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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
مع تزايد االىتماـ العاؼبي مؤخران بتطوير العمل الربؼباين كنظػران لتعػامم دكر الربؼبانػات يف
مواكبػػة التط ػػورات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالسياسػػية يف اختصاص ػػايا اؼبتع ػػددة التش ػريعية
منهػا كالرقابيػة كالتمثيليػػة  ،كحػا فيمػػا يسػمى الدبلوماسػػية الربؼبانيػة كحركتهػا اؼبتزايػدة  ،بػػات
مػػن الضػػركرم البحػػث يف تطػػوير أداء ىػػذه االختصاصػػات عػػرب كافػػة اؼبسػػتويات القانونيػػة ك
التقنية كالتنظيمية اؼبعلوماتية.
كألف بلدنا ليس دبنأل عن تلك التطورات  ،كاغباجة إىل مراجعػة األداء الربؼبػاين سلػس
الشػػعب يف سػػورية باتػػت ملحػةن أكثػػر مػػن أم كقػػت مضػى  ،كذلػػك ألف التطػػور الػػديبقراطي
كبػػو التعدديػػة السياسػػية وبتػػاج إىل برؼبػػاف ق ػػوم  ،إىل برؼب ػػاف يسػػتعيد قيػػادة قػػاطرة التط ػػوير
السياسػػي كاالقتصػػادم كاالجتمػػاعي  ،ككمػػا كػػاف يف اؼباضػػي الوجػػو السياسػػي للنضػػاؿ ضػػد
اؼبسػػتعمر الفرنسػػي كربقيػػق مطلػػب السػػيادة الوطنيػػة كاملػػة غػػًن منقوصػػة مسػػتثمران البطػػوالت
اليت كاف الشعب السورم الثائر يسطرىا يف مقاكمػة اؼبسػتعمر كرفػال االنتػداب  ،ليكػوف يف
حاضره كجهان حضاريان كيتوىل قيادة عملية التطور الػديبقراطي  ،كنقػل اغبػراؾ السياسػي مػن
الشػػارع إىل ربػػت قيبػػة اسلػػس بػػاغبوار بػػٌن كافػػة التوجهػػات السياسػػية  ،كاسػػتيعاب اعبديػػد
منها بغًن عنف لتمارس نشاطها السياسي اؼبشركع  ،كبالتايل ليكوف اسلس نػواة للمصػاغبة
الوطنية.
كألننا نعيش مرحلة انتقالية مهمة يف عملية التطػور السياسػي علػى مسػتول األفكػار ،
كما ىو على مستول اؼبمارسػات  ،لػذلك كػاف علينػا أف نػتعلم كيػف نيط ٌػور ؾبلسػنا يف مػل
البيئة اػباصة بنا بعد االستفادة من ذبارب اآلخرين .
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يف حػػٌن أف الصػػعوبة عنػػد االىتمػػاـ بالشػػأف الربؼبػػاين اػبػػاص دب لػػس الشػػعب السػػورم
تأيت من نػدرة اؼبعلومػات كضػآلة الػرتاكم اؼبعػريف حولػو  ،كحػوؿ لليػة عملػو مػن الػداخل علػى
كبو كاقعي بعيدان عن التصدير اإلعالمي اؼبدقق  ،ككذلك من نيػدرة البحػوث السػابقة حولػو
يف غػػًن مػػا تضػػمنتو النصػػوص الدسػػتورية كالقانونيػػة  ،كمػػن النظػػرة السػػائدة سػػلفان ح ػػوؿ
فعاليػػة العمػػل الربؼبػػاين اؼبتوقػػع منػػو  ،كغيػػاب االتفػػاؽ حػػوؿ ىػػذا الػػدكر ،كعػػدـ تػػوفر القناعػػة
بػػأف زيػػادة الفاعليػػة التش ػريعية كاآلةػػار اؼبرتتبػػة عليهػػا ىػػو اسػػتثمار يف الديبقراطيػػة مػػن حيػػث
النتي ة .

كال غىن ىنا عن اإلشارة إىل دكر قول الشد العكسي اليت ارتبطت مصاغبها
كإمكانيايا دبا ىو قائم عليو العمل داخل اسلس  ،كسيساعدىا يف ذلك النزعة احملافظة
زبوؼ البعال
اؼبتأصلة يف ةقافتنا السياسية يف عدـ توصيف األمور كفق ما ىي عليو  ،أك ي
ً
اؽبمس هبا يف أحاديثنا .
رغم
من اغبقيقة عندما تيكتب ى
لػػذلك جػػاء البحػػث مػػن منطلػػق اغباجػػة للولػػوج إىل العمػػق الػػداخلي ؽبػػذا اسلػػس  ،كقػػد
اخرتنػػا البحػػث يف الوميفػػة التشػريعية للم لػػس ألف اؽبػػدؼ األكؿ مػػن كجػػود اسلػػس ىػػو يف
َّسن القوانٌن الػيت تسػًن عليهػا اغبكومػة كأفػراد استمػع  ،كالػيت يتعػٌن أف تنبػع مػن التعبػًن عػن
إرادة استمػػع كأكلويات ػػو ؼبػػا ل ػػذلك مػػن أنبي ػػة خاصػػة  ،مس ػػتندين إىل أف أم ربس ػػٌن يف أداء
ىذه الوميفة سيؤةر يف ربسٌن أداء اسلس لومائفو األخرل اليت تلعب دكران مؤةران يف اغبيػاة
السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة  ،كسػػيؤدم إىل ربويػػل اسلػػس مػػن مؤسسػػة
بًنكقراطية جامدة يف توزيع األدكار يف داخلها إىل مؤسسة تشريعية فاعلة كمؤةرة .
تعمقنػػا أكثػػر ىسػػن د أف الصػػعوبة يف الوصػػوؿ إىل تفعيػػل الوميفػػة التش ػريعية كانػػت
كإذا ٌ
سػػتكوف أك ػرب فبػػا ىػػي عليػػو قبػػل صػػدكر الدسػػتور اعبديػػد لعػػاـ  1051الػػذم أخػػذ دببػػدأ
التعددية السياسية كمبدأ تداكؿ السلطة  ،كقد قيمنا بدراسػة أداء اسلػس للوميفػة التشػريعية
كفػػق احملػػددات الداخليػػة كاػبارجيػػة  ،الدسػػتورية  ،كالقانونيػػة كمعوقػػات ىػػذا األداء  ،كالػػيت
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سػػانبت يف ربديػػد ال ػػوزف السياسػػي سلػػس الشػػعب الس ػػورم بػػٌن اؼبؤسس ػػات السياسػػية يف
سػػورية  ،ككنٌػػا قػػد تعرفنػػا علػػى كيفيػػة أداء الوميفػػة التش ػريعية لربؼبانػػات تنتمػػي إىل مبػػاذج مػػن
األنظمػػة السياسػػية الػػيت أخػػذ منهػػا النظػػاـ السياسػػي السػػورم أك تشػػاهبا معه ػا  ،ك بإمكػػاف
اؼبقارنػػة معهػػا أف تق ػػدـ فهم ػان كاضػػحان ؼبوقعن ػػا مػػن العمػػل الربؼب ػػاين  ،كاالس ػػتعانة هبػػا لتص ػػور
اغبلػػوؿ كاػبيػػارات الػػيت كضػػعت صبيعهػػا علػػى بسػػاط البحػػث  ،كمل نل ػػأ اىل الطريقػػة الرأسػػية
للمقارنػػة الػػيت تػػذىب للتعػػرؼ علػػى اغبكػػم يف اعبزئيػػة موضػػوع اؼبقارنػػة يف موقعهػػا علػػى كب ػ وو
مباشر  ،كإمبا اعتمدنا طريقة اؼبقارنػة األفقيػة يف البػاب األكؿ  ،كذلػك لضػركرة التعػرؼ علػى
مس ػ ػػار تط ػ ػػور الوميف ػ ػػة التش ػ ػريعية يف تل ػ ػػك الربؼبان ػ ػػات كفه ػ ػػم العوام ػ ػػل كالظ ػ ػػركؼ التارىبي ػ ػػة
كالسياسية اليت كانت كراء تبلورىا على النحو كالصورة اؼبعمػوؿ هبػا حاليػان  ،ككػذلك دراسػة
الض ػوابط الػػيت ربػػيط بػػأداء الوميفػػة التش ػريعية كاؼبعتمػػدة يف الػػنظم السياسػػية الػػيت تعمػػل مػػن
خالؽبػػا الربؼبانػػات موضػػوع اؼبقارنػػة  ،فقػػد سػػاعدت تلػػك الدراسػػة اؼبقارنػػة يف طػػرح العديػػد
من التساؤالت كاف أبرزىا مػا تكمػن فيػو إشػكالية البحػث الرئيسػية  ،ىػل كبػن أمػاـ ؾبلػس
فعاؿ يشرع  ،أـ أننا أماـ ؾبلس ضعيف يف قدراتػو كـبرجاتػو ككيػف كانػت
شعب حقيقي ٌ
للية إصدار التشريعات دبراسيم تشريعية سببان يف ذلك كعادت لتكػوف نتي ػة لضػعف األداء
الربؼبػػاين  ،كمػػا أطلقنػػا عليػػو نةقافػػة االسػػتغناء عنػػد السػػلطة التنفيذي ػػة الػػيت أدت إىل مه ػػور
ةقافػػة اإلتكاليػػة عنػػد اسلػػس ن ،كىػػل ىنػػاؾ تعػػارض يف األدكار األخػػرل الػػيت يبارسػػها ؾبلػػس
الشعب يؤدم إىل خلل أك نقص يف أدائو التشريعي على النحو الذم بات يثًن العديػد

م ػػن التس ػػاؤالت كاالخ ػػتالؼ يف ال ػرأم ب ػػٌن الع ػػاملٌن كالب ػػاحثٌن يف األكس ػػاط القانونيػ ػ ػ ػ ػة ،
حوؿ مدل توافق عدد من القوانٌن اليت أقرىا اسلس مع الدستور ،ككػذلك شػكول القضػاة
مػػن غمػػوض الػػنص القػػانوين كبعػػال اؼبصػػطلحات اؼبسػػتخدمة كالػػيت تثػػًن اعبػػدؿ  ،كصػػعوبة
العثػور علػػى ـبتلػػف القػوانٌن الػػيت تػػنظم موضػػوعان معينػان  ،كحػػوؿ مػػدل مواءمػػة التشػريعات
اؼبقرة من قبل اسلس مع العديد من االتفاقيات الدكلية اليت صادقت الدكلة علػى االنضػماـ
إليها  ،كح م التفويال التشريعي الذم يىقبل أف يبنحو اسلس أةناء إقراره للقػوانٌن  ،كاألةػر
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الس ػػليب ل ػػبعال القػ ػوانٌن ل ػػدل الػ ػرأم الع ػػاـ  ،كش ػػكول معظ ػػم الن ػػاس م ػػن ع ػػدـ فه ػػم ى ػػذه
الق ػوانٌن األمػػر الػػذم يسػػتوجب البحػػث بالعمليػػة التش ػريعية  ،ككيػػف يبكػػن ؽبػػا أف ذبػػرم
علػػى كبػػو أفضػػل  ،كىػػل مػػن اؼبمكػػن ربسػػٌن األداء التشػريعي دبػػا يف ذلػػك إهبػػاد نػػوع مػػن
التك ػػافؤ فيم ػػا ب ػػٌن أداء اسل ػػس كب ػػٌن األداء اغبك ػػومي كم ػػن ل الوص ػػوؿ إىل التع ػػاكف ب ػػٌن
سػػلطتٌن متكػػافئتٌن يف ح ػػم اؼببػػادرة التش ػريعية  ،كىػػل مػػن اؼبصػػلحة الوطنيػػة كجػػود ؾبلػػس
فعاؿ أـ ؾبلس ضعيف عبارة عن كاجهة دستورية ليس إال
تشريعي ٌ
كعلى اعتبار أف زيادة فعالية األداء التشريعي سلس الشعب يف سورية ليست ىدفان
حبد ذاتػ ػػو  ،كإمبا الغاية منو أيضان ىو الوصوؿ إىل ربسٌن الصياغة الشكلية كاؼبوضوعية
قره اسلس  ،بعد التعرؼ على مدل قدرتو على ادارج التعديالت على
للقانوف الذم يي ٌ
مشاريع القوانٌن اليت يناقشها كح م ىذه التعديالت عمقان كاتساعان كالعوامل الداخلية
كاػبارجية اؼبؤةرة يف أدائو  ،مثل كضوح الرؤية من كراء إقرار أم مشركع قانوف – األسباب
اؼبوجبة  -كامتالؾ اؼبعرفة كح م اؼبعلومات الضركرم ألداء اختصاصو التشريعي كالوقت
اؼبتاح ؼبناقشة التشريع كغًنىا  -كفيما إذا كاف اسلس يف أدائو التشريعي من الربؼبانات
اليت تت و إىل التمسك بشكلية اإلجراء على حساب مضموف النص كاؽبدؼ من إقراره ،
كما ىي اآلليات اليت ستساعده على تغيًن أدائو ن التمكٌن ن ليصبح أكثر فاعلية لكن
غًن األشخاص  ،أك ربققت لديهم الرغبة بالفاعلية
على كبو مؤسسايت  ،أم حا كلو تى ٌ
التشريعية كمن ل الربؼبانية أـ مل تتحقق كلإلجابة على ىذه التساؤالت كغًنىا فبا أةاره
البحث اعتمدنا كحسب اؼبقتضى اؼبنهج االستقرائي التحليلي كعلى كبو مقارف .

كبعد أف فرغنا من دراسة احملددات كاؼبعوقات  ،كلليات تفعيل األداء التشريعي
سلس الشعب  ،اجتىهدنا يف تسليط الضوء على النتائج اليت سترتتب على تعزيز األداء
التشريعي سلس الشعب  ،كأةىر ذلك على ـبرجات العمل الربؼبانػينالقوانٌن ن  ،كعلى
توصلنا إىل أنو عند تعزيز األداء كفق اآلليات اؼبقرتحة
الومائف األخرل للم لس  ،كقد ٌ
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سنكوف أماـ تطبيق حقيقي ؼبعايًن اغبوكمة التشريعية  ،كسنصل إىل مكافحة الفساد بنظاـ
حكم رشيد  ،فبا سييعزز مقومات التنمية من حيث النتي ة .
قسمنا ىذا البحث
كألجل اإلجابة على تلك األسئلة كدراسة إشكالية البحث  ،فقد ٌ
قسمنا الباب الثاين إىل ةالةة فصوؿ ،
إىل بابٌن  ،كجاء الباب األكؿ يف فصلٌن  ،يف حٌن ٌ
كقبل ذلك ق ٌدمنا فصالن سبهيديان استعرضنا من خاللو التطور التارىبي لدكر الربؼباف يف
كتوصلنا إىل أف الربؼباف يف الوقت الراىن ييبارس دكرين
التشريع يف اؼببحث األكؿ ،
ٌ
دكر ةالث متمثل بالوميفة
أساسيٌن  ،كنبا الدكر الرقايب كالدكر التشريعي  ،كىناؾ ه
التمثيلية ؼبختلف مكونات كشرائح استمع  ،الذم يبارس نشاطو فيو  ،إال أف ىذه األدكار
الرئيسة كالسياسية للربؼباف مل تكن موجودة عند بدء مهور الربؼبانات قديبان  ،كمن ل توقفنا

عند التنظيم الدستورم للسلطات العامة يف الدكلة كنظريات السيادة  ،كأىم اؼببادئ
الناممة ؽبذا التنظيم يف األنظمة الديبقراطية كىي مبدأ فصل السلطات  ،كمبدأ سيادة
و
مبحث و
ةاف  ،كجاء تقسيم البحث ضمن التفصيل التايل :
القانوف يف
الفصل التمهيدي  :تطور وظائف البرلمانات ضمن سلطات الدولة

اؼببحث األكؿ  :التطور التارىبي لدكر الربؼباف
اؼببحث الثاين :التنظيم الدستورم للسلطات العامة يف الدكلة

الباب األول  :تأصيل نظري ألداء البرلمان لوظيفتو التشريعية
الفصل األول  :مقاربة نظرية ألداء الربؼبانات لومائفها التشريعية
اؼببحث األكؿ  :الوميفة التشريعية يف الربؼباف الفرنسي
اؼببحث الثاين  :الوميفة التشريعية يف الربؼباف الربيطاين

اؼببحث الثالث  :الوميفة التشريعية يف ؾبلس الشعب اؼبصرم
الفصل الثاني  :نشأة الربؼباف السورم كتطوره
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اؼببحث األكؿ  :التطور التارىبي لومائف الربؼباف السورم
اؼببحث الثاين  :موقع السلطة التشريعية يف النظاـ السياسي يف سورية
الباب الثاني  :فاعلية األداء التشريعي في مجلس الشعب
الفصل األول  :محددات األداء التشريعي لمجلس الشعب السوري
المبحث األول  :احملددات اػبارجية لألداء التشريعي
المبحث الثاني  :احملددات الداخلية لألداء التشريعي
المبحث الثالث  :للية مناقشة اؼببادرة التشريعية كالتعديل عليها
الفصل الثاني  :آليات تعزيز األداء التشريعي في مجلس الشعب السوري
المبحث األول  :اآلليات اؼبرتبطة باؼببادئ الدستورية
المبحث الثاني  :اآلليات اؼبرتبطة باػبطوات اإلجرائية
الفصل الثالث  :النتائج المترتبة على تعزيز األداء التشريعي
المبحث األول  :ربسٌن ـبرجات العمل التشريعي
المبحث الثاني :اآلةار اؼبنعكسة على الوميفتٌن التمثيلية كالرقابية للم لس
المبحث الثالث  :اآلةار اؼبنعكسة على دينامية استمع ن التنميةن
واهلل ولي التوفيق

7

الفصل التمهٍدي
تطىر وظائف البرلماوات ضمه سلطات الدولة
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تمهيد وتقسيم :

قبل الدخوؿ يف سػياؽ البحػث عػن الوميفػة التشػريعية للربؼبػاف  ،بصػورتو اسػردة كصػوالن
إىل الصػػورة اؼبعركفػػة لػػدينا عػػن كميفتػػو التش ػريعية يف عص ػرنا اغباضػػر ،البػػد مػػن التعػػرؼ إىل
اؼبسػػار التػػارىبي الػػذم مػػرت بػػو ىػػذه الومػػائف الػػيت مارسػػتها الربؼبانػػات ضػػمن استمعػػات
البشرية كأجهزيا اغباكمػة  ،إذ مل يكػن الربؼبػاف عػرب العصػور يف صػورة كاحػدة  ،كإمبػا تطػور
تبعػان لتطػػور الومػػائف الػػيت كػػاف يبارسػػها  ،كللتعػػرؼ علػػى ىػػذا التطػػور كالظػػركؼ السياسػػية
اليت حددت مساره سنتناكلو يف مبحثين :

المبحث األول  :التطور التاريخي لدور البرلمان
المبحث الثاني :التنظيم الدستوري للسلطات العامة في الدولة
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المبحث األول
التطور التاريخي لدور البرلمان

يف الوقت الراىن يبػارس الربؼبػاف دكريػن أساسػيٌن  ،كنبػا الػدكر الرقػايب كالػدكر التشػريعي
كىن ػػاؾ دكر ةال ػػث متمث ػػل بالوميف ػػة التمثيلي ػػة ؼبختل ػػف مكون ػػات كشػ ػرائح استم ػػع  ،ال ػػذم
يبػػارس نشػػاطو فيػػو  ،إال أف ىػػذه األدكار الرئيسػػة كالسياسػػية للربؼبػػاف مل تكػػن موجػػودة عنػػد
بدء مهور الربؼبانات قديبان  ،كللوقػوؼ علػى التطػور التػارىبي لػدكر الربؼبػاف  ،البػد مػن ربػرم

كجػػوده عن ػػد الركم ػػاف ق ػػديبان  ،ك يف بدايات ػػو يف أكرب ػػا كم ػػن ل عن ػػد الع ػػرب  ،كض ػػمن ةالة ػػة
مطالب :
المطلب األول  :التطور التاريخي لدور البرلمان لدى قدماء الرومان
المطلب الثاني  :التطور التاريخي لدور البرلمان في أوربا
المطلب الثالث  :الشورى عند العرب
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ادلطهة األول
انتطىر انتارخيٍ ندور انربدلاٌ ندي لدياء انروياٌ
عرؼ الركماف قديبان عدة عهود سياسية  ،لكن مهور الربؼباف كسبايز دكره كم و
لس
مر يف عدد من اؼبراحل تبعان للنظاـ السياسي السائد يف تلك الفرتة كنعرض
تشريعي َّ

ألبرزىا :

أوالً -في العصر الملكي  :كػاف استمػع الركمػاين يقػوـ علػى ىيئ و
ػات ةػالث كىػي  :اؼبلػك
– ؾبلس الشيوخ – ؾبلس الشعب  ،كقد كاف اسلس األخػًن يتكػوف فقػط مػن سػكاف

اؼبدين ػػة األح ػرار  ،كحك ػران عل ػػى الق ػػادرين عل ػػى ضب ػػل الس ػػالح م ػػنهم  ،إذ كان ػػت ى ػػذه
اؼبكوف الرئيس للشػعب الركمػاين مػن طبقػة األشػراؼ  ،ككانػت طبقػة العامػة غػًن
الطبقة ٌ
قػػادرة علػػى دخػػوؿ ؾبلػػس الشػػعب  ،الػػذم كػػاف ييسػػند إليػػو اختصاصػػات كاسػػعة فيمػػا
رجح بػػأف
يتعلػػق بالتش ػريع يف ركمػػا كيف اختيػػار اؼبلػػك  ،غػػًن أف الدراسػػات التارىبيػػة تيػ ٌ

اختصاص ؾبلس الشعب كاف قاصران على أخذ موافقتو على ما ييراد إدخالو مػن تعػديل
أك تغي ػػًن يف نظ ػػاـ اؼبدين ػػة أك نظ ػػاـ العش ػػائر  ،كبالرغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم م ػػن أف لػ ػ ػ ػ ػو دكران يف اختي ػ ػار
اؼبلك  ،إال أنػو مل يكن لػ ػو حػق التعػديل فيمػ ػا يتػوىل اؼبلػك عرض ػ ػو علي ػ ػ ػ ػ ػو مػن قػوانٌن ،
باإلضػػافة إىل أنػػو مل يكػػن لػػو حػػق اقػرتاح التشػريعات  ،كقػػد كػػاف دكره ينحصػػر يف ؾبػػرد
ن5ن
إبداء الرأم للملك  ،كيف اؼبوافقة أك الرفال فيما ييعرض عليو .

ثاني ـاً -فــي العصــر الجمهــوري ن حكػػم اعبمهػػوريٌن ن  :كيف ىػػذا العصػػر الػػذم حػػل فيػػو
ؿبػػل اؼبلػػك حاكمػػاف ينتخبػػاف مػػن الشػػعب  ،ككانػػا يسػ ٌػمياف قنصػػلٌن  ،كىنػػاؾ ؾبلػػس

شيوخ  ،كؾبػالس للشػعب  ،إذ تعػددت ىػذه اسػالس  ،إال أف ذلػك ترافػق مػع تضػييق
يف سػػلطايا ،كباتػػت ىػػذه اسػػالس  ،ال تػػدعى إال للموافقػػة علػػى بعػػال التصػػرفات أك
)1

) -د .عكاشة محمد عبد العاؿ ك د .طمعت المجذكب  ،تاريخ النظـ القانكنية كاالجتماعية  ،منشكرات الحمبي
الحقكقية  ،طبع ػػة  ،2002ص 269
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التعديالت  ،اليت ربتوم على تغيًن يف نظاـ األسرة  ،الذم كاف معموالن بو  ،كقػد نشػأ
إىل جانػػب ؾبلػػس الشػػعب ؾبلػػس لخػػر يػػدعى ؾبلػ ػس القبائػػل  ،كىػػو ؾبلػػس إقليمػػي يف
كل مدينة  ،كيف ىذا العصر كاف لكال اسلسٌن فبارسػة االختصػاص التشػريعي  ،ككػاف
ىػػذا االختصػػاص متمػػثالن فقػػط يف االق ػرتاع علػػى مشػػركعات الق ػوانٌن  ،الػػيت يتقػػدـ هبػػا
القناصل أك اغبكاـ  ،إال أف اؼبهم يف ىذا العصر أف العامػة مػن النػاس  ،سب ٌكنػوا تػدرهبيان
من ربقيق اؼبساكاة بينهم كبٌن طبقة األشراؼ  ،كسب ٌكنوا من اغبصوؿ على قػانوف صػدر
يف عػػاـ  335ؽ.ـ  ،ىبػػوؿ العامػػة حػػق االجتمػػاع داخػػل ؾبالسػػهم  ،فنشػػأ مػػا يسػػمى
ؾبلػػس العامػػة  ،كالػػذم كػػاف لػػو اغبػػق يف إصػػدار ق ػرارات تش ػريعية  ،مل ت يك ػن يف البدايػػة
ملزمة سول لطبقة العامة من النػاس إىل أف صػدر قانػػوف ىورتنسػ ػ ػ ػ ػ ػػيا \ hortensia
كملزم ػػة
\ ال ػػذم ىجع ػػل م ػػن الق ػرارات التش ػريعية الص ػػادرة ع ػػن ؾبل ػػس العام ػػة  ،مطبٌق ػػة ي

عبميع الشعب الركماين  ،كأصبح ؽبػا بعػد ىػذا القػانوف نفػس قػوة القػوانٌن الصػادرة عػن
ؾبالس الشعب  ،بناءن على اقرتاح القناصل .
ثالثـاً -العصـر اإلمبراطــوري األول  :كالػذم عػاد فيػو شػػخص اإلمرباطػور للظهػور ،إضػػافة
للحكاـ اعبمهػوريٌن  ،مػع كجػود ؾبلػس للشػيوخ كؾبػالس للشػعب  ،الػيت اسػتمرت قائمػة
يف مػػل النظػػاـ اإلمرباطػػورم  ،إال أف اجتماعايػػا بػػدأت تقػػل بالتػػدريج  ،كذلػػك بسػػبب
انص ػراؼ الشػػعب عػػن حضػػورىا  ،كبالتػػايل أخػػذت اختصاصػػايا تػػتقلص كػػذلك لصػػا

ؾبلػػس الشػػيوخ كاإلمرباط ػ ػ ػػور  ،ففػػي عهػػد اإلمرباطػػور اكغسػػتس  ،كانػػت الزالػػت ؿبتفظػػة
حبقه ػػا باحتي ػػار اغب ػػاكم كبس ػػلطتها التشػ ػريعية  ،كم ػػن ل يف أكاخ ػػر الق ػػرف األكؿ للم ػػيالد
فقدت ؾبالس الشعب حقها يف اختيار اغبكاـ كمػا فقػدت سػلطتها التشػريعية ن5ن  ،كيف
العهد اإلمرباطورم األخًن اختفت اسالس التشريعية  ،كما فقػد ؾبلػس الشػيوخ سػلطاتو
التشريعية كاالستشارية  ،كأضحت السلطات التشريعية كالتنفيذية يف يد اإلمرباطور.
()1

– د .عكاشة محمد عبد العاؿ ك د .طمعت المجذكب  ،المرجع السابؽ  ،ص 281
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كعلػػى ذلػػك فػػإف فكػػرة التش ػريع كانػػت تسػػتند منػػذ البدايػػة إىل اغباجػػات العمليػػة
فسػر
كالضػػمًن الشػػعيب العػػاـ كسػػنده يف النهايػػة ىػػو العػػرؼ  ،كقػػد كانػػت طبقػػة األشػراؼ تي ٌ
القػػانوف غػػًن اؼبكتػػوب ؼبصػػلحة طبقػػتهم  ،كىػػو مػػا كػػاف السػػبب كراء مهػػور قػػانوف األل ػواح
األةين عشر .
كعل ػػى ال ػػرغم م ػػن أف الس ػػلطة التش ػ ػريعية كان ػػت عن ػػد ق ػػدماء الركم ػػاف بي ػػد ؾبالػ ػ ػ ػس
الشػػعب  ،إال أف ؾبػػالس الشػػعب القديبػػة مل يكػػن ؽبػػا اختصػػاص تشػريعي بػػاؼبعىن الػػدقيق ،
إذ أف اختصاصايا كانت تنحصر يف اؼبوافقػة علػى القػوانٌن اؼبتعلقػة بنظػاـ األسػرة  ،حػا
أصػػبحت ؾبػػالس الشػػعب يف العصػػر اعبمهػػورم صػػاحبة االختصػػاص التش ػريعي اغبقيقػػي ،
إال أف ح ػػق تق ػػدًن مش ػػركعات الق ػوانٌن عل ػػى ى ػػذه اس ػػالس  ،ك ػػاف حق ػان ؿبص ػػوران باغب ػػاكم
القنصػػل دكف أعضػػاء اسػػالس التش ػريعية  ،إذ مل يكػػن ؽبػػذه اسػػالس سػػول اؼبوافقػػة عليهػػا ،
أك رفضها دكف أف يكوف ؽبا اغبق بتعػديلها  ،ككانػت ىػذه القػوانٌن تصػدر باسػم اغبػاكم ،
كال تصػػدر بػػالرقم كالتػػاريخ كم ػػا ىػػو عليػػو اغبػػاؿ الي ػػوـ  ،كإف حص ػػر حػػق اق ػرتاح الق ػوانٌن
باغبكػػاـ  ،بعػػد أخػػذ موافقػػة ؾبلػػس الشػػيوخ لعرضػػها علػػى ؾبلػػس الشػػعب  ،ىػػو الػػذم كػػاف
ييضػػفي علػػى القػػانوف صػػفتو العامػػة  ،كمػػن ل س ػريانو عل ػػى كافػػة األقػػاليم كاؼبس ػػتعمرات ،

ككانت مشركعات القوانٌن بعد موافقة ؾبلس الشيوخ بالعرض علػى ؾبلػس الشػعب تيعػرض
علػػى الشػػعب يف أس ػواؽ اؼبدينػػة ؼبعرفػػة موقفػػو منهػػا  ،كمػػا يقتضػػيو ىػػذا اؼبوقػػف مػػن تعػػديل
فيه ػػا أك ح ػػا الع ػػدكؿ ع ػػن تق ػػديبها  ،إذ ك ػػاف يس ػػمى نش ػػر الق ػػانوف عل ػػى ى ػػذا النح ػػو \
ن 5ن

. \ promalgatio
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ادلطهة انثاٍَ
انتطىر انتارخيٍ ندور انربدلاٌ يف أورتــــــــــــا
إف الديبقراطي ػػة اؼبباش ػػرة ال ػػيت عرفته ػػا اؼب ػػدف الركماني ػػة ق ػػديبان  ،كطبقته ػػا يف الل ػػاف
كؾبػػالس الشػػعب  ،ق القضػػاء عليهػػا عنػػد قيػػاـ حكػػم القياصػػرة يف ركمػػا  ،كأصػػبحت ىػػذه
اسالس شيئان منسيان كلفرتة زمنية طويلة  ،إىل أف مهر اغبػديث عػن دكر الشػعب يف فبارسػة

السلطة يف القرف السادس عشر كالسابع عشػر  ،مػع كتابػات جـان جـاك روسـو كغػًنه مػن

الفالسػػفة  ،ككػػاف الغػػرض مػػن ذلػػك ؿباربػػة اسػػتبداد اغبكػػاـ كاؼبلػػوؾ يف ذلػػك العصػػر ،فقػػد

كانوا وبكموف حكمان مطلقان  ،كاىل جانبهم ؾبلس كبًن يستشػًنه اؼبلػك إف شػاء ذلػك يف
قضػػايا معينػػة كيضػػم النػػبالء ككبػػار رجػػاؿ ال ػدين  ،إىل أف حصػػل يف انكل ػرتا خػػالؼ كبػػًن
بػػٌن اؼبلػػك جػػوف كأعضػػاء اسلػػس الكبػػًن انتهػػى إىل نشػػوب حػػرب بػػٌن جيػػوش الطػػرفٌن ،
ككاف النصر فيها عبيوش النبالء على اؼبلك  ،ككػاف مػن نتي تػو أف فػرض اسلػس الكبػًن يف
انكلرتا على اؼبلك كةيقة العهد األعظػ ػ ػػم ن ماجنػا كارتػا ن علػى اؼبلػك جػوف عػاـ ، 5151
الػ ػػيت ألزمػ ػػت اؼبلػ ػػك باستشػ ػػارة اسلػ ػػس ليكػ ػػوف لػ ػػو دكر يف األمػ ػػور العام ػ ػػة  ،كعلػ ػػى كج ػ ػػو
اػبصوص ما تعلق منهػا بفػرض الضػرائب  ،كيف عػاـ  5121كعنػدما رغػب اؼبلػك بفػرض
الضرائب من أجل التس ػ ػػلح  ،طلػب انتخػاب عضػوين عػن كػل مدينػة انكليزيػة  ،ليحضػرا
اجتماع ػ ػػات اسل ػ ػ ػس الكب ػ ػػًن كمناقش ػ ػػاتو  ،كؽب ػ ػػم نف ػ ػػس حق ػ ػػوؽ الن ػ ػػبالء كيبارس ػ ػػوف ذات
االختصػػاص  ،لكػػن النػػبالء رفضػوا بعػػد ذلػػك اعبلػػوس مػػع فبثلػػي اؼبػػدف يف ؾبلػػس كاحػػد ،
فبا حدا دبمثلي اؼبدف ازباذ القػرار لعقػد اجتماعػايم منػذ ع ػػاـ  5415يف قاع ػػة منفصػ ػػلة ،
كتطػػور األمػػر بػػأف انتخب ػوا رئيس ػان ؽبػػم يػػدير اعبلسػػات  ،كيبػػثلهم كيتحػػدث باسػ ػمهم عنػ ػد
اؼبلك  ،كمنذ انفصاؿ األعضاء اؼبنتخبٌن عن األعضاء اؼبعينٌن  ،أصبح الربؼبػاف االنكليػزم
مكون ػان مػػن ؾبلسػ ػ ػ ػ ػػٌن  ،ككمػػا ىػػو كاضػػح كػػاف ذلػػك ألسػػباب تارىبيػػة طبقيػػة  ،كحػػا عػػاـ
 5555كػػاف للم لسػػٌن اختصاصػػات متسػػاكية  ،كلكػػن بعػػد ذلػػك تقلصػػت الصػػالحيات
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التش ػريعية سل ػػس الل ػػوردات  ،كص ػػار ملزم ػان باؼبوافق ػػة عل ػػى التشػ ػريعات ،ال ػػيت يقرى ػػا ؾبل ػػس
العموـ خالؿ عامٌن ربت طائلة اعتبارىا نافذة دكف موافقتو  ،كقد استمر ذلػك حػا عػاـ
 ، 5535إذ أص ػػبحت اؼبهل ػػة س ػػنة كاح ػػدة  ،كب ػػات ؾبل ػػس الل ػػوردات دكف صػ ػػالحيات
حقيقية أك فعلية  ،كمل تىعد عضويتو قاصرة على النبالء  ،بل أصبح يىدخلو شخصيات مػن
طبقات ـبتلفة من باب التكرًن  ،ألهنا ق ٌدمت خدمات كبًنة النكلرتا.
كقػػد أخػػذت العديػػد مػػن الػػدكؿ األكربيػػة كاؼبس ػػتعمرات الربيطانيػػة بالنظػػاـ االنكلي ػػزم
نظػػاـ اسلسػػٌن  ،مػػع ف ػوارؽ يف االختصػػاص بػػٌن اسلسػػٌن اتسػػاعان كضػػيقان  ،كإف مػػا تقػػدـ
ييظهػػر كبشػػكل جلػػي بػػأف نشػػأة الربؼبػػاف ف ػي العصػػور الوسػػطى  ،كيف البدايػػة كانػػت مقرتنػػة
بػػإقرار األمػػور اؼباليػػة كفػػرض الض ػرائب كإضػػفاء الشػػرعية عليهػػا  ،كمػػن ل مراقبػػة اإلنفػػاؽ
العػػاـ  ،إال أف االختصػػاص ال ػرئيس الػػذم سػػاد بعػػد ذلػػك ىػػو التش ػريع  ،الػػذم تتمحػػور
حولو أداء صبيع برؼبانات العامل  ،كبات معركفان أف الربؼباف ىو ىيئة تشريعية ن 5ن .
ادلطهة انثانث
انشىري ػنـــــد انـؼـرب
مل يىعػ ػػرؼ العػ ػػرب قبػ ػػل اإلسػ ػػالـ الدكلػ ػػة بػ ػػاؼبعىن اغبػ ػػديث  ،إذ كػ ػػانوا يعيشػ ػػوف يف

اعباىلية على شكل قبائل متفرقػة مشػتتة يىغلػب عليهػا طػابع البػداكة  ،ككػانوا ىيعتمػدكف مبػدأ
الشورل  ،الذم كاف يمطبقان يف فبالكهم أك إمارايم أك قبػائلهم  ،فكانػت لػديهم يف القبائػل
ؾبالس تيدعى ؾبلس شورل القبيلػة  ،الػذم كػاف يتكػوف بشػكل أساسػي مػن رؤسػاء األسػر
يف القبيلػػة  ،كم ػػن الوجهػ ػ ػػاء اؼبتنفذيػ ػ ػػن  ،باإلضػػافة إىل أهنػػا كانػػت تضػػم كػػل فػػرد مػػن أف ػراد
القبيلػة بىل ػ ػ ػ ػ األربػػعٌن مػن العمػػر  ،ك كػاف ىػذا اسلػس ىىبتػػار رئػيس القبيلػة أك شػيخ القبيلػػة
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مػػن بػػٌن كجهائهػػا بانتخػػاب مباشػػر كعلػػين  ،ككػػاف بقػػاؤه رئيس ػان رىنػان باسػػتمرار حسػػن مػػن
أعضاء اسلس كةقتهم بو  ،كغالبان ما كاف ىذا الرئيس يأيت بالوراةة .
كقػػد أشػػار اعبػػاحع إىل بعػػال الصػػفات  ،الػػيت كػػاف يتحلػػى هبػػا رئػػيس القبيلػػة كالصػػرب
كاغبلػػم كالسػػخاء كالن ػػدة كالتواضػػع كالبيػػاف  ،كإف سػػلطتو مل تكػػن مطلقػػة بػػل كػػاف عليػػو أف
يستش ػػًن اسل ػػس يف ك ػػل م ػػا يىب ػػت ب ػػو م ػػن عق ػػد ص ػػلح أك إع ػػالف ح ػػرب أك ى ػػوـ أك قػ ػرار

ال اؼبنازعػػات بيػػنهم
بالرحيػػل  ،ككػػاف مناطػان بػػو قيػػادة أفػراد العشػػًنة يف السػػلم كاغبػػرب  ،كفىػ ٌ
كحل اػبصومات اليت تيعرض عليو  ،كعند عقد ىذا اسلس لبحث شػؤكف القبيلػة الداخليػة
ى
كاػبارجيػ ػػة  ،أك ؼبناقشػة أمػر ىػاـ كػاف ىىبػ يرج اؼبنػادم  ،كينػادم علػى أعضػاء اسلػس  ،الػػذين
كسػ ػنن
ك ػػانوا يتمتع ػػوف حبري ػػة الك ػػالـ كالتح ػػدث كاؼبناقش ػػة  ،ض ػػمن أع ػراؼ كلداب س ػػائدة ي

يضػػعها ىػػذا اسلػػس  ،كيلتػػزـ هبػػا كافػػة أفػراد القبيلػػة  ،ربػػت طائلػػة إنػزاؿ العقوبػػات اؼبتعػػارؼ
عليهػػا الػػيت كانػػت تتػػدرج بػػدءان مػػن عقوبػػة اغبرمػػاف مػػن اعبلػػوس يف حضػػرة عقػػالء العشػػًنة ،
كحػػا الطػػرد خػػارج القبيلػػة  ،كىػػذه العقوبػػات الػػيت كانػػت تيفضػػي إىل مػػا ييسػػمى بػػاؼبفهوـ
اعبزائػػي اغبػػديث لعلػػم اإلج ػراـ كالعقػػاب الػػردع العػػاـ كاػبػػاص  ،فكػػاف ىػػذا اسلػػس ؾبلس ػان

تشريعيان يضع القػوانٌن اػباصػة بالعشػًنة كييطبػق أحكامهػا ،إضػافة لتوليػو الرقابػة علػى أعمػاؿ
شيخ العشًنة  ،ك ح ب الثقة عنػو إذا لػزـ األمػر  ،ال سػيما كأنػو كػاف يينتظػر منػو أف يكػوف
ن 5ن
حليمان كمضيافان كؾبًنان للضعفاء .

ككما كاف لدل القبائل أيضػا يف اغب ػاز قبػل اإلسػالـ ؾبػالس للشػورل  ،فقػد ىعرفػت
كذلك فبالك اؼبدف العربية مبدأ الشورل  ،كيف مبوذج يمكرر مػع فػوارؽ بسػيطة فيمػا بينهػا ،

إذ كانػت ىنػاؾ ؾبػػالس تػدعى للتشػاكر ك ييطبػػق فيهػا ىػذا اؼببػػدأ  ،ك تيعقػد علػى األغلػػب يف
اؼبػدرجات اؼبوجػػودة داخػػل اؼبعابػػد  ،كتتكػػوف ىػػذه اسػالس مػػن قػػادة اعبػػيش كأربػػاب القوافػػل
الت اريػػة كأصػػحاب اغبسػػب كالنسػػب  ،إض ػػافة إىل مػػن لديػػو اؼبقػػدرة كاعبػػدارة للتػػدخل يف
) – )1د .تكفيؽ اليكزبكي  ،دراسات في النظـ العربية اإلسبلمية  ،الطبعة الثالثة  ، 1988المكصؿ ص 31
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تسػ ػػيًن أمػ ػػور اؼبدينػ ػػة كإق ػ ػرار السػ ػػبل الناجحػ ػػة كاؼبفيػ ػػدة اؼبتعلقػ ػػة هبػ ػػا  ،كتػ ػػتم اؼبوافقػ ػػة علػ ػػى
اؼبوض ػػوعات اؼبعركض ػػة عل ػػى اسل ػػس بأغلبي ػػة لراء أعض ػػاء اسل ػػس  ،دب ػػا فيه ػػا التعيين ػػات يف
اؼبراتػػب العليػػا  ،الػػيت كانػػت يف أحيػػاف كثػػًنة تػػتم دبوافقػػة أىػػل اؼبدينػػة صبػػيعهم شػػبابان كشػػيبان ،
ن5ن

اؼباركف هبػ ػػا أك اؼبقيمػوف فيهػ ػ ػ ػ ػػا  ،كاألعراب اؼبت ولوف حوؽبا .

استمر األمر على ىذا النحو  ،إىل أف مهر الػدين اإلسػالمي اغبنيػف  ،الػذم ىسبيػز
َّ

عن غًنه من األديػاف السػماكية  ،بأنػو أكجػد قواعػد متكاملػة للحكػم فيهػا الكثػًن فبػا نػدعوه
اليػػوـ بالديبقراطيػػة  ،كتىوحػػد اؼبسػػلموف يف شػػبو اعبزيػػرة العربيػػة ربػػت لػواء الػػدين كرايػػة النبػػوة ،
ككػاف دسػتورىم األساسػي القػرلف الكػرًن كالسػنة النبويػة الشػريفة  ،كبعػد كفػاة الرسػوؿ الكػرًن
صػلى اهلل عليػو كسػلم نشػأت فكػرة اػبالفػة  ،كالػيت كانػت تنطػوم علػى فكػرة عػدـ الفصػػل
بٌن اعبانبٌن الديين كالدنيوم  ،كقد بينيت على أساس كاضح متمثل خبالفة النيب يف األمػة ،
كمل ت يك ػ ػن خالف ػػة اهلل علػ ػػى األرض  ،عل ػػى النحػ ػػو ال ػػذم ىسب ٌس ػ ػك ب ػػو بعػ ػػال مل ػػوؾ القػ ػػركف
الوسطى يف أكربا  ،الذين قالوا بأف حكمهم يستند إىل اغبق اآلؽبي .
كؼبػا كانػت الشػورل معركفػة عنػد العػرب قبػل اإلسػالـ  ،فقػد جػاء الػدين اإلسػالمي
اغبنيف كأكد على ىػذا اؼببػدأ ككفقػا" للػنص القػرلين الكػرًن فقػد أصػبحت كاجبػة كالزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
ِ
ِـ ـ
ِ
" وَالَّـ ـ ذ ينَ اسْـ ـتَجَابُوا ل رَباِه مْ وَأَقَـ ـامُوا ال صَّـ ـ الَةَ وَأَمْ ـ ـرُىُمْ شُ ـ ـورَى بـَيـْـ ـنـَهُمْ وَم مَّ ـ ـ ا رَزَقـْنَـ ـاىُمْ

ِ
يـُنْف قُ ـون " ناآليػػة ن44ن مػػن سػػورة الشػػورل )  "،وَشَ ـا ِورْىُمْ ًيف ا ألَمْ ـ ِر  ،فَـِـذذَا عَزَمْ ـ َ فـَ تـَوََّكـ لْ
عَلَ ـى َّ
الل ـ ِو  " ...ن ســورة آل ع مــران :اآليــة 515ن  ،ككانػػت تػػتم الشػػورل إمػػا يف ؾبالسػػهم

اػباصػػة أك يف اؼبسػ د أك يف مكػػاف عػػاـ يتسػػع لل ميػػع  ،كقػػد انتهػػى أحػػد فقهػػاء اإلسػػالـ
كىػو األسػػتاذ أبػو األعلػػى اؼبػػودكدم ن 5504ن إىل أف قاعػدة الشػػورل تتطلػب بػػذايا كجػػود
طبسة أمور يف استمع اإلسالمي :

))1

– فؤاد سفر كمحمد عمي مصطفى  ،الحضر مدينة الشمس  ،بغداد  ، 1974ص 37
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نن أولها – أف يناؿ الناس اغبرية الكاملة يف التعبًن عن لرائهم يف أمور استمع اليت تتعلق
هبم كحبقوقهم كمصلحتهم كيعلموا سباـ العلم كيف هبرم تصريف ىذه األمور .

وثانيها -أف مسؤكلية تصريف أمور استمع البد كأف تيلقى على كاىل من يتم تعيينو أك
اختياره برضا الناس  ،كىذا الرضا البد أف يكوف حران.
وثالثها -أف ىبتار للتشاكر مع القائد أك اؼبلك الذين وبصلوف على ةقة الشعب بعيدان عن
طريق الضغط كاإلكراه كالنفوذ  ،كشراء األصوات كالتزكير ،كغًن ذلك من كسائل

الغػ ػػش كاػبداع .
ورابعها  -أف ييشًن ىؤالء اؼبمثلوف دبا ييبليو عليهم إيباهنم كضمًنىم  ،كأف ينالوا حرية
التعبًن عن رأيهم كاملة كتامة .
واألخير -يتمثل يف التسليم دبا هبمع عليو أىل الشورل أك أكثرىم  ،فال معىن للشورل
إذا استمع كيل األمر إىل لرائهم ل ىبتار ما يراه ىو نفسو حبرية تامة نن .

ن 5ن

على أف تصريف شؤكف اؼبسلمٌن بالتشاكر كاالستقرار على رأم فيها  ،يتقيد و
بقيد عاـ
بأف يكوف يف نطاؽ القرلف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة  ،حبيث أنىو إذا تعددت اآلراء
ييعمل بأقرب اآلراء إىل كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم  ،كمن ذلك يتبٌن
كدبا الشك فيو َّ :
أن مبدأ الشورى ىو روح الديمقراطية الحديثة  ،كما يُمثل أىل
الحل والربط في دولة اإلسالم تاريخياً مجلس الشعب في النظم الديمقراطية  ،على
َّ
أن وظيفتهم التشريعية بقي محصورة في استنباط األحكام بين دفتي القرآن
والس ـ ـنة  ،أي أنهم ال يضعون القوانين بل يبحثون عنها  ،وبذلك لم تأخذ البعد
الراىن للوظيفة التشريعية كما ىي عليو في برلمانات اليوم .

كبالنظر لكػوف اػبالفػة يف أكؿ عهػدىا كانػت انتخابيػة ٌ ،إمػا مػن أىػل الػربط كاغبػل ،

كىي الطريقة الػيت انتخػب هبػا أبػو بكػر الصػديق  ،أك عػن طريػق اختيػار اػبليفػة ؼبػن ىبلفػو ،
- , Abul A'la Mawdadi. Political Theory of Islam Clahor: Islamic Publication LTD.
.p

)(1
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كلكػػن بعػػد استشػػارة أصػػحابو  ،كىػػو مػػا قػػاـ بػػو أبػػو بكػػر لتعيػػٌن عمػػر بػػن اػبطػػاب بعػػده ،
فقػد كانػػت الواليػة علػػى ىػذا النحػػو انتخابيػة شػػوركية  ،وبـالمفهوم الحــديث فــذن الســيادة
مصــدرىا إرادة الرعيــة  ،إال أف ىػػذا مل يسػػتمر يف عهػػد اػبالفتػػٌن األمويػػة كالعباسػػية  ،فقػػد
انقلبػ ػػت اػبالفػ ػػة إىل كاليػ ػػة كراةيػ ػػة اسػ ػػتبدادية  ،كأصػ ػػبحت باالصػ ػػطالح اغبػ ػػديث ىملىكي ػ ػػة
مطلقػ ػ ػ ػة  ،كأخذ تطبيق مبدأ الشورل يىضمحل حػا اغبقبػة األخػًنة مػن الدكلػة اإلسػالمية ،
كاليت بدكرىا اهنارت  ،كساءت كافة مرافق اغبياة فيهػا  ،بعػد أف تػدخلت العناصػر األجنبيػة
يف اغبك ػػم  ،كاغتص ػػب اؼبغ ػػوؿ الس ػػيادة ع ػػاـ  ، 5114كدخ ػػل الع ػػرب رب ػػت حك ػػم اؼبغ ػػوؿ
كحك ػػم اؼبمالي ػػك كغ ػػًنىم  ،ك بع ػػد ذل ػػك كيف الق ػػرف الس ػػادس عش ػػر  ،خض ػػعت ال ػػبالد
العربي ػػة إىل نف ػػوذ اإلمرباطوري ػػة العثماني ػػة س ػػنة 5152ـ  ،كربول ػػت اػبالف ػػة م ػػن الع ػػرب إىل
فسػلبت اغبقػوؽ كاغبريػات العامػة ،
العثمانيٌن  ،فكاف حكمهػم حكػم ملكػي كراةػي مطلػق ي
ػىن  ،إ ذ
كمل تىع ػػرؼ الػػبالد العربيػػة يف حقبػػة االحػػتالؿ العثمػػاين مبػػدأ الشػػورل دالل ػةن أك معػ ن
اختف ػػت الش ػػورل سبامػ ػ ػان  ،ك احتك ػػر الس ػػلطاف ح ػػق التشػ ػريع دب ػػرد إرادت ػػو  ،إىل أف ىم ػ ػنح
السلطاف عبد اغبميد الثاين الرعية دستور  14كانوف األكؿ سنة  ، 5432الذم نػص علػى

أف يك ػػوف اغبك ػػم ملك ػ ػ ػػيان برؼبانػ ػ ػ ػػيان  ،كجع ػػل م ػػن ح ػػق الس ػػلطاف كح ػػده اقػ ػرتاح القػ ػوانٌن ،
كاحػػتفع دبوجػػب ىػػذا الدسػػتور حبػػق تأجيػػل انعقػػاد الربؼبػػاف  ،كمػػارس السػػلطاف ى ػذا اغبػػق
كأعلػ ػػن كقػ ػػف العمػ ػػل بالدسػ ػػتور بعػ ػػد عػ ػػدة أشػ ػػهر مػ ػػن إعالنػ ػػو  ،كعػ ػػاد حكػ ػػم العثمػ ػػانيٌن
االسػػتبدادمن5ن ،ك بػػالرغم مػػن أف بعػػال الػػدكؿ العربيػػة مل يكػػن لسػػلطة االحػػتالؿ عليهػػا
سول يسلطة شكلية كالتدخل بتعيٌن ك واؿ  ،أك مباركػة انتقػاؿ اغبكػم لػويل عهػد  ،أك قػبال
األم ػواؿ مػػن تلػػك اؼبنػػاطق  ،إال أنػػو مل تيعػػرؼ اغبيػػاة الربؼبانيػػة فيهػػا  ،إىل أف اهنػػارت الدكلػػة
العثمانية  ،كسقطت على أعقاب خساريا يف اغبرب العاؼبية األكىل 5554 -5553ن 1ن.
))1
()2

– د  .فيميب حتي  ،تاريخ العرب المطكؿ  ،الجزء الثالث  ،المطبعة العربية  ،بيركت  ،1951ص 829
 فضؿ عفاش  ،المجالس الشعبية كالنيابية في الكطف العربي (مجمس الشعب في سكرية ) دار ابف ىانئ ،طبعة  ،1988ص 21- 20
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المبحث الثاني
التنظيم الدستوري للسلطات العامة في الدولة

تعرفنا على اؼبسار التارىبي لتطور كمائف الربؼباف  ،اليت كانػت كراء تأسػيس
بعد أف ٌ
كجوده  ،الب ٌد لنا من تتبػع تنظيمػو دسػتوريان ضػمن إطػار مفهػوـ الدكلػة  ،ك ػزء مػن التنظػيم
الدسػػتورم العػػاـ فيهػػا  ،ككػػاف البػػد مػػن التعػػرؼ علػػى مفهػػوـ الدكلػػة كتعريفهػ ػ ػا يف مطلػػب
أكؿ  ،كما ىو مفهوـ دكلة القانوف ضمن مطلب ةاف.

ادلطهة األول

يفهىو اندونح
ؼبا كاف تعبًن الدكلة باؼبفهوـ اؼبعاصر كتنظيم سياسي  ،بدأ بالظهور ابتداءن مػن القػرف
السادس عشر  ،كذلػك عنػدما بػدأ الفصػل بػٌن السػلطة السياسػية كبػٌن مػن يبارسػها  ،كإف
ك ػػاف مص ػػطلح الدكل ػػة ق ػػد ازب ػػذ ع ػػدة مع ػ و
ػاف ع ػػرب العص ػػور  ،إال أف أكؿ م ػػن اس ػػتعملو ى ػػو
ميكافللي يف كتابو األمًن عاـ . 5151
اعترب البعال  ،أف القبوؿ بفكرة الدكلة  ،جاء بقصد إهبػاد تفسػًن مقنػع عبميػع اؼبظػاىر،
الػػيت تيبلػػور كجػػود كنشػػاط السػػلطة السياسػػية  ،حبيػػث جػػاءت فكػػرة الدكلػػة لتضػػفي نوعػان مػػن
النبل كالسمو على خضػوع احملكػومٌن للحكػاـ  ،كتيقػدـ تربيػران معقػوالن للتمييػز بينهمػا  ،قػائم
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على أساس لخر غًن أساس القوة  ،كبالنتي ة فإف اإلنسػاف اخػرتع فكػرة الدكلػة  ،للػتخلص
ن5ن
من اػبضوع لطاعة إنساف لخر.
كقػػد اتفػػق فقهػػاء القػػانوف الدسػػتورم يف التعػػاريف الػػيت تبنٌوىػػا للدكلػػة  ،علػػى أنَّػو لكػػي

يكوف ىنػاؾ دكلػة بػاؼبفهوـ اؼبعاصػر ،البػد أف تتػوافر العناصػر أك األركػاف الثالةػة اآلتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
ن الشعب – اإلقليم – السلطة السياسية ن .
كألف قياـ الدكلة يستوجب كجػود سػلطة عليػا ىبضػع ؽبػا صبيػع أفػراد اعبماعػة  ،كىػذه
السػػلطة ىػػي سػػلطة سياسػػية  ،كتيعتػػرب مػػن أىػػم العناصػػر اؼبكونػػة للدكلػػة  ،كمػػا أهنػػا ركػػن
أساسػي يف كػػل تنظػػيم سياسػي  ،فإننػػا نػػورد التعريػف التػػايل للدكل ػ ػ ػ ػ ػ ػة  ":بأنهــا جماعــة مــن

الناس تقيم على إقليم معين  ،وتخضع لسلطة سياسية تتولى شؤونها "

ن1ن

كب ػػذلك ف ػػإف الدكل ػػة ش ػػأهنا ش ػػأف أم صباع ػػة اجتماعي ػػة تف ػػرتض قي ػػاـ س ػػلطة تنظػ ػ ػ ػ ػم
شػؤكهنا  ،إال أف مػػا ييبيػز سػػلطة الدكلػة  ،بأهنػػا تتصػػف بطػاب وع خػػاص  ،كصػفات ذاتيػػة يسبيزىػػا

عػن غًنىػػا مػػن السػػلطات العامػػة كاػباصػػة  ،كىػي صػػفة السػػيادة  ،كدبقتضػػى ىػػذه الصػػفة أك
اػباصػية  ،فػإف سػػلطة الدكلػة سػػلطة أصػلية  ،ال تسػتمد كجودىػػا مػن سػػلطة أخػرل  ،علػػى
عكػػس السػػلطات أك اؽبيئػػات اغباكمػػة يف الدكلػػة  ،فهػػي تسػػتمد سػػلطايا مػػن الدسػػتور ،

كبػػالرغم مػػن أف الدكلػػة ىػػي صػاحبة السػػيادة كمسػػتقرىا  ،فػػإف الدكلػػة تبقػػى شخص ػان معنوي ػان
ؾبػػردان  ،كالبػػد أف يكػػوف ؽبػػذه السػػلطة ذات السػػيادة مػػن صػػاحب فعلػػي ؿبػػدد يبارسػػها يف
الواقػػع  ،كىػػو مػػا أةػػار جػػدالن يف الفقػػو الدسػػتورم تركػػز ضػػمن فئتػػٌن مػػن النظريػػات أكالن –
النظريات الثيوقراطية كاليت تتفػق صبيعهػا علػى أف السػيادة هلل كىػو مصػدر السػلطة  ،كةانيػان-
النظريػػات الديبقراطيػػة كالػػيت اتفقػػت صبيعهػػا علػػى أف السػػيادة ىػػي ملػػك للمحكػػومٌن  ،أم

( -)1د  .سعاد الشرقاكم  ،النظـ السياسة في العالـ المعاصر  ،كمية الحقكؽ  ،جامعة القاىرة  ،طبعة ، 2007
ص 20

) –)2د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القان كف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،منشكرات جامعة حمب كمية الحقكؽ  ،طبعة ،2002
ص 131
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ملػػك الشػػعب لكنٌهػػا اختلفػػت فيمػػا بينهػػا حػػوؿ ربديػػد صػػاحب السػػيادة  ،كمهػػرت حػػوؿ
ذلػػك نظريت ػاف  :نظريػػة سػػيادة األمػػة كنظريػػة السػػيادة الشػػعبية  ،كسنستعرضػػهما علػػى كبػػو
ـبتصػػر لتعلػػق معرفػػة النتػػائج اؼبرتتبػػة علػػى كػػل مػػن ىػػاتٌن النظ ػريتٌن دبوضػػوع البحػػث ضػػمن
فرعٌن :
الفرع األول
نظرية سيادة األمة
كىػػي النظريػػة الػػيت ييعيػػد معظػػم الفقهػػاء تأسيسػػها إىل األب سػػييز  ،كقػػد تبنتهػػا الثػػورة

الفرنسية بعد قيامها  ،كبإعالف عػاـ  5345غبقػوؽ اإلنسػاف كاؼبػواطن يف اؼبػادة  1 /5مػن
اؼبقدمػػة كاؼبػػادة  4منػػو  ،كاعتػػربت أف الســيادة ىــي ل،مــة  ،باعتبارىــا كيان ـاً مســتقالً فــي
مجموعو عن األفراد المكونين لها  ،كلتؤكد الفصل بٌن اؼبلك كالسلطة السياسية ن5ن.

كمػػن نتػػائج األخػػذ هبػػذه النظريػػة عػػدـ تطبيػػق أم مظهػػر مػػن مظػػاىر الديبقراطيػػة غػػًن
اؼبباش ػػرة  ،ككػ ػ ػػذلك ف ػػإف االنتخ ػػاب ال ييعتب ػ ػػر حق ػ ػ ػ ػان  ،كإمب ػػا ى ػػو كميف ػػة كخدم ػػة عام ػػة ،
يؤديها األفراد الختيار األكفأ ؼبمارسة السلطة  ،كمػن يقػع عليػو االختيػار  ،أم أف النائػب
يف اسلػػس التش ػريعي  ،ال ييبثػػل فقػػط دائرتػػو االنتخابيػػة أك اغبػػزب الػػذم ينتمػػي إليػػو  ،كإمبػػا
ىو ييبثل األمة كلها  ،اليت لػها الصفة التمثيليػة ال بشخصو  ،كبذلك فهػو ال يتقيػد بتوجيػو
أك تصػػويت مع ػػٌن  ،ك يظ ػػل ح ػران يف إب ػػداء لرائ ػػو كف ػػق الطريق ػػة ال ػػيت يرتأيه ػػا  ،كدب ػػا ييرض ػػي
ضػػمًنه  ،كيىرمػػي مػػن كراء ذلػػك البحػػث عػػن ربقيػػق مصػػلحة األمػػة  ،ال مصػػلحة دائرتػػو
االنتخابي ػػة الضػ ػػيقة  ،عل ػػى أف األخػ ػػذ هب ػػذه النظريػ ػػة ال يوب ػ ػتٌم النػ ػػزكؿ عن ػػد إرادة األغلبيػ ػػة
بالتصػػويت  ،ألف ىػػذه اإلرادة قػػد ال سبثػػل إال مصػػا عارضػػة أك لنيػػة  ،كالبػػد مػػن األخػػذ
كربػ ػ ػرم فيم ػ ػػا إذا كان ػ ػػت ى ػ ػ ػػذه اإلرادة إرادة
بع ػ ػػٌن االعتب ػ ػػار مص ػ ػػا األجي ػ ػػاؿ القادم ػ ػػة  ،ى
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األغلبي ػ ػ ػػة  ،يسبثػػل اإلرادة اغبقيقيػػة كاؼبسػػتقرة لألمػػة  ،كإف أبػػرز ىػػذه التطبيقػػات تىظهػػر عنػػد
كجػػود ؾبلسػػٌن يكػػوف لكػػل منهمػػا تكوينػػو  ،فأحػػدنبا منتخػػب  ،كالثػػاين ييبثػػل االذباىػػات
احملافظػ ػػة  ،أك حػ ػػا لببػ ػػة اؼبفك ػ ػرين كاؼبثقفػ ػػٌن  ،حبيػ ػػث ال ييعمػ ػػل بػ ػػبعال ق ػ ػرارات اسلػ ػػس
اؼبنتخػب حػا وبػوز علػى موافقػة اسلػس الثػػاين  ،كىػو مػا ييفسػر كفػق ىػذه النظريػة  ،النظػػرة

القائلة  :بأنّو ما لم يتفق المجلسان فذن إرادة األمة المستقرة لم تظهر بعد ن5ن.

كقػػد كاجهػػت ىػػذه النظريػػة انتقػػادات كثػػًنة  ،مػػن ىػػذه االنتقػػادات أف نظريػػة سػػيادة
األمػػة كفػػق اؼبنظػػور كاألسػػاس الفلسػػفي  ،الػػذم قامػػت عليػػو انتهػػت بالنتي ػػة إىل اإلق ػرار
بوجػػود شخصػػية قانونيػػة لألمػػة  ،تتنػػازع السػػيادة مػػع الشخصػػية القانونيػػة للدكلػػة  ،كتىثػػور
اؼبشكلة حوؿ من ىو الصػاحب الفعلػي ؽبػا  ،ككػذلك فػإف األخػذ بنظريػة سػيادة األمػة قػد
يفض ػػي إىل إص ػػدار قػ ػوانٌن كتشػ ػريعات سب ػػس ب ػػاغبقوؽ الفردي ػػة كاغبري ػػات  ،كتض ػػع قي ػػودان
كش ػػركطان ال من ػػاص م ػػن إنفاذى ػػا باعتبارى ػػا يسبث ػػل إرادة األم ػػة ص ػػاحبة الس ػػيادة اؼبطلق ػػة ن1ن،
كك ػػوف الق ػػانوف ب ػػذلك هنائي ػان كغ ػػًن قاب ػػل للنق ػػاش س ػػيحملو ذل ػػك عل ػػى البع ػػد ع ػػن الص ػػا
العػ ػ ػ ػ ػ ػاـ  ،كسػػيىتبع أى ػواء فبثلػػي األمػػة  ،كىػػو مػػا ييفقػػد ىػػذه النظريػػة مػػربرات األخػػذ هبػػا ،
باعتبار أف ىذه اؼبربرات  ،كانت كليدة مركؼ تارىبية يف ؿباربة اؼبلكيات اؼبطلقة .
كبالنظر لالنتقادات العديدة اليت كجهػت ؽبػذه النظريػة  ،فقػد مهػرت نظريػة جديػدة
تتفق مػع نظريػة سػيادة األمػة  ،بػأف السػيادة لل ماعػة السياسػية احملكومػة  ،إال أهنػا زبتلػف
عنها يف طريقة إسناد ىذه السيادة  ،كىي نظرية السيادة الشػعبية  ،كالػيت يرمػي اذبػاه الفقػو
اغب ػػديث يف ال ػػنظم الدس ػػتورية إىل األخ ػػذ هب ػػا لكوهن ػػا أكث ػػر ربقيقػ ػان للديبقراطي ػػة  ،كيس ػػعى
للتوفيػػق بينهػػا كبػػٌن نظريػػة سػػيادة األمػػة يف النصػػوص الدسػػتورية الػػيت يعمػػل هبػػا  ،كتقػػرتب

) -)1د  .ثركت بدكم  ،النظـ السياسية  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة ؛ بدكف دار نشر  ،طبعة سنة  ،1989ص
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ىػػذه الػػنظم يف مفهػػوـ الشػػعب السياسػػي صػػاحب السػػيادة مػػن مفهػػوـ الشػػعب يف حقيقتػػو
االجتماعية .
الفرع الثاني
نظرية السيادة الشعبية
ييعتػػرب مبػػدأ إعػػادة السػػيادة للشػػعب مػػن اؼببػػادئ القديبػػة  ،الػػيت مهػػرت يف نظريػػات
الفالس ػ ػػفة الق ػ ػػدماء  ،إال أنٌػ ػ ػو مل يتكام ػ ػػل كنظري ػ ػػة  ،إال يف كت ػ ػػاب العق ػ ػػد االجتم ػ ػػاعي
للمفكر جــان جــاك روس ــو  ،كيىرل َّ
أف الشعب ىو ؾبموعة من األفػراد  ،كال ييشػكل ىػذا

اسمػػوع كحػػدة مسػػتقلة عػػن األفػراد اؼبكػػونٌن لػػو  ،كبالتػػايل فػػإف لكػػل فػػرد مػػن أفػراد الشػػعب
السياسي  -كاؼبقصود هبم صبهور الناخبٌن – جػزءان مػن السػيادة  ،كلكػل مػواطن حصػة يف
الوكالػػة الػػيت ييعطيهػػا الناخبػ ػ ػػوف ؼبنتخبيه ػ ػػم ن5ن  ،كىػػذه السػػيادة ال يبكػػن التنػػازؿ عنهػػا أك
ربويله ػػا  ،كال ييبارسػ ػػها إال الشػ ػػعب أك م ػػن ىىبتػ ػػاره بالنيابػ ػػة عن ػػو  ،كذلػ ػػك بػ ػػالنظر إىل أف
الضػػركرات العمليػػة  ،ىربػوؿ دكف اجتمػػاع كػػل أفػراد الدكلػػة للتعبػػًن عػػن لرائهػػم العامػػة  ،فقػػد
قىبلت ىذه النظرية بتمثيل ىذه اإلرادة العامة عرب ؾبلػس منتخػب  ،علػى أف تضػبط عمليػة
اختيار أعضائو ككيفية فبارستهم ؽبا .
ومن أىم النتائج المترتبة على ىذه النظريـة  ،أف النائػب يف اسلػس التشػريعي ييعتػرب

فبثالن لناخبيػو كككػيالن عػنهم  ،ك وبػق ؽبػم كضػع التعليمػات كاألكامػر ،كالػيت ال يبكػن للنائػب
ـبالفته ػػا  ،إذ وب ػػق ؽب ػػم عزل ػػو يف أم كق ػػت  ،كم ػػا تىعت ػػرب أف الق ػػانوف الص ػػادر ع ػػن اؽبيئ ػ ػػة
التشػريعية  ،طبقػان ؽبػػذه النظريػػة  ،ىػػو دبثابػػة تعبػػًن عػػن إرادة األغلبيػػة اؼبمثلػػة فيهػػا  ،كعلػػى
األقليػ ػػة االنػػدماج باألغلبيػ ػ ػػة ن1ن  ،ك ييعػػد سػػاميان ألنػػو التعبػػًن عػػن اإلرادة العامػ ػ ػػة الػػيت يسبثػػل

()1

))2

 مكريس ديفرجيو  ،المؤسسات السياسية كالقانكف الدستكرم  ،األنظمة السياسية الكبرل  ،ترجمة جكرج سعد ،بيركت ؛ المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،الطبعة األكلى  ، 1992ص 69
 -د  .ساـ دلَّو  ،مرجع سابؽ  ،ىامش ص 153

25

السل ػطػػة  ،كليس ألف فيو الصا العاـ لل ماعػة ن5ن  ،كىػو لػذلك ككفػق ىػذه النظريػة ال
يعتػػرب قيػػدان علػػى األقليػػة اؼبعارضػػة الػػيت مػػا كانػػت لتصػ ٌػوت بػػالرفال لػػو أهنػػا فهمػػت القػػانوف
عل ػػى كب ػػو جي ػػد  ،ؽب ػػذا فإن ػػو قاب ػػل للمراجع ػػة كاؼبناقش ػػة  ،عن ػػدما تتغ ػػًن اؼبتطلب ػػات ال ػػيت

أكجدتو ن1ن .
إال أف نظري ػػة س ػػيادة الش ػػعب  ،الق ػػت ك ػػذلك كم ػػا ى ػػو ح ػػاؿ نظري ػػة س ػػيادة األم ػػة
العديػػد مػػن االنتقػػادات  ،فػػإذا كػػاف األخػػذ بنظريػػة سػػيادة األمػػة ييفضػػي إىل سػػيادة الربؼب ػػاف
كإطالؽ يسلطتػو  ،فإف تطبيق نظرية سػيادة الشػعب يػؤدم إىل إطػالؽ سػلطة الدكلػة  ،ألف

فكرة اعبماعة تبعد الشعب دب موعو عن فبارسة السيادة  ،الػيت ال تت ػزأ رغػم أهنػا موزعػة
علػػى أف ػراده  ،كبالنتي ػػة فػػإف ىػػذه النظريػػة ال يربقػػق السػػيادة الفعليػػة كالكاملػػة للشػػعب ،
كإمبػػا ىسبنحػػو بعػػال مظاىرىػػا  ،كيبقػػى ىػػو ربػػت سػػلطة مػػن يىضػػع نظػػاـ الدكلػػة عػػرب القواعػ ػػد
الدسػػتورية  ،إضػػافة إىل أف ارتبػػاط النائػػب بناخبيػػو قػػد هبعػػل مػػن القػػانوف  ،الػػذم يصػػدره
الربؼب ػػاف عشػ ػوائيان ال حكم ػػة في ػػو ك ال ع ػػدؿ  ،كتغليػ ػب في ػػو اؼبص ػػا احمللي ػػة الض ػػيقة ل ػػدكائر
النواب االنتخابية على الصا العاـ ن4ن  ،كما أف الفركؽ الفردية بػٌن النػواب ستفضػي إىل
اختالفات كثًنة بػالرأم  ،كسػيتعذر عنػدىا تشػكيل إرادة عامػة مػن لراء متناقضػة  ،كيظهػر

مػػا يسػػمى بظػػاىرة األغلبيػػة كاألقليػػة  ،الػػيت تىغػػدك عائق ػان أمػػاـ تكػػوين إرادة عامػػة للشػػعب
كك ػػل  ،كى ػػو م ػػا س ػػي عل ىن ػػاؾ ص ػػعوبة يف ربقي ػػق نظري ػػة س ػػيادة الش ػػعب دكف ح ػػدكث
أزم ػ ػػات سياس ػ ػػية  ،ب ػ ػػالنظر لع ػ ػػدـ احتوائه ػ ػػا عل ػ ػػى ض ػ ػػمانات قانوني ػ ػػة تيػ ػؤمن حس ػ ػػن س ػ ػػًن
اؼبؤسسات الدستورية.
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مــن الواضــال أنــو ال يمكــن العمــل بذحــدى ىــاتين النظ ـريتين  ،دون األخــذ بــبع
جوانب النظرية األخرى  ،والبد من التوفيق بينهما من الناحية العمليـة وأثنـاء التطبيـق
عبــر الــنى علــى ذلــك دســتورياً ،وىــو مــا ســارت عليــو أالــب الدســاتير فــي العــالم ،
ومنها سورية .

ادلطهة انثاٍَ
دونـــح انماَـــــــــىٌ
رافقت السلطة كجػود استمعػات  ،كتط ٌػور مفهػوـ السػيادة داخػل استمعػات اإلنسػانية
تطور مفهوـ القانوف الدستورم  ،كألف االنتماء إىل صباعة يعػين فيمػا يعنيػو احػرتاـ
أدل إىل ٌ
قوانينهػػا  ،كاسػػتكماالن للتأسػػيس النظػػرم الػػذم كلًػد مػػن رضبػػو موضػػوع ىػػذا البحػػث  ،فإنػػو
مػػن مقتضػػى البحػػث يف سػػلطة الدكلػػة  ،ذات السػػيادة كجػػود قواعػػد قانونيػػة  ،زبضػػع ؽبػػا
الدكلػ ػػة أةنػ ػػاء فبارسػ ػػتها لومائفهػ ػػا اؼبتعػ ػػددة  ،كمنهػ ػػا الومػ ػػائف القانونيػ ػػة للدكلػ ػػة اؼبتمثلػ ػػة
بالومػ ػػائف التش ػ ػريعية ك التنفيذيػ ػػة ك القض ػ ػػائية  ،كتل ػ ػػك اؼبتعلقػ ػػة بالوم ػ ػػائف التقليدي ػ ػػة ،
اؼبرتبطػػة بتػػأمٌن األمػػن كالػػدفاع كإقامػػة العدال ػػة  ،كىنػػاؾ الومػػائف األخػػرل للدكلػػة  ،كالػػيت
تتعل ػ ػػق باس ػ ػػاالت االقتص ػ ػػادية كاالجتماعي ػ ػػة كالثقافي ػ ػػة  ،ك زبتل ػ ػػف اتس ػ ػػاعان كض ػ ػػيقان كفقػ ػ ػان
لإليديولوجية الفكرية كالسياسية اليت تعتنقها كل دكلة ن5ن .
كمػػن ل فػػإف مبػػدأ خضػػوع الدكلػػة للقػػانوف يع ػػين خضػػوع صبيػػع السػػلطات يف الدكلػػة
كنشػػاطها للقػػانوف كالتقيػػد بأحكامػػو  ،كىػػو مػػا يقتضػػي كجػػود عناصػػر يف ؾبملهػػا  ،تيقػػدـ
ضمانات لتحقيق ىذا اؼببدأ  ،من أنبها كجود الدسػتور ،كإعمػاؿ مبػدأ فصػل السػلطات ،
كىو ما سنسلط الضوء عليو ضمن فرعٌن .
) -)1د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية  ،طبعة عاـ
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الفرع األول
وج ـ ــود الدس ـ ـتـور

يؤسس كضػع الدسػتور  ،الػذم كػاف نتي ػة إلقػرار مبػدأ السػيادة للشػعب  ،الوجػود
كوبػدد كسػائل فبارسػتها  ،كىيبنػع عليهػا ذبػاكز
القانوين للسلطة يف الدكلة اغبديثة  ،كيينظمهػا ي
اغب ػػدكد كالقواع ػػد اؼبرس ػػومة ؽب ػػا  ،حبي ػػث تف يق ػ ػد ش ػػرعيتها يف ح ػػاؿ خالف ػػت القواع ػػد ال ػػيت
يتضػػمنها الدسػػتور ،الػػيت تسػػمو علػػى صبيػػع القواعػػد القانونيػػة  ،كمػػن ىنػػا جػػاء القػػوؿ بػػأف
الدس ػػتور ى ػػو الق ػػانوف األظب ػػى  ،كيتع ػػٌن أف تتواف ػػق صبي ػػع أحك ػػاـ الق ػ ػوانٌن م ػػع القواع ػػد
الدسػػتورية عبهػػة تنظيمػػو للسػػلطات يف الدكل ػ ػة  ،كلومائفهػػا كعػػدـ ـبالفتػػو  ،كعنػػد ذلػػك
تسمى دكلة القانوف  ،كىو مبدأ قانوين يتميز عػن مبػدأ سػيادة القػانوف ن5ن  ،الػذم يهػدؼ
إىل تنظيم السلطات العامة يف الدكلة  ،كهبعػل ىنػاؾ تراتبيػة كميفيػة  ،حبيػث يضػع السػلطة
التنفيذية يف مرتبة أدىن من مرتبة السلطة التشريعية  ،ك ىبضػع كػل عمػل أك إجػراء تقػوـ بػو
السلطة التنفيذية إىل القانوف الذم تسنٌو السلطة التشريعية .
كلطاؼبػا كػاف كجػود القػػانوف متالزمػان مػع كجػود كعػػيش اإلنسػاف ضػمن اعبماعػة فػػإف
الفك ػػرة العام ػػة م ػػن ل ػػزكـ الق ػػانوف مهم ػػا كان ػػت طبيع ػػة ال ػػركابط ال ػػيت ينظمه ػػا  ،ى ػػي فك ػ ػرة

ػىن
ػىن عػاـ كمع ن
التنظيم  ،كيف االصػطالح القػانوين يسـتخدم تعبيـر القـانون للداللػة علػى مع ن
خػػاص ،كبػػاؼبعىن العػػاـ ىــو" مجموعــة قواعــد الســلوك العامــة المجــردة الملزمــة التــي
))1

 "عمى أف التمييز بيف مبدأ خضكع الدكلة لمقانكف  ،كبيف مبدأ سيادة القانكف يتضح منو أف األكؿ نمبدأ"قانكنيان

القصد منو حماية مصالح كحقكؽ األفراد ضد تحكـ السمطة  ،كيقضي بإخضاع جميع السمطات العامة لمقانكف

كيقيد بذلؾ السمطة التشريعية أيض نا كىك مبدأ متصكر في النظـ المختمفة لمحكـ سكاء كانت ديمقراطية أك
دكتاتكرية  ،بينما المبدأ الثاني ىك مبدأ سياسي يتعمؽ بتنظيـ السمطات العامة في الدكلة  ،بحيث يخضع
السمطة التنفيذية لمقكانيف التي تصدرىا الييئة التي تضـ ممثمي األمة  ،كىي السمطة التشريعية كجعميا الجياز
األعمى في الدكلة  ،كىك مبدأ خاص بالنظـ الديمقراطية حيث يتككف البرلماف الذم يشرع مف نكاب يمثمكف
حقيقة إرادة األمة العميا " .
 لممزيد حكؿ ىذا الرأم راجع في ذلؾ مؤلؼ د .ثروت بدوي  ،النظـ السياسية  ،دار النيضة العربيةبالقاىرة  ،طبعة <;< ، 9ص 9:9وما بعدىا .
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تـنظم الـروابط االجتماعيـة فـي المجتمـع وتقتــرن بجـزاء مـادي حـال  ،و تُقسـر الدولــة

النــاس علــى إتباعهــا ولــو بــالقوة عنــد الحاجـ ـة " ن5ن  ،كيف اؼبعػػىن اػبػػاص ىــو مــا يصــدر
عن السلطة التشريعية في الدولة من قواعد قانونية .
كبػػذلك فػػإف التنظػػيم القػػانوين للدكلػػة يىتكػػوف مػػن ؾبموعػػة مػػن القواعػػد القانونيػػة ،
حبيث تتدرج تبعان للقوة كللقيمػة القانونيػة  ،كتػأيت القاعػدة الدسػتورية يف قمػة اؽبػرـ  ،كتيعتػرب
القاعدة األساسية  ،مػن حيػث أهنػا تتضػمن القواعػد اعبوىريػة لنظػاـ الدكلػة  ،كاغبكػم فيهػا
كنػػوع اغبكومػػة كالسػػلطات داخلهػػا  ،كتشػػكيل كاختصاصػػات ىػػذه السػػلطات  ،كعالقػػة
كػ ػػل سػ ػػلطة بػ ػػاألخرل  ،كحقػ ػػوؽ كحريػ ػػات األف ػ ػراد داخػ ػػل استمػ ػػع  ،كمركػ ػػزه يف مواجهػ ػػة
السػػلطات  ،بينمػػا قبػػد أ ٌف القواعػػد القانونيػػة العاديػػة  ،تتنػػاكؿ بػػالتنظيم عالقػػات األف ػراد ،

كالركابط العادية يف استمع  ،كمن ل فإف القاعدة الدستوريػ ػة  ،كمبدأ السمو اؼبػرتبط هبػا ،
باعتباره أمران مقرران كمسلمان بو  ،ييعد من أىم مرتكزات دكلػة القػانوف  ،كىػو ظبػو قػد يػرتبط
دبضػػموف القاعػػدة الدسػػتورية  ،كطبيعػػة اؼبوضػػوع ال ػػذم تيعاعبػػو  ،كىػػو مػػا ييػدعى بالس ػػمو
اؼبوضوعي  ،كيىنطبق ىذا على صبيع أشكاؿ أك أنػواع الدسػاتًننعرفية أك مكتوبػة  ،مرنػة أك
جامدة ن ،اليت تتضمن القاعدة  ،حبيث يرتتب عليو نتي تاف :

ػركع ،
النتيجــة األولــى  :أف كػػل عمػػل ىبػػالف القاعػػدة الدسػػتورية  ،يصػػبح عمػالن غػػًن مشػ و

كيفقد قيمتو القانونية  ،كىو ما يعترب تأكيدان ؼببدأ اؼبشركعية .

والنتيجة الثانية :تتمثل يف أنو يتعٌن على كل سػلطة أف سبػارس بنفسػها االختصاصػات ،

الػػيت أناطػػت هبػػا القاعػػدة الدس ػػتورية فبارسػػتها دكف تف ػػويال  ،إال إذا نظػػم ىػػذا التف ػػويال
دبوجب القواعد الدستورية نفسػ ػها ن1ن .

))1

))2

 د .غالب عمي الداكدم  ،المدخؿ إلى عمـ القانكف  ،جامعة جرش األىمية باألردف ،عماف دار كائؿ لمطباعةكالنشر  ،الطبعة  ، 2004 / 7ص 10
 د  .جكرجي شفيؽ سارم  ،أصكؿ كأحكاـ القانكف الدستكرم  ،دار النيضة العربية بالقاىرة الطبعة /4 ، 2003-2002ص 192
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ككػػذلك قػػد ي ػرتبط ظبػػو القاعػػدة الدسػػتورية مػػن ناحيػػة أخػػرل بشػػكل الوةيقػػة  ،الػػيت
تضػ ػػمنتها القاعػ ػػدة الدسػ ػػتورية  ،كاإلج ػ ػراءات كالشػ ػػكليات الػ ػػيت يػ ػػتم هبػ ػػا تعػ ػػديل ى ػ ػ ػ ػ ػ ػذه
السمو الشكلي  ،الذم ال يبكن القوؿ بو إال يف حالػة الدسػاتًن
القاعدة  ،كىو ما ىيبنحها ٌ

اؼبكتوب ػػة اعبام ػػدة  ،حبي ػػث ييرت ػػب ى ػػذا الس ػػمو اختالفػ ػان ب ػػٌن القػ ػوانٌن الدس ػػتورية كالقػ ػوانٌن
العادية  ،من حيث اؼبوضوعات اليت تتضػمنها  ،ككػذلك اختالفػان مػن حيػث الشػكل عبهػة
اإلجراءات كالشكليات اؼبشددة  ،اليت ربتاجها القوانٌن الدستورية عنػد تعػديلها  ،كىػو مػا
هبعلهػػا أكثػػر ةبات ػان مػػن القػوانٌن العاديػػة  ،كال يبكػػن ؽبػػذه األخػػًنة أف تعػ ٌدؿ منهػػا  ،كمػػا ال
السػمو
يبكن للقوانٌن العاديػة أف تتضػمن أحكامػان زبػالف القػوانٌن الدسػتورية  ،لػذلك فػإف ٌ
الشػػكلي يرتػػب أةػران قانونيػان  ،مػػن بينهػػا إلغػػاء العمػػل القػػانوين اؼبخػػالف ؽبػػا أك االمتنػػاع عػػن
إنفػػاذهً  ،إضػػافة لرةػػار السياسػػية الػػيت يرتبهػػا السػػمو اؼبوضػػوعي للقاعػػدة الدسػػتورية عنػػد

ـبالفتها ن5ن .
إف اآلةػػار الػػيت ييرتبهػػا ظبػػو القاعػػدة الدسػػتورية  ،ىػػو الػػذم ىحسػػم اعبػػدؿ بػػٌن اؼبفك ػرين
حػػوؿ طبيعتهػػا كقاعػػدة قانونيػػة  ،ك النػػاجم عػػن عػػدـ اقرتاهنػػا بػػاعبزاء اؼبػػادم اؼبتمثػػل بصػػورة
اإلكراه أك القسر ،إذ أنكر البعال الصفة القانونية ؽبا  ،كالبعال اآلخر قاؿ بتمتعهػا هبػذه
ص عل ػػى تض ػػمٌن
الص ػػفة  ،كى ػػو الػ ػرأم الػ ػراجح  ،عل ػػى اعتب ػػار أف اؼبش ػػرع الدس ػػتورم ىحػ ػ ًر ى
الوةػػائق الدسػػتورية بعػػال الوسػػائل لضػػماف نفػػاذ القواعػػد الدسػػتورية منهػػا  ،رقابػػة برؼبانيػػة ،
رقابة قضػائية  ،كىنػاؾ جػزاءات سياسػية  ،اجتماعيػة  ،شػعبية  ،حبيػث تن ٌػوع شػكل اعبػزاء
اؼبرتتب على ـبالفة القاعدة الدستورية  ،كتعددت صوره ن1ن.

) -)1د  .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 101
))2

 -كما أف األخذ بالصفة القانكنية لمقاعدة الدستكرية  ،حتٌـ دراسة ىذه القكاعد ضمف نطاؽ القانكف الدستكرم ،

كلتحديد نطاؽ القكاعد التي تدخؿ ضمف مدلكؿ القانكف الدستكرم اتجو الفقو لؤلخذ بمعياريف شكمي كمكضكعي،
فالمعيار الشكمي يرتبط بالظركؼ التاريخية كحركة تدكيف الدس ػ ػػاتير،

كالتي حصرت دراسة القانكف الدستكرم

بالقكاعد المدكنة في كثيقة الدستكر ،كقد القى ىذا المعيار العديد مف االنتقادات  -رغـ تميزه بالكضكح  " -للمزيد
راجع :د  .عثمان خليل  ،القانون الدستوري " الكتاب األول في المبادئ الدستورية العامة" ،مطبعة مصر
بالقاهرة  ،طبعة  ، 6556الصفحة  ، ، "61إال أنو كفي القرف العشريف كبتطكر األكضاع السياسية  ،تبيف بأنو=
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=ال يمكف حصر دراسة القانكف الدستكرم في كثيقة الدستكر ،األمر الذم دفع ببعض المختصيف إلى تكسيع مادة
القانكف الدستكرم  ،كذلؾ بإضافة عبارة المؤسس ػ ػػات السياس ػػية  ،مما أدل ىذا إلصدار صؾ في فرنسا عاـ 1954
يقضي بتغيير تسمية مادة القانكف الدستكرم ليصبح القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية  " ،للمزيد راجع  -:د .

محمد رضا بف حماد  ،القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية ،مركز النشر الجامعي  ،تونس طبعة ، 5008
الصفحة  ، " 8كىك ما حدا بالفقو كالراجح منو لؤلخذ بالمعيار الموضوعي  :كىك المعيار الذم يعتد بجكىر كطبيعة
المسألة  ،التي تعالجيا القاعدة الدستكرية  ،لممزيد راجع -:د  .رمزي طو الشاعر  ،القانوف الدستوري " النظرية
العامة والنظاـ الدستوري المصري " ،مطبعة جامعة عيف شمس القاىرة ،طبعة عاـ  ،9<<:الصفحة .69

كمف ثـ أعطى األخذ بيذا المعيار تعريؼ القانكف الدستكرم صفة العمكمية بحيث لـ يعد محصك ار بدستكر دكلة

معينة  ،إال أنو أبقى بيف الفقياء خبلؼ في الرأم حكؿ طبيعة بعض المكضكعات مف الناحية الدستكرية  ،كفيما إذا
كاف ليا أف تدخؿ في نطاؽ مكضكعات القان ػ ػ ػػكف الدس ػػتكرم  ،كقد تركز الخبلؼ في ثبلثة مكضكعات :
 -الموضوع األوؿ يتعمؽ بنظرية الدكلة  ،حيث ذىب البعض إلى إخراج مكضكع الدكلة مف ضمف نطاؽ

مكضكعات القانكف الدستكرم  ،إال أف اتجاه آخر مف غالبية الفقياء  ،ذىب إلى اعتبار أف مكضكع الدكلة في تحديد
طبيعتيا كشكميا كنظاـ الحكـ فييا  ،ىك مكضكع ذك طابع دستكرم  ،لممزيد ارجع :د .سعد عصفور  ،المبادئ
األساسية في القانوف الدستوري والنظـ السياسية  ،منشأة المعارؼ  ،اإلسكندرية ،طبعة  ،9<;0الصفحة <5

 -الموضوع الثاني  :كىك ما تعمؽ بشأف طبيعة القكاعد التي تحدد االتجاىػػات السياسي ػ ػ ػ ػػة  ،كاالجتماعية ،

كاالقتصادية في الدكلة  ،كانقسـ الرأم بيف مف اعتبرىا مجرد مبادئ تتجرد مف صفة اإللزاـ  ،كبيف فريؽ آخر راجح
ذىب إلى أف ىذه القكاعد تعتبر دستكرية بطبيعتيا  ،ألنيا تحدد االتجاه القانكني كاإليديكلكجي  ،الذم يتعيف عمى
سمطات الدكلة العمؿ ضمف إط ػ ػ ػ ػػاره  ،كيعتبر بذلؾ ،أم خركج عف ىذا األساس انتياكان لركحية النصكص الدسػ ػػتكرية

لممزيد ارجع  -:د.عبد الغني بسيوني عب د اهلل  ،النظـ السياسية والقانوف الدستوري  ،منشػػػػػأة المعارؼ
اإلسكندرية  ،طبعة  ، 9<<:ص 609

 -الموضوع الثالث :ما تعمؽ بالسمطة كالحرية  ،إذ ثار الجدؿ بيف اتجاىات ثبلثة في الفقو الدستكرم  ،كاف

األوؿ قد تضمف تأكيدا" عمى أف كؿ دستكر ،يجب أف يتضمف القكاعد التي تكفؿ حريات األفراد كتصكف حقكقيـ ،
أم أنو كسػ ػػيمة لتنظيـ الحريػ ػ ػػة  ، ،بينما ذىب اتجاه آخر إلى إنكار االتجاه السابؽ  ،كالقكؿ بأف الدستكر تنظيـ

لمسمطة  ،تأسيسان كممارسة  ،عمى أف التطكر في الفقو الدستكرم  ،استمر إلى أف ظير اتجاه ثالػث  ،اعتبر أف

ميمة القانكف الدستكرم ىي في إيجاد صيغة تكافقية بيف الحرية  ،التي ال يمكف أف تككف مطمقة  ،كالبد ليا مف

ضكابط كي تمارس مف قبؿ سمطة منظمة ،كممارسة ىذه السمطة ىي في النياية كسيمة لتحقيؽ مصمحة المحككميف
لممزيد المرجع :د .رمضاف بطيخ  ،النظرية العامة لمقانوف الدستوري وتطبيقاتيا في مصر  ،دار النيضة العربية
بالقاىرة  ،طبعة ;<< 9<<< -9الصفحة 70وما بعدىا  ،في توافؽ مع رأي الفقيو الفرنسي األستاذ أندريو
ىوريو في مؤلفو القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية  ،الجزء األوؿ  ،كمف ثـ فإف القانكف الدستكرم  ،بات
يشمؿ مجمكعة القكاعد القانكنية  ،التي تحدد طبيعة أك شكؿ الدكلة كنظاـ الحكـ فييا  ،والسمطات المختمفة فييا
وتنظيميا  ،وبياف اختصاص كؿ منيا والعالقة بينيا  ،كالمبادئ األساسية التي يقكـ عمييا المجتمع في دكلة ما
إضافة لحقكؽ ككاجبات المكاطنيف في مكاجية الدكلة .
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الفرع الثاني
إعمال مبدأ فصل السلطات
كىػػو مبػػدأ يقػػوـ علػػى فكػػرة ضػػركرة توزيػػع الومػػائف القانونيػػة للدكلػػة  ،علػػى ىيئػػات
منفصػ ػػلة عضػ ػػويان  ،تش ػ ػريعية كتنفيذيػ ػػة كقضػ ػػائية  ،حبيػ ػػث يينػ ػػاط فبارسػ ػػة كميفػ ػػة التش ػ ػريع
بالسلػ ػ ػػطة التشػ ػ ػريعية  ،ككميفػػة التنفيػػذ بالسػػلطة التنفيذيػػة  ،ككميفػػة إقامػػة العػػدؿ كاغبكػػم
بالسػػلطة القضػ ػ ػػائية  ،انطالق ػان مػػن ضػػركرة عػػدـ تركيػػز السػػلطات يف يػػد كاحػػدة  ،كالػػذم

ىبل ػ ػ ػ ػػق االس ػ ػػتبداد  ،كبالتػػايل فػػإف مػػن ضػػمانات كجػػود حكومػػات معتدلػػة  ،األخػػذ دببػػدأ
الفصل بٌن السلطات .
كبقليل من التوسع باغبديث عن النشأة التارىبية ؽبذا اؼببدأ  ،قبد أنػٌو كػاف نتػاج تطػور
تارىبي كجدت بداياتػو األكىل يف عهػد اليونػاف  ،إذ قػاؿ أفالطـون بضػركرة توزي ػػع كمػائف

الدكلػة  ،علػى ىيئػات متعػددة مػع إقامػة التػوازف بينهػا  ،كمػن ل بعػد ذلػك ط ٌػور أرسػطو يف
كتاباتو ىذه األفكار  ،مؤكدان على أف السلطات الثالث للنظػاـ السياسػي هبػب أف سبػارس
م ػػن قب ػػل ةالة ػػة ىياك ػػل  ،حبي ػػث يت ػػوىل كميف ػػة اؼبداكل ػػة  ،نبك ػػل م ػػا يتعل ػػق بقض ػػايا الس ػػلم
كاغبػرب كالتشػريع كاإلعػداـ كالنفػي كمراقبػة اغبكػاـن ؾبلػس شػورل  ،كعلػى أف تكػوف ىنػاؾ
ىيئ ػػة حاكم ػػة مهمته ػػا األساسػ ػ ػػية األم ػػر  ،كتك ػػوف مهم ػػة ؾبل ػػس القض ػػاء ك ػػل م ػػا يتعل ػػق
بالعدالػػة كتطبيقهػػا  ،كبسػ ػػبب الظػػركؼ التارىبيػػة  ،مل يعػػد مبػػدأ الفصػػل بػػٌن السػػلطات إىل
الظهور ،إال يف القرف السابع عشر مع اؼبفكر االنكليػزم جـون لـوك"John Locke

" يف كتاب ػػو اغبكوم ػػة اؼبدني ػػة" الػ ػذم نش ػػر ع ػػاـ  ، 5250ككان ػػت تقس ػػيماتو للس ػػلطات
السياس ػػية اغباكم ػػة لس ػػلطة تشػ ػريعية كس ػػلطة تنفيذي ػػة  ،كض ػػركرة الفص ػػل بينهم ػػا كقاع ػػدة

للحكم " فذذا تمتع نفس الـذين يتقلـدون مهمـة وضـع الشـرائع بسـلطة تنفيذيـة أيضـا
فسـيجنحون إلــى االسـتفادة مــن تلـك الشـرائع التــي يسـنون "ن5ن  ،كالسػػلطة الثالثػة ىػػي
))1

 د .محمد سميماف الطماكم  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،دار الفكر العربي بمصر طبعة ، 1988ص 275
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سلطة اربادية سبثل الدكلة يف عالقايا اػبارجية  ،كىو بذلك مل يىقػل بػأف السػلطة القضػائية
ىي إحدل السلطات الثالث بالدكلة ن 5ن  ،كبعد ذلك جاء دكر القاضػي كاؼبفكػر كالفقيػو

الفرنس ػػي الكب ػػًن "الب ػػاركف تش ــارلز لـ ــويس س ــيكوندات مونتيسـ ــكيو" ن 1ن  ،ال ػػذم ت ػػأةر
بالت ربة االنكليزية  ،كأخذ دببدأ الفصػل بػٌن السػلطات كط َّػوره كنسػب إليػو فيمػا بعػد  ،ؼبػا

كػػاف لػػو مػػن دكر كبػػًن يف توضيػ ػ ػػح ى ػػذا اؼبب ػ ػ ػ ػػدأ  ،كالتأسػػيس لػػو فكريػان يف كتابػػو " روح
القــوانين " الصػػادر عػػاـ  5334موضػػحان بػػأف الســلطة تحــد الســلطة  ،كمنطلقػان مػػن أف
السػػلطة السياسػػية ذات طبيعػػة تعسػػفية  ،كأف كػػل مػػن يتػػوىل السػػلطة ؿبمػػوؿ علػػى إسػػاءة
اس ػػتعماؽبا  ،ن فطبيع ػػة ال ػػنفس البشػ ػرية ع ػػرب الق ػػركف أةبت ػػت أف االس ػػتبداد قػ ػرين االس ػػتئثار
بالس ػػلطةن ن4ن  ،كلض ػػماف ع ػػدـ كق ػػوع ذل ػػك هب ػػب أف يك ػػوف يف الدكل ػػة ة ػػالث س ػػلطات
تشريعية كتنفيذية كقضائية  ،كباعتباره كاف قاضيان فقد أكػد علػى ضػركرة أف تكػوف السػلطة
القضػػائية ؿبايػػدة سياسػػيان  ،كهبػػب أف ترتػػب األمػػور حبيػػث تكػػوف ىػػذه السػػلطات ضػػمن

ةػػالث ىيئػػات  ،كػػل كاحػػدة منهػػا سبلػػك ملكتػػٌن َ – :ملَك ــة البـ ـ  ،كىػػي ىملىكػػة يزب ػوؿ

وملك ــة المن ــع حبي ػػث سب ٌكنه ػػا م ػػن من ػػع الس ػػلطات
الس ػػلطة القي ػػاـ بوميفته ػػا األساس ػػية َ ،
األخرل من ذباكز صالحيات ػػها ن3ن .
كبػػذلك فػػإف نظريػػة مونتيسػػكيو حػػوؿ فصػػل السػػلطات قامػػت كبشػػكل أساسػػي

علػ ػ ػػى مبدأي ػ ػ ػ ػ ػػن  ،المب ــدأ األول ى ػػو مب ػػدأ التخص ػػص ن مب ػػدأ تنظيم ػػي ن متعل ػػق بفص ػػل
الومػػائف ف ػػي الدكلػػة  ،حبيػػث سبػػارس مػػن قبػػل سػػلطات ةػػالث  ،والمبــدأ الثــاني ىػػو مبػػدأ
االستقاللية ن مبدأ ذك بعد قانوين ن  ،كاؼبقصػود بػو ىػو الفصػل العضػوم حبيػث تكػوف كػل

) -)1د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 319

) -)2كقد قيؿ عف مكنتيسكيك أنو اكتشؼ قكانيف العالـ الفكرم كما اكتشؼ نيكتف قكانيف العالـ الطبيعي

) -)3د حسف البحرم  ،الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كضماف لنفاذ القاعدة الدستكرية (دراسة
مقارنة) ،رسالة دكتكراه  ،جامعة عيف شمس  ، 2006-2005ص 50

) -)4محمد شفيؽ صرصار  ،القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية ،المدرسة الكطنية لئلدارة بتكنس  ،طبعة
 ، 2007ص 34
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س ػػلطة مسػػتقلة ع ػ ػ ػػن األخ ػ ػػرل  ،كاألعضػػاء الػػذين يؤلٌفوهنػػا ال يعزلػػوف كال يعيٌنػػوف مػػن قبػػل
سلطة أخرل  ،كىو ما ييشًن إىل طبيعة العالقة بٌن سػلطيت التشػريع كالتنفيػذ ن 5ن ،إذ اعتػرب
اؼببدأ من حيث النتي ة  ،أنو من اػبطر صبع السلطة التشػريعية مػع التنفيذيػة يف يػد كاحػدة
أك ىيئػػة كاحػػدة  ،بػػالنظر إىل أنػػو إذا اجتمعػػت السػػلطتاف بيػػد ىيئػػة كاحػػدة  ،زالػػت عػػن
القػػانوف ص ػػفتو األساس ػػية بكون ػػو قواع ػػد عام ػػة ؿباي ػػدة توض ػػع للمس ػػتقبل  ،دكف النظ ػػر إىل
اغبػػاالت اػباصػػة  ،الػػيت قػػد تػػؤةر يف ىحيػػاد ىػػذه القواعػػد أك عموميتهػػا  ،كمػػا أف الفصػػل
يوبقق مزايا تقسيم العمل مػن اإلتقػاف لػو كاعبػودة  ،حػا اعتػرب مبػدأ الفصػل بػٌن السػلطات

أحد الضمانات األساسية للحرية السياسية للمواطن  ،حٌن عرفهػا " بأنهـا السـكينة التـي
تــأتي مــن اإلحســاس باألمــان  ،ولكــي تتحقــق ىــذه الحريــة يجــب أن تكــون الحكومــة
بالشــكل الــذي ال يخــاف فيــو المــواطن مواطن ـاً آخــر " ك ىػػو مػػا يتحقػػق دببػػدأ الفصػػل

بشقيو  ،فصل الربؼباف عن اغبكومة  ،كفصل القضاء عن اغبكاـ ن1ن.
علػػى أف مونتيسػػكيو كإف كػػاف قػػد نػػادل دببػػدأ الفصػػل  ،إال أنػػو كػػاف بالنتي ػػة مقتنع ػان
بأ ٌف ىذه السلطات ستعمل يف كفػاؽ  ،لكػن مل وبػدد لليػات ىػذا الوفػاؽ  ،حبيػث اختلػف
الشػ ػٌراح فيم ػػا بع ػػد ح ػػوؿ تأكي ػػل اؼبب ػػدأ كتطبيقات ػػو  ،كالق ػػى العدي ػػد م ػػن االنتق ػػادات ل ػػدل
ي
الفقهػػاء مػػن أمثػػاؿ اؼبفكػػر الفرنسػػي جــان جــاك روســو  ،الػػذم انطلػػق مػػن تصػػوره لفكػػرة

الس ػػيادة بأهن ػػا فك ػػرة غ ػػًن قابل ػػة للت زئػ ػة  ،كرأل أن ػػو يىص ػػعيب األخ ػػذ هب ػػذا اؼبب ػػدأ  ،كتوزي ػػع

كمػػائف الدكلػػة علػػى ىيئػػات ـبتلفػػة  ،باعتبػػار أف مظهػػر السػػيادة الوحيػػد يرتكػػز يف السػػلطة
التش ػريعية ن 4ن ،كيقػػوؿ  ":إهنػػم هبعلػػوف صػػاحب السػػيادة ـبلوقػػان بػػديعان متكون ػان مػػن قطػػع
مركبة " ن 3ن  ،أما اؼبفكركف اؼباركسيوف فقػد أخػذكا دببػدأ تفػويال السػلطات علػى درجػات
) -)1فرانسكا شافيبل  ،معجـ المؤلفات الفمسفية ( مكنتيسكيك ) ،ترجمة محمد عرب صاصيبل  ،لـ يذكر دار أك سنة
نشر ،ص 1080

) -)2مكريس ديفرجيو  ،المؤسسات السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 111
))3

 -د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،مرجع سابؽ  ،ص 401
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ىرميػ ػػة  ،كرفض ػ ػوا مبػ ػػدأ فصػ ػػل السػ ػػلطات لتعارضػ ػ ػػو مػ ػػع ديكتاتوري ػ ػ ػػة الربكليتاري ػ ػ ػ ػػا  ،كأل ٌف
نظػػريم إىل الدكلػػة كانػػت تتحػػدد مػػن خػػالؿ مقولػػة مػػاركس " إف تػػاريخ استمعػػات البشػرية

صبعػاء يبكػػن اختصػػاره بالصػراع بػػٌن الطبقػات  ،كأف الدكلػػة ليسػػت سػػول أداة يف يػػد طبقػػة
ض ػػد طبق ػػة أخ ػػرل " ن5ن  ،إال َّ
أف أفك ػػار مونتيس ػػكيو كبع ػػد أف أق ػ ٌػر جوىرى ػػا ق ػػادة الث ػػورة

الفرنس ػػية ض ػػد اؼبلكي ػػة اؼبطلق ػػة كاؼبس ػػتبدة  ،كأيخ ػػذ هب ػػا كمب ػػدأ يف إع ػػالف حق ػػوؽ اإلنس ػػاف
كاؼب ػواطن سػػنة  5345يف اؼبػػادة السادسػػة عشػػرة مػػن " أف كػػل صباعػػة سياسػػية ال تضػػمن
حقوؽ األفراد  ،كال تفصل بٌن السلطات ال دستور ؽبا " سرعاف ما عادت  ،كأةػٌرت ىػذه
األفكػػار يف رجػػاؿ الفكػػر االنكليػػزم أمثػػاؿ بــالك ســتون  ،كتػػأةٌر كػػذلك كاضػػعو الدسػػتور

األمريكي هبا سنة . 5343
كمػػن الواضػػح أف يج ػ ٌل االنتقػػادات الػػيت كجهػػت ؼببػػدأ الفصػػل بػػٌن السػػلطات الػػذم

نػ ػػادل بػ ػػو مونتيسػ ػػكيو  ،ال تنتق ػ ػػد عملي ػ ػان مضػ ػػموف اؼبب ػ ػػدأن1ن ،كإمب ػ ػػا تنصػ ػػب علػ ػػى س ػ ػػوء
اسػ ػػتعمالو أك تطبيق ػ ػػو  ،ألف نظرية الفصل مل تػدعي إىل الفصػل اؼبطلػق بػل إىل الفصػل اؼب ػ ػرف
 ،كىو ما تٌبدل كاضحان من خالؿ تطور اؼبفهػوـ ك تطبيقاتػو  ،علػى كبػو مصػاحب ؼبػا طػرأ

من تطور على مفهوـ الدكلة كمفهوـ السلطة  ،كعلى طبيعة العالقػة بػٌن الس ػ ػلطات  ،مػن
نظػػاـ فصػػل كامػػل مطلػػق يف بدايػػة مهػػوره كتطبيقػػو  ،ليتطػػور مػػن ل إىل نظػػاـ يعتمػػد يف
أساسػو علػى اؼبركنػػة كالتػوازف بػٌن السػػلطات  ،كبعػد ذلػك أصػػبحت العالقػة بػٌن السػػلطات
عالق ػػة تىػ ػدرج  ،أم مل تعػ ػػد قائم ػػة عل ػػى أسػ ػػاس اؼبس ػػاكاة بينه ػػا ن4ن  ،كقػ ػػد كص ػػل الفقػ ػػو

) -)1د .أحمد سرحاؿ  ،النظـ السياسية كالدستكرية في لبناف ككافة الدكؿ العربية  ،دار الفكر العربي بيركت،
))2

الطبعة األكلى  ، 1990ص 23
 ميشيؿ ميام ،دكلة القانكف  ،ترجمة ديكاف المطبكعات الجامعية بالجزائر  ،الطبعة الثانية  ، 1990ص102

) -)3د  .عاصـ أحمد عجيمة  ،د.محمد رفعت عبد الكىاب  ،النظـ السياسية  ،دار النيضة العربية بالقاىرة  ،الطبعة
الخامسة  ،1992ص 111
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األمريكي إىل ابتداع صيغة أخػرل جديػدة تتناسػب كالواقػع السياسػي لػديهم تػدعى تقاسػم
القول  /تقاسم السلطات ن 5ن.
والخالصة  ،فإنٌو كرغم كل االنتقادات  ،الػيت كجهػت ؼببػدأ الفصػل بػٌن السػلطات ،

بقػي ىػػذا اؼببػػدأ ؿبافظػان علػػى مكانتػػو  ،كمبػػدأ تقػػين ذم صػػبغة دسػػتورية تػػنظم علػػى أساسػػو
اؼبؤسسات السياسية يف معظػم دسػاتًن العػامل  ،إف مل يكػن أىػم مبػدأ مػن مبػادئ التنظػيم
السياسػػي مػػع اخػػتالؼ يف التطبيػػق بػػٌن دكلػػة كأخػػرل  ،تبع ػان للنظ ػػاـ السياسػػي  ،الػػذم

تأخػذ بػو ىػذه الدكلػة أك تلػك  ،كمػا كػػاف لػو الػدكر الػرئيس يف تأسػيس األنظمػة الدسػػتورية
اؼبعركفػػة تارىبي ػان كحالي ػان  ،كسػػاعد علػػى كالدة نظػػم دسػػتورية ـبتلفػػة  ،أفػػرزت تصػػوران ـبتلف ػان
لفصل السػلطات ن1ن  ،كأصػبح علػى ىػذا النحػو معيػاران لتصػنيف األنظمػة  ،كح ػر الزاكيػة
يف دراسات القػانوف الدسػتورمن4ن  ،حبيػث ييطلػق علػى النظػاـ السياسػي نظػاـ رئاسػي إذا

طيبٌق فيو اؼببدأ بشكل مطلػق  ،كنظػاـ برؼبػاين إذا اعتمػد التػوازف كالتعػاكف بػٌن السػلطات ،
كنظاـ ـبتلط إذا صبػع بػٌن مزايػا النظػاـ الرئاس ػ ػػي كالربؼبان ػ ػي  ،علػى أف إعمػاؿ مبػدأ الفصػل
ب ػػٌن الس ػػلطات  ،ال يبك ػػن تص ػػوره يف النظ ػػاـ اسلسػ ػ ػػي  ،ال ػػذم ال يوج ػػد في ػػو سب ػػايز ب ػػٌن
السلطات اغباكمة  ،ك تت مع فيػو اؼبهػاـ التشػريعية كالتنفيذيػة يف يػد ؾبلػس منتخػب  ،مػع
كجػػود جهػػاز تنفيػػذم ينفػػذ مػػا يصػػدر مػػن ق ػرارات كق ػوانٌن صػػادرة عػػن اسلػػس اؼبنتخ ػب ،
كقد طيبٌق ىذا النظاـ سابقان يف فرنسا يف مػل دس ػ ػ ػ ػ ػػتور  5354ككػذلك يف اإلرغػوام  ،إال
أنو كيف الوقت اغباضر فإف النظاـ السويسرم يعترب مثاالن حيان على النظاـ اسلسي .

))1

 لكيس فيشر  ،صياغات تقاسـ القكل  ،ترجمة مازف حداد  ،دار األىمية لمنشر كالتكزيع باألردف  ،الطبعةالثالثة  ،1994ص267

) -)2أندريو ىكريك  ،القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية الجزء األكؿ  ،ترجمة عمي مقمد كشفيؽ حداد  ،األىمية
لمنشر كالتكزيع بيركت  ، 1977ص 211

) –)3د .محمد سميماف الطماكم  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 285
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إض ػػافة إىل أف صبه ػػور الفقه ػػاء ق ػػد أصبعػ ػوا  ،عل ػػى اعتب ػػار مب ػػدأ الفص ػػل أح ػػد أى ػػم

مرتك ػزات الديبقراطي ػػة  ،نن ال ديمقراطي ــة ب ــدون مب ــدأ الفص ــل ب ــين الس ــلطات ننن 5ن ،
وعلــى أنــو خيــر ضــمان قــانوني مؤكــد لتجســيد حقــوق األف ـراد وحريــاتهم علــى أرض
الواقــع  ،جعــل منــو اآلليــة الوضــعية والموضــوعية والشــرعية  ،التــي ال يمكــن تجاىلهــا
لتفادي االستئثار واالنفراد  ،بسلطتي التشريع والتنفيذ .

))1

 -د  .محمد كامؿ ليمو  ،النظـ السياسية ( الدكلة كالحككمة ) ،مرجع سابؽ  ،ص 864
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الباب األول
تأصيل نظري ألداء الربملان لوظيفته
التشريعية

41
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تمهيد وتقسيم
الوميفة التشريعية يف أية دكلة من دكؿ العامل ىي االختصػاص الػرئيس الػذم يػدخل
يف ص ػػلب عم ػػل الربؼب ػػاف  ،كق ػػد ييش ػػارؾ يف ى ػػذه الوميف ػػة رئ ػػيس الدكل ػػة نملكػ ػان أك رئ ػػيس
صبهورية ن  ،كيتفاكت ىذا الػدكر اؼبشػارؾ اتسػاعان أك ضػيقان حسػب النظػاـ الدسػتورم الػذم

تأخذ بو الدكلة  ،إال أف ذلػك ال ييغػًن مػن أف الربؼبػاف يبقػى دائمػان كأبػدان ىػو اؽبيئػة التشػريعية
األصػػلية ن5ن ،كأكؿ مػػا يق ػػوـ بػػو ىػػو كضػػع الق ػوانٌن ال ػػيت تعػػرب عػػن إرادة استمػػع يف ـبتلػػف
الش ػػؤكف يف ص ػػورة قواعػػد عامػ ػ ػػة كؾبػػردة  ،كم ػػن ىن ػػا جػػاءت التس ػػمية اؼبرادفػػة للربؼب ػػاف بأن ػػو
السػػلطة التش ػريعية  ،كاكتسػػب أنبيتػػو بػػٌن سػػلطات الدكلػػة  ،إال أف الربؼبانػػات زبتلػػف يف

كيفية فبارستها لوميفتها التشريعية  ،تبعان للنظاـ السياسػػين 1ن  ،الذم تأخػذ بػو الدكلػة الػيت
يتبػػع ؽبػػا الربؼبػػاف  ،كىػػو مػػا وبػػدد عالقتهػػا مػػع السػػلطة التنفيذيػػة  ،علػػى أف تصػػنيف نظامهػػا
السياسي ىذا يأيت تبعان لتطبيػق مبػدأ فصػل السػلطات  ،بػٌن نظػاـ برؼبػاين كنظػاـ رئاسػي ،
أك نظاـ ـبػتلط ن شػبو رئاسػي أك شػبو برؼبػاين ن ،باإلضػافة إىل النظػاـ اسلسػي أك مػا يسػمى

بنظػػاـ حكوم ػػة اعبمعي ػػة الػػذم بق ػػي ؿب ػػدكدان ج ػػدان كتطبيقػػو الوحي ػػد اؼبعاص ػػر يف سويس ػرا ،
باعتبار أف ما بقي من األنظمة اؼبعاصرة األكثر شيوعان ىي أنظمة الديبقراطيػة الغربيػة  ،بعػد
اهنيػػار اإلربػػاد السػػوفيييت أحػػد أىػػم مبػػاذج األنظمػػة اؼباركسػػية ،كمػػع قيػػاـ جػػدؿ فقهػػي كبػػًن
()1

 -تستخدـ كممة البرلماف رغـ أنيا كممة غير عربية لمتعبير عف الييئة التي يختارىا الشعب لممارسة السمطة

التشريعية في األقطار العربية  ،كىي غير مكحدة في التسمية التي تطمؽ عمييا  ،مثبل مجمس الشعب (سكرية
كمصر ) مجمس النكاب (لبناف – األردف ) مجمس األمة (تكنس)  ،كبذلؾ أصبحت كممة البرلماف كاضحة
المفيكـ كالداللة كمعركفة شأنيا شأف الكثير مف المصطمحات العربية  ،حتى أنو أقر مؤخ نار إنشاء البرلماف العربي
))2

كمقره في سكرية في إطار الجامعة العربية .

 -النظاـ السياسي تعريفان  " :مجمكعة األنماط المتداخمة كالمتشابكة كالمتعمقة بعمميات صنع الق اررات  ،كالتي

تترجـ األىداؼ كالخبلفات كالمنازعات في المجتمع مف خبلؿ الجسـ العقائدم الذم أضفى صفة الشرعية عمى

القكة السياسية فحكليا إلى سمطات مقبكلة مف الجماعة السياسية تمثمت في المؤسسات السياسية "
لممزيد راجع :األستاذ إبراىيـ درويش  ،النظاـ السياسي  ،دراسة فمسفية تحميمية ،الجزء األوؿ،الطبعة الثانية
< ،9<9بدوف دار نشر ص 56
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حػػوؿ كجػػود نظػػم سياسػػية إسػػالمية  ،كذىػػاب غالبيػػة الفقهػػاء إىل القػػوؿ بعػػدـ كجػػود نظػػاـ
سياس ػ ػ ػػي إس ػ ػ ػػالمي ؿب ػ ػ ػػدد  ،كإمب ػ ػ ػػا الق ػ ػ ػػوؿ بوج ػ ػ ػػود مب ػ ػ ػػادئ لل ػ ػ ػػنظم السياس ػ ػ ػػية يف ال ػ ػ ػػدكؿ
اإلسالميةن5ن.
كعلى ىذا يصبح مػن الضػركرم  ،التعػرؼ إىل كيفيػة أداء بعػال الربؼبانػات لوميفتهػا
التش ػريعية كنم ػػاذج ع ػػن تص ػػنيفات األنظم ػػة السياس ػػية ض ػػمن الفص ػػل األكؿ كنع ػػرض ؽب ػػذه
الومائف يف الربؼباف الفرنسػي كيف الربيطػاين  ،كبعػد ذلػك يف ؾبلػس الشػعب اؼبصػرم  ،علػى
أف نعرض يف فصػل مسػتقل لنشػأة الربؼبػاف السػورم كتطػوره مػن خػالؿ تطػور كمائفػو تارىبيػان
كاؼبوقع الذم احتلتو السلطة التشريعية األصلية يف النظاـ السياسػي يف سػورية  ،كذلػك كلػو
ضمن التقسيم التايل :
الفصل األول  :مقاربة نظرية ألداء البرلمانات لوظائفها التشريعية
الفصل الثاني  :نشأة البرلمان السوري وتطوره

( -)1د  .ساـ دلَّو  ،القانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 635
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الفصل األول
مقاربت نظرٌت ألداء الربملاناث لىظائفها
التشرٌعٍت

44
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تمهيد وتقسيم :
إف ربليػػل أداء ؾبلػػس الشػػعب السػػورم لوميفتػػو التش ػريعية  ،بغيػػة النفػػاذ إىل اؼبعطيػػات
العلمي ػػة كالعملي ػػة ال ػػيت تف ػػتح الطري ػػق أم ػػاـ تعزي ػػز ى ػػذا األداء  ،يوبػ ػتم علين ػػا ب ػػادئ ذم ب ػػدء
التعػػرؼ علػػى كيفيػػة أداء الربؼبانػػات الػػيت كػػاف ؽبػػا دكر تػػارىبي يف التأسػػيس ؼبفهػػوـ العمػػل
الربؼبانػ ػ ػي نظريػ ػان كسياس ػػيان  ،كأةػٌ ػرت يف عم ػػل معظ ػػم برؼبان ػػات الع ػػامل  ،كبالض ػػركرة ت ػػأةر هب ػػا
الربؼب ػػاف الس ػػورم يف بداي ػػة نشػ ػأتو كك ػػذلك عن ػػدما رس ػػم مع ػػامل تكوين ػػو كم ل ػػس للش ػػعب
السػػورم  ،كىػػو مػػا يػػدعونا إىل اسػػتخالص النتػػائج اؼبعرفيػػة اؼبطلوبػػة مػػن الدراسػػة اؼبقارنػػة ،
وعليو فذن الدراسة المقارنة لن تكون فـي بحثنـا ىـذا اايـة فـي حـد ذاتهـا  ،وإنمـا ىـي
أداة مــن أدوات البحــث لتحقيــق الهــدف المرســوم  ،كلإلحاطػػة مػػا أمكػػن باإلجابػػة علػػى
الس ػ ػؤاؿ ال ػ ػرئيس ال ػػذم يطرح ػػو البح ػػث  ،بكيفي ػػة تعزي ػػز األداء التش ػ ػريعي سل ػػس الش ػػعب
الس ػػورم  ،كق ػػد اخرتن ػػا البػػدء بدراس ػػة الوميف ػػة التش ػريعية للربؼب ػػاف الفرنس ػػي أكالن ألف النظ ػػاـ
السياسػػي يف فرنسػػا يأخػػذ بالنظػػاـ اؼبخػػتلط ن شػػبو الرئاسػػي ن الػػذم أخػػذت بػػو اعبمهوريػػة
العربيػة السػورية  ،رغػم أف اؼبػنهج التػارىبي كػػاف يقتضػي البػدء بدراسػة الوميفػة التشػريعية يف
الربؼباف الربيطاين .
كقد اقتضى ذلك تقسيم الفصل األكؿ إىل ةالةة مباحث :
المبحث األول  :الوظيفة التشريعية في البرلمان الفرنسي .
المبحث الثاني  :الوظيفة التشريعية في البرلمان البريطاني .
المبحث الثالث  :الوظيفة التشريعية في مجلس الشعب المصري .
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المبحث األول
الوظيفة التشريعية في البرلمان الفرنسي

كنٌا قػد ذكرنػا يف الفصػل التمهيػدم أف أحػد أىػم اؼبعػايًن الػيت تيصػنف علػى أساسػها
الػػنظم السياسػػية يف الػػدكؿ  ،ى ػػو اؼبعيػػار اؼبسػػتند إىل كيفيػػة إعمػػاؿ مبػػدأ فصػػل السػػلطات
فيه ػ ػا  ،حبيث يطلق على النظاـ السياسي يف دكلة تتوىل تطبيػق فصػل السػلطات علػى كبػو
شديد بأنو نظ ػػاـ رئاس ػػي  ،كعلى النظػاـ السياسػي الػذم يعتمػد أسػلوب التػوازف كالتعػاكف
ب ػػٌن الس ػػلطات ى ػػو نظ ػػاـ برؼب ػػاين  ،كييػ ػدعى النظ ػػاـ ال ػػذم هبم ػػع ب ػػٌن خص ػػائص ك ػػل م ػػن
النظػػامٌن الرئاسػػي كالربؼبػػاين بنظػػاـ ـبػػتلط  ،كنظػران ألف الربؼبػػاف الفرنسػػي يعمػػل ضػػمن إطػػار
نظػػاـ دسػػتورم هبمػػع بػػٌن مزايػػا النظػػامٌن الرئاسػػي كالربؼبػػاين .ن5ن كلكػػي نتعػػرؼ علػػى أداء
ىذا الربؼباف للوميفة التشػريعية في ػو  ،سنقسػم ىػذا اؼببحػث إىل مطلبػٌن  ،حبيػث نعمػل علػى
توضػػيح التنظػػيم الدسػػتورم الػػذم يعمػػل ضػػمن إطػػاره الربؼبػػاف الفرنسػػي ؼبالػػو مػػن أنبيػػة عامػػة
كتفصيلية  ،كمن ل نعرض لسًن اإلجراءات التشريعية يف الربؼباف الفرنسي كفق التايل :
المطلب األول  :التنظيم الدستوري لعمل البرلمان الفرنسي
المطلب الثاني :سير العملية التشريعية في البرلمان

) -)1مف الميـ اإلشارة إلى أننا سنبلحظ الحقان كيؼ تأثر المشرع السكرم بيذا المزج إلى حد بعيد في رسـ معالـ
النظاـ السياسي السكرم.
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ادلطهة األول
انتنظُى اندستىرٌ نؼًم انربدلاٌ انفرَسٍ

م ػ ٌػرت اغبي ػػاة الدس ػػتورية يف فرنس ػػا يف حق ػػب متع ػػددة اعتم ػػدت خالؽب ػػا عل ػػى دس ػػاتًن

متعاقبػػة ن5ن ،إىل أف أقػػر مػػا يعػػرؼ بدسػػتور اعبمهوريػػة اػبامسػػة يف  ، 5514/50/3كىػػو
الدسػػتور النافػػذ حالي ػان مػػع بعػػال التعػػديالت ال ػػيت ج ػػرت عليػػو  ،كك ػػاف لخرى ػػا التع ػػديالت
اعبارية يف /14سبوز 1004 /كبعد ذلك يف عاـ . 1050
كؼبعرفػػة الظػػركؼ السياسػػية كاػبلفيػػة الدسػػتورية الػػيت كانػػت كراء األفكػػار الػػيت أسسػػت
لدسػػتور اعبمهوريػػة اػبامسػػة البػ ٌد مػػن التعػػرؼ إىل السػػياؽ التػػارىبي الػػذم جػػاء علػػى أعقابػػو
ؼبػػا لػػو مػػن أنبيػػة بالغػػة يف اإلحاطػػة باألسػػباب الػػيت دعػػت ىػػذا الدسػػتور إىل إعطػػاء األكلويػػة
الش ػػكلية للسػ ػلطة التنفيذي ػػة ض ػػمن ترتي ػػب مػ ػواده  ،ك منحه ػػا التف ػػوؽ كاض ػػح اؼبع ػػامل عل ػػى
الس ػػلطة التشػ ػريعية  ،بع ػػد أف اعتم ػػد مب ػػدأ ةنائي ػػة الس ػػلطة التنفيذي ػػة  ،كتقوي ػػة مرك ػػز رئ ػػيس
اعبمهوريػػة دبوجػػب التعػػديل اعبػػارم عليػػو يف عػػاـ  5521مسػػتهدفان عقلن ػة األداء الربؼبػػاين ،

كىػػو مػػا حػػدا بالفقهػػاء إىل تصػػنيف النظػػاـ السياسػػي يف اعبمهوريػػة اػبامسػػة بأنػػو نظػػاـ شػػبو
رئاسػػي  ،لوجػػود برؼبػػاف كحكومػػة ك رئػػيس يتمتػػع دبركػػز قػػومن1ن ،مػػع التنويػػو إىل مػػا تضػػمنو
))1

-عرفت فرنسا منذ قياـ الثكرة الفرنسية كحتى عاـ  1958ستة عشر دستك انر ( -1799-1795-1793-1791

(- ) 2

كقد أكد ميشيؿ دبريو  ، Michel Debreكالذم كاف مكمفا بمتابعة المجاف التي شاركت في كضع الدستكر

.) 1958-1946-1875-1870-1860-1852-1848-1830-1815-1814-1804-1802

كتفعيؿ عمميا  ،أثناء عرضو لمدستكر الجديد "بأنو ليس نظاماً مجمسياً وليس نظاماً رئاسياً  ،كاف مف المناسب

تفضيؿ التعاوف بيف السمطات عمى الجمع بينيا فيجمعية واحدة أو الفصؿ الجامد بينيا مع منح األولوية
لرئيس الدولة فاعتمد مبدأ التعاوف بيف السمطات والفصؿ بيف رئيس الدولة والبرلماف  ،وحكومة يعينيا الرئيس

و مسؤولة أماـ البرلماف تقاسمو الصالحيات بما يضمف سير الدولة  " .راجع  :د.عصام سلٍمان  ،األوظمة
ص 138
البرلماوٍة بٍه الىظرٌة والتطبٍق  ،دراسة مقاروة  ،مىشىرات الحلبً الحقىقٍة  ،الطبعة األولى 0202
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تقريػػر الل نػػة االستشػػارية لتعػػديل الدسػػتور يف عػػاـ  5521مػػن أنػػو اعتػػرب النظــام السياســي
فــي فرنســا فــي ظــل دســتور الجمهوريــة الخامســة " نظام ـاً ايــر قابــل للتصــنيف  ،وال
يمكن تعريفو إال بنفسو "

ن5ن

كعلى ىذا سندرس موضوع ىذا اؼبطلب ضمن فرعٌن :
الفرع األول  :المراحل الدستورية في تاريخ فرنسا السياسي منذ ثورة عام ٜٔٚٛ
الفرع الثاني :التنظيم الدستوري في الجمهورية الخامسة وأثره على عمل البرلمان

الفرع األول
المراحل الدستورية في تاريخ فرنسا السياسي
منذ ثورة عام ٜٔٚٛ
ىدرج غالبية الفقهاء على تقسيم ىذه اؼبراحل أك اغبقػب التارىبيػة يف اغبيػاة الدسػتورية
يف فرنس ػػا إىل م ػػرحلتٌن  ،م ػػن الث ػػورة الفرنس ػػية يف ع ػػاـ  5345إىل الث ػػورة العماليػ ػ ػ ػة يف ع ػػاـ
 ، 5434كمنهػػا حػػا قيػػاـ اعبمهوريػػة اػبامسػػة يف عػػاـ  ،5514كقػػد اخرتنػػا التفصػػيل يف
اؼبرحلة الثانية منذ قياـ اعبمهورية الثالثة ألنبيتها  ،ف اءت الدراسة على ةالث مراحل .
أوالً -المرحلة الممتدة مابين : ٔٛٗٛ - ٜٔٚٛ

كقعػػت فرنسػػا يف أزمػػة ماليػػة سبثٌلػػت بػػالع ز  ،كاغباجػػة إىل البحػػث عػػن مصػػادر سبويػػل

كفضػلت لنػػذاؾ اغبكومػػة الل ػػوء إىل
جديػػدة بسػػبب اغبػػرب الػػيت كانػػت دائػػرة يف أمريكػػا ٌ ،
صبعيػػة النب ػ ػ ػػالء  ،إال أف األخػػًنة رفضػػت اإلصػػالحات اؼباليػػة  ،الػػيت تقػػدـ هبػػا كزيػػر ماليػػة
حكوم ػػة اؼبل ػػك ل ػػويس الس ػػادس عش ػػر  ،كيرم ػػي م ػػن خالؽب ػػا إىل فػ ػرض اقتطاع ػػات مالي ػػة
) -)1د  .عصام سليواى  ،األًظوت البرلواًيت بيي الٌظريت والتطبيق  ،دراست هقارًت  ،المرجع السابؽ  ،ص 139
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جديػػدة  ،فبػػا حػػدا باؼبلػػك الل ػػوء إىل الربؼبانػػات  -الػػيت كػػاف ؽبػػا يف أكاخػػر النظػػاـ القػػدًن
دكران سياسػػيان كب ػًنان  ،كىػػي عبػػارة عػػن ؿبػػاكم  -كذلػػك لتػػأمٌن اؼبوافقػػة علػػى مشػػركع كزيػػر
اؼبالية اإلصالحي  ،كىو مػا ظبػح ؽبػذه الربؼبانػات بػرفال الطلػب لتحويلػو إىل كسػيلة ضػغط
علػػى اؼبلػػك  ،كأقػػرت بنػػاءان علػػى ذلػػك إعالن ػان يقض ػػي بأنػػو نورا ــم أن الحك ــم الملك ــي
مطلق  ،إال أن الملك ليس أسمى من القوانين واألمـة التـي عبـر برلماناتهـا توافـق أو

ترف

دفع أموال أخرى ن.

األمر الػذم اضػطر اؼبلػك كغباجتػو لألمػواؿ الل ػوء إىل اسػالس العامػة  ،الػيت كانػت
ذبتمػػع منػػذ عػػاـ ،/5253/كتضػػم طبقػػة الكهنػػة كطبقػػة النػػبالء كالطبقػػة الثالثػػة  ،الػػيت سبثػػل
الربجوازيٌن كالفالحٌن  ،كبالتايل سبثل أغلبية السكاف كتدافع عن مصػا الشػعب ن5ن كقػد
ربولت بعد ذلك ىذه الطبقة إىل صبعية كطنية  ،كأصبحت فيما بعػد اعبمعيػة التأسيسػية ،
الػػيت كضػػعت دسػػتور اؼبلكيػػة اؼبقيػػدة يف عػػاـ /5355/ال ػػيت حل ػػت ؿبػػل اؼبلكيػػة اؼبطلقػػة ،
كاعت ػػرب إع ػػالف حق ػػوؽ اإلنس ػػاف كاؼبػ ػواطن مقدم ػػة ؽب ػػذا الدس ػػتور ،كنقل ػػت دبوجب ػػو الس ػػلطة
التش ػريعية م ػػن ي ػػد اؼبل ػػك إىل اعبمعي ػػة الوطني ػػة  ،إال أن ػػو م ػػنح اؼبل ػػك ح ػػق ذبمي ػػد القػ ػوانٌن
كالقرارات الصادرة عن اعبمعية ؼبػ ػػدة سػ ػػنتٌن  ،كىو ما يدعى حبق نرفال التصديق ن.
كبنتي ػػة ؿبػػاكالت اؼبلػػك العػػودة إىل اغبكػػم اؼبلكػػي اؼبطلػػق نشػػبت ةػػورة /5351/الػػيت
قام ػػت دبوجبه ػػا اعبمهوريػ ػػة األكىل كسب ػػت اؼبوافقػ ػػة يف ع ػػاـ /5354/علػ ػػى دس ػػتور س ػ ػ ػ ػػمي
بدسػػتور اعببلػٌن  ،كأخذ باغبكومة اسلسية  ،إال أنو مل يطبق نظران للظػركؼ السياسػية الػيت
كانت سبػػر هبا فرنس ػػان 1ن ،كمػا أقػر كػذلك دسػتور ةالػث يف عػاـ  /5351/انتهػى باغبملػة
االنقالبي ػ ػػة ال ػ ػػيت ق ػ ػػاـ هب ػ ػػا ن ػ ػػابليوف بون ػ ػػابرت  ،كقي ػ ػػاـ اإلمرباطوري ػ ػػة األكىل  ،كيف دس ػ ػػتور
عاـ /5355/تألفت السلطة التشريعية من أربعة ؾبػالس ن ؾبلػس الشػيوخ – ؾبلػس الدكلػة
) -)1د .سعيد بك شعير ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة  ،الجزء الثاني  ،ديكاف المطبكعات الجامعية
بالجزائر  ،الطبعة الرابعة  ،بدكف سنة نشر  ،ص 241

) -)2د .اندريو ىكريك  ،القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية  ،مرجع سابؽ  ، 1977مترجـ ص251
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– ؾبل ػػس الرتيبون ػػات – اسل ػػس التشػ ػريعي ن حبي ػػث يك ػػوف ح ػػق اؼبب ػػادرة ب ػػاقرتاح مش ػػاريع
الق ػوانٌن لمجلــس الدولــة  ،علػػى أف تنػػاقش يف مجلــس التريبونــات ليقػػرتح األخػػًن علػػى
المجلس التشريعي اؼبوافقػة عليه ػػا أك رفض ػ ػ ػ ػ ػػها  ،كهبتمػع اسلػس التشػريعي طيلػة أربعػة
أش ػ ػػهر  ،كال ػ ػػذم ي ػ ػػدخل التش ػ ػريع يف اختصاص ػ ػػو  ،لالس ػ ػػتماع بص ػ ػػمت إىل مناقش ػ ػػات
اؼبتػدخلٌن احملػددين  ،كىػػم ةالةػة مػػن ؾبلػس الدكلػػة أك الرتيبونػات  ،كييصػ ٌػوت علػى مشػػاريع
القوانٌن بصمت  ،كييشًن الباحثوف إىل أف ىذه الفرتة سبيزت بالتقنٌن لكافػ ػ ػ ػػة اساالتن5ن.

يف عاـ  5453سقط نابليوف بونابرت كأعيد نظاـ اؼبلكيػة الدسػتورية  ،الػذم اعتمػد
علػػى اؼبيثػػاؽ الػػذم منحػػو لػػويس الثػػامن عشػػر للشػػعب الفرنسػػي  ،فكػػاف ىنػػاؾ ملػػك غػػًن
مسػػؤكؿ سياسػػيان أك جزائي ػان  ،كىيئػػة تش ػريعية مػػن ؾبلسػػٌن ؾبلػػس للشػػيوخ يعػػٌن مػػن قبػػل
اؼبلػػك أك عػ ػ ػػن طريػػق الوراةػػة  ،كؾبلػػس للنػواب منتخػػب ؼبػػدة طبػػس سػػنوات قابلػػة للت ديػػد
بنسػػبة اػبمػػس  ،كمنػػذ عػػاـ  5410حػػا عػػاـ  ، 5413كيف عهػػد اؼبلػػك شػػارؿ العاش ػػر
نشػب خػػالؼ حػػاد بينػػو كبػٌن الربؼبػػاف نتي ػػة ؿباكلتػػو اسػرتداد سػػلطاتو اؼبطلقػػة  ،حيػػث قػػاـ
حبػػل اسلػػس ةػػالث م ػرات  ،كربػػدل رأم الشػػعب فبػػا أدل إىل نشػػوب ةػػورة عػػاـ، 5440
كفقػػد بعػػدىا اؼبلػػك س ػ ػػلطة تأجيػػل تنفيػػذ القوانيػػن  ،كأقػػر مبػػدأ سػػيادة الشػػعب  ،كتوسػػعت
سػلطات اسلسػٌن مػع اشػرتاؾ اؼبلػك يف اؼببػادرة بػالقوانٌن  ،كرغػم االسػتقرار الػذم بػدا بأنػػو
مػػن ظبػػات ىػػذه الفػػرتة  ،إال أف سػػوء األح ػواؿ االقتصػػادية كالسػػيما يف اعبانػػب الزراعػػي ،
كتفشػػي الرشػػوة أدل إىل قيػػاـ الثػػورة العماليػػة يف عػػاـ  5434الػػيت أطاحػػت بػػاغبكم اؼبلكػػي
كبدأت بعدىا اعبمهورية الثانية ن1ن.

ثانياً-المرحلة الممتدة مابين عام :ٔٛٚٓ – ٔٛٗٛ

امتػػدت فػػرتة قيػػاـ اعبمهوريػػة الثانيػػة مػػابٌن عػػامي  5415-5434كبػػإقرار دسػػتور عػػاـ

 5434بػػدا كاضػػحان أف ىػػذه اعبمهوريػػة اعتمػػدت الشػػكل اعبمه ػػورم للحكػػم  ،كنب ػػذت
) -)1د .سعيد بك شعير ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة  ،مرجع سابؽ  ،ص 248
) -)2المرجع السابؽ  ،ص 250
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فك ػػرة الس ػػلطة الوراةي ػػة بش ػػكل هن ػػائي  ،كأخ ػػذت بالنظ ػػاـ الربؼب ػػاين  ،كبتقري ػػر مب ػػدأ س ػػيادة
الشػػعب  ،مػػع بعػػال مظػػاىر النظػػاـ الرئاسػػي بتعيػػٌن الػػوزراء مػػن قبػػل رئػػيس اعبمهوريػػة ،
الػػذم ي ػرأس السػػلطة التنفيذيػػة  ،كينتخػػب مػػن الشػػعب مباشػػرةن ؼبػػدة أربػػع سػػنوات  ،كمػػا

أخػ ػػذ دسػ ػػتور ع ػ ػػاـ  5434دببػ ػػدأ الفص ػ ػػل بػ ػػٌن الس ػ ػػلطات  ،كعل ػ ػػى أف تكػ ػػوف اعبمعي ػ ػػة
التشريعية اؼبنتخبة باالقرتاع العاـ ن5نىي اؽبيئة اليت تتوىل سلطة التشريع .
كبصدكر قانوف عاـ  5410الذم قيد حق االقرتاع العاـ بشرط اإلقامػػة ؼبدة ةالث
سػ ػ ػػنوات  ،كؿباكلة تعديلو دكف جدكل  ،أقدـ لويس نابليوف الثالث ن ابن أخ اإلمرباطور
نابليوف بونابرت ن على حل الربؼباف  ،كأعلن عن قياـ اإلمرباطورية الثانية معلن ػ ػان
ن1ن
مبادئه ػ ػ ػ ػ ػػا  ،كمنصبان نفسو إمرباطوران دائمان كؼبدل اغبياة بصدكر دسػ ػ ػتور عاـ 5411
إال أف اؼبؤسسات الدستورية اليت أنشئت دبوجب ىذا الدستور ربولت إىل قناع لتنميق
تغًن الوضع نتي ة تدىور
السلطة الفردية اليت مارسها نابليوف الثالث  ،كيف عاـ ٌ 5420
اغبالة االقتصادية لطبقة الت ار كالصناع  ،كتقلص أرباحهم  ،فبا أدل إىل العودة عن
اغبكم الفردم إىل النظاـ الربؼباين ليأخذ الربؼباف دكره  ،كمع ذلك بقيت الظركؼ غًن

مستقرة .
كهبزيبػػة فرنسػػا يف حػػرب عػػاـ  5430أعلػػن عػػن قيػػاـ اعبمهوريػػة الثالثػػة  ،الػػيت بقيػػت
معلٌقة  ،حيث مل تبػدأ مؤسسػايا بالعمػل فعليػان ،إال بصػدكر دسػتور عػاـ  ، 5431كالػذم
يتكوف من ةالةة كةػائق دسػتورية صػدرت تباعػان يف  / 11/13شػباط 5431لتنظػيم ؾبلػس
الشػ ػػيوخ كتنظػ ػػيم السػ ػػلطات العامػ ػػة يف اعبمهوريػ ػػة  ،كقػ ػػانوف يف  52سبػ ػػوز لتنظػ ػػيم عالقػ ػػة
السلطات العامة فيما بينها ن4ن ،كتتألف يف ؾبملها من  43مادة .

( -)1تنتخب الجمعية مف ىيئة الناخبيف التي تتككف مف الذككر فقط لمدة ثبلث سنكات  ،لممزيد  :د .سعيد بك شعير
 ،المرجع السابؽ  ،ص 251

) -)2د .ثركت بدكم  ،النظـ السياسية  ،مرجع سابؽ ،ص 197
) - )3د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ ،ىامش ص 500
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كمػن اؼبتفػػق عليػػو بػػٌن الفقهػػاء كاؼبػؤرخٌن أف األسػػباب كالظػػركؼ التارىبيػػة  ،الػػيت ىيػػأت
لقي ػػاـ اعبمهوري ػػة اػبامس ػػة ب ػػدأت من ػػذ قي ػػاـ اعبمهوري ػػة الثالث ػػة  ،كم ػػا تالى ػػا م ػػن تط ػػورات
سياسػػية كدسػػتورية علػػى النظػػاـ السياسػػي يف فرنسػػا يف اعبمهوريػػة الرابعػػة  ،كىػػو مػػا سػػنوليو
أنبيػػة خاصػػة ؼبػػا نػػتج عنػػو مػػن نظػػاـ برؼبػػاين معقلػػن الزاؿ مطبق ػان يف فرنس ػػا  ،تع ػػززت في ػػو
سػػلطة رئي ػ ػػس اعبمهوري ػ ػػة  ،كقػػد تػػأةرت بػػو الػػدكؿ الػػيت أخػػذت عنهػػا ىػػذا النمػػوذج اؼبعػػرب
عنو بالنظاـ شبو الربؼباين  ،أك ما يدعوه البعال باألنظمة اؽب ينة اؼبختلطة  ،كذلػك بقصػد
التعرؼ على موقع السلطة التشريعية يف ىذا النظاـ .
ثالثاً -التجربة البرلمانية في فرنسا ما بعد قيام الجمهورية الثالثة :
ٔ -وضع البرلمان في الجمهورية الثالثة :

مهػر دبوجػب القػوانٌن الدسػػتورية لعػاـ  5431الػيت أسسػت لقيػػاـ اعبمهوريػة الثالثػة نظػػاـ
برؼبػػاين ةنػػائي مػػن نػػوع جديػػد برؼبػػاين  -صبهػػورم  ،حبيػػث أسػػس لثنائيػػة السػػلطة التنفيذيػػة
متمثلػػة بػرئيس لل مهوريػػة  ،كلػػو يف ؾبػػاؿ التشػريع اغبػػق بازبػػاذ اؼببػػادرة التشػريعية  ،ككػػذلك
إعػػادة الق ػوانٌن للربؼبػػاف  ،كطلػػب عرضػػها للمناقشػػة ةانيػػة  ،كحكومػػة حباجػػة لػػدعم رئػػيس
اعبمهوريػة كةقػػة الربؼبػاف بثنائيػػة ؾبلسػػيو  ،مجلــس الشـيوخ  ،اؼبعػػٌن مػػن ىيئػة ناخبػػة مكونػػة
م ػػن الن ػواب كفبثل ػػٌن ع ػػن اإلدارات احمللي ػػة  ،ومجل ــس للن ــواب منتخ ػػب ب ػػاالقرتاع الع ػػاـ ،
حبي ػػث يب ػػارس اسلس ػػاف عل ػػى كب ػػو مش ػػرتؾ كمتس ػػا وك الس ػػلطة التش ػ ػريعية اؼبتمثل ػػة باؼبب ػػادرة
التش ػريعية  ،ككػػذلك بإعػػادة النظػػر بػػالقوانٌن الدستوري ػ ػػة ن5ن  ،إال أنػػو بقػػى سلػػس الن ػواب
األكلوية يف اساؿ اؼبايل .
كاعبػ ػػدير بال ػ ػػذكر يف ى ػ ػػذا الس ػ ػػياؽ كرغ ػ ػػم أف الػ ػػنص الدس ػ ػػتورم يعط ػ ػػي اغب ػ ػػق ل ػ ػرئيس
اعبمهورية حبل ؾبلس النواب بعػد موافقػة ؾبلػس الشػيوخ  ،إال أنػو كمنػذ األزمػة الػيت تسػبب

هبػػا قيػػاـ ماكمػػاىوف حبػػل اسلػػس يف عػػاـ  ، 5433كاضػػطراره إىل االسػػتقالة  ،فقػػد اسػػتقر
) -)1د .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية بيف النظرية كالتطبيؽ  ،مرجع سابؽ  ،ص 118
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منذ ذلك التاريخ عػرؼ دسػتورم يقضػي بعػدـ عبػوء الػرئيس إىل حػل ؾبلػس النػواب  ،كىػو
مػػا سػػاىم يف تعميػػق النظػػاـ الربؼبػػاين  ،كالحق ػان ربػػوؿ نػػوع اغبكػػم يف اعبمهوريػػة الثالثػػة إىل
حكومػػة ؾبلػػس الن ػواب ن5ن ،كبالتعػػديل الدسػػتورم يف عػػاـ  5443ق القضػػاء علػػى اآلمػػاؿ
بعودة اؼبلكية كتوطدت اعبمهورية هنائيان  ،كذلك ألنػو دبوجػب ىػذا التعػديل  ،ق حظػر أم
اق ػرتاح بتنق ػػيح الدس ػػتور يتض ػػمن تع ػػديل الش ػػكل اعبمه ػػورم للحك ػػم  ،كم ػػا ألغ ػػى تعي ػػٌن
أعضػػاء دائمػػٌن يف ؾبلػػس الشػػيوخ  ،كمنػػع انتخػػاب العػػائالت الػػيت حكمػػت فرنسػػا  ،كأكػػد
على عدـ الل وء السياسي غبل ؾبلس النواب .
كحرمػ ػػاف ال ػ ػرئيس مػ ػػن حػ ػػق اغبػ ػػل أدل باؼبمارسػ ػػة العمليػ ػػة إىل اإلخػ ػػالؿ بػ ػػالتوازف بػ ػػٌن
السػػلطتٌن التش ػريعية كالتنفيذيػػة  ،كسػػاعد علػػى إضػػعاؼ السػػلطة التنفيذيػػة  ،كزيػػادة قػػدرة
الربؼب ػػاف يف الض ػػغط عل ػػى اغبكوم ػػة بط ػػرح الثق ػػة دكف أي ػػة ض ػ ػوابط  ،فب ػػا أفض ػػى إىل ع ػػدـ
االسػػتقرار اغبكػػومي  ،حبيػػث تعاقبػػت أربػػع كسػػتوف حكومػػة خػػالؿ عمػػر اعبمهوريػػة الثالثػػة
اػبمس كستٌن  ،كانعكس ذلك على األداء التشريعي للربؼباف .
كؼبعاعب ػػة ض ػػعف أداء الربؼب ػػاف ق الل ػػوء إىل اؼبراس ػػيم التشػ ػريعية بن ػػاء عل ػػى تف ػػويال م ػػن
ؾبلػػس النػواب  ،كإعطػػاء حػػق التشػريع للحكومػػة  ،كاعتبػػار ذلػػك ضػػمن أعماؽبػػا التنظيميػػة
يف موضػوعات كفػرتات زمنيػػة ؿبػددة علػى أف ال تأخػػذ صػفة القػانوف إال بعػػد موافقػة ؾبلػػس
النػواب ن1ن  ،كاسػػتمر اغبػػاؿ كػػذلك إىل أف احتلػػت أؼبانيػػا فرنسػػا يف عػػاـ  ، 5530ككػػاف
سقوط اعبمهورية الثالثة .
ٕ -وضع البرلمان في الجمهورية الرابعة :

نشػػأت اعبمهوريػػة الرابعػػة يف فرنسػػا بصػػدكر دسػػتور عػػاـ  ، 5532بعػػد أف ق ربريػػر فرنسػػا
مػ ػػن االحػ ػػتالؿ األؼبػ ػػاين يف عػ ػػاـ  ، 5531كقػ ػػد تضػ ػػمن ديباجػ ػػة تتعلػ ػػق حبقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف
كاؼبواطن  ،كمبادئ النظاـ السياسي  ،كبعال اؼببادئ االقتصادية كاالجتماعية .
) -)1د .سعيد بكشعير  ،القانكف الدستكرم  ،كالنظـ السياسية المقارنة  ،مرجع سابؽ  ،ص255
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كفيمػا يتعلػػق بالربؼبػػاف فقػد نػػص ىػػذا الدسػتور علػػى أف يتػػألف مػن ؾبلسػػٌن غػػًن متسػػاكيٌن
يف الصالحيات  :اعبمعية الوطنية كؾبلس اعبمهورية ؛
ك جعل من الجمعية الوطنية اليت تنتخب باالقرتاع اؼبباشر نقطػة االرتكػاز يف النظػاـ
الدس ػ ػػتورم  ،كأن ػ ػػيط هب ػ ػػا االختص ػ ػػاص التش ػ ػريعي  ،كمنحه ػ ػػا الدس ػ ػػتور تفوق ػ ػان عل ػ ػػى س ػ ػػائر
اؼبؤسس ػات الدسػػتورية  ،كجعلهػػا أظبػػى مػػن ؾبلػػس اعبمهوريػػة بانفرادىػػا دبراجعػػة الدسػػتور ،
كاؼبوافقة النهائية على التعديل بأغلبيػة ةلثػي أعضػائها  ،كمػا منػع الدسػتور اعبمعيػة تفػويال
صػ ػ ػػالحيايا التش ػ ػ ػريعية للحكومػ ػ ػ ػة  ،كبالتػ ػ ػػايل مل يعػ ػ ػػد ىنػ ػ ػػاؾ إمكانيػ ػ ػػة التش ػ ػ ػريع دبراسػ ػ ػػيم
تشريعيةن5ن.
أمػػا مجلــس الجمهوريــة فقػػد حػػل ؿبػػل ؾبلػػس الشػػيوخ  ،كينتخػػب مػػن قبػػل فبثلػػي

الوحػػدات اإلقليميػػة  ،كىبػػتص بتقػػدًن االستشػػارة لل معيػػة الوطنيػػة  ،كيبػػدم رأيػػو بػػالقوانٌن
اليت توافق عليها اعبمعية  ،كإذا كاف رأم ؾبلس اعبمهورية قػد ازبػذ باألغلبيػة اؼبطلقػة فإنػو ،
كحا تتمكن اعبمعية من ذباكز ىذا الرأم  ،كاإلصرار على النص كمػا أقرتػو يتعػٌن أف ينػاؿ
النص يف التصويت للمرة الثانية األغلبية اؼبطلقة ن 1ن.
كمػ ػػن اؼبفيػ ػػد اإلشػ ػػارة إىل أنػ ػػو دبوجػ ػػب دسػ ػػتور اعبمهوريػ ػػة الرابعػ ػػة سػ ػػحب مػ ػػن رئ ػ ػػيس
اعبمهوريػػة حػػق اؼببػػادرة بالتشػريع  ،كحػػل الربؼبػػاف  ،كمسػػؤكليتو عػػن تنفيػػذ القػوانٌن  ،كنقلػػت
ىذه الصالحيات إىل رئيس ؾبلس الوزراء ن 4ن .
إضػػافة إىل أف النظػػاـ الربؼبػػاين يف اعبمهوريػػة الرابعػػة سػػعى إىل عقلنػػة اإلج ػراءات اؼبتعلقػػة
دبسػػؤكلية اغبكومػػة كإج ػراءات طػػرح الثقػػة هبػػا  ،حبيػػث يتطلػػب التصػػويت علػػى طػػرح الثقػػة
()1
))2
()3

 د .عصاـ سميماف  ،المرجع السابؽ  ،ص 124 د .سعيد بكشعير ،القانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 257 استخدـ دستكر الجميكرية الرابعة تعبير مجمس الكزراء بدال مف الحككمة  ،كمنح الثقة مف الجمعية يتـ لرئيسمجمس الكزراء إال أنو كبالتطبيؽ العممي تمت العكدة إلى التقميد المتبع في الجميكرية الثالثة بحيث يصار
لمتصكيت عمى ثقة مزدكجة بالحككمة كيجرل تصكيت أكؿ عمى الثقة برئيس الحككمة  ،كبتصكيت ثاف عمى الثقة
بالحككمة مجتمعة  ،إلى أف جرل التعديؿ الدستكرم في عاـ  1954ليصبح التصكيت بالثقة عمى الحككمة .
راجع  :د .عصاـ سميماف  ،مرجع سابؽ  ،ص 95:
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اؼبقػػدـ مػػن أحػػد الن ػواب مػػركر يػػوـ كامػػل  ،كأف يكػػوف باألكثريػػة اؼبطلقػػة  ،كباؼبقابػػل كضػػع
ضػوابط غبػػل اعبمعيػػة مػػن قبػػل رئػػيس الػػوزراء  ،كمنهػػا أنػػو ال يبكػػن فبارسػػة حػػل اعبمعيػػة قبػػل
مػ ػػركر شبانيػ ػػة أشػ ػػهر علػ ػػى بػ ػػدء كاليتهػ ػػا  ،كالب ػ ػػد أف يكػ ػػوف ذلػ ػػك كلي ػ ػػد أزمتػ ػػٌن كزاريت ػ ػػٌن
متعاقبت ػ ػ ػ ػٌن  ،حبيث يتػوىل رئػيس اعبمعيػة بعػد اغبػل رئاسػة ؾبلػس الػوزراء  ،كىػو مػا أدل إىل
ىيمنػة مطلقػة لل معيػػة الوطنيػة رغػػم عػدـ كجػود أكثريػػة برؼبانيػة متماسػػكة كمنسػ مة  ،كمػػا
خلف ذلك من صراعات داخلية  ،كاضطرار اغبكومات لالسػتقالة لعػدـ كجػود دعػم كػاؼ
ؽبػػا يف اعبمعيػػة الوطنيػػة  ،أك اضػػطرار رئػػيس اغبكومػػة لطػػرح الثقػػة باغبكومػػة للضػػغط علػػى
اعبمعي ػػة ب ػػالرتاجع ع ػػن التع ػػديالت ب ػػبعال التشػ ػريعات  ،أك ح ػػا إلقن ػػاع اعبمعي ػػة ب ػػإدراج
مشػػركع قػػانوف علػػى جػػدكؿ أعماؽبػػا ن 5ن ،حبيػػث عرفػػت اعبمهوريػػة الرابعػػة اةنت ػٌن كعش ػرين
حكومة خالؿ اةين عشر عامان  ،كمػع عػدـ االسػتقرار اغبكػومي ع ػزت اعبمعيػة عػن القيػاـ
بدكرىا التشريعي  ،كرغم النص الدستورم علػى عػدـ جػواز التفػويال التشػريعي للحكومػة ،
إال أف الواقع العملي منح سلطة تشريعية كاسػعة للحكومػة نفػذت إليهػا مػن خػالؿ سػلطتها
التنظيمية بإكماؿ معظم التشريعات  ،اليت كانت تقرىا اعبمعية كترتؾ ؾباالن كاسػعان لتػدخل
اغبكومة ن 1ن.
بعػػد فشػػل كع ػػز اؼبؤسسػػات الدسػػتورية الػػيت أسسػػتها اعبمهوريػػة الرابعػػة عػػن مواجهػػة
األزمات الداخلية كاػبارجية اليت أحاطت بالبالد ييأت األسباب لنهاية اعبمهورية الرابعة.
سبثٌل ػػث الص ػػعوبات الداخلي ػػة يف اعبمهوري ػػة الرابع ػػة  ،بض ػػعف األجه ػػزة التنفيذي ػػة أم ػػاـ
اسػػالس التشػريعية فائقػػة القػػدرة  ،كمػػا سػػاىم نظػػاـ تعػػدد األحػزاب  ،الػػذم كػػاف سػػائدان يف
مػل اعبمهػوريتٌن الثالثػة كالرابعػة بانقسػاـ الػرأم العػاـ حػوؿ السياسػة الواجػب إتباعهػا حيػػاؿ

)(1

-Philippe Ardant –Institutions politiques et droit constitutionnel L.G.D.J. paris
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اؼبشػ ػػاكل اػبارجيػ ػػة يف اؽبنػ ػػد الصػ ػػينية  ،كاألىػ ػػم كانػ ػػت مشػ ػػكلة اعبزائ ػ ػػر ،كالفتنػ ػػة اؼبدني ػ ػػة
كالعسكرية اليت كقعت جراء ذلك يف 5514/1/54ن 5ن.
كؼبػػا كانػػت مػػاىرة تعػػدد األح ػزاب السياسػػية مػػن أبػػرز اؼبظػػاىر الػػيت يتميػػز هبػػا النظػػاـ
السياسػػي الفرنسػػي  ،فقػػد اعتربىػػا رجػػل الدكلػػة الفرنسػػي ديغػػوؿ اؼبصػػدر األساسػػي لظػػاىرة
عػػدـ االسػػتقرار اغبك ػػومي يف مواجهػػة الربؼبػػاف قبػػل قيػػاـ اعبمهوريػػة اػبامسػػة ن 1ن ،عل ػػى أف
غالبي ػػة اؼبفك ػ ػرين السياس ػػيٌن اعت ػػرب أف الس ػػبب اؼبباش ػػر يف ى ػػذه الظ ػػاىرة يكم ػػن يف كث ػػرة
االنقسامات داخل االذباىػات السياسػية الواحػدة بػٌن اليمػٌن كاليسػار ،كاؼبتطػرؼ كاؼبعتػدؿ
كالوسػػط  ،كى ػػو مػػا أكج ػػد أحزاب ػان كب ػػًنة  ،كالعديػػد م ػػن األح ػزاب الص ػػغًنة ن4ن  ،إال أهن ػػم
اختلف ػوا فيم ػػا بي ػػنهم يف تفس ػػًن ى ػػذه الظ ػػاىرة حبي ػػث أرجعه ػػا ال ػػبعال إىل األص ػػل الالتي ػػين
للفرنس ػػيٌن ال ػػذم يب ػػنحهم طبيع ػػة ذبعله ػػم ش ػػديدم التمس ػػك ب ػػالرأم  ،كك ػػذلك إىل س ػػرعة

تػػأةرىم بالصػراعات كالشخصػػيات القويػػة  ،حبيػػث تظهػػر أحػزاب مرتبطػػة بأشػػخاص  ،كعنػػد
زكاؿ ىػػذه األشػػخاص تبقػػى ىػػذه األح ػزاب دكف مبػػادئ كأىػػداؼ كاضحػ ػ ػػة  ،فض ػالن عػػن
تػ ػ ػأةر الفرنس ػ ػػيٌن بالصػ ػ ػراعات التارىبي ػ ػػة التقليدي ػ ػػة ب ػ ػػٌن الدكل ػ ػػة كالكنيس ػ ػػة أك ب ػ ػػٌن اؼبلكي ػ ػػة
كاعبمهورية .
أمػػاـ ىػػذه الظػػركؼ السياسػػية الػػيت كانػػت سبػػر هبػػا اغبيػػاة الدسػػتورية يف فرنسػػا  ،كفشػػل
الدكلػػة يف إهنػػاء مشػػكلة اسػػتعمار اعبزائػػر  ،كعلػػى أعقػػاب اسػػتقالة حكومػػة "بيــار بفلــيملن
"قػػدـ ال ػرئيس الفرنسػػي "رينــو كــوتي" اقرتاحػان علػػى اعبمعيػػة دبػػنح الثقػػة لػػديغوؿ لتػػويل رئاسػػة
اغبكومػػة كإنقػػاذ فرنسػػا  ،ككانػػت موافقػػة ديغػػوؿ مشػػركطة دبنحػػو تفويض ػان دبمارسػػة السػػلطة

) -)1د .حساف محمد شفيؽ العاني  ،األنظمة السياسية كالدستكرية المقارنة  ،كمية القانكف كالسياسة بجامعة بغداد ،
))2

))3

الطبعة األكلى  ،1986ص 102
 د  .حافظ عمكاف حمادم الدليمي  ،النظـ السياسية في أكربا الغربية كالكاليات المتحدة  ،دار كائؿ لمطباعةكالنشر  ،األردف – عماف  ،الطبعة األكلى  ، 2001ص 122
 د  .محمد فتح اهلل الخطيب  ،دراسات في الحككمات المقارنة  ،الجزء األكؿ  ،دار النيضة بالقاىرة ، 1966ص 224
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التشريعية عرب اؼبراسػيم  ،كاعتبار اغبكومة سلطة تأسيسػية لتعػديل الدسػتور  ،كمػنح ديغػوؿ
موافقػػة اعبمعيػػة الػػيت جػػاءت خالف ػان للمػػادة  50مػػن دسػػتور عػػاـ  5532اؼبتعلقػػة بتعػػديل
الدس ػػتور ،م ػػع التأكي ػػد عل ػػى ض ػػركرة احػ ػرتاـ اؼبب ػػادئ التالي ػػة كاحملافظ ػػة عليه ػػا عن ػػد كض ػػع
الدستور اعبديد للدكلة :
5ن أف يكوف الوصوؿ إىل السلطة عرب االقرتاع العاـ
1ن األخ ػػذ دبب ػػدأ الفص ػػل ب ػػٌن الس ػػلطات  ،كالعم ػػل عل ػػى ض ػػماف اس ػػتقالؿ الس ػػلطة
القضائية
4ن أف تكوف اغبكومة مسؤكلة أماـ الربؼباف كبالتايل استبعاد النظاـ الرئاسي
3ن تنظيم العالقات اعبديدة مع أقاليم ما كراء البحار كشعوهبا
كىكذا كانت هنايػة اعبمهوريػة الرابعػة  ،كبدايػة اعبمهوريػة اػبامسػة مػع مسػودة مشػركع
الدستور اعبديد الذم أخذ بنظاـ برؼباين عقالين تسػيطر فيػو السػلطة التنفيذيػة  ،ك قٌ أخػذ
استشارة عبنة تأسيسية بو مكونة من  4/1من الربؼبانيٌن  ،ك كافق عليػو الشػعب الفرنسػي
بتاريخ  5514/5/14باالستفتاء الشعيب ن5ن.
الفرع الثاني
التنظيم الدستوري في الجمهورية الخامسة وأثره على عمل البرلمان

حصػ ػػل ديغػ ػػوؿ يف دسػ ػػتور عػ ػػاـ  5514دسػ ػػتور اعبمهوريػ ػػة اػبامسػ ػػة علػ ػػى " نظػ ػػامٌن
مزدكجٌن يقوماف على أساس من :
 نظاـ الشرعية السياسية القائمة على العالقة اؼبباشرة بٌن الرئيس كالشعبن1ن
 نظاـ الفاعلية السياسية القائمة على الوحدة اغبزبية بٌن اغبكومة كالربؼباف") - )1د  .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية بيف النظرية كالتطبيؽ  ،مرجع سابؽ  ،ص 134
))2

 د  .جياد عكدة  ،مقالة  :فرنسا كاألزمة السياسية لمجميكرية الخامسة  ،مجمة السياسة الدكلية عدد  81لعاـ ، 1985ص 160
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كلعلػػو مػػن اؼبفيػػد التعػػرؼ علػػى مصػػادر األفكػػار  ،الػػيت اعتػػربت أساس ػان نظري ػان ؼب ػػا
ارتكػػز عليػػو دسػػتور اعبمهوريػػة اػبامسػػة  ،بعػػد أف استعرضػػنا فيمػػا سػػبق الظػػركؼ السياسػػية
كالتارىبيػػة الػػيت أدت إىل هنايػػة اعبمهوريػػة الرابعػػة  ،كبػػدء العهػػد الدسػػتورم اعبديػػد مػػع إق ػرار
دس ػػتور  5514دس ػػتور اعبمهوري ػػة الفرنس ػػية اػبامس ػػة  ،ب ػػالرغم م ػػن أف جانب ػان م ػػن الفق ػػو
الفرنسي يرل بأف دستور  5514ال يعرب عػن قطيعػة كاملػة مػع دسػتور اعبمهوريػة الرابعػة يف
عاـ  5532من الناحية القانونية ن5ن ككاف أبرز ىذه اؼبصادر :
ٔ -أفكػػار رجػػل الدكلػػة اعبن ػراؿ " شــارل ديغــول " ،أك أشػػهر الفرنسػػيٌن كمػػا كصػػفو
ال ػرئيس الفرنسػػي رينػػو كوتيػػو عنػػدما اقػػرتح عل ػػى اعبمعيػػة الوطنيػػة منحػػو الثقػػة لت ػػويل رئاسػػة
اغبكومة  ،كأكثر من ذلك طرح الثقة بنفسػو باشػرتاط بقائػو رئيسػان لل مهوريػة بتػويل ديغػوؿ
رئاسة اغبكومة ألجل فرنسا كاستعادة الدكلة سلطتها  ،كقد ربددت معامل النظاـ السياسػي
يف أفكار اعبنراؿ ديغوؿ يف ضركرات أساسية كىي :
 تقويػػة مركػػز رئػػيس اعبمهوريػػة ليكػػوف حكم ػان بػػٌن السػػلطات  ،كذلػػك عػػرب منحػػو
سػػلطات أكسػػع يف الظػػركؼ العاديػػة  ،باإلضػػافة إىل منحػػو سػػلطات اسػػتثنائية يف
كق ػػت األزم ػػات  ،كيع ػػٌن رئ ػػيس اغبكوم ػػة م ػػن قبل ػػو كيك ػػوف األخ ػػًن مس ػػؤكالن أم ػػاـ
الربؼباف.
 التمسػػك بضػػركرة األخػػذ بنظػػاـ ةنائيػػة الربؼب ػػاف  ،ؼبػػا يلعبػػو اسل ػػس الثػػاين ن ؾبل ػػس
الشيوخ الذم يبثل الفعاليات االقتصادية كاالجتماعية كرجاؿ الفكػر ن مػن دكر يف
الرقابػػة علػػى التش ػريعات الػػيت يصػػدرىا ؾبلػػس الربؼبػػاف األكؿ ن ؾبلػػس الن ػواب أك مػػا
يعرؼ باسلس األدىن نسبة إىل قربو من الشعب ن عن طريق عقلنتها .
 اغبػػذر مػػن األح ػزاب  ،ألهنػػا كبسػػبب اعتقػػاده  ،يػػرل بأهنػػا تغلٌػػب مصػػاغبها علػػى
مصلحة الوطن  ،األمر الذم يفضي إىل ع ز النظاـ السياسي يف الدكلة .

))1

– د .أحمد فتحي سركر  ،دراسة في منيج اإلصبلح الدستكرم  ،مطابع مجمس الشعب  ،الطبعة الثانية 2006
ص  ، 62كلممزيد ىامش ص 62
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ٕ – أفكػػار " ميشــال دبريــو " كىػػو رجػػل القػػانوف اؼبسػػؤكؿ عػػن تفعيػػل عمػػل الل ػاف

اؼبشػاركة يف كضػع مشػركع دسػتور  ، 5514ككػاف يػدعم فكػرة اؼبلػك اعبمهػورم  ،كضػركرة
تقويػػة مرك ػػز ال ػرئيس  ،كإعط ػػاء األكلوي ػػة للسػػلطة التنفيذي ػػة عل ػػى الس ػػلطة التش ػريعية  ،ع ػػرب
سبكينهػ ػػا مػ ػػن الػ ػػتحكم بتحديػ ػػد جػ ػػدكؿ أعمػ ػػاؿ الربؼبػ ػػاف  ،ككضػ ػػع ض ػ ػوابط لػ ػػدكر الل ػ ػػاف
الربؼبانيػ ػ ػة  ،كدبنع اعبمع بٌن عضوية الربؼباف كعضوية اغبكومة .
ٖ – األفكػػار الدسػػتورية الػػيت كانػػت سػػائدة يف تلػػك الفػػرتة  ،ك وبملهػػا كبػػار مػػومفي
الدكلة كبعال رؤساء الوزراء السػابقٌن يف فرنسػا الػذين اشػرتكوا يف مناقشػات عبػاف التحضػًن
ؼبشػػركع الدس ػ ػػتور  ،ك كػػاف ىػػدفهم تفػػادم م ػواطن الضػػعف  ،الػػيت بػػرزت يف اعبمهوريػػات
السػابقة  ،كالسػيما اعبمهوريػة الرابعػة  ،كأىػم ىػػذه األفكػار كأبلغهػا تػأةًنان علػى أداء الربؼبػػاف
الفرنسػػي لوميفتػػو التش ػريعية ىػػي أفكػػار"ريمــون جــانو" الػػذم كػػاف كراء فكػػرة ربديػػد اسػػاؿ
التشريعي للربؼباف  ،ككذلك ما تأةر بو ديغوؿ من أفكػار الفقيػو الفرنسػي يف الثالةينيػات مػن
القػرف اؼباضػي " ريمـون كـاري دي مـالبر " بضػػركرة كجػود التشػريع عػن طريػق االسػػتفتاء ،
أم إع ػػادة الس ػػلطة للش ػػعب باعتب ػػاره ى ػػو ص ػػاحبها كمص ػػدر الس ػػلطات  ،كبأفك ػػار أس ػػتاذ
القػػانوف الدسػػتورم " رينــو كابيتــان " بوجػػوب إعػػادة الت ػوازف للسػػلطة بتقويػػة سػػلطة رئػػيس
اعبمهورية دبواجهة سلطة الربؼباف ن 5ن.
ت ػ ػػرجم اؼبش ػ ػػرع الفرنس ػ ػػي ى ػ ػػذه األفك ػ ػػار  ،كح ػ ػػاكؿ أف يوف ػ ػػق ب ػ ػػٌن ض ػ ػػركرات التمثي ػ ػػل

الديبقراطي  ،كعقلنة اغبياة السياسية حبيػث صػي الدسػتور الفرنسػي يف اعبمهوريػة اػبامسػة
ؿبدةان نوعٌن من اؼبؤسسات الدستورية :
5ن مؤسس ػػات أساس ػػية كى ػػي اؼبؤسس ػػات ال ػػيت ترس ػػم سياس ػػة الدكل ػػة الفرنس ػػية  ،متمثل ػػة
بالسلطة التنفيذية ن رئيس اعبمهورية – اغبكومػة ن كالسػلطة تشػريعية ن ؾبلػس النػواب
– ؾبلس الشيوخ ن.

) -)1د  .عصاـ سميماف  ،النظـ البرلمانية  ،....مرجع سابؽ  ،ص 136-135
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1ن مؤسسػػات أساسػػية ذات صػػفة تقريريػػة  ،إمب ػػا ال يػػدخل عمله ػػا يف إطػػار رسػػم مع ػػامل
سياسػػة الدكلػػة الفرنسػػية  ،ك الغػػرض مػػن كجودى ػػا ى ػػو حػػل اػبالفػػات ال ػيت قػػد تنش ػػأ
خالؿ عمل اؼبؤسسات الرئيسية يف الدكلة .
كنعرض ؽبذه اؼبؤسسات يف ع الة كىي :
 -"5المجلس الدستوري كيتألف من تسعة أعضاء يعٌن رئيس اعبمهورية ةالةػة مػنهم
كيعٌن ةالةة أعضاء من قبل كل من رئيس ؾبلس الشيوخ كرئيس اعبمعيػة الوطنيػة لواليػة
مديا تسعة سنوات غًن قابلػة للت ديػد  ،علػى أف هبػدد ةلػث أعضػاء اسلػس كػل ةػالث
سػػنوات  ،كزيػػادة علػػى األعضػػاء اؼبعينػػٌن فػػإف رؤسػػاء اعبمهوريػػة السػػابقٌن يعتػػربكا أعضػػاء
بػاسلس بقػػوة القػػانوف كؼبػػدل اغبيػػاة " اؼبػادة " 12دسػػتور  ،كيفصػػل ىػػذا اسلػػس بصػػحة
انتخاب رئيس اعبمهورية  ،كأعضػاء الربؼبػاف دب لسػيو عنػد حصػوؿ منازعػة تتعلػق بصػحة
نتػػائج االنتخابػػات "اؼبػػادتٌن  " 15-14دسػػتور  ،كوبػػق لكػػل مػػن الػرئيس كالػػوزير األكؿ
كلكػػل مػػن رئيسػػي اعبمعيػػة كؾبلػػس الشػػيوخ أك لسػػتٌن نائب ػان أك لسػػتٌن شػػيخان أف ىبط ػػر
اسل ػ ػػس الدس ػ ػػتورم ب ػ ػػالقوانٌن قب ػ ػػل إص ػ ػػدارىا  ،إال أف الق ػ ػوانٌن العض ػ ػػوية  ،كاقرتاح ػ ػػات

القوانٌن اؼبعػدة للعػرض علػى االسػتفتاء  ،ككػذلك نظػامي ؾبلسػي الربؼبػاف كقبػل تطبيقهمػا
يتعػػٌن عرضػػها علػػى اسلػػس كجوب ػان للفصػػل يف مػػدل مطابقتهػػا للدسػػتور " اؼبػػادة " 25
ن 5ن
دستور.

ٕ" -المجل ــس االقتص ــادي االجتم ــاعي والبيئ ــي كيب ػػدم رأي ػػو بن ػػاءن عل ػػى إخط ػػار م ػػن
اغبكوم ػ ػػة يف مش ػ ػػاريع القػ ػ ػوانٌن أك مش ػ ػػاريع األكام ػ ػػر أك مش ػ ػػاريع اؼبراس ػ ػػيم  ،كىك ػ ػػذا يف
اقرتاحات القوانٌن اؼبعركضة عليو  ،كلػو أف يعػٌن أحػد أعضػائو لعػرض الػرأم أمػاـ ؾبلسػي

))1

فرؽ دستكر الجميكرية الخامسة بيف نكعيف مف القكانيف ( قكانيف عضكية تنظيمية ) يسبغ عمييا البرلماف ىذه
 ٌالصفة تبعان لما نص عميو الدستكر "المادة  46دستكر"  ،كيخضعيا إلجراءات خاصة كتقع في مرتبة كسطى بيف
الدستكر كالقكانيف العادية .

راجع  - :نصرت منال حيدر – طرؽ الرقابة عمى دستورية القوانيف – مجمة المحاموف  9<:8عدد
 /95/99/90ص 5:8
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الربؼباف" اؼبػادة  " 25مػن الدسػتور  ،كمػا يبكػن للحكومػة أك الربؼبػاف أف يستشػًنا اسلػس
الذم ال يبكن أف يت ػاكز عػدد أعضػائو /144/عضػوان  ،كذلػك يف أيػة مسػألة ؽبػا طػابع
ن 5ن.
اقتصادم – اجتماعي  -بيئي – مشاريع قوانٌن التخطيط " اؼبادة  " 30دستور

كبػػالعودة للمؤسسػػات الدسػػتورية األساسػػية  ،كحػػا نػػتمكن مػػن دراسػػة الػػدكر التش ػريعي
الذم يبارسو كل من الربؼباف كرئيس اعبمهورية يف مل أحكاـ دسػتور اعبمهوريػة اػبامسػة
النافذ البد من اإلحاطة أكالن باألحكاـ الناممػة لعمػل كػل منهمػا كالتػأةًن اؼبتبػادؿ بينهمػا
كنبدأ بػ :
أوالً -البرلمان :

أراد اؼبشرع الدستورم يف فرنسا  ،األخذ بنظاـ برؼبػاين لكػن دكف أف تكػوف السػيادة
للربؼباف  ،فالسػيادة الربؼبانيػة اكبسػرت ؼبصػلحة السػلطة التنفيذيػة  ،كيتضػح ذلػك مػن خػالؿ
قلػػب الرتاتبيػػة بػػٌن السػػلطات الدسػػتورية يف الػػنص الدسػػتورم ،عػػرب معاعبػػة األحكػػاـ اؼبتعلقػػة
باغبكومة قبل األحكاـ اؼبتعلقة بالربؼباف ن ىذا من ناحيػة االعتبػار الشػكلي ن  ،ككػذلك دبػا
تضػػمنتو ىػػذه األحكػػاـ مػػن عقلنػػة النظػػاـ الربؼبػػاين دبحػػددات الوميفػػة التش ػريعية  ،كتنظػػيم

الوميفة الرقابية نمن الناحية اؼبوضوعيةن ن 1ن.
ككفقان " للمادة " 13من الدسػتور فػإف الربؼبػاف الفرنسػي يتكػوف مػن غػرفتٌن أم أنػو
ةنائي اسلس كنبا اعبمعية الوطنية كؾبلس الشيوخ .

))1

 كمػػا نػػص الدسػػتكر الفرنسػػي  -فػػي المػػادة  1/ 71عمػػى مػػا يػػدعى حػػامي الحقػػوؽ  ،ك الػػذم يعػػيف مػػف رئػػيسالجميكريػػة لعيػػدة مػػدتيا سػػت سػػنكات غيػػر قابمػػة لمتجديػػد  ،ميمتػػو السػػير عمػػى احت ػراـ الحقػػكؽ كالحريػػات مػػف قبػػؿ
إدارات الدكلػػة كالجماعػػات اإلقميميػػة ( اإلدارات المحميػػة ) كالمؤسسػػات العامػػة ككػػؿ ىيئػػة تضػػطمع بميمػػة المرفػػؽ
العػػاـ أك يخكليػػا القػػانكف ىػػذا االختصػػاص بمػػا يخطػػر بػػو مػػف أم شػػخص يػػرل أنػػو تضػػرر أك بمػػا يخطػػر نفسػػو بػػو
تمقائيان  ،كيقدـ حصيمة نشاطو لرئيس الجميكرية كالبرلماف .
p

(2)-

Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel ,Dalloz,Paris,
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 -5الجمعي ــة الوطني ــة  :كينتخ ػػب النػ ػواب فيه ػػا ب ػػاالقرتاع اؼبباش ػػر  ،كعل ػػى دكرت ػػٌن ،كال
يت ػ ػػاكز عػ ػػددىم / 133/طبسػ ػػمائة كسػ ػػبعة كسػ ػػبعٌن عض ػ ػوان ن5ن  ،علػ ػػى أف وبػ ػػدد قػ ػػانوف
االنتخ ػ ػػاب ن قااااااًىى ع اااااى ن ش ػ ػػركط انتخ ػ ػػاب ردي ػ ػػف النائ ػ ػػب  ،أك م ػ ػػا يطل ػ ػػق عل ػ ػػيهم

األشػػخاص اؼبػػدعوكف السػػتخالؼ الن ػواب  ،أك أعضػػاء اسلػػس يف حػػاؿ شػػغور اؼبقعػػد  ،أك
السػػتخالفهم مؤقت ػان يف حػػاؿ قبػػوؿ النائػػب  ،أك العضػػو يف ؾبلػػس الشػػيوخ تػػويل منصػػب أك
كميفة حكومية " اؼبادة  " 11دستور.

 تضػػع اعبمعيػػة الوطنيػػة النظػػاـ الػػداخلي اؼبالئػػم  ،كالػػذم وبكػػم تنظػػيم عمػػل اعبمعيػػة ،
إال أهنػا ربتػاج ألخػذ موافقػة اسلػس الدسػػتورم عليػو  ،قبػل تطبيقػو سػندان" للمػػادة /25
فقرة  "5دستور .

 يػرأس اعبمعيػػة الوطنيػػة رئػػيس منتخػػب مػػن قبػػل األعضػػاء ؼبػػدة كاليػػة اعبمعيػػة التش ػريعية
نفسها " اؼبادة  " 41دستور ،كيتمتع ببعال السلطات اػباصة اؼبتعلقػة باستشػارتو مػن
قبل الرئيس بشأف حل اعبمعية  ،كبالل وء لتطبيق اؼبادة  52من الدستور ،الػيت زبػوؿ
الرئيس فبارسة صالحيات استثنائية  ،كما يعٌن رئيس اعبمعية ةالةة أعضػاء يف اسلػس
الدسػػتورم  ،كمػػا أف لػػو حػػق مراجعػػة ىػػذا اسلػػس يف عػػدة أمػػور نػػص عليهػػا الدسػػتور
كالنظاـ الداخلي لل معية.

 تتم إدارة اعبمعية الوطنية من خػالؿ أجهػزة خاصػة  ،متمثلػة دبكتػب اعبمعيػة  ،اؼبك ٌػوف
مػػن ال ػرئيس كن ػواب ال ػرئيس كأمنػػاء السػػر اؼبنتخب ػػٌن بالنظ ػػاـ النسػػيب للكتػػل الربؼباني ػػة ،
كىنػػاؾ مػػا يػػدعى دبػؤسبر الرؤسػػاء  ،الػػذم يضػػم الػرئيس كنػواب الػرئيس كرؤسػػاء الل ػػاف

))1

 المجمػػس الدسػػتكرم فػػي فرنسػػا اعتبػػر أف العمػػؿ بنظػػاـ الككتػػا لتحقي ػؽ الت ػكازف بػػيف تمثيػػؿ الم ػرأة كتمثيػػؿ الرجػػؿمخالفان لمبػدأ المسػاكاة المنصػكص عميػو بالدسػتكر  ،كألجػؿ ذلػؾ صػدر القػانكف رقػـ  2000/ 6الػذم نػص عمػى أف

األحزاب التي ال تقدـ عددا مف المرشحات مساكيان لعدد المرشػحيف كيتجػاكز الفػارؽ بينيمػا نسػبة  %2يعاقػب ماليػان

بتخفيض المساعدات المالية بنسبة فارؽ النسبة المئكيػة بالترشػيح كالتػي تقػدـ ليػا مػف الدكلػة  -المرجػع  :د .
عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية  ،مرجع سابؽ  ،ص 999
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الربؼباني ػػة كرؤس ػػاء الكت ػػل الربؼباني ػػة  ،كمهمت ػػو كض ػػع اقرتاح ػػات ح ػػوؿ ج ػػدكؿ أعم ػػاؿ
اعبمعية  ،كتنظيم النقاش حوؿ ما يطرح على اسلس.

 تنظم اعبمعية الوطنية عمل أعضائها عن طريق شباف عباف دائمػة " اؼبػادة  34دسػتور"
معدل ػػة ن بع ػػد تع ػػديل  1004إذ كان ػػت س ػػت عب ػػاف ن بص ػػالحيات خاص ػػة بدراس ػػة
مشاريع كاقرتاحات القوانٌن  ،كتعترب ىذه الل اف مػن الل ػاف كبػًنة العػدد  ،إذ ال يقػل
عدد أعضائها عن  31عضوان  ،إال أف األحزاب الصغًنة غًن فبثلة هبػذه الل ػاف  ،ألف
النظاـ الداخلي لل معية الوطنيػة اشػرتط علػى األحػزاب  ،أف سبتلػك عشػرين مقعػدان يف
اعبمعي ػػة الوطني ػػة عل ػػى األق ػػل ح ػػا تس ػػتحق االنتس ػػاب إىل عبن ػػة  ،كى ػػو اغب ػ ػػد األدىن
اؼبطل ػػوب إلنش ػػاء كتل ػ ػػة برؼبانيػ ػػة  ،فالقاع ــدة المطبق ــة ف ــي البرلم ــان الفرنس ــي ى ــي

التطــابق بــين تركيبــة اللجــان البرلمانيــة ومســتوى الــدعم االنتخــابي ن 5ن ،ك الل ػػاف
الدائمػػة ملزمػػة بتقػػدًن تقاريرىػػا إىل اعبمعيػػة هبيئتهػػا ضػػمن ةالةػػة أشػػهر  ،كىنػػاؾ عبػػاف

خاصػػة تش ػػكل لدراسػػة مشػػركع أك اق ػرتاح علػػى كجػػو التحديػػد  ،كيبكػػن لل معي ػػة أف
تنشأ عباف ربقيق كعباف للتقصي كصبػع اؼبعلومػات حػوؿ موضػوع معػٌن  ،شػريطة أف ال
تكشػف ؽبػا أك دبػػا
يكػوف القضػاء قػد كضػع يػػده عليػو  ،كتصػدر ىػذه الل ػاف تقريػران دبػا ٌ
اسػػتنت تو عنػػد إسبػػاـ عملهػػا  ،كيف مهلػػة ال تت ػػاكز السػػتة أشػػهر  ،كربػػل بعػػدىا ىػػذه
الل اف .
 ين ػػتظم األعض ػػاء يف اعبمعي ػػة الوطني ػػة الفرنس ػػية يف كت ػػل برؼباني ػػة  ،تض ػػع أنظم ػػة عمله ػػا
ال ػػداخلي كف ػػق م ػػا ت ػراه مناس ػػبان  ،ك يش ػػرتط أف ال يق ػػل ع ػػدد أعض ػػاء الكتل ػػة الواح ػػدة
اؼبنتم ػػٌن لالذب ػػاه نفس ػػو ع ػػن عش ػ ػرين عض ػ ػوان  ،كي ػػتم ذل ػػك بإخط ػػار مكت ػػب اعبمعي ػػة
بتشػػكيل الكتلػػة  ،كىػػو أمػػر مػػرتكؾ غبريػػة األعضػػاء  ،حبيػػث وبػػق ألم عضػػو العمػػل

))1

– أ .مي األحمر  ،المجاف في الييئات التشريعية \تقسيـ العمؿ – البحث رقـ  – 2سمسمة األبحاث التشريعية –
ترجمة نكر األسعد – المعيد الكطني لمشؤكف الدكلية كاشنطف – المعيد الديمقراطي الكطني لبناف ص 14 -12
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دبفػػرده  ،كاالمتنػػاع عػػن االنتمػػاء إىل أيػػة كتل ػػة ن5ن .كتت لػػى أنبيػػة الكتػػل الربؼبانيػػة مػػن
خالؿ دراسػة مشػاريع كاقرتاحػات القػوانٌن  ،كالتحضػًن للمناقشػة كاؼبداكلػة فيمػا يعػرض
علػى اعبمعيػػة  ،كتنسػيق طلػػب النقػػاش كالكػالـ يف الل ػػاف كاعبلسػػات العامػة فيمػػا بػػٌن
أعضائها  ،كاؼبشاركة يف كضع اقرتاحايا عبدكؿ األعماؿ يف مؤسبر الرؤساء .

 تنعقد دكرات الربؼباف :

 بق ػ ػػوة الق ػ ػػانوف يف دكرة عادي ػ ػػة  :س ػ ػػندان " للم ػ ػػادة  " 14م ػ ػػن الدس ػ ػػتور بع ػ ػػد التع ػ ػػديلالدسػػتورم يف عػػاـ  ، 5551حبيػػث تسػػتمر الػػدكرة مػػن أكؿ يػػوـ عمػػل يف شػػهر اكتػػوبر
ن تشرين األكؿ ن كتنتهػي يف لخػر يػوـ عمػل مػن شػهر يونيػو ن حزيػراف ن  ،علػى أف ال
يت اكز عدد األياـ اليت يبكػن لكػل ؾبلػس أف يعقػد جلسػاتو خػالؿ الػدكرة العاديػة عػن
 510يوم ػػا  ،إال أن ػػو يبك ػػن ألغلبي ػػة األعض ػػاء يف ك ػػل ؾبل ػػس  ،أك لل ػػوزير األكؿ بع ػػد
استشارة الرئيس اؼبعين  ،ازباذ القرار بعقد جلسات يف أياـ إضافية .
 -كبقػػوة القػػانوف هبتمػػع الربؼبػػاف كفػػق "اؼبػػادة  " 51مػػن الدسػػتور بعػػد إج ػراء انتخابػػات

تشريعية جديدة على أعقاب حل اعبمعية الوطنيػة مػن قبػل رئػيس اعبمهوريػة  ،كذلػك
يف ةاين يػوـ طبػيس يلػي انتخػاب اعبمعيػة  ،كتسػتمر دكرة االنعقػاد طبسػة عشػر يومػان ،
إذا كانت خارج أياـ انعقاد دكرة الربؼباف العادية .

 بق ػػوة الق ػػانوف هبتم ػػع الربؼب ػػاف كجوبػ ػان أةن ػػاء فبارس ػػة الػ ػرئيس للص ػػالحيات االس ػػتثنائيةاؼبنصوص عليها يف " اؼبادة  "52من الدستور .
 بػػدكرات اسػػتثنائية تفتػػتح كزبتػػتم دبرسػػوـ مػػن رئػػيس اعبمهوريػػة بنػػاءن علػػى طلػػب الػػوزيراألكؿ أك أغلبية األعضػاء الػذين يشػكلوف اعبمعيػة الوطنيػة ؼبػدة طبسػة عشػر يومػان علػى
))1

 في بداية الجميكرية الخامسػة كمػف أجػؿ الحػد مػف التشػرذـ عمػى مسػتكل الكتػؿ البرلمانيػة  ،نػص النظػاـ الػداخميعمى أف ال يقؿ عدد أعضاء الكتمة عف ثبلثيف عضكان في الجمعية الكطنية  ،كعف خمسة عشر عضػكان فػي مجمػس

الشػػيكخ  ،إلػػى أف عػػدؿ الحػػد األدنػػى إلنشػػاء الكتػػؿ بػػالقرار الصػػادر فػػي  ، 1988/7/1كأصػػبح عش ػريف عض ػكان

لمكتمة في الجمعية ك أربعة عشر عضكان في مجمس الشيكخ

راجع  :د .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية  ،مرجع سابؽ  ،ص 997
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األكثر  ،كذلك ؼبناقشػة مواضػيع بنػاءن علػى جػدكؿ أعمػاؿ ؿبػدد"اؼبادتٌن " 40 -15

من الدستور.

 -1مجلس الشـيوخ  :يتك ٌػوف ؾبلػس الشػيوخ مػن 434عضػوان  ،كيكفػل سبثيػل اعبماعػات

اإلقليميػػة لل مهوريػػة  ،كيصػػار النتخػػاهبم بػػاالقرتاع العػػاـ غػػًن اؼبباشػػرن مػػن قبػػل ىيئػػة ناخبػػة
مكونػػة يف كػػل ؿبافظػػة مػػن أعضػػاء منتخبػػٌن ىػػم الن ػواب مستشػػارك اؼبنػػاطق كاؼبستشػػاركف
العػػاموف  ،كمفوضػػوف عػػن اسػػالس البلديػ ػػة  ...كيتطلػػب قػػانوف  2حزي ػراف لعػػاـ  1000أف
يكوف عدد اؼبرشحٌن من الرجاؿ لعضوية ؾبلس الشيوخ مساكيان لعدد اؼبرشػحٌن مػن النسػاء
لعضػ ػػوية اسلػ ػػس نفسػ ػػو  ...كأف تػ ػػوزع األظبػ ػػاء يف ل ػ ػوائح اؼبرشػ ػػحٌن يف احملافظػ ػػات  ..بػ ػػأف
تتعاق ػػب األظب ػػاء تبعػ ػان لل ػػنس ن ن5ن كذل ػػك ؼب ػػدة س ػػت س ػػنوات  ،كهب ػػرم ذبدي ػػد انتخ ػػاب
نصػػف أعضػػائو كػػل ةػػالث سػػنوات  ،كيعػػاد انتخػػاب رئػػيس ؾبلػػس الشػػيوخ مػػع كػػل ذبديػػد
جزئ ػػي " اؼب ػػادتٌن  " 41 -13دس ػػتور  ،كال ػػذم يت ػػوىل رئاس ػػة اعبمهوري ػػة بالنياب ػػة يف ح ػػاؿ
شغور منصب الرئاسة  ،إضافة إىل أنو يدير أعماؿ ؾبلس الشيوخ .
 تكريسان ؼببدأ فصل السلطات  ،يضع ؾبلس الشيوخ نظامو الػداخلي  ،كمػا ىػو اغبػاؿ
يف اعبمعيػػة الوطنيػػة  ،كيعػػرض كجوب ػان علػػى اسلػػس الدسػػتورم ألخػػذ اؼبوافقػػة عليػػو قبػػل
تطبيقو " اؼبادة  " 25دستور.

 ل ػػدل ؾبل ػػس الش ػػيوخ شب ػػاين عب ػػاف دائم ػػة كك ػػذلك ل ػػو أف يع ػػٌن عبان ػ ػان خاص ػػة كعب ػػاف
ربقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػق  ،إال أف إنشػػاء الكتلػػة الربؼبانيػػة يتطلٌػب أف يكػػوف عػػدد أعضػػائها أربعػػة عشػػر
عضوان على األقل .

 تنعقد دكرات ؾبلس الشيوخ كفقان للمواعيد كاألحكاـ ذايا اؼبتعلقة باعبمعية الوطنية .
ثانياً -رئيس الجمهورية

اذبو اؼبشػرع الدسػتورم يف اعبمهوريػة الفرنسػية اػبامسػة إىل إعطػاء رئػيس اعبمهوريػة
مكانػػة خاصػػة  ،ازدادت خصوصػػيتها بعػػد التعػػديل الدسػػتورم الػػذم ج ػػاء ب ػػاقرتاح م ػػن
) -)1د .عصاـ سميماف ،
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رجػػل الدكلػػة الفرنسػػي رئػػيس اعبمهوريػػة لنػػذاؾ اعبن ػراؿ ديغػػوؿ يف عػػاـ  5521علػػى أف
هبػػرم انتخػػاب رئػػيس اعبمهوريػػة مػػن الشػػعب مباشػػرة ،ال مػػن قبػػل ىيئػػة ناخبػػة ؿبػػددة ،
كذلػػك ذبسػػيدان للوحػػدة الوطنيػػة يف فرنسػػا  ،كيتحػػرر مػػن أيػػة تبعيػػة يف مواجهػػة الربؼبػػاف ،

باعتبػ ػػار أنػ ػػو يسػ ػػتند لألس ػ ػػاس نفسػ ػػو كىػ ػػو الش ػ ػػعب ن5ن  ،كقػ ػػد م ٌكنػ ػػو دس ػ ػػتور 5514
كالتعديالت اعبارية عليو من أف يكوف حكمان بٌن اؼبؤسسات بالوسائل اليت منحتػو إياىػا
" اؼبػػادة  " 1دسػػتور  :حبيػػث ".....يضػػمن عػػرب ربكيمػػو سػػًن السػػلطات العامػػة اؼبنػػتظم
كاسػ ػػتمرارية الدكلػ ػػة  "....كمنهػ ػػا حػ ػػل اعبمعيػ ػػة الوطنيػ ػػة  ،كحقػ ػػو بػ ػػالل وء إىل اسػ ػػتفتاء

الشػ ػػعب يف موضػ ػػوع معػ ػػٌن إلبػ ػػداء ال ػ ػرأم فيػ ػػو  ،ك حػ ػػق توجيػ ػػو اػبطػ ػػاب إىل األمػ ػػة أك
اؼبؤسسات الدستورية يف الدكلػة  ،علػى أف ال يكػوف ىػذا اػبطػاب ؿبػالن للمناقشػة  ،كإمبػا
يعترب التماسان منو إليالء اؼبواضيع اليت تناكؽبػا اػبطػاب االىتمػاـ الػذم يليػق هبػا  ،فضػالن

عػػن أف ىػػذا اػبطػػاب يبكػػن أف يوجػػو للربؼبػػاف خػػارج دكرات انعقػػاده  ،كهبتمػػع خصيصػان
ؽبػػذا الغػػرض  ،كمػػا يبكػػن ل ػرئيس اعبمهوريػػة الل ػػوء إىل اسلػػس الدسػػتورم إلبػػداء رأيػػو
بدسػػتورية أك عػػدـ دسػػتورية اؼبعاىػػدات كالقػوانٌن " اؼبػػادتٌن  " 25-13دسػػتور ،كاقػرتاح
تعػػديل الدسػػتور دبػػا يكفػػل القضػػاء علػػى األزمػػات ن1ن  ،فبػػا هبعػػل دكر الػرئيس أكثػػر مػػن
دكر أديب .
كإضػػافةن للصػػالحيات اػباصػػة الػػيت يتمتػػع هبػػا رئػػيس فرنسػػا كحكػػم بػػٌن السػػلطات
ىنػاؾ صػالحيات خاصػة تتعلػػق باغبفػاظ علػى الدكلػة يف األزمػػات اغبػادة  ،حبيػث يبػػارس

نوعان من الديكتاتورية الدستورية اؼبؤقتػة  ،كيباشػر ىػذه الصػالحيات دبوجػب السػلطات
االستثنائية اليت أكلتو إياىا " اؼبادة  " 52من الدستور ن 4ن .
p
))2
()3

-Mourice .Duverger, politiques, Paris : Droit constitution nel et Institution
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 د .سعيد بك الشعير  ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة ج ، 2ص 265 المادة  99مف الدستور الفرنسي النافذ " :إذا كانػت مؤسسػات الجميكريػة أك اسػتقبلؿ األمػة كسػبلمة ترابيػا أكتنفيذ التزاماتيا الدكلية معرضة لخطر جسيـ ككشيؾ  ،كاذا تكقفت السػمطات العامػة الدسػتكرية عػف سػيرىا المنػتظـ=
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وفي المجال التشريعي فقػد حػددت مػواد الدسػتور ،االختصاصػات الػيت يتػوىل رئػيس

اعبمهورية فبارستها كىي :
 إصػػدار الق ػوانٌن اؼبصػػادؽ عليهػػا بصػػفة هنائيػػة مػػن الربؼبػػاف كاؼبرسػػلة إىل اغبكومػػة  ،أكاؼبقػػرة دبوجػػب االسػػتفتاء يف غضػػوف طبسػػة عشػػر يوم ػان مػػن اإلرسػػاؿ أك إعػػالف نتػػائج
االستفتػػاء "اؼبادة  " 4/55 -5/ 50دستور  ،كال يسػتطيع االمتنػاع عػن إصػدارىا ،
على أنو يبكن لو ؛
 الطلب مػن الربؼبػاف كقبػل انقضػاء أجػل اإلصػدار إجػراء مداكلػة ةانيػة بشػأف بعػال مػوادالقانوف أك القانوف بكاملو  ،كيتطلب ذلك موافقة الوزير األكؿ " اؼبػادة " 55دسػتور ،
كال يبكػػن للربؼبػػاف كػػذلك رفػػال ىػػذا الطلػػب " اؼبػػادة  " 1/50دسػػتور  ،كيػػنظم ىػػذا
اإلج ػ ػراء القواع ػػد اؼبنص ػػوص عليه ػػا يف اؼب ػػاد ة  552م ػػن النظ ػػاـ ال ػػداخلي لل معي ػػة
الوطنيػػة  ،كاؼبػػادة  13مػػن األكامػػر الدائمػػة سلػػس الشػػيوخ الفرنسػػي  ،ففػػي حػػاؿ كػػاف
ذلك أماـ اعبمعية فإف رئيس اسلس  ،سػيدرج اؼبشػركع بأكلويػة يف جػدكؿ األعمػاؿ ،
كيستشػػًن اسلػس فيمػػا إذا كػػاف يرغػػب بإحالتػػو إىل الل نػػة الػػيت قامػػت بدراسػػة مشػػركع
القػػانوف أك بإحالتػػو إىل عبنػػة أخػػرل  ،لتقػػدًن التقريػػر يف مػػدة ال تت ػػاكز طبسػػة عشػػر
يومان  ،ككذلك يف حاؿ كػاف الطلػب مرسػل إىل ؾبلػس الشػيوخ  ،فسػيىعمد رئيسػو إىل

=يتخػػذ رئػػيس الجميكريػػة التػػدابير التػػي تقتضػػييا ىػػذه الظػػركؼ بعػػد استشػػارة الػػكزير األكؿ كرئيسػػي المجمسػػيف ككػػذا
المجمػػس الدسػػتكرم استشػػارة رسػػمية  ،كيخبػػر األمػػة بػػذلؾ فػػي خطػػاب يكجيػػو إلييػػا  ،كيجػػب أف تكػػكف ىػػذه التػػدابير
مستكحاة مف اإلرادة الرامية إلػى مػنح السػمطات العامػة الدسػتكرية فػي أقصػر امجػاؿ الممكنػة الكسػائؿ التػي تمكنيػا
م ػػف أداء ميامي ػػا  ،كيستش ػػار المجم ػػس الدسػ ػتكرم بش ػػأف ى ػػذه الت ػػدابير  ،كيجتم ػػع البرلم ػػاف كجكبػ ػان  ،كال يمك ػػف ح ػػؿ

الجمعيػػة الكطنيػػة أثنػػاء ممارسػػة السػػمطات االسػػتثنائية  ،يمكػػف لػرئيس الجمعيػػة الكطنيػػة أك رئػػيس مجمػػس الشػػيكخ أك
سػػتيف نائب ػان أك سػػتيف عض ػكان فػػي مجمػػس الشػػيكخ إخطػػار المجمػػس الدسػػتكرم بعػػد مضػػي ثبلثػػيف يكم ػان مػػف العم ػؿ

بالسػػمطات االسػػتثنائية بغػػض النظػػر إذا ما ازلػػت الظػػركؼ المنصػػكص عمييػػا فػػي الفقػرة األكلػػى قائمػػة  ،كيفصػػؿ فػػي

ذلؾ في أقرب امجاؿ الممكنة برأم عمني  ،كيقكـ بالنظر في ذلػؾ كجكبػان كيفصػؿ فػي العمػؿ بالسػمطات االسػتثنائية

كفؽ الشركط نفسيا في ختاـ مدة ستيف يكمان كفي أم كقت بعد ىذه المدة" .
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أخػػذ رأم اسلػػس بإعػػادة اؼبشػػركع إىل اعبمعيػػة أك إعػػادة دراسػػتو مػػن قبػػل ذات الل نػػة
اليت درستو يف ؾبلس الشيوخ .
 التشػ ػريع باالس ػػتفتاء  ،كى ػػي الص ػػالحية اؼبعط ػػاة للػ ػرئيس ب ػػالل وء إىل االس ػػتفتاء عل ػػىمشركع قػانوف قبػل عرضػو علػى الربؼبػاف  ،معطػالن الػدكر التشػريعي للربؼبػاف عنػد حصػوؿ
اؼبشػركع علػى موافقػة الشػعب  ،كىػذا الت ػاكز يت لػى بعػدـ قػدرة الربؼبػاف علػى مناقشػػة
اؼبشركع اؼبعركض على االستفتاء رغم انعقػاده كعلمػو دبحتػول االسػتفتاء ن5ن  ،كسػندان"
للم ػ ػػادة  " 55م ػػن الدسػػتور فإن ػػو يبك ػػن ل ػرئيس اعبمهوري ػػة كبن ػػاءن عل ػػى  -اق ػرتاح م ػػن
اغبكومة خالؿ فرتة انعقاد دكرة الربؼباف – أك اقرتاح مشػرتؾ بػٌن اسلسػٌن  ،عػرض أم
مشػػركع قػػانوف علػػى االسػػتفتاء  ،متعلػػق بتنظػػيم السػػلطات العامػػة أك مشػػاريع الق ػوانٌن
اؼبتعلق ػػة باإلصػ ػػالحات السياسػ ػ ػػية  ،االقتص ػػادية  ،االجتماعيػ ػػة  ،أك البيئيػ ػػة لألمػ ػػة أك

اؼبراف ػػق العامػ ػػة ال ػػيت تػ ػػنهال هب ػػذه السياسػ ػػات  ،عل ػػى أنػ ػػو يبك ػػن لل ػ ػرئيس أف هبػ ػػرم
االس ػػتفتاء بن ػػاء عل ػػى مب ػػادرة م ػػن طب ػػس أعض ػػاء الربؼب ػػاف  ،مؤي ػػدة م ػػن عيش ػػر الن ػػاخبٌن
اؼبس ػ ػ لٌن يف الق ػ ػوائم االنتخابي ػ ػػة  ،ب ػ ػػاقرتاح ق ػ ػػانوف عل ػ ػػى أ ال يتع ػ ػػرض ى ػ ػػذا االق ػ ػرتاح
ألحكػػاـ تشػريعية مل يبػ ً
ػال عػػاـ علػػى صػػدكرىا  ،كيف حػػاؿ عػػدـ موافقػػة الشػػعب علػػى
االقرتاح  ،ال يبكن إجراء استفتاء جديد حوؿ اؼبوضػوع ذاتػو  ،قبػل مػركر عػامٌن علػى
تػػاريخ االق ػرتاع  ،كاؼبالحػػع بػػنص اؼبػػادة اؼبشػػار إليهػػا مػػن كركد عبػػارة يمكــن ل ػرئيس
اعبمهورية  ،أم أنو يعػود لػرئيس اعبمهوريػة كبكػل حريػة أف يقػدر مػدل إمكانيػة طػرح
اؼبوضوع لالستفتاء الشعيب .
 الرئيس يوقع على قرارات اغبكومة يف ؾباؿ التشريع اؼبعطى ؽبػا دبوجػب " اؼبػادة " 43يتصد لتحديد مهلة لتوقيع الرئيس.
من الدستور  ،كإف ي يكن القانوف مل ى

) -)1د .حافظ عمكاف الدليمي ،النظـ السياسية في أكربا الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية ،مرجع سابؽ  ،ص
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 ازباذ اؼببػادرة مػن الػرئيس بالتعػديل الدسػتورم يبكػن أف يػتم بنػاء علػى اقػرتاح مػن الػوزيراألكؿ بإصدار مرسوـ موقع من الوزير األكؿ كالرئيس لعػرض التعػديل علػى االسػتفتاء ،
بػػالتوازم مػػع اغبػػق بػػأف تكػػوف اؼببػػادرة بػػاقرتاح مػػن الربؼبػػاف " اؼبػػادة  " 45دسػػتور  ،كيف
اغبال ػػة األكىل فق ػػد كان ػػت اؼب ػػادة اؼبش ػػار إليه ػػا ص ػػروبة يف أف ال ػرئيس باػبي ػػار ب ػػٌن ط ػػرح
اقرتاح التعديل على االستفتاء  ،أك ازباذ القرار بطرح ىذا التعػديل علػى مػؤسبر مشػرتؾ
لل معية الوطنية كؾبلػس الشػيوخ  ،إلقػراره يف حػاؿ حصػل علػى ةالةػة أطبػاس أصػوات
اؼبقرتعػػٌن  ،أمػػا يف اغبالػػة الثانيػػة  ،كىػػي حالػػة كػػوف االق ػرتاح بالتعػػديل الدسػػتورم مػػن
الربؼبػػاف فقػػد سػػكت الػػنص  ،كاختلػػف الفقػػو فيمػػا إذا كػػاف الػرئيس يملػػزـ بتوجيػػو الػػدعوة
لالسػتفتاء  ،أـ أف ذلػػك خاضػ هػع لسػػلطتو االستنسػػابية  ،باعتبػػار أف دكره الدسػػتورم يف
فعاؿ ك كازهف  ،كقد أكدت اؼبمارسة العملية الرأم األخًن ن5ن.
دكر ه
النظاـ السياسي ه
ثالثاً – التشريع الحكومي

أخ ػػذ دس ػػتور اعبمهوري ػػة الفرنس ػػية اػبامس ػػة لع ػػاـ  ، 5514دبب ػػدأ ةنائي ػػة السػ ػ ػػلطة
التنفيذية  ،من خالؿ كجود رئيس اعبمهورية الػذم يػرأس ؾبلػس الػوزراء  ،ككزيػر أكؿ يتػوىل
اإلدارة اغبكومية  ،إال أف التعديل اعبارم علػى سػلطة رئػيس اعبمهوريػة يف عػاـ ، 5521
كػػاف حاظبػان عبهػػة تقويػػة مركػػز رئػػيس اعبمهوريػػة  ،كمػػع ذلػػك بقيػػت اغبكومػػة فبثلػػة بػػالوزير
األكؿ مشػػاركان فعػػاالن كعلػػى كبػػو متفػػوؽ بالصػػالحيات التش ػريعية  ،إذ تتعػػدد الصػػالحيات
اغبكوميػػة يف اق ػرتاح الق ػوانٌن  ،كيف سػػًن العمليػػة التش ػريعية يف دسػػتور اعبمهوريػػة الفرنسػػية
اػبامسػػة  ،كسػػنؤجل دراسػػة الصػػالحيات اؼبمنوحػػة للحكومػػة يف سػػًن العمليػػة التش ػريعية ،
لدراسػػتو ضػػمن ؿبتػػول اؼبطلػػب الثػػاين مػػن ىػػذا اؼببح ػػث  ،علػػى أف نع ػػرض فقػػط يف ىػػذا
السػياؽ لػػدكر اغبكومػة يف إعػػداد القػوانٌن  ،كالػذم يتبػػدل  -كدكف ترتيػب باألنبيػػة – مػػن
خالؿ :

-Louis Favoreu et autres, op . cit.,p.
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 -5اق ػرتاح التعػػديل الدسػػتورم علػػى رئػػيس اعبمهوريػػة إلج ػراء اسػػتفتاء شػػعيب حولػػو سػػندان
للمػػادة  45دسػػتور  ،كمػػا مػػر معنػػا سػػابقان عنػػد دراسػػة الصػػالحيات اؼبمنوحػػة ل ػرئيس
اعبمهورية يف اساؿ التشريعي  ،كيػدرس مشػركع التعدي ػ ػػل كفػق اؼبواعيػػد احملػػددة يف الفقػػرة
الثالثػػة مػػن "اؼبػػادة  "31مػػن الدسػػتور  ،علػػى أف يصػػوت عليػػو اسلسػػاف يف صػػيغة كاحػػدة
كيكوف التعديل هنائيان بعد اؼبوافقة عليو عن طريق االستفتاء الشعيب ن 5ن.
 -1اق ػرتاح ع ػػرض أم مش ػػركع ق ػػانوف عل ػػى رئ ػػيس اعبمهوري ػػة إلج ػراء االس ػػتفتاء الش ػػعيب
عليػ ػ ػو  ،علػػى أف يكػػوف متعلق ػان بتنظػػيم السػػلطات العامػػة  ،أك مشػػاريع الق ػوانٌن اؼبتعلقػػة
باإلصػػالحات السياسػػية ،االقتصػػادية  ،االجتماعيػػة  ،أك البيئيػػة لألمػػة أك اؼبرافػػق العامػػة
الػػيت تػػنهال هبػػذه السياسػػات  ،كيف حػػاؿ تنظػػيم ىػػذا االسػػتفتاء بنػػاءن علػػى اق ػرتاح مػػن
اغبكومػػة  ،فإنػػو يتعػػٌن عليهػػا تقػػدًن بيػػاف" أمػػاـ ك ػل ؾبلػػس  ،كىبضػػع ىػػذا البيػػاف بعػػدىا

للمناقشة  ،كذلك بناءن على أحكاـ " اؼبادة  " 55دستور.
 -4للػػوزير األكؿ حػػق اؼببػػادرة التش ػريعية سػػندان " للمػػادة  " 45دسػػتور ،بتقػػدًن مشػػاريع
القوانٌن إىل الربؼباف  ،كاليت زبضع أكالن للمداكلة يف ؾبلػس الػوزراء كقبػل البػت هبػا  ،يؤخػذ
رأم ؾبلػػس الدكلػػة فيهػػا  ،كمػػن ل تػػودع مكتػػب أحػػد اسلسػػٌن ن وبتفصاايس سااٌعلي علي ا
الحقا عٌد البحث في سير اإلجراءاث التشريعيت في البرلواى ن  ،كيبكن للحكومة ذباكز كل ىذه
اإلج ػراءات بالطلػػب مػػن األكثريػػة الربؼبانيػػة اؼبؤيػػدة ؽبػػا يف الربؼبػػاف تقػػدًن اق ػرتاح بق ػػانوف
حػوؿ اؼبوضػوع ذاتػو  ،ك تشػكل القػوانٌن اؼبقدمػػة دببػادرة مػن اغبكومػػة  %50مػن ؾبمػػوع
القوانٌن اليت تقر يف الربؼباف ن 1ن .

))1

 المادة  75مف الدستور الفرنسي  ..." :كال يمكف إجراء مناقشة مشركع أك اقتراح قػانكف فػي الجمسػة كفػي قػراءةأكلػػى أمػػاـ المجمػػس الػػذم أخطػػر األكؿ  ،إال بعػػد انقضػػاء أجػػؿ سػػتة أسػػابيع مػػف إيداعػػو  ،كال يمكػػف إجراءىػػا أمػػاـ

))2

المجمس الذم أخطر الثاني بو إال بعد انقضاء أجؿ أربعة أسابيع مف إرسالو . "....
 -د .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية بيف النظرية كالتطبيؽ  ،مرجع سابؽ  ،ص 168
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 -3دستور اعبمهورية الفرنسية اػبامسة قلب القاعدة اليت تقر للربؼباف بػأف سػلطة التشػريع
ن 5ن،
من قبلو ىػي األصػل  ،كجعػل منهػا االسػتثناء عػرب نػص " اؼبػادة  " 43مػن الدسػتور
الػػيت حػػددت كحصػػرت اس ػػاؿ الػػذم يت ػػوىل الربؼب ػػاف تنظيم ػػو بقان ػػوف  ،كأعط ػػى اغبكوم ػػة
فرص ػػة التشػ ػريع فيم ػػا ع ػػداىا بس ػػلطتها التنظيمي ػػة كف ػػق أحكػ ػاـ "اؼب ػػادة  " 43مػ ػ ػ ػػسن
الدسػػتور  ،كتػػرؾ اسػػاؿ أمامهػػا كاس ػػعان  ،إال أف اؼبالحػػع عمليػان بػػأف الربؼبػػاف كمػػن خػػالؿ
اجته ػػادات اسل ػػس الدس ػػتورم سب ٌك ػن م ػػن النف ػػاذ باؼبمارس ػػة العملي ػػة كالوص ػػوؿ إىل ع ػػدـ
حصػػر ؾبػػاؿ التشػريع بقػػانوف كفيمػػا نصػػت عليػػو " اؼبػواد  – " 13 – 55 – 43كمػواد
أخرل من الدستور الفرنسي  ،إذ جرل التأكيػد علػى أف ركح مػواد الدسػتور كإصبػايل مػا
تضػ ػػمنو مػ ػػن م ػ ػواد  ،كالسػ ػػيما مػ ػػا جػ ػػاء يف مقدمتػ ػػو تشػ ػػًن بضػ ػػركرة أف تصػ ػػدر القواعػ ػػد
األساسية كاعبوىرية  ،اليت ربكػم الػبالد أك تلػك الػيت تتعلػق باغبريػات كاغبقػوؽ األساسػية

))1

– ونعػػرض لممػػادة  67مػػف الدسػػتور الفرنسػػي نظ ػ انر ألىميتيػػا  " :يحػػدد القػػانكف القكاعػػد المتعمقػػة بمػػا يػػأتي - :
الحقػػكؽ المدنيػػة كالضػػمانات األساسػػية التػػي يمػػنح إياىػػا المكاطنػػكف لممارسػػة الحريػػات العامػػة  ،كالحريػػة التعدديػػة

كاسػتقبللية كسػائؿ اإلعػبلـ  ،كالتبعػات التػي يفرضػيا الػػدفاع الػكطني عمػى المػكاطنيف فػي أنفسػيـ كفػي ممتمكػػاتيـ –
الجنسػػية ككضػػع األشػػخاص كأىميػػتيـ كأنظمػػة الػػزكاج كالتركػػات كاليبػػات – تحديػػد الجنايػػات كالجػػنح ككػػذا العقكبػػات
المقررة بشأنيا  ،كاإلجراءات الجزائية كالعفػك  ،كانشػاء درجػات جديػدة لمجيػات القضػائية كالقػانكف األساسػي لمقضػاء
– أسػػاس ف ػػرض الض ػرائب ميم ػػا تك ػػف طبيعتيػػا كنس ػػبيا ككيفي ػػة تحصػػيميا كنظ ػػاـ إص ػػدار النقػػكد – يح ػػدد الق ػػانكف
القكاعد المتعمقة بما يأتي  * :النظاـ االنتخابي لممجالس البرلمانيػة كالمجػالس المحميػة كالييئػات التمثيميػة لمفرنسػييف
المقيميف خارج فرنسا ككذا شركط ممارسػة الكاليػات االنتخابيػة كالكظػائؼ االنتخابيػة التػي يمارسػيا أعضػاء مجػالس
التػػداكؿ فػػي الجماعػػات اإلقميميػػة * إنشػػاء فئػػات مػػف المؤسسػػات العامػػة *الضػػمانات األساسػػية التػػي يمػػنح إياىػػا
المكظفػػكف المػػدنيكف كالعسػػكريكف فػػي الدكلػػة * تػػأميـ المؤسسػػات كنقػػؿ ممكيػػة المؤسسػػات مػػف القطػػاع العػػاـ إلػػى
القط ػػاع الخ ػػاص * كيض ػػبط الق ػػانكف المب ػػادئ األساس ػػية امتي ػػة  - :التنظ ػػيـ الع ػػاـ لم ػػدفاع ال ػػكطني – االس ػػتقبلؿ
اإلدارم لمجماعػػات اإلقميميػػة كاختصاصػػاتيا كمكاردىػػا – التعمػػيـ – الحفػػاظ عمػػى البيئػػة – نظػػاـ الممكيػػة كالحقػػكؽ
العينيػػة كااللت ازمػػات المدنيػػة كالتجاريػػة – حػػؽ العمػػؿ كالحػػؽ النقػػابي كالضػػماف االجتمػػاعي – تحػػدد ق ػكانيف الماليػػة
مػ ػكارد الدكل ػػة كأعباءى ػػا كف ػػؽ الش ػػركط كف ػػي ظ ػػؿ التحفظ ػػات الت ػػي يقرى ػػا ق ػػانكف عض ػػكم – تح ػػدد قػ ػكانيف الض ػػماف
االجتمػاعي الشػػركط العامػػة التػي تضػػمف تكازنػػو المػالي كتضػػبط نفقاتػػو المسػطرة بػػالنظر إلػػى إيراداتػو المتكقعػػة كفػػؽ
الشػػركط كفػػي ظػػؿ التحفظػػات التػػي يقرىػػا قػػانكف عضػػكم – تحػػدد أىػػداؼ الدكلػػة بمكجػػب قػكانيف التخطػػيط – تحػػدد
التكجيات المتعددة السنكات في مجػاؿ الماليػة العامػة بمكجػب قػكانيف التخطػيط كتنػدرج ضػمف ىػدؼ تحقيػؽ التػكازف
بيف حسابات اإلدارات العامة  ،يمكف أف تكضح أحكاـ ىذه المادة كتتـ بمكجب قانكف عضكم ".
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بقانوف  ،كانتهػى اؼبطػاؼ بػالقرار الصػادر يف  / 40سبػوز  5544/عػن اسلػس الدسػتورم
إىل الق ػػوؿ  :ب ػػأف الق ػ ػوانٌن ال ػػيت تص ػػدر  ،كى ػػي يف األس ػػاس ت ػػدخل يف نط ػػاؽ الس ػػلطة
التنظيميػة للحكومػػة ال يبكػػن ازبػاذ قػرار بشػػأهنا علػى أهنػػا غػػًن دسػتورية  ،تأسيسػان علػػى

أف تص ػػويت الربؼب ػػاف عليه ػ ػا  ،كف ػػق اإلج ػراءات التش ػريعية يكس ػػبها ص ػػفة الق ػػانوف بغ ػػال
النظر عن اؼبوضوع الذم تتناكلػو  ،إال أنػو يبكػن للمجلـس الدسـتوري كبنػاءن علػى طلػب
اغبكومػػة أف يعلػػن  ،أف مػػا أيقػػر بقػػانوف ىػػو باألسػػاس وبمػػل الصػػفة التنظيميػػة  ،كعنػػدىا
تستطيع اغبكومة تعديل أحكامػو دبراسػيم  ،كبالتػايل تسػتعيد اغبكومػة سػلطتها التنظيميػة
يف اؼبوضوع الػذم يػدخل أصػالن ضػمن ؾباؽبػا سػندان " للمػادة " 42مػن الدسػتور  ،بينمػا
يتػػوىل مجلــس الدولــة عنػػد اللػػزكـ إلغػػاء النصػػوص التنظيميػػة الػػيت تصػػدرىا اغبكومػػة يف
حاؿ رأل أهنا تدخل ضمن ؾباؿ القانوف الذم يشرع فيو الربؼباف .

 -1للحكومػػة أف تطلػػب مػػن الربؼبػػاف الرتخػػيص ؽبػػا بالتش ػريع دبوجػػب أكامػػر كمراسػػيم يف
اسػػاؿ الػػذم يكػػوف عػػادة مػػن اختصػػاص القػػانوف  ،كىػػو مػػا يػػدعى بقــانون التفــوي
التشـريعي  ،كتصػػدر ىػػذه التشػريعات بػػأكامر يف ؾبلػػس الػػوزراء بعػػد أخػػذ رأم ؾبلػػس
الدكلة فيها  ،كتعتػرب نافػذة مػن تػاريخ نشػرىا يف اعبريػدة الرظبيػة سػندان " للمػادة 44
" مػػن الدسػػتور  ،كالػػيت يتبػػٌن مػػن خالؽبػػا أف ىنػػاؾ شػػركطان ؿبػػددة كمقيػػدة للحكومػػة
فيما يتعلق بالتفويال التشريعي  ،كىو أف يكػػوف :
 -"5التفػػويال ؼبػػدة ؿبػػددة  ،كيف حػػاؿ تغيػػًن اغبكومػػة  ،فػػإف التفػػويال ينتهػػي النتهػػاء
مػػربر التفػػويال اؼبػرتبط أساسػػا بتسػػهيل تنفيػػذ برنػػامج اغبكومػػة  ،كربتػػاج اغبكومػػة إىل
اغبص ػػوؿ عل ػػى تف ػػويال جدي ػػد م ػػن الربؼب ػػاف يف ح ػػاؿ رغب ػػت يف التش ػ ػريع يف اسػ ػػاؿ
اؼبخصص للربؼباف دبوجب سلطتها التنظيمية .
 -"1كجود برنامج حكومي يربر الطلب من الربؼباف .
 -"4ضػػركرة تقػػدًن مشػػركع قػػانوف للمصػػادقة علػػى التش ػريعات ناألكامػػرن  ،الػػيت تصػػدر
دبوجػب التفػػويال أمػػاـ الربؼبػاف  ،حػػا تصػػبح قانونػان مػن الناحيػػة الشػػكلية كاؼبوضػػوعية
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كقبل انتهاء مدة التفويال  ،كإال أصبحت الصفة القانونية ؽبػا الغيػو  ،كزبضػع لرقابػة
ؾبل ػػس الدكل ػػة عل ػػى اعتب ػػار أهن ػػا قػ ػرارات إداري ػػة ل ػػيس إال قب ػػل التص ػػديق عليه ػػا م ػ ػ ػ ػن
الربؼبػػاف  ،كيف حػػاؿ التصػػديق زبػػرج عػػن رقابػػة القضػػاء اإلدارم  ،كال تعػػدؿ بعدىػ ػ ػ ػ ػ ػا
إال بقانوف .
على أنَّو ليس ىناؾ ما يبنع الربؼباف من تقػدًن اقػرتاح بقػانوف خػالؿ مػدة سػرياف قػانوف
التف ػػويال باؼبواض ػػيع احمل ػػددة دبوجب ػػو  ،إال إذا اس ػػتخدمت اغبكوم ػػة حقه ػػا بال ػػدفع بع ػػدـ
القبػوؿ دسػػتوريان سػػندا للمػػادة  35مػن الدسػػتور  ،كىػػو مػػا تأكػد بقػرار اسلػػس الدسػػتورم

الصػػادر بتػػاريخ /14كػػانوف الثػػاين  ، 5543/إال أنػػو يبقػػى أمػػاـ الربؼبػػاف التقػػدـ بػػاقرتاح
ق ػػانوف لتض ػػييق ؾب ػػاؿ اؼبواض ػػيع ال ػػيت يش ػػملها ق ػػانوف التف ػػويال أك إهن ػػاء األج ػػل اؼبمن ػػوح
دبوجبو.
كؼبػ ػػا كانػ ػػت الفقػ ػػرة الثانيػ ػػة مػ ػػن " اؼبػ ػػادة  " 44مػ ػػن الدسػ ػػتور قػ ػػد أكػ ػػدت علػ ػػى أف
التص ػػديق عل ػػى ى ػػذه األكام ػػر كاؼبراس ػػيم الص ػػادرة ع ػػن اغبكوم ػػة ال يك ػػوف إال عل ػػى كب ػ ػ ػو
صريح  ،فإف ما تل أ إليو اغبكومة عادة ىو إحالة مشركع التصػديق إىل الربؼبػاف دكف أف
ييس ػ ل علػػى جػػدكؿ األعمػػاؿ  ،كيسػػتمر العمػػل دبوجػػب ىػػذه األكامػػر كزبضػػع للرقابػػة

كق ػرارات إداريػػة  ،كيعتػػرب ذلػػك دبثابػػة تصػػديق ضػػمين ال يبنحهػػا صػػفة القػػانوف  ،إال إذا
تابعػػت اغبكومػػة إدراج اؼبشػػركع علػػى جػػدكؿ أعمػػاؿ الربؼبػػاف  ،كأخػػذ اؼبصػػادقة الصػػروبة
عليػػو  ،كمػػا يبكػػن أف يصػػادؽ الربؼبػػاف علػػى ىػػذه األكامػػر علػػى كبػ وو غػػًن مباشػػر يف حػػاؿ
صدر قانوف عن الربؼباف الحق لتاريخ صدكر األكامػر كأحػاؿ علػى أحػد النصػوص الػواردة
فيها ن5ن.

))1

 -د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ىامش كمتف ص 539-538

74

ادلطهة انثاٍَ
سري انؼًهُح انتشرَؼُح يف انربدلاٌ
بينٌا يف اؼبطلب األكؿ التنظيم الدستورم لعمل الربؼباف الفرنسي  ،ككاف الرتكيػز علػى مػا
ىػػو م ػرتبط كبشػػكل أساسػػي بالصػػالحيات التش ػريعية  ،كتػػداخل ىػػذه الصػػالحيات فيمػػا
ب ػ ػػٌن اؼبؤسس ػ ػػات الدس ػ ػػتورية  ،كح ػ ػػم دكر ك ػ ػػل منه ػ ػػا يف أداء الربؼب ػ ػػاف الفرنس ػ ػػي للوميف ػ ػػة
توس ػػع يف تبي ػػاف التنظ ػػيم ال ػػداخلي للربؼب ػػاف  ،كيف
التشػ ػريعية  ،كالحظن ػػا أف دس ػػتور ٌ 5514
تنظيم اإلجراءات الربؼبانية  ،كاآلف كيف ىػذا اؼبطلػب نعػرض لسػًن العمليػة التشػريعية  ،أك مػا
يدعى باألصوؿ التشريعية اؼبعموؿ هبا داخل ىذا الربؼبػاف  ،كمػا ىػي اإلجػراءات الػيت سبػر هبػا
عملي ػػة إقػ ػرار مش ػػاريع أك اقرتاح ػػات القػ ػوانٌن  ،كدكر اغبكوم ػػة يف مس ػػار العم ػػل التشػ ػريعي
داخل الربؼباف  ،بقصد اإلحاطة بكيفية كشكل أداء الربؼباف الفرنسػي لوميفتػو التشػريعية ،
علػػى أنَّػو كقبػػل صػػدكر دسػػتور اعبمهوريػػة الفرنسػػية اػبامسػػة  ،كػػاف القػػانوف يوب ػدد علػػى أنػػو
عمػػل أقػػر بتصػػويت يف الربؼبػػاف  ،الػػذم أطل ػق عليػػو ن السػػلطة التش ػريعية ن ألف التش ػريع أك
إصدار قواعد عامة ن أك قوانٌن ن ملزمة لل ميع ىو مػن اختصاصػها األساسػي علػى اعتبػار
أف كػػل قاعػػدة قانونيػػة مكتوبػػة صػػادرة عػػن سػػلطة ـبتصػػة بالتش ػريع ىػػو تش ػريع ن5ن  ،إال أف
اؼبػػادة  43مػػن الدسػػتور الفرنسػػي النافػػذ  ،أحػػدةت ةػػورة يف مفهػػوـ التشػريع  ،كخرجػػت عػػن
القاعدة ن1ن  ،كذلك عندما تبنت تعريفان ماديان للقانوف  ،كمل يعد بعدىا الربؼباف وبتكػر حػق
التش ػريع  ،ككزعػػت سػػلطة التش ػريع بػػٌن الربؼبػػاف كاغبكومػػة  ،كعنػػدما تتػػوىل اغبكومػػة سػػلطة
التش ػريع  ،فػػإف ذلػػك يػػتم دبوجػػب سػػلطتها التنظيميػػة الػػيت تعػػود أساس ػان إىل ؾبلػػس الػػوزراء
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كالػػوزير األكؿ  ،كال تتػػوىل التش ػريع دبوجػػب سػػلطتها التنفيذيػػة اؼبناطػػة أص ػالن بػػالوزير األكؿ
كاستثناءن باغبكومة  ،ك اعبػدير بالػذكر أف قػانوف الصػالحيات الشػاملة الصػادر عػاـ 5520
أعطى صالحية التشريع بقرارات تنظيمية إىل رئيس ؾبلس الوزراء رئيس اعبمهوريةن5ن .
علػػى أف األصػػوؿ اؼبتبعػػة يف دراسػػة كإق ػرار مشػػاريع كاقرتاحػػات الق ػوانٌن  ،زبتلػػف بػػٌن
أصوؿ عادية  ،كأصوؿ خاصة كتبعان لنوع القوانٌن أساسية تنظيمية ن عضػوية ن -أك عاديػة
– أـ مالية كيلعب دكران مهمان فيها مدل تػدخل اغبكومػة بػاإلجراءات التشػريعية مػن عػدـ
تدخلها  ،كالصالحيات اؼبمنوحة ؽبا خالؿ سًن العملية التشريعية .
ما هبدر اإلشارة إليو يف ىػذا السػياؽ  ،كرغػم أف دسػتور  5514أراد االنتقػاص مػن
صالحيات اعبمعية الوطنية التقليدية كسلطة تشريعية كذلك :
 عند ما تبىن تعريفان ماديان للقانوف ضمن اؼبادة  43دستور ،مػع مػا نػص عليػو صػراحة
يف اؼب ػواد ن33-31-14- 4ن كمػػا ترتػػب علػػى ذلػػك مػػن توزيػػع الختصػػاص التش ػريع
بٌن الربؼباف كاغبكومة .
 عندما عزز دكر ؾبلس الشيوخ باعتبػار أف أم مشػركع قػانوف ال يعتػرب نافػذان  ،إال إذا
حصل على موافقة اسلسٌن .
 كمػػا ذبلػػى ذلػػك بإعطػػاء اغبكومػػة إمكانيػػة إق ػرار الق ػوانٌن بػػدكف التصػػويت عليهػػا يف
اعبمعية الوطنية يف حاؿ سبسكها هبا  ،كطرح الثقة بنفسها على أساس ىذه القوانٌن.
 ككجود نظاـ رقابة دستورية القوانٌن على كبو فعاؿ كدقيق .
فإنػػو كرغػػم كػػل ذلػػك يبكػػن للربؼبػػاف الفرنسػػي نظريػان  ،أف يت ػػاكز كػػل ىػػذا التضػػييق يف
الصالحيات التشريعية من خالؿ عدة أمور نذكر منها :
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 مػػا تضػػمنتو الفقػػرة الثالثػػة مػػن نػػص اؼبػػادة  43دسػػتور مػػن أف موضػػوعات ىػػذه اؼبػػادة
ربػػدد كتكمػػل بقػػانوف أساسػػي  ،يصػػدر عػػن الربؼبػػاف كمػػن خػػالؿ ىػػذا القػػانوف يػػتمكن
الربؼبػػاف مػػن توسػػيع صػػالحياتو التشػريعية  ،ربػػت رقابػػة اسلػػس الدسػػتورم  ،مػػع التػػذكًن
دب ػػا كرد لنف ػػا ح ػػوؿ القػ ػرار الص ػػادر يف  / 40سب ػػوز  5544/ع ػػن اسل ػػس الدس ػػتورم ،
الػػذم انتهػػى إىل القػػوؿ بػػأف القػوانٌن الػػيت تصػػدر  ،كىػػي يف األسػػاس تػػدخل يف نطػػاؽ
السػػلطة التنظيمي ػة للحكوم ػػة ال يبكػػن ازب ػػاذ ق ػراران بش ػػأهنا عل ػػى أهن ػػا غ ػػًن دس ػػتورية ،
تأسيس ػان علػػى أف تصػػويت الربؼبػػاف عليهػػا  ،كفػػق اإلج ػراءات التش ػريعية يكسػػبها صػػفة
القانوف بغال النظر عن اؼبوضوع الذم تتناكلو .
 إض ػػافة إىل التع ػػديالت الدس ػػتورية اعباري ػػة يف ع ػػاـ  1004كال ػػيت س ػػنبينها الحق ػان  ،ق ػػد
حسنت كعلى كبو بسيط من الفعالية التشريعية للربؼباف الفرنسي .
ٌ
كعليو سنقسم ىذا اؼبطلب إىل فرعٌن :

الفرع األول  :اإلجراءات التشريعية أمام الجمعية الوطنية
الفرع الثاني  :اإلجراءات التشريعية أمام مجلس الشيوخ .
الفرع األول
اإلجراءات التشريعية أمام الجمعية الوطنية
عاجل اؼبشرع الدستورم يف فرنسا األحكاـ العامة اؼبتعلقة بالربؼبػاف يف البػاب الرابػع منػو ،
كأفػػرد البػػاب اػبػػامس للعالقػػات بػػٌن الربؼبػػاف كاغبكومػػة يف سػػياؽ اإلجػراءات التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريعية
ن الدكر التشريعي ن ،كمسؤكلية اغبكومة أماـ الربؼباف ن الدكر الرقايب ن .
كيتمثػل الػدكر التشػريعي للربؼبػاف بالتصػويت علػػى القػانوف اؼبقػدـ مػن اغبكومػة أك اؼبقػػرتح
من األعضاء كما نصت عليو اؼبادة  13من الدستور الفرنسي  ،كيرتبط بػاإلجراءات اؼبتبعػة
إلق ػرار مشػػاريع أك اقرتاحػػات الق ػوانٌن  ،كىػػذه التسػػمية جػػاءت مػػن خػػالؿ التفريػػق بػػٌن مػػا
تتقػػدـ ب ػػو اغبكومػػة كيس ػػمى مشػػركع ق ػػانوف  ،كبػػٌن م ػػا يتقػػدـ ب ػػو أعض ػػاء الربؼب ػػاف كيس ػػمى
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اقرتاح ػ ػان بق ػػانوف  ،عل ػػى أف أم اق ػ ػرتاح بق ػػانوف يق ػػدـ م ػػن األعض ػػاء يتع ػػٌن أكالن أف يلت ػػزـ
باؼبواضيع اليت تدخل يف ؾباؿ القانوف احملدد بالنصوص الدسػتورية كالعضػوية  ،كأال يتعػارض
م ػػع تف ػػويال تش ػريعي س ػػبق أف منح ػػو الربؼب ػػاف للحكوم ػػة " اؼب ػػادة  "35دس ػػتور  ،كةاني ػان أال

وبمل اؼبالية العامة للدكلة أم عبء إضاف ػي  ،أك أال ىب ٌفػال مػن اؼبػوارد اؼباليػة اؼبقػرة سػندان "
ٌ
للمادة  "30من الدستور.
كتبدأ اإلجراءات التشريعية مع صياغة مشركع القانوف الذم تضػعو اغبكومػة بالتشػاكر
مػػع عبنػػة استشػػارية  ،يتكػػوف ةلثاىػػا مػػن أعضػػاء الربؼبػػاف ن5ن  ،حبيػػث يػػدرس أكالن يف ؾبلػػس
الوزراء كيعرض على ؾبلس الدكلة ألخذ الػرأم فيػو  ،ل يػتم إيداعػو مكتػب أحػد اسلسػٌن
حا يصار لعرضو على اسلس كمناقشتو .
يدرس مشركع أك اقرتاح القانوف بالتعاقب يف غرفيت الربؼباف بقصد اؼبصادقة مػن قبلهمػا

علػػى نػػص فباةػػل  ،كاغبكومػػة يف عالقتهػػا مػػع الربؼبػػاف الفرنسػػي يف معػػرض فبارسػػتو لوميفتػػو
التشػريعية تبقػػى ـبػ ٌػًنة يف إيػػداع مشػػركع القػػانوف أمػػاـ أم مػػن ؾبلسػػيو – ن اعبمعيػػة الوطنيػػة
أك ؾبلػػس الشػػيوخ ن  ،إال أهنػػا مقيػػدة فقػػط دبراعػػاة أكلويػػة العػػرض اؼبنصػػوص عليهػػا يف "
اؼبادة  " 45من الدستورن1ن ،حبيث تعرض مشػاريع القػوانٌن اؼباليػة كاؼبشػاريع اؼبتعلقػة بقػانوف
سبويل الضماف االجتماعي على اعبمعيػة الوطنيػة أكالن نقبػل عرضػها علػى ؾبلػس الشػيوخ ن ،
ككذلك ال تعرض مشاريع القوانٌن اليت يػدؼ إىل تنظػيم اعبماعػات اإلقليمي ػ ػ ػ ػ ػة  ،كمشػاريع
الق ػوانٌن اؼبتعلقػػة باؽبيئػػات التمثيليػػة للفرنسػػيٌن اؼبقيمػػٌن خػػارج فرنسػػا علػػى اعبمعيػػة  ،قبػػل

عرضها على ؾبلس الشيوخ أكالن  ،كقد أحالت " اؼبادة " 45دستور عرض مشاريع القػوانٌن
اؼبودعػػة لػػدل اعبمعيػػة للشػػركط الػػيت وبػػددىا القػػانوف العضػػوم ن النظػػاـ الػػداخلي لل معيػػة
الوطنية الفرنسية ن ن4ن  ،الذم تضمن القسم الثاين منو اإلجراءات التشريعية  ،كعرض ؽبػذه
) -)1د  .أحمد فتحي سركر  ،دراسة في منيج اإلصبلح الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ىامش ص 63
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اإلجراءات يف ةالةة أجػزاء  ،خصػص منهػا اعبػزء األكؿ لإلجػراء التشػريعي العػادم  ،الػذم
سنهتم بدراستو لكونػو يبثػل اػبػط العػاـ للعمػل التشػريعي يف اعبمعيػة الوطنيػة  ،كاعبػزء الثػاين
لإلجػ ػراء التشػ ػريعي اؼبتعل ػػق بالتع ػػديالت الدس ػػتورية كالق ػ ػوانٌن اؼبالي ػػة  -كى ػػو م ػػا س ػػنغفل
البحػػث فيػػو انس ػ امان مػػع خطػػة البحػػث عنػػد دراسػػة الوميفػػة التش ػريعية يف ؾبلػػس الشػػعب
الس ػػورم  ، -كج ػػاء اعب ػػزء الثال ػػث عل ػػى اإلج ػ ػراءات التش ػ ػريعية اػباص ػػة  ،كس ػػنتوىل م ػػن
ضػػمنها دراسػػة مػػا تعلػػق بالفصػػل اػبػػامس عشػػر مػػن إجػراءات مناقش ػ ػ ػ ػ ػ ػة القػوانٌن العضػػوية
ن اؼبؤسساتية نن5ن ،حبيث تسًن الدراسة كفق الرتتيب النصي للنظاـ الداخلي لل معية .
أوالً – اإلجـراءات التشـريعية العاديــة  :كىػػي اإلجػراءات الػػيت سبػػر هبػػا مشػػاريع كمقرتحػػات

القوانٌن ،باستثناء ما خضع منها لنص خاص يف الدستور أك النظاـ الداخلي حبيث :
-5ن تس ػ ل اؼبشػػاريع كاالقرتاحػػات يف مكتػػب رئاسػػة اسلػػس  ،كتػػدرج يف اؼبضػػبطة الرظبيػػة
للم لػػس  ،علػػى أف إدراج ىػػذه اؼبشػػاريع كاالقرتاحػػات علػػى جػػدكؿ أعمػػاؿ اعبمعيػػة ،
يتوقػػف علػػى موافقػػة م ػؤسبر الرؤسػػاء اؼبرتبطػػة دبراعػػاة اؼبشػػركع أك االق ػرتاح لقواعػػد النظػػاـ
الػػداخلي  ،كعلػػى أف تكػػوف ؾبهػػزة كمصػػاغة دبػػا يتوافػػق مػػع القواعػػد الدسػػتورية  ،كعنػػد
االختالؼ بٌن مؤسبر الرؤساء كاغبكومة حوؿ ذلك  ،فػإف كػالن مػن رئػيس اعبمعيػة أك
الوزير األكؿ ىبطر اسلس الدستورم للفصل باػبالؼ خالؿ شبانية أياـ ،كمػا يتػدخل
اسلػػس الدسػػتورم غبػػل اػبػػالؼ يف مثػػل ىػػذا األجػػل عنػػد الػػدفع بعػػدـ القبػػوؿ مػػن قبػػل
اغبكومػة كمػن قبػل رئػػيس اعبمعيػة حسػب اؼبػادة  35مػػن الدسػتور اؼبعدلػة بعػد أف كػػاف
الدفع بعدـ القبوؿ من حق اغبكوم ػ ػ ػػة فقط
))1

ن1ن

.

 الجزء الثالث مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية المتعمؽ باإلجراءات التشريعية الخاصة تضمف أيضا– ما تعمؽ باقتراح االستفتاء العاـ ( المكاد  – )124-122استشارة الناخبيف لمجالية اإلقميمية لما كراء البحار (
المادة  – )125االقتراحات التي تخص معاىدات عضكية االتحاد األكربي ( المادة  – )126المعاىدات
كاالتفاقيات الدكلية ( المكاد  – ) 129 -128كأخي ار ما تعمؽ بإعبلف الحرب كالتدخبلت العسكرية الخارجية

))2

كالحكـ العرفي .
 -بمكجب التعديؿ الدستكرم النافذ في 2009/3/1
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-1ن تضبط اعبمعية جدكؿ أعماؽبا على ما ىػو منصػوص عليػو يف اؼبػادة  34اؼبعدلػة مػن
الدس ػػتورن5ن  ،كوبػ ػػدد النظػ ػػاـ ال ػػداخلي يف الفصػ ػػل الثػ ػػاين عش ػػر منػ ػػو  ،مواعيػ ػػد أيػ ػػاـ
اعبلسػػات الكاملػػة دبػػا يتوافػػق مػػع نػػص اؼبػػادة  14مػػن الدسػػتور الفرنسػػي ن ...ال يبكػػن
أف تت ػػاكز عػػدد األيػػاـ الػػيت يعقػػد فيهػػا جلسػػاتو خػػالؿ الػػدكرة العاديػػة عػػن  510يومػان
...ن حبيث :
 يخصى أسبوعان من اعبلسات من ضمن أربعػة أسػابيع  -بعػد ربديػد عػدد أسػابيعاعبلسات من اعبمعية  -كمن باب األكلوية  ،وبحسب الترتيـب الـذي تضـعو الحكومـة

لدراسػػة نصػػوص مشػػاريع الق ػوانٌن  ،ككػػذلك للمناقشػػات الػػيت تطلػػب اغبكومػػة إدراجهػػا يف
جػػدكؿ األعمػػاؿ  ،كعػػالكة علػػى ذلػػك  ،كبطلػػب مػػن اغبكومػػة تسػ ل كمػػن بػػاب األكلويػػة
يف ج ػػدكؿ أعم ػػاؿ اعبمعي ػػة مش ػػاريع قػ ػوانٌن اؼبالي ػػة كمش ػػاريع سبوي ػػل الض ػػماف االجتم ػػاعي ،
ككذلك تس ل علػى جػدكؿ األعمػاؿ النصػوص  ،الػيت م َّػر علػى إرسػاؽبا مػن ؾبلػس الشػيوخ
إىل اعبمعيػة سػػتة أشػػهر علػى األقػػل  ،كمشػػاريع القػوانٌن اؼبتعلقػة حبػػاالت األزمػػة  ،كطلبػػات
االسػػتئذاف اؼبتعلقػػة بػػإعالف اغبػػرب كتػػدخل الق ػوات اؼبسػػلحة الفرنسػػية يف اػبػػارج كفػػق نػػص
اؼبادة  41من الدستور.
 -يخصــى أســبوع واحــد مػػن اعبلسػػات مػػن ضػػمن أربعػػة أسػػابيع مػػن بػػاب األكلويػػة ،

كحبسػػب الرتتيػػب الػػذم تضػػعو اعبمعيػػة ؼبمارسػػة الػػدكر الرقػػايب علػػى عمػػل اغبكومػػة كتقػػوًن
السياسات العامة ؛
 -ويخصى يوم واحد مػن اعبلسػات يف الشػهر عبػدكؿ أعمػاؿ تضػبطو اعبمعيػة  ،دببػادرة

م ػػن ؾبموع ػػات اؼبعارض ػػة يف اسل ػػس اؼبع ػػين  ،كم ػػن ؾبموع ػػات األقلي ػػات الربؼباني ػػة  ،كالي ػػوـ
الواحد حسب ما ينص عليو النظاـ الداخلي كفػق اؼبػادة  10منػو  ،ىػو اليػوـ الػذم ذبتمػع
فيػػو اعبمعيػػة كػػل أسػػبوع يف جلسػػة كاملػػة مػػن الصػػباح كتعقػػد يف السػػاعة التاسػػعة كالنصػػف
حػػا السػػاعة الواحػػدة مسػػاءن  ،كيف العصػػر مػػن السػػاعة الثالثػػة مسػػاءن كحػػا الثامنػػة مسػػاءن ،
))1

 -المادة  48مف الدستكر حسب التعديبلت الدستكرية الجارية في 2008/7/23
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كاعبلسػػة اؼبسػػائية مػػن التاسػػعة كالنصػػف مسػػاءن حػػا الواحػػدة صػػباحا  ،كاعبلسػػات الػػثالث
تلك تعقد يف يومٌن من أياـ األسبوع كنبػا الثالةػاء كاػبمػيس  ،علػى أنػو هبتمػع فقػط مسػاءن
كعص ػران يػػوـ األربعػػاء حبيػػث ىبصػػص أيػػاـ األربعػػاء صػػباحان لعمػػل الل ػػاف  ،كزبلػػو أكقػػات
الصػػباح تلػػك مػػن اعبلسػػات العامػػة  ،كيبكػػن لل معيػػة أف تقػػرر سبديػػد اعبلسػػات بنػػاءن علػػى
اقرتاح مقدـ إما من مؤسبر الرؤساء لالسػتمرار بنقػاش جػدكؿ أعمػاؿ ؿبػدد  ،أك مػن رئػيس
الل ن ػػة أك اغبكوم ػػة ؼبتابع ػػة نق ػ و
ػوح  ،كيف ى ػػذه اغبال ػػة يطل ػػب ال ػ ػرئيس رأم اسل ػػس
ػاش مفت ػ و
بالتصػػويت دكف فػػتح بػػاب النقػػاش  ،مػػع مالحظػػة أف ال يػػؤدم سبديػػد اعبلسػػات إىل زيػػادة

أياـ اعبلوس نالعمل ن عن اغبد األقصى اؼبشار إليػو يف اؼبػادة  14مػن الدسػتور البالغػة مئػة
ن5ن
كعشرين يومان .
 -ويخص ــى جلس ــة واح ــدة يف األس ػػبوع عل ػػى األق ػػل دب ػػا يف ذل ػػك أةن ػػاء ال ػػدكرات غ ػػًن

العادية  ،اليت تعقد استنادان للمادة  15من الدستورن1ن  ،كمن باب األكلويػة ألسػئلة أعضػاء
الربؼباف كأجوبة اغبكومة عليها .
كاؼبالح ػػع أف التع ػػديل الدس ػػتورم ال ػػذم ج ػػرل عل ػػى اؼب ػػادة  34يف ع ػػاـ  ،1004ق ػػد
قلص إىل حد كبًن من دكر اغبكومة يف ؾباؿ ربديد جدكؿ أعماؿ الربؼباف دب لسػيو اعبمعيػة
الوطنية كؾبلس الشيوخ  ،كما كاف يتبعو من سيطرة اغبكومة علػى األداء التشػريعي للربؼبػاف ،
كأكلويػػة مػػا ترغػػب بطرحػػو كمناقشػػتو  ،كإعطائػػو الػػزمن الكػػايف كاؼبتػػاح مػػن مواعيػػد اعبلسػػات
, the Constitutional Council

December

- In its Decision of

)(1

stated that implementation of this procedure embracing sittings other

than those provided for in this paragraph was «conditional both on the
[of the Constitution] is not exceeded,

()5

days' sitting set out in Article

ceiling of

and on there being weeks during which each assembly will decide to hold sittings".

 -المادة < 5مف الدستور " يجتمع البرلماف في دكرة غير عادية بطمب مف الكزير األكؿ أك بطمب مف أغمبية

كبناء عمى جدكؿ أعماؿ محدد – عندما تعقد الدكرة غير العادية بطمب
األعضاء الذيف يشكمكف الجمعية الكطنية
ن
مف أعضاء الجمعية الكطنية يصدر مرسكـ اختتاـ الدكرة فكر استنفاذ البرلماف جدكؿ األعماؿ الذم استدعي
ألجمو كبعد اثني عشر يكمان مف اجتماعو عمى األكثر – يمكف الكزير األكؿ دكف سكاه أف يطمب عقد دكرة أخرل
قبؿ انقضاء الشير الذم يمي صدكر مرسكـ اختتاـ الدكرة "

81

الكاملػ ػػة  ،كباؼبقاب ػ ػػل ك ػ ػػاف يبكنٌهػ ػػا ذل ػ ػػك م ػ ػػن تأجي ػ ػػل مػ ػػا ال ترغ ػ ػػب يف طرح ػ ػػو يف ج ػ ػػدكؿ
األعمػ ػ ػ ػ ػاؿ  ،كىػػو مػػا يتضػػح عنػػد االطػػالع علػػى مػػا كػػاف يتضػػمنو الػػنص الدسػػتورم قبػػل
التعػديل مػػن تضػػمٌن جػػدكؿ أعمػػاؿ اسلػػس حسػػب الرتتيػػب  ،الػػذم تضػػعو اغبكومػػة  ،كمػػن
ب ػػاب األكلوي ػػة مناقش ػػة مش ػػاريع القػ ػوانٌن ال ػػيت أكدعته ػػا كاقرتاح ػػات القػ ػوانٌن ال ػػيت قبل ػػت هب ػػا
اغبكومػػة  ،ككػػاف ىبصػػص جلسػػة كاحػػدة علػػى األقػػل يف األسػػبوع مػػن بػػاب األكلويػػة ألسػػئلة
أعض ػػاء الربؼب ػػاف كأجوب ػػة اغبكوم ػػة عليه ػػا  ،عل ػػى أف يبق ػػى م ػػن ح ػػق اسل ػػس ربدي ػػد ج ػػدكؿ
أعمالػو عبلسػة كاحػدة فقػط يف الشػهر مػن بػاب األكلويػة  .كىػو مػا كػاف يبثػل طغيانػان كاضػػحان
مػػن اغبكومػػة علػػى سػػًن العمػػل الربؼبػػاين  ،كعلػػى كبػػو أساسػػي يف ربديػػد كيفيػػة أداء الربؼبػػاف
لوميفتو التشريعية  ،بتحديد األكلوية من قبلها .
كدبا يتوافػق مػع نػص اؼبػادة  14مػن الدسػتور  ،كبعػد أف ربػدد اعبمعيػة أسػابيع العمػل
يبكػن لنصػػف األعضػاء بزيػػادة عضػو كاحػػد طلػػب إضػافة أيػػاـ جلػوس  ،كذلػػك بتػػوقيعهم
عل ػػى كةيق ػػة تس ػػلم إىل رئ ػػيس اعبمعي ػػة  ،كعن ػػد ربق ػػق ى ػػذا النص ػػاب ف ػػإف رئ ػػيس اعبمعي ػػة
سيدعو اسلس  ،على أف قرار زيادة أياـ اعبلوس يبكن أف يؤخذ بقرار مػن رئػيس الػوزراء ،
كيصار لنشػػره باعبريدة الرسػ ػػمية ن5ن  ،ككػذلك للػوزير األكؿ كفػق اؼبػادة  14مػن الدسػتور،
كبعد استشارة رئيس اعبمعية طلب عقد أياـ إضافية .
) -)9المادة  1/49الفقرتاف (  )3-2مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية :
-

Rules of procedure of the National Assembly from Article

of the Constitution shall be

-" Sitting days for purposes of Article

days on which a sitting has been opened. No sitting day shall be continued the
for the opening of the morning

following day beyond the hour appointed by Article
sitting.

- Any decision by the Prime Minister to hold additional sitting days pursuant to the
of the Constitution shall be published in the Journal

third paragraph of Article
official .

- Any request initiated by members of the House to hold additional sitting days shall
=be constituted by a document delivered to the President of the Assembly listing the
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يبكػن للحكومػة أف تسػحب اؼبشػاريع اغبكوميػة مػن اسلػس يف أم كقػت قبػل هنايػػة
مركرىػػا أمػػاـ الربؼبػػاف  ،أم قبػػل التصػػويت عليهػػا كإقرارىػػا س ػواء أمػػاـ اعبمعيػػة أك يف ؾبلػػس
الشػػيوخ  ،إال إذ تبػػىن اؼبشػػاريع اؼبطلػػوب سػػحبها أحػػد األعضػػاء  ،كاتفػػق معػػو عضػػو لخػػر
مػػن أعضػػاء اعبمعيػػة  ،فبػػا يتػػيح اسػػتمرار نقاشػػها  ،ككػػذلك ىػػو حػػاؿ االقرتاحػػات بقػوانٌن
الػػيت يبكػػن أف تسػػحب مػػن قبػػل العضػػو صػػاحب أكؿ توقيػػع عليهػػا يف أم كقػػت قبػػل أف
رب ػػاؿ للقراءة األكىل ن5ن.
-4ن إف كافػػة الوةػػائق الػػيت تػػدرج أمػػاـ اسلػػس هبػػب أف تطبػػع كتػػوزع كربػػاؿ بعػػد ذلػػك إىل
الل ػػاف الدائمػػة اؼبعنيػػة أك الل ػػاف اػباصػػة  ،الػػيت يق ػػرر اسل ػػس تعيينه ػػا هبػػذا اػبص ػػوص ،
كاؼبالحع أف النظاـ الداخلي نص على ضػركرة إرفػاؽ مشػاريع القػوانٌن الػيت هبػرم طباعتهػا
كتوزيعهػػا  ،بكافػػة الوة ػػائق كالتقػػارير ال ػػيت تػػدرس اآلة ػػار اؼبتوقعػػة كاؼبتعلق ػػة هبػػذه اؼبش ػػاريع ،

إضافة إىل جعل ؿبتواىا متوفران الكرتكنيان بغية صبع اؼبالحظات حوؽبا ن 1ن .

=signatures of half the members plus one. If the President finds that this condition is
) -)1المادة  84مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية

fulfilled, he shall convene the House".

Rules of procedure of the National Assembly
from Article
- " Government Bills may be withdrawn by the Government at any time before their
final passing by Parliament.
- The originator of a Member's Bill, or the first MP to have signed it, may withdraw it
at any time before it is passed on first reading. If the Bill is withdrawn while being
debated in plenary sitting and another MP takes it up, debate shall continue.
- Members' Bills rejected by the House shall not be reintroduced before one year
))2

has elapsed " .
 -المادة  83مف النظاـ الداخمي

from Article

-" Any instrument tabled before the House shall be printed, distributed and referred
for consideration to the relevant standing committee of the House unless an ad-hoc
=committee has been set up.
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كالقاعػػدة أف ربػػاؿ مشػػاريع كاقرتاحػػات الق ػوانٌن  ،اؼبدرجػػة يف اعبلسػػة مػػن قبػػل رئػػيس
اعبمعيػػة علػػى إحػػدل الل ػػاف الثمانيػػة الدائمػػة يف اعبمعيػػة لدراسػػتها  ،كيبكػػن بطلػػب مػػن
اغبكومػ ػػة أك مػ ػػن اعبمعيػ ػػة  ،إحالػ ػػة بعػ ػػال مشػ ػػاريع كاقرتاحػ ػػات الق ػ ػوانٌن إىل عبػ ػػاف تعػ ػػٌن

خصيصان لدراستها كفػق مػا جػاء يف نػص اؼبػادة  34مػن الدسػتورن 5ن  ،كبعػد تقريػر اإلحالػة
على الل نػة الدائمػة كإعػالف ىػذه الل نػة عػدـ اختصاصػها  ،أك يف حػاؿ قػررت عبنتػاف أك
أكثػػر مػػن الل ػػاف الدائمػػة اختصاصػػها للنظػػر يف مشػػركع أك اق ػرتاح القػػانوف  ،فػػإف رئػػيس
اسلػػس سػػيطرح علػػى اسلػػس اق ػرتاح تشػػكيل عبنػػة خاصػػة بعػػد فػػتح بػػاب النقػػاش بإعطػػاء
الكػػالـ ؼبمثػػل اغبكومػػة يف اعبلسػػة  /أك ؼبقػػدـ االقتػ ػراح بقانػ ػوف  ،كلرؤسػػاء اعبػػاف اؼبعنيػػة ،
ف ػػإذا رف ػػال االق ػ ػرتاح ف ػػإف ال ػ ػرئيس سيض ػػع اؼبس ػػألة يف س ػػلطة اسل ػػس كك ػػل لتحدي ػػد أم
الل نتٌن صاحبة االختصاص ن 1ن .
يبكن ألية عبنػة دائمػة أف تقػرر إعطػاء رأم يف كػل أك جػزء مػن مشػركع أك اقػرتاح
القانوف الذم أحيل لل نة دائمة أخرل  ،على أف تعلم رئيس اعبمعية بػذلك  ،كينشػر
= - Documents which report on the impact study carried out concerning a Bill which is
first introduced in the House are printed and distributed at the same time as this Bill.
There are made available electronically so that any observations which may be made
))1
))2

"can be collected.
 كفؽ التعديؿ الدستكرم الجارم في /23تمكز2008/ -المادة  85مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية :

Article

-The President of the Assembly shall refer any Government or Member's Bill tabled
in the House to the relevant standing committee or to the ad-hoc committee set
up to consider it.
- If a standing committee declines jurisdiction, or if there is a dispute as to
jurisdiction between two or more standing committees, the President, after a debate
in which only the Government or the originator of the Bill and the chairmen of the
committees concerned may speak, shall first of all move that an ad-hoc committee
If the motion is rejected, the President shall put the question of

be appointed.

"jurisdiction to the House.
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 كيف حػاؿ تقػرر إحالػة اؼبشػركع أك االقػرتاح إىل عبنػة، ىذا القرار على لوحػة اإلعالنػات
 فإف ىذه الل نة تعٌن مقػرران ؽبػا لػو دكر استشػارم متبػادؿ مػع مقػرر الل نػة، استشارية
 كس ػػت تمع عن ػػد ذل ػػك الل ن ػػة االستش ػػارية لتس ػػمح للمق ػػررين بال ػػدفاع ع ػػن، الرئيس ػػية
 كإف صبيػػع اآلراء اؼبقدمػػة هب ػػب أف تػػدرج، االقرتاحػػات اؼبتبنػػاة م ػن قبػػل تلػػك الل ػػاف
 طاؼبػا أف الل نػة،  كإف كاف عدـ طباعتها أك توزيعها لػن يبنػع مناقشػتها، كتطبع كتوزع
.  ن5قررت إمكانية إعطاء تلك اآلراء شفهيان ن
 كيوض ػػع ب ػػٌن ي ػػديها الوة ػػائق، ن بع ػػد أف وب ػػاؿ مش ػػركع أك اق ػ ػرتاح الق ػػانوف إىل الل ن ػػة-3
 فػػإف لكػػل عضػػو، كالتقػػارير اؼبرافقػػة كاؼبتعلقػػة باآلةػػار الػػيت مػػن اؼبتوقػػع أف وبػػدةها التش ػريع
 أف يق ػػدـ اقػ ػرتاح التع ػػديل عل ػػى نص ػػوص، يف اعبمعي ػػة كل ػػو مل يك ػػن عضػ ػوان يف الل ن ػػة
 كى ػػو م ػػا ينطب ػػق، اؼبش ػػركع أك االقرتاح ػػات كله ػػا أك عل ػػى ج ػػزء منه ػػا إىل أمان ػػة الل ن ػػة
 كذل ػػك إىل، كػػذلك عل ػػى االقرتاحػػات اؼبنبثق ػػة عػػن الل ػػاف االستشػػارية عن ػػد تش ػػكيلها
حدكد السػاعة اػبامسػة مػن مسػاء يػوـ العمػل السػابق بثالةػة أيػاـ الجتمػاع الل نػة احملػدد
from Article

:  مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية87  المادة-

)1)

- Any standing committee which decides to give an opinion on all or part of a
Government or Member's Bill referred to another standing committee shall inform the
President of the Assembly. The decision shall be published in the Journal official .
- Where a Government or Member's Bill has been referred to a consultative
committee, the relevant committee shall appoint a rapporteur , who shall have a
consultative role while taking part in the proceedings of the lead committee. The
rapporteur of the lead committee shall likewise have a consultative role while taking
part in the proceedings of the consultative committee.
- Consultative committees shall meet within such a time period as to allow their
rapporteurs to defend the amendments adopted by their committees before the lead
committee during the meeting provided for in article

.

- Opinions shall be tabled, printed and distributed. The fact that an opinion has not
been tabled or distributed shall not impede debate, since the committee that has
decided to give its opinion may always give it orally on the day appointed for
debating the instrument ".
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للبدء بفحص كدراسة النص ن5ن ،إال إذا قرر رئيس الل نػة السػماح بت ػاكز ىػذه اؼبهلػة ،
علػ ػػى أف ىػ ػػذه اؼبهلػ ػػة ال تطبػ ػػق علػ ػػى االقرتاحػ ػػات اؼبقدم ػ ػة مػ ػػن اغبكوم ػ ػ ػػة  ،الػ ػػيت يعتػ ػػرب
اش ػ ػرتاكها يف النقػ ػػاش علػ ػػى كبػ ػػو كجػ ػػويب  ،كيبقػ ػػى االش ػ ػرتاؾ بالنقػ ػػاش متاح ػ ػان لألعضػ ػػاء

كمقػ ػ ػػدمي االقرتاحػ ػ ػػات أك التعػ ػ ػػديالت  ،ككػ ػ ػػذلك ؼبقػ ػ ػػررم الل ػ ػ ػػاف االستشػ ػ ػػارية عن ػ ػ ػ ػد
تشكيلػ ػ ػها  ،كيف ىذه اغبالة فإف التعديالت اؼبدرجة يف الل نة أك اؼبعركضة عليهػا  ،البػد
أف يتقػػرر مػػن قبػػل رئػػيس الل نػػة مقبوليتهػػا الدسػػتورية دبػػا يتعلػػق دبػػدل توافقهػػا مػػع نػػص
اؼبػػادة  30مػػن الدسػػتور  ،بػػأف ال تقبػػل االقرتاحػػات أك التعػػديالت اؼبقدمػػة مػػن األعضػػاء
إذا كانػػت اؼبوافقػػة عليهػػا تػػؤدم إىل زيػػادة يف النفقػػات العامػػة أك زبفيضػػا يف اإلي ػرادات،
كفق التفصيل اؼببٌن يف الفقرة الثانيػة باؼبػادة  45مػن النظػاـ الداخل ػػي ن اؼبقبوليػة اؼباليػةن ،
كيف حاؿ الشك يصار الزباذ القػرار مػن قبػل مكتػب الل نػة  ،كيبكػن أف يستشػار رئػيس

أك مقرر عبنة اؼبوازنة العامة أك الل نة اؼبالية العامة .
يػػدار النقػػاش داخػػل الل نػػة مػػن قبػػل رئػػيس الل نػػة كدبسػػاعدة مػػن مكتػػب الل نػػة ،
كيعترب اغبضور إلزاميان يف اجتماعػات الل ػاف ألعضػائها حبكػم اؼبػادة  5/ 31مػن النظػاـ
الداخلي  ،ك يصار إىل إعالف أظباء األعضاء الغػائبٌن علػى لوحػة اإلعالنػات الرظبيػة يف
()1

Article

 -المادة  99مف النظاـ الداخمي

- Unless otherwise decided by the Conference of Presidents, MPs' amendments must
pm, three working days before the date of the beginning of

be tabled at the latest by
the debate on the Bill.

- After the expiry of the deadline for tabling provided for in the previous paragraph,
only amendments tabled by the Government or the lead committee shall be
admissible. When the Government or the lead committee use this possibility, the
deadline can no longer be applied to MPs' amendments concerning the article it is
proposed to amend or competing with the tabled amendment when the latter
introduces an additional article.
- The deadline set out in the present article shall not be applied to sub"amendments.
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 كىن ػػاؾ تبع ػػات يتحمله ػػا العضػ ػو عن ػػد غياب ػػو غ ػػًن اؼب ػػربر ع ػػن اجتماعػ ػات، الي ػػوـ الت ػػايل
 ككػػذلك يف ربقيػػق نصػػاب،  ؼبػػا للحضػػور مػػن أنبيػػة يف عمػػل الل ػػاف التشػريعي، الل ن ػ ػة
 كىػػو حضػػور ةلػػث أعضػػاء، اغبضػػور ألخػػذ التصػػويت علػػى النصػػوص موضػػوع اؼبناقشػػة

 كإال تضػػطر الل نػػة إىل تأجيػػل اعبلسػػة ؼبػػدة ال تقػػل عػػن طبسػػة،  ن5الل نػػة علػػى األقػػل ن
 كب ػػاالقرتاع إذا طل ػػب ذل ػػك عش ػػر، عش ػػر دقيق ػػة م ػػن أج ػػل إج ػ ػراء التص ػ ػويت باألي ػ ػدم
 كيبك ػػن للعض ػػو التوكي ػػل بالتص ػػويت لزمي ػػل لخ ػػر م ػػن نف ػػس أعض ػػاء، أعض ػػاء الل ن ػػة
 كعن ػػد تع ػػادؿ األص ػوات ف ػػإف النظ ػػاـ ال ػػداخلي مل يع ػػط ل ػرئيس الل ن ػػة ص ػػوتان، الل نػ ػ ػ ػ ػة
 كقػد أتػاح النظػاـ الػداخلي، ن1 كإمبا اعتػرب الػنص موضػوع التصػويت مرفوضػان ن، ترجيحيان
 ككذلك طلب االسػتماع إىل أعضػاء اغبكومػة للتوضػيح حػوؿ، لل نة االستعانة باػبرباء
. اؼبشاريع ؿبل اؼبناقشة

:  مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية43  المادة-)1)

from Article

- The presence of a quorum shall in all cases be required for votes to be valid if one
third of the members present so request.
- Where a vote cannot be taken because a quorum is not present, it shall be taken
and have validity, whatever the number of members present, at the following
meeting, which shall be held not less than fifteen minutes later."
Article

 مف النظاـ الداخمي44  المادة- )2(

:

- Voting in committees shall be by show of hands or by
- Voting shall be by ballot at the request of not less than one tenth of the members
of a committee or of one member of the committee in the case of personal
appointments.
- Subject to Article

, committee members may only grant a proxy vote to one

other member of the same committee and only in the cases and manner provided
by Ordinance of November

,

notified of such proxies. Article

. The chairman of the committee shall be
shall apply to them

- Committee chairmen shall have no casting vote. Where the votes are equal, the
provision put to the vote shall not be adopted"

87

يعمػػل مقػػرر الل نػػة علػػى إعػػداد تقريػػر الل نػػة الػػذم قػػد يوصػػي بتبػػين الػػنص موضػػوع
، النقػػاش أك رفضػػو أك قػػد يتضػػمن التعػػديل كاآلليػػة اؼبشػػار إليهػػا مػػن الل نػػة االستشػػارية
حبيػػث يكػػوف التقريػػر علػػى شػػكل جػػدكؿ مقػػارف يعػػرض للتعػػديالت احملتملػػة الػػيت ناقشػػتها
 كيرفق كػذلك بقائمػة بػالبنود القانونيػة القابلػة لإللغػاء أك التعػديل خػالؿ مناقشػة، الل نة
 كيػتم نشػر الػنص العػاـ الػذم تبنتػو الل نػة بشػكل منفصػل عػن، اؼبشاريع أك االقرتاحات
 الػػذم يطبػػع كيػػوزع لتمكػػٌن اعبمعيػػة الوطنيػػة مػػن مناقشػػة اؼبشػػاريع كفػػق، تقريػػر الل نػػة
.ن5الدستور ن
 مف النظاـ الداخمي86  المادةArticle

)1)

from Rules of procedure of the National Assembly

-" The rapporteurs of committees shall be appointed and their reports, as well as all
texts passed by the committee, shall be presented, printed and distributed in

sufficient time to enable the National Assembly to debate Bills as required by the
Constitution.
- Where the period between the tabling of a Government or Member's Bill and its

consideration in sitting is at least six weeks, the rapporteur of the lead committee
shall, in the week proceeding the examination of the Bill in committee, make
available to its members a document which reports on the state of his work.

-The reports shall recommend the adoption, rejection or modification of the
instrument initially referred to the committee. They shall include a comparative
table which shall set out any such possible modifications. Amendments submitted
to the committee must be included in an annex to the reports.
-The overall text adopted by the committee shall be published separately from the
report. On first reading, the period between the moment the text adopted by the
committee becomes available electronically and the beginning of its examination in
plenary sitting, shall not be less than seven days. This limit shall not apply when the
accelerated procedure provided for by the second paragraph of Article

of the

Constitution is used or when the Government Bill concerns a state of crisis. In the
case of the use of the accelerated procedure as well as for second and subsequent
readings, the text is made available electronically as quickly as possible.=
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 إذ ال، كبػػالنظر لكػػوف الل ػػاف الدائمػػة يف اعبمعيػػة الوطنيػػة مػػن الل ػػاف كبػػًنة العػػدد
 فإف ذلك هبعلها أكثر عرضةن لالنقسػامات كاعبػداؿ،  عضوا31 يقل عدد أعضائها عن
،  كيضػػعف إمكانيػػة إقبازىػػا ؼبهامهػػا بتعمػػق يفػػوؽ قػػدرة اسلػػس بأكملػػو، بػػٌن أعضػػائها
 عػدا عػن أهنػا،  حبيث ال تقػدـ سػول تعػديالت تقنيػة، لصعوبة اؼبراجعة اؼبفصلة للتشريع
= - Every MP may table an amendment in committee, whether or not he is a member
of said committee. Amendments, apart from those tabled by the Government, the

chairman or the rapporteur of the committee and, where applicable, of the
consultative committees, must be transmitted by their authors to the secretariat of
the committee, at the latest, by

p.m., three working days before the date of the

beginning of the examination of the text, unless otherwise stated by the chairman of
the committee. The admissibility of MPs' amendments shall be decided according
to the conditions laid down in chapter III of this part of the Rules of Procedure.
-In addition to the members of the committee, the following may take part in the
debates of the committee: the author, according to the situation, of a Member's Bill

or an amendment, as well as, if applicable, the rapporteurs of consultative
committees. Government participation is of right.

- Reports on a Government Bill or a Member's' Bill relating to areas covered by the
European Union shall have appended to them, information on the relevant European
law currently applicable or likely to be applicable thereafter, together with the stance,
if the case pertains, taken by the House through European resolutions.
- Reports on a Government Bill tabled before the House, shall have appended to
them, an annex presenting the observations which have been collected on the
documents which report on the impact study attached to the Bill.
-Reports on a Government Bill or a Member's Bill shall have appended to them, a list
of statutory provisions liable to be repealed or modified during the examination of said
Government Bill or Member's Bill.
-The discussion of the texts submitted to the committee may be organized by its

bureau .

-Motions mentioned in articles
committee ".

and

shall not be examined in
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مضػػطرة لتقػػدًن تقريرىػػا لل معيػػة خػػالؿ ةالةػػة أشػػهر ،كىػػو كقػػت غػػًن كػػاؼ إال إلسػػداء
النصػػائح إىل اعبمعيػػة خبصػػوص اػبػػط الػذم هبػػب أف تتبعػػو ذبػػاه مشػػركع القػػانوف عامػػة ،
فعالة لنقل اؼبشاريع اغبكومية إىل اعبلسة العامة .
فتغدك ىذه الل اف ؾبرد معابر غًن ٌ

 -1القراءة األكىل ؼبشاريع القوانٌن كاقرتاحات األعضاء يف اعبلسة العامػة  :زبضػع مشػاريع
كاقرتاحػػات القػوانٌن يف اعبمعيػػة لقػراءة أكىل يف جلسػػة عامػػة  ،كتنصػػب ىػػذه اؼبناقشػػة علػػى
الػػنص الػػذم صػػادقت عليػػو الل نػػة  ،إال يف حػػاؿ مل تنتػػو الل نػػة إىل أم تعػػديل  ،أك كػػاف
قد تقرر إخضاع اؼبشركع إلجراءات الفحص البسيط كفق أحكاـ اؼبادة  504مػن النظػاـ
الػػداخلي  ،ككػػذلك عنػػد دراسػػة اؼبشػػاريع الػػيت تتضػػمن تعػػديالن دسػػتوريان أك مػػا تعلػػق منهػػا
بػػالقوانٌن اؼبالي ػػة كالض ػػماف االجتمػػاعي  ،ف ػػإف اؼبناقش ػػات حوؽب ػػا تنص ػػب يف الق ػراءة األكىل
علػػى الػػنص الػػذم عرضػػتو اغبكومػػة كأخطػػرت بػػو أي ػان مػػن اسلسػػٌن  ،كيف الق ػراءات التاليػػة

علػػى الػػنص الػػذم أرسػػلو اسلػػس اآلخػػر  ،علػػى أف اؼب ػػادة  31مػػن الدسػػتور قػػد حػػددت
لجػػاؿ يتعػػٌن االلتػزاـ هبػػا  ،حبيػػث ال يبكػػن أف يػػتم إجػراء مناقشػػة ؼبشػػركع أك القػرتاح قػػانوف
يف اعبلسة العامة كيف قراءة أكىل إال بعد مركر ستة أسابيع على إيػداع اؼبشػركع أك االقػرتاح
لػػدل مكتػػب اعبمعيػػة علػػى األقػػل  ،كيف حػػاؿ كانػػت اؼبناقشػػة ستنصػػب علػػى مشػػركع أك
اقرتاح قانوف مرسل مػن ؾبلػس الشػيوخ  ،فإهنػا ال ذبػرم إال بعػد انقضػاء أربعػة أسػابيع علػى
إرسػػالو لل معيػػة ن5ن  ،كمػػا تضػػمنت اؼبػػادة  42مػػن النظػػاـ الػػداخلي يف فقريػػا الرابعػػة أف
الفرتة الفاصلة بٌن اللحظة اليت يصبح فيها النص اؼبتبىن من الل نة متاحان الكرتكنيان  ،كبػٌن

دراس ػػتو كمناقشػػتو يف اعبلس ػػة العامػػة هب ػػب أف ال تقػػل يف الق ػراءة األكىل ع ػػن سػػبعة أي ػػاـ ،
كذلك إمعانان يف إتاحة الفرصة أمػاـ أعضػاء اعبمعيػة يف دراسػة مشػاريع كاقرتاحػات القػوانٌن
فعالة حوؿ تقريػر الل نػة الػيت درسػت ،
اؼبعركضة  ،كصبع اؼبعلومات الالزمة إلجراء مناقشة ٌ
ك حػػث األعضػػاء علػػى تقػػدًن التعػػديالت الكليػػة أك اعبزئيػػة علػػى الػػنص  ،أك حػػا تقػػدًن
النصوص البديلة خالؿ اؼبدة اؼبشار إليها يف اؼبادة  55من النظاـ الداخلي  ،كبػالطبع فػإف

))1

 -المادة  42مف الدستكر الفرنسي  ،كذا المادة  2/ 86مف النظاـ الداخمي .

91

 مػػن31  عنػػد تطبيػػق اإلج ػراءات اؼبسػػتع لة سػػندان للمػػادة، ىػػذه اؼبواعيػػد لػػن يعمػػل هبػػا
 فػإف الػنص،  ككذلك يف القراءة الثانيػة،  أك عندما تعلن اغبكومة حالة الطوارئ، الدستور
.ن5يصبح متاحان الكرتكنيان بأسرع ما يبكن ن
 تنظػ ػػيم كربديػ ػػد ترتيػ ػػب اؼبناقشػ ػػٌن، يتـ ــولى مـ ــؤتمر الرؤسـ ــاء قبػ ػػل اعبلسػ ػػة اؼبعينػ ػػة

،  كتوزيع النقاش بٌن فبثلي الكتل الربؼبانية كبٌن اؼبسػتقلٌن، اؼبس لٌن كاألكلوية فيما بينهم
كاؼب ػػدة ال ػػيت يس ػػمح ؽب ػػم فيه ػػا ب ػػالتكلم أةن ػػاء اعبلس ػػة كدب ػػا ينس ػ ػ م م ػػع النظ ػػاـ ال ػػداخلي
. لل معي ػ ػة
 تبػػدأ اؼبناقشػػة بعػػد تقػػدًن التقريػػر، كبعػػد افتتػػاح اعبلسػػة مػػن ال ػرئيس حبضػػور اغبكومػػة
 كيبك ػػن،  كإذا احت ػػاج األم ػػر م ػػن مق ػػرر الل ن ػػة االستش ػػارية، م ػػن مق ػػرر الل ن ػػة الرئيس ػػية
، ن1لعضو اسلس االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي أف يقدـ مسانبتو إذا كانت قػد طلبػتن
Article

:

 مف النظاـ الداخمي91  المادة-

)1)

-" On first reading, the discussion in plenary sitting of a Government or Members'
Bill may not take place within six weeks of its tabling or four weeks of its
transmission. These time periods shall not apply to Government Bills concerning
a state of crisis or if the accelerated procedure has been implemented.
- The discussion of a Government or Members' Bill shall begin, if the case applies,
with the Government's contribution followed by the presentation of the report from
the lead committee responsible and, if need be, by the contribution of the
rapporteur of the consultative committee or committees.
- If the report or the opinion was distributed not later than the day before the debate
was opened, the rapporteur may decline to present it orally; otherwise, he shall
confine himself to commenting upon it, without reading it. The presentation of
reports and opinions shall last no longer than the limit stipulated by the
Conference of Presidents in its organization of the discussion of the Bills.
- A member of the Economic and Social and Environmental Council may also make
a contribution as provided for by ".
69  مف النظاـ الداخمي حػيف يعمػؿ المجمػس االقتصػادم كاالجتمػاعي كالبيئػي تحػت نػص المػادة97  كفؽ المادة= كفػي م ارسػـ شػكمية، مف الدستكر الفرنسي الػذم يعػيف أحػد أعضػائو كيتحػدث بعػد مقػررم المجػاف ذات العبلقػة

)5)
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كبع ػػد ذل ػػك فإن ػػو س ػػوؼ يك ػػوف اق ػ ػرتاح رف ػػال النق ػػاش ح ػػوؿ الوةيق ػػة اؼبعركض ػػة نال ػػرفال
التمهيػػدم ن رفض ػان ؽبػػا  ،كسػػيكوف كػػذلك طلػػب التوافػػق مػػع القواعػػد الدسػػتورية مقرتح ػان
مقبػػوالن ؼبػػرة كاحػػدة فقػػط  ،كيف كػػل حػػاؿ يبكػػن اق ػرتاح إعػػادة الوةيقػػة إىل الل نػػة الرئيسػػية ،
كمثل ىػذه االقرتاحػات سػوؼ تنػاقش كتطػرح للتصػػويت  ،كسيسػمح بالنقػاش للحكومػة /
أك ؼبقػػدـ االقػرتاح  ،كؼبقػػرر أك رئػػيس الل نػػة الرئيسػ ػػية  ،علػػى أف ال تت ػػاكز اؼبػػدة ةالةػػٌن
دقيق ػػة  ،كم ػػا يعط ػػى الك ػػالـ لعض ػػو كاح ػػد م ػػن ك ػػل ؾبموع ػػة نكتل ػػة برؼباني ػػة ن حبي ػػث ال
يت ػػاكز اغبػػديث مػػن قبػػل أم مػػنهم دقيقتػػٌن  ،مػػا مل يقػػرر م ػؤسبر الرؤسػػاء خػػالؼ ذلػػك ،

كيف حػػاؿ قبػػوؿ االق ػرتاح بإعػػادة الػػنص لل نػػة  ،فػػإف النقػػاش يعلػػق إىل حػػٌن تقػػدًن الل نػػة
تقريرىا ؾبددان  ،ليعاد فتح النقاش  ،مع مالحظة أنو يف حاؿ كاف إدراج الوةيقػة يف جػدكؿ
األعمػػاؿ مسػػتندان إىل األكلويػػة اؼبنصػػوص عنهػػا يف الفقػرات  4-1مػػن اؼبػػادة  34دسػػتور ،

فػػإف اغبكومػػة ىػػي الػػيت سػػتحدد تػػاريخ كسػػاعة تقػػدًن الل نػػة تقريرىػػا ؾبػػددان  ،كػػي تتفػػادل
ؿباكل ػػة األعض ػػاء االلتف ػػاؼ عل ػػى ص ػػالحيايا الدس ػػتورية يف أكلوي ػػة الع ػػرض  ،كال ػػتحكم
جبدكؿ األعماؿ كفق أحكاـ  34من الدستور اؼبعدلة  ،أما يف حاؿ رفػال االقػرتاح بإعػادة
الػػنص إىل الل نػػة فػػإف النقػػاش العػػاـ سيسػػتمر  ،الػػذم سػػينتهي للتصػػويت علػػى فػػتح بػػاب
النقػاش علػى اؼبػواد تباعػان كعلػى نػص ك ػ ػػل مػادة  ،أك اقػرتاح متعلػق هبػا مقػدـ مػن اغبكومػػة
أك من الل اف  ،كلن يكػوف التحػدث متاحػان ألكثػر مػن دقيقتػٌن لكػل عضػو  ،كيطػرح كػل
نػػص مػػادة للتصػػويت منفػػردان  ،ك يبكػػن للحكومػػة أك لل نػػة الرئيسػػية يف أم كقػػت طلػػب
تأجيػػل التصػػويت علػػى الػػنص أك التعػػديل اؼبتعلػ ػق بػػو  ،بقصػػد طلػػب مناقشػػة ةانيػػة حولػػو ،
كسندان للمػادة  54مػن النظػاـ الػداخلي فػإف مػن حػق اغبكومػة كالل ػاف الرئيسػية كالل ػاف
االستشػػارية كأعضػػاء اعبمعيػػة تقػػدًن التعػػديالت اػبطيػػة كاؼبوقعػػة مػػن مقػػدمها  ،كسػػتكوف
دائمان مقبولة يف القراءة األكىل ،حا كلػو قػدمت خػارج اؼبهلػة القانونيػة اؼبنصػوص عليهػا يف
=إذ يرافقػػو فػػي التكقيػػت المقػػرر لػػو لمتحػػدث بنػػاء عمػػى طمػػب رئػػيس الجمعيػػة دليػػؿ إلػػى منصػػة الكػػبلـ كيشػػير لػػو
بالتحدث فك انر كعند انتياء حديثو سيرافؽ مف قبؿ الدليؿ خارج الغرفة بنفس المراسـ .
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اؼبػادة  55مػػن النظػػاـ الػػداخلي  ،إال أنػػو يشػرتط أف تكػػوف مصػػحوبة بشػػرح ـبتصػػر ،يرسػػل
إىل مكتب رئيس اعبمعية - ،إال أ ٌف تعذر ذلك لن وبوؿ دكف مناقشػتها يف اعبلسػة العامػة
 كال ػ ػرئيس ىػ ػػو مػ ػػن سػ ػػيقرر فيمػ ػػا إذا كانػ ػػت االقرتاحػ ػػات تتضػ ػػمن تعػ ػػديالن باإلضػ ػػافة أكبالتع ػ ػػارض م ػ ػػع ال ػ ػػنص  ،أك أف التع ػ ػػديل يتض ػ ػػمن نص ػ ػان ب ػ ػػديالن  ،كستخض ػ ػػع صبي ػ ػػع ى ػ ػػذه
التعػػديالت لتقيػػيم أكيل  ،كيصػػار لطباعػػة االق ػرتاح كتوزيعػػو مػػع التعػػديالت اؼبقرتحػػة علػػى
األعضاء  ،كىذه التعديالت لػن تػدرس مػا مل تلػق دعمػان خػالؿ النقػاش مػادة بعػد مػادة ،
كس ػػتطرح م ػػن قب ػػل رئ ػػيس اعبمعي ػػة لتن ػػاقش حس ػػب الرتتي ػػب الت ػػايل :ن– 5تع ػػديالت أك
اقرتاحػ ػػات اغبػ ػػذؼ  ،يتبعهػ ػػا التعػ ػػديالت األخػ ػػرل مػ ػػن األبعػ ػػد يف التعػ ػػارض عػ ػػن الػ ػػنص
اؼبطػ ػػركح  -1 ،التعػ ػػديالت اؼبثػ ػػارة مػ ػػن اغبكومػ ػػة أك مػ ػػن الل نػ ػػة الرئيسػ ػػية كتنػ ػػاقش قب ػ ػػل
التعديالت اؼبثارة من األعضاء  ،ككل من تقدـ باقرتاح سػيكوف لػو اغبػق بالتحػدث عارضػان

األس ػػباب ال ػػيت ي ػػدكر حوؽب ػػا االقػ ػرتاح ؼب ػػدة دقيقت ػػٌن  -ع ػػدا اغبكوم ػػة  ، -ك يعط ػػى دكر
للتح ػ ػػدث ح ػ ػػوؿ ى ػ ػػذه التع ػ ػػديالت للحكوم ػ ػػة  ،كل ػ ػ ػرئيس أك مق ػ ػػرر الل ن ػ ػػة االستش ػ ػػارية
كمتحػػدث كاحػػد مػػن اؼبعارضػػٌن ن  ،حبيػػث يػػتم التص ػويت مػػرة كاحػػدة علػػى التعػػديالت
اؼبتشػػاهبة  ،كإذا مل يكػػن ىنػػاؾ تعػػديالت مقدمػػة علػػى النصػػوص فإنػػو سػػي رم التصػػويت
على كامل الوةيقة  ،كسًنفال بعدىا أم تعديل يقدـ بعد التصويت  ،حبيػث يصػبح مػا ق
إق ػراره باؼبداكلػػة األكىل مؤكػػدان يف حػػالتٌن أكؽبمػػا عػػدـ كجػػود طلػػب بػػإجراء مداكلػػة ةانيػػة أك
كجود الطلب كرفضو من اعبمعي ػ ػ ػػة ن 5ن.

from Rules of procedure of the National

 -Articleالمادة  101مف النظاـ الداخمي

)(1

Assembly
- " Before explanations of vote on a Government or Member's Bill in its entirety have
begun, the House may decide, at the request of the Government or of an MP, that
there will be a second deliberation on all or part of said Bill.
- A second deliberation shall be held by right if requested by the Government or by
=the lead committee, or if agreed to by the latter.
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 حػدد النظػاـ الػداخلي لل معيػة الوطنيػة الفرنسػية أصـول طلـب قفـل النقـاش يف اؼبػػادة بأف يكوف قد ربدث علػى األقػل عضػواف بػوجهيت نظػر متعارضػة يف النقػاش،  منو13
 كتعطػى الفرصػة للتحػدث حػوؿ ىػذا الطلػب لػرأم معػارض لػو ؼبػدة، العاـ حػوؿ اؼبػادة
 كم ػػن ل هب ػػرم، دقيقت ػػٌن فق ػػط كس ػػتكوف األفض ػػلية ألكؿ اؼبسػ ػ لٌن للك ػػالـ اؼبتبق ػػٌن
 يصػ ػػار للتصػ ػػويت بطريقػ ػػة القيػ ػػاـ، التصػ ػػويت برفػ ػػع األيػ ػػدم كعنػ ػػد الشػ ػػك بالنتي ػ ػػة
.ن5 كإذا استمر الشك يستمر النقاش كيسقط الطلب ن، كاعبلوس

=

- Instruments to be deliberated upon a second time shall be referred to the
committee, which shall present a new report in writing or orally.
- If the House rejects amendments moved in the second deliberation, this shall be

(1)

deemed to confirm the decision taken by the House in the first deliberation".
- Article

:

-Save in debates organized as provided for by Article ،49 and where at least two
speakers of opposing views have been called in the general debate, in the debate on a
particular article or in explanations of vote, the immediate closure of that phase of
debate may be either decided by the President or moved by a member of the House .
However, the closure shall not apply to explanations of vote on a Bill in its entirety .
-If the closure of the general debate is moved by a member of the House, leave to
speak shall be given only to oppose the motion and only to a single member, who may
speak for not more than two minutes .Precedence shall be given to the first of the
remaining members enrolled to speak in the debate or ،in his absence, to another
member in order of listing, who seeks leave to speak against the closure

.If no

speakers remain listed, leave to speak against the closure shall be given to the first MP
who seeks it .
-Where the closure is requested outside the general debate, the House shall be
required to decide without debate .
-There shall be no public ballot to decide questions concerning closure

.The

President shall consult the House by calling for a show of hands .If there is any doubt
about the result of the show of hands, the House shall vote by standing and sitting .If
there is still doubt, debate shall continue."
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كاؼبالح ػػع أف النظ ػػاـ ال ػػداخلي لل معي ػػة الوطني ػػة الفرنس ػػية يف اؼب ػػادة  505من ػػو ،
أعطػػى فرصػػة جديػػة إلجػراء مداكلػػة ةانيػػة علػػى مشػػاريع كاقرتاحػػات القػوانٌن ككػػل  ،حبيػػث
يبكن لل معية إجراء ىذه اؼبداكلة بناء على طلػب اغبكومػة أك األعضػاء علػى كػل أك جػزء
مػػن اؼبشػػركع  ،علػػى أف إج ػراء ىػػذه اؼبداكلػػة سػػيكوف ملزم ػان إذا جػػاء بنػػاء علػػى طلػػب مػػن
اغبكومػػة أك الل نػػة اؼبعنيػػة أك موافقتهػػا  ،كيف حػػاؿ تقػػرر إجػراء مداكلػػة ةانيػػة  ،فػػإف اعبديػػة
تتب ػػدل م ػػن خ ػػالؿ إحال ػػة النص ػػوص أك اؼبش ػػركع موض ػػوع الطل ػػب إىل الل ن ػػة  ،لدراس ػػة
االقرتاحات كاؼبالحظات لتقدـ تقريران جديدان حوؽبا كتابةن أك شػفاىةن  ،كىػو مػا هبعػل مػن
إجراء اؼبداكلة الثانية يتم بعد كقت كاؼ للدراسة كالتمحػيص ؾبػددان بػاآلراء كالتعػديالت ك
اؼبقرتح ػػات اؼبقدم ػػة  ،كال ػػيت نال ػػت أك مل تن ػػل اؼبوافق ػػة  ،كذل ػػك كل ػػو بع ػػد أف اس ػػتكملت
اعبمعي ػػة دراس ػػة اؼبش ػػركع  ،كأص ػػبحت الرؤي ػػا أكث ػػر كض ػػوحان لألى ػػداؼ اؼبرج ػػوة كاآللي ػػات
اؼبعتمدة لتحقيقها ضمن النص .

-2ن تطبيق اإلجراءات المستعجلة  :كمفاده أف تطلػب اغبكومػة التصػويت علػى مشػركع
أك اقػرتاح القػػانوف بعػػد قػراءة كاحػػدة مػػن كػػل ؾبلػػس  ،كيف حػػاؿ كجػػود خػػالؼ يف ال ػرأم ،
الدعوة النعقاد عبنة ـبتلطة .
كىبضػػع ىػػذا الطلػػب بتطبيػػق اإلج ػراء اؼبسػػتع ل علػػى اؼبشػػركع أك اق ػرتاح القػػانوف إىل
الشػػركط اؼبنصػػوص عليهػػا يف اؼبػػادة  501مػػن النظػػاـ الػػداخلي  ،كذلػػك بػػأف يػػتم الطلػػب
باتصػػاؿ مػػع الػرئيس الػػذم يعلػػم اعبمعيػػة حػػاالن هبػػذا الطلػػب  ،الػػذم هبػػب أف يقػػدـ كحػػد

أقصػػى حػػا السػػاعة الواحػػدة مػػن مسػػاء اليػػوـ  ،الػػذم يسػػبق اجتمػػاع مػؤسبر الرؤسػػاء كقػراره
بافتتػػاح النقػػاش للق ػراءة األكىل  ،دبػػا يتضػػمنو ىػػذا الق ػرار مػػن توزيػػع الػػدكر بػػالكالـ  ،بػػٌن
فبثلي الكتل الربؼبانية كرؤساء أك مقررم الل ػاف الرئيسػية أك اػباصػة اؼبعنيػة أك االستشػارية،
كربديػػد كقػػت الكػػالـ لكػػل مػػنهم  ،كالغايػػة مػػن ىػػذا التحديػػد ؼبهلػػة الطلػػب  ،ىػػو إعطػػاء
الفرصػػة ؼب ػؤسبر الرؤسػػاء دبػػا يقػػرره يف ربديػػد تقنيػػا ت التعبػػًن عػػن ال ػرأم  ،مػػع األخػػذ بعػػٌن
االعتبػػار أنػػو لػػن يكػػوف ىنػػاؾ سػػول ق ػراءة أكىل للػػنص موضػػوع الطلػػب  ،ك حػػا يصػػار
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الستبعاد قرار اغبكومة بتطبيق اإلجراءات اؼبستع لة على اؼبشركع  ،البد مػن أف يعػرتض
مؤسبر الرؤساء يف اسلسٌن معان نمؤسبر الرؤساء يف اعبمعية الوطنيػة كمػؤسبر الرؤسػاء يف ؾبلػس
الشػػيوخ ن سػػندان للمػػادة  31مػػن الدسػػتور ن5ن  ،حبيػػث يعلػػم ال ػرئيس كعلػػى كجػػو السػػرعة
اغبكومػػة  ،كرئػػيس ؾبلػػس الشػػيوخ معارضػػة م ػؤسبر الرؤسػػاء يف اعبمعيػػة بتطبيػػق اإلج ػراءات
اؼبسػػتع لة  ،أمػػا إذا كػػاف الػػنص قػػد عػػرض أمػػاـ ؾبلػػس الشػػيوخ أكالن كأبل ػ رئػػيس اعبمعيػػة
دبعارضة مؤسبر الرؤساء يف ؾبلػس الشػيوخ  ،فإنػو سػيقوـ بػدعوة مػؤسبر الرؤسػاء يف اعبمعيػة ،
ليعطػػي ق ػراره قبػػل إغػػالؽ النقػػاش العػػاـ علػػى الق ػراءة األكىل اؼبفتوحػػة يف ؾبلػػس الشػػيوخ ،
كإذا انصػػرفت إرادة مػؤسبر الرؤسػػاء يف اسلسػػٌن إىل اؼبعارضػػة قبػػل إغػػالؽ النقػػاش العػػاـ فػػإف
اإلجراءات اؼبستع لة لن تطبق .
-3ن اإلجـ ـراءات المبسـ ــطة ف ــي النقـ ــاش  :كى ػػو م ػػا يع ػػرؼ بالربؼب ػػاف الفرنس ػػي باؼبداكل ػػة
البسيطة اليت بقصد هبا ذباكز اؼبهل اؼبنصوص عليهػا يف اؼبػادة  31مػن الدسػتور اؼبعدلػة ،
كاؼبادة  55من النظاـ الػداخلي  ،لعػرض كدراسػة مشػاريع كاقرتاحػات القػوانٌن  ،باسػتثناء
ما تعلق منها بالقوانٌن العضوية  ،أك اقرتاحػات رفػال اؼبشػاريع لتناقضػها أك تعارضػها مػع
الدسػػتور ،ك القػرار بػػإجراء اؼبداكلػػة البسػػيطة  ،يصػػدر عػػن مػؤسبر الرؤسػػاء بنػػاءن علػػى طلػػب
يق ػػدـ إلي ػػو م ػػن رئ ػػيس اعبمعي ػػة أك اغبكوم ػػة أك رئ ػػيس الل ن ػػة الرئيس ػػية أك رئ ػػيس الكتل ػػة
الربؼباني ػػة  ،عل ػػى أف ى ػػذا الطل ػػب لك ػػي يك ػػوف مقب ػػوالن هب ػػب أف يق ػػدـ قب ػػل أف يعتم ػػد
مشػػركع أك اق ػرتاح القػػانوف مػػن الل نػػة  ،إال أف يكػػوف بنػػاءن علػػى طلػػب رئيسػػها  ،فيػػأيت
الطلب بعد كصػوؿ الل نػة إىل نتي ػة بصػدد اؼبشػركع  ،ك القػرار بػإجراء اؼبداكلػة البسػيطة
ينشػر علػى لوحػة اإلعالنػػات الرظبيػة يف اعبمعيػة  ،كيرسػػل إىل اغبكومػة  ،حبيػث يبكػػن أف
يع ػػرتض غ ػػًن مق ػػدـ الطل ػػب ناغبكوم ػػة  /رئ ػػيس الل ن ػػة الرئيس ػػية /رئ ػػيس أم م ػػن الكت ػػل
الربؼبانية ن أمػاـ رئػيس اعبمعيػة حػا السػاعة الواحػدة بعػد مػركر مسػاء يػوـ كاحػد  ،كتعلػم
اغبكوم ػػة بػ ػػذلك  ،كتنشػ ػػر عل ػػى لوحػ ػػة اإلعالنػ ػػات إلعػ ػػالـ اعبمعي ػػة بوجػ ػػود مثػ ػ ػل ىػ ػػذا
))1
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االعػرتاض  ،كيرتتػػب علػػى رفػػال االعػرتاض مػػن مػؤسبر الرؤسػػاء مناقشػػة اؼبشػركع أك اقػرتاح
القانوف يف جلسة عامة بعد انقضاء يوـ كامل فقط على إيداع تقرير الل نة ن5ن.
أمػا مػػا يتعلػػق بالتعػػديالت الػػيت تقػػدـ مػػن األعضػػاء أك مػػن الل ػػاف إىل الل نػػة اؼبعنيػػة
س ػػوؼ تك ػػوف مقبولػػة ح ػػا انتهػػاء الوقػػت اؼبسػػموح في ػػو لتقػػدًن االعرتاضػػات  ،كس ػػيتيح
رئ ػػيس اعبمعيػ ػة ؼبق ػػدمي التع ػػديل كلػ ػرئيس أك مق ػػرر الل ن ػػة الرئيس ػػية ككاح ػػد اؼبعارض ػػٌن
التحدث ؼبػدة دقيقتػٌن فقػط لكػل مػنهم  ،كللحكومػة أف تعػرتض علػى دراسػة أم تعػديل
مل يعرض علػى الل نػة كيطػرح اؼبشػركع لتصػويت كاحػد  ،مػع االحتفػاظ بالتعػديالت الػيت
اقرتحته ػػا اغبكوم ػػة أك قبل ػػت هب ػػا  ،كيف ك ػػل األحػ ػواؿ س ػػيكوف العػ ػرتاض اغبكوم ػػة عل ػػى
تطبيػػق اإلج ػراءات اؼببسػػطة للنقػػاش بعػػد انتهػػاء اؼبهلػػة أةػػر سػػحب اؼبشػػركع مػػن جػػدكؿ
األعماؿ  ،كلن يدرج ؾبددان قبل اعبلسة التاليػة كسػيناقش كفػق اإلجػراءات العاديػة  ،كىػو
ما يتيح للحكومة التحكم بسرعة إقرار اقرتاحات القوانٌن .

))1

 -المادة  104مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية :

Article

- " The decision of the Conference of Presidents to implement the simplified
examination procedure shall be posted on the notice board and transmitted to the
Government.
shall not apply to

of article

and paragraph

of article

and

- Paragraphs

Government or Members' Bills in respect of which a request that they be considered
by simplified examination procedure has been made.
pm on the day before the Bill is to be debated, the Government,

- Not later than

the chairman of the lead committee or the chairman of a group may object to its
being considered by simplified examination procedure.
- Notice of such an objection must be addressed to the President of the Assembly
who informs the Government, the lead committee and the chairman of groups, posts
it on the notice board and announces it to the House.
- In the event of an objection being raised, the text shall be examined in accordance
with the provisions of chapter IV of this title".
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ثاني ـاً – اإلج ـراءات التش ـريعية الخاصــة  :كىػػي اإلج ػراءات الػػيت يتعػػٌن إتباعهػػا عنػػد إق ػرار
مشػػاريع كاقرتاحػػات الق ػوانٌن  ،الػػيت تتعلػػق دبواض ػػيع تش ػريعية ؽب ػػا خصوصػػية كأنبيػػة بالغػػة
الرتباطهػػا بتنظػػيم السػػلطات العامػػة  ،أك إق ػرار تعػػديالت متعلقػػة بالسياسػػة االقتصػػادية أك
االجتماعية كالبيئية  ،أك بسًن اؼبرافق العامة  ،كالرتخػيص بتصػديق اؼبعاىػدات  ،كمػا تعلػق
بػػاإلجراءات اؼبرتبطػػة باالسػػتفتاء العػػاـ  ،كاستشػػارة النػػاخبٌن لل اليػػات اإلقليميػػة مػػا كراء
البحػػار  ،كمػػا ىبػػص معاىػػدات عضػػوية االربػػاد األكريب كاالتفاقػػات كاؼبعاىػػدات الدكليػػة ،
كإعالف اغبرب كاغبكم العريف  ،كىو ما احتواه اعبزءاف الثاين كالثالث من النظػاـ الػداخلي
لل معية الوطنية  ،كقد أشرنا سابقان أننا سنتناكؿ منها اإلجراءات اؼبتعلقػة دبناقشػة القػوانٌن
العضػوية ناؼبؤسسػاتية ن ن5ن  ،حبيػث تكتسػػب ىػذه القػوانٌن صػػفتها بكوهنػا عضػوية مػػن أف
الدس ػػتور أض ػػفى عليه ػػا ط ػػابع القػ ػوانٌن العضوي ػ ػػة  ،كك ػػذلك ألهن ػػا ت ػػنظم عم ػػل س ػػلطات
أساس ػػية يف الدكل ػػة كمراف ػػق عام ػػة  ،كذل ػػك طبقػ ػان ؼب ػػا نص ػػت علي ػػو مقدم ػػة اؼب ػػادة  32م ػػن
الدسػػتور ن1ن  ،كفبػػا أضػػفى عليػػو الدسػ ػ ػتور الطابػ ػع العض ػ ػ ػوم  ،الق ػوانٌن الناممػػة لعمػػل
ؾبلسي الربؼباف – قانوف اؼبوازنة العامة – التعديل الدستورم – القانوف األساسػي للقضػاة
– قػػانوف احملكمػػة العلي ػػا – قػػانوف ؿبكم ػػة ع ػػدؿ اعبمهوريػػة – ق ػػانوف اسل ػػس االقتص ػػادم
كاالجتماعي كالبيئي – القانوف اؼبتعلق حبامي اغبقوؽ .
ىبضع التصويت على القوانٌن العضوية كتعديلها إىل شركط أنبها :
 -5عػ ػػرض اؼبشػ ػػركع أك االق ػ ػرتاح بقػ ػػانوف عضػ ػػوم علػ ػػى اعبمعيػ ػػة يف ق ػ ػراءة أكىل للتػ ػػداكؿ
كالتصػػويت عليػػو يػػتم بعػػد انقضػػاء اؼبهػػل اؼبنصػػوص عليهػػا يف اؼبػػادة  31مػػن الدسػػتور،
كىي انقضاء ستة أسػابيع علػى إدراجهػا  ،أك فػرتة أربعػة أسػابيع بعػد إرسػاؽبا مػن ؾبلػس
الشيوخ .
) -)1ترجـ مصطمح(  ) Loi organiqueفي بمداف عربية بقانكف أس ػاسي (تكنس) أك تنظيمػ ػػي ( المغرب) أك قانكف
عضكم ( الجزائر) أك قكانيف مكممة لمدستكر (مصر)  ،انظػػػػػر مؤلؼ د .حسف البحري  ،القانوف الدستوري
بدوف دار نشر ،الطبعة األولى < ، 500ص 909
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 -1هبرم إنقاص مهلة العرض كاؼبناقشة لدراسػة القػانوف العضػوم إىل طبسػة عشػر يومػان ،
عند تطبيق اإلجراءات اؼبستع لة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  31من الدستور.
 -4يػػتم التوضػػيح بػػالعنواف اؼبرسػػل أك اؼبػػودع بػػو مشػػركع أك اقػرتاح القػػانوف علػػى أنػػو قػػانوف
عضوم  ،كيتم اإلشارة صراحة إىل أنو ال يتضمن نصوصان غًن عضوية يف طبيعتها .
 -3التعػديالت أك اؼبػواد اؼبضػافة الػيت تقػدـ علػى مشػركع القػانوف كتػدرج يف اعبمعيػة هبػػب
أف ال تتضمن أك تضيف نصوصان غًن عضوية بطبيعتها .
 -1زبضع مناقشة مشاريع كاقرتاحات القوانٌن ربػت مسػمى القػوانٌن العضػوية كالتصػويت
عليها إىل اإلجراءات التشريعية العادية اليت سبق كبيناىا .
 -2ال يبكػػن لل معيػػة الوطنيػػة عنػػد غيػػاب االتفػػاؽ بػػٌن اسلسػػٌن علػػى نػػص موحػػد  ،أف
تصادؽ على النص يف قراءة أخًنة إال باألغلبية اؼبطلقة ألعضائها .
 -3ال تطبػػق إج ػراءات اؼبداكلػػة البسػػيطة اؼبنصػػوص عليهػػا يف اؼبػػادة  504كمػػا بعػػدىا مػػن
النظاـ الداخلي يف دراسة مشاريع كاقرتاحات القوانٌن العضوية .
 -4ال يبكػػن إصػػدار الق ػوانٌن العضػػوية إال بعػػد عرضػػها علػػى اسلػػس الدسػػتورم كتصػػروبو
دبطابقتها للدستور ن5ن.
) -)1كفؽ ما حدده النظاـ الداخمي في المادة  127منو  ،كالمادة  46مف الدستكر
Article

" - Government and Members' Bills to amend an Institutional Act and Bills relating to
matters designated institutional by the Constitution shall expressly state in their title
that they are institutional. They shall contain no provisions that are not institutional
in nature.
- Government or Members' Institutional Bills shall not be debated, on first reading,
before the expiry of a period of six weeks after their tabling or a period of four weeks
after their transmission. If the accelerated procedure has been implemented then
only the first period, reduced to fifteen days, shall apply
- No amendment or additional article shall be tabled which would introduce non=institutional provisions into a Government or Members' Bill.
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علػى أنػػو البػد مػػن اإلشػارة إىل أف الدسػػتور كيف تنظيمػػو لعمػل الربؼبػػاف أكجػد العديػػد مػػن
القواعػػد الدسػػتورية اؼبشػػرتكة بػػٌن غػػرفيت الربؼبػػاف  ،ككػػذا النظػػاـ الػػداخلي لل معيػػة الوطنيػػة
أشار إىل األحكاـ اؼبشرتكة يف عالقة اعبمعية دب لس الشيوخ من النصوص القانونية .

الفرع الثاني
اإلجراءات التشريعية أمام مجلس الشيوخ
يػػنظم العمػػل داخػػل ؾبلػػس الشػػيوخ باإلضػػافة للم ػواد الدسػػتورية  ،الػػيت سبػػت معاعبتهػػا
عن ػػد البح ػػث يف مس ػػار العم ػػل التشػ ػريعي لل معي ػػة الوطني ػػة  ،نظ ػػاـ داخل ػػي ين ػػدرج رب ػػت
مسػمى األكامػر الدائمػة سلػس الشػيوخ  ،الػذم يوضػح تكػوين اؼبكاتػب داخػل اسل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػس
ن اؼبكتب اؼبؤقت _ اؼبكتب الدائم ن كتنظيم اسموعات ن الكتل الربؼبانيػة ن كتنظػيم عمػل
الل اف الدائمة كاػباصة كاؼبشرتكة كعبػاف التحقيػق  ،كمػا يتعلػق بػاإلجراءات التشػريعية عبهػة
إدراج مشاريع كاقرتاحػات القػوانٌن كمناقشػة اؼبػواد ضػمن األصػوؿ العاديػة ن اؼبػواد مػن -13
 14نأك دبػػا يسػػمى اؼبناقشػػة الفوري ػ ػ ػ ػػةن اؼب ػواد 15حػػا 45ن أك بإتبػػاع إج ػراءات قصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًنة
–  bن  ،كيف عالقػات ؾبلػس الشػيوخ باغبكومػة كباعبمعيػة الوطنيػة ،
ن اؼبػواد h 33
كسػػنتعرؼ علػػى مسػػار العمػػل التش ػريعي ضػػمن األصػػوؿ العاديػػة  ،ككيفيػػة العمػػل عنػػد إق ػرار
= - No institutional provision shall be introduced into a Government or Members' Bill
which has not been tabled in the form specified in paragraph .
-Government or Members' Institutional Bills shall be considered, debated and put to
the vote according to the ordinary legislative procedure, provided for by part one of
of the

the present title, subject to the third and fourth paragraphs of Article

Constitution and to the present article. The simplified examination procedure set out
in chapter V of part one of this title shall not be used".
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تطبي ػػق اإلجػ ػراءات القص ػػًنة أك اؼبناقش ػ ػػة الفوري ػػة  ،م ػػع األخ ػػذ بع ػػٌن االعتب ػػار خصوص ػػية
تش ػػكيل الربؼب ػػاف كأعض ػػائو  ،كأن ػػو بع ػػد ك ػػل ذبدي ػػد جزئ ػػي سل ػػس الش ػػيوخ س ػػيعاد تش ػػكيل
الل ػػاف الدائمػػة الػػيت هبػػب أف سبثػػل فيهػػا الكتػػل الربؼبانيػػة سبثػػيالن نسػػبيان  ،كمصػػًن اؼبناقشػػات
كمش ػػاكرات العم ػػل التشػ ػريعي موض ػػوع البح ػػث كاؼبناقش ػػة يف ج ػػدكؿ عم ػػل اسل ػػس كعبان ػػو
سيدخل يف أرشيف اسلس ن5ن.

أوالً – المراحل التشريعية أمام مجلس الشيوخ :

5ن -إدراج مش ػػركعات كاقرتاح ػػات الق ػ ػوانٌن  :ي ػػدرج يف اعبلس ػػة العام ػػة م ػػن قب ػػل ال ػ ػرئيس
مشػػركع القػػانوف الػػذم قػػدـ مػػن اغبكومػػة مباشػػرةن أك اؼبشػػركع أك اقػرتاح القػػانوف احملػػاؿ مػػن
اعبمعية الوطنية بعد تبنيو عن طريق رئيس اعبمعية  ،ككذا اقرتاحػات القػوانٌن اؼبقدمػة مػن
أعضػاء ؾبلس الشيوخ  ،كاليت سػتلتزـ االختصػاص اغبصػرم ؼبػا يػنظم بقػانوف  ،دكف أف
يؤدم تبنيها لنقص يف اإليرادات العامة أك زيادة يف النفقات العامػة  ،كيف غيػاب انعقػاد
اعبلس ػػة العام ػػة يف ؾبل ػػس الش ػػيوخ كألج ػػل مراع ػػاة مواعي ػػد كمه ػػل اإلدراج س ػػوؼ يص ػػار
إلدراج اؼبشاريع كاؼبقرتحات عرب نشرىا يف اعبريدة الرظبية ن1ن.
))1

 المادة  6-4/ 16مف األكامر الدائمة لمجمس الشيكخ الفرنسي-STANDING ORDERS OF THE SENATE

-Renewed Standing Committees shall, after the renewal has taken place, be
informed as of right of the matters remitted to them .Special Committees shall cease
to exist when the texts they were established to examine are promulgated .
- These reports and documents relating to them shall be lodged in the Senate
Archives after each partial renewal of the Senate. " www.senat.fr .
/ 0 of - STANDING ORDERS OF THE SENATE

Article

()2

. – "The President shall, in a public sitting, announce the tabling of bills that have
been submitted by the Government either directly or after they have been adopted by
the National Assembly, of member's bills adopted by the National Assembly and
forwarded to the President of the Assembly, and of member's bills and draft resolutions
submitted by Senators. The tabling of Government and member's bills when the

=Senate is not sitting shall be reported in the Journal officiel , thereby indicating
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يبكػػن للحكومػػة سػػحب مشػػركع القػػانوف يف أي ػػة مرحلػػة قبػػل تبنيػػو  ،كػػذلك ؼبق ػػرتح
القػػانوف سػػحبو ح ػػا أةن ػاء مناقشػػتو قب ػػل تبنيػػو  ،إال إذا تقػػدـ عض ػػو لخ ػػر مػػن أعض ػػاء
اسلػػس  ،كتب ػػىن اؼبش ػػركع فػػإف النق ػػاش س ػػوؼ يس ػػتمر ،كى ػػذه اؼبش ػػاريع كاالقرتاح ػػات يف
حاؿ رفضت فإهنا لن تعرض ؾبددان قبل مركر ةالةة أشهر .
1ن -تنظػػيم اؼبناقشػػة العامػػة ؼبشػػركعات كاقرتاحػػات الق ػوانٌن  :يػػتم تنظػػيم اؼبناقشػػة مػػن قبػػل
مؤسبر الرؤساء الذم يتكوف من نػواب رئػيس ؾبلػس الشػيوخ – رؤسػاء الل ػاف الدائمػة –
رؤساء الل اف اػباصػة اؼبعنيػة – رئػيس كفػد اسلػس لالربػاد األكريب – اؼبقػرر العػاـ لل نػة
اؼباليػة كاغبسػػابات الوطنيػػة – رؤسػػاء اسموعػػات السياسػية  ،كهبتمػػع ىػػذا اؼبػؤسبر مػػرة يف
األسبوع بناء على دعوة رئػيس اسلػس ؼبناقشػة عمػل اسلػس  ،كلتقػدًن االقرتاحػات حػوؿ
تنظيم جدكؿ أعماؿ اسلس كفق ما حدده الدستور باؼبادة  34مع حبث أكلوية اؼبواضػيع
الػػيت تطلػػب اغبكومػػة كضػػعها علػػى جػػدكؿ األعمػػاؿ  ،كىػػذه األكلويػػة الدسػػتورية ىػػي الػػيت
تػػربر حضػػور فبثػػل عػػن اغبكومػػة يف م ػؤسبر الرؤسػػاء ب ػػالرغم مػػن أنػػو يبحػػث يف األصػػل
ترتيب البيت الداخلػػي ناسلس ن ك تنظيم عملو .
يقػػرر مػؤسبر الرؤسػػاء مواعيػػد اعبلػػوس الشػػهرم كجػػدكؿ أعمػػاؿ أسػػابيع العمػػل أسػػبوعان

بعػػد أسػػبوع  ،كاألخػػذ بعػػٌن االعتبػػار عنػػد تنظ ػػيم الػػدكر يف اؼبناقشػػة  ،اؼبوازنػػة يف م ػػنح
ال ػػدكر بالتح ػػدث ب ػػٌن اسموع ػػات السياس ػػية دب ػػا ف ػػيهم اؼبس ػػتقلوف ال ػػذين يطل ػػق عل ػػيهم

=that the tabled bill was listed at the most recent meeting that the Senate has held,
and announced at the first sitting thereafter. Government and member's bills shall be
remitted to the competent Committee or to a Committee specially appointed for the
and Chapter VII a

purpose of examining them under the conditions set out in Article

of these Standing Orders. Government and member's bills and draft resolutions shall
be printed and distributed. On those occasions, that they are distributed when the
Senate is not sitting, the distribution of Government and member's bills and draft
resolutions shall be announced in the Journal officie " :www.senat.fr .
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اسموع ػػة غػ ػػًن اؼبنحػ ػػازة اؼبمثلػ ػػة بػ ػػاؼبؤسبر  ،كمػ ػػا يعمػ ػػد لتنسػ ػػيق كضػ ػػع مشػ ػػاريع الق ػ ػوانٌن
اإلض ػ ػػافية كاألس ػ ػػئلة الش ػ ػػفهية اؼبرتبط ػ ػػة م ػ ػػع اؼبش ػ ػػاريع كاالقرتاح ػ ػػات اؼبقدم ػ ػػة لل لس ػ ػػة
للمناقشة  ،كالفرتة احملددة للنقػاش فيهػا  ،كالوقػت اؼبتػاح لكػل ؾبموعػة أك عضػو  ،كلػو
أف يق ػػرتح التص ػػويت ب ػػدكف نق ػػاش علػ ػػى بع ػػال اؼبش ػػاريع أك االقرتاح ػػات بق ػ ػوانٌن  ،أك
التصويت بعد نقػاش ؿبػدكد عليهػا ليصػار العتمػاد كػل ذلػك مػن اسلػس يف جلسػة عامػة
مكتملة النصاب ن5ن  ،كال يبكن تعديل ىذا التنظػيم بعػد التصػويت عليػو  ،إال بقػرار مػن
اغبكوم ػػة كف ػػق االعتب ػػارات الدس ػػتورية اؼبتعلق ػػة باألكلوي ػػة كاالس ػػتع اؿ كغًنى ػػا  ،كك ػػذلك
بالتص ػػويت عل ػػى مق ػػرتح ب ػػذلك مق ػػدـ م ػػن الل ن ػػة اؼبعني ػػة ندائم ػػة أك خاص ػػة ن  ،أك م ػػن
ةالةٌن عضوان من اغباضرين تأسيسان علػى قائمػة اغبضػور كألنبيػة النتػائج اؼبرتتبػة علػى ىػذا
التصويت فإنو يتم كفق قاعدة اؼبناداة باالسم .
إف أم تعػ ػػديل يف جػ ػػدكؿ األعمػ ػػاؿ كالق ػ ػرارات الصػ ػػادرة عػ ػػن م ػ ػؤسبر الرؤسػ ػػاء بعػ ػػد
اعتمادىػػا مػػن اسلػػس يتعػػٌن إعػػالـ اغبكومػػة كرؤسػػاء الل ػػاف كاسموعػػات ككػػل عضػػو بػػو
خطيان ن أم قاعدة العلم كتابة ن كال يكتفى باإلعالف عنو باسلة الرظبية للم لس ن1ن.
يتضــال ممــا ســبق ،أن إدارة العمــل البرلمــاني فــي مجلــس الشــيوخ  ،كمــا ىــو

في الجمعية الوطنية يتم وفق أسس مؤسساتية  ،ووفق معابر منظمة تجعل االنفـراد
بالقرار التنظيمي مـن قبـل رئـيس مجلـس أي منهمـا أمـراً مسـتبعداً  ،ويلعـب مـؤتمر
الرؤســاء الــذي يمثــل كــل المجموعــات المــؤطرة وايــر المــؤطرة دوراً ىامـاً ومفصــلياً
في عمل المجلـس  ،إذ يشـكل بوابـة الـدخول لكـل مـا يطـرح وينـاقل فـي الجلسـة
/ of " STANDING ORDERS OF THE SENATE " -The Senate shall

()1

-Article

" always be quorate when discussing and organising its agenda.

)) )(2

" Article 9/6 of " STANDING ORDERS OF THE SENATE

- "Any amendment to the agenda, or to decisions relating to the organisation of a
vote without debate or after limited debate, shall be notified immediately to the
Government, the Chairmen of Groups and Chairmen of Committees. In addition, all
Senators shall be informed in writing".
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العامة  ،مانعاً لوجود أي قرار يتعلق بآليات عمل المجلس من أن يكون قـراراً وقتيـاً
أو ارتجاليـ ـاً  ،وي ــدعم ذل ــك كل ــو قاع ــدة العل ــم كتاب ــة وب ــزمن ك ــاف  ،يت ــيال لك ــل
المعنيــين طلــب التعــديل فيهــا  ،بمــا يحقــق المشــاركة فــي إدارة العمــل البرلمانـ ــي ،
وينعكس ذلك على مستوى فاعلية البرلمان .

4ن -إحال ػػة اؼبش ػػاريع كاقرتاح ػػات القػ ػوانٌن إىل الل ػػاف الربؼباني ػػة  :تت ػػوىل الل ػػاف الدائمػ ػ ػ ػػة
الثماني ػ ػػة ن5ن  ،مناقشػػة اؼبشػػاريع كاقرتاحػػات القػوانٌن  ،الػػيت تػػدخل ضػػمن ؾباؽبػػا ك اؼبرفقػػة
بكافػػة الوةػػائق كالدراسػػات اؼبتعلقػػة هبػػا ن1ن ،إال عنػػدما يقػػرر اسلػػس تشػػكيل عبنػػة خاصػػة
تؤلف من سبعة كةالةٌن عضوان من أعضاء ؾبلس الشيوخ كيتم ذلك :
 -يف حػػاؿ طلبػػت اغبكومػػة  ،أك بنػػاءن عل ػػى اق ػرتاح مػػن رئ ػػيس الل نػػة الدائمػػة أك

رئػيس كتلػػة برؼبانيػ ػػة  ،كذلػػك بعػػد مػػركر يػػومي عمػػل مػػن نشػػر الطلػػب ك توزيػػع اؼبشػػركع أك
االق ػرتاح نكيف حالػػة إعػػالف اغبكومػػة الط ػوارئ ضػػمن يػػوـ عمػػل كاحػػد ن  ،كعػػدـ تلقػػي
رئػػيس اسلػػس أم اعػرتاض علػػى ىػػذا اؼبقػػرتح أك الطلػػب  ،كيف حػػاؿ كقػػوع االعػرتاض فػػإف
الطلب سيدرج يف جدكؿ أعمػاؿ أكؿ جلسػة بعػد إعػالف االعػرتاض كسػيعطى الكػالـ ؼبػدة
طبس دقائق للحكومة  /ؼبقدـ االعرتاض كلرؤساء الل اف ليقرر اسلس بعد ذلك .
إمػػا -يف اغبػػاالت الػػيت تصػػرح فيهػػا الل نػػة الدائمػػة بعػػدـ قػػدريا علػػى دراسػػة اؼبشػػركع
أك اقت ػ ػراح القانوف .

))1

 بمكجب التعديؿ الدستكرم الجارم في  2008/7/23كالنافذ في  2009 /3/1بعد أف كاف عدد المجػاف الدائمػةفي مجمس الشيكخ ستة لجاف قبؿ التعديؿ .

( -)2المادة  1/16مف األكامر الدائمة لمجمس الشيكخ
-" Standing Committees shall be notified through the good offices of the President of
the Senate of all Government and member's bills that fall within their competence,
together with papers and documents relating to them, except in cases where the
Government calls for the matters to be remitted to a Committee specially appointed to
" examine them.
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 يف حػػاؿ التنػػازع بػػٌن عبنتػػٌن أك أكثػػر مػػن الل ػػاف الدائمػػة علػػى القػػدرة بدراسػػة-أك
.ن5مشػ ػ ػ ػ ػػركع أك اقرتاح القانوف ن
 كبعػد كػل ذبديػد جزئػي سلػس الشػيوخ، كالبد مػن اإلشػارة إىل أف الل ػاف الدائمػة
 ك يتعٌن أف تعكػس سبثيػل،  اليت تتكوف من رئيس كستة نواب، ذبتمع لتنتخب مكاتبها
 ىػػو ضػػركرة تعيػػٌن سػػكرتًن،  كاألىػػم علػػى الصػػعيد العملػػي، اسموعػػات السياسػػية فيهػػا
لك ػػل عش ػػرة أعض ػػاء بغي ػػة سبك ػػٌن األعض ػػاء م ػػن زي ػػادة فعالي ػػة عمله ػػم يف الل ػػاف دراس ػػة
،  إذ تعتػػرب الل ػػاف الربؼبانيػػة يف الربؼبػػاف الفرنسػػي مػػن الل ػػاف الكبػػًنة يف العػػدد، كتعػػديالن

 كاغبضػػور فيهػػا إلزامػ هػي كلػػو، حبيػػث ال يقػػل عػػدد األعضػػاء يف كػػل منهػػا عػػن أربعػػٌن عض ػوان
مؤيدات مالية كبرؼبانية ترتتب يف حاؿ غياب العضو ألكثر مػن ةػالث مػرات متتاليػة بػدكف
.ن1تربيرن

(1)

Article

\ .of STANDING ORDERS OF THE SENATE "

. " -In cases where a Standing Committee states that it does not have competence,
and in cases of conflicts of competence between two or more Standing Committees,
(2)

a Special Committee shall be established".
- Articles/
Article

-

/ :"

of " STANDING ORDERS OF THE SENATE "
- As soon as the Committees convened by the President of the

Senate have been appointed after each three-yearly renewal, they shall appoint
their Bureaux : all Political Groups must be represented in each of them.

- Standing Committees shall elect, in addition to a Chairman and six Deputy
Chairmen, one Secretary for every ten members. "
Article

: - Attendance at the meetings of Committees shall be mandatory.

- If a Committee member on a Standing Committee is absent without justification
on three consecutive occasions, the Committee's Bureau shall inform the President
of the Senate, who shall in turn record that the Committee member has been
banned. The Committee member may not be replaced during the parliamentary
session, and his/her allowance shall be reduced by half until the beginning of the
next ordinary session. "
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تنػػاقش مشػػاريع كاقرتاحػػات الق ػوانٌن يف الل نػػة حبضػػور الػػوزراء اؼبعنيػػٌن يف عملهػػا
أك فبثلػي اغبكومػة  ،كأحػد أعضػاء اسلػس االقتصػادم كاالجتمػاعي الػذم يتػوىل شػرح رأم
اسلػس يف اغبػاالت اؼبطبقػة بػنص اؼبػادة  25مػن الدسػتور ،كحبضػور أعضػاء الل نػة فقػط ،
كال يسمح باغبضور لغًنىم من أعضػاء اسلػس ،باسػتثناء مقػدمي االقرتاحػات كالتعػديالت
لالس ػػتماع إل ػػيهم ح ػػوؿ م ػػا قررت ػػو الل ػػاف دكف أف يش ػػرتكوا بالتص ػػويت  ،كك ػػذلك يش ػػارؾ
مقػػرركف خاص ػوف مػػن عبػػاف اؼباليػػة كاؼبوازنػػة كاغبسػػابات علػػى قاعــدة استشــارية يف عمػػل
الل اف الدائمة  ،اليت ؽبا أيضػان أف تعيػد مشػركع أك اقػرتاح قػانوف سػبق كأف درس مػن قبلهػا
إىل الل نة الدسػتورية كالتشػريعية لبيػاف الػرأم فيػو  ،كمػا يبكػن ألم عبنػة دائمػة أخػرل تػرل
أف لػػديها قػػدرة علػػى سبويػػل الل نػػة بػرأم حػػوؿ كامػػل اؼبشػػركع أك اقػرتاح القػػانوف  ،أك علػػى
مادة أك أكثر فيو  ،أف تعلم رئيس اسلس بػذلك  ،كىػو إجػراء جػوىرم كفعػاؿ السػتكماؿ
الدراسػة حػػوؿ اؼبواضػػيع اؼبطركحػػة مػػن قبػػل األعضػاء اؼبمثلػػٌن أصػالن بالل ػػاف  ،قبػػل تناكؽبػػا
يف جلسة عامة على كبو انفرادم .
التص ػ ػػويت يف ك ػ ػػل الل ػ ػػاف الدائم ػ ػػة كغًنى ػ ػػا  ،ي ػ ػػتم باألغلبي ػ ػػة اؼبطلق ػ ػػة لألعض ػ ػػاء
استمعٌن  ،كلن يكوف لرؤساء الل اف صوتان مرجحان عند تساكم األصػوات  ،كحػا يكػوف
التصويت متاحػان كمشػركعان يتعػٌن أف يكػوف ةلػث أعضػاء الل نػة حاضػرين يف االجتمػاع ،
الذم يؤخذ فيو التصػػويت  ،كإال سوؼ يصار لتأجيػل التصػويت عبلسػة ال تعقػد إال بعػد
م ػ ػػركر س ػ ػػاعة عل ػ ػ ػػى األق ػ ػػل  ،كيعت ػ ػػرب نص ػ ػػاب اغبض ػ ػػور فيه ػ ػػا مك ػ ػػتمالن مهم ػ ػػا ك ػ ػػاف ع ػ ػػدد
اغباضػ ػ ػ ػ ػ ػرين  ،كيبكػػن لعضػػو الل نػػة أف يفػػوض عض ػوان لخػػر بالتصػػويت بعػػد إعػػالـ رئػػيس
الل نػػة  ،كهبػػب التصػػويت بالنػػداء علػػى األظبػػاء عنػػد مػػا يطل ػب طبسػػة أعضػػاء يف الل نػػة
ذلك ن5ن.

- Article / 5-4-3-2 of S.O.Sent .op.cit
- On all Committees, an absolute majority of members holding office, bearing in
, shall be necessary for votes to be valid, if a third

mind the provisions of Article

= of the members present so request.

( (6
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كبالرغم من كػل القيػود علػى ربديػد اغبضػور يف الل ػاف الدائمػة  ،إال أف الشػفافية
يف اؼبعلومػػات تظهػػر مػػن خػػالؿ الػػنص علػػى صػػدكر نشػػرة أسػػبوعية نdesن تتضػػمن تقري ػران
ع ػػن عم ػػل الل ػػاف كنش ػػاطايا  ،كاؼبناقش ػػات ال ػػيت ج ػػرت فيه ػػا كنت ػػائج التص ػػويت كأظب ػػاء
اؼبصوتيػػن  ،باإلضػػافة إىل اؼبعلومػػات األخػػرل الػػيت تػػرل مكاتػػب الل ػػاف أنػػو مػػن الضػػركرم
نشرىا ن5ن.
 -3مناقشػػة تقػػارير الل ػػاف حػػوؿ مشػػاريع كاقرتاحػػات الق ػوانٌن يف اعبلسػػة العامػػة  :يعقػػد
ؾبلػػس الشػػيوخ جلسػػاتو العامػػة بصػػورة علنيػػة – مػػا مل يكػػن ىنػػاؾ سػػبب لعقػػد جلسػػات
س ػرية – كذل ػك طبق ػان للفقػػرة الثانيػػة مػػن اؼبػػادة  41مػػن األكامػػر الدائمػػة يف أيػػاـ الثالةػػاء
كاػبميس صباحان كمساءن ،كأياـ األربعاء مساءن  ،كقد يقػرر عقػد اجتماعػات يف أيػاـ أخػرل
ضػػمن الشػػركط اؼبنصػػوص عليهػػا يف الفقػػرة الثانيػػة مػػن اؼبػػادة  14مػػن الدسػػتور بنػػاءن علػػى

طل ػػب مػ ػؤسبر الرؤس ػػاء أك اغبكوم ػػة أك الل ػػاف اؼبعني ػػة ن1ن ،بقص ػػد مناقش ػػة أعم ػػاؿ اسل ػػس
كمنها تقارير الل اف حوؿ مشاريع أك اقرتاحات القوانٌن بعد طباعتها كتوزيعهػا  ،ك يتػوىل
= - A nominal vote is mandatory on all matters if requested by five members. The
results of votes and the names of those voting shall be published in the Bulletin
.

des commissions (see article

- If there has been no vote because of the absence of a quorum, the ballot shall
take place legitimately, irrespective of how many members are present, at the next
sitting, which may not be held less than an hour later.
- The Chairmen of Committees shall not have a casting vote; in the event of a tied
"vote, the question put to the vote shall not be adopted

of S.O.Sent .op.cit " A weekly Bulletin des commissions shall be

, together

)(1

-Article

published. It shall contain a report of the activities referred to in Article

with any other information relating to the work of the Committees, as well as other
information that the Bureaux of the Committees see fit to publish".

) -)2في قرار المجمس الدستكرم الصادر بتاريخ  1995/12 /15صرح بأف " ىذا البند أك النص يجب أف ال يككف
مفس ار خبلؼ السقؼ  120يكـ المعركض في الفقرة  2مف المادة  28مف الدستكر لتحديد أياـ الجمكس ليشرع في
اليكـ التالي  ،كفي كؿ األحكاؿ ال يمكف أف تككف أطكؿ مف أربع كعشريف ساعة "
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اؼبقػػرر التعليػػق عل ػى تقريػػر الل نػػة موضػػوع اؼبناقشػػة ؼبػػدة ال تت ػػاكز العش ػرين دقيقػػة  ،إذ
يقػػدـ للم لػػس معلومػػات كاضػػحة حػػوؿ االذب ػػاه الػػذم ذىبػػت في ػػو الل نػػة عنػػد مناقشػػة
ن5ن
ال ػػنص كالتع ػػديالت اؼبقدم ػػة علي ػػو  ،كيعط ػػى الك ػػالـ لل ػػوزراء كرؤس ػػاء الل ػػاف  ،كدائمػ ػان
لعضو ؾبلس الشيوخ فرصة للكػالـ ؼبػدة ال تت ػاكز طبػس دقػائق كفػق تنظػيم النقػاش الػذم
اقرتحػػو م ػؤسبر الرؤسػػاء لقائمػػة اؼبس ػ لٌن مػػن أعضػػاء اسلػػس قبػػل افتتػػاح اعبلسػػة  ،إال إذا
ارتأل اسلس كعلى كبو استثنائي السماح للمتحدث االستمرار دبداخلتػو إىل مػا بعػد اغبػد
األقص ػػى للوق ػػت اؼبنص ػػوص علي ػػو يف األكام ػػر الدائم ػػة  ،كى ػػو طب ػػس كأربع ػػوف دقيق ػػة مهم ػػا

كانت صفة اؼبتحدث ن فبثل حكومة – مقرر أك رئيس عبنة – عضو ؾبلس ن ن1ن.
اسلػ ػػس كيف سػ ػػياؽ إقبػ ػػاز كميفتػ ػػو التش ػ ػريعية قػ ػػد يطلػ ػػب االسػ ػػتعانة ب ػ ػرأم اسلػ ػػس
االقتصػػادم كاالجتمػػاعي باالسػػتناد للمػػادة  25مػػن الدسػػتور الػػذم بػػدكره سػػيختار أحػػد
أعض ػػائو ؼبناقش ػػة التقري ػػر بع ػػد أف يتح ػػدث رئ ػػيس عبن ػػة  referrallن إع ػػادة الص ػػياغة ن،

))1

 طبق نا لممادة  a/ /20مف األكامر الدائمة لمجمس الشيكخ فإف لجنة  referralستجتمع قبؿ الجمسة العامةلمناقشة التعديبلت المقدمة حكؿ مشركع أك اقتراح القانكف كاعطاء تقري انر حكليا  ،كيمكف كذلؾ إذا كجد المجمس

أنو مف المبلئـ بعد االنتياء مف المناقشة العامة كقبؿ االنتقاؿ لمناقشة مكاد القانكف تأجيؿ االجتماع لمسماح

ليذه المجنة االجتماع ثانية لتدارس التعديبلت كالتعديبلت الثانكية المقترحة خبلؿ الجمسة العامة
: " / a - The referrall Committee of a bill shall meet to examine

Article

amendments before the public sitting starts. The Senate shall debate them during
the public sitting and, if appropriate, beforepassing to discussion of Articles of the
Law. In the latter case, the sitting shall be adjourned to allow the Committee to meet
of S.O.Sent .op.cit :" - No Senator may speak in a public sitting

\ -

again ".

Article

for more than forty-five minutes, even if he/she does so on behalf of a Committee .
- If the President believes that it is necessary to do so for the Senate to be
properly informed, he/she may exceptionally authorise a speaker to continue his
intervention beyond the maximum amount of time provided for in the Standing
" Orders.

)(2
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كالالفت للنظر يف ذلك أهنا تتضمن مناقشة رأم األقليػة حػوؿ كامػل الػنص أك علػى بنػوده
.ن5الرئيسية ن
بعػػد االنتهػػاء مػػن اؼبناقشػػة العامػػة سيسػػأؿ اسلػػس سػؤاالن سبهيػػديان مفتوحػان ؼبػػرة كاحػػدة
 كبالنتي ػػة إذا كػػاف ق ػرار اسلػػس بػػرفال، باالنتقػػاؿ إىل مناقشػػة م ػواد القػػانوف مػػادةن مػػادة
. االنتقاؿ فإف مشركع أك اقرتاح القانوف سوؼ يعترب مرفوضان
كإال سيصػار ؼبناقشػػة نصػوص اؼبػواد كالتعػػديالت اؼبرتبطػة هبػػا مػػع االحتفػاظ دبػػا قبلػػت
 الفق ػػرة اػبامس ػػة منه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا حبي ػػث31 ب ػػو اغبكوم ػػة كف ػػق الرتتي ػػب اؼبنص ػػوص علي ػػو يف اؼب ػػادة
:يطرح
 النص اؼبقدـ يف مشركع اغبكومة اؼبػدرج أمػاـ اسلػس أكالن أو الػنص احملػاؿ مػن اغبكومػة. الذم رفضتو اعبمعية بشكل أكيل

( )

Article

\

of S.O.Sent .op.cit "

-When, in accordance with Article

of the

Constitution, the Economic and Social Council has chosen one of its members to
provide the Senate with the Council's opinion on a Government or member's bill
that has been submitted to it, the appointment shall be notified to the President of
the Senate by the President of the Economic and Social Council. The Economic
and Social Council representative shall have access to the Chamber for the entire
duration of the discussion in a public sitting.

The President shall give the

representative an opportunity to speak before the report from the Referrall
Committee has been presented. The opinion shall be given in the form set out in
Article

of the Standing Orders of the Economic and Social Council In particular,

it must report on the positions taken during a session of the Council by groups,
and particularly by minorities, on the whole of the text and on its main provisions.
At the request of the Chairman of the Referrall Committee, and after the debate
has finished, an opportunity to speak shall be given to the representative of the
Economic and Social Council to present the Council's point of view. "
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 الػػنص اؼبعػػاد إىل اسلػػس كالػػذم سػػبق لػػو أف تبنػػاه  ،كبعػػد التصػػويت عليػػو مػػن اعبمعيػػةبالرفال .
 الػػنص اؼبعػػاد مػػن الل نػػة اؼبؤىلػػة دكف أف تقػػدـ نتػػائج حولػػو  ،أك أف مػػا قدمتػػو ق رفضػػومن اسلس حبيث يدعى اسلس ؼبناقشة اؼبسودة األكلية للمشركع .
 النص اؼبعد مػن قبػل الل نػة اؼبشػرتكة ؼبناقشػة مػا توصػلت إليػو  ،كال يسػمح هبػذه اغبالػةبأم تعديل إال دبوافقة اغبكومة .
كيف حاؿ كاف النص وبمل تفصيالت عديدة يصار لتقسػيم مناقشػتو بنػاء علػى طلػب
اسل ػػس ب ػػاقرتاح م ػػن ال ػرئيس  ،كتت ػػاح الفرص ػػة ب ػػالكالـ عل ػػى ك ػػل ن ػػص أك تع ػػديل لػ ػرئيس
الل نة أك مقررىا  ،كللحكومة كلعضو مؤيد كلخر معارض .
تت ػػيح اؼب ػػادة  33م ػػن الدس ػػتور تق ػػدًن االقرتاح ػػات بالتع ػػديل  ،كك ػػذلك التع ػػديالت
الثانويػػة أمػػاـ الل نػػة كأمػػاـ اسلػػس يف القػراءة األكىل فقػػط  ،علػػى أف تقػػدـ ؼبكتػػب اسلػػس
بش ػػكل خط ػػي كبتوقي ػػع مق ػػدمها أك مق ػػدميها ،عل ػػى أس ػػاس ف ػػردم أك كأعض ػػاء يف كتل ػػة
سياسػػية  ،كهبػػب أف ترفػػق ىػػذه التعػػديالت دبناقشػػة قصػػًنة تتضػػمن األسػػباب اؼبوجبػػة ؽبػػا ،
لرتسل إىل الل نة اؼبعنية بعد طباعتها كتوزيعها .
أشػػارت األكامػػر الدائمػػة الناممػػة لعمػػل اسلػػس إىل إمكانيػػة أف يضػػع م ػؤسبر الرؤسػػاء
موعػػدا" هنائي ػان إلدراج التعػػديالت  ،يعلػػن مػػع جػػدكؿ أعمػػاؿ اسلػػس  ،ؼبػػا قػػد يرتتػػب مػػن
نت ػػائج تش ػ ػريعية مهم ػػة عل ػػى اؼب ػػدخالت  ،ال ػػيت يتق ػػدـ هب ػػا أعض ػػاء اسل ػػس عل ػػى ش ػ ػ ػكل
تعػػديالت  ،كال يعتػػرب ىػػذا تقييػػدان غبػػق األعضػػاء األصػػيل بالتعػػديل  ،كإمبػػا تنظيم ػان ح ػػدد
دبوجب قانوف عضوم ىو األكامر الدائمة بنص اؼبادة  10منو .
تنػػاقش التعػػديالت يف اعبلسػػة العامػػة بعػػد مناقشػػة الػػنص اؼبتعلػػق هبػػا  ،كيصػػوت عليهػػا
قبل التصػويت علػى الػنص األساسػي  ،كذلػك كفػق الرتتيػب اؼبنصػوص عليػو يف اؼبػادة 35
من النظاـ الداخلي  ،حبيث يبػدأ التصػويت علػى التعػديالت الػيت تتضػمن حػذؼ الػنص ،
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ل التع ػػديالت األخ ػػرل باألبع ػػد ع ػػن ال ػػنص اؼبق ػػرتح  ،كبع ػػد ذل ػػك ي ػػأيت التص ػػويت عل ػػى
االقرتاحات اليت تتعارض كمن جانب لخر تكمل بعضها البعال كتتداخل .
إف اؼبقبوليػػة اؼباليػػة للتعػػديالت اؼبقدمػػة علػػى مشػػاريع الق ػوانٌن أك مقرتحػػات الق ػوانٌن
اؼبعدة من األعضاء سندان للمادة  35من الدسػتور يف زيػادة النفقػات أك إنق ػاص اإليػرادات
 ،يبكػػن أف تيثػػار يف أم كقػػت مػػن اغبكومػػة أك مػػن رئػػيس اسلػػس  ،كقػػد يستشػػًن ال ػرئيس
عبنػػة اؼباليػػة الػػيت تعلػػن رأيهػػا قبػػل إقفػػاؿ النقػػاش حػػوؿ الػػنص  ،كيف حػػاؿ عػػدـ االتفػػاؽ بػػٌن
الرئيس كاغبكومة حوؿ ذلك يفصل اسلس الدستورم يف األمر ن5ن .
 -1قفل بـاب النقـاش  :كىػي مسػألة علػى غايػة مػن األنبيػة سبػت معاعبتهػا مػن اؼبشػرع
الفرنسي بكثًن من الضوابط  ،فقد اشرتط لتقدًن اؼبقرتح من رئيس اسلػس أك مػن أم
عضػػو يف اسلػػس بقفػػل بػػاب النقػػاش أف يتحػػدث أةنػػاء اؼبناقشػػة اةنػػاف علػػى األقػػل مػػن

أعضاء اسلس بآراء ـبتلفة أك متعارضة حوؿ نص مادة  ،أك حػوؿ كامػل النصػوص ،
كعند تقدًن ىذا اؼبقرتح  ،كيف اغبالة الثانية فقط ن اؼبناقشة العامػة حػوؿ كامػل الػنص ن
هبػػب علػػى رئػػيس اسلػػس أف يعطػػي فرصػػة التحػػدث قبػػل التصػػويت علػػى اؼبقػػرتح إىل
مق ػػدـ االقػ ػرتاح كؼبع ػػارض ل ػػو  ،كلػ ػرئيس مق ػػرر عبن ػػة  ، referrallكفبث ػػل اغبكومػ ػ ػػة ،
ككذلك إىل أكؿ اؼبتكلمػٌن اؼبسػ لٌن كيف غيػاب األخػًن إىل لخػر اؼبسػ لٌن للتحػدث
ضػد قفػل بػػاب النقػاش  ،ؼبػدة ال تت ػػاكز طبػس دقػػائق لكػل مػنهم  ،كيطػػرح بعػد ذلػػك
: of S.O.Sent .op.cit ....- - Inadmissibility is automatic when it is

\

Article

)(1

confirmed by the President of the Senate. If the President of the Senate and the
Government disagree, the Constitutional Council shall be informed under a procedure
of the Constitution, and discussion shall be adjourned until the

set out in Article

Council's decision, which must be communicated to the Senate by the President
" immediately, is known.
ك في قرار لممجمس الدستكرم الصادر في \15كانكف األكؿ \ 1995أكد  :بأف امراء االستشارية لف تتغير أك تنقص
مف االمتيازات كالسمطات لممنكحة لرئيس مجمس الشيكخ التي يتمتع بيا تحت نص المادة  41مف الدستكر  -المرجع
السابؽ.
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 كإذا،  كيف حػاؿ الشػك التصػويت بػالوقوؼ كاعبلػوس، اؼبقرتح للتصويت برفع األيػدم
.ن5استمر الشك فإف اؼبقرتح يسقط كتستمػ ػػر اؼبناقشة ن
، كقبػػل أخػػذ التصػػويت علػػى كامػػل الػػنص بعػػد االنتهػػاء مػػن التصػػويت علػػى اؼب ػواد
يبكػػن أف يقػػرر اسلػػس بنػػاء علػػى طلػػب أحػػد أعضػػائو أك الل نػػة اؼبعنيػػة إعػػادة الػػنص إىل
 لتنسػػيق النصػػوص ؾبػػددان بعػػد التعػػديالت الػػيت أدخلػػت علػػى نصػػوص اؼبشػػركع أك، الل نػػة
 أك أف يطلب إجراء مداكلػة ةانيػة حػوؿ كامػل الػنص أك علػى جػزء منػو مػن، اقرتاح القانوف
 كسػيعطى لكػل مػن طلػب إعػادة اؼبداكلػة فرصػة ؼبناقشػة، أعضاء اسلس أك مػن اغبكومػة
(1)

Article

of

S.O.Sent .op.cit :

-When at least two speakers with different

opinions have intervened in general discussion, on the whole of an Article or in
explanations of vote on an amendment, an Article or the whole of the text under
discussion, the President or any member of the Senate may propose that the
discussion be closed.

- When the request to close concerns the discussion of an

Article, or a text or explanations of votes other than those dealing with the whole of
the text, this does not accord the right to any debate, - When the request
concerns general discussion or explanations of vote on the whole of the text, this
accords the right to a debate in which the author of the request, or his/her
representative, and a speaker with a contrary view may participate (each for a
maximum of five minutes), the President and the Rapporteur of the Referrall
Committee and the Government's representative may speak. Priority shall be given
to the first of the speakers listed for the discussion or, in his/her absence, another
so listed, if he/she asks to speak against closure. In the absence of speakers
being listed, the opportunity to speak against closure shall be accorded to the
Senator who asked first.
hands.

- The President shall consult the Senate on a show of

If there is any doubt concerning the Senate vote, the Senate shall be

consulted by a sitting or standing vote; if there continues to be doubt, the
discussion shall continue.

- Closure takes effect as soon as it is announced.

However, when closure concerns explanations of votes on the whole of the
Government or member's bill under discussion, the President may authorise a
speaker from each of the Groups that have not yet spoken to explain their votes for
a period not exceeding five minutes".
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الطلب مع إعطاء اغبػق باؼبناقشػة لعضػو مؤيػد كلخػر معػارض  ،ككػذلك للحكومػة كلػرئيس
أك مق ػػرر عبن ػػة  referrallؼب ػػدة طب ػػس دق ػػائق لك ػػل م ػػنهم  ،كعن ػػد اؼبوافق ػػة عل ػػى اؼبداكل ػػة
الثانية ستقدـ الل نة ؾبدد ان تقريرىا حوؿ التعديالت كالتعديالت الثانوية اؼبطركحة  ،علػى
أف ؾبلػػس الشػػيوخ يف التشػػاكر الثػػاين سػػيعطي ق ػراره فقػػط علػػى تعػػديالت اغبكومػػة ك تقريػػر
ن5ن
الل نة اعبديد على التعديالت كالتعديالت الثانويػ ػ ػ ػػة .
إف األغلبي ػػة اؼبطلوب ػػة إلقػ ػرار كتب ػػين مش ػػاريع كاقرتاح ػػات القػ ػوانٌن  ،عن ػػد التص ػػويت
عليهػػا يف ؾبلػػس الشػػيوخ  ،ىػػي األغلبيػػة اؼبطلقػػة لألص ػوات الػػيت أديل هبػػا  ،كلػػن يصػػار إىل

تبػين ىػػذه اؼبشػػاريع أك االقرتاحػػات عنػد تسػػاكم األصػوات  ،أمػػا مػا تعلػػق بنصػػاب اغبضػػور
يف جلسػػة التصػػويت فإنػػو سػػيعترب متحققػان مهمػػا كػػاف عػػدد األعضػػاء اغباض ػرين يف اعبلسػػة
العامػة  ،إال إذا ق االعػرتاض  ،عنػدىا سػيقوـ مكتػب اسلػس باحتسػاب عػدد اغباضػرين ،
كالػػذم يتعػػٌن أف يكػػوف النصػػاب فيػػو األغلبيػػة اؼبطلقػػة لألعضػػاء  ،كإذا مل يتحقػػق نصػػاب
اغبضور فإف التصويت لن هبرم قبل مركر ساعة على األقل  ،كسػيكوف نظاميػان مهمػا كػاف
ع ػػدد اغبض ػػور  ،كإف أم ق ػرار يتخ ػػذه م ػؤسبر الرؤس ػػاء ح ػػوؿ نص ػػاب التص ػػويت أك اعتم ػػاد
طريق ػػة تص ػػويت مغ ػػايرة لطريق ػػة رف ػػع اليػ ػ ػد  ،هب ػػب إدراج ػػو يف ج ػػدكؿ كإعالن ػػو يف جلس ػػة
عام ػ ػ ػة  ،كتبلي كل عضو يف اسلس .
كقػػد ظبحػػت األكامػػر الدائمػػة سلػػس الشػػيوخ بالتصػػويت التػػوكيلي يف مػػركؼ ؿبػػددة
بكتػػاب توكيػػل خطػػي موقػػع يػػتم إعػػالـ رئػػيس ؾبلػػس الشػػيوخ هبػػذا التوكيػػل قبػػل اعبلسػػة أك
اجتماع الل نة .
S.O.Sent .op.cit " - If there are grounds for a second

of

/ -

Article

deliberation, the texts adopted in the first deliberation shall be remitted to the
. - In its second

Committee, which in turn must present a new report .

deliberation, the Senate shall only give rulings on the Government's or the
Committee's new proposals presented in the form of amendments, and on subamendments that apply to the amendments.

)(1
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كيقتضي التنويو إىل أنو عند انتهاء اعبلسة العامة كقبل إغالقهػا سػيعلم رئػيس اسلػس
األعضػػاء بتػػاريخ اعبلسػػة القادمػػة كجػػدكؿ أعماؽبػػا  ،كسينشػػر تقريػػر كامػػل شػػامل عػػن كػػل
جلسة يف اعبريدة الرظبية ناؼبادة 35ن من األكامر الدائمة سلس الشيوخ الفرنسي .
 -2اإلجراءات المختصرة  :كىي إجراءات يعمل هبا بنػاءن علػى قػرار مػن مػؤسبر الرؤسػاء ،
بعد موافقة رؤسػاء الكتػل السياسػية بػإجراء التصػويت بػدكف نقػاش  ،أك أف يػأيت التصػويت
بعػػد نقػػاش ؿبػػدكد علػػى مشػػركع أك اق ػرتاح القػػانوف اؼبػػدرج يف اسلػػس  ،كيرتتػػب عليػػو أف
يتخػػذ مػؤسبر الرؤسػػاء قػراران بتحديػػد اؼبوعػػد النهػػائي لتقػػدًن التعػػديالت ن5ن  ،كيف اغبالػػة الػػيت

يقػرر فيهػا اؼبػؤسبر التصـوي بــدون نقـاش  ،فإنػو يبكػن لل نػػة اؼبعنيػة دبشػركع القػانوف سػواء

كانت خاصة أك دائمػة أف ذبتمػع خػالؿ اةنتػٌن كسػبعٌن سػاعة لدراسػة الػنص كالتعػديالت
اؼبرتبط ػػة ب ػػو  ،كأم تع ػػديل ي ػػرفال م ػػن الل ن ػػة  ،يبك ػػن أف يعي ػػد مع ػػد االقػ ػرتاح بالتع ػػديل
طرحو ؼبدة طبس دقائق  ،كالتصويت عليو بعد التصويت على التعديالت اليت تبنتها عبنػة
 referrallنإعادة الصياغة ن .
كىو ما ينطبق كذلك على التعديالت الثانوية اليت مل تعط الل نة قراران فيهػا  ،كاؼبهػم

أف الل نػػة ستضػػمن تقريرىػػا ملحق ػان خاص ػان بالتعػػديالت الػػيت رفضػػت مػػن قبلهػػا  ،كيتعػػٌن

) -)1في قرار لممجمس الدستكرم في /7تشريف الثاني  1990اعتبر أف النصكص العديدة التي تتعمؽ بشكؿ خاص
بالتعديبلت المقدمة مف أعضاء مجمس الشيكخ كاختيار المكعد النيائي لتقديميا  ،ال تعتبر ىذه النصكص بحد
ذاتيا متعارضة مع الدستكر  ،كالتحد مف الممارسة الفعالة لحؽ تقديـ التعديبلت مف األعضاء  ،كالسيما
التعديبلت الثانكية  ،كالتي لـ يمنع األعضاء مف تقديميا فيما بعد المكاعيد المحددة .
STANDING ORDERS OF THE SENATE Sittings Department and Library of the
Senate january
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 كقبل طرح نص اؼبشركع أك اقرتاح القانوف على أعضاء اسلػس، على رئيس ؾبلس الشيوخ
.ن5 أف يبنح فرصة الكالـ ؼبدة طبس دقائق ؼبمثل كل ؾبموعة سياسية ن، للتصويت
 فػػإف فرصػػة التحػػدث أك، أمػػا عنػػدما يكػػوف الق ػرار بالتصــوي بعــد نقــاش محــدود
الك ػػالـ أم ػػاـ اسل ػػس يف جلس ػػتو العام ػػة س ػػتكوف متاح ػػة للحكوم ػػة كلػ ػرئيس كمق ػػرر عبن ػػة
 كؼبتح ػػدث ع ػػن كجه ػػة النظ ػػر،  كك ػػذلك ؼبق ػػدـ ك ػػل تع ػػديل م ػػن األعض ػػاء، referrall
 كصبيع ىذه اؼبػداخالت اؼبقدمػة عػدا مداخلػة اغبكومػة هبػب أف ال تت ػاكز بػأم، اؼبعارضة
 كمػػن ل يعطػػى فرصػػة الكػػالـ كػػذلك ؼبػػدة طبػػس دقػػائق إىل فبثػػل، حػػاؿ مػػدة طبػػس دقػػائق
 قب ػػل أف يب ػػادر الػ ػرئيس لط ػػرح كام ػػل ن ػػص مش ػػركع أك اقػ ػرتاح، ع ػػن ك ػػل ؾبموع ػػة سياس ػػية
 بعػد االحتفػاظ،  اؼبعدلػة مػن الدسػتور33 القانوف كتعديالتو على التصويت سندان للمادة
.ن1 إال أف اغبكومة قبلت هبا ن، بالتعديالت اليت مل تقدـ إىل الل نة يف اؼبوعد احملدد
(1 )-

Article

/d of S.O.Sent .op.cit : -

" If there are grounds for a vote without

debate in a public sitting, any amendment rejected by the Committee may, before
general discussion ends, be raised again by the author, who shall have five minutes to
present them.

This shall be followed by a vote on these amendments, on those

adopted by the Referrall Committee if there are any, and on the Article to which they
refer. The same procedure shall apply to sub-amendments on which the Committee
has not given a ruling . -

he President shall put the whole of the text to the vote, and

in the case of Articles other than those adopted under the terms of the preceding
paragraph, the amendments adopted by the Committee. Before the vote is taken, an
opportunity to speak for five minutes shall be given to one representative from each
Group.

-The Committee's report shall include in an annex the amendments that it

has rejected".
(2)

- Article

/e of S.O.Sent .op.cit :

- " -If there are grounds for limited debate, an opportunity to speak will only be given

to the Gouvernent, the Chairman and Rapporteur of the Referrall Committee, the
authors of the amendments and, on each amendment, a speaker with a contrary
view.

Interventions other than those of the Government may not exceed five=
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إال أف اؼبشػػرع كتفادي ػان لتطبيػػق اإلج ػراءات اؼبختصػػرة يف ؿبدكديػػة النقػػاش أك غيابػػو
 كك ػ ػػذلك ألنبي ػ ػػة بع ػ ػػال القػ ػ ػوانٌن، عن ػ ػػد دراس ػ ػػة بع ػ ػػال التشػ ػ ػريعات األساس ػ ػػية العض ػ ػػوية
 فقد اسػتثين مػن تطبيػق ىػذه اإلجػراءات، كالتشريعات األخرل كاآلةار الناصبة عن إقرارىا
 كاؼبػػنح كاإلعفػػاءات، علػػى مشػػاريع كاقرتاحػػات الق ػوانٌن الػػيت تتعامػػل مػػع تنقػػيح الدسػػتور
،  مػػن الدسػػتور44  كالػػيت مػػنح هبػػا تفويض ػان للحكومػػة مػػن الربؼبػػاف كفػػق اؼبػػادة، القانونيػػة
 كمػػا، ككػذلك اؼبشػػاريع اؼبقدمػة مػػن اغبكومػة الػػيت تعطػي الصػػالحية بتمديػد حالػػة الطػوارئ
 كعنػد النظػر،  كبالضػمانات األساسػية يف فبارسػة اغبريػات العامػة، تعلق بالنظاـ االنتخايب
بالقوانٌن اؼبعادة للربؼبػاف مػن رئػيس اعبمهوريػة إلعػادة النظػر فيهػا كاؼبداكلػة ةانيػة كفػق الفقػرة
. ن5 من الدستورن50 الثانية من اؼبادة
:  العالقة بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية- ًثانيا

=minutes –

. Subject to the provisions of paragraph

of Article

of the

Constitution, the President shall only put amendments, Articles and the whole of the
Government or member's bill to the vote.

- Before a vote is taken on the whole

of the Government or member's bill, an opportunity to speak for five minutes may
(1)

be given to a representative of each Group.
Article

/h of S.O.Sent .op.cit:

" following may not be the object of a vote without debate procedure or a vote after
limited debate procedure: Government and member's bills dealing with revision of=
=the Constitution, Institutional Acts, Government and member's bills or bills granting
and amnesty, finance Bills,

Government bills covered by Article

of the

Constitution, Government bills authorising the extension of a state of siege,
Government and member's bills relating to the electoral system in parliamentary
assemblies and local assemblies, concerning the fundamental principles underlying
the free administration of local authorities, their competences and resources,
concerning the fundamental guarantees accorded to citizens in the exercise of public
freedoms, or laws presented to the Parliament under the terms of paragraph
Article

of the Constitution".

of
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عرضنا فيما سػبق للمسػار الػذم سبػر بػو مناقشػة مشػاريع كمقرتحػات القػوانٌن يف كػل
مػن ؾبلػػس الشػػيوخ كاعبمعيػػة الوطنيػػة  ،كمػػا أطلػػق عليػػة الفقػػو الدسػػتورم تسػػميتو بــالمكوك
التشـريعي  ،كرحلتػػو بػػٌن غػػرفيت الربؼبػػاف  ،كمػػا ينبثػػق عنهػػا مػػن تشػػكيل عبػػاف مشػػرتكة تضػػم
أعضاء من الغرفتٌن بقصد اقرتاح نص يتم التوافػق عليػو مػن قبلهمػا  ،كاحملكػوـ بالعالقػة بػٌن
اسلسػػٌن كفػػق مػػا نظمهػػا الدسػػتور ،كأحكػػاـ النظػػاـ الػػداخلي لل معيػػة الوطنيػػة ن الفصػػل
السػػادس  /اعبػػزء األكؿ مػػن القسػػم الثػػاين ن الػػيت كانػػت مفصػػلة علػػى كبػػو كاسػػع  ،كذلػػك
علػػى خػػالؼ األحكػػاـ الناممػػة ؽبػػذه العالقػػة ك ال ػواردة يف نصػػوص األكامػػر الدائمػػة سلػػس
الشيوخ ن الفصل اغبادم عشرن اليت جاءت مقتضبة ،فعندما يتبىن ؾبلػس الشػيوخ مشػركع
أك اقرتاح القانوف الذم سبت اؼبصادقة عليو مػن اعبمعيػة الوطنيػة كبػدكف تعػديل  ،فػإف رئػيس
ؾبلس الشيوخ سيتوىل إرساؿ النص النهائي إىل رئيس اعبمهورية إلصداره  ،كسيقوـ بػإعالـ

رئيس اعبمعية الوطنية بذلك ن5ن  ،كاغباؿ كذلك عند مػا تصػادؽ اعبمعيػة بػدكف أم تعػديل
علػػى مشػػركع أك اق ػرتاح قػػانوف  ،كػػاف قػػد صػػادؽ عليػػو ؾبلػػس الشػػيوخ  ،كيتػػوىل عنػػد ذلػػك
رئ ػػيس اعبمعي ػػة إرس ػػاؿ الص ػػيغة النهائي ػػة للق ػػانوف إىل رئ ػػيس اعبمهوري ػػة ،كيبم ػػغ رئ ػػيس مجم ػػس

الشػػيكخ بيػػذا اإلرسػػاؿ ن1ن  ،أمػػا فــي حالــة عــدم التوافــق بــين المجلســين  ،فإنػػو مػػن اؼبهػػم
اإلشارة إىل أنو :

- "If the Senate adopts a Government or

of S.O.Sent .op.cit: -

/

Article

)(1

member's bill voted on by the National Assembly without amendment, the President of
the Senate shall send the final text to the President of the Republic for it to be

Secretariat .The President of the National

promulgated by the Government's General

Assembly shall be informed that this has been done" .
-:Where the National Assembly passes without amendment a

Article

)(2

Government or Member's Bill passed by the Senate, the President of the National
Assembly shall transmit the final instrument to the President of the Republic for
promulgation through the Secretariat-General of the Government. The President of the
Senate shall be informed of this transmission .
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،  يف الق ػراءة الثانيػػة أك الالحقػػة ؼبشػػركع أك اق ػرتاح القػػانوف سػػيتم التمييػػز بػػٌن حػػالتٌن-5
 فػإف اعبمعيػة الوطنيػة، حالة إذا ما رفال مشركع القانوف برمتو من قبل ؾبلس الشيوخ
 لك ػػن بالص ػػورة ال ػػيت أرس ػػل إليه ػػا م ػػن، يف ى ػػذه اغبال ػػة س ػػتتوىل دراس ػػة اؼبش ػػركع ؾب ػػددان
 كاغبالػػة الثانيػػة فيمػػا إذا قبػػل مشػػركع القػػانوف مػػن ؾبلػػس الشػػيوخ لكػػن مػػع، اغبكومػػة
بع ػػال التع ػػديالت ف ػػإف النق ػػاش س ػػيكوف ؿبص ػػورا فق ػػط باألحك ػػاـ ال ػػيت فش ػػلت غ ػػرفيت
 األمػػر الػػذم يرتتػػب عليػػو عػػدـ قبػػوؿ أيػػة، الربؼبػػاف باالتفػػاؽ عليهػػا يف شػ ػ ػػركط فباةلػػة
،  الػيت ق التوافػق عليهػا يف القػراءات السػابقة، تعديالت تؤدم إىل اؼبسػاس بالنصػوص
، باستثناء ما يقتضيو مراعاة أحكاـ الدستور أك التنسيق بٌن القوانٌن التػ ػ ػ ػػي ينظر فيهػا
.ن5أك لتصحيح خطأ كتايب ن

(1(

Article

:

- "During the second and subsequent readings of a Government or Member's Bill by
the National Assembly, the Bill shall be debated in accordance with chapter IV or V of
this title, subject to the provisions set out below.

- -The length of a speech made in support of each of the motions mentioned in
article

may not, as of the second reading, exceed fifteen minutes unless the

Conference of Presidents decides otherwise.
-Debate on the articles of the Bill shall be restricted to those on which the two
Houses of Parliament have failed to agree in identical terms.
- Consequently, no amendment shall be made to articles passed by both Houses in
identical terms if it would, either directly or by making incompatible additions, call into
question the provisions agreed.
- No exception shall be made to the articles set out above for any purpose other
than to ensure respect of the Constitution, to coordinate with Bills under consideration
or to rectify a clerical error."
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 -1بعد دراسة مشركع أك اقرتاح القانوف من كل منهما يف قراءتٌن متتاليتٌن أك أكثػر  ،أك
بعػػد قػراءة كاحػػدة عنػػد مباشػػرة اإلجػراءات اؼبسػػتع لة مػػن اغبكومػػة  ،دكف الوصػػوؿ إىل
نػػص موحػػد لوجػػود خػػالؼ حػػوؿ كامػػل الػػنص أك حػػوؿ بعػػال م ػواده  ،تظهػػر اغباجػػة
إىل تنسػػيق العالقػػة التشػريعية بػػٌن غػػرفيت الربؼبػػاف  ،كعنػػدىا يبكػػن للحكومػػة أك لرئيسػػي
اسلسٌن معان نعندما يتعلق األمػر بػاقرتاح قػانوفن ازبػاذ القػرار بالػدعوة إىل اجتمػاع عبنػة
مش ػػرتكة كفق ػػا ألحك ػػاـ اؼب ػػادة  31م ػػن الدس ػػتور  ،كتتوق ػػف بع ػػدىا الغرف ػػة ال ػػيت ي ػػدرس
اؼبشركع أمامها عن النظر فيو .
 -4عػػدد األعضػػاء اؼبمثلػػٌن لكػػل ؾبلػػس يف الل نػػة اؼبشػػرتكة ىػػو سػػبعة أعضػػاء  ،كيعػػٌن
ك ػػذلك س ػػبعة أعض ػػاء ب ػػدالء ع ػػنهم لض ػػماف إبق ػػاء اؼبس ػػاكاة ب ػػٌن اسلس ػػٌن يف التمثي ػػل
،كى ػػذه التعيين ػػات هب ػػب أف تعك ػػس الرتكيب ػػة السياس ػػية للم ل ػػس  ،ع ػػن طري ػػق اقػ ػرتاح
رئيس كل كتلة مرشح ؼبكتب الرئيس .
ذبتمع الل نة اؼبشرتكة بػدعوة مػن أقػدـ أعضػائها يف مبػاين اعبمعيػة كؾبلػس الشػيوخ
بالتنػػاكب  ،كتنتخػػب مكتبهػػا كسػػتتبع قواعػػد اإلج ػراءات اؼبعمػػوؿ هبػػا يف اسلػػس الػػذم
ذبتمع فيو  ،كيتم طباعة كتوزيػع التقريػر الػذم تعػده ىػذه الل ػاف بالنتػائج الػيت توصػلت
إليها .
 -3تقػػوـ اغبكومػة خػػالؿ طبسػػة عشػػر يومػان بعػػرض مسػػودة الػػنص اؼبشػػرتؾ الػػذم كضػػعتو
الل ن ػػة اؼبش ػػرتكة عل ػػى اسلس ػػٌن للمص ػػادقة علي ػػو  ،كأف أم تع ػػديل ي ػػدرج أةن ػػاء دراس ػػة
الػػنص اؼبشػػرتؾ يف اعبمعيػػة الوطنيػػة سػػيدرس مػػن قبػػل الل نػػة  ،بعػػد موافقػػة اغبكوم ػ ػ ػة
عليو  ،ككػذلك األمػر عنػد دراسػة الػنص اؼبشػرتؾ يف ؾبلػس الشػيوخ فػإف التعػديالت لػن
تكوف مقبولة إال دبوافقة اغبكومة كسيصوت اسلس عليها أكالن ل يصػوت علػى كامػ ػػل
الػنص  ،أمػػا يف حالػػة عػػدـ تقػػدًن الػػنص اؼبشػػرتؾ مػػن اغبكومػػة خػػالؿ مػػدة طبسػػة عشػػر
يوم ػان مػػن إدراج تقريػػر الل نػػة اؼبشػػرتكة للحصػػوؿ عل ػػى موافقػػة الربؼب ػػاف  ،فإن ػػو عندئػػذ
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يبكػػن للم لػػس الػػذم كػػاف يقػػوـ بدراسػػة اؼبشػػركع أف يسػػتأنف دراسػػتو كفق ػان ألحكػػاـ
. ن5 من الدستور ن31 الفقرة األكىل من اؼبادة
 يربز أنبية دكر اعبمعية الوطنية يف أداء الوميفػة التشػريعية للربؼبػاف الفرنسػي مػن خػالؿ-1
 عنػػدما تطلػػب اغبكومػة مػػن اعبمعيػػة، إعػػادة القػػوؿ الفصػػل إليػػو حػػوؿ مشػػركع القػػانوف
: الفصل هنائيا حوؿ اؼبشركع بعد قراءة جديدة من قبل الغرفتٌن كذلك يف حالتٌن
.  اغبالة اليت مل تتوصل فيها الل نة اؼبشرتكة إىل نص مشرتؾ.  اغبالة اليت تتوصل فيها الل نة إىل نص مشرتؾ مل ذبر اؼبصادقة عليو من اسلسٌن، كيف ىاتٌن اغبالتٌن يبكن لل معية إما أف تتبىن النص الذم أعدتو الل نة اؼبشرتكة
كإما النص األخًن الذم جرل التصويت عليو من قبلها مع إدخاؿ تعديل أك أكثر عند
Article

 مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية113  المادة-

)1(

- "If the Government has not submitted a Bill drafted by a joint committee for
Parliament's approval within fifteen days of the committee report being tabled, the
House in which the Bill was last considered before the meeting of the joint committee
may resume its consideration in accordance with the first paragraph of Article

of the

Constitution.
- Where a Bill drafted by a joint committee is referred to the National Assembly, any
amendments tabled shall be submitted to the Government before being distributed and
shall not be distributed unless agreed to by the Government.
paragraph

of article

In such a case,

shall apply to the said amendments.

-The House shall first decide on the amendments. Once it has agreed to them or
rejected them, or if no amendment has been tabled, it shall decide by a single vote on
the entire Bill".
Article

 مف األكامر الدائمة لمجمس الشيكخ12/ 42 كالمادة

-".Amendments shall not be admissible, except with the Government's agreement,
when the Senate examines a text drawn up by a Joint Committee. When the Senate is
invited to express a view before the National Assembly, it shall first give a ruling on the
amendments and

then, on a single vote, on the whole of the text, only

retaining amendments that have the Government's agreement. "
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كجود ضركرة فبا سبت اؼبصادقة عليو من ؾبلس الشيوخ  ،كيف حاؿ رفال اؼبشركعٌن من
اعبمعية بالتصويت عند ذلك سيكوف اؼبشركع قد رفال هنائيان ن5ن.
ما يسترعي االنتباه فيما قدمو المشرع الفرنسـي فـي التشـريعات العضـوية الناظمـة

لعمل البرلمان الفرنسي بغرفتيو :

 -5تنس ػػيق العم ػػل الربؼب ػػاين عل ػػى كب ػػو مؤسس ػػايت ال ف ػػردم م ػػن خ ػػالؿ م ػػا ي ػػدعى دبػ ػؤسبر
الرؤس ػػاء ال ػػذم يت ػػوىل ض ػػبط اق ػرتاح مض ػػموف ج ػػدكؿ األعم ػػاؿ كالفئ ػػات اؼبتحدة ػػة كأكلوي ػػة

الكالـ كمدة التحدث يف اعبلسة العامػة  ،األمػر الػذم حػد مػن سػلطات رئػيس اسلػس يف
الغرفتٌن .
 -1ربدي ػػد كض ػػبط مواعي ػػد تق ػػدًن التع ػػديالت عل ػػى مش ػػاريع كاقرتاح ػػات الق ػ ػوانٌن أم ػػاـ
الل ن ػ ػ ػة  ،كطريق ػػة التعام ػػل هب ػػا عن ػػد تق ػػديبها باعبلس ػػة العام ػػة  ،حبي ػػث تتس ػػع ص ػػالحيات
الل اف كتضييق اؼبساحة اؼبتاحة لألخذ بالتعديالت يف اعبلسة العامة .
 -4ض ػػبط نص ػػاب اغبض ػػور قب ػػل التص ػػويت باعبلس ػػة العام ػػة  ،كل ػػيس فق ػػط عن ػػد افتت ػػاح
اعبلسة .
 -3العلم اؼبسبق كبوقت كاؼ لألعضاء دبا يدرج يف اسلس كيف اعبلسة العامة .
 -1عػػدـ إعطػػاء صػػوت مػػرجح ل ػرئيس الل نػػة أك ل ػرئيس اسلػػس  ،كالتعػػادؿ يعػػين رفػػال
النص .
) -)1المادة  4/ 45مف الدستكر الفرنسي  ،كالمادة  3/ 114مف النظاـ الداخمي لمجمعية الكطنية الفرنسية
-" -Where, after this further reading, the Government asks the National

Article

Assembly to make a final decision, the lead committee shall determine the order
in which the joint committee's text and the last Bill passed by the National
Assembly, possibly modified by one or more of the amendments agreed to by the
Senate, are to be called. If either of these two Bills is rejected, the other shall
immediately be put to the vote. If both are rejected, the Government or Member's
"Bill shall stand definitively rejected.
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 -2التوكيل بالتصويت كتنظيمو .
 -3إرفػػاؽ الدراس ػػات كالتقػػارير اؼبرتبط ػػة باآلة ػػار اؼبتوقع ػػة إلق ػرار مش ػػاريع الق ػػانوف كجعله ػا
متوفرة الكرتكنيان مع تقرير الل نة حوؿ مشركع القانوف .

 -4إعػػالف أظبػػاء األعضػػاء الغػػائبٌن عػػن اجتماعػػات الل نػػة أك اعبلسػػة العامػػة علػػى لوحػػة
اإلعالنػػات كيف اعبريػػدة الرظبيػػة  ،كمػػا يسػػتتبعو ذلػػك مػػن معرفػػة النػػاخبٌن دبػػدل الت ػزاـ
األعضاء .
 -5نظران لكوف الل اف الربؼبانية يف الربؼباف الفرنسػي كبػًنة العػدد  ،فقػد أعطػي دكر كاضػح
لل اف اػباصة اؼبشكلة ؼبناقشة مشاريع القانوف اليت يرتئي اسلػس أك اغبكومػة إعطاءىػا
مزيدان من اػبصوصية يف األعضاء كاإلمكانيات.
 -50تعيٌن سكرتًن لكل عشرة أعضاء يف الل نة لتفعيل دكرىم .
 -55ش ػػفافية العم ػػل داخ ػػل الل ػ ػاف كص ػػدكر نش ػػرة أس ػػبوعية ع ػػن نشػ ػ ػ ػ ػػاطايا  ،كك ػػذلك
نشػ ػ ػ ػػر تقارير عن اعبلسة العامة يف اعبريدة الرظبية  ،كجعػػل صبيعها متوف ػػر الكرتكنيان .
 -51عدـ االكتفاء بإعالـ األعضاء عن طريق النشػر يف لوحػة اإلعالنػات  ،كإمبػا اشػرتاط
العلم كتابة .
 -54كضع ضوابط دقيقة إلقرار اؼبقرتح بقفل باب النقاش .
 -53مػػع كجػػود الػػدكر ال ػرئيس للحكومػػة يف العمليػػة التش ػريعية  ،أكجػػد الوسػػيلة كالوسػػيلة
اؼبضادة دبواجهتها.
 -51تقسيم النقاش بٌن مؤيػد كمعػارض للػنص أك اؼبقػرتح  ،كتوزيػع فرصػة النقػاش بينهمػا
مع التوقيت احملدد مسبقان للنقاش .
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المبحث الثاني
الوظيفة التشريعية في البرلمان البريطاني
إف اإلحاطػػة بنظػػاـ العمػػل الػػذم يتبعػػو الربؼبػػاف الربيطػػاين يف معػػرض إق ػراره للتش ػريعات
اؼبعركضػػة أمامػػو  ،تقتضػػي التأكيػػد بػػادئ ذم بػػدء علػػى أف مػػا يتضػػمنو ىػػذا اؼببحػػث مػػن
تعق ػػب ؼبراح ػػل تط ػػور مؤسس ػػة الربؼب ػػاف ض ػػمن س ػػياؽ تطػ ػور مؤسس ػػات النظ ػػاـ الدس ػػتورم
كالسياسػػي يف بريطانيػػا كعالقتهػػا معػػو  ،كصػػوالن إىل سػػرب مراحػػل العمليػػة التش ػريعية داخػػل
أركقة الربؼباف تنبع أنبيتو من ناحيتٌن:
األول ــى  -أف بريطانيػػا ن 5ن تعت ػػرب مه ػػد النظػػاـ الربؼب ػػاين  ،ال ػػذم تط ػػور فيم ػػا بع ػػد يف س ػػياؽ
اغبراؾ السياسي كالدستورم  ،بعيدان عن التنظًن الفكرم ليصل إىل الصورة اليت ىو عليهػا ،
بع ػ ػػد رب ػ ػػوؿ كام ػ ػػل كج ػ ػػذرم كص ػ ػػف بأن ػ ػػو مل يك ػ ػػن دمويػ ػ ػان  ،م ػ ػػن بل ػ ػػد عري ػ ػػق يف التقالي ػ ػػد
االرسػػتقراطية كالليرباليػػة إىل بريطانيػػا رائػػدة الديبقراطيػػة اغبديثػػة  ،سػػاعدىا علػػى ذلػػك عػػدة
عوامػػل مػػن أنبهػػا العقليػػة الربيطانيػػة احملافظػػة  ،كالظػػركؼ الطبيعيػػة الػػيت كجػػدت فيهػػا ك زيػػرة
صغًنة ؿبصنة طبيعيان مػن كافػة اعبهػات صػرفت جهودىػا لتطػوير البلػد( ، )1يضػاؼ إليهػا مػا
كاف لشخص اؼبلك كسلوكو ذباه النظاـ السياسي من دكر يف تطوره .
) -)1يرمػػز إلػػى ىػػذه الدكلػػة كفػػؽ صػػيغتيف  -1:الصػػيغة المطكلػػة كىػػي (المممكػػة المتحػػدة لبريطانيػػا العظمػػى كايرلنػػدا
الشمالية  ،مع اإلشارة إلى أف بريطانيا العظمى تضػـ انجمتػ ار كاسػككتمندا ككيمػ ػ ػ ػز ) -2 ،الصػيغة المختصػرة كىػي (

المممكػػة المتحػػدة ) كيرمػػز إلييػػا  UKكممكػػة بريطانيػػا اليػػكـ تحمػػؿ المقػػب التػػالي " اليزابيػػت الثانيػػة بفضػػؿ اهلل ممكػػة
المممكػػة المتحػػدة لبريطانيػػا العظمػػى كاليرلنػػدا الشػػمالية كلغيرىػػا مػػف الممالػػؾ كاأل ارضػػي كزعيمػػة الككمنكلػػث كحارسػػة

اإليماف " انظر في ذلؾ :د .نزيو رعد  ،القػانوف الدسػتوري العػاـ  ،طبعػة<<< 9ـ المؤسسػة الحديثػة لمكتػاب
))2
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والثانيـة  -أف النظػػاـ الدسػتورم كالسياسػػي يف بريطانيػا ال يسػػتند إىل دسػتور مكتػػوب  ،بػػل
يرتكػػز علػػى دسػػتور مكػ ٌػوف مػػن األع ػراؼ كالعػػادات الدسػػتورية  ،الػػيت كػػاف ؽبػػا دكر كبػػًن يف
نشأة كاستقرار ىذا النظاـ بعكس ما ىي عليو النظم الديبقراطية اؼبعاصرة .
كق ػػد يكت ػػب الكثػ ػًن ح ػػوؿ مع ػػايًن ال ػػنظم الديبقراطي ػػة  ،إال أننػ ػا نتوق ػػف عن ػػد م ػػا ػبص ػػو

األس ػػتاذ ؿبم ػػد عل ػػي ؿبم ػػد ب ػػأف " إط ــالق ص ــفة الديمقراطي ــة عل ــى أي نظ ــام سياس ــي
يتوقف على اعتمـاد شـروط ماديـة تتمثـل فـي التجـانس القـومي واالجتمـاعي  ،وشـروط

اير مادية تتضمن االتفاق على ثالث مسلمات رئيسية :

األولى منها االتفاق على االختالف(ٔ)  :ومعنـاه االتفـاق حـول مسـألة رئيسـية تواجـوالمجتمــع السياســي  ،واالخــتالف فــي اختيــار السياســة التــي ســوف تتبــع بصــدد ىــذه

المسألة .
 الثانيــة تتضــمن مبــدأ األالبيــة  :ويعنــي االتفــاق الجمــاعي أو التــزام الجميــع بقبــولالقرار الصادر عن األالبية بوصفو يمثل الكل .
 -الثالثة تتعلق بمبدأ التسوية  :وىـي نتيجـة منطقيـة للقبـول بمبـدأ األالبيـة  ،وتتطلـب

مزاجاً عقلياً يتسم بالتسامال المتبادل واحترام وجهات النظر المختلفة " (.)1

))1

– االتفػػػاؽ عمػػػى االخػػػتالؼ كق ػػد اس ػػتخدمت ى ػػذه الطريق ػػة كاس ػػتثناء عم ػػى األص ػػؿ كى ػػك مب ػػدأ المس ػػؤكلية الك ازري ػػة
الجماعية  ،كمػا يتطمبػو ىػذا المبػدأ مػف التضػامف كاالنسػجاـ الػكزارم المتمثػؿ بػدفاع كػؿ كزيػر عػف سياسػة الحككمػة

في النظاـ البريطاني  ،كىػي طريقػة ابتػدعتيا الحككمػة البريطانيػة فػي عػاـ  1932ألكؿ مػرة  ،الغايػة منيػا مكاجيػة
الظػػركؼ االسػػتثنائية التػػي ال مجػػاؿ

فييػػا لممخػػاطرة باسػػتقرار الػػك ازرة كالتػػبلؼ بػػيف أعضػػائيا  ،كػػاف مػػف نتيجتيػػا

السػػماح لمػػكزراء المعارضػػيف لق ػرار حكػػكمي مػػا فػػي معالجػػة األزمػػة التػػي تمػػر بيػػا الػػببلد بإبػػداء معارضػػتيـ لمق ػرار
داخؿ كخارج البرلماف عمنان  ،كفي حاالت أخرل خارج البرلماف فقط  ،أك االمتناع عػف التصػكيت فػي قضػايا أخػرل

كلممزيػػد  :د.حسػػػف البحػػػري  ،الرقابػػػة المتبادلػػػة بػػػيف السػػػمطتيف التشػػػريعية والتنفيذيػػػة كضػػػماف لنفػػػاذ القاعػػػدة

الدسػػتورية  /دراسػػة مقارنػػة  ،رس ػالة دكتػػوراه –مقدمػػة لكميػػة الحقػػوؽ بجامعػػة عػػيف شػػمس بمصػػر -5008

 ، 5009الصفحة  567وما بعدىا .
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 -األستاذ محمد عمي محمد  ،أصكؿ عمـ االجتماع السياسي  ،الجزء الثاني  ،دار المعرفة باإلسكندرية ،

طبعة عاـ  ، 1989ص 222
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كتفص ػػيالن فإنن ػػا س ػػنتناكؿ األفك ػػار كاؼبوض ػػوعات اؼبتعلق ػػة بفه ػػم كيفي ػػة تن ػػاكؿ الربؼب ػػاف
الربيطانػػي لوميفتو التشريعية موضوع ىذا اؼببحث ضمن اؼبطلبٌن اآلتيٌن:
المطلب األول  :النظام البرلماني في بريطانيا
المطلب الثاني  :مراحل العملية التشريعية في البرلمان البريطاني
ادلطهة األول
اننظاو انربدلاٍَ يف ترَطاَُا
أدل التط ػػور الت ػػارىبي ؼبؤسس ػػات اغبك ػػم يف بريطاني ػػا إىل قي ػػاـ أكؿ نظ ػػاـ برؼب ػػاين يف
العػػامل  ،كيف القػػرف السػػابع عشػػر كجػػد الربيطػػانيوف أهنػم كرةػوا عػػن غػػًن قصػػد مػػنهم صبيػػع مػػا
أسسػػتو اؼبػػذاىب الفكريػػة السياسػػية ( ، ) 5كىػػو مػػا حػػدا بػػاؼبفكر الفرنسػػي فيليػػب أرداف /
 / Philippe Ardantإىل كص ػػف النظ ػػاـ الربؼب ػػاين يف بريطاني ػػا عل ػػى " أنَّـ ـو شـ ــبيو
بحدائقها  ،فال وجود لتنظيم محدد  ،وألاراس منتظمة وال شجيرات مشـذبة  ،ولكـن
الفوضـ ــى الظـ ــاىرة محببـ ــة  ،واالبتكـ ــار العقالنـ ــي يجعـ ــل مـ ــن المبتـ ــذل البحـ ــث عـ ــن
التناس ـ ـ ـق  ،وعلى الرام من ذلـك النتـائج مترابطـة منطقيـاً والنظـام يعمـل  ،وىـو محـط

إعجاب وأحياناً تقليد ،ايـر أن المؤسسـات البريطانيـة تـذبل عامـةً عنـدما تغـرس خـارج

أرضها بعيداً عن ضباب بريطانيا والذىنية االنكليزية ،تماما كعصافير الجزر التي تفقـد

رونقهــا وتمــوت عنــدما تنقــل إلــى أوربــا ،فقــط بع ـ

دول الكومنولــث التــي معظــم

المواطنين فيها من االنكليز تعمل فيها المؤسسات بشكل جيد "(ٕ) .

( - )1د .صػبلح عمػػي ٌنيػػكؼ  ،مػػدخؿ إلػػى الفكػػر السياسػي الغربػػي  ،الجػػزء األكؿ  ،كميػػة القػػانكف كالعمػػكـ السياسػػية /
األكاديمية العربية في الدانمرؾ  ،ط  ، 2004ص 97
Paris, e
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إف دراسػ ػػة التطػ ػػور التػ ػػارىبي للنظػ ػػاـ السياسػ ػػي كالدسػ ػػتورم لربيطانيػ ػػا الػ ػػذم كصػ ػػف
بػ ػػالتطور التػ ػػدرهبي  ،كمػ ػػا أفػ ػػرزه مػ ػػن مؤسسػ ػػات  ،كاإلطػ ػػار الدسػ ػػتورم الػ ػػذم تعمػ ػػل فيػ ػػو
مؤسسػات ىػذا النظػاـ سػي علنا قػادرين علػى فهػم طبيعػة عمػل الربؼبػاف الربيطػاين  ،كعالقتػػو
باؼبؤسسػػات الدسػػتورية األخػػرل ن اؼبلػػك كالػػوزارة ن كمػػدل ارتباطػػو باؼبؤسسػػات السياسػػية
الفاعلػػة ناألح ػزاب – ال ػرأم العػػاـ الربيطػػاين ن ك تأةًنىػػا علػػى أدائػػو لوميفتػػو التش ػريعية مػػن
الناحيتٌن العملية كالنظرية  ،كذلك من خالؿ الفرعٌن اآلتيٌن :
الفرع األول  :تطور النظام البرلماني في بريطانيا
الفرع الثاني  :المؤسسات السياسية والدستورية في عالقتها مع البرلمان

الفرع األول
تطور النظام البرلماني في بريطانيا

مل يكػػن النظػػاـ الربيطػػاين يومػان كليػػد نظريػػة  ،أك نتػػاج تفكػػًن كحبػػث مػػن الربيطػػانيٌن
يف أم كقػت عػن كيفيػػة أك طريقػة اغبكػم عػػرب بنػاء نظػػاـ برؼبػاين أك غػًن برؼبػػاين  ،لكػنهم بنٌػوا
مؤسسػػايم ربػػت تػػأةًن الظػػركؼ كيف مواجهػػة حػػاالت اقتضػػت ازبػػاذ موقػػف منهػػا  ،ككانػػت
ىذه اؼبواجهة تتأةر دبوازين القول داخل استمع الربيطاين  ،األمر الػذم أدل يف البدايػة إىل
انتق ػػاؿ الس ػػلطة م ػػن اؼبل ػػك إىل الربؼب ػػاف  ،كبع ػػد ذل ػػك م ػػن الربؼب ػػاف إىل ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوزارة نح ػػزب
األكثري ػ ػػةن  ،ككالدة أكؿ نظ ػ ػػاـ برؼب ػ ػػاين يف الع ػ ػػامل يف ع ػ ػػاـ  ، 5341ح ػ ػػا أن ػ ػػو يق ػ ػػاؿ أف
الربيط ػػانيوف بع ػػدما ق ػػرؤكا م ػػا كتب ػ ػو مونتيس ػػكيو اكتشف ػ ػوا أف لديه ػ ػم دس ػػتوران عرفي ػ ػان نغ ػػًن
مكتوب ن(.)1
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كالنظاـ السياسي الربيطػاين الػذم جػاء نتي ػة تطػور اغبػراؾ السياسػي عػرب التػاريخ  ،سبيٌػز
بأنو نظاـ كاف يتماشػى مػع متطلبػات التغيػًن االجتماعيػة كاالقتصػادية كيسػايرىا  ،كبأنػو مل
يعػػرؼ طيلػػة مراحػػل نشػػأتو ص ػراعات حػػادة أدت لقطػػع مسػػًنة تطػػوره ىػػذه باسػػتثناء قيػػاـ

ديكتاتوري ػػة كركموي ػػل بع ػػد إع ػػداـ اؼبل ػػك ش ػػارؿ األكؿ ن5ن  ،حي ػػث لع ػػب الربؼب ػػاف كتط ػػور
سػػلطاتو دكران مهمػان يف مسػػًنة تطػػور النظػػاـ السياسػػي الربيطػػاين  ،الػػذم مػ َّػر يف مراحػػل أربػػع
كاتسمت مؤسساتو بصبغة الديبقراطية الربؼبانية يف هناية اؼبطاؼ  ،كانتزع خالؽبػا الربؼبػاف مػن
اغبكػػاـ أىػػم الوةػػائق الدسػػتورية كالقانونيػػة  ،الػػيت لعبػػت دكران أساسػػيان يف مسػػار تطػػور اغبيػػاة

الدستورية يف بريطانيا  ،كأصبح النظاـ السياسي كالدستورم فيها يرتكز على تلك األعػراؼ
كالع ػػادات الدس ػػتورية  ،كبنتي ػػة التط ػػور ال ػػديبقراطي ؽب ػػذه اؼبؤسس ػػات  ،كقناع ػػة الربيط ػػانيٌن
كترسخت باؼبمارسة مل يشػعركا
تكرست ٌ
بتلك األعراؼ كالتقاليد القانونية كالدستورية  ،اليت ٌ

ط ػواؿ تػػارىبهم السياسػػي باغباجػػة لوضػػع دسػػتور مكتػػوب  ،يػػنظم العالقػػة بػػٌن السػػلطات
العامة أك العالقة بٌن ىذه السلطات كبٌن اؼبواطنٌن كصيانة حقوقهم كربديد كاجبايم ن1ن.
مر بها النظام السياسي في بريطانيا :
أوالً -المراحل التي َّ

يصػػنف غالبيػػة البػػاحثٌن ىػػذه اؼبراحػػل تبعػان ؼبراحػػل التطػػور الػػديبقراطي إىل ةػػالث مراحػػل
تارىبي ػػة ن4ن ،اؼبلكي ػػة اؼبقي ػػدة  ،اؼبلكي ػػة الربؼباني ػػة  ،الديبقراطي ػػة الربؼباني ػػة  ،كيف س ػػياؽ لخ ػػر ،
تص ػػنف اؼبراح ػػل عل ػػى كب ػ ػ وو ج ػػاءت في ػػو اؼبرحل ػػة األكىل م ػػع بداي ػػة كج ػػود الربؼب ػػاف لف ػػرض
الضػرائب كباختصػػاص تشػريعي غػًن ملػػزـ  ،أمػػا اؼبرحلػة الثانيػػة فقػػد أتػت مػػع انقسػػاـ الربؼبػػاف
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 قيػػاـ حككمػػة مدنيػػة عمػػى نحػ وػك قريػػب مػػف الجميكريػػة يحكػػـ فييػػا مجمػػس الدكلػػة مػػف  ، 1653-1649أكليفػػركركمكيػػؿ ك يػػدعى حػػامي الػػديار مػػف  ، 1658-1653كريتشػػارد كركمكيػػؿ مػػف  ،1659-1658انظػػر  :أ.

محمد غريب جودة  ،كتاب مػوجز تػاريخ العػالـ  ،مكتبػة القػرآف لمطبػع القػاىرة  ،ص  ، 5:0ككػذا  :د .سػعيد
))2
))3

بو شعير  ،القانوف الدستوري والنظـ السياسية المقارنة  ،مرجع سابؽ  ،ص ;<9

 -د  .نزيو رعد  ،القانكف الدستكرم العاـ  ،مرجع سابؽ  ،ص 194

 د  .ادمػ ػػكف رب ػ ػػاط  ،الكس ػ ػػيط ف ػ ػػي الق ػ ػػانكف الدسػ ػػتكرم الع ػ ػػاـ ج ، 1دار العم ػ ػػـ لممبلي ػ ػػيف بي ػ ػػركت  ،ط ،1970ص.112

127

إىل ؾبلسػػٌن كباختصاصػػات متسػػاكية  ،كيف اؼبرحلػػة الثالثػػة سػػيطر فيهػػا ؾبلػػس العمػػوـ علػػى
التشريع.
إال أن ػػو كنظ ػران لوج ػػود ب ػػذكر اغبي ػػاة الربؼباني ػػة يف مرحل ػػة س ػػلطاف اؼبل ػػوؾ اؼبطل ػػق  ،كبغي ػػة
التعرؼ على األىداؼ اليت نشأ الربؼبػاف ألجػل تلبيتهػا كدكرىػا يف تطػور كمائفػو  ،كانعكػاس
ذلػك علػػى تبلػور النظػػاـ الدسػػتورم ككػل  ،فإننػػا سػندرج مرحلػػة اؼبلكيػػة اؼبطلقػة ضػػمن ىػػذه
الدراسة كنقسم ىذه اؼبراحل موضوع الدراسة إىل أربع :

 -5مرحلة الملكية المطلقة :
لعبػػت الكنيسػػة يف البدايػػة دكران مهم ػان يف توحي ػػد اؼبمالػػك كاؼبقاطعػػات اؼبنتش ػػرة ض ػػمن
اقبلػرتا يف فبلكػػة كاحػػدة ظبيػػت اؼبملكػػة اؼبتحػػدة  ،كمهػػرت بعػػدىا اغباجػػة إىل كجػػود صبعيػػة
عموميػػة تضػػم األش ػراؼ كأم ػراء اؼبقاطعػػات كرجػػاؿ ال ػدين ن األسػػاقفة ن كاػباصػػة مػػن رجػػاؿ
اؼبلػ ػػك احملػ ػػاربٌن  ،كأطلػ ػػق علػ ػػى ىػ ػػذا اسلػ ػػس اسػ ػػم مجلـ ــس الحكمـ ــاء  ،الػ ػػذم كػ ػػاف لػ ػػو
اختصاصػػات كاسػػعة نظريػان يف اؼبوافقػػة علػػى التشػريعات الػػيت يسػنٌها اؼبلػػك كفػػرض الضػرائب
إال أنو كمن الناحية الفعلية كاف اؼبلك ىو صاحب السلطة ألف اختيػار أعضػاء اسلػس كػاف
يتم من قبلو .
كبعػػد أف تعرضػػت اقبلػرتا للغػزك النورمانػػدم يف عػػاـ  5022كقتػػل اؼبلػػك ىاركلػػد الثػػاين
كتتويج اؼبلك كيلياـ الفاتح عػاـ ن 5043 -5022ن فقػد ق إقػرار مبػدأ الػوالء للعػرش بػدالن

مػػن الػػوالء ألم ػراء اؼبقاطعػػات  ،كتشػػكل مػػا يسػػمى بــالمجلس الكبيــر  ،الػػذم كػػاف اؼبلػػك
يل أ إليو الستشارتو كإبداء رأيو حوؿ التشريعات اليت ينوم إقرارىا ن5ن.
تط ػػور االىتم ػػاـ ب ػػدكر اسل ػػس الكب ػػًن يف بداي ػػة الق ػػرف الث ػػاين عش ػػر م ػػع عهػ ػ ػػد ىنػ ػػرم
الثانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عاـ ن 5545-5513ن الذم كػاف هبتمػع بػو  ،كيعػرض عليػو القػوانٌن للموافقػة
عليهػػا كعلػػى السياسػػة الػػيت يتبعهػػا  ،إال أنػػو حصػػل بعػػد ذلػػك شػػقاؽ بػػٌن اسلػػس كبػػٌن
اؼبلك جوف سانتًنا ابن ىنرم الثاين عػاـ ن5555ن بسػبب طغيػاف األخػًن كفرضػو لضػرائب
))1
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جدي ػػدة  ،كسبك ػػن بع ػػدىا الن ػػبالء كاألشػ ػراؼ مػ ػن إجب ػػار ى ػػذا اؼبل ػػك عل ػػى إص ػػدار اؼبيث ػػاؽ
األعظم عاـ ن5151ن يف سبيل توفًن اغبريات العامػة كصػيانتها مػن اسػتبداد اؼبلػك  ،كنشػأ
البرلمان من رحم اسلس الكبًن عندما قرر اؼبلك ىنػرم الثالػث ابػن جػوف عػاـ ن -5152
5131ن من القرف الثالث عشر دعوة أعضاء منتخبٌن مػن ىيئػة ناخبػة ن فارسػٌن كنػائبٌن
ع ػػن الربجوازي ػػة يف اؼبدين ػػة ن كاس ػػتقر ال ػرأم عل ػػى أف الضػ ػريبة ال تف ػػرض إال دبوافق ػػة اؼبمثل ػػٌن
اؼبنتخبػ ػػٌن إىل جان ػ ػػب األس ػ ػػاقفة كاألش ػ ػراؼ  ،كب ػ ػػدأت اجتماعات ػ ػػو تص ػ ػػبح دكري ػ ػػة  ،كيبت ػ ػػد
اختصاصػػو للمسػػائل التش ػريعية يف عصػػر ادكارد الثالػػث عػػاـ ن5412ن ،كغػػدت استشػػارتو
ضػ ػػركرية كإف كانػ ػػت غػ ػػًن ملزمػ ػػة  ،كانقسػ ػػم اسلػ ػػس إىل ؾبلسػ ػػٌن حبيػ ػػث انفصػ ػػل األسػ ػػاقفة
كاألشراؼ عن األعضاء اؼبنتخبٌن  ،الذين شكلوا ؾبمػوعتٌن منفصػلتٌن ككػاف ؽبمػا حػق رفػع
العرائال للملك  ،اليت تتضمن رغبات فبثلي الشػعب بوضػع قػوانٌن معينػة أك تعػديل مػا ىػو
قائم بعد أف تتم مناقشػتها يف اسلسػٌن  ،كقػد اسػتحوذ مػن خالؽبػا فيمػا بعػد اسلسػاف علػى
االختصػػاص التشػريعي  ،عػػن طريػػق حػػق اقػرتاح القػوانٌن  ،الػػيت مل يكػػن للملػػك غػػًن اؼبوافقػػة
عليها لتصػبح قانونػان كجػزءان مػن التشػريع الربيطػاين ن5ن  ،كىػو مػا قيػد سػلطة اؼبلػك  ،كمل يعػد

م ػػن حق ػػو س ػػن القػ ػوانٌن  ،كإمب ػػا اقرتاحه ػػا فق ػػط  ،كعػ ػد ذل ػػك االنطالق ػػة األكىل يف ص ػػياغة
التشػريع الربؼباين  ،كاستقامت بذلك سػلطة التشػريع للربؼبػاف  ،كانفصػلت عػن سػلطة التنفيػذ
الػػيت كػػاف يتوالىػػا اؼبلػػك ككزراؤه  ،ن1ن كقػػد كافػػق اؼبلػػك ىنػػرم الرابػػع عػػاـن  5303ن علػػى
عػػرض كػػل اؼبسػػائل اؼبرتبطػػة بػػاألمور اؼباليػػة علػػى ؾبلػػس العمػػوـ  ،ل بعػػد ذلػػك علػػى ؾبلػػس
اللوردات.
بع ػػد ق ػػدكـ عائل ػػة تي ػػودكرز إىل اغبك ػػم كيف ع ػػاـ  5115ب ػػدأ الربؼب ػػاف هبتم ػػع بش ػػكل
مستمر رغم كجود اغبكم اؼبلكي االستبدادم اؼبطلػق  ،الػذم تبػدل يف قػوؿ اؼبلػك جػيمس
األكؿ مػػن أسػػرة سػػتيوارت الػػذم حكػػم يف عػػاـ ن 5241 -5204ن " :أف اؼبلػػوؾ هبلسػػوف
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علػػى عػػركش اإللػ ػ ػ ػػو يف األرض " ن5ن ،كبعػػد ت ػػويل اؼبلػػك شػػارؿ األكؿ اغبكػػم م ػػابٌن ع ػػامي
ن5235-5211ن ق ػػاـ بتعطي ػػل اغبي ػػاة الربؼباني ػػة ال ػػيت كان ػػت ق ػػد ب ػػدأت  ،كمل ي ػػدع الربؼب ػػاف
لالنعقاد طيلة مدة حكمو  ،إال بعػد قيػاـ ةػورة  5244اسػكتلندا ضػد االنكليكانيػة نرجػاؿ
الػػدين ن عنػػد مػػا اضػػطر اؼبلػػك لػػدعوة الربؼبػػاف بقصػػد فػػرض ضػرائب جديػػدة إلجهػػاض ىػػذه
الثػػورة  ،ككػػاف أف صػ ٌػوت ىػػذا الربؼبػػاف عنػػد دعوتػػو ضػػد اؼبلػػك ككزرائػػو كمستشػػاريو  ،كأقػ َّػر

عريضة ( بيم وىيمبدام ن اؼبنظمة لقواعد العمػل الربؼبػاين الػيت كػاف قػد رفضػها اؼبلػك شػارؿ
األكؿ الذم أعدـ فيما بعد  ،كقامت علػى أعقػاب ذلػك صبهوريػة كركمويػل الديكتاتوريػة ،
كجػػاءت ةػػورة عػػاـ  5234إلعػػادة اؼبلكيػػة بشػػركط مل يتقيػػد هبػػا اؼبلػػك شػػارؿ الثػػاين الػػذم
حكػػم بػػٌن عػػامي ن 5241-5220نن1ن  ،حصػػل بعػػدىا انقسػػاـ داخػػل الربؼبػػاف بػػٌن مػػن
ىػػاجم الكنيسػػة االنكليكياني ػة كدافػػع عػػن مبػػدأ س ػػيادة القػػانوف بصػػدكره عػػن الربؼب ػػاف كقػػد
ظبيػػت اسموعػػة بػػالوي  ،كبػػٌن صباعػػة التػػورل الػػذين دافعػوا عػػن صػػالحيات اؼبلػػك كامتيازاتػػو
دبواجه ػػة الربؼبػ ػػاف  ،ككانػ ػػت اسموعت ػػاف ن ػ ػواة غبػ ػػزب احمل ػػافظٌن اؼبسػ ػػاند للملكيػ ػػة  ،كحػ ػػزب
األحرار اؼبدافع عن حقوؽ الربؼباف يف مواجهة اؼبلك يف عاـ  5235ن 4ن.
 -1الملكية المقيدة :

كػ ػػاف مػ ػػن نتػ ػػائج األزمػ ػػة الػ ػػيت تسػ ػػببت هبػ ػػا أسػ ػػرة سػ ػػتيوارت نشػ ػػارؿ الثػ ػػاين –جػ ػػيمس
الث ػ ػػاين" "5244-5241ن إبع ػ ػػاد الربؼب ػ ػػاف ع ػ ػػن فبارس ػ ػػة س ػ ػػلطاتو يف ال ػ ػػبالد كع ػ ػػدـ دعوت ػ ػػو

لالنعقػػاد  ،كرفػػال تقيٌػػد اؼبلػػك بقــانون الهايبــاس كوربــوس نالضػػامن للحريػػة الشخصػػية ن،
وقانون الحقوق نعاـ  5245ن الذم أقر سلطة التشريع للربؼباف  ،كمنع على اؼبلك فػرض
ض ػرائب جديػػدة دكف موافقػػة ىػػذا الربؼبػػاف  ،كبقػػي للملػػك مػػن كػػل ىػػذه الصػػالحيات حػػق
نقال القوانٌن كإصػدار اؼبراسػيم التنظيميػة بعػد أف حػدد نفقػات الدكلػة كاؼبلػك  ،كعلػى أف
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يكػػوف التصػػويت يف الربؼبػػاف إلزاميػان كسػػنويان علػػى الض ػرائب كموازنػػة الدكلػػة كخباصػػة النفقػػات
العسػكرية منهػا  ،كق ذلػك بانتظػاـ منػذ عػػاـ  5245فقػد اسػتمر الصػراع الػذم تفػاقم بػػٌن
اؼبلػك كالربؼبػػاف حػوؿ ىػػذه الصػالحيات إىل أف قػػرر الربؼبػاف كبقػرار اسػتثنائي منػػو دعػوة أسػػرة
أكرانػػج ناؼبلػػك كليػػاـ الثالػػث اؼبقػػرتف دبػػارم الثانيػػة ابنػػة جػػاؾ الثانػ ػ ػ ػػي ن للحكػػم  ،ككقػػع ىػػذا
اؼبلػػك قانون ػان لػػدعم سػػلطة الربؼبػػاف  ،كالتقليػػل مػػن امتيػػازات التػػاج فبػػا أدل إىل زيػػادة نفػػوذ
الربؼبػػاف  ،كبػػدأت بػػذلك اؼبرحلػػة الثانيػػة مػػن تػػاريخ اغبيػػاة الربؼبانيػػة يف مػػل اؼبلكيػػة اؼبقيػػدة ،
كمهػػر أكؿ نظػػاـ سياسػػي لي ػربايل يف العػػامل  ،الػػذم كػػاف نظام ػان متوازن ػان مػػن الناحيػػة النظريػػة
بوجػػود ملػػك يتػػوىل السػػلطة التنفيذيػػة  ،كيبلػػك حػػق حػػل ؾبلػػس العمػػوـ ن كاليتػػو ذبػػدد كػػل
ة ػػالث س ػػنوات ن دكف أف يك ػػوف للربؼب ػػاف ح ػػق اؼبس ػػاس دبوق ػػع اؼبل ػػك ال ػػذم وبك ػػم دب ل ػػس
مكػػوف مػػن مستشػػارم اؼبلػػك األساسػػيٌن الػػذم ظبػػي كابينيػػت نCabinetن ن5ن  ،إال أنػػو

كم ػػن الناحي ػػة العملي ػػة  ،كعل ػػى كب ػػو ؿب ػػدكد ف ػػإف اؼبل ػػك ال ػػذم ق اختي ػػار أسػ ػرتو بقػ ػرار مػ ػ ػ ػن
الربؼبػػاف  ،كػػاف يشػػعر بأنػػو مسػػؤكؿ أمػػاـ الربؼبػػاف إذا مػػا أخػػل بالتزاماتػػو  ،كأف الربؼبػػاف قػػادر
على إسقاطو بدليل ما جرل يف عاـ  5235مع اؼبلك شػارؿ األكؿ  ،كيف عػاـ  5244مػع
جػػاؾ الثػػاين  ،ك ذبػ ٌذر النظػػاـ التمثيلػػي  ،كأيقػػر يف ىػػذه اؼبرحلػػة مبػػدأ الفصػػل بػػٌن السػػلطات
علػػى كبػػو كاضػػح بعػػد أف حصػػل الفصػػل يف الربؼبػػاف بػػٌن ؾبلػػس العمػػوـ كؾبلػػس اللػػوردات ،
كأقػػرت تش ػريعات ضػػامنة للحريػػات األساسػػية  ،كأصػػبح اؼبلػػك دبؤسسػػة التػػاج كمػػا الربؼبػػاف
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 كاف الممؾ يقكـ باختيار بعض المستشاريف مف بيف األكثرية في مجمس العمكـ بقصػد تجنػب النػزاع مػع البرلمػاف ،كشكؿ ذلؾ أساس القاعدة التػي اعتمػدت فيمػا بعػد فػي اختيػار أعضػاء الحككمػة مػف األكثريػة كالتحػكؿ التػدريجي
ألف يككف المجمس المككف مف أبرز مستشارم الممؾ إلى مجمس منبثؽ عف األكثرية البرلمانيػة  ،كبػات معبػ ار أكثػر
ع ػػف إرادة ى ػػذه األكثري ػػة من ػػو ع ػػف إرادة المم ػػؾ  ،كظي ػػرت أعػ ػراؼ خ ػػبلؿ الق ػػرف الس ػػادس عش ػػر تتعم ػػؽ بمس ػػؤكلية
المستشاريف الجنائية كيتـ تكجيو التيمة ليـ مػف مجمػس العمػكـ عمػى أف يصػار لمحػاكمتيـ أمػاـ مجمػس المػكردات ،
ككانػػت األسػػاس التاريخ ػ ػ ػػي لممسػػؤكلية السياسػػية لمحككمػػة أمػػاـ مجمػػس العمػػكـ  -انظػػر فػػي ذلػػؾ  :د .سػػعيد بػػو
شعير ،القانوف الدستوري والنظـ السياسية المقارنة  ،مرجع سابؽ  ،ص 500
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مغركسان بقوة يف التقاليد السياسية كاغبقوقية للنظاـ الدستورم الربيطاين ن 5ن  ،كربػوؿ النظػاـ
اؼبلكي اؼبقيد إىل نظاـ اؼبلكية الربؼبانية .
 -4الملكية البرلمانية :
يف البدايػػة كػػاف اؼبلػػك ىػػو اغبكومػػة كوبكػػم مػػن خػػالؿ ؾبلػػس بػػات تػػدرهبيان يعػػٌن كامػػل
أعضػػائو فبػػن يتمتعػػوف باألغلبيػػة يف ؾبلػػس العمػػوـ  ،إال أنػػو كبػػانقراض أسػػرة سػػتيوارت مػػع
بداية القرف السػادس عشػر ازبػذ الربؼبػاف قػرارا يف عػاـ  5305اسػتدعى دبوجبػو أسػرة جديػدة
للحكػػم ىػػي أسػػرة ىػػانوفر األؼبانيػػة  ،كالػػيت ت ػرتبط بعالقػػة قػػر مػػع األسػػرة اؼبنقرضػػة  ،ك مل
تكن تعرؼ اللغة االنكليزية من جػورج األكؿ ن 5353ن ،إىل جػورج الثػاين ن 5320ن ن1ن،
كبالتػػايل حكػػم بريطانيػػا ملػػوؾ ؼبػػدة نصػػف قػػرف كػػانوا غػػًن مهتمػػٌن بالسياسػػة كهبهلػػوف اللغػػة
االنكليزية  ،كبسبب جهلهػم هبػا كػانوا يتغيبػوف عػن حضػور اجتماعػات الكابينيػت فبػا أدل
إىل يمػػيش دكرىػػم كعػػدـ فبارسػػتهم لسػػلطايم الواسػػعة كزبلػػيهم عنهػػا ليػػربز دكر كزيػػر مػػن
بػػٌن الػػوزراء يتػػوىل رئاسػػة االجتماعػػات بثقػػة اؼبلػػك كل ٌقػػب بػػالوزير األكؿ  ،كبسػػبب تضػػامن
ؾبلػػس العمػػوـ مػػع األسػػرة اغباكمػػة عبػػأ اؼبلػػك إىل تعيػػٌن رئػػيس األغلبيػػة يف ؾبلػػس العم ػػوـ
كػػوزير أكؿ كمنحػػو سػػلطة اؼببػػادرة  ،ككػػاف ذلػػك مؤش ػران علػػى اح ػرتاـ سػػلطة الربؼبػػاف كتوطيػػد
سيادتو كتفوؽ سلطتو على سلطة اؼبلك ن4ن.
تطورت األحداث تبعان لشخصية اؼبلك اغبػاكم  ،ففػي عػاـ  5320تػوىل العػرش اؼبلػك
جورج الثالث الذم كاف يتقن االنكليزية  ،كقػرر اسػتعادة اغبكومػة كالسػيطرة علػى الربؼبػاف ،
كبفع ػػل السياس ػػات الفاس ػػدة الػ ػػيت اتبعه ػػا  ،كىزيب ػػة بريطانيػ ػػا باس ػػتقالؿ الوالي ػػات اؼبتحػ ػػدة
األمريكيػػة يف عػػاـ  5332ةػػار الربؼبػػاف علػػى حكومػػة اؼبلػػك  ،كسػػقطت اغبكومػػة ألكؿ مػػرة
ربػػت تػػأةًن ضػػغط الربؼبػػاف  ،كبػػدأت خصػػائص النظػػاـ الربؼبػػاين تتبلػػور ،حبيػػث أنػػو مل يكػػن
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 د .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية بيف النظرية كالتطبيؽ  ،مرجع سابؽ  ،ص 84– أ  .محمد غريب جكدة  ،مكجز تاريخ العالـ  ،مرجع سابؽ  ،ص . 271
 د .زىيػر شػكر  ،الكسػيط فػي القػانكف الدسػػتكرم  ،الجػزء األكؿ ( القػانكف الدسػتكرم كالمؤسسػات السياسػػية ) ،مرجع سابؽ  ،ص 321
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لػػوزارة أف ربكػػم إال أف تكػػوف مؤيػػدة بأغلبيػػة برؼبانيػػة نكزارة برؼبانيػػة ن كتكػػوف مسػػؤكلية ىػػذه
ال ػػوزارة السياس ػػية كالتض ػػامنية أم ػػاـ الربؼب ػػاف  ،كك ػػاف ذل ػػك اس ػػت ابة ؼبب ػػدأ ق ػػدًن يف الت ػػاريخ
السياسػي الربيطػػاين مبػػدأ اغبصػػانة اؼبلكيػة كعػػدـ مسػػؤكلية اؼبلػػك الػيت نػػتج عنهػػا حبكػػم تطػػور
اؼبف ػػاىيم الديبقراطي ػػة "مب ػػدأ ع ػػدـ ج ػواز مباش ػػرة اؼبل ػػك مهام ػػو مباش ػػرةن ب ػػل بواس ػػطة كزارة
مسػػؤكلة أمػ ػػاـ الربؼبػ ػ ػػاف " ن5ن  ،كاسػػتقرت ىػػذه التقاليػػد ط ػواؿ حكػػم اؼبلكػػة فيكتوريػػا الػػذم
داـ حا عاـ  ، 5505كمل يعد ىناؾ أزمة بٌن التاج كالربؼباف ن1ن.
 -3مرحلة البرلمانية الديمقراطية :
بعد تثبيت األصػوؿ كالتقاليػد الربؼبانيػة يف بريطانيػا جبملػة مػن القػوانٌن كالتشػريعات مػع
بداي ػػة الق ػػرف التاس ػػع عش ػػر  ،كال ػػيت أسس ػػت للحي ػػاة السياس ػػية الديبقراطي ػػة فيه ػػا  ،كعل ػػى
األخص اؼبتعلق منها بإصالح قػانوف االنتخابػات يف عػاـ  5441كإقػرار مبػدأ االقػرتاع العػاـ
كالتػػأةر دببػػدأ السػػيادة الشعبي ػػة  ،كمه ػور النظػػاـ اغبػػزيب كربولػػو إىل عنصػػر أساسػػي يف اغبيػػاة
السياسػية  ،كقػػانوف توزيػع اؼبقاعػػد يف الربؼبػػاف ن5433ن أصػبح بعػػدىا ؾبلػس العمػػوـ مصػػدران
للس ػ ػػلطة  ،كاؼبل ػ ػػك ؾب ػ ػربان عل ػ ػػى تس ػ ػػمية زع ػ ػػيم األغلبي ػ ػػة يف ؾبل ػ ػػس العم ػ ػػوـ كزي ػ ػران أكؿ بع ػ ػػد
االنتخابػػات العامػػة  ،كمل يبػػق للملػػك سػػول سػػلطة ؿبػػدكدة كرمزيػػة  ،سبكػػن الربؼبػػاف بق ػرارات
منػػو مػػن تقلػػيص صػػالحيات اؼبلػػك إىل حػػد أهنػػا أصػػبحت صػػالحيات شػػكلية  ،مرتبطػػة
بقيادتػػو لل ػػيش كتوزيػػع األلقػػاب كاألكظبػػة  ،كدعػػوة الربؼبػػاف لالنعقػػاد  ،كحػػق العفػػو  ،كمػػن
الناحي ػػة العملي ػػة سب ػػارس ى ػػذه الص ػػالحيات م ػػن قب ػػل اغبكوم ػػة  ،كب ػػذلك ارتبط ػػت الربؼباني ػػة
الديبقراطية كتطورىا بتطور كمائف الربؼباف كموقعو بٌن اؼبؤسسػات الدستوري ػ ػػة ن4ن ،كسػنأيت
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– د  .زىير شكر  ،المرجع السابؽ  ،ص 323
 -د  .حافظ الدليمي  ،النظـ السياسية في أكربا الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية  ،مرجع سابؽ  ،ص 82
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 ، 1984ص 10

133

تفصػ ػػيالن علػ ػػى مؤسسػ ػػة التػ ػػاج ككاقػ ػػع اؼبؤسسػ ػػات األخػ ػػرل بوضػ ػػعها ال ػ ػراىن عن ػ ػػد دراس ػ ػػة
اؼبؤسسات الدستورية يف بريطانيا يف عالقتها مع الربؼباف لدل فبارستو لسلطة التشريعن5ن.
ثانياً -القواعد الدستورية األساسية في بريطانيا :

تطػ ػػور النظػ ػػاـ السياسػ ػػي يف بريطانيػ ػػا الػ ػػذم اتسػ ػػم بػ ػػالتطور التػ ػػدرهبي  ،مػ ػػع التطػ ػػور
االجتماعػ ػ ػ ػػي  ،كالذم لعب فيو شػخص اؼبلػك دكران مهمػان يف عالقتػو مػع النػبالء كاألشػراؼ
من أمراء اإلقطاع ك األساقفة  ،الذين قادكا الصراع يف البداية حا سب ٌكنػت ىػذه الطبقػة مػن

إجبػار اؼبلػك علػى توقيػع اؼبيثػاؽ األعظػم لتبػدأ بػذكر العمػل الربؼبػاين بػالظهور  ،كمػن بعػدىم
كػػاف للطبقػػة الربجوازيػػة الػػدكر القيػػادم يف مرحلػػة توطيػػد سػػيادة الربؼبػػاف ن1ن ،كمهػػرت مػػع
الزمن كخالؿ ىذا الصراع غًن الدموم بٌن اؼبلػك كالربؼبػاف ؾبموعػة مػن القواعػد الدسػتورية ،
الػ ػػيت تناقلتهػ ػػا كمارسػ ػػتها السػ ػػلطات العامػ ػػة يف بريطانيػ ػػا يف عالقتهػ ػػا مػ ػػع بعضػ ػػها بعض ػ ػان ،
ككػذلك يف عالقتهػػا مػػع اؼبػواطنٌن  ،كشػػكلت مػػع الػػزمن ىػػذه األعػراؼ كالتقاليػػد الدسػػتورية
أغلبيػػة قواعػػد الدسػػتور الربيطػػاين مػػع عػػدد مػػن الوةػػائق اؼبكتوبػػة  ،كىػػو مػػا يػػدعو إىل القػػوؿ
ب ػػأف الدس ػػتور الربيط ػػاين دس ػػتور ع ػػريف  ،ك إف أح ػػدا ال يش ػػك بوج ػػود ى ػػذا األع ػراؼ ،ال ػػيت

تكتسب صفتها اإللزامية كػأعراؼ دسػتورية مػن قبػوؿ الػرأم العػاـ هبػا  ،مػع أف عػددان قلػيالن
مػػن الفقهػػاء يشػػككوف بقيمػػة األع ػراؼ الدسػػتورية علػػى اعتبػػار أهنػػا أع ػراؼ غػػًن مسػػتقرة ،
كيبكن أف تتبدؿ بقرار من قبل الربؼباف  ،مع مهور عػادات تتعػارض معهػا ن4ن  ،كمػع ذلػك
فإنػػو مػػن اؼبؤكػػد أف السػػلطات العامػػة يف بريطانيػػا ككػػذلك الشػػعب الربيطػػاين وبػػافظوف علػػى
األعراؼ  ،كيكنٌوف يف داخلهم احرتامان شديدان كالتزامػان بأحكامهػا ،كيشػبٌو الفقيػو االنكليػزم
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 د .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانيػة بػيف النظريػة كالتطبيػؽ د ارسػة مقارنػة  ،مرجػع سػابؽ  ،ص  ، 88ك ػ ػػذا:د .زىير شكر  ،الكسيط في القانكف الدستكرم  ،الجزء األكؿ ( القػانكف الدسػتكرم كالمؤسسػات السياسػية ) ،مرجػع
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نJenningsن األع ػراؼ " بأهنػػا اللحػػم الػػذم يكسػػو العظػػاـ العاريػػة للقػػانوف  ،كىػػي الػػيت
ذبع ػػل الدس ػػتور يعم ػػل عل ػػى أرض الواق ػػع كرب ػػافع عل ػػى عالق ػػة الدس ػػتور ب ػػالنمو الفك ػػرم
للم تمع "ن5ن.

حيث يبكن التعػرؼ علػى ةالةػة مصػادر للقواعػد كاألحكػاـ الدسػتورية يف بريطانيػا ن1ن ،
كىي دكف أكلوية يف الرتتيب :
 -5الوث ــائق والق ــوانين الص ــادرة ع ــن البرلم ــان  :كتعت ػػرب نق ػػاط االنط ػػالؽ يف الت ػػاريخ

الدستورم االنكليزم ك ؽبا شأف عظيم يف تنظػيم العالقػة بػٌن التػاج كاألمػة  ،ككانػت تصػدر
تتوهب ػان لنضػػاؿ برؼبػػاين حقيقػػي هبػػرب اؼبلػػوؾ علػػى توقيػػع ىػػذه الوةػػائق كالق ػوانٌن كاألمثلػػة كثػػًنة
أنبها كاف :
* الميثــاق األعظــم ن كلػػو تسػػميات عػػدة منهػػا العهػػد األعظػػم – الشػػرعة العظمػػى -
اؼباكنا كارتا""Magna chartaن  ،كىي الوةيقة التارىبية األساسية األكىل  ،اليت سبكنػت
طبقة النبالء كاألشراؼ من انتزاعها مػن اؼبلػك جػوف سػانتًنا يف عػاـ  ، 5151كوبتػوم ىػذا
اؼبيثاؽ على  24مادة كدبوجب ىذا اؼبيثاؽ أصبح :
 اسلػػس اؼبكػػوف مػػن النػػبالء كاإلش ػراؼ مػػع األعضػػاء اؼبنتخبػػٌن نفارسػػٌن كنػػائبٌن عػػنالربجوازية ن ىو اؼبعرب عن إرادة اؼبملكة .
 ما من ضريبة يبكن فرضها يف اؼبملكة إال بعد مصادقة اسلس نالربؼبافن. دبوجب اؼبادة  45منو كىي األكثر أنبية  ،فػإف اؼبلػك يلتػزـ بضػماف اغبريػة الشخصػيةلكل أفراد الرعية أيا كانت كضعيتهم االجتماعية ن4ن.

* عريضة الحقـوق ن ملػتمس اغبقػوؽ –  Petition of rightsن كقػد كقػع عليهػا

اؼبلػػك شػػارؿ األكؿ بضػػغط مػػن الربؼبػػاين ادكارد كػػوؾ يف عػػاـ  ، 5214الػػذم سبسػػك بػػأف
Sir Ivor Jennings,The Law and the constitution, the ed , society and Hooder and
) -)2د  .حسف البحرم  ،القانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 178
))3

,p

– د  .زىير شكر  ،الكسيط في القانكف الدستكرم ج ،1مرجع سابؽ  ،ص 321

Stoughton, London,

(1( -
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اغبقوؽ اليت تضمنتها العريضة ىي نفسػها اغبريػات القديبػة االنكلوسكسػونية الػيت عرفتهػا
انكلرتا منذ زمن طويل ن5ن ،كقد جاءت دبا احتوتو تأكيدان للمبادئ الػيت تضػمنها اؼبيثػاؽ
األعظػػم مػػن عػػدـ ج ػواز فػػرض ض ػريبة مػػن دكف موافقػػة الربؼبػػاف  ،كأضػػافت عليهػػا كفالػػة
اغبقوؽ الشخصية كاغبريات العامة نحرية التنقل – حرية التعبًن كالػرأم – حػق اؼبلكيػة ن
كتنظػ ػػيم أصػ ػػوؿ احملاكمػ ػػات  ،ككانػ ػػت بػ ػػذلك أكؿ نػ ػػص دسػ ػػتورم يهػ ػػدؼ لضػ ػػماف
اغبري ػػات الفردي ػػة ض ػػد التعس ػػف م ػػن خ ػػالؿ طب ػػس إلغ ػػاءات تض ػػمنتها ن إهن ػػاء التوقي ػػف
التعسفي – ربرير أم معتقل بطريقة غًن قانونية فوران -كل اؼبعتقلٌن ؽبم ضمانات قانونيػة

– علػػى اؼبلػػك رفػػال فػػرض أم ضػريبة دكف إقرارىػػا مػػن الربؼبػػاف – الشػػعب لػػيس مسػػؤكالن
عن إيواء مشردم اغبػػرب ن ن1ن.
* عريضـة بـيم  -ىيمبـدام  / John Pym ,John Hampden/اؼبنظمػة

لقواعد النظاـ الربؼباين اليت صوت عليها الربؼباف يف عاـ  5235ن4ن.
* قـانون الهايبـاس كوربـوس/

/Habeas Corpus Actالصػادر عػاـ

 ، 5235كال ػػذم يعت ػػرب م ػػن أى ػػم الق ػوانٌن العام ػػة يف بريطاني ػػا  ،كالزاؿ معم ػػوالن ب ػػو ح ػػا

الي ػ ػوـ  ،كج ػػاء رب ػػت ت ػػأةًن الض ػػغط ال ػػذم مارس ػػتو الفئ ػػات الش ػػعبية عل ػػى أعق ػػاب ذب ػػاكز
الػػوزراء يف فبارسػػايم للصػػالحيات القانونيػػة اؼبمنوحػػة ؽبػػم  ،كاعتمػػده الربؼبػػاف الربيطػػاين ردان
عل ػػى االعتق ػػاؿ التعس ػػفي لألش ػػخاص دكف م ػػربر ق ػػانوين  ،كيتض ػػمن القواع ػػد األساس ػػية
اؼبتعلقة حبماية اغبقوؽ الشخصية دبواجهة استبداد السلطة اغبكومية ن 3ن.
* شــرعة الحقــوق  / of rights Bill /الصػػادر عػػاـ  5245كقػػد أتػػى ىػػذا

القػػانوف ليقيػػد مػػا تبقػػى للملػػك مػػن صػػالحيات كخاصػػة اؼباليػػة منهػػا  ،كقػػد تضػػمن منػػع

( - )1د  .صبلح عمي ٌنيكؼ  ،مدخؿ إلى الفكر السياسي الغربي ج ، 1مرجع سابؽ  ،ص 97
) - )2د .زىير شكر  ،مرجع سابؽ  ،ص 322
))3
))4

 د .سعيد بك شعير  ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة ج ، 2مرجع سابؽ  ،ص200– د  .زىير شكر  ،الكسيط في القانكف الدستكرم ج ، 1مرجع سابؽ  ،ص 322
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اؼبل ػػك م ػػن التص ػػرؼ ب ػػأمواؿ الدكل ػػة كم ػػن ف ػػرض الضػ ػرائب  ،كانته ػػى إىل ربدي ػػد نفق ػػات
الدكلة كـبصصات التػ ػػاج ن5ن.
* قـانون تـوارث العـرش  / Act of settlement - /يف عػاـ  5305يتضػمن
تنظ ػ ػ ػػيم قواع ػ ػ ػػد اع ػ ػ ػػتالء الع ػ ػ ػػرش ع ػ ػ ػػن طري ػ ػ ػػق الوراة ػ ػ ػػة يف العائل ػ ػ ػػة اؼبالك ػ ػ ػػة " كيندس ػ ػ ػػور/
 " Windsorحبي ػػث يتػ ػوارث الع ػػرش الرج ػػل ل اؼبػ ػرأة م ػػع اس ػػتبعاد اؼبعتن ػػق للم ػػذىب
الكاةوليكي أك اؼبتزكج من كاةوليكية  ،كيبكػن أف يعػدؿ نظػاـ الوراةػة يف تػويل العػرش ىػذا
مػػن قبػػل الربؼبػػاف علػػى اعتبػػار أف العػػرش أك مػػا يػػدعى التػػاج الربيطػػاين ىػػو مؤسسػػة قانونيػػة
ؽبا كياف حقوقي مستقل عن شخص اؼبلك ن1ن.
* قانون البرلمان / Parliament Act /عاـ 5555اؼبعدؿ يف عاـ 5535

الذم أصبح دبوجبو ؾبلس العموـ مصدرا للسلطة  ،كنزع دبوجبو من ؾبلس اللوردات
سلطتو بالنظر يف مشاريع القوانٌن ذات الصبغة اؼبالية  ،كجاء التعديل الدستورم يف
القانوف الذم أقر يف عاـ  5535ن4ن ،ككاف من نتي ة ىذا التعديل انتزاع كل سلطات
يبق لو بعد ذلك سول حق االعرتاض على
ؾبلس اللوردات يف اساؿ التشريعي  ،كمل ى
القوانٌن  ،اليت يوافق عليها ؾبلس العموـ على أف تصدر رغم ذلك بعد انقضاء سنة
على معارضة ؾبلس اللوردات .الذم أصبح بذلك ؾبلسان ؼبراجعة كتنقيح التشريعات اليت
يوافق عليها ؾبلس العموـ دكف أف تكوف لو سلطة تشريعية فعليةن3ن .
* قانون الوصاية على العرش  /The Regency Bill/يف عاـ 5543

))1
))2
))3

 د  .نزيو رعد  ،القانكف الدستكرم العاـ  ،مرجع سابؽ  ،ص 193 د  .ساـ سميماف دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 457– د  .حسف سيد أحمد إسماعيؿ  ،النظاـ السياسي لمكاليات المتحدة األمريكية كانكمت ار  ،دار النيضة العربية
بالقاىرة ،الطبعة األكلى  ،1978ص 86-85

) –)4د .حسف الب حرم  ،دكر السمطة التنفيذية في العممية التشريعية في النظاـ البرلماني البريطاني  ،بحث منشكر
في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية  ،المجمػػد  ، 24العدد األكؿ  ،2008/ىامش ص 12
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* قـانون عضـوية مجلـس اللـوردات لمـدى الحيـاة / Life peerages Act/

يف عاـ  ، 5514كاؼبتعلق بإمكانيػة تعيػٌن نػبالء مػن اؼبلكػة ؼبػدل اغبيػاة بنػاءن علػى مشػورة
الوزير األكؿ  ،كإتاحة الفرصة أماـ اؼبرأة اعبلوس يف ؾبلس اللوردات ن5ن .
* قانون التصديق الملكي يف عاـ / Royal Assent Act / 5523
* قــانون تســجيل األح ـزاب السياســية فــي عــام /ٜٜٔٛ

of

Registration

Political Parties Act

رغ ػػم أف مه ػػور التنظ ػػيم اغب ػػزيب كىياكل ػػو ك ػػاف من ػػذ ع ػػاـ  ، 5514بع ػػد إقػ ػرار مب ػػدأ
االقرتاع العاـ يف بريطانيا  ،الذم أتى على أعقاب قػانوف توسػيع ىيئػة النػاخبٌن يف عػاـ
 ، 5423ككذلك القانوف الصػادر يف  ، 5525الذم أقػر فيػو حػق االنتخػاب لإلنػاث
بسن الثامنة عشرة  ،بعد أف كاف قبل ذلك حا سن الواحد كالعشرين
* قانوف حقوؽ اإلنساف يف عاـ / Human Rights Act / 5554
* قانوف ؾبلس اللوردات لعاـ / House of Lords Act / 5555
* قػػانوف اإلصػػالح الدسػػتورم لعػػاـ Constitutional Reform / 1001
ن 1ن
/ Act
 -1القــانون العــام ايــر المكتــوب  /Common Law /كيعتمػػد علػػى األع ػراؼ
كالعػ ػػادات كالق ػ ػرارات كالس ػ ػوابق القضػ ػػائية  ،مػ ػػع أف ىنػ ػػاؾ رأي ػ ػان للفقيػ ػػو االنكليػ ػػزم ديسػ ػػي
 /Dicey/كرد يف دراسة مقدمة مػن األسػتاذ كػرًن كشػاكش كسػليماف بطارسػة جػاء فيهػا
أف ى ػ ػػذا الفقي ػ ػػو ال يع ػ ػػرتؼ ب ػ ػػالعرؼ ال ػ ػػذم ي ػ ػػدخل يف س ػ ػػياؽ الق ػ ػػانوف الع ػ ػػاـ إال إذا أقرت ػ ػػو
احملاك ػ ػ ػ ػ ػم  ،كفيما عدا ذلك يعتربه ؾبرد لداب عامة ن4ن كقد يكوف ىذا الرأم غػًن مسػتغرب
ضػػمن تصػػنيف الفقيػػو االنكليػػزم ديسػػي بأنػػو مػػن أصػػحاب القػػوؿ باؼبدرسػػة الشػػكلية الػػيت

()1
()2

 د  .نزيو رعد  ،القانكف الدستكرم العاـ  ،...مرجع سابؽ  ،ص 204 -د  .حسف البحرم  ،القانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص  178كما بعدىا

( -)3كريـ كشاكش ك سميماف بطارسة  ،العرؼ الدستكرم بيف النظرية كالتطبيؽ  ،الدليؿ االلكتركني  ،نشر في
 ، Arab law info / www.arablawinfo.com 1998ص15
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تعطػػي األنبيػػة للقواعػػد الدسػػتورية اؼبكتوبػػة كضػػمن كةيقػػة الدسػػتور ،كمػػن ل ال تعطػػي القػػوة
للعػػرؼ الدسػػتورم مػػا مل يكػػن قػػد ق تبنيػػو يف ق ػرارات احملػػاكم كالػػيت تصػػدر أص ػالن مكتوبػػة ،
علػػى خػػالؼ اؼبدرسػػة التارىبيػػة الػػيت تقػػر للعػػرؼ تارىبيػان بقوتػػو اإللزاميػػة كمصػػدر مػػن مصػػادر
القػػانوف الدسػػتورم ن5ن  ،كسػػنتبٌن الحقػان أىػػم األع ػراؼ الدسػػتورية الػػيت تػػنظم عمػػل الربؼبػػاف
دب لس ػػيو كيف عالقت ػػو م ػػع اغبكومػ ػة  ،كذل ػػك عن ػػد البح ػػث يف س ػػًن العملي ػػة التشػ ػريعية يف
الربؼباف ضمن اؼبطلب الثاين من ىذا اؼببحث .

 -4االتفاقات والتقاليد الدستورية  :حيث يتشكل القسم األىػم مػن الدسػتور يف انكلػرتا
م ػػن االتفاق ػػات الدس ػػتورية ن1ن كك ػػذلك التقالي ػػد ال ػػيت تع ػػين ىن ػػا توجه ػان معين ػان للمؤسس ػػات
كاستمع مارستو كبو حقبة من الزمن يف معرض أداء ىذه اؼبؤسسات لعملها كتعامػل استمػع
معهػ ػػا حبيػ ػػث أرسػ ػػت قواعػ ػػد كفبارسػ ػػات كتفس ػ ػًنات اكتسػ ػػبت م ػ ػػع الػ ػػزمن صػ ػػفتها اؼبلزم ػ ػػة
للسياسيٌن ن4ن .

الفرع الثاني
المؤسسات السياسية والدستورية في عالقتها مع البرلمان
تعرفنػػا يف الفػػرع األكؿ مػػن ىػػذا اؼبطلػػب علػػى نشػػأة النظػػاـ الربؼبػػاين يف بريطانيػػا  ،ككيػػف
ٌ
كػػاف خيػػاران تارىبي ػان تطػػور بفعػػل ازديػػاد دكر الربؼبػػاف يف اغبيػػاة السياسػػية كمػػا رأينػػا  ،إىل أف
اسػػتقرت صػػيغة العالقػػة بػػٌن مؤسسػػيت العػػرش كالربؼبػػاف  ،كمهػػور دكر الػػوزير األكؿ كتعػػامم
ىػػذا الػػدكر كتبلػػور األسػػس الدسػػتورية الػػيت يقػػوـ عليهػػا النظػػاـ الربيطػػاين  ،كقػػد كػػاف اغبامػػل
األساسي ؽبذا التطور يكمن يف الثنائية اغبزبيػة  ،حػا أف بعػال فقهػاء القػانوف يعتػربكف أف
( - )1د .فؤاد العطار ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،دار النيضة العربية بالقاىرة  ،الطبعة  ،1974ص 238
()2

))3

 د  .يكسؼ شباط كد.فيصؿ كمثكـ كد .أحمد إسماعيؿ كد .نجـ األحمد  ،القانكف الدستكرم  /جامعة دمشؽ ،التعميـ المفتكح  /برنامج الدراسات القانكنية ،طبعة  ،2011-2010ص91
 -د .حسف البحرم  ،القانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص  178كما بعدىا .
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الدسػػتور اغبقيق ػػي ال ػػذم يػػنظم عم ػػل اؼبؤسس ػػات الدسػػتورية يف بريطاني ػػا يكم ػػن يف الثنائي ػػة
اغبزبية  ،اليت تعود إىل العهػود القديبػة ن5ن حبيػث ارتػبط التطػور السػريع للنظػاـ الربؼبػاين بنظػاـ
األح ػزاب  ،كمػػا يػػدلل علػ ػػى ذلػػك  ،أنػػو يف النظػػاـ الربيطػػاين لػػدينا ملػػك يبلػػك كال وبكػػم ،
كبرؼبػػاف دب لسػػٌن فيػػو تفػػوؽ بالصػػالحيات التشػريعية سلػػس العمػػوـ  ،كحكومػػة تعتمػػد علػػى
أكثريػة برؼبانيػة حزبيػػة  ،حبيػث أةػٌرت ىػذه األكثريػػة اغبزبيػة كمػا يػرتبط هبػا مػػن انضػباط حػػزيب
علػػى كبػػو كبػػًن علػػى اؼببػػادئ الػػيت تكػ ٌػوف أسػػس العالقػػة بػػٌن الربؼبػػاف كاغبكومػػة ،كىػػي مبػػدأ
الفص ػػل ب ػػٌن الس ػػلطات كمب ػػدأ سػ ػػيادة الربؼب ػػاف  ،حبي ػػث أدل ك ػػل ذل ػػك إىل إض ػػعاؼ مب ػػدأ
سػػيادة الربؼبػػاف النػػاجم عػػن إضػػعاؼ دكره التش ػريعي كالرقػػايب  ،كمل يعػػد مبػػدأ الفصػػل بػػٌن
السلطات يتبدل على كبو حقيقي يف النظاـ الدستورم الربيطاين سػول باسػتقالؿ السػلطة
القضائية عن السلطتٌن التشريعية كالتنفيذية ن1ن ،كإف كاف ذلك التمركػز للسػلطة بيػد اغبػزب
اغباكم مل ىبل باؼببدأ الدستورم الرئيسي اؼبعموؿ بػو يف بريطانيػا كىػو مبػدأ سػيادة القػانوف ،
كسنتبٌن كل ما تقدـ ذلك مػن خػالؿ تسػليط الضػوء علػى نظػاـ الثنائيػة اغبزبيػة كدكر الػرأم
العاـ فيو  ،كعالقة السلطة التنفيذية بقطبيها ناؼبلك كاغبكومةن مع الربؼباف.
أوالً – نظام الثنائية الحزبية :

تعترب بريطانيا من أكائل دكؿ العامل اليت أخذت بنظاـ اغبزبٌن الكبًنين يف التنػاكب علػى
السلطة  ،على الرغم من أهنا عرفت الثالةية اغبزبية بٌن عامي  5513-5502مػع تشػكل
حزب العماؿنحزب النقاباتن إىل جانػب حػزب احملػافظٌن كحػزب األحػرار  ،إذ سػرعاف مػا

ح ػػاز اغب ػػزب اعبدي ػػد عل ػػى م ػػا يكف ػػي م ػػن األصػ ػوات ليح ػػل ؿب ػػل اغب ػػزب الليػ ػربايل نح ػػزب
األح ػ ػرار ن يف الثنائيػػة اغبزبيػػة اؼبػػؤةرة يف اغبيػػاة السياسػػية كالدسػػتورية  ،الػػيت نشػػأ تارىبي ػان مػػن
انقساـ الرأم يف بريطانيا الذم يعود إىل منتصف القرف السابع عشر على أعقاب ةػورة عػاـ
 5234كعػػودة اؼبلكيػػة ككصػػوؿ اؼبلػػك شػػارؿ الثػػاين إىل العػػرش عػػاـ  ، 5220كتكػػرس بعػػد
))1
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 اندريو ىكريك  ،القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية  ،مترجـ  ،الطبعة السابعة  ،باريس  1980ص 399 -د  .زىير شكر  ،الكسيط في القانكف الدستكرم ج  ، 1مرجع سابؽ  ،ص 345-323
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ذل ػػك ى ػػذا االنقس ػػاـ فعليػ ػان عل ػػى أة ػػر قي ػػاـ اغبرك ػػة الديني ػػة اإلص ػػالحية اؼبعارض ػػة للكنيس ػػة
االنكليكاني ػػة ب ػػٌن مه ػػاجم ؽب ػػذه الكنيس ػػة كم ػػدافع ع ػػن س ػػيادة الق ػػانوف كس ػػلطات الربؼب ػػاف
كشكلوا حزب الوي  ،الذم أصبح فيما بعد اغبزب الليربايل نحزب األحرارن  ،كبٌن الػذين
دافع ػوا عػػن اؼبلػػك كامتيازاتػػو دبواجهػػة الربؼبػػاف كقػػد شػػكلوا حػػزب التػػوريس كظب ػوا فيمػػا بعػػد
نحػػزب احملػػافظٌنن  ،األمػػر الػػذم يظهػػر أف االنقسػػاـ اغبػػزيب الثنػػائي يف بريطانيػػا مل يكػػن يف
أساسػو انقسػػامان طبقيػان ن5ن ،كإمبػا كانػػت أسػػبابو دينيػػة كمل يسػتند ىػػذا االنقسػػاـ إىل اخػػتالؼ
يف النظ ػػرة للقض ػػايا االقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة إال بع ػػد مه ػػور ح ػػزب العم ػػاؿ ن1ن ،عل ػػى أف
اإلصػػالحات السياسػػية اؼبتتاليػػة الػػيت عرفهػػا التطػػور الػػديبقراطي يف بريطانيػػا مل تشػػكل بيئػػة
مناسبة لنشوء أحزاب متطرفة ن4ن.
كمن العوامل اؼبهمة اليت ساعدت على تكريس كجود الثنائية اغبزبية يف انكلرتا:
 -5أف اغبزب يهدؼ بالدرجػة األكىل إىل فبارسػة اغبكػم  ،كيغػدك مػن مصػلحتو ؿباربػة
التعددية  ،كفبارسة السلطة منفردان كتقليل عدد اؼبزاضبٌن لو .
()1
))2

 د .نزيو رعد  ،القانكف الدستكرم العاـ (المبادئ العامة كالنظـ السياسية)  ،مرجع سابؽ  ،ص 197-196 -حزب المحافظيف  :يتألؼ مف أعضاء منتميف إليو بصكرة فردية كيضـ مختمؼ شرائح المجتمع البريطاني كلو

شعبية كبيرة مع أنو ال يعتبر نفسو حزبان جماىيريان  ،كتشكؿ الطبقات الكسطى كأكثر المثقفيف القاعدة االنتخابية
الرئيسة لو  ،كيتفكؽ عمى حزب العماؿ بعنصر الشباب  ،كغالبية نكابو كأعضاء حككمتو مف خريجي الجامعات
العريقة ،كعدد النساء بيف نكابو قميؿ  ،كبالخبلصة ىك حزب كاقعي ليس لو أيدلكجية محددة ،ك يرفض مفيكـ الدكلة
المتدخمة ،كاف كاف لو عقيدتاف رئيسيتاف كىما حماية الممكية الفردية كابقاء اإلمبراطكرية تحت التاج كما ال يؤمنكف
بالمساكاة االقتصادية كيساندكف الكنيسة القائمة كالتاج كبقاء مجمس المكردات  ،بينما حزب العماؿ  :ىك حزب

جماىيرم  ،العضكية فيو تنقسـ إلى نكعيف مف األعضاء ،الجمعيات المرتبطة بالحزب كاألعضاء المنتميف إليو
مباشرة كيعتبر باألساس حزب نا يساريان (يسار الكسط) يصنؼ بيف أحزاب الديمقراطية االجتماعية كيعمؿ عمى تعزيز
دكر الدكلة إلقامة مجتمع قكم يحقؽ العدالة كالرحمة كزعيـ الحزب ينتخب منذ عاـ  1981مف ىيئة ناخبة (%40

ممثميف عف النقابات %30،ممثميف عف الدكائر المحمية  %30،ممثميف عف نكاب الحزب ) بعد أف كاف قبؿ ذلؾ
ينتخب مف نكاب الحزب المرجع  - :د.ساـ دل و  ،مبادئ القانوف الدستوري والنظـ السياسػػػػية  ،مرجع سابؽ-
ص  / 786-785-789ك – د  .أيدوريا  ،المدخؿ إلى العموـ السياسية  ،ترجمة فوزي محمد حسيف  ،بغداد
;;< 9ص 979
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 -1االنضباط اغبزيب داخل األحزاب الذم يرتكز على تقاليد قديبة فرضػتها األحػزاب
الربيطانية بقواعد صارمة تعػود إىل القػرف الثػامن عشػر مػع اعبهػود الػيت تبػذؽبا قيػادة
اغبػػزب يف احملافظػػة علػػى نواهبػػا كمنػػع االنقسػػامات فبػػا هبعػػل األح ػزاب متماسػػكة
ن5ن ،كى ػ ػػذه األح ػ ػ ػزاب م ػ ػػدعوة كػ ػ ػػذلك إىل ع ػ ػػدـ التط ػ ػػرؼ يف سياس ػ ػػايا اؼبعلنػ ػ ػػة
كاالعتداؿ يف سياسايا العامة عند فبارسة اغبكم .
 -4اغبزباف يقوماف على بنية تنظيمية ؾبهزة للحكم ن حكومة كحكومة مل ن.
 -3نظػػاـ االنتخػػاب اؼبعمػػوؿ بػػو كىػػو نظػػاـ االنتخابػػات األكثػػرم علػػى دكرة كاحػػدة
كعلػػى أسػػاس فػػردم  ،كىػػو مػػن أبسػػط كأقػػدـ نظػػم االنتخػػاب كيرجػػع تارىبػػو يف
بريطاني ػػا إىل س ػػنة  5121حينم ػػا أدخل ػػو س ػػيموف م ػػونفرت يف انتخاب ػػات الربؼب ػػاف
ن1ن ،كقػػد سػػاعد فيمػػا بعػػد اعتمػػاده قانونػان علػػى ىػػذا النحػػو علػػى تكريػ ػ ػس الثنائيػػة
اغبزبي ػ ػةن 4ن.

ومــن نتــائج ىــذه الثنائيــة الحزبيــة علػػى اؼبؤسسػػات الدسػػتورية يف بريطانيػػا أف النػػاخبٌن

يقوم ػػوف باختي ػػار اغبكوم ػػة أةن ػػاء االنتخاب ػػات التش ػريعية  ،كبص ػػورة كاقعي ػػة يب ػػدكف رأيه ػػم يف
السياسػػة الػػيت هبػػب إتباعهػػا خػػالؿ اغبقبػػة التشػريعية مػػن خػػالؿ اختيػػار عػػدد األعضػػاء مػػن
- Mourice Duverger "Droit constitutionnel et institutions politiques" p.u.f,paris,
()2

))3

.p

)(1

edition

 د .سعاد الشرقاكم كد .عبد اهلل ناصيؼ  ،نظـ االنتخابات في العالـ كفي مصر  ،دار النيضة العربية بمصر ،الطبعة الثانية ، 1994 /ص87
 اعتمػػد نظػػاـ االقتػراع العػػاـ كالمباشػػر فػػي بريطانيػػا منػػذ عػػاـ  ، 1928كحػػؽ االنتخػػاب اختيػػارم لكػػؿ مػكاطف بمػػغالثمانيػػة عشػػر عامػان  ،كقػػد منحػػت المػرأة حػػؽ االنتخػػاب منػػذ عػػاـ  ، 1945كيتميػػز ىػػذا األسػػمكب فػػي أف االقتػراع
يجرم في دكائر صغيرة كتخصص كؿ دائرة بمقعد كاحػد كالمرشػح الفػائز ىػك الػذم يحصػؿ عمػى أكثريػة األصػكات

ميم ػػا ك ػػاف ع ػػددىا  ،كى ػػذا النظ ػػاـ االنتخ ػػابي يس ػػتمزـ تنظيمػ ػان م ػػف األحػ ػزاب بص ػػب األصػ ػكات دفع ػػة كاح ػػدة  ،كم ػػف

األعضاء حسان انضباطيان كاضحان  ،كمف النػاخبيف عػدـ التصػكيت لؤلحػزاب الصػغيرة كػي ال يخسػركا أصػكاتيـ ككػؿ

ذلؾ يؤدم إلى انقساـ الرأم بيف حزبيف  ،كيعيدنا إلى تكريس الثنائيػة الحزبيػة ارجػع فػي ذلػؾ  -:د  .يوسػؼ شػباط

ود.فيصؿ كمثوـ ود .أحمد إسماعيؿ ود .نجـ األحمد  ،مؤلػؼ القػانوف الدسػتوري  /برنػامد الدراسػات القانونيػة ،
مرجع سابؽ ص  ، 65;-65:-656-69:و د.نزيو رعػد  ،القػانوف الدسػتوري العػاـ  ،مرجػع سػابؽ  ،ص
9<8

142

كػػل حػػزب حبيػػث يبػػنح سػػلطة اغبكػػم غبػػزب معػػٌن بإعطائػػو األغلبيػػة الربؼبانيػػة  ،الػػيت ذبػػرب
اؼبلك حسب األعراؼ الدستورية علػى تسػمية زعػيم األغلبيػة رئيسػان للحكومػة ن5ن  ،ليصػبح
بعدىا ؾبلس العموـ كما سنرل الحقان ؾبلسػان لتػدكين قػرارات اغبػزب الػذم يتمتػع باألكثريػة

داخلػػو  ،مػػع أف ىػػذه اغبكومػػة زبضػػع إىل رقابػػة برؼبانيػػة يبارسػػها حػػزب اؼبعارضػػة  ،كذلػػك
باإلكثار من االنتقادات دكف الوصوؿ إىل حد تعريال كجود ىذه اغبكومة للخطر  ،إذ أنػو
ن ػػادران م ػػا ي ػػؤدم إىل ط ػػرح الثق ػػة باغبكوم ػػة ك اؼبس ػػاس باالس ػػتقرار اغبك ػػومي طيل ػػة الوالي ػػة
التشريعية  ،ككذلك فإف نظاـ الثنائية اغبزبية يستبعد إال يف حػاالت نػادرة نشػوء االئتالفػات
اغبزبي ػػة  ،ال ػػيت ي ػػرل فيه ػػا الربيط ػػانيوف بأهن ػػا س ػػبب يف جع ػػل سياس ػػة اغبكوم ػػة اؼبنتخب ػػة غ ػػًن
كاضحة  ،ك يضعف عمليػة االختيػار بػٌن النػاخبٌن  ،مػع أنػو يبكػن القػوؿ كػذلك بػأف نظػاـ
الثنائية اغبزبية يضعف من حيث النتي ة سبثيل األحزاب الصغًنة يف بريطانيا ن1ن.

إال أف اغبػػزب اغبػػاكم يتقيػػد بػػالعرؼ الدسػػتورم الػػذم يفػػرض اح ػرتاـ اؼبعارضػػة  ،كيبػػارس
السػػلطة ربػػت رقابػػة ىػػذه اؼبعارضػػة  ،ككػػذلك ربػػت إشػراؼ الػرأم العػػاـ الػػذم يفػػرض رقابتػػو
علػػى أداء اغبػزبٌن ن اغبػػزب اغبػػاكم كحػػزب اؼبعارضػػة ن كيعتػػرب دبثابػػة اغبكػػم بػػٌن سياسػػتيهما
يف االنتخاب ػػات اؼبقبل ػػة  ،كى ػػو م ػػا هبع ػػل للمعارض ػػة يف بريطاني ػػا مركػ ػزان قانونيػ ػان يق ػػره الق ػػانوف
الدستورم ظبػي بالمعارضـة المؤسسـة  ،كيكػاد يكػوف التطبيػق الوحيػد يف العػامل دبػنح زعػيم

ح ػػزب اؼبعارض ػػة الص ػػفة الرظبي ػػة يف النظ ػػاـ الربؼب ػػاين الربيط ػػاين  ،كالنظ ػػر إلي ػػو عل ػػى أن ػػو يق ػػوـ
بوميفة عامة يتقاضى عنها راتبان الئقان من اػبزينة العامة  ،كيشارؾ يف أمور اغبكػم بالتشػاكر
م ػػع رئ ػػيس اغبكوم ػػة عن ػػدما يس ػػتدعي األم ػػر ازب ػػاذ ق ػ ػرارات تارىبي ػػة يف السياس ػػة الداخلي ػػة

))1

 االسػتثناء الكحيػػد الػذم حصػػؿ كػاف فػػي القػرف الماضػػي فػي عػػاـ  1933عنػدما كمػػؼ الممػؾ جػػكرج الخػامس أحػػدمسػػؤكلي الحػػزب المحػػافظ سػػتانمي بالػػدكيف بتػػأليؼ الحككمػػة بػػدالن مػػف المػػكرد كػػكزكف الػػذم لػػـ ينتخػػب مػػف مجمػػس

العمكـ  ،كمنذ ذلؾ التاريخ حرصت األحزاب البريطانية عمى أف تختار زعماءىػا مػف نػكاب مجمػس العمػكـ المرجػع

))2

 :د .زىير شكر  ،الوسيط في القانوف الدستوري ج ، 9مرجع سابؽ ص ;65
 -المرجع السابؽ ص 327-326
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كاػبارجيػػة يف بريطانيػػا  ،كمػػا ي ػرتأس حكومػػة مػػل تراقػػب أعمػػاؿ اغبكومػػة  ،كيطلػػق عليهػػا
حكومة معارضة صاحبة اعباللة ن5ن ،كىذا اؼبركز يضمن استمراريتو كتكمن قوتو يف :
 -5فلسػػفة النظػػاـ الػػديبقراطي يف بريطانيػػا القائمػػة علػػى إصبػػاع الشػػعب فيهػػا كسبسػػكو
باؼبب ػ ػػادئ الديبقراطي ػ ػػة يف التعددي ػ ػػة السياس ػ ػػية اؼبدعوم ػ ػػة حب ػ ػػق النق ػ ػػد ن1ن ،كاح ػ ػرتاـ
اغبريات العامة كحقوؽ األقلية كالتداكؿ السلمي للسلطة .
 -1القضاء اؼبستقل إىل حد كبًن يف بريطانيا عن السلطة التنفيذية معنويان كماديػان  ،فبػا
هبعلػػو قػػادران علػػى فبارسػػة دكره يف ضبايػػة اغبريػػات العامػػة كاغبقػػوؽ الشخصػػية دبنػػع

كقوع الت اكزات من السلطات العامة على ىذه اغبريات كتلك اغبقوؽ ن4ن.
إف كج ػػود ح ػ ػزبٌن متنافس ػػٌن للوص ػػوؿ للحك ػػم  ،كقي ػػاـ عالق ػػة متوازن ػػة دائم ػ ػان بينهم ػػا
كحػػزب معػػارض كحػػزب حػػاكم  ،كحرصػػهما علػػى مؤش ػرات ال ػرأم العػػاـ كضػػابط  ،هبعػػل
اغبكومػػة ىػػي حكوم ػػة ال ػرأم الع ػػاـ  ،إذ يعتػػرب رض ػػا الناخػػب الربيط ػػاين يف احملصػػلة مص ػػدران
للثقة اليت يتمتع هبا اغبزب اغبػاكم  ،كلػيس الربؼبػاف كمػا ىػو يف مػاىر األمػر  ،ألجػل ذلػك
ذبد اغبكومة أهنا مضطرة للدفاع عن نفسها أماـ الربؼباف كحا لتربيػر تصػرفايا لنواهبػا الػذين
يتم بآرائهم كخاصة اؼبنشقٌن منهم  ،لدرجة أكرب من اىتمامهػا بػآراء اؼبعارضػة  ،ؼبػا لػذلك
))1

()2

 د  .ادمػػكف ربػػاط  ،الكسػػيط فػػي القػػانكف الدسػػتكرم العػػاـ – ج  ، 1دار العمػػـ لممبليػػيف ببيػػركت  ،طبعػػة ،1970ص 214
 " -التعدديػػة  :ىػػي النػكاة االجتماعيػػة لمحريػة الفرديػػة  ،فػػإذا كػػاف األفػراد أحػ ار انر فػػي فكػػرىـ كتعبيػػرىـ فػػي االقتػراع ،

في الذىاب كالرجكع  ،في االرتبػاط كاالتصػاؿ  ،فػي اختيػار ميػنيـ كعمميػـ  ،فػي الشػراء كالبيػع  ،فػإف ىػذا لػف ينػتج
بشػػكؿ دائػػـ إال تعدديػػة فػػي م اركػػز القػرار داخػػؿ المجتمػػع  ،فػػالمجتمع الحػػر ىػػك بػػالتعريؼ مجتمػػع متعػػدد فػػي م اركػػز
اتخاذ القرار  ،كىك مجتمع عممي ،كالمجتمػع العممػي ىػك مجتمػع ديمق ارطػي تػتـ فيػو مأسسػة النقػد كتعدديػة اتخػاذ
نيوؼ  ،مػدخؿ إلػى الفكػر السياسػي الغربػي ج ، 9مرجػع سػابؽ ص 957
القرار " راجع في ذلؾ د .صالح عمي ّ

 ،كمػػف بػػيف مػػا تعنيػػو التعدديػػػة فػػػي الفكػػػر السياسػػػي  ":تكزيػػع السػػمطة السياسػػية عػػف طريػػؽ ترتيبػػات أك أشػػكاؿ
مؤسسػاتية كفػي معظػػـ األحيػاف يسػتخدـ المصػػطمح لئلشػارة إلػى أم كضػػع ال تكػكف فيػو الييمنػػة حكػ انر عمػى جماعػػة

سياسػػية أك إيديكلكجيػػة أك فكريػػة أك أثنيػػة كاحػػدة " راجػػع فػػي ذلػػؾ د .صػػالح الكػػاظـ ود .عمػػي العػػاني  ،األنظمػػة
))3

السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 976
– د  .زىير شكر  ،الكسيط في القانكف الدستكرم ج ،1مرجع سابؽ  ،ص 347
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من أةر على استفتاء الرأم العاـ  ،الذم تقلػق مػن نتائ ػو أكثػر فبػا تقلػق مػن رأم اؼبعارضػة
حبد ذاتػو ن5ن  ،كهبعلهػا ملزمػة عنػدما تضػطر لتغيػًن مػا يف برناؾبهػا السياسػي كاػبػركج عنػو -
الػػذم علػػى أساسػػو حصػػلت علػػى أكثريتهػػا الربؼبانيػػة -العػػودة إىل النػػاخبٌن الػػذين يكونػػوف
الرأم العاـ للحصوؿ على الثقػة ؾبػددان  ،كذلػك حبػل الربؼبػاف كإجػراءات تشػريعية مبكػرة  ،ك
يعتػػرب بعػػال الفقهػػاء أف كج ػػود حػػق حػػل الربؼب ػػاف  ،كاالحتكػػاـ إىل ىيئػػة النػػاخبٌن كمبػػدأ
دس ػػتورم تأك ػػد يف ع ػػاـ  5435ى ػػو كح ػػده الكفي ػػل بإيق ػػاؼ اكب ػ ػراؼ النظ ػػاـ الربؼب ػػاين يف
بريطانيػػا إىل نظػػاـ اعبمعيػػة الػػذم ال يتصػػور فيػػو حػػق اغبػػل مػػن التػػابع نالػػوزارةن للربؼبػػاف ،
بينمػػا يضػػيف الػػبعال اآلخػػر ضػػابطان لخػػر ؼبنػػع ىػػذا التح ػوؿ ىػػو بقػػاء ؾبلػػس اللػػوردات يف
النظ ػػاـ الربؼب ػػاين الربيط ػػاين  ،ح ػػا م ػػع تقل ػػيص ص ػػالحيات ى ػػذا اسل ػػس ن1ن  ،كإف اس ػػتمرار
اغبػوار القػػائم بػػٌن السػػلطة التنفيذيػػة كالتشػريعية  ،هبعػػل ىػػذا التػوازف يف العالقػػة ىػػو الضػػامن
ال ػرئيس لن ػػاح كاسػػتقرار النظػػاـ السياسػػي يف بريطانيػػا  ،كتتحػػوؿ األحػػزاب يف الربؼب ػػاف إىل
كسيط بٌن الرأم العاـ كالسلطة أةناء االنتخابات ن4ن .
ثانياً – دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية :

لفهػػم العالقػػة بػػٌن السػػلطة التنفيذيػػة كالربؼبػػاف مػػن حيػػث أداؤه لوميفتػػو التش ػريعية يتعػػٌن
التعرؼ إىل دكر كل من اؼبلك كاغبكومة يف أداء الربؼباف لوميفتو التشريعية .

Power of the Prime Minister

(1)-

George Allen ,"The

Humphrey Berkeley The
-

,pp .

",London,

) -)2د  .رقي ػػة المص ػػدؽ  ،الق ػػانكف الدس ػػتكرم كالمؤسس ػػات الدس ػػتكرية  ،دار تكتب ػػاؿ  ،المغ ػػرب ال ػػدار البيض ػػاء  ،طبع ػػة
 ،1990ص  ، 153كد  .نزي ػػو رع ػػد  ،الق ػػانكف الدس ػػتكرم الع ػػاـ  ،مرج ػػع س ػػابؽ  ،الص ػػفحة  ، 205كد  .بش ػػير
عمي محمد باز  ،حؽ حؿ المجمس النيابي في الدساتير المعاصرة /د ارسػة مقارنػة  ،رسػالة دكتػكراه  ،كميػة الحقػكؽ
بجامعة طنطا  ،طبعة عاـ  2000ص 60-59

) -)3د  .سعيد بك شعير  ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة ج ، 2مرجع سابؽ  ،ص 201
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 -5مؤسسة التاج  :كظبيت كػذلك ألف الربيطػانيٌن يفرقػوف بػٌن اؼبلػك بشخصػو كبػٌن

التاج كمؤسسة ترمز للتماسك كاالستقرار كالوحػدة القوميػة ن5ن كتعتػرب مػن أقػدـ اؼبؤسسػات
الدستورية يف بريطانيا  ،كيبتلك اؼبلك فيهػا ؾبموعػ ػػة مػن االمتيػازات ن Prerogativesن
كمناط بو عدد من اؼبسؤكليات باعتباره الصػلة اؼبلموسػة بػٌن األمػة كحكومتهػا كرمػزان للتػاريخ
كالتقاليد  ،كؿباطان بػاالحرتاـ العػاـ كشػاىد علػى عظمػة اإلمرباطوريػة الربيطانيػة  ،كمػن ىػذه
الصالحيات اؼبتصلة بعمل الربؼباف التشريعي :
 دع ػػوة الربؼب ػػاف لالنعق ػػاد أك تأجيل ػػو  ،كت ػػتم دع ػػوة الربؼب ػػاف لالنعق ػػاد حس ػػب العػ ػػرؼ
الدس ػػتورم م ػػن قب ػػل اؼبل ػػك م ػػرة يف الس ػػنة عل ػػى األق ػػل  ،كعن ػػد افتت ػػاح ال ػػدكرة الربؼباني ػػة
السنوية  ،كمػا يف بدايػة االفتتػاح الرظبػي للربؼبػاف اؼبنتخػب تلقػي اؼبلكػة اػبطػاب اؼبلكػي
اؼبع ػػد بكامل ػػو م ػػن رئ ػػيس ال ػػوزراءن ال ػػوزير األكؿ ن  ،كيش ػػتمل عل ػػى ربدي ػػد السياس ػػة
اغبكوميػػة ال ػػيت س ػػتتبع خ ػػالؿ اؼبرحل ػػة القادمػػة  ،كبتحدي ػػد اس ػػاالت الػػيت س ػػيتم إع ػػداد
مشػػركعات الق ػوانٌن حوؽبػا بغيػػة ذبسػػيد ىػػذه السياسػػة  ،كتتعهػػد اؼبلكػػة بػػأف حكومتهػػا
سػػتن زىا كسػتتقدـ هبػػا خػػالؿ الػػدكرة الربؼبانيػػة اعبديػػدة الػػيت تقػػوـ بافتتاحهػػا  ،علػػى أف
اغبكومػػة قػػد ال تن ػػز إعػػداد كافػػة ىػػذه التش ػريعات الػػيت كردت يف اػبطػػاب اؼبلكػػي ،
كقػػد تتقػػدـ دبشػػركعات مل تػػرد فيػػو كلػػيس يف ذلػػك مػػن طائػػل قػػانوين عليهػػا ن1ن ،أمػػا مػػا
تعلػػق بتأجيػػل الربؼبػػاف فػػإف ذلػػك يعتػػرب مػػن حقػػوؽ اؼبلكػػة كيبكػػن أف تقػػوـ بػػو قبػػل إهنػػاء
الربؼباف لدكرتو اعبارية أةناء إعالف التأجيل إىل موعد دكرة برؼبانية قادمة ،كتتوقػف صبيػع
األعماؿ الربؼبانية كيسقط ما مل ين ز منها .

))1

()2

 د  .محسػػف خميػػؿ  ،الػػنظـ السياسػػية كالدسػػتكر المبنػػاني  ،بيػػركت دار النيضػػة العربيػػة  ،طبعػػة ع ػاـ ، 1979ص 312-309
 سػػيدني د .بػػايمي  ،الديمقراطيػػة البرلمانيػػة االنجميزيػػة  ،ترجمػػة فػػاركؽ يكسػػؼ أحمػػد  ،مراجعػػة كتقػػديـ د .محمػػدفػػتح اهلل الخطيػػب  ،مكتبػػة االنجمػػك مص ػرية  ،طبعػػة عػػاـ  ، 1970القػػاىرة  ،الصػػفحة  109ورد فػػي مرجػػع د .

حسف البحري  ،رسالة دكتوراه عف الرقابة المتبادلة  ....مرجع سابؽ  ،ص 677
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 اؼبصػ ػػادقة علػ ػػى الق ػ ػوانٌن ال ػ ػيت يصػ ػػدرىا الربؼبػ ػػاف كنشػ ػػرىا باعتب ػ ػػار أف اؼبلػ ػػك أح ػ ػػد
مكون ػػات اؽبيئ ػػة التشػ ػريعية ن5ن ن اؼبل ػػك كؾبل ػػس العم ػػوـ كؾبل ػػس الل ػػوردات نإض ػػافة إىل
اعتبػػاره جػػزءان مػػن السػػلطة التنفيذيػػة  ،فالقػػانوف اؼبقػػر مػػن الربؼبػػاف ال يعتػػرب نافػػذان إال إذا
قاـ اؼبلك باؼبصادقة علي ػو  ،كىي اؼبرحلة األخًنة اليت يبر هبا التشريع ليظهر إىل الوجػود
القانوين  ،كاؼبلكة من الناحية النظرية ىي باػبيار بٌن حالتين :
 -الحالة األولى  :رفال التصديق كح ب موافقتها بطريقػة لبقػة  ،كبعبػارات مقتضػبة

كغًن مباشرة عرب التمين بالرفال  ،كىو حق أح ػم اؼبلػوؾ عػن فبارسػتو ؼبػدة طويلػة مػن
الزمن كبات عرفان راسخان تػزامن مػع تطػور النظػاـ الربؼبػاين بظهػور مبػدأ اؼبسػؤكلية الوزاريػة

ن1ن ،ككانػػت اؼبلكػػة "لف" لخػػر اؼبلػػوؾ الػػذين مارس ػوا ىػػذا اغبػػق يف أكائػػل القػػرف الثػػامن
عشر .
 الحالة الثانية  -:كىي السػائدة -مػنح اؼبوافقػة اؼبلكيػة كتصػديق مشػركع القػانوف :ككػػاف يف اؼباضػػي يتخػػذ طقوس ػان كمراسػػم شػػكلية تشػػبو إىل حػػد كبػػًن اؼبراسػػم الػػيت تتبػػع
عند افتتػاح دكرة الربؼبػاف مػن اؼبلػك حبضػوره إىل ؾبلػس اللػوردات كإعػالف موافقتػو باللغػة
الفرنسػػية النورمانديػػة القديبػػة كشػػكر أعضػػاء الربؼبػػاف يف اػبتػػاـ خبطػػاب ـبتصػػر  ،ككانػػت
اؼبلكػػة فيكتوريػػا يف عػػاـ  5413لخػػر اؼبلػػوؾ الػػذين أعطػوا اؼبوافقػػة اؼبلكيػػة بشخصػػهم ،
كيف ع ػػاـ  5523ص ػػدر ق ػػانوف التص ػػديق اؼبلك ػػي ال ػػذم نظ ػػم إجػ ػراءات م ػػنح اؼبوافق ػػة
اؼبلكيػػة  ،كأصػػبح يػػتم اإلعػػالف الرظبػػي عػػن اؼبوافقػػة مػػن قبػػل اللػػوردات اؼبفوضػػٌن  ،علػػى
) - )1كىػػك مػػا يتأكػػد مػػف صػػيغة العبػػارة التػػي تتصػػدر أم قػػانكف يقػػكـ الممػػؾ بإصػػداره " شػ ٌػرع مػػف قبػػؿ عظمػػة صػػاحبة
ػاء عم ػػى نص ػػيحة كمكافقػػة الم ػػكردات ال ػػركحييف كالػػدنيكييف  ،كأعض ػػاء مجم ػػس العمػػكـ ف ػػي ى ػػذا
الجبللػػة الممك ػػة  ،بنػ ن

البرلمػػاف الحػػالي المنعق ػد كبتخكيػػؿ مػػنيـ كمػػا يمػػي  ".... :كرد فػػي  :بحػػث بعن ػكاف  :دور السػػمطة التنفيذيػػة فػػي
العمميػػة التشػػريعية فػػي النظػػاـ البرلمػػاني البريطػػاني  ،منشػػور بمجمػػة جامعػػة دمشػػؽ المجمػػة  57العػػدد األوؿ

; ، 500ص 756 -755

))2
ػؽ لممسػػؤكلية الك ازريػػة سػػكل كجػػكد رمػػزم عمػػى اعتبػػار أف الحككمػػة ال تتخػػكؼ مػػف تبعػػات ىػػذه المسػػؤكلية
 لػػـ يبػ ىبمكاجيػػة البرلمػػاف كالمرتبطػػة بحجػػب الثقػػة  ،كانمػػا أكثػػر مػػا تتخػػكؼ مػػف المسػػؤكلية أمػػاـ ال ػرأم العػػاـ باالنتخابػػات

المقبمة  ،كما سبؽ كأشرنا في معرض البحث بالثنائية الحزبية .
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كبػػو مسػػتقل يف كػػل ؾبلػػس مػػن ؾبلػ ػ ػػسي الربؼبػػاف  ،علػػى أف يػػتم إعػػالف اؼبوافقػػة دبناسػػبة
اختتاـ أعماؿ الدكرة الربؼبانية باجتماع اسلسٌن ن5ن.

 ح ػػل ؾبل ػػس العم ػػوـ كتعي ػػٌن كب ػػار اؼب ػػومفٌن اؼب ػػدنيٌن كالعس ػػكريٌن :ع ػػزؼ اؼبل ػػك ع ػػن
فبارسػة ىػػذه الصػػالحيات مػػن الناحيػػة العمليػة كزبلػػى عنهػػا لػرئيس الػػوزراءن1ن  ،كيكتفػػي
بالتوقيع على القرارات اليت ربضرىا اغبكومة  ،كحق اغبل يف النظاـ الربيطاين لػو كميفػة

كأىػػداؼ أخػػرل تسػػمح ل ػرئيس اغبكومػػة باسػػتغالؿ مػػركؼ مواتيػػة لتعزيػػز األغلبيػػة الػػيت
يبتلكهػػا حزب ػػو بانتخاب ػػات مبك ػػرة مث ػػل ن ض ػػعف اؼبعارض ػػة كذب ػػانس األغلبي ػػة الربؼباني ػػة
كاذباى ػ ػػات ال ػ ػرأم العػ ػػاـ ن كلتفػ ػػادم حالػ ػػة الرتىػ ػػل الػ ػػيت تظهػ ػػر عػ ػػادة يف هنايػ ػػة الواليػ ػػة
التشػريعية للم لػػس  ،أك عنػػد البػػدء بػػاغبمالت االنتخابيػػة مػػن داخػػل الربؼبػػاف نفسػػو ،
كفبػػا يتسػػبب يف إطالػػة مػػديا كيػػنعكس سػػلبان علػػى اؼبػزاج االنتخػػايب العػػاـ  ،ككػػذلك يف
أحيػػاف أخػػرل يػػأيت اغبػػل لتفػػادم الصػػعوبات الػػيت قػػد تعانيهػػا اغبكومػػة مػػع الربؼبػػاف ن4ن،
إال أن ػػو م ػػن الناحي ػػة النظري ػػة يبك ػػن للمل ػػك أف ال يس ػػت يب لطل ػػب اغب ػػل يف ح ػػاالت
الضػػركرة  ،كهبػػرب رئػػيس الػػوزراء علػػى تقػػدًن اسػػتقالتو  ،كعنػػدىا يكلػػف زعػػيم اؼبعارضػػة

))1

))2

 د  .حسػػف البحػػرم  ،الرقابػػة المتبادلػػة بػػيف السػػمطتيف التش ػريعية كالتنفيذيػػة كضػػماف لنفػػاذ القاعػػدة الدسػػتكرية ،رسالة دكتكراه  ،المرجع السابؽ  ،ص 349-348
 حػػؽ حػػؿ البرلمػػاف بػػات بيػػد الحككمػػة تمجػػأ إليػػو كممػػا كقػػع خػػبلؼ مػػع البرلمػػاف حػػكؿ مكاضػػيع معينػػة  ،ك شػػعرتىػػذه الحككمػػة بػػأف الػرأم العػػاـ لصػػالحيا كالظػػركؼ مناسػػبة لمفػػكز مجػػددان بانتخابػػات تشػريعية مبكػرة  ،كىػػك السػػبب

كراء الظاىرة المتكررة في بريطانيا المتمثمة بعدـ إكمػاؿ مػدة الكاليػة التشػريعية لمجمػس العمػكـ  ،إذ غالبػا مػا تنتيػي
مػػع نياي ػػة السػػنة الرابع ػػة م ػػف كاليػػة المجم ػػس بحمػػو كال ػػدعكة النتخاب ػػات تش ػريعية  :ارج ػػع  :د.سػػػاـ دلػػػو  ،مبػػػادئ

القػانوف الدسػتوري والػنظـ السياسػية  ،مرجػع سػابؽ  ،الصػفحة  / 79:ود.سػعيد بوشػعير  ،القػانوف الدسػػتوري
والنظـ السياسية المقارنة  ،مرجع سابؽ  ،ص 50:
Dallaz,Paris ,

)(3

-Jacque(Jean),Droit Constitutionnel et Institaios Politques,
-

pp

ككذلؾ د .عالء عبد المتعاؿ  ،حؿ البرلماف في األنظمة الدستورية المقارنة  ،دار النيضة العربية بالقاىرة ،

طبعة عاـ  ،5007ص ;;5

148

بتشكيل اغبكومة ن5ن،على أف اؼبشكلة العملية تظهػر عنػدما يػرفال ؾبلػس العمػوـ مػنح
ةقتو لرئيس الوزراء اعبديد اؼبكلف من اؼبلك  ،األمر الذم هبعل األخػًن مضػطران لقبػوؿ
حل الربؼباف ن1ن.
كالواضػػح فبػػا تقػػدـ أف صػػالحيات اؼبلػػك مػػن الناحيػػة القانونيػػة الزالػػت موجػػودة إال
أهنا بقيت شػكلية كرمزيػة  ،كسبػارس بػدكف مبػادرة شخصػية مػن اؼبلػك  ،كتػتم بنػاءن علػى
نصػ ػػيحة مػ ػػن كزراء التػ ػػاج  ،ترسػ ػػيخان للقاعػ ػػدة اؼبطلقػ ػػة بػ ػػأف "اؼبلػ ػػك ال ىبطػ ػػئ"ن4ن كأف
شخصية اؼبلك مصونة ال سبس  ،كذلك استنادان إىل عدـ مسؤكلية اؼبلك الػيت تعتػرب مػن

األعراؼ اؼبسلم هبا يف بريطانيا ن3ن  ،كذبدر اإلشارة إىل أنو الزاؿ ىنػاؾ اسلػس اػبػاص
للتػػاج الربيطػػاين أك كمػػا يسػػمى ؾبلػػس العػػرش أك ؾبلػػس شػػورل اؼبلػػك  ،يسػػاعد اؼبلػػك
كقػػد بل ػ عػػدد أعضػػائو يف عػػاـ  1003طبسػػمائة كةالةػػوف عض ػوان مكون ػان مػػن الػػوزراء
كمػػن بعػػال رجػػاؿ السياسػػة ككبػػار اؼبػػومفٌن كاألسػػاقفة اؼبعينػػٌن ؼبػػدل اغبيػػاة  ،كقػػد كػػاف
ؽب ػ ػػذا اسل ػ ػػس يف اؼباض ػ ػػي ص ػ ػػالحيات كاس ػ ػػعة إال أف ص ػ ػػالحياتو اقتص ػ ػػرت يف الوق ػ ػػت
اغباضػػر علػػى النظػػر يف األمػػور اػباصػػة باألسػػرة اؼبالكػػة  ،ككاليػػة العهػػد كظبػػاع خطػػاب

))1

))2

))3

 سيدني د .بايمي  ،الديمقراطية البرلمانية االنجميزية  ،ترجمة فاركؽ يكسؼ يكسؼ أحمد  ،مكتبة األنجمكالمصرية بالقاىرة  ،طبعة  ، 1970ص . 26-25
 د .حسف البحرم  ،الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية كضماف لنفاذ القاعدة الدستكرية  ،رسالةدكتكراه  ،مرجع سابؽ  ،ص 329
 -الممؾ ال يبلحؽ جزائيان أك مدنيان  ،كعند مطالبة الممؾ بأم حؽ مف قبؿ أم شخص يتعػيف المجػكء إلػى مػا يسػمى

الحػػؽ االسػػترحامي  ،كعنػػدىا يفتػػرض بػػأف الممػػؾ سػػيقدـ التعػػكيض المناسػػب
))4

ارجػػع  :د .نزيػػو رعػػد  ،القػػانوف

الدستوري العاـ  ،مرجع سابؽ  ،ص 509

 -تأكيدان عمى ىذه القاعدة المطمقة كبتطبيؽ بسيط يقكؿ الفقو البريطاني " أنػو لػك حػدث كقتػؿ الممػؾ بيػده كزيػ انر فػإف

المسػػؤكلية تقػػع عمػػى عػػاتؽ رئػػيس الػػكزراء (الػػكزير األكؿ)  ،أمػػا إذا قتػػؿ الممػػؾ رئػػيس الػػكزراء (الػػكزير األكؿ) فػػبل
تكػػكف ىنػػاؾ مسػػؤكلية عمػػى أحػػد " راجػػع :د .اب ػراىيـ عبػػد العزيػػز شػػيحا  ،الػػنظـ السياسػػية والقػػانوف الدسػػتوري ،

مرجع سابؽ ص 709
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اعتالء العرش  ،كمل يعد هبتمع يف جلسػة عامػة إال نػادران  ،كبػات حاليػان يكتفػى حبضػور
ةالةة من أعضائو مع اؼبلك النعقاده لبضع دقائق ن5ن.
 -1الحكومة  :أو الوزارة
كىػ ػػي اؽبيئػ ػػة التنفيذيػ ػػة اؼبنفػ ػػذة لسياسػ ػػات اغبك ػ ػػم يف بريطاني ػ ػػا كإدارة الدكل ػ ػػة  ،كذب ػ ػػد
أساس ػػها الت ػػارىبي يف اسل ػػس االستش ػػارم اػب ػػاص باؼبل ػػك ق ػػديبان  ،ال ػػذم تط ػػور ليأخ ػػذ في ػػو
الػػوزير األكؿ مكانػػة فبيػػزة فيمػػا بعػػد  ،كالسػػيما بعػػد أف ترسػػخ العػػرؼ الدسػػتورم بػػأف يعػػٌن
اؼبلػػك يف ىػػذا اؼبنصػػب زعػػيم األغلبيػػة الربؼبانيػػة  ،أم زعػػيم اغبػػزب الػػذم فػػاز باالنتخابػػات
الربؼبانية  ،كبدكره يتوىل تعيػٌن غالبيػة أعضػاء حكومتػو مػن ؾبلػس العمػوـ الربيطػاين  ،كةالةػة
كزراء علػػى األقػػل مػػن ؾبلػػس اللػػوردات  ،كوبػػرص علػػى تعيػػٌن كزيػػر العػػدؿ مػػن ىػػذا اسلػػس
األخػػًنن1ن  ،كىػػذا يػػأيت انسػ امان مػػع القاعػػدة الػػيت سبنػػع دخػػوؿ أم مػػن ؾبلسػػي الربؼبػػاف لغػػًن
األعض ػػاء  ،كوبكمه ػػم مب ػػدأ اؼبس ػػؤكلية التض ػػامنية  ،كاس ػػتقالة ال ػػوزير األكؿ تع ػػين بالض ػػركرة
استقالة اغبكومة ن4ن ،كيصنف أعضاء الوزارة يف بريطانيا خبمس فئات كىم :

))1

 -د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ ،ص 459-458

)(2

-Duncan Watts, British government and politics ,A comparative Guide, Edinburgh
))3

,p

university press,

 المسؤولية التضامنية تجعؿ الكزير مسؤكال" حتى كلـ يساىـ في صنع القرار حسػب اتفاقػات الدسػتكر كاالسػتثناءالكحيػػد الػػذم يػػرد عمػػى مبػػدأ المسػػؤكلية التضػػامنية أمػػاـ البرلمػػاف ىػػك عنػػدما تقػػرر الػػك ازرة أف مكضػػكعا معينػػا يعتبػػر
مسػػألة مفتكحػػة كعنػػدىا لمػػكزير حػػؽ االقت ػراع كالتحػػدث كمػػا يشػػاء ككفػػؽ إرادتػػو المنفػػردة  ،ككانػػت أمثمتػػو قميمػػة فػػي
السػػابؽ  ،فقػػد جػػرل فػػي عػػاـ ( 1932عنػػدما طػػرح مكضػػكع الرسػػكـ الجمركيػػة ) ك عنػػد مناقشػػة مػػنح النسػػاء حػػؽ
التصكيت في عاـ  ،1917أما في الكقػت الحاضػر فقػد بػات األمػر شػائعا فػي الحيػاة السياسػية البريطانيػة  -وفػي
اعتقادنػػا أف السػػبب فػػي ذلػػؾ يكمػػف فػػي تطػػكر كسػػائؿ اإلعػػبلـ التػػي سػػاىمت فػػي اتسػػاع عمنيػػة المناقشػػات أمػػاـ
البرلمػاف كتػأثير ذلػؾ عمػى الػرأم العػاـ  ،ارجػع  :د  .حػػافظ الػدليمي  ،الػنظـ السياسػية فػي أكربػا الغربيػة كالكاليػػات

المتحػػدة األمريكيػػة  ،مرجػػع سػػابؽ  ،الصػػفحة  ، 103ود .السػػيد صػػبري  ،حككمػػة الػػك ازرة  ،نشػػأة النظػػاـ البرلمػػاني

في انجمت ار  ،المطبعة العالميػة بالقػاىرة  ،طبعػة عػاـ ، 1953ص  ، 182-181كرد فػي مرجػع سػابؽ د .حسػف

البحري  ،رسالة دكتكراه الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف  ...ىامش  ،ص 565
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 -5رؤس ػػاء ال ػػوزارات الرئيس ػػية نMinistersن كال ػػدفاع كاػبارجي ػػة كاؼبالي ػػة كالداخلي ػػة
كالعمػػل كالتعلػػيم كالبيئػػة كالنقػػل كالت ػػارة  ،الزراعػػة ..إ يطلػػق علػػيهم تسػػمية الػػوزراء
الكبار كىم عادة أعضاء يف الكابينيت -ؾبلس الوزراء -نThe Cabinetن .
 -1الوزراء الذين ال كزارات ؽبم  ،كربدد مسؤكليايم ككاجبايم من قبل رئيس الوزراء .
 -4كزراء دكلة  ،كوبتلوف مرتبة كسػطى بػٌن الػوزراء الكبػار كالػوزراء الصػغار  ،كؽبػم عػادة
مس ػػؤكليات ككم ػػائف ؿب ػػددة  ،كأحيان ػػا تعك ػػس األلق ػػاب ال ػػيت تطل ػػق عل ػػيهم طبيع ػػة
الوميفة اؼبناطة هبم "كزير الدكلة لشؤكف االرباد األكريب ".
 -3ال ػػوزراء الص ػػغار أك م ػػا يطل ػػق عل ػػيهم كك ػػالء ال ػػوزارة الربؼب ػػانيٌن اؼبن ػػاط هب ػػم حض ػػور
اؼبناقشػ ػػات الربؼبانيػ ػػة اؼبتعلق ػ ػػة بأعمػ ػػاؿ ال ػ ػػوزارة  ،الػ ػػيت ينتمػ ػػوف إليه ػ ػ ػ ػ ػ ػا بالػ ػػدفاع ع ػ ػػن
سياسايا  ،حبيث يعٌن مساعد لكل كزير من أحد اسلسٌن يف اسلػس اآلخػر لينػوب
عن ػػو يف حض ػػور اعبلس ػػات  ،كتفاديػ ػان لع ػػدـ إمكاني ػػة حض ػػور ال ػػوزير غ ػػًن العض ػػو يف
اسلس الذم يتوىل مناقشة موضوع يتعلق بوزارتو ن5ن.
 -1عػػدد مػػن السػػكرتًنتٌن الربؼبػػانيٌن اػباصػػٌن الػػذين يقومػػوف بأعمػػاؿ مسػػاعدة للػػوزراء
الكبار يف الوزارات الرئيسية كىم غالبان من فئة الشباب ن1ن .

 رئيس الوزراء  :أك كمػا يلقػب منػذ عػاـ  5501بػالوزير األكؿ نركح الػوزارة نن4ن ،كىػو
زعػػيم األغلبيػػة يف ؾبلػػس الربؼبػػاف اؼبنتخػػب نؾبلػػس العمػػوـ ن ،كوبتػػل مكانػػة بػػارزة يف النظػػاـ
السياس ػػي الربيط ػػاين يف التعيين ػػات الوزاري ػػة كاغبكومي ػػة كربدي ػػد أعم ػػاؿ ال ػػوزارة  ،كل ػػو القػ ػرار
النهػػائي يف كػػل أمػػر ،كيعتػػرب الرجػػل األكؿ يف كزارة اؼباليػػة بينمػػا كزيػػر اؼباليػػة ىػػو الرجػػل الثػػاين
))1

 -د  .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية بيف النظرية كالتطبيؽ دراسة مقارنة  ،مرجع سابؽ  ،ص ، 91

ككذلؾ :د  .حسف البحري  ،بحث بعنكاف النظاـ البرلماني  ،المكسكعة القانكنية المتخصصة  ،المجمد السابع ،
ص (.) 415-405

)(2

- John Kingdom ,Government and politics in Britain, An Introduction.
-

Cambridge,polity Press,third Edition, pp

- Georges Burdeau , Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques ,L.G.D.J
p

e edition , paris

,

)(3
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يف ىػػذه الػػوزارة ن5ن ،فهػػو اغبػػاكم الفعلػػي لربيطانيػػا  ،ك صػػلة الوصػػل بػػٌن اغبكومػػة كاؼبلػػك ،
كوبرص على تقدًن تقارير دكريػة عػن العمػل اغبكػومي كشػؤكف الػبالد للملػك  ،كباعتبػار أف
الشػػعب الربيطػػاين ىػػو اؼبصػػدر ال ػرئيس لسػػلطات رئػػيس اغبكومػػة الواسػػعة بصػػفتو قائػػدان أك

زعيم ػ ػان للح ػ ػػزب ال ػ ػػذم ق التص ػ ػػويت لسياس ػ ػػتو م ػ ػػن الن ػ ػػاخبٌن  ،ف ػ ػػإف ال ػ ػػبعال كم ػ ػػع ى ػ ػػذه
الصالحيات الواسعة تنفيذيان كتشريعيان كسبركز السػلطة أطلػق عليػو لقػب الػديكتاتور اؼبنتخػب
ن1ن ،كيػػرل لخػػركف يف سػػياؽ اعبػػدؿ فيمػػا إذا كػػاف النظػػاـ الربيطػػاين رئاس ػ ػي أـ برؼبػػاين  ،بػأف
رئيس الوزراء يتمتع بقوة أكرب من قوة رئػيس الدكلػة يف النظػاـ األمريكػي الرئاسػي  ،كذىبػوا
إىل حد القوؿ بػأف النظػاـ الربيطػاين مل يعػد نظػاـ "حكومػة الػوزارة " بقػدر مػا ىػو نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ
" حكومة الوزير األكؿ " ن4ن .
لكػػن النظػػرة األكسػػع موليػػة ؼبوقػػع الػػوزير األكؿ كالظػػركؼ السياسػػية الػػيت ربػػيط بػػو تشػػًن
إىل أف ىنػػاؾ ضػػمانات ربػػد مػػن احتمػػاالت أف يكػػوف ىػػذا الػػديكتاتور مسػػتبدان كأىػػم ىػػذه
الضمانات ىي :
 ضمانات مرتبطة بشخص رئيس الوزارة نفسو  ،الذم لن يصل إىل ىذا اؼبوقع من فػراغ
كتلعب مواصفاتو القيادية كتارىبو داخل اغبزب كالربؼباف دكران مهمان يف ذلك .

 ضػػمانات مرتبطػػة بنفػػوذ كأنبيػػة اؼبكانػػة الػػيت يشػػغلها الػػوزراء الربيطػػانيوف داخػػل اغبػػزب
اغباكم  ،كحرص رئيس اغبكومة على رأيهم دعمان لوحدة اغبزب كمركػزه أمػ ػاـ الربؼبػاف ،
الس ػػيما كأن ػػو مض ػػطر عن ػػد اختي ػػار أعض ػػاء حكومت ػػو إىل مراع ػػاة سبثي ػػل الكت ػػل كاحمل ػػاكر
داخػػل حزبػػو  ،كرجػػاؿ األقػػاليم الػػيت تتكػػوف منهػػا اؼبملكػػة الربيطانيػػة  ،ككػػذلك القػػول

()2
))3

-

)(1

- Duncan Watts,British covernment and politics , op.cit,pp

– د  .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ ،ص 465

 د  .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية بيف النظرية كالتطبيؽ دراسة مقارنة  ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 101ود .عبد اهلل ناصؼ  ،مدل تكازف السمطة السياسية مع المسؤكلية في الدكلة الحديثة  ،رسالة دكتكراه  ،جامعة
القاىرة  1981ص 147
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االقتصػػادية اؼبوجػػودة يف استمػػع  ،كعػػدد مػػن الك ػوادر اغبزبيػ ػ ػػة الشػػابة كىػػو مػػا يطلػػق
عليو ن التغذية القيادية نن5ن .
 سلطات الحكومة التشريعية :
إف كجػ ػػود أغلبيػ ػػة برؼبانيػ ػػة داعمػ ػػة للحكومػ ػػة كمتماس ػ ػػكة كمنضػ ػػبطة بالتصػ ػػويت يعطيهػ ػػا
صالحيات تشريعية كاسعة يف تنفيذ سياسة اغبزب الفػائز هبػذه األغلبيػة الربؼبانيػة ،عػرب اقػرتاح
غالبية مشاريع القوانٌن اليت يقرىا الربؼباف  ،كالسػيما منهػا السياسػات التشػريعية الػيت يتضػمنها
خطػػاب اؼبلكػػة اؼبعػ ٌد مسػػبقان مػػن ىػػذه اغبكومػػة  ،كمػػا أف للحكومػػة سػػلطات كاسػػعة يف ؾبػػاؿ
القػوانٌن اؼباليػػة  ،فهػػي سبلػػك حػػق اقػرتاح النفقػػة أك اإليػراد  ،إضػػافة إىل أف سلػػس الػػوزراء حػػق
إصػػدار التش ػريعات دبوجػػب التفػػويال الػػذم يبنحػػو عػػادة الربؼبػػاف للحكومػػة يف ؾبػػاالت ى ػػي
أص ػالن مػػن اختصػػاص الربؼبػػاف  ،كتنازلػػت عنػػو للسػػلطة التنفيذيػػة ألسػػباب يػػدكر اعبػػدؿ حوؽبػػا
كحوؿ شركط فبارسة ىذا التفويال هبا .
ٔ -اقتراح القوانين :

سبلػػك اغبكومػػة اقػرتاح مشػػاريع القػوانٌن أمػػاـ الربؼبػػاف  ،كإصػػدار اللػوائح التنفيذيػػة ؽبػػذه

الق ػوانٌن بعػػد إقرارىػػا مػػن الربؼبػػاف  ،وحــق االقت ـراح ى ػذا تعريف ػان  ":ىــو العمــل الــذي يضــع
األســس األولــى للتش ـريع ويحــدد مضــمونو وموضــوعو " ن1ن ،أم ىػػو اؼبسػػودة الػػيت ربػػدد
اؼبضػامٌن التشػريعية ؼبػواد القػانوف  ،كألجػػل ذلػػك يوجػد لػػدل اغبكومػػة عبنػة زبػػتص بتحضػػًن

ىذه اؼبشاريع  ،كدراسة اآلةار الناصبة عن إقرارىا دبا يف ذلك اآلةار السياسية كتدعى بل نػة
التشػ ػريع  ،كبع ػػد ذل ػػك ترس ػػل اغبكوم ػػة مس ػػودة مش ػػركع الق ػػانوف بش ػػكل سػ ػ ػ ػرم إىل ؾبل ػػس
))1

 التغذية القيادية  :كتعني أف ىناؾ مسؤكلية تقع عمى عاتؽ رئيس الكزراء عند تشكيؿ حككمتو ،تتمثؿ باختيارعدد مف السياسييف الشباب مف الحزب الفائز ممف لدييـ اإلمكانيات في اإلقناع كالمكاىب كالكفاءة لمتحكؿ إلى

قيادم بارز كاتاحة الفرصة ليـ لتنمية ىذه القدرات كالكفاءات كمف ثـ تجدد القيادات داخؿ الحزب  :راجع  :د .
()2

حافظ الدليمي  ،النظـ السياسية في أوربا الغربية و ،...مرجع سابؽ  ،ص ;999- 990-90<-90
 د .مصطفى أبك زيد فيمي  ،النظاـ الدستكرم لمجميكرية العربية المتحدة  ،دار المعارؼ باإلسكندرية ،طبعة  ، 1965ص 621
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العموـ  ،كتقوـ اؼبديرية اؼبعنية بالتشريع فيو بدارسة اؼبسودة ؼبعاينة مدل مطابقتهػا فنيػان كتقنيػان
لإلجراءات كاؼبعايًن اؼبتبعة داخل الربؼباف  ،مع مالحظة أف األمر أحيانػان قػد يػدخل يف مسػار
سياسػػي تلعػػب فيػػو اؼبعارضػػة دكران يف كضػػع العراقيػػل أمػػاـ مشػػركع القػػانوف  ،كالنفػػاذ إىل ذلػػك

مػػن خػػالؿ الثغ ػرات التقنيػػة  ،كبعػػد انتهػػاء اؼبديريػػة اؼبشػػار إليهػػا مػػن تفحػػص اؼبسػػودة تضػػع
مقرتحايػػا حولػػو أمػػاـ رئػػيس اسلػػس  ،كيصػػار بعػػد ذلػػك إىل إبػػالغ اغبكومػػة عػػن النتي ػ ػ ػة ،
كإف كان ػػت ى ػػذه النتي ػػة اهبابي ػػة ف ػػإف ذل ػػك يع ػػين الس ػػًن بطباع ػػة مش ػػركع الق ػػانوف كإعالن ػػو
لتواك ػػب بع ػػد ذل ػػك ى ػػذه اؼبديري ػػة التع ػػديالت ال ػػيت ق ػػد تطػ ػرأ عل ػػى اؼبش ػػركع  ،كالتق ػػدير أف
اغبكومة تتقدـ بأربعٌن مشركع قانوف سػنويان تقريبػان كتقػر أغلبهػا  ،بينمػا يتقػدـ األعضػاء دبائػة
اق ػرتاح بق ػػانوف س ػػنويان تقريبػ ػان يق ػػر منه ػػا س ػػتة إىل شباني ػػة قوانيػ ػػن فق ػػط ن5ن  ،عل ػػى أف مش ػػاريع
الق ػوانٌن اؼبتعلقػػة بتنظػػيم ماليػػة الدكلػػة ال هبػػوز أف تقػػدـ إال مػػن جانػػب اغبكومػػة إىل ؾبلػػس
العموـ اؼبختص بنظرىا دكف ؾبلس اللوردات كما سنبٌن الحقان .

ٕ -التفوي

التشريعي  :ن delegated legislationن :

كىػػو أف يقػػوـ الربؼبػػاف الربيطػػاين كىػػو صػػاحب السػػلطة األصػػلية بالتش ػريع ن كفػػق مبػػدأ
س ػػيادة الربؼب ػػاف ن ب ػػالرتخيص للحكوم ػػة يف مع ػػرض تنفي ػػذىا للتشػ ػريعات األساس ػػية اؼبق ػػرة
بإصدار قرارات ؽبا قوة القانوف يطلق عليهػا "" Statutory Instrumentsن1ن ،كقػد
نشػػأت كازدادت فبارسػػة ىػػذا التفػػويال مػػع الظػػركؼ الػػيت سػػادت بعػػد قيػػاـ الثػػورة الصػػناعية
كانتهاء اغبرب العاؼبية األكىل كما رافقهمػا مػن تغػًنات اقتصػادية كمتطلبػات ؾبتمعيػة  ،أدت

)(1

 -حسب ما جاء فػي التقرير المقدـ إلى مجمس الشعب السوري عف الزيارة اإلطالعية التي قػاـ بيػا وفػد مشػترؾ

مػػػػف أعضػػػػاء مجمػػػػس الشػػػػعب ومػػػػف مشػػػػروع دعػػػػـ القػػػػدرة المؤسسػػػػاتية لمجمػػػػس الشػػػػعب السػػػػوري بتػػػػاريخ
 – 5008/99/55إعداد د .محمػود حديػد مػدير المشػروع  -ص ;  ،ككانػت قػد حػددت أىػداؼ الزيػارة مػف قبػؿ

إدارة المشػػركع إلػػى مجمػػس العمػػكـ البريطػػاني بمػػا يمػػي  -1 ":االطػػبلع عمػػى آليػػة عمػػؿ المجػػاف كالػػدعـ المكجسػػتي
المقدـ ليا  -2 ،االطبلع عمى دكر المعمكماتية في عمؿ المجمػس  -3 ،االطػبلع عمػى عمػؿ المكتبػة كالخػدمات
البحثية التي تقدميا  -4 ،االطبلع عمى الدكر االجتماعي لمجمس العمكـ البريطاني ".

) -)2د  .حافظ الدليمي  ،النظـ السياسية في أكربا الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية  ،مرجع سابؽ  ،ص 105
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إىل تطػػور كاضػػح يف مفهػػوـ الدكلػػة مػػن دكلػػة حاميػػة إىل دكلػػة متدخلػػة معنيٌػػة بتنظػػيم العديػػد
مػػن اسػػاالت الػػيت يتعػػذر مػػع مػػركؼ كإمكانيػػات الربؼب ػػاف كمػػدة انعق ػػاده احملػػدكدة مواكب ػػة
التفاصػػيل الفنيػػة الدقيقػػة ؽبػػا  ،أك حػػا اإلحاطػػة هبػػا عنػػد إق ػرار الػػنص  ،بينمػػا سبتلػػك ىػػذه
اإلمكانيات كاػبربات الكوادر العاملػة يف السػلطة التنفيذيػة ن5ن ،ك قػد كضػعت عبنػة برؼبانيػة
يف الربؼبػاف الربيطػاين نعبنػة دكنومػور ن ضػوابط للتفػػويال التشػريعي مػن قبػل الربؼبػاف للسػػلطة
التنفيذيػػة علػػى اعتبػػار أف ىنػػاؾ مسػػوغات منطقيػػة مػػن الناحيػػة النظريػػة كالعمليػػة ؼبػػنح ىػػذا
التفػػويال  ،ككجػػدت بػػأف اإلشػػكاؿ اغبقيقػػي ال يكمػػن يف التفػػويال حبػػد ذاتػػو  ،كإمبػػا يف
كث ػػرة الل ػػوء إلي ػػو دكف كج ػػود ضػ ػوابط تتمث ػػل يف منح ػػو يف م ػػركؼ معين ػػة كؼب ػػدة ؿب ػػدكدة
كؼبواضيع تأيت على سبيل اغبصػر  ،كبرقابػة فعالػة مػن الربؼبػاف للموافقػة علػى اسػتمرار العمػل
هبػػا أك كقػػف العمػػل هبػػا بأغلبيػػة خاصػػة دبػػا يضػػمن عػػدـ التسػػاىل يف التفػػويال التش ػريعي ،
ككػػل ذلػػك حػػا ال يبػػس باؼببػػادئ الدسػػتورية األساسػػية كمنهػػا سػػيادة الربؼبػػاف  ،كيػػتم حاليػان
عػرض ىػػذه التشػريعات الصػػادرة دبوجػب قػوانٌن التفػػويال التشػريعي علػى عبنػػة مشػػرتكة مػػن
أربعة عشر عضوان يعينوف مناصفة من ؾبلسي الربؼباف  ،تقوـ ىذه الل نة بػ :
 تفحص القرارات التشريعية يف عدـ ذباكزىا للحدكد اؼبرسومة يف قانوف التفويالتضمنها ما يفيد تطبيقها بأةر رجعي .
 عدـ ٌتضمنها ما يفيد استبعاد الرقابة القضائية .
 عدـ ٌ التأكد من عدـ كجود تأخًن غًن مربر يف نشر الالئحة أك يف عرضها على الربؼبافتضمنها ما يرتب التزامات مالية تشكل عبئان على الدخل العاـ .
 -عدـ ٌ

()1

 د .رمزي الشاعر  ،اإليديكلكجيات كأثرىا عمى األنظمة السياسية المعاصرة  ،مطبعة جامعة عيف شمسبالقاىرة  ،طبعة عاـ  ،1988ص  ، 295-294ك د .أحمد عبد الحميد الخالدي  ،المبادئ الدستكرية العامة
لمقانكف الدستكرم  ،دار الكتب القانكنية بمصر  ،طبعة عاـ ، 2011ص 317
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 حبي ػػث ال تت ػػدخل،  ب ػػأف تك ػػوف اللػ ػوائح التشػ ػريعية مص ػػاغة عل ػػى كب ػػو كاض ػػح كدقي ػػق كإمبػ ػػا يف اعبوانػ ػػب الشػ ػػكلية فيمػ ػػا ال ىبػ ػػالف، باعبانػ ػػب اؼبوضػ ػػوعي ؽبػ ػػذه التش ػ ػريعات
.ن5اؼببادئ الدستورية الراسخة يف النظاـ السياسي الربيطاين ن
 مرجع،  دكر السمطة التنفيذية في العممية التشريعية في النظاـ البرلماني البريطاني:  بحث،  حس البحرم. )– د1)
 اختصاص2011  مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني لعاـ989  كقد نظمت المادة، 30 سابؽ ص
" المجنة المشتركة بخصكصStatutory Instruments Joint Committee"، ىذه المجنة كتدعى المجنة
مراجعة التشريعات الصادرة بمكجب التفكيض التشريعي
".

)- A select committee shall be appointed to join with a committee appointed by
the Lords to consider: (A) every instrument which is laid before each House of
Parliament and upon which proceedings may be or might have been taken in either
House of Parliament, in pursuance of an Act of Parliament, being - (a) a statutory
instrument, or a draft statutory instrument; (b) a scheme, or an amendment of a
scheme, or a draft thereof, requiring approval by statutory instrument (c) any other
instrument (whether or not in draft where the proceedings in pursuance of an Act of
Parliament are proceedings by way of an affirmative resolution ; or –(d) an order
subject to special parliamentary procedure; but excluding any remedial order or draft
remedial order under Schedule
proposed to be made under Part

to the Human Rights Act

, any draft order

of the Legislative and Regulatory Reform Act

and any subordinate provisions order made or proposed to be made under the
Regulatory Reform Act

; ) B) every general statutory instrument not within the

foregoing classes, and not within paragraph (

) of this order, but not including any

Scottish statutory instrument or any statutory instrument made by the Welsh Ministers
unless it is required to be laid before Parliament or either House of Parliament and
not including measures under the Church of England Assembly (Powers) Act
and instruments made under such measures:with a view to determining whether the
special attention of the House should be drawn to it on any of the following grounds
…."
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ادلطهة انثاٍَ
يراحم انؼًهُح انتشرَؼُح يف انربدلاٌ انربَطاٍَ
كفػػق اؼبعػػىن الدسػػتورم فػػإف الربؼبػػاف الربيطػػاين يشػػمل ؾبلػػس العمػػوـ كؾبلػػس اللػػوردات
كاؼبلك  ،أما مػن الناحيػة العمليػة فػإف اؼبقصػود بػو اليػوـ ىػو ؾبلػس العمػوـ كؾبلػس اللػوردات
كعلى ذلك فإف داللة القوؿ اؼبشهور عن الربؼبػاف الربيطػاين أنػو "يسػتطيع فعػل أم شػيء إال
ربوي ػػل الرج ػػل إىل امػ ػرأة " تنص ػػرؼ إىل إرادة اؽبيئ ػػة التشػ ػريعية اؼبؤلف ػػة م ػػن اجتم ػػاع ة ػػالث
إرادات  ،إرادة اؼبلك كإرادة كل من ؾبلسػي العمػوـ كاللػوردات كفػق اؼبعػىن الدسػتورم  ،أمػا
مػػا س ػػنتناكلو يف ى ػػذا اؼبطل ػػب فإن ػػو سيقتص ػػر علػػى اؼبراح ػػل األساس ػػية ال ػػيت يب ػػر هب ػػا مش ػػركع
القػػانوف يف ؾبلسػػي الربؼبػػاف ك م ػا ىػػي الض ػوابط اؼبعمػػوؿ هبػػا كفػػق القواعػػد الدسػػتورية العرفيػػة
كنصػػوص الوةػػائق التش ػريعية اؼبقػػرة مػػن الربؼبػػاف كاؼبرتبطػػة بأدائػػو  ،كسػػيكوف ذلػػك يف فػػرعٌن
نطػػل مػػن خالؽبمػػا علػػى اؼبسػػار  ،الػػذم يس ػػلكو مشػػركع الق ػػانوف اؼبقػػرتح مػػن اغبكومػػة أك
اؼبقدـ من األعضاء يف الربؼباف الربيطاين
الفرع األول  :إقرار مشروع القانون في مجلس العموم البريطاني
الفرع الثاني  :اإلجراءات التشريعية أمام مجلس اللوردات
الفرع األول
إقرار مشروع القانون في مجلس العموم البريطاني
تركػػز النضػػاؿ اغبقيقػػي كالفعػػاؿ للربؼبػػاف الربيطػػاين يف مواجهػػة اؼبلكيػػة يف ؾبلػػس العمػػوـ
الربيطػاين ن COMMONS OF HOUSE U.Kن ،كالػذم أنػتج باحملصػلة
النظػػاـ السياسػػي كالدسػػتورم يف بريطانيػػا علػػى النحػػو الػػذم كصػػل إليػػو  ،كذلػػك عػػرب انت ػزاع
صبلة من الوةائق الدستورية اليت جعلت من ؾبلس العموـ عمليان كمنذ أكائل القػرف العشػرين
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اسل ػػس األكثػ ػػر أنبي ػػة يف اسػ ػػاؿ التش ػ ػريعي  ،كمػ ػػا أن ػػو ال يوجػ ػػد ق ػ ػوانٌن مكتوبػ ػػة رب ػػد مػ ػػن
صػػالحياتو  ،كإمبػػا يبػػارس سػػلطاتو دبوجػػب أع ػراؼ كتقاليػػد يسرتشػػد هبػػا كال تفػػرض عليػػو ،
كيبكن ػ ػ ػػو تغيًنى ػ ػ ػػا إذ ت ػ ػ ػػوفرت اإلرادة الربؼباني ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػػذلك  ،كمل يع ػ ػ ػػد اسل ػ ػ ػػس األدىن دبقي ػ ػ ػػاس
االختصاصػػات الربؼبانيػػة الػػيت يبارسػػها كاؼبهػػاـ اؼبوكولػػة إليػػو  ،كانعكػػس ذلػػك علػػى الثقػػة الػػيت
منحها الناخب الربيطاين ؽبذا اسلس  ،حبيث م ٌكػن األخػًن النخػب اؼبثقفػة مػن الوصػوؿ إىل
اؼبقاعػػد الربؼبانيػػة كاحتكػػار غالبيتهػػا علػػى حسػػاب سبثيػػل الطبقػػات الشػػعبية سبثػػيالن عػػادالن ن5ن،
كىػو مػػا كػاف لػػو الػدكر األساسػػي يف رسػػم اإلطػار التنظيمػػي كالعملػي ألداء اسلػػس لومائفػػو
كمنها الوميفة التشريعية موضوع ىذا اؼببحث .
أوالً -تنظيم المجلس :

يتكػػوف ؾبلػػس العمػػوـ الربيطػػاين مػػن  210عض ػوان منتخبػػٌن بػػاالقرتاع العػػاـ اؼبباشػػر ؼبػػدة

أربع سنوات ن1ن ،كيػزداد ىػذا العػدد تبعػان الزديػاد عػدد النػاخبٌن  ،كغالبػان مػا وبػل اسلػس يف
السػػنة األخ ػػًنة كيص ػػار إىل إج ػراء انتخاب ػػات تش ػريعية مبك ػػرة  ،كيعت ػػرب ؾبل ػػس العم ػػوـ مرك ػػز
الثقل اغبقيقي كاألىم بالنسبة للعملية التشريعية يف الربؼباف الربيطاين  ،كبعػد اسػتقرار العػرؼ
الدسػػتورم بعػػدـ ح ػػب اؼبوافقػػة اؼبلكيػػة عػػن التش ػريعات ال ػػيت يصػػدرىا  ،كيف م ػػل غيػػاب
مفهوـ الرقابة القضائية على دستورية التشريعات اليت يصدرىا  ،فقػد باتػت سػلطة الربؼبػاف
غًن ؿبدكدة يف إقرار القوانٌن اػباصة باؼبملكة  ،كما أف حصر النظر بػالقوانٌن اؼباليػة بػو مػع
ارتباط األغلبية اؼبوجودة فيو باغبكومة مكنتػو مػن االسػتيالء علػى السػلطة التشػريعية  ،كأىػم
ما يبيز ؾبلس العموـ تنظيميان- :ىو مركز رئيس اسلس كتنظيم عبانو  - ،كةنائية حزبيػة يف
))1
))2

 د .شمس مرعي عمي  ،القانكف الدستكرم  ،عالـ الكتب بالقاىرة  ،طبعة سنة  ، 1978ص 308– بعد صدكر قانكف جديد لتحديد مدة كالية المجمس  ،كحسب آخر انتخابات جرت في عاـ  2010بعد أف كاف
عدد األعضاء  659كلمدة خمس سنكات  ،كمف مبدأ أنو ال تقييد لسمطة البرلماف  ،فإنو يمكف أف يصدر قانكف
برلماني خاص بتمديد مدة كاليتو  ،كما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية مف عاـ  1935حتى عاـ  1945بعد
مكافقة مجمس المكردات راجع في ذلؾ  :د .حافظ الدليمي  ،النظـ السياسية في أكربا الغربية ك ، ...مرجع سابؽ
ص 95

158

ؾبم ػػوعتٌن سياس ػػتٌن  - ،كك ػػذلك أن ػػو يبق ػػى منعق ػػدان عل ػػى م ػػدار الع ػػاـ يف دكرات برؼباني ػػة
مناقشػػايا معلنػػة  ،كاأليػػاـ الفاصػػلة بػػٌن انتهػػاء الػػدكرة كبػػدء الػػدكرة الػػيت تليهػػا ال تعػػد مػػدة
توقػػف لنشػػاط اسلػػس إذ هبتمػػع تقريب ػان ؼبػػدة  540يوم ػان كضػػمن الػػدكرة هبتمػػع اسلػػس أيػػاـ
االةنػػٌن كالثالةػػاء كاألربعػػاء كاػبمػػيس ن5ن ،حبيػػث ينفػػق يف كػػل سػػنة لالؼ السػػاعات للنقػػاش
كالسيما حوؿ أىداؼ القوانٌن اليت يقرىا .
 -5رئيس المجلـس  :أك مػا يسػمى بالسػبيكر ن  Speakerن كتعػود التسػمية إىل زمػن

القػػركف الوسػػطى عنػػدما كػػاف يػػتكلم باسػػم اسلػػس أمػػاـ اؼبلػػك  ،كضػػمن الطقػػوس الشػػكلية
فػػإف رئػػيس ؾبلػػس العمػػوـ يػػذىب مػػع افتتػػاح كػػل دكرة انعقػػاد إىل ؾبلػػس اللػػوردات لطلػػب
اؼبزيػػد مػػن الصػػالحيات كحريػػة الػرأم علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ ن1ن  ،كالزالػػت النشػػأة التارىبيػػة كراء
إحاطت ػػو بالش ػػكليات كاؼبظ ػػاىر ال ػػيت سبنح ػػو الوق ػػار  ،ن يرت ػػدم معطف ػان خاص ػان كيعتم ػػر قبع ػػة
))1

 -د .سعيد بك شعير  ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة  ،مرجع سابؽ  ، 205ووفؽ نص المادة

مف الالئحة الداخمية لمجمس العموـ البريطاني المشار إلييا اختصا ارً H.C.S.O
-
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" .—( ) Subject to the provisions of Standing Order No. B (Election of Speaker

by secret ballot), the House shall meet on Mondays and Tuesdays at half-past two
o’clock, on Wednesdays at half-past eleven o’clock and on Thursdays at half-past
ten o’clock and will first proceed with private business, motions for unopposed
returns and questions: Provided that, when the House sits on a Wednesday which
immediately follows a periodic adjournment of more than two days or is the first day
of a Session, references to specific times in the Standing Orders of this House shall
"apply as if that day were a Monday.
))2

 كما كرد في التقرير المقدـ إلى مجمس الشعب السوري عف الزيارة اإلطالعية التي قاـ بيا وفد مشترؾ مفأعضاء مجمس الشعب ومف مشروع دعـ القدرة المؤسساتية لمجمس الشعب السوري بتاريخ 5008\99\55

– إعداد د .محمود حديد مدير المشروع  -ص 95
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مص ػػنوعة م ػػن الش ػػعر اؼبس ػػتعار  ،كيرافق ػػو يف مس ػػًنه رج ػػل بلب ػػاس كس ػػالح الق ػػركف الوس ػػطى
يبشي أمامو ن  ،تتوجو إليو اػبطابات  ،يقود جلسات اسلس حبياد تػاـ كاتػزاف كهبػب أف ال
يظهػر تفضػػيالن ألم اذبػػاه حػػزيب  ،علػػى الػرغم مػػن أنػػو يبػػدأ حياتػػو الربؼبانيػػة كعضػػو يف حػػزب

إال أنو يقطع صلتو مع ذلك اغبزب بعد أف يتم انتخابو نكمتحدثن  ،كىو لػذلك يسػاىم
يف تػػأمٌن اغبريػػة كاللياقػػة أةنػػاء اؼبناقشػػات العامػػة  ،كىػػو الػػذم يقػػرر إقفاؽبػػا ن5ن  ،كينػػاط بػػو
تفسػػًن القواعػػد الربؼبانيػػة العرفيػػة الػػيت ربكػػم عمػػل اسلػػس  ،كتعتػػرب منػػاداة العضػػو باظبػػو علنػان
ب ػػدالن م ػػن منادات ػػو باس ػػم ال ػػدائرة ال ػػيت يبثله ػػا م ػػن العقوب ػػات اؼبعنوي ػػة ال ػػيت يبك ػػن أف يوقعه ػػا
ال ػرئيس بالعضػػو الػػذم يرتكػػب أيػػة ـبالفػػة كيكػػوف ؽبػػا األةػػر البػػال  ،كقػػد تضػػمنت الالئحػػة
الداخلي ػػة إجػ ػراءات أخ ػػرل دبواجه ػػة العض ػػو اؼبخ ػػل كإخراج ػػو م ػػن اعبلس ػػة أك حرمان ػػو م ػػن
حضور عدد من اعبلسات ن1ن .

))1

 -كفؽ ما جاء في الفقرة  5مف المادة  57مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني المتعمقة بالمناقشات

العامة :

"

- ( ) The Speaker shall state whether or not he is satisfied that the matter is
"proper to be discussed without giving the reasons for his decision to the House.
H.C.S.O .NO.
()2

– د .نزيو رعد  ،القانكف الدستكرم العاـ  ،مرجع سابؽ  ،الصفحة  ، 201ود .ساـ دلو ،القانكف الدستكرم ،
مرجع سابؽ – ص  ، 460-459كما نصت عميو المادة  43كالمادة  2 /44مف البلئحة الداخمية لمجمس
العمكـ البريطاني :

- The Speaker, or the chair, shall order any Member or Members whose conduct

"

is grossly disorderly to withdraw immediately from the House during the remainder of
" that day’s sitting
- ( ) If any Member be suspended under paragraph ( ) of this order, his

"

suspension on the first occasion shall continue for five sitting days, and on the second
" occasion for twenty sitting days, including in either case the day on which he was
H.C.S.O
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ينتخػػب ال ػرئيس بػػالتوافق بػػٌن اغب ػزبٌن األساسػػيٌن يف اسلػػس دكف أف يكػػوف حتم ػان مػػن
حزب األكثرية  ،فقد يتم االتفاؽ على أف يكوف مػن اغبػزب اؼبعػارض  ،كعلػى األغلػب ال
يكوف ىناؾ مرشح دبواجهتػو يف دائرتػو االنتخابيػة لكػي يػؤمن قباحػو بالتزكيػة ،ألف األعضػاء
علػػى ىػػذا النحػػو ىبتػػاركف الشػػخص الػػذم يسػػتطيعوف احرتامػػو ك يبكػػن إطاعػػة سػػلطتو  ،لػػذا
يػػتم األمػػر دكف اقػرتاع يف اسلػػس كؼبػػدة كاليػػة اسلػػس كاملػػة  ،كيصػػبح مركػػزه بعػػد االنتخػػاب
ف ػ ػػوؽ األحػ ػ ػزاب  ،كال يش ػ ػػارؾ بالتص ػ ػػويت إال بالتص ػ ػػويت لص ػ ػػا اغبكوم ػ ػػة عن ػ ػػد تع ػ ػػادؿ
األصوات ن5ن.
كبعد افتتاح الربؼباف اعبديد من اؼبلكة سيقر ؾبلس العموـ جوابان على خطػاب اؼبلكػة ،
كهب ػػذا ال ػػرد كاػبط ػػاب يتح ػػدد التوج ػػو السياس ػػي يف اؼبملك ػػة كال ػػذم ذب ػػرم جلس ػػتو يف قاع ػػة
كنسػ ػ ػػيت منستًن ن1ن.
 -1اللجــان البرلمانيــة  :يتميػػز ؾبلػػس العمػػوـ الربيطػػاين عػػن بػػاقي الربؼبانػػات يف العػػامل
بأن ػػو هبتم ػػع يف لجن ــة بكامل ــو  ،كذل ػػك م ػػن مب ػػدأ التمس ػػك بوح ػػدة الربؼب ػػاف كع ػػدـ ذبزئ ػػة
التمثيػػل لسػ ػػيادة األمػػة  ،لدراسػػة بعػػال مشػػاريع الق ػوانٌن اؼبهمػػة مثػػل ن دراسػػة اؼبوازنػػةن ،

كتسػمى الل نػػة تبعػان للموضػػوع الػػذم تدرسػػو ن عبنػة االعتمػػادات عنػػد النظػػر بطلبػػات فػػتح
االعتم ػػادات م ػػثالن ن ،كاجتماع ػػات ى ػػذه الل ن ػػة ـبتلف ػػة ع ػػن اعبلس ػػات العام ػػة  ،كعن ػػدما
ذبتمػػع ال تتقيػػد بالقواعػػد اؼبتعلقػػة دبػػدة الكػػالـ كترتيػػب اؼبتحػػدةٌن  ،كمػػا ال يرتأسػػها رئيػػس
اسلس نالسبيكر ن كإمبا رئيس الل نة ن4ن ،كذلك للتأكيد على عػدـ كجػود جلسػة عامػة ،
()1

 أكؿ امرأة تكلت رئاسة مجمس العمكـ كانت السيدة بكتركيد في  1992مف حزب العماؿ رغـ أف األكثريةكانت مف حزب المحافظيف  :د .عصاـ سميماف ،األنظمة البرلمانية بيف النظرية كالتطبيؽ دراسة مقارنة  ،مرجع

))2

سابؽ ص94

 -المادة  1 /10مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني :

—( ) On days on which the House shall sit after an address has been agreed to in

"

answer to Her Majesty’s Speech there shall be a sitting in Westminster Hall
))3

 -كفؽ نص المادة  66مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني = :

…."H.C.S.O. NO.
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كتارىبيان كاف كراء ذلك رغبة األعضاء يف التحرر من سيطرة رئػيس اسلػس الػذم كػاف تابعػا
للملك ن5ن  ،كاستمر اسلس هبتمع كل نة كيدرس كػل مشػاريع القػوانٌن حػا عػاـ 5441
إال أنو كبعد ازديػاد ضػغط العمػل علػى الربؼبػاف اضػطر إىل األخػذ بفكػرة كجػود عبػاف دائمػة
إال أنػػو رفػػال فكػػرة التخصػػص  ،كأصػػبح ىنػػاؾ عشػػرة لجــان دائمــة يف ؾبلػػس العمػػوـ ،
ككل عبنة مكونة من طبسٌن عضػوان بيػنهم عشػركف عضػوا مػن األعضػاء الػدائمٌن  ،كيراعػى
يف تعيينهم مواصفات العضو كالرتكيبة السياسية للم لس  ،كالباقي يصار إىل تعييػنهم مػن

عبنػػة خاصػػة ن تػػدعى عبنػػة االختيػػار ن بقصػػد ربقيػػق الفاعليػػة تبعػان إلمكانيػػات األعضػػاء ،
كتبعان للموضوع الذم تدرسو الل نة  ،كالذم يقرر رئيس اسلس عرضو علػى عبنػة دائمػة ،
كي ػ ػرأس ى ػػذه الل ػ ػػاف أعض ػػاء مػ ػػن ح ػػزب األكثريػ ػػة  ،كال كج ػػود ؼبمثػ ػػل ع ػػن اغبكومػ ػػة يف
اجتماعات الل اف كجلسايا سػرية إال يف حػاؿ اسػتدعاء أحػد مػن الػوزراء إىل الل نػة عنػد

ذل ػػك تك ػػوف اعبلس ػػات علني ػػة كتب ػػث مباش ػػرة عل ػػى التلف ػػاز ن1ن  ،كم ػػن ح ػػق ى ػػذه الل ػػاف
مناقشة أم موضوع حا كلو مل يكن تشريعيان  ،كلدل كل عبنة من ىذه الل ػاف ةالةػة إىل

- Whenever an order of the day is read for the House to resolve itself into a

committee on a bill, the Speaker shall leave the chair without putting any question,

"=

and the House shall thereupon resolve itself into such committee, unless notice of an
instruction to such committee has been given, when such instruction shall be first

disposed of, or unless the committee is discharged in pursuance of paragraph ( ) of
))1

))2

"(Tax law rewrite bills) .

Standing Order No.

 د .ساـ دلو  ،مرجع سابؽ  ،الصفحة  ، 461ود  .نزيو رعد  ،القانكف الدستكرم العاـ ك  ، ..مرجع سابؽص  ، 201ود.سعيد بو شعير  ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة  ،ص 205

 -باسػػتثناء الحالػػة التػػي يكػػكف كزيػػر الػػدفاع ىػػك المطمػػكب فػػإف الجمسػػة ال تبػػث عمػػى التمفػػاز مباش ػرة كانمػػا تصػ ٌػكر

الجمسة كتراجع مف قبؿ الكزير لحذؼ ما يريد كلمجنة االعتراض عمى ذلؾ  ،المرجع  -التقريػر المقػدـ إلػى مجمػس
الشػػعب السػػكرم عػػف الزيػػارة اإلطبلعيػػة التػػي قػػاـ بيػػا كفػػد مشػترؾ مػػف أعضػػاء مجمػػس الشػػعب كمػػف مشػػركع دعػػـ
القػػدرة المؤسسػػاتية لمجمػػس الشػػعب السػػكرم بتػػاريخ  – 2005\11\22إعػػداد د .محمػػكد حديػػد مػػدير المشػػركع ص
 ، 7كد .عصػػاـ سػػميماف  ،األنظمػػة البرلمانيػػة بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ د ارسػػة مقارنػػة  ،مرجػػع سػػابؽ  ،ص ، 95د.

زىير شكر  ،الكسيط في القانكف الدستكرم ج ،1مرجع سابؽ  ،ص 341
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أربعػة مػػومفٌن لألعمػاؿ اإلداريػػة كاالستشػارية ن5ن ،كىنػػاؾ أسػباب عديػػدة إلرسػاؿ مشػػاريع
الق ػوانٌن إىل الل ػػاف مػػن بينهػػا أنػػو مػػن األفضػػل أف تنػػاقش تفاصػػيل مشػػركع القػػانوف مػػن
51اىل  10عضػوان مػػن بػػٌن  210عضػوان  ،كبالتػػايل سػػيكوف باسػتطاعتهم اعبلػػوس يف غرفػػة
صغًنة دبا يضمن أفضػل األجػواء للمناقشػة كالػتفحص الػدقيق كالصػحيح لتفاصػيل اؼبشػركع
دبػػا يتيحػػو تك ػريس عػػدة أسػػابيع عمػػل الجتمػػاع الل نػػة الػػيت يتحػػدث فيهػػا األعضػػاء كمػػا
يرغبوف  ،كذلك قياسان لقاعة اسلس احملكومػة بقواعػد صػارمة يف اعبلسػة  ،كالوقػت القصػًن
اؼبتػػاح فيهػػا ؼبناقشػػات مربؾبػػة تػػدكـ لبضػػع سػػاعات فقػػط  ،كالػػيت ال يبكػػن فيهػػا ألعضػػاء
اؼبعارض ػػة إال التح ػػدث ؼب ػػرة كاح ػػدة خ ػػالؿ النق ػػاش  ،م ػػع أن ػػو كب ػػالنظر لالنض ػػباط اغب ػػزيب
كالتماسػػك بػػٌن اغبكومػػة كاألغلبيػػة الربؼبانيػػة  ،فإنػػو يبقػػى مػػن الصػػعوبة التعويػػل علػػى قيػػاـ
نظاـ عباف قوية يف ؾبلس العموـ الربيطاين  ،ألف اغبكومػة باألصػل ال ترغػب يف أف تصػبح
الل اف ىي مركز صنع القرار أك مصدران لسلطػة منافسة ن1ن.

كما يبكن سلس العموـ تشكيل لجان خاصـة للتحقيػق يف قضػايا معينػة أك مناقشػة

مواضػػيع ؿبػػددة ربتػػاج إىل مزيػػد مػػن التخصػػص كاؼبراجعػػة كاؼبتابعػػة اؼبيدانيػػة خػػارج اسلػػس
على أف ال يت اكز عدد أعضػاءىا ةػالث عشػر عضػوان  ،كيبكػن أف تسػند رئاسػتها إىل أحػد
أعضػػاء اؼبعارضػ ػة  ،كيبيػػل اسلػػس إىل عػػدـ اإلكثػػار مػػن تشػػكيل مثػػل ىػػذه الل ػػاف إال عنػػد
الضركرة ن4ن  ،كىناؾ لجـان مشـتركة بػٌن ؾبلػس العمػوـ كالسػلطة التنفيذيػة لدراسػة مواضػيع
ؿبػػددة تثػػًن االىتمػػاـ كذلػػك للتػػدقيق كتلقػػي الشػػهادات كفحػػص األدلػػة كإج ػراء جلسػػات
استماع عامة مع اؼبعنيٌن لتزكيػد اؼبناقشػة العامػة يف اسلػس باؼبعلومػات الضػركرية عػن العمػل

()1

 -التقرير المقدـ لمجمس الشعب السكرم  ،المرجع السابؽ  ،ص 13

- John D. Lees and Malcolm Shaw, ed s. , Committees in Legislatures: A
))3

VII

comparative Analysis(Durham , N.C :Duke university press

 -د .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية  ،مرجع سابؽ  ،ص 95

)(2
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اغبكومي كسياسػتها يف اؼبوضػوع اؼبطػركح ن 5ن،كمػا تشػكل لجـان دوريـة يف بدايػة كػل دكرة

برؼباني ػػة تعم ػػل عل ػػى تنظ ػػيم كاف ػػة األم ػػور اإلجرائي ػػة اػبارج ػػة ع ػػن نط ػػاؽ العم ػػل التشػ ػريعي
للم لسن1ن ،كيبكن اإلشارة إىل أنو اليشرتط أف يكوف كل عضو مشكالن يف عبنة برؼبانية.

 -4وجــود مجم ــوعتين سياس ــيتين  :كنبػػا األغلبيػػة كاؼبعارضػػة كتشػػكل ىات ػػاف اسموعت ػػاف
حلقة الوصل بٌن إرادة النػاخبٌن كالػرأم العػاـ كبػٌن اغبكومػة  ،كيعػٌن لكػل ؾبموعػة قائػد أك
زعػػيم كنائػػب لػػو  ،كعػػدد مػػن اؼبشػػرفٌن علػػى التصػػويت داخػػل اسلػػس ليتول ػوا اؼبراقبػػة كحػػث

األعضػػاء علػػى اغبضػػور  ،ألف نظػػاـ التصػػويت يف اسلػػس ىػػو نظػػاـ التصػػويت اعبامػػد الػػذم
يلػػزـ العضػػو بالتصػػويت كفػػق إرادة اغبػػزبن4ن ،كيبقػػى للمعارضػػة اغبػوار مػػع اغبكومػػة كتوجيػػو
النقد غًن اؼببال فيو داخل الربؼباف كعلى مسمع الرأم العاـ الربيطاين  ،كىبصػص للمعارضػة
ةلث الوقت اؼبتػاح للعمػل الربؼبػاين علػى كبػو مػنظم سػلفان يسػبق بػدء أيػاـ العمػل  ،كىبصػص

ؽبا أياـ لتطرح فيهػا اؼبواضػيع احملػددة مػن قبلهػا ال تت ػاكز العشػرين يومػان يف كػل دكرة برؼبانيػة
كزبصػػص اؼبقاعػػد الػػيت علػػى يبػػٌن رئػػيس اسلػػس عبلػػوس ن ػواب األغلبيػػة كاؼبقاعػػد الػػيت علػػى
يس ػػاره لنػ ػواب اؼبعارض ػ ػة  ،بع ػػد ت ػػرؾ اؼبقاع ػػد األمامي ػػة ألعض ػػاء اغبكوم ػػة كأعض ػػاء حكوم ػػة
الظلن3ن كيبقى للمستقلٌن اعبلوس يف اؼبقاعد اػبلفية كؽبم عبنػة تسػمى عبنػة اؼبقاعػد اػبلفيػة
كىبصص ؽبا سبعة كعشركف يومان على األقل للمواضيع احملددة من قبلها ن1ن .
p

- Philip Norton , The British polity, d ed New York : Longman publ .crop

)(1

) -)2د  .نزيو رعد  ،القانكف الدستكرم  /المبادئ العامة كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 202
) -)3د  .سعيد بك شعير  ،القانكف الدستكرم ك ،.....مرجع سابؽ  ،ص 205

) - )4مف الجدير بالذكر أف نكاب حزب العماؿ في البرلماف ىـ مف ينتخبكف أعضاء حككمة الظؿ  ،بينما يعينكف
في حزب المحافظيف تعيينان مف زعيـ الحزب  /د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم ك ، ...مرجع سابؽ ،
))5
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 -المادة 14الفقرات  2ك /A 3مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني

- ..( ) Twenty days shall be allotted in each session for proceedings on opposition

"

business, seventeen of which shall be at the disposal of the Leader of the Opposition
=and three of which shall be at the disposal of the leader of the second largest
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ثانياً – دراسة وإقرار مشاريع القوانين :

ينعق ػػد اختص ػػاص النظ ػػر ب ػػالقوانٌن اؼبالي ػػة سل ػػس العم ػػوـ حص ػران  ،بع ػػد اس ػػتبعاد ؾبل ػػس
اللػػوردات عػػن ىػػذا االختصػػاص  -كمػػا سنوضػػح الحقػان كتفصػػيالن  -كرئػػيس ؾبلػػس العمػػوـ

ى ػػو م ػػن يق ػػرر الط ػػابع اؼب ػػايل ؼبش ػػركع الق ػػانوف  ،ليمتن ػػع بع ػػد ذل ػػك عل ػػى ؾبل ػ ػ ػس الل ػػوردات
مناقشػػتو  ،كإف كػػاف أعضػػاء اسلػػس مل يعػػد بإمكػػاهنم أةنػػاء النظػػر هبػػذه اؼبشػػاريع تقريػػر زيػػادة
النفقة أك خفال اإليراد كذلك منذ عاـ  ، 5354كقد فرض الربؼبانيوف ذلػك علػى أنفسػهم

للػ ػػتخلص مػ ػػن الضػ ػػغوط الػ ػػيت يبكػ ػػن أف يتعرض ػ ػوا ؽبػ ػػا مػ ػػن قبػ ػػل النػ ػػاخبٌن  ،ككضػ ػػعوا حػ ػػدان
للديباغوجية اليت قد يل أ إليها بعال النواب إرضاء" لناخبيهم ن5ن.
كيلعػػب ؾبلػػس العمػػوـ دكران مهم ػان مػػن خػػالؿ الوميفػػة التش ػريعية الػػيت يبارسػػها يف عمليػػة
تقدًن اقرتاح القانوف كىي نظريػان مػن حػق األعضػاء  ،كإف كػاف مػن الناحيػة العمليػة ال يبكػن
إقرارىا ما مل ربع على تأييد اغبكومة  ،كمػن ناحيػة ةانيػة فػإف اسلػس كبسػبب الطػابع الفػين
اؼبتزاي ػػد للتش ػريعات اؼبطلوب ػػة ب ػػات التص ػػويت عل ػػى مش ػػاريع القػ ػوانٌن اؼبقدم ػػة م ػػن اغبكوم ػػة
كتبنيهػػا بعػػد دراسػػتها مػػن قبػػل الل ػػاف الربؼبانيػػة يشػػغل تسػػعٌن باؼبائػػة مػػن الوميفػػة التش ػريعية

اؼبناطػػة بػػو  ،كرغػػم مػػا أةػػًن مػػن انتقػػادات م ػػن اؼبهتمػػٌن بالشػػأف الربؼبػػاين ح ػػوؿ تزايػػد ىػػذه
الظػػاىرة  ،إال أف ذلػػك ال يلغػػي أنبيػػة الػػدكر التش ػريعي سلػػس العم ػػوـ  ،علػػى اعتبػػار أف
ىنػػاؾ مناقشػػة للمصػػا العامػػة ك ألىػػداؼ ىػػذه التشػريعات كلةارىػػا كانعكػػاس إقرارىػػا علػػى
=opposition party; and matters selected on those days shall have precedence over
"government business ..
-A) Thirty-five days or its equivalent shall be allotted in each session for

"

proceedings in the House and in Westminster Hall on backbench business of which at
least twenty-seven shall be allotted for proceedings in the House; the business
/A
))1

/

determined by the Backbench Business Committee …" H.C.S.O .NO.

 د  .حساف محمد شفيؽ العاني  ،األنظمػة السياسػية كالدسػتكرية المقارنػة  ،مرجػع سػابؽ  ،ص ، 236كد .زىيػرشكر ،الكسيط في القانكف الدستكرم ج ، 1مرجػع سػابؽ  ،ص  ، 342و الديماغوجيػة  :ىػي أسػمكب فػي السياسػة
يستخدـ لمكصكؿ إلى السمطة كتدعيميا باالعتماد عمى إثارة مشاعر الجماىير ضد  ،أك لتأييد كضع معيف .
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استمع  ،تتم من اؼبعارضة مع نواب األغلبية إليصاؿ ما يهم الشعب إىل اغبكومة  ،كذلػك
ربػػت نظػػر الػرأم العػػاـ الػػذم تنقػػل إليػػو ىػػذه اؼبػػداكالت عػػرب كسػػائل اإلعػالـ قبػػل اؼبصػػادقة
على ىذه التشريعات اؼبقدمة أصالن من حكومة منتخبة من الشػعب النبثاقهػا عػن األغلبيػة
الربؼبانية ن5ن .
كحيػػث أف ىػػذه اؼبشػػاريع اؼبعركضػػة علػػى اسلػػس أي ػان كػػاف مصػػدرىا سبػػر بػػذات اؼبراحػػل
اإلجرائيػػة لدراسػػتها كإقرارىػػا  ،إال أهنػػا تنقسػػم كفػػق مضػػموهنا كاسػػاالت الػػيت تع ػىن بتنظيمهػػا
إىل :
 -5مشــروعات القــوانين العامــة (  ) Public Billsكىػػي الق ػوانٌن الػػيت ؽبػػا أبعػػاد
كاسعة كعامة تؤةر يف التنظيم القانوين العاـ  ،كؽبا أنبية كبػًنة علػى صػعيد استمػع كالدكلػة ،
كتقػػدـ يف أغلػػب األحيػػاف مػػن اغبكومػػة بواس ػػطة أحػػد كزراء الت ػػاج  ،كيبكػػن أف تقػػدـ مػػن

أعضػاء ؾبلسػي العمػوـ أك اللػوردات كيطلػق عليهػا عندئػذ ن Private Members
 Billن ،كيتعٌن أف تأيت مع مذكرة تفصيلية تبٌن األسباب اؼبوجبة إلقرارىػا ككػذلك اآلةػار
اؼبتوقعػػة كاؼبرتقبػػة  ،كىػػي تػػدخل ضػػمن األىػػداؼ اؼبرسػػومة يف السياسػػة اغبكوميػػة اؼبطركحػػة
علػػى الربؼب ػػاف  ،كى ػػذه التش ػريعات تش ػػكل احملت ػػول الرئيس ػػي للعم ػػل التش ػريعي يف الربؼب ػػاف ،
كيصار إلعداد مسودايا بعد صبلة من النقاشات داخل األقساـ اغبكومية اؼبعنية دبا يسػمى
تكوف أساس مشركع القانوف الػذم يقػدـ للربؼبػاف بعػد التصػويت عليػو
مرحلة الورقة البيضاء ٌ
مػػن اغبكومػػة لتقػػديبها باظبهػػا ككػػل دبػػا يعػػرؼ الورقػػة اػبض ػراء  ،كتكػػوف قػػادرة علػػى ضبػػل
السمات اؼبهمة لسياسة اغبػزب  ،كتلتقػي يف الوقػت نفسػو مػع متطلبػات التغيػًن استمعػي ،
كىو ما هبعل ىذه اؼبشاريع أحيانان متفق على اغباجة إليها بٌن اغبكومة كاؼبعارضة ن1ن .

 -1مشــروعات القــوانين المنظمــة لمصــالال خاصــة  :ك ىػػي القػوانٌن الػػيت يػػدؼ إلقػرار
حقػوؽ ربمػػل الطػابع اػبػػاص لفئػػة ؿبػدكدة يف استمػػع  ،كبػػذلك فهػي ربتػػوم يف نصوصػػها
))1

 -منذ عاـ  1547كحتى عاـ  1978كانت جمسات المجمس سرية .
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صفات القاعدة العامة كاغبقوؽ اػباصة كتدعى مشركعات القوانٌن اؽب ينةن Hybrid
billsن  ،كتقػػدـ ىػػذه اؼبشػػركعات مػػن اغبكومػػة أك مػػن أعضػػاء ؾبلػػس العمػػوـ  ،الػػذين ال
يدخلوف ضمن ؾبموعة األغلبية أك اؼبعارضة كهبلسوف يف اؼبقاعد اػبلفية ن5ن ،كعنػدما تقػدـ

مػػن األعضػػاء فػػإف العديػػد مػػن ىػػذه اؼبشػػاريع اؼبتقرحػػة سػػوؼ تسػػقط  ،كلػػن تكمػػل مركرىػػا
ع ػ ػػرب الربؼب ػ ػػاف إم ػ ػػا لض ػ ػػعف ال ػ ػػدعم م ػ ػػن منظمػ ػ ػي التص ػ ػػويت يف األحػ ػ ػزاب ض ػ ػػمن اسلػ ػ ػس
ن  whipsن  ،أك لقصر الوقت اؼبخصص كاؼبتاح ؼبناقشة ىذه االقرتاحات .
ك مشركعات القوانٌن سبر دبراحل طبس أساسية كىي :
 -5مرحلة القراءة األولى  :كىي مرحلة شكلية كركتينية ال تزيد عػن كوهنػا مرحلػة يػدرج
فيهػػا العن ػواف الػػذم وبملػػو مشػػركع القػػانوف يف جػػدكؿ أعمػػاؿ اعبلسػػة إلحاطػػة األعضػػاء

علمػ ػان ب ػػوركده إىل اسل ػػس م ػػن اغبكوم ػػة  ،أك عن ػػد م ػػا يطل ػػب العض ػػو تق ػػدًن رأم ح ػػوؿ
مشركع القانوف الوارد من ؾبلس اللوردات سواء كاف اسلس منعقدان أك غًن منعقد  ،كيػرد
ى ػػذا الطل ػػب إىل مكت ػػب الطاكل ػػة ن1ن ،ليص ػػار بع ػػد ذل ػػك لألم ػػر بطباعت ػػو كتوزيع ػػو عل ػػى
( -)1د .سػػعيد بػػك شػػعير  ،القػػانكف الدسػػتكرم ك ، ....مرجػػع سػػابؽ  ،ص  ، 206كد .حسػػف البحػػرم رسػػالة دكتػػكراه
الرقابة المتبادلة بيف  ، ...ص 345-343

) -)2لممزيد  :المادة  2-1/ 57كالمادة  A 57مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني :
previously obtaining

-( ) A Member may, after notice, present a bill without

"

leave from the House to bring in the same.
( ) When a bill is presented either in pursuance of an order of the House or
under the provisions of paragraph ( ) of this order, the bill shall be read the first
time without any question being put, shall be ordered to be read a second time on
such day as the Member presenting it shall appoint, and shall be ordered to be
"printed.
- A.—( )- If a Member informs the Clerks at the Table of his intention to take
charge of a bill which has been brought from the Lords, the bill shall be deemed
to have been read the first time on the day on which the Member so informs the
=Clerks,and to have been ordered to be read a second time on such day as he

"
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أعضػػاء اسلػػس  ،مػػع اإلشػػارة إىل أف اسلػػس الػػذم ال يعقػػد جلسػػاتو إال حبضػػور أربعػػٌن
عض ػوان علػػى األقػػل –م ػا عػػدا ال ػرئيس  -ىػػو الػػذم وبػػدد جػػدكؿ أعمالػػو نظري ػان  ،إال أف
اغبكوم ػػة م ػػن الناحي ػػة العملي ػػة ى ػػي ال ػػيت ت ػػتحكم جب ػػدكؿ األعم ػػاؿ  ،كربدي ػػد اؼبواض ػػيع
كمش ػػاريع القػ ػوانٌن اؼبدرج ػػة في ػػو ع ػػن طري ػػق األم ػػٌن الربؼب ػػاين للخزين ػػة غب ػػزب األغلبي ػػة ،
كاستشػػارة األمػػٌن الربؼبػػاين لألقليػػة  ،أم مػػن خػػالؿ عضػػوية صبيػػع اؼبكاتػػب كالل ػػاف الػػيت
تعك ػػس الرتكيب ػػة السياس ػػية للم ل ػػس  ،كالس ػػيما كزي ػػر الدكل ػػة لش ػػؤكف الربؼب ػػاف يف ؾبل ػػس
العمػوـ  ،ويبلّغ األعضاء بجـدول األعمـال قبـل أسـبوع علـى األقـل مـن بـدء الجلسـة

عن طريق الموقع االلكتروني أو مكتب االستعالمات ن5ن .

 -1مرحل ــة الق ــراءة الثاني ــة والمناقش ــة العام ــة لمش ــروع الق ــانون  :كى ػػي اؼبرحل ػػة األكىل
اؼبهمػػة ك اغبقيقيػػة ؼبشػػركع القػػانوف  ،كالػػيت يقػػدـ فيهػػا الػػوزير اؼبخػػتص شػػرحان عامػان غػػًن

=shall appoint, and shall be recorded in the Journal of the House as having been
read the first time and ordered to be read a second time on the day so appointed,
and shall be ordered to be printed.
( )- If a public bill is passed by the Lords and carried to the office of the Clerk of
the House at a time when this House is not sitting, then, provided that a Member
shall have notified the Clerks at the Table, in writing, of his intention to take charge
—of the bill

(a) the Clerk of the House shall arrange for the printing and circulation of copies
of the bill, (b) the bill shall be recorded in the Journal of the House as having

been read the first time on the next sitting day and as having been ordered to be
printed pursuant to this standing order and to be read a second time on such day
as the Member shall have appointed".
))1

– د  .حافظ الدليمي  ،النظـ السياسية في أكربا الغربية ك ،...مرجع سابؽ الصفحة  ، 96د .عصاـ سميماف ،
األنظمة البرلمانية بيف ،...مرجع سابؽ  ،الصفحة  ، 95ك  -التقرير المقدـ إلى مجمس الشعب السكرم عف
الزيارة اإلطبلعية التي قاـ بيا كفد مشترؾ مف أعضاء مجمس الشعب كمف مشركع دعـ القدرة المؤسساتية
لمجمس الشعب السكرم بتاريخ  ، 2005/11/22إعداد د .محمكد حديد مدير المشركع ص 13
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مفصػػل عمػػا يتضػػمنو مشػػركع القػػانوف  ،كالفكػػرة الػػيت يقػػوـ عليهػػا كترمػػي اعبهػػة الػػيت
أعدتػػو ن اغبكومػػة أك عض ػػو اسلػػس ن لتحقيقه ػػا م ػػن كراء عرضػػو كإق ػراره  ،كيبك ػػن أف
هبيػػب أيضػػا" علػػى أسػػئلة عامػػة حػػوؿ مشػػركع القػػانوف  ،كمػػن ل يقػػرر رئػػيس اسلػػس
إحالة اؼبشركع إىل إحدل الل اف الدائمة  ،أك إىل عبنة مؤقتة تشكل لغػرض دراسػتو ،
كتض ػػم األعض ػػاء ال ػػذين وبمل ػػوف اؼبؤى ػػل العلم ػػي أك العمل ػػي اؼبتناس ػػب م ػػع موض ػػوع
القػػانوف  ،كيػػتم اختيػػارىم مػػن قبػػل عبنػػة دائمػػة تػػدعى عبنػػة االختيػػار نمؤلفػػة مػػن أحػػد
عش ػػر عضػ ػوان – س ػػتة م ػػن اغب ػػزب اغب ػػاكم -أربع ػػة م ػػن اؼبعارض ػػة – كعض ػػو فبث ػػل ع ػػن
األحزاب األخرل ن كوبدد األجل الذم هبب أف تنهي فيو الل نة دراسة مواد مشػركع
الق ػػانوف م ػػادةن م ػػادة بن ػػاء عل ػػى رأم ح ػػزب األغلبي ػػة ن5ن  ،كيف ى ػػذه اؼبرحل ػػة تس ػػتطيع
اؼبعارضػػة كاألعضػػاء مػػن حػػزب األغلبيػػة مػػن خػػالؿ اؼبناقشػػة العامػػة النفػػاذ إىل تقػػدًن
لرائهم كانتقادايم كاقرتاحايم العامة حوؿ مدل توافق ما جػاء يف مشػركع القػانوف مػع
السياسة اغبكومية  ،اليت جاءت تعبػًنان عػن رغبػات الشػعب يف أغلبيػة ناخبيػو  ،كعػن
مدل مساسها باغبقوؽ كاؼبصػا الػيت سبثلهػا األقليػة كال سبتػد ىػذه اؼبناقشػات إىل أكثػر
من يومٌن أك ةالةة  ،ك يف حاؿ كافق اسلس على إطالة أمد اؼبناقشة ألكثػر مػن ذلػك
عػػد ذلػػك رفضػان منػػو ؼبشػػركع القػػانوف  ،كال يبكػن للحكومػػة تقديبػػو ؾبػػددان إال يف دكرة
برؼبانيػػة ةانيػػة  ،علػػى أنػػو مػػن اؼبهػػم اإلشػػارة ىنػػا إىل أف مسػػؤكلية األعضػػاء فيمػػا هبػػب
دعمػػو أك معارضػػتو مػػن االقرتاحػػات أمػػر يف غايػػة األنبيػػة طبقػان ؼبفهػػوـ اؼبصػػلحة العامػػة
ألف الت ربة الربؼبانية يف بريطانيػا أكػدت علػى أف االقػرتاح اؼبعػارض يف مشػركع القػانوف
قد يدرج من اؼبعارضة الرظبية  ،كيأيت تبين التعديل على اؼبشػركع الػوارد يف االقػرتاح مػن
اغبكومة ن1ن .

()1

 -د .محمكد حديد  ،المرجع السابؽ  ،ص 9
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 -4مرحلــة دراســة المشــروع مــن اللجنــة  :حيػػث تػػدرس الل نػػة اؼبعنيػة تفاصػػيل اؼبشػػركع

الفنية كالتقنية مادةن مادة كتػدرس التعػديالت اؼبقرتحػة علػى مػواد اؼبشػركع  ،كتقػرر فيهػا
ضػمن مػدة ؿبػددة  ،علػى أنػو ال يبكػػن ؽبػذه الل ػاف أف ربػدث تعػديالت تتعػارض مػػع

اؼببػدأ الػػذم يقػػوـ عليػػو مشػػركع القػػانوف ن5ن ،كقػػدرة ىػػذه الل ػػاف علػػى تعػػديل ؿبتويػػات
تػػدابًن اؼبشػػركع كالتػػأةًن فيهػػا ؿبػػدكدة كفرصػػتها ضػػئيلة لتطػػوير البنػػود الشػػرطية أك حػػا
قباح التصويت علػى البػدائل  ،كسبيػل العتمػاد التعػديالت التقنيػة الػيت يتقػدـ هبػا الػوزير
كاألعضاء  ،كغالبان ما تصدر اؼبشاريع اؼبعركضة على الل ػاف كمػا دخلػت علػى الل نػة
نسػػبيان  ،كذلػػك يعػػود بػػالطبع إىل طبيعػػة النظػػاـ الربؼبػػاين يف بريطانيػػا كمػػا حبثنػػا لنف ػان ،
كارتباط ػػو حب ػػزب األغلبي ػػة اغب ػػاكم كباالنض ػػباط اغب ػػزيب م ػػن األعض ػػاء داخ ػػل الربؼب ػػاف ،
كقيػػادة ؾبلػػس الػػوزراء للعمليػػة التشػريعية منػػذ إلقػػاء اػبطػػاب اؼبلكػػي  ،إضػػافة إىل تركيبػػة
الل ػػاف ال ػػيت تك ػػوف متناسػ ػبة كق ػػوة اغب ػػزب اغب ػػاكم يف اسل ػػس  ،كتتق ػػدـ الل ن ػػة بع ػػد
االنتهػػاء مػػن دراسػػة مشػػركع القػػانوف بتقريرىػػا إىل اعبلسػػة العامػػة مػػع التعػػديالت الػػيت
كجػػدت أنػػو مػػن الضػػركرم اعتمادىػػا  ،كال يوجػػد مػػا يبنػػع الل نػػة مػػن ربديػػد مواعيػػد

عملها كاجتماعايا ضمن مواعيد اعبلسات العامة ن1نكمػا أنػو لل نػة اسلػس بكاملػو ،
كيف اغبالػػة الػػيت تتػػوىل فيهػػا دراسػػة اؼبشػػركع السػػيما عنػػدما يكػػوف ؼبشػػركع القػػانوف أنبيػػة
دستورية  ،أك عندما يطلب االستع اؿ بدراسػتو أف تقػرر مناقشػة التعػديالت اؼبقدمػة

))1

 -كفؽ نص المادة  65مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني :

- All committees to which bills may be committed or referred for consideration on

"

report shall have power to make such amendments therein as they shall think fit,
provided they be relevant to the subject matter of the bill: but if any such
amendments shall not be within the long title of the bill, they shall amend the long
" title accordingly, and report the same specially to the House.
-David M. Olson , Comparative Legislative process in Democratic systems, ( paper
repaired for the International school of political science Tallinn Estonia Oct ber
-

/ and - Philip Norton , The British polity, op.cit.,pp

,p
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م ػػن أعض ػػاء اسل ػػس كاؼبرتبط ػػة دبش ػػركع الق ػػانوف ف ػػوران يف عبن ػػة اسل ػػس بكامل ػػو كتتابػ ػ ػع
.ن5 إال إذا طلب أحد مقدمي التعديالت مناقشتها يف يػػوـ لخر ن، انعقادىا
 ذبتمػػع يف أم- ك الل ػػاف الدارسػػة ؼبشػػاريع الق ػوانٌن – عػػدا عبنػػة اسلػػس بكاملػػو
 كمػن اؼبهػم اإلشػػارة إىل، كقػت تقػرره كحػا ضػمن األيػاـ كاألكقػػات اؼبقػررة عبلسػات اسلػس
أف اؼبشرع الربيطاين اشرتط توفر نصػاب اغبضػور يف الل نػة الدارسػة مػن ةالةػة أعضػاء علػى
-51  أك ربػػع عػػدد أعضػػاء الل نػػة أيهمػػا كػػاف أكػػرب نكالػػذين ي ػرتاكح عػػددىم بػػٌن، األق ػػل
 كيف اغبال ػػة ال ػػيت يتق ػػرر فيه ػػا اجتم ػػاع عبنت ػػٌن لت ػػدارس مش ػػركع الق ػػانوف ف ػػإف، عضػ ػ ػوان ن10
. ن1النصاب يف كل من الل نتٌن يكوف حبضور عضوين على األقل ن
:  مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني72 – 71  كفؽ ما نصت عميو المادتيف-)1)

"

- At the close of the proceedings of a committee of the whole House on a bill, the
chair shall report the bill forthwith to the House, and when amendments shall have
been made thereto, a day shall be appointed for taking the bill, as amended, into
consideration, unless the House shall order it to be taken into consideration
forthwith."

"

- When the order of the day for the consideration of a bill, as amended in a
committee of the whole House, has been read, the House shall proceed to consider
the same without question put, unless the Member in charge thereof nominates a
future day for its consideration or a motion shall be made to re-commit the bill in
whole or in part."
 مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني124 -123  كفؽ ما نصت عميو المادتيف-

"

)2)

- All committees, other than committees of the whole House, shall have leave to
sit at any time on any day on which the House sits, but may not otherwise sit during
any adjournment of the House, without the leave of the House, and such leave shall
not be moved for without notice. Quorum of select committees.

"

-( ) Except as otherwise provided, the quorum of a select committee shall be
three or a quarter of the number of its members, whichever is the greater; and in =
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 -3مرحلــة مناقشــة تقريــر اللجنــة فــي الجلســة العامــة  :يتمتػػع رئػػيس اسلػػس مػػن موقعػػو
اغبي ػ ػػادم كشخص ػ ػػو اؼبتف ػ ػػق علي ػ ػػو بص ػ ػػالحيات كاس ػ ػػعة يف إدارة مناقش ػ ػػات اسل ػ ػػس ،
كللموازن ػػة يف الوق ػػت ال ػػذم يتع ػػٌن إعط ػػاءه ب ػػٌن اغبكوم ػػة كاؼبعارض ػػة  ،كب ػػٌن األعض ػػاء

اعبالسػػٌن يف اؼبقاعػػد األماميػػة كبػػٌن اعبالسػػٌن يف اؼبقاعػػد اػبلفيػػة  ،كبػػٌن كجهػػات النظػػر
اؼبختلفػػة ضػػمن كػػل حػػزب  ،كيسػػمح ألكػػرب عػػدد مػػن األعضػػاء اؼبشػػاركة يف النقػػاش ،
كالسػػيما عنػػد دراسػػة كمناقشػػة تقػػارير الل ػػاف النهائيػػة كالتعػػديالت ال ػواردة فيهػػا  ،فلػػو
على سبيل اؼبثاؿ حق تفضيل بعال اؼبتحدةٌن على لخرين كمنحهم فرصػة الكػالـ الػيت
سب ػػنح للعض ػػو ؼب ػػرة كاح ػػدة يف اؼبوض ػػوع أك الفك ػػرة نفس ػػها يف ذات اعبلس ػػة إال إذا ك ػػاف
العضو ىو صاحب االقرتاح أك التعديل باإلضػافةن5ن  ،كحػق تقػدير إعطػاء فرصػة نقػاش
أطوؿ لبعال اؼبواضيع الػيت يػرل أهنػا مهمػة كتػأخًن نقػاش األقػل أنبيػة منهػا  ،سػيما كأف
سياسػػة ربديػػد الوقػػت مطلوبػػة يف ؾبلػػس العمػػوـ ألنػػو يعمػػل علػػى تقػػدًن نقػػاش عميػػق
قياس ػان للوقػػت القصػػًن اؼبتػػاح  ،كألف رئػػيس اسلػػس يعمػػل مػػن خػػالؿ صػػالحياتو علػػى
كقػػف التػػأخًن التكتيكػػي الػػذم قػػد سبارسػػو اؼبعارضػػة بإطالػػة أمػػد النقػػاش كتػػأخًن إح ػراز
التقػػدـ يف مػػركر مشػػركع القػػانوف الػػذم تعارضػػو  ،كيكػػوف كػػذلك كبػػاقرتاح مػػن رئػػيس
=calculating the quorum fractions shall be counted as one. ( ) Where more than two
select committees or sub- committees thereof meet concurrently pursuant to
A (Select committees:

subparagraphs ( )(b) o ( )(ba) of Standing Order No.

power to work with other committees), the quorum of each shall be two.
))1

 -المادة  76مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني :

. When a bill has been committed to a public bill committee, or has been so

"-

committed in respect of some of its provisions, then, on consideration on report of the
bill or such of its provisions as were so committed, the rule against speaking more
than once shall not apply to the Member in charge of the bill or to the mover of any
amendment or new clause or schedule in respect of that amendment or clause or
" schedule.
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 كمػػا أف اغبكومػػة سبلػػك مػػن، اسلػػس أك أعضػػاء اسلػػس تطبيػػق قاعػػدة إغػػالؽ النقػػاش
 كربدي ػػد أجػ ػػل، الوس ػػائل م ػػا يبنحهػ ػػا الس ػػلطة للتع ي ػػل بدراسػ ػػة موض ػػوع عل ػػى غػ ػػًنه
ن كقػد حػدد النظػاـ الػداخلي5للم لس إلجراء التصويت ضمنو علػى بعػال اؼبشػاريع ن

 هبػػدؼ،ن1سلػس العمػػوـ الربيطػاين أصػػوؿ اؼبناقشػات الربؼبانيػػة علػى كبػػو دقيػق كمنػػتظم ن
 كمنه ػػا أف التع ػػديالت، اإلسػ ػراع يف إقػ ػرار مش ػػركعات القػ ػوانٌن اؼبعركض ػػة عل ػػى اسل ػػس
اؼبقرتحة من األعضاء على مشركع القػانوف ال تقػدـ يف ذات اعبلسػة اؼبخصصػة ؼبناقشػة
 كإمبػػا تقػػدـ إىل مديريػػة التشػريع الػػيت تعرضػػها علػػى رئػػيس اسلػػس كةالةػػة، تقريػػر الل نػػة
 كمػن،ن4 أك بإعالـ كاتب اؼبنضدة بوجود مالحظػة أك اقػرتاح ن، من معاكنيو للنظر فيها

208  ص،  مرجع سابؽ،... القانكف الدستكرم ك،  سعيد بك شعير. د)General debates(  التي تنظـ المناقشات العامةA – -2  الفقرات/ 24  نذكر منيا ما جاء في المادة-

-"

)1)
)2(

- A) Proceedings in respect of a debate under this order may last not more

than three hours and, at the conclusion of the time allocated to them, pursuant to
paragraph ( )(b) of this order, the motion, unless otherwise disposed of, shall
lapse.
( )- A Member intending to make an application under this order shall give notice
to the Speaker by twelve o’clock on a Monday or Tuesday, half-past ten o’clock on
a Wednesday or half-past nine o’clock on a Thursday, if the urgency of the matter is
known at that hour. If the urgency is not so known he shall give notice as soon
thereafter as is practicable. If the Speaker so desires he may defer giving his
decision upon whether the matter is proper to be discussed until a amid hour, when
he may interrupt the proceedings of the House for the purpose" . H.C.S.O.

/ A-

90  مف المادة1  مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ ككذلؾ في الفقرة14  مف المادة7  ما جاء في الفقرة-

"

)3)

- ( ) Until after the fifth Wednesday on which the House shall sit during the

session, no private Member shall—(a) give notice of a motion for leave to bring in a
bill under Standing Order No.

(Motions for leave to bring in bills and nomination

of select committees at commencement of public business); or (b) give notice for
presenting a bill under Standing Order No.

(Presentation and first reading); or =
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 كبعد تدارس تقرير الل نة مػن، ل األمر بطباعتها كتوزيعها على األعضاء قبل اعبلسة
األعضػػاء يف اعبلسػػة كالتصػػويت علػػى اؼبشػػركع مػػادةن مػػادة يصػػار للتصػػويت علػػى مقػػرتح
 كيف حػػاؿ عػػدـ حصػولو علػػى أكثريػػة األصػوات يصػػار، اغبكومػػة كمػػا كرد يف اؼبشػػركع
 كعنػػد، إىل التصػػويت علػػى اؼبقرتحػػات األخػػرل بالرتتيػػب حسػػب كركدىػػا أك تسػ يلها
 كىو مػا يػدلل علػى، حصوؿ االقرتاح على أكثرية األصوات ال يطرح اؼبقرتح الذم يليو
 ألف التص ػ ػػويت ي ػ ػػتم بالرتتي ػ ػػب حس ػ ػػب، أنبي ػ ػػة العام ػ ػػل ال ػ ػػزمين يف تق ػ ػػدًن التع ػ ػػديالت
 كيػزداد األمػر تعقيػدان عنػدما يكػوف، التسلسل الزمين لوركد اؼبقرتح على مشػركع القػانوف

 ككػذلك،  كمن حيػث النتي ػة للػرئيس اغبػق باغبسػم، ىناؾ تعديالت على التعديالت
لػػو الق ػرار فيمػػا إذا كجػػد مػػن اؼبناسػػب سبكػػٌن العضػػو الػػذم تقػػدـ بػػاالقرتاح مػػن توضػػيح
.ن5موضوعو ن
=(c) inform the Clerks at the Table of his intention to take charge of a bill which has
been brought from the Lords ". H.C.S.O.NO.

"

-.( ) A motion, of which at least ten days’ notice has been given, may be made
by a Minister of the Crown at the commencement of public business, that a public
bill be referred to a second reading committee, and the question thereupon shall
be put forthwith; and= =if, on the question being put, not fewer than twenty
Members rise in their places and signify their objection thereto, the Speaker shall
declare that the notes have it :Provided that no such notice shall be given until the
bill has been printed and delivered to the Vote Office.
:  مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني3 /1  الفقرات32  جاء في المادة-

"

)1)

-( )- In respect of any motion or any bill under consideration on report or any
Lords amendment to a bill, the Speaker shall have power to select the
amendments, new clauses or new schedules to be proposed thereto ".
H.C.S.O.NO.

/

" ( )- The Speaker, or in a committee of the whole House, the Chairman of Ways
and Means or either Deputy Chairman, may, if he think fit, call upon any Member=
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 -1مرحل ــة الق ــراءة الثالث ــة  :كى ػػي اؼبرحل ػػة النهائي ػػة يف القػ ػراءات ال ػػيت سب ػػر عل ػػى مش ػػركع
القانوف قبل التصويت عليو يف صيغتو النهائية كبعد التعػديالت الػيت أدخلػت عليػو مػن
الق ػراءة الس ػ ػػابقة  ،كاغبكومػػة ىػػي الػػيت ربػػدد موعػػد ىػػذه الق ػراءة  ،كال يبكػػن يف ىػػذه

اؼبرحلة قبوؿ أم تعديل على مشركع القانوف باستثناء ما كاف القصػد منػو الوصػوؿ إىل
ص ػػياغة تش ػ ػريعية أفض ػػلن5ن ،كبع ػػد التأك ػػد م ػػن نص ػػاب اغبض ػػور يف اعبلس ػػة نأربعػ ػوف
عضػػوان ن يػػتم التصػػويت بػػالوقوؼ يف اؼبكػػاف كاعبلػػوس  ،كعنػػد االع ػرتاض علػػى نتي ػػة
التص ػػويت يص ػػار إىل اػب ػػركج م ػػن القاع ػػة يف اؼبم ػػر اليمي ػػين للمػ ػوافقٌن كاؼبم ػػر اليس ػػارم
للمعارض ػػٌن  ،كس ػػيكوف أم ػػاـ األعض ػػاء م ػػدة شب ػػاين دق ػػائق إلقب ػػاز ى ػػذه الطريق ػػة م ػػن
التص ػػويت  ،كأم عض ػػو يص ػػل إىل الل ػػويب بع ػػد ى ػػذه اؼب ػدة ل ػػن يص ػ ٌػوت  ،كم ػػا أف أم
عضو يص ٌػوت علػى كبػو خػاطئ ال يلغػى تصػويتو إال أنػو يطلػب منػو العبػور كالتصػويت

يف اعبانب اآلخر  ،كيقوـ اؼبومف اؼبختص بعػ ٌد األصػوات  ،كسيتضػح يف اليػوـ التػايل
صوت كل عضو كينشػر يف ؿباضػر جلسػات الربؼبػاف الربيطػاين ن Hansardن
كيف ٌ
كنظريان ال هبرب العضو على التصويت كيبكن لو البقاء يف قاعة اسل ػ ػػس ن1ن.
=who has given notice of an amendment, new clause or new schedule to give
such explanation of the object thereof as may enable him to form a judgment upon
/

it. " H.C.S.O.NO.

))1

 -عمى ما نصت عميو المادة  77مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني :

()2

 -المكاد  39الفقرات  2/1ك 41الفقرات  2/1مف البلئحة الداخمية لمجمس العمكـ البريطاني المتعمقة بالتصكيت

- No amendments, not being merely verbal, shall be made to any bill on the third

"

reading".
كالنصاب:

- ( ) A Member may vote in a division although he did not hear the question put.

".

"( ) A Member is not obliged to vote.

.—( ) If it should appear that fewer than forty Members (including the occupant of
=the hair and the tellers) have taken part in a division, the business under

".
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كإف عػػدـ إجبػػار العضػػو علػػى التصػػويت يف قواعػػد العمػػل الربؼبػػاين ىػػو مػػن القواعػػد
العامػػة إال أنػػو كبػػالتطبيق العملػػي يف مػػل االنضػػباط اغبػػزيب الػػذم ربػػدةنا عنػػو يف األح ػزاب
الربيطانيػػة داخػػل الربؼبػػاف  ،فإنػػو هبػػرم ترتيػػب ىػػذا االنضػػباط مػػن قبػػل مػػن يػػدعى ن The

 whipsنن5ن  ،حبيػػث يتػػوىل رئػػيس ىػػؤالء اؼبكلفػػٌن بػػدعوة األعضػػاء للحضػػور كالتصػػويت
يف كل حزب كتزكيد األعضاء بربنامج أعمػاؿ اسلػس مشػاران فيػو إىل اؼبواضػيع الػيت سػتناقش
يف ىػذا اعبػدكؿ خبػط كاحػػد كيعتػرب فيهػا اغبضػور اختياريػان  ،كؼبواضػيع أخػرل خبطػٌن عنػػدما
يسػػمح للعضػػو بالتغيػػب عػػن اعبلسػػة الػػيت سػػتطرح فيهػػا بشػػرط أف يتػػوىل االتفػػاؽ مػػع عضػػو
من اغبزب اآلخ ػػر ليتغيب بدكره  ،أما اؼبواضيع اليت يوضػع ربتهػا ةالةػة خطػوط فػإف العضػو
مل ػػزـ حبض ػػورىا رب ػػت طائل ػػة اؼبس ػػؤكلية بتقري ػػر العقوب ػػة اغبزبيٌ ػػة علي ػػو ن1ن ،كيف ح ػػاؿ تع ػػادؿ
األصوات فإف رئيس اسلس نالسبيكرن سػوؼ يقػرر التصػويت كفػق تقليػد مؤسػس علػى أف
يبػػر مشػػركع القػػانوف كفػػق سػػياقو اؼبقػػدـ دكف التعػػديل يف ىػػذه اؼبرحلػػة مػػن النقػػاش  ،علػػى
=consideration shall stand over until the next sitting of the House and the next
business shall be taken.
.
))1

( ) The House shall not be counted at any time "." H.C.S.O.NO

 : The whips -كيقصد بو مكجيي الحزب كمنشطيو  ،كىـ مكظفكف رسميكف لدل حزب سياسي معيف ،

يعممكف عمى ضماف انضباط النكاب التابعيف لمحزب كتشجيعيـ عمى التصكيت كفؽ كجية نظر الحزب كاقناعيـ

بيا بما يمتمككف مف مؤىبلت في المنطؽ كالببلغة كقدرة عمى اإلحاطة بالمكاضيع المطركحة لمنقاش  ،كحمؿ
النكاب عمى حضكر جمسات النقاش في المجاف كالجمسات العامة  ،كمف مياميـ تقدير مدل نجاح التصكيت
لمكضكع معيف قبؿ البدء بإجرائو عبر إحصاء عدد األنصار كعدد الممتنعيف عف التصكيت  ،كالبقاء متيقظيف
أثناء المناقشات لتدارؾ أية مفاجبت بالبحث عف األنصار غير الحاضريف في الجمسة لتأميف حضكرىـ  ،بينما
يتكلى خبلؿ ذلؾ األنصار داخؿ الجمسة إطالة أمد النقاش  ،في حيف أف المكجييف التابعيف لمحزب الحاكـ
يعممكف بإشراؼ لكرد يدعى لكرد الخزانة الصغير الذم يتمقى التعميمات كالمكقؼ الكاجب اتخاذه حكؿ كؿ مكضكع
يطرح في المجمس مف الكزير األكؿ كينقميا لممكجييف ، /whips /كفي حاؿ شعر الكزير األكؿ أف نكاب األكثرية
غير منضبطيف  ،أك بدا ما يشير إلى تذمرىـ يقكـ بالتمكيح بحؿ المجمس كما يحيط بيذا األمر مف تبعات مالية
كسياسية يدركيا النكاب تماـ اإلدراؾ  ،األمر الذم يشكؿ غالبان حاف انز النضباطيـ مجددان – لممزيد  :د  .حسف

))2

البحري  ،الرقابة المتبادلة  /....رسالة دكتوراه  /مرجع سابؽ  ،ىامش صفحة 566
 -د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ىامش ص 463
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خػػالؼ اؼبراحػػل السػػابقة الػػيت يصػ ٌػوت فيهػػا ليسػػمح دائمػػا بتقػػدـ مسػػار اؼبشػػركع إىل اؼبرحلػػة
اليت تليها حيث سيكوف لدل األعضاء فرصػة للمناقشػة كالتصػويت ؾبػددان ن5ن ،مػع اإلشػارة
إىل أنو من النادر أف يسقط مشركع قانوف للحكومػة لألسػباب اؼببينػة لنفػان  ،كعنػد حصػوؿ
اعرتاض يصل إىل درجة من الفاعلية  ،فإف اغبكومة علػى األغلػب تل ػأ إىل عقػد تسػويات
مع اسلس لتمرير مشركع القانوف كإقراره.
بعػػد إق ػرار مشػػركع القػػانوف يف صػػيغتو النهائيػػة يف ؾبلػػس العمػػوـ  ،كالػػذم يتعػػٌن أف
يتوخى فيو الدقة ؼبا يقولو نص القانوف  ،أك ما يتضمنو على ما يف ذلػك مػن أنبيػة بالغػة يف
بريطانيػػا الػػيت يػػرتؾ فيهػػا للقضػػاء ازبػػاذ قػراره يف ضػػوء مػػا قالػػو الػػنص القػػانوين بالفعػػل  ،دكف
النظػػر إىل مػػا قالتػػو اغبكومػػة أةنػػاء اؼبناقشػػة أك مػػا أراده الربؼبػػاف مػػن القػػانوف  ،كوبػػاؿ بعػػد
ذلػػك مشػػركع القػػانوف اؼبقػػر إىل ؾبلػػس اللػػوردات ليبػػدأ النظػػر فيػػو كفػػق اإلج ػراءات ذايػػا ،
كالقواعػػد اؼبنصػػوص عليهػػا يف النظػػاـ الػػداخلي سلػػس اللػػوردات ليعػػود بعػػد ذلػػك إىل ؾبلػػس
العمػػوـ يف حػػاؿ كجػػود خػػالؼ بػػٌن اسلسػػٌن  ،كىػػو مػػا سػػيكوف مػػدار حبثنػػا يف الفػػرع الثػػاين
من ىذا اؼبطلب .
الفرع الثاني
اإلجراءات التشريعية أمام مجلس اللوردات
يعتػػرب ؾبلػػس اللػػوردات ن HOUSE OF LORDSن الشػػاىد اغبػػي
على سبسك الشعب الربيطاين بالتقاليد كاؼبؤسسػات التارىبيػة االرسػتقراطية دبػا ترمػز إليػو  ،ك
للػػدكر الػػذم لعبػػو يف اغبػػد مػػن سػػلطة اؼبلػػك كتفػػرده يف إصػػدار الق ػوانٌن  ،كعلػػى األخػػص
اؼبالية منها إذ هبد ىذا اسلس أصلو يف اسلػس الكبػًن مػن طبقػة النػبالء كاألشػراؼ كرجػاؿ
الدين ن1ن.

–http // WWW.explore.parliament.UK

)(1

- Making Law
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كبسػػبب قػػدـ ىػػذا اسلػػس كمػػا كػػاف يبلػػك أعضػػاؤه مػػن نفػػوذ اقتصػػادم يبكػػنهم مػػن
ضػماف قبػػاح النػواب يف ؾبلػػس العمػوـ مػػن خػػالؿ التػػأةًن بالنػاخبٌن  ،فقػػد كػػاف ؽبػػذا اسلػػس
يف اؼباضي سلطات كاختصاصات مساكية الختصاصات ؾبلس العمػوـ يف اسػاؿ التشػريعي
كاؼب ػػايل  ،باس ػػتثناء س ػػلطة ح ػػب الثق ػػة  ،إض ػػافة إىل تولي ػػو ؿباكم ػػة ال ػػوزراء اؼبتهم ػػٌن م ػػن
ؾبلػػس العمػػوـ  ،إذ كػػاف ينبغػػي يف اؼباضػػي التوافػػق علػػى مشػػركع القػػانوف يف اسلسػػٌن حػػا
هبػػرم اعتم ػػاده  ،ككان ػػت بع ػػال الق ػوانٌن زبض ػػع عب ػػدؿ طوي ػػل بػػٌن اسلس ػػٌن ق ػد يس ػػتغرؽ
سنوات يف أحياف كثػًنة  ،إال أف ذلػك تغ ٌػًن بعػد أف انتقلػت السػلطة االقتصػادية مػن الريػف
إىل اؼبدين ػػة  ،ك توس ػػيع ىيئ ػػة الن ػػاخبٌن يف ع ػػاـ  ، 5441كى ػػو م ػػا ظب ػػي بق ػػانوف اإلص ػػالح
االنتخايب بعد أف كانت بريطانيا تأخذ بالنظاـ االنتخػايب اؼبقيػد  ،كذبػرم االنتخابػات ربػت
إشراؼ ؾبلس اللوردات  ،ككانػت نسػبة  %3تقريبػا مػن السػكاف ينتخبػوف ؾبلػس العمػوـ ،
بينمػػا يػػدين أغلػػب الن ػواب يف كجػػودىم دب لػػس العمػػوـ إىل كبػػار اؼبالكػػٌن مػػن اللػػوردات ،
ككانت سيطرة ؾبلس اللوردات على ؾبلس العمػوـ كاغبكومػة كاضػحة  ،كبعػد صػدكر قػانوف
اإلصػالح االنتخػػايب كذبػ ٌذر الديبقراطيػػة يف بريطانيػػا مهػر كعلػػى كبػػو جلػي أف ؾبلػػس العمػػوـ
ىو الذم يبثل اإلرادة الشعبية  ،بينما تتنا ى طريقة اختيار اللوردات مع الديبقراطية .
أوالً -تكوين مجلس اللوردات وصالحياتو :

يتػػألف ؾبلػػس اللػػوردات حاليػان مػػن أكثػػر مػػن  330لػػورد يصػػلوف إىل اسلػػس إمػػا بالوارةػػة أك
بػػالتعيٌن ن5ن علػػى أف اغبضػػور يقتصػػر علػػى شبػػانٌن باؼبائػػة فقػػط مػػن األعضػػاء علػػى األكثػػر ،
))1

 -يندرج المكردات ضمف فئات أربع كىـ  -1 :الموردات بالوراثة  :كىـ مف النػببلء فػي بريطانيػا كاسػكتمندا كعػددىـ

/تسعكف  /يتـ انتخاب خمسػة عشػر مػنيـ مػف قبػؿ أعضػاء المجمػس بكاممػو كالبػاقي يػتـ انتخػابيـ مػف قبػؿ الجماعػة
الحزبية التي ينتمكف غمييا أك مف قبؿ أعضاء مجمس المكردات المستقميف كفؽ أحكاـ المػادة  10مػف قػانكف مجمػس
المػػكردات لعػػاـ  ،1999كيحممػػكف المقػػب بحكػػـ الك ارثػػة عػػف أسػػبلفيـ  ،كقػػد أجػػاز القػػانكف الصػػادر فػػي  31تمػػكز
 1963لي ػؤالء المػػكردات التخمػػي عػػف لقػػبيـ إذا مػػا كػػاف ليػػـ رغبػػة فػػي لعػػب دكر سياسػػي  ،ألف التقاليػػد الدسػػتكرية
البريطانية ال تجيز الجمع بيف المكردية كعضػكية مجمػس العمػكـ  -2 ،المػوردات المعينػيف لمػدل الحيػاة :كىػي فئػة
مف المكردات تشكؿ الغالبيػة فػي مجمػس المػكردات كيقػرب عػددىـ مػف سػتمائة لػكردان  ،ظيػرت ىػذه الفئػة منػذ صػدكر

"قانكف النبالػة لمػدل الحيػاة" فػي عػاـ  1958أقػر لمممػؾ بمكجبػو أف يسػمي لػكردات لمػدل الحيػاة بنػاء عمػى اقتػراح=
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كحبكم تكوينو من الطبقة االرستقراطية احملافظة فإف معظم اللػوردات مػن اؼبالكػٌن لألراضػي
كاؼبقربٌن من حزب احملافظٌن ن5ن ،كىو ما جعلو يرفال التصويت على اؼبوازنة الػيت تضػمنت
إج ػراء إصػػالحات اجتماعيػػة يف عػػاـ  ، 5505كعلػػى أةػػر ذلػػك أقػػدـ ؾبلػػس العمػػوـ علػػى
إص ػػدار ق ػػانوف قل ػػص دبوجب ػػو م ػػن ص ػػالحيات ؾبل ػػس الل ػػوردات كمي ػػز ب ػػٌن اؼبش ػػاريع ذات
الطػابع اؼبػايل  ،كالػػيت ال وبػق لػو أف يعػػرتض عليهػا كىبػػرج عػن اختصاصػو النظػػر فيهػا  ،كبػػٌن
مشػػاريع الق ػوانٌن األخػػرل الػػيت لػػو صػػالحية االع ػرتاض عليهػػا كإيقافهػػا ؼبػػدة سػػنتٌن نحػػق
الػػنقال اؼبؤقػػتن أك أف ينتهػػي ىػػذا اغبػػق بعػػد مػػركر ةػػالث دكرات برؼبانيػػة متتابعػػة كتقػ ٌػر رغػػم
اسػػتمرار اؼبعارضػػة عليهػػا  ،إال أف ؾبلػػس اللػػوردات رفػػال لنػػذاؾ ذلػػك القػػانوف فبػػا أدل إىل
حل ؾبلس العموـ مرتٌن كق إجراء انتخابات مبكرة كانت نتائ ها لصا التيار الػذم دعػا
لتقل ػػيص ص ػػالحيات ؾبل ػػس الل ػػوردات ال ػػذم خض ػػع يف النهاي ػػة ؼب ػػا سبخ ػػال عن ػػو ص ػػندكؽ

االق ػ ػرتاع مػ ػػن نتػ ػػائج ن1ن  ،علػ ػػى أف القػ ػػانوف الػ ػػذم جػ ػػاء بتقلػ ػػيص الصػ ػػالحيات كح ػ ػػب
االختصػاص التشػريعي ؼبشػاريع القػوانٌن ذات الطػابع اؼبػايل عػن ؾبلػس اللػوردات دخػل حيٌػز
التنفيذ يف عاـ  ، 5555كأدخل عليػو تعػديالت يف عػاـ  5535عنػدما زبوفػت اغبكومػة
العمالية لنذاؾ من معارضة ؾبلس اللوردات لإلجراءات اإلصالحية اليت كانػت تنػوم القيػاـ
هبا كمنها تػأميم بعػال اؼبنشػآت  ،كمثاؽبػا صػناعة الصػلب كأدت ىػذه التعػديالت إىل اؼبزيػد
=مق ػػدـ م ػػف ال ػػكزير األكؿ م ػػف الشخص ػػيات المرمكق ػػة سياس ػػيان أك نقابيػ ػان أك م ػػف الكس ػػط الفن ػػي أك الرياض ػػي أك ف ػػي
المجػػاؿ العممػػي أك األدبػػي اعت ارفػان ليػػـ بمػػا قػػدمكه لمدكلػػة  ،كسػػمح ىػػذا القػػانكف كػػذلؾ لمنسػػاء بػػأف تجمػػس فػػي مجمػػس

المكردات  -3 ،الموردات الروحيوف  :كيبمغ عددىـ ستة كعشػركف لػكردان بالتحديػد بمكجػب قػانكف أبرشػية مانشسػتر

لعػػاـ  1847كىػػـ مػػف كبػػار األسػػاقفة كالمطارنػػة الػػذيف يمثمػػكف الكنيسػػة االنكميكيانيػػة ،كيتمتعػػكف بيػػذا المقػػب ط ػكاؿ
شػػغميـ لكظػػائفيـ الركحيػػة كتػػزكؿ بتػػركيـ ليػػا  -7المػػوردات القضػػاة  :كيصػػؿ عػػددىـ إلػػى اثنػػي عشػػر لػػكردان مػػف
كبػػار القضػػاة يشػػكمكف المحكمػػة االسػػتئنافية العميػػا لممحػػاكـ البريطانيػػة  ،كيعينػػكف كمػػكردات لمػػدل الحيػػاة مػػف قبػػؿ

الممكة إال أف عمميـ القضائي ينتيػي ببمػكغيـ سػف السػبعيف  ،ك ال يشػترككف فػي المناقشػات التػي تػدكر فػي مجمػس
المكردات  ،المرجع  :د .ساـ دلو  ،مبادئ القانوف الدستوري والػنظـ السياسػية  ،مرجػع سػابؽ ص  . 796ود.
حسف البحري  ،الرقابة المتبادلة  /...رسالة دكتوراه  ،مرجع سابؽ  ،ص 5<9

) -)1د .سعيد بكشعير  ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة ج ، 2مرجع سابؽ  ،ص202
))2

 -د  .زىير شكر  ،الكسيط في القانكف الدستكرم ج ، 1مرجع سابؽ  ،ص344
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مػػن التضػػييق يف اختصاصػػات ؾبلػػس اللػػوردات  ،حبيػػث قلػػص مػػدة االعػرتاض لسػػنة كاحػػدة
فقػط  ،أك لػدكرتٌن برؼبػانيتٌن ن5ن ،كأعطػػى قػانوف عػاـ  5535السػػلطة لػرئيس ؾبلػس العمػػوـ
يف تعيٌن اؼبشػاريع الػيت ربمػل الطػابع اؼبػايل  ،كالػيت ال تعػرض علػى ؾبلػس اللػوردات كال وبػق
لػ ػػو مناقشػ ػػتها  ،كبػ ػػذلك تقلصػ ػػت الصػ ػػالحيات التش ػ ػريعية ؽبػ ػػذا اسلػ ػػس  ،كسػ ػػحبت منػ ػػو
معظمها فبا ظبح بانتقاؿ السلطة التشريعية كاؼبالي ػ ػ ػ ػ ػػة إىل ؾبلس الػ ػ ػ ػػعموـ ن1ن.
كرغ ػػم أف الػ ػػبعال ذى ػػب إىل القػ ػػوؿ إىل أف ؾبلػ ػػس الل ػػوردات مل يعػ ػػد ل ػػو أيػ ػػة صػ ػػالحية
تش ػريعية فعلية  ،إال أف ىذا اسلس الذم يبضي ةلثي كقتو يف مراجعة مشػاريع القػوانٌن الػيت

تقدـ إليو مباشرة من اغبكومة  ،أك تلك اليت تصل إليو بعد إقرارىا مػن ؾبلػس العمػوـ ن4ن،
كيقدـ تعديالت ناصبة عن خػربة كاسػعة كمسػتقلة ألعضػائو قػد بقػي لػو دكر مهػم يف النظػاـ
السياسػػي الربيطػػاين يتعلػػق بقدرتػػو علػػى التعطيػػل  ،أك بأنبيػػة التشػػاكر معػػو فبػػا هبعلػػو مسػػاىم
رئ ػػيس يف عملي ػػة التشػ ػريع م ػػن خ ػػالؿ إكمال ػػو لعم ػػل ؾبل ػػس العم ػػوـ  ،كيب ػػدك أف لوج ػػوده
كطريقػػة عملػػو ميػزات ال يبكػػن ذباىلهػػا مهمػػا قيػػل عػػن صػػالحياتو احملػػدكدة كغرفػػة ةانيػػة غػػًن
منتخبة كأىم ىذه اؼبي ػزات :
 -5الصػبغة احملافظػة سلػس اللػوردات كتكوينػو ذبعلػو العبػان مهم ػ ػان كمػؤةران باستشاراتػػو لكػل مػا
يبػػت بصػػلة للقػػيم كاألخػػالؽ كحقػػوؽ اإلنسػػاف كالالمركزيػػة اإلداريػػة كمػػا ي ػرتبط بالوحػػدة
الوطني ػػة  ،إذ يبث ػػل اغبىصانػ ػػة السياس ػػية االجتماعي ػػة ع ػػن ""طري ػػق دكره الكابػ ػ ػػح الن ػػدفاع

)(1

- Gicquel (Jean), Droit Constitutionnel et Institions Politiques , Montchrestien , Paris,
-

) -)2د .عصاـ سميماف  ،األنظمة البرلمانية بيف النظرية كالتطبيؽ  ،مرجع سابؽ  ،ص99 -98
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 مجمس الموردات كحسب اإلحصائيات الصادرة عف مكتب الدراسات في البرلماف البريطاني ينفؽ كقتو كيعمؿ بػ: نسبة  %60منو في مراجعة التشريعات بما يتضمف (نسبة  %56دراسة مشاريع القكانيف ك %4بدراسةالتشريعات المفكضة ) – نسبة  % 36لمتفحص بما يتضمف (  %19مناقشات عامة لمتقارير  ،ك نسبة %14
أسئمة  %3 ،إلعطاء لمبت بالتصاريح ) – نسبة  %4مكاضيع أخرل .
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كيػػور أعضػػاء ؾبلػػس العمػػوـ كاغبكومػػة"" ن5ن ،كمواجهػػة ذبػػاكزات األغلبيػ ػ ػػة الربؼباني ػة دبػػا
يضم ؾبلس اللوردات مػن شخصػيات سياسػية كقانونيػة مػؤةرة بػالرأم العػ ػػاـ يف بريطانيػا ،
على ما لألخًن من أنبيػة بالغة يف ضبط إيقاع اغبياة الربؼباني ػػة كالسياسية يف بريطانيا.
 -1الػػبعال يػػرل يف بقػػاء ؾبلػػس اللػػوردات يف التنظػػيم الربؼبػػاين ضػػابطان مهمػ ػ ػ ػان يف منػػع ربػػوؿ
النظاـ الربؼباين يف بريطانيا إىل نظاـ اغبكومة اسلسية ن1ن .
 -4ؾبلػػس اللػػوردات يسػػتطيع االع ػرتاض علػػى التش ػريعات الػػيت تصػػدرىا اغبكومػػة بنػػاءن علػػى
تفػػويال تش ػريعي  ،كذلػػك علػػى قػػدـ اؼبسػػاكاة مػػع ؾبلػػس العمػػوـ  ،كيراقػػب مػػدل تقيػػد
اغبكومة حبدكد التفويال ككذلك مدل سالمة التفػويال الصػادر عػن ؾبلػس العمػوـ ن4ن،
كذلػػك مػػن خػػالؿ عبنػػة التش ػريعات اؼبفوضػػة الػػيت ق إحػػداةها عػػاـ  5545كيهػػتم رئػػيس
ى ػػذه الل ن ػػة بت ػػدقيق ح ػػدكد الس ػػلطة التشػ ػريعية اؼبمنوح ػػة ل ػػوزراء اغبكوم ػػة ع ػػرب مش ػػركع
القػػانوف  ،كتلعػػب ىػػذه الل نػػة دكران مهمػان يف ضػػماف كجػػود تػو و
ازف مالئػػم بػػٌن احتياجػػات
السلطة التنفيذية كعدـ طغياهنا على مبدأ سيادة القانوف ن3ن .

ٗ -ؾبلس اللوردات يبلػك صػالحية تػأخًن نفػاذ القػوانٌن اؼبقػرة مػن ؾبلػس العمػوـ ؼبػدة سػنة ،
ك لألخ ػػًن بع ػػدىا االس ػػتناد إىل ق ػػانوف  5535كذب ػػاكز ؾبل ػػس الل ػػوردات  ،كإف دكر ى ػػذا
اسلػػس تتعػػامم أنبيتػػو عنػػد اق ػرتاب هنايػػة الواليػػة التش ػريعية سل ػػس العم ػػوـ حػػٌن تض ػػطر
اغبكومػػة للتفػػاكض مػػع ؾبلػػس اللػػوردات  ،فبػػا يبكػػن األخػػًن مػػن إدخػػاؿ التعػػديالت الػػيت
()1

 د .حافظ عمكاف الدليمي  ،النظـ السياسية في أكربا الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية  ،مرجع سابؽ  ،ص100

) -)2د .نزيو رعد – القانكف الدستكرم العاـ – مرجع سابؽ – ص 205
) )3

 -التفويض التشريعي يتـ عندما يسف البرلماف قانكنان جديدان فإنو غالبان ما يمنح كزير الحككمة سمطة مؤل

الفراغات كالتفاصيؿ  ،عمى اعتبار أف البرلماف ال يممؾ الكقت الكافي لئلشراؼ عمى كافة التفاصيؿ التشريعية
المطمكبة لكؿ إدارة مف اإلدارات الحككمة
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يراىػػا مناسػػبة علػػى الق ػوانٌن اؼبعػػرتض عليهػػا  ،كالػػيت تصػػدر أحيان ػان بعػػد تغليػػب اؼبصػػلحة
اغبزبيػػة ألحػػد اغب ػزبٌن الكب ػًنين الل ػذين يسػػتفرداف بالسػػلطة علػػى اؼبصػػلحة الوطنيػػة  ،كيف
كل األحواؿ ىناؾ اتفاؽ ضمين معموؿ بو بٌن ؾبلس اللوردات كاغبكومة بػأف ال يػرفال
تش ػريعان يػػدخل ضػػمن الربنػػامج االنتخػػايب الػػذم علػػى أساسػػو نػػاؿ اغبػػزب الػػذم شػػكل
اغبكومػػة ةقػػة النػػاخبٌن  ،كإف كػػاف اسلػػس ال يتخلػػى عػػن دكره يف مراجعػػة ىػػذا التش ػريع
كربسػػٌن ص ػػياغتو القانونيػػة  ،ألن ــو ال يمك ــن ألح ــد تص ــور المش ــكلة الت ــي يمك ــن أن
يتسـبب بهــا اإلىمـال فــي صـيااة القــانون للحكومـة والبرلمــان  ،وذلـك ألن القضــاء
سيذىب للتمسك بما نـى عليـو القـانون بالفعـل ولـن ينظـر إلـى مـا قالتـو الحكومـة

أو ما قصده البرلمان (ٔ).

 -1سلػػس اللػػوردات اغبػػق حب ػػب مشػػاريع الق ػوانٌن عػػن الصػػدكر علػػى كبػػو كلػػي يف حػػاؿ
كانت ىذه القوانيػن تسعى إىل سبديػد كاليػة الربؼبػاف إىل أكثػر مػن أقصػى كاليػة شػرعية لػو
كىػػي طبػػس سػػنوات  ،ألف ذلػػك يػػؤدم مػػن حيػػث النتي ػػة إىل تأجيػػل أك كقػػف أك إلغػػاء
االقرتاع عاـ نانتخابات عامة ن ن1ن.
 -2سل ػػس الل ػػوردات دكر اغب ػػامي لدس ػػتور اؼبملك ػػة اؼبتح ػػدة غ ػػًن اؼبكت ػػوب عل ػػى اعتب ػػار أف
اؼبناقشػػات الدسػػتورية اغبساسػػة داخلػػو تقػػود إىل تعػػديالت مهمػػة يف مشػػركع القػػانوف ،
كمثاؽبا الدكر الػذم كػاف للم لػس أةنػاء دراسػة مشػركع قػانوف الطػوارئ اؼبػدين يف الفصػل
التش ػريعي  ، 1003-1004كمشػػركع القػػانوف ىػػذا قػػد أحػػدث قلق ػان سػػرعاف مػػا انتشػػر
بػػٌن األكسػػاط اغبقوقيػ ػ ػة  ،علػػى اعتبػػار أف مشػػركع القػػانوف يبػػنح القػػدرة للحكومػػة علػػى
تعليق أك إبطاؿ أم قانوف برؼباين عند تصديها غبالة إرىابية خطًنة يدد اغبيػاة اإلنسػانية
أك البيئيػػة أك اغبالػػة األمنيػػة  ،دكف أف يػػؤمن كقايػػة كافيػػة مػػن إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػلطة يف
مث ػػل ى ػػذه اغب ػػاالت الطارئ ػػة  ،كدب ػػا يتع ػػارض م ػػع اتفاقي ػػات حق ػػوؽ اإلنس ػػاف األكربي ػػة ،
 - Moyra Grant . The UK parliament .op.cit .p-Jacque (Jean) Droit Constitutionnel et Institutions Politiques , op .cit .,p
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ككذلك إضعاؼ العمل الربؼباين  ،كىو ما حدا بأعضاء ؾبلس اللوردات كدبػا يبلكونػو مػن
خ ػػربة يف ؾب ػػاؿ حق ػػوؽ اإلنس ػػاف كالق ػػانوف الدس ػػتورم إىل تق ػػدًن اقػ ػرتاح أدل إىل تع ػػديل
مش ػػركع القان ػ ػػوف ىػ ػػذا  ،بقص ػػد إهب ػػاد تػ ػوازف ب ػػٌن االحتياج ػػات األمني ػػة كضباي ػػة اغبق ػػوؽ
القانونيػػة القائمػػة كاؼبسػػتقرة منػػذ زمػػن طويػػل  ،حبيػػث توضػػع التعليمػػات للتعامػػل مػػع كػػل
طػػارئ معػػٌن  ،كعلػػى أف ال تطػػوؿ مػػدة صػػالحية ىػػذه التػػدابًن أكثػػر مػػن ةالةػػٌن يوم ػان ،
كإذا دع ػػت اغباج ػػة لتطبي ػػق ىػ ػػذا الق ػػانوف أف يك ػػوف ىن ػػاؾ ترتيػ ػػب رظب ػػي مع ػػٌن للنظػ ػػر
بالكيفية اليت اسػتخدـ هبػا ن5ن ،كمػا تأسػس يف ؾبلػس اللػوردات عبػاف دسػتورية منػذ عػاـ
 1000بغيػػة ربقيػػق رقابػػة كاملػػة علػػى التغيػػًن التشػريعي مػػن الناحيػػة الدسػػتورية  ،كإبقائػػو
ربت نظر ؾبلس اللوردات طاؼبا أف الدستور غًن مقػنن  ،كالقواعػد الدسػتورية مشػتقة مػن
تفسًنات الكتب القانونية كالسوابق القضائية .
 -3التص ػػويت يف ؾبل ػػس الل ػػوردات ال ىبض ػػع لقاع ػػدة االنض ػػباط اغب ػػزيب كم ػػا ى ػػو اغب ػػاؿ يف
ؾبلس العموـ  ،كبالتايل فهػو قػادر بأعضػائو الػذين يبتلكػوف اػبػربة كالنفػوذ كاغبكمػة علػى
التفك ػػًن اؼبتعم ػػق فيم ػػا يع ػػرض عل ػػى اسل ػػس بعي ػػدان ع ػػن الض ػػغط اغب ػػزيب  ،حبي ػػث يش ػػكل
منتػػدل للخػرباء اؼبسػػتقلٌن كبالتػػايل يقػػدـ مسػػانبة كبػػًنة يف جػػودة الق ػوانٌن الػػيت تسػػن مػػن
خالؿ سعيو لتحسٌن التشريع كضماف قابليتػو للعمػل دبوجػب أحكامػو  ،كتسػليط الضػوء
علػػى أيػػة مشػػكلة ؿبتملػػة إلقػراره ن1ن  ،فبػػا هبعػػل مػػن مركػػز فبثلػػي األحػزاب اؼبسػػؤكلٌن عػػن
حث األعضاء على التصويت نWhipsن أقل قوة مػن مركػز ىػؤالء يف ؾبلػس العمػوـ ،
كال يبكػػنهم مػػن حيػػث النتي ػػة توقٌػػع نتي ػػة التصػػويت  ،السػػيما كأف العديػػد مػػن أعضػػاء
ؾبل ػ ػػس الل ػ ػػوردات ال ينتم ػ ػػوف إىل أم ح ػ ػػزب سياس ػ ػػي كيعرف ػ ػػوف دب موع ػ ػػة ناؼبعارض ػ ػػوف
اؼبقاطعوفن ن4ن.
- The work of the house of Lords. Op. cit. -
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 -4نصاب اغبضور يف ؾبلس اللوردات عند التصويت ةالةوف عضوان  ،بينما ينعقػد حبضػور
ةالةػػة أعضػػاء يف اؼبناقشػػات  ،كعلػػى األغلػػب ف ػػإف اغباض ػرين ىػػم م ػػن الل ػػوردات غ ػػًن
اإلقطػػاعيٌن  ،ككػػاف ذلػػك السػػبب كراء إصػػدار قػػانوف ؾبل ػ ػ ػ ػػس الل ػ ػ ػ ػػوردات ع ػػاـ 5555
House of Lords Actن الػػذم ألغػػى مشػػاركة صبيػػع اللػػوردات
ن
بالوراةػػة يف أعمػػاؿ اسلػػس  ،كحصػػرىا بتسػػعٌن لػػوردان بالوراةػػة علػػى أف يكػػوف مػػن بيػػنهم
طبس ػة كسػػبعوف عض ػوان يصػػار الختيػػارىم مػػن صب ػػاعتهم اغبزبيػػة  ،أك مػػن قبػػل أعض ػػاء
ؾبلػ ػػس اللػ ػػوردات اؼبسػ ػػتقلٌن عػ ػػن أم حػ ػػزب سياسػ ػػي  ،كيقػ ػػوـ أعضػ ػػاء ىػ ػػذا اسلػ ػػس
بانتخاب اػبمسة عشر عضوان من اللوردات بالوراةة ن5ن .

ثانياً – دور مجلس اللوردات في صنع القوانين :

ىنػػاؾ نسػػبة كبػػًنة مػػن مشػػاريع الق ػوانٌن يبػػدأ النظػػر فيهػػا مػػن ؾبلػػس اللػػوردات  ،كعلػػى

األخػػص عنػػدما يك ػػوف مشػػركع القػػانوف ذا صػػبغة تقنيػػة أكث ػػر منػػو سياس ػػيان بقصػػد تقس ػػيم
العم ػػل التش ػريعي ب ػػٌن اسلس ػػٌن  ،كيس ػػتخدـ ـبتص ػػر قب ػػل عنػ ػواف مش ػػركع الق ػػانوف نHLن
لإلشػارة بأنػو بػػدأ يف ؾبلػس اللػوردات  ،كتػػدرس مشػاريع القػوانٌن يف كػػال اسلسػٌن ن العمػػوـ
كاللػوردات ن كىنػػاؾ تشػػابو إىل حػػد كبػػًن يف اؼبراحػػل الػيت سبػػر هبػػا دراسػػة مشػػاريع القػوانٌن يف
ؾبلس اللوردات مع تلك اليت سبر هبا الدراسة يف ؾبلػس العم ػػوـ مػع بعػال االختالفػات الػيت
قبمل ػ ػ ػ ػ ػػها كنعود لدراسػ ػ ػ ػ ػػة اؼبراحل اؼبتشاهبة ن1ن .

-Jacque ( jean ) , Droit constitutionnel et Institions Politiques, Dallaz,
))2
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 -تنعقد جمسات مجمس المكردات في الساعة الثانية كالنصؼ ظي انر مف أياـ االثنيف كالثبلثاء كاألربعاء كفي

الساعة الثالثة ظي انر مف يكـ الخميس كأحيانان في الساعة الحادية عشر صباحان مف يكـ الجمعة كيستمر انعقاد

الجمسة حتى الساعة الحادية عشر ليبلن كأحيانان طكاؿ الميؿ إذ في الغالب ال يكجد كقت محدد لبلنتياء  ،كعدد
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ٔ -أىم أوجو االختالف في تقنية العمل التشريعي :
 ال كج ػود لتحديػػد كقػػت النقػػاش يف ؾبلػػس اللػػوردات  ،كلػػيس ىنػػاؾ اقرتاحػػات مربؾبػػة
مسػػبقان  ،أك اختي ػػار للتع ػػديالت ال ػػيت يبك ػػن أف تن ػػاقش  ،كوب ػػق بالت ػػايل عبمي ػػع األعض ػػاء
تقػػدًن التعػػديالت الػػيت يركهنػػا مناسػػبة دكف رقابػػة علػػيهم مػػن أيػػة عبنػػة كالػػتكلم عنهػػا حبريػػة
ؼبرة أك أكثر  ،كضمن الوقت الذم يستطيع من خاللو العضو التعبًن عن فكرة التعديل

 التعػديالت يبكػن أف تػدرج أك تقػدـ يف أيػة مرحلػة مػن مراحػل دراسػة مشػركع القػانوف ،
كحػػا ضػػمن مرحلػػة الق ػراءة الثالثػػة علػػى خػػالؼ مػػا هبػػرم العمػػل بػػو دبوجػػب الالئحػػة
الداخلية سلس العموـ الربيطاين ن5ن.
 مركػػز كدكر رئػػيس ؾبلػػس اللػػوردات ن Chancellor Lordن أك اؼبستشػػار اللػػورد
نكزير العدؿن ىبتلػف عػن مركػز كدكر رئػيس ؾبلػس العمػوـ نspeakerن أك اؼبتحػدث ،
إذ أف رئػػيس ؾبلػػس اللػػوردات غػػًن ؿبايػػد سياسػػيان حبكػػم أنػػو عضػػو بالكابينيػػت  ،كمتاحػان
ل ػػو التح ػػدث بص ػػفتو تل ػػك  ،كك ػػذلك بص ػػفتو رئيسػ ػ ػ ػان للم ل ػػس م ػ ػػن مقع ػػده اؼبسػ ػ ػػمى
))Woolsackنن  ،علػػى أنػػو إذا رغػػب بالتحػػدث باسػػم اغبكومػػة هبػػب عليػػو التقػػدـ
من مقعػده كىبطػو يسػاران خطػوة قبػل أف يبػدأ خطابػو  ،كمػا أنػو ال يتػوىل فػرض النظػاـ يف
اعبلسػػة  ،كال يتوجػػو اؼبتحػػدةوف إليػػو بػػالكالـ بػػل يتوجهػػوف خبطػػاهبم إىل اسلػػس بعبػػارة ن
My Lordsن كلػيس لػو صػالحيات يف ربديػد اؼبتحػدةٌن أك األكلويػة فيمػا بيػنهم  ،إذ
يوج ػػد قائم ػػة بأظب ػػاء اؼبتح ػػدةٌن مع ػػدة مس ػػبقان باالتف ػػاؽ ب ػػٌن فبثل ػػي األحػ ػزاب م ػػع فبثل ػػي
األعض ػػاء اؼبس ػػتقلٌن  ،كيبك ػػن لل ػػوردات أف يأخ ػػذكا فرص ػػتهم بالتح ػػدث دكف أف يك ػػوف
لػػديهم إذف مسػػبق بالتحػػدث بتنظػػيم ذايت فيمػػا بيػػنهم  ،حبيػػث يتػػوىل اللػػوردات أنفسػػهم

()1

 كما أف األسئمة في مجمس المكردات كبحكـ عدـ مسؤكلية الحككمة أمامو تكجو لمحككمة ككؿ  ،كذلؾ عكسما يجرم في مجمس العمكـ مف تخصيص لؤلسئمة عمى ك ازرة محددة لممزيد راجع :
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احملافظة على النظاـ كاؽبدكء يف اؼبناقشات  ،كقد استقر التقليد الربؼبػاين منػذ عػاـ 5521
يف ؾبلس اللوردات على أف تكوف مدة التحدث قصًنة ن5ن .



الل ػػاف ال ػػيت ىبتارى ػػا ؾبل ػػس الل ػػوردات ال تتب ػػع التقس ػػيم ال ػػوزارم بالعم ػػل  ،عل ػػى

خ ػػالؼ م ػػا ى ػػو معم ػػوؿ ب ػػو يف ؾبل ػػس العم ػػوـ  ،كى ػػي تش ػػكل كف ػػق مواض ػػيع كاس ػػعة
كؾبػػاالت رئيسػػة علميػػة  ،اقتصػػادية  ،دسػػتورية  ،كلػػدل معظػػم األقسػػاـ اغبكوميػػة كزيػػر
كاح ػػد م ػػن أعض ػػاء ؾبل ػػس الل ػػوردات لإلجاب ػػة عل ػػى التس ػػاؤالت كالتح ػػدث ع ػػن ى ػػذه
الوزارات .
ٕ -المراحل التي يمر بها مشروع القانون في مجلس اللوردات :
 القراءة األكىل ؼبشركع القانوف  ،كفيهػا يػتم العػرض الرظبػي ؼبشػركع القػانوف ليأخػذ طريقػو
إىل الدراسػ ػػة يف ؾبلػ ػػس اللػ ػػوردات ضػ ػػمن اؼبراحػ ػػل الالحقػ ػػة  ،كال تتضػ ػػمن بنتي ػ ػػة ىػ ػػذا
العرض الرظبي أم تعليق حولو .
 القراءة الثانية ؼبشركع القانوف كىي الفرصة الرئيسية اؼبتاحة أماـ أعضاء ؾبلس اللػوردات
ؼبناقشػػة اؼببػػادئ العامػػة ؼبشػػركع القػػانوف ،ككضػػع اؼبالحظػػات العامػػة حوؽبػػا دكف الػػدخوؿ
بالتفاصيل  ،كىي مرحلة مهمة كتعتػرب بوابػة عبػور حقيقيػة ؼبشػركع القػانوف يف حػاؿ مهػر
التوافػػق مػػن حيػػث اؼببػػدأ مػػع األسػػباب اؼبوجبػػة لتقػػدًن مشػػركع القػػانوف كتقريػػر إحالتػػو إىل
الل نة .
 مرحلػػة الل ػػاف الدارسػػة ؼبشػػاريع الق ػوانٌن  ،كتعتػػرب مرحلػػة حساسػػة يػػتم فيهػػا الفحػػص
اؼبفصػػل كالػػدقيق لكػػل عبػػارة كاردة يف نصػػوص اؼبشػػركع كبػػتمعن ألجػػل ربسػػٌن الصػػياغة
التشػ ػريعية بقص ػػد ربقي ػػق الغاي ػػة التشػ ػريعية كاألى ػػداؼ اؼبرج ػػوة م ػػن إص ػػداره  ،كتكتس ػػب
أنبيتهػا مػن أهنػػا الفرصػة األكىل اؼبتاحػػة لتقػدًن التعػػديالت علػى مشػػركع القػانوف إلدراجهػػا
يف تقرير الل نة .
- htpp//
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 عبنػػة اسلػػس الكامػػل كالػػيت تصػػبح فيهػػا غرفػػة ؾبل ػػس الل ػػوردات بكاملهػػا عبنػػة ي ػػتم يف
اجتماعهػػا تقيػػيم النصػػوص كالتعػػديالت اؼبقرتحػػة عليهػػا إف كجػػدت  ،كإضػػافة تعػػديالت
أخرل من األعضاء إف كجدكا من اؼبناسب ذلك مع حرية النقػاش كمدتػو غػًن احملػددة مػا
مل يقرر اسلس ؾبتمعػان غػًن ذلػك  ،كهبػرم بعػدىا التصػويت علػى اؼبشػركع  ،كيف مشػاريع
القػوانٌن األقػػل تعقيػػدان مػػن الناحيػػة الفنيػػة كالتشػريعية كبقصػػد تػػوفًن كقػػت اسلػػس  ،يصػػار
إىل تشكيل عبنة لدراسة مشػاريع ىػذه القػوانٌن تػدعى الل نػة العظمػى  ،إال أنػو ال يبكػن
أف يتم التصويت فيها  ،كالبد من العودة إىل عبنة اسلس الكاملة من أجل التصويت .
 مرحلة التقرير كيعد فيها مشركع القانوف يف صياغتو الثانية  ،كمع ذلػك يبكػن لألعضػاء
ك ػػذلك إدراج التع ػػديالت يف ى ػػذه اؼبرحل ػػة  ،كى ػػي مرحل ػػة مهم ػػة كض ػػركرية لك ػػوف ى ػػذه
اؼبرحلػػة تنعقػػد اجتماعايػػا بعػػد ح ػوايل أسػػبوعٌن مػػن اجتمػػاع الل نػػة كىنػػاؾ حضػػور مػػن
أشخاص ـبتلفٌن  ،كيعطي ىذا للم لس فرصة جديدة للتفكًن دبشػركع القػانوف كإجػراء
التعديالت عليو عند اغباجة .
 مرحلة القراءة الثالثػة كيقػوـ اسلػس بدراسػة مشػركع القػانوف ككػل يف ىػذه اؼبرحلػة للمػرة
الثالثػة كتكػػوف الفرصػػة األخػػًنة أمػػاـ األعضػػاء لتقػػدًن التعػػديالت  ،كيػػتم التصػػويت عل ػى
مشػركع القػانوف كتشػػكل ىػذه اؼبرحلػة نوعػان مػن شػبكة األمػػاف ؼبػا يبكػن أف يكػػوف قػد مػ َّػر
يف اؼبراحػػل السػػابقة بانتبػػاه أقػػل  ،كينتقػػل بعػػدىا اسلػػس للتصػػويت  ،كينقسػػم اسلػػس إىل
ؾبمػػوعتٌن مػػع كضػػد  ،كيعلػػن الػرئيس أم جانػػب مػػن اسمػػوعتٌن كػػاف أكثػػر  ،كيف حػػاؿ
االعرتاض من قبل أم لورد مشككان بالنتي ة سػيقرع اعبػرس إيػذانان بالتصػويت عػن طريػق
العبػػور بػػاؼبمر الكػػائن علػػى يبػػٌن جلػػوس الػرئيس للمػوافقٌن كاؼبعارضػػٌن علػػى اؼبمػػر الكػػائن
علػػى يسػػاره  ،كيصػػوت ال ػرئيس ناللػػورد اؼبستشػػار ن يف كػػل تقسػػيم بأخػػذ اظبػػو مػػن قبػػل
مكتب الطاكلػ ػ ػ ػ ػ ػػة ن5ن.
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- Parliament Explained
www.parliament.UK

)(1

187

كبعػػد أف يػػتم دراسػػة مشػػركع القػػانوف يف كػػال اسلسػػٌن كيف حػػاؿ عػػدـ كجػػود اختالفػػات
بينهما يقدـ اؼبشركع من أجل اغبصوؿ على اؼبوافقػة اؼبلكيػة الػيت يصػبح هبػا مشػركع القػانوف
قانونان برؼبانيان بصورة رظبية .
أمػػا يف ح ػاؿ مهػػور أيػػة اختالفػػات أك تبػػاين يف اآلراء حػػوؿ الػػنص األساسػػي ؼبشػػركع
القػػانوف أك التعػػديالت اؼبدرجػػة فيػػو بػػٌن اسلسػػٌن  ،فػػإف مشػػركع القػػانوف يػػذىب كيعػػود بػػٌن
اسلسػٌن حػػا يػتم التوصػػل إىل اؼبوافقػة مػػن كػال اسلسػػٌن  ،كتشػبٌو ىػػذه اؼبرحلػة بطابػػة البينػ
بون ػ ػ  ،كقػ ػػد يصػ ػػار غبػ ػػل ىػ ػػذا االخػ ػػتالؼ بتشػ ػػكيل عبن ػ ػػة مش ػ ػػرتكة تعم ػ ػػل علػ ػػى ت ػ ػػذليل
االختالف ػػات  ،كى ػػي عبن ػػة تض ػػم يف عض ػػويتها أعض ػػاء م ػػن ؾبل ػػس الل ػػوردات كم ػػن ؾبل ػ ػ ػس
العمػػوـ  ،كيعػػٌن فيهػػا إةنػػا عشػػر عض ػوان مػػن كػػل ؾبلػػس  ،كمهمػػة ىػػذه الل ػػاف دراسػػة أم
موضوع ذم صبغة عامة ىبص كال اسلسٌن  ،ككذلك تتوىل دراسة التعديالت اؼبقرتحػة مػن
جانػب ؾبلػس اللػوردات الػذم قػد يطلػب مػن ؾبلػس العمػوـ إدخػاؿ بعػال التعػديالت علػػى
مشركع القػانوف اؼبقػرتح  ،كإدمػاج ىػذه التعػديالت ضػمن مشػركع القػانوف  ،كعػادة مػا يقبػل
ؾبلػػس العم ػػوـ بغالبيػػة التع ػػديالت الػػيت هبريه ػػا ؾبل ػػس الل ػػوردات يف حػػاؿ كان ػػت غػػًن مث ػػًنة
لل ػػدؿ  ،كتػػدخل يف إطػػار ربسػػٌن الصػػياغة التشػريعية  ،أك كانػػت مػػن نػػوع التعػػديل التقػػين
الػػذم ال يبػػس جػػوىر مشػػركع القػػانوف  ،كأمػػا يف حػػاؿ عػػدـ قبػػوؿ ؾبلػػس العمػػوـ للتعػػديالت
فإن ػػو س ػػوؼ يطل ػػب م ػػن ؾبل ػػس الل ػػوردات توض ػػيح أس ػػباب التع ػػديالت ال ػػيت أجراى ػػا عل ػػى
مشػػركع القػػانوف بػػإجراءات رظبيػػة بػػٌن اسلسػػٌن  ،كربظ ػى ىػػذه التعػػديالت اؼبسػػبٌبة يف كػػل

األحػواؿ بػػاحرتاـ شػػديد كعػػايل اؼبسػػتول للخػربات اؼبسػػتقلة الػػيت أعػػديا ؾبموعػػة مػػن أعضػػاء
ؾبل ػػس الل ػػوردات م ػػن ذكم االختص ػػاص  ،كإذا ع ػػاد ؾبل ػػس العم ػػوـ كص ػ ٌػوت عل ػػى مش ػػركع
القانوف دبػا ىبػالف التعػديالت  ،فإنػو سػيتم إرسػاؿ اؼبشػركع اؼبصػادؽ عليػو ؾبػددان مػع تقريػر
معػ ػػد مػ ػػن عبنػ ػػة يتبػ ػػٌن مػ ػػن خاللػ ػػو األسػ ػػباب الػ ػػيت مل يقبػ ػػل ؾبلػ ػػس العمػ ػػوـ علػ ػػى أساسػ ػػها
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بالتعديالت اليت أجراىا ؾبلس اللوردات ن5ن ،كفبػا ىػو متعػارؼ عليػو  ،كمػن بػاب اللباقػة أف
ال ييسػػحب مشػػركع القػػانوف اؼبقػػدـ مػػن األعضػػاء يف أحػػد اسلسػػٌن بعػػد أف سبػػت مناقشػػتو
كإقػراره مػػن اسلػػس اآلخػػر  ،كمػػا أنػػو ال هبػػوز أف يقػػرر ؾبلػػس العمػػوـ الربيطػػاين عػػدـ اؼبتابعػػة
دبشػػركع القػػانوف أك رفضػػو يف حػػاؿ كػػاف صػػادران عػػن ؾبلػػس اللػػوردات بػػدكف إعػػالـ اسلػػس
اآلخػػر خطيػان  ،كإف كػػاف ؾبلػػس العمػػوـ سػػي د يف النهايػػة طريقػػة لت ػػاكز ؾبلػػس اللػػوردات ،
كإعادة تقدًن مشركع القانوف يف السنة التالية .
ٖ -دخول القانون حيز التنفيذ :
بعد اؼبصادقة اؼبلكية على مشركع القانوف اؼبقر من اسلسٌن كفق األكضاع العادية
يصبح اؼبشركع قانونان كيدخل مباشرة حيز التنفيذ  ،إال أف بعال القوانٌن ال تعطى صيغة
التنفيذ مباشرة حا بعد حصوؽبا على اؼبصادقة اؼبلكية  ،كيتطلب لذلك أمران خاصان يدعى
"األمر بالبدء" قبل أف يبدأ مفعولو أك وبدث تأةًنه  ،كغالبان ذلك يرتبط بالقوانٌن اليت
ربتاج إىل تغيًن يف مراكز قانونية معينة أك تأمٌن أكضاع أك أحواؿ مؤسساتية قبل تطبيقها

حا ربقق األةر القانوين اؼبطلوب  ،لغاية من التشريع اجتماعيان أك اقتصاديان أك سياسيان ،
كعلى سبيل اؼبثاؿ  :قانوف استًن ن Ester Actن الذم صدر عاـ  5514كمل ييع ىط
القوة التنفيذية رغم اقرتانو بالتصديق اؼبلكي منذ أكثر من سبعٌن سنة ن1ن.
))1

 كليذه المجنة آليات عمؿ متفؽ عمييا بيف المجمسيف كمكضحة في المكاد  151 – 140مف البلئحة الداخميةلمجمس العمكـ البريطاني لعاـ  ، 2011إضافة إلى التقاليد البرلمانية التي تنظـ رحمة مشركع القانكف بيف
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" The Easter Act

the Isle of Man, Easter Day shall be a fixed day in each year, viz. the first Sunday after
years but

the second Saturday in April. The Act has been on the statute book for
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"has never been brought into force.
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المبحث الثالث
الوظيفة التشريعية في مجلس الشعب المصري
يطلق على الربؼباف اؼبصرم منذ صدكر دستور عاـ  5535تسمية ؾبلس الشعب
عوضان عن التسميات اؼبعركفة  ،اليت أطلقت عليو يف اغبقب السابقة  ،كىي ؾبلس النواب

كؾبلس األمة  ،كالزاؿ ىذا اسلس يتوىل سلطة التشريع  ،كيعمل ربت إطار ىذا اؼبسمى
كفقان ألحكاـ اؼبادة  42من دستور عاـ  5535حا تاريخ صدكر اإلعالف الدستورم يف
 1055 /4/14بعد قياـ ةورة  /11يناير من نفس العاـ  ،كمن ل تغًنت التسمية
دبوجب أحكاـ دستور  ، 1051كأصبح يطلق عليو "ؾبلس النواب " ن5ن  ،إال أف اإلطار
الدستورم كالسياسي الذم مارس ؾبلس الشعب اؼبصرم كميفتو التشريعية من خاللو كاف
مر دبرحلتٌن  ،مرحلة التنظيم السياسي الواحد منذ صدكر الدستور يف عاـ ، 5535
قد َّ
الذم ألغي فعليان بظهور نظاـ اؼبناب ػ ػ ػػر ن اليمٌن – الوسط – اليسار ن منذ عاـ ، 5532

كصدكر القانوف رقم  /30/لعاـ  5533اػباص بنظاـ األحزاب  ،كألغي رظبيان بدخوؿ
اؼبرحلة الثانية من التنظيم السياسي  ،كذلك باألخذ دببدأ تعدد األحزاب  ،كالنص صراحة
عليو يف اؼبادة اػبامسة من دستور عاـ  ، 5535دبوجب التعديل الدستورم اعبارم يف
 / 11أيار من عاـ  5540ن1ن  ،كقد تضمن كذلك ىذا التعديل إضافة الباب السابع
))1

 نصت المادة  ;9مف دستور مصر لعاـ  9<:9المنشكر بالجريدة الرسمية العدد  36مكرر (أ) في  12أيمكؿسنة  " : 1971يتكلى مجمس الشعب سمطة التشريع كيقر السياسة العامة لمدكلة كالخطة العامة لمتنمية االقتصادية
كاالجتماعية كالمكازنة العامة لمدكلة  ،كما يمارس الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية كذلؾ عمى الكجو المبيف
في الدستكر " ،كذلؾ نصت المادة  66مف اإلعالف الدستوري الصادر عف القوات المسمحة  " 5099يتكلى
مجمس الشعب فكر انتخابو سمطة التشريع  ،كيقرر السياسة العامة لمدكلة  ،كالخطة العامة لمتنمية االقتصادية

كاالجتماعية  ،كالمكازنة العامة لمدكلة  ،كما يمارس الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية" .

) -)2القانكف رقـ  40لعاـ  1977نشر في الجريدة الرسمية العدد  57الصادر بتاريخ  ، 1977/7/ 7ك التعديؿ
الدستكرم الجارم في  ، 1980 /5 /22كالمنشكر بالجريدة الرسمية العدد  26بتاريخ . 1980/6/26
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بفصلٌن تعلق األكؿ منهما بإحداث ؾبلس للشورل  ،كالثاين باعتبار الصحافة سلطة
شعبية مستقلة  ،كقد صدر إعالف دستورم بعد قياـ ةورة  1055/5/11كاف من نتائ و
إعداد دستور عاـ  ، 1051تضمن إحداث تغيًن جوىرم يف سلطة رئيس الدكلة ،
ككذلك بعال التعديل يف النصوص اؼبتعلقة بالسلطة التشريعية  ،كاليت سنوضحها يف
اؼبطلب الثاين من ىذا اؼببحث .
كدبا أف حياة الشعوب عبارة عن سلسلة متصلة من حلقات  ،كمن الطبيعي أف
تتأةر كل منها دبا سبقها كتؤةر فيما تليها  ،فقد عرفت مصر التنظيم السياسي للدكلة منذ
عهد الفراعنة اليت كاف فيها الفرعوف هبمع كل السلطات بيده ن5ن ،ك ال يبكن بأم حاؿ
دراسة الوميفة التشريعية يف ؾبلس الشعب اؼبصرم بانفصاؿ تاـ كقطيعة كاملة عن تطور
تاريخ النظاـ النيايب يف مصر  ،كىو ما سيدلل عليو استعراض اؼبكانة الدستورية للربؼباف يف

مراحل تطور النظاـ الدستورم  ،إذ يبقى لإلرث الثقايف كاغبضارم اؼبت ٌذر لدل الفكر
اعبمعي للمصريٌن دكر مهم يف كيفية زبطي اؼبرحلة االنتقالية دستوريان ما بعد ةورة 11
يناير  1055كالتأسيس لنظامها السياسي كالدستورم تأسيسان يليق باػبربات اؼبرتاكمة
لديها تارىبيان يف اغبياة السياسية كالدستورية  ،كعليو فمن اؼبهم فهم كيفية تويل ؾبلس
الشعب اؼبصرم  ،الذم أصبح يطلق عليو بعد صدكر دستور عاـ  1051ؾبلس النواب
للوميفة التشريعية اؼبناطة بو ضمن اإلطار الدستورم كالالئحة الداخلية الناممة لعملو ،
كالتعرؼ على اؼبكانة الدستورية سلس الشورل بالنظر لالختصاصات اؼبناطة بو قبل كبعد

دستور  ، 1051كفيما إذا كاف يعترب غرفة تشريعية ةانية يف الربؼباف اؼبصرم موضوع ىذا
اؼببح ػ ػػث  ،كفهم طبيعػ ػػة دكر رئيس اعبمهورية يف ؾباؿ التش ػ ػ ػريع باؼبشاركة مع ؾبلس
الشعب أك بإصدار قرارات ؽبا قوة القانوف  ،ك سنحاكؿ اإلحاطة ما أمكن هبذا اؼببحث
ضمن مطلبٌن :
) -)1د .رمزم الشاعر  ،النظاـ الدستكرم المصرم  /تطكر األنظمة الدستكرية المصرية كتحميؿ النظاـ الدستكرم في
ظؿ دستكر  – 1990-1971القسـ األكؿ – تطكر النظـ السياسية كالدستكرية في مصر حتى دستكر ، 1972
القاىرة ؛ مطبعة جامعة عيف شمس  ،طبعة سنة  ،1997ص  11كما بعدىا.
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المطلب األول  :نشأة الوظيفة التشريعية وتطورىا في النظام البرلماني المصري
المطلب الثاني  :التنظيم الدستوري والالئحي للوظيفة التشريعية للبرلمان المصري

ادلطهة األول
َشأج انىظُفح انتشرَؼُح وتطىرها يف اننظاو انربدلاٍَ ادلصرٌ
بدأ النظاـ النيايب اؼبصرم بالظهور تارىبيان منذ عاـ  5415يف زمن ؿبمد علي ،
تعٌن تعيينان  ،ل ما لبثت أف بدأت تتشكل كم الس منتخبة  ،أك
ككانت اسالس لنذاؾ ٌ
باالنتخاب كالتعيٌن على حد سواء  ،إال أهنا مل تكن بعد تعد ؾبالسان نيابية باؼبعىن
التقليدم  ،ك مل يكن رأم ىذه اسالس ملزمان للسلطة اغباكمة عبهة التشريع  ،ككذلك مل
تكن الوميفة الرقابية يف أبسط صورىا قد مهرت بعد  ،ككاف من حق الوزير أف هبيب عن
األسئلة اؼبوجهة لو  ،أك أف يبتنع عن اإلجابة دكف أف يرتتب أية تبعات على ذلك  ،فقد
كانت ىذه اسالس ذات اختصاص استشارم حبت ن5ن  ،كاستمر اغباؿ على ىذا النحو
إىل أف صدر دستور عاـ  ، 5514كتشكل ؾبلس النواب كحل ألكثر من مرة  ،كعلى
) " -)1لـ تمتزـ الحككمة آنذاؾ برأم أم مجمس مف تمؾ المجالس سكل برأم الجمعية العمكمية المنشأة طبقا لمقانكف
النظامي المصرم الصادر سنة  1883طبقان لؤلمر العالي الصادر في أكؿ مايك  1883بالنسبة إلى مشركع مد
امتياز قناة السكيس الذم عرض عمى الجمعية العمكمية تقرير المجنة التي شكمتيا لبحثو  ،فقد اضطرت الك ازرة

تحت ضغط الرأم العاـ كالصحافة أف تعمف عمى لساف رئيسيا المرحكـ محمد سعيد باشا في  5أبريؿ سنة
 : - 1910أف الحككمة حيف قررت عرض المشركع عمى الجمعية العمكمية قررت أف يككف رأييا قطعيا بصفة
استثنائية  ،كفي  7أبريؿ سنة  1910جرل التصكيت عمى المشركع نداء" باالسـ  ،فأجمع أعضاؤىا – عدا
عضك كاحد – عمى رفض ىذا المشركع " .
المرجع  :مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة النيابية في ظؿ دستور  – 9<56إعداد لجنة تدوبف
التقاليد البرلمانية في مجمس الشعب جميورية مصر العربية – الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية

– 9<;7صفحة  8مف المقدمة التي كتبت بقمـ د .محمد كامؿ ليمة رئيس مجمس الشعب في عاـ 9<;7
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الرغم من أف أم من ىذه اسالس اليت تشكلت يف مل نفاذ دستور عاـ  5514مل يكمل
مدتو الدستورية  ،إال أف مصر يف مل ىذا الدستور قد أخذت بالنظاـ الربؼباين على
النمط اؼبقرر يف الديبقراطيات الغربية  ،لذلك سنقوـ برصد تطور الت ربة الربؼبانية يف
مصػ ػ ػ ر  ،كيف السياؽ ذاتو تطور أداء الوميفة التشريعية ضمن الدساتًن اؼبتعاقبة اليت نظمت
اغبياة السياسية كالدستورية يف مصر  ،كذلك ضمن حقبتٌن بدأت اغبقبة األكىل منها منذ
صدكر دستور  5514يف مل اغبكم اؼبلكي  ،كحا سقوط اؼبلكية بقياـ ةورة /3 /14
 5511كإعالف النظاـ اعبمهورم  ،كمنذ ذلك التاريخ كحا صدكر دستور  5535كقياـ
ؾبلس الشعب اؼبصرم بناءن على أحكامو  ،كالتعديالت الدستورية اليت طرأت على دستور
 5535يف األعواـ  ، 1003 -1001- 5540كصوالن إىل اإلعالف الدستورم الصادر
عن اسلس العسكرم الذم ق بعد االستفتاء الذم أجرل على التعديالت الدستورية على
أعقاب قياـ ةورة  1055/5/11يف مصر  ،ل يف ضوء أحكاـ دستور مصر لعاـ 1051
حبيث نقسم ىذا اؼبطلب إىل فرعٌن :
الفرع األول  :االختصاص التشريعي للبرلمان في ظل الدساتير الملكية
الفرع الثاني  :االختصاص التشريعي للبرلمان في ظل النظام الجمهوري
الفرع األول
االختصاص التشريعي للبرلمان في ظل الدساتير الملكية
عرفت مصر التنظيم السياسي للدكلة منذ العهود القديبة  ،اليت كاف هبمع فيها
الفرعوف بيده صبيع السلطات  ،ككانت سلطات مطلقة  ،كيف أكائل القرف السادس عشر
خضعت مصر للحكم العثماين  ،كقسمت البالد إىل مديريات  ،كاف يعٌن لكل منها
حاكم أك ك واؿ وبمل لقب الباشا  ،كاستطاع ؿبمد علي فيما بعد تثبيت حكمو على مصر
كلذريتو من بعده باغبصوؿ على فرماف من السلطاف العثماين سنة  ،5435كقد اتصف
حكمو بالسلطاف اؼبطلق  ،كرغم تركز صبيع السلطات يف يده  ،إال أنو أنشأ سبعة دكاكين
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كانت دبثابة كزارات  ،كاستحدث إىل جانبها ؾبالس استشارية مل يكن ؽبا أية سلطة
فعلية  ،كمن بٌن ىذه اسالس السبعة كاف ىناؾ ما يدعى باسلس اػبصوصي  ،الذم صبع
االختصاصٌن التنفيذم كالتشريعي ضمن صالحياتو  ،عرب القياـ بسن القوانٌن كإصدار
التعليمات اإلدارية للدكاكين  ،كقد ألغيت معظم ىذه اسالس فيما بعد  ،كبنتي ة
البعثات العلمية كالتواصل الثقايف مع اغبضارة الغربية تطلٌع اؼبصريوف إىل كجود حياة برؼبانية
حقيقية أسوة بالنظم الديبقراطية السائدة يف ذلك الزمن  ،كمارسوا الضغوط السياسية على
اػبديوم إظباعيل من أجل إهباد ؾبلس نيايب حقيقي  ،كمع بداية اليقظة الوطنية ق كتابة
أكؿ مشركع دستور كامل يف عاـ  ، 5435كبالرغم من أنو مل يكتب ؽبذا الدستور أف
يرل النور إال أنو خطا خطوة متميزة باذباه تبنيو مواصفات النظاـ النيايب على كبو كامل ،
كيتمتع الربؼباف كفق أحكامو باختصاصات تشريعية فعلية يف إقرار الضرائب كتنقيح
مشركعات القوانٌن  ،ككجوب أخذ موافقتو عليها قبل أف يقوـ اػبديوم بتصديقها  ،كبعد
عزؿ السلطاف العثماين اػبديوم إظباعيل  ،كتعيٌن ابنو اػبديوم توفيق لتويل مقاليد اغبكم
كافق بدكره على إنشاء ؾبلس " شورى النواب " يف عاـ  5422ن5ن ،كجعل اختيار

النواب يتم بطريػ ػق االنتخاب  ،كصدرت الالئحة الناممة لعملو يف الوقت نفسو  ،اليت
تضمنت بأف للحكومة اػبيار يف العودة إىل ىذا اسلس يف أمور معينة  ،كيف حاؿ بادرت
ألخذ رأيو فإهنا مل تكن ملزمة بالعمل بو  ،كمل يكن ؽبذا اسلس اختصاصات ؿبددة ،
كمهمتو يف إعطاء اؼبشورة متوقفة على رغبة اغبكومة يف طلبها ن1ن كبعد أحداث ةورة
عرايب صدر دستور عام ٕ ٔٛٛكىو أكؿ دستور ق تطبيقو يف مصر  ،ك مهرت من

خاللو مالمح النظاـ النيايب بانتخاب ؾبلس مدتو طبس سػ ػػنوات  ،كينعقد سنويان بدكرة

))1

()2

– الدساتير المصرية كالكثائؽ المتعمقة بيا ( الفترة مف  ، ) 2007 -1824صدر عف مجمس الشكرل في
جميكرية مصر العربية  ،األمانة العامة  ،مركز المعمكمات  ،الطبعة الثالثة  ، 2007ص 49كما بعدىا .
 -د  .عبد الغني بسيكني عبد اهلل  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 441
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مديا ةالةة أشهر  ،يتمتع بسلطات فعلية منها اؼبوافقة على مشركعات القوانٌن  ،رغم أف
حق اقرتاح مشاريع القوانٌن كاف متاحان للحكومة فقط عن طريق اػبديوم ن5ن.
كيف أعقاب االحتالؿ الربيطاين ؼبصر ،ألغت سلطات االحتالؿ دستور ،5441
كأصدرت مع اػبديوم ما يسمى بالقانون النظامي لعاـ  ، 5444الذم قضى على

نظاـ اغبكم الدستورم  ،كأعاد اغبكم اؼبطلق  ،كنظم السلطات العامة يف ؾبالس كىي
ؾبلس شورل القوانٌن – اعبمعية العمومية – ؾبلس شورل اغبكومة -ؾبالس اؼبديريات ،
ككاف قد أناط السلطة التشريعية بػ" :مجلس شورى القوانين" ،برأم استشارم فقط ن1ن،

إذ كانت اغبكومة ملزمة بعرض مشاريع القوانٌن عليو  ،مع أهنا غًن ملزمة بالتقيد برأيو ،
كيتكوف ىذا اسلس من ستة عشر عضوان منتخبان عن طريق ؾبالس اؼبديريات  ،كأربعة عشر
عضوان معينان  ،حبيث هبتمع كل شهرين كيستمر يف االنعقاد إىل أف ينهي أعمالو  ،كيدخل
أعضاء ىذا اسلس مع النظار السبعة  ،كستة كأربعوف عضوا ينتخبوف انتخابان غًن مباشر

يف تكوين الجمعية العمومية  ،اليت تستمر كاليتها ؼبدة ستة أعواـ  ،كذبتمع مرة على
األقل كل سنتٌن كباختصاص ملزـ فيما يتعلق بإقرار الضرائب  ،اليت ال يبكن فرضها إال

بعد اغبصوؿ على موافقة ىذه اعبمعية  ،كيبقى رأيها رأيان استشاريان كغًن ملزـ فيما عدا
ذلك ن4ن  ،كأخذت حركة اؼبعارضة الوطنية لالحتالؿ كللسلطاف اؼبطلق للخديوم
كحكومتو بالتصاعد بزعامة مصطفى كامل  ،كىو ما أجرب سلطات االحتالؿ على إصدار
القانون النظامي في عام ٖٔ ٜٔالذم أحل ؿبل ؾبلس شورل القوانٌن كاعبمعية

العمومية ما يدعى باعبمعية التشريعية بزيادة عددية باألعضاء نالستة كستٌن اؼبنتخبٌن
بطريق غًن مباشر – السبعة اؼبعينٌن من اغبكومة  -كمن ىم أعضاء حبكم القانوف
كمناصبهم ن  ،كبسبب نشوب اغبرب العاؼبية األكىل كإعالف بريطانيا فرض ضبايتها على
()1

 -الدساتير المصرية كالكثائؽ المتعمقة بيا ( الفترة مف  ، ) 2007 -1824مرجع سابؽ  ،ص  67كما بعدىا .

)- )2

المرجع السابؽ  ،الصفحة  88كما بعدىا .

) -)3د  .عبد الغني بسيكني عبد اهلل  ،مرجع سابؽ  ،ص .448
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مصر  ،فقد أجلت اجتماعات ىذه اعبمعية يف عاـ  ، 5551كمل ذبتمع خالؿ كجودىا
سول مرة كاحدة كؼبدة طبسة أشهر ،كأكقف العمل بأحكاـ القانوف النظامي الذم كاف
ينص على أف االختصاص التشريعي لل معية ذك صفة استشارية باستثناء ما تعلق
باؼبشاريع اؼبرتبطة بإحداث نفقة ن سلفة عمومية ن أك باؼبياه أك خطوط السكك اغبديدية
أك إحداث مصرؼ ك بالضرائب ن5ن.
طالب الشعب اؼبصرم بريطانيا بالوفاء بتعهدايا بإلغاء اغبماية على مصر ،
كاالعرتاؼ باستقالؽبا بعد أف قامت ةورة عاـ  ، 5555كانتهت اؼبفاكضات بإعالف
بريطانيا اعرتافها دبصر دكلة ذات سيادة بتاريخ  5511/5/14ن1ن ،كأعلنت الملكيّة في

مصر كاؼبلك فؤاد ملكان عليها  ،كبدأ اإلعداد لوضع دستور ينظم عمل السلطات كالعالقة

فيما بينها  ،ككضعت الل نة العامة اليت شكلت ؽبذا الغرض  ،كاؼبؤلفة من ةالةٌن عضوان
دستوران للبالد صدر يف  ، 5514 /3/55ل ألغي ىذا الدستور الحقان دبرسوـ ملكي كق
إصدار دستور للبالد يف عاـ . 5540
أوالً – الوظيفة التشريعية للبرلمان في ظل تطبيق أحكام دستور ٖٕ:ٜٔ

أسس الدستور الصادر عاـ  5514ؼبلكية دستورية بتطبيق النظاـ النيايب الربؼباين
كاضعان حدان للحكم اؼبلكي اؼبطلق  ،معلنان أف األمة مصدر عبميع السلطات  ،كيتوىل
اؼبلك مع الربؼباف اؼبؤلف من نؾبلسي الشيوخ كالنوابن السلطة التشريعية ن4ن ،فقد نص يف

))1

 د  .جكرجي شفيؽ سارم  ،أصكؿ كأحكاـ القانكف الدستكرم  ،الكتاب الثاني  :نظاـ مصر الدستكرم  ،دارالنيضة العربية  ،القاىرة  ،الطبعة الرابعة  ، 2003-2002ص  280كما بعدىا .

) -)2مع أربع تحفظات كترتبط بػ  -1تأميف المكاصبلت البريطانية في مصر -2،الدفاع عف مصر ضد كؿ اعتداء
أجنبي  -3،حماية المصالح األجنبية في مصر كحماية األقميات  -4 ،مكضكع السكداف _ المرجع  :د .عبد
الغني بسيوني عبد اهلل  ،مرجع سابؽ  ،صفحة .785

( -)3المادة " : 56جميع السمطات مصدرىا األمة كاستعماليا يككف عمى الكجو المبيف بيذا الدستكر "،المادة " :57
السمطة التشريعية يتكالىا الممؾ باالشتراؾ مع مجمس الشيكخ كالنكاب" .المادة  " ::6يتككف البرلماف مف
مجمسيف :مجمس الشيكخ كمجمس النكاب".
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مادتو اػبامسة كالعشرين على أنو ال يصدر أم قانوف إال إذا أقره الربؼباف دبوافقة اسلسػػٌن
كصادؽ عليو اؼبلك  ،كيكوف نافذان بإصداره من قبل اؼبلك كنشره يف اعبريدة الرظبية .

 -5مجلس النواب  :كىو ؾبلس منتخب باالقرتاع العاـ بعضو ال يقل عمره عن ةالةٌن
سنة لكل ستٌن ألف مواطن مصرم  ،كمدة كالية ىذا اسلس طبس سنوات ن5ن  ،كقد
حصر الدستور يف ىذا اسلس كباؼبلك حق اقرتاح ضرائب جديدة أك زياديا  ،كيتعٌن
عرض اؼبوازنة كمناقشتها كمناقشة التقرير اؼبتعلق هبا أماـ ؾبلس النواب أكالن  ،كيف ذلك

سبييز لدكره باعتباره اسلس األكثر ديبقراطية يف سبثيلو للشعب  ،كبوجو عاـ فإنو مل يكن
ليصدر أم قانوف ما مل يقر من قبل ؾبلس النواب  ،ك كل مشركع قانوف هبب قبل
اؼبناقشة فيو أف وباؿ إىل إحدل عباف اسلس لفحصو كتقدًن تقرير عنو  ،يف حٌن أف
كل مشركع ق انوف يقرتحو عضو كاحد أك أكثر هبب إحالتو إىل عبنة لفحصو كإبداء
الرأم يف جواز نظر اسلس فيو  ،فإذا رأل اسلس جواز النظر بو  ،وباؿ إىل إحدل
عباف اسلس لفحصو كتقدًن تقرير عنو  ،كال هبوز ألم اسلسٌن إقرار مشركع قانوف إال
بعد أخذ الرأم فيو مادة مادة  ،كللم لسٌن حق التعديل كالت زئة يف اؼبواد كفيما
يعرض من التعديالت ،كعند التصويت على القوانٌن فإف اآلراء تعطى دائمان باؼبناداة
على األعضاء بأظبائهم كبصوت عاؿ  ،كعند تساكل اآلراء يكوف األمر الذم حصلت
اؼبداكلة بشأنو مرفوضان  ،على أف كل مشركع قانوف اقرتحو أحد األعضاء كرفضو الربؼباف
ال هبوز تقديبو ةانية يف دكر االنعقاد نفسو ،ككل مشركع قانوف يقرره أحد اسلسٌن
يبعث بو رئيسو إىل رئيس اسلس األخر.

))1

 -المادة  :;5يؤلؼ مجمس النواب مف أعضاء منتخبيف باالقتراع العاـ عمى مقتضى أحكاـ قانكف االنتخاب،.

والمادة  :;6كؿ مديرية أك محافظة يبمغ عدد أىالييا ستيف ألفان فأكثر تنتخب نائبان كاحدان لكؿ ستيف ألفان أك أكسر
مف ىذا الرقـ ال يقؿ عف ثبلثيف ألفان .ككؿ مديرية أك محافظة ال يبمغ عدد أىالييا ستيف ألفان كال يقؿ عف ثبلثيف

ألفا تنتخب نائبان .ككؿ محافظة ال يبمغ عدد أىالييا ثبلثيف ألؼ يككف ليا نائب ما لـ يمحقيا قانكف االنتخاب
بمحافظة أخرل أك بمديرية ، .والمادة : ;9مدة عضكية النائب خمس سنكات.
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 -1مجلس الشيوخ

ن5ن:

كىو ؾبلس مكوف من أعضاء معينٌن بنسبة اػبمس من قبل

اؼبلك  ،كالباقي ينتخب من الشعب بتمثيل عضو ال يقل عمره عن أربعٌن سنة  ،لكل مئة
كشبانٌن ألف مواطن  ،مع اشرتاط نصاب مايل ؿبدد أك كفاءة معينة لدل اؼبرشح  ،كمدة
كالية ىذا اسلس عشر سنوات  ،كقد قرر الدستور اؼبساكاة كمبدأ عاـ بٌن ىذا اسلس
كؾبلس النواب يف االختصاص التشريعي  ،كاشرتط موافقتو على مشركع القانوف اؼبقر من
ؾبلس النواب كي يتم إصداره من قبل اؼبلك  ،كوبكم للية فبارسة اسلسٌن لوميفتهما

التشريعية أحكاـ مشرتكة عبهة ما ىو منصوص عليو دستوريان  ،يف حٌن أف كل ؾبلس

يضع الئحتو الداخلية مبينان فيها طريقة السًن يف تأدية أعمالو /اؼبادة  ، 555وكلما
اجتمع اسلساف هبيئة مؤسبر تكوف الرئاسة لرئيس ؾبلس الشيوخ ،.كقرارات ىذا اؼبؤسبر ال
تعد صحيحة  ،إال إذا توفرت األغلبية اؼبطلقة من أعضاء كل من اسلسٌن اللذين يتألف
منهما اؼبؤسبر ،كيراعي اؼبؤسبر يف االقرتاع على ىذه القرارات أحكاـ اؼبادتٌن  500ك
505من دستور  ، 5514كفيما عدا األحواؿ اليت هبتمع فيها اسلساف حبكم القانوف ،
فإهنما هبتمعاف هبيئة مؤسبر بناءن على دعوة من اؼبلك  ،كإف اجتماع اسلسٌن هبيئة مؤسبر
) -)1المادة  ::7يؤلؼ مجمس الشيوخ مف عدد مف األعضاء يعيف الممؾ خمسييـ كينتخب الثبلثة األخماس
الباقكف باالقتراع العاـ عمي مقتضي أحكاـ قانكف االنتخاب ،.المادة  :::يشترط في عضك مجمس الشيكخ زيادة
عمي الشركط المقررة في قانكف االنتخاب أف يككف بالغان مف السف أربعيف سنة عمي األقؿ بحساب التقكيـ

الميبلدم.المادة ; ::يشترط في عضك مجمس الشيكخ منتخبان أك معينان أف يككف مف إحدل الطبقات امتية:أكالن:

الكزراء – الممثميف السياسييف – رؤساء مجمس النكاب – ككبلء الك ازرات – رؤساء كمستشارم محكمة االستئناؼ
أك أية محكمة أخرم مف درجتيا أك أعمي منيا – النكاب العمكمييف – نقباء المحاميف – مكظفي الحككمة مف
درجة مدير عاـ فصاعدا – سكاء في ذلؾ الحاليكف كالسابقكف ،ثانيا :كبار العمماء كالرؤساء الركحييف – كبار
الضباط المتقاعديف مف رتبة لكاء فصاعدا – النكاب الذيف قضكا مدتيف في النيابة – المبلؾ الذيف يؤدكف ضريبة
ال تقؿ عف مائة كخمسيف جنييا مصريان في العاـ – مف ال يقؿ دخميـ السنكم عف ألؼ كخمسمائة جنيو مف
المشتغميف باألعماؿ المالية أك التجارية أك الصناعية أك بالميف الحرة .كذلؾ كمو مع مراعاة عدـ الجمع بيف
الكظائؼ التي نص الدستكر أك قانكف االنتخاب عمي عدـ جكاز الجمع بينيا.كتحدد الضريبة كالدخؿ السنكم فيما
يختص بمديرية أسكاف بقانكف االنتخاب ،المادة < : :مدة العضكية في مجمس الشيكخ عشر سنيف .كيتجدد
اختيار نصؼ الشيكخ المعينيف كنصؼ المنتخبيف كؿ خمس سنكات .كمف انتيت مدتو مف األعضاء يجكز إعادة
انتخابو أك تعينو.
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خالؿ أدكار انعقاد الربؼباف العادية أك غًن العادية ال وبوؿ دكف استمرار كل من اسلسٌن
يف تأدية كمائفو الدستورية.
 -4دور الملك في مجال التشريع  :بقي الدكر األساسي يف ؾباؿ التشريع للربؼباف
دب لسيو كفق أحكاـ دستور عاـ  ، 5514كذلك عرب إقرار مشاريع القوانٌن اؼبقدمة
إليو  ،كاقرتاح مشاريع القوانٌن من قبل أعضائو  ،ككاف دكر اؼبلك ةانويان كمنحصران حبق
اقرتاح القوانٌن  ،كالتصديق عليها  ،كإصدار القوانٌن :
 حق اقرتاح القوانٌن  :وبق للملك باالشرتاؾ مع كزرائو كفق أحكاـ اؼبادة  14من
دستور  5514إصدار اقرتاحات القوانٌن على شكل مراسيم موقعة منو كمن الوزير
اؼبختص دبوضوع القانوف ن5ن.

 حق التصديق على القوانٌن  :كقد أخذ دستور عاـ  5514حبق التصديق النسيب ،
كيقصد بو أف للملك االعرتاض على القانوف  ،الذم أقره الربؼباف دب لسيو خالؿ شهر
من كصولو إليو للمصادقة  ،كيبكن أف يصر الربؼباف دب لسيو على مشركع القانوف
كيقره بأغلبية خاص ػ ػػة ن ةلثي أعضاء كل منهما نن1ن .

))1

 -المادة ; :5لمممؾ كلمجمس الشيكخ كالنكاب حؽ اقتراح القكانيف عدا ما كاف منيا خاصان بإنشاء الضرائب أك

))2

 -المادة  :67الممؾ يصدؽ عمى القكانيف كيصدرىا ،المادة :68إذا لـ ير الممؾ التصديؽ عمى مشركع قانكف

زيادتيا فاقتراحو لمممؾ كلمجمس النكاب.

أقره البرلماف رده إليو في مدل شير إلعادة النظر فيو .فإذا لـ يرد القانكف في ىذا الميعاد عد ذلؾ تصديقان مف

الممؾ عميو كصدر ،المادة  : 69إذا رد مشركع القانكف في الميعاد المتقدـ كأقره البرلماف ثانية بمكافقة ثمثي
األعضاء الذيف يتألؼ منيـ كؿ مف المجمسيف صار لو حكـ القانكف كأصدر .فإف كانت األغمبية أقؿ مف الثمثيف

امتنع النظر فيو في دكر االنعقاد نفسو فإذا عاد الب رلماف في دكر انعقاد آخر إلى إقرار ذلؾ المشركع بأغمبية
امراء المطمقة صار لو حكـ القانكف كأصدر.
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 حق إصدار القوانٌن  :يتوىل اؼبلك إصدار القوانٌن اليت يقرىا الربؼباف دب لسيو إال أف
دستور عاـ  5514مل يتضمن ربديدان للزمن الذم يتعٌن فيو على اؼبلك إصدار
القانوف  ،كبقي ىذا األمر حا يف الدساتًن اليت صدرت الحقان  ،حا صدر دستور
عاـ  1051الذم حدد مهلة طبسة عشر يومان إلصدار الرئيس للقانوف من تاريخ
إرسالو من ؾبلس النواب ن اؼبادة 503ن منو .
ثانياً  -الوظيفة التشريعية للبرلمان بعد صدور دستور :5540

بعد أن كان االختصاص التشريعي في ظل سريان أحكام دستور ٖٕ ٜٔفي يد

البرلمان أي مجلس النواب والشيوخ والملك  ،بحيث لم يكن ليصدر أي قانون إال
إذا أقره البرلمان وصادق عليو الملك  ،فذن الصراع السياسي احتدم بعد ذلك بين
المناصرين للنظام البرلماني ومبادئ الديمقراطية التي نى عليها دستور ، 5514

كبٌن اؼبؤيدين إلعادة السلطاف اؼبطلق لإلرادة اؼبلكية ن5ن ،كعلى أةر ذلك أصدر اؼبلك فؤاد
))1

 "كتعددت المكاجيات بيف الجانبيف لتشيد الحياة السياسية العديد مف األزمات الدستكرية  ،كلعؿ اخطر ىذهاألزمات ما حدث في عاـ  1930مف مكاجيات حادة بيف نكاب األمة كالحككمة كالقصر  ،كىى األزمة التي كاف
مف نتيجتي ػ ػ ػػا صدكر األمر الممكي بحؿ البرلماف ككضع دستكر جديد  ،كىك ما أطمؽ عميو المؤرخكف االنقبلب
الدستكرم .كلقد لقي ىذا المكقؼ معارضة شديدة مف الجماىير بقيادة حزب الكفد  ،التي أعمنت تمسكيا بدستكر
 ،1923خاصة بعد أف عدؿ قانكف االنتخاب في عيد ك ازرة سعد زغمكؿ فجعمو انتخابان مباش انر مما جعؿ الجماىير
أكثر قدرة عمى ا لتمثي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الديمكقراطى  ،كلقد كاف دستكر  1930في جكىره بمثابة إلغاء لكافة الحقكؽ
الديمقراطية األساسية التي تضمنيػ ػ ػػا دستكر  ، 1923إذ كاف يعمي مف سمطة الممؾ كيجعؿ منو مركز السمطة ،
كيشير د .عمى شمبي كمصطفى النحاس جبر في كتابيما االنقبلبات الدستكرية في مصر إلى أف دستكر 1930
قد جاء في شكؿ انقبلبي ،فقد نص دستكر  1923عم ػػى عدـ جكاز تعديمو إال بقرار مف مجمسي البرلماف ،عمى
أف خرؽ ىذا النص كاف يمكف أف يككف شكميان ،أما أف ينػ ػػص الدستكر الجديد عمى نصكص كثيرة تعمي مف
كفة السمطة التنفيذية عمى حساب البرلماف  ،فمعنى ذلؾ أف االنق ػػبلب كاف كامبلن شكبلن كمكضكعان ،كيشير عبد
الرحمف الرافعي في كتابو في أعقاب الثكرة المصرية (الجزء الثاني) إلى أف دستكر  1930الجديد قد جاء منحة
مف الممؾ  ،إذ انو ىك الذم ألغى دستك انر كأصدر دستك انر جديدان مع أف دستكر 1923ىك تعاقد بيف الممؾ كاألمة
ال يممؾ فسخو ،كىذا التعاقد قد سجؿ في كثيقة رسمية كىى اليميف التي اقسميا الممؾ عمنان أماـ البرلماف باحتراـ
الدستكر " المصدر  :د .محمد سعد أبو عامود – مقالة بعنواف التاريخ الدستوري المصري الجزء الثاني =
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األكؿ مرسومان ملكيان برقم  30يف  5540/50/11ن5ن يقضي حبل الربؼباف  ،كإلغاء
دستور عاـ  5514كأعلن عن دستور جديد أراد كاضعوه إعالء كلمة اؼبلك فوؽ كلمة
األمة كتقليص اختصاصات الربؼباف التشريعية كالتوسع يف اختصاصات سلطة اؼبلك
كحكومتو  ،كقيل أنو "من الناحية الشكلية العامة أخذ دستور  5540بالنظاـ اؼبلكي
الدستورم النيايب الربؼباين  ،إال أنو من الناحية اؼبوضوعية التفصيلية ىو نظاـ ملكي مطلق
=موسوعة الشباب السياسية نشرت في  2011/10/5عمى المكقع االلكتركني :
www.acpss.ahram.org.eg
))1

 ىذا المرسكـ تضمف  " :بعد االطبلع عمى الكتاب كالبياف المرفكعيف إلينا مف الك ازرة بتاريخ  21أكتكبر سنة ،1930أمرنا بما ىك آت:مادة  :9يبطؿ العمؿ بالدستكر القائـ كيستبدؿ بو الدستكر الممحؽ بيذا األمر كيحؿ
المجمساف الحالياف ،.مادة  :2مع مراعاة تطبيؽ المادتيف  48ك 60كما ىك منصكص عميو في المادة التالية
يعمؿ بالدستكر الجديد مف تاريخ انعقاد البرلماف ،.مادة  :6مف تاريخ نشر الدستكر إلى حيف انعقاد البرلماف
نتكلى نحف السمطة التشريعية كالسمطات األخرل التي خص بيا البرلماف بمقتضى الدستكر كبنشرىا كفقان ألحكاـ

تسنو مف األحكاـ لممبادئ
المادتيف  48ك 60مف الدستكر بمراسيـ مف لدنا ،عمى أف يراعى عدـ مخالفة ما ٌ
األساسية المقررة بالدستكر.مادة  :7في الفترة المشا ر إلييا في المادة السابقة يجكز مع ذلؾ محافظة عمى النظاـ
العاـ أك الديف أك امداب تعطيؿ أية جريدة أك نشرة دكرية أك إلغاؤىا بقرار مف كزير الداخمية بعد إنذاريف كبقرار

مف مجمس الكزراء ببل إنذار ،.مادة  :8تعرض القكانيف التي صدرت منذ  21يكنيو سنة  1930حتى اجتماع
البرلماف عمى المجمسيف في دكر االنعقاد األكؿ لمبرلماف ،فإف لـ تعرض ،بطؿ العمؿ بيا في المستقبؿ كال يجكز
أف تنسخ القكانيف المعركضة أك أف تعدؿ إال بقانكف ،.مادة

 :6كؿ ما قررتو القكانيف كالمراسيـ كاألكامر كالمكائح

كالق اررات مف األحكاـ ككمما سف أك اتخذ مف قبؿ مف األعماؿ كاإلجراءات طبقان لؤلصكؿ كاألكضاع التي كانت

متبعة حتى نشر أمرنا رقـ  42لسنة  ،1923ككؿ ما قررتو المراسيـ كالتي اعتبرىا قانكف نمرة  2لسنة 1926
في حكـ الصحيحة مف األحكاـ ،يبقى نافذان بشرط أف يككف نفاذىا متفقان مع مبادئ الحرية كالمساكاة التي يكفميا

الدستكر ،ككؿ ذلؾ بدكف إخبلؿ بما لمسمطة التشريعية مف حؽ إلغائيا كتعديميا في حدكد سمطتيا عمى أال يمس
ذلؾ بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة كالعشريف مف الدستكر بشأف عدـ سرياف القكانيف عمى الماضي .ككؿ األحكاـ

كما سف أك اتخذ مف األعماؿ كاإلجراءات طبقان لؤلصكؿ كاألكضاع التي قررىا أمرنا رقـ  46لسنة  ،1928تبقى
كذلؾ نافذة بدكف إخبلؿ بما لمسمطة التشريعية مف الحؽ المتقدـ ذكره في الفقرة السابقة كتظؿ تنتج آثارىا غير
منقطعة الحكـ في الماضي .ككذلؾ يككف الحاؿ في األحكاـ كما سف أك اتخذ مف األعماؿ كاإلجراءات منذ 21
يكنيو سنة  1930حتى نشر الدستكر ، .مادة  ::عمى كزرائنا تنفيذ أمرنا ىذا كالدستكر الممحؽ بو كؿ منيـ فيما
يخص ػػو .صدر بس ػ ػرام المنتزه في  30جمادل األكلى سنة  22 ،1349أكتكبر سنة  1930مف أصميف يحفظ
أحدىما بديكاننا كامخر برياسة مجمس الكزراء".
دستكر مصر لعاـ  1930منشكر في المكقع االلكتركنيwww.ar.wikisource.org
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طعم ببعال ظبات النظاـ الدستورم النيايب "ن 5ن ،كقد ذبلى ذلك يف عدة مظاىر بعضها
يم ٌ
ارتبط بشكل مباشر بإضعاؼ الربؼباف يف معرض فبارستو الختصاصو التشريعي  ،كبعضها
يرتتب عليو إضعاؼ الربؼباف كمشرع بشكل غًن مباشر عرب التضييق عليو يف فبارسة
اختصاصاتو األخرل كسن ملها فيما يلي :
 -5حق التصديق  :اعترب دستور عاـ 5540كفقان ألحكاـ اؼبادة  41منو أف عدـ رد
مشركع القانوف من قبل اؼبلك خالؿ شهرين  ،كعدـ التصديق عليو  ،ىو دبثابة رفال

ضمين للتصديق  ،كذلك على خالؼ ما كاف معموؿ بو يف دستور  ،5514حيث
كاف اؼبلك يبارس ىذا اغبق خالؿ شهر كاحد  ،كأف عدـ رد مشركع القانوف إىل
اسلس خالؿ تلك اؼبدة ىو دبثابة تصديق ضمين ن1ن ،ك نص اؼبادة  42من دستور
عاـ  5540قد أدل إىل حرماف الربؼباف من النظر يف مشركع القانوف اؼبرفوض من
اؼبلك يف دكر االنعقاد نفسو  ،كإمبا يتعٌن تأجيل النظر فيو إىل دكر انعقاد لخر ،
كإقراره ؾبددان بأغلبية الثلثٌن  ،كيكفي أغلبية الثلث يف حاؿ عرض على الربؼباف يف
فصل تشريعي جديد  ،يف حٌن كاف من اعبائز للربؼباف إعادة النظر دبشركع القانوف
اؼبرفوض يف دكر االنعقاد نفسو يف مل أحكاـ دستور  5514ن4ن.

 -0إصدار لوائال الضرورة  :أعطى دستور عاـ  5540اغبق للملك بإصدار مراسيم
يف حالة الضركرة  ،كذلك بٌن أدكار االنعقاد  ،كيف حالة حل ؾبلس النواب على أف
تيعرض ىذه اؼبراسيم بقوانٌن خالؿ شهر من أكؿ دكر انعقاد عادم  ،يف حٌن أف

))1

))2

 د .جكرجي شفيؽ سارم – أصكؿ كأحكاـ القانكف الدستكرم (نظاـ مصر الدستكرم ) – مرجع سابؽ – صفحة321
 نص المادة  " : 68إذا لـ ىير الممؾ التصديؽ عمى مشركع قانكف أقره البرلماف رده إليو في مدل شيريفإلعادة النظر فيو  ،فإذا لـ يرد القانكف في ىذا الميعاد عد ذلؾ رفضان لمتصديؽ ،كال يجكز أف يعيد البرلماف في
دكر االنعقاد نفسو النظر في مشركع رفض التصديؽ عميو".

()3

نص المادة  " : 69إذا أقر البرلماف ذلؾ المشركع في دكر انعقاد آخر مف الفصؿ التشريعي نفسو بمكافقة ثمثي
األعضاء الذيف يتألؼ منيـ كؿ مف المجمسيف صار لو حكـ القانكف كأصدر ،كذلؾ إذا عاد البرلماف بعد
انتخابات جديدة إلى إقرار ذلؾ المشركع بأغمبية امراء المطمقة صار لو حكـ القانكف كأصدر" .
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دستور  5514كاف يقضي بوجوب دعوة الربؼباف لدكر انعقاد غًن عادم لعرض ىذه
اؼبراسيم اليت يصدرىا اؼبلك فقط فيما بٌن دكرم انعقاد ن5ن .
 -4دعوة الربؼباف لالنعقاد يف دكرة غًن عادية  :أجاز دستور 5540للملك يف حاؿ تقدـ
الطلب من األغلبية اؼبطلقة ألعضاء اسلسٌن من أجل عقد اجتماع غًن عادم أف
يرفال ىذا الطلب أك أف يقبلو  ،يف حٌن كاف األمر كجويب يف دستور 5514
كيكفي تقدًن الطلب من األغلبية اؼبطلقة ألعضاء أحد اسلسٌن ن1ن.
 -3تشكيل الربؼباف كمدة انعقاده  :مل يربط دستور  5540بٌن عدد األعضاء كنسبة
السكاف  ،كقرر أف عدد أعضاء ؾبلس النواب  510عضوان  ،ك 500عضو يف ؾبلس
الشيوخ  ،كزاد من عدد اؼبعينٌن يف اسلس األخًن  20عضوان حبيث بلغت نسبتهم
ةالةة أطباس األعض ػاء  ،كأخذ دببدأ االنتخاب على درجتٌن ألعضاء اسلسٌن ،
كاشرتط يف ناخيب الدرجة الثانية نصاب مايل معٌن  ،كرفع سن الناخب إىل سن
قصر من مدة دكر االنعقاد السنوم كجعلها طبسة أشهر ،
اػبامسة كالعشرين  ،كما ٌ
بينما حدد ميعادان إلجراء االنتخابات بعد حل الربؼباف يف أجل ال يت اكز ةالةة
أشهر ،كأطاؿ اؼبدة اليت يتعٌن خالؽبا دعوة ؾبلس النواب اعبديد اؼبنتخب إىل أربعة
أشهر  ،يف حٌن كاف األمر على خالؼ ذلك يف دستور  ، 5514فقد كاف عدد
األعضاء مرتبط بنسبة السكاف  ،كاؼبعٌن منهم ال يت اكز اػبمس من أعضاء ؾبلس
الشيوخ  ،كاالنتخاب على درجة كاحدة كغًن مقيد  ،كسن الناخب الواحد كالعشرين
))1

 بمكجب المادة  " :79إذا حدث فيما بيف أدكار االنعقاد أك في فترة حؿ مجمس النكاب ما يكجب اتخاذ تدابيرعاجمة فممممؾ أف يصدر في شأنيا مراسيـ تككف ليا قكة القانكف بشرط أال تككف مخالفة لمدستكر .كيجب أف
تعرض ىذه المراسيـ عمى البرلماف في ميعاد ال يتجاكز الشير مف اجتماعو التالي ،فإذا لـ تعرض عمى
البرلماف في ذلؾ الميعاد أك لـ يقرىا أحد المجمسيف انتيى ما كاف ليا قبؿ مف قكة القانكف  ،كيجب أف ينشر
في الجريدة الرسمية أمر عدـ عرض المراسيـ أك عدـ إقرارىا " .

) -)2كفؽ أحكاـ المادة  ":70لمممؾ عند الضركرة أف يدعك البرلماف إلى اجتماعات غير عادية،كىك يدعكه متى طمب
ذلؾ عند الضركرة أينما بعريضة مكقع عمييا مف األغمبية المطمقة لؤلعضاء الذيف يتألؼ منيـ كؿ مف

المجمسيف ،كيعمف الممؾ فضؿ االجتماع غير العادم ".
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عاما"  ،كما أف مدة دكر االنعقاد كانت ستة أشهر  ،كالدعوة لالنتخاب بعد حل
الربؼباف يف أجل ال يت اكز الشهرين  ،كدعوة الربؼباف اعبديد بعد االنتخابات يف ميعاد
عشرة أياـ على األكثر .
 -1حق اقرتاح القوانٌن اؼبالية  :حصر دستور  5540حق اقرتاح القوانٌن اؼبالية باؼبلك
دكف الربؼباف  ،كأجاز فال دكر االنعقاد قبل االنتهاء من إقرار اؼبوازنة  ،بينما كاف
حق االقرتاح للملك كؾبلس النواب  ،كال يبكن فال دكر االنعقاد قبل انتهاء الربؼباف
من إقرار اؼبوازنة يف دستور  5514ن5ن .
فبا سبق يتضح كعلى كبو جلي ؿباكلة تقويال األركاف الديبقراطية اليت بين عليها
دستور  ، 5514كىو ما أدل إىل تزايد الضغط الشعيب  ،الذم جعل اؼبلك يرضخ إلرادة
اعبماىًن اليت رفضت ىذا الدستور ،كبدا ذلك كاضحان يف مقدمة األمر اؼبلكي رقم 23
بتاريخ  5543/55/40الذم ألغى دبوجبو اؼبلك العمل بدستور عاـ  ،5540ل تاله
إصدار األمر اؼبلكي رقم  531يف  5541/51/55الذم جاء يف مقدمتو " أف رغبة
األمة قد مهرت جلية يف إعادة دستور سنة  " 5514ن1ن  ،ككانت ؾبالس النواب اليت

))1

 -بنص المادة ; " : 5لمممؾ كلمجمسي الشيكخ كالنكاب حؽ اقتراح القكانيف ،عمى أف اقتراح القكانيف المالية

خاصة بالممؾ ،".إال أف الالفت لمنظر اإلضافة المميزة التي تضمنتيا المادة  " :<9بأف تعرض مشركعات
القكانيف ،عدا ما كاف منيا خاصان االعتمادات المالية عمى لجنة مف رجاؿ القانكف قبؿ أف يقترع عمييا نيائيان،

كذلؾ لضبط صياغتيا القانكنية كلمتكفيؽ بنييا كبيف التشريع القائـ .كتتقرر طريقة تشكيؿ المجنة كنظاـ سيرىا

بقانكف يعيف أيضان عددان مف أعضاء البرلماف يضمكف إلييا.فإذا لـ تبد المجنة رأييا في الميعاد الذم يحدده القانكف
()2

المشار إليو جاز لممجمسيف أف يمضيا في إتماـ مناقشة المشركعات كاقرارىا "

 األمر ممكي رقـ  9:الصادر في  60نوفمبر سنة  9<67بشأف النظاـ الدستوري لمدولة المصرية:الذم كافنصو " نحف فؤاد األكؿ ممؾ مصر:
بعد االطبلع عمى أمرنا رقـ  70لسنة  ،1930كبما أف الحاؿ يقتضي إلغاء النظاـ المقرر باألمر المشار إليو ،
كنظ انر ألنو حتى يستبدؿ بالنظاـ المذككر نظاـ آخر ،ينبغي أف يحقؽ استمرار قياـ نظاـ الدكلة عمى المبادئ
األساسية التي لـ يزؿ معمكالن بيا منذ إنشاء النظاـ الدستكرم في مصر .أمرنا بما ىك آت:

مادة :1يبطؿ العمؿ بالنظاـ المقرر باألمر الممكي رقـ  70لسنة  1930كيحؿ المجمساف الحالياف ،مادة  :2يظؿ
شكؿ الدكلة كمميزاتيا كمصدر السمطات كتكزعيا كحقكؽ المصرييف ككاجباتيـ كما ىي منذ إدخاؿ النظاـ
الدستكرم في مصر،.كما يظؿ قائمان نظاـ كراثة العرش كحالة الخديكم السابؽ كما قررىما األمر الممكي=
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شكلت خالؿ العمل بأحكاـ دستور  5514تعرضت للحل أكثر من مرة  ،كمل اغباؿ
كذلك حا حل الربؼباف آلخر مرة يف شهر كانوف ةاين من عاـ 5511عقب حريق
القاىرة  ،كملت البالد دكف برؼباف حا قياـ الثورة يف  14سبوز  5511اليت أرغمت اؼبلك
على التنازؿ عن العرش كبدأ العهد اعبمهورم .
الفرع الثاني
االختصاص التشريعي للبرلمان في ظل النظام الجمهوري
بعد أف يح َّل الربؼباف ملت مصر بدكف برؼباف منذ شهر شباط من عاـ ، 5511
كذلك حا قياـ الثورة يف  ، 5511/2/14حيث أرغم اؼبلك فاركؽ على التنازؿ عن
العرش  ،كأعلن ؾبلس قيادة الثورة بتاريخ  5511 /55/50سقوط دستور ، 5514
كتبعو اإلعالف الدستورم الصادر بتاريخ/50شباط  5514 /الذم كاف مقتضبان كجاء يف

أحد عشر مادة قضى بوجود فترة انتقالية مدتها ثالث سنوات ريثما يتم كضع دستور

جديد بدالن من دستور  ، 5514كمل يتطرؽ ىذا الدستور إىل ربديد نظاـ اغبكم على كبو

كاضح كصريح  ،كإف كاف قد تضمن يف مادتو األكىل أف األمة مصدر السلطات  ،كبدالن
من صدكر األحكاـ القضائية باسم اؼبلك أصبحت تصدر باسم األمة  ،كمن ل ركز
اإلعالف الدستورم السلطتٌن التنفيذية كالتشريعية يف يد ؾبلس الوزراء ن5ن ،كبعد ذلك ق

االستفتاء على الدستور اعبديد يف / 14حزيراف  5512/كقاـ على أساسو الربؼباف بغرفة
=الصادر في  13إبريؿ سنة  1923كالقانكف رقـ  28لسنة  -1922على الموقع االلكتروني www. :
ar.wikisource.org

) -)1المادة  9مف اإلعبلف الدستكرم الصادر في  10كانكف الثاني (فبرابر)  1953الصادر عف القائد العاـ لمقكات
المسمحة كقػ ػػائد الثكرة حكؿ حكـ الببلد في فترة االنتقاؿ أف " :جميع السمطات مصدرىا األمة "  ،ككذلؾ نصت

المادة ; :عمى أف " يتولى قػػػػػائد الثورة أعماؿ السيادة العميا  ،"...كفيما يخص السمطة التشريعية نصت
المادة < مف ىذا اإلعبلف عمى أف  ":يتولى مجمس الوزراء سمطتو التشريعية " المرجع  :د .محمد سعد أبك
عامكد – مكسكعة الشباب السياسية االلكتركنية – نشرت في  2011/10/5عمى المكق ػ ػػع االلكتركني
.http\\acpss.ahram.org

215

كاحدة كظبي مجلس األمة  ،كبعد إعالف الوحدة بٌن سورية كمصر صدر دستور مؤقت

يف  /1لذار  5514/كق تعيٌن ؾبلس األمة تعيينان بأعضاء من اسلسٌن التشريعيٌن يف كل
بلد  ،كبعد انفصاؿ الوحدة بٌن البلدين بقيت مصر بدكف ؾبلس نيايب حا صدكر
اإلعالف الدستورم يف /11لذار 5523 /الذم انعقد يف مل أحكامو ؾبلس األمة ،
كبقي ىذا اإلعالف نافذان حا صدكر دستور  5535ن5ن ،ككاف االختصاص التشريعي
للربؼباف اؼبصرم قد تأةر ضيقان كاتساعان تبعان للتطورات السياسية اليت انعكست على النظاـ
الدستورم الذم أخذت بو مصر خالؿ ىذه اغبقبة من عمر اعبمهورية األكىل ن1ن  ،كبات
نظامان رئاسيان مطعمان ببعال مالمح النظاـ الربؼباين .

أوالً -االختصاص التشريعي في ظل دستور : ٜٔ٘ٙ
جاء دستور  5512كأكؿ دستور متكامل بعد قياـ اعبمهورية كالقضاء على اؼبلكية

كانتصار ةورة  ، 5511كأخذ دببدأ أف السيادة لألمة  ،كيتوىل أعماؿ السيادة قائد الثورة ،
كما أناط ىذا الدستور السلطة التشريعية دب لس كاحد ىو ؾبلس األمة  ،الذم كضع
الئحتو الداخلية لتنظيم كيفية أدائو ألعمالو  ،كحددت مدة الوالية التشريعية فيو خبمس
سنوات ميالدية  ،كىبتص بالفصل يف صحة عضوية أعضائو ،الذين حددكا بثالشبائة
كطبسٌن عضوان  ،كعلى اعتبار أف ؾبلس األمة ىو اؽبيئة اليت تتوىل السلطة التشريعية ،
فإنو ال يبكن أف يصدر أم قانوف إال إذا أقره ىذا اسلس حبضور األغلبية اؼبطلقة لألعضاء
كقبوؿ األغلبية اؼبطلقة للحاضرين  ،كذلك فيما عدا اغباالت اػباصة اليت يتطلب فيها
الدستور أغلبية خاصة  ،كوباؿ كل مشركع قانوف تقدمو اغبكومة عرب رئيس اعبمهورية إىل
إحدل عباف اسلس لفحصو كتقدًن تقرير عنو  ،ككذلك وباؿ كل اقرتاح قانوف يقدمو
عضو أك أكثر إىل عبنة لفحصو ك إبداء الرأم يف جواز نظر اسلس فيو  ،فإذا رأل اسلس
))1

))2

 الدسػػػػػػػػػػػػػػػػاتيػػػر المصريػػػػػة والوثائؽ المتعمقة بيا الفترة مف  -500: – 9;57منشور في المدونةااللكترونية عمى الموقع www.wahedale.blogspot.com :

بتاريخ 5095/7/95
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أنو ال كجود ؼبانع دس تورم من النظر فيو  ،أحيل إىل الل نة اؼبختصة لدراستو كتقدًن
تقريرىا حولو  ،كمن ل يعرض على اسلس  ،كيصوت عليو مادة مادة  ،على أف كل
مشركع قانوف اقرتحو أحد األعضاء كرفضو ؾبلس األمة ال هبوز تقديبو ةانية يف دكر
االنعقاد ذاتو .ن5ن ،كيالحع أف اؼبشرع الدستورم سكت عن اغبالة اليت يصار فيها إىل
رفال مشركع القانوف اؼبقدـ من اغبكومة  ،كىل يعامل معاملة االقرتاح اؼبقدـ من األعضاء
كالذم رفال  ،يف إعادة تقديبو ةانية  ،يف حٌن أف معظم الدساتًن ال تساكم بٌن
اغبالتٌن  ،كسبنح اغبكومة فرصة تقديبو ةانية ضمن مدة معينة  ،كدكف اشرتاط عدـ تقديبو

يف ذات الدكرة  ،ك ذبدر اإلشارة إىل أف اسلس كيف إقرار مشركع اؼبوازنة العامة ال وبق لو
إجراء أم تعديل إال بعد موافقة اغبكومة .
كما يتشارؾ رئيس اعبمهورية مع ؾبلس األمة يف اساؿ التشريعي  ،كىذه اؼبشاركة
تتمثل يف حق اقرتاح القوانٌن كاالعرتاض عليها اعرتاضان توقيفيان مؤقتان كإصدارىا  ،فإذا مل
يعرتض الرئيس على القانوف اؼبقر من ؾبلس األمة خالؿ ةالةٌن يومان من كركده إليو ع ٌد
قانونان كصدر  ،كيتم نشره يف اعبريدة الرظبية خالؿ أسبوعٌن كيعمل بو بعد عشرة أياـ من
تاريخ النشر  ،ككذلك لو إصدار قرارات ؽبا قوة القوانٌن يف الفرتة مابٌن دكريت انعقاد يف
أحواؿ الضركرة  ،أك بناءن على تفويال تشريعي ؿبدد اؼبوضوع كالزمن كاألسس اليت يقوـ
عليهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ن1ن.
ثانياً -االختصاص التشريعي في ظل دستور الوحدة بين مصر وسورية :ٜٔ٘ٛ

بعد قياـ الوحدة بٌن سورية كمصر صدر دستور الوحدة  ،الذم أخذ بغالبية األحكاـ
الدستورية اليت تضمنها دستور  ، 5512كحافع على األحكاـ اػباصة بالسلطة
التشريعيػ ػ ػ ة  ،كبأف يتوالىا ؾبلس األمة الذم يضع الئحتو الداخلية  ،كبعدـ صدكر أم
قانوف ما مل يقره الربؼباف مع حق االعرتاض لرئيس اعبمهورية  ،باستثناء أف ؾبلس األمة يف

))1

 دستور عاـ  9<89المنشور عمى موقع الشبكة العربية  ، www.anhri.netكقد نشر رسميان في الكقائعالمصرية العدد  5مكرر ،فى  16يناير 1956
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حينها مل يكن ؾبلسان منتخبان  ،كإمبا ش ٌكل بقرار من رئيػ ػ ػػس اعبمهوري ػ ػ ػ ػػة ن اعبمهورية
العربيػ ػػة اؼبتحدة نعلى أف يكوف نصفهم من أعضاء ؾبلس النواب السورم كأعضاء ؾبلس
األمة اؼبصرمن5ن  ،كقد بل عدد أعضاء ىذا اسلس ستمائة عضوان ن 300من مصر
ك100من سوريةن.

ثالثاً – الوظيفة التشريعية في دستور ٗ ٜٔٙالمؤق :
سبق صدكر دستور عاـ  5523اإلعالف الدستورم الصادر يف 5521/5/13
كالذم كاف إعالنان ؼببادئ كأسس  ،كمل يتضمن تنظيمان للسلطات  ،باستثناء أنو أخذ دببدأ
صباعية القيادة كأنشأ ؾبلسان للرئاسة كؾبلسان تنفيذيان  ،كبقيت مصر بعد ذلك بدكف برؼباف
حا بداية عاـ  ،5523كصدكر دستور عاـ  ، 5523حيث نص يف مادتو  525على
إهناء العمل بدستور الوحدة اؼبؤقت لعاـ  ،5514ككذلك باإلعالف الدستورم الصادر يف
سبتمرب من عاـ  ، 5521كبالرغم من تشابو عدد كبًن من مواد ىذا الدستور مع مواد

دستور  ، 5512إال أنو جاء متزامنان مع مرحلة التحوؿ االشرتاكي اليت شهديا مصر يف
ذلك التاريخ  ،كما مثٌل انعكاسان لقيم كمفاىيم االشرتاكية يف بعال مواده  ،كقد
استمرت ىذه اؼبفاىيم حا يف دستور  5535إىل أف خرجت ىذه اؼبفاىيم اليت كردت
يف عبارات كاضحة فيما أقبز من دساتًن  ،كذلك باغبذؼ دبوجب التعديل الدستورم
األخًن على دستور  5535الذم ق يف . 1003/4/12
فيما تعلق باالختصاص التشريعي  ،فقد نص ادستور عاـ  5523على أف ؾبلس
األمة ىو اؽبيئة اليت سبارس السلطة التشريعية  ،إذ ال يصدر أم قانوف إال إذا أقره ؾبلس
()1

 دستور الجميورية العربية المتحدة المؤقت الصادر في  9<8;/6/8المنشور عمى موقع وثائؽ المحكمةالدستورية العميا – جميورية مصر العربية مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار عمى العنواف :
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األمة  ،كال هبوز تقرير مشركع قانوف إال بعد أخذ الرأم فيو مادةن مادة  ،كقبل ذلك
وباؿ كل مشركع قانوف إىل إحدل عباف اسلس لفحصو ،كتقدًن تقرير عنو  ،كما وباؿ
كل مشركع قانوف ،يقرتحو عضو أك أكثر ،إىل عبنة لفحصو  ،كإبداء الرأم يف جواز نظر
اسلس فيو  ،فإذا قرر اسلس جواز النظر فيو  ،اتبع فيو حكم اؼبادة السابقة  ،ككل
مشركع قانوف اقرتحو أحد األعضاء ،كرفضو ؾبلس األمة ،ال هبوز تقديبو ةانية يف دكر
ن5ن
االنعقاد ذاتو.
كقد كاف يتم اختيار أعضاء ؾبلس األمة عن طريق االنتخاب السرم العاـ  ،إال أف
ىذا الدستور استحدث حكمٌن جديدين مل يكونا موجودين يف الدساتًن السابقة على
النحو الذم أتى هبما  ،فقد أعطى لرئيس اعبمهورية اغبق بتعيٌن عدد من األعضاء ال
يزيد عن عشرة  ،كاشرتط أف يكوف نصف أعضاء اسلس على األقل من العماؿ
كالفالحٌن  ،كقد استمر العمل هبذا الدستور حا إعالف الدستور الدائم عاـ 5535ن1ن.

) -)1الدستور المؤقت الصادر في عاـ  9<97المنشكر عمى مكقع كثائؽ المحكمة الدستكرية العميا– جميكرية
مصر العربية مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار عمى العنكاف :

www.hccourt.gov.eg/Constitutions

المادة  5منو  " :السيادة لمشعب  ،كتككف ممارستيا عمى الكجو المبيف في الدستكر "  ،والمادة  " : 7:مجمس
األمة ىك الييئة التي تمارس السمطة التشريعية "  ،المادة < ": 7يتألؼ مجمس األمة مف أعضاء يختاركف
بطريؽ االنتخاب السرم العاـ  ،كيحدد القانكف عدد األعضاء المنتخبيف ،كشركط العضكية ،كيقرر طريقة
االنتخاب كأحكامو  ،كلرئيس الجميكرية أف يعيف عددا مف األعضاء ال يزيد عددىـ عمى عشرة أعضاء  ،يشترط
أف ي ككف نصؼ أعضاء المجمس ،عمى األقؿ ،مف الماؿ كالفبلحيف "  ،المادة  " : 999لرئيس الجميكرية حؽ
اقتراح القكانيف ،كاالعتراض عمييا ،كاصدارىا " ،المادة  " :99:إذا اعترض رئيس الجميكرية عمى مشركع
قانكف ،رده إلى مجمس األمة في مدل ثبلثيف يكمان مف تاريخ إببلغ المجمس إياه .فإذا لـ يرد مشركع القانكف في

ىذا الميعاد ،اعتبر قانكن نا كاصدر " ،المادة ; " :99إذا رد مشركع القانكف في الميعاد المتقدـ إلى المجمس ،كأقره
()2

ثانية بمكافقة ثمثي أعضائو ،اعتبر قانكن نا كأصدر"

 بحسب آراء العديد مف الفقياء القانكنييف كالدستكرييف فإف كصؼ دستكر  1971بالدائـ لـ يكف يقصد بو عدـجكاز تعديؿ أحكامو  ،كقد اجتيد البعض في تفسير سبب إطبلؽ ىذه التسمية قد يعكد إلى أنو جاء بعد أف
استمرت األحكاـ الدستكرية المعمكؿ بيا خبلؿ ثبلثة عشر عامان سبقت صدكره مستمدة مف دساتير كضعت عمى

نحك مؤقت ( دستكر  – 1958دستكر  )1964كالسيما أف الدستكر األخير قد تضمف في مقدمتو أف أحكامو
ستظؿ سارية حتى كضع دستكر غير مؤقت  - .راجع  :د  .عبد الغني بسيوني عبد اهلل – النظـ السياسية

والقانوف الدستوري  -...مرجع سابؽ – ص <<7
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كقد تشكل يف شهر لذار من ذات العاـ 5523ؾبلس األمة الثالث من 410
عضوان  ،ككاف نسبة  10يف اؼبائة من مقاعد اسلس للعماؿ كالفالحٌن  .كقد استمر ىذا
اسلس حا عاـ  5524على أنو يالحع أف أيان من ؾبالس األمة اليت شكلت بعد قياـ
الثورة يف  5511مل يكمل مدتو الدستورية ككانت ربل قبل هناية كالية اسلس  ،كذلك
بسبب عدـ االستقرار السياسي كاؼبؤسسايت الذم شهدتو مصر  ،ككذلك بسبب ىيمنة
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية فقد استطاعت السلطة التنفيذية عن طريق
تنظيمها السياسي ن االرباد القومي –االرباد االشرتاكي العريب ن أف تتحكم يف عضوية

اسلس عن طريق اؼبوافقة على أظباء اؼبرشحٌن لالنتخابات  ،كما استطاعت التحكم يف
استمرارىم يف العضوية  ،حيث كاف إسقاط عضوية االرباد االشرتاكي عن النائب تعىن
إسقاط عضويتو تلقائيان يف اسلس  .كقد انعكس ىذا على اؼبمارسة الربؼبانية سلس األمة

حيث كاف عليو أف يعرض جدكؿ أعمالو على االرباد االشرتاكي ليدرج عليو ما يراه من
موضوعات أكالن  ،ل تأتى بعد ذلك اؼبوضوعات اليت يريد األعضاء إدراجها  ،كبالتايل
فإف اؼبناخ السياسي العاـ اؼبرتبط باغبياة اغبزبية كالسياسية كاؼبتعلق باغبريات العامة  ،مل
يكن مناخان مناسبان ؼبمارسة ؾبلس األمة اختصاصاتو على كبو فعاؿ .
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ادلطهة انثاٍَ
انتنظُى اندستىرٌ وانالئحٍ نهىظُفح انتشرَؼُح نهربدلاٌ ادلصرٌ

أطلق الدستور الدائم يف عاـ  5535على الربؼباف تسمية ؾبلس الشعب  ،الذم انعقد
ككاف أكؿ ؾبلس يكمل مدتو الدستورية  ،كىي طبس سنوات من بٌن صبيع اسالس اليت
تشكلت يف مل صبيع الدساتًن السابقة على دستور  ،5535ككاف ذلك نتي ة الستقرار
النظاـ الدستورم اؼبصرم نسبيان يف مل سرياف أحكامو ؼبدة أربعة عقود تقريبان  ،إال من
بعال التعديالت اليت طرأت عليو يف األعواـ  ، 1003 -1001 – 5540كقد مارس
خالؽبا ؾبلس الشعب اؼبصرم كميفتو التشريعية كفق ما تضمنو ىذا الدستور كالالئحة
الداخلية للم ل ػػس إىل أف حدةت ةورة  1055/5/ 11اليت ألغت بعد ذلك أحكاـ
دستور  5535بصدكر اإلعالف الدستورم عن اسلس العسكرم يف مصر بتاريخ /40

لذار  1055بعد االستفتاء على التعديل الدستورم الذم صدر يف 55لذار 1055
كاإلعالف عنو يف اليوـ التايل  ،كذلك استنادان إىل اإلعالف الدستورم األكؿ الصادر بتاريخ
. 1055/1/54
كطاؼبا أننا نتوىل دراسة الوميفة التشريعية يف ؾبلس الشعب اؼبصرم  ،فإننا سنفرد اغبيز
األكرب ألداء ىذه الوميفة يف إطار احملددات الدستورية كالالئحية اليت عمل هبا منذ صدكر
دستور  5535كحا قياـ ةورة يناير  ، 1055مع ؿباكلة تسليط الضوء على األحكاـ
الدستورية اؼبرتبطة بأداء ؾبلس الشعب لوميفة التشريعية كفق التعديالت اليت أعلنها اسلس
العسكرم يف مصر باإلعالف الدستورم الصادر بتاريخ  ، 1055/4/40كعلى األحكاـ
الناممة لعملو كفق أحكاـ دستور مصر اعبديد لعاـ  1051ن5ن على اعتبار أف الالئحة
)  -)1مع اإلشارة إلى صدكر إعبلف دستكرم عف المجمس العسكرم في مص ػ ػ ػػر في  ، 2011/9/25كالمعدؿ
باإلعبلف الصادر بتاريخ  2011 /11 /19كالقاضي بالسماح لممصرييف في الخارج التصكيت في االنتخابات=
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الداخلية اؼبعموؿ هبا حاليا مل يكن ىناؾ فرصة إلجراء أم تعديل عليها بعد ،كسنقسم
ىذا اؼبطلب إىل ةالةة فركع:
الفرع األول :االختصاص التشريعي للمجلس بموجب دستور عام ٜٔٔٚ
الفرع الثاني  :دور رئيس الجمهورية في مجال التشريع
الفرع الثالث :الوظيفة التشريعية وفق دستور عام ٕٕٔٓ
الفرع األول
االختصاص التشريعي للمجلس بموجب دستور عامٜٔٔٚ
أككل دستور عاـ 5535السلطة التشريعية إىل ؾبلس كاحد ىو ؾبلس الشعب ،
كذلك دكف ربديد للمواضيع أك اساالت اليت من اختصاصو  ،إضافة إىل أنو يتوىل إقرار
السياسيات العامة كاؼبوازنة العامة للدكلة  ،كبذلك يكوف التنظيم الدستورم يف مصر قد
أخذ بنظاـ الغرفة الواحدة  ،على الرغم من أف دستور عاـ  5535قد عدؿ دبوجب
التعديل الدستورم باالستفتاء الشعيب الذم جرل يف  5540/1/11بإضافة الباب
السابع اؼبتضمن الفصل األكؿ منو إحداث ؾبلس الشورل الذم مل يكن يبلك أية سلطة
يف ؾباؿ التشريع حا صدكر التعديل الدستورم يف عاـ  1003الذم عدؿ اؼبادة 553
من دستور عاـ  5535عبهة مشاركة ؾبلس الشورل بالتشريع يف مواضيع ؿبددة كأخذ
موافقتو عليها  ،إال أف الدستور نفسو أعطى الرئيس دكران يف اساؿ التشريعي  ،كذلك يف
األحواؿ االستثنائية كبناءن على تفويال من صاحب السلطة األصلية يف التشريع كىو

=تحت إشراؼ السفراء كالقناصؿ بدالن مف القضاة منشكريف عمى  :مكقع كثائؽ المحكمة الدستكرية العميا
بجميكرية مصر العربية – مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار 2012
العنكاف االلكتركني http: hccourt. gov.eg/constitutions :
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ؾبلس الشعب كفق أحكاـ الدستور يف اؼبادة  42منو  ،ككذلك كفق أحكاـ الالئحة
الداخلية للم لسن5ن.
كبعد صدكر اإلعالف الدستورم يف عاـ  1055الذم ألغى العمل بدستور عاـ
 ، 5535مل تطرأ أية تعديالت على الصالحيات التشريعية سلس الشعب اؼبصرم ،
ككيفية فبارستو للوميفة التشريعية  ،باستثناء التعديل الالفت للنظر كاعبارم على اختصاص
الفصل يف صحة عضوية أعضاء ؾبلس الشعب  ،الذم أصبح من اختصاص احملكمة
الدستورية العليا يف البالد بعد أف كاف اؼببدأ  ،أف اسلس ىو سيد قراره كىو اؼبختص
بالفصل يف صحة العضوية  ،بناءن على ربقيقات ذبريها ؿبكمة النقال  ،يف حٌن عاد ىذا
اإل عالف بالصالحيات التشريعية سلس الشورل إىل ما قبل التعديل الدستورم اعبارم يف
عاـ .1003
اؼبكمل الذم ع ٌدؿ
كبتاريخ  53حزيراف /يونيو  1051 /صدر اإلعالف الدستورم ِّ
يف بعال اؼبواد اؼبوجودة يف اإلعالف الدستورم لعاـ  ، 1055كاؼبهم فيو عبهة ما تعلق
دبوضوع البحث كما تضمنتو المادة  ٘ٙمكرر بأف ''يباشر اسلس األعلى للقوات
اؼبسلحة االختصاصات اؼبنصوص عليها يف البند  -5-من اؼبادة  12من اإلعالف
الدستورم الصادر يف  40مارس  1055غبٌن انتخاب ؾبلس شعب جديد كمباشرتو
الختصاصاتو  ،كقد تسبب ىذا اإلعالف جبدؿ سياسي كدستورم السيما بعد أف قاـ
اسلس العسكرم حبل ؾبلس الشعب اؼبصرم بالقرار رقم  410لعاـ  1051كاعتباره

منحالن من تاريخ /51حزيراف  1051/ن1ن كسنبٌن كل ذلك تفصيالن يف موقعو .
))1

– فقد نصت المادة  1مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري المقرة في  99اكتوبر مف سنة
< 9<:التي عدلت في  5008/9/6وفي  5008/:/7وفي  ، 500;/5/56عمى أف  " :مجمس الشعب ىك

السمطة التشريعية  ،كيتكلى الرقابة عمى أعماؿ الحككمة ،كذلؾ عمى الكجو المبيف في الدستكر ،ككفقنا ألحكاـ ىذه
البلئحة".

) - )2اإلعبلف الدستكرم المك لمؿ المنشكر في الجريدة الرسمية بعدد  24مكرر الصادر في  17يكنية 2012
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أوالً -القواعد التشريعية الناظمة لتكوين مجلس الشعب وعملو :
البد يف البداية من اإلحاطة ببعال القواعد األساسية الدستورية كالقانونية الناممة
لعمل اسلس  ،كسنحصر البحث فيما لو تأةًن يف كيفية كمستول أداء اسلس لومائفو ،
كالسيما الوميفة التشريعية موضوع البحث كالدراسة  ،كمنها شغل العضوية  ،كاؽبياكل
الداخلية سلس الشعب كدكرىا يف اقباز العملية التشريعية  ،خالؿ مدة كالية اسلس
البالغة طبس سنوات  ،كاليت تسمى "الفصل التشريعي"  ،الذم يقسم إىل طبسة "أدكار
تشريعية" سنوية عادية يدكـ كل منها سبعة أشهر على األقل  ،كقد تتم الدعوة إىل دكر
انعقاد غًن عادم يف أةناء العطالت الربؼبانية بناءن على طلب بذلك موقع من أغلبية
أعضاء ؾبلػػس الش ػػعب  ،أك يف حالػة الضركرةن5ن ،كتعقد جلسات اسلس علنان أياـ السبت
كاألحد كاالةنٌن كل أسبوعٌن  ،كهبوز بإخطار األعضاء من رئيس اسلس عقد اعبلسات

يف غًن تلك األياـ اؼبعينة سندا" للمادة  115من الالئحة الداخلية سلس الشعب اؼبصرم

-1تشكيل المجلس  :أخذ الدستور اؼبصرم بأسلويب االنتخاب كالتعيٌن  ،أما األعضاء
اؼبنتخبوف فيتعٌن أف يكوف نصفهم على األقل من العماؿ كالفالحٌن  ،يف حٌن أف
ىناؾ عشرة أعضاء يف ؾبلس الشعب كحد أقصى معينوف من قبل رئيس اعبمهورية

ن1ن يبنح من خالؽبا الرئيس فرصة لتمثيل فئات من أقليات أك شخصيات ذات كفاءة
) -)1مادة  " :909يدعك رئيس الجميكرية مجمس الشعب لبلنعقاد لمدكر السنكم العادم قبؿ يكـ الخميس الثاني مف
شير نكفمبر  ،فإذا لـ يدع يجتمع بحكـ الدستكر في اليكـ المذككر  ،كيدكـ دكر االنعقاد العادم سبعة أشير

عمى األقؿ .كيفض رئيس الجميكرية دكرتو العادية  .كال يجكز فضيا قبؿ اعتماد المكازنة العامة لمدكلة"  ،.المادة
" :905يدعك رئيس الجميكرية مجمس الشعب الجتماع غير عادل  ،كذلؾ في حالة الضركرة  ،أك بناء عمى
طمب بذلؾ مكقع مف أغمبية أعضاء مجمس الشعب ".

) -)2نصت المادة  ;:مف دستكر " :1971يحدد القانكف الدكائر االنتخابية التي تقسـ إلييا الدكلة ،كعدد أعضاء
مجمس الشعب المنتخبيف  ،عمى أال يقؿ عف ثبلثمائة كخمسيف عضكان

نصفيـ عمى األقؿ مف العماؿ كالفبلحيف

 ،كيككف انتخابيـ عف طريؽ االنتخاب المباشر السرم العاـ .كيبيف القانكف تعريؼ العامؿ كالفبلح  ،كيجكز

لرئيس الجميكرية أف يعيف في مجمس الشعب عددا مف األعضاء ال يزيد

عمى عشرة  ".ككذلؾ حافظ اإلعبلف

الدستكرم في  2011عمى ىذه النسبة الممثمة ك عمى فكرة التعييف في المادة  32منو " ييشكؿ مجمس الشعب=
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معينة أك من النساء مل تتمكن من الوصوؿ إىل ؾبلس الشعب ألسباب عديدة  ،أك
أهنا ال ترغب يف خوض اؼبعارؾ االنتخابية أصالن  ،كىي مسألة تعود لتقدير رئيس
اعبمهورية  ،حا لو أدل ذلك إىل إحداث خلل يف النسبة اؼبقررة للعماؿ كالفالحٌن
يف اسلس  ،كقد كجهت انتقادات عديدة ؽباتٌن الصيغتٌن من التمثيل ن5ن ،كدبا لو
صلة ىنا فإف نسبة كبًنة من ىذه الفئة اؼبمثلة كبسبب ارتفاع نسبة األمية بينها تؤةر
على مستول أداء الربؼباف من حيث اقباز الوميفة التشريعية  ،كالت ربة دللت على أف
كجود ىذه النسبة مل يقف حائالن دكف صدكر تشريعات تتعارض كمصلحة ىذه الفئة

كلو ماىريان ن1ن  ،كقد عرؼ اؼبشرع اؼبصرم الفالح كالعامل بقانوف ؾبلس الشعب رقم

/44لعاـ  5534يف المادة الثانية منو " يف تطبيق أحكاـ ىذا القانوف يقصد
بالفالح من تكوف الزراعة عملو الوحيد كمصدر رزقو الرئيسي  ،كيكوف مقيمان يف

الريف كبشرط أال وبوز ىو كزكجتو كأكالده القصر ملكان أك إهباران  ،أكثر من عشر
أفدنو  ،كيعترب عامالن من يعمل عمال يدكيان أك ذىنيان يف الزراعة أك الصناعة أك
=مف عدد مف األعضاء يحدده القانكف عمى أال يقؿ عف ثبلثمائة كخمسيف عضكان  ،نصفيـ عمى األقؿ مف

العماؿ كالفبل حيف  ،كيككف انتخابيـ عف طريؽ االنتخاب المباشر السرم العاـ  ..كيبيف القانكف تعريؼ العامؿ
كالفبلح كيحدد الدكائر االنتخابية التي تقسـ إلييا الدكلة  ،كيجكز لرئيس الجميكرية أف يعيف في مجمس الشعب
عددان مف األعضاء ال يزيد عمى عشرة  ".القانكف رقـ  38لسنة  1972في شأف مجمس الشعب معدالن بالقكانيف

أرقاـ  16لسنة  1974ك 109لسنة  1976ك 14لسنة  1977كالق اررات بالقكانيف أرقاـ  21ك 22ك 23لسنة
 1979كالقانكنيف برقـ  114لسنة  1983ك 188لسنة  1986كالقرار بقانكف رقـ  201لسنة  1990كالقانكف رقـ
 13لسنة  2000كالقرار بقانكف رقـ  167لسنة  2000كالقانكف رقـ  12لسنة  2002كالقانكف رقـ  175لسنة

 2005كالقانكف رقـ  149لسنة  2009كالمرسكـ بقانكف رقـ  108لسنة  2011المعدؿ لممادة األكلى منو " :

يتألؼ مجمس الشعب مف  504عضكان يختاركف بطريؽ االنتخاب المباشر السرم العاـ عمى أف يككف نصفيـ
عمى األقؿ مف العماؿ كالفبلحيف ،كيجكز لرئيس الجميكرية أف يعيف عشرة أعضاء عمى األكثر في مجمس

الشعب".

( -)1خالد فياض  ،مقالة ( المعينكف في مجمس الشعب تحميؿ كتقييـ )  ،مجمة قضايا برلمانية  ،السنة األكلى ،
العدد  ، 5ص 34

) -)2لممزيد حكؿ مبررات التخصيص كمكقؼ الفقو المؤيد كالمعارض حكلو راجع  :د .جكرجي شفيؽ سارم  ،نظاـ
مصر الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 815
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اػبدمات كيعتمد بصفة رئيسية على دخلو الناتج من ىذا العمل  ،كال يكوف منضمان
لنقابة مهنية أك مقيدان يف الس ل الت ارم أك من ضبلة اؼبؤىالت العليا كيستثىن من
ذلك أعضاء ال نقابات اؼبهنية من غًن ضبلة اؼبؤىالت العالية  ،ككذلك من بدأ حياتو
عامال كحصل على مؤىل عاؿ  ،ك ى اغبالتٌن هبب العتبار الشخص عامالن أف يبقى
مقيدان يف نقابتو العمالية ،كال يعتد بتغيًن الصفة من فئات إىل عماؿ كفالحٌن  ،إذا
كاف ذلك بعد  51مايو سنة  5535كيعتد يف ربديد صفة اؼبرشح من العماؿ أك
الفالحٌن بالصفة اليت ةبتت لو يف  51مايو سنة  5535أك بصفتو اليت رشح على
أساسها لعضوية ؾبلس الشعب ".ن5ن كبقاء ىذا التعريف للعامل كالفالح كالنسبة
اؼبرتبطة هبما من حيث التمثيل حا تارىبو أدل إىل كجود تناقضات كبًنة من الناحية
العمليةن 1ن  ،كإف كاف قد صدر القانوف رقم  54يف نيسػػاف من عاـ  1000اؼبعدؿ ،
الذم كانت قد قدمتو اغبكومة كألغى الفقرتٌن الثالثة كالرابعة من اؼبادة الثانية لنفة
الذكر  ،كاؼبتضمنتٌن تثبيت صفة الفالح كالعامل يف تاريخ /51أيار  5535كعدـ
االعتداد بأم تغيًن يطرأ عليهما بعد ىذا التاريخ ن4ن  ،ككما أصبح عدد أعضاء
))1

()2

 قانكف مجمس الشعب رقـ 38لعاـ  1972المنشكر عمى مكقع www.ahram.org.eg/Revolution-parliament
 د .ليمى تكبل – مقالة بعنكاف " حالة انكركنيزـ مف ىك العامؿ كالفبلح " – جريدة األىراـ العدد  9أيار 2000الصفحة  ، 28جاء فييا  " :حالة انكرونيزـ ظاىرة مرضية في اإلدارة السياسية كعمـ االجتماع  ،واالنكرونيزـ :

كممة التينية األصؿ أصبحت دكلية  ،كىي تعني بقاء الحاؿ عمى ما ىك عميو رغـ تغير الظركؼ  ،أك تعني

تطكر األحكاؿ كالمبلبسات مع بقاء أمر كاحد منيا مستم انر دكف تعديؿ  ،مما يجعمو غريبا كسط المحيط الجديد ،
كالمثؿ الذم يضرب عمى ىذه الظاىرة ىك كجكد كاقعة ظريفة في البرلماف االنكميزم  ،إذ الحظ أحد رؤساء

مجمس المكردات أف ىناؾ باب نا معينان مف أبكاب المجمس يقؼ عميو جندم خاص لمحراسة  ،كنظر إلى الباب

فكجد أنو ال يختمؼ عف غيره كال يكجد في مكاف ميـ  ،كما ال يقكد إلى مكاف ميـ  ،كسأؿ المكرد لماذا يقؼ ىذا
الجندم أماـ ىذا الباب بالذات  ،فتبيف أنو في تاريخ ما في أكائؿ القرف الثامف عشر صدر أمر بطبلء ىذا الباب

كحرصان عمى أال يمتصؽ الطبلء بالمبلبس الرسمية ألعضاء البرلماف صدر أمر بأف يقؼ عمى ىذا الباب

حارس يحذر األعضاء  ،كجؼ الطبلء  ،كلـ يصدر أمر بإلغاء أك كقؼ األمر األكؿ " .

) -)3بحيث أصبحت المادة الثانية بعد التعديؿ بالقانكف رقـ 12لسنة  ، 2002كذلؾ باستبداؿ نص الفقرتيف األخيرتيف
بنص الفقرة الثانية كالتي أثبتت بالقانكف رقـ  13لسنة  ، 2000ككانت قد عدلت بالقانكف رقـ  109لسنة=
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ؾبلس الشعب بعد ىذا التعديل ن354ن عضوان ىبتاركف بطريق االنتخاب اؼبباشر
السرم العاـ على أف يكوف نصفهم على األقل من العماؿ كالفالحٌن  ،كهبوز لرئيس
اعبمهورية أف يعٌن عشرة أعضاء على األكثر يف ؾبلس الشعب .
-2األجهزة البرلمانية للمجلس  :يتكوف اؽبيكل الداخلي للم لس كفق التشكيل
اؼبنصوص عليو يف اؼبادة الرابعة من الالئحة الداخلية من رئيس اسلس -مكتب
اسلس  -الل نة العامة للم لس -عبنة القيم  -الل اف النوعية  -الل اف اػباصة
كاؼبشرتكة – الشػػعبة الربؼبانية  ،كلبعال ىذه األجهزة أنبية مباشرة يف أداء اسلس
لوميفتو التشريعية  ،كأبرزىا ما يظهر يف صالحيات رئيس اسلس  ،كدكر مكتب
اسلس  ،كعمل الل نة العامة للم لس  ،كاختصاصات الل اف النوعية .
 سلطة رئيس المجلس  :يتمتع رئيس اسلس من خالؿ ما أكلتو إليو الالئحة
الداخلية للم لس يف اؼبادة اػبامسة بسلطات كاسعة مناطة بشخصو أك عرب معاكنيو
الذين ىبتارىم يف مراعاة مطابقة أعماؿ اسلس ألحكاـ الدستور كالقانوف كالالئحة
الداخلية للم لس  ،كيتمتع بذلك بسلطات كاسعة أةناء رئاسة كإدارة اعبلسات ،
كرئاسة الل نة العامة  ،كبوجو عاـ يشرؼ على حسن سًن صبيع أعماؿ اسلس  ،إذ
أنو يفتتح اعبلسات كيرأسها  ،كيعلن انتهاءىا  ،كيضبطها كيدير اؼبناقشات  ،كيأذف
بالكالـ  ،كوبدد موضوع البحث  ،كيوجو نظر اؼبتكلم إىل التزاـ حدكد اؼبوضوع ،
كلو أف يوضح أك يستوضح مسألة يراىا غامضة كيطرح كل ما يؤخذ الرأم عليو ،
="1976في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف يقصد بالفبلح مف تككف الزراعة عممو الكحيد كمصدر رزقو الرئيسي ،
كيككف مقيما في الريؼ كبشرط أال يحكز ىك كزكجتو كأكالده القصر  ،ممك نا أك إيجا انر  ،أكثر مف عشرة أفدنة=

=كيعتبر عامبلن مف يعتمد بصفة رئيسية عمى دخمو بسبب عممو اليدكم أك الذىني في الزراعة أك الصناعة أك

الخدمات  ،كال يككف منضمان إلى نقابة مينية أك يككف مقيدان في السجؿ التجارم أك مف حممة المؤىبلت العالية ،
كيستثنى مف ذلؾ أعضاء النقابات المينية مف غير حممة المؤىبلت العالية ككذلؾ مف بدأ حياتو عامبلن كحصؿ
عمى مؤىؿ عاؿ  ،كفى الحاليف يجب العتبار الشخص عامبلن أف يككف مقيدان في نقابة عمالية .وال تتغير صفة
العامؿ بعد انتياء خدمتو طالما توافرت فيو الشروط السابقة ويكوف مقيداً في نقابة عمالية" .
مكقع مجمس الشكرل www.shoura.gov.eg :
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كىو الذم يعلن ما يصدره اسلس من قرارات  ،كللرئيس أف يبدل رأيو باالشرتاؾ يف
مناقشة أية مسألة معركضة  ،كعندئذ يتخلى عن رئاسة اعبلسة ،كال يعود إىل مقعد
الرئاسة حا تنتهي اؼبناقشة اليت اشرتؾ فيها  ،كيستعٌن يف التأكد من ىذا االلتزاـ
دبعاكنٌن ؿبددين حصران بأحكاـ الالئحة  ،كىم مكتب اسلس أك الل نة العامة
ن5ن
للم لس  ،كعبنة القيم  ،أك إحدل الل اف األخرل  ،أك فبن ىبتاره من األعضاء.
كفبا يزيد من سلطة الرئيس أف مكتب اسلس مكوف منو كمن الوكيلٌن  ،كيشرتط
لصحة اجتماعات مكتب اسلس حضور صبيع أعضائو  ،كقرارات اؼبكتب تصدر
باألغلبية على أف يكوف صوت الرئيس أحد ىذين الصوتٌن  ،كتتضح أنبية ذلك يف
أف مكتب اسلس ىو من يضع جدكؿ األعماؿ  ،ككذلك فإنو كبسلطة تقديرية شبو
مطلقة ىبتار طبسة من أعضاء اسلس ليكونوا أعضاءن يف الل نة العامة للم لس ،
اليت تتشكل يف بداية أدكار االنعقاد العادم من رئيس اسلس كالوكيلٌن كرؤساء
الل اف النوعية يف اسلس كفبثلي اؽبيئات الربؼبانية لألحزاب  ،مع اإلشارة إىل أنو ال
يدخل ضمن اختصاص الل نة العامة مناقشة مشاريع القوانٌن ن1ن ،كبصراحة ما

))1

 لممزيد راجع د .عمي الصاكم – مشركع الئحة جديدة لمجمس الشعب – دراسة سياسية كقانكنية – دار النيضةالعربية بالقاىرة  ،طبعة  2001ص  " 39 – 38كالذم يؤكد عمى ضركرة إعادة النظر بسمطات رئيس المجمس
حتى يككف المجمس بمجمكعو ىك الحكـ في مدل مراعاة أعماؿ المجمس ألحكاـ البلئحة كتطبيقيا بيدؼ تأكيد
الطابع الديمقراطي في تركيب ىيئات المجمس كعممو " .

( -)2كلمتكضيح فإف اختصاصات المجنة العامة ىي اختصاصات إدارية تقريرية كفؽ ما يمكف استنتاجو مف خبلؿ
نص المادة  23مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب " باإلضافة إلى اختصاصات المجنة العامة المنصكص
عمييا في ىذه البلئحة تختص ىذه المجنة بما يأتي :أو ًال -مناقشة المكضكعات العامة كاألمكر اليامة التي يرل
رئيس الجميكرية ،أك رئيس المجمس ،أك رئيس مجمس الكزراء ،تبادؿ الرأم في شأنيا مع المجنة أك إحاطة

أعضائيا عمما بيا  ،ثانياً -دراسة التقارير الدكرية التي تقدميا لجاف المجمس عف متابعة تنفيذ القكانيف كالق اررات
التنظيمية العامة ،كعف العرائض كالشكاكل اليامة ،التي تمثؿ ظاىرة اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية عامة ،

ثالثاً  -دراسة ما يحيمو إلييا مكتب المجمس مف تقارير الجياز المركزم لممحاسبات ،كتقارير أجيزة كىيئات

الرقابة المتعمقة بأية ظاىرة عامة تمثؿ تيديدان لقيـ المجتمع أك خركجان عمييا ،أك التي تكشؼ عف ثغرات في
التشريعات ،أك في األنظمة كاألساليب اإلدارية لممصالح أك األجيزة أك المرافؽ العامة أك كحدات اإلدارة المحمية

ك كحدات القطاع العاـ .رابعاً -المكضكعات التي تحيميا لجنة القيـ إلى المجنة طبقنا ألحكاـ ىذه البلئح ػ ػة ".
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تضمنو النص فإنو يعطي األكلوية ؼبشاريع القوانٌن اؼبقدمة من اغبكومة على حساب
االقرتاحات بقوانٌن اؼبقدمة من األعضاء رغم تساكيهما من حيث اؼبكانة الدستورية ،
كيف ذلك أكلوية كذلك للوميفة التشريعية على حساب الوميفة الرقابية للم لسن5ن.
 اللجان النوعية  :تشكل عباف نوعية دائمة يف ؾبلس الشعب اؼبصرم  ،كوبدد عدد
أعضاء كل عبنة بقرار من اسلس يف بداية كل دكر انعقاد ن1ن  ،يوزع على ىذه
الل اف صبيع األعضاء حبيث يتعٌن أف يشرتؾ كل عضو يف عبنة من ىذه الل اف ،

كيبكن دبوافقة مكتب اسلس اشرتاؾ العضو يف عبنة ةانية بقصد االستفادة من
زبصصو أك خربتو يف ؾباؿ عمل الل اف اليت يشرتؾ فيها  ،كقد اشرتطت الالئحة أف
ال يت اكز عدد األعضاء من كل ؿبافظة ربع أعضاء الل نة  ،ككذلك أف تعقد
حبضور ةلث أعضاء الل نة  ،كعند ازباذىا ألم قرار يتعٌن أف يكوف حبضور أغلبية
()1

كفقا لخطة العمؿ المقررة ،مراعيا أكلكية
 نصت المادة  -" 9:يضع مكتب المجمس جدكؿ أعماؿ الجمسات نإدراج مشركعات القكانيف المقدمة مف الحككمة التي انتيت المجاف المختصة مف دراستيا ،ككذلؾ المكضكعات
اليامة الجارية.كيدعى الكزير المختص بشئكف مجمس الشعب لحضكر اجتماعات مكتب المجمس التي يكضع
فييا جدكؿ األعماؿ  ،كيعمف الرئيس جدكؿ األعماؿ كيخطر بو األعضاء كالحككمة قبؿ انعقاد الجمسة بكقت
مناسب  ".كذلؾ راجع  :د.عمي الصاوي – مشروع الئحة جديدة لمجمس الشعب – مرجع سابؽ صفحة 51

)-)2

المادة - 69تتشكؿ بالمجمس المجاف النكعية المحددة فيما يمي -1:لجنة الشئكف الدستكرية كالتشريعية -2.

لجنة الخطة كالمكازنة -3 ،

لجنة الشئكف االقتصادية  -4.لجنة العبلقات الخارجية  -5.لجنة الشئكف

العربية -6.لجنة الدفاع كاألمف القكمي كالتعبئة القكمية -7 ،لجنة االقتراحات كالشكاكل -8.لجنة القكل العاممة
 -9.لجنة الصناعة كالطاقة  - 10.لجنة الزراعة كالرم - 11.لجنة التعميـ كالبحث العممي - 12 .لجنة الشئكف
الدينية كاالجتماعية كاألكقاؼ - 13.لجنة الثقافة كاإلعبلـ كالسياحة  - 14.لجنة الشئكف الصحية كالبيئة- 15.
لجنة النقؿ كالمكاصبلت - 16.لجنة اإلسكاف كالمرافؽ العامة كالتعمير - 17.لجنة اإلدارة المحمية كالتنظيمات
الشعبية  - 18 ،لجنة الشباب - 19.لجنة حقكؽ اإلنساف.كتعاكف ىذه المجاف المجمس في ممارسة اختصاصاتو

التشريعية كالرقابية".

 ،كتنص المادة  " – 6:تتككف كؿ لجنة مف المجاف النكعية لممجمس ،مف عدد مف

األعضاء يحدده المجمس في بداية كؿ دكر انعقاد عادل بناء عمى اقتراح مكتب المجمس ،بما يكفؿ حسف قياـ
ىذه المجاف بأعمالو  ،كال يجكز في جميع األحكاؿ أف يزيد عدد أعضاء المجنة مف محافظة كاحدة عمى ربع
مجمكع أعضائيا ".ككذلؾ المادة < " -6يجب أف يشترؾ العضك في إحدل لجاف المجمس ،كيجكز لو -بمكافقة
مكتب المجمس -أف يشترؾ في لجنة ثانية لئلفادة مف خبرتو كتخصصو في مجاؿ نشاط المجنة "
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أعضائها  ،كيف حاؿ نقص عدد اغباضرين عن النصاب القانوين فإنو يتعٌن على
رئيس الل نة عرض األمر على رئيس اسلس  ،على أف تصدر القرارات باألغلبية
اؼبطلقة ألصوات اغباضرين  ،كيف حاؿ التساكم يعترب اؼبشركع مرفوضان كيصدر التقرير

هبذا  ،كزبتص ىذه الل اف على سبيل اؼبثاؿ بػ :
 دراسة مشاريع القوانٌن أك االقرتاحات بقوانٌن أك القرارات بقوانٌن  ،كغًن ذلك مناؼبوضوعات اليت تدخل ضمن نطاؽ اختصاص عملها كاحملالة إليها .
 حق اقرتاح القوانٌن  ،كإبداء اقرتاحات برغبات سياسية كانت أك اجتماعية أكاقتصادية أك غًن ذلك فبا تدخل ضمن اؼبواضيع اؼبختصة هبا .
 حق حبث لةار تطبيق القوانٌن اليت سبس اؼبصا األساسية للمواطنٌن  ،كحبث مدلاتفاؽ القرارات الصادرة بتنفيذىا مع أىداؼ تلك القوانٌن  ،كاليت تدخل ضمن
اختصاص كل عبنػػةن5ن .

ثانياً -سير العملية التشريعية داخل المجلس :

أفردت الالئحة الداخلية سلس الشعب اؼبصرم الباب السادس لإلجراءات

التشريعية الربؼبانية  ،كيف الفصل الثاين كبالفرع الثاين من ىذا الفصل تضمن ما يتعلق
باإلجراءات اؼبتبعة عند النظر دبشركعات القوانٌن  ،كمن ل نص على اإلجراءات
اؼبتبعة عند النظر باالقرتاحات دبشركعات قوانٌن  ،كيف الفصل الرابع كيفية النظر
بالقرارات بقوانٌن  ،اليت تصدر تطبيقا ألحكاـ اؼبواد  533-504-33يف الفصل
الثالث من الدستور  ،كالذم سنؤجل البحث فيها إىل حٌن دراسة دكر رئيس
اعبمهورية بالعملية التشريعية  ،كسندرس أكالن إقرار مشاريع القوانٌن  ،كمن ل كيفية
دراسة اؼببادرة التشريعية من اسلس عرب االقرتاحات بقوانٌن .
 -5مناقشة مشروعات القوانين وإقرارىا  :بعد كركد مشركعات القوانٌن احملالة من
اغبكومة إىل اسلس  ،يعرض رئيس اسلس ىذه اؼبشركعات يف أكؿ جلسة ليقوـ اسلس

) -)1د  .جكرجي شفيؽ سارم – الكتاب الثاني نظاـ مصر الدستكرم – مرجع سابؽ – ص 963
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بإحالتها إىل الل اف اؼبختصة  ،كال يبكن للم لس أف يكوف حبد ذاتو عبنة عامة
ؼبناقشة مشاريع القوانٌن كما يف الربؼباف الربيطاين  ،كىناؾ خياراف إما تالكة اؼبشركع قبل
اإلحالة ،أك طباعتو مع اؼبذكرة اإليضاحية كتوزيعو على كافة األعضاء  ،كقد نص
الدستور اؼبصرم على أنو حا يكوف انعقاد اسلس يف جلساتو صحيحان يتعٌن حضور
أغلبية أعضائو ن5ن  ،كدبا أف النص جاء مطلقان فإنو مل يفرؽ بٌن جلسة عامة تتضمن
التصويت على إحالة أعماؿ اسلػػس  ،كما ىو كارد إليو من اغبكومة  ،أك من رئاسة
اعبمهورية إىل الل اف  ،كبٌن جلسة عامة تتضمن مناقشة مشاريع القوانٌن أك
االقرتاحات بقوانٌن كالتصويت عليهم ماد نة مادة  ،إال أف الالئحة الداخلية عادت
كحاكلت التخفيف من ىذه الشركط جريان على ما وبصل عادةن داخل أركقة الربؼباف
خبركج األعضاء من اعبلسة العامة كالعودة إليها  ،حبيث نصت على أنو يستمر اسلس
يف مناقشة اؼبوضوعات اؼبعركضة عليو إذا كاف االجتماع قد بدأ بنصاب صحيح  ،كلو
زاؿ بعد ذلك فإف االجتماع يبقى صحيحان  ،مع ضركرة أف يقوـ رئيس اسلس بتنبيو
األعضاء بالعودة إىل القاعة  ،كأف القرارات اليت يتعٌن التصويت عليها يف أم شأف من
الشؤكف اير اإلجرائية البحتة اإلدارية  ،أك الرقابية  ،أك التشريعية  ،كاليت تعرض على
اسلس ال هبوز أف تؤخذ إال باألغلبية اؼبطلقة ألعضاء اسلس  ،باستثناء اغباالت اليت
تتطلب أغلبية خاصة بالتصويت أك باغبضور ،كفيما عدا ذلك تصدر قرارات اسلس
باألغلبية اؼبطلقة للحاضرين  ،كتأكيدان من اؼبشرع الدستورم اؼبصرم على أف اؼبركز
القانوين لرئيس اسلس يف التصويت كيف اؼبناقشة ىو األكؿ بٌن متساكيٌن  ،عمد إىل

()1

 -مادة  90:مف الدستكر المصرم في آخر تعديؿ لو تـ كفي نص آخر إعبلف دستكرم تـ اعتماده " ال يككف

انعقاد المجمس صحيحان إال بحضكر أغمبية أعضائو  ،كيتخذ المجمس ق ارراتو باألغمبية المطمقة لمحاضريف ،
كذلؾ في غير الحاالت التي تشترط فييا أغمبية خاصة  .كيجرل التصكيت عمى مشركعات القكانيف مادة مادة

.كعند تساكل امراء يعتبر المكضكع الذم جرت المناقشة في شأنو مرفكض نا ".
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النص صراحة على أنو يف حاؿ تساكم األصوات يعترب اؼبوضوع الذم جرت اؼبناقشة
يف شأنو مرفوضا ن5ن.
 اقتراح التعديالت  :مبدئيان لكل عضو من أعضاء اسلس عند النظر دبشركع قانوف
اقرتاح أم تعديل  ،كقد يكوف ذلك باغبذؼ أك اإلضافة أك الت زئة يف اؼبواد  ،على
أف يقدـ ىذا االقرتاح على كبو منضبط  ،كذلك كتابةن لرئيس اسلس  ،كقبل جلسة
النظر باؼبواد ؿبل التعديل بأربع كعشرين ساعة على أقل تعديل  ،كيتم إخطار

الل نة بالتعديالت اؼبقدمة من األعضاء أك من عباف اسلس قبل النظر دبشركع
القانوف أماـ اسلس  ،كذلك كي يتسىن لل نة دراستها  ،كبياف رأيها يف ىذه
التعديالت بواسطة مقررىا أةناء جلسة اؼبناقشػػة العامة  ،إال يف حاؿ كانت ىذه
التعديالت تؤةر يف باقي مواد اؼبشركع  ،فعندئذ يرجأ البت فيها غبٌن استكماؿ
مناقشة باقي مواد مشركع القانوف  ،على أف اؼبشرع ترؾ ؽبذه الضوابط ؾباالن
لالستثناء يف اؼبادة  531من الالئحة الداخلية  ،حٌن ظبح للم لس أف يقرر النظر
يف التعديالت اؼبقدمة قبل اعبلسة أك أةنائها بعد ظباع اإليضاح من مقدميها ،
بصرؼ النظر عن التقيد دبهلة األربع كعشرين ساعة قبل انعقاد اعبلسة  ،إال أنو
يتعٌن إحالة ىذه التعديالت اؼبقدمة على ىذا النحو إىل الل نة اؼبختصة يف حاؿ
طلب رئيس تلك الل نة أك مقررىا أك فبثل اغبكومة ذلك .

) -)1المادة  – 587مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم كفؽ آخر تعديؿ في عاـ  " 2008إذا بدأ
اجتماع المجمس صحيحان  ،استمر كذلؾ ،كلك غادر بعض األعضاء الحاضريف قاعة الجمسة .كلممجمس في ىذه
الحالة أف يستمر في مناقشة المكضكعات المعركضة عميو بعد تنبيو رئيس المجمس األعضاء إلى الحضكر

لقاعة الجمسة  ،كال يجكز لممجمس في جميع األحكاؿ أف يتخذ ق ار ار في المسائؿ غير اإلجرائية البحتة ،إال
بحضكر أغمبية أعضائو ،كذلؾ دكف إخبلؿ بأم نص خاص يشترط عددا أكثر مف ذلؾ لصحة االجتماع "
.كذلؾ المادة  -"588مع مراعاة ما كرد بشأنو نص خاص تصدر ق اررات المجمس باألغمبية المطمقة لمحاضريف
 ،كاذا تساكت امراء في مكضكع معركض عمى المجمس ،اعتبر المكضكع مرفكضان ".
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 دراسة مشاريع القوانين داخل اللجنة  :زبطر الل نة النوعية عبنة الشؤكف
الدستورية كالتشريعية  ،جبميع مشركعات القوانٌن أك االقرتاحات دبشركعات القوانٌن
احملالة إليها خالؿ ةالةة أياـ من تاريخ اإلحالة  ،كذلك من أجل مراجعة صياغتها

أك كضع اؼبالحظات حوؽبا ن5ن ،كبعد ذلك تدرس الل نة اؼبختصة مشركع القانوف
اؼبقدـ إليها  ،مع كافة االقرتاحات دبشركعات القوانٌن اؼبتعلقة دبوضوع كاحد يف
حاؿ كانت صبيعها متفقة من حيث اؼببدأ  ،كتعتمد الل نة يف ىذه اغبالة مشركع
القانوف اؼبقدـ من اغبكومة  ،أساسان للدراسة يف تقرير موحد تقدمو إىل اسلس ،
كيف حاؿ كجدت أف ىناؾ تعارضان فيما بينها من حيث اؼببدأ  ،فإف الل نة تتقدـ
بتقرير خاص للم لس ليوافق من حيث اؼببدأ علػى أحػدىا  ،لتقوـ بعد ذلك
بدراستو  ،كيكوف االقرتاح اؼبقدـ أكالن يف ىذه اغبالة ىو األساس يف الدراسة

كالتقريػ ػ ر  ،كتعد يف ىذه اغبالة االقرتاحات األخرل دبثابة التعديالت اؼبعركضة
للمناقشة ن1ن  ،حبيث أعطت الالئحة الداخلية يف /اؼبادة / 23منها أكلوية الكالـ
ؼبمثلي اغبكومة ل ألعضاء الل نة  ،ل ؼبقدمي االقرتاحات احملالة إليها ل للحاضرين
من أعضاء اسلس  ،كلل نة عند اغباجة تشكيل عبنة فرعية من بٌن أعضائها ،
تستعٌن يف عملها باؼبستشارين كاؼبتخصصٌن كاػبرباء  ،الذين ترل الل نة ضركرة
لالستعانة خبربيم  ،كؽبا كذلك الطلب من عبنة أخرل من عباف اسلس إبداء رأيها
) -)1طبقان لما تضمنتو المادة  7:مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم .
))2

 -المادة  998مف البلئحة  " :تبحث المجاف مشركعات القكانيف كاالقتراحات بمشركعات القكانيف المتعمقة

بمكضكع كاحد معا ،كتعد تقري نار كاحدنا عنيا ،فإذا كجدت بينيا تعارض نا في المبادئ األساسية عرضت المجنة رأييا
في ىذا الشأف بتقرير خاص عمى المجمس ،فإذا كافؽ عمى أحد ىذه المشركعات أك االقتراحات مف حيث المبدأ،

عد ذلؾ رفضا لممشركعات كاالقتراحات األخرل المتعارضة معو ،كاستأنفت المجنة بحث مكاد المشركع أك االقتراح
الذم كافؽ عميو المجمس مف حيث المبدأ "  ،ككذلؾ المادة  " – 166يعتبر مشركع القانكف أساسا لدراسة المجنة
إذا تعددت المشركعات بقكانيف كاالقتراحات بمشركعات قكانيف المحالة إلييا إذا كانت متفقة مف حيث المبدأ ،كاال
اعتبر أساسا لدراسة المجنة االقتراح بمشركع قانكف المقدـ أكالن ،كتعتبر االقتراحات األخرل كاقتراحات بالتعديؿ

كتقدـ المجنة تقري ار كاحدا عنيا" .
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فيما ىو معركض  ،شرط إعالـ رئيس اسلس كموافقتو  ،كما أنو هبوز لل نة دبوافقة
أغلبية أعضائها  ،أك بناء على طلب رئيس اسلس الدعوة إىل اجتماع عاـ ؼبن
يرغب من األعضاء  ،لتقدًن اؼبالحظات حوؿ مشاريع القوانٌن ذات األنبية
اػباص ػة  ،أك إبداء الرأم حوؽبا كفقا ؼبا نصت عليو  /اؼبادة  /35من الالئحة
الداخلية  ،كيتم يف هناية كل جلسة تدكين ؿبضر كامل للمناقشات اليت جرت
أمامها يف مشركعات كاقرتاحات القوانٌن كالتعديالت اليت ق اقرتاحها  ،كيبكن
لرئيس اسلس أف يأمر بطباعة ىذه احملاضر  ،كتوزيعها على األعضاء  ،فيما إذا رأل
ضركرة لذلك  ،كإذا كانت الل نة قد أدخلت تعديالت على مشركع القانوف  ،فإهنا
ربيل ك دبوافقة رئيس اسلس مشركع القانوف بعد موافقتها عليو  ،إىل عبنة الشؤكف
الدستورية كالتشريعية أك إىل مكتب ىذه الل نة لضبط صياغتو خالؿ اؼبوعد ،
الذم وبدده رئيس اسلس كفقان ألحكاـ اؼبادة  533من الالئحة الداخلية  ،على أف
تقدـ الل نة تقريرىا حوؿ مشركع القانوف متضمنان بيانان بكافة اإلجراءات اليت سبت
أمامها كرأيها يف اؼبشركع اؼبدركس كأسبابو اؼبوجب ػ ػػة  ،كاالقرتاحات اليت قدمت
إليهػ ػ ػ ػ ػا  ،كاآلراء اؼبخالفة كأسباهبا مرفقة دبشركع القانوف كأسبابو اإليضاحية  ،كيف
حاؿ كاف عدد األعضاء الذين يبلكوف رأيان ـبالفان ال يقل عن نصف عدد أصحاب
رأم األغلبية  ،فإف ذلك مدعاة الختيار أحدىم كيما يتوىل توضيح رأيهم أماـ
اسلس يف اعبلسة العامة يف حاؿ رغبوا بذلك إىل جانب مقرر الل نة  ،الذم يتوىل
شرح تقرير الل نة أماـ اسلسن5ن  ،كالذم يتعٌن طباعتو كتوزيعو على أعضاء اسلس
قبل اعبلسة اؼبعينة ؼبناقشتو بأربع كعشرين ساعة على األقل  ،باستثناء اغباالت

) -)1المادة < – 9مف البلئحة الداخمية " :إذا كاف عدد أصحاب الرأم المعارض لرأل أغمبية المجنة ال يقؿ عف
نصؼ عدد أصحاب األغمبية ،جاز ليـ أف يختاركا ممثبل لتكضيح رأييـ أماـ المجمس .فإذا كاف عدد المعارضيف
لرأل األغمبية يقؿ عف النصاب المحدد في الفقرة السابقة ،كاف ليـ أف يثبتكا أسماءىـ في التقرير ،كأف يختاركا
مف بينيـ مف تككف لو أكلكية الكبلـ عنيـ أثناء مناقشة التقرير إذا طمبكا ذلؾ كتابة مف رئيس المجنة ،كاذا كاف
مف بينيـ ممثؿ إلحدل الييئات البرلمانية لؤلحزاب المعارضة كانت لو األكلكية عمييـ في الكبلـ "
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العاجلة اليت يقرر فيها مكتب اسلس إدراج التقرير جبدكؿ األعماؿ كاالكتفاء
بتالكتو يف اعبلسة .
 مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع القانون في المجلس وإقراره:

(ٔ)

يبدأ اسلس بدراسة تقرير الل نة بعد انعقاد اعبلسة بنصاب صحيح يف قراءة أولى
لمشروع القانون  ،ك يشرتط تالكة التقرير عند تعلقو دبشاريع قوانٌن مكملة للدستور ،
أك قوانٌن أساسية  ،أك يف حاؿ تضمن تقرير الل نة رأيان ـبالفان لرأم األغلبية  ،اليت صدر
عنها تقرير الل نة  ،أك يف حاؿ رأل اسلس ضركرة لتالكة التقرير  ،كيناقش اسلس
اؼببادئ كاألسس العامة اليت تضمنها اؼبشركع أك الداعية إلصداره  ،كاألىداؼ اليت يسعى
لتحقيقها  ،كبعد االنتهاء هبرم التصويت ألخذ اؼبوافقة على اؼبشركع من حيث اؼببدأ ،

حا يتسىن للم لس االنتقاؿ إىل دراسة مواده ماد نة مادة  ،كإذا مل وبع مشركع القانوف
باؼبوافقة عليو من حيث اؼببدأ بأغلبية اغباضرين َّ ،
عد ذلك رفضان للمشركع كفقان ألحكاـ
اؼبادة  503من الدستور اؼبصرم كاؼبادة  534من الالئحة الداخلية سلس الشعب
اؼبصرم .
بعد حصوؿ اؼبشركع على اؼبوافقة من حيث اؼببدأ ينتقل اسلس لدراسة مواد مشركع
القانوف ماد نة مادة  ،كهبرم تالكة اؼبادة كأخذ الرأم فيها  ،حبيث يأذف الرئيس بالكالـ
لطالبيو كفق ترتيب اؼبس لٌن الراغبٌن بالكالـ مع مراعاة ما ىو يف صا اؼبناقشةن1ن،
كفيما يتعلق باالقرتاحات اؼبقدمة على اؼبادة يأذف الرئيس باغبديث ؼبقدـ اؼبقرتح بالتعديل
كؼبعارض كاحد كؼبمثل اغبكومة  ،كلرئيس الل نة كمقررىا  ،كيبكن للرئيس أف يقرتح قفل
))1

 -مع مبلحظة ما كرد في المادة – 5;6مف البلئحة الداخمية بأنو " ال يجكز التبلكة أثناء الكبلـ في الجمسة إال

في التقارير كالنصكص كاالقتراحات كالتعديبلت كما قد يستأنس بو المتكمـ مف األكراؽ ".

( -)2المادة  5:9مف البلئحة الداخمية " مع مراعاة ما كرد بشأنو نص خاص عف األكلكية في الكبلـ يأذف الرئيس
بالكبلـ لطالبيو حسب ترتيب تقديـ طمباتيـ مع مراعاة صالح المناقشة.كعند تشعب امراء يراعى الرئيس بقدر

اإلمكاف ،أف يتناكب الكبلـ المؤيدكف كالمعارضكف لممكضكعات المعركضة لممناقشة  ،كمع عدـ اإلخبلؿ بحكـ
الفقرة السابقة يجكز لكؿ مف طالبي الكبلـ أف يتنازؿ عف دكره لغيره ،كعندئذ يحؿ المتنازؿ إليو محمو في دكره ".
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باب اؼبناقشة إذا كجد أف اؼبوضوع قد سبت اإلحاطة بكافة جوانبو  ،أك إذا كاف قد كرد
إليو طلب خطي موقع من عشرين عضوان على األقل بإقفػاؿ باب النقاش  ،كبشرط أف
يكوف قد ربدث يف موضوع اؼبناقشة اةناف من مؤيديو كاةناف من معارضيو على األقل ،
مع مالحظة أف التصويت هبرم تباعان على كل مادة  ،كيبدأ بأخذ الرأم على االقرتاحات
بأبعدىا كأكسعها عن النص  ،كعند الرفال يؤخذ الرأم على النص األصلي  ،على أف
تبدأ ىذه العملية بعد التأكد من اكتماؿ نصاب اغبضور من أجل التصويت يف حاؿ ق
إةارة ذلك  /اؼبادة  155من الالئحة  ،/كقد أجازت الالئحة إعادة النظر يف أم مادة
سبق كأف كافق اسلس عليها  ،كذلك يف حالتٌن  ،أكؽبما فيما إذا كاف من شأف اؼبوافقة
على إجراء تعديل يف مادة الحقة التأةًن دبواد سبقتها  ،أك مهرت أسباب جديدة تتعلق
باؼبادة بعد إقرارىا كقبل االنتهاء من اؼبداكلة يف مشركع القانوف  ،كذلك بناء على طلب
اغبكومة أك رئيس الل نة أك مقررىا أك عشرة من أعضاء اسلس /اؼبادتٌن /514-511
من الالئحة الداخلية .
بعد االنتهاء من اؼبداكلة يف مشركع القانوف  ،يتعٌن االنتظار ؼبدة أربعة أياـ حا
يصار ألخذ الرأم النهائي بالتصويت على مشركع القانوف  ،كذلك باستثناء اغباالت
اؼبستع لة اليت يقرر فيها اسلس أخذ الرأم النهائي يف مشركع القانوف بعد ساعة على
األقل  ،كيأيت ىذا الرتتيب الالئحي من أجل تطبيق نص اؼبادة  513من الالئحة بإتاحة
الفرصة أماـ تقدًن الطلبات الكتابية لرئيس اسلس من اغبكومة أك مقرر الل نة أك رئيسها
أك من أحد فبثلي اؽبيئات الربؼبانية لألحزاب  ،أك من عشرين عضوان على األقل بذجراء

مداولة ثانية يف بعال مواد مشركع القانوف متضمنان الطلب رقم اؼبادة كمربرات التعديل
اؼبطلوب  ،ككذلك الصياغة اؼبقرتحة لو  ،كذبرم اؼبداكلة حصران يف اؼبواد موضوع الطلب

تبعان لرتتيبها يف مشركع القانوف كفقان ألحكاـ اؼبواد  511-514من الالئحة .
كيبقى للم لس يف حاؿ أدخلت تعديالت على نصوص مشركع القانوف يف اعبلسة
العامة  ،أف وبيل اؼبشركع إىل الل نة اؼبختصة اليت درست اؼبشركع  ،باالشرتاؾ مع عبنة
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الشؤكف الدستورية كالتشريعية أك مكتبها إلبداء الرأم يف صياغة كتنسيق أحكاـ اؼبشركع ،
الذم ال يبكن بعدىا أف ىبضع للمناقشة إال ما تعلق بالصياغة فقط  /اؼبادة  /513من
الالئحة .
 النظر بمشروع القانون بطريق االستعجال :
للم لس أف يقرر النظر بطريق االستع اؿ ؼبوضوع معركض عليو إذا ما طلبت
اغبكومة أك أية عبنة من عباف اسلس  ،أك عشرة من أعضاء اسلس ذلك خطيان من
رئيس اسلس مع بياف مربرات الطلب  ،كقد أفردت الالئحة يف الباب التاسع من
أحكامها قواعد خاصة تتعلق باإلجراءات اليت يتعٌن إتباعها خالؿ ذلك ن5ن ،كإذا
قرر اسلس النظر دبشركع القانوف أك باقرتاح ؼبشركع القانوف بطريق االستع اؿ فإنو
يعطى األكلوية يف جػدكؿ األعمػاؿ  ،كتتم إحالتو إىل الل نة النوعية اؼبختصة
دبوضوعػ ػ ػ ػ ػ ػ و  ،أك يعهد بدراستو إىل عبنة خاصة يشكلها اسلس ألجل ذلك مباشرة ،
كلل نة أف تقدـ تقريرىا قبل هناية اعبلسة  ،اليت تقرر نظر اؼبشركع هبذه الصفة فيها ،أك
يف موعد وبدده اسلس  ،كللم لس أف هبرم مداكلة ةانية باؼبشركع دكف التقيد باؼبهل
احملددة بالالئحة  ،كيتوجس بعال الفقهاء من سوء استخداـ اغبكومة ؽبذا الطريق
عندما تل أ إليو يف هناية دكر االنعقاد العادم لتمرير بعال مشاريع القوانٌن كال تأخذ
نصيبها الكايف من الوقت للتمحيص كالدراسة على الرغم من أنبيتها ن1ن.
 مصير مشاريع القوانين بانتهاء الفصل أو الدور التشريعي :
من اؼبالحع أف اؼبشرع أفرد أحكامان خاصة ؼبشاريع القوانٌن  ،اليت ينتهي دكر
االنعقاد العادم أك الفصل التشريعي دكف أف تكوف قد أقبزت من قبل اسلس .
) -)1البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم مف المادة  316حتى 321

) -)2د .جكرجي شفيؽ سارم  ،نظاـ مصر الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 955
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 ففي بداية كل دور انعقاد عادي  /اؼبادة  515من الالئحة /
تستأنف اللجان حبث ما لديها من مشركعات دكف حاجة ألم إجراء  ،إال أنو

لرئيس ؾبلس الوزراء عند حدكث تغيًن كزارم طلب تأجيل النظر لفرتة ال تزيد عن
ةالةٌن يوما من أجل متابعة النقاش أك اسرتدادىا أك طلب تعديلها .
يف حٌن يستأنف المجلس النظر بالتقارير اؼبعدة حوؿ مشركعات القوانٌن
باغبالة اليت كردت إليها  ،إال يف حاؿ طلبت اغبكومة عند حدكث التغيًن الوزارم
إعاديا لل نة من أجل ازباذ ما ىو متاح ؽبا دستوريان بتعديل اؼبشركعات أك
اسرتدادىا .
 يف بداية كل فصل تشريعي /اؼبادة  520من الالئحة /
يقوـ رئيس اسلس خالؿ اػبمسة عشر يومان من تاريخ افتتاح دكر االنعقاد األكؿ
للفصل التشريعي اعبديد  ،بإعالـ اغبكومة دبشركعات القوانٌن  ،اليت مل تفصل فيها
اؽبيئة التشريعية السابقة  ،كتسقط ىذه اؼبشركعات إذا مل تطلب اغبكومة من رئيس
اسلس االستمرار بالنظر فيها خالؿ شهرين من تاريخ اإلعالـ اؼبذكور لنفان .
ٕ – االقتراحات بمشروعات قوانين (ٔ):

نص الدستور اؼبصرم يف اؼبادة  505منو  " :لرئيس اعبمهورية كلكل عضو من
أعضاء ؾبلس الشعب حق اقرتاح القوانٌن " ،إال أف الالئحة الداخلية سلس الشعب يف

اؼبادة 525منها قيدت حرية األعضاء حٌن منعت تقدًن االقرتاح بقانوف من أكثر من
عشرة أعضاء  ،كىو تقييد مل هبد الكثًن من الدارسٌن ما يربره دستوريان كعمليان  ،بل على
العكس اعترب البعال أف النتائج قد تكوف أفضل يف حاؿ ربققت القناعة بأنبية االقرتاح
بقانوف عند أكرب عدد فبكن من األعضاء  ،فضالن عن أف ىذا التقييد قد يدفع األعضاء
( -)1العبارة كما كردت في الفصؿ الثالث مف الباب السادس في البلئحة التنفيذية لمجمس الشعب المصرم كفؽ آخر
تعديؿ ليا في عاـ 2008
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إىل التحايل على النص  ،كترتيب االتفاؽ بينهم على أف هبرم التوقيع من أحدىم ،
كيقوـ الباقوف بتأييده أةناء اؼبناقشة يف اعبلسة أماـ اسلسن5ن ،كقد اشرتطت الالئحة تقدًن
االقرتاح بقانوف مصاغان ضمن مواد كمرفقان دبذكرة إيضاحية تتضمن اؼبستند الدستورم يف
االقرتاح كاؼببادئ اليت يقوـ عليها  ،كاألىداؼ اليت يرمي االقرتاح إىل ربقيقها .

 التدقيق األولي من رئيس المجلس :
يتوىل رئيس اسلس يف البداية التدقيق يف الشكل اؼبطلوب  ،كمدل اؼبواءمة مع
الدستور كأحكامو  ،كإخطار العضو مقدـ االقرتاح بنتي ة ىذا التدقيق  ،كإذا بقي
العضو مصران عرض الرئيس اؼبوضوع على مكتب اسلس  ،كإذا استمر باإلصرار
يعرض األمر على اسلس  ،كيف حاؿ كاف اؼبقرتح مستوفيان لشرائط تقديبو الشكلية ،
فإف االقرتاح بقانوف ال وباؿ إىل الل نة اؼبختصة مباشرة  ،كما ىو اغباؿ عند النظر
يف مشاريع القوانٌن اؼبقدمة من اغبكومة  ،كإمبا يقوـ رئيس اسلس بإحالة االقرتاح
بقانوف إىل عبنة االقرتاحات كالشكاكل من أجل دراستو  ،كبياف الرأم للم لس يف

جواز النظر باالقرتاح  ،أك إرجاء النظر فيو  ،أك اقرتاح رفضو بناءن على أسباب ترتبط
دبوضوع االقرتاح ن1ن  ،كمربر ذلك الفارؽ أف اغبكومة كحبكم أهنا اعبهة اليت تقوـ
بتنفيذ القوانٌن  ،فإف لديها اػبربة يف معرفة الصعوبات اليت تعرتضها  ،كمن ل إعداد
القوانٌن اليت تغطي الثغرات اليت تن م عن ىذه الصعوبات  ،ككذلك يتوفر لديها
األجهزة الفينة اؼبتخصصة إلعداد مشاريع القوانٌن اؼبقدمة سلس الشعب ن4ن.

) -)1لممزيد راجع د .عمي الصاوي ،مشركع الئحة جديدة لمجمس الشعب  ،مرجع سابؽ  ،ص  190ككذلؾ :
د.جورجي شفيؽ ساري  ،أصكؿ كأحكاـ القانكف الدستكرم  ،نظاـ مصر الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 993

(-)2المادة  990مف الدستكر المصرم " يحاؿ كؿ مشركع قانكف إلى إحدل لجاف المجمس لفحصو كتقديـ تقرير عنو
عمى أنو بالنسبة إلى مشركعات القكانيف المقدمة مف أعضاء مجمس الشعب فإنيا ال تحاؿ إلى تمؾ المجنة إال بعد

فحصيا أماـ لجنة خاصة إلبداء الرأم في جكاز نظر المجمس فييا  ،كبعد أف يقرر المجمس ذلؾ ".

) -)3د .عبد الغني بسيكني عبد اهلل  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 653
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 موافقة المجلس بجواز النظر باقتراح بقانون :

عندما يعطي اسلس موافقتو على النظر باقرتاح القانوف  ،وباؿ إىل الل نة النوعية
اؼبختصة دبوضوعها  ،كيراعى عند إحالتو فيما إذا كاف ىناؾ مشركع قانوف أك اقرتاح

بقانوف مرتبطان باؼبوضوع ذاتو  ،قد أحيل سابقان إىل إحدل الل اف ليصار لدراستهما
معان  ،كتقوـ الل نة احملاؿ إليها اقرتاح قانوف بعرضو على عبنة الشؤكف التشريعية
كالدستورية  ،من أجل التقدير الفين للصياغة كتنسيق مواد اؼبقرتح  ،إال أنو كيف حاؿ
رفال اسلس النظر باالقرتاح بقانوف اؼبقدـ من أحد األعضاء  ،ال هبوز تقديبو ؾبددان
يف نفس دكر االنعقاد  /اؼبادة  535من الالئحة  ، /كيف اؼبقابل مل يرد ىذا القيد
على مشركع القانوف اؼبقدـ من اغبكومة كما يفهم من نص اؼبادة  555دستورن5ن.
 دراسة االقتراح بقانون من قبل اللجنة المختصة :
تنظر الل اف باقرتاحات القوانٌن اؼبقدمة من األعضاء  ،كدبشركعات القوانٌن
احملالة إليها  ،كتعد تقريران كاحدان خبصوصها يف حاؿ تعلقت بنفس اؼبوضوع أك كانت
مرتبطة ببعضها بعضان  ،كىي يف ذلك أماـ حالتٌن :

 إذا كجدت الل نة تعارضان بٌن اؼبشاريع كاالقرتاحات اؼبعركضة عليها يف اؼببادئ
األساسػ ػية  ،اليت تقوـ عليها كاليت تشكل مرتكزان إلقرارىا  ،ففي ىذه اغبالة تقدـ الل نة
رأيها إىل اسلس يف تقرير خاص ألخذ موافقتو على أحد ىذه اؼبشركعات أك
االقرتاحات من أجل دراستو  ،كحبث مواده يف حٌن تعترب اؼبشركعات أك االقرتاحات
األخرل مرفوضة .

( -)1المادة  999مف الدستكر المصرم " كؿ مشركع قانكف اقترحو أحد األعضاء كرفضو المجمس ال يجكز تقديمو
ثانيةن في نفس دكر االنعقاد  ، ".كقد أكدتو البلئحة الداخمية بالمادة  9:9التي تنص  " :االقتراحات بمشركعات
القكانيف التي يرفضيا المجمس أك التي يستردىا مقدمكىا أك التي تسقط طبقان ألحكاـ المادة السابقة ال يجكز إعادة

تقديميا في دكر االنعقاد ذاتو "
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 يف حاؿ كجدت الل نة أف اؼبشركعات كاالقرتاحات اؼبعركضة متفقة من حيث اؼببدأ
فإف الل نة تعتمد مشركع القانوف أساسان للتدارس يف الل نة  ،كيف حاؿ عدـ كجود
مشركع قانوف متعلق بذات اؼبوضوع  ،ككانت ىناؾ اقرتاحات مرتبطة ببعضها فإف
تاريخ التقدًن يلعب دكران يف ربديد اؼبقرتح الذم سيكوف أساسان للدراسة  ،كيعطى يف
ىذه اغبالة األكلوية لالقرتاح بقانوف الذم جرل تقديبو أكالن  ،كهبرم التعامل يف ىذه
اغبالة مع االقرتاحات األخرل على أهنا اقرتاحات بالتعديل  ،كتدرس مع االقرتاح
األساس حبيث تقدـ الل نة تقريران موحدان عنها  ،على أف اؼبوافقة من الل نة الدارسة
على أم اقرتاح بقانوف يتضمن زيادة يف النفقات العامة  ،أك يؤدم إىل نقص يف
كيضمن ىذا
اإليرادات اؼبقررة  ،وبتم عليها أخذ رأم عبنة اػبطة كاؼبوازنة حوؿ ذلك ٌ ،
الرأم يف التقرير النهائي .
 مناقشة االقتراح بقانون في المجلس وإقراره :
زبضع اؼبناقشة لالقرتاح بقانوف  ،ككذلك دراستو يف اعبلسة العامة إىل ذات
القواعد  ،اليت ربكم عمل اسلس عند مناقشة مشركعات القوانٌن اؼبقدمة من
اغبكومة  ،من ضركرة توفر نصاب االنعقاد كنصاب التصويت كاؼبداكلة يف مواده مادةن
مادة  ،كترتيب الكالـ كازباذ القرار بإقفاؿ باب النقاش  ،كقواعد إعماؿ اؼبداكلة
للمرة الثانية  ،كإقرار مواده كالتصويت على ؾبمل االقرتاح  ،كيستثىن من ىذه القواعد
ما كرد بشأنو نص خاص  /اؼبادة  / 524من الالئحة الداخلية .
 تنازل العضو عن اقتراح القانون وسقوطو :
يبكن للعضو الذم تقدـ باقرتاح القانوف كقبل أف يبدأ اسلس دبناقشة مواد
االقرتاح اؼبقدـ من قبلو تقدًن طلب خطي لرئيس اسلس  ،يتضمن التنازؿ عنو  ،إال
أنو يبكن ألم من األعضاء الطلب خطيان من رئيس اسلس االستمرار يف نظر االقرتاح

 /اؼبادة  525من الالئحة ./
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يسقط االقرتاح بقانوف الذم مل تبدأ اؼبناقشة يف نصوصو  ،كاؼبقدـ من عضو
زالت عنو صفة العضوية  ،إال إذا تقدـ أحد األعضاء كأيده عشرة من األعضاء
بطلب خطي لالستمرار بنظر االقرتاح  /اؼبادة  530من الالئحة  ، /كيف كل األحواؿ
تسقط صبيع االقرتاحات دبشاريع القوانٌن مع انتهاء الفصل التشريعي ما مل يتقدـ
مقدمو ىذه االقرتاحات  ،الذين ق انتخاهبم ؾبددا" بطلب خطي للتمسك هبا خالؿ
ةالةٌن يومان من بداية الفصل التشريعي اعبديد  /اؼبادة  531من الالئحة . /

ثالثاً – المكانة الدستورية والالئحية لمجلس الشورى(ٔ):

استحدث اؼبشرع الدستورم يف مصر كدبوجب التعديل الذم كافق عليو ؾبلس
الشعب اؼبصرم يف  5540/3/ 40ؾبلس الشورل يف الباب السابع  ،كخصص لو
الفصل األكؿ من اؼبادة  -553حا اؼبادة  101من الدستور اؼبصرم  ،الذم تضمن
تكوين ىذا اسلس كمدة كاليتو كاختصاصاتو  ،اليت طرأ عليها تعديالف جوىرياف األكؿ
كاف بالتعديل اعبارم على دستور عاـ  5535يف لذار من عاـ  1003كالذم أخذ
باالختصاص االستشارم يف ؾباالت ؿبددة  ،ككذلك باالختصاص التشريعي التشاركي

مع ؾبلس الشعب  ،كعلى كبو كجويب يف موضوعات أخرل كؿبددة  ،ك ينظم العمل يف
داخل ؾبلس الشورل دبوجب الالئحة الداخلية للم لس  ،اؼبوافق على العمل هبا اعتبارا
من يوـ األحد من شعباف سنة  5304ى رية اؼبوافق  11من مايو سنة 5544
ميالدي ػ ػة  ،كاؼبعدلة بقرارات اسلس الصادرة يف  12نوفمرب  5543ك  54يناير 5544
))1

 " الشكرل أحد مبادئ الحكـ في اإلسبلـ  ،كقد شيدت مصر أكثر مف تجربة لمشكرل في تاريخيا الحديث كقدكانت البداية األكلى لتطكر الحياة النيابية في مصر مع إنشاء المجمس العالي الذم أسسو محمد عمى في
نكفمبر ،1824ككاف يتككف مػف نظار الدكاكيف كرؤساء المصالح كاثنيف مف األعياف مف كؿ مديرية يقكـ أىالي
المديرية بانتخابيما  ..كبعد ذلؾ قاـ محمد عمى في عاـ  1829بإنشاء مجمس " المشكرة " ككاف يتككف مف مائة
كستة كخمسيف عضكان  .كجعؿ رئاسة ىذا المجمس البنو إبراىيـ  ..ككاف ىذا المجمس يعقد مرة كاحػدة في السنة

الستشارتو في مسائؿ التعميـ كاإلدارة كاألشغاؿ العمكمية  ،كأيضا الشكايات التي كانت تقدـ إليو  ،لتقديـ الحمكؿ

المناسبة ليا ".منشكر عمى مكقع مجمس الشكرل المصرم  2012عمى العنكاف االلكتركني :
www.shoura.gov.eg
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ك  3فرباير  5550ك  15مارس  5551ك 13يونيو  ،5551ك كاف لخر ىذه
التعديالت بتاريخ  55مايو  ، )1(1050كما تسرم يف شأف ؾبلس الشورل األحكاـ
الدستورية اؼبطبقة على ؾبلس الشعب عبهة نصاب االنعقاد كالتصويت  ،كغًن ذلك من
اؼبواد اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  101من الدستور  ،كدبا ال يتعارض مع األحكاـ اػباصة
دب لس الشورل اؼبنصوص عليها يف الفصل اؼبتعلق بو ن1ن.
إىل أف صدر اإلعالف الدستورم يف لذار من عاـ  ، 1055الذم تضمن تعديالت
جوىرية دبضموف ىذه النصوص  ،اؼبتعلقة دب لس الشورل اؼبصرم كمشاركتو
باالختصاص التشريعي  ،ككذلك األمر بعد صدكر دستور مصر لعاـ . 1051
 -5تكوين مجلس الشورى :

أخذ اؼبشرع يف دستور مصر لعاـ  5535يف تكوين ؾبلس الشورل اؼبصرم بفكرة

االنتخاب لثلثي األعضاء  ،كالتعيٌن للثلث الباقي من قبل رئيس اعبمهورية ،كأكد على
مراعاة نسبة التمثيل بالنصف على األقل يف ىذا اسلس بالنسبة للعماؿ كالفالحٌن ،
على أف ال يقل عدد أعضاء ؾبلس الشورل عن مئة كاةنٌن كةالةٌن عضوان ن4ن ،كبقي

ؿبافظان على ىذه األحكاـ  ،كمل يطرأ عليها أم تعديل منذ صدكره كحا إلغاء العمل
بو بعد ةورة  11يناير  ، 1055كاستمرت ىذه األحكاـ دبا تضمنو اإلعالف
الدستورم يف اؼبادة  41منو ن3ن  ،ك مدة اسلس ست سنوات ميالدية من تاريخ أكؿ
))1

 -المنشكر عمى المكقع االلكتركني http://www.youtube.com :

) - )2المادة  508مف الدستكر المصرم " تسرل في شأف مجمس الشكرل األحكاـ الكاردة بالدستكر في المكاد( :
 62،88فقرة ثانية-106-105-104-102-101-100-99-98-97-96-95-94-93-91-90-89 ،
 ،-134-130-129-107كذلؾ فيما ال يتعارض مع األحكاـ الكاردة في ىذا الفصؿ  ،عمى أف يباشر
()3

()4

االختصاصات المقررة في المكاد المذككرة مجمس الشكرل كرئيسو ".
 كقد حدد قانكف مجمس الشكرل رقـ  120لعاـ  1980المعدؿ في المادة األكلى منو عدد األعضاء بمائتيفكسبعيف عضكا وينتخب ثمثا أعضاء المجمس بطريؽ االنتخاب المباشر السرم العاـ.
 المػػػػادة  68مف اإلعالف الدستوري الصادر في  5099/6/60جامعا أحكاـ المادتيف  9<:/9<9مفالدستور المصري لعاـ  " 500:يشكؿ مجمس الشكرل مف عدد مف األعضاء يحدده القانكف عمى أال يقؿ عف
مائة كاثنيف كثبلثيف عضكان  ،كينتخب ثمثا أعضاء المجمس باالقتراع المباشر السرم العاـ عمى أف يككف نصفيـ=
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اجتماع لو  ،كيت دد انتخاب كاختيار نصف األعضاء اؼبنتخبٌن كاؼبعينٌن كل ةالث
سنوات  ،كهبوز إعادة انتخاب أك تعيٌن من انتهت مدة عضويتو من األعضاء  ،على
أف يتم ربديد من تنتهي مدة عضويتهم يف هناية ةالث السنوات األكىل  ،بطريق القرعة
اليت هبريها اسلس  ،كهبب أف يتم االنتخاب خالؿ الستٌن يومان السابقة على انتهاء
مدة العضوية  ،كيتم التعيٌن خالؿ الثالةٌن يومان السابقة على انتهائها  ،كال هبوز
ألعضائو اعبمع بٌن عضوية ؾبلس الشورل كعضوية ؾبلس الشعب ن5ن.
 -1دور مجلس الشورى في مجال التشريع :

منذ أف أنشا ؾبلس الشورل اؼبصرم دبوجب التعديل الدستورم لدستور  5535يف
عاـ  5540كاف لو دكراف  ،األكؿ تضمنتو اؼبادة  553من دستور  5535كىو اؼببادرة
بالدراسة كاالقرتاح  ،كيبلٌ اسلس ما تنتهي إليو دراستو من توصيات كاقرتاحات إىل
رئيس اعبمهورية كؾبلس الشعب كؾبلس الوزراءن1ن ،كالدكر الثاين استشارم نصت عليو
اؼبادة  551كيتعلق بإبداء الرأم فػ ػػي قضايا تشريعية ؿبددة  ،كذلك كلو قبل التعديل

الدستورم يف عاـ  ، 1003إذ مل يك ػٌػن يشكل ؾبلس الشورل غرفة ةانية يف الربؼباف
اؼبصرم باؼبعىن اؼبتعارؼ عليو برؼبانيان  -من حيث التكوين كنسبة اؼبعينٌن فيو  ،كمن
حيث الدكر التشريعي االستشارم كانتفاء الدكر الرقايب لو  -فقد كاف دكره استشاريان
حبتان  ،كبالنتي ة فهو غًن ملزـ سلس الشعب أك سلػػس الوزراء أك لرئيس اعبمهورية ،
ككاف كجو اإللزاـ بالنص ىو كجوب أخذ الرأم فقط  ،كقد يك ٌجو العديد من االنتقادات
لدكر ؾبلس الشورل  ،ككاف من أنبها بأف ىناؾ مراكػ ػػز دراسات قومية تعمل على
الدراسة كإب ػ ػ ػ ػػداء اؼبشورة الفنية اؼبتخصصة  ،كمن ل ال حاجة لوجود ؾبلس شورل على

=عمى األقؿ مف العماؿ كالفبلحيف ،كيعيف رئيس الجميكرية الثمث الباقي  ،كيحدد القانكف الدكائر االنتخابية
))1
()2

الخاصة بمجمس الشكرل" منشكر عمى المكقع االلكتركني www.shoura.gov.eg :
 كفؽ أحكاـ المادة  3مف القانكف رقـ  120لسنة  1980المتعمؽ بتككيف مجمس الشكرل نفس المكقع السابؽ -بمكجب أحكاـ المادة الثانية مف البلئحة الداخمية لمجمس الشكرل .
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تغًن بعد التعديل الدستورم يف
ىذا النحو الذم أكجده الدستور  ،على أف ىذا الدكر َّ
عاـ  ، 1003كقد يع ِّدؿ ىذا الدكر كذلك فيما بعد دبوجب اإلعالف الدستورم لعاـ
 ،1055كبعد صدكر دستور مصر لعاـ . 1051
 دور مجلس الشورى قبل التعديل الدستوري في عام : ٕٓٓٚ
نصت اؼبادة  553من الدستور اؼبصرم لعاـ 5535على اختصاص ؾبلس

الشورل بالمبادرة من تلقاء نفسو " ...بدراسة كاقرتاح ما يراه كفيال باغبفاظ على
مبادئ ةوريت 14يوليو 51 ، 5511مايو  5535كدعم الوحدة الوطنية كالسالـ
االجتماعي  ،كضباية ربالف قول الشعب العاملة كاؼبكاسب االشرتاكية ك اؼبقومات
األساسية للم تمع كقيمو العليا كاغبقوؽ كاغبريات كالواجبات العامة  ،كتعميق النظاـ
االشرتاكي الديبقراطي كتوسيع ؾباالتو "  ،يف حٌن نصت اؼبادة  551منو على الدكر
االستشاري الذم يقوـ بو ؾبلس الشورل  ،كالبد فيو من أخذ رأيو يف اؼبوضوعات
احملددة بنص تلك اؼبادة دكف أف يكوف ىذا الرأم ملزمان من حيث النتي ة  ،كىذه
اؼبوضوعات ىي :
 االقرتاحات اػباصة بتعديل مادة أك أكثر من مواد الدستور. مشركعات القوانٌن اؼبكملة للدستور. مشركع اػبطة العامة للتنمية االجتماعية كاالقتصادية. معاىدات الصلح كالتحالف كصبيع اؼبعاىدات اليت يرتتب عليها تعديل يفأراضى الدكلة أك اليت تتعلق حبقوؽ السيادة.
 مشركعات القوانٌن اليت وبيلها إليو رئيس اعبمهورية . ما وبيلو رئيس اعبمهورية إىل اسلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامةللدكلة أك بسياستها يف الشؤكف العربية أك اػبارجية.
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 الدور المناط بمجلس الشورى بعد التعديل الدستوري في عام : ٕٓٓٚ
بعد التعديل اعبارم على دستور  5535بتاريخ  1003/4/12طرأ تغيًن جوىرم
على الدكر اؼبناط دب لس الشورل  ،كتطور ىذا الدكر ليصبح للم لس ةالةة أدكار ،
دكر المبادرة بالدراسة واالقتراح  ،كدكر الشريك يف العملية التشريعية كعلى كبو
حصرم فيما حدده النص الدستورم يف اؼبادة  ، 553كدكر لخر استشاري يف
مواضيع حددىا الدستور بنص اؼبادة  551منو .
 دور المبادر بالدراسة واالقتراح لقد حافع ؾبلس الشورل على ىذا الدكر اؼبناط

بو قبل التعديل يف مقدمة اؼبادة  553من الدستور  ،مع استبعاد اغبديث عن مبادئ
ةوريت عاـ  5511كعاـ  ،5535كعبارة تعميق النظاـ االشرتاكي الديبقراطي كتوسيع
ؾباالتو  ،كأبقى على كل ما يراه ىذا اسلس ضركريان للمحافظة على الوحدة الوطنية
كالسالـ االجتماعي ،كما فيو من ضباية للمقومات األساسية للم تمع اؼبصرم كقيمو

العليا  ،ككذلك للحقوؽ كاغبريات كالواجبات العامة .
 دور الشريك في التشريع كأصبح من اؼبمكن أف يطلق عليو الغرفة الثانية بالربؼباف ،
كذلك عندما نصت اؼبادة  553من الدستور يف قسمها الثاين على أنو هبب أخذ
موافقة ؾبلس الشورل عندما يتعلق األمر بػ :

 -"5تعديل أية مادة من مواد الدستور كذلك كفق أصوؿ اؼبناقشة  ،كقواعد أخذ اؼبوافقة
اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  545من الدستور  ،كاؼبطبقة أماـ ؾبلس الشعب عند مناقشة
كإقرار مشركعات التعديل يف الدستور .
نص على أرقاـ
 -"1مشركعات القوانٌن اؼبكملة للدستور ،ككاف أكثر ربديدا عندما َّ
ىذه اؼبواد من الدستور  ،كاؼبتعلقة بقانوف األحزاب(الوادة  5دستىر)  ،قانوف اعبنسية (الوادة
 6دستىر)،قانوف الصحافة كاإلعالـ (الوادة 48دستىر) ،قانوف فبارسة اغبقوؽ السياسية (الوادة
 62دستىر ) ،الرتشيح ؼبنصب رئيس اعبمهورية كاالستفتاء عليو ( الوادة 76دستىر) ،اياـ
رئيس اعبمهورية باػبيانة العظمى (الوادة  85دستىر) ،قانوف االنتخابات ( الوادة  87دستىر)،
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قانوف ؾبلس الشعب كما يتعلق بشركط العضوية (الوىاد  91-89-88دستىر) ،قانوف ؿباكمة
الوزراء (الوادة 161دستىر)  ،قانوف اإلدارة احمللية ( الوادة 163دستىر) ،قانوف السلطة القضائية
( الوىاد  171 -168 -167دستىر) ،قانوف ؿباكم أمن الدكلة(الوادة 171دستىر) ،قانوف ؾبلس
الدكلة (الوادة 172دستىر) ،تشكيل ؾبلس القضاء األعلى ( الوادة 173دستىر) ،قانوف احملكمة
الدستورية العليا اختصاصها كتشكيلها كحصانة أعضائها كاألحكاـ الصادرة عنها
(الوىاد  178-177-176 -175دستىر)،قانوف مكافحة اإلرىاب (الوادة  179دستىر ) ،القانوف
اؼبتعلق بالقضاء العسكرم (الوادة  183دستىر) ،قانوف ؾبلس الشورل (الوىاد-197-196
198دستىر)،سلطة الصحافة كحريتها كإصدار الصحف كحق الصحفيٌن باغبصوؿ على
األنباء كاؼبعلومات كإنشاء اسلس األعلى للصحافة (الوىاد -2111-219-218-217-216
211دستىر) .
 -"4معاىدات الصلح كالتحالف كصبيع اؼبعاىدات  ،اليت يرتتب عليها تعديل يف أراضى
الدكلة أك اليت تتعلق حبقوؽ السيادة .
كقد عاجل اؼبشرع حالة االختالؼ بالرأم بٌن ؾبلس الشعب كالشورل بالنسبة
للمواد اليت يتعٌن اؼبوافقة بٌن اسلسٌن عليها كفق الرتتيب التايل :
وبيل رئيس ؾبلس الشعب اؼبواد اؼبختلف عليها إىل عبنة مشرتكة مكونة من رئيسي
اسلسٌن كعضوية سبعة أعضاء من كل ؾبلس القرتاح نص  ،يعرض على كل ؾبلس
على حدة  ،كإذا مل تتم اؼبوافقة يدعى اسلساف إىل اجتماع مشرتؾ برئاسة رئيس
ؾبلس الشعب  ،يتعٌن أف وبضره أغلبية أعضاء كال اسلسٌن على األقل  ،كيصدر
القرار بأغلبية اغباضرين بالتصويت دكف مناقشة  ،لكن مع مراعاة ما يتطلبو الدستور
من أغلبيػ ػ ػػة خاصة ن5ن.
 دور استشاري اير ملزم  ،عندما نصت اؼبادة  551اؼبعدلة على أنو " يؤخذ رأل
ؾبلس الشورل فيما يلي :
()1

 -المادة  9<7مف الدستكر المصرم بعد التعديؿ الجارم عاـ 2007
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 –5مشركع اػبطة العامة للتنمية االجتماعية كاالقتصادية.
 –1مشركعات القوانٌن اليت وبيلها إليو رئيس اعبمهورية.
 –4ما وبيلو رئيس اعبمهورية إىل اسلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدكلة
أك بسياستها يف الشؤكف العربية أك اػبارجية".
كيف ىذه اغبالة يبل ؾبلس الشورل رأيو يف ىذه األمور إىل رئيس اعبمهورية
كؾبلس الشعب خالؿ مدة ال تت اكز الشهر من تاريخ كصوؿ طلب الرأم إىل ؾبلس
الشورل دكف أف يكوف ىذا الرأم بالضركرة ملزمان لتلك اؼبؤسسات  ،كسلس الشورل
طلب مد اؼبهلة ؼبدة فباةلة  ،كيف حاؿ مل يبل عن رأيو اعترب ذلك موافقة منو على
اؼبوضوع اؼبطركح ألخذ الرأم ن5ن.

 الدور المناط بمجلس الشورى بعد اإلعالن الدستوري لعام ٕٔٔٓ:
بعد صدكر ىذا اإلعالف يف  1055/4/12تراجع الدكر اؼبناط دب لس الشورل
لينحصر يف دكرين اةنٌن كعلى كبو أضيق فبا كاف عليو يف دستور  ، 5535كمل يعد لو
فعاؿ أك سلطة يف اساؿ التشريعي  ،كبقي لو فقط :
أم دكر ٌ

 دور المبادرة بدراسة واقتراح ما يراه كفيال باغبفاظ على دعم الوحدة الوطنية

كالسالـ االجتماعي  ،كضباية اؼبقومات األساسية للم تمع كقيمو العليا كاغبقوؽ
كاغبريات كالواجبات العامة .
))1

 -المادة  9:مف قانكف مجمس الشكرل رقـ  120لعاـ  1980كفؽ آخر تعديؿ لو بالمرسكـ بقانكف رقـ 109

لعاـ " :2011يحيؿ رئيس الجميكرية بقرار منو إلى مجمس الشكرل المكضكعات الداخمة في اختصاصو الكارد
ذكرىا بالبنكد الخمسة األكلى مف المادة ( ) 195مف الدستكر.كيجب عمى مجمس الشكرل أف يبدل رأيو فيما
أحيؿ إليو خبلؿ مدة ال تجاكز شي انر مف تاريخ كصكؿ القرار الجميكرم إليو كلو أف يطمب مد ىذه الميمة بما ال
يجاكز مدة أخرل مماثمة.فإذا انقضت المدة المشار إلييا في الفقرة السابقة كلـ يبمغ رئيس الجيكرية برأيو اعتبر

ذلؾ مكافقة منو عمى المكضكع المحاؿ إليو ،.ككذلؾ المادة ;9منو "يحيؿ رئيس مجمس الشعب إلى رئيس
مجمس الشكرل المكضكعات التي تدخؿ في اختصاصو طبقا لؤلحكاـ المقررة في البنديف األكؿ كالثاني مف
المادة ( ) 195مف الدستكر ،كيسرل في ىذا الشأف حكـ الفقرتيف الثانية كالثالثة مف المادة السابقة".
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 دور استشاري اير ملزم  ،ك يتعٌن أخذ رأيو يف :

 مشركع اػبطة العامة للتنمية االجتماعية كاالقتصادية.
 مشركعات القوانٌن اليت وبيلها إليو رئيس اعبمهورية.
 ما وبيلو رئيس اعبمهورية إىل اسلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدكلة أك
ن5ن
بسياستها يف الشؤكف العربية أك اػبارجية.

الفرع الثاني
دور رئيس الجمهورية في مجال التشريع
كنٌا قد أكضحنا أف الدستور اؼبصرم جعل من ؾبلس الشعب ىو صاحب
االختصاص العاـ بسلطة التشريع بصراحة نص اؼبادة  42من الدستور  ،كلو أف يشرع
يف أم ؾباؿ من اساالت دكف استثناء طاؼبا أنو يصدر قواعد عامة ؾبردة  ،إال أنو كرغم
ذلك فقد أعطى لرئيس اعبمهورية دكران يف العمل التشريعي اليت ين زه ؾبلس الشعب ،
كما منحو بعال االختصاصات التشريعية  ،بإصدار قرارات ؽبا قوة القانوف ضمن شركط
كضوابط حدديا أحكاـ الدستور اؼبعدؿ حا عاـ  ، 1003كس ىكت عن التفصيل فيها
اإلعالف الدستورم الصادر عاـ  1055بعد قياـ ةورة  11يناير  ،كالذم أكقف العمل

بدستور . 5535
()1

 نصت المػػػػػادة  6:مف اإلعبلف الدستكرم عمى أف "يتكلى مجمس الشكرل فكر انتخابو دراسة كاقتراح ما يراهكفيبلن بالحفاظ عمى دعـ الكحدة الكطنية كالسبلـ االجتماعي كحماية المقكمات األساسية لممجتمع كقيمو العميا
كالحقكؽ كالحريات كالكاجبات العامة كيجب اخذ رأل المجمس فيما يمي  - :مشركع الخطة العامة لمتنمية

االجتماعية كاالقتصادية - .مشركعات القكانيف التي يحيميا إليو رئيس الجميكرية - .ما يحيمو رئيس الجميكرية
إلى المجمس مف مكضكعات تتصؿ بالسياسة العامة لمدكلة أك بسياستيا في الشئكف العربية أك الخارجية- .
كيبمغ المجمس رأيو في ىذه األمكر إلى رئيس الجميكرية كمجمس الشعب " .
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أوالً – دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية :
لرئيس اعبمهورية دكر مشارؾ يف بداية العمل التشريعي كاقرتاح القوانٌن اليت تدرس
أماـ ؾبلس الشعب على شكل مشركعات قوانٌن  ،كلخر بعد االنتهاء من إقرار مشركع
القانوف  ،كحاؿ كجد ضركرة لالعرتاض عليو قبل إصداره  ،ككذلك فإف إصدار القانوف
من قبلو يعترب مشاركة يف العملية التشريعية عبهة إمهاره غبيز الوجود الفعلي .
 -5اقتراح القوانين لمجلس الشعب  :يقوـ ؾبلس الوزراء بإعداد مسودات القوانٌن

بواسطة األجهزة الفنية اؼبتخصصة اؼبوجودة لدل اغبكومة  ،كبعد االستناد إىل اؼبعلومات
اؼبتوفرة لديها  ،كذلك است ابة للحاجة التشريعية اليت تتلمسها أةناء فبارستها لسلطتها

التنفيذية  ،على شكل مشركعات قوانٌن يقرتحها الرئيس سلس الشعب كفقان ألحكاـ
اؼبادتٌن  512-505من الدستور  ،كعلى ىذا النحو يشكل التشريع اغبكومي القسم
األكرب كاألكثر طغيانان على جدكؿ أعماؿ ؾبلس الشعب اؼبصرم  ،كما ىو اغباؿ لدل
غالبية برؼبانات العامل.
 -1االعتراض على القوانين  :يبلك رئيس اعبمهورية عند إحالة مشاريع القوانٌن اؼبقرة
من ؾبلس الشعب إليو إلصدارىا  ،االعرتاض عليها كإعاديا إىل ؾبلس الشعب إلعادة
النظر فيػػها  ،على أف يتم ذلك كفق القواعد الدستورية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 554

من الدستور  ،كيتبع اسلس يف مناقشة االعرتاض األصوؿ اؼبنصوص عنها يف اؼبادة 514
من الالئحة الداخلية سلس الشعب  ،مع اإلشارة إىل أف ىذا اغبق كدبوجب اإلعالف
الدستورم عاـ  1055أصبح يباشره كعلى كبو مؤقت اسلس األعلى للقوات اؼبسلحة
ن5ن ،كبالعودة للقواعد اؼبستقرة يتعٌن :
))1

 -مػػػػػادة  89مف اإلعالف الدستوري  " 5099يتكلى المجمس األعمى لمقكات المسمحة إدارة شئكف الببلد كلػو في

سبيؿ ذلؾ مباشرة السمطات امتية  -1 :التشريع -2 ،إقرار السياسة العامة لمدكلة كالمكازنة العامة كمراقبة تنفيذىا ،
 -3تعييف األعضاء المعينيف في مجمس الشعب -4 ،دعكة مجمسي الشعب كالشكرل النعقاد دكرتو العادية كفضيا=
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 أف يبارس الرئيس حق االعرتاض برد مشركع القانوف إىل اسلس خالؿ ةالةٌن يومان
من تبلغو ىذا اؼبشركع  ،كإذا مضت ىذه اؼبهلة كمل يرده إىل اسلس  ،اعترب اؼبشركع
قانونان كأصدره .

 عند كقوع االعرتاض من رئيس اعبمهورية يبل رئيس ؾبلس الشعب بو كبأسباب
االعرتاض  ،كيصار لعقد جلسة عاجلة للم لس  ،الذم يقرر إحالة كتاب االعرتاض
مع مرفقاتو إىل الل نة العامة يف اسلس  ،لدراستو كدراسة ؿبل االعرتاض كأسبابو كمربراتو
الدستورية كالتشريعية حسب مقتضى اغباؿ  ،كتعد الل نة العامة تقريرىا الذم يعرض
على اسلس للنظر بو على كجو االستع اؿ  ،فإذا أصر اسلس على إقراره بأغلبية
خاصة كىي ةلثا أعضائو  ،اعترب قانونا" كأصدر .
 إذا مل تتحقق األغلبية اػباصة إلقرار مشركع القانوف  ،يقرتح رئيس اسلس تشكيل

عبنة خاصة تتوىل إعادة دراسة مشركع القانوف  ،كتعديل نصوصو دبا ينس م مع اؼببادئ
كاألسس اؼبقررة من اسلس  ،كعند دراسة اسلس لتقرير الل نة العامة  ،اؼبعد حوؿ
االعرتاض اؼبقدـ من رئيس اعبمهورية  ،ك يتلقى رئيس اعبمهورية من رئيس اسلس تقريران
باإلجراءات اؼبتخذة كالقرارات الصادرة عن اسلس بشأف االعرتاض .
 -4إصدار القوانين  :كىو االشرتاؾ القائم بٌن رئيس اعبمهورية كؾبلس الشعب يف
اؼبرحلة األخًنة من العملية التشريعية  ،كاليت تستوجب إعطاء األمر بإدراج القانوف اؼبقر

=كالدعكة الجتماع غير عادل كفضو  -5حؽ إصدار القكانيف أك االعتراض عمييا  -6 ،تمثيؿ الدكلة في الداخؿ
كالخارج ،كابراـ المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية  ،كتعتبر جزءان مف النظاـ القانكني في الدكلة -7 ،تعييف رئيس مجمس

الكزراء كنكابو كالكزراء كنكابيـ كاعفاؤىـ مف مناصبيـ  -8 ،تعييف المكظفيف المدنييف كالعسكرييف كالممثميف
السياسييف كعزليـ عمى الكجو المبيف في القانكف ،كاعتماد ممثمي الدكؿ األجنبية السياسييف  -9 ،العفك عف العقكبة
أك تخفيفيا أما العفك الشامؿ فبل يككف إال بقانكف -10 ،السمطات كاالختصاصات األخرل المقررة لرئيس الجميكرية
بمقتضى القكانيف كالمكائح  .كلممجمس أف يفكض رئيسو أك أحد أعضائو في أم مف اختصاصاتو  ،" .ككذلؾ المادة
 99منو التي نصت  " :يستمر المجمس األعمى لمقكات المسمحة في مباشرة االختصاصات المحددة في ىذا اإلعبلف
 ،كذلؾ لحيف تكلى كؿ مف مجمسي الشعب كالشكرل الختصاصاتيما كحتى انتخاب رئيس الجميكرية كمباشرتو مياـ
منصبو ك يؿ في حينو".
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من ؾبلس الشعب ضمن منظومة التشريعات النافذة ضمن قوانٌن الدكلة  ،كىي دبثابة
تسطًن شهادة اؼبيالد للتشريعن5ن ،كيتم ذلك عرفان ضمن مدة مناسبة دكف ربديد مهل
ؿبددة إلصداره  ،يف حٌن نص الدستور على نشر القوانٌن يف اعبريدة الرظبية خالؿ
أسبوعٌن من إصدار الرئيس ؽبا  ،ككقاعدة عامة يسرم العمل هبا بعد مركر شهر على
نشرىا إال إذا تضمنت ىذه القوانٌن ميعادان لخر لسرياهنا  ،كذلك بناءن على اعتب ػػارات
يقدرىا اؼبشرع نؾبلػػس الش ػػعب ن ن1ن.
ثانياً -السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية :
منح الدستور اؼبصرم الصادر عاـ  5535رئيس اعبمهورية تويل سلطة التشريع
على كبو مؤقت كيف حاالت ؿبددة  ،كذلك عرب سبكينو دبوجب أحكاـ اؼبادتٌن – 504
 533من الدستور إصدار قرارات ؽبا قوة القانوف  ،ككذلك دبوجب اؼبادة  33من
الدستور عند ما تكوف اإلجراءات السريعة دبواجهة اػبطر تستوجب فبارسة سلطة
التشريع ككاستثناء على األصل على اعتبار أف القانوف يصدر عن السلطة التشريعية
اؼبمثلة دب لس الشعب  ،كيتضح أف الدستور يف منحو سلطة التشريع لرئيس اعبمهورية
ميَّػىز بٌن حالتٌن يف النص الدستورم  ،الحالة األولى  :يتمكن من خالؽبا التشريع
بقرارات ؽبا قوة القانوف بناء على تفويال تشريعي من ؾبلس الشعب يتعٌن أف يصدر
ضمن شركط ؿبددة ناؼبادة 504دستور 5535ن ،والحالة الثانية :اليت يتوىل فيها
رئيس اعبمهورية سلطة التشريع دكف تفويال كيف غياب انعقاد ؾبلس الشعب كيف
حاالت الضركرة كتدعى ىذه القرارات بلوائح الضركرة ن اؼبادة  533دستور 5535ن ،

يف حٌن عاملت الالئحة الداخلية اإلجراءات السريعة اليت يتخذىا رئيس اعبمهورية
دبوجب أحكاـ اؼبادة  533كتتضمن قرارات بقانوف معاملة القرارات بقانوف اليت تصدر
) -)1د .عبد الغني بسيكني عبد اهلل  ،النظاـ الدستكرم المصرم كفقا لدستكر  ، 1972مرجع سابؽ  ،ص 712

) -)2المادة ;; 9مف الدستور  " :تنشر القكانيف في الجريدة الرسمية خبلؿ أسبكعيف مف يكـ إصدارىا  ،كيعمؿ بيا

بعد شير مف اليكـ التالي لتاريخ نشرىا  ،إال إذا حددت لذلؾ ميعادنا آخر ".
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عن رئيس اعبمهورية دبوجب أحكاـ اؼبادة  504أةناء عرضها على ؾبلس الشعب ،
كتفصيالن للشركط كالضوابط الدستورية اليت ربكم ىذه القرارات بقانوف الصادرة عن
رئيس اعبمهورية نوضحها دبا يلي :
ٔ -القرارات بقوانين في حالة التفوي

التشريعي (ٔ):

كىي قرارات تصدر عن رئيس اعبمهورية يف مل انعقاد ؾبلس الشعب أك يف غيابو ،

كذلك بصريح ما تضمنتو أحكاـ المادة  ٔٓٛدستور  ،اليت أجازت للسلطة األصلية
اؼبناط هبا التشريع التفويال بسلطتها على كبو مشركط :

 أف يصدر التفويال عن ؾبلس الشعب مع بياف موضوعات التفويال ككضوح األسس
كاؼببادئ اليت يقوـ عليها التفويال .

 أف يصدر التفويال متضمنان مدة ؿبددة لو ينتهي بانتهائها.

 أف يصدر بسبب كجود مركؼ غًن عادية تستدعي منح ىذا التفويال من ؾبلس
الشعب  ،كاألمثلة على تلك الظركؼ  ،اغباجة إىل سرعة إصدار القواعد القانونية يف
ؾباؿ ما  ،أو ضمان سريتها قبل نفاذىا ذبنبان آلةار جانبية اقتصادية أك أمنية أك سياسية
قد تنشأ نتي ة العلم هبا كالتحضًن ؽبا قبل إصدارىان التشريعات اعبمركية أك الضريبية أك

اإلنفاؽ العسكرم نن1ن .

 أف يصدر التفويال دبوافقة أغلبية خاصة تتمثل دبوافقة ةلثي أعضاء ؾبلس الشعب .
) -)1انتشرت حاالت التفكيض التشريعي في فرنسا كظاىرة مستندة إلى نظرية التفكيض التشريعي في الفقو الفرنسي ،
كازدادت إلى حد اضطر المشرع الدستكرم في الجميكرية الفرنسية الرابعة إلى النص صراحة عمى منع البرلماف
مف ممارسة التفكيض التشريعي  ،وفي مصر أجاز دستكر 1971صراحة ذلؾ في المادة ; 90حيف نصت
عمى  " :لرئيس الجميكرية عند الضركرة كفى األحكاؿ االستثنائية كبناء عمى تفكيض مف مجمس الشعب بأغمبية
ثمثي أعضائو أف يصدر ق اررات ليا قكة القانكف  ،كيجب أف يككف التفكيض لمدة محدكدة كأف تبيف فيو
مكضكعات ىذه الق اررات كاألسس التي تقكـ عمييا  ،كيجب عرض ىذه الق اررات عمى مجمس الشعب في أكؿ
جمسة بعد انتياء مدة التفكيض  ،فإذا لـ تعرض أك عرضت كلـ يكافؽ المجمس عمييا زاؿ ما كاف ليا مف قكة
القانكف" .

( -)2د .جكرجي شفيؽ سارم  ،الكتاب الثاني نظاـ مصر الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 1000
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 أف تعرض القرارات الصادرة عن رئيس اعبمهورية بناءن على التفويال التشريعي على
ؾبلس الشعب يف أكؿ جلسة يعقدىا بعد انتهاء مدة التفويال  ،كوبكم ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدـ
العرض  ،أك عرضها مع عدـ موافقة اسلس عليها زكاؿ كل أةر قانوين ؽبذه القرارات
الحق لرفضها  ،كيبقى لرةار السابقة اؼبرتتبة عليها قوة القانوف .
 زبضع ىذه القرارات للرقابة الدستورية من قبل احملكمة الدستورية العليا  ،ك ال زبضع
بالتايل لرقابة القضاء اإلدارم لكوف اؼبشرع الدستورم منحها قوة القانوف .
ٕ -القرارات بقوانين في حاالت الضرورة (ٔ):
كىي قرارات ؽبا قوة القانوف تصدر يف غياب انعقاد ؾبلس الشعب كدكف تفويال ،
لكن اؼبشرع الدستورم أجازىا يف اؼبادة  533دستور  ، 5535لوجود ضركرة ملحة
تستوجب التدخل السريع ؼبعاعبتها دكف انتظار السلطة اؼبختصة أصالن بالتشريع حا
يلتئم اجتماع ؾبلسها  ،الذم قد يكوف منحالً أك منتهياً واليتو أك في العطلة البرلمانية

بين أدوار االنعقاد  ،كقد حددت ىذه اؼبادة شركط ىذه القرارات اليت تصدر كتدعى
بلوائح الضركرة كيتعٌن :

 أف يكوف ىناؾ حالة ضركرة فعالن كتقدير ذلك يعود لرئيس اعبمهورية  ،كىبضع ى ػػذا
التقدير  ،كفيما إذا كاف ىناؾ حالة ضركرة تستدعى التدخل بقرارات ؽبا قوة القانوف أـ
ال إىل رقابة الربؼباف عند عرضها عليو من جهة  ،كرقابة دستورية من احملكمة الدستورية

العليا  ،حا مع إقرار الربؼباف بوجود حالة الضركرة .
))1

 كفؽ أحكاـ المادة  97:دستور  " 1971إذا حدث في غيبة مجمس الشعب ما يكجب اإلسراع في اتخاذتدابير ال تحتمؿ التأخير جاز لرئيس الجميكرية أف يصدر في شأنيا ق اررات تككف ليا قكة القانكف .كيجب عرض
ىذه الق اررات عمى مجمس الشعب خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ صدكرىا إذا كاف المجمس قائمان  ،كتعرض
في أكؿ اجتماع لو في حالة الحؿ أك كقؼ جمساتو  ،فإذا لـ تعرض زاؿ بأثر رجعى ما كاف ليا مف قكة القانكف

دكف حاجة إلى إصدار قرار بذلؾ  ،كاذا عرضت كلـ يقرىا المجمس زاؿ بأثر رجعى ما كاف ليا مف قكة القانكف ،
إال إذا رأل المجمس اعتماد نفاذىا في الفترة السابقة أك تسكية ما ترتب عمى آثارىا بكجو آخر ".
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 األصل أف حالة الضركرة هبب أف تكوف مؤقتة  ،حا توصف كذلك يف معرض
إصدار القرارات بقانوف  ،كاليت بدكرىا هبب أف ال تتسم القواعد اليت تتضمنها األخيػػرة
بصفة الديبومة  ،إال أف اؼبمارسة العملية أفضت إىل خالؼ ذلك  ،كاؼبثاؿ إصدار بعال
القوانٌن كقانوف السلطة القضائية بقرارات من رئيس اعبمهورية ؽبا قوة القانوف .

 مل وبدد اؼبشرع الدستورم اؼبوضوعات  ،اليت يبكن تنظيمها بلوائح الضركرة على
اعتبار أف الظركؼ االستثنائية ال ربكم مواضيع بعينها  ،كما ال يبكن التكهن سلفان
بأنواع اؼبوضوعات اليت يسمح بتنظيمها هبذا النوع من القرارات  ،حا كلو كانت تدخل
دبا أكجب الدستور تنظيمو بقوانٌن كالقوانٌن اؼبكملة للدستور أك القوانٌن األساسية كىو
الرأم الراجح يف الفقو  ،إال أف ىناؾ رأيان للدكتور عبد الرزاؽ السنهورم ال هبيز تنظيم
اؼبوضوعات اليت أشار إليها الدستور باألساسية أك اؼبكملة عرب لوائح الضركرة  ،كيعترب
ذلك فيما لو حصل ـبالفة للدستور كاكبراؼ يف استعمػاؿ الس ػػلطػة .

ن5ن

 يتعٌن عرض ىذه القرارات على اسلس خالؿ طبسة عشر يوما" من تاريخ إصدارىا ،
كالدعوة إىل جلسة غًن عادية يف حاؿ كاف اسلس يف عطلتو الربؼبانية  ،كتعرض يف أكؿ
جلسة يدعى ؽبا اسلس يف حالة اغبل أك كقف جلساتو بٌن فصلٌن تشريعٌن  ،كإذا كافق
اسلس عليها تثبت ؽبا قوة القانوف .
 يف حاؿ عدـ عرض ىذه القرارات على اسلس  ،أك عرضها كعدـ حصوؽبا على
موافقة اسلس تزكؿ لةارىا القانونية بأةر رجعي  ،إال إذا كجد الربؼباف ضركرة يف تسوية
األكضاع السابقة  ،أك اعتماد لةارىا القانونية عن الفرتة السابقة .
ٖ– القرار بقانون من رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة ٗ ٚدستور :
منح الدستور اؼبصرم شأنو شأف غالبية الدساتًن يف العامل رئيس الدكلة نرئيس
اعبمهورية ن إمكانية ازباذ إجراءات سريعة ؼبواجهة قياـ خطر يهدد الوحدة الوطنية أك
()1

 د  .عبد الرزاؽ السنيكرم  ،مقالة بعنكاف " مخالفة التشريع كاالنحراؼ في استعماؿ السمطة التشريعية ،منشكرفي العدد الخاص بمقاالت كأبحاث د  .السنيكرم مف مجمة القانكف كاالقتصاد الجزء األكؿ  ،1992ص . 415
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سالمة الوطن أك يعيق مؤسسات الدكلة عن أداء دكرىا الدستورم  ،كذلك بعد أخذ رأم
رئيس ؾبلس الوزراء كرئيسي ؾبلس الشعب كالشورل  ،كؼبا كاف يتعٌن أخذ رأم رئيسي
ىذين اسلسٌن  ،فإنو ال يبكن أف يكوف حل ؾبلسي الشعب كالشورل من بٌن اإلجراءات
السريعة اليت لرئيس اعبمهورية ازباذىا ؼبواجهة اػبطر احملدؽ بالوحدة الوطنية أك اؼبعيق
للمؤسسات الدستورية عن أداء كمائفها اؼبناطة هبا  ،كىو اػبطر الذم تضمنو نص اؼبادة
 33من الدستورن5ن  ،إال أنو يبكن أف يكوف من بٌن اإلجراءات السريعة اليت جاءت بعبارة
مطلقة  -كالقاعدة الفقهية أف اؼبطلق هبرم على إطالقو إال إذا قيده نص– إصدار قرارات
تدخل ضمن إطار التشريع  ،كزبرج عن إطار القرارات اإلدارية  ،كمن ل فإف كجود اػبطر
احملدؽ ىو الذم هبعل الرئيس يتخذ ىذه اإلجراءات يف مل انعقاد الربؼباف أك غيابو ،
على أنو يشرتط أف يتبع ذلك أمراف  :األول توجيو بياف إىل الشعب صاحب السيادة من
رئيس اعبمهورية  ،كالثاني أف هبرم الرئيس استفتاءن شعبيان على اإلجراءات اؼبتخذة خالؿ
ستٌن يومان من ازباذىان1ن.

ثالثاً -النظر بالقرارات بقوانين داخل مجلس الشعب
 -5عرض القرارات بقوانين على مجلس الشعب :

جاء النص الدستورم كاضحان يف اؼبادتٌن  533 -504عبهة كجوب عرض
القرارات بقانوف الصادرة عن رئيس اعبمهورية دبوجبهما على ؾبلس الشعب إلقرارىا  ،يف
حٌن أكجب نص اؼبادة  33من الدستور على رئيس اعبمهورية عرض اإلجراءات اؼبتخذة

) -)1المادة  :7مف دستور  " : 9<:9لرئيس الجميكرية إذا قاـ خطر حاؿ كجسيـ ييدد الكحدة الكطنية أك سبلمة
الكطف أك يعكؽ مؤسسات الدكلة عف أداء دكرىا الدستكرم أف يتخذ اإلجراءات السريعة لمكاجية ىذا الخطر بعد

أخذ رأل رئيس مجمس الكزراء كرئيسي مجمسي الشعب كالشكرل  ،كيكجو بيانان إلى الشعب  ،كيجرل االستفتاء عمى
ما اتخذه مف إجراءات خبلؿ ستيف يكمان مف اتخاذىا  .كال يجكز حؿ مجمسي الشعب كالشكرل أثناء ممارسة ىذه

السمطات".

( -)2د .عبد الفتاح مراد  ،مكسكعة شرح الدساتير المصرية كالمستكيات الدستكرية الدكلية  ،الطبعة األكلى  ،الكثائؽ
الدستكرية لجميكرية مصر العربية  ،ص 32
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من قبلو دبوجبها على االستفتاء الشعيب  ،كاليت قد يكوف من بينها قرارات بقانوف
صدرت كإجراءات سريعة  ،إال أف الالئحة الداخلية سلس الشعب أشارت كبوضوح يف
اؼبادة  534منها يف الفصل الراب ػػع  ،الذم أفردتو للنظر بالقرارات بقوانٌن  ،إىل أف ما
يصدر عن رئيس اعبمهورية من قرارات بقوانٌن دبوجب ىذه اؼبادة  ،يدخل من ضمن
القرارات بقانوف اليت تعرض على ؾبلس الشعب إلقرارىا  ،حبيث وبيل اسلس ىذه
القرارات الصادرة بناءن على أحكاـ الدستور يف اؼبواد  533-504 -33إىل الل اف
اؼبختصة إلبداء الرأم فيها بأكلوية على باقي أعماؿ ىذه الل اف  ،على أف الالئحة
أجازت للم لس كبناءن على اقرتاح من رئيسو إذا كجد أف ىناؾ قرارات منها ؽبا أنبية
خاصة  ،أف وبيلها إىل الل نة العامة للم لس  ،أك أف يوافق على مبدأ تشكيل عبنة
خاصة للنظر فيها  ،ك يتوىل رئيس اسلس اختيار رئيس كأعضاء ىذه الل نة .
 -1مناقشة القرارات بقوانين في المجلس :
يتوىل اس لس دراسة ىذه القرارات بقوانٌن أك مناقشتها داخل الل اف كمن ل يتم
عرض التقارير اؼبقدمة من الل اف حوؽبا أماـ اسلس  ،كما تناقش مشاريع كاقرتاحات

القوانٌن مادةن مادة كيتم إبداء الرأم حوؽبا كالتصويت عليها ن5ن ،إال أف الالئحة الداخلية
فرقت يف أحكامها بٌن ىذه القرارات .
 حبيث ح بت عن األعضاء حق التقدـ باقرتاحات للتعديل يف نصوصها  ،إذا كانت
ىذه القرارات صادرة دبوجب أحكام المادتين ٗ ٔٓٛ -ٚمن الدستور ن اػبطر
احملدؽ – التفويال التشريعي ن  ،كللم لس خبصوص ىذه القرارات أةناء عرضها عليو ،
إما اإلقرار هبا أك االعرتاض عليها صبلة كاحدة  ،كيف حاؿ اذبهت إرادة اسلس لالعرتاض
على القرار بقانوف ،فإف رئيس اسلس يبل رئيس اعبمهورية باالعرتاض كأسبابو
كاإلجراءات اليت اتبعها اسلػػس  ،كاآلراء اليت ق اإلدالء هبا خبصوصو .
) -)1المادة  9::مف الالئحة الداخمية  " :مع مراعاة ما كرد بشأنو نص خاص ،تسرل بشأف الق اررات بقكانيف
اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشركعات القكانيف المنصكص عمييا فى ىذه البلئحة كيصدر قرار المجمس بعدـ إقرار
القرار بقانكف بأغمبية أعضائو ،كينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية ".
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 أجازت تقدًن اقرتاحات بالتعديل على القرارات بقانوف الصادرة استنادان للمادة ٗٔٚ

من الدستور  ،كذلك دبفهوـ اؼبخالفة حٌن سكتت اؼبادة  533من الالئحة عن ذكر
ىذه القرارات بقانوف من حظر تقدًن االقرتاحات بالتعديل حوؽبا  ،ككذلك حٌن اعتربت

يف اؼبادة  532من الالئحة  ،أف االقرتاحات بالتعديل اؼبقدمة من األعضاء دبثابة
اقرتاحات دبشركعات قوانٌن يتخذ بشأهنا اإلجراءات اؼبتبعة أماـ اسلس  ،عند النظر
باالقرتاحات اؼبقدمة من األعضاء  ،مع جواز إعطائها صفة االستع اؿ بإحالتها إىل
الل نة  ،اليت تدرس القرار بقانوف موضوع االقرتاح لتقدـ تلك الل نة تقريران حوؽبا ،
كينظر بو مع التقرير اؼبعد حوؿ القرار بقانوف أماـ اسلس .
كيف كل األحواؿ كمهما كاف اؼبستند الدستورم الذم صدر دبوجبو القرار بقانوف  ،فإنو
حا يتمكن اسلس من عدـ إقرار أم قرار بقانوف هبب أف يصدر القرار عن اسلس
بذلك بأغلبية أعضائو  ،كىي أغلبية خاصة اشرتطتها اؼبادة  533من الالئحة .
وبالعودة للتمييز الذي أوجدتو الالئحة في أحكامها حول القرارات بقانون تبعاً
للمادة الدستورية التي صدرت ىذه القرارات على أساسها  ،فذنو ومن باب
االستنتاج الذي قد يحتمل الصواب  ،أن إرادة المشرع في الالئحة قد أخذت
بعين االعتبار الفرق بين اآلثار المترتبة على ىذه القرارات  ،والمراكز القانونية التي
نشأت عن تطبيقها من تاريخ صدورىا قبل عرضها على المجلس  ،إذا ما أشرنا إلى
أن القرارات بقانون الصادرة بموجب المادة ٗ ٚمن الدستور وكذلك بموجب
المادة  ٔٓٛمن الدستور يجمعهما حكم واحد لجهة المراكز أو اآلثار القانونية
التي نجم

عن تطبيقها  ،وال يمكن إلغاؤىا بأثر رجعي  ،وإنما تلغى بأثر مباشر

فقط في ح ال عدم إقرارىا  ،في حين أن القرارات الصادرة بموجب أحكام المادة
 ٔٗٚمن الدستور  ،تفقد أي أثر قانوني لها  ،ويمتد إلغاء حكمها للفترة السابقة
لعرضها في حال عدم إقرارىا  ،ويمكن للمجلس أن ينظر في إمكانية جعل القرار
بقانون نافذاً في الفترة السابقة لعرضو  ،أو تسوية آثاره السابقة في خيارات متعددة
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حسب ما يرتأي  ،فمن باب أولى أن يتمكن األعضاء من تقديم اقتراحات للتعديل
في أحكامها  ،وفي ىذه الحالة ال يوجد مساس بمبدأ المساواة أمام القانون .
الفرع الثالث
الوظيفة التشريعية وفق دستور عام ٕٕٔٓ
يبٌر النظاـ السياسي يف صبهورية مصر العربية بعد ةورة  11يناير  /كانوف الثاين /
 1055بفرتة انتقالية يشوهبا عدـ االستقرار  ،الذم يبكن أف يوصف بأنو شبو طبيعي عند
حدكث تغيًن بنيوم دراماتيكي غًن ـبطط لو  ،كمتسارع يف أم نظاـ سياسي يمت ٌذر منذ
عشرات السنوات .
كقد صدر بعد الثورة العديد من اإلعالنات الدستورية اؼبتتاليةن5ن ،إىل أف توجت
اؼبرحلة بدستور جديد كاف االستفتاء عليو يف  / 51ديسمرب  /كانوف األكؿ ، 1051 /
)-)1

قامت الثكرة الشعبية في مصر بتاريخ  ، 2011/1/25كتنحى الرئيس حسني مبارؾ بتاريخ ، 2011/2/11

وصدر اإلعالف الدستوري األوؿ بتاريخ  ، 2011/2/13كصدر اإلعالف الدستوري الثاني بتاريخ ، 2011/3/30
بعد االستفتاء عمى التعديبلت الدستكرية الذم تـ في  ، 2011/3/19كالذم كاف مف شأنو إنياء العمؿ بدستكر
 1971بشكؿ نيائي ( كقد كقع عمى ىذا اإلعبلف الدستكرم تعديبلف األكؿ  :كاف في  2011/9/25عدؿ نسبة
الفردم كالقكائـ في انتخابات مجمسي الشعب كالشكرل  ،كالثاني  :كاف في  2011/11/19الذم سمح لممصرييف في
الخارج التصكيت في االنتخابات تحت إشراؼ السفراء كالقناصؿ بدال عف القضاة )  ،كصدر بعد ذلؾ اإلعالف
الدستوري المكمؿ في  ، 2012 /6/ 17ثـ اإلعالف الدستوري الصادر بتاريخ  ، 2012/8/11ثـ اإلعالف
الدستوري الذي أصدره رئيس الجميورية في مصر بتاريخ  2012/11/31أثناء إعداد الدستكر المصرم مف قبؿ

الجمعية التأسيسية  ،كقد أثار جدالن كبي انر يمكف فيمو بعد قراءتو (( نص اإلعبلف  :بعد اإلطبلع عمى اإلعبلف

الدستكرم الصادر في  13فبراير  2011كعمى اإلعبلف الدستكرم الصادر في  30مارس  2011كعمى اإلعبلف
الدستكرم الصادر في  11أغسطس  ، 2012ما كانت ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير  2011قد حممٌت رئيس

الجميكرية مسئكلية تحقيؽ أىدافيا كالسير عمى تأكيد شرعيتيا كتمكينيا بما يراه مف إجراءات كتدابير كق اررات

لحمايتيا كتحقيؽ أىدافيا  ،كخاصة ىدـ بنية النظاـ البائد كاقصاء رمكزه كالقضاء عمى أدكاتو في الدكلة كالمجتمع
كالقضاء عمى الفساد كاقتبلع بذكره كمبلحقة المتكرطيف فيو كتطيير مؤسسات الدكلة كتحقيؽ العدالة االجتماعية=
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كسبت اؼبوافقة عليػػو  ،كبغال النظر عن اعبدؿ الدستورم كالسياسي الذم أةاره ىذا
الدستور  ،فقد أحدث صبلة من التغيًنات يف الصالحيات التشريعية بٌن الربؼباف دب لسيو
كبٌن رئيس اعبمهورية  ،كبات نظاـ اغبكم دبوجب أحكامو أقرب إىل النظاـ الربؼباين منو
إىل النظاـ الرئاسي  ،أك أنو قد يوصف بأنو نظاـ برؼباين متطور عن الصيغة التقليدية
اؼبألوفػة  ،كيبكن متابعة ىذه األحكاـ الدستورية اؼبرتبطة دبوضوع ىذا البحث من الناحية
الوصفية على اعتبار أف ىذه األحكاـ مل يزبترب من الناحية العملية  ،كمل هبر انتخاب أم
مؤسسة دستورية بناءن على أحكامو بعد .
أوالً – تكوين السلطة التشريعية  :غيٌػىر الدستور اعبديد من االسم الذم يطلق على
اسلس األدىن اؼبنتخب من مسمى ؾبلس الشعب إىل ؾبلس النواب  ،كحافع على تسمية
اسلس الثاين الشورل كما ىي  ،رغم أنو كاف مطركحان أةناء مناقشة مسودة الدستور تغيًن

تسميتو ليصبح ؾبلسان للشيوخ  ،كأصبحت السلطة التشريعية تتكوف من ؾبلس النواب
كؾبلس الشورل ن اؼبادة  /41د1051.ن .
= كحماية مصر كشعبيا كالتصدم بمنتيى الحزـ كالقكة لرمكز النظاـ السابؽ كالتأسيس لشرعية جديدة تاجيا دستكر
يرسى ركائ ز الحكـ الرشيد الذم ينيض عمى مبادئ الحرية كالعدالة كالديمقراطية كيمبى طمكحات الشعب كيحقؽ
آمالو ، ،فقد قررنا ما يمي المادة األكلى :تعاد التحقيقات كالمحاكمات في جرائـ القتؿ كالشركع في قتؿ كاصابة
المتظاىريف كجرائـ اإلرىاب التي ارتكبت ضد الثكار بكاسطة كؿ مف تكلى منصبان سياسيان أك تنفيذيان في ظؿ النظاـ

السابؽ كذلؾ كفقا لقانكف حماية الثكرة كغيره مف القكانيف .المادة الثانية :اإلعبلنات الدستكرية كالقكانيف كالق اررات
السابقة عف رئيس الجميكرية منذ تكليو السمطة في  30يكنيك  2012كحتى نفاذ الدستكر كانتخاب مجمس شعب
جديد تككف نيائية ونافذة بذاتيا غير قابمة لمطعف عمييا بأي طريؽ وأماـ أية جية  ،كما ال يجوز التعرض بق ارراتو
بوقؼ التنفيذ أو اإللغاء وتنقضي جميع الدعاول المتعمقة بيا والمنظورة أماـ أية جية قضائية .المادة الثالثة:

يعيف النائب العاـ مف بيف أعضاء السمطة القضائية بقرار مف رئيس الجميكرية لمدة أربع سنكات تبدأ مف تاريخ شغؿ
سنو عف  40سنة ميبلدية ،كيسرل ىذا النص عمى مف
المنصب كيشترط فيو الشركط العامة لتكلى القضاء كأال يقؿ ٌ
يشغؿ المنصب الحالي بأثر فكرم،المادة الرابعة :تستبدؿ عبارة تتكلى إعداد مشركع دستكر جديد لمببلد في مكعد
غايتو  8أشير مف تاريخ تشكيميا ،بعبارة تتكلى إعداد مشركع دستكر جديد لمببلد في مكعد غايتو  6أشير مف تاريخ
تشكيميا الكاردة في المادة  60مف اإلعبلف الدستكرم الصادر في  30مارس . 2011المادة الخامسة :ال يجكز ألية
جية قضائية حؿ مجمس الشكرل أك الجمعية التأسيسية لكضع مشركع الدستكر  ،المادة السادسة :لرئيس الجميكرية
إذا قاـ خطر ييدد ثكرة  25يناير أك حياة األمة أك الكحدة الكطنية أك سبلمة الكطف أك يعكؽ مؤسسات الدكلة عف
أداء دكرىا  ،أف يتخذ اإلجراءات كالتدابير الكاجبة لمكاجية ىذا الخطر عمى النحك الذم ينظمو القانكف )) .
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 -5مجلس النواب  :كىو ؾبلس منتخب بكامل أعضائو عن طريق االقرتاع العاـ السرم
كاؼبباشر ،كبالتايل ق إلغاء مبدأ تعيٌن عدد من األعضاء من قبل رئيس اعبمهورية ،
ككذلك ربديد نسبة للعماؿ كالفالحٌن التقل عن طبسٌن باؼبائة  ،اليت كاف معموال

هبما يف دستور  5535كيف اإلعالنات الدستورية الالحقة لو بعد إلغائو  ،كاسلس
بقي مؤلفا" من ةالشبائة كطبسٌن عضوا على األقل ؼبدة طبس سنوات  ،كيستمر دكر
االنعقاد السنوم ؼبدة شبانية أشهر على األقل ن اؼبادة /53د1051.ن  ،أم بزيادة
شهر عن اؼبدة اؼبقررة بدسػػتور  ، 5535كيبكن أف يدعى اسلس لدكرات استثنائية
بناء على دعوة من رئيس اعبمهورية أك اغبكومة أك طلب موقع من  50/5من أعضاء
اسلس على األقػػل ن اؼبادة  51د1051.ن  ،وينتخب رئيس المجلس والوكيلين في
أول دور انعقاد عادي لو لكامل مدة الفصل التشريعي  ،إال أنو يحق لثلث
أعضاء المجلس ،وفي أول اجتماع لدور االنعقاد السنوي العادي طلب إجراء
انتخابات جديدة لرئيس المجلس أو الوكيلين أو أحدىما ن  53د1051.ن ،
حبيث تتحقق استقاللية رئيس اسلس بانتخابو لكامل مدة الفصل التشريعي بعيدان عن
الت اذبات السياسية  ،كيف الوقت نفسو يبقى لألعضاء القدرة على مراقبة أدائو ،
كجاءت اؼبادة  52من دستور  1051بدالالت كاضحة على أف رئيس اسلس ىو
األكؿ بٌن متساكيٌن  ،إذ مل تعط لصوتو ترجيحان عند تساكم األصوات  ،كإمبا انتهت

إىل اغبكم بأف األمر الذم جرت اؼبداكلة فيو يعترب مرفوضان يف ىذه اغبالة  ،كسلس
النواب سلطة التشريع باالشرتاؾ مع ؾبلس الشورل  ،يف حٌن أف ؾبلس النواب
ىبتص دبمارسة السلطة الرقابية على أعماؿ السلطة التنفيذيةن5ن.
ك لرئيس اعبمهورية حل ؾبلس النواب يف حالتين كبشركط ؿبددة :
))1

– نصت المادة  116مف دستكر  2012عمى أف  " :يتكلى مجمس النكاب سمطة التشريع ،كاقرار السياسة العامة
لمدكلة ،كالخطة العامة لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية ،كالمكازنة العامة لمدكلة ،كيمارس الرقابة عمى أعماؿ
السمطة التنفيذية؛ كذلؾ كمو عمى النحك المبيف في الدستكر ،كيحدد القانكف طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية
االقتصادية كاالجتماعية ،كعرضيا عمى مجمس النكاب".
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الحالة األولى  :حل ؾبلس النواب بقرار مسبب  ،كبعد استفتاء الشعب كموافقتو
بأغلبية أصوات اؼبقرتعٌن مع اشرتاط :
 -عدـ كقوع ذلك يف دكر االنعقاد السنوم األكؿ للم لس .

 عدـ حل اسلس اعبديد لذات السبب الذم حل ألجلو اسلس السابق .إال أف عبوء رئيس اعبمهورية إىل طرح حل ؾبلس النواب على االستفتاء مل يعد
باألمر السهل  ،ألف عدـ موافقة أغلبية اؼبقرتعٌن اؼبشاركٌن يف االستفتاء على حل
اسلس يعين أف يقدـ رئيس اعبمهورية استقالتو يف ىذه اغبالة كفق أحكاـ ناؼبادة
 513د 1051.ن  ،كمن ل أصبح على الرئيس التأكد من أف األكثرية من الناخبٌن
الزالت إىل جانبو .
الحالة الثانية  :ىو حل كجويب سلس النواب يل أ إليو رئيس اعبمهورية كفق أحكاـ
اؼبادة ن 545د1051.ن باعتباره الضامن النتظاـ عمل اؼبؤسسات الدستورية ،
كذلك عند عدـ إمكانية تشكيل الوزارة بعد ةالث ؿباكالت لتشكيلها ن5ن.
 -1مجلس الشورى :
كىو ؾبلس منتخب بكامل أعضائو الذين ال يقل عددىم عن مائة كطبسٌن عضوان
باالقرتاع العاـ السرم كاؼبباشر  ،إال أنو هبوز لرئيس اعبمهورية أف يعٌن  50/5من
أعضاء ىذا اسلس  ،خالفان لعدد األعضاء يف دستور  ، 5535الذم كاف ال يقل
عن مائة كأةنٌن كةالةٌن عضوان  ،كوبق للرئيس تعيٌن ةلثهم ،كما مل يعد يشرتط أف
يكوف نصف األعضاء على األقل من العماؿ كالفالحٌن  ،يف حٌن بقي من شركط

))1

– نصت المادة < 96مف دستور عاـ  5095عمى آلية تسمية رئيس الكزراء  " :يختار رئيس الجميكرية رئيسان
لمجمس الكزراء ،كيكمفو بتشكيؿ الحككمة كعرض برنامجيا عمى مجمس النكاب خبلؿ ثبلثيف يكمان عمى األكثر؛

فإذا لـ تحصؿ عمى الثقة يكمؼ رئيس الجميكرية رئيسان آخر لمجمس الكزراء مف الحزب الحائز عمى أكثرية
مقاعد مجمس النكاب؛ فإذا لـ تحصؿ حككمتو عمى الثقة خبلؿ مدة مماثمة ،يختار مجمس النكاب رئيسان لمجمس

الكزراء كيكمفو رئيس الجميكرية بتشكيؿ الحككمة ،عمى أف تحصؿ عمى الثقة خبلؿ مدة أخرل مماثمة ،كاال يحؿ
رئيس الجميكرية مجمس النكاب ،كيدعك النتخاب مجمس جديد خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ صدكر قرار الحؿ " .
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العضوية حصوؿ اؼبرشح على إحدل شهادات التعليم العايل  ،كأف ال يقل عمره عن
طبس كةالةٌن سنة يوـ فتح باب الرتشيح للعضوية  ،كما ال هبوز اعبمع بٌن عضوية
أحد اسلسٌن كعضوية الوزارة  ،كبقيت مدة اسلس ست سنوات هبدد نصف أعضائو
بعد مركر ةالث سنوات من تاريخ أك اجتماع لو  ،كيستمر دكر االنعقاد السنوم
العادم شبانية أشهر على األقل ن اؼبادة  53د1051.ن  ،كينتخب رئيس ؾبلس
الشورل لنصف الفصل التشريعي  ،كيبكن يف أم حاؿ لثلث أعضاء اسلس طلب
إجراء انتخابات جديدة ؼبنصب الرئيس أك الوكيلٌن ناؼبادة  53د 1051.ن ،كالرئيس
ىو األكؿ بٌن متساكيٌن كما أشرنا لنفان عند اغبديث عن ؾبلس النواب بداللة ناؼبادة
 52د1051.نن5ن .
ثانياً – الوظيفة التشريعية بين المجلسين :

مل يعد دكر ؾبلس الشورل دكران استشاريان  ،أك تشريعيان يف حاالت ؿبددة فقط  ،كإمبا
أصبح غرفة ةانية من غرؼ الربؼباف كمشاركان سلس النواب بأداء الوميفة التشريعية  ،كمناطان
بو دراسة كإقرار القوانٌن اليت تعرض عليو مباشرة أك تلك اليت أقرت من ؾبلس النواب
كأحيلت إليو بعد إقرارىا من األخًن  ،إذ مل يعط الدستور بذلك أكلوية بالعرض على
ؾبلس دكف لخر كجاء النص مطلقان  ،على أف اسلس الذم أحيل إليو القانوف اؼبقر من
اسلس اآلخر يتعٌن أف يبت فيو خالؿ ستٌن يومان دكف احتساب أياـ العطلة التشريعية بٌن
دكريت انعقاد  ،كبذلك فإف كل مشركع قانوف ال يصبح قانونان إال إذا أقره اسلساف  ،بيد
أنو ال هبوز إقرار أم قانوف من أحدنبا  ،إال إذا أخضع للمناقشة بعد إحالتو إىل الل نة
النوعية اؼبختصة كتقدًن تقرير عنو ليتم التصويت عليو بعد ذلك  ،كأةناء ذلك لكل ؾبلس

) –)1نصت المادة  <9مف دستور عاـ  5095عمى  " :ال يككف انعقاد أم مف مجمسي النكاب كالشكرل صحيحان،

كال تتخذ ق ارراتو ،إال بحضكر أغمبية أعضائو .كفى غير األحكاؿ المشترط فييا أغمبية خاصة ،تصدر الق اررات

باألغمبية المطمقة لمحاضريف .كعند تساكل امراء يعتبر األمر الذم جرت المداكلة في شأنو مرفكض نا".
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حق تقدًن التعديالت على مواد اؼبشركع أك مناقشة التعديالت اؼبقرتحة عليو  ،أك إعادة
ن5ن
صياغتها بت زئة اؼبواد
 -5حالة قيام خالف تشريعي بين المجلسين  :إذا اختلف اسلساف بالرأم حوؿ
مشركع قانوف أك اقرتاح بقانوف  ،فإنو يصار إىل تقريب كجهات النظر عرب تشكيل
عبنة مشرتكة من عشرين عضوان يقوـ كل ؾبلس باختيار عشرة من بٌن أعضائو
اؼبرشحٌن من قبل الل نة العامة يف كل ؾبلس  ،كتتوىل ىذه الل نة اؼبشرتكة تقريب
كجهات النظر  ،كاقرتاح نصوص للمواد اليت كانت ؿبل خالؼ بٌن اسلسٌن  ،فإذا
مل يوافق أحد اسلسٌن على النصوص اؼبقرتحة كاؼبعركضة عليو  ،يصار لعرض اؼبوضوع
ؿبل اػبالؼ على ؾبلس النواب كقراره بأغلبية ةلثي أعضائو يعترب القوؿ الفصل يف
اؼبوضوع ن1ن.
 -1اقتراح القوانين  :تقدـ مشاريع القوانٌن من رئيس اعبمهورية كمن اغبكومة  ،كوبق
لكل عضو يف ؾبلس النواب أف يتقدـ باقرتاح القوانٌن إىل ؾبلس النواب  ،يف حٌن مل
ينص اؼبشرع الدستورم على حق أعضاء ؾبلس الشورل باقرتاح القوانٌن  ،كاقرتاح
القانوف الذم يقدمو عضو ؾبلس النواب وباؿ إىل الل نة اؼبختصة بنظر االقرتاحات
قبل أف وباؿ إىل الل نة النوعية اؼبختصة دبوضوع االقرتاح  ،كتقوـ عبنة االقرتاحات
بدراستو كاقرتاح جواز النظر بو أك عدمو للم لس  ،كيتعٌن أف يكوف رأيها معلالن

))1

– نصت المادة  905مف دستور  5095عمى أنو  " :ال يجكز ألم مف مجمسي النكاب كالشكرل إقرار مشركع
قانكف إال بعد أخذ الرأم عميو  ،كلكؿ مجمس حؽ التعديؿ كالتجزئة في المكاد ،كفيما يعرض مف التعديبلت ،

ككؿ مشركع قانكف يقره أحد المجمسيف يبعث بو إلى المجمس امخر ،كال يجكز لو أف يؤخره عف ستيف يكمان ،ال

تدخؿ فييا العطمة التشريعية .كال يككف قانكنان إال إذا أقره المجمساف".

) –)2نصت المادة  906مف دستور  5095عمى أنو  " :إذا قاـ خبلؼ تشريعي بيف المجمسيف ،تشكؿ لجنة
مشتركة مف عشريف عضكا يختار كؿ مجمس نصفيـ مف بيف أعضائو بناء عمى ترشيح لجنتو العامة؛ كذلؾ

القتراح نصكص لممكاد محؿ الخبلؼ كتعرض ىذه المقترحات عمى كؿ مف المجمسيف؛ فإذا لـ يكافؽ أحدىما
عمييا ،يعرض األمر عمى مجمس النكاب كيؤخذ بما ينتيي إليو مف قرار يصدره بأغمبية ثمثي أعضائو".
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كمسببان  ،كيف حاؿ رفال اسلس اقرتاح القانوف اؼبقدـ من أحد األعضاء  ،فإنو ال
هبوز إعادة تقديبو ؾبددان يف دكر االنعقاد نفسو ن5ن.
ثالثاً -دور رئيس الجمهورية في التشريع :
 -5القرارات بقانون  :تقلصت الصالحيات التشريعية لرئيس اعبمهورية يف مل أحكاـ
دستور  ، 1051عما كانت عليو يف مل أحكاـ دستور  ، 5535كمل يعد وبق لو
إصدار قرارات ؽبا قوة القانوف إال عند اجتماع مرفٌن :
 -األول  :حالة غياب اسلسٌن ن عدـ كجود ؾبلس نواب كؾبلس شورل ن  ،كحالة

الغياب ىنا على ما يبكن استنتاجو ال تشمل الفرتة اليت يكوف فيها اسلس يف العطلة
التشريعية مابٌن دكريت انعقاد  ،ألف النص يف ناؼبادة  545د 1051.نكاف يعاجل حالة
غياب ؾبلس النواب عند حلو  ،حبيث ينفرد ؾبلس الشورل باختصاصايما التشريعية
اؼبشرتكة كعطفان على ذلك استمر النص دبعاعبة حالة غياب اسلسٌن  ،كلو أف اؼبشرع
نص على ذلك
أراد منح سلطة التشريع لرئيس اعبمهورية بٌن دكرم انعقاد لكاف ٌ
صراحة ؛
 -والثاني  :أف تطرأ مركؼ ما كتستوجب اإلسراع بازباذ تدابًن ال ربتمل التأخًن ،

كعند ذلك فإف القرارات بقانوف اليت تصدر عن الرئيس يتعٌن عرضها على اسلسٌن
خالؿ طبسة عشر يومان من تاريخ انعقادنبا  ،كإذا مل تعرض ىذه القرارات على
اسلسٌن  ،أك أهنا عرضت كمل تقر من قبلهما  ،فإف ىذه القرارات تزكؿ بأةر رجعي ،
)– )1كفؽ أحكاـ المادة  909مف دستور  5095فإنو  ":لرئيس الجميكرية ،كلمحككمة ،كلكؿ عضك في مجمس
النكاب ،اقتراح القكانيف  ،كيحاؿ كؿ مشركع قانكف إلى المجنة النكعية المختصة بمجمس النكاب ؛ لفحصو كتقديـ
تقرير عنو إلى المجمس  ،كال يحاؿ االقتراح بقانكف المقدـ مف أحد األعضاء إلى المجنة النكعية  ،إال إذا أجازتو
المجنة المختصة بالمقترحات ،ككافؽ المجمس عمى ذلؾ .فإذا رفضت المجنة االقتراح بقانكف كجب أف يككف قرارىا
مسببان  ،ككؿ اقتراح بقانكف قدمو أحد األعضاء  ،كرفضو المجمس  ،ال يجكز تقديمو ثانية في دكر االنعقاد

نفسو".
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إال إذا ارتأل ؾبلس النواب زكاؽبا دكف أةر رجعي  ،أك تسوية اؼبراكز القانونية اليت
نت ت عن تطبيقها قبل زكاؽبا .
 -1التفوي

التشريعي  :ألغى دستور  1051مبدأ التفويال التشريعي من قبل الربؼباف

لرئيس اعبمهورية الذم كاف منصوص عليو صراحة يف دستور عاـ  5535يف اؼبادة
 504منو ن5ن.
 -4مل يعد من اختصاص رئيس اعبمهورية إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانٌن  ،أك
إصدار اللوائح الالزمة إلنشاء اؼبرافق كاؼبصا العامة كتنظيمها أك إصدار لوائح الضبط
كما أنو مل يعد لرئيس اعبمهورية إلقاء بيانات أماـ أحد اسلسٌن أك ـباطبتهما
مباشػ ػ ػ ػرة  ،كأضحت صبيعها من اختصاص رئيس ؾبلس الوزراء  ،كأصبح الرئيس يبارس
سلطاتو عرب رئيس ؾبلس الوزراء كنوابو كالوزراء  ،باستثناء ما يتصل هبذه السلطات
بالدفاع كاألمن القومي كالسياسة اػبارجية  ،ككذلك اؼبنصوص عليها يف اؼبوادنن 545
تشكيل اغبكومة –  531التمثيل اػبارجي –  532قيادة القوات اؼبسلحة – 533
تعيٌن اؼبومفٌن اؼبدنيٌن كالعسكريٌن اؼبمثلٌن السياسيٌن للدكلة كإقالتهم  ،كقبوؿ فبثلي
الدكؿ األخرل  534 -إعالف حالة الطوارئ  535-العفو اػباص نن  ،كىي سلطات
من الطبيعي أف تناط برئيس الدكلة .
 -3إصدار القوانين واالعتراض عليها  :كل قانوف يقر من الربؼباف يتوىل ؾبلس النواب
إبالغو إىل رئيس اعبمهورية إلصداره  ،ككفق أحكاـ ناؼبادة  503من دستور 1051ن
فإف الدستور اعبديد حدد مهلة لرئيس اعبمهورية إلصدار القوانٌن اؼبقرة من الربؼباف ،
) –)1كانت المادة  108مف دستكر  1971تنص عمى أف " :لرئيس الجميكرية عند الضركرة كفى األحكاؿ االستثنائية
كبناء عمى تفكيض مف مجمس الشعب بأغمبية ثمثي أعضائو أف يصدر ق اررات ليا قكة القانكف  ،كيجب أف يككف
ن
التفكيض لمدة محدكدة كأف تبيف فيو مكضكعات ىذه الق اررات كاألسس التي تقكـ عمييا  ،كيجب عرض ىذه
الق اررات عمى مجمس الشعب في أكؿ جمسة بعد انتياء مدة التفكيض  ،فإذا لـ تعرض أك عرضت كلـ يكافؽ
المجمس عمييا زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف ".
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أك الل وء الستخداـ سلطاتو الدستورية باالعرتاض على القانوف إذا ما كاف لديو
موجب لذلك .
أ -مهلة اإلصدار  :كقد جاءت اؼبهلة الدستورية بتوجب إصدار القانوف اؼبقر من
الربؼباف خالؿ طبسة عشر يومان من تاريخ إرسالو ،ن كليس من تاريخ كصولو نلتحد
من صالحيات رئيس اعبمهورية يف تأخًن أك ذباكز إصدار القوان ػ ػٌن اؼبقرة من
الربؼباف  ،كيكوف بذلك النص قد تال ى االنتقادات اليت كانت توجو لدستور عاـ
 5535فيما يتعلق بعدـ ربديد أجل يلتزـ خاللو الرئيس بإصدار القانوف .
ب -االعتراض على القوانين :للرئيس أف ىبتار االعرتاض على القانوف كإعادتو إىل
ؾبلس النواب خالؿ مهلة ةالةٌن يومان من تاريخ إرسالو  ،كىو اعرتاض توقيفي
كيعين ذلك:
 أنو يبكن للم لس أف يست يب ألسباب االعرتاض  ،كيقوـ ببحث االعرتاضكالتعديل كفق ما تضمنو إذا ما ربققت القناعة لدل أعضائو  ،كيتم التصويت كفق
األغلبية العادية لكامل أعضائو .
 أك أف يصر اسلس على القانوف كما أقره يف اؼبرة األكىل  ،كيف ىذه اغبالة وبتاجإصدار القانوف على ىذا النحو إىل إقراره من قبل اسلس بأغلبية مشددة نخاصةن
كىي ةلثا عدد األعضاء  ،مع اإلشارة إىل أف ذلك يعين ةلثي كامل األعضاء ،
كليس اغباضرين منهم فقط  ،كيف اغبالتٌن  :إذا أقر القانوف بأغلبية ةلثي
األعضػ ػ ػ ػ ػاء  ،أك عندما ال يصدر الرئيس القانوف يف مهلة اػبمسة عشر يومان  ،كال
يبادر لالعرتاض عليو خالؿ مهلة الثالةٌن يومان فإف القانوف يستقر بصفتو قانونان
مقران نكأصدرن  ،أم أف الرئيس يصدر القانوف  ،ألنو ىو اعبهة اؼبخولة دستوريان
بإصدار القوانٌن  ،كال يبكن القوؿ مثالن بأف يتوىل رئيس اسلس إرسالو لإلصدار
على اعتبار أف ذلك وبتاج لنص دستورم صريح .
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 كيف حاؿ مل يتمكن الربؼباف من إقراره ؾبددا كفق ىذه األغلبية اػباصة  ،فإنو الهبوز إعادة البحث ؾبددان هبذا القانوف يف دكر االنعقاد نفسو إال بعد مركر أربعة
أشهر على التصويت األخًنن5ن.
وأخيراً فإف تقليص صالحيات رئيس اعبمهورية يف العملية التشريعية  ،كاقتصار
اشرتاكو فيها مع الربؼباف يف مرحلة اإلصدار فقط  ،مع ربديد مهل دستورية ؼبمارسة ىذه
قصر حقو بإصدار قرارات ؽبا قوة القانوف يف حالة
الصالحيات يف ىذه اؼبرحلة  ،ككذلك ٌ
عدـ كجود ؾبلسػػٌن  ،مع كجوب عرضها كإقرارىا من قبل الربؼباف ربت طائلة زكاؽبا بأةر
رجعي ،كل ذلك يضعنا أماـ دستور يعزز دكر الربؼباف كمشرع حقيقي دكف طغياف
للسلطة التنفيذية على دكره ىذا عن طريق مؤسسة الرئاسة  ،كيفسح الطريق أماـ مهور
فعاؿ ال برؼباف شكلي إذا ييأت لو باقي احملددات الداخلية كاػبارجية ضمن شركط
برؼباف ٌ
صحية كسليمة كمتوازنة ن نظاـ انتخابات – قانوف أحزاب – نظاـ داخلي – أعضاء –
كدعم تقين كمعلومايت ...ن كنكوف أما صيغة من النظاـ اؼبختلط شبو الربؼباين  ،أك الربؼباين
يف صيغة متطورة  ،مع تقييد حق اغبل اؼبمنوح لرئيس اعبمهورية باشرتاطات قد تؤدم بو
إىل اسازفة دبنصبو إذا ما تعسف باستعماؿ ىذا اغبق  ،ككذلك إذا أخذنا بعٌن االعتبار
أف الرئيس اؼبصرم أصبح ككفق أحكاـ دستور  1051يبارس سلطاتو التنفيذية عرب رئيس
الوزراء كنواب األخًن كالوزراء .

))1

– نصت المادة  104مف دستكر  2012عمى أف " يبمغ مجمس النكاب رئيس الجميكرية بكؿ قانكف أقر؛ ليصدره
خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ إرسالو؛ فإذا اعترض عميو رده إلى المجمس خبلؿ ثبلثيف يكمان مف ذلؾ التاريخ

كاذا لـ يرد القانكف في ىذا الميعاد  ،أك أقره مجمس النكاب ثانية بأغمبية ثمثي عدد األعضاء  ،استقر قانكنان
كأصدر  ،فإذا لـ يقره المجمس ال يجكز تقديمو في دكر االنعقاد نفسو قبؿ مضى أربعة أشير مف تاريخ صدكر

القرار".
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الفصل الثانً
نشأة الربملان السىري وتطىره
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تمهيد وتقسيم :
خضعت سورية لنفوذ اإلمرباطورية العثمانية يف أكائل القرف السادس عشر  ،بعد
ما ظبي بالفتح العثماين يف زمن السلطاف سليم الثاين يف عاـ  5152كتأسست اػبالفة
العثمانية اليت اتبعت شكل اغبكم اؼبطلق اؼبتوارث كالذم اتسم بالطابع الديين شكالن ،
ككاف للسلطاف حق التشريع دب رد " إرادتو السنية " كيف النصف األكؿ من القرف التاسع
عشر كربت كطأة الضغوط الداخلية  ،كاألفكار اليت بدأت تنتشر مع مهور اإلعالنات
كاؼبواةيق اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف يف أكربا مع بداية عصر النهضة  ،اضطر بعال اغبكاـ
العثمانيٌن كمنهم السلطاف عبد اسيد من أجل امتصاص النقمة  ،كالسيما خالؿ فرتات
اغبركب إىل إعطاء بعال الضمانات العامة يف ؾباؿ فرض الضرائب كذبنيد الرعايا ،
كبذلك قاـ ألكؿ مرة دبنح دستور عاـ  5445أطلق عليو اسم نخط ىامايون كل ىانو ن
كيف عاـ  5412اضطر السلطاف عبد العزيز كبضغط من الدكؿ األكربية إىل إلغاء ضريبة
اػبراج اؼبفركضة على رعايا الدكلة غًن اؼبسلمٌن كق استبداؽبا بضريبة تدعى ن ضريبة بدؿ
ن5ن

العسكرية ن كجاء ذلك يف دستور اؼبنحة الذم ظبي ن خط ىامايون الثاني ن.

كيف  5432 /51/14كبرتتيب من مدحت باشا الصدر األعظم للسلطاف عبد
اغبميد الثاين أعلن األخًن ككمنحة لرعيتو دستوران عصريان اقتبس معظم أحكامو من الوةائق
التشريعية لفرنسا كالواليات اؼبتحدة األمريكية كنقل البالد من اغبكم اؼبطلق إىل اغبكم
اؼبلكي الدستورم  ،كذلك بإنشاء برؼباف مؤلف من غرفتٌن  ،ؾبلس لألعياف الذين يعينهم
السلطاف ؼبدل اغبياة حبيث ال يت اكز عدد ىؤالء ةلث عدد أعضاء ؾبلس النواب
كؾبلس للنواب ينتخب من الشعب لوالية تستمر أربع سنوات يدعى ن ؾبلس اؼببعوةافن ،
كبإحداث ؾبلس للوزراء مس ػػؤكؿ أماـ الربؼباف  ،ككاف يبثل يف ىذا اسلس نواب من سورية
()1

– د .فيميب حتي  ،تاريخ العرب المطكؿ  ،الجزء الثالث  ،الطبعة العربية  ،بيركت  ، 1951ص  829كما
بعدىا .
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عن بعال الواليات  ،كمع ذلك فإف ىذا الدستور منال حق اقتراح القوانين للسلطان
فقط  ،ككذلك حق تأجيل انعقاد الربؼباف  ،كاستنادان لذلك علق السلطاف عبد اغبميد
كعطل عمل ؾبلس اؼببعوةاف يف بداية عاـ  5434كعادت البالد
أحكاـ ىذا الدستور  ،ى
غبكم االستبداد كاختفاء العدالة االجتماعية ن5ن  ،إىل أف اهنارت السلطنة العثمانية بعد
خساريا يف اغبرب العاؼبية األكىل عاـ  ، 5554كبعد أف انضم الشريف حسٌن إىل
اغبلفاء كأعلن يف سورية عن تشكيل أكؿ حكومة عربية يف  5554/5 / 14برئاسة األمًن

ؿبمد سعيد اعبزائرم كاستمرت ألياـ  ،حيث كاف فيصل ابن الشريف حسٌن قد توىل
قيادة جيش الشماؿ كفتح الشاـ كدخلت اعبيوش العربية دمشق بتاريخ ، 5554/50/1
كأعلن اؼبلك فيصل عن تشكيل حكومة دستورية عربية مستقلة بقيادة علي رضا الركايب
بتاريخ  ،5554/50/1كقاـ يف مل ىذه اغبكومة أكؿ ؾبلس شورل برئاسة عالء الدين
الدركيب  ،الذم مل يعمر طويال كقاـ مجلس الشورى الثاني في ظل وزارة االتاسي
برئاسة رضا الصلال  ،كش ٌكل ىذا اسلس بداية اغبياة النيابية يف سورية  ،كبعد ذلك ازبذ

المؤتمر السوري الذم تأسس يف عاـ  5555يف دمشق ك بانتخابات عامة كهيئة سبثيلية
مؤلفة من  41عضوان  ،قراره التارىبي يف 5510/4/5باستقالؿ سورية كمبايعة األمًن
فيصل بن اغبسٌن ملكان دستوريان على سورية حبدكدىا الطبيعية دبا فيها فلسطٌن  ،كاعترب
اؼبؤسبر نفسو ؾبلسان تأسيسيان منعقدان على كبو دائم حا ينتهي من إعداد دستور للبالد
كانتخاب ؾبلس نيايب جديد  ،كقد َّ
شكل من أعضائو عبنة إلعداد الدستور  ،كانتهت إىل
صياغتو يف  533مادة ظبي بػ نالقانون األساسي ن  ،كقد أخذ بالشكل االربادم للدكلة
السورية  ،كمل يتمكن اؼبؤسبر بعد ذلك من إقرار كافة مواد ىذا الدستور إذ بدأت مرحلة

الصراع مع القول االستعمارية اليت رفضت ذلك القرار التارىبي  ،كاعتربت أف ما أعلنو
( -)1د  .محمد شاكر اسعيد  ،البرلماف السكرم في تطكره التاريخي ،الطبعة الثانية  ، 2007بدكف معرفة دار نشر
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اؼبؤسبر مساسان دبصاغبها يف تركة الدكلة العثمانية كفق اتفاقية سايكس بيكو كمع حقوؽ
دكؿ االنتداب  ،كالسيما فرنسا اليت دخلت جبيوشها إلجهاض اغبياة السياسية الربؼبانية
كالسيطرة على البالد كالعباد  ،كمرحلة الصراع ىذه انعكست بشكل مباشر على سًن
كتطور اغبياة الربؼبانية يف سورية  ،كبشكل خاص على كمائف الربؼبانات اليت تشكلت
منذ عهد االنتداب الفرنسي كبداية اغبياة النيابية يف سورية كما بعد االستقالؿ  ،كمن ل
سنتبٌن ذلك يف مبحثٌن :
على موقع السلطة التشريعية يف النظاـ السياسي القائم ك ٌ
المبحث األول  :التطور التاريخي لوظائف البرلمان السوري
المبحث الثاني  :موقع السلطة التشريعية في النظام السياسي في سورية
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المبحث األول
التطور التاريخي لوظائف البرلمان السوري

نتي ةن للظركؼ السياسية اليت مرت هبا سورية ك دخوؿ اعبيش الفرنسي إىل سورية بعد
معركة غًن متكافئة بينو كبٌن اعبيش السورم كعدد من اؼبتطوعٌن الثوار بقيادة يوسف
العظمة كزير اغبربية لنذاؾ يف معركة ميسلوف ن 5ن ،كاف الشغل الشاغل للربؼبانات
كللم الس النيابية اليت تشكلت يف مل االنتداب انتزاع االعرتاؼ بالسيادة الكاملة كاقباز
االستقالؿ على اعتبار أف اؼبمثلٌن اؼبنتخبٌن  ،كمن كرائهم النخبة اؼبثقفة اؼبتأةرة بالثقافة
الغربية كمن زايا على صعيد اؼبؤسسات الديبقراطية أدركوا مبكران أف من أكىل مقومات
السيادة الوطنية  ،ىو كجود ؾبلس نيايب منتخب كفق أحكاـ دستور وبدد نظاـ اغبكم ،
يف حٌن انصرفت اسالس اليت تشكلت بعد االستقالؿ إىل العمل على إهباد األطر
البىن التحتية للدكلة اؼبستقلة حديثان يف مل مركؼ إقليمية كدكلية
القانونية  ،كتأسيس ٌ
كمطامع استعمارية شائكة كمعقدة ابتليت هبا اؼبنطقة – كالزالت ، -كالسيما بعد نكبة

) –)1يوسؼ إبراىيـ العظمة مف مكاليد دمشؽ  ، 1884تمقى عمكمو في الكمية العسكرية باستانبكؿ كتخرج في عاـ

 ، 1903كدرس أركاف حرب في ألمانيا عاـ  ، 1911اشترؾ في حرب بمغاريا كركمانيا كالقفقاز  ،عيف مرافقان
ألنكر باشا  ،كبعد انتياء حرب الدردنيؿ استقاؿ كعاد إلى دمشؽ  ،كعينو الممؾ فيصؿ مرافقان لو ثـ معتمدان في

بيركت ثـ رئيسان ألركاف الجيش ثـ كزي انر لمحربية كاستشيد في معركة ميسمكف في  1920/7/24كلو مف العمر
خمسة كثبلثكف عامان " مف كتاب  ":عبقريات مف بالدي" لألستاذ عبد الغني العطري  ،بدوف دار نشر ،
 ،9<<5ص .78
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 ، 5534كما تالىا من مركؼ عدـ االستقرار بسبب االنقالبات العسكرية بفاصل زمين
قصًن بينها .
كؼبا كانت دراسة التاريخ تنمي اؼبقدرة الذىنية الفائقة األنبية  ،اليت تسمى اغبكم على
األمور  ،فإف ماسنالحظو أف الومائف اليت مارستها اسالس النيابية اليت تشكلت يف
سورية على مدل عقود من الزمن قد تأةرت بالنظاـ الدستورم الذم عملت ىذه اسالس
يف ملو  ،فقد ىخربت سورية يف الدساتًن اليت أقرت كق العمل هبا  ،أك تلك اليت أعدت
كمل تتح الفرصة للعمل هبا النظاـ الربؼباين  ،كانتقلت بعد ذلك إىل األخذ بالنظاـ الرئاسي
كشبو الرئاسي كسنقسم اؼببحث يف تطور كمائف ىذه اسالس النيابية كفق ىذا الرتتيب ،
ككفق ىذا اؼبعيار اؼبرتبط بنظاـ اغبكم النافذ إىل مطلبين رئيسٌن :
المطلب األول  :المجالس النيابية في ظل النظام الدستوري البرلماني
المطلب الثاني  :اجملانس اننُاتُح واألَظًح اندستىرَح انمائًح حتً ػاو3791
ادلطهة األول
اجملانس اننُاتُح يف ظم اننظاو اندستىرٌ انربدلاٍَ

يف مل اغبكم اؼبلكي الذم داـ يف سورية عشرين شهران فقط بٌن عامي 5554
ك ، 5510كالذم كاف يتم خاللو إعداد القانوف األساسي من قبل عبنة ش ٌكلت من قبل
اؼبؤسبر السورم كيأخذ بالنظاـ اؼبلكي الربؼباين  ،كبالشكل االربادم للدكلة  ،قيسمت
البالد إىل مقاطعات يتمتع كل منها باغبكم الذايت كبوجود ؾبلس نيايب خاص هبا ،
كبربؼباف على مستول الدكلة االربادية مؤلف من غرفتٌن  ،ؾبلس للشيوخ لوالية مديا

266

تسع سنوات سبثل فيو اؼبقاطعات كينتخب باالقرتاع غًن اؼبباشر نصف أعضائو من قبل
نواب ىذه اؼبقاطعات  ،كالنصف اآلخر يعينهم اؼبلك  ،كهبدد ةلث أعضائو كل ةالث
سنوات  ،كؾبلس للنواب ينتخب باالقرتاع غًن اؼبباشر كعلى مرحلتٌن كلوالية تشريعية
مديا أربع سنوات .

ن5ن

كؼبا كاف مشركع الدستور الذم أطلق عليو اسم القانوف األساسي مل َّير النور بسبب

دخوؿ القوات الفرنسية كاحتالؽبا لسورية  ،كتقسيمها الدكلة االربادية السورية إىل ست
دكيالت مستقلة ندمشق – حلب – جباؿ الالذقية – لبناف الكبًن – جبل العرب –
االسكندركف كلكل منها علم كعاصمة كحكومة كبرؼباف كطوابع مالية كبريدية خاصة ن
كزبضع مباشرة للمفوض السامي العسكري  ،كىو ما رفضو الشعب  ،فقامت فرنسا
ربت الضغط الشعيب يف عاـ  5511بإنشاء ارباد فيدرايل بٌن ةالث دكؿ ندمشق
كحلب كالالذقية ن ن1ن.
بعد قرابة أربعة أعواـ من حكم اؼبستعمر الفرنسي ق البحث يف مسألة تنظيم
الدستور  ،فأراد الفرنسيوف االنفراد بوضعو  ،يف حٌن أصَّر السوريوف على االشرتاؾ بوضع
الدستور  ،الذم وبكم بالدىم كبقي كل طرؼ متشبثان دبوقفو  ،حا قامت الثورة السورية
الكربل يف عاـ  5511بقيادة سلطاف األطرش اليت دامت قرابة العامٌن كنيٌف  ،حيث
اضطرت فرنسا يف شباط من عاـ  5512إىل تعديل سياسايا كأف ربكم البالد بشكل

مباشر ،كلكن بواسطة المفوض السامي السياسي ن4ن ،كذبنبان لالنتقادات العربية كالدكلية
))1

– د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانوف الدستوري والنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص  691كما بعدىا .

) -)2في  1923 /11/12جرت انتخابات عامة لمجمس تمثيمي كنيابي لسمطة دكلة دمشؽ كاف برئاسة بديع المؤيد
ضـ ثبلثيف عضكان عف ثبلثة عشر منطقة انعقد ىذا المجمس بمكجب قرار المفكض السامي رقـ 1229لعاـ

 ، 1923راجع  " :كتاب المجالس التشريعية في الجميورية العربية السورية مف عاـ < 9<9حتى عاـ
 " 5000منشكرات مجمس الشعب السكرم .

) -)3فقد كضع صؾ االنتداب رسميان مكضع العمؿ سنة  1923كسارت السياسة الفرنسية عمى نيج مف الحكـ أقاـ
الببلد كأقعدىا عمى حيف رفضت سكرية االعتراؼ بانتداب فرنسا كاعتبرتو مكجكدان بقكة االحتبلؿ  ،استدعت=
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اليت كثرت على أدائها كدكلة منتدبة  ،كربت كطأة الثورة السورية جرت انتخابات سلس
سبثيلي يف اؼبناطق اليت مل تكن الثورة قد تفاقمت فيها نسبة لباقي اؼبناطق  ،كعٌن أضبد
نامي الداماد رئيسان لدكلة سورية  ،كش ٌكل اغبكومة برئاستو  ،كقد شارؾ فيها عدد من
الرجاالت الوطنية كمن ل استقالت يف 5514/1/4ن5ن ،كقد أصدر خالؿ فرتة ترأسو
أىم النظم التشريعية العقارية  ،اليت الزاؿ معموؿ هبا حا تارىبو  ،ككذلك تصديق اتفاقية
ن1ن
الصداقة كحسن اعبوار كتسليم اسرمٌن مع تركيا .
= فرنسا المفكض السامي الجنراؿ سرام كأكفدت مكانو الككنت ىنرم دك جكفنتيؿ فانصرؼ ىذا إلى معالجة
الثكرة بدراسة أسبابيا كاتصؿ بالكطنيف كاقر معيـ برنامجان كطنيان فدخؿ ثبلثة مف الكطنييف حككمة احمد نامي
كىؤالء ىـ فارس الخكرم كلطفي الحفار كحسف البرازم .كشكمت الحككمة كأعمنت بيانيا الكزارم الذم كاف

مؤلفان مف عشرة بنكد تقدميا بياف تشرح فييا العكامؿ التي استدعت دخكؿ الكطنييف ىذه التجربة كىذه البنكد

المتفؽ عمييا كانت  -1تحكيؿ االنتداب إلى معاىدة تعقد بيف فرنسا كسكرية لمدة ثبلثيف سنة تعيف فييا
الحقكؽ كالكاجبات كالعبلقات بيف األمتيف مماثمة لممعاىدة المعقكدة بيف بريطانيا كالعراؽ كال تككف ىذه المعاىدة

نافذة إال بعد تصديقيا مف قبؿ البرلماف السكرم كتحتفظ فرنسا بالنفكذ السياسي كالرجحاف االقتصادم -3 ،

تحقيؽ الكحدة السكرية بالكسائؿ التي باشر بإجرائيا منذ امف  -4 ،تكحيد النظاـ القضائي عمى قاعدة السيادة

القكمية بصكرة تصكف حقكؽ الكطنييف كاألجانب معان  -5 ،تأليؼ جيش كطني بحيث تتمكف القكات الفرنسية
مف الجبلء التدريجي عف الببلد -6 ،طمب إدخاؿ سكرية عصبة األمـ كاعطائيا حؽ التمثيؿ الخارجي أسكة

بالعراؽ  – 7دراسة إصبلح النظاـ النقدم الحالي كاعادة األساس الذىبي في عممة الببلد بصكرة تدريجي -8
استحصاؿ العفك العاـ عف جميع أصحاب الجرائـ السياسية مع االحتفاظ بالحقكؽ الشخصي -9 ،استحصاؿ

عمى قرار بإلغاء الغرامات الحربية عف سكرية كغيرىا-10 ،إيجاد طريقة لمتعكيض عف منككبي الثكرة  ،كبعد

عكدة دكفنتيجؿ إلى فرنسا بعد أف أقر ىذا البرنامج مبدئيان كلكف "دسائس العسكرييف االستعمارييف" القائميف
بكجكب قمع الثكرة بالكسائؿ العسكرية قد سبقو فمـ تكافؽ باريس عمى مطالبو فاستقاؿ مف منصبو ،ككذلؾ

الكزراء الكطنييف استقالكا بعد شير اثر جمسة حامية الكطيس احتجكا فييا مع الجنراؿ غكابيو عمى قصؼ
الميداف كالغكطة بالقنابؿ خبلف نا لمخطة المتفؽ عمييا  ،كفي اليكـ التالي قبض عمى الكزراء كأناس آخريف
كأرسمكا إلى المنافي  -راجع  :منير المالكي  ،مف ميسموف إلى الجالء  ،منشورات وزارة الثقافة في

))1
))2

الجميورية العربية السورية  ،طبعة  ، 9<<9صفحة  95وما بعدىا .

– فضؿ عفاش  ،مجمس الشعب في سورية  ،مرجع سابؽ ،الصفحتيف 25- 24

– القرار  9;9ؿ.ر نظاـ التحديد كالتحرير بتاريخ  ، 1926/3/15والقرار ;; 9ؿ .ر قانكف السجؿ العقارم

تاريخ  1926/3/15المعدؿ لثبلث مرات ( بقرار بقانكف رقـ  – 1958/ 86كالقانكف رقـ – 1972 /32
كبالمرسكـ التشريعي رقـ  2008/ 48المتعمؽ بتعديؿ المادة  17كتقصير مدة التقادـ مف  15سنة إلى 5
سنكات )  ،كالقرار بقانكف بتاريخ " 1926/12/1قانكف التثميث كالمسح كقياس االرتفاع " .
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كبنتي ة الضربات اؼبوجعة اليت تلقاىا اعبيش الفرنسي من رجاؿ الثورة السورية
الكربل  ،كمع تطور الفكر السياسي يف سورية الذم تأةر باغبضارة الغربية  ،كتىشكل
األحزاب السياسية كاعبمعيات اليت استثمرت االنتصارات اليت حققها الثوار عسكريان ،

للمطالبة بإنشاء صبعية تأسيسية لوضع دستور للبالد  ،اضطر بعدىا اؼبفوض الفرنسي
نىنرم بونسون بعد مداكالت مع زعماء الكتلة الوطنية لالست ابة ؼبطالب الوطنيٌن ،
حيث تشكلت حكومة كطنية برئاسة تاج الدين اغبسيين لإلشراؼ على إجراء االنتخابات
لتأليف الجمعية التأسيسية  ،اليت أككل إليها كضع الدستور الذم وبكم البالد  ،على أف
تبقى شؤكف اعبيش كاعبمارؾ كاألمن العاـ كاألمور اػبارجية كغًنىا من شؤكف البالد
اغبساسة بيد اؼبفوضية العليا الفرنسية  ،اليت صدرت عنها القرارات اؼبتعلقة بتشميل
اؼببعدين من الثوار بالعفو  ،كإلغاء األحكاـ العرفية ن5ن.
كمنذ عاـ  5514بدأت اغبياة الدستورية يف سورية بالدستور الجمهوري األول
لسورية والمجلس التأسيسي  ،الذم توىل مناقشتو كالدفاع عن مضمونو دبواجهة
االنتداب الفرنسي بعد أف كاف قد انتهى بوصوؿ جيوشو إىل البالد عمر اؼبؤسبر السورم

كالقانوف األساسي للمملكة السورية الذم كاف يتم إعداده  ،كمنذ ذلك التاريخ اتسمت
سياسة اؼبستعمر الفرنسي دبعاداتو للحركة التمثيلية يف سورية  ،رغم أنٌو كاف يضطر عند
اؼبنعطفات التارىبية اؼبهمة كانصياعان للضغوط احمللية كالعاؼبية إىل السماح بإجراء انتخابات

كقياـ ىيئة سبثيلية برؼبانية خالؿ فرتات متقطعة  ،لكنو سرعاف ما كاف يل أ إىل تعطيل
أعماؿ اسلس النيايب بتعليق جلساتو تارنة  ،أك حبلٌو تارنة أخرل  ،أك باؽب وـ العسكرم
على مقره  ،كىو ما أةَّر على استمرار أداء الوميفة التشريعية للربؼباف السورم كح مها
مقارنةن بالوميفة التمثيلية  ،ككذلك بالوميفة الرقابية اليت مارسها على اغبكومات اليت
( –)1القرار رقـ  1817بتاريخ  1928 /2/16المتضمف العفك العاـ عف األعماؿ التي ارتكبت قبؿ ىذا التاريخ ،
كالقرار رقـ  1815تاريخ  1928/2/16برفع األحكاـ العرفية عف لكاء دمشؽ  ،راجع  :د محمد شاكر اسعيد ،
البرلماف السوري في تطوره التاريخي  ،مرجع سابؽ  ،ص ;66
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يشكلت يف عهد االنتداب  ،لرقابة مدل انس اـ أدائها اغبقوقي كاغبكومي مع مصا
الشعب  ،الذم مل ةائران على اؼبستعمر رافضان كل أشكاؿ اؽبيمنة االقتصادية كالسياسية
عليو كعلى مقدرات البالد  ،كعلى كبو خاص يف معركتهم أةناء إعداد الدستور  ،اليت كاف
يرتكز فيها رجاؿ سورية الوطنيٌن إىل مؤىالت تعليمية حقوقية كإىل ةقافة ديبقراطية متأةرة
باؼبدارس اليت تعلٌموا هبا يف الغرب كالشرؽ مع بداية عصر حقوؽ اإلنساف كاغبريات
مصرين على االنتقاؿ بالبالد إىل مصاؼ الدكؿ اؼبتحضرة كقياديا من
العام ػة  ،حيث ملوا ٌ
خالؿ األخذ بنظاـ اغبكم الربؼباين  ،كاستمر العمل بو بعد االستقالؿ كحا ما قبل هناية
األ ربعينيات حيث بدأت مرحلة االنقالبات العسكرية اليت أخذت بعدىا اغبياة السياسية
منحى اػبالؼ بٌن مفهومٌن ـبتلفٌن  ،أحدنبا يرسم نظاـ اغبكم من خالؿ إرادة الشعب
فبثالن باؽبيئة اؼبنتخبة من قبلو كىو الربؼباف كلو طابع مدين  ،كاآلخر مقتنع بأف الشعب مل

يبل سن الرشد السياسي يف الت ربة الديبقراطيةن5ن ،كيتعٌن قيادتو من قبل لببة حاكمة أك
قائد عسكرم يأيت بانقالب على الشرعية الدستورية  ،كيستمد كجوده من الشرعية الثورية
ناالنقالبيةن  ،كلعبت األحداث السياسية يف اؼبنطقة العربية لنذاؾ كالسيما قضية فلسطٌن
دكران مهمان يف تعزيز ى ذه القناعة لدل قادة االنقالبات كسوؽ اؼبربرات ؽبا  ،ؽبذا سنقسم

ىذا اؼبطلب إىل فرعٌن  ،كذلك للنظر يف أداء الوميفة التشريعية للم لس يف مل النظاـ
الربؼباين إباف مرحلة االنتداب  ،كبعد ذلك يف أدائو ما بعد االستقالؿ كبداية العهد الوطين
حا عاـ  5514كقياـ الوحدة بٌن سورية كمصر  ،رغم أنو زبلل ىذه الفرتة األخذ
بالنظاـ الرئاسي بعد االنقالب الثاين للشيشكلي يف  5515/51/1كحا مغادرتو البالد
يف  5513/1/11كالعودة للعمل بدستور عاـ  5510الذم يأخذ بالنظاـ الربؼباين .

) -)1النضد السياسي كيعني  ":إدراؾ الحقائؽ  ،كمعرفة الكاجب كالسعي لمتحرر كحماية الحؽ كالدفاع عف السيادة
كالحرية كاالستقبلؿ " المعنى مستقى مما كرد في كتاب د .عبد الرحمف الكيالي  ،المراحؿ في االنتداب كفي

نظامنا الكطني  ،الجزء الثاني ( ، )1934-1933حمب  ،مطبعة الضاد  ، 1959ص 996
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الفرع األول
الوظيفة التشريعية للبرلمان السوري في مرحلة االنتداب
يف البداية تركزت اعبهود على رسم اإلطار الدستورم الذم ستعمل من خاللو
مؤسسات اغبكم يف سورية عرب صياغة دستور يليب طموح اعبماىًن يف االستقالؿ كتعزيز
السيادة الوطنية بإعادة الوحدة لألراضي السورية  ،كيأخذ بالنظاـ الربؼباين يف اغبكم ،
حيث ق إعداد مشركع دستور عاـ  ، 5514كإصدار دستور من قبل اؼبفوض السامي
بإرادتو اؼبنفردة يف عاـ  ، 5540كالعمل بدستور عاـ  5534مع تعديل دستورم لو يف
عاـ  ، 5533ل العمل على إعداد مشركع دستور لعاـ  ، 5535ل إقرار دستور جديد
غًن نظاـ اغبكم من نظاـ برؼباين إىل
للبالد يف عاـ  5510ل إعداد دستور  5514الذم ٌ
نظاـ رئاسي ل العودة يف عاـ  5513للعمل بأحكاـ دستور  5510الذم يأخذ بالنظاـ
الربؼباين  ،كتعددت اسالس النيابية اليت شكلت خالؿ تلك اغبقبة  ،كاليت سنتتبعها مع
الدساتًن اليت كانت تقرىا كتعمل بأحكامها خالؿ تلك اغبقبة :
أوالً – المجلس التأسيسي ومشروع الدستور الجمهوري األول لسورية :
بعد مفاكضات طويلة كدقيقة بٌن زعماء الكتلة الوطنية كاؼبفوض السامي ىنرم
بونسو جرت انتخابات  ،كتشكل ؾبلس تأسيسي إلعداد الدستور الذم يتعٌن أف ربكم
البالد دبوجب أحكامو  ،كقاـ اسلس بدكره برئاسة ىاشم االتاسي بتشكيل عبنة من أجل
كضع مشركع الدسػتور  ،ل افتتح رئيس ؾبلس الوزراء تاج الدين اغبسيين أعماؿ اعبمعية
التأسيسية خبطاب أعلن فيو نفيان لكل إشاعة قائالن  ":أنو ليس ىناؾ دستور مفركض بل

إف اسلس احملرتـ ىو الذم يضػ ػػع دست ػ ػػور البالد الكافل لوحديا الوطنية دبلء حريتو
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الكاملة" .ن5ن  ،كاؼبفارقة أنو كبعد أف بدأ اسلس بالفعل دبناقشة اؼبشركع اؼبؤلف من مئة
كطبسة عشر مادة  ،كقبل أف ينتهي من مناقشة كافة مواد اؼبشركع كيف اعبلسة الرابعة
عشرة يف  5514 /2/ 5ألقى السيد موغرا أمٌن السر العاـ للمفوض السامي خطابان
اعرتض فيو على ما تتضمنو ست مواد من مواد ىذا اؼبشركع حب ة أهنا زبالف اؼبواةيق
الدكلية اليت تتضمن حقوؽ ككاجبات الدكلة اؼبنتدبة  ،كىو ما يتطلب تفاىم مسبق مع
حكومة االنتداب  ،كأف فرنسا ال توافق على نشر دستور وبرمها من الوسائل اليت
تساعدىا على القياـ بالفركض الدكلية اليت أخذيا على نفسهان1ن  ،كىذه اؼبواد ىي ن -1

 551-550-31-33-34ن كىي تبحث يف شؤكف الوحدة كمنح العفو العاـ كاػباص
كإبراـ اؼبعاىدات كالتمثيل اػبارجي كتنظيم اعبيش كإعالف األحكاـ العرفية ن4ن  ،كأماـ
صوت على مقرتح تقدـ بو النائب فوزم الغزم برفال طي
رفال اسلس التأسيسي الذم َّ
اؼبواد اؼبعرتض عليها من دكلة االنتداب  ،بادر اؼبفوض السامي إىل ازباذ القرار بتعليق

))1

– د .عبد الرحمف الكيالي  ،المراحؿ في االنتداب كفي نظامنا الكطني  ،الجزء األكؿ ( ،)1929-1926طبعة
 ، 1958مرجع سابؽ  ،الصفحة  ، 97ككذلؾ  :وجيو الحافر  "،الدستكر كالحكـ "  ،مطبعة اإلرشاد  ،دمشؽ
 ،1948كمنشكر في مكتبة مكقع سيريانيكز عمى الرابط التالي www.syria-news.com :

( -)2د .عبد الرحمف الكيالي ،المراحؿ في االنتداب كفي نظامنا الكطني  ،المرجع السابؽ  ،ص 102

( -)3تنص المادة  2مف دستكر عاـ 1928عمى  " :الببلد السكرية المنفصمة عف الدكلة العثمانية كحدة سياسية ال
تتج أز كال عبرة بكؿ تجزئة طرأت عمييا منذ نياية الحرب العامة "  ،كقد نصت المادة  73منو  " :لرئيس
الجميكرية حؽ العفك الخاص أما العفك العاـ فبل يمنح إال بقانكف "  ،كالمادة  " : 74يتكلى رئيس الجميكرية
عقد المعاىدات الدكلية كابراميا  ،أما المعاىدات التي تنطكم عمى شركط تتعمؽ بسبلمة الببلد أك بمالية الدكلة
أك المعاىدات التجارية ألتي ال يجكز ك سائر المعامبلت التي ال يجكز فسخيا سنة فسنة  ،فبل تعد نافذة إال
بعد مكافقة المجمس عمييا"  ،كالمادة  75تنص عمى " يختار رئيس الجميكرية رئيس الكزراء كيعيف الكزراء بناء
عمى اقتراح رئيسيـ كيقبؿ استقالتيـ  ،كيكلي الممثميف السياسييف األجانب  ،كيعيف المكظفيف المسمكييف كالقضاة
كيرأس الحفبلت الرسمية ضمف حدكد القانكف " ك تنص المادة  110عمى أف  ":تنظيـ الجيش الذم سينشأ
يككف بقانكف خاص" كالمادة " :112لرئيس الجميكرية أف يعمف بناء عمى اقتراح مجمس الكزراء األحكاـ العرفية
في األماكف التي تحدث فييا اضطرابات أك قبلقؿ  ،كيجب أف يعرض إعبلف األحكاـ المذككرة عمى المجمس
النيابي  ،كاذا كاف المجمس غير منعقد دعاه رئيس الجميكرية لبلجتماع بكجو السرعة  " .النص الكامؿ لدستكر
 1928كما كضعو فكزم الغزم كأعضاء لجنة الدستكر منشكر عمى المكقع االلكتركني :
WWW.Syrianhistory.org.com
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جلسات اسلس التأسيسي ؼبدة ةالةة أشهر  ،كبعد ذلك كيف شهر شباط عاـ 5515عاد
كأصدر قراران حبل اسلػ ػ ػػس التأسيسي ن5ن.
ٔ -المالمال العامة لدستور : ٜٕٔٛ
 أخذ الدستور األكؿ لسورية لعاـ  5514بنظاـ اغبكم اعبمهورم الربؼباين كىو ما يتضح
من نص اؼبادة الثالثة منو  " :البالد السورية صبهورية نيابية  ،دين رئيسها اإلسالـ
كعاصمتها دمشق ".

 األمة مصدر السلطة نالوادة 29ن  ،كالسلطة التشريعية مناطة دب لس النواب ن

الوادة

 31ن ،يف حٌن يتوىل السلطة التنفيذية رئيس اعبمهورية بواسطة كزرائو  ،كينتخب رئيس
اعبمهورية باالقرتاع السرم كباألكثرية اؼبطلقة من ؾبموع أعضاء ؾبلس النواب ؼبدة ةالث
سنوات كال هبوز بعدىا انتخابو ةانيةن إال بعد مركر ةالث سنوات ن الوادة68ن ن1ن ،على

أف انتخاب الرئيس األكؿ من اعبمعية التأسيسية لدستور  5514يكوف لوالية مديا
سنتاف فقط  ،كيتعٌن أف يشرتؾ مع رئيس اعبمهورية بتوقيع كل القرارات الصادرة عنو
رئيس الوزراء كالوزير اؼبختص نالوادة 76نن4ن ،كتتوىل احملاكم السلطة القضائية ضمن

( -)1كاف قد أعمف المسيك بكنسك في البيانات التي قدميا إلى جمعية األمـ بأف سكرية رفضت االنتداب كلـ تعترؼ
بو أك ترضخ لو كىي شيادة استحقت بيا سكرية نعمة الجبلء كاالستقبلؿ الذم احتفمت بو في  17نيساف

)-)2

. 1947
تنص المادة ;9مف دستكر  1928عمى أف  " :ينتخب رئيس الجميكرية باالقتراع السرم كباألكثرية المطمقة
مف مجمكع أعضاء مجمس النكاب  ،كيكتفى باألكثرية النسبية في دكرة االقتراع الثالثة  ،كتدكـ مدة رئاستو
ثبلث سنكات  ،كال يجكز إعادة انتخابو مرة ثانية إال بعد مركر ثبلث سنكات النقضاء مدة رئاستو كال يجكز
انتخاب أحد لرئاسة الجميكرية ما لـ يكف حائ از عمى الشركط التي تؤىمو لمنيابة  ،كاف يككف قد أتـ الخامسة
كالثبلثيف مف عمره .

))3
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 المادة  " : :9كؿ قرارات رئيس الجميكرية يجب أف يشترؾ معو بتكقيعيا رئيس الكزراء أك الكزير أك الكزراءالمختصكف ما خبل تكلية رئيس الكزراء كقبكؿ استقالتو قانكنان " .

273

القانوف  ،ك تصدر األحكاـ "باسم الشعب السورم "نالوادة 34نن5ن ،كيف تعديل ىذا
الدستور يتضح أنو من الدساتًن اعبامدة نسبيان حبيث يبكن تعديلو بناءن على طلب ةلث
أعضاء اسلس النيايب على األقل أك طلب رئيس اعبمهورية دبوافقة رئيس الوزراء بعد
ربديد اؼبواد كاؼبسائل اليت يتناكؽبا االقرتاح بصورة كاضحة  ،كإلقرار التعديل البد من
موافقة ةلثي أعضاء اسلس نالوادة 118نن1ن.
-2الوظيفة التشريعية للمجلس النيابي وفق أحكام دستور ٜٕٔٛ
رفع دستور  5514سن الناخب النتخابات اسلس النيايب إىل العشرين أك دبعىن
لخر أعطى ىذا اغبق ؼبن بل الواحد كالعشرين من عمره  ،على أف ال يقل سن اؼبرشح
عن الثالةٌن من العمر ن الوادليي  38-36ن كتكوف مدة النيابة أربع سنوات ن الوادة 39ن،
حبيث هبتمع اسلس النيايب للقياـ بالومائف اؼبناطة بو كل سنة يف عقدين تشريعيٌن ،
يبدأ األكؿ يف أكؿ ةالةاء الذم يلي اػبامس عشر من لذار كينتهي يف لخر أيار  ،كالعقد
الثاين يبتدئ يف اليوـ التايل الذم يلي اػبامس عشر من شهر تشرين األكؿ كينتهي
بانتهاء السنةن اؼبادة 33ن  ،كقد يدعى اسلس لعقود تشريعية استثنائية من قبل رئيس
اعبمهورية إذا طلبت ذلك األكثرية اؼبطلقة من ؾبموع األعضاء ن اؼبادة 31ن  ،كمن
اؼبفيد اإلشارة إلى أن ىذا الدستور اشترط في (المادة  )ٜٗمنو إلصدار أي قرار من
المجلس أن يحضر الجلسة أكثرية أعضائو المطلقة  ،كما أنو يبكن لرئيس اعبمهورية
))1

 -المادة  ": 67السمطة القضائية تتكالىا المحاكـ عمى اختبلؼ درجاتيا كاختصاصاتيا ضمف القانكف الذم يحفظ

لمقضاء كالمت قاضييف الضمانات البلزمة كالقاضي مستقؿ ال يعزؿ إال في األحكاؿ المنصكص عمييا في القانكف
كتصدر األحكاـ كالق اررات باسـ الشعب السكرم" .
كبناء عمى طمب ثمث أعضاء المجمس عمى األقؿ أك طمب
) -)2المادة ; " : 90يحؽ لممجمس في أياـ امعقاد عادم
ن
رئيس الجميكرية بمكافقة مجمس الكزراء أف يقترح اعادة النظر في الدستكر بعد قرار يتخذه بأكثرية الثمثيف مف
مجمكع أعضائو كأف المكاد كالمسائؿ التي يتناكليا اإلقتراح يجب تحديدىا بصكرة جمية كاضحة فإذا تـ االقتراح
باألكثرية المذككرة يعرض في الدكرة العادية التي تمي ذلؾ العقد عمى المجمس يجب أف يقرر التعديؿ بأكثرية ثمثي
أعضاء المجمس كعمى كؿ حاؿ اليجكز تعديؿ شيء مف ىذا الدستكر قبؿ مركر ثبلث سنكات "
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كدبوافقة ؾبلس الوزراء تأجيل انعقاد اسلس مدة شهر كحد أقصى كؼبرة كاحدة فقط يف
العقد الواحد ن اؼبادة 45ن  ،فضالن عن حق الرئيس حبل اسلس كفق ما ىو منصوص
عليو يف ناؼبادتٌن 34 – 33ن كال هبوز لو حل اسلس مرتٌن لنفس السبب ن5ن.
كيف كيفية فبارسة الوميفة التشريعية فقد أناط الدستور حق اقرتاح القوانٌن برئيس
اعبمهورية كؾبلس النواب على حد سواءناؼبادة 45ن  ،كال تنشر ىذه القوانٌن ما مل تقر
من ؾبلس النواب ناؼبادة 41ن كحبضور الوزراء حبيث يعطى ؽبم حق الكالـ كلما طلبػ ػ ػ ػوا
ذلك ن اؼبادة  50ن ،ككل مشركع قانوف هبب قبل اؼبناقشة فيو أف وباؿ إىل إحدل عباف
اسلس لفحصو كرفع تقرير عنو  ،كما ال هبوز إقرار مش ػ ػػركع القانوف إال بعد أخذ الرأم
فيو ماد نة مادة  ،ومن ثم الموافقة عليو برمتو بالمناداة باألسماء ( المادتان ٗ٘-
 ) ٘ٙللوقوف على حقيقة ما انصرف إليو إرادة النواب  ،كحق االقرتاع ىذا
للحاضرين فقط من األعضاء  ،كال يصح التصويت بالوكالة  ،كإذا مل ينل مشركع القانوف
موافقة اسلس ال يبكن إعادة طرحو ؾبددان يف نفس دكر االنعقاد ناؼبادة 23ن  ،كيتوىل
رئيس اعبمهورية نشر القوانٌن اؼبقرة من اسلس خالؿ شهر من إحالتو للحكومة  ،دكف
أف يكوف لو حق إدخاؿ أم تعديل بإرادتو اؼبنفردة  ،أما القوانٌن اليت يقرر اسلس بقرار
خاص منو نشرىا على كجو االستع اؿ في ب نشرىا خالؿ أسبوع ناؼبادة  35ن ،
على أنو يبقى من حق رئيس اعبمهورية طلب إعادة النظر يف القانوف خالؿ مهلة الشهر

) -)1نصت المادة  ::مف دستكر  1928عمى أنو " يحؽ لرئيس الجميكرية أف يتخذ ق ار انر بمكافقة مجمس الكزراء
عمى مسؤكليتو بحؿ مجمس النكاب قبؿ انتياء عيد النيابة عمى أف يبيف في قرار الحؿ األسباب المكجبة ،

كيجب أف يتضمف ىذا القرار دعكة الناخبيف إلى الشركع في االنتخابات الجديدة ...خبلؿ األياـ الخمس عشر
التي تمي إعبلف نتيجة االنتخاب  ،كاذا انقضت مدة أربعة أشير اعتبا انر مف قرار الحؿ كلـ يجر االنتخاب كلـ

يدع المجمس الجديد لبلجتماع  ،ينعقد المجمس المنحؿ حكمان كيستعيد سمطتو السابقة إلى أف يجرم انتخاب
ى
جديد " كالمادة ; " : :ال يجكز لرئيس الجميكرية أف يحؿ المجمس مرتيف لنفس السبب" .
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اؼبمنوحة للنشر  ،كهبب يف ىذه اغبالة أف ييقر اسلس مشركع القانوف ةانيةن بأكثرية ةلثي
اآلراء ليعد نافذان كيتوجب نشره ن اؼبادة  40نن5ن.

ويبقى لرئيس الجمهورية حق منال العفو الخاص دون العفو العام الذي يمنال

فقط بقانون .
ثانياً – دستور الجمهورية السورية لعام ٖٓ:ٜٔ

أصدر اؼبفوض السامي يف 11أيار من عاـ 5540كبإرادتو اؼبنفردة دستور عاـ
5540كىو عبارة عن دستور عاـ  5514كذلك بعد تعديل اؼبادة الثانية منون1ن  ،كإضافة

مادة جديدة برقم  ٔٔٙتتضمن " :إن أحكام ىذا الدستور ىي اير مخالفة  ،وال
يجوز أن تخالف الواجبات التي اتخذتها فرنسا على نفسها فيما يختى بسوريا
خاصة نحو جمعية األمم  .وىذه التحفظات تنطبق خاصة على المواد التي تمس
(4ن
كنص اإلعالف على أف الدستور
الدفاع عن البالد ومواد العالقات الخارجية "
َّ

سيطبق بعد عامٌن من صدكره .

ٔ -مجلس النواب لعام ٕٖٜٔ
استنادان ألحكاـ دستور  ،5540سبت الدعوة إىل انتخابات عامة كعقد ؾبلس
النواب جلستو األكىل يف  5541/2/3دكف أف ييقسم يبٌن اإلخالص للدستور بسبب
)  -)1أصدر رئيس مجمس الكزراء تاج الديف الحسيني خبلؿ عاـ  1929قرار بقانكف رقـ  1222تاريخ

 " 1929/6/20قانكف نظاـ السجكف "  ،كقرار رقـ  2576بتاريخ  " 1929/5/24المتضمف التحديد

االختيارم ".

) -)2عدلت المادة الثانية مف دستكر عاـ  " 1928لفصؿ الكحدة السكرية عف قضية السيادة كبالتالي لتتماشى مع
التقسيـ الجغرافي – السياسي الذم أكجده الجنراؿ غكرك عاـ  1920كأصبح نص المادة ىك التالي  :سكرية
كحدة سياسية ال تتج أز " راجع  :د .ساـ دلو  ،مبادئ القانوف الدستوري والنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ ،
ىامش ص 693

) -)3منير المالكي  ،مف ميسموف إلى الجالء  ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 72ككذلؾ  :د .عبد الرحمف الكيالي –
المراحؿ في االنتداب وفي نظامنا الوطني  ،مرجع سابؽ  ،ص 999
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كجود نص اؼبادة  552في ػػو  ،كبتاريخ  5541/2/55انتخب ؾبلس النواب السيد ؿبمد
علي العابد رئيسان لل مهورية دبوجب اؼبادة  24من دستور  ،5540كقد استمر ىذا
اسلس بالعمل التشريعي جنبان إىل جنب مع النضاؿ السياسي حا5544/55/11حيث
أصدر اؼبفوض السامي الفرنسي دكمارتيل قراران بتعطيل اسلس إىل و
أجل غًن مسمى ،
بسبب رفال ىذا اسلس مشركع اؼبعاىدة اؼبقرتحة بٌن فرنسا كسورية ألسباب عديدة ن5ن،
أقبز أقلها ةالةة قوانٌن نقانوف بتحديد
ككاف ؾبلس النواب خالؿ فرتة انعقاده القصًنة قد ى
ـبصصات كتعويال رئيس اعبمهورية كرئيس ؾبلس النواب كأعضاء ؾبلس النواب بتاريخ

 -5541/2/52قانوف مكافحة البغاء بتاريخ  -5544/2 /13قانوف اؼبخاتًن بتاريخ
ن1ن
كس ٌ ل صدكر ةالةة مراسيم عن رئيس اعبمهورية العابد  ،كأربعة
5544/3/13ن
ي
قرارات ؽبا صفة تشريعية عن اؼبفوض السامي  ،كبذلك استمر رئيس اعبمهورية دبمارسة
السلطة التشريعية دكف كجود أم مستند يف دستور عاـ ، 5540كإمبا دبوجب تفويال من
سلطة االنتداب  ،كباالستناد إىل اؼبادة السادسة من صك االنتداب  ،كيعد من أىم ىذه
التشريعات اليت صدرت بعد توقيع االتفاقية يف عاـ  5542عن اؼبفوض السامي ىو القرار
رقم  25/ؿ.ر بتاريخ  5542/4/54كاؼبتضمن " إلغاء دساتًن الطوائف " كإعادة ضم
احملافظات  ،اليت كانت تشكل دكالن مستقلة  -كبدساتًن ظبيت نظمان أساسية صدرت
) -)1تتمخص ىذه األسباب -1 :لـ تذكر الكحدة الحقيقية بيف المدف السكرية في المعاىدة  -2 ،المعكنة العسكرية
المفركضة عمى سكرية لصالح الجيش الفرنسي غير محدكدة  ،كاألماكف التي سيتكاجد فييا الجيش الفرنسي غير
معينة  ،كما ال يعرؼ عديده كعتاده كال يخضع لمتفتيش كالمراقبة  -3 ،كأف االنتداب الذم رفضو السكريكف كلـ
يقبمكه ككانت بيده إدارة المصالح المشتركة كأنفؽ مف كارداتيا كفؽ مشيئتو  ،كفكؽ ذلؾ يطمب مف السكرييف
إعطاءه ما أنفقو عمى جيكشو كعمى مكظفيو مدة بقائيـ في سكرية  -4 ،ىناؾ قيكد عمى دخكؿ سكرية عصبة
األمـ كفكؽ ذلؾ دكرة انتقاؿ أربع سنكات  -5 ،مسألة األقميات التي سجمت فرنسا في االتفاقية عمى أنو البد مف
بقائيا كانيا مسؤكلة عنيا  ،بقيت ىذه المسألة عقبة حقيقية في طريؽ التحرر القكمي كاالستقبلؿ الحقيقي ...
المرجع :

د .عبد الرحمف الكيالي  ،المراحؿ في االنتداب وفي نظامنا الوطني مف عاـ 9<66الى عاـ

 ، 9<67الجزء الثاني  ،مرجع سابؽ  ،ص ;9

) –)2يعدؿ "قانكف مكافحة البغاء" بالمرسكـ التشريعي رقـ  112بتاريخ  1935/3/21المنشكر بالجريدة الرسمية بالعدد
 9لعاـ 1935ص 103الذم ألغي بالقرار بقانكف رقـ  10لعاـ  " 1961قانكف مكافحة الدعارة ".
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صبيعها يف  -5540/1/53إىل اعبمهورية السورية " دكلة جبل الدركز -دكلة جبل
العلويٌن – حكومة سن ق االسكندركنة "ن5ن.
ٕ -المجلس النيابي بين عامي ٜٖٜٔ -ٜٖٔٙ
بنتي ة الضغط الشعيب كاإلضراب اػبمسيين الذم عرفتو سورية  ،كبعد مفاكضات
طويلة عقدت اتفاقية بتاريخ  5542/4/5بٌن اعبانب الفرنسي فبثالن عنو اؼبندكب السامي
كبٌن ىاشم االتاسي عن اعبانب السورم  ،اعرتفت فيها فرنسا ألكؿ مرة باستقالؿ سورية
ككحديا على أف تستكمل ما وبكم تفاصيل العالقة بٌن البلدين دبوجب اتفاقيات يتم
التفاكض عليها بٌن اعبانبٌن يف فرنسا  ،كأعيد العمل بدستور عاـ  5540كجرت
انتخابات جديدة للم لس يف أكاخر عاـ  5542لعرض االتفاقية عليو من أجل اؼبصادقة
عليها  ،كقد عقد اسلس النيايب اؼبنتخب جلستو األكىل بتاريخ ٔ ٜٖٔٙ/ٕٔ/كاستمر
خالؿ عامٌن كنيف يف عقد دكراتو كذلك حا هناية الدكرة العادية اػبامسة لو يف

ٖٔ ٜٖٜٔ/٘/ن1ن ،ككاف قد بادر لتصديق االتفاقية خالؿ ذلك كقد صدرت بالقانوف
( –)1كمما صدر مف تشريعات في ظؿ عدـ كجكد برلماف خبلؿ عامي  1935 – 1934كحتى نياية شير تشريف
الثاني مف عاـ  1936عف رئيس الجميورية محمد عمي العابد المراسيـ التالية  (( :رقـ  40تاريخ
 " 1934/6/19تعديؿ نظاـ خدمة الشرطة  -الدرؾ سابقان " الذم يعدؿ بالمرسكـ  119تاريخ – 1935/3/24
المرسكـ رقـ  112تاريخ " 1935/3/21تعديؿ قانكف مكافحة البغاء" -المرسكـ رقـ  139تاريخ 1935/ 7/31
" أصكؿ استخداـ السجناء في أعماؿ مختمفة " الذم يعدؿ فيما بعد بالمرسكـ التشريعي  37تاريخ 1942/2/9
– المرسكـ  153تاريخ  " 1935/9/18نظاـ المخاتير " كالذم ألغي فيما بعد تباع نا بالقانكف رقـ 215لعاـ

 " 1956قانكف مجالس األحياء ك المخاتير "كاألخير ألغي بالمرسكـ التشريعي رقـ  107لعاـ " 2011قانكف
اإلدارة المحمية " -القرار  16ؿ .ر تاريخ " 1935/1/1نظاـ احتكار التبغ كالتنباؾ " – كالق اررات عف المفكض
السامي رقـ  137ؿ .ر لعاـ تاريخ  " 1935/6/15قانكف الجمارؾ " الذم ألغي فيما بعد بالقانكف رقـ  9لعاـ

))2

 – 1975القرار ؿ.ر تاريخ " 1936/3/13نظاـ الطكائؼ الدينية " كالذم يعدؿ فيما بعد بالقرار رقـ 146ؿ  .ر
تاريخ  1938/11/18الذم عدؿ بالقانكف رقـ  411لعاـ .)) 1957
– أصدر مجمس النكاب طيمة مدة كاليتو التشريعية التي امتدت سنتيف كنيؼ العديد مف القكانيف فخالؿ عاـ

 " 9<6:قانوف التقاعد " رقـ  444بتاريخ " ، 1937/6/1وقانوف المصرؼ الزراعي " بتاريخ=
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رقم  /5تاريخ ، 5543/1/13كيف بداية شهر سبوز من عاـ  5545أقدـ اؼبفوض السامي
على إصدار شبانية قرارات ذات طابع سياسي كتشريعي كإدارم تضمنت تدخالن مباشران يف
شؤكف البالد  ،كىو ما حدا بالرئيس ىاشم االتاسي لتقدًن استقالتو إىل اسلس النيايب
كقبل أف يتمكن اسلس من عقد اعبلسة احملددة النتخاب رئيس جديد استنادان ألحكاـ
 24من دستور عاـ  ، 5540أقدـ اؼبفوض السامي بتاريخ  5545/3/4على إصدار
القرارات اليت علق فيها أحكاـ دستور عاـ  ، 5540كحل اسلس النيايب كعطل اغبياة
الدستورية يف البالد للمرة الثانية  ،كأدار اؼبستعمر الفرنسي البالد بواسطة حكومة اؼبديرين
العامٌن نؾبلس النظٌارن كىو ؾبلس مؤلف من مديرم الوزارات برئاسة مدير الداخلية هبيج
اػبطيب  ،كأخذت التشريعات تصدر دبراسيم كقرارات عنو كعن اؼبندكب الفرنسي حا
منتصف عاـ  5535ن 5ن ،كحا صدكر اإلعالف الرظبي عن استقالؿ سورية يف

= ، 1937/12/18في حيف أصدر رئيس الجميكرية ىاشـ االتاسي المرسكـ التشريعي رقـ  79بتاريخ

 1937/9/11المتضمف "شروط إيفاد البعثات العممية"  ،كالمرسكـ التشريعي  89بتاريخ  " 1937 /9/ 21نظاـ
رسوـ المالىي وتحصيميا " الذم ألغي فيما بعد بالمرسكـ رقـ  2004/ 61الخاص " برسـ اإلنفاؽ االستيالكي

"  ،كالمرسكـ التشريعي رقـ  98بتاريخ  1937/10/2المتضمف " تنظيـ الغرؼ الزراعية في الجميورية

السورية "  ،وخالؿ عاـ ; 9<6أصدر مجمس النكاب القانكف رقـ  151تاريخ  1938/1/8المتضمف "القانوف
المالي لمبمديات " كالذم خضع لسمسة مف التعديبلت (بالقانكف رقـ 453لعاـ ،1949كالقانكف رقـ  61لعاـ

، 1950كالقانكف رقـ  456لعاـ  ، 1957كالقانكف رقـ  87لعاـ  ،1958كالقانكف رقـ  147لعاـ ،1958

كالقانكف  1لعاـ  ، 1994كمعدال بالقانكف  18لعاـ  " 2007قانكف تأميف اعتمادات الكحدات اإلدارية لممجالس

المحمية ")  ،ك القانكف رقـ  29تاريخ " 1938/5/ 18إحداث مجمس اقتصادي أعمى " ،كالقانكف رقـ  34تاريخ
" 1938/5/21قانوف المعونة القضائية" الذم (عدؿ بالقانكف رقـ  50لعاـ  ، ) 1944كالقانكف رقـ  36تاريخ
 " 1938/5/25قضاء األمور المستعجؿ" ،كالقانكف رقـ  321تاريخ  " 1938 /10/ 28قانوف المالىي " ،

وخالؿ الخمسة أشير األولى مف عاـ < 9<6أصدر المجمس القانكف رقـ  80تاريخ  " 1939/1/4قانوف

))1

استثمار الممح" .منشكرة في الجريدة الرسمية لؤلعكاـ 1939 -1938-1937-1936- 1935

– فضؿ عفاش  ،مجمس الشعب السوري  ،مرجع سابؽ  ،الصفحتيف < ، 60- 5كمثاؿ عما أصدره بييج

الخطيب رئيس مجمس النظار مف تشريعات القرار رقـ  323تاريخ  1939 /11 /22كالمتضمف " جكاز

الطعف في ق اررات القاضي العقارم عند تحديد األمبلؾ كالعقارات ".
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 ،5535/5/13كتعيٌن رئيس اعبمهورية تعيينان كمن ل إعطاؤه كؾبلس كزرائو صالحيات
السلطتٌن التنفيذية كالتشريعية معان  ،كإصدار التشريعات دبراسيم ن5ن .
ثالثاً -الدستور السوري لعام ٖٜٗٔ
بعد التوازنات اعبديدة اليت أحدةتها اغبرب العاؼبية الثانية يف اؼبنطقة  ،كالضغوط اليت
تعرضت ؽبا فرنسا  ،جرت يف سورية انتخابات برؼبانية جديدة  ،أعاد بعدىا اسلس النيايب
اؼبنتخب العمل بدستور عاـ  5540بعد إلغاء المادة  ٔٔٙاؼبتعلقة بصالحيات سلطة

االنتداب  ،ككذل ك إعادة ضم منطقيت جبل العلويٌن كجبل الدركز إىل اػبارطة السياسية
لسورية  ،كتعديلو بزيادة مدة كالية رئيس اعبمهورية من ةالث سنوات إىل طبس سنوات
دكف حق الرتشيح لوالية جديدة ما مل تنقال مدة طبس سنوات بعد انتهاء كاليتو  ،كأطلق
على ىذا الدستور اؼبعدؿ دستور عام ٖٗ ،ٜٔالذم بقي مؤكدان على النظاـ اعبمهورم
النيايب  ،كانتخاب الرئيس من قبل ؾبلس النواب  ،كعلى جواز تعديل ىذا الدستور دبوافقة
ةلثي أعضاء اسلس على االقرتاح كمن ل هبرم التعديل يف دكرة عادية تالية إلقرار مبدأ

التعديل .
المجلس النيابي المنتخب في عام ٖٗ: ٜٔ
عادت اغبياة النيابية يف سورية مع انعقاد اعبلسة األكىل للم لس النيايب يف 4/53
 ، 5534/كقاـ ىذا اسلس اؼبنتخب ؼبدة أربع سنوات بانتخاب رئيس اعبمهورية  ،ككاف
))1

– أصدر الرئيس المعيف تاج الديف الحسيني عددان مف المراسيـ التشريعية منيا المرسكـ التشريعي  37تاريخ
 1942/2/9المتعمؽ " تعديؿ أصوؿ استخداـ السجناء في أعماؿ مختمفة" ،كالمرسكـ التشريعي  153تاريخ

 " 1943 /6/21قانوف ضريبة الدخؿ" ،كالمرسكـ التشريعي  246تاريخ  " 1942 /10/18تقسيـ األراضي
الزراعية إلى مناطؽ "  ،كأصدر عطا األيكبي رئيس الدكلة كرئيس الحككمة في آف معان  ،المرسكـ التشريعي
رقـ  30تاريخ 1943/4/19المتعمؽ بػ" تنظيـ الشرانؽ وبذور الحرير وبيعيا"كالمرسكـ التشريعي رقـ 143

لعاـ  " 1943تممؾ األجانب في سورية "  ،كغالبية التشريعات الصادرة عف الرؤساء المعينيف عدلت أك ألغيت
فيما بعد  -،الجريدة الرسمية لعامي 1943 -1942
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لنذاؾ الرئيس شكرم القوتلي  ،وشهد المجلس عودة الوظيفة التشريعية لو جنباً إلى
جنب مع الوظيفة التمثيلية والنضال النجاز االستقالل التام  ،كذلك بغية تأكيد
السيادة الوطنية بإصدار القوانٌن عن ؾبلس منتخب يبثل اإلرادة الوطنية  ،كأقر ىذا اسلس

العديد من القوانٌن اليت بدأت تؤسس للحياة العامة اإلدارية كاؼبالية كاالقتصادية  ،كينظم
عملو كفق ذات األحكاـ اليت تضمنها دستور عاـ  ، 5540كاليت مل هبر عليها أم تعديل
يف دستور  5534فيما ىبص للية عمل اسلس النيايب عبهة اؼبراحل اليت يبر هبا مشركع
القانوف  ،كاعبهات اليت وبق ؽبا اقرتاحو كنظاـ التصويت اؼبتبع  ،ككاف باكورة إنتاجو
التشريعي كأكؿ ىذه القوانٌن اليت عمل اسلس على إقرارىا ىو قانوف اؼبوازنة للدكلة خالؿ

طبسة األشهر اؼبتبقية من عاـ  5534ن5ن ،إضافة إلى أداء تشريعي متميز رام قصر
الزمن الذي أتيال لهذا المجلس العمل بو ن1ن ،كملت دكرات الربؼباف جبلساتو اؼبقررة

)-)1

فقد بمغت المكازنة تمؾ (  ) 428107ليرة سكرية مف " كتاب المجالس التشريعية في الجميورية العربية

السورية مف عاـ < 9<9حتى عاـ  " 5000مرجع سابؽ
))2

 -مف القكانيف التي أقرىا المجمس في /عاـ  ، /9<77القانكف رقـ  32تاريخ " 1944/1/24منح الحكومة حؽ

التشريع فيما يتعمؽ بالمصالح المشتركة " كالقانكف رقـ  34تاريخ  " 1944/2/8مكافحة انتشار األمراض السارية

" ،كالقانكف رقـ  466تاريخ  " 1944/2/21تعديؿ قانوف المالىي " ،كالقانكف رقـ  41تاريخ  " 1944/5/20تحديد

رسوـ الحراسة "  ،كالقانكف رقـ 42تاريخ  " 1944 /5/20تخصيص حصة الحكومة السورية مف أرباح اليانصيب
المبناني" كالذم بقي ساريان حتى تـ إلغاؤه بقانكف ضريبة الدخؿ رقـ  ، 2003/24كالقانكف  50تاريخ 1944/5/24

" تعديؿ قانوف المعونة القضائية رقـ  ، "1938/34كالقانكف رقـ  75تاريخ " 1944/6/13تحديد رسـ إجازة حمؿ

بندقية الصيد " ،كالقانكف رقـ  86تاريخ  " 1944 /6/29تنظيـ الحركة الكشفية في سوريا"  ،كالقانكف رقـ 115

تاريخ  " 1944/12/10قانوف محاكـ اإلعاشة " كالقانكف  114تاريخ  " 1944/12/19تعديؿ قانوف نظاـ حصر

السؾر " ،كالقانكف رقـ  121تاريخ " 1944/12/21نظاـ المعارؼ العاـ "  ،كالقانكف رقـ  108تاريخ

 " 1944/12/21نظاـ ضريبة اإلنتاج الزراعي "  ،كفي /عاـ 9<78القانكف  135تاريخ " 1945/1/10قانوف
الموظفيف األساسي " المعدؿ بتسعة قكانيف كأربعة كثبلثكف مرسكما حتى عاـ  ،1973القانكف رقـ  134تاريخ

 " 1945/1/30نظاـ المحاكـ المذىبية "  ،القانكف رقـ  140تاريخ  " 1945 /2/28اعتبار الخط الحديدي
الحجازي مؤسسة عامة "  ،كالقانكف  151تاريخ  " 1945/4/3إقرار ميثاؽ الجامعة العربية "  ،كالقانكف رقـ 161

تاريخ  " 1945/4 /30مراقبة النشر "  ،القانكف  165تاريخ  " 1945 /5/8قانوف المسكرات "  ،كالقانكف رقـ

 175تاريخ " 1945/5/26التوارث بيف السوري واألجنبي " ،كالقانكف رقـ  177تاريخ " 1945 /5/26صالحية
محاكـ الصمح و المحاكـ البدائية " كالقانكف رقـ  178تاريخ  " 1945/5/26نظاـ ضريبة ريع العقارات=
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تنعقد بانتظاـ كبوتًنة عمل تنم عن اغبماس كالشعور العاـ الوطين الذم تدلل عليو
مداكالت اسلس ؼبدة تسعة عشر شهران من عمر اسلس  ،إىل أف تعرض مبىن الربؼباف
السورم كحاميتو للعدكاف من قبل القوات الفرنسية بالقصف بتاريخ ، 5531/1 / 15
كىو ما حدا باغبكومة السورية إىل ازباذ القرار بعدـ االستمرار بالتفاكض اؼبباشر مع
الفرنسيٌن الذم كاف جاريان حوؿ تسلم اؼبصا اليت كانت تديرىا بنفسها  ،كاستمرت
اؼبفاكضات عن طريق اغبكومة اللبنانية إىل أف تسلمت اغبكومة السورية كافة
الصالحيات.
الفرع الثاني
الوظيفة التشريعية للبرلمان السوري بعد االستقالل
وقبيل الوحدة مع مصر
تلقت فرنسا إنذاران من بريطانيا بوجوب اػبركج من سوريا هنائيان كعرض قضية
استقالؽبا على ىيئة األمم اؼبتحدة  ،كربقق جالء لخر جندم من قوات االحتالؿ فيما
بعد  .كبدأ عهد االستقالؿ كزمن السيادة الوطنية كأجريت انتخابات نيابية جديدة يف
الشهر السابع يف  5533انبثق عنها اسلس النيايب األكؿ بعد االستقالؿ  ،إال أنو مل يكن
عهدان الستقرار اغبياة النيابية كانعكس ذلك على أداء الوميفة التشريعية بسبب عدـ
تسرع األحداث على
االستقرار السياسي الناجم عن زمن كانت فيو االنقالبات العسكرية ٌ
مستول األشهر ال السنواتن5ن ،ككاف اػبيار األخذ بالنظاـ الربؼباين إال أنو كيف مراحل

=والعرصات " كالقانكف  179تاريخ  " 945/5/26حماية االستقالؿ في الجميورية السورية " ،كالقانكف رقـ 198

تاريخ  " 1945/9/13إقرار ميثاؽ األمـ المتحدة"،كالقانكف  199تاريخ  " 1945/9/19قانوف يتعمؽ بتنظيـ
الجيش الوطني "  ،كمف القكانيف التي أقرىا البرلماف قبؿ االعتداء عميو  ،كأصدرىا الرئيس شكرم القكتمي بعد ذلؾ

في عاـ  9<79عاـ االستقبلؿ  ،القانكف رقـ  47تاريخ  " 1946/1/9حماية الممكية التجارية كالصناعية " –
الجريدة الرسمية لؤلعكاـ 1946-1945-1944

))1

 -فضؿ عفاش  ،مجمس الشعب السكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 52
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متقدمة كانت تظهر إرادة كرغبة بعال اغبكاـ قادة االنقالبات العسكرية باالذباه كبو
تغليب السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية  ،كالسعي لألخذ بالنظاـ شبو
يوسع من صالحيات رئيس اعبمهورية  ،كىو ما كاف يصطدـ مع ما ىخً ىربتوي
الرئاسي الذم ٌ
اغبياة الربؼبانية يف سورية كمع اإلرادة الشعبية  ،كةقافة النخبة السياسية اليت تكونت لديها
من خالؿ التعليم الذم تلقتو يف الغرب كالشرؽ .
أوالً – المجلس النيابي األول بعد االستقالل لعام :ٜٔٗٚ
عقد ىذا اسلس أكىل جلساتو يف  ، 5533/5/ 13كاستمر يف عملو حا أقدـ
حسني الزعيم على حلٌو يف  5535 /4/40بعد قيامو بأكؿ انقالب عسكرم يف سورية
كأخطرىا ألنو فتح عهد االنقالبات العسكرية  ،كأسس بذلك لثقافة التطاكؿ على
األسلوب الديبقراطي يف تداكؿ السلطة  ،كليحل منطق القوة بدالن من اغبوار الديبقراطي
ضمن اؼبؤسسات اؼبنتخبة  ،اليت مل تكن إال نتاجان لرتاكم اػبربات العاؼبية كاحمللية كتطورىا
على صعيد إنتاج أنظمة اغبكم .

طيلة مدة كالية اسلس النيايب لعاـ  ، 5533كاليت امتدت لقرابة شبانية عشر
كنصف الشهر  ،استطاع أف يؤسس ألداء تشريعي دللٌت عليو ؾبموعة من القوانٌن اليت
ن5ن
أقبز إقرارىا كاليت أسست للنظاـ الضرييب كاؼبايل كالنقدم ككذلك اإلدارم كاالقتصادم
))1
عدؿ
– مف ىذه القكانيف  :القانكف رقـ  1947 / 358المتعمؽ "بتعديؿ قانوف الموظفيف األساسي " كالذم ٌ

(بالقانكف  421بتاريخ  ، 1948/6/9كبالمرسكـ التشريعي رقـ  4تاريخ  ،1949/12/31كالمرسكـ 79

 ،1949/كالمرسكـ  ،1949 /86كالقانكف  ،)1949/457كالقانكف رقـ " 1947/ 359قانوف البينات في
المواد المدنية والتجارية " المعدؿ بالمرسكـ التشريعي رقـ 88لعاـ  " 1949كاعتبار قانكف البينات نافذنا في

المحاكـ الشرعية "  ،كالقانكف رقـ  399تاريخ " 1947/4/28قانوف اإليجارات " ،كالقانكف رقـ  362تاريخ

 " 1947/10/19تعديؿ نظاـ الميرة " ،كالقانكف  364تاريخ " 1947/12/6فتح اعتمادات لمساعدة عرب

فمسطيف "  ،كالقانكف  365تاريخ  " 1947/12/15قانوف خدمة العمـ "  ،كالقانكف  400تاريخ 1948/5/15

"األحكاـ العرفية في أراضي الجميورية العربية السورية "  ،كالقانكف رقـ  429تاريخ " 1948/7/29قانوف

الرسوـ العقارية " ،القانكف  430تاريخ  " 1948/9/23قانوف إنشاء وزارة الزراعة " ،القانكف 437تاريخ

 "1948/10/21قانوف خبز الفقير "  ،كالقانكف رقـ  453تاريخ  " 1949/1/3تعديؿ القانوف المالي=
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كما بدأ يربز دكر مؤسسة الرئاسة يف إصدار العديد من اؼبراسيم التشريعية كغالبيتها تتعلق
بالتنظيم اؽبيكل ػ ػ ػػي لإلداراتن5ن ،كمن أىم اؼبؤشرات على مبو ىذا الدكر سبثلت يف قدرة
الرئيس اؼبنتخب شكرم القوتلي على إقناع الربؼباف دبناقشة تعديل اؼبادة  24من دستور
 / 5540اؼبعدؿ يف عاـ  / 5533اليت كانت تنص على أف مدة كالية رئيس اعبمهورية
طبس سنوات  ،كال هبوز إعادة انتخابو إال بعد انقضاء طبس سنوات على رئاستو  ،كقد
ناقش الربؼباف اؼبقرتح جبواز قبوؿ ترشيح الرئيس لدكرة رئاسية جديدة كؼبرة كاحدة  ،كقد أقر
ىذا التعديػ ػل فػي  ، 5534/3/ 54كق العمل هبذا الدستور حا تاريػ ػخ /4/ 40
 ، 5535حيث كقع انقالب العقيد حسين الزعيم الذم أطاح حبكم شكرم القوتلي
كرئيس الوزارة خالد العظم  ،كأعلن بعد شهر عن تعطيل العمل بالدستور كحل الربؼباف
السورم  ،كحل األحزاب السياسية  ،كدعا إىل إجراء استفتاء شعيب النتخاب رئيس
صبهورية  ،لتفويضو بتشكيل عبنة دستورية لوضع دستور جديد كإعداد مشركع قانوف
جديد لالنتخابات العامة  ،معلنان عن إرادتو بأنو سيتم انتخاب رئيس اعبمهورية باالقرتاع
السرم من الشعب مباشرة  ،ككاف ذلك باكورة التفكًن لدل القادة العسكريٌن يف سورية
بالتوجو إىل النظاـ الرئاسي  ،الذم يتناسب أكثر مع العقلية الفردية يف اغبكم  ،إال إذا ق
كضع ضوابط ؿبددة ككاضحة لصالحيات الرئيس كمدة رئاستو  ،حبيث يتم عقلنة النظاـ

=لمبمديات  ،كالقانكف  449تاريخ " 1949/1/15تحديد رسوـ واضافات الجيش"  ،كالقانكف  450تاريخ

" 1949/1/25إحداث مؤسسة الالجئيف الفمسطنييف العرب"  ،كالقانكف  456تاريخ " 1949/2/14قانوف

الجيش "  ،كالقانكف  468تاريخ  " 1949/2/15تعديؿ قانوف ضريبة الدخؿ "  ،كالقانكف  475تاريخ

 " 1949/3/20يتعمؽ بأسعار القمح والدقيؽ والخبز "  ،كالقانكف  474تاريخ  " 1949/2/27تحديد أرباب
الشعائر الدينية".

( -)1مف المراسيـ التشريعية الصادرة  ،المرسكـ التشريعي رقـ  76تاريخ " 1947/6/30قانوف إنشاء مالؾ وزارة
الداخمية "  ،كالمرسكـ التشريعي رقـ  77تاريخ  "1947/6/30قانوف إنشاء مالؾ الدرؾ السوري " ،كالمرسكـ

التشريعي رقـ  78تاريخ " 1947/6/30قانوف إنشاء مالؾ الشرطة " ،المرسكـ التشريعي رقـ  92تاريخ
 " 1948/10قانوف مكتب القطع "،المرسكـ التشريعي رقـ  89تاريخ  " 1947/6/30قانوف اآلثار القديمة ".
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الرئاسي على كبو مشابو ؼبا كاف يدعو إليو اؼبفكركف يف األنظمة اليت تأخذ بالنظاـ الربؼباين
إىل ضركرة النحو باذباه عقلنة النظاـ الربؼباين .
كقد فاز حسين الزعيم كمرشح كحيد هبذا االستفتاء يف  ، 5535 /2/12كتوىل
السلطتٌن التشريعية كالت نفيذية  ،بإصدار اؼبراسيم التشريعية ريثما يتم كضع الدستور اعبديد
موضع التنفيذ من قبل عبنة قاـ بتشكيلها من سبعة أعضاء ن5ن  ،قدمت مشركع دستور
عاـ  5535فضلت دبوجبو األخذ بالنظاـ الربؼباين مع أهنا كبت باذباه توسيع صالحيات
رئيس اعبمهورية كمدة رئاستو من طبس إىل سبع سنوات  ،كإف كانت قد أبقت على
انتخابو من ؾبلس النواب الذم أصبحت مدة كاليتو طبس سنوات  ،فضالن عن أنو كاف
الدستور الوحيد حا تارىبو الذم مل ينص على دين الدكلة أك دين رئيسها  ،كقد أخذ
بالالمركزية اإلدارية ككذلك دببدأ العمل باالستفتاء الشعيب  ،كجاءت مسودة الدستور ىذه
خالفان لرغبة الزعيم الذم كاف يفضل األخذ بالنظاـ الرئاسي بدالن فبا انتهت إليو مسػ ػودة
الدستور  ،كمل يستمر العمل هبذا الدستور أكثر من مدة شهرين ليقع انقالب جديد قاـ
بو العقيد محمد سامي الحناوي يف  5535 /4/53الذم أعدـ الزعيم كتوىل السلطتٌن
التشريعية كالتنفيذية ؾبلس حريب دبوجب اؼبرسوـ التشريعي رقم  5تاريخ ، 5535/4/53
ريثما يتم تشكيل حكومة دستورية ن1ن ،كعٌن ىاشم االتاسي لرئاسة اغبكومة اؼبؤقتة اليت
تولت كضع قانوف جديد لالنتخابات العامة  ،كجرل انتخاب صبعية تأسيسية لوضع
دستور يف  5535/55/51تألفت من  504/عضوا ، /كانتخبت رئيسان لل مهورية

السيد ىاشم االتاسي بتاريخ  5535/51/53ليمارس صالحياتو كفق ما نص عليو
دستور  5540ريثما ين ز الدستور اعبديد.
) –)1صدر المرسكـ التشريعي رقـ  1بتاريخ  1949/4/2الذم تكلى بمكجبو القائد العاـ لمجيش كالقكات المسمحة
بناء عمى ذلؾ ( 154مرسكمان تشريعيان )  ،ككاف حسني الزعيـ قد أصدر
السمطتيف التشريعية كالتنفيذية  ،كصدر عنو ن
بعد انتخابو رئيسا لمجميكرية ( 257مرسكمان تشريعيان)  ،المرجع  :د .كماؿ الغالي  ،التشريع الحكومي ( المراسيـ
التشريعية ) دمشؽ  ،بدو ف دار نشر  ،طبعة  ، 9<95ىامش ص 97

) -)2صدر عف تمؾ الحككمة  112مرسكمان تشريعي نا  ،المرجع السابؽ  ،ىامش ص 64
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ثانياً -الجمعية التأسيسية والمجلس النيابي لعام ٜٜٔٗ
مل يستمر الوضع على حالو بعد انتخاب رئيس اعبمهورية أكثر من طبسة أياـ حيث
كقع انقالب العقيد أديب الشيشكلي األكؿ يف  ، 5535/51/55كمع ذلك استمرت
اعبمعية التأسيسية يف عملها  ،كأقبزت مشركع دستور عاـ  ،5510كيف لخر جلسة عمل
ؽبا قررت اعبمعية ربويل نفسها إىل ؾبلس نيايب كانتخاب رئيس اعبمهورية  ،كىو ما ق

عندما عقد ىذا اسلس أكىل جلساتو يف  ، 5510/4/1كقد كاف الدستور الذم أقبزتو
دستوران عصريان مؤلفان من مقدمة تبحث يف األىداؼ الدستورية اليت يرمي إىل ربقيقها ،
كمن عشرة فصوؿ تبحث تباعان يف اعبمهورية السورية  ،كاؼببادئ األساسية  ،كسلطات
الدكلة التشريعية كالتنفيذية كالقضائية  ،كالتقسيمات اإلدارية  ،كالشؤكف اؼبالية
كاالقتصاديػ ػ ػة  ،كتعديل الدستور ،كأحكاـ انتقالية .
المالمال العامة لدستور عام ٜٓ٘ٔ

بالرغم من أف إعداد دستور 5510ق يف زمن االنقالبات العسكرية  ،كأقبز ربت

سيطرة فعلية من أديب الشيشكلي  ،كيف مل صراع سياسي كاجتماعي حاد يف سورية إال
أنو وبسب لل معية أهنا استطاعت رغم كل ذلك اػبركج بدستور يتمسك دببدأ الفصل
بٌن السلطات الذم يعد أحد أىم اؼبعايًن لألنظمة الدستورية الديبقراطية  ،مع االحتفاظ
باؼبوقع األكؿ للسلطة التشريعية بٌن السلطات الثالث  ،كضماف استقالؿ القضاء ،
كإحداث ؿبكمة عليا يدخل يف اختصاصها مراقبة دستورية األنظمة كالقوانٌن  ،ككذلك
انتهى ىذا الدستور إىل تقليص مدة الرئاسة من سبع سنوات حا طبس سنوات  ،كعدـ
جواز ذبديدىا إال بعد مركر طبس سنوات على انتهاء كاليت ػ ػػون5ن ،كخرج فوؽ ذلك بصيغة
َّ
سبك ن من خالؽبا من تلبية طموحات االذباه القومي السائد يف استمع يف اؼبادة األكىل
من ػ ػ ػ ػ و  ،كمراعاة االذباه الديين على اعتبار أف غالبية الشعب تدين بالدين اإلسالمي يف
) – )1المادة  :5مف دستكر عاـ 1950
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اؼبادة الثالثة منو  ،ككذلك االذباه االشرتاكي من خالؿ النص على إصدار التشريعات اليت
تضع حدان أعلى للملكية الزراعية  ،كتقدًن التسهيالت ألصحاب اؼبلكيات اؼبتوسطة
كالصغًنة يف الفقرتٌن نب-دنمن اؼبادة  11منو  ،كتش يع إنشاء اعبمعيات التعاكنية .
كبذلك يعد دستور عاـ  5510حبق ةاين أىم دستور صبهورم يأخذ بالنظاـ الربؼباين
يف سورية  ،حيث استمر ىذا الدستور على التأكيد يف اؼبادة األكىل منو على النظاـ
اعبمهورم الديبقراطي النيايب الربؼباين  ،كبأف السيادة للشعب الذم يعترب "جزء من األمة

العربية بتارىبو كحاضره كمستقبلو كيتطلع إىل اليوـ الذم ذبتمع فيو أمتنا العربية يف دكلة
كاحدة  ،كسيعمل جاىدا على ربقيق ىذه األمنية اؼبقدسة يف مل االستقالؿ كاغبرية "ن5ن.
ثالثاً -الوظيفة التشريعية والنظام الرئاسي في دستور عام ٖ٘:ٜٔ
مل تستقر البالد كقاـ الشيشكلي بتاريخ  5515/55/15بانقالبو الثاين بعد أف كاف
عٌن رئيسان لألركاف يف  ، 5515/3/14كقاـ باعتقاؿ أعضاء اغبكومة كتوىل دبرسوـ
قد ٌ
عسكرم مهاـ رئيس الدكلة يف  ، 5515/51/1كاضطر رئيس اعبمهورية ىاشم االتاسي
لالستقالة  ،كبادر الشيشكلي غبل ؾبلس النواب  ،كحل األحزاب  ،كعهد إىل فوزم سلو
دبمارسة السلطتٌن التشريعية كالتنفيذية  ،كبدأ الشيشكلي كربقيقان لطموحاتو يف حكم
البالد بطرح مشركع دستور يأخذ بالنظاـ الرئاسي بدالن من النظاـ الربؼباين الذم عهدتو
البالد  ،تألف ىذا الدستور من مئة كتسع كعشرين مادة  ،اعترب ؾبلس النواب السلطة
التشريعية يف البالد  ،إال أنو ال يبلك تفويال صالحياتو التشريعية لرئيس اعبمهورية ،
الذم يبقى الوزراء مسؤكلٌن أمامو  ،إذ يقوـ بتعيينهم من غًن أعضاء اسلس النيايب  ،كما

يقيلهم دبرسوـ يبٌل سلس النواب  ،كقد ق االستفتاء عليو كعلى ترشيح الشيشكلي
ؼبنصب رئيس اعبمهورية بتاريخ  5514/3/50كجاءت نتي ة االستفتاء باؼبوافقة  ،كق
) -)1جزء مما تضمنتو مقدمة الدستكر كفؽ النص النيائي لو كما أقرتو الجمعية التأسيسية عاـ  1950منشكر عمى
المكقع االلكتركني:
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انتخاب ؾبلس نواب مؤلف من  41عضوان طبقان ألحكاـ دستور عاـ  ، 5514كصدر
قانوف جديد لالنتخابات  ،كبدأت تتنامى يف البالد معارضة شعبية كحزبية غبكم
الشيشكلي حا عقد مؤسبر كطين يف ضبص من معارضيو يف اغبزب الوطين كحزب الشعب
كحزب البعث  ،كاتفقوا على ميثاؽ كطين ؼبناىضة حكم الشيشكلي الذم استمر حا
 ، 5513/1/13كاضطر بعدىا إىل مغادرة البالد نتي ة الشتداد اؼبقاكمة الشعبية  ،كبعد
أف سبرد اعبيش على حكمو حبركة بدأت يف حلب كعمت سائر البالدن5ن ،كأعيد رئيس
اعبمهورية ىاشم االتاسي إىل منصبو  ،ككانت تلك اؼبرة األكىل اليت وبدث فيها انقالب
عسكرم إلعادة الشرعية الدستورية كإهناء حكم الشيشكلي الديكتاتورم العسكرم،
تضمنا عدـ السماح
كرغم أف كالن من دستور عاـ  5510كدستور عاـ  5514قد ٌ
سلس النواب بتفويال صالحياتو التشريعية للسلطة التنفيذية أك لرئيس اعبمهورية  ،إال أننا
نالحع أف غالبية التشريعات اليت صدرت كانت دبوجب مراسيم تشريعية عن رؤساء
اعبمهورية  ،وكان ذلك يسجل تراجعاً كبيراً في الوظيفة التشريعية لمجلس النواب
أثناء فترة حكم االنقالبيين العسكريين  ،وبروز نشاط السلطة التنفيذية في تولي ىذه
الوظيفة على أرض الواقع ن1ن.

) -)1كتاب المجالس التشريعية في الجميكرية العربية السكرية مف عاـ  ، 2000-1919مرجع سابؽ  ،ص 103

) -)2إذ صدر العديد مف المراسيـ تشريعية في األعكاـ  1953-1952 -1951-1950منيا في عاـ " 1950
قانوف العقوبات وأصوؿ المحاكمات العسكرية "بالمرسكـ التشريعي كاختصارا(مر.ت ) رقـ  61تاريخ ،1950/2/27

الذم عدؿ فيما بعد بأربعة قكانيف كعشرة مراسيـ تشريعية كالقرار بقانكف رقـ  152لعاـ  ، 1969ك مر.ت رقـ 69

لعاـ  " 1950قانوف ضريبة ريع العقارات لعاـ  ،" 9<78ك مر.ت  71لعاـ " 1950إحداث مديرية عامة لمجمارؾ

السورية "  ،كمر.ت رقـ  " 79قانوف تنظيـ مزاولة مينة الصيدلة " كالذم ألغي فيما بعد بالمر.ت  12لعاـ

 " 1970قانوف تنظيـ مزاولة الميف الطبية والصيدلية "  ،كمر.ت رقـ  84بتاريخ  " 1950/3/12األحكاـ
المتعمقة باألشخاص المراقبيف " كمر.ت رقـ  86تاريخ " 1950/3/12قانوف التجارة البحرية "  ،كمر.ت رقـ 112

تاريخ  " 1950/2/1قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية " الذم عدؿ فيما بعد بخمسة مراسيـ كقانكف كقرار بقانكف ،

في حيف صدر القانكف رقـ  61بتاريخ  " 1950/1/31المتضمف إخضاع المواد المستوردة إلى األراضي السورية

لرسـ االستيالؾ "  ،كمر.ت رقـ  65تاريخ " 1950/2/28قانوف الجمعيات التعاونية" ،كمر.ت رقـ  77تاريخ
 " 1950/3/11قانوف خدمة العمـ "  ،كمر.ت رقـ  80تاريخ  " 1950 /3/12قانوف العقاقير الطبية " =،
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=كمر.ت رقـ  88تاريخ  " 1950 /3/12قانوف المعادف " ،كالقانكف رقـ  60تاريخ  " 1950/12/30انشاء معيد
إصالح األحداث "  ،كالقانكف رقـ  63تاريخ  " 1950/12/31قانوف اإليجارات"  ،ك في عاـ  1951المر.ت رقـ

 10بتاريخ " 1951/12/15تعديؿ نظاـ رسـ االسمنت " ،مر.ت رقـ  4بتاريخ  " 1951/12/18قانوف تشجيع

الصناعات "  ،كمر.ت رقـ  120تاريخ  " 1951/7/26تعديؿ قانوف العقوبات وأصوؿ المحاكمات العسكرية " ،

كالقانكف رقـ65تاريخ  " 1951/1/4قانوف محاكمة الوزراء "  ،كالقانكف رقـ  68تاريخ  " 1951/1/17النظاـ
األساسي لإلذاعة " ،كالقانكف رقـ  119تاريخ  " 1951/7/9تنظيـ مينة كتابة العرائض " ،كالقانكف  120تاريخ

 " 1951/7/26تعديؿ قانوف العقوبات " كالقانكف رقـ  148تاريخ  " 1951/11/7تصديؽ االتفاقية القضائية مع

لبناف " كفي عاـ  1952المرسكـ التشريعي رقـ  14تاريخ  " 1952 /7/6تعديؿ قانوف نظاـ حصر السكر
الصادر بالقانوف رقـ  997لعاـ  ،"9<77كمر.ت رقـ  18تاريخ  "1952/12/16تعديؿ قانوف الموظفيف

األساسي "  ،كمر.ت رقـ 27تاريخ " 1952 /7/21مكافحة اآلفات والحشرات التي تصيب القطف "  ،كمر.ت 47

تاريخ  " 1952/8/7تنظيـ الصناعات السورية "  ،كمر.ت رقـ  52تاريخ  " 1952/1/9مراقبة أصناؼ القطف

ومنع الخمط ومراقبة التصدير"  ،كمر.ت رقـ  58تاريخ  " 1952/1/13تعديؿ قانوف الضريبة عمى الدخؿ " ،
كمر.ت رقـ  60تاريخ  " 1952/1/13أحكاـ تتعمؽ بتصدير واستيراد المواد والمنتجات "  ،كمر.ت رقـ  67تاريخ

 " 1952 /8/28تعديؿ قانوف الشركات والمحالت التجارية المؤسسة بالخارج "  ،كمر.ت رقـ  68تاريخ

" 1952/1/19تعدبؿ قانوف العقوبات "  ،كمر.ت رقـ  83/82 / 81تاريخ  " 1952 /1/23المتعمقة بتنظيـ

زراعة وانتاج القطف – تنظيـ معالجة بذور القطف – إحداث مكتب القطف "  ،كمر.ت  90تاريخ 1952 /1/26

"تعييف الخبراء االختصاصيف مف قبؿ المحاكـ "  ،كمر.ت رقـ 101تاريخ  " 1952/2/2رسـ االنتقاؿ عمى التركات

والوصايا واليبات " كمر.ت  253تاريخ  " 1952/6/3كيفية استيفاء الرسوـ القضائية والغرامات النقدية " ،

كالقانكف  101تاريخ  " 1952/9 /27تعديؿ قانوف العقوبات وأصوؿ المحاكمات العسكرية " ،كمر.ت رقـ
103لعاـ  " 1952منح بعض المؤسسات الصناعية بعض اإلعفاءات واالمتيازات"  ،كمر.ت رقـ  111لعاـ

" 1952قانوف اإليجارات " المعدؿ بخمسة قكانيف كثبلثة مراسيـ كألغى بالقانكف رقـ  6لعاـ  ، 2001كمر.ت رقـ

 116تاريخ " 1952/ 10/15قانوف تأسيس مكتب دفف الموتى "  ،كمر.ت رقـ  138تاريخ " 1952 /11/6
تنظيـ ممارسة الميف الصناعية والتجارية "  ،كمر.ت رقـ  146تاريخ  " 1952/ 2/28قانوف التعويض العائمي "

كآخر تعديؿ لو بالمر .ت رقـ  33لعاـ  ، 2002كمر.ت رقـ  151لعاـ  " 1952قانوف الشركات التجارية
والمحالت التجارية المؤسسة في الخارج"  ،كمر.ت رقـ  189تاريخ  " 1952/11/15قانوف تممؾ غير السورييف

" الممغى بالقانكف رقـ  11لعاـ  " 2008تنظيـ تممؾ الحقوؽ العينية لغير السورييف "  ،كمر.ت رقـ  193تاريخ

 " 1952/4/3تنظيـ التممؾ العقاري في مناطؽ الحدود " الممغى بالقانكف رقـ 41لعاـ  ، 2004كمر.ت رقـ 208

تاريخ  " 1952/4/21قانوف تنظيـ مكتب القطع وانتقاؿ األمواؿ " كآخر تعديؿ لو بالمرسكـ التشريعي رقـ  21لعاـ
 ، 2011كمر.ت رقـ  210لعاـ  " 1952قانوف نظاـ حصر السكر "  ،كمر.ت رقـ  216تاري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخ /26

 " 1952/4درء أخطار األمراض الزىرية "  ،كمر.ت رقـ  231تاريخ  " 1952/5/15قانوف البعثات العممية "

المعدؿ بثبلثة قكانيف كمرسكميف كالذم ألغي بالقانكف رقـ  ، 2004/ 20كمر.ت  245تاريخ " 1952/5/26وضع

عالمات فارقة إجبارية لممنتجات والممغى بالقانوف رقـ ; لعاـ  " 500:قانوف العالمات الفارقة والمؤشرات

الجغرافية "

كفي عاـ  1953المرسكـ التشريعي رقـ  18تاريخ  " 1953/2/4تنظيـ يوـ الشجرة "  ،كمر.ت=
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رابعاً -الوظيفة التشريعية ومجلس النواب لعام ٗ٘:ٜٔ
أقدـ اسلس النيايب اؼبنتخب كفق أحكاـ دستور عاـ  5514حبل نفسو  ،كأعيد
العمل بدستور عاـ  5510كسبت الدعوة إلجراء انتخابات نيابية  ،كانتخب اسلس النيايب
الذم عقد أكىل جلساتو يف  5513/50/53كانتخب نامم القدسي رئيسان لو  ،كبدأت
اغبياة الربؼبانية الديبقراطية بالنهوض ؾبددان يف مل نظاـ صبهورم برؼباين كفق أحكاـ دستور
 5510بعد أف أعيد العمل بو  ،كمن خالؿ اإلحاطة بأحكامو اؼبتعلقة بالسلطة التشريعية
يتضح لنا كيفية فبارسة اسلس النيايب لوميفتو التشريعية طبقان ألحكاـ الدستور كأحكاـ
النظاـ الداخلي ؽبذا اسلس ،الذم ق دعوتو لالنعقاد باؼبرسوـ رقم  1035بتاريخ
 5513/5/14كاستمرت كاليتو ؼبدة كاملة من  5513/50/53كحا 5520/3/10
=رقـ  31لعاـ  " 1953تعديؿ قانوف التجارة " كمر.ت  51لعاـ  " 1953تعديؿ قانوف العقوبات "  ،كمر.ت رقـ
 57لعاـ  " 1953قانوف تقاعد المحاميف "  ،كمر.ت رقـ  58لعاـ  " 1953قانوف األحداث الجانحيف " (كقد ألغي

بالقانكف رقـ  18لعاـ  ، 1974كمر .ت  59تاريخ  " 1953/9/17قانوف األحواؿ الشخصية " الذم عدؿ بالقانكف

رقـ  34لعاـ  ، 1975كالقانكف  19لعاـ  2000بتعديؿ المادة  205منو  ،كالقانكف رقـ  18لعاـ  2003لممادة

 146منو ) ،ك مر.ت رقـ  66تاريخ  " 1953/9/21قانوف الحراج " الممغى بالقانكف رقـ 7لعاـ  1994كاألخير

ألغي بالمر.ت رقـ ، 2007/25كمر.ت رقـ  68تاريخ  " 1953/9/23قانكف منع نقؿ البضائع مف بالد العدو " ،
كمر.ت رقـ  84تاريخ  " 1953/9/28قانوف أصوؿ المحاكمات في المواد المدنية "  ،كمر.ت  86تاريخ

 " 1953/9/30قانوف الضابطة الحراجية " كممغى بالقانكف رقـ 41لعاـ  ، 2006كمر.ت رقـ  87تاريخ
" 1953/3/28نظاـ النقد األساسي واحداث مصرؼ سورية المركزي "كالممغى بالقانكف رقـ  23لعاـ 2002

"قانوف مصرؼ سورية المركزي ونظاـ النقد األساسي " ،كمر.ت رقـ  112تاريخ " 1953/10/5تنظيـ نقؿ الركاب

المشترؾ "  ،كمر.ت رقـ  115تاريخ  " 1953/10/5قانوف خدمة العمـ " الممغى بالمر.ت رقـ ، 2007/30

كمر.ت رقـ  133تاريخ " 1953/ 10/8قانوف السمطة القضائية " الممغى بالمر.ت  98تاريخ 1961/11/15

"قانوف السمطة القضائية" المعدؿ بسبعة مراسيـ تشريعية قبؿ دستكر عاـ  1973كبعد ذلؾ بمرسكميف كقانكنيف
آخرىا كاف في عاـ  ، 2006ك مر.ت رقـ  138تاريخ  " 1953/10/8قانوف قمع الغش " الممغى بقرار بقانكف رقـ

 158لعاـ " 1960قانوف منع الغش والتدليس " المعدؿ بالقانكنيف رقـ  2001/ 47ك " 2008/ 2قانوف حماية

المستيمؾ " كالمرسكـ التشريعي رقـ  ، 2008/ 16كمر.ت رقـ  903تاريخ  " 1953/11/10معادلة الشيادات
غير السورية " الممغى بالقانكف رقـ  ، 2001/ 19تصديؽ اتفاقية تسميـ المجرميف واإلنابة القضائية وتنفيذ
األحكاـ مع المممكة األردنية الياشمية بتاريخ .1953/12/23
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ن5ن،حيث احتفع دستور عاـ  5510للسلطة التشريعية دبوقع الصدارة عندما خصص
الفصل الثالث منو للبحث فيما يتعلق هبا ن1ن ،كجاء النص يف ناؼبادة  41ن على أف "

يتوىل السلطة التشريعية ؾبلس النواب اؼبنتخب انتخابان عامان كسريان كمباشران كمتساكيان كفقان
ألحكاـ قانوف االنتخاب "  ،كيعترب ىذا اسلس يف حالة انعقاد دائم كهبتمع يف
اجتماعات عادية من  50/5كلغاية  ، 51/45كمن /4/5كلغاية  ، 1/51كيبكن لو
االجتماع خارج ىذه اؼبواعيد بقرار يتخذ من مكتب اسلس كيأيت بناءن على طلب خطي
من ربع أعضاء اسلس أك من اغبكومة ن اؼبادة 31نمن الدستور كناؼبادة 1ن من النظاـ

ن4ن
نص الدستور صراحةن على كجوب حضور الوزارة جلسات
الداخلي سلس النواب  ،كما ٌ

) -)1مع اإلشارة إلى أف ىذا المجمس الذم أعمف الكحدة مع مصر في جمستو المنعقدة بتاريخ  1958/2/5برئاسة

أكرـ الحكراني تكقؼ عف عقد اجتماعاتو تنفيذنا لمقرار رقـ 1الصادر بتاريخ  1958/3/13الذم تضمف " قرار
رئيس الجميورية العربية المتحدة بالقانوف رقـ  9لسنة ; 9<8في شأف األعضاء السابقيف في مجمس األمة
المصري ومجمس النواب السوري  ،باسـ األمة  ،رئيس الجميورية  ،بعد االطالع عمى القانوف رقـ < 6لسنة

 9<88الصادر في سورية بتحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجمس النواب  ،وعمى القانوف رقـ  579لسنة
 9<89الصادر في مصر في شأف عضوية مجمس األمة  ،قرر القانوف التالي  :المادة  -9إلى أف يتـ
تشكيؿ مجمس األمة لمجميورية العربية المتحدة يتولى األعضاء السابقوف في مجمس األمة المصري ومجمس

النواب السوري القياـ بما يعيد إلييـ بو رئيس الجميورية مف أعماؿ  ،ويتقاضى رئيساً المجمسيف واألعضاء
مكافأة تعادؿ ما كاف مقر ارً ليـ  ،المادة  -5يعمؿ بيذا القانوف مف تاريخ قياـ الجميورية العربية المتحدة
وينشر في الجريدة الرسمية  ، 9<8;/6/96 ،رئيس الجميورية العربية المتحدة  ،جماؿ عبد الناصر " .

) -)2األحكاـ المتعمقة بالسمطة التشريعية مف المادة  35كحتى المادة  69مف دستكر 1950

) -)3المادة  75مف دستكر  -1 " 1950يعتبر المجمس في حالة انعقاد دائـ -2 ،.يجتمع المجمس حتمان مف مطمع

تشريف األكؿ حتى نياية شير كانكف األكؿ ،كمف أكؿ شير آذار حتى منتصؼ شير أيار -3 ،يحدد رئيس

المجمس مكاعيد االجتماع في غير ىاتيف الفترتيف بقرار مف مكتبة أك بناءن عمى طمب خطي مف ربع أعضاء
المجمس أك مف الحككمة ، ".عمى أف النظاـ الداخمي لمجمس النواب الصادر بالقانوف رقـ  575بتاريخ
 9<79/5/5المعدؿ في بعض مواده بالمرسوـ التشريعي رقـ  9الصادر بتاريخ  ،9<85/9/97وكذلؾ
بالنظاـ الداخمي لمجمس النواب الصادر بالقانوف رقـ بال تاريخ  9<8:/95/59المنشور بالنشرة الرسمية

رقـ  9بالصفحة رقـ  986بتاريخ 9<8;/9/9كاف قد حصر مضموف النص الدستوري السابؽ لجية عبارة
"مف مطمع تشريف األوؿ " في المادة الثانية الفقرة ب منو عمى أف المجمس يجتمع حتماً في العشر األوؿ

مف شير تشريف األوؿ .
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اسلس فبثلةن برئيسها أك ببعال أعضائهان5ن  ،كتبعان لذلك كعلى اعتبار أف اسلس يف حالة
انعقاد دائم فقد منع الدستور ؾبلس النواب صراحة من التخلي عن سلطتو يف فبارسة
التشريع يف ناؼبادة 15ن منو  ،كح ب عنو دستوريان إمكانية إقرار مشاريع قوانٌن تتضمن

نقل سلطة التشريع نالتفويال التشريعين كفق أم مضموف  ،كىو ما تسعى إىل اغبصوؿ
عليو السلطة التنفيذية عاد نة من خالؿ بعال نصوص مشاريع القوانٌن اليت تتقدـ هبا إىل
الربؼباف  ،كنسلط الضوء على كيفية أداء ؾبلس النواب لوميفتو التشريعية كفق أحكاـ
دستور 5510ككذلك كفق النظاـ الداخلي سلس النواب .
 اقتراح مشاريع القوانين  :فرؽ دستور عاـ  5510عبهة اقرتاح مشاريع القوانٌن بٌن
القوانٌن اؼبالية كالقوانٌن اليت ليس ؽبا ىذه الصفة ن اؼبادة 14ن  ،كأعطى اغبق باقرتاح

األخًنة لرئيس اعبمهورية دبوافقة رئيس ؾبلس الوزراء  ،كلكل نائب يف ؾبلػػس النواب ،
أما بالنسبة للقوانٌن اؼبالية اليت يدؼ إىل إلغاء ضريبة أك زبفيضها أك اإلعفاء من
بعضها أك تلك اليت يدؼ إىل زبصيص جزء من أمواؿ الدكلة دبشركع ما أك االقرتاض
أك كفالتو أك صرفو  ،فإنو ال هبوز اقرتاح مثل ىذه القوانٌن إال من قبل رئيس اعبمهورية
دبوافقة ؾبلس الوزراء أك من عشرين نائبان على األقل من نواب اسلسن1ن.

 مناقشة مشاريع القوانين والتصوي عليها  :حدد الدستور نصابان ؿبددان النعقاد
جلسات اسلس كاليت تكوف عادة علنية ن4ن ،باشرتاطو حضور أكثرية النواب اؼبطلقة ،
على أنو هبب إعالف جدكؿ أعماؿ أم جلسة قبل طبس ساعات على األقل من
) -)1المادة  97مف دستكر  -1 " 1950يجب أف تمثؿ الك ازرة في جمسات المجمس برئيسيا أك ببعض أعضائيا،
-2يجكز لرئيس الكزراء كلمكزراء حضكر جمسات المجمس كالكبلـ فييا ،كليـ االستعانة بخبرة مف يشاؤكف مف
المكظفيف حيف المناقشة،كعمى مف يطمب رئيس المجمس حضكره مف الكزراء أف يحضر الجمسة".

) –)2عمى أنو يبلحظ أف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب لعاـ  1957كاف قد عاد كقيد اقتراح القكانيف مف قبؿ النكاب
كاشترط أف يقدـ االقتراح مف عشرة نكاب عمى األقؿ  ،كلـ يفرؽ بيف االقتراحات المقدمة بقكانيف مالية أك غيرىا
مف القكانيف .

بناء عمى طمب مف الحككمة أك مف عشرة نكاب عمى األقؿ ( المادة
) -)3ك
استثناء قد يعقد المجمس جمسات سرية ن
ن
 )55مف الدستكر  ، 1950ك(المادة  )91مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب .
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ساعة انعقادىا  ،كال هبوز مناقشة مشركع أك اقرتاح قانوف إال إذا كاف مس الن يف
جدكؿ األعماؿ اؼبعلن على األعضاء  ،باستثناء اؼبشركعات أك اقرتاحات القوانٌن ،
يصوت اسلس على إضافتها إىل جدكؿ األعماؿ بأكثرية ؾبموع أعضائو اؼبطلقة ،
اليت ٌ
كليس بأكثرية أعضائو اغباضرين  ،كيكوف بذلك النظاـ الداخلي قد تفادل إشكالية
إقرار مشاريع أك اقرتاحات قوانٌن بعد البفاض عدد اغبضور قبيل انتهاء اعبلسة ،

حيث منع النظام الداخلي للمجلس في (المادة ٕٕٔ) منو أن يقرر قراراً أو
يصوت على مجمل مشروعات القوانين أو االقتراحات بقوانين إال بعد التحقق من
ّ
حضور أكثرية النواب المطلقة  ،حيث هبرم التصويت من اغباضرين  ،كال يقبل

التصويت بالوكالة ن5ن ،كذلك برفع األيدم أك بطريقة القياـ كاعبلوس أك باؼبناداة على
النواب بأظبائهم  ،يف حٌن أف اسلس ملزـ بإتباع طريقة التصويت باؼبناداة على األظباء
يف أربع حاالت ن االقرتاع على القوانٌن اؼبعادة من رئاسة اعبهورية – االقرتاع على الثقة

بالوزارة أك ح ب الثقة عنها – االقرتاع ألخذ اؼبوافقة النهائية على ؾبمل مشركعات
القوانٌن كاالقرتاحات بقوانٌن كذلك إذا تقدـ عشرة نواب على األقل بطلب إلجراء
التصويت هبذه الطريقة كقبل البدء بإجرائو – إذا اعرتض ةالةة نواب على نتي ة
التصويت برفع األيدم كأعيد التصويت بطريقة القياـ كاعبلوس كاستمر اػبالؼ ،
عندىا يصار حتمان ألخذ اآلراء بطريقة اؼبناداة باالسم يف ذات اعبلسة نن1ن ،كال يعترب

صوت عليو باؼبوافقة أكثر من ربع أعضاء اسلس كليس
ؾبمل القانوف مقبوالن إال إذا ٌ
فقط ربع عدد األعضاء اغباضرين  ،كإال على اسلس أف يؤجل التصويت على اؼبشركع
أك االقرتاح إىل جلسة تالية  ،كاليت يكتفى فيها أف يقبل بو أكثرية اؼبقرتعٌن  ،إال عند

) -)1المادة  :8مف دستكر 1950

) –)2المكاد /123ب –  128 -127 -125 – 124مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب .
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تساكم األصوات حيث يعترب اؼبشركع أك االقرتاح مرفوضان  ،كال يبكن إعادة عرض أم
مشركع أك اقرتاح قانوف عي ٌد مرفوضان على اسلس ؾبددان إال بعد مضي ستة أشهرن5ن.

 سير العملية التشريعية  :عندما يرد مشركع القانوف من اغبكومة أك اقرتاح القانوف من
النواب كاؼبصاغ يف مواد قانونية  ،توزع ىذه اؼبشاريع أك االقرتاحات على األعضاء مرفقة
بالئحة األسباب اؼبوجبة يف أكؿ جلسة  ،كتتلى يف اجتماع اسلس خالصتها  ،كرباؿ
بعد ذلك إىل الل نة أك الل اف النيابية اؼبختصة ن1ن ،اليت ذبتمع جبلسات سرية كيبكن
ألم نائب حضور ىذه اعبلسات كإبداء الرأم فيها  ،ما مل تقرر الل نة خالؼ ذلك ،
كتطلب ىذه الل اف من السلطة التنفيذية حضور من يبثلها من الوزراء كاؼبومفٌن لبياف
كجهة نظرىا فيما يدرس يف الل نة  ،أك لتقدًن إيضاحات  ،حيث ال هبوز البت
دبشاريع القوانٌن أك اقرتاحات القوانٌن قبل ظباع رأم الوزير اؼبختص أك من يفوضو
باغبضور  ،كقد فتح النظاـ الداخلي اساؿ أماـ الل نة لالستعانة دبن ترل لالستئناس
برأيو يف أم موضوع مدار حبث أمامها ن4ن  ،كبعد الدراسة هبرم التصويت يف اجتماع
وبضره ةلث أعضا ء الل نة على األقل  ،كتتخذ القرارات بأكثرية اغباضرين اؼبطلقة ،
كيبكن للمخالف تدكين ـبالفتو يف منت التقرير الذم هبب أف يعد يف مدة ال تت اكز
عشرين يومان من تاريخ إحالة مشركع القانوف إىل الل نة من اسلس أك تاريخ كركد
كبناء عميو المادة < 9مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب.
) -)1المادة  90مف دستكر ، 1950
ن
) – )2المادة  8:مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب  ،كما أف عدد المجاف النيابية سبعة عشر لجنة  ،كتؤلؼ كؿ
لجنة مف عشريف عضكان عمى األكثر  ،كىذه المجاف ىي  -1 :لجنة الدستكر  -2 ،لجنة التشريع كاألكقاؼ ،

 -3لجنة المكازنة  -4 ،لجنة القكانيف المالية  -5،لجنة الشؤكف العربية كالخارجية  -6 ،لجنة الداخمية
كالشؤكف البمدية كالقركية  -7 ،لجنة الزراعة كاإلصبلح الزراعي  -8 ،لجنة التربية كالتعميـ  -9 ،لجنة الدفاع

الكطني  -10،لجنة الصحة كاإلسعاؼ العاـ  -11 ،لجنة االقتصاد كالصناعة كالتمكيف  -12،لجنة األشغاؿ
العامة كالمكاصبلت  -13 ،لجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية  – 14 ،لجنة الثقافة كاإلرشاد القكمي كاإلعبلـ

 -15،لجنة الحسابات كالتفتيش  -16 ،لجنة العرائض كالشكاكل  -17،لجنة التخطيط كالتنمية االقتصادية ،

كيجكز لممجمس تأليؼ لجاف دائمة أخرل  ،أك أف يعيف أك ينتخب لجانان مؤقتة لمدة محددة أك مخصصة لعمؿ

معيف (المادتيف < ) 60-5مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب .

) – )3المواد  -7;-7:-79- 78مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب .
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جواب اغبكومة يف اقرتاح القانوف  ،كهبوز ؽبا الطلب من رئيس اسلس ذبديد ىذه
اؼبهلة ؼبرة كاحدة  ،كيطبع تقرير الل نة كأسبابو اؼبوجبة كيقدـ لرئيس اسلس  ،حبيث
يتعٌن توزيعو على أعضاء اسلس قبل أربع كعشرين ساعة من موعد اعبلسة اؼبقررة
لدراستو  ،كإذا انتهت دكرة االجتماع كمل تن ز الل اف عملها  ،فإف ىذه الل اف
تستأنف البحث دبا ىو متبقي لديها دكف حاجة ألم إجراءن5ن .
 دراسة تقرير اللجنة والتعديالت  :تقدـ التعديالت على مشركع القانوف أك اقرتاح
القانوف يف الل نة ضمن االجتماع اؼبقرر لدراستو من النواب أعضاء الل نة  ،كتقدـ
التعديالت من النواب غًن األعضاء إىل رئيس اسلس الذم يقوـ بدكره بإحالتها إىل
الل نة اؼبختصة كالدارسة ؼبشركع أك اقرتاح القانوف اؼبتعلق هبا  ،على أف كل تعديل يتم
اقرتاحو بعد اقباز الل نة لتقريرىا  ،كقبل موعد اعبلسة احملددة للمداكلة فيو يقدـ إىل
رئيس اسلس الذم بدكره يطلع مقرر الل نة عليو كلألخًن االختيار بٌن أمرين  :إما أف
يطلب إحالة التعديل على الل نة لدراستو  ،أك أف يكتفي باإلشارة إليو أةناء مناقشة
تقرير الل نة يف اعبلسة العامة ن1ن .
تبدأ اؼبداكلة حوؿ تقرير الل نة دبذاكرة عامة يف مبادئ اؼبشركع أك االقرتاح،
كما فرغ األعضاء اؼبس لٌن لطلب الكالـ من تقدًن اؼبداخالت يستشًن الرئيس اسلس
حوؿ االنتقاؿ إىل مناقشة مواد اؼبشركع أك االقرتاح  ،فإذا رفال اسلس الدخوؿ يف مناقشة
اؼبواد  ،أك إعادة اؼبشركع إىل الل نة عد ذلك رفضان للمشركع  ،أما إذا كافق اسلس
استمرت اؼبناقشة ماد نة مادة ن4ن ،كإذا كاف شبة تعديالت خطية مقدمة لرئيس اسلس أةناء
اؼبناقشة حوؿ نص إحدل اؼبواد رباؿ إىل الل نة اليت أعدت التقرير إذا طلب ذلك أحد
النواب أك رئيس الل نة أك مقررىا ككافق اسلس  ،كإذا كاف للتعديالت اؼبقرتحة تأةًن يف
))1
))2

– أعماؿ المجاف مف (المادة <7حتى المادة  ) 88مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب .
– المادة  58مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب.

) –)3المادة  59مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب .
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باقي مواد اؼبشركع يقوـ اسلس بالتصويت أكالن على اقرتاح التأجيل بنظر بكامل اؼبشركع
أك االقرتاح حا تنتهي الل نة من تقدًن تقريرىا حوؿ التعديلن5ن ،كإذا سقط مقرتح
التأجيل هبرم التصويت على النص اؼبقرتح من الل نة  ،فإذا رفال جرل التصويت على
التعديالت الواردة على النص  ،كيبدأ التصويت على أبعدىا عن التقرير  ،فأم منها قبل
دخل يف صلب النص  ،كإذا رفضت صبيعها يصار للعودة إىل التصويت على أصل
اؼبشركع أك االقرتاح كما كرد إىل اسلس  ،كىكذا يتم التصويت على اؼبشركع أك االقرتاح
مادة مادة كما انتهى من ذلك هبرم التصويت عليو صبلة حبيث زبضع اؼبشركعات أك

االقرتاحات إىل مداكلة كاحدةن1ن ،إال إذا طلب أحد األعضاء إخضاع اؼبشركع أك االقرتاح
إىل مداكلة ةانية ككافق اسلس على طلبو  ،كيف ىذه اغبالة إذا قدمت أةناء اؼبداكلة الثانية
يصوت عليها بعد ظباع التوضيح حوؽبا من مقدمها كرأم
تعديالت جديدة فإف اسلس ٌ
صوت اسلس
مقرر الل نة كيف حاؿ كاف من شأف إقرارىا التأةًن يف مادة سبق كأف ٌ
باؼبوافقة عليها فإنو تعاد مناقشتها كالتصويت عليها ؾبددان ن4ن.
 دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية :

كعلى ىذا قبد أف ىناؾ دكران مشاركان للسلطة التنفيذية يف أداء ؾبلس النواب
لوميفتو التشريعية يف دستور  5510رغم األخذ دببدأ فصل السلطات كيتبدل ذلك من
خالؿ :
 اقرتاح مشاريع القوانٌن على ؾبلس النواب من قبل رئيس اعبمهورية دبوافقة ؾبلس
الوزراءن3ن.
 اغبضور اإللزامي عبلسات ؾبلس النواب كاجتماعات الل نة احملاؿ إليها مشركع أك
اقرتاح القانوف  ،كاؼبخصصة ؼبناقشة مشركع أك اقرتاح القانوف للوزير اؼبعين للدفاع عن

) -)1المادة  60مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب.
))2
))3
))4

– المكاد64-63- 61مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب.
– المادتيف  66-65مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب.
 -المادة  89مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب .
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مشركع القانوف  ،أك حا تقدًن اإليضاحات كاإلجابة عن االستفسارات اليت تقدـ
من النواب أةناء مناقشة اؼبشركعن5ن.
 للسلطة التنفيذية كيف أم كقت أف تطلب من ؾبلس النواب بكتاب معلل اسرتداد
مشركع القانوف اؼبقدـ منها  ،إال إذا تبناه ما ال يقل عن عشرين عضوان حيث تستمر
اؼبناقشة يف ىذه اغباؿ .
 للسلطة التنفيذية طلب تأجيل اؼبناقشة يف مشركع أك اقرتاح القانوف ؼبدة ؿبددة ككافق
اسلس على ىذا الطلب .
 لرئيس اعبمهورية الطلب من اسلس إعادة النظر يف قانوف ما بإعادتو للم لس خالؿ
عشرة أياـ دبرسوـ معلل يتخذه يف ؾبلس الوزراء  ،كللم لس بعد دراستو ةانية من
صر على القانوف بالتصويت بطريقة اؼبناداة على
قبل الل نة مع طلب اإلعادة أف يي ٌ
االسم  ،كينشر بعدىا حكمان خالؿ عشرة أياـ  ،كيف كل حاؿ فإنو إذا مل يعد رئيس
اعبمهورية القانوف للم لس  ،كمل يصدره خالؿ عشرة أياـ  ،فإنو ينشر بتوقيع رئيس
ؾبلس النواب خالؿ ةالةة أياـ من انقضاء مهلة عشرة أياـ يف اعبريدة الرظبيةن1ن.
 للوزير اؼبختص تقدًن اقرتاح بضركرة اإلسراع يف حبث مشركع القانوف  ،على أف يكوف
خطيان كمرفقان باألسباب اؼبوجبة  ،كإذا كافق اسلس فإف اؼبهلة اؼبمنوحة لل نة لتقدًن
تقريرىا زبفال إىل طبسة أياـ  ،كتستثىن مشاريع اؼبوازنة أك مشاريع قوانٌن إقرار
اؼبعاىدات من جواز النظر فيها على كجو االستع اؿ ن4ن.
ويالحظ أن تطبيق ىذه األحكام الدستورية والالئحية واستقرار الحياة النيابية
خالل والية المجلس النيابي التي امتدت كما أشرنا آنفاً من ٜٗٔٔ٘ٗ/ٔٓ/
وحتى ٕٓ ٜٔٙٓ/ٚ/أعاد الفاعلية للوظيفة التشريعية للبرلمان بحيث تراجع
) – )1المادة  97مف دستكر  ، 1950كالمادة  78مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب
))2
))3

– المادتيف  ;: -<0مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب

– الفصؿ السادس عشر مف المادة < 95كحتى المادة  965مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب
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نسبة إصدار المراسيم التشريعية من السلطة التنفيذية على نحو واضال ،خالل نهاية
عام ٗ٘ ٜٔواألعـ ـ ـوام ٘٘ ، ٜٔ٘ٚ/ٜٔ٘ٙ/ٜٔوبدأ التشريع عن طريق القوانين
التي تمر بمراحل العملية التشريعية وفق محدداتها الدستورية والالئحية التي مرت
معنا  ،على أن ظاىرة التشريع بواسطة قرارات بقانون عن رئيس الجمهورية عادت
للظهور في ظل اياب تام للقوانين الصادرة عن المجلس النيابي في العامين
 ٜٜٔ٘-ٜٔ٘ٛبعد سريان القرار رقم ٔ تاريخ ٖٔ ٜٔ٘ٛ/ٖ/وتطبيق دستور

الوحدة المؤق لعام  ،)ٔ(ٜٔ٘ٛالذي كرس نهاية النظام البرلماني في سورية وأقام
نظاماً شبو رئاسي كما سيتضال الحقاً.
) -)1لنا أف نتبيف ىذه المؤشرات مف خبلؿ استعراض أىـ القكانيف التي صدرت خبلؿ كالية المجمس النيابي بدءنا

مف الشير العاشر  -1954القانكف رقـ  1تاريخ  " 1954/11/10تمديد العمؿ بأحكاـ االتفاؽ االقتصادي
السوري المبناني الموقع بتاريخ 9<86/6/8لغاية عاـ  ،"9<87القانكف رقـ  3بتاريخ " 1954/11/23

تعديؿ المادة  55مف قانوف االنتخابات العامة "  ،القانكف رقـ  5تاريخ  " 1954/12/15منح عفو عاـ عف
الجرائـ المرتكبة في سبيؿ مقاومة الحكـ غير الدستوري "  ،القانكف رقـ 11تاريخ  " 1954/12/22انضماـ
سورية إلى برنامد المساعدة الفنية لييئة األمـ المتحدة "  ،كفي عاـ  1955القانكف رقـ  28تاريخ /1/29

 " 1955إلغاء سمات الدخوؿ عف أبناء دوؿ الجامعة العربية الذيف يرغبوف في القدوـ الى سورية " ،

كالقانكف رقـ  40تاريخ  "1955/3/12إحداث المديرية العامة لمعرض دمشؽ الدولي وتحديد ميمتيا

وصالحياتيا"  ،القانكف رقـ  47تاريخ  " 1955/3/28نظاـ التعميـ الميني "  ،كالقانكف رقـ  53تاريخ

" 1955/4/5أصوؿ تسميـ المجرميف "  ،كالقانكف رقـ  83تاريخ  " 1955/6/22منع تقديـ الخمور
وتعاطييا في الحفالت الرسمية التي تقاـ باسـ الحكومة السورية " ،كالقانكف  85تاريخ " 1955/7/6إحداث

المؤسسة االجتماعية العسكرية "  ،كالقانكف رقـ  " 89إحداث مديرية صندوؽ الديف العاـ " ،كالقانكف رقـ

 144تاريخ  " 1955/12/26نظاـ رسوـ األجيزة الالسمكية الالقطة "كفي عاـ  : 1956القانكف 16

تاري ػخ " 1956/1/23تعديؿ قانوف خدمة العمـ " كالقانكف رقـ  172بتاريخ " 1956/1/23قانوف البمديات "،
كالقانكف  215تاريخ  " 1956/3/29قانوف مجالس األحياء والمخاتير " ،القانكف رقـ  237بتاريخ

 " 1956/5/1تنظيـ مينة مقاولي البناء " ،كالقانكف رقـ  86تاريخ  " 1956/8/14منع التعامؿ مع إسرائيؿ
"  ،كالقانكف رقـ  341تاريخ " 1956/12/3جباية األمواؿ العامة " ،القانكف رقـ  360تاريخ "1956/7/10

اعتبار الفمسطينييف المقيموف في سوريا كالسورييف " ،كفي عاـ  1957القانكف  ،كفي عاـ  1957أقر

المجمس ما ينكؼ عف كاحد كعشريف قانكنا  ،كمنيا القانكف رقـ  375تاريخ  " 1957/3/3تبديؿ اسـ وزارة

المعارؼ باسـ وزارة التربية والتعميـ "كالذم ألغي في عاـ  1965كتغيرت التسمية إلى " وزارة التربية"=،
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ادلطهة انثاٍَ
اجملانس اننُاتُح واألَظًح اندستىرَح انمائًح حتً ػاو3791

ق اإلعالف عن الدستور اؼبؤقت للوحدة يف عاـ  5514ليستمر العمل بو كفق
أحكاـ اؼبادة  34كاألخًنة منو إىل حٌن إعالف موافقة الشعب على الدستور النهائي
لل مهورية العربية اؼبتحدة  ،كقد أخذ ىذا الدستور بالنظاـ شبو الرئاسي على كبو كاضح
كأعطى صالحيات لرئيس اعبمهورية تفوؽ ما ىو معموؿ بو يف الدكؿ اليت تطبق ذلك
النظاـ  ،كبذلك مل يأت بالقطيعة الكاملة مع بعال مظاىر النظاـ الربؼباين  ،يف حٌن أف
=كالقانكف  376تاريخ  " 1957/4/2قانوف األحواؿ المدنية " ،القانكف رقـ  383تاريخ " 1957/4/28

قانوف إضافات الدفاع المدني " ،القانكف رقـ  401تاريخ  " 1957/5/20قانوف االدالء "  ،القانكف رقـ 402

تاريخ " 1957/5/20قانوف مزاولة مينة تجييز وبيع النظارات الطبية"  ،كالقانكف رقـ  403تاريخ
 " 1957/5/26قانوف االسمحة والذخائر " ،القانكف رقـ  411لعاـ  " 1957نظاـ الطوائؼ الدينية "،القانكف
رقـ  495لعاـ  " 1957تصنيؼ الطرؽ " ،كالقانكف رقـ 496لعاـ  " 1957التنظيمات اإلدارية"  ،كفي عاـ

 1958صدر مايزيد عف أربعة كعشركف ق ار ار بقانكف عف رئيس الجميكرية " تنظيـ الصناعة وتشجيعيا-
الكسب غير المشروع –محاكمة الوزراء -تنظيـ الجمعيات والمؤسسات الخاصة – ضريبة الدخؿ المقطوع –
وجوب استعماؿ المغة العربية في المكاتبات – قانوف استعماؿ المغة العربية – تنظيـ العالقات الزراعية " ،

كفي عاـ  1959استمر التشريع بق اررات بقكانيف حتى قاربت ما يزيد عف أربعيف ق ار انر  ،منيا القرار رقـ 17

"تقسيـ األراضي المعدة لمبناء"  ،القرار رقـ  " 50قانوف الضابطة الجمركية "  ،القرار رقـ " 54قانوف الكتاب

بالعدؿ"  ،القرار رقـ  " 55قانوف مجمس الدولة "  ،القرار رقـ " 58قانوف تنظيـ إدارة قضايا الحكومة " ،

القرار رقـ  " 78توحيد الرسوـ الجمركية " ،القرار رقـ  " 91قانوف العمؿ "  ،القرار رقـ  " 92قانوف
التأمينات االجتماعية "  ،القرار رقـ  " 112تنظيـ شؤوف البعثات العممية "  ،القرار رقـ  " 131تنظيـ الغرؼ
التجارية في اإلقميـ السوري "  ،القرار رقـ  " 169توزيع األراضي الجرداء "  ،القرار رقـ  " 195قانوف

مراقبة أعماؿ التأميف "  ،القرار رقـ  " 199تنظيـ وقاية المزروعات "  ،القرار رقـ "  " 234قانوف قواعد
خدمة الضباط االحتياط "  ،القرار رقـ  " 227نظاـ السكؾ الحديدية "  ،كالمرسكـ بقانكف رقـ  " 317بشأف

العمؿ الفردي " .
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ىذا الدستور سقط بعد االنفصاؿ الذم جاء بانقالب عسكرم أعاد للحياة السياسية
السورية زمن االنقالبات العسكرية كتدخل اعبيش بضباطو بتغيًن نظاـ اغبكم  ،كىو ما
سيكوف لو الدكر الرئيس يف تشكيل اؼبشهد السياسي يف سوريو ما بعد الوحدة كحا
تارىبو  ،كمن ل سيرتؾ لةاران كاضحة على كيفية أداء الربؼباف يف سورية لوميفتو التشريعية
على النحو الذم ىو عليو  ،كنتناكؿ ذلك ضمن فرعٌن ترسم تطور األحداث فيهما
اؼبسار الدستورم كالربؼباين
الفرع األول  :مجلس األمة ودستور الوحدة بين سورية ومصر
الفرع الثاني  :المجالس النيابية بعد االنفصال وحتى عام ٖٜٔٚ
الفرع األول
مجلس األمة ودستور الوحدة بين سورية ومصر
كقٌ ىع نواب الربؼباف يف كل من مصر كسورية على مضبطة إعالف الوحدة بٌن البلدين
كترجم بعد ذلك تشريعيان بصدكر مرسوـ تشريعي عن رئيس اعبمهورية شكرم القوتلي رقم
 334تاريخ  5514/1/1لتحديد موعد االستفتاء الشعيب ق خبطوات موحدة بٌن
البلدين  ،ككذلك جرل االستفتاء على منصب رئيس اعبمهورية العربية اؼبتحدة يف ذات
التاريخ الواقع يف  ،5514/1/11بعد أف كاف ؾبلس النواب السورم قد كافق على اقرتاح
الرئيس شكرم القوتلي برتشيح الرئيس صباؿ عبد الناصر لرئاسة دكلة الوحدة  ،كقد
تكللت نتي ة االستفتاء دبوافقة الشعب يف البلدين  ،ككاف ذلك كفق اؼببادئ اليت ق
اإلعالف عنها يف جلسة ؾبلس النواب اليت عقدت يف  ، 5514/1/1كبعد شهر من
ذلك التاريخ أعلن الرئيس عبد الناصر عن دستور الوحدة اؼبؤقت  ،كبتاريخ
 5514/4/54ىعلق أعماؿ اسلس النيايب يف سورية دبوجب القرار رقم  /5/بذات
التاريخ .
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أوالً – المالمال العامة لدستور الوحدة المؤق :
أطلق على ىذا الدستور صفة اؼبؤقت  ،كبقي كذلك إذ مل تعمر الوحدة طويالن كي

يتسىن إعداد دستور لل مهورية العربية اؼبتحدة تنتزع منو ىذه الصفة  ،كبقي معموالن
بأحكامو حا انفصاـ عرل الوحدة  ،كذلك طبقان للمادة  34منو اليت تضمنت " يعمل

هبذا الدستور اؼبؤقت إىل حٌن إعالف موافقة الشعب على الدستور النهائي لل مهورية
العربية اؼبتحدة "  ،كأىم ما يتسم بو ىذا الدستور :
ٔ -مل ينص صراحةكما ىي حاؿ الدساتًن اليت عرفتها سورية على ربديد نظاـ اغبكم ،
فيما إذا كاف نظامان برؼبانيان أـ رئاسيان  ،كإف كانت أحكامو قد دللٌت على أخذه
بالنظاـ شبو الرئاسي للحكم أم ؿبتفظان ببعال اؼبالمح اؼبطبقة يف النظاـ الربؼباين  ،إذ
يتوىل السلطة التشريعية ؾبلس يسمى ؾبلس األمة  ،كيشرتط أف يكوف نصفهم على
األقل من بٌن أعضاء ؾبلس النواب السورم كؾبلس األمة اؼبصرم كفق أحكاـ اؼبادة

 54منو  ،كالوزراء مسؤكلوف أماـ ؾبلس األمة .
ٕ -منح ىذا الدستور صالحيات كبًنة لرئيس اعبمهورية يف اختصاص السلطة
التشريعية كدبواجهتها كأبرزىا أنو :
 يتوىل رئيس اعبمهورية كبقرار منو تحديد عدد أعضاء مجلس األمة و
اختيارىم .
 يدعو رئيس الجمهورية ؾبلس األمة لالنعقاد ،كيفال دكرتو .كفق أحكاـ اؼبادة
53منو .


لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين كاالعرتاض عليها كإصدارىا كفق أحكاـ
اؼبادة 10منو  ،كإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشركع قانوف رده إىل ؾبلس
األمة يف مدل ةالةٌن يومان من تاريخ إبالغ اسلس إياه  ،فإذا مل يرد مشركع
القانوف يف ىذا اؼبيعاد اعترب قانونان كأصدر كذلك كفق أحكاـ اؼبادة  15منو .
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 مقر ؾبلس األمة مدينة القاىرة ،كهبوز دعوتو لالنعقاد يف جهة أخرل بناء على
طلب رئيس الجمهورية.
 رئيس اعبمهورية يربـ اؼبعاىدات ،كيبلغها ؾبلس األمة .

 لرئيس اعبمهورية أف يصدر أي تشريع أو قرار ،فبا يدخل أصالن يف اختصاص

ؾبلس األمة إذا دعت الضركرة إىل ازباذه يف غياب اسلس ،على أف يعرض عليو
فور انعقاده ،فإذا اعرتض اسلس على ما أصدره رئيس اعبمهورية بأغلبية ةلثي
أعضائو سقط ما لو من أةر من تاريخ االعرتاض.

 لرئيس اعبمهورية حق إعالن حالة الطوارئ.كفق أحكاـ اؼبادة 13منو.

 لرئيس اعبمهورية حق حل مجلس األمة كإذا حل اسلس كجب تشكيل اسلس



اعبديد كدعوتو لالنعقاد خالؿ ستٌن يومان من تاريخ اغبل ،فضالن عن
الصالحيات اليت يبلكها كرئيس للسلطة التنفيذية إذ:
يتوىل رئيس اعبمهورية السلطة التنفيذية ،كيبارسها على الوجو اؼببٌن يف ىذا

الدستور .
 يستمر ترتيب اؼبصا العامة ،كالنظم اإلدارية القائمة عند العمل هبذا الدستور
معموالن هبا يف كل من سورية كمصر على أف يعاد تنظيمها كتوحيدىا بقرارات من
رئيس اعبمهورية كفق أحكاـ اؼبادة .35
 يعٌن رئيس اعبمهورية الوزراء كيعفيهم من مناصبهم  .كهبوز لو تعيٌن كزراء دكلة
كنواب للوزراء  ،كيقوـ كل كزير بتنفيذ السياسة العامة اليت يضعها رئيس
اعبمهورية.
 يصدر رئيس اعبمهورية القرارات الالزمة لرتتيب اؼبصا العامة ،كيشرؼ على
إداريا .
 رئيس اعبمهورية ىو القائد األعلى للقوات اؼبسلحة .
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ٖ-مل ينص الدستور على إمكانية تشكيل أحزاب سياسية من أم و
توجو كاف  ،كبالتايل
ألغى اغبياة السياسية حبل األحزاب القائمة  ،كعدـ النص على اغبق بتشكيل أحزاب
جديدة  ،كأخذ دببدأ ضم صبيع اؼبواطنٌن يف ارباد قومين5ن  ،كفوؽ ذلك أعطى اغبق
للرئيس كبقرار منو ربديد طريقة تكوين ىذا االرباد .
ثانياً – الوظيفة التشريعية لمجلس األمة في ظل الوحدة :
من الناحية الدستورية رسم الدستور اؼبؤقت احملددات اليت سيعمل هبا ؾبلس األمة
لل مهورية اؼبتحدة  ،كاليت كاف كاضحان فيها مدل سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة
التشريعية كقدريا على التأةًن يف األداء التشريعي كالرقايب تبعان للصالحيات الواسعة اليت
أعطيت لرئيس اعبمهورية دبواجهة الربؼباف  ،رغم أف دستور عاـ  5514أخذ مبدئيان
بغالبية األحكاـ الدستورية اليت تضمنها دستور  5512يف مصر  ،كاستمر ؾبلس األمة
على العمل باألحكاـ الواردة فيو فيما سكت عنو دستور 5514اؼبؤقت كدبا ال يتعارض
مع أحكاـ ىذا الدستور ن1ن  ،كعلى اعتبار أف ؾبلس األمة دستوريان كنظريان ىو اؽبيئة اليت
تتوىل السلطة التشريعية  ،كيضع ؾبلس األمة الئحتو الداخلية لتنظيم كيفية أدائو ألعمالو
 اليت مل تصدر كاستمر اسلس بالعمل بالالئحة الداخلية سلس األمة ما قبل دستورأقره ىذا اسلس ن4ن ،كحبضور األغلبية اؼبطلقة
 - 5514كأف ال يصدر أم قانوف إال إذا ٌ
لألعضاء كقبوؿ األغلبية اؼبطلقة للحاضرين  ،كذلك فيما عدا اغباالت اػباصة اليت
يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة  ،كوباؿ كل مشركع قانوف تقدمو اغبكومة عرب رئيس
) -)1كفؽ ما نصت عميو المادة  72مف دستكر ": 1958ي ٌككف المكاطنكف اتحادان قكميان لمعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ
القكمية كلحث الجيكد لبناء األمة بناء سميمان مف النكاحي السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كتبيف طريقة تككيف
ىذا االتحاد بقرار مف رئيس الجميكرية".

) –)2فقد تضمنت المادة ;9مف دستور  " :9<89ال يجكز لمجمس األمة أف يتخذ ق ار ارن إال إذا حضر الجمسة أغمبية
أعضائو .كفى غير الحاالت التي تشترط فييا أغمبية خاصة تصدر الق اررات باألغمبية المطم ػ ػ ػػقة لمحاضريف كعند

تساكل امراء يعتبر المكضكع الذم جرت المداكلة في شأنو مرفكضان".

( -)3كفؽ أحكاـ المادتيف  23 - 22مف دستكر1958
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اعبمهورية إىل إحدل عباف اسلس لفحصو كتقدًن تقرير عنو  ،ككذلك وباؿ كل اقرتاح
قانوف يقدمو عضو أك أكثر إىل عبنة لفحصو ك إبداء الرأم يف جواز نظر اسلس فيو ،
فإذا رأل اسلس أنو ال كجود ؼبانع دستورم من النظر فيو  ،أحيل إىل الل نة اؼبختصة
لدراستو كتقدًن تقريرىا حولو  ،كمن ل يعرض على اسلس  ،كيصوت عليو ماد نة مادة ،
على أف كل مشركع قانوف اقرتحو أحد األعضاء كرفضو ؾبلس األمة ال هبوز تقديبو ةانية
يف دكر االنعقاد ذاتو  ،ك ذبدر اإلشارة إىل أف ىذا اسلس كيف إقرار مشركع اؼبوازنة العامة
ال وبق لو إجراء أم تعديل إال بعد موافقة اغبكومة ن5ن.
كما يتشارؾ رئيس اعبمهورية مع ؾبلس األمة يف ؾباؿ التشريع  ،كىذه اؼبشاركة تتمثل
يف حق اقرتاح القوانٌن كاالعرتاض عليها اعرتاضان توقيفيان مؤقتان  ،كإصدارىا  ،فإذا مل
يعرتض الرئيس على القانوف اؼبقر من ؾبلس األمة خالؿ ةالةٌن يومان من كركده إليو ع ٌد

قانونان كصدر  ،كيتم نشره يف اعبريدة الرظبية خالؿ أسبوعٌن كيعمل بو بعد عشرة أياـ من
تاريخ النشر  ،ككذلك لو إصدار قرارات ؽبا قوة القوانٌن يف أم موضوع كعلى كبو مطلق
يف الفرتة مابٌن دكريت انعقاد يف أحواؿ الضركرة  ،أك بناءن على تفويال تشريعي ؿبدد
اؼبوضوع كالزمن كاألسس اليت يقوـ عليها ن1ن.
كمن الناحية العملية الواقعية فقد علق رئيس اعبمهورية اؼبتحدة جمال عبد الناصر

أعماؿ اسلس النيايب يف سورية دبوجب قراره رقم  /5/بتاريخ  5514/4/54كحا
صدكر قراره رقم  5431لعاـ  5520الذم دعا دبوجبو ؾبلس األمة لدكلة الوحدة اؼبؤلف
من  100نائب من نواب اسلس النيايب السورم  ،ك 300نائب من نواب ؾبلس األمة
( -)1المادة  32مف دستكر 1958

(  -)2المادة -53مف دستكر  " :1958لرئيس الجميكرية أف يصدر أم تشريع أك قرار ،مما يدخؿ أصبلن في
اختصاص مجمس األمة إذا دعت الضركرة إلى اتخاذه في غياب المجمس ،عمى أف يعرض عميو فكر انعقاده،
فإذا اعترض المجمس عمى ما أصدره رئيس الجميكرية بأغمبية ثمثي أعضائو سقط ما لو مف أثر مف تاريخ
االعتراض ".
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اؼبصرم إىل االنعقاد كبدء الدكر التشريعي األكؿ لو بتاريخ  5520/3 /15الذم استمر
بواليتو نظريان من حيث األداء التشريعي حا كقع االنفصاؿ بتاريخ  ، 5525/5/14فقد
كاف الرئيس صباؿ عبد الناصر خالؿ فرتة تعليق أعماؿ اسلس النيايب يف سورية قد تولى

ن5ن
سلطة التشريع بإصداره القرارات بقوانٌن  ،كقد قارب عددىا أربعة كعشركف قراران
بقانوف يف عاـ  ،5514كزادت عن األربعٌن قراران بقانوف يف عاـ  ، 5520واستمر
الحال كذلك بالتشريع بالمراسيم التشريعية والقرارات بقوانين  ،شمل مختلف

المواضيع والمجاالت خالل عام ٜٔٔٙ

(ٕ)

 ،وىو ما أسس لعرف سارت عليو

الحكومات المتعاقبة لجهة عدم وجود ضوابط تشريعية من حيث الموضوع لما
يمكن أن يصدر بمرسوم تشريعي  ،وما يجب أن يصدر حتماً بقانون عن البرلمان .
كقد انتهت كالية ؾبلس األمة مع سقوط دكلة الوحدة ككقوع االنفصاؿ بتاريخ /5/ 14
. 5525

))1

– ال فرؽ في الطبيعة القانكنية بيف القرار بقانكف كالمرسكـ التشريعي  ،كاف اختمفت التسمية فاألساس فييما كاحد
كىك صدكر ق اررات إدارية عف السمطة التنفيذية تتمتع بقكة القانكف  ،لممزيد حكؿ التشريع بق اررات بقكانيف كالمراسيـ
التشريعية في سكرية راجع د .كماؿ الغالي  ،التشريع الحككمي ( المراسيـ التشريعية ) – دراسة عف االتجاىات
المعاصرة في القانكف العاـ المقارف  ،بدكف دار نشر  ،طبعة  ، 1962ص  44كمابعدىا  ،كىامش ص 55

(-)2كفي عاـ  1960القرار بقانكف رقـ  35تاريخ  " 1960/2/9اإلحصاء والتعداد "  ،القرار بقانكف رقـ  36تاريخ

 " 1960/2/10قانوف التأميف والمعاشات لموظفي الدولة المدنييف "  ،القرار بقانكف رقـ  " 44قانوف مخالفات

األبنية "  ،القرار بقانكف رقـ  " 96انشاء مؤسسة عامة لشؤوف النقؿ البري "  ،القرار بقانكف رقـ  " 123تنظيـ

شؤكف التمكيف كالتسعيرة " القرار بقانكف رقـ  " 124نظاـ اإلدارة المحمية " ،القرار بقانكف رقـ  " 156تنظيـ

الصحؼ "  ،كالقرار بقانكف رقـ  " 158قانوف منع

الغش والتدليس "  ،كالقرار بقانكف  " 181تنظيـ تجارة

القطف في الداخؿ " ،كالقرار بقانكف رقـ  " 212تنظيـ تجارة األدوية "  ،كالقرار بقانكف رقـ 230تاريخ

 " 1960/7/17ديواف المحاسبات " ،كالقرار بقانكف رقـ  " 233قانكف تنظيـ اقتناء أجيزة التمفاز كبيعيا
كتصميحيا"  ،كالقرار رقـ  " 237الحجر الصحي "  ،كالقرار بقانكف رقـ  " 239قانوف تقاعد األطباء البشرييف "

،كالقرار بقانكف رقـ  " 258حظر إخراج بذرة القطف " كفي عاـ  : 1961القرار بقانكف رقـ  " 10قانوف مكافحة

الدعارة "  ،كالقرار بقانكف رقـ  " 11قانوف مزاولة عمميات المصارؼ "  ،كالقرار رقـ  " 21إحداث مؤسسة
التأمينات االجتماعية " ،كالقرار رقـ  " 50اعتبار مجمس الدولة ىيئة مسقمة ممحقة برئاسة مجمس الوزراء" .
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الفرع الثاني
المجالس النيابية بعد االنفصال وحتى عام ٖٜٔٚ
بعد انفصاـ عرل الوحدة بٌن سورية كمصر بقياـ عبد الكريم النحالوي مدير
مكتب اؼبشًن عبد اغبكيم عامر خالؿ فرتة الوحدة بانقالبو العسكرم  ،كإقدامو على حل
الربؼباف كإقالة اغبكومة اليت كانت لنذاؾ برئاسة الدكتور معركؼ الدكالييب  ،شهدت سورية
مرحلة من عدـ االستقرار السياسي كانت من نتي تو عدـ كجود استقرار حكومي
كتشكيل حكومات متعاقبة خالؿ فرتات قصًنة  ،حيث ق االستفتاء على دستور مؤقت
تضمن شباين مواد كانت أحكامو مستوحاة من مواد دستور عاـ  5510كعدلت فيو
التسمية من اعبمهورية السورية إىل اعبمهورية العربية السورية مع بعال التعديالت اليت
منحت رئيس اعبمهورية حق حل اسلس النيايب  ،كمنح السلطة التنفيذية حق إصدار
مراسيم تشريعية جبلسة يرأسها رئيس اعبمهورية  ،كق انتخاب ؾبلس نيايب تأسيسي لوضع
دستور دائم برئاسة مأموف الكزبرم  ،الذم انتخب نامم القدسي رئيسان لل مهورية  ،بعد
أف أعلن خالد العظم أماـ اسلس النيايب سحب ترشيحو للرئاسة  ،كقد استمرت كالية
ىذا اسلس نظريان من  5525/51/51كحا  5521/5/51إذ ما لبث ىذا اسلس أف

يح َّل بعد كقوع االنقالب الثاين الذم ترأسو ؾبددان عبد الكريم النحالوي بتاريخ
 5521/4/14الذم أكدع رئيس الوزراء د .معركؼ الدكالييب كرئيس اعبمهورية نامم
القدسي الس ن  ،كقد فشل ىذا االنقالب بعد ستة أياـ من كقوعو كق إبعاد منفذيو ،
كأعيد الرئيس نامم القدسي إىل حكم البالد ن5ن ،كعاد اسلس النيايب التأسيسي اؼبنتخب

) -)1الرئيس ناظـ القدسي مف مكاليد حمب  ، 1905درس الحقكؽ في دمشؽ كبعد ذلؾ في الجامعة األمريكية في
بيركت  ،ثـ في جامعة جينيؼ  ،كىك مف مؤسسي حزب الشعب  ،ككاف كزي ار لمدة ثبلثة أياـ في عاـ 1949

 ،كرئيسان لمحككمة لمرتيف في عامي  1950ك، 1951

ككاف رئيسان لمجمس النكاب في عاـ  ، 1954كأصبح

رئيسان لمجميكرية العربية السكرية في فترة االنفصاؿ ( ، ) 1963/3 /8 -1961/12/14كتكفي في األردف

=.1997
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إلكماؿ كاليتو نظريان برئاسة سعيد الغزم من  5521/5/54كلغاية 5524/4/3ن5ن،
حيث كقع االنقالب الثورمن1ن يف  5524/4/4لوضع و
حد للتناحر اغبزيب الذم ذبلى
بعدـ االستقرار اغبكومي كغياب الدكر التشريعي للم لس النيايب يف مل مركؼ داخلية
كإقليمية كدكلية لعبت دكران كبًنان يف اغبياة السياسية كالعسكرية  ،كبداية حكم حزب
البعث العريب االشرتاكي لسورية  ،كتويل اسلس الوطين للثورة السلطة التشريعية بدستور
=* د .معروؼ الدواليبي مف مكاليد حمب  1907شغؿ عدة ناصب منيا نائب عف حمب في مجمس النكاب
السكرم منذ عاـ  1947حتى  ، 1963ككزي انر لبلقتصاد السكرم عاـ  ، 1950كرئيسان لمجمس النكاب السكرم

لعاـ  ، 1951كرئيسان لمكزراء ككزي ار لمدفاع السكرم عاـ  1951استمرت ليكـ كاحد فقط كشكؿ ثالث حككمة في

عيد االنفصاؿ لعاـ  ، 1961كتكفي في المممكة العربية السعكدية في  2004عف عمر يقارب  97عاـ رافض نا
التنازؿ عف جنسيتو السكرية ك ًمنحة الج نسية مف ممؾ السعكدية بعد أف شكره عمى ذلؾ .

* خالد العظـ مف مكاليد دمشؽ عاـ  ، 1903مف أبرز السياسييف في سكرية ترأس الحككمة لست مرات ،
ير في أكثر مف عشريف ك ازرة  ،كرئيسان مؤقتا لسكرية عاـ  .............. 1941المكقع
كشغؿ منصب كز ان

االلكتركني .WWW.Syrianhistory .Org.com

( -)1شكمت خمس حككمات خبلؿ فترة االنفصاؿ التي استمرت ثمانية عشر شي انر – حككمة مأمكف الكزبرم مف

 1961/9/29حتى  – 1961/11/20حككمة د.عزت النص مف  1961/11/20حتى – 1961/12/22
حككمة د.معركؼ الدكاليبي مف  1961/12/22حتى  – 1962/3/27حككمة د.بشير العظمة مف
 1962/4/16حتى  – 1962 /9/17حككمة خالد العظـ مف 1962/9/16حتى  ، 1963/3/8د .محمد
شاكر سعيد  ،البرلماف السوري في تطوره التاريخي  ،مرجع سابؽ  ،ص 8;6-8;5

) – )2لممزيد حكؿ مفيكـ الثكرة االجتماعية كاالنقبلبات الحككمية ..." ،كأف األخيرة ليا بصكرة عامة أساس اجتماعي
كلكنيا بالقدر الذم تكتفي فيو بتغيير رجاؿ الحكـ كاإلدارة  ،فإنيا ال تستحؽ اسـ ثكرة  ،كعمى النقيض مف ذلؾ
فإنو ال يمكف أف نتصكر كقكع ثكرة بمعناىا الحقيقي مف غير االستيبلء عمى زماـ السمطة في الدكلة ،"...
كتعريؼ الثكرة بأنيا " حركة اجتماعية مفاجئة تحقؽ بقكة الشعب مف غير مراعاة األشكاؿ القانكنية المكضكعة
تستيدؼ إقامة نظاـ قانكني محؿ نظاـ قانكني آخر مف غير مراعاة األشكاؿ القانكنية المكضكعة " راجع  :د .
كماؿ الغالي  ،تطور السمطة السياسية – المفيوـ القانوني لمثورة  ، -دمشؽ  ،بدكف دار نشر ،طبعة

 ، 1964ص 21كمابعدىا  ،كيفرؽ الفقياء بيف شكميف مف أشكاؿ االستيبلء عمى الحكـ  ... "،الثورة الشعبية

التي تستخدـ القكة الشعبية في انتفاضتيا  ،واالنقالب الذم يستخدـ قكات الحككمة السابقة السقاطيا كالحمكؿ

محميا  ،كأف األسمكبيف كثي انر ما يختمطاف مف الناحية العممية  ،فما مف ثكرة تككف حركة شعبية بحتة  ،كغالبان

ما تستخدـ عناصر الحكـ السابؽ في حركتيا  ،كما مف انقبلب  ،كلك كاف عسكريان بحتان يمكف أف يستمرألجؿ
طكيؿ إذا لـ يستند إلى تأييد شعبي يدعمو  " ...لممزيد  :راجع مؤلؼ د.كماؿ الغالي  ،التشريع الحكومي ،

مرجع سابؽ  ،ص 99
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مؤق

لعام ٗ ، ٜٔٙلتأيت بعدىا فرتة انتقالية بدستور مؤق

جديد لعام ،ٜٜٔٙ

أسست النتصار رؤيا إسرتاتي ية سياسية داخل حزب البعث العريب االشرتاكي باغبركة
التصحيحية بقيادة الرئيس حافع األسد يف  5530/55/52حا صدكر الدستور الدائم
في عام ٖ ، ٜٔٚكإف التدليل على اآلةار الناصبة عن الفرتة القلقة اليت عاشتها سورية

على أداء الربؼباف لوميفتو التشريعية  ،يظهر من خالؿ تغًن احملددات الدستورية اليت عمل
هبا الربؼباف  ،كاليت رظبت معاؼبها التطورات السياسية كاغبزبية كالعسكرية خالؿ تلك الفرتة
اؼبمتدة من 5525كحا . 5534
أوالً -الوظيفة التشريعية للمجلس النيابي والتأسيسي (ٔ:)ٜٖٔٙ-ٜٔٙ
ق انتخاب ىذا اسلس كإقرار الدستور اؼبؤقت يف  5525/51/5اؼبؤلف مػػن شباين
مواد  ،ككفق أحكاـ اؼبادة الرابعة منو يتوىل ىذا اسلس كضع دستور دائم للبالد خالؿ
ستة أشهر من تشكيل الل نة من أعضائو لطرحو على االستفتاء  ،ل يتحوؿ بعد ذلك
إىل ؾبلس نيايب .
كقد نظمت اؼبادة السادسة من الدستور اؼبؤقت ما ىبص عمل اسلػ ػػس التأسيسي
كالنيابػ ػػي  ،كعلى أف يبارس ىذا اسلس السلطة التشريعية خالؿ فرتة كضع الدستور كفق
األسس التالية  :كىي أف يقرتح مشركع القانوف من اغبكومة أك أف يتقدـ باالقرتاح بقانوف
عشرة نواب على األقل  ،كبعد إقرار مشركع القانوف من اسلس يتوىل رئيس اعبمهورية
إصداره كنشره باعبريدة الرظبية  ،إال أنو وبق لرئيس اعبمهورية إعادة القانوف إىل اسلس
خالؿ عشرة أياـ إلعادة النظر فيو  ،فإذا أصر اسلس على القانوف أمر رئيس اسلس
بنشره .
كقد أخذ دستور عاـ  5525اؼبؤقت بالنظاـ الربؼباين ،كنصت اؼبادة  3منو على أف
ينتخب رئيس اعبمهورية من اسلس النيايب ؼبدة طبس سنوات كذلك بأكثرية ةلثي أعضائو
يف االقتػ ػراع األكؿ  ،كإذا مل تتحقق ىذه األغلبية فإنو ينتخب باألكثرية اؼبطلقة  ،كيف اؼبرة
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الثالثة باألكثرية النسبية

ن5ن

إال أن ما تؤكده مخرجات العمل البرلماني في تلك

المرحلة  ،وكذلك صدور التشريعات بمراسيم تشريعية عن السلطة التنفيذية واياب
القوانين الصادرة عن المجلس بصورة شبو مطلقة يؤكد على أن ىذا المجلس لم
يكن يمارس عملو التشريعي إال بصورة شكلية فقط  ،كعلى األرجح كاف ذلك بسبب

موقف القيادات السياسية كالعسكرية منو يف تلك الفرتة  ،ككصفو بالرجعي كاإلقطاع ػػي ،
إذ كانت باكورة ىذه اؼبراسيم التشريعية اليت رظبت من خالؽبا السلطة التنفيذية كيفية
فبارستها للسلطتٌن التشريعية كالتنفيذية بصدكر اؼبرسوـ التشريعي رقم  /5/تاريخ
 5525/5/40الذم تضمن كيفية إصدار اؼبراسيم التشريعية كاؼبراسيم التنظيمية كاؼبراسيم
العادية  ،كاؼبرسوـ التشريعي رقم  35تاريخ  5525/50/11الذم خوؿ رئيس ؾبلس
الوزراء فبارسة اختصاص رئيس اعبمهورية خالؿ فرتة اغبكومة االنتقالية  ،وتوال
المراسيم التشريعية لتنظم وتشرع في كافة المجاالت فضالً عن تعديل القوانين
ولتحل عملياً السلطة التنفيذية محل المجلس النيابي
والمراسيم التشريعية النافذة ُ ،
في ممارسة سلطة التشريعن1ن ،كقد صاغت اغبكومة فيما بعد دستوران مؤقتان يف

) -)1أكدت المادة األكلى مف الدستكر المؤقت لعاـ  1961عمى االستمرار بالنيج القكمي العركبي لمدكلة حيث نصت
عمى  " :أف الجميكرية العربية السكرية دكلة مستقمة ذات سيادة  ،كىي جزء مف الكطف العربي الكبير "

ككانت المادة الثانية منو قد نصت عمى " أف الشعب ينتخب مجمسا تأسيسيا كنيابيا لمدة  4سنكات بطريؽ

االقتراع السرم كالمباشر"  ،في حيف تضمنت المادة الثالثة منو  ":أف يجتمع المجمس خبلؿ  10أياـ مف تاريخ
إعبلف نتائج االنتخابات بدعكة مف رئيس الك ازرة االنتقالية "  .منشكر عمى المكقع االلكتركني
WWW.Syrianhistory. Org.com

( -)2م ف أىـ ىذه المراسيـ التشريعية بعد كقكع االنفصاؿ بتاريخ  ،1961/9/28المر.ت رقـ  " 2تحديد العمـ
الوطني والنشيد الوطني والشعار الوطني لمجميورية العربية السورية " ،كالمر.ت رقـ  " 18تأليؼ المجمس

األعمى لمجامعات "  ،والمر.ت رقـ < " 5إنشاء المؤسسة العامة السورية لمنقؿ البحري "  ،والمر.ت رقـ " 9:
قانوف الجنسية العربية السورية "  ،كالمر.ت رقـ  " 91منح عفو عاـ عف جرائـ السير "  ،كالمر.ت رقـ " 92

انشاء مؤسسة الييئة العامة لمشروع الفرات "  ،كالمر.ت رقـ  " 98قانوف السمطة القضائية "كالمر.ت رقـ

 " 110تعديؿ أحكاـ المرسوـ  :9تاريخ  9<99/</90المتضمف قانوف االنتخابات العامة " كالمر.ت رقـ
 " 111إحداث منصب نائب رئيس مجمس الوزراء "  ،كالمر.ت رقـ " 113إنشاء الييئة العامة لمبتروؿ " ،

كالمر.ت رقـ  " 119قانوف التأميف والمعاشات لموظفي الدولة المدنييف "  ،كالمر.ت رقـ  " 120قانوف=
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 ،5521/5/54كتضمن العودة إىل دستور عاـ  5510مع بعال التعديالت  ،كذلك
كتكوف ىذا الدستور اؼبؤقت من
إىل حٌن إقرار دستور دائم لل مهورية العربية السورية ٌ ،
 522مادة ككاف أبرز ىذه التعديالت تعديل تسمية اعبمهورية من ناعبمهورية السوريةن
إىل ناعبمهورية العربية السوريةن  ،كزبويل رئيس اعبمهورية حق حل اسلس النيايب  ،كمنح
السلطة التنفيذية فبثلة دب لس الوزراء اؼبنعقد برئاسة رئيس اعبمهورية صالحيات إصدار
مراسيم تشريعية ؽبا صفة القانوف  ،كبعد أف سبكنت السلطة التنفيذية من ضبل الربؼباف على
إقرار القانوف رقم  50بتاريخ  5521/5/ 54بذلك اؼبضموف التفويضي  ،فقد استمر
اياب الفاعلية التشريعية للمجلس بصدور التشريعات بالمراسيم التشريعية حتى
 ٜٖٔٙ/ٖ/ٛووصول حزب البعث العربي االشتراكي إلى الحك ــم  ،وتولي المجلس
الوطني للثورة سلطة المجلس النيابي ن5ن .

ثانياً – المجلس الوطني للثورة والوظيفة التشريعية :
بعد كصوؿ حزب البعث العريب االشرتاكي إىل السلطة تشكلت حكومة أغلبيتها
من أعضائو  ،كصدر اؼبرسوـ رقم  24بتاريخ  5524/2/5الذم تضمن تشكيل
=التأميف والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائميف "  ،كالمر.ت رقـ  " 125قانوف تقاعد الميندسيف " ،

كالمر.ت رقـ  " 135قانوف استعماؿ المغة العربية"  ،كالمر.ت رقـ  " 141انشاء المؤسسة العسكرية لصنع

المصوؿ ونقؿ الدـ "  ،كالمر.ت رقـ  " 146إنشاء مديرية السجؿ العاـ لمموظفيف "  ،كالمر.ت رقـ " 149

قانوف المستخدميف "  ،كالمر.ت رقـ  " 183قانوف مجمس رعاية الشباب "  ،كالمر.ت رقـ  " 186إنشاء وزارة

اإلعالـ "  ،كالمر.ت رقـ  " 196تنظيـ قول األمف الداخمي "  ،كالمر.ت رقـ  " 198تنظيـ المؤسسات الفندقية
والمحاؿ العامة " كفي عاـ  : 1962المر.ت رقـ  " 1تنظيـ السمطات العامة " كالمر.ت رقـ  " 12قانوف
تنظيـ المؤسسات المصرفية "  ،كالمر.ت رقـ  " 26قانوف التفرغ النقابي "  ،كالمر.ت رقـ  " 49قانوف أصوؿ

تسريح العماؿ "  ،كالمر.ت رقـ  " 50تنظيـ نقابات العماؿ "  ،كالمر.ت رقـ  " 51قانوف حالة الطوارئ " ،
كالمر.ت رقـ  " 63تصديؽ االتفاقية الدولية العربية لمدفاع االجتماعي ضد الجريمة "  ،كالمر.ت رقـ " 90

قانوف مجمس التأديب "  ،كالمر.ت رقـ  " 91تعديؿ قانوف الطوارئ "  ،كالمر.ت رقـ  " 95قانوف الكوارث

البحرية"  ،كالمر.ت رقـ " 107قانوف تأميـ المطاحف " .

) -)1منيا المرسكـ التشريعي رقـ  " 51قانكف الطكارئ "  ،كالمر.ت رقـ  " 53انشاء صندوؽ تقاعد ألطباء
األسناف " كالمر.ت رقـ " 70إحداث مؤسسات التسميؼ الشعبي ".
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مجلس وطني لقيادة الثورة كزبويلو فبارسة السلطة التشريعية  ،كاعتباره ؾبلسان تأسيسيان
لوضع دستور جديد للبالد ؿبمالن باآلماؿ كالطموحات اليت تتالءـ مػ ػ ػع األكضاع
اعبديدة  ،كأعلن ىذا اسلس بعد قرابة العاـ يف  5523 /3/11عن الدستور اؼبؤقت ،
كالذم بدا كاضحان أنو ابتعد عن اؼبنهج التقليدم للديبقراطية يف أنظمة اغبكم اؼبستقرة يف
الديبقراطيات الغربية  ،كتأةر باألنظمة الثورية االشرتاكية اليت كاف يلمع قبمها يف تلك
الفرتة  ،كاليت كانت تطبق مبدأ قيادة اغبزب الواحد للحياة السياسية  ،كمبدأ القيادة
اعبماعية يف اغبزب كالدكلة  ،كبالتايل انتهى ىذا الدستور إىل التمييز بٌن سلطتٌن غًن
متكافئتٌن يف الدكلة  ،إال أهنما من حيث النتي ة ربت سيطرة اغبزب الواحد  ،كنبا
السلطة السياسية  ،كالسلطة اإلدارية  ،حيث يتوىل السلطة السياسية ؾبلساف  ،اسلس
األكؿ ىو اسلس الوطين للثورة  ،كيتوىل نظريان السلطة التشريعية  ،كؾبلس الرئاسة الذم

ينتخب أعضاؤه كرئيسو من بٌن أعضاء اسلس الوطين للثورة كيعترب مسؤكالن أمامو ألنو
ىو الذم يرسم كيقرر السياسة العامة الداخلية كاػبارجية للدكلة  ،كما يعٌن أعضاء
السلطة الثانية يف الدكلة السلطة اإلدارية ،كاليت يتوالىا ؾبلس الوزراء  ،كؾبلس الرئاسة ىو
يوجو ىذه السلطة كيشرؼ على عملها كلو حق تعديل أك إلغاء قرارايا كمن
الذم ٌ
حيث النتي ة إقالة الوزراءن5ن.
كبناءن على ذلك الدستور اؼبؤقت لعاـ  5523صدر القانوف رقم  5بتاريخ
 5521/4/14اؼبتضمن تشكيل اسلس الوطين للثورة الذم حدد عدد أعضائو خبمسة
كتسعٌن عضوان نأعضاء اسلس الوطين اغبايل – األعضاء السوريوف يف القيادة القطرية
غبزب البعث العريب االشرتاكي – أعضاء القيادة القطرية غبزب البعث العريب االشرتاكي
يف القطر العريب السورم باإلضافة ؼبمثلٌن عن  - :ارباد عاـ نقابات العماؿ – ارباد عاـ
( -)1تألؼ المجمس الكطني لقيادة الثكرة مف عشريف عضكان ( اثنا عشر عضكان في حزب البعث العربي االشتراكي
كثمانية أعضاء مف الناصريف كالمستقميف ) كقبؿ تشكيؿ المجمس كمؼ لؤم األناسي رئيسان الجميكرية ،

كصبلح الديف البيطار رئيسان لمك ازرة – المرجع  :د .محمد شاكر سعيد  ،البرلماف السوري في تطوره التاريخي ،

مرجع سابؽ  ،ص ; 90وما بعدىا .
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الفالحٌن – نقابة اؼبعلمٌن – فبثلوف عن القطاع العسكرم – فبثلوف عن القطاع النسائي
– فبثلوف عن نقابات احملامٌن  ،كاألطباء  ،كاؼبهندسٌن  ،كالصيادلة –فبثلوف عن اؽبيئات
التدريسية يف اعبامعات – مواطنوف تقدميوف  ،كقد ق تسمية ىؤالء اؼبمثلٌن يف اعبدكؿ
اؼبرفق بالقانوف كفق أحكاـ اؼبادة الثانية من ذات القانوف الذم أقره اسلس الوطين للثورة
كأصدره ؾبلس الرئاسة نن5ن  ،كقد باشر ىذا اسلس الذم كاف دبثابة برؼباف باالنعقاد
كأصدر بتاريخ  5521/50/3النظاـ الداخلي للم ل ػػس  ،كالذم تألف من مئة كاةنٌن
كسبعٌن مادة  ،ك مل يكن مقطوع الصلة عما سبقو من أنظمة داخلية عمل هبا الربؼباف
السورم خالؿ الفرتة السابقة لصدكر ىذا النظاـ  ،باستثناء ما أضيف لينس م كعبارة
ؾبلس الرئاسة بدالن عن رئيس اعبمهورية ن1ن ،إضافة إىل غياب مؤسسة االعرتاض الرئاسي
على القوانٌن اليت يقرىا الربؼباف  ،كإف عدـ النص على منح اسلس الرئاسي ىذا اغبق
بالدستور اؼبؤقت  ،كمن ل بالنظاـ الداخلي كاف قد أتى من منطلق عدـ اغباجة إىل ىذا
اغبق  ،كىو أمر طبيعي يف سياؽ الرتكيبة السياسية كاإلدارية اؼبعركضة لنفان  ،فضالً عن

أن المجلس عملياً لم ينجز الكثير من الناحية التشريعية  ،واستمر صدور
التشريعات الناظمة لمختلف مجاالت الحياة في سورية بواسطة المراسيم التشريعية
وفقاً ألحكام المادة ٔ٘ من الدستور المؤق

لعام ٗ ، ٜٔٙكما ىو الحال ،

) -)1ترأس السيد منصكر األطرش ىذا المجمس طكاؿ مدتو مف  1965/9/1كحتى ، 1966 /2/21لممزيد  :كتاب
المجالس التشريعية في الجميورية العربية السورية مف عاـ <9<9حتى  -5000مرجع توثيقي مف
)-)2

منشورات مجمس الشعب السوري

فقد نصت المادة  85مف النظاـ الداخمي لممجمس الكطني لمثكرة الصادر بتاريخ  ،1965/10/4مف الفصؿ

الثامف بعنكاف " في مشركعات القكانيف كاالقتراحات بقكانيف " عمى ٌأنو ":لمجمس الرئاسة كلكؿ عضك مف أعضاء

المجمس الكطني حؽ اقتراح القكانيف " ،ككذلؾ المادة  " 96أ -لمجمس الرئاسة في أم كقت شاء أف يطمب مف
المجمس بكتاب معمؿ استرداد مشركع القانكف المقدـ منيا إال إذا تبناه ما ال يقؿ عف عشرة أعضاء  ،كفي ىذه

الحالة تستمر المناقشة فيو  ،ب – يحؽ لمجمس الرئاسة في أم كقت شاء أف يطمب تأجيؿ المناقشة في مشركع
أك اقتراح قانكف مدة يحددىا إذا كافؽ المجمس عمى ذلؾ " ...
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الذي استمر منذ ٜٖٔٙ/ٖ/ٛ

(5ن

 ،وحتى صدور قرار القيادة القطرية رقم ٔ/

وحل
تاريخ ٖٕ ٜٔٙٙ/ٕ/بذيقاف العمل بالدستور المؤق لعام َّٗ ، ٜٔٙ
المجلس الوطني للثورة  ،وكذلك بصدور قرار القيادة القطرية رقم ٕ تاريخ
) -)1فقد كاف الرئيس لؤم االتاسي يصدر المراسيـ التشريعية  ،كمف بعده رئيس المجمس الكطني كرئيس الكزراء في
آف معا أميف الحافظ  ،كذلؾ طيمة العمؿ بأحكاـ الدستكر المؤقت لعاـ  ، 1964كقد كانت ىذه المراسيـ تشرع
ابتداء" كفي كافة المجاالت التي تقتضييا حاجة البمد كما ىع ٌدلت ىذه المراسيـ ما ىك نافذ مف تشريعات  ،كذلؾ
كفؽ المنظكر الثكرم القكمي االشتراكي أليديكلكجية حزب البعث العربي االشتراكي نذكر منيا  ( :المر.ت رقـ
 " 33تعديؿ قانوف العمؿ "  ،كالمر.ت رقـ  " 57تعديؿ تنظيـ زراعة وانتاج القطف "  ،كالمر.ت رقـ " 81

تعديؿ قانوف العقوبات "  ،المر.ت رقـ  " 88تعديؿ قانوف اإلصالح الزراعي "  ،المر.ت رقـ " 90شروط تعييف
المعيديف في فروع كميات جامعتي دمشؽ وحمب "  ،المر.ت رقـ  " 104تعديؿ قانوف التأمينات االجتماعية " ،

كالمر.ت رقـ "  " 119إحداث صندوؽ توفير البريد "  ،المر.ت رقـ " 133حصر عمؿ األطباء في مؤسستيف

عامتيف " ،المر.ت رقـ  167البلفت لمنظر بأف تقكـ السمطة التنفيذية بتحديد ركاتب أعضاء السمطة التشريعية إذ

تضمف المرسكـ " تحديد رواتب أعضاء السمطتيف التشريعية والتنفيذية " ككذلؾ المرسكـ التشريعي رقـ 227

تاريخ  1963/9/21الذم أجرل تعديبل عميو  ،المر.ت رقـ " 168قانوف تأميـ الكتب الجامعية "  ،المر.ت رقـ

 " 218تعديؿ تنظيـ العالقات الزراعية "  ،المر.ت رقـ  " 222قانوف اآلثار " ،المر.ت رقـ  " 266تولي
المدير العاـ لمجمارؾ صالحيات مجمس الضابطة الجمركية "  ،كفي عاـ  : 1964المر.ت رقـ  " 30قانوف

حماية األحياء المائية "  ،المر.ت رقـ " " 31قانوف التنظيـ النقابي "  ،المر.ت رقـ  " 134تشكيؿ مجمس
إدارة مؤسسة التأمينات االجتماعية "  ،المر.ت رقـ  " 148تعديؿ قانوف ضربة ريع العقارات والعرصات" ،كفي

عاـ  :1965صدر عدد قميؿ مف القكانيف منيا  :القانكف رقـ  " 2فصؿ ميزانية المجمس الوطني عف ميزانية

شؤوف الرئاسة "  ،كالقانكف رقـ  " 14التصديؽ عمى عقد إنشاء خط أنانبيب البتروؿ واالنفاؽ المالي المتعمؽ
بو "  ،القانكف رقـ  " 15إعفاء الشركات والمؤسسات المؤممة والمصادرة مف عقوبة تأخير تقديـ بياف باألرباح

"  ،القانكف رقـ  " 25إحداث مؤسسة النقؿ العاـ في حمب "  ،المر.ت رقـ  " 3تمديد العمؿ بالمرسوـ التشريعي

رقـ < 5تاريخ ; 9<98 / 9/ 5المتضمف ممارسة مجمس الرئاسة صالحيات مجمس األوقاؼ األعمى " ،

المر.ت رقـ  " 21تعديؿ المادة  /56مف الدستور المؤقت "  ،كالمر.ت رقـ المر.ت رقـ  " 6قانوف إحداث
محاكـ عسكرية استثنائية "  ،المر.ت رقـ " 38زيادة معدالت بعض الضرائب والرسوـ "  ،المر.ت رقـ " 131

اعتبار غرامات مخالفات البناء مف االلتزامات المدنية "  ،المر.ت رقـ  " 164تعديؿ قانوف المسكرات "كفي

عاـ  1966المر.ت رقـ  " 24تعديؿ قانوف السمطة القضائية "  ،المر.ت رقـ  " 25إحداث برنامد خاص

لمعمؿ الشعبي "  ،المر.ت رقـ  " 32ترفيع وانياء خدمة موظفي الحمقة األولى عند إحالتيـ عمى التقاعد " ،

المر.ت رقـ  " 37قانوف العقوبات االقتصادية "  ،المر.ت رقـ  " 45تنظيـ اقتناء الحماـ الزاجؿ وغير الزاجؿ "

 ،المر.ت رقـ " اعتبار الصكوؾ الصادرة وفؽ أحكاـ القانوف  ;8لمموظفيف نافذة ومنتجة "  ،المر.ت رقـ

 " 116تنظيـ مؤسسات التجارة الخارجية "  ،المر.ت رقـ  " 145تعديؿ قانوف اإلصالح الزراعي "
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ٕ٘ ٜٔٙٙ/ٕ/الذي تضمن تخويل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء صالحيات
السلطتين التشريعية والتنفيذية  ،على أف تتوىل القيادة القطرية تعيٌن رئيس الدكلة

كرئيس الوزراء (ٔ) واستمر الحال على ىذا النحو دون وجود مجلس تشريعي وظل

السلطة التنفيذية تقوم بالوظيفة التشريعية حتى انعقاد المؤتمر القطري الرابع
االستثنائي للحزب  ،وبعد تداعيات ىزيمة حزيران  ٜٔٙٚعلى الحياة الحزبية
الداخلية وقياداتها  ،التي استمرت إلى أن أصدرت القيادة القطرية الدستور المؤق
بتاريخ ٔ ٜٜٔٙ /٘/للعمل بو ريثما يتم انتخاب مجلس للشعب إلعداد دستور
دائم ن1ن ،كقد مهرت معامل اؼبؤسسات الدستورية كاؼببادئ اليت ربكم عملها للمرحلة
اؼبقبلة كفق الصيغة التالية :
 االستمرار باإلعالف عن أف سورية صبهورية ديبقراطية شعبية اشرتاكية  ،كبانتمائها لألمة
العربية بكوهنا جزءان ال يت زأ من الوطن العريب  ،إضافة إىل مقدمة تضمنت التاريخ
النضايل الذم مرت بو سورية  ،ككذلك اآلفاؽ اؼبستقبلية من خالؿ منظور اغبزب
الذم ينتظر أف يكوف اغبزب الواحد القائد للم تمع كالدكلة
 العودة لالقرتاب من السياؽ العاـ كشكل األنظمة الدستورية بوجود سلطة تشريعية كفق
صيغة تأةرت بالصيغة اليت ق العمل هبا يف مصر كبذات اؼبسمى  ،كأطلق على الربؼباف
ؾبلس الشعب السورم ككفق الدستور اؼبؤقت ينتخب ؼبدة سنتٌن يقوـ بانتخاب رئيس
اعبمهورية  ،ككضع دستور دائم  ،كبوجود سلطة تنفيذية يتوالىا رئيس اعبمهورية
كؾبلس الوزراء .
) - )1أعاد قرار القيادة القطرية تطبيؽ مبدأ أف األميف القطرم ىك حكمان رئيس الدكلة كالقيادة القطرية لحزب البعث
العربي االشتراكي كىي التي تعيف رئيس الكزراء كرئيس األركاف ككبار القادة العسكرييف ككبار المسؤكليف في

عيف رئيسان لمحككمة .
الدكلة  ،كقد عينت آنذاؾ الدكتكر نكر الديف االتاسي رئيسان لمدكلة  ،كيكسؼ الز ٌ
)-)2
حيث أنو صدر أكثر  13مرسكـ تشريعي في عاـ  ، 1967كفي عاـ  1968صدر ما يزيد عف  21مرسكمان
تشريعان  ،كفي عاـ 1969صدر ما ينكؼ عف  40مرسكمان تشريعيان  ،كفي عاـ  1970أكثر مف  32مرسكمان
تشريعيان .
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كمع ذلك بقيت حالة عدـ االستقرار داخل اغبزب يف بوصلة التوجو السياسي
لقيادة الدكلة عقائديان كإداريان حا تاريخ  5530 /55 / 52الذم قامت فيو اغبركة
التصحيحية اليت قادىا كزير الدفاع لنذاؾ اللواء حافع األسد .
ثالثاً -مجلس الشعب السوري المعين وأحكام الدستور المؤق لعام ٔ: ٜٔٚ
بناءن على قرار القيادة القطرية رقم  535تاريخ  5535/1/52صدر الدستور
اؼبؤقت الذم أخذ باألحكاـ الواردة يف دستور  5525مع بعال التعديالت ككاف من
أنبها :
 التعديل يف منه ية العمل لقيادة اغبزب للدكلة كاستمع عن طريق إقامتو عببهةكطنية تضم أحزابان تقدمية بدالن من للية قيادة الدكلة بنظرية اغبزب الواحد .
 التعديل يف مدة كالية رئيس اعبمهورية كللية انتخابو  ،لتصبح مدة كاليتو سبعسنوات  ،كعلى أف يصار لرتشيحو من ؾبلس الشعب ؼبنصب الرئاسة بناءن على
اقرتاح القيادة القطرية ليتم االستفتاء الشعيب بعد ذلك ن5ن.
ككاف قد صدر اؼبرسوـ التشريعي رقم  322تاريخ  5535/1/52اؼبتضمن
تشكيل ؾبلس الشعب ؾبلس التعيٌن  ،كمهمتو الرئيسية كضع الدستور الدائم  ،كإقرار
قانوف لالنتخابات العامة  ،إضافة إىل تويل سلطة التشريع  ،فكاف أف أقبز عددان من
القوانٌن يف مل استمرار صدكر العديد من التشريعات دبراسيم تشريعية عن رئيس
اعبمهورية  ،ككذلك إقرار مشركع دستور اعبمهورية العربية السورية الذم عيرض على
االستفتاء الشعيب بتاريخ  5534/4/51كصدر باؼبرسوـ التشريعي رقم  104تاريخ
 5534/4/54عن رئيس اعبمهورية  ،كالذم جرل عليو ةالث تعديالت لخرىا يف
عاـ  1000ن1ن ،حا ألغي يف عاـ  1051بالدستور اعبديد الصادر باؼبرسوـ

) -)1د.ساـ دلة  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص711

) -)2مع اإلشارة إلى أف ىناؾ دستك انر اتحاديان أقره الشعب العربي السكرم كالمصرم كالميبي بتاريخ  1971 /9/1لـ
يدخؿ حيز التنفيذ الفعمي كأقاـ ( دكلة اتحادية "دكلة اتحاد الجميكريات العربية " أخذت بالنظاـ الديمقراطي=
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التشريعي رقم  41بتاريخ  ، 1051/1/51كالذم أصبح نافذان يف اليوـ التايل
لالستفتاء بتاريخ  ، 1051/1/13يف حٌن مل يتمكن ؾبلس التعيٌن لنف الذكر ،
من إقباز قانوف االنتخابات الذم صدر فيما بعد دبوجب مرسوـ تشريعي عن رئيس
اعبمهورية رقم  12بتاريخ  ، 5534/3/53الذم خضع بدكره ألربعة تعديالت كاف
لخرىا يف عاـ ،1002إىل أف ألغي فيما بعد بالقانوف رقم  505بتاريخ
.1055/4/4
إف ما تضمنتو ىذه الدساتًن كالقوانٌن احملاؿ عليها سيشكل البيئة الدستورية
كسيحدد لنا موقع السلطة التشريعية يف النظاـ السياسي يف سورية يف مل سرياف
أحكاـ دستور عاـ  ، 5534كاليت ستعمل هبا يف مل نفاذ دستور عاـ ، 1051
كىو ما يندرج ربت عنواف اؼببحث الثاين من ىذا الفصل .

=االشتراكي  ،كفييا مجمس األمة االتحادم المنتخب  ،كمجمس رئاسي  ،كمف حيث النتيجة لـ تكف سكل ىيئات
مشتركة إذ لـ تختؼ الشخصية القانكنية لكؿ دكلة في ىذا االتحاد) راجع  :د .كماؿ الغالي  ،مبادئ القانوف
الدستوري والنظـ السياسية  ،كتاب جامعي  ،الطبعة التاسعة ،عاـ  ، 5009-5000ص <8;0 – 8:
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المبحث الثاني
موقع السلطة التشريعية في النظام السياسي السوري

ربتل السلطة التشريعية اؼبرتبة األكىل بٌن السلطات  ،كذلك من الناحية النظرية دبا
تتواله من كمائف ةالث تتمثل يف الوميفة التمثيلية على اعتبار أهنا سلطة سبثل إرادة
الناخبٌن عرب صناديق االقرتاع  ،كالوميفة التشريعية بإقرار القوانٌن احملالة إليها أك اؼبقرتحة
من أعضائها  ،ككذلك الوميفة الرقابية اليت سبارسها على أداء اغبكومة اؼبايل كاإلدارم ،
كمن الناحية الشكلية فإف صبيع الدساتًن اليت صدرت يف سورية قبل االستقالؿ كبعده
سواء منها اليت أخذت بالنظاـ الربؼباين للحكم أك بالنظاـ الرئاسي أك بالنظاـ شبو
الرئاسي ن اؼبختلطن  ،قد راعت يف ترتيب أحكامها بالنص أكالن على األحكاـ الناممة
ؽبذه الس ػػلطة  ،كقد تضمنت اؼبباحث السابقة من ىذا البحث كيفية أداء السلطة
التشريعية للوميفة التشريعية اؼبناطة هبا تبعا" لألحكاـ الدستورية النافذة كنظاـ اغبكم
اؼبعموؿ بو يف كل مرحلػة  ،كذلك كفق اؼبفهوـ الضيق للنظاـ السياسي ن الدكلة كسلطايا

الثالثن ن5ن.
كيف ىذا اؼببحث سنحاكؿ التعرؼ على موقع السلطة التشريعية يف النظاـ السياسي
دبف هومو الواسع حبيث ال تقتصر الدراسة على القواعد اليت تضمنها الدستور يف الفصل
) -)1لممزيد  :د .كماؿ الغالي  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،المرجع السابؽ ص-9كىامش ص/10
 ،ك د .عاطؼ البنا  ،النظـ السياسية  ،أسس التنظيـ السياسي كصكره الرئيسية  ،دار الفكر العربي طبعة
 ، 1980-1979ص  3كما بعدىا  ، /ود .صالح الديف فوزي  ،المحيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم
 ،دار النيضة العربية بالقاىرة  ، 1995 ،ص  16كما بعدىا  ، /ود .شمس مرعي عمي  ،القانكف الدستكرم ،
عالـ الكتب بالقاىرة طبعة  ، 1978ص 5
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اؼبخصص للبحث يف أحكاـ السلطة التشريعية  ،كإمبا يشمل العوامل األخرل اليت تدخل
يف ؾباؿ التأةًن على سًن عمل اؼبؤسسات الدستورية  ،كاليت تظهر مالؿبها كأةرىا من
خالؿ اؼببادئ اليت تبناىا ىذا الدستور مثل األحزاب السياسية كالرأم العاـ – كقانوف

االنتخاب – اربادات اؼبصا اؼبختلفة ن5ن ككيفية تطبيق مبدأ الفصل بٌن السلطات ،
كذلك للتأكد من مدل مراعاة السلطات األخرل يف عالقتها مع السلطة التشريعية ،
ككذلك يف عمل ىذه األخًنة لألحكاـ الدستورية اليت منحتها ىذه األنبية النظرية  ،كدبا
أف الغاية من الدراسة من حيث النتي ة ىو تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب
الس ػ ػورم  ،فإنو البد من دراسة موقع ىذا اسلس ضمن النظاـ السياسي القائم إباف
العمل دببدأ اغبزب القائد للدكلة كاستمع  ،على اعتبار أف ىذا اؼببدأ كاف النامم لعمل
كافة السلطات ككيفية توزيع األدكار فيما بينها كصوالن لصنع القػ ػرار  ،ل ننتقل لدراسة
ىذه الكيفية كلو نظريان يف مل سرياف أحكاـ الدستور لعاـ  1051الذم أخذ دببدأ
التعددية السياسية كذلك ضمن مطلبٌن :
المطلب األول  :موقع السلطة التشريعية في ظل اياب التعددية السياسية
المطلب الثاني  :موقع السلطة التشريعية مع النى على التعددية السياسية

) -)1د .كماؿ الغالي  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،المرجع السابؽ  ،ص 11
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ادلطهة األول
يىلغ انسهطح انتشرَؼُح يف ظم غُاب انتؼددَح انسُاسُح

جاء الدستور الدائم لل مهورية العربية السورية لعاـ  5534دبقدمة طويلة  ،كدبا
تضمنتو ىذه اؼبقدمة فقد ارتبطت على كبو كاضح بأىداؼ حزب البعث العريب
االشرتاكي  ،كبأف ىذا الدستور يأيت تتوهبان لنضالو اعبماىًنم كصوالن إىل جعل السلطة
أداة يف خدمة ىذا النضاؿ لتحقيق بناء استمع العريب االشرتاكي  ،كعلى أف خطوة ىامة
ربققت على طريق تعزيز الوحدة الوطنية بقياـ جبهة كطنية تقدمية متطورة يف صيغتها
كبقيادة حزب البعث العريب االشرتاكي كقد جاءت لتلبية حاجات الشعب كمصاغبو
كتت و كبو توحيد أداة الثورة العربية يف تنظيم سياسي موحد  ،كبأف ىذا الدستور يأيت
اقبازان مهمان يف الطريق لتطبيق مبدأ الديبقراطية الشعبية كتنظيم اؼبسًنة كبو اؼبستقبل كضبط
حركة الدكلة دبؤسسايا اؼبختلفةن5ن  ،كقد انعكست مضامٌن ىذه اؼبقدمة على كافة مواد
الدستور ،كيبكننا توضيح ذلك من خالؿ رصد اؼبالمح العامة لدستور عاـ  ، 5534كأةر
ذلك على الوزف السياسي سلس الشعب ضمن فرعٌن :
الفرع األول  :المالمال العامة لدستور عام ٖٜٔٚ
الفرع الثاني  :الوزن السياسي لمجلس الشعب السوري

)  -)1جزء مما تضمنتو مقدمة الدستكر الدائـ لعاـ  1973الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ  208بتاريخ
1973/3/13
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الفرع األول
المالمال العامة لدستور عام ٖٜٔٚ

صدر دستور عاـ  5534الذم تألف من  512مادة يف مركؼ داخلية نحزبية
– كطنية ن كخارجية ن إقليمية  -دكلية ن  ،كبعد قرابة عقد من الزمن تراجع فيو دكر
الربؼباف كمؤسسة سياسية تشريعية  ،كاعتادت اؼبؤسسة اغبزبية على تويل إصدار
التشريعات عن طريق اؼبراسيم التشريعية كالقرارات الصادرة عن القيادة القطرية  ،كقد
أةرت ىذه الظركؼ يف األىداؼ اؼبرسومة كالتوجهات العامة اؼبرحلية كاؼبستقبلية  ،كمن ل
باألحكاـ الدستورية اليت تضمنها ىذا الدستور  ،كالسيما ما تعلق بالسلطة التشريعية ،
كبالطبع أةرت يف كيفية تنظيمها ك لليات عملها ضمن ىذه التوجهات كاألىداؼ ،
كقد ذبلت ىذه اؼبالمح بػ :
أوالً -الطابع الجمهوري  ،حيث نص دستور عاـ  5534على أف النظاـ صبهورم ك
يأخذ دببدأ الديبقراطية الشعبية بصراحة اؼبادة األكىل منو  ،كهبمع بينها كبٌن متطلبات
الديبقراطية التمثيلية اليت ال سبارس فيها السيادة من الشعب مباشرة  ،كإمبا بواسطة فبثلٌن

عنو منتخبٌن  ،ككاف ذلك يف اؼبواد  -11- 1/14 -15 -10ن كربقق أركاف ىذه
الديبقراطية كتويل السلطة التشريعية من قبل ؾبلس شعب منتخب – كلوالية مديا أربع
سنوات غًن قابلة للتمديد مبدئيان إال يف حالة اغبرب  ،أك العودة النعقاد جلساتو حكمان

يف حاؿ عدـ انتخاب ؾبلس جديد خالؿ تسعٌن يومان – ككل عضو يف ىذا اسلس يبثل
الشعب بأكملو بوكالة غًن مشركطة أك مقيدة إال دبا يبليو عليو ضمًنه كشرفون ن5ن ،
فضالن على أف الدستور قد أخذ بأحد مظاىر الديبقراطية اؼبباشرة  ،كىو االستفتاء

) -)1د .يكسؼ شباط كد.فيصؿ كمثكـ كد.أحمد إسماعيؿ  ،كد .نجـ األحمد  ،القانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص
 310كما بعدىا .
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الشعيب الذم منح اغبق يف الل وء إليو إىل رئيس اعبمهورية يف القضايا اؼبهمة اؼبرتبطة
دبصا البالد العليا  ،كفق أحكاـ اؼبادة  551منو ن5ن.
ثانياً -الطابع القومي حبيث ترتبط كافة التسميات كالصفات اؼبرافقة للدكلة كاستمع
الواردة فيو  ،كاألىداؼ كالغايات اؼبتوخاة هبذا الطابع القومي العريب ن مقدمة الدستور
– اعبمهورية العربية السورية  ،كالقطر العريب السورم جزء من الوطن العريب  ،كالشعب
يف القطر العريب السورم جزء من األمة العربية  ،كاللغة العربية اللغة الرظبية الوحيدة -
القسم على العمل لتحقيق أىداؼ األمة العربية ن.
ٌ

ثالثاً -الطابع االشتراكي للتوجهات كاألىداؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية اليت
تعمل هبديها سلطات الدكلة  ،كاؼبرتبطة بأىداؼ حزب البعث العريب االشرتاكي  ،كذلك
دبا تضمنو الباب األكؿ من الدستور اؼبرتبط باؼببادئ  ،كبشكل مباشر ناؼبواد – 5/5
 55-3من الفصل األكؿ  ،كاؼبادة  54من الفصل الثاين  ،كاؼبواد  13-14-15من
الفصل الثالث  ،كاؼبواد  35-31-30- 44من الفصل الرابع ن .
رابعاً -األخذ بالنظام المختلط ن الرئاسي كالربؼباين ن حبيث أخذ ببعال اآلليات
كاؼبظاىر من كال النظامٌن  ،فهناؾ رئيس صبهورية منتخب من الشعب مباشرة عن طريق
االستفتاء الشعيب يضع السياسة العامة للدكلة بالتشاكر مع ؾبلس الوزراء  ،إذ يبثل رأس
السلطة التنفيذية كقراراتو نافذة دكف اغباجة لتوقيع الوزير اؼبختص  ،على الرغم من أنو
غًن مسؤكؿ سياسيان عن ىذه القرارات  ،كلو صالحيات كاسعة غًن ذلك  ،فضالن عن أنو
غًن مسؤكؿ عن األعماؿ اليت يقوـ هبا إال يف حالة اػبيانة العظمى ن اؼبواد -53-43
 55ن  ،كتلك األحكاـ مطبقة بالنظاـ الرئاسي  ،يف حٌن أنو كرغم عدـ النص صراح نة
على تبين النظاـ الربؼباين كما ىو اغباؿ يف الدساتًن السورية اليت طبقت قبل الوحدة إال
(- )1

نصت المادة  112مف دستكر  1973عمى أنو " :لرئيس الجميكرية أف يستفتي الشعب في القضايا اليامة التي

تتصؿ بمصالح الببلد العميا كتككف نتيجة االستفتاء ممزمة كنافذة مف تاريخ إعبلنيا كينشرىا رئيس
.

الجميكرية"
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أنو أخذ دببدأ ةنائية السلطة التنفيذية ن رئيس صبهورية غًن مسؤكؿ  ،كؾبلس كزراء
مسؤكؿ أماـ الرئيس كأماـ ؾبلس الشعب ن  ،كما أعطى اغبق للسلطة التنفيذية بإعداد
مشاريع القوانٌن كإحالتها عن طريق رئيس اعبمهورية إىل ؾبلس الشعب ؼبناقشتها كإقرارىا
 ،كلألخًن حق الرقابة على أعماؿ اغبكومة كح ب الثقة عنها  ،أك عن أحد أعضائها ،
كيبقى للرئيس حق اإلدالء ببيانات أماـ ؾبلس الشعب الذم وبق لو حلَّو ن اؼبواد -550
503-504 -31ن.
خامساً -العمل بمبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع كبصيغة اعببهة الوطنية
ال تقدمية  ،ػبدمة الوصوؿ ألىداؼ كاحدة كىي أىداؼ األمة العربية  ،لكن ضمن
لليات ؿبددة كفق سياسة اغبزب القائدن اؼبادة 4نن5ن،كىو ما انعكس على اؼبركز
يتب الدستور السورم مبدأ فصل السلطات صراحةن  ،كإف
الدستورم للسلطات حيث مل ى
نص على الفصل يف األحكاـ بٌن السلطات الثالث التنفيذية
كاف من حيث الشكل قد َّ
كالتشريعية كالقضائية ضمن مواد الدستور  ،إال أنو كمن الناحية العملية كعبهة
االختصاص قد أكجد كميفتٌن  ،كميفة سياسية ككميفة إدارية .
فالوظيفة السياسية يبارسها :

 اغبزب القائد للدكلة كاستمع حزب البعث العريب االشرتاكي كفق أحكاـ اؼبادة الثامنةمن الدستور .

) -)1تـ التكقيع عمى ميثاؽ الجبية الكطنية التقدمية بتاريخ  1972/3/7بيف األحزاب التالية ( حزب البعث العربي
اشتراكي – حزب االتحاد االشتراكي – الحزب الشيكعي السكرم  -تنظيـ الكحدكييف االشتراكي– حركة
االشتراكييف العرب ) كالحقا انضمت منظمات كأحزاب أخرل ليذه الجبية  ،فضبل عف انقساـ بعض األحزاب
المكقعة كانضماميا مجددان لمجبية بعد انقساميا  ،كىناؾ انقسامات حصمت في ىذه األحزاب قبؿ انضماميا ،
كرفضت في حينيا ىذه األحزاب المنقسمة االنضماـ إلى صيغة الجبية الكطنية التقدمية كبقيت خارج العمؿ

الدستكرم كالقانكني .
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 كرئيس اعبمهورية دبا يبلكو من صالحيات تنفيذية برسم السياسة العامة للدكلةناؼبادة 53ن  ،كتشريعية بإصدار اؼبراسيم التشريعية ناؼبادة 555ن كمسؤكلية الوزارة
أمامو ناؼبادة 553ن .
 ككذلك ؾبلس الشعب الذم يقر القوانٌن اليت ربدد اإلطار التشريعي كاؼبايل لعملالسلطة التنفيذية كالرقابة على أعماؽبا .
والوظيفة اإلدارية يقوـ هبا ؾبلس الوزراء كىو اؽبيئة التنفيذية كاإلدارية العليا للدكلة

ككذلك الوزراء كل يف كزارتو ناؼبادتٌن 553-551ن ن5ن.
الفرع الثاني

الوزن السياسي لمجلس الشعب السوري
إف اؼببادئ كالقواعد اليت أخذ هبا الدستور السورم الدائم  ،كحصر اغبياة السياسية
باألحزاب اؼبنضمة لل بهة بقيادة حزب البعث من خالؿ تطبيق اؼبادة الثامنة اليت
نصت على" أف حزب البعث العريب االشرتاكي ىو اغبزب القائد يف الدكلة كاستمع ،

كيقود جبهة كطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات صباىًن الشعب ككضعها يف خدمة
أىداؼ األمة العربية " كبقاء ىذا اؼببدأ نصان عامان مع استغراقو لكافة مناحي اغبياة

السياسية كاإلدارية  ،أةٌر يف الوزف السياسي سلس الشعب السورم  ،كمدل فاعلية
أ دائو  ،على الرغم من أف اؼبشرع فيما بعد مل يعمد إىل كضع إطار قانوين للمبدأ الذم
تضمنو الدستور بقيادة اغبزب للدكلة كاستمع ضمن للية قانونية ن نص قانوين يوضح
تنظيم السلطات كفق اؼببدأ الدستورم ن كمن ل تنظيم الطريقة اليت سيت لى فيها الدكر
القيادم كفق ىذا اؼب بدأ دكف االنغماس يف متاىات العمل اإلدارم اليومي  ،كباستثناء
ما تضمنو الدستور نفسو من أف الرتشيح ؼبنصب رئاسة اعبمهورية يصدر عن ؾبلس
) -)1األستاذ د .كماؿ الغالي  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص  562كما بعدىا .
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الشعب بناء على اقرتاح القيادة القطرية غبزب البعث العريب االشرتاكي  ،فقد بقيت
التفصيالت يف ؾباؿ قيادة الدكلة ن5ن تصدر دبوجب قرارات عن القيادة القطرية مثاؽبا :
أف يكوف رئيس ؾبلس الوزراء اؼبسمى من رئيس اعبمهورية عضوان قياديان يف حزب البعث
العريب االشرتاكي  ،كأف يكوف رئيس ؾبلس الشعب كذلك  ،كيف ؾباؿ السلطة
القضائية فقد نصت اؼبادة  21من قانوف السلطة القضائية الصادر باؼبرسوـ التشريعي
 5525/ 54أف رئيس اعبمهورية ينوب عنو كزير العدؿ رئيسان سلس القضاء األعلى ،
كيف ىذه اغبالة يراعى يف تعيٌن كزير العدؿ أف يكوف منتميان غبزب البعث العريب

االشرتاكي  ،كذلك عرفان كتطبيقان دكف كجود أم نص قانوين يضع اؼببدأ الدستورم يف
للية كاضحة  ،كيقاس على ذلك كافة اؼبستويات القيادية لإلدارة العامة ك النقابات
كاؼبنظمات الشعبية كاعبمعيات األىلية  ،األمر الذم انعكس على التطبيق العملي ؼببدأ
فصل السلطات  ،كمع غياب التعددية السياسية الذم كاف من نتائ و ح ب مبدأ
تداكؿ السلطة عن إمكانية التطبيق نظريان كعمليان  ،حبيث مل هبعل ذلك من الرأم العاـ
الذم تعمل عليو عادة اربادات اؼبصا اؼبختلفة قوة مؤةرة على أداء السلط ػ ػ ػ ػ ػة
التشريعية  ،كأصبح اؼبطبخ اغبقيقي لصنع السياسات اؼبالية كالتشريعية كاإلدارية
كاالجتماعية كاالقتصادية ىو القيادة القطرية غبزب البعث العريب االشرتاكي كرئيس
اعبمهورية بصفتو األمٌن القطرم  ،كمل تعد السلطة التشريعية ىي السلطة األكىل يف
ترتيب السلطات  ،كأضعف بالتايل من قدريا على إحداث تأةًن حقيقي كج ٌدم يف

التشريعات اليت يقرىا اسلس اؼبنتخب  ،إضافة إىل الرتكيبة السياسية لرئيس اسلس
كأعضائو كانتمائها غبزب البعث العريب االشرتاكي كبأعداد قليلة ألحزاب اعببهة  ،كاليت
) -)1أما في مجاؿ قيادة الحزب لممجتمع فإف آلياتو بقيت في إطار عبلقة الحزب بالجماىير مف خبلؿ القكاعد
كالقيادات المنتشرة في الببلد كالمنظمات كالنقابات  ،كىناؾ مراجعات عديدة داخؿ الحزب نفسو فيما إذا كاف بعد=
=مركر ىذه السنكات الطكيمة مف التجربة القيادية قد تم ٌكف مف قيادة المجتمع نحك الفكر التقدمي كاالبتعاد عف

ركاسب الماضي بتعزيز االنتماء الكطني بالقضاء عمى الكالءات العشائرية كالعائمية كالقبمية كالطائفية كالدينية

كتعزيز قيـ الديمقراطية كثقافة قبكؿ الرأم امخر .

324

جعلت الوميفة السياسية كالتشريعية كعلى كبو عملي بيد القيادة القطرية للحزب
كرئيس اعبمهورية  ،كسبارس على كبو نظرم من قبل ؾبلس الشعب السورم  ،فضالن عن
أف رئيس اعبمهورية كاستنادان للمادة 555من الدستور قد تقاسم الوميفة التشريعية مع

ؾبلس الشعب خارج أدكار االنعقاد كيف حالة عدـ كجود ؾبلس منتخب  ،كأةناء انعقاد
اسلس يف حاالت الضركرة القصول  ،كقوة ىذا التشريعات الصادرة باؼبراسيم التشريعية
كانت تكمن يف نفاذىا مباشرة  ،كيف صعوبة تعديلها عبهة النصاب اؼبطلوب قياسان
مع ما يتطلبو أم تعديل مقرتح على قانوف أقر من قبل اسلس  ،رغم أف اؼبرسوـ

التشريعي ييعد من قبل اؼبكاتب الوزارية كالفنيٌن القابعٌن فيها الذين ال يهمهم سول
تغليب كجهة نظرىم الفنية  ،كىي نفسها اعبهة اليت تعد مشركع القانوف الذم وباؿ إىل
ؾبلس الشعب  ،لكنها على األغلب كيف حالة إصدار التشريع دبرسوـ قد ال ربيط
باؼبشكلة من صبيع أبعادىا  ،كيبقى االحتماؿ بأف ذبد اؼبصا الفردية فرصتها دبمارسة
التأةًن اػبفي غًن اؼبنظور كراء أسوار ىذه اؼبكاتب  ،فبا أضعف كيضعف كثًنان الثقل
السياسي سلس الشعب السورم .

325

ادلطهة انثاٍَ
يىلغ انسهطح انتشرَؼُح يغ اننص ػهً انتؼددَح انسُاسُح
أكدت مقدمة دستور اعبمهورية العربية السورية لعاـ  1051كفق ما تضمنتو بأف
إقباز ىذا الدستور يأت ػػي " تتوهبان لنضاؿ الشعب على طريق اغبرية كالديبقراطية كذبسيدان

حقيقيان للمكتسبات  ،كاست ابةن للتحوالت كاؼبتغًنات  ،كدليالن ينظم مسًنة الدكلة كبو
اؼبستقبل كضابطان غبركة مؤسسايا كمصدران لتشريعايا  ،كذلك من خالؿ منظومة من
اؼببادئ األساسية تكرس االستقالؿ كالسيادة كحكم الشعب القائم على االنتخاب
كالتعددية السياسية كاغبزبية كضباية الوحدة الوطنية  ،كالتنوع الثقايف كاغبريات العامة
كحقوؽ اإلنساف كالعدالة االجتماعية كاؼبساكاة كتكافؤ الفرص كاؼبواطنة كسيادة القانوف ،
يكوف فيها استمع كاؼبواطن ىدفان كغاية يكرس من أجلها كل جهد كطين  ،كيعد اغبفاظ
على كرامتها مؤشران غبضارة الوطن كىيبة الدكلة " كقد جسدت اؼبادة الثامنة عبهة إقرارىا

دببدأ التعددية السياسية أحد أىم اؼببادئ السياسية اليت أحدةت نقلة سياسية ديبقراطية
إىل األماـ  ،كلو نظريان حا اآلف .
الفرع األول
المالمال العامة لدستور عام ٕٕٔٓ
جاء دستور عاـ  1051الذم تألف من  513مادة يف مل مركؼ داخلية كأزمة
كطنية حادة كانت تستوجب التقدـ كلو ببضع خطوات باذباه كضع دستورم جديد أتى
يف حدكد ما سبكنت الل نة الواضعة للدستور من التوافق عليو  ،كخضع الستفتاء شعيب
ضمن الظركؼ األمنية كالسياسية بتاريخ إجرائو  ،كأصبح نافذا بتاريخ 1051/1/13
كقد كانت مالؿبو العامة :
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أوالً -الطابع الجمهوري  ،فقد استمر الدستور اعبديد باألخذ بالنظاـ اعبمهورم
الديبقراطي  ،لخذان بالديبقراطية التمثيلية عرب كجود ؾبلس شعب منتخب باالقرتاع السرم
كاؼبباشر كؼبدة ؿبددة  ،كالعضو يبثٌل الشعب دكف قيد ن اؼبواد 14-13 -12ن ،
ككذلك استمر ىذا الدستور بالتمسك دببدأ االستفتاء الشعيب كاغبق اؼبمنوح لرئيس
اعبمهورية بطرح ما يرل من القضايا اؽبامة على الشعب كاالستفتاء حوؽبا كىو من لليات
الديبقراطية اؼبباشرة ناؼبادة 552ن .

ثانياً -الطابع القومي العربي  ،مؤكدان على االنتماء العريب شعبان كأرضان يف اؼبواد ن1-5
3-ن

ثالثاً -مل ينص الدستور صراحةن على تبين النظاـ الربؼباين أك الرئاسي لكنو من الواضح
تضم نو من أحكاـ أنو أخذ بالنظاـ شبو الرئاسي الذم تتسع فيو
من خالؿ ما ٌ
صالحيات رئيس اعبمهورية ليصبح رئيسان للسلطة التنفيذية بثنائيتها اؼبواد ن -53 -44
55-54ن كلو أف ىباطب السلطة التشريعية كيديل ببيانات أمامها ناؼبادة 550ن  ،كمع
ذلك فهو غًن مسؤكؿ أماـ ؾبلس الشعب  ،حيث يتحمل ؾبلس الوزراء اؼبسؤكلية ،
اؼبواد ن1/32- 4/31ن رغم أف السياسة العامة للدكلة يتم كضعها جبلسة يرأسها رئيس
اعبمهوريةن5ن ناؼبادة 34ن  ،كما أنو ييصدر القرارات كتكوف ملزمة بذايا دكف حاجة

لتوقيع الوزير اؼبختص ناؼبادة 505ن  ،كىو رئيس للسلطة القضائية برتؤسو سلس القضاء
األعل ػ ػػى ن اؼبادة 544ن  ،ككذلك فهو يشرع فقط يف حالة الضركرة القصول بوجود
))1

– كلممزيد حكؿ آلية رسـ السياسة العامة لمدكلة كمف يضعيا  ،كالمسؤكلية السياسية عنيا كالتناقض الذم كاف
قائمان في نصكص دستكر عاـ ( 1973المادتيف  ) 127/94ككيؼ عالج المشرع الدستكرم ذلؾ في (المادتيف

 ) 128/ 98مف دستكر عاـ  ، 2012مع أنو احتفظ بالتعريؼ الذم تضمنو دستكر عاـ  ، 1973ككذلؾ أحكاـ
المرسكـ التشريعي رقـ  40تاريخ  2005/5/4الذم تضمف تحديد صبلحيات كمياـ مجمس الكزراء باعتبار أف
مجمس الكزراء ىك الييئة التنفيذية كاإلدارية العميا لمدكلة  ،راجع  :د .غساف سميـ عرنوس  ،رسالة دكتوراه
بعنواف مبدأ التالزـ بيف السمطة والمسؤولية في النظـ السياسية المعاصرة بيف النظرية والتطبيؽ  ،مقدمة إلى

كمية الحقوؽ القسـ العاـ في جامعة دمشؽ لعاـ  ،5095ص < ::وما بعدىا حتى ص :;:
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برؼباف منتخب ن خارج أك أةناءن دكرات االنعقاد دبراسيم تشريعية تصدر عنو  ،كمشرعان
يف كل اغباالت عندما يكػػوف اسلس منحالن ن اؼبادة 554ن .
الفرع الثاني
موقع مجلس الشعب ضمن النظام السياسي الجديد
ب الدستور السورم لعاـ  1051مبدأ فصل السلطات باؼبفهوـ التقليدم
مل يتٌ ى
صراحةن  ،كإف كاف قد نص يف الدستور على األحكاـ اؼبتعلقة بكل سلطة على حدة ،

إال أف ىنالك ؾبموعة من العوامل الدستورية كالظركؼ الواقعية ستلعب دكران يف ربديد
اؼبوقع الذم سيحتلو ؾبلس الشعب ضمن النامم اعبديد الذم نصت عليو اؼبادة 4
منها :
أوالً – بقاء التداخل العضوم كالوميفي الذم ذبلى يف أكثر من موقع كمنها إمكانية
اعبمع بٌن عضوية الربؼباف كعضوية الوزارة اليت يعود لرئيس اعبمهورية تسمية رئيس
ؾبلس الوزراء كاألعضاء فيها دبوجب اؼبادة  53منو  ،كدكف أم ربط بٌن ىذا التشكيل

أك التسمية بنسبة التمثيل لألحزاب يف الربؼباف  ،أك لنسبة اؼبستقلٌن مع األخذ بعٌن
تغًن موازين الثقل السياسي بالنسبة لألحزاب اؼبوجودة قبل صدكر
االعتبار عدـ ٌ
الدستور ك صدكر قانوف األحزاب  ،كباؼبقابل ح م القاعدة الشعبية بالنسبة لألحزاب
اؼبشكلة حديثان بعد صدكر قانوف األحزاب مبدئيان .

ثانياً -الصالحيات التشريعية كالتنفيذية اؼبمنوحة لرئيس اعبمهورية على النحو الذم
تضمنو الدستور الزاؿ يبنح الغلبة كاؽبيمنة للسلطة التنفيذية على باقي السلطات يف
الدكلة .
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ثالثاً -عبهة تشكيل احملكمة الدستورية العليا اليت سبارس الرقابة السابقة أك الالحقة على
دستورية القوانٌن اليت تضعها السلطة التشريعية  ،كاليت يسمى أعضاؤىا ألربع سنوات
من قبل رئيس اعبمهورية .
من كل ما تقدم نجد أنو لم يعد لمبدأ فصل السلطات  ،والغاية التي وجد
من أجلها وىي أن السلطة تحد السلطة من وجود فعلي متوازن بعد تقوية السلطة
التنفيذية بمواجهة السلطة التشريعية والقضائية  ،واألخيرة بمواجهة التشريعية ،
على الرام من أنها السلطة األولى التي تمثل إرادة الشعب بمواجهة باقي
السلطات  ،وسيكون من المبكر القول أن واقع السلطة التشريعية كما ىي عليو
سيتغير بمجرد تغيير األحكام الدستورية بين ليلة وضحاىا  ،كإمبا وبتاج األمر إىل

نفال الغبار عن قبة الربؼباف نؾبلس الشعب ن الذم تراكم نتي ة ضعف ح م الدخاف
األبيال الذم كاف ىبرج منها  ،كىو ما سيكوف مدار الدراسة يف طريقة إقبازه  ،كيف
تفاصيل ؿبددات األداء التشريعي سلس الشعب السورم يف الباب الثاين من ىذا
البحث .
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الباب الثاني
فاعلية األداء التشريعي

يف جملس الشعة السوري
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تمهيد وتقسيم :
ىرب تل الوميفة التشريعية يف أغلب برؼبانات العامل اؼبساحة األكرب من نشاطها ،

كذلك بسبب الزمن كاؼبراحل اليت وبتاجها إقرار التشريعات ضمن اعبلسات العامة كالل اف
الربؼبانية.
كنظران ألنبية الوميفة التشريعية للربؼباف باعتبارىا الوميفة األكىل لو ضمن ؿبددات
الرتتيب الدستورية  ،ككذلك ؼبا ؽبا من دكر يف رسم السياسة يف كافة اساالت اليت يتم
التشريع لتنظيمها  ،كأماـ ماىرة ازدياد ح م سيطرة السلطة التنفيذية على العمل
التشريعي داخل الربؼباف من خالؿ اؼببادرات التشريعية اؼبقدمة من قبلها  ،كالنتائج اليت
أفرزيا ىذه الظاىرة كتراجع دكر الربؼباف يف هناية القرف العشرين على كبو ملحوظ عادت
الدراسات الربؼبانية اؼبتخصصة عرب جهود اؼبنظمات الدكلية اؼبعنية ككذلك جهود بعال
الدكؿ اؼبهتمة  ،اليت أدركت مساكئ اإلغراؽ يف تغييب الدكر الفعاؿ للربؼباف  ،إىل العودة
كالبحث ؾبددان عن ىذا الدكر كاآلليات الالزمة الستعادتو .
كؾبلس الشعب السورم مل يكن دبنأل عن سيطرة ىذه الظاىرة على أدائو التشريعي
تبعان الشتراكو باألسباب اليت أدت إىل مهورىا يف غالبية برؼبانات العامل  ،كاؼبتمثلة بكوف
السلطة التنفيذية كانت اؼبسيطرة تارىبيان على اؼبعلومات كاػبربات التقنية كالكوادر البشرية
اؼبؤىلة لصياغة التشريعات اؼبقرتحة  ،ككذلك لتفرده بأسباب ترتبط بنشأتو كمسار تطوره

التارىبي  ،ففي مراحل معينة من التاريخ السياسي للمؤسسات الدستورية يف سورية كاف
ىناؾ غياب شبو كامل لدكر الربؼباف التشريعي يف اؼببادرة كاإلق ػ ػ ػرار  ،ككاف يتم التشريع
مر معنا
بواسطة القرارات بقوانٌن أك اؼبراسيم التشريعية من رأس السلطة التنفيذية  ،كما َّ
خالؿ دراستنا لتطور الوميفة التشريعية يف الربؼباف السورم يف اؼببحث األكؿ من الفصل
الثاين يف الباب األكؿ من ىذا البحث .
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كحبكم الت ربة الربؼبانية اؼبستقرة يف األدكار التشريعية العشرة سلس الشعب السورم
دبا فيها دكر التعيٌن يف مل نفاذ أحكاـ دستور اعبمهورية العربية السورية لعاـ 5534
اؼبلغ ػػى  ،فقد استمر اسلس يف أداء كميفتو التشريعية يف خط بياين مستقر نوعان ما  ،كإف

كاف يرتفع كينخفال لكن ضمن خطٌن متوازيٌن  ،كعرب قواعد للنظاـ الداخلي مل يطرأ
كضع ؿبددات داخلية كخارجية
عليها أم تعديل سب ٌكنو من زيادة فاعليتو  ،كل ذلك ى
لألداء التشريعي للم لس .
ككنٌا قد تعرفنا يف الباب األكؿ من ىذا البحث على كيفية أداء الوميفة التشريعية يف
مباذج من الربؼبانات اليت تنتمي لنظم دستورية ـبتلفة  ،كما ىي الظركؼ اليت حكمت
تطور ىذه الوميفة لديها لالستفادة منها  ،كمن اػبربات اليت تراكمت يف فبارسة ىذه
الربؼبانات لوميفتها  ،كذلك أةناء البحث عن لليات تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب
السورم موضوع الفصل الثاين من ىذا الباب  ،ك قبل اؼبضي يف البحث عن ىذه اآلليات
اليت يسب ٌكن اسلس من تعزيز أد ائو التشريعي كالنتائج اؼبرتتبة على ىذا التفعيل  ،فإنو البد
من التعرؼ على احملددات اػبارجية كالداخلية اليت رظبت كيفية تعاطي اسلس مع اؼببادرة
التشريعية اؼبطركحة أمامو كاؼبراحل اليت سبر فيها ىذه اؼببادرة كح م التعديالت اليت تيدخل
عليها يف الفصل األكؿ من ىذا الباب .
كعلى ذلك سنتناكؿ موضوعات ىذا الباب ضمن ةالةة فصوؿ :
الفصل األول  :محددات األداء التشريعي لمجلس الشعب السوري
الفصل الثاني  :آليات تعزيز األداء التشريعي في مجلس الشعب السوري
الفصل الثالث  :النتائج المترتبة على تعزيز األداء التشريعي
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الفصل األول
حمدداث األداء التشرٌعً
جمللس الشعب السىري
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تمهيد وتقسيم :
يتكوف ؾبلس الشعب السورم من مئتٌن كطبسٌن عضوان منذ عاـ  5550سندان
ٌ
ألحكاـ اؼبادة  51اؼبعدلة من قانوف االنتخابات السورم رقم  12الصادر بتاريخ

5534 3/53ن5ن استنادان للمادة  14من دستور عاـ  ، 5534اليت أحالت على
قانوف االنتخابات ربديد عدد الدكائر االنتخابية كعدد أعضاء ؾبلس الشعب  ،على
أف يكوف نصفهم على األقل من العماؿ كالفالحٌن حبيث يتوىل القانوف تعريفهم ،
كتستمر كالية ىذا اسلس أربع سنوات ميالدية  ،كلرصد األداء التشريعي سلس

الشعب السورم البد من التعرؼ على كافة األحكاـ الدستورية الناممة للسلطة
التشريعية تكوينان كعمالن ،أك ما يسمى باإلطار الدستورم الذم وبكم كجودىا تكوينان
ككميفةن ،كطبيعة عالقة ىذه السلطة بالسلطتٌن التنفيذية كالقضائية كتأةًنىا يف األداء
التشريعي سلس الشعب  ،ككذلك دراسة السلطة اؼبمنوحة لرئيس اعبمهورية بالتشريع
يف مواعيد ؿبددة كحاالت معينة عن طريق إصدار اؼبراسيم التشريعية  ،كمدل قدرة
الربؼباف على تعديلها كتأةًن ذلك على األداء التشريعي للم لس  ،كمن ل معرفة

األحكاـ القانونية احملاؿ إليها من النصوص الدستورية كاؼبرتبطة بعمل السلطة
التشريعية  ،لتنظيمها كما يف قانوف االنتخابات باؼبرسوـ التشريعي رقم  12الصادر
إباف العمل بدستور عاـ  ، 5534ككذلك قانوف االنتخابات الصادر باؼبرسوـ
التشريعي رقم  505لعاـ  1055النافذ حاليان يف مل سرياف دستور  1051كبعد
صدكر قانوف األحزاب  ،كىي دب موعها تشكل احملددات اػبارجية ألداء ؾبلس

))1

– كاف قانكف االنتخابات الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ  26لعاـ  1973استنادان لدستكر عاـ  1973قد أىلغى

قانكف االنتخابات الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ  17لعاـ  1949ككافة تعديبلتو  ،كما خضع لتعديبلت
(بالمرسكـ التشريعي رقـ  24لعاـ  ،1981ككذلؾ بالمرسكـ  88لعاـ  ،1989كالمرسكـ التشريعي رقـ  4لعاـ
 ، 1990كالقانكف رقـ  5لعاـ  1998بإضافة أربعة مكاد تتعمؽ بالبطاقة االنتخابية  ،كالقانكف رقـ  66لعاـ
 2006لجية تنظيـ الدعاية االنتخابية )  ،كقد أيلغي قانكف االنتخابات ىذا بصدكر المرسكـ التشريعي رقـ 101

الصادر بتاريخ  " 2011/8/3كنشر بالجريدة الرسمية العدد رقـ  33ص  1147لعاـ ."2011
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الشعب  ،كىذه احملددات ىي اليت تنقلنا تاليان إىل ما يدكر ربت قبة الربؼباف كيربز
فيها دكر النوامم الداخلية اليت تؤةر يف األداء التشريعي سلس الشعب بعد أف يصل
األعضاء اؼبنتخبوف دبا وبملونو من ةقافة عن العمل الربؼباين كدبا لديهم من قدرات
لفهم للية العمل داخل اسلس اليت وبدد قواعدىا كضوابطها التفصيلية من الناحية
القانونية النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم.
كؼبا كاف الدكر الذم يؤديو اسلس من الناحية القانونية النظرية ال يقتصر على أداء
الوميفة التشريعية  ،كإمبا يبارس أدكاران أخرل ال تقل أنبي نة عن الدكر التشريعي كتتمثل
يف أدائو للدكر الرقايب على عمل اغبكومة اؼبايل كاإلدارم انطالقان من الدكر التمثيلي
الديبقراطي اؼبناط بو  ،كدبا ؽبذه األدكار من تأةًن يف بعضها البعال بزيادة الفاعلية ك
الثقل السياسي سلس الشعب عند أداء ىذه الومائف و
كل على حدة  ،ككذلك التعرؼ
على الصالحيات اؼبناطة برئيس اسلس كتأةًنىا على فاعلية أداء اسلس لومائفو  ،كعلى
اؼبراحل اليت سبر هبا اؼببادرة التشريعية  ،كالتعديالت اليت زبضع ؽبا ىذه اؼببادرة  ،ككل
ذلك سيكوف ؿبالن للدراسة ضمن ةالةة مباحث :
المبحث األول  :المحددات الخارجية ل،داء التشريعي
المبحث الثاني  :المحددات الداخلية ل،داء التشريعي
المبحث الثالث :آلية مناقشة المبادرة التشريعية والتعديل عليها
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المبحث األول
المحددات الخارجية لألداء التشريعي
تتوىل الدساتًن كالقوانٌن احملاؿ عليها من الدستور كضع ؾبموعة القواعد الدستورية
كالقانونية اليت ىربكم عمل السلطات الثالث كطبيعة العالقة بينها  ،كإمهار أنبية الدكر
الذم تلعبو السلطة التشريعية باعتبارىا السلطة اليت سبثل الشعب يف ىسن التشريعات
ن5ن
كسن التشريعات يعين من حيث النتي ة التعبًن عن ضمًن
الالزمة إلدارة األمور العامة  ،ى
اعبماعة كإمهاره على شكل قواعد قانونية  ،كذلك كفق اإلجراءات اؼبقررة يف الدستور ،
كتكوف ملزمة لكل السلطات العامة دبا فيها السلطة التشريعية  ،ككذلك فإف الوميفة
الرقابية اليت سبارسها السلطة التشريعية عرب نواب الشعب اؼبنتخبٌن كفق قواعد قانونية
تؤدم من حيث النتي ة لضماف استمرار خضوع السلطة التنفيذية إلرادة الشعب  ،ىذه
) -)1كحتى نبتعد عف الجدؿ الفقيي حكؿ التسمية كمدل الحاجة إلجراءات خاصة إلقرار مثؿ ىذه القكانيف كالضكابط
التي تكضع لمتمييز بيف القكانيف التي تدعى ( القكانيف األساسية أك المكممة ) كبيف غيرىا أكردنا عبارة القكانيف
المحاؿ عمييا بنص الدستكر كذلؾ ألف الدستكر السكرم (الحالي أك دستكر عاـ  )1973لـ يفرؽ بيف القكانيف التي
بناء عمى اإلحالة الكاردة في نصكص الدستكر لتنظيـ مكاضيع متصمة بنظاـ الحكـ أك
تقرر السمطة التشريعية إقرارىا ن
بتنظيـ السمطات العامة  ،كبيف تمؾ التي يتصدل البرلماف مف تمقاء نفسو إلقرارىا لجية التسمية كاإلجراءات المتبعة
مي ىز بيف القكانيف العادية كتمؾ التي يطمؽ عمييا تسمية
في كضعيا  ،في حيف أف المشرع الفرنسي ك المصرم ٌ
القكانيف األساسية أك المكممة  ،ككانت المحكمة الدستكرية في مصر قد استقرت في حكميا الصادر في /3
 2000/6عمى أف القانكف يكتسب صفة القانكف المكمؿ لمدستكر إذا تكافر فيو شرطاف  :شرط شكمي يتمثؿ بأف
ينص الدستكر صراحة عمى تنظيـ تمؾ المسألة بالقانكف مكضكع البحث  ،وشرط موضوعي كىك أف يتعمؽ القانكف

بمكضكع دستكرم بطبيعتو عبر ارتباطو بمسألة تتعمؽ بنظاـ الحكـ أك سمطات الدكلة " أم متصبل بقاعدة كمية مما

جرت الكثائؽ الدستكرية عمى احتكائيا كادراجيا تحت نصكصيا  ،كتمؾ ىي القكاعد الدستكرية بطبيعتيا التي ال تخمك

منيا في األعـ أية كثيقة دستكرية التي جرت العادة عمى أف تتضمنيا "كتبدك أىمية التفريؽ في نص المادة الثانية مف

قانكف مجمس الشكرل الصادر في  1983/5/22بكجكب عرض القكانيف األساسية أك المكممة عمى مجمس الشكرل
تحت طائمة اعتباره غير دستكرم كفقا ألحكاـ المادة  195مف الدستكر المصرم لعاـ  1971الممغى  ،لممزيد :د
جورجي شفيؽ ساري  ،أصوؿ وأحكاـ القانوف الدستوري  ،الكتاب األوؿ المبادئ األساسية لمقانوف الدستوري ،

مرجع سابؽ  ،ص  999وما بعدىا .
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السلطة اليت مكنٌها الدستور يف سورية من أف تشارؾ الربؼباف يف أداء كميفتو التشريعية
على كبو مباشر بتويل رأس السلطة التنفيذية إصدار اؼبراسيم التشريعية كفق أحكاـ دستور
 5534اؼبلغى  ،كبشكل غًن مباشر عرب القوانٌن اؼبعدة من قبلها لعرضها على اسلس.
ك عليو فقد كجدنا أف من الضركرم أف ندرس أكالن احملددات اػبارجية اؼبرتبطة بالقواعد
الدستورية  ،كاليت تشكل اإلطار اػبارجي لعمل اسلس ك ترسم كجوده القانوين ضمن
إطار الدكلة  ،بإهباد الكياف اؼبؤسسي لسلطتو بٌن السلطات الثالث  ،كدراسة طبيعة
العالقة بٌن السلطة التشريعية اليت يتوالىا اسلس كبٌن السلطة التنفيذية دبا يتعلق باألداء
التشريعي  ،فضالن عن سلطة رئيس اعبمهورية يف التشريع على اعتبار أف ىذه احملددات

الدستورية تلعب دكران أساسيان كليس حاظبان يف ربديد مستول فاعلية األداء التشريعي
سلس الشعب السورم  ،كةانيان دراسة احملددات اػبارجية اؼبرتبطة بالقواعد القانونية

العادية  ،كاليت ربدد من ىم األعضاء من اؼبرشحٌن الذين سيصلوف إىل الندكة الربؼبانية ،

كما ىي األحزاب السياسية اليت سرتسم مالمح الكتل الربؼبانية الفاعلة الحقان  ،ؼبا لكل
ىذه احملددات من أنبية للدكر الذم تلعبو يف ربديد فاعلية األداء التشريعي سلس
الشعب السورم كعليو سنقسم ىذا اؼببحث إىل مطلبين :
المطلب األول  :المحددات الخارجية المرتبطة بالقواعد الدستورية
المطلب الثاني  :المحددات الخارجية المرتبطة بالقواعد القانونية العادية
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ادلطهة األول
احملدداخ اخلارجُح ادلرتثطح تانمىاػد اندستىرَح

ينظٌم تكوين ككمائف ؾبلس الشعب كانتهاء كاليتو التشريعية كذبديدىا  ،ؾبموعة
من القواعد الدستورية تىرد يف فصل مستقل من الدستور  ،كيقع ربت عنواف يتعلق
باألحكاـ الناممة لسلطات الدكلة  ،كعلى اعتبار أف ؾبلس الشعب السورم يف أدكاره
التشريعية التسعة اؼباضية كانت ربكمو كتتحكم بأدائو التشريعي القواعد الدستورية
اؼبنصوص عليها يف الدستور الدائم للبالد الذم استمر نافذان منذ تاريخ 5534 /4/54
كحل ؿبلو الدستور الصادر باؼبرسوـ رقم/53/بتاريخ  ، 1051/ 1/14ك
كحا ألغي َّ
بناءن على أحكامو ق إجراء االنتخابات التشريعية بتاريخ  1051/1/ 3ليبدأ الدكر
التشريعي األكؿ سلس الشعب السورم بعد نفاذ أحكاـ الدستور اعبديد  ،لذا فإف
الدراسة ستكوف حوؿ الوميفة التشريعية يف الدستور السورم اؼبلغى  ،كالذم ال يبكن
ذباىل أحكامو بعد الت ربة الربؼبانية الطويلة سلس الشعب يف مل سرياف أحكامو ،
ككذلك ألف الدستور اعبديد غًن منقطع الصلة بالدستور اؼبلغى كالسيما عبهة األحكاـ
اؼبتعلقة بالسلطة التشريعية ن5ن ،كيبكن تسليط الضوء على األحكاـ اؼبتشاهبة كاؼبتباينة
بينهما يف موقعها  ،كما تعلق منها باألحكاـ اليت تؤةر يف األداء التشريعي على كبو مباشر
كغًن مباشر  ،ككيفية تنظيم العالقة بٌن السلطتٌن التنفيذية كالتشريعية يف اساؿ التشريعي ،

كاليت كما أشرنا تلعب دكران أساسيان  ،كإف كاف غًن حاسم كذلك ضمن فرعين:

))1

 -كاختصا انر سنعمد إلى اإلشارة لمدستكر الدائـ لعاـ  1973بالدستور الممغى  ،كلمدستكر النافذ لعاـ 2012

بالدستور الجديد  ،كعند التطابؽ برقـ المادة سييمؿ الكصؼ الممحؽ .
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الفرع األول :الوظيفة التشريعية في الدستور السوري
الفرع الثاني  :العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجال التشريعي

الفرع األول
الوظيفة التشريعية في الدستور السوري
يتوىل الوميفة التشريعية يف الدستور السورم اؼبلغى نباؼبادة 5/10ن ككذلك يف اعبديد
فمم يتكوف ىذا اسلس  ،كما الضمانات الدستورية
ناؼبادة 11ن ؾبلس الشعب السورم  ،ى
اليت أحيط هبا ؼبمارسة اختصاصو األصيل يف التشريع باعتبار أف الوميفة التشريعية
إحدل كمائفو الرئيسة .
أوالً -تكوين مجلس الشعب السوري :
اؼبكوف
يتكوف الربؼباف السورم من غرفة كاحدة  ،كينهال دبتطلباتو ؾبلس الشعب ٌ
ٌ -5
من مئتٌن كطبسٌن عضوان حاليان ،كذلك منذ عاـ  5550ن5ن  ،على أف يكوف نصفهم
على األقل من العماؿ كالفالحٌن  ،كقد توىل قانوف االنتخابات تعريف العامل
كالفالح .
-1كالية اسلس  :سبتد كالية ىذا اسلس ألربع سنوات ميالدية يبدأ احتساهبا من تاريخ
أكؿ اجتماع لو الذم يدعى إليو دبرسوـ يصدر عن رئيس اعبمهورية فػػي الدستور
اؼبلغ ػ ػ ػػى ن اؼبادة .20دن خالؿ طبسة عشر يومان من تاريخ إعالف نتائج االنتخاب ،
) -)1كاف تعداد سكاف سكرية في عاـ  1990سبعة عشر مميكف نسمة  ،كعدد أعضاء مجمس الشعب مائتيف
كخمسيف عضكان  ،في حيف ارتفع تعداد السكاف في عاـ  2014إلى خمس كعشريف مميكف نسمة  ،كذلؾ يستتبع
زيادة عدد أعضاء المجمس إلى ثبلثمائة عضكان
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كهبتمع حكمان يف اليوـ السادس عشر إذا مل يصدر مرسوـ دعوتو  ،يف حٌن يدعى يف
الدستور اعبديدناؼبادة 23ن خالؿ طبسة عشر يومان من تاريخ انتهاء كالية اسلس
القائم أك من تاريخ إعالف نتائج االنتخاب يف حاؿ عدـ كجوده  ،ككذلك هبتمع
حكمان يف اليوـ السادس عشر إذا مل يصدر مرسوـ دعوتو  ،كييبادر اسلس يف
اجتماعو األكؿ النتخاب رئيسو كأعضاء مكتبو ل تيعاد عملية االنتخاب سنويان كييبثل
رئيس اسلس ؾبلس الشعب كيوقع عنو كيتكلم باظبو كيأسبر حرس اسلس بأمر رئيسو
فقط  ،كسنتبٌن أةر الفرؽ بٌن اغبكمٌن الحقان عبهة اؼبهل عند البحث يف سلطات

رئيس اعبمهورية .
-4التمثيل الديبقراطي يف اسلس  :يينتخب أعضاء ؾبلس الشعب من الشعب صاحب
السيادة حبيث تقوـ يف الدستور اعبديد على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب

كفق صريح ما كرد بأحكاـ اؼبادة الثانية منو  /بفقريا الثانية  ،يف حٌن اكتفى اؼبشرع
الدستورم يف الدستور اؼبلغى بعبارة " السيادة للشعب كيبارسها على الوجو اؼببٌن يف
الدستور" ناؼبادة 1/1نعلى اعتبار أف الديبقراطية اليت اعتمدىا كصفت بأهنا الديبقراطية
الشعبية يف اؼبادة األكىل من ػػو  ،يف حٌن أف الدستور اعبديد أضاؼ كلمة "للشعب "
من أجل التأكيد على أف الديبقراطية اليت تبناىا اؼبشرع الدستورم يف اؼبادة األكىل ىي
ديبقراطية اجتماعية كليست ديبقراطية ليربالية صرفة بإسناد السلطة السياسية للشعب
كحسب  ،بل َّ
أف كل شيء للشعب كؼبصلحتو كمن أجل العمل على إصالح استمع

كتأمٌن الرفاىية كالسعادة من الناحية اؼبادية لو ن5ن.
-3سبثيل األعضاء أ ٌكد الدستور على أف كل عضو من أعضاء ؾبلس الشعب ال يبيٌثل
فقط الدائرة االنتخابية اليت قبح فيها  ،كإمبا ييبثٌل الشعب بأكملو بوكالة سبثيلية دكف
أم قيد أك شرط  ،إال دبا يبليو عليو ضمًنه كشرفو  ،ك ال يتصرؼ بناءن على أية

) –)1لممزيد د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 265-264
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توجيهات أك تعليمات من ناخبيو كال ىبضع من ل للعزؿ من قبلهم ن5ن  ،كمن الناحية
العملية قبد أنٌو من الصعوبة أف ال يلتفت النواب آلراء ناخبيهم أك لربامج األحزاب
اليت ينتموف إليها باؼبطلق  ،كذلك ضمانان لتأمٌن عوديم باالنتخابات اؼبقبلة  ،كىذا

التمثيل للشعب بأكملو يت لى على كبو كاضح يف مناقشة البياف الوزارم  ،كمناقشة
مشاريع القوانٌن  ،إال أف ذلك ال ىيبنع عضو ؾبلس الشعب نظريان كعمليان أف يىصرؼ
جزءان من جهده الربؼباين التمثيلي إىل مناقشة األمور احمللية اؼبتعلقة بدائرتو االنتخابية
كتقدًن اؼبطالبات كالسعي غبل اؼبشكالت اؼبتعلقة بالناخبٌن يف دائريم  ،كإف ذلك ال
ىيبيس بوكالتو العامة  ،كال ييشكل تعارضان مع النص الدستورم  ،ألف عضو اسلس
لمس نبوـ كاحتياجات
عن دائرة انتخابية ما  ،ىو األقدر من الناحية العملية على تى ي
اؼبواطنٌن يف دائرتو ،كما أنَّو األقدر على نقلها كالتحدث هبا كاقرتاح كييئة اغبلوؿ ؽبا.
 -1ال ىق ىسم الدستورم :حسب القاعدة الدستورية فإف أعضاء ؾبلس الشعب يف الدستور
اؼبلغى كقبل أف يباشركا عملهم ييقسم كل كاحد منهم علنان كأماـ اسلس ال ىق ىسم
الدستورم ن اؼبادة 24ن  ،كىو تأكيد من اؼبشرع الدستورم على أف صفة العضوية ال
تيكتسب  ،أك األصح أهنا تبقى موقوفة إىل ما بعد أداء القسم علنان كفرادل  ،كيرتتب
عليو عدـ االعتداد بأم عمل برؼباين يبارسو العضو قبل أداء ال ىق ىسم  ،كمنها مثالن عدـ
احتسابو من ضمن عدد األعضاء يف حاؿ باشر اسلس احتساب نصاب اغبضور أك
ن1ن
ى
غفل ىذه القاعدة
أ
اعبديد
الدستور
أف
حٌن
يف
،
التصويت ألم إجراء برؼباين
ى

( -)1لممزيد حكؿ الفرؽ بيف الككالة التمثيمية كالككالة اإللزامية د .زىير شكر  ،الوسيط في القانوف الدستوري ،
()2

الجزء األوؿ ،مرجع سابؽ  ،ص <:

– كعمى ذلؾ استقرت التقاليد البرلمانية  ،مثاؿ ذلؾ ما حدث في الجمسة األكلى مف الدكرة االستثنائية األكلى
لممجمس الكطني لمثكرة المنعقدة يكـ األربعاء ا 1965/9/كالذم كاف جدكؿ أعماليا (  -1افتتاح الجمسة -2،
تبلكة أسماء الغائبيف كالمعتذريف  -3 ،تبلكة قانكف تشكي ؿ المجمس الكطني لمثكرة كتسمية أعضائو  -4 ،بياف
السيد الفريؽ محمد أميف الحافظ رئيس مجمس الرئاسة  -5،أداء القسـ الدستكرية  -6 ،إقرار النظاـ الداخمي
المؤقت لممجمس الكطني لمثكرة  – 7 ،انتخاب رئيس المجمس الكطني كأعضاء المكتب ) كقد ثار الجدؿ حكؿ

حساب األكثرية عم ى أساس مجمكع األعضاء أـ عمى أساس الذيف أقسمكا اليميف "  ..... .....الرئيس =:
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الواضحة يف صياغة نص ناؼبادة  23ن منو  ،كالسؤاؿ ىل أف أداء ال ىق ىسم سيكوف بأف
يقف صبيع األعضاء كيؤدكا ال ىق ىسم دفعة كاحدة نصبعانن كماذا لو أف أحد األعضاء
وبضر تلك اعبلسة  ،كىل سييكتفى بأف زمالءه قاموا
تأخر عن اعبلسة أك مل ي

سم عنو .
بتأدية ال ىق ى

ك كاف ال ىق ىسم يف الدستور اؼبلغى ناؼبادة 3ن على النحو التايل " اقسٌم باهلل
العظيم أف أحافع ـبلصان على النظاـ اعبمهورم الديبقراطي الشعيب كأف أحرتـ الدستور
كالقوانٌن كأف أرعى مصا الشعب كسالمة الوطن كأف أعمل ـبلصان أناضل لتحقيق
أىداؼ األمة العربية يف الوحدة كاغبرية كاالشرتاكية ".كىذا ال ىق ىسم ىىبدـ ما تضمنتو

مقدمة الدستور لنذاؾ لضماف سًن سلطات الدكلة على ىدم ما رظبتو م ػ ػ ػ ػن
أىداؼ  ،يف حٌن جاء ال ىق ىسم يف الدستور اعبديد كيف مل الظركؼ اليت كضع فيها

ل لتأكيد على رعاية مصا الشعب كحرياتو كاحملافظة على سيادة الوطن كاستقاللو
كحريتو كالدفاع عن سالمة أرضو  ،كالعمل على ربقيق العدالة االجتماعية  ،ككحدة
األمة العربية ن اؼبادة  3ن من الدستور اعبديد " اقسم باهلل العظيم أف أحرتـ دستور

البالد كقوانينها كنظامها اعبمهورم كأف أرعى مصا الشعب كحرياتو  ،كأحافع على
سيادة الوطن كاستقاللو كحريتو كالدفاع عن سالمة أرضو  ،كأف أعمل على ربقيق
العدالة االجتماعية ككحدة األمة العربية ".
=الكممة لمسيد مظير العنبرم  ،السيد العنبرم  :يا سيدم إف المكضكع ىك فقداف عضك المجمس الكطني
ألمر إمكاف مباشرة عممو في المجمس قبؿ أدائو اليميف  ،فبالنسبة لئلخكاف( المقصكد ىنا األخكة األعضاء

الذيف لـ يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسمكا اليميف )الذيف لـ يحضركا فإنو يستحيؿ عمييـ أف يقكمكا بأم عمؿ قبؿ أف يؤدكا اليميف

الدستكرية كفاقان لممادة  37مف الدستكر التي تمنع كتحظر بشكؿ كاضح تمامان أف يقكـ أم عضك مف األعضاء
في المجمس بأم عمؿ مف األعماؿ قبؿ أف يتقدـ ألداء اليميف  ،كباعتبار أف المكضكع مكضكع أكثرية فإف
ىؤالء األخكاف الذيف لـ يأتكا ال يعتبركف مف أعضاء المجمس حتى يؤدكا اليميف الدستكرية كنحف ال يمكف أف
نقصد بشكؿ مف أشكاؿ أف األخكاف الذيف لـ يحضركا كلـ يقسمكا اليميف ىـ فاقدكا العضكية  ،ك ال يمكف أف

يخطر عمى باؿ أم إنساف  ،أما مكضكع األكثرية فأعتقد أنو كاضح تمامان كال مجاؿ ألف يعتبر األخكاف
الغائبكف مف األكثرية . "...
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:وباط عمل اسلس عن طريق إحاطة أعضائو بعدة ضمانات
 -2ضمانات العمل الربؼباين ي
ؿبددة لتأمٌن استقالؽبم يف عملهم  ،أك ؼبنع استغالؿ العضوية لغايات شخصية
كاالبتعاد عن جوىر العمل الربؼباين النيايب  ،كمن ىذه الضمانات اليت نص عليها

الدستور اغبصانة الربؼبانية – عدـ اعبمع بٌن عضوية الربؼباف كبعال األعماؿ – كعدـ
جواز استغالؿ العضو لعضويتو يف عمل من األعماؿ .

أ -الحصانة البرلمانية  :كىي نوعاف  :حصانة ضد اإلجراءات اعبزائية – كحصانة
ضد اؼبساءلة عما يبديو العضو من أفكار كلراء  ،كربكم ىذين النوعٌن القواعد
التالية :
 النوع األول :اغبصانة ضد اإلجراءات اعبزائية  :كقد نصت عليها ن اؼبادة  35جديد–  23ملغىن ن5ن  ،كىي تقتضي عدـ جواز ازباذ أية إجراءات جزائية ضد العضو إال

يف حالة اعبرـ اؼبشهود  ،كذلك دكف أخذ إذف مسبق من اسلس  ،كيف حاؿ كاف
اسلس خارج دكرات االنعقاد يتعٌن أخذ اإلذف من رئيس اسلس يف الدستور اؼبلغى ،
كمن مكتب اسلس فػػي الدستور اعبديد  ،كيف ىذه اغبالة يتم إحاطة اسلس علما" يف
أكؿ اجتماع لو  ،كنستنتج من ذلك :
 أف مناط العلة يف منح ىذه اغبصانة ىي ضماف عدـ ازباذ أية إجراءات جزائية حبق
العضو إال بعد استئذاف اسلس  ،كذلك غبماية العضو من االدعاءات الكيدية أك غًن
اعبدية أك أف يكوف االدعاء لغايات سياسية من جانب السلطة التنفيذية  ،كمنها مثالن

))1

 المادة  9:مف الدستكر الممغى " يتمتع أعضاء مجمس الشعب بالحصانة طيمة مدة كالية المجمس كال يجكز فيغير حالة الجرـ المشيكد اتخاذ إجراءات جزائية ضد أم عضك منيـ إال بإذف سابؽ مف المجمس كفي غير
أدكار االنعقاد يتعيف اخذ إذف مف رئيس المجمس كيخطر المجمس عند أكؿ انعقاد لو بما ا تخذ مف إجراء، " .

كنصت المادة  :9مف الدستكر الجديد "يتمتع أعضاء مجمس الشعب بالحصانة طيمة مدة كالية المجمس كال
يجكز في غير حالة الجرـ المشيكد اتخاذ إجراءات جزائية ضد أم عضك منيـ إال بإذف سابؽ مف المجمس ك

يتعيف في غير أدكار االنعقاد اخذ إذف مف مكتب المجمس كيخطر المجمس عند أكؿ انعقاد لو بما ا تخذ مف

إجراءات".
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منع العضو من متابعة أعمالو الربؼبانية أك التأةًن عليو  ،كمن اؼبنطقي أف تنتفي ىذه
ن5ن
العلة يف حالػ ػػة اعبرـ اؼبشهود .
 ىذه اغبصانة  ،حصانة توقىف كافة اإلجراءات اعبزائية فقط  ،دبا فيها تنفيذ
األحكاـ اعبزائية الصادرة حبقو  ،كإف مل ينص الدستور عليها صراحة  ،كما ىو عليو
اغباؿ يف دستور عاـ  5510اؼبادة  31منو  ،كذلك يف ـبتلف أنواع اعبرائم إلطالؽ
النص ن جناية-جنحة-ـبالفةن غبٌن اغبصوؿ على اإلذف  ،كال ترفع اؼبسؤكلية اعبزائية
ع ػػن العضو  ،كىي شخصية ال توقف ازباذ اإلجراءات عن شركاء العضو  ،كما أف

ىذه اغبصانة ال تشمل اإلجراءات اؼبدنية .
 ىذه اغبصانة تبدأ بثبوت صفة العضوية كتزكؿ بزكاؽبا  ،كىي من النظاـ العاـ ال وبق
للعضو التنازؿ عنها .
 أخذ اإلذف من اسلس لرفع اغبصانة ال يعين أف يتوىل اسلس التحقيق يف القضية من
الناحية القانونية  ،كلكنَّو يتوىل فحص جدية الطلب  ،كيف ىذه اغبالة على كزارة
العدؿ أف ترفق مع طلب رفع اغبصانة من أكراؽ القضية ما يكفي لفحص جديتها
من قبل الل نة التشريعية كالدستورية يف ؾبلس الشعب  ،اليت وباؿ إليها اؼبلف لتقدًن
تقريرىا إىل اسلس معلالن يف اغبالتٌن .

 النوع الثاني :حصانة ضد اؼبسؤكلية عما يبديو العضو من أفكار كلراء كقد نصتعليها اؼبادة  30من الدستور اعبديد كاؼبادة  22من الدستور اؼبلغى  :كىذه اغبصانة
))1

 طمب كزير العدؿ في الدكر التشريعي الثامف مف مجمس الشعب السكرم خطي نا منح اإلذف برفع الحصانة عفأحد أعضاء مجمس الشعب السكرم مف حمب إثر كقكع جريمة قتؿ ضمف أبناء عشيرتو  ،كتقدـ أىؿ المغدكر

بإدعاء بحقو بجرـ التحريض عمى القتؿ  ،ككاف الطمب خاليان مف أية مرفقات  ،كعند دراسة المجنة لمطمب
كخمفياتو تبيف أف مبررات طمب اإلذف برفع الحصانة غير جدية  ،ككانت الغاية منو تخفيؼ االحتقاف بيف أبناء
العشيرة كلضركرات المحافظة عمى األمف مف تداعيات الجرـ  ،ككاف تقرير المجنة آنذاؾ اقتراح إعطاء اإلذف
تحقيقان لتمؾ الغاية  ،إال أف ذلؾ كاف يصطدـ مع العمة كلعدـ جدية ظاىر اإلدعاء قرر المجمس بعد مداكالت
طكيمة عدـ منح اإلذف  ،كذلؾ في الجمسة العاشرة مف الدكرة العادية الثانية المعقدة بتاريخ 2003 / 6/3ص

 444كما بعدىا مف مذاكرات مجمس الشعب السكرم لمدكر التشريعي الثامف .
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تعين أف األفكار أك اآلراء اليت يبديها العضو داخل الربؼباف يف اعبلسات العامة أك يف
اجتماعات الل اف كمهما كانت ال يبكن أف تدخل ضمن حيٌز اؼبساءلة اعبزائية أك
اؼبدنية للعضو  ،كذلك لضماف اؼبشاركة اعبدية يف العمل الربؼباين ن5ن ،كنستنتج من
ذلك :
 أف مناط العلة يف ىذه اغبصانة أف يكوف العضو حران بالتعبًن عن أفكاره كلرائو
خالؿ فرتة عضويتو خالؿ اعبلسات العامة للم لس كجلسات الل اف  ،كإلرباد العلة
نرل أ ٌهنا تشمل كذلك ما يدكر من أحاديث كنقاشات داخل أركقة الربؼبػ ػػاف ن اللويبن
على اعتبار أف حرية التعبًن كإبداء اغب ة للتأةًن بباقي األعضاء كبتصويتهم يتم يف
األركقة غالبان  ،قبل أك أةناء اعبلسات العامة أك بعد انتهائها .
 ال تشمل ىذه اغبصانة األفعاؿ اليت قد يرتكبها العضو داخل الربؼباف كتقع ربت
طائلة اؼبساءلة اعبزائية أك اؼبدنية  ،كعند ذلك يتطلب اغبصوؿ على اإلذف الزباذ
اإلجراءات اعبزائية  ،كال تتطلبو اؼبساءلة اؼبدنية .
ربرؾ الدعول اعبزائية حبق العضو عبرـ متعلق باألفكار كاآلراء اليت يبديها العضو
 ال ى
داخل أركقة الربؼباف  ،كال وبق ألم متضرر نجهة أك فرد ن اؼبطالبة بالتعويال عن
الضرر الذم أكقعتو ىذه اآلراء أك األفكار  ،كعدـ اؼبساءلة جاءت مطلقةحا كلو ق
نقل اعبلسات عرب كسائل اإلعالـ،ألف جلسات اسلس علنية كجلسات الل اف سرية
 ىذه اغبصانة من النظاـ العاـ كال وبق للعضو التنازؿ عنها  ،كىي مرتبطة بصفتو
كعضو كبإدالئو بأفكاره كلرائو أةناء فرتة عضويتو باسلس  ،كال تزكؿ عنو بعد زكاؿ
العضوية عنو عما كاف قد أبداه خالؿ مدة عضويتو داخل الربؼباف .
 ال تشمل ىذه اغبصانة ما يبديو العضو من لراء كأفكار خارج اغبيز اؼبكاين الذم
نص عليو الدستور  ،كإف كاف التطبيق العملي يدلٌل على أف الثقافة السائدة لدل
))1

– نصت المادة  :0مف الدستكر الجديد كالمطابقة لنص المادة  99مف الدستكر الممغى عمى أنو " ال يسأؿ
أعضاء مجمس الشعب جزائيا أك مدنيا بسبب الكقائع التي يكردكنيا أك امراء التي يبدكنيا أك التصكيت في

الجمسات العمنية أك السرية كفي أعماؿ المجاف".
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عامة الناس  ،كحا لدل السلطة التنفيذية أف اغبصانة تالزـ العضو بكل ما يديل بو
حا خارج الربؼباف  ،نكال بأس بذلك ن ،على اعتبار أف التأةًن من قبل العضو بالرأم
العاـ يستوجب منو طرح أفكاره كشرحها حوؿ اؼبسائل العامة اليت يشرتؾ مع الناخبٌن
هبا  ،كإف كاف ذلك ال ىبلو من بعال اعبوانب السلبية .

 ىذه اغبصانة ال سبنع اسلس نفسو من إيقاؼ العضو عن االستمرار يف الكالـ ،
كفق ما نصت عليو أحكاـ النظاـ الداخلي عندما هبد اسلس أف ىناؾ شططان من
نوع ما  ،أك تطاكالن غًن مألوؼ باػبطاب الربؼباين كفق التقاليد الربؼبانية بعد التصويت
من كامل اسلس كالتوافق على أف فبارسة العضو أصبحت خارج التقاليد الربؼبانية غًن
اؼبدكنة  ،كلكنها مستقرة عادة يف ضمًن استمعٌن بوجوب التمسك كالتقيد هبا .

ب -عدم الجمع بين عضوية البرلمان وبع

األعمال  :مل يكن ييسمح باعبمع بٌن

النيابة كالوميفة العامة  ،باستثناء أعضاء اؽبيئة التدريسية يف اعبامعات حا عاـ
 ، 5521حيث أيجيز لعضو اسلس الوطين للثورة من العسكريٌن أك اؼبومفٌن أك
اؼبستخدمٌن أك العاملٌن لدل أية جهة رظبية أف وبتفع بوميفتو األصلية كهبمع بٌن
عملو األصلي كعضوية اسلػػس  ،فقد نصت اؼبادة  31من الدستور اعبديد اليت أتت
مطابقة لنص اؼبادة  24من الدستور اؼبلغى ن5ن،على أف وبدد القانوف بعال األعماؿ
اليت ال هبوز اعبمع بينها كبٌن عضوية اسلس  ،كتلك اليت من اعبائز اعبمع فيها ،
ككاف قد تضمن قانوف االنتخابات الصادر باؼبرسوـ التشريعي رقم  12لعاـ 5534
اؼبلغى  ،ككذلك قانوف االنتخابات الصادر باؼبرسوـ التشريعي رقم  505تاريخ
 1055/4/4النافذ ذلك على النحو التايل :
 هبوز للوزراء أف يرشحوا أنفسهم لعضوية ؾبلس الشعب مع استمرارىم دبناصبهم
ناؼبادة  14ملغى  ،اؼبادة  21جديدن.
) -)1المادة ;1" 9ػ ال يجكز لمعضك أف يستغؿ عضكيتو في عمؿ مف األعماؿ2 .ػ يحدد القانكف األعماؿ التي ال
يجكز الجمع بينيا كبيف عضكية المجمس" .
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 هبوز اعبمع بٌن عضوية ؾبلس الشعب كبٌن التدريس يف اعبامعات  ،كعمل الباحثٌن
يف مراكز البحوث.
 هبوز اعبمع بٌن عضوية ؾبلس الشعب كبٌن عضوية اؼبكاتب التنفيذية للمنظمات
الشعبية كالنقابات اؼبهنية.
 ال هبوز اعبمع بٌن العمل القضائي كعضوية ؾبلس الشعب  ،ككذلك األمر بالنسبة
عبميع اؼبومفٌن كالعاملٌن لدل الدكلة كمؤسسايا كسائر جهات القطاع العػاـ
كاؼبشرتؾ  ،إال أنو هبوز ؽبم أف يرشحوا أنفسهم على أف يبنحوا إجازة خاصة بال أجر
من تاريخ بدء الرتشيح حا انتهاء العمليات االنتخابية .
 ال هبوز اعبمع بٌن عضوية ؾبلس الشعب كمنصب احملافع .
ج -عدم جواز استغالل العضو لعضويتو في عمل من األعمال  :كقد كردت ىذه
العبارة حرفيان بنص اؼبادة  5/31دستور جديد اؼبطابقة للمادة  5/ 24من الدستور
اؼبلغىن5ن.
ككانت الصياغة اؼببهمة على ىذا النحو ترتؾ اساؿ مفتوحان لت اكز احملظور ،

كالواقع كالت ربة العملية أكدت خرؽ ىذا النص  ،كالدليل على ذلك أف العديد من
اؼبناقشات اليت تدكر يف ؾبلس الشعب كالعديد من الكتب الداخلية اليت صدرت يف
أكقات عديدة من قبل رئاسة اسلس بضركرة التقيد هبذا النص  ،ككاف يفضل لو أف
اؼبشرع السورم حذا حذك اؼبشرع الدستورم يف مصر يف دستور عاـ  5535بالنص

صراحةن على منع عضو ؾبلس الشعب من التعامل اؼبايل مع الدكلة يف اؼبادة  51منو " ال
هبوز لعضو ؾبلس الشعب أةناء مدة عضويتو أف يشرتل أك يستأجر شيئا من أمواؿ
الدكلة  ،أك أف يؤجرىا أك يبيعها شيئا من أموالو أك أف يقايضها عليو  ،أك أف يربـ مع
الدكلة عقدا بوصفو ملتزمان أك موردان أك مقاكالن"على اعتبار أف " عضو مجلس الشعب
الذي يعبر عن المصلحة العامة  ،ويشترك في ّسن القوانين المحققة لها  ،وفي

))1

– كما كردت كذلؾ حرفيان في المادة  48مف دستكر عاـ 1950
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مراقبة السلطة التنفيذية يجب إبعاده عن أي وضع يؤثر في نزاىتو  ،والنأي بو عن

أي مجال يتيال لو استغالل منصبو لتحقيق مصالال شخصية "ن5ن ،أك أف ترد العبارة

يف نص اؼبادة .... " 5/ 31يف أم عمل من األعماؿ" لتكوف الصيغة مطلقة .

-3اجتماعات اسلس  :هبتمع اسلس يف ةالث دكرات برؼبانية عادية يف كل سنة من
الدكر التشريعي الذم يبتد ألربعة أعواـ ميالدية ناؼبادة 25ن من الدستور اؼبلغى  ،كقد
حرص الدستور اعبديد على أف ال تقل مدة اجتماعات اسلس يف دكراتو العادية من كل
سنة عن ستة أشهـ ــر ن اؼبادة  21نن1ن ،كقد سكت النص عن ربديد مكاف االجتماع ،

كفيما إذا كاف هبوز عقد ىذه االجتماعات خارج مقر الربؼباف اغبايل الكائن يف العاصمة
دمشق – الصاغبية ن4ن ،كىل يكوف االجتماع باطالن فيما لو ق خارج مقر الربؼباف كيف
ىذه اغبالة نعتقد أنو يبكن إعماؿ قاعدة أف اؼبطلق هبرم على إطالقو  ،كيبقى من حق

))1

))2

– د .عبد الغني بسيكني عبد اهلل  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية  ،طبعة
 ، 1997ص644
– كلمتكضيح الدور التشريعي  :ىك دكر االنعقاد لكالية مجمس الشعب لمدة أربع سنكات ميبلدية  ،في حيف أف

الدورات التشريعية  :ىي دكرات االنعقاد العادية الثبلث في كؿ سنة  ،كتنعقد كؿ منيا في مكاعيد محددة سمفان
كتنتيي كذلؾ كفؽ ما ىك مقرر في النظاـ الداخمي المادة  2فقرة أ منو" " -يعقد المجمس ثبلث دكرات عادية

في السنة ،األولى في أكؿ ثبلثاء مف شير تشريف األكؿ كحتى نياية شير كانكف األكؿ ،كالثانية مف منتصؼ
شير شباط كحتى نياية شير آذار ،كالثالثة مف منتصؼ شير أيار كحتى نياية شير حزيراف" .

ك الدورة االستثنائية  :ىي الدكرة التي يدعى إلييا المجمس خارج مكاعيد الدكرات العادية  ،كقد تككف لجمسة

كاحدة أك ليكـ أك أكثر أك لبلنتياء مف مناقشة األمر الذم تقرر فتحيا ألجمو  ،كيتقاضى عنيا األعضاء
التعكيض المقرر لمدكرة التشريعية العادية ميما طالت أك قصرت مدتيا  ،كمع ذلؾ كانت تحرص السمطة التنفيذية
عمى عدـ إطالة مدة انعقادىا كي ال تتقمص الصبلحيات التشريعية المخكلة لمسمطة التنفيذية التي يرأسيا رئيس
))3

الجميكرية خارج دكرات االنعقاد كفؽ أحكاـ  111مف الدستكر الممغى .
– كقد بي ني دار البرلماف السكرم  ،مقر مجمس الشعب الحالي عمى عدة مراحؿ  ،المرحمة األكلى بدأت في عاـ

 1928كانتيت في عاـ  ، 1932كالمرحمة الثانية بعد عدكاف المستعمر الفرنسي عمى المجمس النيابي في / 29

كعقد أكؿ اجتماع فييا بعد
أيار 1945/كبدأ العمؿ بتجديد دار البرلماف كاشادة القاعة الحالية في عاـ  ، 1947ي
سقكط نظاـ الشيشكمي بتاريخ  ، 1954/10 /143لممزيد راجع  :أ .شمس الديف العجالني  ،دار البرلماف
السوري تاريخ  ..وحضارة  ..وشاىد  ،دمشؽ  ،دار البشائر لمطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى 5007

 ،ص  90وما بعدىا .
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اسلس أف يتخذ قراران بأغلبية أعضائو اؼبطلقة بعقد اجتماعو خارج مقر اسلس إذا كجدت
اؼبربرات لذلك .
إف دعوة ؾبلس الشعب لالنعقاد ألكؿ مرة يف بداية الدكر التشريعي تكوف دبرسوـ
يصدر عن رئيس اعبمهورية  ،يف حٌن تنعقد جلسات اسلس فيما بعد حكمان كيف
اؼبواعيد اؼبقررة سلفان كفق أحكاـ النظاـ الداخلي  ،دكف اغباجة لدعوتو من رئيس
اعبمهورية  ،إال عند الدعوة لفتح دكرة استثنائية بناءن على طلب رئيس اعبمهورية أكمن
ةلث أعضاء اسلس أك من مكتب اسلس  ،كقد ىعىزز ىذا النص يف الدستور اعبديد من

دكر مكتب اسلس يف طلب الدعوة لدكرة استثنائية بدالن من أف يتفرد هبا رئيس اسلس
كما ىو النص يف الدستور اؼبلغى .
-4الفصل يف الطعوف اػباصة بانتخابات أعضاء ؾبلس الشعب  :ففي دستور عاـ
 5514اؼبادة  33منو  ،كيف الدستور اؼبلغى لعاـ 5534حيث كاف اسلس النيايب ؾبلس
الشعب ىو اؼبختص بالفصل يف الطعوف اؼبتعلقة بانتخابات أعضاء ؾبلس الشعب بناءن
على التحقيقات اليت ذبريها احملكمة الدستورية العليا سندان نللمادة 21من دستور5534ن

" يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائو في ضوء التحقيقات التي
تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خالل شهر واحد من تاريخ تبلّغو تقرير
المحكمة وال تبطل عضوية العضو إال إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائو" .
كاعترب ذلك من الضمانات اليت أحيط هبا ؾبلس الشعب  ،بعدـ تدخل أية سلطة أخرل
يف ربديد من ىم األعضاء الذين ؽبم اغبق باالحتفاظ بعضويتهم للم لس بعد الطعن
بصحتهان5ن .
()1

– مف الناحية العممية ىناؾ ثبلثة اتجاىات حكؿ الجية المختصة بالفصؿ بالعضكية  -1االتجاه األكؿ الذم
يتمسؾ بعدـ إعطاء ىذا الحؽ إال لمسمطة التشريعية نفسيا بالبت في مثؿ ىذه الطعكف ضمانا" الستقبلليتيا (

مصر دستكر  ، 1971سكرية دستكر  )1973 -1928-كاالتجاه الثاني الذم يعتبر القضاء أكثر قدرة
كحيادية مع اختبلؼ في الرأم بيف إسنادىا إلػ ػ ػ ػػى أم م ػ ػ ػ ػػف ( محكمة النقض – المحكمة اإلدارية العميا -
المحكمة الدستكرية العميا ) ( مصر دستكر  –2012 - 1923سكريا دستكر  ، ) 2012-1950كاالتجاه=
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يف حٌن اذبو اؼبشرع الدستورم يف الدستور اعبديد جريان على االذباه السائد يف
الدساتًن اؼبقارنة حاليان إىل إسناد الفصل يف ىذه الطعوف إىل القضاء الدستورم كفق

ما تضمنتو ناؼبادة 22ن منو "  -5تختى المحكمة الدستورية العليا في النظر
في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب  -ٕ ،تقدم الطعون من
قبل المرشال خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج  ،وتب المحكمة
بها بأحكام مبرمة خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون " كاالذباه
الذم ذىب إليو اؼبشرع ؿبمود لو أف تشكيل احملكمة الدستورية كاف يتم باألصل
عن طريق االنتخاب  ،أك االنتخاب كالتعيٌن ؼبدل اغبياة أك حا بلوغهم السن
القانونية  ،أك برتشيح األظباء من ؾبلس الشعب  ،كيقوـ رئيس اعبمهورية باالختيار

من بٌن اؼبرشحٌن  ،أما أف يكوف تعيٌن أعضاء ىيئة احملكمة الدستورية من قبل
رئيس اعبمهورية كؼبدة أربع سنوات قابلة للت ديد  ،فإف السلطة التنفيذية بذلك
تكوف قد منحت مركزان قانونيان أقول دبواجهة السلطة التشريعية  ،كىذه اآللية سبس
دببدأ فصل السلطات من حيث اؼبآؿ  ،كال يبكن أف يتم إدخاؽبا يف سياؽ تعاكف
السلطات  ،كإذا كاف اؼبشرع أراد االبتعاد عن مساكئ الطريقة السابقة اليت كاف
معموالن هبا يف الدستور اؼبلغى  ،كاليت تبٌن فيها أف الطابع القانوين للفصل دبوضوع
الطعن قد يكوف بعيدان عن مؤىالت غالبية األعضاء  ،كغلبة الطابع السياسي
لقرارات اسلس عند النظر هبذه الطعوف  ،كبأف األفضل إسنادىا إىل ىيئة قضائية ؽبا
باع طويل بتدقيق القضايا ذات الطابع الدستورم  ،فكاف البد من األخذ بعٌن
االعتبار طريقة تسمية أعضاء احملكمة الدستورية  ،كمدة كاليتهم .

= الثالث إسناد الفصؿ إلى ىيئة مستقمة كما يسمى المجمس الدستكرم كما في( فرنسا كلبناف ) كرأم آخر بأف
تككف ىيئة محايدة ذات طابع مختمط قضائي كسياسي ببف معا .
لممزيد  :د .عبد الغني بسيوني عبد اهلل  ،النظـ السياسية والقانوف الدستوري  ،مرجع سابؽ  ،ص968
وما بعدىا
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ثانياً – الوظيفة التشريعية للمجلس  :نصت اؼبادة  11من الدستور اعبديد اؼبطابقة
لنص اؼبادة  10من الدستور اؼبلغى بأف يتوىل السلطة التشريعية يف سورية ؾبلس
الشعب ىذا اسلس اؼبنتخب انتخابان ىو صاحب االختصاص العاـ بس ػ ػلطػ ػ ػة
التشريع  ،ككاف رئيس اعبمهورية يف الدستور اؼبلغى يتقاسم ىذه السلطة مع ؾبلس
الشعب  ،إال أف الدستور اعبديد قد منح بعال االختصاصات التشريعية لرئيس
اعبمهورية يف أكقات ؿبددة كمركؼ معينة تعيينان فضفاضان يتسع للتأكيل  ،كسنأيت

على شرحو عند تناكؿ العالقة بٌن السلطتٌن .
كقد ػبصت صياغة النص الذم تضمنو الدستور اعبديد حقيقة الدكر لذم كاف
يلعبو اسلس يف ؾباؿ الوميفة التشريعية اؼبناطة بو يف األدكار التشريعية السابقة كيغلب
عليو تشبيهان طابع كضع تأشًنة الدخوؿ للقوانٌن على اسلس كتأشًنة اػبركج مقرة منو ،
كقد اضطر اؼبشرع الدستورم الستعماؿ صيغة تتضمن كجوب أف يقوـ اسلس بوميفتو
التشريعية عن طريق اؼببادرة التشريعية باقرتاح القوانٌن كليس فقط التلقي  ،كمناقشة ما
يطرح عليو فقط  ،ككذلك تفعيل دكره الرقايب  ،كبنظرة سريعة للعبارات اؼبستخدمة قبد

مل من كجود ىذه الوميفة اؼبنصوص عليو يف الدستور دكف أم
بأف اؼبشرع الدستورم قد َّ
النصٌن :
تفعيل حقيقي كن ػػورد مضموف ٌ
اؼبادة  30من الدستور اؼبلغى ربمل معىن اعبواز :

" ألعضاء ؾبلس الشعب حق اقرتاح القوانٌن كتوجيو األسئلة كاالست وابات للوزارة أك
أحد الوزراء كفقان ألحكاـ النظاـ الداخلي للم لس" .
بينما جاء نص اؼبادة  33من الدستور اعبديد فكاف وبمل معىن الوجوب:

" يمارس أعضاء ؾبلس الشعب حق اقرتاح القوانٌن كتوجيو األسئلة كاالست وابات للوزارة
أك أحد الوزراء كفقان ألحكاـ النظاـ الداخلي للم لس "
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كعند مراجعة االقرتاحات بقانوف اليت قدمت خالؿ الدكر التشريعي الثامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػن
مثال ن5ن  :قبد أنو مل يقر منها كال اقرتاح  ،كغابت صبيعها يف أدراج الديواف العاـ أك
مكتب رئيس اسلس  ،كأحيطت اغبكومة علمان دبوضوعها  ،كبعد اؼبتابعة لبعضها أحيل
إىل الل نة  ،كمل هبد طريقو إىل اعبلسة العامة سول عند تقديبو كإدراجو يف جدكؿ
األعماؿ على أنو كرد إىل اسلس اقرتاح بقانوف موضوعو كذا كمقدـ من العضو فالف ،
كىذا األمر إف َّ
يدؿ على ضعف الفاعلية التشريعية عن طريق اؼببادرة ،
دؿ على شيء فإمبا ي

إما ألسباب تقنية سرتد تباعان يف موقعها  ،كإما ألسباب سياسية تتعلق بالثقل السياسي
للم لس ضمن تركيبة السلطة يف دستور عاـ  ،5534كغياب مفهوـ التعددية السياسية
دستوريان عن اغبياة السياسية داخل اسلس كخارجو  ،ككنٌا قد ناقشناىا يف الفصل السابق
كاؼبتعلق دبوقع ؾبلس الشعب ضمن النظاـ السياسي يف سورية  ،يف حٌن أنَّو من اؼببكر
اغبكم على مدل جدكل ما كرد يف نص اؼبادة  33من الدستور اعبديد .
نصت اؼبادة  35من الدستور اؼبلغى على االختصاصات اليت يتوالىا ؾبلس الشعب
ككانت "  5ػ ترشيح رئيس اعبمهورية 1 ،ػ إقرار القوانٌن 4 ،ػ مناقشة سياسة الوزارة 3 ،ػ

إقرار اؼبوازنة العامة كخطط التنمية 1 ،ػ إقرار اؼبعاىدات كاالتفاقيات الدكلية اليت تتعلق
بسالمة الدكلة كىي معاىدات الصلح كالتحالف ك صبيع اؼبعاىدات اليت تتعلق حبقوؽ
السيادة أك االتفاقيات اليت سبنح امتيازات للشركات أك اؼبؤسسات األجنبية ككذلك
اؼبعاىدات كاالتفاقيات اليت ربمل خزانة الدكلة نفقات غًن كاردة يف موازنتها أك اليت
زبالف أحكاـ القوانٌن النافذة كاليت يتطلب نفاذىا إصدار تشريع جديد 2 ،ػ إقرار العفو
العاـ 3 ،ػ قبوؿ استقالة أحد أعضاء اسلس أك رفضها 4 ،ػ ح ب الثقة عن الوزارة أك
عن أحد الوزراء".
) –)1إ ف االقتراحات بقكانيف التي تقدـ بيا األعضاء كانت مصاغة ضمف مكاد قانكنية كمرفقة بأسبابيا المكجبة
كتتعمؽ بمكضكعات قانكنية ميمة تنظـ ألكؿ مرة أك أف بعضا" منيا كاف يسعى لتعديؿ بعض التشريعات منيا :

إلغاء المادة األكلى مف القانكف رقـ  3لعاـ  1976كالمتعمؽ بمنع االتجار باألراضي  ،أك بإعادة تكزيع أمبلؾ
الدكلة الخاصة  .......كسنبحث ذلؾ الحقان بمزيد مف التفصيؿ .
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يف حٌن صاغت اؼبادة  31من الدستور اعبديد االختصاصات السابقة مع بعال
لتغًن اآللية
التعديالت  ،حيث ألغت البند األكؿ اؼبتضمن ترشيح رئيس اعبمهورية ٌ
كاإلجراءات اؼبتبعة النتخابو عما كاف يف دستور  ، 5534كع ٌدلت يف صياغة بعضها

اآلخر كترتيبها يف نص اؼبادة كجاءت االختصاصات على النحو التايل 5" :ػ إقرار القوانٌن
-1ػ مناقشة بياف الوزارة 4 ،ػ ح ب الثقة عن الوزارة أك عن أحد الوزراء -3 ،إقرار
اؼبوازنة العامة كاغبساب اػبتامي  -1 ،إقرار خطط التنمية  -2 ،إقرار اؼبعاىدات
كاالتفاقيات الدكلية اليت تتعلق بسالمة الدكلة كىي معاىدات الصلح كالتحالف ك صبيع
اؼبعاىدات اليت تتعلق حبقوؽ السيادة أك االتفاقيات اليت سبنح امتيازات للشركات أك
اؼبؤسسات األجنبية ككذلك اؼبعاىدات كاالتفاقيات اليت ربمل خزانة الدكلة نفقات غًن
كاردة يف موازنتها أك اليت تتعلق بعقد القركض أك اليت زبالف أحكاـ القوانٌن النافذة ك
يتطلب نفاذىا إصدار تشريع جديد  -3 ،إقرار العفو العاـ  -4 ،قبوؿ استقالة أحد
أعضاء اسلس أك رفضها " ونستنتج من ذلك مبدئياً:
-5مارس ؾبلس الشعب اختصاصو التشريعي عرب إقرار مشروعات القوانين اليت تعدىا
اغبكومة كعرب اؼببادرة يف اقتراح القوانين ضمن مراحل سنبينها عند دراسة النظاـ

الداخلي سلس الشعب السورم .
-1مل ينص اؼبشرع الدستورم يف الدستور اعبديد صراحةن على منع اسلس من تفويال
صالحياتو التشريعية كما نصت على ذلك مثالن اؼبادة  15من دستور عاـ  " 5510ال
ن5ن
هبوز سلس النواب أف يتخلى عن سلطتو يف التشريع " .

))1

مع األخذ بعيف االعتبار أف المادة  42مف دستكر  1950اعتبرت أف المجمس في حالة انعقاد دائـ  ،كاف كانت
قد نصت عمى مكاعيد اجتماعات محددة  ،فإف ذلؾ ال يعني أنيا تشكؿ دكرات انعقاد كما في دستكر 1973

و
بنص
ك ، 2012ككذلؾ نظ انر لعدـ الحاجة لمتفكيض في ظؿ احكاـ دستكر  1973الذم يمنح سمطة التشريع
صريح .
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-4عدـ كجود ؾباؿ ؿبدد للتشريعات اليت يصدرىا اسلس  :حيث وبق لو أف يشرع يف
أم ؾباؿ من ؾباالت القانوف دكف أم ربديد  ،كما يف بعال الدساتًن  /الدستور الفرنسي
 5514اؼبادة  43منو مثالن /طاؼبا أف القوانٌن اليت يصدرىا تتضمن قواعد عامة كؾبردة .
-3القوانٌن اليت يشرعها الربؼباف يبكن أف تعدؿ من قبلو  ،كال رب ز موضوعايا لو فقط
إذ يبكن أف تعدؿ دبرسوـ تشريعي يصدر كفق أحكاـ اؼبادة  555من الدستور اؼبلغى
دكف كجود أية ضوابط قانونية أخرل تتعلق دبوضوع القانوف  ،أك الظركؼ الداعية
إلصداره أك تعديلو  ،كقد أبقى النص يف الدستور اعبديد يف اؼبادة  554منو على ذات

الفكرة مبدئيان عبهة موضوع التشريع ن5ن كفيها تفصيل سنمر عليو يف ىذا البحث .

) -)1المادة  999مف دستور  9<:6الممغى نصت عمى أف " 1ػ يتكلى رئيس الجميكرية سمطة التشريع خارج
انعقاد دكرات مجمس الشعب عمى أف تعرض جميع التشريعات التي يصدرىا عمى المجمس في أكؿ دكرة انعقاد

لو  2 ،ػ يتكلى رئيس الجميكرية سمطة التشريع أثناء انعقاد دكرات المجمس إذا استدعت ذلؾ الضركرة القصكل
المتعمقة بمصالح الببلد القكمية أك بمقتضيات األمف القكمي عمى أف تعرض ىذه التشريعات عمى المجمس في

أكؿ جمسة لو 3 ،ػ لمجمس الشعب الحؽ في إلغاء التشريعات المنصكص عمييا في الفقرتيف السابقتيف أك
تعديميا بقانكف ،كذلؾ بأكثرية ثمثي أعضائو المسجميف لحضكر الجمسة عمى أف ال يقؿ عف أكثرية أعضائو

المطمقة دكف أف يككف ليذا التعديؿ أك اإللغاء أثر رجعي كذا لـ يمغيا المجمس أك يعدليا اعتبرت مقرة حكمان كال
حاجة إلجراء التصكيت عمييا 4 ،ػ يتكلى رئيس الجميكرية سمطة التشريع في المدة الفاصمة بيف كاليتي مجمسيف
كال تعرض ىذه التشريعات عمى مجمس الشعب كيككف حكميا في التعديؿ أك اإللغاء حكـ القكانيف النافذة".

ونصت المادة  996مف دستور  5095النافذ عمى أف " 1ػ يتكلى رئيس الجميكرية سمطة التشريع خارج

دكرات انعقاد مجمس الشعب أك أثناء انعقادىا إذا استدعت الضركرة القصكل ذلؾ  ،أك خبلؿ الفترة التي يككف

فييا المجمس منحبل  -2 ،تعرض ىذه التشريعات عمى المجمس خبلؿ خمسة عشر يكمان مف انعقاد أكؿ جمسة

3 ،ػ لممجمس الحؽ في إلغاء ىذه التشريعات أك تعديميا بقانكف ،كذلؾ بأكثرية ثمثي أعضائو المسجميف لحضكر
الجمسة عمى أف ال تقؿ عف أكثرية أعضائو المطمقة دكف أف يككف ليذا التعديؿ أك اإللغاء أثر رجعي كاذا لـ

يمغيا المجمس أك يعدليا اعتبرت مقرة حكمان "
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الفرع الثاني
العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجال التشريعي
يقوـ مبدأ الفصل بٌن السلطات على فكرة أساسية كىي عدـ تركيز كمائف الدكلة
الثالث التشريعية كالتنفيذية كالقضائية يف يد كاحدة  ،ك توزيعها على ىيئات متعددة حبيث
تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع  ،كتباشر السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القانوف ،
على أف تقوـ السلطة القضائية بتطبيق القانوف على ما يطرح عليها من منازعات  ،كاؽبدؼ
من حيث النتي ة منع االستبداد كصيانة حرية األفراد كعليو تقوـ شرعية الدكلة .
على أف تطبيق اؼبضموف اغبقيقي للمبدأ يقضي باستقالؿ السلطات الثالث  ،كعلى
كبو كاضح استقالؿ السلطة القضائية عن باقي السلطات ربقيقان للعدالة  ،كاستقالؿ
السلطتٌن التشريعية كالتنفيذية كلكن مع العمل على أف تكونا متساكيتٌن كعلى قدر من
التوازم مع كجود نوع من التعاكف كالرقابة اؼبتبادلة  ،كىبتلف التطبيق بٌن الدكؿ اليت تأخذ
بالنظاـ الربؼباين  ،كتلك اليت تأخذ بالنظاـ الرئاسي الذم يبيل إىل الفصل اعبامد  ،كمع
ذلك أكدت الت ربة يف تلك الدكؿ أنو ال ييبكن أف يكوف ىناؾ فصالن مطلقان  ،كىبتلف
كذلك التطبيق بٌن الدكؿ اليت تطبق النظاـ الربؼباين بٌن دكلة كأخرل  ،كلكن من اؼبؤكد
أنو يقضي بأف ال تطغى سلطة على أخرل  ،فكيف يبكن أف تكوف طبيعة العالقة بٌن
السلطتٌن التشريعية كالتنفيذية يف اساؿ التشريعي ضمن احملددات الدستورية يف سورية
على اعتبار أف النظاـ الدستورم يف سورية أخذ بالنظاـ اؼبختلط إذ أخذ من النظاـ الربؼباين
بثنائية السلطة التنفيذية ن رئيس صبهورية كؾبلس كزراء ن كأخذ من النظاـ الرئاسي بتقوية
مركز الرئيس اؼبنتخب من الشعب مباشرة  ،كذلك بتوسيع صالحياتو دبا فيها زيادة على ما
ىو معموؿ بو يف النظاـ الرئاسي بإعطائو صالحيات تشريعية كاسعة ال يبلكها حا الرئيس
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يف النظاـ الرئاسين5ن ،كنعرض ؽبذه الصالحيات التشريعية اليت كانت مطبقة كفق أحكاـ
دستور  5534اؼبلغى كأةرىا على األداء التشريعي سلس الشعب السورم  ،كمن ل ؼبوقف
اؼبشرع الدستورم يف دستور  1051من ىذه الصالحيات كاغبدكد اليت رظبها .
أوالً -الصالحيات التشريعية لرئيس الجمهورية وفق أحكام دستورٖ ٜٔٚالملغى
لرئيس الجمهورية في سورية صالحيات واسعة وىي  :إصدار العفو اػباص -
كمنح األكظبة  -كـباطبة الشعب -تشكيل اؽبيئات كاسالس كالل اف اػباصة -كتعيٌن
رئيس كأعضاء احملكمة الدستورية العليا -إحالة الوزراء إىل احملاكمة  -تسمية نوابو
كإعفائهم كتفويال بعال صالحياتو ؽبم  -تسمية رئيس الوزراء كالوزراء كنواهبم  -كقبوؿ
استقالتهم كإقالتهم  -رسم السياسة العامة للدكلة بالتعاكف مع ؾبلس الوزراء  -إعالف
اغبرب كالسلم كالتعبئة العامة .
كما يتمتع بصالحيات مرتبطة بمجلس الشعب وصالحياتو التشريعية كىي

بشكل عاـ  -:حل ؾبلس الشعب  -اقرتاح تعديل الدستور بناءن على طلبو أك طلب ةلث

أعضاء ؾبلس الشعب  -إعالف حالة الطوارئ كإلغائها بقرار يتخذ يف اجتماع مع ؾبلس
الوزراء برئاستو ن2ن -اقرتاح القوانٌن  -إصدار القوانٌن – االعرتاض عليها كردىا إىل ؾبلس
الشعب  -إعداد كإصدار التشريعات خارج دكرات انعقاد ؾبلس الشعب ك يف حاالت
الضركرة أةناء انعقاد دكرات اسلس  -سلطة التشريع يف اؼبدة الفاصلة بٌن كالييت ؾبلسٌن
))1

– د .كماؿ غالي  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 559

) – )2كعف رفع حالة الطكارئ في سكرية المعمنة بالمرسكـ رقـ  161تاريخ  1963/4/21كمدل تكافقو مع المادة
 101مف دستكر  1973الذم صدر في ظؿ سرياف أحكامو  ،كالتي تنص عمى أف " يعمف رئيس الجميكرية
حالة الطكارئ كيمغييا عمى الكجو المبيف في القانكف " .كأحكاـ المرسكـ التشريعي رقـ  51تاريخ 1962/12/22
الناظـ ألحكاـ الطكارئ في المادتيف  10-2منو بحيث تحدد األكلى مف يصدر القرار بإعبلف حالة الطكارئ ،
كتحدد الثانية بأف الجية التي تقرر إ عبلف الحالة ىي التي تقرر إلغاءىا  ،راجع  :د غساف عرنوس  ،رسالة
دكتوراه بعنواف مبدأ التالزـ بيف السمطة والمسؤولية في النظـ السياسية المعاصرة بيف النظرية والتطبيؽ ،
مرجع سابؽ  ،ص 737كما بعدىا
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فيما يعرؼ صبيعها باسم "اؼبراسيم التشريعية" - .ازباذ صبيع اإلجراءات السريعة اليت يراىا
مناسبة يف حاؿ تعرض البلد للخطر  -استفتاء الشعب .
كلفهم تأةًن ىذه الصالحيات على طبيعة العالقة بٌن السلطة التنفيذية اليت يرأسها
رئيس اعبمهورية ـبوالن بتلك الصالحيات  ،كبٌن السلطة التشريعية اليت يتوالىا ؾبلس
الشعب البد بدايةن من فهم اؼبركز القانوين ؼبؤسسة الرئاسة اؼبستمد من طريقة إسناد السلطة
للرئيس بالرتشيح كاالستفتاء يف الدستور اؼبلغى  ،كاالنتخاب يف الدستور اعبديد  ،كمن ل
التوازنات اليت ىبلقها :
ٔ-كيفية انتخاب رئيس الجمهورية  :نظمت اؼبادة  43من الدستور اؼبلغى للية
الرتشيح ؼبنصب رئيس اعبمهورية ككذلك بينت طريقة انتخابو حيث نصت على :
"5ػ يصدر الرتشيح ؼبنصب رئاسة اعبمهورية عن ؾبلس الشعب بناء على اقرتاح القيادة

القطرية غبزب البعث العريب االشرتاكي  ،كيعرض الرتشيح على اؼبواطنٌن الستفتائهم فيو ،
1ػ هبرم االستفتاء بدعوة من رئيس ؾبلس الشعب 4 ،ػ يتم انتخاب الرئيس اعبديد قبل
انتهاء كالية الرئيس القائم يف مدة ال تقل عن ةالةٌن يوما كال تزيد عن ستٌن يوما-3 .
يصبح اؼبرشح رئيسان لل مهورية حبصولو على األكثرية اؼبطلقة سموع أصوات اؼبقرتعٌن فإف
مل وبصل على ىذه األكثرية رشح اسلس غًنه كتتبع بشأف ترشيحو كانتخابو اإلجراءات
نفسها على أف يتم ذلك خالؿ شهر كاحد من تاريخ إعالف نتائج االستفتاء األكؿ
"وىذه القاعدة الدستورية في الترشيال واالنتخاب كان مرتبطة بوجود المادة الثامنة
من الدستور الملغى اليت كانت تنص على أف:
" حزب البعث العريب االشرتاكي ىو اغبزب القائد يف استمع كالدكلة كيقود جبهة كطنية
تقدمية تعمل على توحيد طاقات صباىًن الشعب ككضعها يف خدمة أىداؼ األمػ ػ ػة
العربية " ،كىذه األحكاـ انعكست على الصالحيات التشريعية لرئيس اعبمهورية يف اؼبادة
 555من الدستور اؼبلغى 5 ":ػ يتوىل رئيس اعبمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دكرات
ؾبلس الشعب على أف تعرض صبيع التشريعات اليت يصدرىا على اسلس يف أكؿ دكرة
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انعقاد لو 1 ،ػ يتوىل رئيس اعبمهورية سلطة التشريع أةناء انعقاد دكرات اسلس إذا
استدعت ذلك الضركرة القصول اؼبتعلقة دبصا البالد القومية أك دبقتضيات األمن القومي
على أف تعرض ىذه التشريعات على اسلس يف أكؿ جلسة لو.
 4ػ سلس الشعب اغبق يف إلغاء التشريعات اؼبنصوص عليها يف الفقرتٌن السابقتٌن أك
تعديلها بقانوف ،كذلك بأكثرية ةلثي أعضائو اؼبس لٌن غبضور اعبلسة على أف ال يقل عن
أكثرية أعضائو اؼبطلقة دكف أف يكوف ؽبذا التعديل أك اإللغاء أةر رجعي كإذا مل يلغها
اسلس أك يعدؽبا اعتربت مقرة حكمان كال حاجة إلجراء التصويت عليها.
 3ػ يتوىل رئيس اعبمهورية سلطة التشريع يف اؼبدة الفاصلة بٌن كالييت ؾبلسٌن كال تعرض
ىذه التشريعات على ؾبلس الشعب كيكوف حكمها يف التعديل أك اإللغاء حكم القوانٌن
النافذة".
ٕ-تأثير ىذه الصالحيات على طبيعة العالقة بين السلطتين  :يتضح فبا سبق أف
رئيس اعبمهورية كاف يتقاسم السلطة التشريعية مع ؾبلس الشعب  ،كيتفوؽ عليو بقوة
التشريعات عبهة التعديل  ،كالكثافة العددية باإلصدار اليت يصدرىا ن5ن كيتضح ذلك على
النحو التايل :

 يعقد ؾبلس الشعب ةالث دكرات يف السنة كتعادؿ مدة االنعقاد باألياـ تقريب ػ ػان
 531ي ػ ػػوـ ن1ن  ،يستطيع ؾبلس الشعب خالؽبا أف يبارس كميفتو التشريعية دبناقشة

))1

 -فخبلؿ الدكريف التشريعي الثامف كالتاسع صدر / 373 /قانكف  ،في حيف أصدر الرئيس /539 /مرسكمان

تشريعيان (( في عاـ  2003صدر  46قانكف ك 68مرسكـ – .في عاـ  2004صدر  61قانكف ك 65مرسكـ –
في عاـ  2005صدر  40قانكف ك 90مرسكـ – في عاـ  2006صدر  61قانكف ك 52مرسكـ – في عاـ

 2007صدر  44قانكف ك  57مرسكـ – في عاـ  2008صدر  34قانكف ك 59مرسكـ – في عاـ 2009صدر
 45قانكف ك 66مرسكـ – في عاـ  2010صدر  42قانكف ك 82مرسكـ )) .حسب ماىك منشكر في الجريدة
الرسمية

) –)2نصت الفقرة أ /المادة  5مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب لعاـ  1974عمى  " :أ -يعقد المجمس ثبلث

دكرات عادية في السنة  ،األكلى في أكؿ ثبلثاء مف شير تشريف األكؿ كحتى نياية شير كانكف األكؿ  ،كالثانية

مف منتصؼ شير ش باط كحتى نياية شير آذار  ،كالثالثة مف منتصؼ شير أيار كحتى نياية شير حزيراف ،

".....
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كإقرار مشاريع القوانٌن احملالة إليو من اغبكومة  ،ككذلك اقرتاح القوانٌن  ،كالنظر يف
اؼبراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس اعبمهورية  ،مع األخذ بعٌن االعتبار أنو ينظر يف
ىذه اؼبراسيم كتلة كاحدة  ،فإذا مل يكن ىناؾ اقرتاحات للتعديل أك اإللغاء ؽبا من
قبل األعضاء فإهنا ال ربتاج إىل تصويت  ،يف حٌن كحسب اؼبادة  555فإف باقي
أياـ السنة كالبالغة تقريبا  554يوـ  ،يتوىل رئيس اعبمهورية سلطة التشريع منفردان يف
أم موضوع أك ؾبػػاؿ  ،كبصرؼ النظر عما إذا كاف قد سبق سلس الشعب أف شرع
شرع بإصدار اؼبراسيم التشريعية تنظيمان ألكؿ مرة أك
فيو أـ ال  ،إذ يستطيع أف يي ٌ

تعديالن ؼبا ىو قائم .
 كفوؽ ذلك يستطيع رئيس اعبمهورية كالذم يرأس السلطة التنفيذية أف يشرع أةناء
انعقاد اسلس إذا ما دعت الضركرة القصول اؼبتعلقة دبصا البالد القومية أك
دبقتضيات األمن القومي ذلك  ،كلتدقيق اؼبعايًن كالضوابط اليت تدخل ضمن مصا
البالد القومية أك مقتضيات األمن القومي كدستورية اؼبرسوـ  ،يقتضي الل وء لتطبيق
الفقرة الثانية من اؼبادة  531من الدستور اؼبلغى كالطعن بذلك أماـ احملكمة
الدستورية العليا اؼبعٌن أعضاؤىا من قبل الرئيس  ،كباعرتاض مقدـ من ربع أعضاء
ؾبلس الشعب  ،كالسؤاؿ اؼبطركح كيف حملكمة يعٌن أعضاؤىا صبيعهم من قبل الرئيس
أف تقضي بعدـ دستورية مراسيم تشريعية تصدر عن رئيس اعبمهورية  ،أك رباكم
الرئيس كفاقان ألحكاـ الدستور اؼبادة  55من الدستور اؼبلغى  ،كحا كفق أحكاـ

الدستور اعبديد
 ينفرد رئيس اعبمهورية بسلطة التشريع يف اؼبدة الفاصلة بٌن كالييت ؾبلسٌن كال حاجة
لعرض ىذه التشريعات على ؾبلس الشعب الذم سيأيت بعد صدكرىا  ،كإذا ما
أخذنا بعٌن االعتبار نصي اؼبادتٌن  14كاؼبادة  20من الدستور اؼبلغى ن5ن فإف اؼبدة
) -)1تنص المادة ; 8مف الدستكر الممغى عمى أنو1ػ تجرم االنتخابات خبلؿ األياـ التسعيف التي تمي تاريخ انتياء
مدة مجمس الشعب "...و تنص المادة  90عمى أف " 1ػ يدعى مجمس الشعب إلى االجتماع بمرسكـ يصدر=
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الفاصلة بٌن كالييت ؾبلس قد تصل إىل  501يوـ  ،تستطيع السلطة التنفيذية أف
تشرع من القوانٌن ما تراه مالئمان كأدكات لعملها كفق كجهة نظرىا فقط دكف الوقوؼ
على رأم اؽبيئة التمثيليةنؾبلس الشعبن .
 إف اؼبراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس اعبمهورية تعترب نافذة دب رد إصدارىا كنشرىا
يف اعبريدة الرظبية  ،بينما ييقر اسلس القوانٌن كترسل إىل رئيس اعبمهورية الذم وبق
لو االعرتاض عليها خالؿ مهلة شهر من تاريخ كركدىا إىل رئاسة اعبمهورية كفق
أحكاـ اؼبادة  54من الدستور  ،كال يبكن بعد إعاديا إىل ؾبلس الشعب ذباكز ىذا
االعرتاض إال إذا أقرىا اسلس ةانيةن بأكثرية ةلثي أعضائو  ،كىو األمر الذم مل يتحقق
بأف يت اكز األعضاء كتاب االعرتاض طيلة األدكار التشريعية التسعة خالؿ نفاذ
دستور  ،5534ألسباب عديدة منها اػبلط الذىين بٌن مهنية العمل القانوين
التشريعي كبٌن اؼبكانة الشخصية لرئيس اعبمهورية يف النظاـ السياسي القائم لدل
رئيس كأعضاء ؾبلس الشعب  ،كعدـ كجود تقليد برؼباين أك سوابق برؼبانية لتفعيل
النص الدستورم بإمكانية مناقشة كتاب االعرتاض اؼبوجو من رئيس اعبمهورية سلس
الشعب إذ يتم التعامل معو بكثًن من التقديس  ،على الرغم من أف الفكرة القانونية
اليت قد وبملها كتاب االعرتاض تيع ٌدىا عاد نة اغبكومة عندما ال تتمكن من تفادم
تعديل ما ق أةناء مناقشة اسلس ؼبشركع اغبكومة أك تقرير الل نة اؼبعد حولو على
إحدل مواد مشركع القانوف الذم سبق كأعدتو ضمن األجهزة الفنية لدل الدكائر
اغبكومية يف الوزارة اؼبعنية ن5ن فضالن عما كاف يصدر عن بعال أعضاء اغبكومة من

=عف رئيس الجميكرية خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ إعبلف نتائج االنتخاب كيجتمع حكمان في اليكـ
السادس عشر إذا لـ يصدر مرسكـ دعكتو."... .

) -)1تنص المادة ;< مف الدستكر الممغى " يصدر رئيس الجميكرية القكانيف التي يقرىا مجمس الشعب كيحؽ لو
االعتراض عمى ىذه القكانيف بقرار معمؿ خبلؿ شير مف تاريخ كركدىا إلى رئاسة الجميكرية فإذا اقرىا

المجمس ثانية بأكثرية ثمثي أعضائو أصدرىا رئيس الجميكرية "  ،وأحد األمثمة  :في الدكر التشريعي الثامف

لمجمس الشعب السكرم استشعر أعضاء لجنة الخدمات في معرض مناقشة مشركع القانكف الناظـ لمينة
الصرافة المعركض عمى جدكؿ أعماليا  -كقد تضمف أف تعديؿ إحدل مكاده كىي المادة رقـ  4سيتـ=
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عدـ اكرتاث دبا ييدخل على مشركع القانوف من تعديالت  ،كالتصريح بأف كل ذلك
يبكن تفاديو كإرجاعو إىل اسلس عن طريق حق االعرتاض اؼبمنوح بنص الدستور
لرئيس اعبمهورية .
 الدستور اؼبلغى مل يتضمن مهلة ؿبددة إلصدار القوانٌن من قبل رئيس اعبمهورية ،
كإذا ما أخذنا بعٌن االعتبار أف ىذا اإلصدار الفعلي من الرئيس ىو دبثابة إةبات
لوجود التشريع كأمر موجو من رئيس اعبمهورية إىل السلطتٌن التنفيذية كالقضائية
بتنفيذ التشريع كالعمل بو كاحرتامو  ،فضالن عن أف اؼبشرع الدستورم يف سػػورية مل
يأخذ "باإلص ػ ػ ػػدار اؼبفرتض "ن5ن عند مضي مدة االعرتاض كعدـ إصداره من قبل
رئيس اعبمهورية  ،كللسلطة التنفيذية يف ىذه اغبالة تأخًن إصدار القوانٌن لسبب أك
آلخر  ،حيث يكفي كجود ىذه اإلمكانية بغال النظر عن أسباب التأخًن .

 إف تعديل أك إلغاء اؼبراسيم التشريعية من قبل ؾبلس الشعب يتطلب نصابان ؿبددان
بأكثرية ةلثي أعضائو اؼبس لٌن غبضور اعبلسة  ،على أف ال يقل عن أكثرية أعضائو
اؼبطلقة  ،األمر الذم مل وبدث طيلة األدكار التشريعية التسعة سلس الشعب ،
=بمكجب "مرسكـ " -أف الحككمة ترغب بالتعديؿ بمرسكـ تنظيمي أم كزارم كبمعنى آخر أف يتضمف مشركع
القانكف تفكيضان تشريعيان لمسمطة التنفيذية بتعديؿ المادة دكف العكدة لمجمس الشعب أك صدكر صؾ تشريعي
بالتعديؿ ،ك لـ تقبؿ المجنة بذلؾ كحذفت تعبير "مرسكـ" كاستبدلتو بتعبير "بنص تشريعي"  ،كعندما تمت
مناقشة تقرير المجنة في الجمسة العامة حاكؿ ممثؿ الحككمة الكزير المختص إقناع المجمس بالعكدة إلى
التعبير المستخدـ في مشركع القانكف كما كرد مف الحككمة  ،كلـ ينجح  ،كعندما أقر مشركع القانكف أرسؿ مف
مجمس الشعب إلى رئيس الجميكرية  ،عاد القانكف مع كتاب االعتراض رقـ  3تاريخ  2006/4/3كيتضمف
ضركرة مناقشة العكدة إلى كممة " مرسكـ " كما كردت في مشركع الحككمة إلكساب النص مركنة أكبر  ،كعند
إدراج كتاب االعتراض عمى جدكؿ أعماؿ المجمس كتبلكتو في الجمسة األكلى المنعقدة في  2006/4/19مف
الدكرة االستثنائية  ،كعندما حاكؿ أحد أعضاء المجمس مناقشة كتاب االعتراض كالتعميؽ عمى مضمكنو في
الجمسة العامة كقبؿ إحالتو إلى المج نة  ،تفاجأ األعضاء بأف ىناؾ مف سيتقدـ بمداخمة كحاكؿ رئيس المجمس
أكثر مف مرة إفياـ العضك أف البند المطركح ىك كتاب االعتراض المكجو مف رئيس الجميكرية إلى المجمس ،
))1

كفي نياية المطاؼ تـ إقرار القانكف بعد األخذ بالتعديؿ الكارد في كتاب االعتراض ".
– عبد الرشيد مأمكف  ،الكجيز في المدخؿ لمعمكـ القانكنية (نظرية القانكف )  ،دار النيضة العربية بالقاىرة ،
بدكف سنة نشر ،ص 159-158
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ألسباب مرتبطة بطبيعة تركيبة النظاـ السياسي يف سورية  ،فرئيس اعبمهورية ىو
األمٌن العاـ كالحقان األمٌن القطرم غبزب البعث العريب االشرتاكي الذم يقود جبهة
كطنية تقدمية  ،كيقود الدكلة كاستمع من خالؿ نص اؼبادة الثامنة يف الدستور ن5ن،
كبدكرىا فإف ىذه األسباب انعكست على األداء التشريعي للم لس كش ٌكل ما
ترسخ ىذا األداء باؼبمارسة العملية لعقود من
يسمى قوة عزـ العطالة اليت نت ت عن ٌ
الزمن  ،كباحملصلة فقد أعدمت أم فكر ريادم أك يمبادر لدل األغلبية الربؼبانية يف
ؾبلس الشعب اليت كانت تشعر بأهنا تدين بعضويتها يف اسلس كبكوهنم أعضاء
ن1ن

معينٌن للقيادات اغبزبية
كأف ىذا النصاب احملدد بأكثرية ةلثي أعضاء اسلس اؼبس لٌن غبضور اعبلسة ،
على أف ال يقل عن أكثرية أعضائو اؼبطلقة  ،مل يكن ليتطلبو تعديل نص أم قانوف
.

يمقر من قبل ؾبلس الشعب نفسو صاحب االختصاص األصيل دستوريان ككفق
األعراؼ الربؼبانية العاؼبية  ،فضالن عن أف لرئيس اعبمهورية تعديل أم قانوف دبرسوـ

))1
))2

– د .كماؿ الغالي  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 568
– ومف باب اإلنصاؼ فإف ما كرد ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ بأف المجمس لـ يشيد كجكد بعض األعضاء
حتى ضمف األغمبية البرلمانية المكجكدة فيو كاف لدييـ ثقافة أداء مختمفة لتحقيؽ األفكار السياسية التي
تضمنتيا ذات القكاعد الدستكرية النافذة  ،كقد عممكا عمى ترجمة ذلؾ عمميان  ،كاصطدمكا بعزـ العطالة الذم
أشرنا إليو في المتف  ،كالذم ككنتو الثقافة التي كصمت إلى حد التجذر داخؿ كخارج البرلماف  ،كحتى في
قناعة القيادة السياسية عف دكر األغمبية البرلمانية داخؿ المجمس  ،كآفاؽ ىذا الدكر ،كىك ما شكؿ حالة مف
اإلنكار كاالستنكار لمحاكالت األداء المختمفة ىذه  ،كالدليؿ عمى ذلؾ ما حدث في الدكر التشريعي الثامف
لمجمس الشعب الذم لسبب أك مخر  -كال مجاؿ لمحديث عف ىذه األسباب – فقد كصمت عدد مف الككادر
الحزبية بمغ عددىا تقريبا أربعيف عضكان مف أصؿ مجمكع األعضاء المنتميف لحزب البعث في المجمس ش ٌكؿ

عما يجب أف يككف عميو األداء البرلماني
في مجمكعو ىذا العدد  ،كدكف سابؽ اتفاؽ فيما بينيـ  ،رؤيا مختمفة ٌ
في الكظيفتيف التشريعية كالرقابية لؤلغمبية البرلمانية  ،األمر الذم حدا بالقيادة الحزبية إلى تفادم إعادة ىذه

الككادر مجددان إلى مجمس الشعب  ،كالعكدة لبلنتقاء مف بيف الككادر القيادية في القكاعد الحزبية  ،كاالبتعاد ما
أمكف عف الككادر الحزبية المينية لضماف عدـ تكرار الصعكبة التي كاجيتيا القيادة الحزبية كرئاسة مجمس

الشعب مع كجكد رؤيا مختمفة عما تعكدت عمى التعامؿ معو .

366

تشريعي مهما كانت ماىية اؼبوضوع الذم يعاعبو ىذا القانوف  ،أك الزمن الذم مضى
على صدكره قصر أك طاؿ .
 يبلك رئيس اعبمهورية سندان للمادة  551أف يستفيت الشعب على تشريعات تتعلق
بالقضايا اؼبهمة اليت تتصل دبصا البالد العليا  ،كتكوف نتي ة االستفتاء ملزمة
ؿبصنة عن الطعن بدستوريتها أماـ احملكمة
كنافذة من تاريخ إعالهنا كنشرىا كتكوف ٌ
الدستورية العليا .
 ال يبكن إغفاؿ أف التشريعات العادية اليت أقرىا ؾبلس الشعب كانت تتم كحالة
الطوارئ كانت الزالت معلنة من تاريخ  5524/4/4أم بتاريخ سابق لصدكر دستور
عاـ  ، 5534كحا أف البعال أشار إىل أف حالة الطوارئ كانت معلنة منذ عاـ
 5514على كبو متقطع ن5ن إىل أف ق إهناء ىذه اغبالة باؼبرسوـ التشريعي 525
تاريخ  1055/3/15كطبقان ؽبذه اغبالة فإف اغباكم العريف ىو رئيس ؾبلس الوزراء
مفوضان من رئيس اعبمهورية  ،مع أف ىناؾ رأم يقلل من أنبية ىذا األمر  ،كأف ىذه
اغبالة تعطل إىل مدل كاسع اغبريات العامة يف حٌن أف سلطة الربؼباف كالقضاء ال
تتأةر كتبقى قائمة بالرغم من إعالف حالة الطوارئ ن1ن ،كرغم تقديرنا الكبًن ؽبذا الرأم
كلقائلو  ،فإنو ينطبق على اغبالة اليت تعلن فيها حالة الطوارئ ألياـ معدكدة أك
ألشهر ،كلكن السؤاؿ يكمن يف جدكل االستمرار بأداء الوميفة التشريعية من قبل
ؾبلس الشعب كإقرار التشريعات ل تعليق أحكاـ ىذه التشريعات عندما تتعارض
مع التدابًن كاإلجراءات اليت للحاكم العريف القياـ هبا عند إعالف حالة الطوارئ كفق
))1

– كالتي كانت يمعمنة بمكجب قانكف الطكارئ رقـ  162تاريخ  ، 1958/9/27كالذم ألغي العمؿ بو بمكجب
المرسكـ التشريعي النافذ حاليان رقـ  51لعاـ  1962لممزيد راجع  - :ادوار حشوة  ،مقالة بعنواف "األمر
العرفي بيف الفوضى والضرورة " نشرت في مجمة المحاموف الصادرة عف نقابة المحاميف في الجميورية

))2

العربية السورية  ،العدد األوؿ  ،لعاـ  9<:8ص . 599

– الرأم ألستاذنا الكبير رئيس المحكمة الدستكرية األسبؽ القاضي المستشار نصرت منبل حيدر ،مقالة بعنكاف
"طبيعة نظاـ الحكـ السكرم في ضكء قكاعد النظاميف البرلماني كالرئاسي "  ،مجمة المحامكف في سكرية ،
العدد األكؿ لعاـ  ، 1978ص . 54
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أحكاـ اؼبادة الرابعة من اؼبرسوـ  15لعاـ  5521ن5ن ،أك عندما يل أ اؼبشرع إىل
إصدار بعال القوانٌن االستثنائية  ،كوبدث ؿباكم استثنائية لتطبيق أحكاـ تلك
القوانٌن  ،كيستمر ىذا الوضع لعقود من الزمن  ،كبالتأكيد فإف ذلك لن يؤدم إىل
تعليق أعماؿ اسلس كسيستمر بعقد جلساتو  ،إال أنو سيؤةر يف سلطة اسلس ،
كسيخلق من حيث النتي ة بيئة قانونية معينة تؤةر يف سلطة اسلس التشريعية ،
كييكرس لثقافة األمر الواقع يف استمع  ،كىيمنة السلطة التنفيذية كاػبضوع لتقديرايا ،
كىو ما يناؿ من تطبيق مبدأ دكلة القانوف .
من خالؿ كل ما بينٌاه لنفا ب َّ
أف اؼبشرع الدستورم قد يكوف اذبو إىل تقوية
سلطة رئيس اعبمهورية دبواجهة اسلس باعتباره منتخبان من الشعب مباشرة  ،كباعتباره

))1

– حددت المادة  4مف المرسكـ رقـ  51تاريخ  1962/12/22المتعمؽ بأحكاـ الطكارئ التدابير كاإلجراءات التي
لمحاكـ العرفي القياـ بيا عند إعبلف حالة الطكارئ " لمحاكـ العرفي أك نائبو أف يصدر أكامر كتابية باتخاذ
جميع القيكد كالتدابير امتية أك بعضيا كأف يحيؿ مخالفتيا إلى المحاكـ العسكرية :
أ -كضع قيكد عمى حرية األشخاص في االجتماع كاإلقامة كالتنقؿ كالمركر في أماكف أك أكقات معينة
كتكقيؼ المشتبو فييـ  ،أك الخطريف عمى األمف كالنظاـ العاـ تكقيفا احتياطيا  ،ك اإلجازة في تحرم األشخاص
كاألماكف في أم كقت كتكميؼ أم شخص بتأدية أم عمؿ مف األعماؿ .
ب -مراقبة الرسائؿ كالمخابرات أيا كاف نكعيا  ،كمراقبة الصحؼ كالنشرات كالمؤلفات كالرسكـ كالمطبكعات
كاإلذاعات كجميع كسائؿ التعبير كالدعاية كاإلعبلف قبؿ نشرىا كضبطيا كمصادرتيا كتعطيميا كالغاء امتيازىا
كاغبلؽ أماكف طبعيا .
ج -تحديد مكاعيد فتح األماكف العامة كاغبلقيا
د – سحب إجازات األسمحة كالذخائر كالمكاد القابمة لبلنفجار كالمفرقعات عمى اختبلؼ أنكاعيا كاألمر بتسميميا
كضبطيا كاغبلؽ مخازف األسمحة .
ىػ  -إخبلء بعض المناطؽ أك عزليا كتنظيـ كسائؿ النقؿ كحصر المكاصبلت كتحديدىا بيف المناطؽ المختمفة
ك – االستيبلء عمى أم منقكؿ أك عقار كفرض الحراسة المؤقتة عمى الشركات كالمؤسسات  ،كتأجيؿ الديكف
كااللتزامات المستحقة  ،كالتي تستحؽ عمى ما يجرم االستيبلء عميو
ز – تحديد العقكبات التي تفرض عمى مخالفة ىذه األكامر عمى أال تزيد عمى الحبس مدة ثبلث سنكات كعمى
الغرامة حتى ثبلثة آالؼ ليرة أك إحداىما  ،كاذا لـ يحدد األمر العقكبات عمى مخالفة أحكامو فيعاقب بالحبس
مدة ال تزيد عمى ستة أشير كبغرامة ال تزيد عمى خمسمائة ليرة سكرية أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف  ،كؿ ذلؾ
مع عدـ اإلخبلؿ بالعقكبات األشد المنصكص عمييا في القكانيف األخرل " .
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يضمن السًن اؼبنتظم للسلطات العامة ن اؼبادة  54دستور ملغى ن إال أف النتي ة
كانت أف حدث خلل يف مفهوـ التوازف بٌن السلطتٌن الذم هبعل طبيعة العالقة
مبنية على التعاكف  ،كقد قبم عن ذلك غلبة كتفوؽ السلطة التنفيذية على السلطة
التشريعية يف االختصاص التشريعي  ،ككاف من ضمن العوامل الرئيسية اليت أدت إىل
ضعف األداء التشريعي سلس الشعب إضافة إىل عوامل أخرل سيأيت توضيحها
تباعان.

ةانيان – الصالحيات التشريعية لرئيس الجمهورية وفق أحكام دستور ٕٕٔٓ
كبالعودة ؼبوقف اؼبشرع الدستورم يف الدستور اعبديد  ،كاغبدكد اليت رظبها
للصالحيات التشريعية اؼبمنوحة لرئيس اعبمهورية البد بدايةن أف نوضح أف للية إسناد
السلطة لرئيس اعبمهورية قد اختلفت :
ٔ -كيفية انتخاب رئيس الجمهورية  :نص الدستور اعبديد يف المادة ٘ ٛمنو

على أف  ":الرتشيح ؼبنصب رئيس اعبمهورية كفق اآليت  -5 :يدعو رئيس ؾبلس
الشعب النتخاب رئيس قبل انتهاء كالية الرئيس القائم يف مدة التقل عن ستٌن يوما
كال تزيد عن تسعٌن يوما  -1 ،يقدـ طلب الرتشيح إىل احملكمة الدستورية العليا ،
كيس ل يف س ل خاص  ،كذلك خالؿ مدة عشرة أياـ من تاريخ إعالف الدعوة
النتخاب الرئيس  -4 ،ال يقبل طلب الرتشيح إال إذا كاف طالب الرتشيح حاصال
على تأييد خطي لرتشيحو من طبسة كةالةٌن عضوا على األقل من أعضاء ؾبلس
الشعب  ،كال هبوز لعضو ؾبلس الشعب أف يبنح تأييده إال ؼبرشح كاحد  -3 ،يتم
فحص طلبات الرتشيح من قبل احملكمة الدستورية العليا كيبت فيها خالؿ طبسة
أياـ تلي اؼبدة احملددة لتس يلها  -1 ،إذا مل تتوافر الشركط اؼبطلوبة للرتشيح سول
دبرشح كاحد خالؿ اؼبهلة احملددة يتوجب على رئيس ؾبلس الشعب الدعوة إىل فتح
باب الرتشيح ؾبددا" كفق الشركط ذايا  ، " .كما نصت المادة  ٛٙانتخاب رئيس
اعبمهورية على مرحلتٌن يف حاؿ مل وبصل اؼبرشح على األغلبية اؼبطلقة للمقرتعٌن إذ
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تضمنت اؼبادة التايل  -5 " :ينتخب رئيس اعبمهورية من الشعب مباشرة -1 ،
يعد فائزا دبنصب رئيس اعبمهورية اؼبرشح الذم وبصل على األغلبية اؼبطلقة للذين
شاركوا يف االنتخابات  ،كإذا مل وبصل أم من اؼبرشحٌن على ىذه األغلبية أعيد
االنتخاب خالؿ أسبوعٌن بٌن اؼبرشحٌن االةنٌن اللذين حصال على أكرب عدد من
أصوات الناخبٌن الذين أدلوا بأصوايم  -4 ،تعلن نتائج االنتخاب من قبل رئيس
ؾبلس الشعب ".

إال أنو كيف الدستور اعبديد استمرت الصالحيات اؼبخولة للرئيس دكف تغيًن دبا فيها

الصالحيات اؼبخولة لو أةناء كبعد اقباز ؾبلس الشعب لوميفتو التشريعية كحق االعرتاض
على القوانٌن اؼبقرة من اسلس  ،كإصدار القوانٌن كحل ؾبلس الشعب  ،ككذلك يف الل وء
إىل أخذ رأم الشعب مباشرة بإجراء االستفتاء ن5ن ،إال أن االختالف كاف يف صالحيات

رئيس اعبمهورية اؼبتعلقة بسلطتو يف إصدار التشريعات ن اؼبراسيم التشريعية ن اؼبستمدة
مباشرة من أحكاـ الدستور  ،كدبوجب أحكاـ اؼبادة  554من الدستور اعبديد اليت نصت
على أف -1 ":يتوىل رئيس اعبمهورية سلطة التشريع خارج دكرات انعقاد ؾبلس الشعب

أك أةناء انعقادىا إذ استدع الضرورة القصوى ذلك  ،أك خالؿ الفرتة اليت يكوف فيها
اسلس منحال  -1 ،تعرض ىذه التشريعات على اسلس خالؿ طبسة عشر يوما من
انعقاد أكؿ جلسة لو  -4 ،للم لس اغبق يف إلغاء ىذه التشريعات أك تعديلها بقانوف ،
كذلك بأكثرية أعضائو اؼبس لٌن غبضور اعبلسة  ،على أف التقل عن أكثرية أعضائو
اؼبطلقة دكف أف يكوف ؽبذا التعديل أك اإللغاء أةر رجعي  ،كإذا مل يلغها اسلس أك يعدؽبا
عدت مقرة حكما ".

كنستنتج من ىذا النص أنو مل تىػ يعد سلطة رئيس اعبمهورية يف إصدار التشريعات كما

كانت عليو سابقان  ،حيث كاف يتناكب يف التوقيت مع ؾبلس الشعب على إصدار
))1

– نصت المادة  116مف الدستكر الجديد " لرئيس الجميكرية أف يستفتي الشعب في القضايا الميمة التي تتصؿ
بمصالح الببلد العميا  ،كتككف نتيجة االستفتاء ممزمة كنافذة مف تاريخ إعبلنيا  ،كينشرىا رئيس الجميكرية ".
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التشريعات  ،كللم لس طيلة مدة انعقاده إقرار التشريعات  ،يف حٌن كاف لرئيس
اعبمهورية خارج دكرات االنعقاد كبٌن كاليتٌن تشريعيتٌن تويل مهمة التشريع دبوجب
اؼبراسيم التشريعية  ،كاستثناءن إصدار اؼبراسيم التشريعية أةناء انعقاد دكرات اسلس إذا
استدعت الضركرة القصول اؼبتعلقة دبصا البالد القومية أك دبقتضيات األمن القومي فقط
كدبوجب أحكاـ الدستور اعبديد فقد عمد المشرع الدستوري إلى :
رص على أف ال يقل
 النص على أف يدعى اسلس لثالث دكرات عادية يف السنة ىكح ى

ؾبموعها عن ستة أشهر ن اؼبادة 5/21ن.
 إعادة صياغة اؼبادة  555من دستور  5534يف اؼبادة  554من دستور ، 1051كذلك بدمج الفقرات األكىل كالثانية كالرابعة منها بفقرة كاحدة كىي األكىل  ،كإغباؽ
كصف الضركرة القصول حباليت التشريع داخل أك خارج دكرات االنعقاد  ،كاإلبقاء
على سلطة رئيس اعبمهورية يف التشريع يف اغبالة اليت يكوف فيها اسلس منحالن (إما
بقرار من رئيس اعبمهورية كفق أحكاـ اؼبادة  555دستور  ، 1051أك حكمان بانتهاء
كاليتو التشريعية أم يف الفرتة الفاصلة بٌن كاليتٌن كفاقان للمهل الدستورية اؼبنصوص

عليها يف اؼبادتٌن  23 – 21دستور.) 1051

 إضافة" إىل تقصًن اؼبدة اليت يكوف فيها اسلس منحالن  ،كذلك بإعادة ترتيب اؼبهلالدستورية اؼبنصوص عليها يف ناؼبادتٌن  20- 14من دستور 5534ن ن5ن دبوجب
أحكاـ اؼبادتٌن ن 23 –21من دستور  1051ن .
))1

– كانت المادة  58مف دستكر  1973تنص عمى أف 1 ":ػ تجرم االنتخابات خبلؿ األياـ التسعيف التي تمي
تاريخ انتياء مدة مجمس الشعب2 .ػ يعكد المجمس إلى االنعقاد حكم نا إذا لـ ينتخب غيره كيجتمع بعد انقضاء

التسعيف يكمان كيبقى قائمان حتى يتـ انتخاب مجمس جديد ، " .كما نصت المادة  60مف دستكر  1973عمى أف

1":ػ يدعى مجمس الشعب إلى االجتماع بمرسكـ يصدر عف رئيس الجميكرية خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ
إعبلف نتائج االنتخاب كيجتمع حكمان في اليكـ السادس عشر إذا لـ يصدر مرسكـ دعكتو ".أي أف الحد األعمى
لممدة الفاصمة بيف واليتيف كانت وفؽ أحكاـ دستور  9<:6ىي  /908/يوـ  ،في حيف نصت المادة  62مف

دستكر  2012عمى أف " تجرم االنتخابات خبلؿ األياـ الستيف التي تسبؽ تاريخ انتياء كالية مجمس الشعب ،
 -2يستمر المجمس في االنعقاد حكمان إذا لـ ينتخب غيره كيبقى قائمان حتى يتـ انتخاب مجمس جديد "  ،ككذلؾ=
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نستنتج من كل ما تقدم أن المشرع الدستوري في الدستور الجديد قد نحا
باتجاه تقليى الصالحيات التشريعية لرئيس الجمهورية ووضعها في إطار االستثناء
لضرورة عدم وجود فرا تشريعي  ،وبذلك أصبال رئيس الجمهورية مشرعاً في
ظروف استثنائية ومحددة تقع ضمن حالتٌن :
 الحالة األولى  :مرتبطػ ػػة بوجود الضػػركرة القصول اليت تستدعي تدخلو بإصدارالتشريعات بصرؼ النظر عن التوقيت داخل أك خارج انعقاد دكرات اسلس .
 الحالة الثانية :مرتبطة بعدـ كجود ؾبلس شعب منتخب كما مر معنا لنفان  ،كىذهالصالحيات التشريعية اؼبرتبطة حباالت معينة كبأكقات ؿبددة ستلعب دكران  -كلو
نظريان  -يف ربديد طبيعة العالقة بٌن السلطة التنفيذية اليت يرأسها رئيس اعبمهورية
كبٌن السلطة التشريعية اليت يتوالىا ؾبلس الشعب .

ٕ-سلطة الرئيس في التشريع وأثرىا على طبيعة العالقة بين السلطتين:

كحب سب نصوص الدستور اعبديد فإف سلطة رئيس اعبمهورية يف التشريع أصبحت سلطة

استثنائية ال سبارس إال يف أحواؿ كأكقات ؿبددة  ،مع أف ؾبريات األمور تؤكد على أف
األجهزة الفنية اؼبخولة بإعداد مشركعات القوانٌن  ،كاليت ربيلها إىل رئيس اعبمهورية
الستكماؿ أسباب صدكرىا بالصك التشريعي كفقان ألحكاـ اؼبادة  550من الدستور
اعبديد  ،الزالت تستخدـ الطريقة الشكلية بالتقدًن كالعرض نمرسوـ  /قانوفن  ،كالزالت
تصدر العديد من اؼبراسيم التشريعية خالفان ألحكاـ اؼبادة  5/554من الدستور اعبديد
حسب ما يبكن استخالصو من أحكامها ن5ن .
=نصت المادة  64مف دستكر  2012عمى أنو  -1" :يدعى مجمس الشعب لبلنعقاد بمرسكـ يصدر عف رئيس
الجميكرية خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ انتياء كالية المجمس القائـ أك مف تاريخ إعبلف نتائج االنتخاب في
حاؿ عدـ كجكده  ،كينعقد حكمان في اليكـ السادس عشر إذا لـ يصدر مرسكـ دعكتو  "... -2 ،أي أف المدة

)-)1

تقمصت وأصبحت في الحد األقصى  /98/يوماً.

كاألمثمة :مر.ت رقـ  26تاريخ  " 2012 /4/2إعفاء منشبت المداجف ك المباقر مف ضريبة الدخؿ المقطكع

كاألرباح الحقيقية لمدة خمسة أعكاـ اعتبا ار مف تكميؼ عاـ  ، "2012مر.ت رقـ  27تاريخ " 2012/4/5جكاز
الجمع بيف المعاش التقاعدم كاألجر المخصص ليـ كفؽ أحكاـ القكانيف النافذة ألصحاب المناصب "  ،مر.ت=
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كنعود لتفصيل اغباالت اليت يتوىل فيها رئيس اعبمهورية سلطة التشريع :
 الحالة األولى  :يبكن لرئيس اعبمهورية أف يصدر اؼبراسيم التشريعية خارج دكراتانعقاد ؾبلس الشعب أك أةناء انعقادىا شرط أن تستدعي الضرورة القصوى إصدار مثل
ىذه اؼبراسيم كيف ىذه اغبالة تتوىل احملكمة الدستورية فبارسة الرقابة الدستورية على ىذه
اؼبراسيم التشريعية سندان للمادتٌن  533 -532من الدستور اعبديد  ،كفيما إذا كاف ىذا
النوع من التشريع كىذه الصالحية االستثنائية يف تويل سلطة التشريع قد ق يف مل كجود
ضركرة قصول بررت ذلك .
إال أنو من اؼبهم اإلشارة إىل أف الت ربة الربؼبانية يف ؾبلس الشعب دلٌلت على مدار
عقود من الزمن أف مؤسسة االعرتاض على دستورية أم من القوانٌن اليت صدرت خالؿ
األدكار التشريعية فضالن عن اؼبراسيم التشريعية مل تػي ٌفعل ن5ن مع التنويو إىل أنو إذا كاف
اإلشكاؿ ي ٌكمن بالنصوص  ،فإف الدستور اعبديد أحدث أحكامان جديدة  ،كع ٌدؿ بعال
األحكاـ اليت كانت مطبقة يف الدستور اؼبلغى كنلخصها على النحو التايل :

=رقـ  29تاريخ  " 2012/4/26الخاص باستصبلح األراضي الزراعية "  ،كمر.ت  32تاريخ 2012/5/2
"إحداث صندكؽ تقاعد الفنانيف التشكيمييف"  ،كمر.ت رقـ  37تاريخ  " 2012 /5/13إحداث خزانة تقاعد نقابة
مقاكلي اإلنشاءات " كمر.ت رقـ  38تاريخ  " 2012/5/13القاضي بإحداث نقابة التمريض كالميف الطبية
كالصحية المساعدة"  ،كمر.ت رقـ  40تاريخ  " 2012/5/20الخاص بمخالفات البناء"  ،كمر.ت رقـ  9تاريخ
 " 2013/1/15القا ضي بإحداث محاكـ جزائية تمكينية بدائية كاستئنافية لمنظر في القضايا التمكينية في كؿ
محافظة"  ،كمر.ت رقـ  10تاريخ  " 2013/1/15القاضي بإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائـ
المتعمقة باألمكاؿ العامة"  ،كمر.ت رقـ  20تاريخ  " 2013/4/2الخاص بجريمة خطؼ األشخاص كالعقكبات
المترتبة عمى ذلؾ"

)  –)1رغـ كثرة الدراسات التي قدمت مف كافة األكساط القانكنية كالحقكقييف كنقابة المحاميف  ،كحتى الدراسات
القانكنية التي قدمت لييئات المكاتب القانكنية في فركع الحزب في المحافظات عف الكـ اليائؿ مف التشريعات
التي صدرت ككانت تحمؿ في بعض نصكص مكادىا المخالفات الدستكرية ( كالتي تضمف البعض منيا حجب
حؽ التقاضي أك سمكؾ طريؽ الطعف – منع القضاء مف استخداـ األسباب المخففة القانكنية في بعض الجرائـ ،
ككذلؾ بعض النصوص التي حجبت طرؽ الطعف والمراجعة كسترد الحقان عمى نحك مفصؿ عند البحث في
المبادرة التشريعية.
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ٔ) فتح الدستور اعبديد طريقان جديدان للطعن يف دستورية النصوص القانونية عن طريق
زبويل احملكمة الدستورية العليا النظر يف الدفع بعدـ دستورية النص القانوين اؼبطبق يف
معرض الطعن باألحكاـ القضائية  ،ككضعت شركطان لذلك  ،األول أف يكوف الدفع

أماـ محكمة النق

وىي محكمة قانون كتقع يف قمة اؽبرـ القضائي  ،كمل يفتح

اساؿ للمتقاضٌن بذلك أماـ أية ؿبكمة أخرل  ،ألف تعبًن "الطعن" الذم كرد بالنص
يفرتض أف اؼبقصود بو ىو احملكمة اليت تنظر بالطعوف ن5ن ،كالثاني أف ترل احملكمة
النامرة يف الطعن أف الدفع جدم كضركرم للبت يف الطعن  ،كالثالث أف تقرر

ؿبكمة النقال النامرة بالطعن كقف النظر يف الدعول كإحالتها إىل احملكمة الدستورية
يتعٌن عليها البت بالدفع بعدـ الدستورية خالؿ مدة ةالةٌن يومان من
العليا  ،اليت ٌ
تاريخ قيد اإلحالة لديها كفق ما نصت عليو الفقرة الثانية من اؼبادة  533من

الدستور اعبديد ن1ن.

))1

– مع أننا نميؿ الى ال قكؿ أف الدفع يمكف أف يثار أماـ محكمة االستئناؼ(الدرجة الثانية) عمى اعتبار أف
االستئناؼ ىك مف طرؽ الطعف باألحكاـ القضائية كما يستدؿ مف المادة  212في قانكف األصكؿ الجزائية ،

))2

كالمادتيف  237، 221مف قانكف أصكؿ المحاكمات في المكاد المدنية .

– نصت المادة  147عمى ما يمي  ":تتكلى المحكمة الدستكرية العميا الرقابة عمى دستكرية القكانيف عمى النحك
امتي  -9 :النظر بعدـ دستكرية قانكف كالبت فييا كفقا لما يأتي  :أ -إذا اعترض رئيس الجميكرية أك خمس
أعضاء مجمس الشعب عمى دستكرية قانكف قبؿ إصداره بكقؼ إصداره إلى أف تبت المحكمة فيو خبلؿ مدة

خمسة عشر يكمان مف تاريخ تسجيؿ االعتراض لدييا  ،كاذا كاف لمقانكف صفة االستعجاؿ كجب عمى المحكمة

أف تبت فيو خبلؿ مدة سبعة أياـ  ،ب – إذا اعترض خمس أعضاء مجمس الشعب عمى دستكرية مرسكـ

تشريعي خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان تمي تاريخ عرضو عمى المجمس  ،كجب عمى المحكمة أف تبت فيو خبلؿ
خمسة عشر يكمان مف تاريخ تسجيؿ االعتراض لدييا  ،جػ  -إذا قررت المحكمة مخالفة القانكف أك المرسكـ
التشريعي أك البلئحة لمدستكر عد الغيان ما كاف مخالفا منيا لنصكص الدستكر بمفعكؿ رجعي كال يرتب أم أثر

 -5 ،النظر في الدفع بعدـ دستكرية قانكف كالبت فيو كفقا لما يأتي  :أ -إذا دفع أحد الخصكـ في معرض
الطعف باألحكاـ بعدـ دستكرية نص قانكني طبقتو المحكمة المطعكف بقرارىا  ،كرأت المحكمة الناظرة في

الطعف أف الدفع جدم كالزـ لمبت في الطعف  ،أكقفت النظر في الدعكل كأحالت الدفع إلى المحكمة الدستكرية
العميا  ،ب -عمى المحكمة الدستكرية العميا البت في الدفع خبلؿ مدة ثبلثيف يكمان مف تاريخ قيده لدييا ".
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ٕ) إف اؼبادة  533من الدستور اعبديد كيف معرض النظر بعدـ دستورية قانوف ما كيف
الفقرة األكىل منها البند /أ /اكتفت بأف يقدـ االعرتاض من طبس ن 1/5ن أعضاء
ؾبلس الشعب بدالن من نسبة الربع الذم كاف يستلزمو نص اؼبادة  531من الدستور
اؼبلغى  ،فضالن عن إعطاء اغبق بذلك لرئيس اعبمهورية  ،كما ىو عليو النص يف
اؼبادة  531لنفة الذكر  ،كإف ىخفال النسبة اؼبطلوبة لالعرتاض من أعضاء ؾبلس
الشعب مع األخذ دببدأ التعددية اغبزبية نظريان هبعل إمكانية فبارسة االعرتاض أكفر
حظان .

ٖ) إف البند /ب /من اؼبادة  533من الدستور اعبديد كيف معرض االعرتاض على
ضت كذلك النسبة اؼبطلوبة لتقدًن االعرتاض من
دستورية مرسوـ تشريعي قد ىخ ٌف ى
كع ٌدلت بدء سرياف مهلة االعرتاض
أعضاء ؾبلس الشعب من الربع إىل اػبمس  ،ى

من طبسة عشر يومان من انعقاد دكرة ؾبلس الشعب إىل طبسة عشر يومان تلي عرضو
على اسلس  ،كىو من الناحية العملية أكثر دقةن كصحةن نظران للكم اؽبائل الذم
يتلقاه أك يستلمو األعضاء من مشركعات القوانٌن كاؼبراسيم التشريعية يف بداية انعقاد
كل دكرة برؼبانية .
ٗ) أضاؼ الدستور اعبديد يف اؼبادة  532مبدأن جديدان كىو خضوع اللوائح كاألنظمة إىل

الرقابة الدستورية اليت زبتص فيها احملكمة الدستورية العليا  ،بعدما كانت نظريان
كحسب النصوص زبضع فقط للنظر دبشركعيتها كمدل ـبالفتها للقوانٌن كالتشريعات
للطعن فيها أماـ القضاء اإلدارم .

 -الحالة الثانية  :اليت وبق فيها لرئيس اعبمهورية تويل سلطة التشريع مرتبطة بعدـ

كجود ؾبلس شعب منتخب ك أف يكوف منحالن  ،كسبتد ىذه اؼبدة إىل ستٌن يومان من تاريخ

صدكر قرار رئيس اعبمهورية حبل ؾبلس الشعب دبوجب اغبق اؼبمنوح لو يف اؼبادة 555
من الدستور اعبديد  ،كالذم يتعٌن أف يكوف قراران معلالن  ،حيث يتعٌن إجراء انتخابات
سلس شعب جديد  ،كتيعرض التشريعات اليت يصدرىا رئيس اعبمهورية خالؿ تلك اؼبدة
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على ؾبلس الشعب خالؿ طبسة عشر يومان من انعقاد أكؿ جلسة لو  ،كتيعترب يمقرة حكمان
إذا مل يقم اسلس بإلغائها أك تعديل أحكامها بقانوف  ،كالذم هبب أف يقر بنصاب ال
يقل عن أكثرية ةلثي أعضائو اؼبس لٌن غبضور اعبلسة  ،ككذلك بشرط أف التقل عن
أكثرية أعضائو اؼبطلقة  ،دكف أف يرتتب على ىذا اإللغاء أم أةر رجعي حفامان على
اؼبراكز القانونية اليت تكوف قد نشأت كاكتسبت خالؿ مدة نفاذ ىذه التشريعات.
على أف ىذه اؼبدة البالغة ستٌن يومان قد تطوؿ إىل /31/يومان كحد أقصى إذا أصدر
رئيس اعبمهورية قراران حبل ؾبلس الشعب خالؿ الفرتة احملددة النتخاب رئيس صبهورية
ن5ن

جديد بعد تطبيق أحكاـ اؼبادتٌن  41 -23من الدستور اعبديد .
إف تطبيق ىذه النصوص الدستورية اؼبتعلقة بالصالحيات التشريعية لرئيس اعبمهورية
الواردة يف الدستور اعبديد عبهة إصداره للمراسيم التشريعية كجعلها االستثناء بدالن من أف
تكوف سلطة أصلية ىو خطوة باذباه زبفيف حدة عدـ التوازف بٌن السلطتٌن التشريعية
كالتنفيذية كتفعيل للوميفة التشريعية سلس الشعب  ،كالبد أف ينعكس بشكل اهبايب على
باقي كمائفو ن التمثيلية كالرقابية ن كلتكوف طبيعة العالقة أكثر ميالن للتعاكف .

))1

– بمكجب المادة  85مف الدستكر الجديد تككف الدعكة النتخاب رئيس الجميكرية قبؿ انتياء كالية الرئيس القائـ
بمدة ال تقؿ عف ستيف يكمان  ،فعمى سبيؿ الفرض لك اتخذ رئيس الجميكرية ق ار انر بالحؿ قبؿ ستيف يكمان مف انتياء
كاليتو يضاؼ إلييا ميمة الخمسة عشر يكمان لدعكة المجمس الجديد لبلنعقاد المنصكص عنيا في المادة  64مف
الدستكر الجديد بعد صدكر نتائج االنتخابات لتمتد سمطتو التشريعية إلى  75يكمان فقط .
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ادلطهة انثاٍَ
احملدداخ اخلارجُح ادلرتثطح تانمىاػد انماَىَُح انؼادَح

بعد أف تناكلنا يف اؼبطلب األكؿ احملددات اػبارجية اؼبرتبطة بالقواعد الدستورية اليت
ربكم كتنظم عمل السلطة التشريعية اليت يتوالىا ؾبلس الشعب يف سورية  ،كذلك كفقان
ألحكاـ دستور  5534الذم كاف مطبقان خالؿ األدكار التشريعية التسعة سلػ ػ ػ ػ ػس
الشعب  ،ككذلك استعرضنا احملددات الدستورية اليت تضمنتو أحكاـ دستور عاـ 1051
اعبديد ؼبعرفة مدل تأةًن ىذه القواعد الدستورية يف مدل فاعلية األداء التشريعي سلس
الشعب  ،كسنقوـ يف ىذا اؼبطلب بدراسة تأةًن القواعد القانونية اليت تتضمنها التشريعات
احملاؿ إليها بالتنظيم من أحكاـ الدستور كعلى كبو أساسي قانوين االنتخاب كاألحزاب
على األداء التشريعي سلس الشعب ،كنتناكؽبما يف فرعٌن :
الفرع األول  :القواعد القانونية النتخاب مجلس الشعب
الفرع الثاني  :دور األحزاب في أداء الوظيفة التشريعية لمجلس الشعب
الفرع األول
القواعد القانونية النتخاب أعضاء مجلس الشعب
أحاؿ الدستور السورم لعاـ  5534اليملغى  ،ككذلك الدستور اعبديد لعاـ 1051

يف أكثر من مادة على قانوف االنتخاب الذم وبدد نظاـ االنتخاب الذم سييطبق  ،ك
الشركط اليت هبب أف تتوفر يف ىيئة الناخبٌن  ،ككذلك الشركط الواجب توافرىا يف
اؼبرشحٌن كعددىم كحاالت شغور العضوية  ،كبياف من الذم ينطبق عليو كصف الفالح
أك العامل إعماالن لنص اؼبادة  14من دستور  ، 5534كعن األعماؿ اليت ال هبوز اعبمع
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بينها كبٌن عضوية ؾبلس الشعب  ،ككذلك يشًن الدستور إىل ما هبب أف يتضمنو قانوف
االنتخاب من نصوص لكفالة حقوؽ الناخبٌن كاؼبرشحٌن كبوجو عاـ حقوؽ اؼبرشحٌن
دبواجهة بعضهم بعضان  ،كضماف سًن العملية االنتخابية برمتها  ،كإف أنبية التعرؼ على

القواعد القانونية الناممة النتخابات ؾبلس الشعب  ،يعين بالنتي ة إدراؾ من ىم
اؼبرشحوف الذين سيصبحوف أعضاءن يف اسلس كأفراد كبوصفهم منتمٌن إىل شرائح ؾبتمعية
معينة  ،أك كأعضاء منتمٌن ألحزاب كبرامج سياسية  ،كالذم سيلعب دكران يف ربقيق
الوميفة التمثيلية للم لس  ،األمر الذم سينعكس من حيث النتي ة على قدرة اسلس
يف أدائو لومائفو األخرل كالسيما النهوض بالوميفة التشريعية  ،كقبل كضع أم قانوف
انتخاب من قبل اؼبشرع البد أف وبدد األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها من خالؿ الربؼباف ،
يشرع
نشرع من خالؿ برؼباف وبقق سبثيالن كاسعان أـ ىل نريد برؼبانان ٌ
كالسؤاؿ ىل نريد أف ٌ
آلليات أك لغايات تشريعية كؼبرحلة مستقرة أـ ؼبرحلة انتقالية كيف ىذا السياؽ فقد
استمر اؼبشرع يف قانوف االنتخاب الذم اقره بناءن على أحكاـ دستور عاـ  5534على
انتخاب أعضاء ؾبلس الشعب ن النواب ن باالنتخاب العاـ كالسرم كاؼبباشر كاؼبتساكم يف
مل اعتماده للنظاـ اؼبختلط نبرؼباين كرئاسي ن كما كاف عليو النظاـ االنتخايب يف دستور

عاـ  5510يف اؼبادة  41منو  ،رغم أف دستور عاـ  5510كاف يأخذ بالنظاـ الربؼباين
للحكمن5ن ،إال أف دستور عاـ  5534ح ز نصف مقاعد ؾبلس الشعب على األقل
للعماؿ كالفالحٌن  ،ككاف يتوىل حزب البعث العريب االشرتاكي عن طريق القائمة اغبزبية
ضماف كصوؿ ىذه النسبة إىل ؾبلس الشعب  ،كبدراسة القواعد القانونية اليت تضمنها
قانوف االنتخاب كاؼبرتبطة بانتخابات ؾبل ػػس الشعب قبد :
))1

– خبلفان لما كاف عميو االنتخاب لنكاب البرلماف في القانكف األساسي الممكي في سكرية لعاـ  1920في المادة
 73منو " الخفي عمى درجتيف"  ،ككذلؾ في دستكر عاـ  1928في المادة 37منو ليراعي االنتخاب "
بالتصكيت السرم" كفي المادة  " 41عمى درجتيف كبطريؽ القائمة " كعاـ  1930فقد اعتمدكا االنتخاب العاـ
كالسرم عمى درجتيف حتى عاـ  1947كصدكر قانكف االنتخابات رقـ 325تاريخ  1947/5/22الذم أخذ
باالنتخاب المباشر كعمى درجة كاحدة .
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أوالً -القواعد المرتبطة بهيئة الناخبين :

أخذ الدستور السورم بنظاـ االقرتاع العاـ غًن اؼبقيد بأم شرط غًن تلك الشركط
العامة اليت ال ترتبط من حيث النتي ة باؼبستول العلمي أك اؼبايل أك االجتماعي  ،حيث

تتكوف ىيئة الناخبٌن الذين وبق ؽبم التصويت يف انتخابات ؾبلس الشعب من اؼبواطنٌن
السوريٌن ن5ن من الذكور كاإلناث الذين أسبوا الثامنة عشرة من عمرىم كغًن اؼبمنوعٌن من
فبارسة حقوقهم السياسية منعا دائمان أك مؤقتان دبوجب نص اؼبادة  13من الدستور السورم
اؼبلغى  ":الناخبون ىم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرىم والمسجلون
في سجل األحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون
االنتخاب " ككانت اؼبادة  4من قانوف االنتخابات الصادر باؼبرسوـ التشريعي رقم 12
لعاـ  5534قد نصت على أنو " يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن عربي سوري من
الذكور واإلناث أتم الثامنة عشر من عمره في أول السنة التي يجري فيها االنتخاب
ما لم يكن محروماً من ىذا الحق بموجب ىذا المرسوم والتشريعات النافذة "  ،على

أف يكوف لكل ناخب منهم صوت كاحد دكف أم سبييز  ،كيبارس حقو باالنتخاب دبوجب
بطاقتو االنتخابية شخصيان كعلى كبو مباشر ن على درجة كاحدةن ،دكف أف يكوف مقبوالن
ككالة أحد عنو سندان ألحكاـ اؼبادة  1كاؼبادة  44من قانوف االنتخابات العامة  ،كىو ما
يعترب ترصبة ؼببدأ االقرتاع العاـ المتساوي الشخصي المباشر  ،كما أف التصويت سري

من الناحية القانونية  -كيس ل على أرض الواقع يف بعال اؼبراكز االنتخابية خرقان ؽبذه
لقاعدة السرية اؼبرتبطة بسالمة اؼبضموف الديبقراطي كسالمة اإلجراءات االنتخابية على
نطاؽ كاسع كألسباب عديدة  ،دكف أف نلحظ أية طعوف متعلقة بذلك من اؼبرشحٌن
أنفسهم أك متابعة من قبل ككالئهم  ، -كاالنتخاب كذلك اختياري  ،كمل يل أ اؼبشرع
السورم إىل التصويت اإلجبارم رغم أف ماىرة عدـ اؼبشاركة كالعزكؼ عن فبارسة الناخب

))1

يميز المشرع السكرم بيف السكرم المكاطف األصمي كبيف السكرم المتجنس في معرض ممارسة الحؽ
– لـ ٌ
االنتخابي فقد جاء النص مطمقان  ،كاف كاف ىذا التمييز ظير عند ممارسة حؽ الترشيح لعضكية مجمس الشعب
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للسلطة اؼبمنوحة لو الختيار فبثليو اؼبنتشرة على كبو كبًن تؤةر سلبان على الوميفة التمثيلية
سلس الشعب  ،كتساىم يف تكوين شعور عاـ لدل غًن اؼبقرتعٌن من ىيئة الناخبٌن بأف
اسلس اؼبنتخب ال يبثٌلهم  ،كالدراسات الفقهية تشًن إىل سبحور األسباب ضمن ةالةة

جوانب  - :أف اؼبواطن الذم وبق لو االنتخاب يريد أف يبتعد عن التعاطي بالشأف
السياسي  -كإما أنو ناجم عن ضعف الوعي القانوين كاالجتماعي كالسياسي بأنبية
صوتو كاؼبشاركة بالعملية االنتخابية كتفضيل الل وء إىل الراحة يف األياـ اؼبخصصة
للتصويت  -كإما أنو ينأل بنفسو عن أف يكوف لو دكر يف عملية انتخابية ىو غًن راض
عن األسس اليت ذبرم كفقها كما يرافقها من مظاىرن5ن  ،كاألكيد أف ىذه العوامل كبنسب
متفاكتة تكمن كراء ماىرة العزكؼ يف ؾبتمعنا السورم  ،كىو ما يؤةر من حيث النتي ة
باألداء التشريعي سلس الشعب كيتأةر بو  ،حبيث يتعٌن العمل على ىكسر ىذه اغبلقة

كتفادم ىذه العوامل تباعان أك ؾبتمعةن كبالتأكيد فإف اػبطوة األكىل اليت أقدـ عليها
الدستور اعبديد بفتح الباب أماـ اغبياة السياسية التعددية تدخل يف ىذا السياؽ .
بقي أف نتبٌن من ىم الذين ال وبق ؽبم أف يكونوا من بٌن الناخبٌن رغم توافر
الشركط العامة فيهم  ،فهناؾ اؼبمنوعوف من حق االنتخاب  ،ككذلك اؼبوقوؼ عنهم حق
االنتخاب .
ٔ-الممنوعون من حق االنتخاب  :كىم كفق نص اؼبادة  3من قانوف االنتخابات
العامة " :أ -المحجور عليهم مدة الحجر  ،ب المصابون بأمراض عقلية طيلة
مدة مرضهم  ،جـ  -المحكومون بمقتضى المواد ٖ ٙٙ/ ٙ٘/ ٙمن قانون

العقوباتن1ن أو بجرم شائن " ،إذ من الطبيعي أف ال يقبل فبن ىم ربت اغب ر فبارسة

) – )1د .سعاد الشرقاكم كد .ع بد اهلل ناصيؼ  ،نظـ االنتخابات في العالـ كفي مصر  ،دار النيضة العربية ،
))2

الطبعة الثانية  ،1994ص 277

– تنص المادة  96مف قانكف العقكبات "- 1الحكـ باألشغاؿ الشاقة مؤبدان ،أك باالعتقاؿ المؤبد ،يكجب التجريد
المدني مدل الحياة -2.الحكـ باألشغاؿ الشاقة المؤقتة أك باالعتقاؿ المؤقت أك باإلبعاد أك باإلقامة الجبرية في
الجنايات ،يكجب التجريد المدني منذ اليكـ لذم أصبح فيو الحكـ مبرمان حتى انقضاء السنة العاشرة عمى تنفيذ=

381

حق االنتخاب كاختيار اؼبمثلٌن يف ؾبلس الشعب ،ككذلك األمر ؼبن ال يتمتعوف
باألىلية اؼبدنية إلصابتهم بأمراض عقلية  ،فضالن عن أف احملكوـ عليهم بعقوبة جنائية
مؤبدة  ،أك احملكوموف بعقوبة جنائية مؤقتة كإىل ما قبل انتهاء السنة العاشرة بعد تنفيذ
ً
يكتف اؼبشرع باحملكومٌن
اغبكم يبقوا ؾبردين من حقوقهم اؼبدنية ن5ن ،ككذلك مل
بعقوبات جنائية  ،كإمبا مل اؼبنع احملكومٌن جبنحة خالؿ مدة ؿبكوميتهم  ،ككذلك من
ترافق حكمو منهم باؼبنع من حقوقو اؼبدنية  ،كاليت يبكن أف يرتاكح اغبكم بو من سنة
حا عشر سنوات  ،إضافة إىل اؼبنع من حق االنتخاب الذم غبق دبرتكيب اعبرائم
الشائنة كاؼبعيار ىو لواقعة اعبرـ كليس لرقم اؼبادة اؼبستند إليها اغبكم فقط.

ن1ن

ٕ -الموقوف عنهم حق االنتخاب  :كىو إيقاؼ مؤقت يزكؿ بزكاؿ السبب تضمنتو
اؼبادة  1من قانوف االنتخابات العامة اؼبعدلة بالقانوف رقم  /1/لعاـ  5554حيث
=العقكبة األصمية ، ".ك نصت المادة /-98ج مف قانكف العقكبات " كؿ محككـ بالحبس أك باإلقامة الجبرية
في قضايا الجنح يحرـ طكاؿ تنفيذ عقكبتو مف ممارسة حقكقو المدنية امتية :جػ ػ الحؽ في أف يككف ناخبان أك
منتخبان في جميع مجالس الدكلة " .كما نصت المادة  99مف قانكف العقكبات عمى أنو " 1ػ يمكف في الحاالت
الخاصة التي عينيا القانكف أف ي حكـ مع كؿ عقكبة جنحة بالمنع مف ممارسة حؽ أك أكثر مف الحقكؽ المذككرة
في المادة السابقة 2 .ػ يقضى بيذا المنع لمدة تتراكح بيف سنة كعشر سنكات".
) -)1كالتجريد المدني يعني حكمان كفؽ أحكاـ المادة < 7الفقرة الرابعة "ن  4 :ػ الحرماف مف حقو في أف يككف ناخبان أك
منتخبان كمف سائر الحقكؽ المدنية كالسياسية كالطائفية كالنقابية" .
( -)2لـ يرد تعريؼ صريح لمجرـ الشائف في قانكف العقكبات  ،كانما يجرم الرككف إلى التعريؼ الذم تضمنو اجتياد

الجمعية العمكمية لمقسـ االستشارم في مجمس الدكلة في معرض تعريفيا لمجرـ الشائف عند بحث الطرد مف

الكظيفة العامة لمف يثبت ارتكابيـ لجرـ شائف  ،كالذم كرد في قرارىا رقـ  739لعاـ  1964كتأكد في ق اررات

الحقة لو رقـ  – 395 – 104لعاـ  1969كتضمف  :بأف الجرـ الشائف ىك " الجرـ الذم يسيء إلى سمعة
مرتكبو  ،كيحط مف قدره بيف أفراد المجتمع السميـ المحيط بو "  ،ككذلؾ بأنو " الجرـ الذم يشيف مقترفو  ،كينـ

عف سكء سمككو كضعفو أماـ نفسو  ،كيكشؼ عف استيتاره كعدـ تقديره لممثؿ العميا كاألخبلؽ الحميدة  ،كتصمو

بارتياد مكاطف الرذيمة كالشبيات "  ،كما أكدت المحكمة اإلدارية العميا في قرارىا رقـ  2/573أساس  2697لعاـ

 1998القاعدة  200مف مجموعة مبادئ المحكمة اإلدارية العميا في سورية لعاـ ;<< 9بأنو  " :لكي يعتبر

الجرـ شائنا حس ب اجتياد قسـ الرأم في مجمس الدكلة البد مف النظر إلى الكاقعة التي نسبت إلى المحاؿ كالتي
ىي محؿ الحكـ كال يكفي تحديد اسـ الجرـ كرقـ المادة المستند إلييا في العقكبة ".
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نصت " يوقف حق االنتخاب عن عسكريي الجيل ورجال الشرطة طيلة وجودىم
في الخدمة عدا من قبل ترشيحو وفقاً ألحكام ىذا القانون " كعلة الوقف بيٌنة
ككاضحة كمرتبطة بعدة أسباب منها ضماف حيادية ىؤالء األشخاص اؼبنتمٌن إىل ىذين
السلكٌن كإبعادىم عن التأةر أك التأةًن باغبياة السياسية كبقاؤىم درعان للوطن بعيدان عن
ٌ
ن5ن
الت اذبات السياسية  ،كالوالءات الشخصية أك القبلية أك الطائفية  ،فضالن عن
الطبيعة اػباصة باالنضباط الرتاتيب اليت قد تؤةر يف نتي ة التصويت .
ثانياً – نظام االنتخاب بالدوائر متعددة العضوية ( القائمة ) :كىو ما قضت بو اؼبادة
 51من قانوف االنتخابات العامة " يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساس
الدائرة االنتخابية وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد
المخصى لها "كقد اعتربت اؼبادة  54منو أف كل ؿبافظة من ؿبافظات القطر األربع
عشرة تشكل دائرة انتخابية باستثناء ؿبافظة حلب اليت تقسم إىل دائرتٌن ن مدينة حلب
كمناطق ؿبافظة حلب ن  ،كبأف عدد أعضاء ؾبلس الشعب مائتاف كطبسوف عضوان  ،كتقوـ

كل دائرة بانتخاب العدد اؼبخصص ؽبا من األعضاء دبوجب نص اؼبادة 51ن1ن نن ؿبافظة
دمشق  15عضوان  ،ؿبافظة ريف دمشق  55عضوان  ،مدينة حلب  10عضوان  ،مناطق
ؿبافظة حلب  41عضوان  ،ؿبافظة ضبص  14عضوان  ،ؿبافظة ضباه  11عضوان  ،ؿبافظة
الالذقية  53عضوان  ،ؿبافظة إدلب  54عضوان  ،ؿبافظة طرطوس  54عضوان  ،ؿبافظة
الرقة  4أعضاء  ،ؿبافظة دير الزكر  53عضوان  ،ؿبافظة اغبسكة  53عضوان  ،ؿبافظة درعا
 50أعضاء  ،ؿبافظة السويداء  2أعضاء  ،ؿبافظة القنيطرة  1أعضاءنن كىذا العدد يدرج
يف قطاعٌن القطاع األكؿ /أ /كالذم يتكوف من العماؿ كالفالحٌن على أف التقل نسبتهم
من كامل أعضاء ؾبلس الشعب كليس يف كل دائرة انتخابية عن  ، % 10إذ ىبتلف عدد

) –)1د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 756
))2

– المعدلة بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ  4بتاريخ 1990/4/12
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اؼبقاعد اؼبخصصة ؽبذا القطاع بٌن ؿبافظة كأخرل ن5ن ،كىناؾ القطاع الثاين /ب/
اؼبخصص لباقي فئا ت الشعب  ،كربدد عدد اؼبقاعد اؼبخصصة لكل قطاع يف كل دائرة
انتخابية باؼبرسوـ الذم يصدر لتحديد موعد االنتخابات سندان ألحكاـ اؼبادة  52الذم
ينشر قبل  40يومان على األقل من اؼبوعد اؼبعلن .
كيف ىذا النظاـ متعدد الدكائر كالعضوية فإف الناخب غًن ؾبرب على اختيار أعضاء لكل
اؼبقاعد اؼبخصصة للدائرة اليت ينتخب هبا  ،كلو أف يرتب القائمة اليت يرغب هبا لكن بشرط
أف يضع اسم اؼبرشح يف القطاع اؼبخصص لو  ،فبا يعين بأف النظاـ االنتخايب يف سورية ىو

نظاـ الدكائر االنتخابية بالقائمة اؼبفتوحة  ،كاؼبالحع أف تقسيم الدكائر االنتخابية قليل
العدد كبًن اغب م ال يسمح باألصل بتمثيل األقلية السياسية أك االجتماعية أك الدينية
لكن اعتماد القائمة اؼبفتوحة خ ٌفف من حدة ذلك ن1ن ،على اعتبار أف ناخيب األقلية يبكن

يصوتوا ؼبرشح كاحد كيتحقق ؽبم التمثيل بنسبتهم  ،كربظى كذلك األغلبية بنسبة
أف ٌ
تتوافق مع ما سبثلو  ،كىو ما كاف يتناسب مع ىدؼ اؼبشرع عند إعداد قانوف االنتخابات
لعاـ  5534كالتمثيل اؼبرغوب فيو من قبلو .
ثالثاً -الشروط المتعلقة بالمرشحين لعضوية مجلس الشعب  :أحاؿ الدستور اؼبلغى
يف اؼبادة  11منو على قانوف االنتخابات العامة لتحديد الشركط الواجب توافرىا يف
اؼبرشح سلس الشػعب  ،كقد تضمنت اؼبادة  53من القانوف األخًن الشركط العامة اليت
يتعٌن توافرىا باؼبرشح فضالن عن بعال القيود على بعال اؼبرشحٌن متعلقة بطبيعة العمل
الذم يتولونو يف اؼبادة  54منو .

 -5الشركط العامة للمرشح  :مل يتشدد اؼبشرع السورم يف الشركط اؼبطلوب توافرىا يف
اؼبرشح لعضوية ؾبلس الشعب  ،مقرران ىذا اغبق للمتمتعٌن باعبنسية السورية ألكثر من

) –)1كيحرص المشرع عمى تحديد عدد مقاعد أكبر لمقطاع أ  /قطاع العماؿ كالفبلحيف في المحافظات التي تزيد
نسبة تكاجدىـ أكثر (مثاؿ إدلب كحماه )مف المحافظات التي تقؿ فييا نسبة ىذه الفئة كالسيما الفبلحيف ( مثاؿ
دمشؽ كمدينة حمب ) د .حسف البحري  ،أبحاث دستورية  ،مرجع سابؽ  ،ىامش ص :9

) –)2د .كماؿ الغالي  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص240
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طبس سنوات من الذكور كاإلناث دكف سبييز  ،بشرط أف يكوف اؼبرشح قد أق اػبامسة
كالعشركف من العمر كهبيد القراءة كالكتابة .
كاؼبتابع ؼبداكالت ؾبلس الشعب كاذباىات التصويت فيو يتضح لو العبء الذم رتبو
خفال اؼبتطلب األدىن من اؼبستول التعليمي للمرشحٌن األعضاء يف اسلس  ،كإذا كاف
ذلك يصح عند صدكر قانوف االنتخابات يف عاـ  5534هبدؼ احملافظة على تغليب
الوميفة التمثيلية ن بقبوؿ كجهاء كشيوخ العشائر بثقلهم االجتماعي كالسياسي رغم قلة
عدد اسازين بينهم ككثرة من هبيد القراءة كالكتابة فقط أك يت اكز ىذا اغبد قليالننعلى

الوميفة التشريعية بتمكٌن الكوادر من ذكم الكفاءات القانونيػػة  ،كباقي االختصاصات
فقط من العاملٌن يف الدكلة بصفة عماؿ ضمن القطاع /أ ، /كقلة من اؼبستقلٌن الذين
يتمكنوف من الوصوؿ إىل عضوية اسلس .
تبدأ أكىل اؼبعوقات يف أداء الوميفة التشريعية سلس الشعب بسبب ما يستتبعو
االكتفاء بأف يكوف العضو هبيد القراءة كالكتابة نذكر منها ن قدرة العضو يف الوصوؿ
إىل اؼبعلومات كمعاعبتها – القدرة على فهم تقنية العمل التشريعي بفهم النص اؼبقرتح
كالتعديالت اليت قد ترد عليو كالتوجو بالتصويت باالذباه اؼبرتكز إىل أسس موضوعية
سليمة بعيدة عن األىواء الشخصية  -القدرة على التعامل مع تقنيات اؼبعلوماتية
..إ ن .
-1القيود اؼبرتبطة بعمل بعال اؼبرشحٌن  :أجازت اؼبادة  12من الدستور اؼبلغى
أ -للعاملٌن يف الدكلة ترشيح أنفسهم لعضوية ؾبلس الشعب حيث نصت على أنو :

" يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا
أنفسهم لعضوية مجلس الشعب  ،وفيما عدا الحاالت التي يحددىا القانون
يتفر العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ لو بوظيفتو أو عملو.
وتعتبر مدة التفر من الخدمات الفعلية ، " .كبذلك يعترب العامل اؼبرشح كفق
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أحكاـ اؼبادة  54الفقرة  /ج  /يف إجازة بدكف راتب من تاريخ بدء الرتشيح حا
انتهاء العملية االنتخابية .
ب -للمحافظٌن كضباط الشرطة ترشيح أنفسهم إما يف الدائرة اليت يعملوف فيها
كيعتربكف حبكم اؼبستقيلٌن كيعودكف لومائفهم يف حاؿ عدـ قباحهم  ،كإما أف
يرشحوا أنفسهم خارج الدائرة االنتخابية اليت يعملوف فيها كيبنحوف حا انتهاء
العمليات االنتخابية إجازة بدكف راتب كفق أحكاـ اؼبادة / 54ب .
ت -وبق للوزراء الرتشح سلس الشعب مع بقائهم يف مناصبهم كفق أحكاـ اؼبادة
/54أ من قانوف االنتخابات .
 -4ربقق نسبة  % 10من اؼبرشحٌن من العماؿ كالفالحٌن  :كىو شرط تضمنتو اؼبادة
 14من الدستور السورم اؼبلغى " يحدد القانون الدوائر االنتخابية وعدد أعضاء
مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحين ويبين
القانون تعريف العامل والفالح".

كقد جاءت اؼبادة  5من قانوف االنتخاب على تعريف العامل كالفالح يف سياؽ

التعابًن الواردة يف قانوف االنتخاب  ،كبأف العامل  :من يعمل يف الدكلة أك القطاع
العاـ أك اؼبشرتؾ أك اػباص لقاء أجر  ،كالفالح  :كل من يعمل يف األرض بنفسو أك

يعمل باالشرتاؾ مع غًنه  ،كتكوف الزراعة مصدر رزقو األساسي  ،كمل يكن مشموالن
بقانوف اإلصالح الزراعي كتعديالتو .
ككاف ىذا التخصيص لنسبة سبثيل خاصة بالعماؿ كالفالحٌن قد لقي انتقادات
عديدة يف الفقو السورم كاؼبصرم على اعتبار أف ىذا التخصيص كجد يف الدستورين
اؼبصرم لعاـ  5535كالسورم لعاـ  5534كنبا القطراف اللذاف دخال بت ربة الوحدة
كخرجا منها .
كلفهم ىذه االنتقادات ال بد من التعرؼ على ماىية المبررات اليت سيقت ؼبثل
ىذا التخصيص  ،كاليت سبثلت ب ػ ػ ػ ػ :
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 -5من الناحية التمثيلية العماؿ كالفالحٌن يشكلوف بالواقع أكثر من نصف اؼبواطنٌن يف

الواقع االجتماعي السورم كاؼبصرم  ،كالنسبة اليت أعطيت ؽبم تتناسب مع أغلبيتهم
العددية ن5ن.
 -1من الناحية السياسية والتشريعات فإف سبثيل شروبة العماؿ كالفالحٌن ضركرة لكوهنا
الشروبة اؼبعنية بالتمسك باؼبكاسب اليت حققتها دبواجهة اإلقطاع كأرباب العمل كيف
مواجهة تنازع اؼبصا كالوقوؼ ضد أم تشريع وباكؿ االلتفاؼ على مكاسب ىذه الفئة

أك حا الفئة اؼبتوسطة يف حلقة االقتصاد .

ن1ن

 -4من الناحية التاريخية فإف نسبة التمثيل ىذه جاءت ربقيقان ؼببدأ تكاف ػ ػ ػ ػ ػؤ الفرص ،

على اعتبار أف ىذه الفئة يح رمت من فرصة اعبلوس على مقاعد الربؼباف اليت بقيت
لسنوات طويلة حكران على أبناء الطبقات الربجوازية كاإلقطاعية  ،كما يحرمت من اؼبسانبة
ن4ن
يف صنع القرار السياسي .
كقد قوبلت فكرة التخصيص كاؼبربرات اليت سيقت لتربيرىا بالكثًن من االنتقادات

اليت نوجزىا على النحو التايل :

 -5من الناحية التمثيلية فإذا كاف اؼبنطلق يف ىذا التخصيص لفئة معينة تبعان لنسبة سبثيلها
فإف ذلك يقتضي كمن باب اإلنصاؼ البحث عن سبثيل باقي الفئات يف استمع كربديد
نسبة ما سبثلو  ،كما يقابلها من عدد مقاعد يف ؾبلس الشعبن3ن  ،كعند ذلك ستأيت
النساء يف مقدمة ىذه الفئات إلزالة العوائق كسبكينها يف ؾبتمع الزاؿ قيد االنتقاؿ يف كل
شيء ....

) –)1د .جكرجي شفيؽ سارل  ،أصكؿ كأحكاـ القانكف الدستكرم  ،الكتاب الثاني  ،مرجع سابؽ  ،ص 815

) -)2د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 564
) –)3د .ساـ دلَّو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 769ك كذلؾ :د .عبد الغني
بسيكني  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص .617

) -)4د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص566
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 -1من الناحية الديمقراطية فإف مبدأ التخصيص يتنا ى مع مبدأ سبثيل العضو لكل
الشعب  ،كاألصل بأنو ال يرتبط بالفئة أك الطبقة أك الدائرة اليت ينتمي إليها .

 -4من الناحية الدستورية فإف ىذا التخصيص وبمل يف مضمونو ـبالفة كاضحة ؼببدأ
اؼبساكاة بٌن صبيع اؼبواطنٌن كحق صبيع اؼبواطنٌن باؼبشاركة باغبياة السياسية بالرتشيح
كاالنتخاب دكف أية قيود أك شركط مسبقة  ،كعلى العكس فإف ىذا التخصيص يصطدـ
ن5ن
مع مبدأ تكافؤ الفرص .
 -3من الناحية التاريخية فقد أينصفت ىذه الفئة  ،كمل ييعد ىناؾ من مربر اجتماعي أك

سياسي إلنصافها أكثر من باقي فئات الشعب من منطلق التمييز االهبايب ن1ن ،كألنو مل
يبق ىناؾ فركؽ طبقية كفق التصنيف التقليدم لثالث طبقات كأصبح الفرؽ األكضح بٌن
ى

طبقتٌن .

 -1من الناحية السياسية أف الغرض من ىذا التخصيص ىو" اجتذاب الطبقات األكثر

عددان كاأليسر قياد نة على سلطات اغبكم "ن4ن ،كال ىبلو ىذا الرأم من كجاىة يف اؼبراحل
األكىل عند تغيًن نظاـ اغبكم .
 -2عدـ كجود ضوابط كمعايًن دقيقة لتعريف الفالح كالعامل  ،كبالتايل قد يتسىن لبعال
اؼبرشحٌن من القطاع  /أ أف يتقدموا برتشيحهم يف دكرات تالية للقطاع /ب  ،كاألمثلة
موجودة يف دكرات ؾبلس الشعب السورم ن3ن.
ولنا أن نقول :أنو مهما قيل عن مبدأ التخصيص لنسبة  % 10من مقاعد ؾبلس

الشعب للعماؿ كالفالحٌن كتطبيقاتو  ،فإنو من الناحية العملية كاف لو تأةًن اهبايب عبهة
( -)1د .عبد الغني بسيكني  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 617
))2

()3

 د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 565ككذلؾ د .ساـدلو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص . 769
 -د .عبد الغني بسيكني  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 617

( -)4د .ساـ دلو  ،مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،مرجع سابؽ  ،ص  -769كىامش كمتف ص
.770
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الوميفة التمثيلية  ،على اعتبار أف التعريف غًن اؼبنضبط عبهة اؼبعايًن ظبح لذكم الدخل
احملدكد من اؼبومفٌن العاملٌن يف الدكلة أف يكونوا من فئة العماؿ اؼبمثلة يف ؾبلس
الش ػعب  ،كىي شروبة فيما ربمليو من ركائز ةقافية كاجتماعية كعملية يسبثٌل ةقافة كتطلعات

الغالبية العظمى من أبناء استمع السورم بعيدان عن تعداد اؼبرتبطٌن بالوميفة العامة  ،إال
أف لو تأةًنان سلبيان نسبيان أةناء أداء الوميفة التشريعية سلس الشعب  ،كسيتضح ذلك بعد
تشبيك ىذا احملدد مع احملددات الداخلية ألداء ؾبلس الشعب .
رابعاً – نتائج االنتخاب وفق نظام األالبية النسبية :

اعتمد قانوف االنتخاب قواعد بسيطة يف معرفة أظباء الفائزين باالنتخاب  ،كاعترب
أف اؼبرشحٌن اغباصلٌن على أعلى األصوات من عدد اؼبقاعد اؼبخصصة يف كل قطاع ىم
الفائزكف  ،كيعين ذلك أنو اعتمد نظاـ األغلبية النسبية يف التصويت  ،كىو ما يبكن

استنتاجو فبا نصت عليو اؼبادة  33من قانوف االنتخابات رقم  12لعاـ 5534على أف:
" يُصنف المرشحون كل في قطاعو حسب األصوات الصحيحة التي نالها كل منهم
ويعتبر المرشحون األوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة لو فائزين
باالنتخاب  ،وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد األخيرة من كل قطاع
على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة "  ،فضالن عن أف اؼبادة  31عاعبت
اغبالة اليت يكوف فيها اؼبرشحوف بعدد اؼبقاعد اؼبخصصة للقطاع اؼبرشحٌن عنو إذ " يعتبر
المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددىم ال يزيد على عدد المقاعد المخصصة
ألي من القطاعين في الدائرة االنتخابية  ،وفي ىذه الحالة ال يجري االقتراع
بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد
االنتخاب ".

كىذا النظاـ بسيط كيتناسب مع ح م الوعي االجتماعي بأنبية اؼبشاركة بالعملية
االنتخابية كاإلدالء بالصوت االنتخايب  ،كمدل القناعة دبا ربدةو ىذه اؼبشاركة أك

اإلح اـ عنها  ،باعتبارىا مشاركة سياسية ديبقراطية  ،كىي بالضركرة يربسم على دكرة
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كاحدة كبدكف إجراءات معقدة أك تكلفة زائدة  ،رغم ما يعرتيها من ضعف يف التمثيل
عندما تكوف نسبة عدد اؼبقرتعٌن بالنسبة ؼبن وبيق ؽبم االقرتاع قليلة  ،ككذلك توزيع
اؼبقاعد بٌن القطاعٌن قد ىىبليق فوارؽ غًن عادلة عندما يفوز مرشح بأحد القطاعٌن بعدد

أصوات تىػ يقل عن األصوات اغباصل عليها مرشح لخر كال تؤىلو للفوز باؼبقعد ن5ن.

خامساً  -إجراءات الترشيال واالنتخاب :

تبدأ إجراءات الرتشيح لعضوية ؾبلس الشعب بػ :
 -5طلب خطي يتقدـ بو الراغب بالرتشيح خالؿ عشرة أياـ من اليوـ التايل لتاريخ نشر
مرسوـ ربديد موعد االنتخاب  ،كييدرس الطلب من عبنة الرتشيح لتبت بالطلب خالؿ
طبسة أياـ من تس يلو .
 -1لطالب الرتشيح كلكل ناخب اغبق بالطعن بقرار عبنة الرتشيح أماـ ؿبكمة االستئناؼ
يف احملافظة خالؿ يومٌن من إبالغو أك انتهاء اؼبدة احملددة للبت بطلبات الرتشيح  ،كتىػبيت
احملكمة بغرفة اؼبذاكرة بالطعن خالؿ ةالةة أياـ بقرار مربـ  ،كقد نظمت المادة  ٜٔمن

قانوف االنتخابات إجراءات الرتشيح .

 -4يعلن احملافع جدكالن بأظباء اؼبرشحٌن حسب ترتيب اغبركؼ اؽب ائية .

 -3تبدأ الدعاية االنتخابية بعد استالـ اؼبرشح للوصل النهائي  ،كتوقف قبل شباف
كأربعٌن ساعة من التاريخ احملدد لالنتخاب  ،كما يبيز نص المادة ٕٗ بعد تعديلها
بالقانوف رقم  22تاريخ  1002/51/15أف اؼبشرع عبأ إىل ربديد سقف اإلنفاؽ اؼبايل
على الدعاية االنتخابية للمرشح دببل ةالةة ماليٌن لًنة سورية  ،كما حظٌىر على اؼبرشحٌن
تقدًن خدمات أك مساعدات عينية أك نقدية لإلفراد كاعبمعيات كالنوادم الرياضية
كاألشخاص االعتباريٌن غًن الرظبية األخرل .
))1

 -د .ساـ دلَّو  ،المرجع السابؽ  ،ص 770
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 -1ألغى اؼبشرع ما تعلق باعبداكؿ االنتخابية كاؼبوطن االنتخايب تسهيالن لعملية االقرتاع
بعد أف عبأ لضبط عملية االقرتاع بالبطاقة االنتخابية يف أم من مراكز االنتخاب يف ؿبل
قيده أك إقامتو أك عملو دبوجب المادة ٖٖ من قانوف االنتخابات اؼبعدلة بالقانوف رقم 1
لعاـ . 5554

 -2يتم االقرتاع على يومٌن يبدأ يف اليوـ األكؿ يف الساعة السابعة كزبتم الصناديق يف
الساعة  10من ذات اليوـ  ،لتستأنف العملية يف الساعة السابعة من اليوـ التايل كتنتهي
يف الساعة  53منو حبضور اؼبرشحٌن أك ككالء عنهم كبإشراؼ عبنة يف كل مركز انتخايب
مؤلفة من رئيسٌن كعضوين زبتارىم الل نة اؼبركزية من بٌن العاملٌن يف الدكلة  ،كتؤلف
الل نة اؼبركزية بقرار من كزير الداخلية برئاسة احملافع كعضوية قاض يسميو كزير العدؿ
كفبثل عن اؼبكتب التنفيذم يف احملافظة  ،كبعد انتهاء التصويت تفرز األكراؽ الصحيحة
عن الباطلة حبضور اؼبرشحٌن كأعضاء الل نة  ،كتعلن النتائج العامة من قبل كزير
الداخليػ ػ ػ ػ ػة  ،كيصدر مرسوـ من رئيس اعبمهورية بتسمية الفائزين أعضاءن يف ؾبلس
الشعب .
سادساً – الدستور الجديد وقانون االنتخابات رقم ٔٓٔلعام ٕٔٔٓ
حل ؿبل الدستور اؼبلغى لعاـ  5534ذات
تضمن الدستور اعبديد لعاـ  1051الذم َّ
النصوص الدستورية ذكات األرقاـ ن  24-25- 20 – 15 – 13ن باإلحالة على قانوف
االنتخابات لتنظيم األحكاـ التفصيلية اؼبتعلقة بانتخابات ؾبلس الشعب  ،ككاف الدستور
اعبديد يف الباب السادس منو الذم تضمن األحكاـ العامة كاالنتقالية كربديدان يف اؼبادة

 513منو اليت نص ػ ػػت على أف  ":تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار ىذا
الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامو  ،على أن يتم التعديل
خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ميالدية "  ،األمر الذم هبعل قانوف االنتخابات

العامة الصادر باؼبرسوـ التشريعي 505تاريخ  1055/4/4نافذان كمعموالن بو لتطبيق
أحكاـ الدستور فيما أحاؿ عليو  ،كإف دراسة قانوف االنتخابات اعبديد ال زبتلف عن
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دراسة قانوف االنتخابات رقم  12لعاـ  5534سول ببعال األحكاـ اليت سنيبيٌنها تفصيالن
دكف العودة لباقي األحكاـ اليت سبت معاعبتها عند دراسة قانوف االنتخابات اؼبلغى.
فقد اتفق قانوف االنتخابات اعبديد مع قانوف االنتخابات لعاـ  ، 5534إال أنو
اختلىف عنو يف بعال األحكاـ كنبٌن ذلك باؼبقارنة فيما يلي :
-5االقرتاع بنظاـ االنتخاب العاـ كالسرم كاؼبباشر اؼبتساكم بصوت كاحد لكل ناخب.
-1األخذ بنظاـ التصويت باألغلبية النسبية .
 -4استمرار احملافظة على فكرة زبصيص نسبة  %10للعماؿ كالفالحٌن  ،إال أنو اعتمد
شرطان جديدان يف تعريف العامل كالفالح أف ال يكوف لدل اؼبرشح ألم من الفئتٌن
كعربت صراحةن على أف التعريف يشمل العاملٌن يف الدكلة ،
س ل ذبارم أك صناعي ٌ ،
أصبح التعريف  ،العامل  ..كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع
ك ى
الخاص أو المشترك لقاء أجر ويكون مشموالً بأحكام قانون العمل  ،أو القانون

األساسي للعاملين في الدولة أو نظام االستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها

وال يملك سجالً تجارياً أو صناعياً  - ،الفالح  ..كل من يعمل في األراضي
بمفرده أو باالشتراك مع ايره وتكون الزراعة مصدر رزقو األساسي وال يملك
سجالً تجارياً أو صناعياً.

(ٔ)

 -3اعتماد ذات الشركط العامة ؼبن ىوبيق لو االنتخاب كمل يىرفع سن الرشد السياسي عن

سن الرشد اؼبدين  ،بل على العكس فقد تىطلٌب فقط إؼباـ اؼبرشح بالقراءة كالكتابة بينما
كاف قانوف االنتخابات اؼبلغى يشرتط أف يكوف اؼبرشح يهبيد القراءة كالكتابة ،كالفرؽ

) –)1كذلؾ كرد تعريؼ لمحرفي كالكاسب الصغير في معرض انتخابات اإلدارة المحمية في قانكف االنتخابات رقـ

 2011/ 101في المادة  6منو –"  ....الحرفي  ..كؿ مف يعمؿ في إنتاج مكاد أك مف يقدـ خدمات حرفية
معتمدا عمى جيده الشخصي كخبرتو المينية بصكرة أساسية مستعينا بأفراد أسرتو أك بعماؿ آخريف عمى أال يزيد
عدد العامميف في المنشاة عمى تسعة عماؿ -.الكاسب الصغير  ..كؿ بائع بالمفرؽ ال يتجاكز دخمو

السنكم /200.000/مائتا ألؼ ليرة سكرية".
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كاضح بٌن اإلؼباـ كاإلجادةن5ن،كما أنَّو فتح الباب صراحة أماـ اؼبعاد اعتبارىم من
احملكومٌن السابقٌن  ،كترؾ تعريف اعبرـ الشائن لوزير العدؿ بقرار يصدر عنو كفق ما
ن1ن
تضمنتو /اؼبادة ./ 1
 -1راعى اؼبشرع يف القانوف اعبديد ذكم االحتياجات اػباصة دبا فيهم األميٌن ،
ن4ن
كتضمنت اؼبادة  3منو طريقة إدالئهم بصويم االنتخايب .
 -2أكجد قانوف االنتخابات ما ييسمى باإلشراؼ القضائي على مستول الل نة اؼبركزية
كالفرعية دكف باقي اؼبستويات اليت بقيت دكف إشراؼ قضائي فعلي  ،إذ ال ييتصور أف

فعاؿ من الل نة الفرعية اؼبؤلفة من ةالةة قضاة فقط  ،كاإلحاطة
يكوف ىناؾ إشراؼ ٌ
بعمل الل اف االنتخابية اؼبنتشرة على مستول الدائرة االنتخابية دبساحة كل ؿبافظة ،
ككذلك جاءت عبنة الرتشيح  ،اليت يتوالىا كبرتشيح من احملافع  ،من يتيم اختيار أظبائهم
))1

– كاف رئيس مجمس الشعب السكرم في الدكر التشريعي الثامف قد ش ٌكؿ لجنة مف تسعة مف أعضاء مجمس
الشعب بالقرار رقـ  142بتاريخ  2006/5/4ميمتيا إعداد مسكدة قانكف جديد لبلنتخابات  ،كتىقدمت ىذه المجنة
بتقريرىا بتاريخ  2006/5/30بعد إطبلعيا عمى قكانيف بعض البمداف العربية " لبناف – مصر – األردف  ،كقد
كاف مف أبرز مقترحاتيا  - :أف تيقسـ كؿ محافظة إلى دكائر انتخابية أقميا اثنتاف كيحدد عدد األعضاء حسب
عدد السكاف بشكؿ تقريبي ككفؽ قيكد السجبلت المدنية – حذؼ نسبة  % 50المخصصة لمعماؿ كالفبلحيف –
يشترط في المرشح أف يكوف حاصالً عمى الشيادة الثانوية أو ما يعادليا عمى األقؿ  ،كيستثنى مف ذلؾ
أعضاء مجمس الشعب السابقيف ممف بمغكا سف الخمسيف عاما فما فكؽ حيث ييكتفى بأف يككف مجيدان لمقراءة
كالكتابة  ،كتحدد أسس اإلجادة بتعميمات تصدر عف الكزير – إذا استنكؼ أحد األعضاء الفائزيف بعضكية
مجمس الشعب عف أداء اليميف الدستكرية  ،أك إذا قرر المجمس إبطاؿ عضكية أحد األعضاء بسبب الطعف في
صحة انتخابو أك في حاؿ كفاة أحد األعضاء قبؿ نياية الدكر التشريعي بستة أشير عمى األقؿ  ،يسمى بمرسكـ

))2

المرشح الذم يمي الفائز األخير عضكا في مجمس الشعب .

 نصت المادة  " : 8يحرـ مف حؽ االنتخاب :أ -المحجكر عميو طيمة مدة الحجر.ب -المصاب بمرض عقميمؤثر في أىميتو طيمة مدة مرضو.ج -المحككـ عمييـ بجناية أك جنحة شائنة بمقتضى حكـ قضائي مكتسب

))3

الدرجة القطعية ما لـ يعاد إليو اعتباره كفقا لمقانكف كتحدد الجنح الشائنة بقرار مف كزير العدؿ ".

 نصت المادة " : :يجكز لمناخبيف المكفكفيف كغيرى ـ مف ذكم اإلعاقة كاألمييف الذيف ال يستطيعكف أف يثبتكاآراءىـ بأنفسيـ عمى كرقة االنتخاب أف يعيدكا إلى مف يحضر معيـ أماـ المجنة تدكيف الرأم الذم يبدكنو

عمى كرقة االنتخاب أك أف يبدكا الرأم شفاىة بحيث يسمعيـ أعضاء لجنة االنتخاب كفي الحالتيف يثبت

رئيس المجنة ىذه اإلنابة في المحضر ".
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نص القانوف اعبديد على و
عدد من الل اف مل تكن معركفة يف
من العاملٌن يف الدكلة ،إذ َّ
القانوف القدًن بتسميايا كتشكيلها نالل نة العليا – الل نة الفرعية – عباف الرتشيح –
عباف االنتخاب نن5ن.
 -3استبدؿ القانوف اعبديد اعبهة اليت تتوىل إعالف نتائج االنتخابات العامة كىي كزير
الداخلية بالقانوف القدًن  ،كأصبحت يف القانوف اعبديد من صالحيات الل نة العليا
لالنتخابات ف ػ ػػي اؼبادة  55منو ن1ن.
 -4أعاد القانوف اعبديد فكرة العمل باؼبوطن االنتخايب  ،كضبط التصويت –نظريان-
ضمنو يف اؼبادة 15منو  ،حٌن أكجبت أف يتم االنتخاب دبوجب البطاقة االنتخابية
فػي الفقػرة /أ /اؼبػ ػ ػػادة  45ن4ن.

) -)1نصت المادة  1عمى تعريؼ ىذه المجاف يقصد بالتعابير امتية في معرض تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي
المعنى المبيف إزاء كؿ منيا -:القانوف  ..قانكف االنتخابات العامة الصادر بمكجب ىذا المرسكـ التشريعي -.
المجنة العميا  ..المجنة العميا لبلنتخابات -.المجنة الفرعية ..المجنة التي تعمؿ بإشراؼ المجنة العميا
لبلنتخابات -.لجنة الترشيح  ..المجنة التي تقدـ إلييا طمبات الترشيح -.لجنة االنتخاب  ..المجنة التي تتكلى
اإلشراؼ عمى المراكز االنتخابية.

) -)2المادة " /99 /تتكلى المجنة العميا :أ -ال عمؿ عمى تأميف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف بما يحقؽ الغاية المتكخاة
منو.ب -اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمعممية االنتخابية كتنظيـ كسائؿ اإلشراؼ عمييا كمراقبتيا.ج -تسمية أعضاء

))3

المجاف الفرعية كاإلشراؼ عمى عمميا.د -إعبلف نتائج االنتخاب النيائية لعضكية مجمس الشعب ".

 المادة  "/59/أ -يمارس الناخب حقو في االنتخاب ضمف الدائرة االنتخابية التي يتبع إلييا كيحؽ لمناخب نقؿمكطنو االنتخابي مف دائرة انتخابية إلى أخرل ضمف المحافظة أك مف محافظة إلى أخرل بأم بطاقة أك ىكية

نقابية أك كثيقة تمنح مف جية رسمية أك منظمة شعبية أك نقابة مينية ينتمي إلييا طالب النقؿ كتثبت إقامتو في

الدائرة االنتخابية المطمكب نقؿ المكطف إلييا كتقدـ الكثيقة إلى لجنة الترشيح أك تبرز إلى لجنة االنتخاب.ب-

عمى المرشح الذم يرغب بنقؿ مكطنو االنتخابي أف تككف قد مضت مدة سنتيف عمى األقؿ عمى إقامتو في

المكاف الذم يرغب بنقؿ مكطنو االنتخابي إليو.ج -يمارس كؿ مف رؤساء كلجاف االنتخاب حقيـ االنتخابي في
المركز الذم يعينكف فيو كما يمارس ىذا الحؽ ممثمك المرشحيف المكجكدكف في ىذا المركز االنتخابي كتضاؼ

أسماؤىـ جميعا مف كاقع بطاقاتيـ االنتخابية إلى جدكؿ المقترعيف في المركز ،" .كالمادة  39منو الفقرة " أ-

يمارس الناخب حقو في االنتخاب بمكجب بطاقتو االنتخابية".
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 -5مهلة تقدًن الطلب للرتشيح تنتهي دبركر سبعة أياـ من اليوـ الذم يلي تاريخ نشر
اؼبرسوـ ،اؼبتضمن ربديد موعد االنتخاب يف حٌن كانت اؼبهلة عشرة أياـ  ،كما أجازت
للمتواجدين خارج القطر ترشيح أنفسهم كفق اؼبادة  11ن5ن.
-50اعبديد يف قانوف االنتخابات يف الفقرة ب من المادة ٕٓ منو بأهنا أجازت تقدًن
طلبات الرتشيح لعضوية ؾبلس الشعب كاسالس احمللية من قبل األحزاب السياسية
المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو إفرادية  ،مع اإلشارة إىل أف ىذا القانوف صدر

يف مل سرياف دستور  5534اؼبلغى  ،الذم ال هبيز التعددية السياسية كما تضمنها
الدستور اعبديد الصادر عاـ . 1051
 -55مل يعي د الطعن بقرار عبنة الرتشيح أماـ ؿبكمة االستئناؼ اؼبدنية باحملافظة  ،كإمبا

أصبح أماـ الل نة الفرعية القضائية كقرار األخًنة يصدر خالؿ ةالةة أياـ مربمان ن1ن.
 -51الدعاية االنتخابية :أحاؿ القانوف اعبديد ما تعلق بسقف اإلنفاؽ على أحكاـ
القانوف رقم  ، 1002/22على أنو أحدث نصان جديدان كاضحان عبهة ضوابط مضموف
ىذه الدعاية  ،بأف ال تتضمن أية دالالت مذىبية أك طائفية أك دينية أك قبلية أك ما
ىبالف النظاـ العاـ أك اآلداب العامة  ،أك استخداـ كسائل اإلعالـ اػبارجية  ،كضركرة
أف تكوف اؼبساحة اؼبخصصة للمرشحٌن يف الدعاية متساكية  ،كاالجتماعات اليت
يعقدىا اؼبرشحوف حرة بشرط التقيد بإعالـ السلطات اؼبختصة قبل أربع كعشركف ساعة
)  -)1المادة " /58 /أ -يتقدـ المرشح لعضكية مجمس الشعب كعضكية مجمس المحافظة بطمب خطي إلى
المحافظة خبلؿ سبعة أياـ مف اليكـ الذم يمي تاريخ نشر المرسكـ المتضمف تحديد مكعد االنتخاب كيتكلى

المحافظ إحالة الطمب خبلؿ  /24 /ساعة إلى لجنة الترشيح.ب -يتقدـ المرشحكف لعضكية المجالس المحمية
بطمبات ترشيحيـ إلى المحافظ بالنسبة لمكحدات اإلدارية المرتبطة بمركز المحافظة ك إلى مدير المنطقة أك

الناحية بالنسبة لمكحدات اإلدارية التابعة لممنطقة أك الناحية.ج-إذا كاف طالب الترشيح خارج الجميكرية العربية

))2

السكرية أك تعذر عميو تقديـ الطمب بنفسو يحؽ لككيمو القانكني تقديـ طمب الترشيح بدالن عنو كذلؾ بمكجب
ككالة مصدقة أصكالن".

 المادة " /5:/أ -يحؽ لكؿ ناخب الطعف في صحة ترشيح الغير خبلؿ ثبلثة أياـ تبدأ مف اليكـ الذم يميتاريخ إعبلف أسماء المرشحيف كذلؾ أماـ المجنة الفرعية.ب  -تبت المجنة الفرعية في الطعف بقرار مبرـ خبلؿ

ثبلثة أياـ عمى األكثر تبدأ مف تاريخ تقديمو".
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بعقد ىذه االجتماعات  ،كعلى أف تتوقف قبل أربع كعشركف ساعة بدالن من شباف
كأربعوف ساعة كما يف القانوف القدًن ن5ن.
-54اعتمد القانوف اعبديد أف هبرم التصويت يف يوـ كاحد بدالن من يومٌن  ،كعلى أف
سبتد ساعات االنتخاب من السابعة صباحان كحا الساعة الثانية كالعشرين مساءن ناؼبادة
 42ن.
 -53ظبح القانوف اعبديد برقابة اإلعالـ كالصحافة على عملية االقرتاع كفرز األصوات
كتضم ن أكثر من نص هبذا اؼبضموف  ،كعلى األخص نص الفقرة /ك /اؼبادة  51منو "
ٌ
ك -سبكٌن كسائل اإلعالـ ك الصحافة من مراقبة عملية االقرتاع كفرز األصوات".

وحاصل القول إن الدور األساسي الذي تلعبُو االنتخابات في األنظمة
الديمقراطية وخاصة البرلمانية منها يهدف إلى أمرين :
))1

– النصكص المتعمقة بالدعاية االنتخابية  ،المادة ": /5; /يحدد اإلنفاؽ المالي عمى الدعاية االنتخابية في كؿ
دكرة انتخابية كفؽ أحكاـ القانكف رقـ  /66/تاريخ  /2006 /12/29 /الناظـ لمدعاية االنتخابية ".كالمادة/

< ": /5أ -لممرشح الذم قبؿ ترشيحو الحؽ في إذاعة نشرات بإعبلف ترشيحو كبياف خطتو كأىدافو ككؿ ما
يتعمؽ ببرنامج عممو مكقعا مف قبمو كيقدـ نسخة مف ىذه النشرات كالبيانات إلى المجنة الفرعية .ب -ال يجكز

أف تتضمف الدعاية االنتخابية أم دالالت مذىبية أك طائفية أك أثنية أك قبمية.ج -ال يجكز أف تتضمف الدعاية
االنتخابية ما يخالؼ النظاـ العاـ أك امداب العامة .د -ليس لممرشح استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الخارجية في

دعايتو االنتخابية " .والمادة  ": /60 /تكقؼ الدعاية االنتخابية قبؿ اربع كعشريف ساعة مف التاريخ المحدد
لبلنتخاب كال يجكز ألم شخص أف يقكـ بعد تكقؼ الدعاية االنتخابية بنفسو أك بكساطة الغير بتكزيع برامج أك

منشكرات أك غير ذلؾ مف كسائؿ الدعاية االنتخابية ".والمادة " : /69/أ -تقكـ الجيات المحمية المختصة

بتحديد أمكنة خاصة لمصؽ الصكر كالبيانات كالنشرات كالبرامج االنتخابية كتخصص في ىذه األمكنة مساحات
متساكية لممرشحيف أك قكائميـ0.ب -ال يجكز لصؽ أك تثبيت أك عرض الصكر كالبيانات كالنشرات االنتخابية
عمى جدراف األبنية العامة أك الخاصة كدكر العبادة أك خارج األمكنة المخصصة ليا كال تجكز كتابة أسماء

المرشحيف أك أم دعاية انتخابية عمى الجدراف تحت طائمة المساءلة القانكنية جػ  -تحدد المجنة العميا القكاعد

كاإلجراءات المتعمقة باإلعبلنات االنتخابية ".المادة" : /65/االجتماعات االنتخابية حرة كال يجكز فرض أم
قيكد عمى عقد ىذه االجتماعات شريطة إخطار ك ازرة الد اخمية أك أم مف كحداتيا الشرطية قبؿ عقد االجتماع

بأربع كعشريف ساعة عمى األقؿ".
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 أولهما :إيصال أكثرية إلى البرلمان  ،تستطيع أن تشكل حكومة تعمل علىتحقيق البرنامج الذي خاض

االنتخابات على أساسو  ،وحدد الناخبون خياراتهم

في ضوئو .
 ثانيهما:أن االنتخابات ىي الوسيلة األساسية لتداول السلطة التي ىي ميزة األنظمةالديمقراطية  ،فعدم تداول السلطة يؤدي إلى عدم تجديد الحياة السياسية ،
التغول على باقي
وبالتالي يقود إلى التحجر  ،و ينحو بالسلطة التنفيذية باتجاه ّ
التغول من أثر
السلطات  ،وتتفرد بالحكم وال تلقي بعد ذلك باالً لما يتركو ىذا ّ

سياسي داخل باقي المؤسسات الدستورية وخارجها لدى الرأي العام الكامن  ،الذي
الفعالة في مؤلِها
يأخذ
بالتكون دون بوصلة تُحدد مسارهُ لغياب المسألة الديمقراطية ّ
ّ
الطبيعي وىو البرلمان  ،إذ ال تقتصر الحاجة على وجود مبنى للبرلمان ...

الفرع الثاني
دور األحزاب في أداء الوظيفة التشريعية لمجلس الشعب
إف دراسة األداء الربؼباين سلس الشعب كالسيما لوميفتو التشريعية ال يىتم دبعزؿ عن
إطار عالقة األحزاب كالقول السياسية الفاعلة كاؼبؤةرة داخل اسلس كتأةًنىا على ىذا
األداء  ،كبالضركرة سيكوف التقسيم ؼبرحلتٌن  ،كذلك بدراسة ىذه العالقة نظريان كعمليان
خالؿ األدكار العشرة ن دكر التعيٌن كاألدكار التسعة اؼبنتخبة ن يف مل غياب التعددية
السياسية  ،كتطبيق مبدأ اغبزب القائد للدكلة كاستمع  ،بوجود جبهة تقدمية تضم عددان

من األحزاب ضمن ميثاؽ جبهوم كفق السياؽ الدستورم اؼبنصوص عليو باؼبادة  4من
دستور عاـ  ،5534كمن ل دراسة ىذه العالقة نظريان يف مل األخذ بنظاـ التعددية
السياسية كفق أحكاـ دستور عاـ 1051
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أوالً -دور الحزب القائد في أداء مجلس الشعب التشريعي:

تعرفنا يف مبحث سابق على موقع السلطة التشريعية يف النظاـ السياسي يف
كنٌا قد ٌ
سورية  ،ك على اإلطار الدستورم للحياة السياسية خالؿ نفاذ دستور  ، 5534كالذم
أخذ دبفهوـ اغبزب القائد كغياب التعددية السياسية  ،رغم أنو ككفق اؼبنظور الذم قامت
ضمت أحزابان متعددة هبمعها قاسم مشرتؾ بأهنا أحزاب تقدمية
عليو اعببهة الوطنية فقد ٌ
تؤمن باالشرتاكية  ،كمنها ما ىو كحدكم كيؤمن باالنتماء لألمة العربية  ،كمنها ما ىو أفبي
ماركسي  ،لكنها صبيعها أصبعت على كجوب االبتعاد عن مفهوـ الديبقراطية الغربية ،
كالعمل كفق مفهوـ الديبقراطية الشعبية .
كؼبعرفة الدكر الذم لعبتو ىذه الصيغة من تكتل األحزاب على األداء التشريعي نتابع
سًن إعداد مشركع القانوف لعرضو على اسلس بتكوينو السياسي غًن اؼبؤطر تشريعيان سول
بنص اؼبادة  4من دستور عاـ  ، 5534كميثاؽ اعببهة الوطنية التقدمية ن5ن ،كبعال
))1

 -تـ تعديؿ ميثاؽ الجبية الكطنية التقدمية المقر في  1972/3/7في ضكء ما حصؿ مف متغيرات كتطكرات في

العالـ كفي الكطف العربي ألف ىذا الميثاؽ لـ يعد يتماشى مع جكانب ىامة مما تضمنو مف سياسات كمكاقؼ مع
ضمت أحزابان جديدة ك أصبحت عشرة أحزاب مع األحزاب التي انقسمت سابقان (حزب
الظركؼ الجديدة الناشئة بحيث ٌ
البعث العربي االشتراكي _حزب االتحاد االشتراكي العربي –الحزب الشيكعي السكرم" بكداش"  -الحزب الشيكعي
السكرم" الفيصؿ"  ،حزب الكحدكييف االشتراكييف  ،حركة االشتراكييف العرب –الحزب الكحدكم االشتراكي
الديمقراطي -حزب العيد الكطني – حزب االتحاد العربي الديمقراطي – الحزب السكرم القكمي االجتماعي ) كأىـ
ما تضمنو الميثاؽ الجديد المعدؿ في  2004/10/12كصدكر البلئحة الداخمية لعمؿ قيادات فركع الجبية الكطنية
التقدمية في المحافظات بالقرار رقـ  152بتاريخ  2006/9/26عف رئيس الجبية الكطنية التقدمية  - " :التأكيد
عمى أف قياـ الجبية في عاـ  1972كاف حدثان كانجا انز كطنيان ىامان  ،كأنو تعبير عف التعددية الحزبية كالسياسية –

التأكيد عمى قيادة حزب البعث العربي االشتراكي لمجبية كتتجسد قيادتو بتمثيمو باألكثرية في مؤسساتيا جميع نا كبأف

يككف منياج الحزب كمقرراتو كميثاؽ الجبية مكجيان أساسيان ليا في رسـ سياساتيا العامة كتنفيذ خططيا  ،ترسيخ

التعددية كالديمقراطية النابعة مف حاجات الشعب كظركفو كقدراتو كمطامحو  ،كتحقيؽ مشاركتو الفعمية الكاسعة في
البناء الكطني  ،كتعزيز اإلسياـ الكاسع في الحياة السياسية كالرقابة الشعبية كتكطيد التعددية االقتصادية  ،كترسيخ

دكر مناضمي أحزاب الجبية كتعزيز مشاركتيـ في المؤسسات الديمقراطية المنتخبة في مجمس الشعب  ، ...كتحديث
الخطاب السياسي المتسـ بالمبدئية كالمصداقية  ،كتكسيع قاعدة العمؿ السياسي الجماىيرم كاعتماد الشفافية  ،التزاـ
النيج الرامي إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية  ،كأف الحرية ىي أساس الديمقراطية كالديمقراطية ىي مشاركة شعبية
 "....المرجع  ":حوؿ العمؿ الجبيوي وتجربة الجبية الوطنية التقدمية في القطر العربي السوري"  ،منشورات=
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األعراؼ التنظيمية الداخلية اؼبتعلق منها بالسلطة التشريعية  ،اليت تنظم توزيع األدكار
كنسب التمثيل داخل اسلس عبهة عدد األعضاء كمكتب اسلس كالل اف الربؼبانية  ،دكف
أف يكوف ىذا الدكر مقوننان ضمن أحكاـ النظاـ الداخلي سلس الشعب  ،كإمبا بقيت

عبارة عن قواعد عرفية يمتفق عليها نشأت تدبران كتطبيقان لنص اؼبادة الثامنة من الدستور
كما أسلفنا .
 -5يقوـ اغبزب القائد ن5ن للدكلة كاستمع كبالتنسيق مع أحزاب اعببهة الوطنية التقدمية
اليت يقودىا  ،بوضع أظباء اؼبرشحٌن من حزب البعث العريب االشرتاكي كباقي أحزاب
اعببهة بقائمة تطرح للتصويت تدعى قائمة اعببهة الوطنية التقدمية  ،ككما أف سبثيل
نسبة  %15للعماؿ كالفالحٌن يتعٌن ربقيقها من ؾبموع اؼبقاعد اؼبخصصة للقطاع /أ/
على األقل كمن غًن الضركرم ربقيقها يف كل دائرة انتخابية  ،كذلك فإف اؼبقاعد
اؼبخصصة ؼبرشحي أحزاب اعببهة  ،هبرم االتفاؽ عليها كتوزيعها دكف تسا وك بٌن الدكائر
االنتخابية  ،كتأخذ قيادة اعببهة بنسبة تواجد كل حزب على أرض الواقع نأعضاءن
كحضورانن كغالبان فإف عدد األعضاء من اعببهة يصل إىل  41عضػ ػ ػ ػ ػوان من أحزاب
اعببهة  ،يف حٌن يصل األعضاء من اغبزب القائد إىل  544عضوان من حزب البعث ،
كبذلك يتحقق للحزب القائد أغلبية برؼبانية داخل اسلسن1ن،مع اإلشارة إىل أف الدكر

=حزب البعث العربي االشتراكي القيادة القومية  ،إعداد عطية الجودة مدير مكتب الثقافة واإلعداد الحزبي ،
سمسمة الدراسات  ، 99مطابع دار البعث  ، 5009وكذلؾ  :ميثاؽ الجبية الوطنية ونظاميا األساسي ،
منشورات الجبية الوطنية التقدمية  ،مطبعة رئاسة مجمس الوزراء ;500

) –)1الحزب القائد  " :مفيكـ سياسي طرحتو بعض األحزاب كالتنظيمات السياسية العربية كرؤية لطميعيتيا أك في
سياؽ تثبيت ىذه الطميعة مف خبلؿ القناعة كالعمؿ بمكجب تمؾ القناعة بممكيتيا لمفكر الصائب النافذ

كاإلستراتيجية الصحيحة كالتنظيـ الدقيؽ القكمي كالعبلقة القكية مع الجماىير بما يؤمف القدرة عمى االستجابة

لمتحديات القيادية في المجتمع في اإلطاريف القطرم كالقكمي " المرجع  :د .حس البحري ،

مفاىيـ

ومصطمحات دستورية  ،أبحاث دستورية لمموسوعة القانونية المتخصصة لييئة الموسوعة العربية التابعة

))2

لرئاسة الجميورية العربية السورية  ،ص 8
– كانت القكل كالعناصر التقدمية مدعكة لممشاركة كالتمثيؿ في مجمس الشعب قبؿ التكقيع عمى ميثاؽ الجبية
حيث جاء في برنامج القيادة القطرية المؤقتة الصادر في السادس عشر مف تشريف الثاني عاـ  1970بتشكيؿ=
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التشريعي التاسع كاألخًن  1055 -1003يف مل نفاذ دستور عاـ  5534قد أصبح
عدد األعضاء فيو من حزب البعث العريب االشرتاكي  543عضوان  ،كاألعضاء من
اعببهة الوطنية التقدمية  42عضوا  ،كالباقي  40عضوان من اؼبستقلٌن  ،كمن اؼبهم

التنويو إىل أف أعضاء ؾبلس الشعب من اعببهة ال هبرم ترشيحهم للقائمة بناءن على
انتخابات داخلية ضمن أحزاهبم  ،كإمبا يتم تسميتهم من قيادات ىذه األحزاب.
 -1ت ٌكوف ىذه األغلبية الربؼبانية داخل اسلس تنظيمان حزبيان يدعى ن الشعبة الربؼبانية ن
ترتبط مباشرة مع مكتب التنظيم القطرم يف القيادة القطرية  ،كيتم تشكيلها مع بداية
أسها حا الدكر التشريعي السابع رئيس ؾبلس الشعب
كل دكر تشريعي  ،ككاف ير ي
بنفسو  ،كىو عضو يف القيادة القطرية غبزب البعث العريب االشرتاكي قبل أف يكوف
عضوان يف ؾبلس الشعب ن5ن ،كيف الدكر التشريعي الثامن بدأ يتوىل رئاسة الشعبة أحد
أعضاء ؾبلس الشعب من اؼبنتمٌن إىل حزب البعث العريب االشرتاكي  ،كيتم تسميتو
بقرار من القيادة القطرية كأمٌن للشعبة الربؼبانية اؼبستقلة باستثناء السنة الثانية عاـ
= مجمس الشعب خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثة أشير يضـ ممثميف عف الحزب كالمنظمات الشعبية كالمينية كالقكل
كالعناصر التقدمية بيدؼ ممارسة التشريع ككضع دستكر دائـ لمببلد  ،كبعد ذلؾ بتاريخ  1972/3/7قامت
الجبية الكطنية التقدمية بالتكقيع عمى ميثاؽ بيف األحزاب (حزب البعث العربي االشتراكي _حزب االتحاد
االشتراكي العربي –الحزب الشيكعي السكرم  ،حزب الكحدكييف االشتراكييف  ،حركة االشتراكييف العرب –
كانضـ في عاـ  1989الحزب الكحدكم االشتراكي الديمقراطي  ،كما ضمت الجبية بيف صفكفيا ممثميف عف
االتحاد العاـ لنقابات العماؿ  ،كاالتحاد العاـ لمفبلحيف )  ،كقد تضمف ميثاؽ الجبية ميماتيا عمى الصعد
التالية  - :ميمات الجبية الكطنية التقدمية عمى الصعيد الداخمي – ميمات الجبية عمى الصعيد القكمي –
ميمات الجبية عمى الصعيد الدكلي  ،إضافة إلى النظاـ األساسي لعمؿ الجبية كمؤسساتيا  ،كمف بيف مياـ
الجبية عمى الصعيد الداخمي إقرار الخطط الخمسية كمناقشة السياسة االقتصادية لتحقيؽ بناء القاعدة
االقتصادية عمى أساس التخطيط العممي الشامؿ  ،كالعمؿ عمى استكماؿ بناء النظاـ الديمقراطي الشعبي
كمؤسساتو الدستكرية  ...كمف ىنا جاءت نسبة التمثيؿ ألحزاب الجبية في مجمس الشعب " الحركة التصحيحية

في عيدىا العشريف وقائع وأرقاـ " منشورات حزب البعث العربي االشتراكي – مطبعة القيادة القطرية  ،دمشؽ
 9<<9ص 580-575

) –)1االستثناء األكؿ الذم تـ كاف عند تسمية الدكتكر محمكد األبرش رئيسان لمجمس الشعب في الدكر التشريعي
الثامف  ،كلـ يكف آنذاؾ عضكان في القيادة القطرية خمفان لرئيس مجمس الشعب الذم كاف في بداية الدكر األستاذ
ناجي العطرم بعد أف كمؼ األخير برئاسة مجمس الكزراء.
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ن1003ن من دكر االنعقاد التشريعي الثامن اليت ق فيها انتخاب أمٌن كمكتب الشعبة
انتخابان من أعضاء الشعبة الربؼبانية ن5ن ،اليت تضم كافة أعضاء ؾبلس الشعب من
القائد الذين يشكلوف بتعدادىم أكثرية برؼبانية  ،كيتم توزيعهم إىل فرؽ حزبية يمش ٌكلة
يف كل عبنة برؼبانية من األعضاء البعثيٌن الذين ييش ٌكلوف كذلك أغلبية داخل الل نة ،
كيتم التوجيو من القيادة القطرية إىل رئيس اسلس كاىل الشعبة الربؼبانية فيما يتعلق
بأمرين:
 اسم رئيس اسلس اؼبرشح عن األغلبية الربؼبانية ناغبزبن كأظباء ننائب رئيساسلس كأمناء السر ن من اؼبستقلٌن كاعببهة.
 أظباء اؼبرشحٌن لرئاسة كل عبنة برؼبانية كنائب الرئيس فيها كمقررىا .كبعد ذلك تلتزـ األكثرية الربؼبانية بالتصويت ؽبذه األظباء  ،كإف من مهاـ
الشعبة الربؼبانية نظريان كعرب الفرؽ اغبزبية يف كل عبنة برؼبانية مناقشة مشاريع القوانٌن ،
ستصوت
اليت ربتاج إىل تكوين رؤيا موحدة من األعضاء اؼبنتمٌن لكتلة األغلبية اليت
ٌ
داخل الل نة كداخل اسلس كيما يكوف النقاش متماةالن  ،على أف القيادة القطرية
للحزب مل تكن حباجة إىل التوجيو اػبطي حوؿ مشاريع القوانٌن اليت تعرض على
اسلس طاؼبا أف رئيس اسلس ىو عضو يف القيادة القطرية كيرأس جلسات ؾبلس
الشعب  ،كلو مالو من صالحيات يف إداريا كإدارة النقاش فيها  ،إال أف التوجيو
اػبطي دبوجب رقم كتاريخ ؿبددين عبلسة القيادة القطرية حدث ؼبرة كاحدة طيلة
انعقاد الدكر التشريعي الثامن مثالن  :حيث بيل ٌ التوجيو باجتماع ألعضاء الشعبة
الربؼبانية بقبوؿ اؼبادة  543من مشركع القانوف كما كردت من اغبكومة  ،كذلك بعد
أف استشعر رئيس الل نة الدستورية كالتشريعية يف ؾبلس الشعب لنذاؾ بأف األكثرية

) –)1كتمت العكدة في السنة التالية إلى مبدأ التعييف لقيادة الشعبة كليس االنتخاب ألسباب متعمقة بأداء األعضاء
داخؿ المجمس .
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الربؼبانية ن اغبزبية ن مل تكن مع إقرار جواز النظر دستوريان دبشركع القانوف األساسي
للعاملٌن يف الدكلة ؼبا تضمنتو اؼبادة  543منو من ـبالفات دستورية ن5ن .
) –)1كىذه المخالفات كفؽ المطالعة التي تقدمت بيا الباحثة إلى القيادة القطرية عف طريؽ عضك القيادة كعضك
مجمس الشعب في ذات الدكر التشريعي الثامف د .فاركؽ أبك الشامات كاف ممخصيا (( أف المادة  137مف مشركع
القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة المعركض عمى مجمس الشعب في الدكرة الخامسة مف الدكر التشريعي الثامف
تتضمف مخالفات دستكرية كذلؾ ألنيا  -1 :تتعارض مع نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  ،كىك دستكر
عالمي ممزـ لمسمطة التشريعية في الدكؿ المعترؼ فييا كالممثمة في ىيئة األمـ المتحدة في المادة  23التي تنص
عمى أنو" لكؿ شخص الحؽ في العمؿ كلو حرية اختياره بشركط عادلة مرضية  ،كما لو حؽ الحماية مف البطالة "
كانسجاما مع ذلؾ جاء نص المادة  36مف دستكر عاـ  1973بأف "  -1العمؿ حؽ لكؿ مكاطف ككاجب عميو
كتعمؿ الدكلة عمى تكفيره لجميع المكاطنيف  "...كاف كجكد المادة  137كفؽ الصيغة المقترحة يتعارض مع اتجاه
الدستكر ألف إطبلؽ سمطة اإلدارة بالصرؼ مف الخدمة مع حجب الحؽ بالتقاضي يحد مف عممية التطكير اإلدارم
الذم يقتضي الحث مف خبللو عمى أف يككف الكالء لمعمؿ كليس لمرؤساء المباشريف  -5 ،تتعارض المادة  137مع

المادة  28الفقرة الرابعة " حؽ التقاضي كسمكؾ طريؽ الطعف كالدفاع مصكف بالقانكف  -3 ،المادة  137مخالفة
لممادة  153مف دستكر  - 1973نص المادة  85مف قانكف المكظفيف رقـ  125لعاـ  – 1945األساس التاريخي
لممادة  138مف القانكف النافذ رقـ  1لعاـ  / 1985تقابميا المادة  137مف مشركع القانكف – التي تنص عمى " :
تبقى التشريعات النافذة الصادرة قبؿ إعبلف ىذا الدستكر سارية المفعكؿ إلى أف تعدؿ بما يكافؽ أحكامو " كعند إعادة
تبني المادة  138مف القانكف  1لعاـ  1985عمى النحك الذم كردت فيو في المشركع فيو تكرار لممخالفة الدستكرية
"

السابقة كلممادة  153مف دستكر  -7 ، 1973مخالفة صريحة لممادتيف  133- 131مف دستكر  1973كخرقا

لمبدأ فصؿ السمطات  ،فالمادة  131مف دستكر  1973تقضي بأف " السمطة القضائية مستقمة  ، "...كالمادة 133
كذلؾ "  -1القضاة مستقمكف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانكف  ، "..كبالتالي فإف المادة  137مف المشركع
تتضمف  - :تدخبل مف السمطة التشريعية في أعماؿ السمطة القضائية بالنص عمى منعيا مف رقابة الق اررات اإلدارية
كالنص عمى رد الدعاكل التي تقاـ ضد مراسيـ الصرؼ  ،كيعتبر  -تدخبل كذلؾ مف السمطة التنفيذية في أعماؿ
السمطة القضائية كاختصاصاتيا ألف طبيعة امثار التي يرتبيا إعماؿ أحكاـ المادة  137مشركع عمى العامؿ
المصركؼ مف الخدمة ال تختمؼ عف آثار األحكاـ القضائية  ،كتككف السمطة التنفيذية قد قامت بإصدار األحكاـ
المبرمة غير القابمة ألم طريؽ مف طرؽ المراجعة أك الطعف  ،ككاف ال يجكز ليا أف تنكب عف القضاء في ممارسة
أعمالو - 5 ،المادة  137مشركع تخالؼ المبادئ الدستكرية المحددة في المادة  25فقرة  3-2مف دستكر 1973
"2ػ سيادة القانكف مبدأ أساسي في المجتمع كالدكلة 3،ػ المكاطنكف متساككف أماـ القانكف في الحقكؽ كالكاجبات" عمى
اعتبار أف المادة  137مشركع تتضمف تغميب لحكـ القكة كلسمطاف الرئيس اإلدارم المباشر عمى حكـ القانكف ،
كتجريده مف حقكقو المالية الناشئة عف خدمتو كحرمانو مف العمؿ مجددان في مؤسسات كادارات الدكلة دكف أف تككف

اإلدارة ممزمة ببياف األسباب "

كرغـ أف التكجيو الحزبي كاف بتبني المادة  137كما كردت في مشركع الحككمة إال أف مداكالت أعضاء مجمس
الشعب أثناء مناقشة مشركع قانكف العامميف األساسي رقـ  50لعاـ  2004كبالذات في المادة 137منو المتعمقة=
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 -4يتم إعداد مشركع القانوف يف الوزارة اؼبعنية دبوضوعو مرفقان باألسباب اؼبوجبة ن5ن،
كوباؿ إىل رئيس ؾبلس الوزراء ليقوـ بإدراجو يف جدكؿ أعماؿ جلسة رئاسة ؾبلس
الوزراء اليت تعقد أسبوعيان  ،كما هبرم عادة أف يقوـ رئيس ؾبلس الوزراء كىو عضو
بالقيادة القطرية غبزب البعث العريب االشرتاكي بإرساؿ نسخة من بعال مشاريع
القوانٌن إىل اؼبكتب القانوين يف القيادة القطرية إلبداء الرأم  ،دكف تدارسها مع أحزاب
اعب بهة الوطنية التقدمية أك عرضها عليها قبل إحالتها إىل ؾبلس الشعب ن1ن  ،حا يتم

=بصرؼ العامميف في الدكلة بقرار مف رئيس مجمس الكزراء بقرار غير قابؿ ألم طريؽ مف طرؽ المراجعة  ،كانت
غنية حتى مف قبؿ األغمبية البرلمانية (الحزبية) "كاذا صح التعبير فقد كانت حامية الكطيس "ككانت المادة
ال بيف أكساط القانكنيف كفي الصحافة كأعضاء مجمس الشعب كخبلؿ كافة المراحؿ التي مر
137التي أثارت جد ن
بيا مشركع القانكف أماـ المجمس كالمطالبة بتعديميا بحذؼ الشطر األخير لمخالفتو لمدستكر  ،كتجدر اإلشارة إلى

أنو مف الناحية السياسية فإف ىذه المادة كانت مكجكدة في قانكف المكظفيف األساسي ككانت سيئة الذكر  ،كقد
كضعت مف قبؿ أديب الشيشكمي لتستخدـ بمكاجية خصكمو البعثييف آنذاؾ  ،كرغـ كؿ المداخبلت فقد تـ التكجيو
خطيان لؤلغمبية البرلمانية بالتصكيت لمشركع القانكف كما كرد مف الحككمة ....كعند التصكيت التزمت األكثرية

بالتكجيو الحزبي الخطي كأقرت المادة -1.. " 137يجكز بمرسكـ يصدر عف رئيس مجمس الكزراء صرؼ العامؿ
مف الخدمة دكف ذكر األسباب التي دعت ليذا الصرؼ  ،كتصفى حقكؽ العامؿ المصركؼ مف الخدمة كفقا

لمقكانيف النافذة –  -2إف مراسيـ الصرؼ مف الخدمة كفقا ألحكاـ ىذه المادة غير قابمة ألم طريؽ مف طرؽ

الم ارجعة أك الطعف أماـ أية جية أك مرجع  ،كترد الدعاكل التي تقاـ ضد ىذا النكع مف المراسيـ أيا كاف سببيا

 ، " ....كبعد ذلؾ أعاد رئيس الجميكرية القانكف باعتراض إلى مجمس الشعب ليصدر النص بعد ذلؾ عمى النحك

الذم صدرت فيو المادة " 137مع االحتفاظ بأحكاـ قانكف الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش كأحكاـ قانكف الجياز
المركزم لمرقابة المالية  -1 :يجكز بقرار مف رئيس مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح لجنة مؤلفة مف كزير العدؿ
ككزير الشؤكف االجتماعية كالعمؿ كرئيس الجياز المركزم لمرقابة المالية صرؼ العامؿ مف الخدمة كتصفى حقكؽ

العامؿ المصركؼ مف الخدمة كفقا لمقكانيف النافذة  -2 ،ال يسمح باستخداـ العامؿ المصركؼ مف الخدمة بمكجب

الفقرة  / 1/مف ىذه المادة  ،كذلؾ ميما كانت صفة ىذا االستخداـ إال بقرار مف رئيس مجمس الكزراء يجيز ذلؾ"

))1

 كحسب نصكص المكاد  47 46 – 45مف القرار بقانكف رقـ  1959/55المتضمف قانكف مجمس الدكلةتتضمف كجكب مراجعة مشاريع القكانيف مف الجمعية العمكمية لمقسـ االستش ػارم  ،لكف ما يجرم عمى أرض
الكاقع أف ىذه النصكص يعمؿ بيا خبلفان لما تضمنتو ،كالمراجعة ىي االستثناء كليست األصؿ .

"
))2
– تحاؿ عادة المشاريع التي تتعمؽ باالقتصاد الكطني كالتكجو االشتراكي أك التي يمكف أف تثير جدالن اجتماعيان

أك سياسيان أك ماليان مثاؿ ( قانكف المكازنة السنكية – القكانيف المالية – قانكف اإليجارات – قانكف العبلقات
الزراعية – قانكف األحزاب – قانكف االنتخابات  -القكانيف الت ي تتعمؽ بقضايا نقابية  )...إلى القيادة القطرية التي
تؤشر بحاشية أنو " تـ االطبلع كال مانع ".
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اؼبوافقة عليو بعد ذلك يف جلسة ؾبلس الوزراء كوباؿ إىل رئيس اعبمهورية  ،ليقرر بعد
ذلك إما إحالتو إىل ؾبلس الشعب كإصداره بقانوف  ،أك بإصداره من قبلو كمرسوـ
تشريعي  ،كيف أحياف كثًنة كانت ربتوم األسباب اؼبوجبة ؼبشاريع الصكوؾ التشريعية
اؼبعدة يف الوزارات اؼبعنية على صيغة تفيد رغبة اغبكومة بإصدار النص القانوين دبرسوـ
تشريعي من السيد الرئيس كتأيت كفق ما يلي" تم إعداد مشروع المرسوم التشريعي
المرافق متضمناً  ...يرجى التفضل باالطالع والنظر باستكمال أسباب صدوره " ،

كىو ما ييظهر إىل حد كبًن مدل قدرة اغبكومة على التحكم باآللية التشريعية اليت
ن5ن
سيصدر فيها التشريع.
كعلى اعتبار أف رئيس ؾبلس الوزراء كرئيس ؾبلس الشعب أعضاء يف القيادة
القطرية  ،كيف مرحلة معينة كاف كزير اؼبالية عضوان يف القيادة القطرية  ،فإف ذلك قد
ك َّلد قناعة لدل األغلبية الربؼبانية  ،ككذلك لدل األعضاء من اعببهة الوطنية التقدمية
على مدار األدكار التسعة  ،أف مشاريع القوانٌن اليت تأيت من اغبكومة ن1ن ،كىي
ب يف مصلحة اغبزب كاؼبواطنٌن  ،كطاؼبا أف
حكومة األكثرية ال يبكن إال أف تى ي
صٌ

))1

– كمف األمثمة عمى مشاريع التشريعات التي تضمنت أسبابيا الموجبة أنيا أعدت مف الحكومة إلصدارىا
بمراسيـ تشريعية كصدرت بالفعؿ كذلؾ" :مر .ت رقـ  50تاريخ  2004/8/25المتضمف إعادة جدكلة
القركض كالتسييبلت الممنكحة مف المصرؼ الصناعي حتى غاية  ، 2001/12/21كمر.ت رقـ  55تاريخ

 2004/9/2المتعمؽ تنظيـ المؤسسات التعميمية الخاصة بالتعميـ ما قبؿ الجامعي  ،كمر.ت رقـ  59تاريخ
 2005/7/20المنظـ ألسس التنظيـ الزراعي  ،كمر.ت رقـ  63تاريخ  2005/8/1المتضمف قبكؿ البدؿ
النقدم مف المكمؼ بالخدمة اإللزامية الثابتة  ،كمر.ت رقـ  26تاريخ  2006/7/1المتعمؽ بحساب كتصفية
جميع الحقكؽ المالية عف المعاش التقاعدم المنتيية خدماتيـ بتاريخ  ، 2006/7/1كمر.ت رقـ  24تاريخ
 2006 /4/18ا لمتضمف رفع سقؼ األجر كالراتب المقطكع لمعسكرييف  ،كمر ت رقـ  7تاريخ 2007/1/21
))2

المتعمؽ بالحماية مف األمراض السارية كالكبائية المستكطنة ".
– كالمقصكد بتعبير الحكومة ىنا كأينما كردت في ىذا البحث ىك الك ازرة رئيسان كأعضاء  ،ككاف تعبير الحككمة
يطمؽ عمى أربعة معاف  -1أنو يعني نظاـ الحكـ في الدكلة كشكؿ الحكـ كىك معنى" كاسع  -2 ،كقد يطمؽ
ىذا التعبير عمى مجمكع الييئات الحاكمة لمدكل ػ ػ ػ ػة ( السمطات العامة في الدكلة التشريعية –التنفيذية -
القضائية  -3 ،في معنى ضيؽ يقتصر عمى السمطة التنفيذية ( رئيس الدكلة كرئيس الك ازرة )  -4أك لمداللة
عمى الك ازرة المرجع  :د .حسف البحري  ،مفاىيـ ومصطمحات دستورية ،مرجع سػػػػػػػػابؽ ،الصفحة 56
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القيادة اطلعت على ىذه اؼبشاريع فال ؿبل لل داؿ حوؽبا إال ببعال التعديالت
اللغوية أك تلك اؼبتعلقة بالصياغة  ،أك ببعال التعديالت القانونية البسيطة دكف
اؼبساس باؼببدأ الذم يقوـ عليو مشركع القانوف  ،كتشهد مداكالت اسلس لكثًن من
اؼبناقشات اعبدية اليت كانت تنتهي بالتصويت كفق التوجيو الذم يظهر من خالؿ
كالـ رئيس اسلس  ،كمل يىتمكن اسلس أف يرد مشركع قانوف للحكومة بتصويت
يصوت
داخل اعبلسة العامة  ،سول ؼبرة كاحدة كيف الدكر التشريعي الثامن  ،عندما مل ٌ
سول ةالةة أعضاء يف ؾبلس الشعب على االنتقاؿ ؼبناقشة تقرير الل نة حوؿ مشركع
قانوف رفع السقوؼ الرقمية للمعاشات التقاعدية لذكم اؼبناصب  ،كحسب
ن5ن
اؼبادة 500من النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم يعد ذلك رفضان للمشركع .
وىو ما يُظهر دور الحزب في قيادة مسار العملية التشريعية قبل وبعد دخولها

إلى مجلس الشعب عن طريق األالبية الممثلة في قيادة المجلس وقيادة
اللج ـان  ،إذا ما أخذنا بعٌن االعتبار عدـ كجود أحزاب أخرل تعمل كقول ضاغطة
على اغبكومة إلقباز مشاريع القوانٌن كفق األكلوية اؼبطالب هبا ربت قبة الربؼباف ن1ن،

))1

– ففي جمسة  2005 /6/ 26كانت الحككمة قد طمبت إعطاء صفة االستعجاؿ لمشركع قانكف تقدمت بو
يتضمف رفع السقكؼ الرقمية عف المعاشات التقاعدية لممتقاعديف مف ذكم المناصب  ،وتطبيؽ أحكاـ المرسوـ

التشريعي رقـ  5007/ 67عمى أصحاب المناصب المحاليف عمى التقاعد قبؿ نفاذه  ،ككانت ركاتبيـ
التقاعدية تبمغ كسطيان مبمغ  4000ؿ.س  ،في حيف أنو كلسنكات قبؿ ىذا التاريخ كاف أعضاء المجمس
يطالبكف الحككمة برفع المعاشات التقاعدية لممتقاعديف الذيف تصرؼ معاشاتيـ التقاعدية عمى قانكف التأميف
كالمعاشات التي تتراكح بيف  700ؿ.س ك 2500ؿ.س فقط  ،ككاف رد الحككمة ىك عدـ كجكد مكارد كافية
تغطي نفقة القانكف المطمكب  ،كأف الحككمة ستتكلى دراستو قريبا  ،كقد رفض المجمس مشركع القانكف في
جمسة  ، 2005/6/28كتجدر اإلشارة إلى أف األعضاء الثبلثة الذيف صكتكا لمصمحة المشركع كانكا كزراء
سابقيف  ،لممزيد حكؿ مجريات ككقائع الجمسة راجع مذاكرات مجمس الشعب الجمسة الرابعة عشرة بتاريخ
 2005/6/28مف الدكرة الثامنة مف الدكر التشريعي الثامف مف ص  1391حتى الصفحة .1404

( –)2منذ إحداث الجياز المركزم لمرقابة المالية كحتى انتياء الدكر التشريعي الثامف كانت مطالبات أعضاء مجمس
الشعب بما فييـ كتمة األغمبية البرلمانية بإلحاؽ ىذا الجياز بمجمس الشعب  ،كمع ذلؾ ظمت الحككمة مصرة
عمى عدـ جعؿ الجياز تابع لمجمس الشعب كما كاف شأن و عندما كاف يعمؿ تحت مسمى ديكاف الحسابات
بمكجب القرار بقانكف برقـ  230لعاـ  ، 1960كصدر المرسكـ التشريعي رقـ  2003/ 64بإلحاؽ ىذا=
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كاليت تعكس حاجة اؼبواطنٌن يف جانب أكثر من جانب لخر  ،أك حا الضغط على
مكتب اسلس لتفعيل اإلجراءات اؼبتعلقة باقرتاحات القوانٌن  ،اليت تقدـ من األعضاء
لتغوؿ السلطة التنفيذية
أك أف تشكل ىذه األحزاب أك الكتل الربؼبانية قول كاحبة ٌ
على السلطة التشريعية  ،كمنها إشغاؿ  % 50من كقت الربؼباف إلقرار مشاريع
القوانٌن اؼبقدمة من اغبكومة كانت تتضمن يف بعال موادىا ـبالفة للدستور ن5ن،

مما ش ّكل عامالً إضافياً في إضعاف األداء التشريعي للمجلس لجهة إحداث
تغيرات جوىرية في مشاريع القوانين  ،أو قدرتو على رف مشروع قانون تقدم
بو الحكومة رام امتالك المجلس ألسباب منطقية وجوىرية للرف

 ،أو حتى

تجاوز االعتراض على القانون المقدم من رئيس الجمهورية  ،ومن ثم اإلصرار
على تبني مشروع القانون  ،رام أن االبية االعتراضات التي ترد من رئيس
الجمهورية إلى المجلس ىي عبارة عن اعتراضات كان قد أبدتها الحكومة عبر
ممثليها في جلسات اللجان أو الجلسات العامة على تعديالت أقدم عليها
أعضاء المجلس  ،وصوتوا عليها دون أن تتمكن الحكومة من تغيير اتجاه
التصوي فيها  ،واالباً فذن السبب في عدم قدرة المجلس على مناقشة كتاب

كمن في أن ىناك خلط يقع فيو أعضاء المجلس
االعتراض أو عدم األخذ بو يَ ُ
= الجياز برئاسة مجمس الكزراء بدال مف ك ازرة المالية كفؽ أحكاـ المرسكـ التشريع ػي رقـ  ، 1967 / 93كلـ
يتمكف المجمس مف تغيير ىذه التابعية كلـ يتمكف المجمس حتى بالتفكير بتعديؿ ىذا المرسكـ كاعتبر مقر حكمان

 ،ككانت المادة  1مف المرسكـ المذككر تنص عمى أف  " :الجياز المركزم لمرقابة المالية ىك ىيئة رقابية
مستقمة ترتبط برئيس مجمس الوزراء كتيدؼ أساسا إلى تحقيؽ رقابة فعالة عمى أمكاؿ الدكلة كمتابعة أداء

األجيزة التنفيذية اإلدارية كاالقتصادية لمسؤكلياتيا مف الناحية المالية كيختص بتدقيؽ كتفتيش حساباتيا كذلؾ
عمى الكجو المبدئي في ىذا المرسكـ التشريعي  ،كيتألؼ الجياز مف إدارة مركزية كفركع في المحافظات يتـ

تنظيميا كتحديد اختصاصاتيا في النظاـ الداخمي لمجياز"

) –)1بينما يشغؿ مناقشة المكازنة كالحساب الختامي كبياف الك ازرة الباقي مف كقت المجمس  ،كتكاد ال تشكؿ الرقابة
البرلمانية حي انز يذكر مف عمؿ المجمس سكل لجية طرح األسئمة دكف متابعة مف العضك كفؽ أحكاـ النظاـ
الداخمي  ،كيظير ذلؾ مف متابعة جدكؿ أعماؿ الجمسات العامة لمجمس الشعب .
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بين شخى الرئيس بما يتمتع بو من احترام وتبجيل ومكانة سياسية ودستورية ،
وبين المستشارين الفنيين في مؤسسة الرئاسة  ،إضافة إىل قدرة رئيس ؾبلس الوزراء
على التواصل مع مؤسسة الرئاسة كشرح كجهة نظره  ،دكف أف يكوف ىناؾ للية

مؤسساتية للتواصل بٌن اسلس بأعضائو كرئاسة اعبمهورية سول عن طريق رئيس
اسلس  ،كىو باألصل قد يكوف أحد اؼبسانبٌن بإهباد ىذا اػبلط الذم يقع فيو
األعضاء  ،ككل ذلك أدل إىل انعداـ اؼببادرة التشريعية من ؾبلس الشعب  ،كبالنتي ة
ناجم عن النص كاؼبمارسة بآف
فإف اػبلل بٌن مركز السلطتٌن التنفيذية كالتشريعية ه
مع ػ ػ ػ ػان  ،فضبط أداء ؾبلس الشعب ليس رىنان فقط بسالمة تطبيق اآلليات اليت نص
عليها الدستور ،كإمبا بالذىنية السياسية اليت ييدار هبا ىذا اسلس  ،وحاصل القول

فذنو يمكن عنونة ىذه المرحلة بـ"الرؤيا الموحدة ل،ىداف وآليات الوصول إلى
ىذه األىداف"  ،فلو أ َن وحدة الهدف اقترن بقبول تعدد وجهات النظر
بآليات الوصول إلى ىذه األىداف لما كان سيصل األداء التشريعي لمجلس
الشعب إلى ىذا المستوى من الضعف في التأثير في مخرجات العمل

البرلمان ـ ـ ـ ـ ـ ـي ن5ن.

ثانياً -دور األحزاب وفق أحكام دستور ٕٕٔٓ في األداء التشريعي :

صدر الدستور اعبديد يف عاـ  1051مكرسان مبدأ التعددية السياسية ن1ن ،حيث
تيسهم األحزاب السياسية اؼبرخصة كالت معات االنتخابية يف اغبياة السياسية الوطنية كما
))1

– كاف تقرير التنمية البشرية في العالـ العربي لمعاـ  2004قد حذر " مف أف الخطر المقبؿ قد يكوف مف القير
الداخمي لمشعوب واالستحواذ عمى السمطة لفترات طويمة  ،ما قد يميد لتداوؿ السمطة عف طريؽ العنؼ

))2

المسمح في حاؿ استمرار العجز التنموي لمدوؿ العربية "

– يدؿ تعبير " التعددية السياسية" عمى كجكد "التعددية الحزبية"  " :كىناؾ عبلقة كثيقة بيف النظرية الديمقراطية

كتعدد األحزاب  ،فتقكـ ىذه النظرية عمى أنو ال ديمقراطية بدكف أحزاب  ،كيعتبر غياب التعدد الحزبي دليبلن
عمى عدـ ديمق ارطية النظاـ السياسي  ،كينطمؽ ىذا االفتراض مف تعريؼ الديمقراطية بككنيا حككمة تعدد
األحزاب  ...كيفترض نظاـ التعددية الحزبية كجكد عدد مف األحزاب السياسية في الدكلة  ،تتنافس فيما بينيا=
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نصت اؼبادة الثامنة منو  ،كعليها احرتاـ مبادئ السيادة الوطنية كالديبقراطية  ،كعلى أف
ينظم القانوف األحكاـ كاإلجراءات اػباصة بتكوين األحزاب السياسية  ،كبالعودة إىل اؼبادة
 513من الدستور اليت تضمنت بقاء التشريعات النافذة كالصادرة قبل إقرار ىذا الدستور
سارية اؼبفعوؿ إىل أف تعدؿ دبا يتوافق مع أحكامو  ،على أف يتم التعديل خالؿ مدة ال
تت اكز ةالث سنوات ميالدية ن5ن ،كؼبا كاف قانوف تنظيم األحزاب السياسية كتأسيسها قد
صدر بتاريخ سابق لصدكر الدستور إال أنو يبقى نافذان سندان للمادة  513لنفة الذكر ،
كمن ل يتعٌن دراسة ىذا القانوف دبعاؼبو الرئيسة لفهم مدل قدرة األحزاب اؼبشكلة بناءن

على أحكامو على الوصوؿ إىل مقاعد ؾبلس الشعب  ،كمن ل مدل تأةًنىا يف األداء
التشريعي نظريان  ،على اعتبار أف ذبربة الدكر التشريعي األكؿ يف مل الدستور اعبديد كنفاذ
قانوف األحزاب مل تكتمل بعد بتاريخ إعداد ىذا البحث .
ٔ -المالمال العامة لقانون األحزاب رقم ٕٓٓٔٓٔٔ/
صدر قانوف األحزاب باؼبرسوـ التشريعي رقم  500تاريخ  1055/4/4اؼبؤلف من
شباف كةالةٌن مادة ن1ن ،كبناءن على أحكاـ اؼبادة السابعة كالثالةوف منو صدرت الالئحة
= لمسيطرة عمى السمطة السياسية  ،كقد يحصؿ كؿ منيا عمى عدد معيف مف المقاعد في السمطة التشريعية ،
لكنو مف الصعب ألم منيا أف يقكـ بمفرده بالحصكؿ عمى األغمبية البلزمة لتشكيؿ السمطة التنفيذية – الحككمة

أك الك ازرة  ،كليذا السبب عادة ما يككف ىناؾ تحالفات كاتفاقيات بيف أكثر مف حزب منيا لتشكيؿ السمطة

التنفيذية  ،كمف األمثمة عمى ىذا النظاـ ( ألمانيا  -فرنسا -سكيس ار  ")..د .حسف البحري  ،مفاىيـ
))1

ومصطمحات دستورية  ،أبحاث لمموسوعة القانونية المتخصصة  ،مرجع سابؽ  ،الصفحة < .

– كالسؤاؿ :ما ىو المؤيد أو ما ىو التدبير الذي يتعيف اتخاذه في حاؿ بقي عدد مف التشريعات المخالفة
لمضموف الدستور دوف تعديػؿ ؟ وىؿ بقاء التشريعات المخالفة لمضموف ىذا الدستور خالؿ الميمة

الممنوحة بموجب المادة  987أو بعد مضي الميمة وعدـ انجاز التعديالت المتعمقة بيا يجعميا محصنة مف

الطعف بدستوريتيا وفؽ الفقرة الثانية مف نص المادة  97:؟ ،مع أف نفاذ الدستور وفؽ المادة  98:منو
جاء مف تاريخ إقراره يجعؿ الحؽ بالطعف في دستوريتيا قائما منذ تاريخ  ، 5095/5/ 5:دوف أف يكوف

ىذا الحؽ موقوفا" عمى مضي ميمة الثالث سنوات ؟  ،راجع الجواب حسب رأي الباحث في ص 950
ومابعدىا مف ىذا البحث
) )2المعدؿ بالورسىم التشريعي رقن  18تاريخ  2012/2/9حيث نصت المادة األكلى منو عمى أف  ( :تجرم عمى
المرسكـ التشريعي رقـ  100تاريخ  2011/8/3التعديبلت امتية  -1 :يمغى نص الفقرة ق مف المادة = -2 ، 9
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التنفيذية عن رئاسة ؾبلس الوزراء بالقرار رقم /51354ـ بتاريخ  1055/5/55ن5ن ،
بناءن على اقرتاح عبنة شؤكف األحزاب اؼبشكلة بالقرار اعبمهورم رقم  1055/4/11سندان
للمادة  3من قانوف األحزاب ن1ن.

كقد عرفت اؼبادة  /5/من القانوف اغبزب  :بأنو " تنظيم سياسي يؤسس كفقان ألحكاـ
ىذا القانوف  ،هبدؼ اؼبسانبة يف اغبياة السياسية  ،متخذان الوسائل السػلمية كالديبقراطية
ن4ن
لتحقيق ذلك "
كهبذا التعريف يبكن أف تتضمن عبارة اؼبسانبة يف اغبياة السياسية مضموف ىدؼ

الوصوؿ إىل سلطة اغبكم كاؼبسانبة فيها على كبو مباشر أك غًن مباشر  ،كىو الفيصل
=تمدد المدة الكاردة في المادة  35إليداع كثائؽ أحزاب الجبية الكطنية التقدمية لدل المجنة لمدة ثبلثة أشير اضافية)
 ،كالفقرة ق – تتضمف شركط العضكية مف حيث التمتع بحؽ االنتخاب عمى األقؿ  ،كعدـ االنتساب لحزب آخر .
) - )1المنشكر بالجريدة الرسمية بالعدد رقـ  39بالصفحة رقـ  1301لعاـ 2011

) -)2المادة  " /7/أ ..تشكؿ لجنة شؤكف األحزاب عمى النحك امتي  -1:كزير الداخمية رئيسا  -2،قاض يسميو
رئيس محكمة النقض عضكا -3 ،ثبلث مف الشخصيات العامة المستقمة يسمييـ رئيس الجميكرية لمدة ثبلث
سنكات أعضاء  ،ب ..تبت المجنة بطمبات تأسيس األحزاب أك تعديؿ أنظمتيا الداخمية إضافة إلى

االختصاصات األخرل المحددة ليا في ىذا القانكف "

( -)3كقد شكمت عددنا مف األحزاب استنادا لقانكف األحزاب كمنيا  -1 :حزب الشباب الوطني السوري المرخص
بالقرار رقـ ( )11تاريخ  ،2012/3/15مقر الحزب :ريؼ دمشؽ  ،كادم بردل  ،شعار الحزب « :شباب
سكرم و
لغد أفضؿ »  ،أىداؼ الحزب:أ .سكرية حرية  ،ب .سكرية عدالة  ،ج  .سكرية بناء  -2 ،حزب
الشباب الوطني لمعدالة والتنمية المرخص بالقرار رقـ ( )12تاريخ  ، 2012/3/15مقر الحزب :دمشؽ ،شارع
الممؾ العادؿ  ،شعار الحزب  " :سكرية كطف كؿ أبنائيا "  ،أىداؼ الحزب  :يسعى إلى إبراز دكر الشباب

الفاعؿ في عمميات اإلصبلح الشاممة مف خبلؿ إيصاؿ الشباب إلى مكاقع القيادة كصنع القرار  -6 ،حزب

سوريا الوطف ،المرخص بالقرار رقـ ( )14تاريخ  ،2012/3/25مقر الحزب :دمشؽ ،ساحة الشيبندر ،أىداؼ
محبة  -7 ،حزب التنمية الوطني  ،المرخص بالقرار رقـ ( )10تاريخ 2012/2/17
الحزب  :مكاطنة ،كرامةٌ ،
مقر الحزب :دمشؽ المالكي ،شعار الحزب« :حرية ،عدالة ،تنمية» -8 ،حزب التضامف  ،المرخص بالقرار
رقـ ( )4تاريخ  ، 2011/12/23مقره الرئيس :حمص –الحميدية  ،شعار الحزب :كطف  ،عدالة  ،تحرير ،
 -9حزب الطميعة الديمقراطي المرخص بالقرار رقـ ( )7تاريخ  ،2012/1/23مقر الحزب :دمشؽ ،ساحة
العباسييف  ،شعار الحزب :تحالؼ قكل الشعب العاممة  ،أىداؼ الحزب :آ – المساكاة  ،ب – الحريػة -: ،
حزب األنصار المرخص بالقرار رقـ ( )6تاريخ  ، 2012/1/23مقر الحزب :دمشؽ ،ركف الديف  ،شعار
الحزب :حؽ كحرية ،عدالة كتنمية.

418

الذم يبيٌز األحزاب عن أم تنظيم سياسي أك مؤسسة أخرل ن5ن ،فاألحزاب السياسية

" :ىي محرك الحياة السياسية وضامن أساسي للديمقراطية  ،وضعف األحزاب
يعني ضعف تمثيل األمة  ،ويمكن التأكيد على أن األحزاب القوية تؤدي إلى ىيئة
اقتراع قوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،وانتخابات فعالة  ،وضعف األحزاب يعني ضعف ىيئة االقتراع
وفعالي ـة االنتخابات"

ن1ن

 ،كقد عرؼ التاريخ السياسي يف سورية األحزاب كاغبركات

السياسية منذ ما قبل االستقالؿ كحا تارىبو  ،ككاف التنافس بينها على خدمة القضيتٌن
القومية كالوطنية قائمان كؿبتدمان كمنها ما ىو مرخص لو بالعمل  ،كمنها ما ىو غًن مرخص
لو كؿبظور يف سورية  ،كمنها من كاف لو سبثيل يف الربؼباف السورم بتسميتو اؼبطلقة عرب
تارىبو الطويل دبستويات ـبتلفة  ،كمنها من مل يبثٌلن4ن ،لكن األكثر ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهرنةكانت

أحػزاب ن الكتلة الوطنية  -حزب الشعب – اغبزب الوطين – حزب البعث –
الشيوعيوف اؼبستقلوف – حزب االرباد االشرتاكي العريب – اغبزب الوحدكم االشرتاكي -
اغبزب الوحدكم االشرتاكي الديبقراطي – حركة االشرتاكيٌن العرب – اغبزب الشيوعي

) –)1كىك ما يميز األحزاب كالحركات السياسية عف جماعات الضغط التي لـ تتبمكر في بمدنا بعد ،كتاريخي نا كجدت
في الكاليات المتحدة األمريكية في البداية كانتقمت بعد ذلؾ إلى فرنسا  ،كبعد ذلؾ انتشرت كتزداد أىميتيا بازدياد

أىمية كفاعمية دكر البرلماف في الحكػػـ  ،كتكتفي بالتأثير عمى السمطة مف الخارج كارغاميا عمى تحقيؽ مطالبيا
دكف محاكلة الكصكؿ إلى كراسي الحكـ  ،ككذلؾ يتميز الحزب عف المنظمات غير الحككمية كالمنظمات
األىمية كالتنظيمات االتحادية كالنقابية  ،لممزيد  :د .سعاد الشرقاوي  ،النظـ السياسية في العالـ المعاصر ،

))2

مرجع سابؽ  ،ص .9<7

– المرجع السابؽ ص .240

) -)3يضاؼ إلى تمؾ األحزاب كالحركات السياسية (( مجمكعة العمؿ مف أجؿ كحدة الشيكعيكف – الحزب الشيكعي
السكرم ( رياض الترؾ) – حزب العمؿ الشيكعي – األرخبيؿ الناصرم – حركة االشتراكييف العرب (قنكت) -
حركة االشتراكييف العرب(عثماف  -حركة االشتراكييف العرب( حمدكف) -حركة االشتراكييف العرب(عياش) –
الحزب السكرم القكمي االجتماعي (األجنحة المتكسرة )  -الحزب السكرم القكمي االجتماعي (عبد المسيح )-
حزب النيضة الكطني الديمقراطي –التجمع مف أجؿ الديمقراطية كالكحدة – الحزب الكطني الديمقراطي ( الشيباني
) -الحزب الكطني الديمقراطي (قمعو جي) -حركة مناىضة العكلمة – األخكاف المسممكف في سكرية – حركة
التحرر اإلسبلمي -حزب العماؿ الثكرم )) إعداد  :راما نجمة مجمة أبيض وأسود  -السنة الثالثة / ،عدد
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السورم" بكداش"  -اغبزب الشيوعي السورم" الفيصل"  - ،حزب العهد الوطين –
حزب االرباد العريب الديبقراطي – اغبزب السورم القومي االجتماعي ن ،كاألحزاب
اؼبرخصة حديثان بعد صدكر قانوف األحزاب كقد ذكرناىا يف ىامش الصفحة السابقة .
كقد كانت كالزالت األحزاب السياسية تلعب دكران مهمان يف جعل االختالفات
الطبيعية يف استمع تأخذ شكالن منظمان  ،إال أف البعال يبدم زبوفو من الديبقراطية
القائمة على تعدد األحزاب كمن انقسامها يف مرحلة ما  ،مع أف ذلك ال يصح إال
بالنسبة للدكؿ اؼبتخلفة حيث تتعدد األحزاب كتتناحر  ،إال أنو كمع مبو الدكؿ كتقدمها
فإف الشعور باؼبسؤكلية يزداد تأصالن  ،كتقل بالتايل ـباطر التعددية اغبزبيةن5ن ،وبحكم
انى الموروث الحضاري والثقافي لدولة مثل سورية البد أن تكون ىناك حياة

سياسية مليئة باالتجاىات المتقاربة أو المتعارضة واختالف في الطموح واآلمال
واألولويات  ،واألىم أن تكون مقوننة من خالل األحزاب السياسية  ،التي البد أنها
تغني الحياة السياسية عبر المساىمة فيها  ،كىو ما اذبهت إليو إرادة اؼبشرع السورم
الذم كاف حذران من فتح الباب على مصراعيو يف أكثر األكقات حرجان يف حياة القطر ،
كقد كضع لو ضوابط تنظيمية أتاح من خالؽبا سبكٌن ىذه األحزاب من حيث النتي ة من
نشر أيديولوجيتها يف استمع دكف اؼبساس بالوحدة الوطنية  ،كبعد اعتماد كاضح ؼببدأ
الشفافي ػ ػة  ،كمن اؼبهم يف ىذا السياؽ توضيحها كىي ضوابط متعلقة بشركط تأسيس
األحزاب كتكوينها كتنظيمها الداخلي كسبويلها كاالنتساب إليها .
ٔ) -األىداف العامة من تكوين األحزاب السياسية :

 ذبميع اؼبواطنٌن ضمن تنظيمات حزبية بقصد سبثيلهم سياسيان يف اسالس اؼبنتخبة ،كجعل العمل السياسي منظمان كمنضبطان يف إطار تنظيمي يتمتع بالعمومية
كاالستمراري ػ ػ ػ ػ ػ ة  ،كتعمل األحزاب يف ىذه اغبالة على ترسيخ الوحدة الوطنية  ،كتعميق
) -)1د .يكسؼ شباط كد.أحمد إسماعيؿ كد .فيصؿ كمثكـ كد .نجـ األحمد  ،القانكف الدستكرم  ،مرجع س ػػابؽ ،
ص 300 -301
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الشعور باؼبواطنة باعتبارىا صلة الوصل مابٌن الدكلة دبؤسس ػ ػايا الدسػ ػتورية كبٌن
اؼبواطنٌن  ،كذلك عن طريق اغبوار اؼبؤسسايتن5ن.
 تعمل األ حزاب على تنمية الوعي السياسي من أجل تنشيط اغبياة السياسية عرب تكوينرأم عاـ حوؿ ـبتلف القضايا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية كربقيق
برامج ؿبددة كمعلنػة  ،كتأمٌن مشاركة اؼبواطنٌن باقرتاح اغبلوؿ للمشكالت اؼبرتبطة بتلك
القضايا بعد عرضها بكل شفافية دكف أم ؿباكلة لت ميلها ن1ن.
 توفًن القيادات اؼبتمرسة على كبو متالحق يسمح دبا يسمى بالتغذية القيادية كتعترب ىذهالتمرس
األحزاب مدرسة لتخريج القيادات ذات الكفاءة العالية يف ٌ
ربمل اؼبسؤكلية ك ٌ
على العمل اؼبؤسسايت كالديبقراطين4ن.
ٕ) -الشروط الواجب توافرىا في األحزاب  :مل زبرج الشركط اؼبنصوص عليها يف
قانوف األحزاب السورم عما ىو مألوؼ من شركط كردت يف التشريعات اؼبقارنة
كملخصها :
 التزاـ اغبزب بأحكاـ الدستور كاؼببادئ الديبقراطية كسيادة القانوف  ،كاحرتاـ اغبقوؽكاغبريات العامة  ،كاإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كاؼبعاىدات كاالتفاقيات اؼبصادؽ
عليها من اعبمهورية العربية السورية  ،كىو اشرتاط طبيعي ليكوف اغبزب يف فبارستو

))1

))2

– مبادئ عامة لقانكف األحزاب السياسية في المنطقة العربية – البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة -UNDP -
ص ، 3المكقع االلكتركني WWW.arabparliaments.org
– د .حسف البحرم  ،مقدمة عمـ السياسة  ،قسـ الدراسات القانكنية  ،مركز التعميـ المفتكح بجامعة دمشؽ ،
ص5

) -)3فقد نصت المادة  /3/مف قانكف األحزاب  2011/100عمى أف " تسيـ األحزاب في تنظيـ المكاطنيف كتمثيميـ
سياسيا كمف خبلؿ ذلؾ تعمؿ عمى تنمية الكعي السياسي بيدؼ تنشيط الحياة السياسية كمشاركة المكاطنيف فييا
كتككيف قيادات قادرة عمى تحمؿ المسؤكليات العامة ،".ككذلؾ نص المادة  4تضمنت" :يمارس الحزب نشاطو
بالكسائؿ السممية كالديمقراطية لتحقيؽ برامج محددة كمعمنة تتعمؽ بالشؤكف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

كالثقافية بيدؼ المشاركة في الحياة السياسية كفقا لقانكف االنتخابات العامة".
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كأيدلوجيتو متفقان مع منظومة القوانٌن اؼبتعلقة باؼببادئ كاغبقوؽ األساسية اليت ال يبكن
العودة عنها ألهنا تعترب مكاسب حقوقية إنسانية ال ؾباؿ للتفريط هبا .
 اغبفاظ على كحدة الوطن كترسيخ الوحدة الوطنية  ،ككاف البد من النص كالتأكيدعليها كالبالد تقف على عتبة نظاـ سياسي جديد يأخذ بالتعددية السياسية .
 التزاـ مبدأ الشفافية بعلنية اؼببادئ كاألىداؼ كالربامج كمصادر التمويل كالوسائل اليتيتعٌن أف تكوف كسائل سلمية  ،كأال تنطوم على استخداـ أم شكل من أشكاؿ
العنف أك التهديد بو أك التحريال عليو  ،كأف تكوف الديبقراطية صفة مالزمة لنشاطاتو
ككسائلو  ،ككذلك اعتمادىا كطريق الختيار ىيئاتو القيادية ككافة تشكيالت اغبزب ،
كأال ينطوم نشاطو على إقامة أية تشكيالت عسكرية بشكل علين أك سرم حفامان
على سيادة الدكلة كمنعان للتناحر اؼبسلح بٌن األحزاب من أجل الوصوؿ إىل السلطة ،

كحرصان على السلم األىلي .
 عدـ قياـ اغبزب على أساس ديين أك مذىيب أك قبلي أك مناطقي أك على أساس التمييزبسبب العرؽ أك اعبنس أك اللوف  ،ضبايةن لوحدة الدكلة جغرافيان كاحملافظة على نسي ها
الوطين كاالجتماعي كحرصان على الوحدة الوطنية ،بعد إقرار التعدديػػة السياس ػ ػػية ن5ن.
 أال يكوف اغبزب فرعان أك تابعان غبزب أك تنظيم سياسي غًن سورم  ،ضبايةن الستقالؿاألحزاب من اػبضوع لتأةًن أية جهة أجنبية .
 أف يكوف للحزب اسم كشعار ال يتماةل أك يتطابق مع اسم حزب قائم أك مع شعاره ،كىنا تظهر الصعوبة يف ربديد معيار مدل التماةل  ،ألف مفهوـ التطابق كاضح  ،فهل
التماةل يف شعارات اغبرية كالديبقراطية كالعدالة كاؼبساكاة كاؼبواطنة يبنع من الرتخيص ك
ما ىو الضابط أك اؼبعيار  ،كيف كل األحواؿ عند رفال الل نة منح الرتخيص يبقى
للقضاء أف يقوؿ كلمتو يف ذلك كيف غًنه من أسباب عدـ منح الرتخيص .

))1

لممزيد  :د .عبد الغني بسيكني عبد اهلل  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 575
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 أف يكوف للحزب مقر رئيسي  ،كيبكن أف يكوف لو مقرات فرعية  ،كيتعٌن أف تكوفصبيعها معلنة كضمن أراضي اعبمهورية العربية السورية  ،كأف ال تقع ضمن أبنية عائدة
لل هات العامة أك اؼبؤسسات اػباصة أك التعليمية أك األماكن الدينية أك اعبمعيات
اػبًنية .
4ن  -شروط العضوية في األحزاب السياسية  :حدد اؼبشرع شركطان يتعٌن توافرىا

يف األعضاء اؼبنتسبٌن لألحزاب يف ناؼبادة  54ن من قانوف األحزاب  ،إال أنو كيف
الوقت نفسو كاف قد تشدد يف تلك الشركط اليت يتعٌن توافرىا يف األعضاء اؼبؤسسٌن ن
اؼبادة 4ن:
 أف يكوف العضو اؼبنتسب سوريان ،أك متمتعان باعبنسية العربية السورية منذ طب ػسسنوات  ،يف حٌن اشرتط يف العضو ً
اؼبؤسس أف يكوف سوريان  ،أكقد مضى على سبتعو
باعبنسية عشر سنوات كمقيمان يف سورية  ،باستثناء اؼبشمولٌن بأحكاـ اؼبرسوـ
 1055/35اؼبتعلق دبنح اؼبس لٌن يف س الت أجانب اغبسكة اعبنسية العربية
السورية.

 أف يكوف العضو اؼبنتسب قد أق الثامنة عشرة من العمر بتاريخ تقدًن طلب االنتساب ،بينما اشرتط يف العضو ً
اؼبؤسس أف يكوف متمان اػبامسة كالعشرين من العمر بتاريخ
تقدًن طلب التأسيس .
 أف يكوف العضو متمتعان حبقوقو السياسية كاؼبدنية  ،كغًن ؿبكوـ جبناية أك جنحة شائنة -أف ال يكوف العضو منتسبان غبزب لخر .

وكان للمشرع أن يضيف شروطاً أخرى لعضوية األحزاب بالحظر على بع

الفئات االنتساب ل،حزاب والعمل السياسي لمبررات تكاد تكون بديهية ومرتبطة
بطبيعة الوظيفة الوطنية التي يقومون بها ،والتي يتعين أن تبقى بعيدة عن مظنة
التحيّز التي تعتري الحياة الحزبية فكراً وممارس ًة ،ومن ىذه الفئات ( ضباط وأفراد
القوات المسلحة والشرطة – القضاة – أعضاء السلك الدبلوماسي ) .
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3ن الدور المناط بلجنة شؤون األحزاب  :أحدث اؼبشرع يف اؼبادة  3من قانوف

األحزاب عبنة ييناط هبا البت بطلبات تأسيس األحزاب أك تعديل أنظمتها الداخلية أك
نأم قرار حبلها أك انضمامها أك اندماجها أك إيقاؼ نشاطها اختياريا" خالؿ عشرة
أياـ من تاريخ القرار ن  ،إضافة إىل االختصاصات األخرل احملددة ؽبا يف ىذا القانوف
كىي أف :
 الل نة تقرتح سنويان كفق أحكاـ ناؼبادة 51ن على ؾبلس الوزراء مقدار اؼببل اإلصبايللإلعانة اليت تقدمها الدكلة لألحزاب كفق البند  1من الفقرة أ من اؼبادة  53من قانوف
األحزاب بالنسب اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  ، 52أم  /30/باؼبائة توزع على األحزاب
كفقان لنسب سبثيلها يف ؾبلس الشعب  ،ك /20/باؼبائة على األحزاب كفقان لعدد
األصوات اليت حازىا مرشحوىا يف االنتخابات التشريعية  ،كال يبنح اغبزب نصيبان من
ىذه النسبة إذا كاف ؾبموع عدد األصوات اليت حازىا مرشحوه تقل عن  4باؼبائة من

ؾبموع األصوات  ،وكان من الممكن أن يجعل المشرع أحد روائز تحديد نسب
المعونة ل،حزاب قائماً على عدد النساء اللواتي يتمكن الحزب من إيصالهم إلى

مجلس الشعب ،عبر القوائم والنشاط االنتخابي لهذه األحزاب .

 تقدـ األحزاب لل نة تقريران سنويان عن اغبساب اػبتامي بعد تصديقو من مدققحسابات  ،كلل نة اغبق يف مراجعة كتفتيش دفاتر اغبزب كمستنداتو كمشركعية إيراداتو
كنفقاتو كأكجو الصرؼ بواسطة مدقق حسابات تنتدبو الل نة .
 ىمسك س الت تتضمن قيدان للممتلكات العائدة لألحزاب بناءن على كشف تتقدـ بواألحزاب لل نة سنويان .
 تل ٌقي اإلخطار من النيابة العامة عن اإلجراءات اليت تضطر الزباذىا يف مقرات أمحزب يف حالة اعبرـ اؼبشهود خالؿ  34ساعة .
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 تقدًن الطلب إىل احملكمة ألجل حل اغبزب كتصفية أموالو أك الطلبات اؼبستع لة لوقفنشاط اغبزب  ،أك كقف تنفيذ أم من قرارات أم حزب  ،عند ـبالفتو للمبادئ
اؼبنصوص عليها ألحكاـ /اؼبادة  /1من قانوف األحزاب .
 توجيو اإلنذار ألم حزب إلزالة أية ـبالفة ألحكاـ قانوف األحزاب .1ن الشروط الشكلية واإلجراءات المطلوبة لتأسيس األحزاب :
 تقدًن طلب التأسيس موقعان من طبسٌن عضوان من أعضائو مرفقان بالنظاـ الداخليللحزب كاألىداؼ كاؼببادئ اليت يقوـ عليها  ،كالقواعد الناممة لشؤكنو السياسية
كالتنظيمية كاؼبالية كاإلدارية حا بعد حلو أك انضمامو أك اندماجو .
 بعد التأكد من استيفاء الطلب للشركط القانونية تقوـ الل نة بنشر شهادة إيداع طلبالتأسيس يف صحيفتٌن يوميتٌن ؼبدة أسبوع متضمنان كافة اؼبعلومات الواردة فيو اؼبتعلقة
باألعضاء اؼبؤسسٌن كأىداؼ اغبزب خالؿ ةالةٌن يومان اعتباران من اليوـ التايل لتاريخ
تقدًن الطلب .
 تبيت الل نة بالطلب خالؿ ستٌن يومان اعتباران من اليوـ التايل لتاريخ تقديبو سواءباؼبوافقة أك الرفال بقرا ور معلل  ،كييعترب عدـ البت بالطلب خالؿ اؼبهلة دبثابة موافقة
على التأسيس  ،كيف حاؿ الرفال وبق للمؤسسٌن االعرتاض أماـ ؿبكمة االستئناؼ
اؼبدنية األكىل بدمشق خالؿ طبسة عشر يومان من تاريخ تبليغهم القرار من الل نة
بالرفػ ػػال ن5ن.

 وبق للحزب الذم حصل على الرتخيص بقرار صريح  /أك حكمان /أك قضاءن أف يبارسنشاطو السياسي متمتعان بالشخصية االعتبارية اعتباران من اليوـ التايل لصدكر القرار
بالرتخيص أك صدكر القرار القضائي أك بانقضاء مهلة الستٌن يومان  ،بشرط أف يصل
))1

– نصت المادة  1مف البلئحة الداخمية لقانكف األحزاب الصادرة بالقرار رقـ /12793ـ.ك لعاـ  : 2011باف
المقصكد بالمحكمة المختصة بالنظر بالمنازعات المتعمقة أك الناشئة عف تطبيؽ قانكف األحزاب ىي محكمة
االستئناؼ المدنية األولى بدمشؽ ككاف ذلؾ مف باب حصر المرجعية القضائية لؤلحكاـ كتكحيد االجتياد
القضائي طالما أف قرار المحكمة يصدر مبرمان كفؽ أحكاـ المادة  34مف قانكف األحزاب .
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األعضاء اؼبنتسبوف إليو إىل ألف عضو فبن ينتموف قيدان يف س الت األحواؿ اؼبدنية
لنصف ؿبافظات القطر  ،كال يقل نسبة األعضاء قي كل ؿبافظة عن  %1من ؾبموع
األعضاء  ،كىي اشرتاطات تضمن بشكل مبدئي عدـ نشوء أحزاب أك تكتالت
مناطقية  ،كمن ل تفادم الظركؼ االستثنائية اليت قد تربز فيها العوامل اعبيوسياسية يف
اؼبرحلة االنتقالية من مرحلة اغبزب القائد لتكتل سياسي إىل حالة التعددية السياسية .
2ن الضمانات الممنوحة ل،حزاب  :كىي ضمانات مهمة كتي ً
ؤسس غبرية منضبطة
يف نشاط األحزاب كتساكم يف اؼبراكز القانونية ضمن نظاـ ديبقراطي يرتكز على
التعددية السياسية  ،كعلى كجود ضمانات فعلية ؼبمارسة اغبريات العامة كخاصة
لضماف حقوؽ اؼبعارضة ك سيطرة ركح التسامح كاليت ترتجم عمليان باحرتاـ متبادؿ لكل
اآلراء ). )1

 اعتماد الشفافية اؼبطلوبة حوؿ مصادر التمويل كطرقو كربديد سقف لقيمة التربعات أكاؽببات خبمسمائة ألف لًنة سورية للمرة الواحدة  ،كمليوف لًنة يف العاـ الواحد ربت
طائلة سقوط اإلعانة اؼبقدمة من الدكلة  ،كحظره من أية جهة خارجية كبأم شكل
كاف.
 إصباغ صفة األمواؿ العامة على أمواؿ األحزاب يف معرض تطبيق القوانٌن اعبزائية العامةكاػباصة  ،كاعتبار القائمٌن على شؤكف األحزاب كالعاملٌن فيو حبكم اؼبومفٌن
العموميٌن عند تطبيق ىذه األحكاـ .
 إعفاء أمواؿ األحزاب اؼبنقولة كغًن اؼبنقولة من صبيع الضرائب كالرسوـ . حصانة م ٌقرات األحزاب ككةائقها كمراساليا من اؼبراقبة كالتفتيش أك اؼبصادرة إالدبوجب قرار قضائي  ،أك يف حالة اعبرـ اؼبشهود كبعد اغبصوؿ على إذف رئيس النيابة
العامة اؼبختص حبضور فبثل اغبزب أك حبضور شاىدين .
))1

– د  .زىير شكر  ،الكسيط في القانكف الدستكرم ج  ،1مرجع سابؽ  ،الصفحة 133
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 وبق لكل حزب إصدار صحيفة كاحدة كموقع إلكرتكين كاحد  ،كإعفاؤه من إجراءاتالرتخيص اؼبطلوبة .
 إلزاـ كافة كسائل اإلعالـ بإتاحة الفرصة أماـ صبيع األحزاب كبالتساكم فيما بينهانباؼبساحة الزمنية كاألنبية ن ؼبخاطبة الناخبٌن كالتأةًن فيهم خالؿ اغبمالت االنتخابية.
 وبق لألحزاب استخداـ األماكن العامة لنشاطها السياسي بعد التنسيق اؼبسبق معاعبهات العامة اؼبسؤكلة عن ىذه األماكن .
-)ٚانتهاء الحزب من الحياة السياسية  :حيث نصت اؼبادة  4/البند أ ..يعد
اغبزب منحالن يف إحدل اغباالت اآلتية -5 :إذا قرر حل نفسو اختياريان  -1 ،إذا ق
حلو دبوجب حكم قضائي -4 ،إذا اندمج يف حزب جديد  -3 ،إذا قرر االنضماـ إىل
حزب قائم.
 )ٛالالئحة الداخلية للحزب :
أحالت اؼبواد  15- 13 – 13من قانوف األحزاب فقط على الالئحة التنفيذية للقانوف
لبياف األحكاـ التفصيلية اؼبتعلقة بأحكامها حبيث :

 نص المادة ٕٗ من قانوف األحزاب على  " :تعفى أمواؿ اغبزب اؼبنقولة كغًناؼبنقولة من صبيع الضرائب كالرسوـ كربدد الالئحة الضوابط اػباصة بذلك "
كقد حددت الالئحة ىذه الضوابط يف اؼبادة  13منها بأف اإلعفاء يشمل الرسوـ اؼبالية
كاعبمركية كاحمللية لألمواؿ اؼبس لة على اسم اغبزب يف س الت الل نة  ،كأف تكوف
األمواؿ النقدية مودعة ضمن اؼبصارؼ اؼبرخص ؽبا للعمل يف سورية  ،كغًن يمستثمرة
ألغراض ذبارية  ،كال تعترب الصحف أك االستثمار يف ؾباؿ الطباعة كالنشر أك اؼبؤسسات
التعليمية من األعماؿ ذات الطابع الت ارم يف معرض تطبيق ىذا اإلعفاء .

 نص المادة  ٕٚمن قانوف األحزاب " :على كسائل اإلعالـ كافة سبكٌن األحزابصبيعها كبالتساكم من استخدامها لنقل كجهات نظرىا إىل اؼبواطنٌن خالؿ اغبمالت
االنتخابية كتبٌن الالئحة القواعد الناممة لذلك" .
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كدبوجب اؼبادة  40من الالئحة الداخلية اليت تضمنت القواعد الناممة فإف استخداـ
كسائل األعالـ هبب أف يكوف بالتساكم بٌن األحزاب  ،كيتم تنسيقو بطلبات تقدمها
األحزاب إىل الل نة اليت تنسق الظهور اإلعالمي مع كسائل اإلعالـ اؼبقركءة أك اؼبسموعة
أك اؼبرئية اؼبطلوبة حبيث تضع أمانة سر الل نة برناؾبان يتضمن حصة كل حزب يف كل
كسيلة إعالمية  ،كموعد االستخداـ بعد مراعاة أحكاـ اؼبادة  14من قانوف االنتخابات
اؼبتعلق بسقف اإلنفاؽ اؼبايل على الدعاية االنتخابية  ،كاؼبادة  15من القانوف نفسو
كاؼبتعلقة بعدـ تضمٌن اإلعالنات االنتخابية أية إشارات أك دالالت مذىبية أك طائفية أك
أةنية أك قبلية أك ىبالف النظاـ العاـ  ،كاؼبادة  40بوقف الدعاية االنتخابية قبل أربع
كعشرين ساعة كوبظر على األحزاب استخداـ كسائل اإلعالـ اػبارجية يف الدعاية
االنتخابية  ،كما ألزمت اؼبادة  44من الالئحة على أجهزة اإلعالـ إعطاء فرصان

متساكية لتغطية أخبار كنشاطات كمؤسبرات األحزاب اؼبس لة .

نص المادة  ": ٕٜلألحزاب حق استخداـ األماكن العامة ؼبمارسة النشاط السياسي
بالتنسيق اؼبسبق مع اعبهات اؼبختصة كتبٌن الالئحة القواعد الناممة لذلك ".

كقد تضمنت اؼبادة  41من الالئحة الداخلية اآللية بتقدًن الطلب إىل احملافع أك
رؤساء اسالس احمللية أك اعبهة اؼبعنية  ،حيث يتم التنسيق مع اغبزب لتمكينو من
استخداـ األماكن العامة ؼبمارسة النشاط السياسي بالتساكم مع باقي األحزاب كفق
أنظمة االستثمار اؼبعموؿ هبا .
مع ضرورة اإلشارة إلى أن ما ورد في المادة  ٖٚمن الالئحة الداخلية

مخالف للدستور ولقانون األحزاب (ٔ)  ،إذ ال يجوز لالئحة التنفيذية أن تتضمن ما
ٌ
))1

– نصت المادة  6:مف المالئحة التنفيذية لقانوف األحزاب عمى ما يمي  " :أ -لمجنة تكجيو انذار لمحزب إلزالة

أم مخالفة ألحكاـ القانكف خبلؿ مدة تحددىا إذا كانت قابمة لئلزالة  ،ب – مع مراعاة أحكاـ الفقرة أ مف ىذه
المادة كؿ مخالفة التزاؿ يعاقب الحزب المخالفة بغرامة التقؿ عف مائة ألؼ ليرة سورية والتزيد عف مميوف ليرة
سورية  ،وتقرر المجنة مقدار ىذه الغرامة عمى ضوء المخالفة  ،كيمتزـ الحزب بدفعيا إلى الصندكؽ المخصص
لذلؾ  ،كفي حاؿ عدـ دفعيا خبلؿ خمسة عشر يكما تحاؿ المخالفة إلى المحكمة الجزائية المختصة ! "......
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يجيز للجنة فرض الغرامة بنفسها واستيفائها  ،وتحديد مقدار الغرامة المفروضة
مابين الحدين األدنى واألعلى على ضوء كل مخالفة  ،وذلك ألن النى في المادة
ٖٖ من قانون األحزاب لم ينى على اختصاص اللجنة بذلك  ،كما لم تتضمن
تفويضاً تشريعياً لرئيس مجلس الوزراء بتضمين الالئحة تحديد مقدار الغرامة من قبل
اللجنة على ضوء كل مخالفة  ،أو تحصيلها دون صدور قرار قضائي بذلك  ،وإن

وجود قاض في اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية ال يغيّر من طبيعتها بأنها لجنة
وزارية .
كما أن مبدأ قانونية الجريمة والعقوبة الدستوري يفترض أن يكون المخالف على
بينة مسبقاً وضمن النى القانوني ما ىو المؤيد الجزائي لكل نوع مخالفة على
حده.
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المبحث الثاني
المحددات الداخلية لألداء التشريعي

بعد أف تناكلنا يف اؼببحث األكؿ احملددات اػبارجية ألداء ؾبلس الشعب كاؼبتمثلة
باإلطار الدستورم  ،الذم رظبتو القواعد القانونية للدستور السورم اؼبلغى لعاـ ، 5534
ككذلك الدستور اغبايل النافذ لعاـ  ، 1051لعمل ؾبلس الشعب السورم كالقوانٌن
اؼبرتبطة على كبو كةيق هبذه القواعد ضمن قانوين االنتخابات كاألحزاب  ،كاليت تلعب
دكران ىامان يف رسم معامل اغبراؾ السياسي داخل اسلس  ،كأكضحنا مدل تأةًنىا على
ؾبريات العمل الربؼباين  ،كالسيما على كيفية أداء اسلس لوميفتو التشريعية كـبرجات ىذه
الوميفة اؼبتمثلة بالقوانٌن اليت تيقر من اسلس  ،فإننا كيف ىذا اؼببحث سنتناكؿ احملددات
الداخلية ألداء اسلس  ،اؼبتمثلة بالقواعد القانونية اؼبنصوص عنها يف النظاـ الداخلي
سلس الشعب  ،أك ما ييدعى بالقواعد الناممة للعمل التشريعي من الناحية الشكلية ،

باإلضافة إىل احملددات الداخلية غًن اؼبنصوص عليها  ،أك ما يبكن أف ييطلق عليها
نالعملية التشريعية من الناحية السياسيةن  ،كاليت تتحكم هبا السياسات اليت سبارسها
السلطة التنفيذية كحزب األغلبية الربؼبانية  ،كالثقافة الناصبة عنها كالشخصيات اليت سبارس
ىذا الدكر ن األعضاءنن5ن ،كيبكن استنتاجها بعد تشبيكها مع احملددات اػبارجية لنستنتج

بأف ىناك ثقافة برلمانية مستقرة لدى األعضاء  ،وتقاليد برلمانية استقرت حتى
)(1

- Robert J. Martineau, Drafting Legislation and Rules in Plain English , west
,p.

Publishing Company ,

منشكر عمى المكقع االلكتركني pa.oxfordjournals.org :
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ش ّكل عقبة كاءداء أمام تفعيل األداء التشريعي لمجلس الشعب  ،وأن اإلشكال ال
كر َسو تطبيق ىذه النصوص
يكمن فقط في النصوص القانونية  ،وإنما كذلك بما ّ
لسنوات طويلة  ،كسيكوف ذلك ضمن مطلبٌن :
المطلب األول  :النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري
المطلب الثاني  :الثقافة البرلمانية وقدرات األعضاء

ادلطهة األول
اننظاو انداخهٍ جملهس انشؼة انسىرٌ
يتضمن النظاـ الداخلي ألم برؼباف من الناحية الشكلية اإلجرائية  ،ؾبموعة من
القواعد الناممة لعملو بأجهزتو اؼبختلفة  ،كغبقوؽ ككاجبات األعضاء أةناء فبارستهم
ؼبهامهم الربؼبانية الرقابية كالتشريعية كالسياسية التمثيلية  ،يف حٌن ييبثٌل النظاـ الداخلي من
سًن
الناحية الواقعية العملية منظومة متكاملة من األفكار كاألعراؼ كاؼببادئ الربؼبانية اليت تي ٌ
العمل الربؼباين كفق التوازنات السياسية الذم يسعى لت سيدىا  ،كذلك ألف النظاـ
الداخلي من حيث النتي ة ال يعمل يف فراغ أك يف عزلة عن البيئة السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية كالدستورية كالقانونية الذم ق كضعو يف إطارىا  ،كلذلك فهو يتأةر هبا ،
كالبد أف ينعكس ذلك على صياغة نصوص النظاـ الداخلي كعلى فبارسة ىذه األحكاـ
ن5ن
على أرض الواقع .
) -)1د .عمي الصاكم  ،كرقة عمؿ مف أكراؽ الندكة البرلمانية العربية نحك تطكير العمؿ البرلماني العربي في بيركت
 2000بالتعاكف بيف مجمس النكاب المبناني كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بعنكاف " نحك خطة لتطكير عمؿ
المجالس البرلمانية العربية " الطبعة األكلى  2001المركز المبناني لمدراسات
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يضع الدستور اؼببادئ األساسية اليت هبب أف تسًن عليها أعماؿ اسلس  ،أما
األحكاـ التفصيلية ف إف الدستور يرتؾ أمر تعيينها عادة إىل النظاـ الداخلي الذم يصدر
عن اسلس كييعترب ملزمان لو كألعضائو  ،كتأيت أحكامو متممة ألحكاـ الدستور يف اؼبسائل
اؼبهمة اليت يتصدل لتنظيمها  ،كقد نص الدستور السورم اؼبلغى لعاـ  5534يف اؼبادة
 21منو على أنو ":يضع ؾبلس الشعب نظامو الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيو ككيفية
فبارسة مهامو " .كقد أضاؼ الدستور اعبديد لعاـ  1051عبارة " كربديد اختصاصات
مكتب اسلس " إىل هناية ىذا النص يف اؼبادة  25منو  ،كاستنادا لنص اؼبادة  513من
ىذا الدستور فإف النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم الصادر بتاريخ 5533/2/2
كاؼبؤلف من  103مادة يبقى نافذان حا يقوـ اسلس بتعديلو أك إصدار نظاـ داخلي
جديد  ،ىذا النظاـ الذم مل يطرأ عليو أم تعديل جوىرم حقيقي منذ أف ق إقراره يف

عاـ  ، 5533سول التعديل اعبارم يف  ، 5540/4/13كاؼبتضمن إلغاء اؼبادة 555
من ػو  ،كقد ق تشكيل عبنة خاصة لتعديل النظاـ الداخلي للم لس يف بداية الدكر
التشريعي الثامن من عدد من أعضاء ؾبلس الشعب القانونٌن اعبدد كالقدامى فبن ؽبم
خربة سابقة يف العمل الربؼباين  ،لصياغة اقرتاح مكتب اسلس سبهيدان لعرضو على اسلس ،

كإحالتو إىل الل نة الدستورية كالتشريعية سندان ألحكاـ اؼبادة 554من النظاـ الداخلي
ن5ن ،إال أف ىذه الل نة مل تين ز عملها ألسباب عديدة  ،منها ما ىرشح عن توجهات
الل نة يف التعديالت اؼبقرتحة اليت مل تكن قادرة على ذباىل ح م التعديالت الالزـ
إجراؤىا على النظاـ الداخلي  ،رغم أهنا كانت عبنة منتقاة  ،كمل تكن منتخبة من أعضاء
الحاجة إلصدار نظام داخلي جديد

اسلس أك من مكتب اسلس  ،وحالياً قد بات
أكثر ضرورًة وإلحاحاً التزاماً بأحكام الدستور الجديد  ،وذلك لتغيّر البيئة السياسية
))1

– شكمت المجنة بقرار مف رئيس المجمس في بداية الدكر التشريعي الثامف آنذاؾ األستاذ ناجي العطرم ككانت
برئاسة األستاذ عبد اهلل مكصممي عميد البرلمانيف السكرييف بعد كفاة عضك مجمس الشعب المرحكـ ذياب
تغير رئيس المجمس كاستبلـ د .محمكد األبرش في الدكر التشريعي
الماشي  ،كقد تكقفت المجنة عف العمؿ بعد ٌ
الثامف كالتاسع .
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نظرياً بدخول أحزاب جديدة إلى المجلس  ،مع التأكيد على ما أشرنا إليو لنفان أف
أحكاـ النظاـ الداخلي النافذ سلس الشعب مل تتضمن أية إشارة أك مرجعية للعمل كفق
أحكاـ اؼبادة  4من دستور عاـ  ، 5534ككافة الرتتيبات كانت ذبرم كفق منطق األمر
الواقع اؼبستند للمادة اؼبشار إليها فقط  ،إذ بقيت أحكاـ النظاـ الداخلي ؿبايدة ماىريان
ن5ن
تغًنت
كرغم أف بعال األحكاـ الدستورية اليت كضع يف مل نفاذىا النظاـ الداخلي قد ٌ
بصدكر دستور عاـ  ،1051كمع ذلك قد مضى دكرتاف عاديتاف من الدكرات العادية
للدكر التشريعي األكؿ  ،كمل يصدر أم قرار بتشكيل عبنة لتعديل النظاـ  ،أك إصدار نظاـ
جديد يكوف متوافقان كأحكاـ الدستور اعبديد .
كللتعرؼ على للية عمل اسلس البد من دراسة القواعد اإلجرائية اؼبنصوص عليها يف
النظاـ الداخلي اليت كاف ؾبلس الشعب السورم خالؿ األدكار التسعة يعمل يف إطارىا ،
كمحدد داخلي لعب دكران كبًنان يف كيفية أدائو ألعمالو كالقياـ بالدكر التشريعي كالرقايب ،
كتألف تقنيان من ستة عشر بابان ن1ن  ،كتبعان ؼبدل تأةًنىا سنقسم البحث فيها إىل ةالةة
فركع :
))1

 -كقد أسفرت نتائج االنتخابات عف نجاح  184عضكان مف قائمة الكحدة الكطنية الذم يضـ عشرة أحزاب ىي:

حزب البعث العربي االشتراكي 162/عضكان  ،الحزب الشيكعي المكحد  3 /أعضاء  ،الحزب السكرم القكمي

االجتماعي 5/أعضاء  ،الحزب الشيكعي السكرم 2/عضكاف  ،حركة االشتراكييف العرب  2/عضكاف ،
كحدكدييف اشتراكييف 3/

أعضاء  ،الكحدكم االشتراكي الديمقراطي  1/عضكان كاحدان  ،االتحاد العربي

الديمقراطي  1/عضكان كاحدان  ،االتحاد االشتراكي العربي  4/أعضاء  ،العيد الكطني  1/عضكان كاحدان ،كما
فاز مف األحزاب الجديدة  - :حزب المبادرة الكطنية 1 /عضكان كاحدان  -حزب التجمع الكطني السكرم 1 /

عضكان كاحدا  -الجبية الشعبية لمتغيير كالتحرير (اإلرادة الشعبية)  3 /أعضاء  -الجبية الشعبية لمتغيير
كالتحرير (السكرم القكمي االجتماعي) ( )2عضكاف  ،كالمستقمكف فازكا ب  59مقعدان .

) –)2الباب األكؿ ( في المجمس وانعقاده – المكتب المؤقت – انتخاب مكتب المجمس – اختصاصات رئيس
المجمس )  ،الباب الثاني  :في الحصانة  ،الباب الثالث  :في الطعوف الباب الرابع  :نظاـ الجمسات ( انعقاد
الجمسات – اإلذف بالكالـ – المحافظة عمى النظاـ العاـ – محاضر الجمسات – التصويت )  ،الباب الخامس

 :المجاف ( تشكيؿ المجاف الدائمة – لجاف التحقيؽ – أعماؿ المجاف ) ،الباب السادس ( :مشروعات القوانيف
واقتراحات القوانيف والمراسيـ التشريعية والمعاىدات – االعتراض عمى دستورية القوانيف )  ،الباب السابع :

في الموازنة العامة  ،الباب الثامف  :في استعجاؿ النظر  ،الباب التاسع  :في األسئمة وطمبات المناقشة=
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الفرع األول  :سلطة رئيس المجلس
الفرع الثاني  :القواعد اإلجرائية لعمل المجلس
الفرع الثالث  :تأثير الوظائف األخرى للمجلس بالوظيفة التشريعية

الفرع األول
سـ ــلطة رئيــس المجل ـ ــس

منذ نشأة الربؼباف يلعب رئيس الربؼباف يف سائر الربؼبانات دكران يف غاية األنبية  ،فطاؼبا
أضفى منصب رئاسة اسلس على شاغلو ىالة من التقدير كاالحرتاـ اؼبرتبطٌن هبذا اؼبنصب
كالدكر اؼبناط بو  ،كلكن ما الدكر اؼبناط برئيس ؾبلس الشعب السورم
سبيٌزت قواعد النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم بوضوحها كسهولة الوصوؿ إىل
أ حكامها كفهمها على كبو ال وبتمل للكثًن من التأكيل  ،كاؼبتابع لألنظمة الداخلية اليت
عمل بأحكامها الربؼباف السورم كأكثرىا استقراران كسبيزان هبد أهنا غًن مقطوعة الصلة بتلك
األحكاـ ن5ن ،لكننا كعند إجراء اؼبقارنة قبد أف التمايز كاالختالؼ عنها كاف بقصد
إعطاء صالحيات كاسعة لرئيس اسلس كتركيز القرار لديو  ،حبيث يكوف دكره داخل
الربؼباف كخارج ػػو دكران ؿبوريان ككازنان ،كمل يأت ذلك على كبو عفوم  ،إذ أف النظاـ الداخلي
الذم كضع من أعضاء ؾبلس الشعب يف عاـ  5533مل يأت من فراغ  ،كإمبا انبثق ضمن
أجواء سياسية كمفاىيم كانت الزالت تعتمد على مفاىيم اؼبشركعية الثورية رغم كجود
=واالستجواب وحجب الثقة  ،الباب العاشر  :في العرائض  ،الباب الحادم عشر  :في اإلجا ازت ومسؤولية
التغيب  ،الباب الثاني عشر  :االستقالة و شغور العضوية  ،كالباب الثالث عشر  :في ترشيح رئيس

الجميورية واالستفتاء و االستقالة  ،الباب الرابع عشر :في تعديؿ الدستور والنظاـ الداخمي  ،الباب الخامس

عشر  :في حرس المجمس  ،الباب السادس عشر  :أحكاـ متنوعة وانتقالية

) -)1النظاـ الداخمي لممجمس التأسيسي كالنيابي ببخر نسخة لو في  ، 1957/12/21كالنظاـ الداخمي لممجمس
الكطني لمثكرة في 1965/10/4
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الدستور الدائم لعاـ  ، 5534حبيث يتم استكماؿ اإلطار الديبقراطي بوجود برؼباف تتم
قيادتو من رئيسو  ،كالذم يرشحو حزب البعث العريب االشرتاكي من بٌن أعضاء القيادة
القطرية لينتخب من األغلبية اؼبتوفرة لديو يف اسلػ ػػس  ،كابتعد عن العمل بالقاعدة اؼبستقرة
عاؼبيان يف معظم برؼبانات العامل بأف رئيس اسلس ىو األكؿ بٌن متساكيٌن يف عالقتو مع
األعضاء  ،كىو رئيس للم لس كليس رئيسان لألعضاء " كىو اؼبسؤكؿ عن أعماؿ اسلس
كليس اؼبسؤكؿ عن إدارة اسلس بأعضائو" ن5ن ،األمر الذم أعاؽ تطوير العمل داخل
يبس هبذه
اسلس ألف الرئيس صاحب الصالحيات كالسلطات الواسعة ييعارض أم تعديل ٌ
الصالحيات  ،وبُحكم ثقلو السياسي كان يتناام مع السلطة التنفيذية التي لم تكن

فعال تحسب لو حساباً  ،ومن األيسر لعملها أن تمر
لتراب بوجود مجلس شعب ّ
التشريعات في معب ٍر ىادئ  ،كال بأس بقليل من اؼبناقشات يسبقها سبهيد شهًن من

رئيس اسلس تزخر بو مذاكرات ؾبلس الشعب " بأننا زمالء :نحن والحكومة في
خندق واحد "  ،كتباعان نعرض لسلطات رئيس اسلس الواسعة ال كرافعة ألداء اسلس ،
كإمبا كعائق من معوقات تعزيز األداء  ،األمر الذم بدا متفقان عليو  ،كإال ؼبا اضطر اؼبشرع
الدستورم يف دستور عاـ  1051للتدخل كالنص صراحة على كجوب صدكر نظاـ
داخلي يتضمن على كبو كاضح ربديد كتوضيح صالحيات مكتب اسلس  ،كقلٌص يف
بعال نصوصو من صالحيات رئيس اسلس كاستودعها مكتب اسلس ن1ن.

أوالً – موقع رئيس المجلس في النظام السياسي :

تيعد عالقة رئيس ؾبلس الشعب السورم بالنظاـ السياسي القائم على قيادة
حزب البعث العريب االشرتاكي للدكلة كاستمع  ،كباآلليات اؼبرتبطة بذلك النظاـ من

) –)1د .عمي الصاكم  ،قياس فعالية البرلماف  ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية – جامعة القاىرة  ، 2003ص
103

) –)2نصت المادة  69مف دستكر  " 2012يضع مجمس الشعب نظامو الداخمي لتنظيـ أسمكب العمؿ فيو ككيفية
ممارسة ميامو كتحديد اختصاصات مكتب المجمس "
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العوامل اؼبهمة يف ربديد أبعاد الدكر اؼبناط بو يف قياس مدل فعالية أداء ؾبلس الشعب
التشريعي  ،كغًن ذلك من الومائف اليت يبارسها
 -5كيفية اختيار رئيس المجلس  :رغم خلٌو النص يف النظاـ الداخلي أك الدستور
صراحةن من ذكر مسألة االنتماء اغبزيب لرئيس اسلس  ،فإف ذلك ينفي االشرتاط
مسبقان من أف يكوف مستقالن أك أف يكوف من حزب األغلبية كما ىو اغباؿ يف معظم
برؼبانات العامل  ،أك منتميان ألم حزب فبثل يف الربؼباف  ،إال أف التقليد الربؼباين كاغبزيب
يف سورية استقر على ترشيح أحد أعضاء القيادة القطرية ضمن قائمة اعببهة الوطنية
التقدمية يف الدائرة االنتخابية اليت ينتمي إليها  ،بعد أف يتقرر اختياره مرشحان عن
اغبزب القائد للدكلة ؼبنصب رئيس ؾبلس الشعب السورم  ،كمل ىهب ًر ترشيح رئيس ؽبذا
اؼبنصب من خارج أعضاء القيادة القطرية إال بعد مضي ستة أشهر من بداية الدكر

التشريعي الثامن ن5ن ،كىو ما يثًن التساؤؿ حوؿ أبعاد العالقة بٌن السلطة التنفيذية
كرئيس ؾبلس الشعب الذم من اؼبفرتض أف ىذا اسلس ييقر مشاريع القوانٌن اليت
تقدمها اغبكومة  ،كييبارس الرقابة على أعماؽبا  ،كعن عدـ اشرتاط نصوص النظاـ
الداخلي أك النص الدستورم على أف يكوف رئيس ؾبلس الشعب ؿبايدان حزبيان ،
كضركرة أف يت اىل انتماءه اغبزيب دب رد انتخابو ليصبح رئيسان للم لس بكافة
االنتماءات اؼبوجودة فيو  ،كانسحابو بشكل كامل من اؼبشاركة النشيطة يف حزبو ،
حبيث يتمتع بأكرب قدر من االستقاللية كاغبرية يف أداء عملو  ،كينعكس ذلك بشكل

))1

– كىك الدكتكر الميندس محمكد األبرش  ،ككاف ذلؾ بعد أف كمؼ رئيس مجمس الشعب األستاذ ناجي العطرم
بعد حكالي ستة أشير مف رئاستو لمجمس الشعب لمدكر التشريعي الثامف بتشكيؿ الك ازرة  ،رغـ أنو كاف مف بيف
أعضاء مجمس الشعب أعضاء في القيادة القطرية آنذاؾ كىـ (األستاذ عبد القادر قدكرة ككاف رئيسان لمجمس

الشعب السكرم ألربعة أدكار تشريعية سابقة – د  .فاركؽ أبك الشامات )  ،كقد دلمت التجربة كما تتضمنو
مذاكرات مجمس الشعب خبلؿ مدة رئاستو في الدكر التشريعي الثامف كالدكر التاسع أنو كاف أكثر استعدادان

السترضاء القيادة السياسية  ،كقدرةن عمى العبكر بمشاريع القكانيف التي قدمتيا الحككمة في ىذيف الدكريف ككانت
أكثر إثارةن لمجدؿ االجتماعي كالسياسي كالمالي في تداعياتيا مف التشريعات التي أقرت في باقي األدكار التشريعية
لمجمس الشعب .
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مباشر على كزنو السياسي  ،كمن ل على قوة أداء اسلس تشريعيان كرقابيان  ،كتربز أنبية
ذلك يف مل سرياف أحكاـ الدستور اعبديد لعاـ  1051الذم يأخذ بالتعددية
السياسية كضركرة تعديل نصوص النظاـ الداخلي لتتضمن ذلك صراحة .
 -1مدة رئاسة المجلس  :نصت اؼبادة  2من النظاـ الداخلي على أف انتخاب مكتب
اسلس الذم يتألف من رئيس اسلس كنائبو كأمينٌن للسر كمراقبٌن  ،يتم يف أكؿ
اجتماع يعقده اسلس ؼبدة سنة  ،كيعاد انتخاب مكتب جديد يف أكؿ جلسة يعقدىا

اسلس بعد انتهاء مدة اؼبكتب السابق  ،كماىر النص أف رئيس اسلس يبقى عرضةن
للتقييم على كبو مستمر من قبل أعضاء اسلس  ،بينما ما أفضى كيفضي إليو التطبيق
العملي أف رئيس اسلس يبقى عرضةن للتقييم اؼبباشر كاؼبستمر من حزب األغلبية نقيادة
حزب البعث العريب االشرتاكي ن  ،كىو ما ينفي إمكانية شعوره بالقدرة على تطوير
أداء اسلس حا لو توفرت لدية الرؤية لذلك  ،ألنو يفتقد بدايةً لالستقاللية والحياد

كيستمر بفقدانها تح

وطأة شعوره باحتمال فقدانو لمنصبو ن5ن ،يف حٌن أف

سيقوم من مركز
انتخاب رئيس اسلس طيلة مدة الدكر التشريعي كىو أربع سنوات ٌ ،

رئيس اسلس دبواجهة باقي السلطات كمن ل سييعزز من إمكانيات اسلس أةناء
فبارستو ألدكاره  ،مع اغبرص على أف تقوية مركزه ال يعين اػبركج يف عالقتو مع
األعضاء عن قاعدة أنو األكؿ بٌن متساكيٌن  ،بعد إهباد للية لتقدًن مذكرة النتقاد
الرئيس من األعضاء أك األحزاب يف حاؿ خركجو عن موجبات الدكر اؼبناط بو ن1ن،
ً
كحرصو على استقاللية ؾبلس الشعب  ،كتفعيل
كالسيما حياديتو التامة مع األعضاء
الدكر التشريعي كالرقايب للم لس  ،على أف تدرج ىذه اؼبذكرة على جدكؿ أعمػاؿ
اسلػػس  ،كيبكن إعطاء اغبق ألغلبية معينة خاصة لطلب إعادة االنتخاب ؼبنصب

))1

))2

– د  .فتحي فكرم  ،كجيز القانكف البرلماني في مصر  ،دراسة نقدية تحميمية  ،دار النيضة القاىرة ، 2004
ص 203
 -كما ىك معمكؿ بو في مجمس العمكـ البريطاني لممزيد:

 " "History of the Speakershipعمى المكقع االلكتركني www.Parliament.UK :
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رئاسة اسلس  ،على كبو مقارب ؼبا تضمنو الدستور اؼبصرم لعاـ  1051هبذا
اػبصوص يف اؼبادتٌن  ،53-52كبذلك يتحقق التوازف بٌن ضركرة إضفاء االحرتاـ
كاألنبية على منصب رئيس اسلس  ،كيف نفس الوقت إخضاعو لقواعد احملاسبة
كاؼبساءلة من األعضاء كالناخبٌن .
ثانيا  -مكتب المجلس وصالحيات الرئيس  :يتكوف مكتب اسلس كفق أحكاـ
ناؼبادة 1ن من النظاـ الداخلي من رئيس اسلس كنائب كأمينٌن للسر كمراقبٌن  ،أم من
طبسة أعضاء كالرئيس  ،كينتخب اؼبكتب من أعضاء ؾبلس الشعب باالقرتاع السرم .
 مكتب المجلس :هبتمع مكتب اسلس بدعوة من رئيس اسلس أك نائبو يف حاؿغياب رئيس اسلس كينعقد حبضور األكثرية اؼبطلقة ألعضائو نأربعة دبا فيهم الرئيسن ،
كيبكن لو ازباذ أم قرار بتصويت أكثرية اغباضرين  ،كعند تساكم األصوات يرجح
اعبانب الذم فيو رئيس اسلس  ،إال أف النظاـ الداخلي مل ينص على مواعيد دكرية
الجتماعات مكتب اسلس  ،كال للمواضيع اليت يتعٌن دعوتو كعرضها عليو  ،ك ازباذ
القرار بشأهنا يف اجتماع اؼبكتب  ،كقد حدد النظاـ الداخلي ؼبكتب اسلس كهيئة

مهاما" إدارية فقط  ،ككذلك إعداد أم مشركع يتعلق باسلس كتتلخص ىذه اؼبهاـ
بػأف:
 يقوـ مكتب اسلس بدراسة كييئة مشركع موازنة اسلس كإبالغ الرقم اإلصبايل هباإىل اغبكومة .
 ييقدـ اؼبكتب للم لس كل مشركع يتعلق بو  ،كللمشركع اؼبقدـ من قبل اؼبكتبصفة تقرير الل نة باؼبناقشة كالتصويت.
 ييعد مكتب اسلس يف لخر كل سنة مالية تقريران باغبساب اػبتامي يوزع علىاألعضاء.
 ييقدـ مكتب اسلس تقريران عن أعماؿ اسلس يف هناية كل سنة  ،كيوزع علىاألعضاء .
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 ؼبكتب اسلس يف حاؿ غيابو تعيٌن عباف" مؤقتة ؼبدة ؿبدكدة كإلقباز عمل معٌن أكتأليف عباف أك انتداب بعال أعضاء اسلس للتحقيق يف أمر معٌن أك صبع
اؼبعلومات الالزمة ؼبمارسة االختصاصات اؼبناطة باسلس .
 ييوزع مكتب اسلس األعضاء بٌن ـبتلف الل اف سبهيدان لعرض األمر على اسلس . تقدًن تقرير للم لس حوؿ طلب االستقالة اؼبقدـ من أحد األعضاء كاحملاؿ إليها . اقرتاح تعديل النظاـ الداخلي .يف حٌن أف اختصاصات باقي أعضاء اؼبكتب  ،ال تت اكز فعاليتها أك تأةًنىا حدكد
ا ؼبهمة اؼبوكلة إليهم  ،كيظهر ذلك من خالؿ استعراض نصوص اؼبادتٌن ن52-51ف.دن
بالنسبة ألميين السر  ،ك اؼبراقبٌن .
أمينا السر  :كهبلساف إىل جانيب الرئيس كيقوماف بأعماؿ إدارية داخل كخارج
اعبلسات .
أ -ضمن الجلسة :

 بتالكة األكراؽ كاالقرتاحات بطلب من رئيس اسلس . قيد أظباء من يطلب اإلذف بالكالـ. اؼبناداة باألظباء يف التصويت العلين يف اغباالت اليت يقرر فيها اسلس  ،أك يعٌنالنظاـ الداخلي ىذه الطريقة للتصويت .
 صبع األصوات كفرزىا كبياف نتائج االقرتاع الذم هبريو اسلس . اإلشراؼ على حسن تنظيم ؿباضر اعبلسات كسًن الديواف كاألعماؿ القلمية. القياـ بكل ما يطلبو الرئيس منهما من أعماؿ منها ربرير ؿباضر اعبلسات اليت يقرراسلس عقدىا بصورة سرية ناؼبادة /44ف.دن.
ب  -خارج الجلسات :

 ييقدـ أمينا السر إىل الرئيس تقارير عن أعماؿ الل اف يف هناية كل دكرة برؼبانية ،كتطبع ىذه التقارير كتوزع على األعضاء.
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المراقبان  :مل يربدد الالئحة مكانان خاصان عبلوسهما  ،كجرت العادة أف هبلسا بٌن

األعضاء يف مكانٌن متباعدين كيقوماف بػ:
 مساعدة الرئيس يف احملافظة على النظاـ داخل اسلس ضمن اعبلسات العامةكخارجها .
 الرتخيص لل مهور حبضور جلسات اسلس من على شرفة القاعة . -مراقبة سًن عمليات االقرتاع عبهة إدالء األعضاء بأصوايم كع ٌدىا .

كبذلك فإف اختصاصات مكتب اسلس اختصاصات ضيقة كربضًنية  ،كغًن ذات
أةر يف أداء اسلس  ،كال تدخل يف صميم القرار الفاعل كاؼبوجو للعمل الربؼباين ن كتحديد
جدكؿ األعماؿ ن  ،األمر الذم هبعل كافة الصالحيات ذات التأةًن اغبقيقي بيد رئيس
اسلس .
ٕ -صالحيات رئيس المجلس :كتندرج ىذه الصالحيات ضمن فئتٌن رئيستٌن :
 يػي ىعد الرئيس اؼبمثل األكؿ كاؼبتحدث الرظبي باسم اسلس يف مواجهة السلطة التنفيذيةكاؼبؤسسات األخرل يف الدكلة كخارجها  ،كما يتوىل التوقيع عنو  ،كىذه الفئة من
الصالحيات ال تدخل يف سياؽ البحث لكوهنا من اؼبسلمات  ،كليس ؽبا تأةًن يذكر
على األداء التشريعي .
 يرعى الرئيس داخل المجلس  :ترتيب األعماؿ خارج كداخل جلسات ؾبلسالشعب :
 تطبيق أحكاـ النظاـ الداخلي  ،كوبدد مواعيد اعبلسات  ،كيضع جدكؿ األعماؿ
كيعلنو .
 يدير اؼبناقشات يف اعبلسة  ،كيأذف لألعضاء كؼبمثلي اغبكومة بالكالـ  ،كوبدد
اؼبواضيع اليت يتعٌن حبثها داخل اعبلسات العامة  ،كيلفت نظر اؼبتكلم إىل احملافظة
على حدكد اؼبوضوع  ،كلو أف يوضح موضوعان يراه غامضان أك يستوضح عنو.
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كباحتفاظ رئيس اسلس بشخصو دكف كجود أية للية مؤسساتية  ،هبذه االختصاصات
الواسعة فإنو يستطيع من خالؽبا النفاذ إىل السيطرة على صبيع ما يدكر ربت قبة الربؼباف ،
جد فيها تعارضان مع ما ىو مرسوـ ؽبا  ،كمن ىنا تأيت أنبية الدكر
كبىرت اؼبناقشات إذا ىك ى
اؼبناط بو كيتضح ذلك :

أ -من صالحيات رئيس المجلس في تحديد مواعيد الجلسات وانعقاد اللجان ن5ن،
كجدكؿ أعماؿ اسلس كالل اف  ،كربديد مواضيع البحث  ،كاليت جاءت عباريا مطلقة
حبيث تشمل ربديد مواضيع البحث ضمن اعبلسات العامة  ،ككذلك ضمن
اجتماعات الل اف  ،كدبوجب اؼبادة  53ف /د  ،فإف الل نة كبعد االنتهاء من إعداد
تقريرىا تقدمو إىل رئيس اسلس  ،كلو كحده حق تقدير ما إذا كاف ىذا التقرير مستوفيان
عبميع الشركط احملددة يف النظاـ الداخلي كشرط إلدراجو يف اعبلسة العامة ن1ن ،كىو ما
ين م عنو إطالؽ يد رئيس اسلس يف ربديد كجو النشاط التشريعي أك الرقايب للم لس
ككل  ،كتبعان لذلك ربديد مستول فاعلية نشاطو  ،كىو بوابة العبور بالنسبة ألم
موضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع ن تشريعي أك رقايبن إىل اعبلسة العامة اليت تغلق كتفتح بإرادتو اؼبطلقة ،
حبيث يستطيع إدراج ما يرغب يف مناقشتو  ،كح ب اؼبواضيع كفق سلطتو التقديرية ،
ككذلك فإف لو إحالة مشاريع كاقرتاحات القوانٌن اليت ترد إىل الل نة مباشرة دكف

عرضها على اسلسن4ن ،وبشكل عام دون وجود أية ضوابط تؤكد الطابع المؤسساتي
))1

–جاء في المادة  ;9ف .د " أ  -يقكـ رئيس كؿ لجنة بإدارة أعماؿ لجنتو كتنعقد المجاف في المكاعيد التي يعمنيا

رئيس المجمس أك بناءن عمى دعكة رئيسيا أك نائبو في حاؿ غيابو أك بناءن= =عمى طمب يقدـ إلى رئاسة المجمس
مف ثمث أعضائيا عمى األقؿ شريطة أف يذكر في الطمب سبب الدعكة  ،ب  -لرئيس المجمس حؽ دعكة أية
لجنة لمبحث في مكضكع معيف" .

) -)2نصت المادة  <7ف  .د عمى أف " يقدـ التقرير إلى رئاسة المجمس كيدرج في جدكؿ أعماؿ أكؿ جمسة تمي
انتياء الميمة المحددة في المادة السابقة إذا كاف مستكفيان جميع الشركط المحددة في النظاـ الداخمي" .

) -)3كفؽ ما نصت عميو المادة  " 98أ  -تكزع مشركعات القكانيف التي ترد مف رئيس الجميكرية كاقتراحات القكانيف
التي تقدـ مف األعضاء مع الئحة أسبابيا المكجبة عمى األعضاء كتتمى خبلصتيا في أكؿ جمسة عمى أف تحاؿ
إلى المجنة أك المجاف صاحبة االختصاص  ،ب  -يجب أف تككف االقتراحات بقكانيف مصاغة في مكاد قانكنية
كترسؿ نسخة منيا إلى السمطة التنفيذية كعمى ىذه السمطة أف تبدم رأييا في االقتراحات خطيان خبلؿ مدة ثبلثيف=
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الديمقراطي للمجلس  ،األمر الذم أةَّر كيؤةِّر على أداء اسلس بشكل عاـ  ،كعلى
أدائو التشريعي بوجو خاص  ،وأكثَّر ما يتجلى ذلك في عدم /أو تأخير إدراج
اقتراحات القوانين المقدمة من األعضاء على جدول المواضيع المحددة للبحث
في لجان المجلس  ،كوبوؿ ذلك دكف سبكٌن اسلس من أخذ زماـ اؼببادرة التشريعية
كفق أحكاـ الدستور  ،ككل ذلك كفق أحكاـ ذات النظاـ الداخلي كدكف أم خركج
عن أحكامو إذا ما ربطنا ذلك دبوقع رئيس اسلس يف النظاـ السياسي  ،كعالقتو

بالسلطة التنفيذية  ،كىو ما تؤٌكده من الناحية العملية اغبالة اليت كصل إليها اسلس من
ع زه عن إقرار اقرتاحات القوانٌن اؼبقدمة من أعضائو  ،كاجتهاده يف إقرار مشركعات
القوانٌن اؼبقدمة من اغبكومة  ،فضالن عن أنو هبوز بقرار من رئيس اسلس كفق أحكاـ
اؼبادة الثانية من النظاـ الداخلي دعوة اسلس لعقد دكرة استثنائية  ،كربديد مواعيد
اجتماعايا على التوازم مع اغبق اؼبمنوح لثلث أعضاء ؾبلس الشعب  ،ككذلك اغبق
اؼبمنوح لرئيس اعبمهوريةن5ن ،كدبا يتوافق مع أحكاـ دستور  ، 5534يف حٌن اذبو

=يكمان كبانتيائيا يتكجب عمى المجنة البت في االقتراحات كاف لـ يرد جكاب عمييا  ،ج  -تكدع مشركعات
كاقتراحات القكانيف إلى لجنة الشؤكف الدستكرية كالتشريعية لمبحث في جكاز النظر أك عدمو كعمى المجنة أف تقدـ
تقريرىا عمى االقتراح خبلؿ أسبكع  ،د  -في حاؿ مكافقة المجنة عمى جكاز النظر في االقتراح تعيد النظر في

صياغتو القانكنية كتقدـ تقريرىا شامبلن جكاز النظر كالصياغة  ،ىػ  -يعرض تقرير جكاز النظر أك عدمو عمى
المجمس دكف مناقشة مكاده فإذا أقره المجمس أحيؿ المكضكع إلى المجنة المختصة  ،ك  -لمرئيس أف يحيؿ
مشركعات كاقتراحات القكانيف إلى المجنة مباشرة عمى أف يخطر المجمس بذلؾ في أكؿ جمسة تعقب اإلحالة ،كىذا

الحؽ ال يحكؿ دكف تكزيع مشركع القانكف أك اقتراح القانكف كأسبابو المكجبة عمى األعضاء" .

))1

 -المادة  5ف.د " :أ -يعقد المجمس ثبلث دكرات عادية في السنة ،األكلى في أكؿ ثبلثاء مف شير تشريف

األكؿ كحتى نياية شير كانكف األكؿ ،كالثانية مف منتصؼ شير شباط كحتى نياية شير آذار ،كالثالثة مف

منتصؼ شير أيار كحتى نياية شير حزيراف ب– يجكز دعكة المجمس إلى دكرات استثنائية كذلؾ  -1 :بقرار

مف رئيس المجمس  -2،بناء عمى طمب خطي مف رئيس الجميكرية  -3 ،بناء عمى طمب خطي مف ثمث

أعضاء المجمس  ،ج– يحدد رئيس المجمس مكاعيد االجتماع في الدكرات االستثنائية" .
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اؼبشرع الدستورم يف دستور  1051إىل إعطاء ىذه الصالحية ؼبكتب اسلس بدالن من
ن5ن
رئيس اسلس كفق أحكاـ اؼبادة  21منو
ب -إدارة المناقشات في الجلسة  ،كىذه العبارة مل تىرد ضمن ما ىبتص بو رئيس
اسلس يف النظاـ الداخلي للم لس التأسيسي كالنيايب  ،ككذلك مل ترد يف النظاـ
الداخلي للم لس الوطين للثورة ن1ن  ،ك دبعىن لخر فذن ىذه العبارة التي أضيف

بما

تَحملُو من مضمون واسع تعطي رئيس المجلس من حيث النتيجة  -كقد أكدتو
الت ربة كتذمر األعضاء من ذلك – القدرة على التحكم باتجاه النقاش الذي يدور
في الجلسة العامة من خالل مركزه السياسي واالعتبار الذي يوليو األعضاء
لشخصو عاد ًة .
جػ  -منال اإلذن ل،عضاء بالكالم  :مل تضع الالئحة ضوابط لذلك سول ما نصت
عليو اؼبادة  / 30ف.دن4ن  ،كاليت تضمنت أف يراعى يف إعطاء اإلذف األس ػ ػبقية يف
الطلب  ،كمع ذلك فإف رئيس اسلس يتقيد هبذا النص غالبان  ،إال أنو ىبرج عن ذلك عند
معرفتو اؼبسبقة بتوجهات اؼبس لٌن من األعضاء  ،كقد يصل لقلب قائمة األظباء بداعي
التوزيع العادؿ  ،كأخذ رأم ـبتلف فبثلي الفئات مستفيدان من تفسًن كلمة "يراعى" كاليت

))1

– تنص المادة  65مف دستكر  2012عمى أف" -1يدعى المجمس لثبلث دكرات عادية في السنة ،عمى أف ال
يقؿ مجمكعيا عف ستة أشير ،كيحدد النظاـ الداخمي لممجمس مكاعيدىا كمدة كؿ منيا  -2 ،يجكز دعكة

المجمس إلى دكرات استثنائية بناءن عمى طمب مف رئيس الجميكرية أك مف ثمث أعضاء المجمس أك مف مكتب
المجمس".

) -)2فقد نصت المادة  90مف النظاـ الداخمي لممجمس التأسيسي والنيابي لعاـ  " 1957الرئيس يمثؿ المجمس
كيكقع عنو كيتكمـ باسمو كيرعى تطبيؽ أحكاـ النظاـ الداخمي  ،كيحدد مكاعيد الجمسات العامة كيضع كيعمف

جدكؿ األعماؿ "  ،ككذلؾ نصت المادة  90مف النظاـ الداخمي لممجمس الوطني لمثورة " الرئيس يمثؿ
المجمس كيكقع عنو كيتكمـ باسمو كيرعى تطبيؽ أحكاـ النظاـ الداخمي  ،كيحدد مكاعيد جمساتو كيضع جدكؿ

األعماؿ كيعمنو "

) –)3تنص المادة  40عمى أف" أ  -تسجؿ طمبات اإلذف بالكبلـ مع مراعاة تسمسؿ تقديميا كيراعى في إعطاء
اإلذف األسبقية في الطمب  ،ب  -يستثنى مف ىذا الترتيب أعضاء السمطة التنفيذية كرؤساء المجاف كالمقرركف

الذيف ليـ دكمان الحؽ في الكبلـ أثناء المناقشة في المسائؿ الصادرة عف لجانيـ ".
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تدخل ضمن سلطتو التقديرية يف إدارة النقاش كإعطاء اإلذف بالكالـ  ،كيبكن لو يف ىذه
اغبالة منع بعال األعضاء من اغبديث عند بدء اؼبناقشة  ،ؼبنع تأةًن مداخاليم على
كيصوت اسلس على
قناعة األعضاء  ،كغالبان ما يطرح بعال األعضاء قفل باب النقاش ٌ

ذلك  ،كعلى األخص عندما تدخل اؼبناقشات يف صميم األفكار االختصاصية اليت
وبملها بعال األعضاء كاؼبؤةٌرة يف مسار النقاش كالتصويت  ،كاليت تثقل كاىل األعضاء
اآلخرين غًن اؼبختصٌن  ،بعد أف يؤ ٌشر رئيس اسلس برغبتو بأف يتوىل األعضاء الطلب
بقفل باب النقاش  ،ولم تلزم المادة ٕٗ ن/د الرئيس مناقشة اقتراح قفل باب

النقاش  ،وترك إعطاء الحق بالكالم لمقدم االقتراح ولمؤيد ومعارض أمراً اختيارياً
ولو طرح االقتراح مباشرًة على المجلس للتصوي .
كما أف النظاـ الداخلي قد َّ
أكد على عدـ مقاطعة اؼبتكلم مطلقان  ،كقد أعطت اغبق
للعضو التحدث يف نفس اؼبوضوع ةالث مرات فقط  ،كمل وبدد مدة اؼبداخلة اليت
يتحدث فيها العضو يف كل مرة  ،إال يف حالة كاحدة نصت عليها اؼبادة  540من النظاـ
الداخلي عند مناقشة أقساـ اؼبوازنة  ،كاشرتطت فيها أال يتكلم العضو أكثر من مرتٌن

كؼبدة ال تزيد عن طبس دقائق يف كل مرة  ،يف حٌن عبأت رئاسة اسلس يف ال ٌدكرين
األخًنين إىل ترسيخ سابقة برؼبانية باالستمرار يف طلب التصويت على مقرتح ربديد مدة
اؼبداخلة لألعضاء بدقيقتٌن أك ةالث دقائق لكل عضو قبل مباشرة اؼبداكالت يف كل
موضوع مطركح على اسلس  ،كمل يقف عند حدكد تطبيقو على طرح األسئلة الشفهية
من األعضاء حبضور اغبكومة  ،حب ة أف الربؼباف دب موع أعضائو يبلكوف اغبق يف ازباذ
ىذا القرار خالفان ألحكاـ النظاـ الداخلي ن5ن ،ككانت النتي ة دائما التصويت لصا
اؼبقرتح ن5ن.
))1

– نصت المادة /76ف.د " أ  -ال يجكز التكجو بالكبلـ إال لمرئيس أك لممجمس  ،ب  -يتكمـ األعضاء كقكفان
في أماكنيـ أك عمى المنبر  ،ج -ال يقاطع المتكمـ مطمقان كال يجكز التكمـ في مكضكع كاحد أكثر مف ثبلث
مرات مع مراعاة أحكاـ الفقرة ب مف المادة  40مف ىذا النظاـ " كما نصت المادة  " -960يسمح بالكبلـ=
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ت -كفوؽ ذلك لرئيس اسلس لفت نظر اؼبتكلم إىل احملافظة على حدكد اؼبوضوع  ،كىنا
يدخل األمر ؾبددان فيما يبكن أف يعترب خركجان عن اؼبوضوع  ،كيدخل ذلك يف سلطتو
التقديرية  ،كلو حق التنبيو الشفهي للعضو  ،ل التنبيو اؼبس ل يف ؿبضر اعبلسة يف حاؿ
ـبالفة اؼبواد  33-34من النظاـ الداخلي  ،إىل أف يضطر للتنبيو مرة ةانية ليأخذ يف
ىذه اغبالة رأم اسلس الذم لو القرار باؼبنع من الكالـ يف اعبلسة كنفس اؼبوضوع ،
كاللوـ اؼبس ل  ،حا اإلخراج من اعبلسة ن1ن ،كما أف النظاـ الداخلي أعطى الرئيس
حق شطب األقواؿ اليت كانت ؿبوران للمخالفة اؼبنصوص عليها يف اؼبادتٌن / 31-33

ف.د كللرئيس يف حاؿ كجد أف النظاـ يف اعبلسة قد اختل  ،إيقاؼ اعبلسة ؼبدة ال

= عمى كؿ قسـ لدل طرحو لممناقشة شريطة أال يتكمـ العضك أكثر مف مرتيف كلمدة ال تزيد عف خمس دقائؽ

))1

في كؿ مرة ،يستثنى مف ذلؾ رئيس كمقرر المجنة كمف تنتدبو المجنة في حاؿ غيابيما ".

– لممزيد :راجع ما نشرتو المجمة األسبوعية " كفاح العماؿ االشتراكي " التي تصدر عف االتحاد العاـ لنقابات
العماؿ في الجميورية العربية السوري العدد  598:بتاريخ ; " 5009/90/9بعنواف ما فعمتو الدقيقة

))2

الواحدة "  ،بقمـ ثامر قرقوط

– نصت المادة  77مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السوري  " -عمى األعضاء المحافظة عمى النظاـ
كعمى المتكمـ أال يكرر أقكاؿ غيره مف األعضاء كأال يخرج عف المكضكع المطركح لمبحث ،كاذا قاـ العضك

بشيء مف ذلؾ لفت الرئيس نظره" .ك المادة  " -78إذا لفت الرئيس نظر المتكمـ إلى شيء مما تقدـ مرتيف
في جمسة كاحدة ثـ عاد إلى المخالفة ذاتيا فممرئيس أف يأخذ رأم المجمس في منعو عف الكبلـ بقية الجمسة في

المكضكع الذم لفت نظره إليو كيصدر القرار بذلؾ دكف مناقشة" .والمادة  " 79تتخذ بحؽ العضك الذم لـ

يحافظ عمى نظاـ الجمسات اإلجراءات التالية -1 :التنبيو بالرجكع إلى النظاـ -2 .التنبيو مع تسجيمو في

محضر الجمسة -3 .المنع مف الكبلـ في الجمسة كفي نفس المكضكع -4 .المكـ مع تسجيمو في المحضر-5 .
اإلخراج مف الجمسة ، .إف التنبيو الكارد في الفقرتيف األكلى كالثانية يتخذىما الرئيس أما المنع كالمكـ كاإلخراج

فيقررىا المجمس " .كالمادة  "-7:أ  -لممجمس أف يقرر إخراج العضك الذم تقرر منعو مف الكبلـ كلـ يمتنع
مف قاعة المجمس ،أك الذم يعكد إلى عدـ مراعاة النظاـ بعد التنبيو عميو بذلؾ ثبلث مرات في جمسة كاحدة أك

الذم يتيجـ عمى زمبلئو .ب  -يترتب عمى ىذا القرار حرماف العضك مف االشتراؾ في أعماؿ الجمسة التي

صدر القرار فييا كاذا لـ يمتثؿ لقرار المجمس يمتد الحرماف إلى ثبلث جمسات تمي تمؾ الجمسة" .
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تزيد عن نصف ساعة  ،كلو يف حاؿ استمرار اػبلل يف نظاـ اعبلسة تأجيلها ليوـ
لخرن5ن.
كت النظاـ الداخلي النافذ عن تدخل رئيس اسلس يف اؼبناقشات كاالشرتاؾ
ث -ىس ى
فيهػ ػ ػػا  ،كما نصت صراحة على ذلك بعال األنظمة مثل الالئحة الداخلية سلس
الشعب اؼبصرم ن1ن ،كجاء نص اؼبادة  /51ف.د فقط حوؿ اشرتاؾ أميين السر يف
اؼبناقشة فاشرتطت أف هبلسا إىل جانب األعضاء  ،كبذلك اتسعت صالحيات رئيس
اسلس بناءن على خلو النص  ،كمستفيدان من عبارة" يدير اؼبناقشات يف اعبلسة " ك بأف

لو أف " يوضح موضوعان "يراه غامضان أك يستوضح عنو " كبات يشرتؾ باؼبناقشات دكف
أف يغادر كرسي الرئاسة  ،األمر الذم يؤةر يف قناعة األعضاء كاذباه التصويت .
الفرع الثاني
القواعد اإلجرائية لعمل المجلس

يتضمن النظاـ الداخلي ؾبموعة القواعد القانونية اإلجرائية كاؼبوضوعية اؼبنظمة
لكيفية اقباز اسلس ألعمالو  ،كحقوؽ األعضاء ككاجبايم  ،ككنٌا قد اطٌلعنا على جزء من
ىذه القواعد يف مواضيع البحث اؼبرتبطة بأحكاـ اغبصانة اليت يوباط هبا عضو ؾبلس
الشعب  ،ككذلك م ن خالؿ البحث يف سلطة رئيس اسلس  ،كيف ىذا السياؽ سنسلط
الضوء على أىم األحكاـ القانونية اإلجرائية  ،اليت تتح ٌكم يف أداء اسلس لومائفو كاؼبؤةرة

))1

– كقد نصت المادة <-7مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم عمى أنو "  :إذا اختؿ النظاـ أكقؼ الرئيس
الجمسة لمدة ال تزيد عف نصؼ ساعة فإذا استمر اإلخبلؿ بالنظاـ بعد إعادة الجمسة أجميا الرئيس إلى يكـ
آخر ،" .وكذلؾ المادة  " -80لمرئيس أف يأمر بأف تحذؼ مف محضر الجمسة األقكاؿ التي تشكؿ إحدل

))2

المخالفات المنصكص عمييا في المادتيف ( )45-44مف ىذا النظاـ" .

– المادة  9مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري "  ....كلمرئيس أف يبدل رأيو باالشتراؾ في مناقشة
أية مسالة معركضة ،كعندئذ يتخمى عف رياسة الجمسة ،كال يعكد إلى مقعد الرياسة حتى تنتيي المناقشة التي

اشترؾ فييا".
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على كب وو خاص بالفعالية التشريعية للم لس  ،كاؼبرتبطة بنظاـ اعبلسات كنصاب اغبضور
كاإلذف بالكػالـ كالتص ػ ػ ػ ػويت  ،كطلب استع اؿ النظر  ،كسنرجئ دراسة تقنية العملية
التشريعية اؼبتعلقة بإقرار مشاريع القوانٌن اؼبقدمة من السلطة التنفيذية كاقرتاحات القوانٌن
اؼبقدمة من األعضاء إىل اؼببحث اؼبتعلق باؼببادرة التشريعية يف ؾبلس الشعب من ىذا
الفصل .
أوالً – انعقاد الجلسات ونصاب الحضور والتصوي :

يقوـ الديواف العاـ يف ؾبلس الشعب بوضع س ل للتوقيع ربت تصرؼ األعضاء
لضبط اغبضور كالغياب كاسازين بالغياب  ،كقد اتبع النظاـ الداخلي قاعدة عامة يف
نصاب اغبضور اؼبطلوب النعقاد جلسات ؾبلس الشعب ىي العلنية يف األصل كالسرية
استثناءن ن5ن كىو حضور أكثرية األعضاء  ،كحبيث ال يقوـ رئيس اسلس بافتتاح اعبلسة إال

عند تكامل العدد القانوين  ،كحبيث يستمر انعقاد اعبلسة صحيحان حا كلو غادر بعال
األعضاء اغباضرين قاعة اعبلسة بعد افتتاحها  ،كيف ىذه اغبالة يعترب العضو الذم قرر
مغادرة اعبلسة مستنكفان عن التصويت  ،كيستمر اسلس يف مناقشة اؼبوضوعات اؼبعركضة
عليو  ،كبذلك مل يبيٌز النظاـ الداخلي بٌن االستمرار بالنظر باؼبوضوعات اؼبعركضة عليو ،
كازباذ القرار فيما يتعلق باؼبسائل اإلجرائية ن إحالة مشاريع القوانٌن أك اقرتاحات القوانٌن
إىل عبنة الشؤكف التشريعية كالدستورية  ،إحالة العرائال الواردة إىل اسلس كاؼبقيدة يف
ديواهنا إىل عبنة العرائال كالشكاكل أك الل اف اؼبختصة دبوضوع العريضة  ،أك اليت تناقش

موضوع مرتبط دبضموف العريضة ن  ،كبٌن أف يهبرم اسلس التصويت بعد البفاض نسبة
))1

– نصت المادة  " -37عند تكامؿ العدد القانكني يفتتح الرئيس الجمسة كتتمى أسماء الغائبيف كالمجازيف كخبلصة
ضبط الجمسة السابقة ثـ يؤخذ رأم المجمس في المكافقة عمى ىذه الخبلصة " .كما تنص المادة  " :31أ-
جمسات المجمس عمنية  ،ب  -يجكز لمسمطة التنفيذية أك لعشرة أعضاء عمى األقؿ طمب عقد جمسة بصكرة
سرية لمبحث في شؤكف معينة ج -يقدـ طمب سرية الجمسة مع أسبابو كتابة إلى الرئيس مذيبلن بأسماء كتكقيع

الطالبيف ،د -يأمر الرئيس بإخراج مف رخص ليـ بالدخكؿ ثـ يقرر المجمس بعد المناقشة عقد الجمسة عمنان أك
س انر كتدرج أسماء المكقعيف عمى الطمب في محضر الجمسة " .
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اغبضور عن النصاب الصحيح النعقاد اعبلسة يف مسائل غًن إجرائية نكمثاؽبا التصويت
على إحالة اؼبشاريع إىل الل اف اؼبختصة أك التصويت على مواد مشركع القانوف أك
االقرتاح بقانوف أك ال تصويت على إصبايل مشركع القانوف أك االقرتاح بقانوف  ...ن ،بل
أكد يف اؼبػ ػ ػ ػ ػػادة  / 23ف .د على أف اسلس يتخذ قراراتو كيقر القوانٌن
على العكس عاد ك ن
على أساس أكثرية عدد اؼبس لٌن حاضرين يف بدء اعبلسة عند طرح القرار أك مشركع
صوت على أمور تدخل مباشرة
القانوف على التصويت  ،وبذلك يكون المجلس قد ّ
ٍ
بنصاب اير صحيال  ،كال ييسعف يف ىذه اغبالة
باختصاصو التشريعي والرقابي
التمسك بالنص إلضفاء الشرعية الديبقراطية  ،إذ أنو من أحد اؼبعوقات اليت تعرتض سبيل
اسلس يف أدائو التشريعي كجود نص اؼبادتٌن  / 23 – 40ف.د كنبا مصدر للتساىل
يف السًن باإلجراءات رغم إنباؿ بعال األعضاء متابعة األمانة اؼبوكلة إليهم  ،كانصرافهم

الفعالة ،
عن أىم عمل برؼباين مرتبط بأدائهم للوميفة التشريعية اؼبتمثل باغبضور كاؼبشاركة ٌ
كدبا يبثلونو من شرائح ؾبتمعية مناط هبم عدـ تغييبها أك تغييب كجهات النظر اؼبرتبطة هبا
إباف إقرار التشريعات من اسلس  ،كاليت تعترب يف النهاية دبثابة إقرار للسياسات العامة اليت
ستمس مصا ناخبيهم ن5ن ،مع اإلشارة إىل أف المادة ٕٕٔ من النظاـ الداخلي

للم لس التأسيسي كالنيايب  ،ككذلك نص المادة ٗٔٔ من النظاـ الداخلي للم لس
الوطين للثورة قد عاعبتا ىذا اػبلل على كب وو كاضح كال لبس فيو كتضمنتا أنو (( ال يجوز

للمجلس أن يقرر قراراً أو يصوت على مجمل مشروعات القوانين أو االقتراحات
بقوانين إال بحضور أكثرية النواب المطلقة نن  ،كذلك دكف أف ينتظر رئيس اسلس
))1

– تنص المادة  60مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم عمى أنو " ال تعقد الجمسات إال بحضكر أكثرية
األعضاء ،كال يؤثر انسحاب عضك أك أكثر مف الجمسة بعد افتتاحيا في صحة انعقاد الجمسة ،كيعتبر العضك

المنسحب مستنكفان عف التصكيت".

كما تنص المادة  / 9:ف .د عمى أف " يتخذ المجمس ق ارراتو كيقر القكانيف عمى أساس أكثرية عدد المسجميف

حاضريف في بدء الجمسة عند طرح القرار أك مشركع القانكف عمى التصكيت كيستثنى مف ذلؾ األمكر التي حدد

ليا الدستكر أك ىذا النظاـ أكثرية معينة".
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الطلب أك االعرتاض من األعضاء على النصاب كيما يتحقق من كجوده  ،كمن ل فقد
كان النى تقريرياً .

ثانياً – نظام قفل النقاش  :كىو من أخطر األدكات اؼبنصوص عليها يف النظاـ الداخلي

أعدنا استذكار القاعدة
ؼبصادرة اغبق الطبيعي لألعضاء يف اؼبذاكرة كاؼبداكلة  ،إذا ما ى
العامة كاؼبستقرة لغةن كتقليدان يف العمل الربؼباين اليت تىعتىرب الربؼباف ككل دبثابة " َمكلَمة" أك
بتعبًن لخر مؤسسة للمناقشات والمداوالت الشفهية  ،ككذلك ؼبا من أنبية ؼبداكالت

ؾبلس الشعب يف طرح التساؤالت كاإلشكاليات  ،اليت يثًنىا األعضاء لبعال القضايا
التفصيلية كاليت تستفيد منها السلطة التنفيذية عند إعداد الالئحة التنفيذية .
فقد أعطى النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم ألم عضو اغبق بأف يتقدـ باقرتاح
لقفل باب النقاش أك تأجيلو دون أي ضابط  ،كترؾ األمر للتقدير الشخصي لرئيس

مر معنا لنفان  ،الذم لو أف يعطي الفرصة ؼبؤيد كمعارض للطلب بالتحدث ،
اسلس كما َّ
كقد يل أ مباشرة إىل عرض الطلب للتصويت  ،كىو ما هبرم غالبان  ،ألنو عاد نة ما يكوف

ىذا الطلب متفقان عليو مع بعال األعضاء األكثر تواصالن كالتصاقان برئاسة اسلس عندما
يذىب النقاش يف غًن الطريق اؼبرغوب فيو  ،بينما تذىب معظم الربؼبانات إىل اغبذر من
استخداـ ىذه الرخصة  ،ك بأف ال يتعارض التنظيم اؼبنصوص عليو يف اللوائح الداخلية
للنقاش كقفلو أك تأجيلو مع حرية التعبًن عن الرأم كالفكر لكافة األعضاء  ،كقد
تضمنت بعال الضوابط لتنظيم فبارسػ ػ ػ ػػة ىذا اغبق ن5ن ،كقد يكوف من بٌن ىذه الضوابط

) -)1راجع نص المادة  38مف األكامر الدائمة لمجمس الشيكخ الفرنسي  ،كما تضمنت البلئحة الداخمية لمجمس
الشعب المصرم بعض الضكابط التي يمكف انتقاء بعضيا عمى اعتبار أف ىذه البلئحة ال تخمك مف النقد
كالمبلحظات العديدة مف قبؿ رجاؿ القانكف كالمختصيف كحكؿ ىذه االنتقادات راجع  :د .عمي الصاكم  ،نحك

الئحة جديدة لمجمس الشعب المصرم  ،دار النيضة العربية  ، 2001كقد نصت المادة  " :296مع مراعاة ما
كرد بشأنو نص خاص ال يجكز إقفاؿ باب المناقشة إال إذا تكمـ في المكضكع المعركض اثناف مف مؤيديو ،كاثناف

مف معارضيو عمى األقؿ ،كتككف أكلكية ال كبلـ بيف معارضي المكضكع ألحد ممثمي الييئات البرلمانية لؤلحزاب
المعارضة الذيف طمبكا الكبلـ  ،كيؤذف دائما لعضك كاحد عمى األقؿ في الكبلـ عقب المتكمـ عف الحككمة " ،

والمادة  "297لمرئيس أف يقترح إقفاؿ باب المناقشة ،إذا رأل أف المكضكع قد استكفى بحثو ،أك بناء عمى طمب=
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اشرتاط أف يكوف قد ربدث يف اؼبوضوع اةناف من اؼبؤيدين كاةناف من اؼبعارضٌن لو  ،كأف
يقدـ اقرتاح قفل النقاش أك تأجيلو بطلب خطي موقع من عدد من أعضاء اسلس إىل
رئاسة اسلس  ،كيعطى بعد ذلك فرصة الةنٌن من اؼبؤيدين لالقرتاح بإهناء النقاش كالةنٌن
من اؼبعارضٌن لو  ،على أف يطرح االقرتاح بعد ذلك على التصويت  ،كيصدر القرار
بتصويت أغلبية األعضاء اغباضرين  ،ككذلك من ضمن ىذه الضوابط اليت تسًن باذباه
ربقيق مربر طلب قفل النقاش كاختصار الوقت أف ال يسمح لألعضاء بتقدًن مداخاليم
تالكةن فبا كتبوا أك يكتب للبعال منهم  ،ألف ذلك مدعاة لالسرتساؿ كح ز الوقت
الطويل  ،كاالكتفاء بالسماح باالستعانة دبا ىو مكتوب فقط عندما يتعلق األمر بالتقارير
كمضموف االقرتاحات كنصوص التعديالت كالوةائق ن5ن.

ثالثاً– نظام التصوي
عٌن ةالةة طرؽ للتصويت ن التصويت برفع األيدم –
االنتخابات الداخلية  ،كقد ٌى
التصويت بالقياـ كاعبلوس – التصويت باؼبناداة على االسم ن  ،كالزاؿ اسلس حا تارىبو
بعيدان عن إحداث نظاـ التصويت االلكرتكين رغم الطلب اؼبتكرر من األعضاء  ،حا أف
 :أخذ النظاـ الداخلي بالتصويت العلين باستثناء االقرتاع يف

يصوت فيها
اؼبراقب العادم بدا ساخران عرب ما يتناقلو الرأم العاـ عن األكثرية اليت ٌ
اسل ػ ػ ػس  ،كتقررىا الرئاسة مباشرة دكف انتظار تقديرات أميين السر كفق أحكاـ النظاـ
الداخلي  ،يف حٌن نصت اؼبادة  "23التصويت العلين باؼبناداة باالسم كاجب يف األحواؿ

التالية أ  -عند التصويت على ح ب الثقة عن الوزارة أك عن أحد الوزراء  ،ب -عند
= كتابي مكقع مف عشريف عضكا عمى األقؿ باقتراح إقفاؿ باب المناقشة  ،كال يؤذف بالكبلـ في اقتراح إقفاؿ باب
المناقشة إال لكاحد مف معارضيو ككاحد مف مؤيديو ،كتككف األكلكية في ذلؾ لمف طمب الكبلـ في المكضكع

األصمي ،كتككف األكلكية بيف معارضي االقتراح بإقفاؿ باب المناقشة لممثمي الييئات البرلمانية لؤلحزاب
المعارضة الذيف طمبكا الكبلـ ،كيصدر المجمس ق ارره بإقفاؿ باب المناقشة أك االستمرار فييا بأغمبية األعضاء

))1

الحاضريف".

كقد تضمنت البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم ذلؾ في المادة  - 283بغض النظر عف المبررات التي

كانت كراء النص " ال يجكز التبلكة أثناء الكبلـ في الجمسة إال في التقارير كالنصكص كاالقتراحات كالتعديبلت
كما قد يستأنس بو المتكمـ مف األكراؽ" .
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التصويت للموافقة النهائية على ؾبمل مشركعات القوانٌن أك االقرتاحات بقوانٌن أك تعديل
الدستور بناء على طلب مقدـ من عشرة أعضاء على األقل قبل الشركع بالتصويت".
كبنظرة بسيطة ؽبذا االشرتاط كؿبلٌو يتضح أنبية التشدد مسبقان لضبط االلتزاـ
بالتصويت من قبل أعضاء اغبزب الذم يبلك األغلبية يف اسلس  ،عند إقرار ح ب الثقة

عن الوزارة أك أحد الوزراء  ،كالتساىل اؼبقرر يف الفقرة الثانية إلتباع طريق اؼبناداة باالسم
حيث ترؾ ىامشان من اغبرية لرئيس اسلس يف إقرار كجود األكثرية من عدمها  ،كذلك
عند التصويت على إصبايل مشركع القانوف أك االقرتاح بقانوف  ،أك تىوفر األغلبية اؼبطلوبة
إلقرار تعديل الدستور  ،ما مل يتم الطلب مسبقان من عشرة أعضاء  ،أك عند كجود
االختالؼ بٌن أميين السر أك االعرتاض من ةالةة أعضاء على النتي ة لييعاد التصويت
برفع األيدم للمرة الثانية  ،ل يطبٌق التصويت بطريق القياـ كاعبلوس يف اؼبرة الثالثة  ،كإذا
استمر اػبالؼ يطبق عندىا طريقة اؼبناداة باالسم  ،كللتدليل على ىذا التساىل بإقرار
َّ
مشاريع القوانٌن الذم أفضى إىل إنباؿ طريقة االعرتاض  ،كمن ل إىل عدـ جدكاىا ،
خالؿ الدكر التشريعي الثامن مثالن كرغم كثافة اؼبشاريع اليت عرضت عليو  ،كحساسيتها يف
مرحلة التحوؿ من االقتصاد االشرتاكي إىل اقتصاد السوؽ االجتماعي  ،كتباين اآلراء
الشديد حوؽبا كاحتداـ اػبالؼ بٌن اؼبصا اؼبمثلة يف اسلس  ،فإف األعضاء مل يل ؤكا
إىل استخداـ رخصة االعرتاض على كبو نظامي سول مرة كاحدة  ،كذلك عند التصويت
على االقرتاح بالتعديل اؼبقدـ من األعضاء يف اعبلسة العامة على تقرير الل نة التشريعية

كالدستورية حوؿ مشركع اغبكومة برفع سن اغبضانة  ،كعندما ق التصويت بطريق القياـ
كاعبلوس سب ٌكن اسلس من إقرار ىذا التعديل على اؼبشركع ككاف تعديالن جوىريان ن5ن كاؼبؤشر
))1

تقدمت ك ازرة العدؿ بمشركع قانكف لتعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ  59لعاـ  1953يتعمؽ بالمادة  146منو
لتعديميا  ،حيث كانت تنص المادة  146عمى أنو " تنتيي مدة الحضانة بإكماؿ الغبلـ التاسعة مف عمره كالبنت
الحادية عشرة "  ،في حيف تضمف مشركع الك ازرة التعديؿ التالي ":تنتيي مدة الحضانة بإكماؿ الغبلـ الحادية
عشرة مف عمره كالبنت الثالثة عشرة"  ،ككاف تقرير المجنة الدستكرية كالتشريعية في المجمس قد تبنى مشركع
القانكف كما كرد مف الحككمة  ،في حيف أنو تـ التنسيؽ قبؿ ثبلثة أياـ مف عرض تقرير المجنة عمى الجمسة=
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اآلخر أف اسلس مل يل أ أبدان إىل طريقة اؼبناداة باالسم للتصويت طيلة ذلك الدكر رغم
ما أةارتو اؼبواضيع كالقوانٌن اليت طرحت عليو من جدؿ كاف يصل إىل حد اػبالؼ العميق
يف كجهات النظر داخل اسلس بٌن األعضاء كرئاسة اسلس كاغبكومة  ،كخارج اسلس
بٌن أكساط الرأم العاـ يف الشارع كيف كسائل اإلعالـ  ،فيما إذا كاف اؼبشرع يسًن حبزمة
ىذه التشريعات اليت ت ٌقر من اسلس كبو الطريق الصحيح ككفق للية سليمة أـ ال !
رابعاً -في استعجال النظر :
مل ىبتلف النظاـ الداخلي سلس الشعب عن باقي لوائح الربؼبانات اؼبعاصرة يف إتاحة
الفرصة أماـ السلطة التنفيذية كاألعضاء يف طلب النظر دبشركع قانوف أك اقرتاح بقانوف
على كجو االستع اؿ  ،فقد نصت اؼبواد  541إىل  541على تنظيم ىذه الرخصة حبيث
يبكن استعماؽبا ضمن شركط كضوابط كلليات تسمح باختصار الزمن الذم يبكث فيو

اؼبوضوع ؿبل الطلب يف ماكينة العمل التشريعي الرئيسية  ،اعبلسة العامة – الل نة –
اعبلسة العامة ؾبددان.
ٔ -حاالت طلب االستعجال

 -الحالة األولى يبكن للسلطة التنفيذية أف تتقدـ دبشركع القانوف  ،كما لألعضاء

أف يتقدموا باقرتاح بقانوف على كجو االستع اؿ بدايةن يف حاؿ كجدكا أف ىناؾ ضركرة
ملحة لذلك التشريع  ،كللم لس أف يقرر االست ابة لذلك .
 -الحالة الثانية كىي أنو يبكن ألم كزير يف السلطة التنفيذية  ،أك عضو من أعضاء

ؾبلس الشعب أف يطلب خطيان استع اؿ النظر يف أم مشركع أك اقرتاح بقانوف أحيل إىل
= العامة عمى أف يطرح التعديؿ الذم لـ تقبؿ بو المجنة التي حفمت بحضكر عدد كبير مف األعضاء عند مناقشتو
تصكت لو  ،كىك تكحيد سف الحضانة لمغبلـ كالبنت بخمسة عشر عاما  ،إال أف التكافؽ الذم تـ بيف
كلـ
ٌ
األعضاء الفاعميف أف يطرح في الجمسة العامة اقتراح رفع سف الحضانة لمغبلـ إلى ثبلثة عشر عامان كلمفتاة حتى
إتماميا سف الخامسة عشر مف عمرىا  ،كفي الجمسة العامة التي عقدت لمجمس الشعب بتاريخ <5006/90/9

كع ٌدؿ مشركع الحككمة ككانت المرة األكلى التي يأتي فييا مشركع قانكف مف الحككمة إلى
تـ إقرار ىذا االقتراح ي
المجمس كيعدؿ تعديبلن جكىريان عمى ىذا النحك بعد حراؾ برلماني قكم كاستعماؿ لمرخصة الممنكحة بالنظاـ
الداخمي باالعتراض عمى التصكيت ،كلـ يكف باألمر السيؿ أبدا"  .راجع مذاكرات مجمس الشعب لمجمسة المذككرة
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اسلس ككجد أف ىناؾ ضركرة ملحة للنظر بو بصفة مستع لة  ،كللم لس اؼبوافقة على
ىذا الطلب .
كيتضح من اغبالتٌن أف النظاـ الداخلي أجاز إمكانية الطلب اؼبستع ل أك استع اؿ
النظر للسلطة التنفيذية كلألعضاء على التوازم  ،كيف اغبالة الثانية يبكن لألعضاء أف
يبادركا بطلب إعطاء مشركع القانوف اؼبقدـ من اغبكومة صفة االستع اؿ كالنظر بو كفق
أحكاـ الباب الثامن من النظاـ الداخلي  ،ككذلك للحكومة طلب إضفاء صفة
االستع اؿ على اقرتاح بقانوف تقدـ بو األعضاء  ،ككجدت أنو من الضركرم اإلسراع
بالبت فيو  ،كيف اغبالتٌن يبقى اسلس ىو صاحب القرار نظريان يف إقرار صفػ ػ ػ ػة
االستع اؿ ن5ن.
 -1ضوابط طلب االستعجال مل يىضع النظاـ الداخلي ضوابط دقيقة لطلب
استع اؿ النظر يف اغبالتٌن  ،سول عدـ جواز طلب استع اؿ النظر دبشركعات اؼبوازنة
كإقػ ػ ػرار اؼبعاىدات ن1ن ،كىو ما يرتؾ الباب مفتوحان على مصراعيو أماـ العوامل كاؼبؤةرات
العامة كاػباصة كالسياسية منها لتكوف الدافع كراء الطلب  ،ككذلك لتكوف السبب يف
قبوؿ اسلس كالتصويت باؼبوافقة  ،رام أن ميزة التأني في إصدار التشريعات من قبل
أي برلمان  ،وأخذ وقتها الكافي بالدراسة والتمحيى والمراجعة  ،ودراسة أبعادىا
االجتماعية والسياسية  ،وتدقيق صيااتها التشريعية  ،ىي من المزايا التي يتعين
على المجلس عدم تفوي
))1

الفرصة على التمسك بها دون ضوابط  ،كأكثر من ذلك

 حيث نصت المادة 965عمى أنو  " :إذا قدمت السمطة التنفيذية أك األعضاء مشركعان أك اقتراحان مفالضركرم اإلسراع في بحثو ،يجكز لممجمس أف يقرر استعجاؿ النظر فيو ،" .وكذلؾ المادة -966التي نصت
عمى أنو  ":ألم عضك مف أعضاء السمطة التنفيذية أك مف أعضاء مجمس الشعب أف يتقدـ بطمب استعجاؿ
النظر في أم مشركع أك اقتراح رأل مف الضركرم اإلسراع في بحثو كلممجمس أف يقرر المكافقة عمى ىذا

))2

الطمب" .

– فقد نصت المادة 968عمى أنو  " :ال يجكز أف يقدـ طمب استعجاؿ النظر عمى مشركعات المكازنات كال
مشركعات قكانيف إقرار المعاىدات ".
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التحقق من توافر القناعة األكيدة لدل األعضاء بالضركرة اؼبلحة كراء طلب االستع اؿ ،
ض ّحى بأمرين من أىم مقومات العمل
ومن المآخذ على النظام الداخلي أنو َ
البرلماني وىما :
 -أن النظام الداخلي لم يحدد النصاب القانوني المطلوب بالتصوي

لقبول

استعجال النظر  ،كما يرتتب عليو من تقصًن للمواعيد كاؼبهل احملددة فيو  ،كاليت
ىي باألصل مثار ربفع على قصرىا  ،كعدـ إفساحها اساؿ أماـ العضو الست ماع
كل مقومات الرؤيا الصحيحة حوؿ اؼبوضوع اؼبطركح أماـ اسلس  ،ك يكفي أف
يصوت اسلس على اؼبوافقة كفق القاعدة العامة باألكثرية  ،كبآلية التدقيق الضعيفة
ٌ
اليت ترافقهاكما بينٌا لنفان حا ينظر دبشركع القانوف أك االقرتاح على كجو االستع اؿ
كتضيق الفسحة أماـ النظرة الفنية التشريعية كالسياسية اؼبرتكية أكثر فأكثر أماـ
فبارسة األعضاء لواجبايم  ،كليضيف ذلك عامالن جديدان على عوامل ضعف األداء
التشريعي للم لس .

 -أن النظام الداخلي لم يلزم الجهة التي طلب

االستعجال أو العضو ببيان

مبررات االس ــتعجال  ،أك حا مناقشتها للوقوؼ على األسباب الكامنة كالضركرة

اؼبلحة أك حا غًن اؼبلحة كراء كجهة النظر باالستع اؿ  ،كتقدير مدل توافر ىذه
الصفة كيما يكوف التصويت شفافان كمقرتنان باؼبعرفة الكافية كالتقديرات اؼبست معة
ؼبوجبايا  ،كيكوف قرار اسلس يف اغبالتٌن بالرفال أك بالقبوؿ معيبان بعيب اعبهالة ،
اليت هبب أف ال يقع أم برؼباف فيو سواء كاف ديبقراطيان شكالن أك حقيقةن.
كيبكن إضافة ىذه الضوابط عند إعداد النظاـ الداخلي سلس الشعب الذم يتعٌن
جديان إصداره على ضوء أحكاـ الدستور اعبديد لعاـ  ، 1051مع التنويو أف النظاـ
الداخلي للم لس التأسيسي كالنيايب كاف قد اشرتط صراحة يف المادة  ٕٜٔتقدًن

طلب استع اؿ النظر خطيان كمشفوعان باألسباب اؼبوجبة  ،إال أنو بقي قاصران على إتاحة
الفرصة ؼبناقشة األسباب كاكتفى بالتصويت على الطلب دكف مناقشة .
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ٖ -اآلثار اإلجرائية المترتبة على إضفاء صفة االستعجال :

عندما ييقرر اسلس اؼبوافقة على إعطاء صفة االستع اؿ ؼبشركع القانوف أك االقرتاح
بقانوف  ،أك اؼبوافقة على استع اؿ النظر يف مشركع أك اقرتاح قانوف ينظر فيو يرتتب على
ذلك لةار إجرائية لكنها ال زبلو من لةار سبىيس جوىر العملية التشريعية ن5ن كىي :
 إف األصل يف العملية التشريعية ىو "المرحلية" ككجود الفاصل الزمين بٌن كل مرحلةكأخرل من اؼبراحل اليت يبر فيها التشريع يف اسلس  ،كإف إقرار اسلس استع اؿ النظر
دبشركع أك اقرتاح قانوف يعين كقف اؼبهل احملددة لكل إجراء  ،كاؼبنصوص عليها يف

النظاـ الداخلين1ن.
 إحالة اؼبشركع أك اقرتاح القانوف إىل الل نة اؼبختصة للبحث فيو  ،كىذا يعين ذباكزمرحلة إيداعو عبنة الشؤكف التشريعية كالدستورية للبحث يف جواز النظر فيو دستوريان أك
عدمو  ،كمن ل ذباكز مهلة األسبوع اؼبمنوحة ؽبذه الل نة لتقدًن تقريرىا  ،كقد يكوف
ذلك أحد األسباب يف تزايد عدد التشريعات اليت صدرت ككاف يبكن إعالف عدـ
دستوريتها من اسلس أماـ صعوبة الطعن بدستوريتها كفق اآللية الدستورية كالالئحية
كطبيعة النظاـ السياسي  ،الذم كاف قائمان قبل صدكر دستور  ، 1051ككما يقوؿ
أحد الفقهاء " إف اؼبؤيد الوحيد للدستور من حيث القواعد اليت للسلطة التشريعية ىو
ضمًن أعضاء ىذه السلطة كمسؤكليايم األدبية أماـ األم ػػة "ن4ن.

)-)1المادة /967ف.د " أ  -في حاؿ إقرار المجمس طمب استعجاؿ النظر يحاؿ المشركع أك االقتراح إلى المجنة
المختصة لمبحث فيو كعمى ىذه المجنة أف تقدـ تقريرىا عنو خبلؿ خمسة أياـ مف تاريخ كصكلو إلييا كاذا لـ

تنجزه المجنة يدعى المجمس لممذاكرة فيو خبلؿ خمسة أياـ أخرل عمى األكثر  ،ب -إقرار استعجاؿ النظر

يكقؼ المدد الزمنية المحددة في ىذا النظاـ "

) – )2د .عمي الصاكم  ،قياس فعالية البرلماف  ،مرجع سابؽ  ،ص 40

)  –)3كردت في :مقالة بعنكاف " دستكرية القكانيف"  ،لممحامي نجيب مسعكد منشكرة في مجمة المحامكف في
الجميكرية العربية السكرية لعاـ  2005السنة  70العدداف  ، 10-9ص 845
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 أعطى النظاـ الداخلي لل نة اؼبختصة ببحث اؼبشركع أك االقرتاح الذم أحيل إليهافبنوحان صفة االستع اؿ من اسلس مهلة طبسة أياـ إلعداد تقريرىا كتقديبو خالؽبا
تبدأ من تاريخ كصولو إليها  ،كقد جرت العادة أف ىىبرج أعضاء ىذه الل نة من
اعبلسة العامة اليت تقرر فيها استع اؿ النظر بناءن على طلب رئيس اسلس لعقد
اجتماعهم كإعداد التقرير  ،كغالبان ما كاف يين ز تقرير الل نة خالؿ األدكار التشريعية
ن5ن
السابقة  ،كيطبع كيوزع كيعرض قبل هناية اعبلسة اليت تقرر فيها االستع اؿ !
 يف حاؿ انتهت مهلة اػبمسة أياـ  ،كمل تن ز الل نة اؼبختصة تقريرىا  ،ىمنح النظاـالداخلي الرئيس حق دعوة اسلس خالؿ طبسة األياـ التالية ؼبناقشة مشركع أك اقرتاح
القانوف يف اعبلسة العامة .
 -4التقييم النظري والعملي الستعجال النظر :
من الناحية النظرية  :النص على كضعو الراىن تعرتيو العديد من اؼبثالب كمنها :
 انتقاص حق اسلس كاألعضاء الذين ىوبملوف أمانة الوكالة كالتمثيل يف معرفةالضركرة اليت دعت إىل طلب االستع اؿ  ،كالوقوؼ على مدل جدية الضركرة
اؼبطركحة .
 يتضمن افتئات على أداء الوميفة التشريعية للم لس يف جوىرىا  ،كليس فقطعبهة اإلجراءات رغم أنبية األخًنة يف العمل التشريعي للم لس  ،إذ ىناؾ
ذباكز ؼبرحلة اإلحالة إىل عبنة الشؤكف التشريعية كالدستورية للنظر يف مدل مواءمة
التشريع ألحكاـ الدستور  ،كعدـ ـبالفتو ألم من نصوصو أك ركح اؼببادئ اليت
تضمنها  ،ككذلك بقاء االحتماؿ قائمان يف مناقشة اؼبشركع يف اعبلسة العامة
ٌ
) –)1كذلؾ عندما يتقرر االستعجاؿ لمشركع مقدـ مف السمطة التنفيذية بيذه الصفة  ،كمف الناحية الكاقعية لـ تمنح
ىذه الصفة ألم اقتراح بقانكف مقدـ مف األعضاء رغـ أف الرخصة بإضفاء ىذه الصفة ممنكحة نظريان ،

كنستطيع تشبيو سير مشركع القانكف في حالة االستعجاؿ المبني عمى طمب الحككمة كما ىك سير المياه في
درب النزكؿ دكف أية عقبات مف أم نكع كاف إجرائي أك مكضكعي  ،كعمى ىذا النحك ال يستطيع األعضاء

مر مف بيف يدييـ َّ ،
كجؿ ما تكمٌفكا بو ىك ىعناء رفعيا فقط .
بكميتيـ إدراؾ ما َّ
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دكف أف يكوف ىناؾ تقرير لل نة اؼبختصة يف حاؿ مركر اؼبهلة احملددة ؽبا خبمسة
أياـ  ،كىو ما يقلل من فرصة اؼبناقشة اؼبوضوعية كاعبدية اؼبتخصصة .
كبفعالية يمتدنية عبهة اؼببادرة بالفحص
 إف إقرار مشاريع القوانٌن على ىذا النحو ٌكالتدقيق من قبل األعضاء  ،ىوبوؿ دكف فبارسة اسلس لرقابتو على أداء اغبكومة
غبظة رسم السياسة التشريعية للموضوع اؼبطركح  ،كالتأكد من األىداؼ اليت
يرمي إىل ربقيقها ىذا التشريع الذم ىسيمر على كجو االستع اؿن5ن .

ومن الناحية العملية :

كدبا أف طلب االستع اؿ يأيت خاليان من مربرات الضركرة  ،كال يتسىن لألعضاء حسب
أحكاـ النظاـ الداخلي مناقشة أسبابو أك التحفع عليو  ،كألف فرص قباح ىذا الطلب من
الناحية العملية عند ما يكوف مقدمان من السلطة التنفيذية ىي مئة باؼبئة  ،فإف ما يؤخذ
على تطبيق رخصة االستع اؿ بالنظر ىذه :
 إف اغبكومة قد تل أ إىل طلب إضفاء صفة االستع اؿ على مشركع قانوف ترل أنوقد يثًن جدالن كاسعان  ،كرغبةن منها يف زبفيف حدة ىذا اعبدؿ من الناحية الدستورية
أك التشريعية الذم قد ال يتناسب مع السياسة اليت ترظبها من كرائو .
 إف اؼبناخ السياسي الذم كضعت يف ملو أحكاـ النظاـ الداخلي للم لس،كاختالؿ التوازف بٌن السلطتٌن التشريعية كالتنفيذية لصا األخًنة بعد أف استمرت
ماىرة التشريع اغبكومي بواسطة اؼبراسيم التشريعية لعقد من الزمن تقريبان قبل إقرار

ىذا النظاـن1ن ،طىبىع العالقة بصيغة جعلت إمكانية الل وء من السلطة التنفيذية أك
من أحد أعضائها إىل ىذا الطلب اؼبستع ل كدكف كجود أم معقب على ذلك
أمران سهالن حا لو مهر الحقان أف الطلب مل يكن مفهومان كمثًنان للتساؤؿ عن
األسباب الكامنة خلفو  ،كقد حدث ذلك أكثر من مرة عندما تتقدـ السلطة

))1

))2

– صادؽ أحمد عمي يحيى  ،االستجكاب ككسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحككمة  ،دراسة مقارنة  ،المكتب
الجامعي الحديث باإلسكندرية  ،طبعة عاـ  ، 2008ص 156
– كما مر معنا عند بحثنا لتطكر الكظيفة التشريعية في البرلماف السكرم
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التنفيذية بطلب االستع اؿ  ،كرب ز كقت الربؼباف للمذاكرة يف مشركع قانوف
بطريقة االستع اؿ ل تتأخر بعد ذلك يف إصدار الالئحة التنفيذية  ،اليت يتوقف
تنفيذ القانوف على كجودىا  ،أك أف تصدر القانوف كذبعلو نافذان بعد مدة طويلة من

تاريخ نشره ! كىي أكثر بكثًن من الوقت الطبيعي الذم يبر بو مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػركع أم
قانوف ن5ن.
 يؤةر إعماؿ مؤسسة طلب االستع اؿ على ىذا النحو غًن اؼبنضبط كفق أحكاـالنظاـ الداخلي على الرأم العاـ كنظرتو للتشريع كلألداء التشريعي سلس الشعبن1ن،
كعلى األخص إذا كاف مشركع القانوف متابع من قبل كسائل اإلعالـ  ،ككانت
السلطة التنفيذية تتباىى يف اقبػ ػ ػ ػ ػازه خالؿ كقت قصًنن4ن.
الفرع الثالث
تأثير الوظيفة الرقابية على الوظيفة التشريعية
إف أداء اسلس إلحدل كمائفو على كب و متسق كبفعالية متميزة ينعكس على
الومائف األخرل  ،فاسلس يقر القوانٌن اليت ترسم السياسة العامة التشريعية يف كافة
اساالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية  ،كبالتايل فإف ىسن التشريع ليست
) –)1تقدمت السمطة التنفيذية بمشركع قانكف إلحداث الييئة السكرية لشؤكف األسرة لمنظر فيو عمى كجو االستعجاؿ ،
ككالعادة كافؽ المجمس عمى إعطائو ىذه الصفة كتـ إق ارره خبلؿ ثبلثة أياـ في جمسة مجمس الشعب السكرم
بتاريخ  ، 2003/12/14كصدر القانكف تحت رقـ  2003/ 42كنص عمى أف يككف نافذا بعد ستيف يوما مف
تاريخ النشر الذم تـ بتاريخ !2003/12/20

) –)2د .عمي الصاكم  ،مشركع الئحة جديدة لمجمس الشعب المصرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 79

) -)3أقؿ ما يمكف أف يسمع المتابع أف مشركع القانكف سمؽ سمقان في مجمس الشعب  ،كأف ىناؾ قكانيف كمكاضيع
أكثر إلحاحان كاف مف الممكف العمؿ عمييا طالما ىناؾ جد كنشاط مف السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية  ،كال
ننسى أف أكثر ما يتأثر بو المجمس ىك الرأم العاـ ألف إحدل كظائفو كىي الكظيفة التمثيمية مرتبطة عمى نحك

كثيؽ بمؤشرات الرأم العاـ .

448

عملية تًقنيٌة كؾبردة  ،كإمبا ىي عملية صنع لإلطار الذم تتحرؾ فيو كافة السلطات ،
كؾبلس الشعب اؼبنتخب انتخابان حران يعترب ؿبور العملية الديبقراطية  ،كعندما ين ح اسلس
يف سبثيل قيم كمصا استمع فإنو وبقق مكانة كمصداقية يف نظر استمع كممثل حقيقي
لسلطة الشعب  ،كىو ما يساعد بالنتي ة على تطوير الديبقراطية كترسيخ قيمها  ،كقياـ
استمع الذم ينعم أفراده باغبقوؽ كاغبريات كربقيق التقدـ  ،كالعكس صحيح إذا فشل
الربؼباف يف أف يقوـ بوميفتو التمثيلية فإف النتي ة الطبيعية ستكوف فقداف اؼبصداقية لدل
اؼبواطن ذباه الربؼباف كمؤسسة فبا يتولٌد عنو إحباطان عامان  ،كخيبة أمل ذباه الت ربة

حكم جيد  ،كربسن يف مستول معيشة اؼبواطن  ،فضالن عن
الديبقراطية اليت يتطلب مبوىا ه
أف فشل الربؼباف يف كميفتو التمثيلية  ،كيف أف يكوف فبثالن حقيقيان ؼبصا الناخبٌن عند
صنع السياسات العامة كإقرار خطط التنمية  ،ككذلك تراجع أدائو التشريعي سين م عنو
غياب الرقابة اغبقيقية على السلطة التنفيذية كانتشار كباء الفساد يف كل قطاعات الدكلة
ليصبح العائق األكرب للتنمية .
كنٌا قد تعرفنٌا على مدخالت الوميفة التمثيلية اؼبرتبطة بقانوف االنتخاب كقانوف
األحزاب  ،ككذلك بالوزف السياسي للم لس الذم يعكس قدرتو على النهوض هبذه
الوميفة  ،كمدل تأةًنىا على أداء الوميفة التشريعية  ،كفيما يلي كحرصان على عدـ
التكرار سنكتفي بدراسة اإلجراءات كالوسائل اليت يباشرىا ؾبلس الشعب السورم للرقابة
على السلطة التنفيذية كمن ل شركط الرقابة الربؼبانية الناجحة  ،ك ما تأةًن الوميفة الرقابية
على أداء الوميفة التشريعية .
أوال" -أدوات الرقابة البرلمانية وتأثيرىا على الوظيفة التشريعية :
الرقابة الربؼبانية اليت نبحث عنها يف سياؽ دراسة تأةًن الوميفة الرقابية على الوميفة
التشريعية ىي عملية فحص القوانٌن بعد تشريعها لتوضيح مدل االنضباط يف تنفيذىا ،
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كىل حققت النتائج اؼبرجوة منها  ،كما اإلجراءات الكفيلة بتصحيح اؼبثالب يف ىذا
الشأف  ،كأدكات الفحص كالرقابة ىي :
 -5األسئلة نالسؤاؿ الربؼباين ن  ،كىي أبسط األدكات اليت نص عليها الدستور السورم

لعاـ  5534يف اؼبادة  30منو كأكدىا دستور عاـ  1051يف اؼبادة  ، 33كىي من
األدكات األكثر استعماالن كفق الضوابط اليت تضمنتها اؼبادة  544من النظاـ الداخلي
سلس الشعب السورم ن5نمن األعضاء كاليت يوجهوهنا إما خطيان أك شفهيانن1ن ،كالغاية
منها استفهاـ العضو حوؿ أمر ىهبهليو أك يرغب يف التأكد من كاقعة علم هبا  ،أك حا
يتمكن من الوقوؼ على نية السلطة التنفيذية يف أم ور من األمورن4ن  ،كيف حاؿ مل ي ً
كتف
ى
العضو السائل جبواب السلطة التنفيذية على سؤالو اػبطي  ،كىذا اعبواب الذم غالبان ما
يأيت مكرران كمقتضبان أك عامان كخاليان من اؼبعلومات الدقيقة ن3ن ،فإنو يبكن عندىا أف يطرح

))1

كنعرض لعينات مف ىذه األسئمة التي يتقدـ بيا األعضاء  ،كتزخر بيا جداكؿ أعماؿ المجمس -:في الجمسةالثانية مف الدكرة العادية الثانية مف الدكر التشريعي الثامف بتاريخ  - (( 2003/5/18سؤاؿ مف العضك السيد
 ...عف إمكانية إعادة النظر بتعميمات نزع يد الفبلحيف عف أراضي أمبلؾ الدكلة المزركعة بأشجار مثمرة –
سؤاؿ مف العضك السيد  ...عف الخطكات المتخذة لتعديؿ قانكف ضريبة الدخؿ عمى األرباح  - ،سؤاؿ مف
العضك السيدة ...عف مصير قانكف تحديد طبيعة العمؿ لممعمميف – سؤاؿ مف العضك السيد  ...عف أسباب
عدـ إصدار قانكف تنظيـ الجامعات الجديد  - ،سؤاؿ مف العضك السيد  ...عف أسباب عدـ تطبيؽ القانكف
الخاص بتنظيـ مينة اليندسة الزراعية رقـ  57لعاـ .))... 1980

) -)2وفؽ ما تضمنتو المادة  " 96:لكؿ عضك أف يكجو األسئمة إلى السمطة التنفيذية عف طريؽ رئاسة المجمس
خطية كانت أـ شفيية "

) –)3نصت المادة 969عمى أف "  -السؤاؿ ىك مجرد استفياـ العضك عف أمر يجيمو أك رغبة في التأكيد مف
حصكؿ كاقعة عمـ بيا أك استعبلمو عف نية السمطة التنفيذية في أمر مف األمكر" .

))4
كجو سؤاؿ خطي لكزير الزراعة كاإلصبلح الزراعي الذم تتبع لك ازرتو المديرية العامة لممصالح العقارية
 كاف قد ٌحكؿ إمكانية كضع تشريع عقارم متكامؿ متطكر كحديث  ،بدالن عف التشريعات المكجكدة (القديمة  /تعديبلتيا /

الجديدة كالمعدلة  /كالمتفرقة) نظ انر لشككل غالبية المكاطنيف الذيف يتعاممكف مع التشريعات النافذة  ،إف لـ يكف
جميعيـ مف (عصممٌية) ًقدميا كتشعبًيا الذم ييحدث إرباكان كبي انر لـ يعد بقاؤه مفيكمان !  ،فكاف الرد " أف ىذه
التشريعات مأخكذة عف نصكص مشابية في فرنسا كسكيس ار كألمانيا كقد جاءت بأعظـ امثار االيجابية كجنبت

الب بلد الفكضى الكاقعة في الببلد المجاكرة  ،كأف التطبيؽ العممي ليا خبلؿ السنكات الطكيمة التي طبقت فييا
استطاعت أف تفي بالغرض عمى أكمؿ كجو  ".كما مف شؾ أف ىذه التشريعات قد جاءت بتمؾ النتائج  ،كلكنيا=
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اؼبوضوع للمناقشة العامة بعد عرض جواب السلطة التنفيذية على الل نة اؼبختصة ،
كاإلجراءات اؼبتبعة لتقدًن األسئلة اػبطية كإدراجها يف اعبلسة العامة  ،كإحالتها إىل
السلطة التنفيذية كاإلجابة من قبلها خالؿ شهر من إيداعو لديها  ،كحالة عدـ االكتفاء
هبذه اإلجابة اػبطية كإحالتو إىل الل نة اؼبختصة لتقدًن تقرير حولو كعرضو للمناقشة يف
اعبلسة العامة ن5ن  ،ككذلك للية التعامل مع األسئلة الشفهية قد عاعبتها اؼبواد من 543
كحا  / 531ف.د ن1ن  ،كمن ىنا تأيت أنبية السؤاؿ الربؼباين باعتباره فبارسة غبق اؼبعرفة
=في الكقت الحاضر كأماـ اختبلؼ البنية العقارية القانكنية كالكاقعية كصدكر تشريعات الحقة ليا باتت بحاجة
إلى مراجعة لبلحتفاظ باألحكاـ التي الزالت تمبي كحذؼ كتطكير األحكاـ التي أصبحت تتعارض مع الظركؼ
الكاقعية كالمراكز القانكنية المتعارضة معيا بسبب التشريعات الصادرة الحقان  ،ككذلؾ دمج أحكاـ التشريعات

الصادرة حديث نا عمى نح ك متكامؿ مع التشريعات القديمة  ،أم إيجاد رؤيا عقارية متكاممة كاضحة كتبسيط آلية
الكصكؿ إلى أحكاميا .لممزيد  :راجع مذاكرات مجمس الشعب حكؿ السؤاؿ الخطي المقدـ في جمسة /

/

 ، 2005كجكاب الكزير في كتابو رقـ / 1306ع  ،تاريخ  2005 /12 / 13عف طريؽ كزيرم الدكلة لشؤكف
مجمس الكزراء كلشؤكف مجمس الشعب .

) –)1ككانت رئاسة المجمس قد شكمت دائرة لمتابعة أجكبة السمطة التنفيذية التي تعاد مف األعضاء بعدـ االكتفاء ،
كلـ تقمع ىذه الدائرة في عمميا  ،كلـ تتابع أجكبة السمطة التنفيذية عمى األسئمة الخطية المكجيو مف األعضاء
الربعة عشرة  ،الدكرة العادية
كالمدرجة في محاضر الجمسات ،لممزيد  :راجع مذاكرات مجمس الشعب الجمسة ا
))2

الثامنة  ،مف الدكر التشريعي الثامف  ،ص 1384

– نصت ىذه المواد عمى ما يمي  ،المادة ; " 96يجب أف يككف السؤاؿ مكج ازن ،منصبان عمى الكقائع المطمكب
االستفسار عنيا خاليان مف التعميؽ كالجدؿ ،كما يجب أال يككف السؤاؿ ضا ارن بالسبلمة العامة أك مخالفان ألحكاـ
الدستكر أك مشتمبلن عمى عبارات نابية أك أسماء أشخاص بقصد المساس بشؤكنيـ الخاصة ،كأال يككف مكضكع

السؤاؿ متعمقان بأمر ينظر فيو القضاء " والمادة <"96أ  -يكجو السؤاؿ الخطي إلى رئيس المجمس الذم يحيمو
إلى الجية المختصة بعد درج خبلصتو في جدكؿ أعماؿ الجمسة التي تمي تقديمو ،ب  -أما السؤاؿ الشفيي
فمكؿ عضك الحؽ بتكجييو متى أراد كليس لمرئيس أف يقبؿ في الجمسة الكاحدة أكثر مف عشرة أسئمة شفيية

كلؤلعضاء حؽ االشتراؾ في المناقشة كليس لممتكمـ أف يتكمـ في المكضكع أكثر مف مرة كاحدة كلمدة عشر

دقائؽ كلمسائؿ عند عدـ االكتفاء أف يتقدـ بسؤاؿ خطي كعمى السمطة التنفيذية أف تجيب فك ارن أك أف ترجئ
جكابيا إلى الجمسة التالية " .ككانت ىذه المادة قد عدلت لجية عدد األسئمة مف خمسة إلى عشرة أسئمة في
الجمسة الثانية مف الدكرة األكلى في الدكر التشريعي الخامس  ،والمادة  "970عمى السمطة التنفيذية أف تجيب

عمى السؤاؿ الخطي فكر تبلكتو أك أف تجيب عميو خطيان خبلؿ شير عمى األكثر مف تاريخ إيداعو إلييا" ،

والمادة  "979يتمى جكاب السمطة التنفيذية في أكؿ جمسة تمي كركده ،فإذا اكتفى السائؿ بالجكاب أك كاف
غائبان كلـ يتبف السؤاؿ غيره اعتبر المكضكع منتييان كاذا لـ يكتؼ السائؿ يحيؿ الرئيس المكضكع بعد مكافقة=
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أكالن كفتح اغبوار ةانيان كاؼبعاعبة أخًنان  ،كتأةًن ىذه الوسيلة الرقابية على أداء اسلس
لوميفتو التشريعية تأيت من أهنا يسبكنٌو من معرفة كفهم سبب عدـ ذباكب الس ػلطة
التنفيذية :
 ىل أف العائق يكمن يف غياب النص القانوين الذم يتيح تلبية اغباجة موضوع السؤاؿ ىل أف العائق بقصور النص القانوين عن اإلحاطة بكل اغباالت اليت تندرج ضمنحكمو  ،كمدل تلبيتو للمتطلبات اليت كجد من أجلها كاغباجة إىل تعديلو
 ىل أف العائق يكمن بآلية فهم النص اػباطئ أك اؼبخالف من اإلدارة  ،كيدخل يف ؾباؿالرقابة كاحملاسبة كاالنتقاؿ ألدكات رقابية أكثر شدةن
فعاؿ ما يتيح لألعضاء كللم لس اؼببادرة
كباستخداـ ىذه الوسيلة الربؼبانية على كب و ٌ
بإدخاؿ تعديالت على مشاريع القوانٌن اؼبقدمة من اغبكومة كاؼبتعلقة دبوضوع السؤاؿ أك
اؼببادرة بتقدًن اقرتاح بقانوف من األعضاء أنفسهم .
 -1طلب المناقشة  :كىو طلب يقدمو عشرة على األقل من أعضاء اسلس أك إحدل

عبانو تطلب فيو ابتداءن أك إكماالن للسؤاؿ طرح موضوع عاـ للمناقشة  ،القصد منو
استيضاح سياسة السلطة التنفيذية حوؿ اؼبوضوع اؼبطركح كتبادؿ الرأم فيو  ،كينطبق على
ىذه الوسيلة كمدل االستفادة من استخدامها يف ؾباؿ تعزيز الوميفة التشريعية ما كرد يف
الوسيلة األكل ػ ػ ػ ػ ػػى ن األسئلة ن  ،إال أهنا كمن الناحية الواقعية أقل استخدامان  ،كقد نظمت
استخداـ طلب اؼبناقشة اؼبواد من -534كحا  / 532ف.د ن5ن.
= المجمس إلى المجنة المختصة لدراستو كتقديـ تقرير عنو لممجمس .كال يجكز لمسائؿ أك ألم عضك آخر

المناقشة في المكضكع قبؿ كركد تقرير المجنة" .والمادة  "975يدرج الرئيس في جدكؿ أعماؿ المجمس تقرير
المجنة بعد تكزيعو عمى األعضاء بمدة ال تقؿ عف أربع كعشريف ساعة كلممجمس أف يناقش المكضكع كيعطي

))1

التكجيو البلزـ ".

– فقد نصت المادة  "976يجكز إلحدل لجاف المجمس أك لعشرة أعضاء عمى األقؿ مف أعضائو أف يطمبكا

طرح مكضكع عاـ لممناقشة الستيضاح سياسة الحككمة كتبادؿ الرأم فيو كيجب أف يقدـ ىذا الطمب لمرئيس كتابة
إلببلغو إلى السمطة التنفيذية كما يبمغو إلى رؤساء المجاف الدائمة التي يتصؿ اختصاصيا بمكضكع المناقشة ثـ

يدرج في جدكؿ أعماؿ أقرب جمسة لتحديد مكعد لممناقشة فيو ،كيجكز أف يقرر المجمس مناقشتو فك ارن إذا كافقت=
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 -4دراسة العرائ

 :كتعترب دراسة العرائال من الل نة  ،كليس العريضة حبد ذايا ن5ن،

كسيلة من أىم الوسائل اليت يبلكها اسلس ؼبتابعة اآلةار الفردية كالعامة الناصبة عن فبارسة
السلطة التنفيذية لسلطايا يف تنفيذ القوانٌن اليت يقرىا ؾبلس الشعب  ،كما تتيح لو

مواكبة عمل اغبكومة اإلدارم كاػبدمي موضوع الشكول أك العريضة  ،اليت يتوجو هبا
اؼبواطنوف اؼبتضرركف من عمل أك إجراء قامت بو السلطة التنفيذية إما إىل ديواف اسلس
مباشرنة أك عن طريق األعضاء و
كل يف ؿبافظتو  ،كرباؿ ىذه الشكاكل إىل عبنة العرائال
كالشكاكل أك الل نة اؼبختصة يف حاؿ ارتبطت ىذه الشكول دبوضوع مدرج على جدكؿ
أعماؽبا  ،بعد قيدىا يف ديواف اسلس كإدراج موضوعها يف جدكؿ أعماؿ اسلس  ،كتقدـ
الل نة تقريرىا بعد أف ربيلها إىل اعبهة اإلدارية اؼبعنية للرد على الشكول  ،كحسب
أحكاـ النظاـ الداخلي فإنو على السلطة التنفيذية أف تقدـ جواهبا خالؿ شهر  ،كيف

حاؿ أف الل نة مل تقتنع باعبواب ربيلو مع الشكول كمالحظايا إىل اؽبيئة اؼبركزية للرقابة
كالتفتيش إلجراء التحقيقات حوؽبا  ،كيبكن لل نة كتعزيزان للدكر التشريعي أف تقرتح
للم لس القوانٌن الالزمة ؼبعاعبة شك ػػاكل اؼبواطنٌن  ،كضماف حقوؽ اؼبشتكٌن  ،لكن
على أرض الواقع مل تقدـ ىذه الل نة ن عبنة الشكاكل كالعرائال نأم اقرتاح بقانوف
مرتبط دبوضوع تسىن ؽبا التعرؼ على اغباجة إىل معاعبتو على ىذا النحو  ،إذ تقف

= الحككمة عمى ذلؾ ،كما يجكز لممجمس إذا رأل أف المكضكع غير صالح لممناقشة أف يقرر استبعاده " .والمادة
"977

لرؤساء المجاف كمقررييا الذيف يتصؿ اختصاص لجانيـ بمكضكع المناقشة الحؽ بالكبلـ كمما طمبكا

ذلؾ " .المادة " 978

لممجمس أف يقرر في جميع الحاالت إحالة مكضكع طمب المناقشة إلى إحدل المجاف

لبحثو كتقديـ تقرير عنو" .والمادة  "979إذا تنازؿ عف طمب المناقشة مف تقدمكا بو كميـ أك بعضيـ ،بحيث
ينقص عددىـ عف العشرة ،يخطر رئيس المجمس بذلؾ كال تجرم المناقشة إال إذا تمسؾ بالطمب عشرة مف

))1

األعضاء عمى األقؿ "

– تأسيسان عمى أف العرائض بحد ذاتيا ال تعتبر مف كسائؿ الرقابة البرلمانية إذ تقدـ مف غير األعضاء في

مجمس الشعب  ،كال تختم ؼ بحد ذاتيا عف العرائض كالشكاكل التي تقدـ مف المكاطنيف إلى الجيات الحككمية أك
الرقابية  ،كرد في المرجع  :د .عمي الصاوي  ،مف يراقب مف ؟ ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 67نقبل عف :د .فارس
عمراف  ،التحقيؽ البرلماني  ،القاىرة  ،مجموعة النيؿ العربية  ،طبعة <<<.9
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فعالية الل نة عند حد إحال ة الشكول كرد السلطة التنفيذية مع مالحظايا إىل اؽبيئة
ٌ
ن5ن
اؼبركزية للرقابة كالتفتيش كإعالـ مقدـ الشكول بذلك .

-3االستجواب  :كقد عرفتٌو اؼبادة  515من النظاـ الداخلي بأف " االست واب ىو
مطالبة السلطة التنفيذية ببياف أسباب تصرفها يف أمر ما أك الغاية منو بدكف أف ينطوم
الطلب على ما يدؿ على التدخل يف أعماؿ السلطة التنفيذية "  ،كييقدـ ىذا الطلب

خطيان من عضو من أعضاء ؾبلس الشعب الست واب عضو أك أكثر من السلطة
التنفيذية ن1ن ،كإف تفعيل ىذه األداة الرقابية بشكل حقيقي  ،كإف مل يي ً
فال إىل ح ب
) -)1نصت المادة -990مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم عمى أف " تسجؿ العرائض المقدمة لممجمس في
الديكاف بأرقاـ متسمسمة حسب تاريخ كركدىا مع بياف اسـ كعنكاف مقدـ العريضة كممخص مكضكعيا" ،والمادة

 " :999أ  -يحيؿ الرئيس إلى لجنة العرائض كالشكاكل أك المجاف المختصة العرائض الكاردة إلى المجمس عمى
أف تتمى خبلصتيا في أكؿ جمسة  ،ب  -إذا كاف مكضكع العريضة محاالن إلى إحدل لجاف المجمس أحاليا
الرئيس إلى المجنة لدراستيا مع المكضكع"  ،والمادة  "-995لكؿ عضك الحؽ في االطبلع عمى أية عريضة " ،

والمادة  "- 996تدقؽ المجنة في الع ارئض المحالة إلييا كتقدـ تقري ارن عما تراه ضركريان منيا إلى المجمس " ،
المادة  " – 997السمطة التنفيذية مكمفة باإلجابة عمى العرائض المحالة إلييا في غضكف شير عمى األكثر"

والمادة  " -998إذا كاف مكضكع العريضة كجكاب السمطة التنفيذية يتطمباف رأم المجمس فييما فعمى المجنة أف
تقدـ تقري ارن بذلؾ إلثباتو في جدكؿ األعماؿ"  ،والمادة  -" 999عمى المجنة إعبلـ صاحب العريضة بنتيجة
شككاه " .والمادة " :99:أ  -يحؽ لمجنة بعد دراسة جكاب السمطة التنفيذية كعدـ قناعتيا أف تحيؿ الشككل عند
االقتضاء مصحكبة بجكاب الحككمة إلى الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش مع مبلحظات المجنة بإجراء التحقيقات

البلزمة ضمف صبلحيات ىذه الييئة ،ب  -عمى لجنة العرائض إببلغ المجمس كالمشتكي كجية نظرىا كلمجنة في
تقريرىا أف تبمغ الحككمة مبلحظاتيا  ،ج  -لمجنة أف تبمغ المشتكي تحقيقات الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش إذا

رأت ذلؾ"  ،المادة ; " :99لمجنة بعد دراسة الشككل كجكاب السمطة التنفيذية في ضكء التحقيقات الجارية أف

تقترح القكانيف البلزمة عند االقتضاء لضماف حقكؽ المشتكيف" .

) –)2نصت المادة -989عمى أف  " :االستجكاب ىك مطالبة السمطة التنفيذية ببياف أسباب تصرفيا في أمر ما أك
الغاية منو بدكف أف ينطكم الطمب عمى ما يدؿ التدخؿ في أعماؿ السمطة التنفيذية" المادة  " :985أ  -عمى

كؿ عضك أراد استجكاب عضك أك أكثر مف السمطة التنفيذية أف يكجو استجكابو بصكرة خطية  ،ب  -يبمغ رئيس

المجمس االستجكاب إلى السمطة التنفيذية حاالن كيدرجو في جدكؿ أعماؿ أكؿ جمسة تمي تبمغيا إياه ،كيحدد مكعد
مناقشتو بعد خمسة أياـ إال إذا رأل عضك السمطة التنفيذية اإلجابة فك ارن " .

المادة  ":986أ  -لممستكجب حؽ استرداد استجكابو في كؿ كقت كاذا تبناه غيره كجب تقديمو مف جديد  ،ب -
إذا لـ يحضر المستجكب الجمسة التي تعطى السمطة التنفيذية فييا الجكاب عمى استجكابو اعتبر أنو استرده ما لـ

يتبنو غيره " ،المادة  "987يعطى حؽ الكبلـ لممستجكب قبؿ غيره في الرد عمى السمطة التنفيذية كلو الحؽ=
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الثقة إال مرتٌن كخالؿ الدكر التشريعي الرابع فقط  ،البد كأف يكوف لو أثراً ايجابياً في

كال السلطتين :

 تَحفيز أعضاء مجلس الشعب على االىتماـ دبتابعة كمراقبة أعماؿ السلطةالتنفيذية  ،جبمع اؼبعلومات كتنسيقها كمتابعة االىتماـ للحصوؿ على الوةائق  ،اليت
تيتيح الفرصة الكافية أمامهم لتقدًن طلب االست واب كوسيلة رقابية  ،ككذلك
استخداـ ىذه اؼبعلومات من أجل تفعيل اؼببادرة التشريعية باقرتاح القوانٌن  ،أك
الفاعلية التشريعية يف معرض دراسة مشاريع القوانٌن .
 تَحفيز السلطة التنفيذية على التعاكف بتقدًن اؼبعلومات الكافية كبشفافية أكثر ،كاألخذ جبدية باالقرتاحات اؼبقدمة من األعضاء  ،بصدد اؼبواضيع اؼبطركحة على
اسلس ربت طائلة فبارسة دكره احملاسيب بطلب ح ب الثقة ننظريانن  ،كحا مباشرة
االست واب يف صورتو اسردة  ،فبا يوبرج اغبكومة كهبعل أداءىا أكثر تعاكنان كتفاعالن
مع السلطة التشريعية  ،كيف حاؿ مل ي ً
كتف العضو طالب االست واب بإجابة الوزير
ى
أك الوزارة  ،فإنو يتقدـ بالنتي ة بطلب خطي بحجب الثقة مذيالن بتوقيع  1/5من

أعضاء ؾبلس الشعب  ،كبعد ذلك للم لس أف يفحص اػبلل موضوع االست واب
يف أداء الوزارة فيما إذا كاف مرجعو لنقص باألداة التشريعية النافذة األمر الذم أتاح
كجود ىذا اػبلل ن5ن.
 -1لجان التحقيق  :نصت اؼبادة  34من دستور عاـ  5534كما يقابلها باؼبادة 34

من دستور  1051على حق ؾبلس الشعب بتشكيل عباف ربقيق مؤقتة من عدد من
=بالكبلـ مدة ربع ساعة " المادة  " 988يشرح المستجكب مكضكع استجكابو ثـ يجيب عضك السمطة التنفيذية

المختص ،فإذا اكتفى المستجكب بالجكاب اعتبر المكضكع منتييان ،كفي حاؿ عدـ اكتفائو يعطى حؽ الكبلـ لو
كالثنيف مف مؤيدم االستجكاب كلثبلثة مف معارضيو "  ،المادة " -989إذا أصر المستجكب عمى عدـ االكتفاء

))1

بعد المناقشة كاف لو الحؽ بالمجكء إلى طمب حجب الثقة".

– كمثاؿ عمى ذلؾ  :نظاـ العقكد المكحد إلدارات كمؤسسات الدكلة الذم تـ تعديمو الحقان عمى ضكء ممفات

الفساد التي تـ مناقشتيا في مجمس الشعب  ،كاف كاف قد تـ التعديؿ بمشركع قانكف كلـ يكف باقتراح قانكف .
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أعضاء اسلس  ،تتوىل مهمة تقصي اغبقائق كصبع اؼبعلومات كاليت تتعلق دبمارسة ؾبلس
الشعب الختصاصاتو  ،كؽبذه الل اف صالحيات كاسعة  ،إذ تستطيع ازباذ أم إجراء أك
استدعاء أم شخص ترل ضركرة أك فائدة لالستماع إليو  ،ـبولة إصدار مذكرة إحضار
حبقو يف حاؿ امتنع عن اغبضور عن طريق النيابة العامة  ،ككذلك ألزمت اؼبادة / 31ب
من النظاـ الداخلي السلطة التنفيذية كاإلدارات التابعة ؽبا تقدًن الوةائق كالبيانات
كاؼبعلومات لل نة عند طلبها كتسهيل مهمتها  ،ككاف اإللزاـ للسلطة القضائية كذلك
دبوجب ذات النص ناؼبادة  31ن غًن الواضح  ،على اعتبار أف عبارة إلزاـ السلطة
القضائية بتسهيل مهمة عبنة التحقيق الربؼبانية عبهة اإلجراءات كتنفيذ اؼبذاكرات اؼبتعلقة
بعملها كبأم إجراء تطلبو الل نة  ،كيستوجب تطبيقو كفق أحكاـ قانوف أصوؿ
احملاكمات اعبزائية أمر يتسق كاألصوؿ الدستورية كالقانونية  ،إال أنو ذبدر اإلشارة إىل أف
النص كالدمج يف الصياغة على ىذا النحو بالتكليف للسلطة القضائية بتقدًن الوةائق
كاؼبعلومات اؼبتوفرة لديها ال ينس م مع احرتاـ مبدأ استقالؿ السلطة القضائية  ،اليت ال
يتصور كجود ىذه الوةائق لديها دكف أف تكوف قد بسطت يدىا عليها  ،كمن ل أصبح
اؼبوضوع متعلقان بقضية منظورة أمامها  ،كيبتنع على أية سلطة أخرل التدخل فيو أك

مناقشتو  ،ككاف يتعٌن أف يكوف النص أكثر اتساقان مع اؼببدأ اؼبشار إليو كما فعل اؼبشرع
يف اؼبادة  544من النظاـ الداخلي نفسو عندما اشرتطت عدـ جواز أف يكوف موضوع
السؤاؿ متعلقان بأمر ينظر فيو القضاء .
وعود على بدء فإف ىذه الوسيلة الرقابية اليت أتاحها الدستور كنظمتها أحكاـ النظاـ

الداخلي كفيما لو استثمرت نتائ ها  ،فعلى اسلس أف يكتشف فيما إذا كاف ىناؾ خلل
يف القوانٌن اليت تنظم عمل اإلدارة اؼبعنية دبوضوع التحقيق  ،كمعاعبة ىذا اػبلل إما
بالتصدم القرتاح قانوف أك الطلب من اغبكومة تغطية ىذا اعبانب بإعداد مشركع قانوف
لتاليف اػبلل  ،إال أف ما هبرم على أرض الواقع ىو االستماع لتقرير عبنة التحقيق من
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قبل اسلس كالتصويت على ؾبموعة مقرتحات دكف أية مبادرة تشريعية كاضحة كمباشرة ،
كينتهي األمر دب رد توصيات .
يتضال مما تقدم شرحو أن إقدام المجلس على ممارسة دوره الرقابي على نحو
ناجال وفعال  ،يتوقف على " توفر شرطين :األول يتعلق بالمجلس نفسو ومدى
توفير اإلطار القانوني واإلمكانات المادية والبشرية التي توضع تح

تصرف

األعضاء للحصول على المعلومات حول السلطة التنفيذية  ،ورابة األعضاء في
القيام بالرقابة  ،والشرط الثاني يتعلق بالظروف العامة  ،أي توافر الثقافة السياسية
الديمقراطية المالئمة ووجود أحزاب نشيطة وإعالم حي وانتخابات حرة وتداول
للسلطة "....

(ٔ)

مما يساعد المجلس على المضي بالوسائل إلى أقصى نتائجها

دون الوقوف عند حد مناقشة التقرير المعد حول اإلجراء الرقابي المتبع فقط سيؤثر
بالتأكيد على أدائو التشريعي وسيتأثر األخير بو  ،فاسلس الذم يؤرخ لسوابق برؼبانية لو
بالقدرة الواسعة على ؿباسبة السلطة التنفيذية يبلك كنتي ة منطقية القدرة على تتويج
مبادرتو التشريعية باإلقرار .
ثانياً -مناقشة سياسة الوزارة وإقرار خطط التنمية  :نظمت اؼبواد من  533كحا
 510من النظاـ الداخلي سلس الشعب أحد االختصاصات اليت يتوالىا اسلس دبوجب
أحكاـ اؼبادة  35الفقرة الثانية من دستور عاـ  5534كىي مناقشة سياسة الوزارة ،
ككانت اؼبادة  31من دستور عاـ  1051قد نصت على اختصاص ؾبلس الشعب
دبناقشة بياف الوزارة  ،كقد استحدث نصان جديدان يف اؼبادة  32منو بوجوب تقدًن رئيس

ؾبلس الوزراء خالؿ ةالةٌن يومان على األكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بياهنا إىل ؾبلس
) –)1د .عمي الصاكم كد .كماؿ المنكفي  ،دراسة خاصة  ،العبلقة بيف البرلماف كالحككمة في النظـ السياسية العربية
 ،ص ، 37مقدمة إلى كرشة العمؿ الدكل ية األكلى التي نظمت مف قبؿ البرنامج البرلماني بجامعة القاىرة
بالتعاكف مع مؤسسة ككنراد أديناكر األلمانية حكؿ مكضكع التعاكف بيف المجمس كالحككمة  ،القاىرة -12-10
2004
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الشعب ؼبناقشتو  ،كاعتبار الوزارة مسؤكلة عن تنفيذ ىذا البياف أماـ ؾبلس الشعب ن5ن ،
كتعترب ىذه اؼبناقشة ميدانان خصبان للتوافق بٌن السلطة التنفيذية كاسلس على ما ىبدـ
اؼبصلحة العامة للشعب  ،كما يليب متطلبات اؼبرحلة الراىنة كرسم السياسة العامة كإقرار
خطط التنمية ؼبرحلة زمنية قادمة  ،كاليت البد أف يؤطٌر ىذه السياسات حزمة من
التشريعات ربتاجها البالد لتمكٌن السلطة التنفيذية من الوصوؿ لألىداؼ اؼبرسومة
كاؼبتفق عليها  ،كزيادة ت ٌفهم اسلس لدكره التشريعي يف اؼبناقشة  ،كتقدًن التعديالت
اؼبفيدة دكف التعارض مع تلك األىداؼ  ،كتفادم تقدًن التعديالت اليت تيفرغ اؼبشركع
من مضمونو أةناء إقراره ؼبشاريع القوانٌن اليت تقدمها السلطة التنفيذية  ،ككذلك فإنو على
الل اف اليت تدرس البياف الوزارم كخطط التنمية أف تقدـ تقريرىا مدعومان بالتوصيات اليت
تتضمن اقرتاح مشاريع قوانٌن على السلطة التنفيذية  ،لتتوىل إعداد مسودايا كحزمة

متكاملة  ،كفبا ييعزز من تأةًن ىذا األداء أف اؼبادة  510يف فقريا األخًنة قد أكدت على
أف ىذه التوصيات حوؿ خطط التنمية ؽبا األكلوية بالتنفيذ  ،كقبل ذلك فإف اؼبادة 535
من النظاـ الداخلي قد ألزمت اغبكومة أف تعيد النظر بأم مبدأ من مبادئ البياف إذا تبٌن
أةناء مناقشتو أف اسلس يعارض ىذا اؼببدأ .
كيف الدستور اعبديد لعاـ  1051فإف اؼبادة  32منو  ،قد حددت مهلة ةالةٌن يومان
للوزارة اعبديدة أف يتقدـ رئيس ؾبلس الوزراء ببياهنا إىل ؾبلس الشعب ؼبناقشتو  ،كيف
حاؿ كاف اسلس خارج دكرات االنعقاد العادية فإنو يدعى لدكرة انعقاد استثنائية  ،بعد
))1

– نصت المادة 97:مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم -عمى أنو " عند تشكيؿ ك ازرة جديدة أك عند
انتخاب مجمس جديد تتقدـ الك ازرة ببياف عف سياستيا كخطط التنمية إلى مجمس الشعب ".والمادة ; " 97يتمى

البياف كيناقش في جمسة خاصة ،كال يترتب عمى ىذا النقاش إجراءات التصكيت" والمادة < "97إذا تبيف أثناء

النقاش أف المجمس يعارض مبدأ مف مبادئ البياف فعمى الحككمة أف تعيد النظر في ىذا المبدأ " .والمادة 980

" أ  -تتقدـ الك ازرة ببياف عف تنفيذ خطة التنمية كتطكير اإلنتاج في شير تشريف األكؿ مف كؿ عاـ  ،ب -
يحاؿ البياف إلى المجاف المختصة لدراستو كتقديـ تقرير عنو  ،ج  -يناقش المجمس تقارير المجاف الخاصة

بالبياف في جمسة خاصة  ،د  -تككف لتكصيات المجمس حكؿ خطط التنمية األكلكية بالتنفيذ" .
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أف كانت اؼبادة  511من دستور  1051قد استحدةت نصان جديدان باعتبار الوزارة حبكم
اؼبستقيلة يف اغباالت التالية  :أ – عند انتهاء كالية رئيسا اعبمهورية  ،ب -عند انتخاب
ؾبلس شعب جديد  ،ج -إذا قدـ أغلبية الوزراء استقااليم .
ادلطهة انثاٍَ
انثمافح انربدلاَُح ولدراخ األػضاء
شكلت حدكد اؼبعرفة السائدة حوؿ ماىية العمل الربؼباين ككمائف اسلس كمالمح
كل منها لدل األفراد أك استمع  ،داخل اسلس أك خارجو  ،ما يسمى بالثقافة الربؼبانية ،
والتي سيتضال مدى العالقة الجدلية بين وجودىا كسبب ونتيجة على حد سواء في
عبر عقود من الزمن أمام أداء

ترسخ
كونها أحد أىم العوائق الفكرية التي َّ
فعال ،والسيما الدور التشريعي  ،حبيث ىكصل اغبد إىل
المجلس ألدواره على نح ٍو ّ
تشبيو اسلس على أنو ؾبلس شكلي الستكماؿ كجود اؼبؤسسات اؼبنصوص عنها يف
الدستور  ،كبأنو ؾبلس لوضع األختاـ كسبرير مشػػاريع القوانٌن  ،كالباحث كاؼبطلع العادم
و
كل يف حدكد اىتمامو يستطيع أف يتلمس شيئان من ذلك  ،كالسيما أةناء إعالف فتح
باب الرتشيح لعضوية ؾبلس الشعب  ،فإذا سألت أحد اؼبرشحٌن ال على التعيٌن مثقف
–غًن مثقف  ،متعلم  -غًن متعلم  ،مواطن يعمل بالشأف السياسي  -أك مواطػ ػ ػ ػن
عادم  ،ىل أنت يف مستول ىضبل أمانة النيابة يف ؾبلس الشعب  ،فإنو سييبادر

لل واب بأف األمر ال وبتاج أكثر من رفع اليد  ،كبالتايل ملى السؤاؿ كؼباذا ال أكوف مؤىالن
لذلك !  ،كإذا توجهت بالسؤاؿ إىل اؼبواطن اؼبقرتع  ،ؼباذا أعطيت صوتك لفالف ؾبددان
رغم أنو مل ييسمع صوتو طيلة مدة كالية اسلس  ،أك ؼباذا للمرشح ن سن كليس للمرشح
نعن

أك توجهت للمواطن الناخب بالسؤاؿ  ،ؼباذا مل تشارؾ باالنتخابات كتيديل
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بصوتك  ،فيبادرؾ اعبميع جبواب كاحد  ،األمر سيٌاف  ،كال فرؽ إف ىجلىس فالف أك
فالف  ،كإف انتخبت أك مل انتخب كل ىذه اؼبؤشرات إذا كضعناىا على بساط البحث
للتأكد من مدل صحتها  ،كبادرنا لالجتهاد يف معرفة األسباب أك العوامل الكامنة كراء
مهورىا كثقافة برؼبانية كجزء من الثقافة السياسية اؼبتكونة حوؿ دكر ؾبلس الشعب  ،ك
أف نتبٌن القدرات اليت يبتلكها األعضاء يف ؾبلس الشعب اؼبرتبطة أكالن بأشخاصهم ،
ككذلك بالقدرات اليت ييئها ؽبم اؼبؤسسة الربؼبانية  ،ك تأةًن ىذه القدرات كمحدد
داخلي لألداء التشريعي سلس الشعب  ،سنكوف أماـ فرعٌن للدراسة كنبا :
الفرع األول  :الثقافة البرلمانية واألداء التشريعي للمجلس
الفرع الثاني  :قدرات األعضاء في المجلس
الفرع األول
الثقافة البرلمانية واألداء التشريعي للمجلس
إف الثقافة الربؼبانية اليت تتشكل من حدكد اؼبعرفة السائدة حوؿ ماىية العمل الربؼباين
ككمائف اسلس كمالمح كل منها  ،كقدرتو على إقبازىا لدل األفراد أك استمع  ،داخل
اسلس أك خارجو تعترب فرعان من فركع الثقافة السياسية  ،ك تتكوف األخًنة من ؾبموعة

القيم كاؼبعايًن السلوكية اؼبتعلقة باألفراد يف عالقايم مع السلطة السياسية  ،كبدكرىا تعترب
جزءن من الثقافة العامة للم تمع  ،اليت زبتلف بٌن ؾبتمع كلخر  ،كبٌن فرد كلخر داخل
استمع  ،كتفرض ىذا االختالؼ عناصر عدة منها اإلقامة يف الريف أك اؼبدينة أك
اؼبستول االقتصادم كالتعليمي  ،كىذه الثقافة الربؼبانية يبكن أف تتكوف من عناصر تتبناىا
الدكلة ن الثقافة الرظبية أك ةقافة اغبكاـ ن أك تلك السائدة لدل أفراد استمع نالثقافة غًن
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الرظبية أك ةقافة احملكومٌن ن ن5ن ،كتلعب ىذه الثقافة أك الكم اؼبعريف كالرؤيا اؼبسبقة حوؿ
عمل اسلس دكران ؿبددان ؼبدل فاعلية األداء التشريعي للم لس كأنبيتو  ،كلإلحاطة بأىم
العوامل اليت سانبت يف تكوين ىذه الثقافة  ،كمعرفة ماىيتها نبحث يف الثقافة الربؼبانية
خارج كداخل الربؼباف بعد التأكيد على أف العالقة جدلية بينهما  ،كال تنفك إحدانبا عن
التأةًن باألخرل زياد نة يف الرتسيخ .

أوالً -الثقافة البرلمانية المتكونة خارج المجلس  :ىناؾ عدة عوامل يبكن أف نضعها

يف إطار العوامل اليت تتكوف خارج اسلس لتشكيل الثقافة الربؼبانية  ،كمن أنبها كأكثرىا
كضوحان :
 -5عدـ كجود أرضية معرفية بالقواعد العامة الناممة لعمل السلطة التشريعية لدل
اؼبواطن  ،كإذا كجدت عند البعال  ،كحا اؼبتخصصٌن منهم فهي معلومات إما
بسيطة ك ٌأكلية  ،أك أهنا معلومات تشوهبا بعال األخطاء اليت قد تكوف جوىرية ،
ومثال ذلك أف بعال اؼبختصٌن بالقانوف ينكركف على اسلس أف يكوف لديو للية
))1

" يقصد بالثقافة السياسية مجمكعة المعارؼ كامراء كاالتجاىات السائدة نحك شؤكف السياسة كالحكـ ،الدكلة
كالسمطة ،الكالء كاالنتماء ،الشرعية كالمشاركة .كتعنى أيضان منظكمة المعتقدات كالرمكز كالقيـ المحددة لمكيفية

التي يرل بيا مجتمع معيف الدكر المناسب لمحككمة كضكابط ىذا الدكر ،كالعبلقة المناسبة بيف الحاكـ

كالمحككـ .كمعنى ذلؾ أف الثقافة السياسية تتمحكر حكؿ قيـ كاتجاىات كقناعات طكيمة األمد بخصكص
الظكاىر السياسية ،كينقؿ كؿ مجتمع مجمكعة رمكزه كقيمو كأعرافو األساسية إلى أفراد شعبو ،كيشكؿ األفراد
مجمكعة مف القناعات بخصكص أدكار النظاـ السياسي بشت ى مؤسساتو الرسمية كغير الرسمية ،كحقكقيـ
ككاجباتيـ نحك ذلؾ النظاـ السياسي .كلما كانت الثقافة السياسية لممجتمع جزءان مف ثقافتو العامة ،فيي تتككف

بدكرىا مف عدة ثقافات فرعية ،كتشمؿ تمؾ الثقافات الفرعية  :ثقافة الشباب ،كالنخبة الحاكمة ،كالعماؿ،
كالفبلحيف ،كالمرأة ..الخ .كبذلؾ تككف الثقافة السياسية ىي مجمكع االتجاىات كالمعتقدات كالمشاعر التي
كمعنى لمعممية السياسية ،كتقدـ القكاعد المستقرة التي تحكـ تصرفات األفراد داخؿ النظاـ
تعطى نظامان
ن
السياسي ،كبذلؾ فيي تنصب عمى المثؿ كالمعايير السياسية التي يمتزـ بيا أعضاء المجتمع السياسي ،كالتي
تحدد اإلطار الذم ىيحدث التصرؼ السياسي في نطاقو .أم أف الثقافة السياسية تدكر حكؿ ما يسكد المجتمع
مف قيـ كمعتقدات تؤثر في السمكؾ السياسي ألعضائو حكامان كمحككميف ".انظر  :محمد اسماعيؿ حكيمي
األفغاني – مقالة عف الثقافة السياسية  ،منشورة عمى الموقع االلكتروني http://ar.wikipedia.org :
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لتشكيل عباف ربقيق رغم النص عليها بالدستور فضالن عن النظاـ الداخلي سلس
الشعب  ،مع اإلشارة إىل أف كزارة الرتبية أدخلت منذ سنوات قليلة على اؼبناىج
التعليمية كيف كافة اؼبراحل تباعان معلومات عن تكوين السلطة التشريعية كللية عملها
كالومائف اؼبناطة هبان5ن .

 -1المرشحون لمجلس الشعب  :ككفق الشركط اليت كضعها قانوف االنتخابات القدًن
كاليت مل تتغًن يف القانوف اعبديد لعاـ  1055ما يؤةر يف تكوين الثقافة عن العمل الربؼباين
يف ؾبلس الشعب كالسيما :
أ -الشرط الثالث من اؼبادة  10من قانوف االنتخابات اعبديد كاؼبرتبط باؼبستول
التعليمي للمرشح الذم سيصبح عضوان يف اسلس التشريعي يف حاؿ قبح يف
االنتخابات  ،كىو االكتفاء بأف يكوف ملمان بالقراءة كالكتابة على أف ربدد درجة
اإلؼباـ يف التعليمات التنفيذيػػة  ،يف حٌن أف قانوف االنتخابات اؼبلغى كيف اؼبادة 53
منو الفقرة د كانت قد اشرتطت أف يكوف ؾبيدان القراءة كالكتابة  ،كتبقى اإلجادة
مرحلة متقدمة على اإلؼباـ  ،كبذلك يكوف القانوف اعبديد قد س ل تراجعان على
صعيد ىذا اؼبتطلب اؼبهم  ،كعلى ذلك فإنو كيف ضوء أحكاـ القانوف القدًن كاعبديد
فإف التمثيل يف ؾبلس الشعب أقرب ما يكوف إىل التمثيل الساكن منو إىل التمثيل

اغبركي  ،ك يقصد بالتمثيل الساكن ىو "الحرص على جعل المجلس يضم
ممثلين عن مختلف الشرائال االجتماعية بغ

النظر عن أىلية ىؤالء األشخاص

لمثل ىذه المناصب  ،أما التمثيل الحركي فيعين السماح للقوى الفاعلة والنشطة
في المجتمع بأن يكون لها ممثلوىا في المجلس بغ

النظر عن انتماءاتها

) -)1راجع  :مادة التربية الكطنية لمصؼ التاسع مف الصفحة  14حتى  18نسخة  ، 2013-2012إال أنو إلى امف
لـ يدخؿ الطالب الذم تمقى ىذه المعمكمات عف السمطة التشريعية سف الناخب أك المرشح النتخابات مجمس
الشعب .
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التقليدية "

ن5ن

 ،كىو ما أسس لقناعة مشرتكة لدل اؼبرشح  -من اؼبستقلٌن على

األغلب -كصباعتو األكليػػة ن العشًنة  ،القبيلة  ،األسرة ن اليت ينتمي إليها  ،عن الدكر
التشريعي الشكلي لعضو ؾبلس الشعب  ،كأف اؼبقعد يف ؾبلس الشعب ىو ىمكسب

كؿبمل بالقناعة اؼبشار إليها  ،فإنو
ؽبما  ،كاؼبرشح الذم يصل دكف مؤىالت ٌ
بالضركرة سيمارس دكره الربؼباين كطقس شكلي حبضور االجتماعات كالتصويت كفق
ما ييوحى لو أك ييطلب منو  ،كسينصب يج َّل اىتمامو على االتصاؿ الفردم من قبلو

بأعضاء الوزارة لتسخًن جهوده لتحقيق القضايا اؼبطلبيٌة لو كلل ماعة األكلية اليت
ينتمي إليها  ،كي يضمن فوزه باالنتخابات التشريعية اؼبقبلة  ،كىو ما سيؤةر سلبان
على أداء اسلس لدكره التشريعي ككل  ،كسيشكل عبئان على ميزاف التصويت
الفع ػ ػاؿ  ،يشعر بو بعال األعضاء من اؼبؤىلٌن  ،كالذين توفرت لديهم اإلرادة بأف
ٌ

يكونوا فاعلٌن  ،كىم قلة لكنهم موجودكف .
ب -ما تضمنتو اؼبادة  55من قانوف االنتخابات لعاـ  1055بأف يتكوف ؾبلس
الشعب من فبثلٌن عن القطاعٌن اآلتيٌن أ-العماؿ كالفالحوف  ،ب -باقي فئات
الشعب  ،كتكوف نسبة فبثلي القطاع األكؿ  10باؼبئة على األقل من ؾبموع مقاعد
ؾبلس الشعب .
كعلى أرض الواقع تىطرح قائمة اعببهة الوطنية التقدمية مرشحيها من الفئتٌن ،
كعادةن ربصل اعببهة على ةلثي مقاعد اسلس  ،بينما وبصل اؼبستقلوف على الثلث
الباقي  ،كغالبػان  ،ما تكوف نسبة العماؿ من اؼبرشحٌن بقائمة اعببهة ىم من العاملٌن
اؼبكتبيٌن يف الدكلة ن البًنكقراطيٌنن ،كالكوادر القيادية يف القواعد اغبزبية  ،كما
ربرص قائمة اعببهة الوطنية على سبثيل اؼبرأة يف أم من القطاعٌن نأ-بن  ،كالنسبة
العظمى منهن فبن عملن يف اؼبنظمات الشعبية كالنقابات اؼبهنية  ،كألسباب عديدة
) -)1د .محمود حديد  ،كرقة عمؿ بعنكاف " رفع األداء المؤسساتي كمدخؿ لمتعاكف بيف الحككمة كالبرلماف " الصفحة
 ، 5مقدمة إلى كرشة العمؿ الدكلية األكلى التي نظمت مف قبؿ البرنامج البرلماني بجامعة القاىرة بالتعاكف مع
مؤسسة ككنراد أديناكر األلمانية حكؿ مكضكع التعاكف بيف المجمس كالحككمة  ،القاىرة في2004/12- 10
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منها نمادية  -أك اجتماعية – أك مؤىالت شخصية ن فإف غالبية مرشحي القائمة
فيما لو يرشحوا خارج القائمة لن يتسىن ؽبم خوض االنتخابات كالن اح فيها إال
بنسبة ال تذكر  ،فضالن عن أف ىؤالء اؼبرشحٌن من الذين تعودكا على العمل الرتاتيب
كبعد تلقي التوجيو  ،كال يبتلكوف ةقافة اؼببادرة ن5ن ،كىذا االختيار يرتب أةرين:

األول منهما بأنو يرتؾ انطباعان استمر حا استقر لدل ناخيب الدكائر االنتخابية
خالؿ األدكار التشريعية أف ؾبلس الشعب وبتاج إىل ىذه السوية من اؼبؤىالت فقط
واألثر الثاني أف دخوؿ ىؤالء األعضاء إىل اسلس  ،كالذين يرتبطوف باالنتماء

تصور
كيدينوف بالوالء لن يؤدم إال إىل أداء برؼباين يف حدكده الدنيا  ،كمن الصعب ٌ
ربقيق الفاعلية يف أداء الوميفة التشريعية للم لس  ،كعند ذلك سيدرؾ اعبميع
خارج كداخل اسلس أف ىناؾ حدكدان معينة لفاعلية اسلس  ،كىذا يعين أف القول
االجتماعية اؼبتنافسة على مقاعد اسلس لن يتبقى منها سول اؼبناسبة كاؼبتوائمة مع
تكونت من خالؿ إدراؾ أبناء استمع للدكر اؼبطلوب من
الثقافة الربؼبانية  ،اليت ٌ
ؾبلس الشعب كؿبدكدية أدائو  ،كستح م الكفاءات اؼبتنوعة عن الرتشيح لعضوية

) –)1ثقافة المبادرة كىي عكس (( الثقافة الداعمة لئلتكالية التي تدفع دكمان في اتجاه التيميش كالتغييب االجتماعي
كتحكيؿ اإلنساف إلى متم و
ؽ تعكزه إمكاناتو عف المبادرة كاالعتماد عمى الذات ،كبيذا يحاصر اإلنساف ذاتيان كيتماىى

بكضعية المتمقي  ،كفي المقابؿ تككف الثقافة الداعمة لممبادرة كالمشاركة كاالعتماد عمى الذات في اتجاه التمكيف ال
التسكيف كالعطاء بدؿ االستعطاء ،كذلؾ عمى حد قكؿ فرانسيس فكككياما في كتابو "الثقة" الذم يرل أنو ال يمكف

أف ييقاـ بناء اجتماعي مستقر كمؤسسات اجتماعية فاعمة باستدامة دكنما اعتبار لمعادات اإليجابية كالتقاليد
كاألخبلؽ النابذة لمتكاكؿ كالداعمة لممبادرة  ،كال ييمكف صكغ ذلؾ إال مف خبلؿ و
عزز البعد الثقافي
عمؿ ك و
اع يي ٌ

التكجو بقكلو أف جميع المجتمعات ستضطر إلى
المنشكد ،كيبرز ىنتنجتكف في كتابو "صداـ الحضارات" ىذا
ٌ

تكجيو اىتماـ أكبر إلى الثقافة الداعمة لممبادرة كالعطاء كالقادرة عمى التعامؿ مع المشكبلت في مستكاىا الذاتي

كالمحمي كحتى العالمي)) كلممزيد انظر  :د .ىاشـ عبود الموسوي  ،بحث بعنواف " ثقافة المبادرة "منشور في
العدد
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ؾبلس الشعب حبيث تسهم ىذه اعبدلية من جديد يف إضعاؼ أداء ؾبلس الشعب
التشريعي ككذلك الرقايبن5ن.
كتفوؽ
 -4نظران لعدـ كجود أداء ٌ
فعاؿ سلس الشعب كالسيما للوميفة التشريعية ٌ ،
السلطة التنفيذية بأدكايا األمنية كالسياسية كاإلدارية  ،تكونت ةقافة داخل ىذه

الفعاؿ للم لس  ،تب ٌدت مثالن
السلطة يبكن تسميتها بثقافة االستغناء عن الدكر ٌ
من خالؿ عدـ تزكيد اسلس باؼبعلومات الكاملة حبيث تأيت اإلجابات على أسئلة
األعضاء ؾبتزأة كناقصة أك غامضة كؾبردة  ،إذا ما أضفنا لذلك اطمئناهنا بأف
األغلبية الربؼبانية إىل جانبها  ،كىو ما وبلينا ؾبددان إىل ما ق حبثو سابقان عن الوزف
السياسي أك الثقل السياسي سلس الشعب يف النظاـ السياسي يف سورية  ،كييدركو
اؼبواطن العادم قبل اؼبتخصص .
ثانياً -الثقافة البرلمانية داخل المجلس  :كىي غالبان ةقافة مرتبطة باألعضاء تارنة ك
تكونت ك زء من الثقافة السياسية السائدة داخل السلطة
برئاسة اسلس تارنة أخرل كقد ٌ
التشريعية حوؿ أنبية الدكر الربؼباين اؼبناط هبا  ،كاليت يبكن تسميتها بثقافة اإلتكالية ،
كاليت تسيطر على :
 -5أعضاء مجلس الشعب ككنٌا قد أشرنا يف البند األكؿ إىل بعال من مدخاليا

كمؤداىا قناعة العضو نفسو بدكره يف سبثيل الشعب  ،كمدل جدكل ما يقوـ بو

عبهة إحداث تغيًن أك تعديل حقيقي دبشركع القانوف اؼبعركض عليو  ،أك عدـ
قدرتو على إقباز إقرار االقرتاح بقانوف الذم يتقدـ بو  ،كأف السلطة التنفيذية
سبلك زماـ اؼببادرة يف كل شيء  ،كلديها ما ييغنيها عن دكره  ،كالسيما كأف قناعة
الناخب جبدية دكره باالختيار كالثقل السياسي الذم ييبثلو ىذا االختيار  ،قد

انعكس الحقان على تواصل ىؤالء الناخبٌن مع العضو إما إح امان أك عزكفان ك

) -)1د .محمود حديد  ،كرقة عمؿ بعنكاف " رفع األداء المؤسساتي كمدخؿ لمتعاكف بيف الحككمة كالبرلماف "  ،مرجع
سابؽ  ،ص . 8
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أصبح دكر عضو اسلس دكران مطلبيان بطرح اؼبشكالت دكف ؿباكلة اقرتاح اغبلوؿ
القانونية  ،فضالن عن أف ىناؾ عوامل أخرل تلعب دكران يف تكوين ةقافة األعضاء
الربؼبانية منها :
أ -األكثرية اؼبطلوبة كاالشرتاطات اؼبوضوعة ؼبمارسة األعضاء لواجبايم
كحقوقهم الربؼبانية تتضمن تشددان كاضحان  ،يف حٌن أف ىذه االشرتاطات
تسًن كبو التيسًن كالتسهيل عند التنازؿ عن ىذه اغبقوؽ ضمن أحكاـ النظاـ
الداخلي .
ب -مستول الوعي االجتماعي كالسياسي لكثًن من األعضاء ال يسمح برؤية
رئاسة اعبمهورية ن اليت بيدىا حل اسلس ن كؾبلس الوزراء إال ككتلة كاحدة
أك ك هة كاحدة  ،كىذا اػبلط باألحكاـ الدستورية يضاؼ إليها عضوية
رئيس ؾبلس الوزراء للقيادة القطرية بالنسبة لألغلبية الربؼبانية  ،كما ترتكو من
قناعة حوؿ اؼبشاريع القانونية كاؼبواضيع اليت تطرح من السلطة التنفيذية بأهنا
سلطة اغبزب  ،الذم يبلك األغلبية الربؼبانية ليصبح بعدىا أداء العضو أداءن
ركتينيان كغًن فاعل عبهة التحضًن كإبداء الرأم اؼبدركس فيما يعرض على

اسلس .
ت -ربرص القيادة اغبزبية على سبكٌن نسبة من األعضاء السابقٌن يف ؾبلس
بالتوجو كااللتزاـ باؼبناقشة كالتصويت ،
الشعب فبن أدكا دكرىم على كبو جيد ٌ
بالعودة إىل الدكر التشريعي اعبديد بإعادة ترشيحهم عرب قائمة اعببهة بقصد
احملافظة على استمرار اػبربة الربؼبانية  ،كىو ما يفتح اساؿ لثقافة اإلتكالية
بأف تبقى مسيطرة على األعضاء يف كل دكر تشريعي دبا يكتسبو األعضاء
اعبدد من القدامى من خربة تطغى عليها تلك الثقافة .

 -1رئاسة المجلس  :استمرار شغل مقعد رئاسة اسلس من نفس الشخص ألكثر من
دكر تشريعي  ،كاستمرار كتًنة العمل الربؼباين على نفس النهج  ،يضيف شيء من
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الرتابة الستقرار النخبة الربؼبانية اليت تسعى إىل احملافظة على ضبط إيقاع عمل
اسل ػ ػ س  ،دكف أم سعي لتطوير األداء أك التغيًن يف مستواه  ،كأكثر من ذلك ما
يبنحو ىذا الثبات النسيب لرئاسة اسلس من القدرة على اؽبيمنة اؼبعنوية على مسار
النقاش كالتصويت  ،فبا قد يعتربه األعضاء كاؼبهتموف بالشأف الربؼباين بأنو ىدؼ
سياسي مقصود لذاتو من جانب السلطة التنفيذية كمن حزب األغلبية  ،كتعبًن عن
ن5ن
رضا القيادة اغبزبية دبستول األداء

الفرع الثاني
قدرات األعضاء في المجلس
تيعتىرب شخصية العضو الربؼباين من العوامل اؼبهمة كاؼبؤةرة يف الفعالية الربؼبانية  ،أم يف
دفع الربؼباف كبو اؼبمارسة األفضل عبميع الومائف اؼبناطة بو  ،كمن ىنا يأيت الرتكيز على
أنبية الصوت االنتخايب  ،كعدـ االستهانة بالنتائج الناصبة عن االدالء بو  ،كدراسة األظباء
اؼبرشحة ضمن القوائم اليت تتقدـ هبا األحزاب  ،كتدعمها للوصوؿ إىل الندكة الربؼبانية كفق
ركائز اجتماعية كاقتصادية كةقافية تتناسب كالعمل الربؼباين  ،إذ ينظر إىل قدرة اسلس
اؼبرتبطة باألعضاء من قبل الرأم العاـ كمن قبل السلطة التنفيذية دب موع ىؤالء
األعضاء

ن1ن

الذين يبارسوف كمائفهم الربؼبانية كفق االختصاصات اؼبنصوص عليها يف

) –)1د.عمي الصاكم  ،قياس فعالية البرلماف  ،مرجع سابؽ  ،ص 33

) –)2عمى اعتبار أف عدـ كجكد نسبة كبيرة بينيـ ممف يمتمككف القدرة عمى األداء البرلماني الجيد ىك الذم يطبع
المجمس بطابع عدـ القدرة كال يغير مف ذلؾ كجكد أعضاء جديريف بتحمؿ أمانة النيابة كقادريف عمى النيكض
بالدكر الرقابي عمى أكمؿ كجو  ،كبالتالي قادريف عمى النيكض بالدكر التشريعي بجيكد فردية غير مدعكمة
بطريقة مؤسساتية .
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الدستور كالنظاـ الداخلي كتتطلب توفر اؼبعرفة كاإلرادة كاغبافز لديهم  ،كالبعال ييصنٌف
األعضاء ضمػػن طبس شرائحن5ن:
 األعضاء المواظبون كىم األعضاء الذين يوامبوف على حضور أعماؿ اسلس ،كالسيما حضور اعبلسات العامة كاجتماعات الل اف  ،كىم من األعضاء اعبدد
غالبان  ،ككذلك من العضوات أكثر من األعضاء .

 األعضاء النشيطون كىم األعضاء الذين على معرفة متوسطة أك جيدة بالعملالربؼباين كلديهم إرادة للعمل على كبو فعاؿ كيتوفر لديهم اغبافز .
 -األعضاء الصامتون أك كما يطلق عليهم نواب الصم

 ،كىم من األعضاء

اؼبوامبٌن على حضور أعماؿ اسلس  ،كيبر الدكر التشريعي بكاملو كال ييسمع منهم

أية كلمة  ،أك أهنم يتكلموف حبدكد عدد أصابع اليد الواحدة  ،كىؤالء غالبان ال
يبتلكوف اؼبعرفة الكافية أك ال تتوفر لديهم اإلرادة للمشاركة  ،كال يوجد لديهم اغبافز
لذلك .
المتغيّبون كىم األعضاء الذين يبادركف باغبضور يف اعبلسة األكىل
 األعضاء ُالقسم  ،كيف بعال اعبلسات اؼبتعلقة باؼبناسبات الرظبية  ،أك اليت
اؼبخصصة ألداء ٌ
ىباطب فيها رئ يس اعبمهورية ؾبلس الشعب  ،كيتغيبوف باقي اعبلسات  ،كىم عادة
من أصحاب اؼبناصب اغبكومية أك اغبزبية السابقٌن أك اغباليٌن .
المعتذرون بنسبة تفوؽ نسبة حضورىم يف ؾبموع اعبلسات على مدار
 األعضاء ُكل دكرة تشريعية  ،كغالبان ما يكوف حضورىم مرتبطان حبضور السلطة التنفيذية
بكامل أعضائها يف افتتاح الدكرات الربؼبانية  ،أك عند تقدًن الوزارة لبياهنا الوزارم أك
البياف السنوم .
كقبل أف نوضح مساكئ ماىرة غياب األعضاء عن حضور اعبلسات أك اجتماعات
الل اف  ،كتأةًنىا على مدل فاعلية العمل الربؼباين  ،كالسيما على أداء اسلس لوميفتو
) –)1د .عمي الصاكم  ،المرجع السابؽ  ،ص 36
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التشريعية  ،البد من اإلشارة إىل أف ىناؾ شروبة أخرل من األعضاء  ،كىم الذين
يتواجدكف عند افتتاح اعبلسة كبدء التصوير التلفزيوين للقطات األكىل النعقاد جلسة
اسلس  ،كيغادركف إما مع انتهاء التصوير  ،أك مع بداية مناقشة تقارير الل اف اؼبعركضة
على اعبلسة العامة  ،كذلك لل لوس يف قاعػػة األعضاء ن صالوف اسلس ن أك ؼبتابعة
اؼبواعيد احملددة ؽبم يف الوزارات كمع كبار اؼبسؤكلٌن لقضاء حاجات دكائرىم االنتخابية ،
يصوت على مشاريع
كىؤالء حسب أحكاـ النظاـ الداخلي كبغياهبم هبعلوف اسلس ٌ
القوانٌن يف نصاب غًن مكتمل  ،ككذلك فإف عدـ مشاركتهم يف اؼبناقشات هبعل النقاش

منحصرا" داخل اسلس بعدد قليل من األعضاء .

تنوع غين بالنسبة ألعضائو يف مكونايم
وفي مجلس الشعب السوري ىناؾ ٌ
كمستويايم الشخصية كاؼبهنية كالتعليمية كالبيئية كالثقافية كفئايم العمرية كاعبنسية كالسيما
يف الدكر التشريعي الثامن  ،فهناؾ عضو ؾبلس الشعب القادـ من خلفية ذات نزعة
قبائلية أك عشائريػ ػػة ن شيوخ عشائر أك أبناء لشيوخ القبائل ن كىناؾ زعماء تقليديوف يف
مناطقهم ؽبم ةقلهم االجتماعػي  ،ككذلك باؼبقابل ىناؾ أساتذة جامعيوف  ،كىناؾ
أعضاء من أرباب الصناعة كالت ارة  ،كباؼبقابل ىناؾ أعضاء من كافة اؼبهن نالطب
كاحملاماة كاؽبندسةن  ،كىناؾ من العاملٌن يف الدكلة من اؼبعلمٌن كاؼبومفٌن اؼبكتبيٌن
كاسازين اعبامعيٌن  ،كىناؾ نسبة  %51من أعضاء ؾبلس الشعب من النساء  ،كىي
نسبة مقبولة قياسان للفارؽ يف الفرص اؼبتاحة اجتماعيان  -كليس رظبيان أك قانونيان  -بينهن

كبٌن الرجاؿ يف الوصوؿ إىل عضوية ؾبلس الشعب على اعتبار أف ربقيق ىذه النسبة
كانت بتبين رظبي من قيادة حزب البعث العريب االشرتاكي .
لكن ىل أتاح ىذا الغًىن ألعضاء ؾبلس الشعب أف يكونوا فاعلٌن يف اسلس أـ

بقي أداؤىم يف مستول سبثيل الدكر الربؼباين فقط
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ترتبط كما أشرنا سابقان مقدرة األعضاء على اختالؼ مشارهبم بدعم فاعلية الربؼباف
يف كميفتو التشريعية بامتالكهم للمعرفة كاإلرادة كاغبافز ن5ن.
أوالً – امتالكهم للمعرفة  :كلما كاف العضو مسلحان باؼبعرفة  ،ككلما كانت فبارستو
لدكره يف التشريع مقرتنة بالفكرة كاقرتاح اغبل كامتالكو لثقافة قبوؿ الرأم اآلخر ،كأف
اغبقيقة ملك لل ميع كليست حكران على أحد  ،كلما انعكس ذلك على أداء اسلس
ككل  ،كيبكن أف يكوف قد تسىن للعضو اغبصوؿ على ىذه اؼبعرفة قبل دخولو
دبساع فردية
للم ل ػ ػ ػس  ،أك أف يكوف قد سعى للحصوؿ عليها بعد دخولو للم لس و
من ػ ػو  ،كىذه اؼبعرفة على الصعيد الفين ترتبط بالفهم القانوين  ،كسب ٌكنو من استخداـ حقو
فعالة  ،ككذلك استيعابو للظواىر
يف اقرتاح القوانٌن كمناقشة مشاريع القوانٌن مناقشة ٌ
كمسببايا كاؼبوضوعات اؼبطركحة للنقاش على الصعيد العاـ  ،كمع ذلك تبقى اؼبعارؼ
الربؼبانية اؼبتعلقة باإلجراءات ككيفية مناقشة مشاريع القوانٌن  ،كتقدًن التعديالت اؼبقرتحة
عليها أك طلب إعادة اؼبداكلة يف إحدل مواد اؼبشركع على كبو و
ؾبد كفق األصوؿ
اؼبنصوص عليها يف النظاـ الداخلي أمران ـبتلفان  ،كوبتاج إىل دعم فين يقدـ من داخل
اسلػػس  ،كعلى األخص لألعضاء اعبدد الذين يبضوف عادة أكثر من ةالث دكرات
برؼبانية قبل أف يتمكنوا من استيعاب اإلجراءات الربؼبانية داخل اعبلسة كخارجها ،

وبعضهم يدخل ويخرج من مجلس الشعب  ،ولم يكن قد قرأ نى الدستور أو
النظام الداخلي الذي ينظم العمل البرلماني  ،كىو ما هبعلهم دكف مستول إدراؾ أنبية
اغبضور كاؼبوامبة على العمل  ،كما يسببو غياهبم من ضعف يف أداء اسلس لومائفو ،
انطباع سليب حوؿ مدل
كالسيما للوميفة التشريعية منها  ،ككذلك ما يرتكو غياهبم من
و
جدية أداء السلطة التشريعية لوميفتها  ،كيؤدم إىل عدـ ةقة الرأم العاـ يف أعماؿ
اسل ػ ػس  ،كعادة يبقى رئيس اسلس أكثر قدرنة على تلقي الدعم اؼبعريف من باقػ ػ ػي
األعضاء  ،كتعمل ـبتلف األجهزة يف اسلس على ضماف غزارة اؼبعلومات اليت توضع بٌن
))1

– د محمكد حديد  ،رفع مستكل األداء المؤسساتي  ،...مرجع سابؽ  ،ص 4-3
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يديو خارج كداخل اعبلسات ال عامة  ،كيف ىذه اغبالة نأيت إىل التأكد من مدل توفر
اإلرادة لدل العضو للبحث عن كسائل ذاتية لو لالستعانة هبا من أجل القراءة النقدية
ؼبشاريع القوانٌن  ،كمن ل صياغة أفكاره يف قالب تشريعي  ،كالتدرب على اػبطاب
الربؼباين ن5ن ،كصوالن إىل التصويت الواعي بعد حالة من اإلدراؾ اؼبعريف يقوم من مركزه
الدستورم كمشرع .
ثانياً -توفر اإلرادة باستخداـ اؼبعرفة اؼبتوفرة للعضو يف أدائو الربؼباين كيف التعبًن عنها
باعتبار أف النيابة أمانة عظيمة يف التعبًن عن مصا استمع  ،كإرادة ذبسيد تلك اؼبصا
أةناء رسم اسلس للسياسات العامة  ،كإدراؾ اؽبدؼ السياسي اؼبرسوـ من التشريع
اؼبعركض على شكل مشركع أك اقرتاح  ،كفيما إذا كانت ىذه األىداؼ تنس م مع
أكلويات السياسة العامة اؼبرسومة ن1ن ،كمن ىذه اإلرادة أيضان إرادة التواصػل م ػ ػ ػ ػ ػع
الناخػ بٌن  ،كاالستفادة من فهم متطلبايم أةناء مناقشة مشاريع القوانٌن اؼبطركحة على
اسلس  ،أك اؼببادرة باقرتاح القوانٌن  ،كبوجو عاـ امتالكو لثقافة اؼببادرة  ،كإرادة طرح
اؼبشكلة مع طرح البدائل من أجل توسيع خيارات اغبل أماـ اسلس كالسلطة التنفيذية .

ثالثاً -توفّر الحافز  :فعضو ؾبلس الشعب بوجود اؼبعرفة فقط دكف توفر اإلرادة كاغبافز
ال يعين أف ىناؾ فاعلية أك مشاركة حقيقية لو ابتداءن  ،كمع توفر اؼبعرفة كاإلرادة دكف كجود
اغبافز قد يتمكن من اؼبشاركة يف اعبلسات العامة كالل اف الربؼبانية  ،لكن ذلك سيكوف
كفق خط بياين يت و كبو االلبفاض  ،إذا ما قورنت مشاركتو عند بدء الدكر التشريعي مع
))1

– عمى اعتبار أف الخطاب البرلماني يختمؼ في أصكلو كمياراتو عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف الخطاب العادم ( التكجو لمرئاسة

كاألعضاء دكف أعضاء السمطة التنفيذية – اإليجاز – المكضكعية – فيـ كمراعاة أحكاـ النظاـ الداخمي-
امتبلؾ الحجة كميارات التأثير بالحضكر بالمنطؽ كالتسمسؿ  ،كعدـ المجكء لمتقريع بباقي األعضاء أك
التعرض لشخصيـ  ،عدـ المساس بالمضاميف الدستكرية  ،المغة السميمة المرنة كالسيمة دكف اإلغراؽ

()2

بالجزالة المغكية . )...
– محمكد صبره  ،بحث بعنكاف " دكر بيكت الخبرة في إصبلح القانكف كتحسينو " ،مف أعماؿ الحمقة النقاشية
التي انعقدت بالقاىرة  ، 2003/ 12/ 24-22البرنامج البرلماني جامعة القاىرة  ،2003المحرر :د.عمي
الصاكم " بيوت الخبرة البرلمانية الرسالة والدور"  ،ص . 258
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هنايتو  ،كاغبافز مرتبط بالفائدة اليت هبنيها العضو من اغبراؾ الربؼباين إال أنو ينتفي إذا كاف
مقتنعان أف ىناؾ حدكدان ؼبا يبكن أف يتمخال عنو ىذا اغبراؾ  ،أك تصوره لوجود سقف ؼبا
يبكن أف يقوـ بو ،مرتبط بشكل أساسي بالرتكيبة السياسية داخل اسلس كاؽبامش اؼبتاح
كفق إرادة األغلبية  ،ككنٌا قد أشرنا إىل ذلك على كبو مفصل أةناء دراستنا للثقافة الربؼبانية
ن5ن
اؼبرتبطة باألعضاء  ،كعن جدلية السبب كالنتي ة القائمة بينهما .

))1

– د جبلؿ بندارم  ،بحث بعنكاف" أىمية بيكت الخبرة البرلمانية " ،المرجع السابؽ  ،ص 41
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المبحث الثالث
آلية مناقشة المبادرة التشريعية والتعديل عليها

نص الدستور السورم لعاـ  5534اؼبلغى يف الفقرة األكىل من اؼبادة  15منو ،
ككذلك يف اؼبادة  11من الدستور اعبديد لعاـ  1051على أف يتوىل السلطة التشريعية
يف الدكلة ؾبلس الشعب  ،لكنو أردؼ موضحان :بأف ذلك يتم على الوجو اؼببٌن يف
الدستور  ،كمن ل يتضح من أحكاـ الدستور لعاـ  5534أف االختصاص التشريعي ال
ينعقد سلس الشعب فقط  ،كإمبا ييبارس كذلك بصفة أصلية من قبل رئيس اعبمهورية عرب
اؼبراسيم التشريعية  ،كيتعامل اسلس مع ىذه اؼبراسيم ضمن لليات نص عليها الدستور

نفسو كالنظاـ الداخلي سل ػس الشعب  ،ككذلك فإف ىذا االختصاص ييبارس بشيء من
الشراكة مع اغبكومة  ،كيقع ىذا االشرتاؾ من خالؿ مشاريع القوانٌن اليت تتوىل الوزارة
إعدادىا كإرساؽبا إىل الربؼباف عن طريق رئاسة اعبمهورية إلقرارىا  ،ككاف الدستور اعبديد
لعاـ  1051قد حافع على ىذه األحكاـ نوعان ما مع بعال التعديالت يف فبارسة
االختصاص التشريعي من قبل رئيس اعبمهورية  ،كإذا كنٌا قد أحملنا سابقان إىل أف اسلس
يبضي يج َّل الوقت الربؼباين يف إقباز اؼببادرات التشريعية اؼبقدمة من السلطة التنفيذية عرب
إدراج مشاريع القوانٌن كاؼبراسيم التشريعية على جدكؿ أعمالو كمناقشتها يف اعبلسات
العامة كجلسات الل اف  ،كإقرارىا إما صراح نة أك ضمنان  ،فإف للم لس من الناحية
النظرية ككفقان ألحكاـ الدستورين اؼبلغى كاعبديد اؼببادرة باقرتاح القوانٌن عرب أعضائو
سنبٌن كيفية تعاطي اسلس دستوريان كالئحيان مع
كمناقشتها كإقرارىا  ،كيف ىذا اؼببحث ٌ
اؼببادرة التشريعية بنوعيها ضمن ةالةة مطالب :
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المطلب األول  :المراحل التي يمر بها مشروع القانون
المطلب الثاني  :التعديالت المقدمة على مشروع القانون
المطلب الثالث  :إقرار اقتراحات القوانين

ادلطهة األول
ادلراحم انيت مير هبا يشروع انماَىٌ
يتوىل ؾبلس الشعب الوميفة التشريعية بإقرار مشاريع القوانٌن بعد دراستها  ،كاؼبقدمة
مسودايا من قبل اغبكومة  ،كما أف لو اختصاصات تشريعية أخرل تتعلق بإقرار مشركع
قانوف تقدمو اغبكومة من طبيعة خاصة  ،كىو قانوف اؼبوازنة العامة للدكلة يف كل سنة
مالية  ،كالذم قمنا باستبعاده من دراستنا رغم أنبيتو بسبب ىذه الطبيعة اػباصة اليت تأيت
من صفتٌن أول ـهما  :أنو قانوف مايل يتضمن أقسامان كأبوابان لإليرادات اليت يتوقع ربصيلها
أك ربقيقها  ،ككذلك للنفقات اليت تنوم الوزارة إنفاقها  ،كتعطي السلطة التشريعية اإلجازة

بإنفاقها كفق الوجو اؼبعركض يف قانوف اؼبوازنة  ،كثانيهما أنو قانوف مؤقت يوضع لسنة
مالية كاحدة

ن5ن

كتبعان لذلك فإنو من الطبيعي أف يتسىن للم لس كلو نظريان من خالؿ ىذه
االختصاصات اليت يباشرىا التحكم دبدخالت كـبرجات العمل التشريعي  ،كبالقاعدة
اغبقوقية اليت تؤسس للعالقات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كغًنىا  ،كاليت يتعٌن أف
تصدر كفقان ؼبعايًن حقوقية تكوف ضامنة لتحقيق األىداؼ اليت تضمنتها اؼببادئ األساسية
))1

– المادة  71مف دستكر عاـ  1973الممغى  ،كيقابميا المادة  75مف الدستكر الجديد عاـ 2012
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اليت توافق عليها الشعب عند إقراره للدستور عرب االستفتاء  ،كبعد كفالة اغبقوؽ كاغبريات
اؼبنصوص عليها فيو .
كما َّ
أكد الدستور اعبديد لعاـ  1051على تطبيق مبدأ سيادة القانوف  ،كذلك من
تلمس
خالؿ إقرار القوانٌن من ؾبلس الشعب الذم يتوىل السلطة التشريعية  ،كيبكن ٌ
فعالية األداء التشريعي سلس الشعب من خالؿ اؼبراحل اليت تدرس فيها مشاريع القوانٌن
ٌ
اؼبقدمة من اغبكومة  ،كح م التعديالت اليت يبكن للم لس إجراؤىا عليها  ،على اعتبار
أف تلك اإلجراءات اليت تتسم بأهنا مرحلية مقصودة كمطلوبة يف حد ذايا كي يأخذ
التشريع كقتو الكايف باالعتبار الشكلي كاؼبوضوعي .
يىرد مشركع القانوف اؼبعد من اغبكومة كاحملاؿ من رئيس اعبمهورية إىل اسلس كالذم
يتعٌن إرفاؽ األسباب اؼبوجبة لو من اعبهة اليت أعدتو ن5ن ،ليقف اسلس على اؼبربرات
كاألسباب اليت دعت إىل إعداد ىذا اؼبشػ ػػركع احملاؿ  ،كالغايات كاألىداؼ اؼبنوم ربقيقها
كيوزع نسخ منو على األعضاء كيأخذ
من كراء إقراره على النحو الذم قدـ بو  ،فإنو يطبع ٌ
طريقو إىل اعبلسة العامةن1ن  ،كتبدأ رحلة مشركع القانوف داخل اسلس ليمر بعدة مراحل
منها مرحلة الدراسة التفصيلية داخل الل نة اؼبختصة  ،كنبدأ بالتعرؼ أكالن على الل اف
الربؼبانية قبل متابعة اؼبراحل اليت يبر هبا مشركع القانوف  ،كذلك ضمن فرعٌن :
الفرع األول  :اللجان البرلمانية ( المطبخ السياسي )
الفرع الثاني  :مسار العملية التشريعية
) – )1كفقان لقانكف مجمس الدكلة يتعيف عرض مشاريع التشريعات عمى مجمس الدكلة ألخذ الرأم القانكني فييا  ،كقد

أكد المرسكـ التشريعي رقـ  40الصادر بتاريخ  2005/5/4الناظـ لصبلحيات مجمس الكزراء كالكزراء كالمجنة

االقتصادية في المادة /13ج منو عمى " أف تتكلى األمانة العامة  ....مراجعة كتدقيؽ مشاريع التشريعات
بالتعاكف مع مجمس الدكلة كالجيات العامة المختصة قبؿ عرضيا(عمى اجتماع مجمس الكزراء ) كتقديـ
االقتراحات المناسبة بشأنيا"

) -)2بمكجب أحكاـ المادة ;< لمجمس الشعب السكرم في الفقرة " أ  -تكزع مشركعات القكانيف التي ترد مف رئيس
الجميكرية كاقتراحات القكانيف التي تقدـ مف األعضاء مع الئحة أسبابيا المكجبة عمى األعضاء كتتمى خبلصتيا
في أكؿ جمسة عمى أف تحاؿ إلى المجنة أك المجاف صاحبة االختصاص".. .
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الفرع األول
اللجان البرلمانية (المطبخ السياسي)

(ٔ)

يرتكز العمل الربؼباين بشكل أساسي عبهة معاعبة اؼبواضيع اؼبطركحة عليو  ،كمنها
مشاريع القوانٌن على الل اف الربؼبانية نظران لألعماؿ كاؼبناقشات اؼبستفيضة اليت يبكن ؽبا
إقبازىا باعتبار أهنا مش ٌكلة من عدد قليل من األعضاء  ،كىؤالء األعضاء يتم اختيارىم
حسب اؼبؤىالت العلمية أك العملية من قبل مكتب اسلس ن1ن كىي مزايا ذبعل العمل
فعالة هبرم داخل ىذه الل اف  ،كفيها
الربؼباين اغبقيقي عبهة تقدًن مبادرات تشريعية ٌ
تيطبخ كافة التشريعات دبكونايا القادمة هبا أك بإضافات أخرل يقدمها األعضاء من
داخل أك خارج الل نة لذلك يطلق على ىذه الل اف يف الدراسات الربؼبانية اؼبتخصصة

"المطب ـ ـ ـ ــخ السياسـ ـ ـ ــي" ن Policy Kitchen )(4ن  ،كما تأيت أنبية الل اف الربؼبانية
من أف األصل أف اسلس ال يدرس أم موضوع تشريعي أك خالفو دكف أف وباؿ إىل
إحدل عباف اسلس لتقدـ تقريران حولو  ،كما يعرض للمناقشة بدايةن ىو تقرير الل نة ،
ككذلك ألف ىذه الل اف كخالفان للمناقشة ضمن اعبلسة العامة تستطيع االستعانة خبرباء
) -)1المطبخ السياسي  :كىك مصطمح مستخدـ في أدبيات السياسييف كالبرلمانييف مف بعض الباحثيف ك يطمؽ عمى
المجاف البرلمانية لمتعبير عف أىمية عمؿ ىذه المجاف في إنجاز العمؿ البرلماني مف الكجية السياسية  ،أم
إجراء التسكية بيف المعطيات التقنية كالسياسية  ،كصياغة ذلؾ مف خبلؿ التقارير التي تقدميا كتشكؿ المادة
))2

األكلية لممناقشة في الجمسة العامة .
– كفؽ أحكاـ الفقرة أ مف المادة  72مف النظاـ الداخمي  ":أ  -يكزع مكتب المجمس األعضاء بيف مختمؼ المجاف
عمى أف يراعى قدر اإلمكاف اختصاص العضك كرغبتو كحاجة المجاف ثـ يعرض األمر عمى المجمس لممكافقة
عميو  "... ،كتجرم العادة قبؿ تشكيؿ ىذه المجاف أف يتـ تكزيع استمارة عمى كؿ عضك يدكف عمييا ( اسـ
العضك كالعمؿ كالمؤىؿ العممي كالمغة التي يجيدىا كمستكل إتقانيا كالمجاف التي يرغب بالعمؿ فييا ) كيبلحظ
مكتب المجمس دائما -كيشار إلى ذلؾ في الجمسة العامة المخصصة ألخذ مكافقة المجمس عمى المجاف  -بأف
غالبية األعضاء حتى القدامى منيـ يسجمكف في إحدل الرغبتيف عمى عضكية "لجنة الشؤكف العربية كالخارجية "

))3

كالدافع ىك الرغبة في السفر خارج القطر .
– د.عمي الصاكم  ،مف يراقب مف ؟ "محاكلة لتأصيؿ نظرية الرقابة البرلمانية " القاىرة بدكف اسـ لدار نشر ،
،2003ص 116
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من خارج اسلس أك داخلو لتقدًن اؼبعلومات التقنية الضركرية لزيادة فاعلية اؼبداكالت
داخل الل اف  ،كمن ل يوفر ىؤالء اػبرباء دعمان موةوقان بو ؼبقرتحات الل نة كقرارايا  ،كقد
عرض النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم لألحكاـ الناممة لتشكيل كعمل ىذه
الل اف يف الباب اػبامس منو  ،ككانت الل اف اليت يشكلها اسلس أربعة أنواع  :الل اف
الدائمة كالل اف اؼبؤقتة كالل اف اؼبشرتكة  ،كعباف التحقيق كنعرض لكل منها تباعان :
أوالً – اللجان الدائمة :

كتيشكل ىذه الل اف الشرياف األساسي الذم يبد اسلس بالقوة كاالستمرار  ،ككذلك
يبكن كصفها بالعصب احملرؾ الذم يعطي الفاعلية ألعمالو  ،ك يىعمد اسلس عند افتتاح
كل دكر تشريعي جديد  ،كبعد أف وبلف كل عضو اليمٌن الدستورية إىل انتخاب مكتب
توزع
اسلس يف أكؿ اجتماع ل ػو  ،كمن ل يتم استبياف رغبات األعضاء باستمارات ٌ

عليهػ ػ ػ ػم  ،كغالبان ما يبيل أعضاء اسلس إىل تدكين أكثر الرغبات اؼبالئمة الىتمامايم
كاػبربة اؼبتوفرة لديهم  ،أك اؼبرتبطة بأنبية خاصة بالنسبة للدائرة االنتخابية اليت ينتموف
إليه ػا  ،كيعكف مكتب اسلس على توزيع األعضاء ضمن الل اف كيعد تقريران بذلك كفقان
"للرغبات كاالختصاص كحاجة الل اف"  ،كقد ق اإلقرار صراحةن يف بداية التشريعي الثامن
على لساف رئيس اسلس بأف ىناؾ عامل تقين لخر كاف يأخذ عادة باغبسباف عند توزيع
األعضاء على الل اف مل ينص عليو النظاـ الداخل ػي  ،كىو نالتوزع اعبغرايفن  ،كيعين ىذا
فيما يعنيو  ،قرب كبعد إقامة أعضاء ؾبلس الشعب عن العاصمة دمشقن5ن.
ييعرض تقرير مكتب اسلس حوؿ تشكيل الل اف غالبان يف اعبلسة الثانية من الدكرة
العادية األكىل يف بداية كل دكر تشريعي جديد  ،كما يتكرر ىذا اإلجراء يف بداية دكرة

) –)1مذاكرات مجمس الشعب لمدكر التشريعي الثامف الجمسة الثانية في  2003/3/17مف الدكرة العادية األكلى ،
ص 42
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تشرين األكؿ من كل سنة ن5ن ،كتتلى أظباء أعضاء كل عبنة  ،كيتم التصويت على عضوية
كل عبنة  ،كيف حاؿ عدـ موافقة اسلس على أم عبنة يصار النتخاهبا من قبل اسلس يف
ذات اعبلسة  ،كبعد ذلك ذبتمع كل عبنة برئاسة أكرب األعضاء سنان كتنتخب من بٌن

أعضائها رئيسان كنائبان لرئيس الل نة كمقرران ؽبا ن1ن  ،كتعقد ىذه الل اف اجتماعايا يف
اؼبواعيد اليت ييعلنها رئيس اسلس  ،كيبكن لرئيس كل عبنة دعوة الل نة اليت يرأسها
لالجتماع كالتباحث كإسباـ النظر باؼبواضيع اليت تنظر فيها  ،كما أف لثلث أعضاء الل نة
كمسبٌب من رئيس اسلس دعوة الل نة لالجتماع
على األقل الطلب على كبو معلل ي
ؼبناقشة موضوع ؿبدد بالطلب كيدخل يف اختصاص الل نة .

كالل اف الدائمة يف ؾبلس الشعب ىي حسب ما تضمنتو المادة ٓ ٚمن النظام
الداخلي لمجلس الشعب ىي  -ٔ" :لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية :كيكوف
اختصاصها دراسة مدل اتفاؽ القوانٌن القائمة كاؼبقرتحة مع الدستور كما يتناكؿ
اختصاصها التشريع اؼبدين ،اإلدارم ،اعبزائي ،كالتنظيم القضائي كالنظر يف رفع اغبصانة
كتعديل النظاـ الداخلي -ٕ ،لجنة الموازنة والحسابات :كيكوف اختصاصها النظر يف
صبيع اؼبوازنات العادية كاؼبلحقة كاإلمبائية اػباصة كمشركعات قطع حسابات اؼبوازنة-ٖ ،
لجنة القوانين المالية  :كيكوف اختصاصها النظر يف الشؤكف ذات الصفة اؼبالية أك اليت
تتعلق دبالكات الدكلة أك اليت يرتتب عليها إحداث أعباء مالية جديدة  -ٗ ،لجنة
الشؤون العربية والخارجية كيكوف اختصاصها:أ -النظر يف صبيع القضايا اؼبتعلقة بوزارة

اػبارجية .ب  -كضع منهاج للعمل يف سبيل الوحدة العربية كاقرتاح اػبطط الالزمة
لذلك .ج -االقرتاح بإرساؿ كفود ؾبلس الشعب إىل البالد العربيت واألجٌبيت أو دعىة وفىد

))1

– مثاؿ ذلؾ  :تقرير مكتب المجمس في الجمسة الثانية بتاريخ  2003 /3/17مف الدكرة العادية األكلى مف الدكر
التشريعي الثامف ص 43مف مذاكرات مجمس الشعب السكرم

) -)2كذلؾ فؽ أحكاـ المادة -79مف النظاـ الداخمي " تجتمع كؿ لجنة برئاسة أكبر أعضائيا سنان كتنتخب مف بيف
أعضائيا رئيس نا كنائب نا لمرئيس كمقر انر كفقان ألحكاـ انتخاب مكتب المجمس كيقكـ الرئيس كالمقرر بتمثيؿ المجنة" .
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هٌها(، )1د -النظر يف صبيع االتفاقيات كاؼبعاىدات الدكلية اليت تعرض على اسلس-٘ .
لجنة التوجيو واإلرشاد :كيكوف اختصاصها النظر يف شؤكف كزارات التعليم العايل كالرتبية
كاإلعالـ كالسياحة كالثقافة كاإلرشاد القومي كاألكقاؼ كصبيع الدكائر اؼبرتبطة هبذه

الوزارات -ٙ-لجنة التخطيط واإلنتاج :كيكوف اختصاصها النظر يف شؤكف كزارات
التخطيط كالصناعة كاالقتصاد كالزراعة كالنفط كالكهرباء كىيئة زبطيط الدكلة كصبيع الدكائر

اؼبرتبطة هبذه الوزارات -ٚ .لجنة الخدمات :كيكوف اختصاصها النظر يف شؤكف كزارات
الصحة كالنقل كاإلسكاف كالتعمًن كاالتصاالت كالتقانة كالشؤكف االجتماعية كالعمل كصبيع
الدكائر اؼبرتبطة هبا  -ٛ.لجنة األمن القومي :يكوف اختصاصها النظر يف شؤكف كزارة
الدفاع كصبيع الدكائر اؼبرتبطة هبا-ٜ .لجنة الداخلية واإلدارة المحلية :كيكوف
اختصاصها النظر يف شؤكف كزاريت الداخلية كاإلدارة احمللية كصبيع الدكائر اؼبرتبطة هباتٌن
الوزارتٌن-ٔٓ .لجنة الشكاوى والعرائ  :كزبتص بالنظر يف العرائال كالشكاكل اليت
ترد اسلس-ٔٔ .لجنة الزراعة والري كيكوف اختصاصها النظر يف شؤكف كزاريت الزراعة
كاإلصالح الزراعي كالرم كصبيع الدكائر اؼبرتبطة هباتٌن الوزارتٌن-51 .لجنة البيئة
والنشاط السكاني  :كيكوف اختصاصها النظر يف شؤكف اؽبيئة العامة لشؤكف البيئة ككل
ما يتعلق بأمور البيئة كالسكاف .ب  -هبوز للم لس أف يقرر تأليف عباف دائمة أخرل
كوبق ؼبكتب اسلس أف يضيف إىل أية عبنة مهاـ جديدة عند إحداث كزارة أك إدارة أك
مؤسسة جديدة  ،ج -تؤلف كل عبنة من ةالةٌن عضوا على األكثر "
ككاف قد أضاؼ ؾبلس الشعب السورم يف الدكر التشريعي األكؿ يف مل دستور
 1051بقرار من مكتب اسلس طبس عباف كىي - :لجنة المرأة – لجنة الحريات

))1

– مف الناحية العممية إف مف يقكـ بتسمية أعضاء الكفكد الخارجية ىك رئيس المجمس كليس ىناؾ أية عبلقة
لمجنة العبلقات الخارجية أك لمكتب المجمس بذلؾ  ،كتستخدـ كسيمة لحرماف األعضاء المشاغبيف كغير
المنضبطيف  ،كالمجادلي ػػف مف كجية نظره الشخصية ! كبذلؾ فيك مقياس لرضا رئيس المجمس عف األداء .
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العامة ن5ن– لجنة الصحافة واإلعالم – لجنة الشباب – لجنة المصالحة الوطنية ،

كجاء تأليف ىذه الل اف اعبديدة تلبيةن ؼبطالب أعضاء اسلس يف أدكار سابقة ،
كمنس مان مع التوصيات العديدة اليت صدرت من ارباد الربؼبانيٌن العرب كالحقان الربؼباف

العريب  ،كتلك الصادرة عن العديد من اؼبؤسبرات الدكلية للربؼباف األكريب  ،ككذلك الربؼباف
الدكيل ن1ن ،لكن اؼبالحع أف تأليف ىذه الل اف اعبديدة قد قَّ بقرار من مكتب اسلس
ككانت الل نة األخًنة  ،كىي عبنة اؼبصاغبة الوطنية قد أيضيفت كل نة دائمة كمل تأخذ
صفة الل نة اؼبؤقتة ! رغم أهنا شكلت ؼبهمة ؿبددة يف زمن ؿبدد  ،كال موجب إلضافتها
كل نة دائمة ن4ن ،فضالن عن أهنا قد يشكلت من ةلث أعضاء اسلس  ،كىو ما ىبالف
الفقرة ج من اؼبادة  30من النظاـ الداخلي اليت نصت على أف كل عبنة دائمة تؤلف من
ةالةٌن عضوان على األكثر.
إذ أنو من شروط تشكيل اللجان البرلمانية في مجلس الشعب السوري :

) –)1تنفيذان لتكصيات المؤتمرات كالندكات الدكلية  ،كلمحاجة الممحة في مجمس الشعب السكرم أماـ باقي البرلمانات
العربية كالدكليػػة  ،كاف يمكف أف تككف ىذه المجنة "لجنة لمحريات العامة كحقكؽ اإلنساف" لتككف أشمؿ كمنسجمة

مع الحاجة راجع في ىذا الخصكص " النص الحرفي لمذاكرات لجنة الدستكر في مجمس الشعب يكـ
 1973/1/3بشأف الحريات كالحقكؽ كالكاجبات العامة

راجع في ذلؾ  -:د.جورج جبور  ،نحو لجنة في

مجمس الشعب لمحريات والحقوؽ والواجبات العامة  ،دار نينول لمدراسات والنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى
أيموؿ  5009/ص -66وما بعدىا  - ،ككذلؾ  ،بحث " المجاف البرلمانية لحقوؽ اإلنساف "  ،سمسمة أبحاث
حوؿ حكـ القانوف  ،المقدمة في ندوة االتحاد البرلماني الدولي المنعقدة ما بيف  9:-98آذار  5007تحت
عنواف تعزيز البرلماف بصفتو حارسا لحقوؽ اإلنساف ودور الييئات البرلمانية لحقوؽ اإلنساف  ،ترجمة نور

))2

األسعد  500:عف المعيد الديمقراطي الوطني لمشؤوف الدولية بيروت  -لبناف

– التكصيات الصادرة عف المنظمات كالمؤتمرات الدكلية ىي تكجييية كتنظيمية كغير ممزمة بحد ذاتيا  ،إال أف
الشعبة البرلمانية في سكرية كىي مشكمة مف كامؿ أعضاء المجمس حسب النظاـ الداخمي ليذه الشعبة  ،عندما
تصكت عمى التقارير المقدمة مف الكفكد المشاركة في المؤتمرات التي صدرت عنيا ىذه التكصيات تككف قد
ٌ
أقرت ىذه التكصيات منيا عمى نحك أصكلي كأصبحت بالضركرة ممزمة  ،كيرسميا المجمس إلى الحككمة

))3

لمراعاتيا كذلؾ  ،كارساؿ مشاريع قكانيف لتنفيذ ىذه التكصيات .
 -مكقع مجمس الشعب السكرم عمى العنكاف االلكتركني www.parliament . sy :
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 -5أف ال يزيد عدد أعضاء كل عبنة عن ةالةٌن عضوان  :كبذلك فإف الل اف يف ؾبلس
الشعب السورم ال تعترب من الل اف كبًنة العدد أك قليلة العدد  ،كإمبا تأيت ضمن
التصنيف اؼبتوسػػط  ،رغم ما أكدتو بعال الدراسات اؼبقارنة على أف ح م كعدد أعضاء
الل نة يرتبط إىل حد بعيد بفعاليتها كتأةًنىا على العمل التشريعي  ،كأف اغبد األمثل لعدد
أعضاء الل نة -لضماف فعاليتها كأدائها ألعماؽبا يرتاكح ما بٌن  11 -54عضوان ن5ن،
لكن إذ عدنا للواقع العملي  ،كما تعانيو الل اف الربؼبانية يف ؾبلس الشعب السورم من
غياب عدد كبًن من أعضاء الل اف عن متابعة أعماؽبا  ،فإف العدد اؼبنصوص علي ػ ػ ػو
نظريان  ،قد يتابع أعماؿ الل اف يف بداية الدكر التشريعي لكن سرعاف ما يتناقص عدد
اؼبتابعٌن كاؼبوامبٌن على اغبضور إىل النصف كيف هناية الدكر التشريعي قد تنخفال دكف
اغبد اؼبقبوؿ  ،كمذاكرات ؾبلس الشعب تزخر بالتنبيو على األعضاء بااللتزاـ دبواكبة عمل

الل اف من قبل أعضائها كاغبض ػ ػػور ،كبنقد ىذه الظاىرة ن1ن.

 -1ال هبوز أف يكوف العضو يف أكثر من عبنتٌن دائمتٌن  :كىذا الشرط كضع انس امان
مع عدد أعضاء اسلس الكلي كلتغطية كافة الل اف  ،كلضماف فاعلية العضو كعدـ
تشتيت جهوده يف أكثر من عبنتٌن عبهة اغبضور كاؼبناقشة كالتحضًن  ،لكن كبالضركرة
هبب أف ييش ٌكل يف عبنة كاحدة فقط على األقل  ،كىو ما وبيلنا إىل الشرط التايل؛
 -4هبب أف يشرتؾ كل عضو يف إحدل الل اف  :كىذا الشرط ناجم عن أنبية العمل
الربؼباين اؼبناط بالعضو  -فضالن عن اسلس ككل– يف أف يبارس ىذا العمل بفاعلية ضمن
))1

– المجاف في الييئات التشريعية  /تقسيـ العمؿ  /سمسمة األبحاث التشريعية  ،البحث رقـ  ، 2الصادرة عف
المعيد الديمقراطي الكطني لمشؤكف الدكلية  ،ص  ، 11ككذلؾ د.عمي الصاكم " ،نحو خطة لتطوير عمؿ
المجالس البرلمانية العربية " مف أكراؽ الندكة البرلمانية العربية التي عقدت في بيركت 18-16أيار ، 2000

بالتعاكف بيف مجمس النكاب المبناني كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  ،إصدار المركز المبناني لمدراسات  ،الطبعة

))2

األكلى  ، 2001ص 299
– راجع  :مذاكرات مجمس الشعب السكرم  ،كمنيا مثبل  :الجمسة الثانية المنعقدة بتاريخ  2003/3/17مف
الدكرة العادية األكلى في الدكر التشريعي الثامف  ،ص 49
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الل ػػاف أكالن  ،إذ ال يعرض على اسلس أم موضوع قبل أف تناقشو إحدل الل اف الدائمة
أك اػباصػة  ،اليت تتكوف من عدد قليل من أعضاء اسلس مقارنةن بعدد أعضاء اؽبيئة
بالكامػػل كتضع تقريرىا حولو ن5ن  ،كفاعلية العضو تظهر يف إطار الل نة أكثر ألف
اجتماعايا ذبرم يف ج وو كدم  ،كبعيد عن الرظبية الشديدة كبعيد عن القواعد اإلجرائية
الصارمة اليت ىرب كم اعبلسات العامة  ،فبا يتيح لألعضاء التباحث يف اؼبوضوع كالتوصل
إىل تسوية على بعال القضايا اليت قد يظهر فيها اختالؼ أك تباين يف كجهات النظر ،
كالتصويت على تعديالت جدية كتكوف ؿبل إصباع أكثر لتقديبها يف اعبلسة العامة .
 -3ال هبوز اعبمع بٌن عضوية السلطة التنفيذية كعضوية الل اف الدائمة  :باعتبار أنو
يتعٌن حضور فبثل عن السلطة التنفيذية يف اجتماعات الل اف على كبو كجويب كما ىو
يف اعبلسات العامة  ،كال هبوز لل اف التصويت على مشاريع القوانٌن أك اؼبراسيم التشريعية
أك االقرتاحات اؼبقدمة أمامها إال بعد ظباع رأم الوزير اؼبختص أك من يبثلو ن1ن ،كذلك
طبقان ألحكاـ اؼبادة  42من النظاـ الداخلين4ن ،كحا ال هبمع يف شخصو أةناء التصويت
))1

– المادة  /72ب مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم" ب  -ال يجكز لمعضك أف يككف عضكنا في أكثر

مف لجنتيف دائمتيف ،كما يجب أف يشترؾ العضك في إحدل المجاف .في حيف أف مكتب المجمس كاف يرتكب

مخالفة ألحكاـ النظاـ الداخمي في عدـ تشكيؿ أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي أعضاء
مجمس الشعب في إحدل المجاف الدائمة  ،راجع  :مذاكرات مجمس الشعب السكرم لمدكر التشريعي الثامف ،
))2

الدكرة العادية األكلى  ،الجمسة الثانية ص . 43
– إذا لـ يستحب أحد أعضاء السمطة التنفيذية لمحضكر في المكاعيد التي تحددىا المجنة أك ترسؿ مف يمثميا -
وقد استقر التقميد البرلماني أف يحضر الكزير أك معاكنو برفقة عدد مف اإلدارييف الفاعميف في الك ازرة – لمجنة
عند عدـ الحضكر تضميف تقريرىا ذلؾ كطمب استجكاب الكزير المعني  ،ككاف يبقى ذلؾ في إطار التمكيح ألنو

))3

سرعاف ما تمجأ السمطة التنفيذية إلى تدارؾ األمر في االجتماعات التالية كي ال تقع في ىذا المطب المحرج .
– نصت المادة  ;9مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم  " :أ  -عمى المجاف أف تطمب إلى السمطة
التنفيذية إيفاد مف يمثميا مف الكزراء أك المكظفيف لبياف كجية نظرىا في الشؤكف التي تدرسيا المجنة أك لئلدالء
بما تطمب مف إيضاحات حكؿ المكاضيع الداخمة ضمف اختصاصيا ،كعمى السمطة التنفيذية أف ترسؿ مف يمثميا
في المكعد الذم تحدده ليا المجنة ،كال يجكز البت بشأف المراسيـ أك المشركعات أك االقتراحات المعركضة لمبحث
كالتقرير قبؿ سماع رأم الكزير المختص أك مف يمثمو فييا إال في حاؿ تمنع السمطة التنفيذية عف تمبية الطمب ،
ب  -لكؿ عضك في المجنة أف يكج و عف طريؽ رئيسيا األسئمة الشفيية إلى السمطة التنفيذية كعمى ممثؿ ىذه=
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صفتي ػػن  ،عضوية السلطة التنفيذية كعضوية الل نة  ،اليت تناقش كتدرس كتراقب عمل
السلطة التنفيذية كىو عضو فيها .
ثانياً -اللجان المؤقتة :
كىي الل اف اليت تيشكل من عدد ؿبدكد من أعضاء اسلس على كبو يبتاز دبزيد

من الرتكيز على زبصص العضو العلمي أك خربتو العملية أك اىتمامو الشخصي عندما
ييطرح اؼبوضوع من قبلو  ،أك من قبل عدد من األعضاء يعينوف أك ينتخبوف انتخابان من
قبل اسلس كفق أحكاـ اؼبادة  35من النظاـ الداخلي  ،كذلك بعد التصويت عليها يف
اغبالتٌن  ،كيف اغبالة اليت يكوف فيها اسلس خارج دكرات االنعقاد فإف ىذا اغبق
بتشكيل الل اف اؼبؤقتة يبقى ؼبكتب اسلس  ،كىذه الل اف اػباصة على نوعٌن :
 -5عبنة خاصة مؤقتة كؼبدة ؿبدكدة  -1 ،عبنة خاصة بعمل معٌن  ،كؽبذه الل اف
أنبية كبًنة عند فبارسة اسلس لوميفتو الرقابية  ،كقد يكوف من بٌن التوصيات اليت
تنتهي إليها يف التقارير اليت تعدىا ىذه الل اف فور االنتهاء من عملها ما يدخل
إقبازه يف حيز الوميفة التشريعية اؼبناطة باسلس  ،كتعرض ىذه التقارير على اسلس
كيتم التصويت عليها فبا يعين االلتزاـ من قبل اسلس كاغبكومة على حد سواء
باؼبعاعبة اإلدارية كالتشريعية كفق توصيايا ن5ن.
=السمطة اإلجابة شفييان أك خطيان ضمف ميمة أسبكع عمى األكثر أما األسئمة الخطية فتقدـ عف طريؽ رئاسة

المجمس ".

) –)1كمثاؿ ىذه المجاف الخاصة  " :المجنة الخاصة المشكمة بالقرار رقـ  99تاريخ  2004/3/15لبحث منعكسات
قرار السيد رئيس مجمس الكزراء المتضمف تحديد عطمة نياية األسبكع كتحديد ساعات العمؿ كمكاعيد االنصراؼ
لمعامميف في الدكلة كامثار االجتماعية كاالقتصادية الناجمة عف تطبيؽ ىذا القرار كمدل تحقيقو لؤلىداؼ التي
سعى إلييا  ،كقدمت المجنة تقريرىا بتاريخ "2004/3/29ككذلؾ " المجنة المشكمة بالقرار رقـ  136تاريخ
 2004/3/30المحددة ميمتيا دراسة مكضكع تصدير أغناـ العكاس " استنادان ،كالمجنة " بالقرار رقـ  117تاريخ
 2004/3/18كالمحددة ميمتيا بدراسة كاقع التمكث البيئي في الساحؿ العربي السكرم " ،ككذلؾ شكؿ مجمس

الشعب السكرم بتاريخ  2004/6/14في الدكر التشريعي الثامف ( :لجنة خاصة لمنظر في الشككل المقدمة مف
أىالي منطقة الزبداني حكؿ مكضكع جر مياه عيف الفيجة إلى منطقة قدسيا مف قبؿ مؤسسة مياه دمشؽ ) .
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ثالثاً اللجان المشتركة :

أشار النظاـ الداخلي يف اؼبادة  40منو دالل نة إىل إمكانية تشكيل عباف مشرتكة ،
عندما حبث يف رئاسة مثل ىذه الل اف عند اجتماعها على كبو مشرتؾ حبيث تكوف

الرئاسة للرئيس األكرب سنان بينهم  ،يف حٌن يسمي األخًن مقرر الل نة اؼبشرتكة  ،كعمليان
يشكل ؾبلس الشعب عبانان عديدة مشرتكة بٌن عبنتٌن على األغلب أك أكثر لدراسة
مواضيع كمشاريع قوانٌن كاقرتاحات قوانٌنن5ن .
رابعاً -لجان التحقيق :

تتوىل ىذه الل اف عند تشكيلها مهمة التحقيق كتقصي اغبقائق كصب ػ ػ ػ ػع
اؼبعلومات  ،كاليت سب ٌكن ؾبلس الشعب من فبارسة اختصاصاتو الرقابية كالتشريعية ،
كؽبذه الل اف صالحيات كاسعة  ،كقد مارس ؾبلس الشعب ىذه الوسيلة  ،ك َّ
شكل
العديد من عباف التحقيق على مدار األدكار التشريعية التسعة اليت عقدت بعد الدكر

األكؿ "دور التعيين" ن1ن.
))1

– مثاؿ ذلؾ  :مناقشة مشركع قانكف السير كالمركبات تمت مناقشتو بمجنة مشتركة بيف لجنة الخدمات كلجنة
الربعة مف الدكر التشريعي الثامف  ،ككاف قد بمغ عدد
الشؤكف التشريعية كالدستكرية خبلؿ الدكرة العادية ا

اجتماعات المجاف المشتركة خبلؿ تمؾ الدكرة  36اجتماعان – مف تقرير أميني السر في مجمس الشعب عف الدكرة

العادية الرابعة مف الدكر التشريعي الثامف
))2

 مف لجاف التحقيؽ المشكمة خبلؿ الدكر التشريعي الثامف (( -1المجنة المشكمة بقرار مجمس الشعب رقـ 115بتاريخ  2004/3/18كالمؤلفة مف خمسة أعضاء السادة .....المكمفة بالتحقيؽ في المخالفات كالتجاكزات في
مديرية التربية إدلب  ،كخمصت ىذه المجنة في بعض تكصياتيا إلى اإلشارة إلى مكطف الخمؿ في األداء كعدـ
اعتماد معيار تعييف األكثر كفاءة لبعض المكاقع اإلدارية كالقيادية  ،كأف ىناؾ بعض العامميف قد أحيمكا إلى
القضاء ألسباب تمس ال نزاىة  ،كقد أشار التقرير أف ىناؾ تجاىؿ لتطبيؽ األسس العامة الك ازرية في اختيار أمناء
المخابر  -2 ،المجنة المشكمة بقرار مجمس الشعب رقـ  67تاريخ  2004/2/29كالمؤلفة مف خمسة أعضاء
السادة.....لمتحقيؽ في االضبارة العقدية لتنفيذ الطريؽ الكاصؿ مف مشفى مصياؼ الكطني حتى دكار كادم
العيكف المبرـ بيف مجمس مدينة مصياؼ كالمتعيد  ....كانتيت المجنة الى تكصيات مف ضمنيا مسؤكلية الجية
 -3 ،....المجنة المشكمة بقرار مجمس الشعب رقـ  74تاريخ  2003/6/7مف خمسة أعضاء ...لمتحقيؽ في
نشكء أزمة أكياس الخيش في محافظتي الحسكة كالرقة كتحديد المسؤكلية  ،كقد انتيت المجنة إلى اقتراح إحالة
المكضكع لمييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش كفؽ ما ظير لدييا مف مسؤكليات  -4 ،المجنة المشكمة بالق ارريف=
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الفرع الثاني
مسار العملية التشريعية
وبيل رئيس اعبمهورية مشاريع القوانٌن اؼبعدة من قبل اغبكومة إىل ؾبلس الشعب ،
كبدخوؽبا إىل اسلس ىسبر ىذه اؼبشاريع بعدة مراحل كيتخذ بشأهنا عدة خطوات  ،ككي

نتمكن من فهم ىذه اآللية اؼبرحلية اؼبهمة بصفتها تلك  ،كبكوهنا تتم ضمن أزمنة ؿبددة،
كدبراحل ؿبددة ال يبكن ذباكزىا إال عند إعطاء مشركع القانوف صفة االستع اؿ  ،ككنا قد
حبثنا ىذه اغبالة لنفان ن5ن ،كنبحث يف ىذا السياؽ اإلجراءات العادية ك قبد أف :
أوالً -أف مشركع القانوف يدرج يف جدكؿ أعماؿ أكؿ جلسة بعد توزيعو  ،كتتلى خالصة
عنو يف جدكؿ األعماؿ ن1ن  ،يف حٌن يدرج مشركع القانوف بالكامل يف مذاكرات ؾبلس
الشعب يف اعبلسة اليت تليت فيها اػبالصة  ،كوباؿ اؼبشركع إىل عبنة الشؤكف الدستورية
كالتشريعية كىي من الل اف الدائمة يف ؾبلس الشعب  ،كتضم العدد األكرب من أعضاء
اسلس اغبقوقيٌن نأساتذة جامعات كقضاة كؿبامٌن كمومفٌن ؾبازين ن.
= 219تاريخ  2004/6/30ك  147تاريخ  2005/7/ 24كالمؤلفة مف سبعة أعضاء السادة .....لمتحقيؽ في
كاقع االستمبلؾ في محافظة دمشؽ كمحافظة ريؼ دمشؽ كخمصت إلى كجكد عشكائية في اختيار العديد مف
أماكف االستمبلؾ  ،كتقصير الجيات المستممكة بتسديد بدالت االستمبلؾ  ،تقصير في آلية عمؿ الحككمات
المتعاقبة  ،كالمباالتيا بتنفيذ المشاريع التي مف أجميا جرل االستمبلؾ  ،كأرفقت جدكال بالمكاقع التي يتعيف فييا
بقاء االستمبلؾ كالمكاقع األخرل التي يتعيف إلغاء االستمبلؾ فييا كاعادتيا ألصحابيا  -5 ،المجنة المشكمة بقرار
مجمس الشعب رقـ  118تاريخ  2004/2/18كالمؤلفة مف خمسة أعضاء السادة  ....لمتحقيؽ في إشارات
االستمبلؾ في منطقة صمنفة ككسب  ،كقد خمصت المجنة الى أف بعض ق اررات االستمبلؾ كانت مخالفة لقانكف
()1
))2

االستمبلؾ في المادتيف الثانية كالثالثة منو))...
– راجع الصفحة  447كما بعدىا مف ىذا البحث
– مثاؿ ذلؾ  " :خامسان -مشركعات القكانيف المحالة مف السيد رئيس الجميكرية .... -1 :يتمك أميف السر

المشركع الثاني  -2(( :مشركع القانكف الناظـ لعمميات نقؿ األعضاء كزرعيا  ،السيد رئيس مجمس الشعب ،
نحيؿ إليكـ مشركع القانكف الناظـ لعمميات نقؿ األعضاء كزرعيا لعرضو عمى المجمس ،دمشؽ في
1423/11/4ىػ ػػا 2003/1/6

رئيس الجميكرية بشار األسد )) الجمسة الثالثة في  ،2003/3/18الصفحة

 59مف مذاكرات مجمس الشعب لمدكرة العادية األكلى في الدكر التشريعي الثامف .
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ثانياً -تىع يقد الل نة الدستورية كالتشريعية اجتماعايا ؼبناقشة مشاريع القوانٌن احملالة إليها
لتقرير جواز النظر دستوريان هبا أك عدمو  ،أم أف مهمة ىذه الل نة يف ىذه اؼبرحلة التأكد
من أف اؼبشركع ال يتضمن أم نص ـبالف لنصوص الدستور أك لركح اؼببادئ اليت
تضمنها  ،دكف البحث بتفاصيل اؼبوضوع  ،كتقدـ تقريرىا للم لس خالؿ أسبوع جبواز
النظر بو دستوريان إذا خال من أية ـبالفة للدستور  ،كيف حاؿ كجدت الل نة خالؼ
ذلك ق ٌد ىمت تقريرىا بعدـ جواز النظر دبشركع القانوف إىل اسلس  ،كيبقى األخًن ىو

صاحب القرار يف اعتماد تقرير الل نة أك التصويت خالفو عند عرضو على اعبلسة العامة
كدكف مناقشػػة مواد اؼبشركع ن5ن ،كقد تل أ اغبكومة إىل طلب سحب مشركع القانوف إذا
ما استشعرت أف ىناؾ توجهان لدل الل نة لرفال جواز النظر باؼبشركع دستوريانن1ن كيف
الدكرة العادية الثانية للدكر التشريعي األكؿ لعاـ  1051مثالن  :كانت عبنة الشؤكف
الدستورية كالتشريعية سلس الشعب السورم قد قررت عدـ جواز النظر دستوريان بعدة

))1

– (( تقرير لجنة الشؤكف الدستكرية كالتشريعية بجكاز النظر في مشركع القانكف الناظـ لعمميات نقؿ األعضاء
كزرعيا  :السيد رئيس مجمس الشعب  :عقدت لجنة الشؤكف الدستكرية كالتشريعية اجتماعا في الساعة الحادية

عشرة مف صباح يكـ األربعاء الكاقع في  2003//3/19برئاسة الدكتكر فيصؿ كمثكـ رئيس لجنة الشؤكف

الدستكرية كالتشريعية كعضكية مقررىا السيد احمد حاج سميماف كحضكر أكثرية أعضاء المجنة  .بحثت المجنة
مف الناحية الدستكرية في مشركع القانكف الناظـ لعمميات نقؿ األعضاء كزرعيا  ،كبعد االطبلع عمى مشركع

القانكف كأسبابو المكجبة كافقت المجنة عمى جكاز النظر فيو لعدـ مخالفتو أحكاـ الدستكر  ،كالمجنة إذ ترفع تقريرىا

لمقا مكـ ترجك عرضو عمى المجمس الكريـ لممكافقة عمى رأييا  .مع كافر االحتراـ  .الرئيس -سمعتـ التقرير فيؿ
ألحد مبلحظة عميو ؟ ال يكجد ،المكافقكف عميو  ،يشيركف برفع اليد ( رفعت األيدم ) أكثرية  ،قبؿ كيحاؿ إلى

لجنة الخدمات لدراستو مكضكعا " ))..مف كقائع الجمسة الخامسة المنعقدة /29آذار  2003مف الدكرة العادية
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– كمف ىذه األمثمة عمى مشاريع القكانيف التي أحيمت لمجنة الدستكرية لتقرير جكاز النظر أك عدمو  ،ككانت
تكجيات المجنة بأنو مخالؼ لمدستكر  ،كلـ يتسنى لمجنة بعد ذلؾ أف تقرر فيو بعد أف سحبتو الحككمة ىك :
"مشركع القانكف المتضمف تعديؿ المادة  177مف قانكف الجمارؾ رقـ  9لعاـ  " 1975ككاف يتضمف استثناء
رجاؿ الضابطة الجمركية مف المبلحقة القضائية في حالة الجرـ المشيكد بالجرائـ الناشئة عف قمع التيريب
المقترف باالشتباؾ المسمح كاعتبار التعديؿ نافذان مف تاريخ صدكر الصؾ القانكني " ،راجع مذاكرات مجمس
الشعب الدكر التشريعي الثامف  ،الدكرة العادية األكلى  ،الجمسة الثالثة تاريخ  ، 2003/3/18ص 59
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ن5ن
صوت اسلس كفق تقرير الل نة الدستورية على رد ذلك
مشاريع قوانٌن  ،ككاف قد َّ
ن1ن
اؼبشركع .

ثالثاً -مرحلة دراسة مشركع القانوف يف الل نة :

تعترب ىذه اؼبرحلة من أىم اؼبراحل اليت يبر هبا التشريع يف ؾبلس الشعب  ،ألف
مشركع القانوف ىبضع يف ىذه اؼبرحلة للتدقيق كالتمحيص من قبل عبنة أك أكثر  ،كتؤلف

الل نة اليت يطلق عليها يف الدراسات الربؼبانية "مطبخ المجلس السياسي" من ةالةٌن
دخل موضوع مشركع القانوف ضمن اختصاصهم
عضوان من أعضاء ؾبلس الشعب الذين يى ي
كحبضور فبثلٌن عن الوزارة اؼبعنية  ،كلل نة أف تستعٌن دبن ترل من الضركرم االستئناس
برأي ػػو يف اؼبوضوع اؼبطػ ػػركح عليها ن4ن  ،أم أف تطلب من اػبرباء اؼبستقلٌن أك اؼبوجودين يف
اإل دارات العامة تقدًن خربيم كطرح البدائل بتوسيع اػبيارات أمامها  ،ككذلك التواصل
مع اؼبومفٌن اؼبعنيٌن بتطبيق القانوف  ،كؽبا أف تطرح على موقع ؾبلس الشعب مشركع
القانوف موضوع الدراسة لالستفادة من اآلراء اؼبقدمة كتوسيع قاعدة اؼبشاركة ،أك أف تقوـ
الل نة بتنظيم كرشات عمل من أجل ذبميع اآلراء الفنية القابلة للتنفيذ من القطاعات
ن3ن
يبسها مشركع القانوف على كب وو مباشر أك غًن مباشر  ،كذلك
استمعية  ،اليت يبكن أف ٌ

بيغية اإلحاطة باغباجات الفنية كاإلدارية اؼبطلوب زبديبها  ،أك تفادم اآلةار اليت قد تن م
عن تقنية الصياغة التشريعية على كجو معٌن دكف كجو لخر  ،كيف ذلك فإف الل نة
))1

– مف ىذه المشركعات التي أعيدت لمحككمة بسبب كجكد عدة مخالفات ألحكاـ الدستكر  -1( :مشركع القانكف
المتضمف إدارة الرقابة كالتفتيش بمكجب كتاب مجمس الشعب رقـ /49ص.د تاريخ  -2 ، 2012/10/18مشركع
قانكف الكسب غير المشركع بمكجب الكتاب رقـ /50ص .د تاريخ  -3 ، 2012/10/18مشركع القانكف
المتضمف ىيئة مكافحة الفساد بمكجب الكتاب رقـ / 51ص.د تاريخ .) 2012/10/18

) –)2مكقع مجمس الشعب السكرم عمى العنكاف االلكتركني www.parliament . sy :
))3
))4

– المادة  89مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم
– راجع ىامش الصفحة (  )728مف ىذا ا لبحث  ،حيث أقيـ العديد مف الندكات اإلعبلمية ككرشات العمؿ التي
شارؾ فييا رجاؿ الديف اإلسبلمي كالمسيحي  ،ككذلؾ أساتذة مف قسـ القانكف الجزائي ( د.عبكد السراج  ،كد.فكاز
الصالح ) حكؿ مشركع القانكف الناظـ لعمميات نقؿ األعضاء كزرعيا الذم ألغى القانكف رقـ  31تاريخ
 1972/8/13كالمعدؿ بالقانكف رقـ  43تاريخ  1986/ 12/20كجميع األحكاـ المخالفة .
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تستطيع أف تستنبط من كل ما قيدـ إليها اؼبسار التشريعي الذم هبب السًن فيو  ،كتعمل
على اقرتاح التعديالت الالزمة على مشػػركع القانوف  ،كتقوـ دبناقشة مشركع القانوف
يصوت فيها أعضاء الل نة فقط ،
كبصياغة التعديالت كالتصويت عليها يف جلسة سرية ٌ

إذ وبق لباقي أعضاء اسلس اغبضور دكف أف يكوف ؽب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم حق التصويت ن5ن ،كتيقدـ
تقريرىا على مشركع القانوف للم لس خالؿ طبسة عشر يومان من تاريخ إحالة اؼبشركع
إليها  ،ليكوف اؼبشركع أكثر كضوحان  ،كأقل تعقيدان  ،كأكثر مولي ػ ػةن  ،كأيسر تطبيقان  ،كال
يع ز اؼبتعامل مع اإلدارة عن فهمو  ،حبيث ال ترتؾ ؾباالن لالجتهاد كاختالؼ التطبيق ،
كإذا استطاعت الل نة إقباز ذلك أةناء دراستها ؼبشاريع القوانٌن احملالة إىل اسلس تكوف
قد عملت على إنضاج البيئة التشريعية اؼبناسبة لسد الثغرات اليت يبكن أف تطاؿ النص .
رابعاً -اؼبذاكرة العامة يف تقرير الل نة  :ييطبع تقرير الل نة اؼبختصة اؼبعد حوؿ مشركع
القانوف  ،كييوٌزع قبل اعبلسة اؼبخصصة لدراستو بأربع كعشرين ساعة على األقل ن اؼبادة
 54ن من النظاـ الداخلي  ،كييدرج يف أكؿ جلسة تلي ىذه اؼبهلة  ،كتبدأ اؼبداكلة
العامة يف اؼببادئ العامة اليت يقوـ عليها اؼبشركع  ،كاليت عادة ما يكوف مشار إليها على
كبو صريح ضمن األسباب اؼبوجبة اؼبرفقة دبشركع القانوف أك يستدؿ من خالؿ ما
اؼبشرع ربقيقها من كراء
تضمنتو ىذه األسباب عليهػػا  ،كعلى األىداؼ اليت يرمي ٌ
عرضو كإقراره من قبل اسلس  ،كيبدك يف ذلك أف لكل قانوف كجهاف  :كجو خاص

بالفلسفة العامة أك السياسة العامة للقانوف اليت يلتزمها كيصدر كفقها كيرتصبها  ،كالوجو
اآلخر ىو جانب النصوص نفسها  ،فإذا كاف ربديد النص كصياغتو كدراسة مدل
ربقيقو اؽبدؼ مهمان يف العمل التشريعي  ،فاألىم من ذلك كضوح الفلسفة العامة أك
السياسة العامة اليت يستهدفها القانوف  ،كىو ما هبرم مناقشتو عند مناقشة مبدأ أم

))1

– نصت المادة -;:مف النظاـ الداخمي عمى أف " :أ -جمسات المجاف سرية كلكؿ عضك الحؽ في حضكر

اجتماعات المجاف كابداء الرأم في المكاضيع التي تبحثيا  ،ب  -يحؽ لمجنة أف تقرر إجراء المناقشة كالتصكيت

بحضكر أعضائيا فقط" .
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مشركع قانوين باإلضافة إىل الظركؼ اليت أدت إىل تقديبو  ،كاؽبدؼ السياسي الذم
يبتغيو مشرع القانوف كمدل مالئمة ىذا اؽبدؼ للمبادئ اليت استقر عليها استمع
كاؼببادئ االقتصادية أك االجتماعية أك السياسية اؼبطبقة  ،كقد أةارت مناقشات ؾبلس
الشعب جدالن حوؿ الغايات اؼبتعلقة ببعال مشاريع القوانٌن ،كاآلةار الناصبة عن اعتماد
اؼببدأ الوارد فيها  ،كأنبها فكرة العمل دبكافأة اؼبقصر يف الديوف كااللتزامات اؼبرتتبة
للدكلة يف الضرائب كالرسوـ أك للمصارؼ العامة ن صدكر العديد من اؼبراسيم كالقوانٌن
اليت تتضمن إعفاء مكلفي الضرائب كالرسوـ من الفوائد اؼبرتاكمة عن عدـ التسديد ،
أك جدكلة أقساط القركض أك فوائدىا ن كبالتايل التأسيس لفكرة أف اؼبقصر يكافئ
كيتحقق لو امتيازا ماليان باإلعفاءات أك اعبدكلة  ،على حساب اؼبواطن اؼبلتزـ الذم
يدفع يف اؼبواعيد احملددة كالذم ال وبظى بأم حافز أك تسهيالت  ،كما يتضمنو من
ن5ن

ـبالفة ؼببدأ اؼبساكاة أماـ القانوف .
كبعد االنتهاء من اؼبداكلة العامة يسأؿ الرئيس اسلس حوؿ االنتقاؿ ؼبناقشة مواده
يصوت اسلس لصا االنتقاؿ  ،فإف ذلك يعد رفضان للمشركع
ماد نة مادة  ،فإذا مل ٌ
ناؼبادة 500ن من النظاـ الداخلي  ،كال هبوز إعادة طرحو ؾبددان قبل مضي ستة أشهر
على رفضو ن اؼبادة 5/ 550ن من النظاـ الداخلي .

خامساً -مناقشة مواد مشركع القانوف كتقرير الل نة :إذا كافق اسلس على االنتقاؿ
ؼبناقشة مواد اؼبشركع ماد نة مادة يبدأ اسلس باؼبداكلة حوؿ كل مادة  ،كيبكن لألعضاء
أف يتقدموا بتعديالت على نصوص ىذه اؼبواد مكتوبة إىل رئيس اسلس ن اؼبادة 505ن

) –)1صدر العديد مف المراسيـ التشريعية منيا مثبلن المرسكـ التشريعي رقـ  69تاريخ  2004/9/30المتضمف جدكلة
القركض الزراعية  ،المر.ت رقـ  50تاريخ  2004/8/25المتضمف إعادة جدكلة القركض كالتسييبلت الممنكحة

لممشاريع المتأخرة عف سداد التزاماتيا تجاه المصرؼ الصناعي كاعفائيا مف فكائد التأخير كالغرامات  ،كالمر.ت رقـ
 45تاريخ  2005/5/6المتضمف إعفاء مكمفكا ضريبة الدخؿ العائدة ألعكاـ  ،2003كالمر .ت رقـ  29تاريخ
 2003/7/5المتضمف إعادة جدكلة القركض الممنكحة لممشاريع السياحية  :لممزيد  :راجع مثبلن المداخبلت التي
قدمت أثناء مناقشة المرسكـ رقـ  2تاريخ  1999 /2/6المتعمؽ بإعفاء مكمفي الضرائب كالرسكـ  ،مذاكرات مجمس

الشعب السكرم الدكر التشريعي السابع الدكرة العادية الثانية  ،الجمسة الثالثة بتاريخ 1999/2/17
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من النظاـ الداخلي  ،كعند عرضها يبكن أف يطلب أحد األعضاء أك رئيس الل نة أك
مقررىا إح التها إىل الل نة لدراستها  ،كإعداد التقرير حوؽبا إذا ارتأل اسلس ذلك ،
كىذه اؼبداكلة تتيح لعدد كبًن من األعضاء اؼبختصٌن كغًن اؼبختصٌن منهم يف ؾباؿ
اؼبوضوع اؼبطركح كاغباضرين يف اعبلسة العامة  ،أف يدققوا بانتباه شديد يف تقرير الل نة
كاؼبشركع كيقوموا بفحصو ؾبددان  ،كالتعديل على النص باإلضافة أك التوضيح أك
تصويب صياغة النص شكالن كموضوعان  ،كىنا يأيت دكر اسلس بأف يبذؿ األعضاء
جهدىم كأفضل اإلمكانيات اؼبتاحة كي ال يسمحوا دبركر قوانٌن تفتح الطريق أماـ
الفاسدين لالستفادة من عدـ كضوحها أك عدـ موليتها أك عدـ دقتها .
سادساً -اؼبداكلة الثانية دبشركع القانوف  :بعد التصويت على مواد مش ػػركع القانوف
مادةن مادة  ،فإف األصل أف مشركعات القوانٌن ىذه ال زبضع إال ؼبداكلة كاحدة  ،إال

أنو يبكن إخضاعها جزئيان أك كليان إىل مداكلة ةانية  ،يف حاؿ كافق اسلس علػ ػى
إجرائها  ،على أف يبٌن العضو طالب إعادة اؼبداكلة اؼبواد اليت يرغب طرحها ؾبددان
للمداكلة الثانية  ،كاألسباب اؼبوجبة ؽبذا الطلب  ،كللم لس أف يبت بالتعديالت
يصوت اسلس على
اؼبقرتحة يف إعادة اؼبداكلة دكف أف يعيد النص إىل الل نة  ،ل ٌ
ؾبمل مشركع القانوف .
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ادلطهة انثاٍَ
انتؼدَالخ ادلمديح ػهً يشروع انماَىٌ

إف إعطاء مشركع القانوف اؼبقدـ من اغبكومة الفرصة للمركر أماـ كل اإلجراءات
اؼبرحلية اؼبنصوص عليها يف النظاـ الداخلي كمناقشتو  ،يضع اسلس أماـ مسؤكلياتو يف
كضع كل إمكاناتو للنهوض باألمانة اؼبوكلة إليو يف سبثيل مصا الناخبٌن كاؼبوامبة من قبل
األعضاء على حضور جلسات الل اف كاعبلسات العامة  ،كالتحضًن للمناقشات بطلب
اؼبعلومات أك البحث عنها  ،كعدـ االستهانة بدكر اسلس يف ربسٌن ـبرجات العمل
التشريعي للم لس  ،دبا ىبدـ التنمية اؼبطلوبة يف استمع  ،كمكافحة الفساد التشريعي
ضمن اؼبنظومة التشريعية الكاملة اؼبوضوعية كاإلجرائية  ،كاإلقداـ على التعديل  -دكف
تردد -عند االقتضاء  ،كلدراسة التعديالت اليت يبكن للم لس أف يقدمها  ،فإننا
سنبحث يف التعديالت اليت تقدـ أةناء دراسة مشركع القانوف يف الل نة الربؼبانية  ،ككذلك
التعديالت اليت تدخل على مشركع القانوف أةناء مناقشة تقرير الل نة اؼبختصة يف اعبلسة
العامة  ،كذلك ضمن فرعٌن :
الفرع األول  :التعديالت أمام اللجنة
الفرع الثاني  :التعديالت في الجلسة العامة
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الفرع األول
التعديالت أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام اللجنـ ـ ـ ـ ــة
نظران لكوف الل نة الربؼبانية ىي اؼبطبخ السياسي  ،الذم تيدرس فيو مشاريع
كاقرتاحات القوانٌن من قبل ؾبموعة من األعضاء األكثر زبصصان من الناحية العلمية
كالعملية ك تدخل يف ؾباؿ رغبتهم باؼبواضيع الداخلة يف اختصاص كل عبنة  ،كتتم ىذه
اؼبناقشة حبضور فبثل عن اعبهة التنفيذية اليت أعدت اؼبشركع  ،كاليت من اؼبفركض أنو يليب
ضر ىذه اعبهة لتدافع عن كجهة
متطلبات كحاجة العمل لدل تلك اعبهة التنفيذية  ،ى
كرب ي
نظرىا فيما يرمي مشركع القانوف لتحقيقو من أىداؼ  ،كيتم تبادؿ كجهات النظر مع
أعضاء الل نة  ،كعند تباين اآلراء بٌن أعضاء الل نة حوؿ مادة ما  ،يصار إىل إجراء
تسويات كتقدًن التعديالت على مشركع القانوف اؼبقدـ من اغبكومة  ،كمن خالؿ
استعراض العمل ضمن الل نة  ،الذم يتم كفق األصوؿ اؼبنصوص عليها يف النظاـ
الداخلي  ،فإنو يبكن أف نتبٌن التعديالت اليت ذبرم على مشركع القانوف داخل الل نة
بعد التعرؼ على بعال األحكاـ الناممة لعملها :
أوالً -نصاب الحضور في اجتماعات اللجان  :تؤلف الل نة الدائمة من ةالةٌن
عضػ ػ ػوان على األكثر ،كحا ينعقد اجتماع الل نة يتعٌن أف وبضر نصف عدد أعضاء
الل ن ػػة على األق ػ ػػل  ،كما تعانيو الل اف الدائمة يف ؾبلس الشعب ىي ماىرة الغياب اليت
تبدأ بالتزايد بعد انتهاء السنة األكىل من الدكر التشريعي لتصل إىل حد غياب النصاب
القانوين كفق أحكاـ النظاـ الداخلي الجتماعات الل نة ن5ن ،كىو أحد أىم عوامل
معظم التقارير اليت تعدىا الل نة كالتعديالت اليت تتضمنها  ،كأماـ ىذا الضعف يربز دكر
التعديالت اليت تضاؼ على مشركع القانوف يف اعبلسة العامة  ،كىو أمر لو ؿباسنو
))1

– راجع مذاكرات مجمس الشعب في الدكر التشريعي السابع  ،الدكرة العادية الثانية  ،الجمسة الحادية عشر
بتاريخ . 1999/3/22
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كمثالب ػو  ،ككاف النظاـ الداخلي قد أجاز ألعضاء اسلس من خارج الل نة حضور
اجتماعات الل نة  ،دكف حق التصويت  ،كيبكن لل نة أف تقرر إجراء اؼبناقشة كالتصويت
ن5ن
حبضور أعضائها فقط .
ثانياً -األعمال اإلدارية في اللجنة  :األصل أف اإلشراؼ على األعماؿ اإلدارية
السابقة كالالحقة الجتماع الل نة منا هط دبقرر الل نة الذم يعاكنو مومف أك أكثر ن1ن،
حيث يقوـ ىذا اؼبومف بأعماؿ الل نة التحضًنية يف ييئة األكراؽ كمشركعات القوانٌن
اليت تدخل يف اختصاص الل نة كاحملالة إليها من رئاسة اسلس  ،كما يقوـ بتنظيم كتوزيع
إضبارة لكل عضو تضم مشركع القانوف  ،كمن اؼبفركض أهنا تضم كذلك الوةائق اػباصة
هبذا اؼبشركع يف بداية كل جلسة  ،كما يتوىل األعماؿ الكتابية يف الل ن ػػة  ،كيقوـ بتحرير
ؿبضر لكل جلسة من جلسات الل اف  ،يدكف فيو أظباء األعضاء اغباضرين كيذيل
بتواقيعهم  ،ككذلك أظباء الغائبٌن  ،كملخص للمناقشات اليت دارت بالل نة كالقرارات
اليت انتهت إليها  ،كيقوـ بتفري ىذه احملاضر كتسطًن الكتب كاؼبراسالت الالزمة إلقباز
عمل الل نة  ،كـباطبة اعبهات الرظبية عن طريق رئيس اسلس بتوقيع رئيس الل ن ػػة ،
ككذلك يقوـ بتحرير تقرير الل نة الذم يعد من قبل رئيس الل نة كمقررىػ ػ ػػا ن ،(4كعلى
ىذا النحو فإف الدعم اإلدارم كالتقين الكامل لل نة كأعضائها ضعيف  ،كال يبكن
ؼبومف كاحد أف يؤمن سول اؼبستلزمات الركتينية اليت ال يبكن أف تنطلق بأداء الل نة
بعيدان عن اغبد األدىن من الفعالية .
))1

– نصت المادة  87مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب عمى أف  " :أ  -جمسات المجاف سرية كلكؿ عضك الحؽ
في حضكر اجتماعات المجاف كابداء الرأم في المكاضيع التي تبحثيا  ،ب  -يحؽ لمجنة أف تقرر إجراء

()2
))3

المناقشة كالتصكيت بحضكر أعضائيا فقط".
– عمى أرض الكاقع لكؿ لجنة في مجمس الشعب السكرم مكظؼ إدارم كاحد .
– نصت المادة  83مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب  " :أ  -يقكـ باألعماؿ الكتابية في كؿ لجنة مكظؼ أك
أكثر مف مكظفي المجمس لمعاكنة المقرر في أعماؿ المجنة كفي تييئة األكراؽ كالمشركعات كالتقارير  ،ب -
يييئ المكظؼ إضبارة لكؿ عضك تضـ المشركعات كاقتراحات القكانيف كالكثائؽ الخاصة بيا كتكزع عمى أعضاء
المجنة في بدء كؿ جمسة" .
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ثالثاً -صالحيات اللجنة الدائمة  :تأيت أنبية الل اف الدائمة من أهنا ؾبلس يمصغر من
أعضاء ؾبلس الشعب لو صالحيات كاسعة كمفيدة لتعزيز األداء الربؼباين للم لس من
حيث النتي ة إذا استثمرت كفق ما ىو منصوص عليو  ،أك ق توميف ىذه الصالحيات

لتوسيع اػبيارات أماـ الل نة كأماـ اسلس يف اعبلسة العامة كذلك ألف :
أ -من صالحيات ككاجبات الل نة دعوة فبثلي السلطة التنفيذية من الوزراء كاؼبومفٌن
لبياف كجهة نظر اعبهة التنفيذية  ،اليت أع ٌدت اؼبشركع للحضور أماـ الل نة كلإلجابة
على استفسارات األعضاء اغباضرين ن من الل نة كخارجها ن يف اجتماع الل نةن5ن،
كلل هة التنفيذية يف ىذه اغبالة اصطحاب اػبرباء غًن اؼبومفٌن الذين سانبوا يف إعداد
مشركع القانوف أك استعانت بآرائهم أةناء إعداده  ،يف حٌن أف اغبضور يف اعبلسة
العامة قد استقر كفق التقليد الربؼباين أالٌ يكوف إال للوزراء فقط  ،فبا هبعل اإليضاحات
كاؼبعلومات اليت ربصل عليها الل نة من األنبية  ،حبيث تعزز رأم الل نة كاؼبدكف يف
التقرير أماـ اعبلسة العامة سواء كاف باإلصباع أك باألكثرية  ،كىو أقصى ما كانت تل أ
إليو الل اف الدائمة يف ؾبلس الشعب السورم خالؿ األدكار التشريعية اؼباضية .

ب -لل نة صالحية طلب اؼبعلومات من غًن اعبهة التنفيذية كمومفيها اؼبمثلة كاغباضرة
يف اجتماع الل نة  ،حبيث يبكنها عن طريق رئيس اسلس أف تطلب مباشرة من الدكائر
الرظبية كالبلديات كاؼبؤسسات العامة كسائر اعبهات اؼبرتبطة هبا  ،أية معلومات أك
كةائق أك أكراؽ أك إيضاحات تتعلق دبشركع القانوف موضوع البحث  ،كاليت يتعٌن
))1

– المادة  86مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب  " :أ  -عمى المجاف أف تطمب إلى السمطة التنفيذية إيفاد مف
يمثميا مف الكزراء أك المكظفيف لبياف كجية نظرىا في الشؤكف التي تدرسيا المجنة أك لئلدالء بما تطمب مف
إيضاحات حكؿ المكاضيع الداخمة ضمف اختصاصيا كعمى السمطة التنفيذية أف ترسؿ مف يمثميا في المكعد
الذم تحدده ليا المجنة ،كال يجكز البت بشأف المراسيـ أك المشركعات أك االقتراحات المعركضة لمبحث كالتقرير
قبؿ سماع رأم الكزير المختص أك مف يمثمو فييا إال في حاؿ تمنع السمطة التنفيذية عف تمبية الطمب  ،ب -
لكؿ عضك في المجنة أف يكجو عف طريؽ رئيسيا األسئمة الشفيية إلى السمطة التنفيذية كعمى ممثؿ ىذه السمطة
اإلجابة شفيي نا أك خطيان ضمف ميمة أسبكع عمى األكثر أما األسئمة الخطية فتقدـ عف طريؽ رئاسة المجمس" .
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عليها اإلجابة خالؿ طبسة عشر يومان ن5ن ،كىو ما يتيح ؽبا إجراء اؼبقارنة كتدقيق
اؼبعلومات كتوسيع إطارىا لتتمكن من اإلحاطة باؼبوضوع من كافة جوانبو  ،كليكوف
دعمها أك إجراء التعديالت على مشركع القانوف مستندان إىل أرضية معرفية متساكية

قدر اؼبتاح مع السلطة التنفيذية اليت أعدت مشركع القانوف  ،كدبا أف الثقافة السائدة
لدل األغلبية يف اسلس "أهنم كاغبكومة طرؼ كاحد " فإف استخداـ ىذا النوع من
الصالحيات مل يكن إال باغبد األدىن كضمن إطار االستثناء .
ت -لل نة صالحية االستعانة باػبرباء كاؼبختصٌن كدبن ترل ضركرة لالستعانة برأيهم من
خارج اإلدارات الرظبية معدة اؼبشركع أـ من خرباء مستقلٌن أك من ترل الل نة بأهنم
خرباء ؿبػ ػ ػػايدين  ،كفبن ؽبم القدرة على توسيع اػبيارات كتقدًن اغب ة العلمية كاؼبعرفية
اؼبرتبطة هبذ ه اػبيارات  ،أك فبن ؽبم القدرة على تصور النتائج اليت قد يرتبها مشركع
القانوف يف أم صيغة أقر هبا  ،كىو ما يستفاد من نص اؼبادة  45من النظاـ الداخلي
سلس الشعب ن1ن ،كىذا النوع من الصالحيات معطل لعدـ كج ػود بيوت خربة
برؼباني ػ ػ ػ ػ ػة  ،أك مراكز معلومات مستقلة يف سورية  ،كىناؾ سيطرة شبو كاملة من
اغبكومة على اؼبعلومات اؼبرتبطة باألداء اغبكومي كاألرقاـ اؼبالية كاإلحصائيات .
كيالحع أف الل اف الدائمة يف ؾبلس الشعب السورم يمقلة يف استخداـ ىذه
الصالحيات مقارن نة مع عدد التشريعات اؼبعركضة على جدكؿ أعماؽبا للبحث فيها  ،كال
تل أ إليها على كبو شػػبو دائم  ،مع أف ىناؾ حاجة ملحة الستثمار ىذه الصالحيات
كالنظر إليها من قبل عباف الربؼباف على أهنا كذلك يف مل توسع اؼبعارؼ  ،كتعقد اؼبسائل
))1

– المادة  85مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب  " :لمجاف أف تطمب مف الدكائر الرسمية كالبمديات كالمؤسسات
العامة كسائر الجيات كالييئات المرتبطة بيا أية أكراؽ أك معمكمات أك إيضاحات تختص بالمكضكعات
المطركحة لدييا لمبحث .كعمى ىذه الدكائر كالمؤسسات أف تمبي الطمب خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان".

) -)2نصت المادة  89عمى أنو  - " :لمجاف االستعانة بمف ترل ضركرة االستئناس برأيو في مكضكع معركض
عمييا لمبحث" .
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من الناحية التقنية كاالجتماعية كالفنية اليت تعاعبها التشريعات اغبديثة اؼبطركحة على
الل اف كاسلس  ،بينما على األغلب يعتمد أعضاء ؾبلس الشعب السورم على خربايم
الفردية يف تقدًن التعديالت كصياغتها ن5ن ،كبالطبع فإف ذلك ال ينفي اجتهاد البعال يف
اغبصوؿ على الدعم الفين بطرؽ شخصية  ،كىذه التعديالت اليت تقدـ إىل الل نة
تصنف إىل نوعٌن حسب مقدميها :
 تعديالت مقدمة من أعضاء الل نة اليت تتوىل دراسة مشركع القانوف أةناء حضورىماجتماعات الل نة كىي التعديالت األكثر شيوعان .
 تعديالت تقدـ من أعضاء اسلس من خارج الل نة  ،الذين يركف كجوب إجراءتعديل ما أك إبداء رأم حوؿ مشركع قانوف معركض على إحدل الل اف  ،كىذه
التعديالت إما أف تقدـ أةناء حضورىم جلسات الل نة كمتابعتها  ،أك أف يدفعوا هبذه
التعديالت إىل رئيس اسلس كالذم وبيلها بدكره إىل الل نة الدارسة  ،كىذا النوع من
ن1ن
فعاؿ .
التعديالت أقل شيوعان ،كغًن موجود على كبو ٌ
وكذلك فذن التعديالت المقدمة أمام اللجنة على مشروع القانون تنقسم من حيث
نوعها إلى نوعين شكلية وموضوعية .
ٔ -التعديالت الشكلية :
كىي التعديالت اليت ال سبس الغاية اليت انصرفت إليها إرادة كاضع النص  ،كغالبية
ىذه التعديالت تىدخل يف إطار التصحيح اللغوم نالنحوم كاإلمالئي ن ،كتزخر هبا
))1

– روال القدسي  ،كرقة عمؿ بعنكاف "مبادرة األمـ المتحدة في اإلصبلح البرلماني في سكرية – دراسة عف الكضع
الراىف لمجمس الشعب في سكرية "  ،اإلصبلح البرلماني عف أعماؿ المؤنمر السنكم الثاني لمبرنامج البرلماني
بكمية االقتصاد كالعمكـ السياسية بجامعة القاىرة بالتعاكف مع مؤسسة ككنراد أديناكر األلمانية بمصر المنعقد

))2

مابيف  ، 2003/7/17-15تحرير د .عمي الصاكم  ،ص 223
– نصت المادة  88مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب عمى أنو  " :لكؿ عضك بدا لو رأم أك تعديؿ في مكضكع
محاؿ إلى لجنة لـ يكف ىك مف أعضائيا كتعذر عميو حضكر مناقشتو فييا أف يقدمو لرئاسة المجمس إلحالتو إلى
تمؾ المجنة" .
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ؿباضر اجتماعات الل اف كمذاكرات اعبلسة العامة سلس الشعب السورم  ،حا أنو
ق التصويت من قبل اسلس يف الدكر التشريعي الثامن ألكثر من مرة على أف يقوـ
بعال األعضاء اؼبشهود ؽبم باؼبقدرة اللغوية على تسليم جدكؿ تصويب ؼبكتب اسلس
يتم العمل بو  ،حرصان على كقت اسلس أةناء اؼبداكلة دبشركع القانوف ن5ن ،على أنو
يشرتط أف تبقى ىذه التعديالت اللغوية ن اإلمالئية كالنحوية ن يف إطار الشكل دكف
أف ربدث تغيًنان يف أحكاـ النص عند كقوع التعديل عليو هبذا النوع من التصحيح ،
كإذا كاف سيؤدم ىذا التعديل بالتصويب اللغوم إىل التغيًن يف اغبكم اؼببين علي ػ ػو
النص  ،أك الذم يهدؼ إىل ربقيقو  ،أك إذا ش ٌك ىل إضافة جديدة علػ ػ ػ ػ ػ ػى ىذه
األحكاـ  ،فإف التعديل عند ذلك سيدخل ضمن التعديل اؼبوضوعي الذم وبتاج
غبرص كتدقيق من قبل األعضاء يف الل نة  ،كيف اعبلسة العامة إذا تبنٌتو الل نػ ػػة يف

تقريرىا  ،كما قد يأيت التعديل الشكلي اؼبقرتح من أحد األعضاء بإعادة صياغة اؼبادة
على شكل فقرات لتسهيل تناكؿ النص من القارئ .
ٕ  -التعديالت الموضوعية :
كىذا النوع من التعديالت تنصرؼ فيو إرادة العضو إىل التعديل يف مضموف
النص عبهة التوصيف أك اغبكم الذم ينتهي إليو النص أك الغاية اليت يرمي إىل ربقيقها
نص اؼبشركع يف إحدل مواده أك بعال منها  ،كىذه التعديالت هبب أف تتم كفق
ضوابط  ،كعلى ؾبموع أعضاء الل نة اغباضرين العمل على تأمينها من خالؿ مناقشة
ىذه التعديالت كالتصويت علي ػػها  ،إذ يتعٌن أف يأيت التعديل اؼبقرتح ضمن ىذه
الضوابط كمنها:
 -"5ال يصح أف يأيت التعديل اؼبقرتح دبا ىبالف الدستور كمبادئو ألف التشريع يف دكلة
القانوف يعين أف تبقى السلطة التشريعية ملتزمة بالقواعد الدستورية الشرعية  ،كمن أنبها
))1

– راجع مذاكرات مجمس الشعب السكرم لمدكر التشريعي الثامف  ،الدكرة الخامسة  ،الجمسة السابعة كالثامنة
بتاريخ  2004/6/1كبتاريخ  2004/5/19ص 576
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مبدأ سيادة القانوف اؼبستند إىل مبدأ ظبو القاعدة الدستورية  ،كبذلك يتعٌن اغبرص
على أف يبقى النص اؼبقرتح مراعيان مثالن ؼببدأ اؼبساكاة كتكافؤ الفرص بٌن اػباضعٌن
ألحكامو  ،كأال يعلو أحد فوؽ القانوف  ،أك أف يأيت التعديل اؼبقرتح تعزيزان للمبادئ

الدستورية كمنها مثالن اقرتاح إلغاء النصوص القانونية يف أم مشركع قانوف إذا كانت
تقضي حب ب حق التقاضي  ،أك إذا تضمن مشركع القانوف ذباكزان على مبدأ فصل
السلطات كافتئاتان على حقوؽ السلطة القضائية أك تعطيالن إلحدل كسائل إعماؿ
مؤسسة تفريد العقاب  ،كما ىو اغباؿ مثالن عند منع القاضي من منح احملكوـ عليو

األسباب اؼبخففة التقديرية  ،إذ يتعٌن أف يشعر القارئ من اؼبختصٌن كغًن اؼبختصٌن
أف اؼبشرع ق ٌدر ىذه اؼببادئ تقديران مناسبان  ،كذبنب إقرار النص يف حاؿ تضمن ما
ىبالفها دكف أف يبادر القرتاح التعديل من أجل تعزيزىا  ،كالتقدير اؼبناسب يعين أف
من حق ؾبلس الشعب أف سبتد رقابتو الدستورية السياسية الذاتية إىل بواعث التشريع أك
مدل مالءمتو للظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية يف استمع ن5ن.
ومن المثير للجدل أن األداء التشريعي للجان  ،ومن ثم للمجلس لم يكن
خالل األدوار التشريعية السابقة منضبطاً على نحو دائم بهذه القاعدة  ،والدليل
على ذلك  ،الكم الهائل من التشريعات التي أسس

لمخالفات دستورية

استمرت بالظهور ضمن نصوص مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية المحالة إلى
المجلس  ،وقد جارت السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بهذه المخالفات  ،ولم
يتم ّكن المجلس عبر اآلليات المتاحة لو من تعديل ىذه المشاريع أو المراسيم
))1

– في حيف أف المحكمة الدستكرية كفؽ أحكاـ الدستكر السكرم لسنة  2012لف يككف مف اختصاصيا البحث
في ضركرة التشريع أك عدـ ضركرتو أك في مبلئمتو أك حكمتو كانما ستكتفي بظاىر النص في مشركع القانكف
لفحص دستكريتو  ،لممزيد :ارجع د .أحمد كماؿ أبو المجد  ،الرقابة عمى دستورية القوانيف في الواليات
المتحدة األمريكية واإلقميـ المصري  ،طبعة عاـ  ، 9<90بدوف دار نشر  ،ص  ، 77:كذلؾ  :د جابر جاد
نصار األداء التشريعي لمجمس الشعب والرقابة عمى دستورية القوانيف في مصر  ،دار النيضة العربية

بالقاىرة  ،الطبعة األولى <<< ،9ص 997
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التشريعية التي استمرت حتى استقرت على ىذا النهج  ،ويمكن أن نحيل األمر
على ما كنا قد بحثناىا عند تقدير الوزن السياسي لمجلس الشعب السوري ،

والمحددات الداخلية المرتبطة بالثقافة البرلمانية وقدرة األعضاءن 5ن.

ن -1ال هبوز أف تقدـ تعديالت من األعضاء زبالف أحكاـ اؼبعاىدات كاالتفاقيات
عين يف
الدكلية اليت صادقت الدكلة على االنضماـ عليها  ،ىذا فضالن عن أف اسلس ىم ه
حاؿ كرد يف مشركع القانوف اؼبقدـ من اغبكومة ما ىبالف ىذه اؼبعاىدات
يصوب ذلك بإدخاؿ التعديالت الالزمة عليو  ،كينطبق األمر
كاالتفاقيات الدكلية أف ٌ
على أم مرسوـ تشريعي يف حاؿ تضمن تلك اؼبخالفة  ،إذ أف اؼبصادقة على
االنضماـ يعين أف أم تشريع الحق ستقوـ اغبكومة بتقديبو لتعديل أحكاـ نافذة  ،أك
إصدار تشريع جديد يتعٌن أف يلتزـ بأحكاـ ىذه اؼبعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ،
كأف ال يتضمن أحكامان ـبالفة  ،كيالحع أف اغبكومة كانت تقوـ خالؿ األدكار
التشريعية السابقة بإعادة إنتاج بعال القوانٌن دكف النظر لبعال ىذه االتفاقيات أك
اؼبعاىدات اليت انضمت إليها  ،كاليت قد تتضمن امتيازات منحت ؼبصلحة الدكلة
السورية  ،كذلك بسبب ضعف اؼبتابعة لدل الكادر اإلدارم اؼبعين  ،أك ألسباب
تتعلق بالكفاءات لدل األجهزة الفنية اليت تعمل داخل اغبكومة يف فهم دكرىا ن1ن،

) -)1وكانت وزارة العدؿ في سورية قد تنبيت لذلؾ مؤخ ار "وتـ تشكيؿ لجنة بموجب القرار الوزاري رقـ (/5605ؿ)
تاريخ5095/90/9:ميمتيا حصر القكانيف التي ( تحظر عمى القضاة منح األسباب المخففة التقديرية  ،أك
تمؾ التي تمنح اختصاصا قضائيا إلى جية غير قضائية  ،أك التي تحجب حؽ التقاضي عف أي شخص
طبيعي أو اعتباري أو التي تمنع سموؾ طرؽ الطعف والمراجعة القانونية) بغض النظر عف البحث في
األسباب المكجبة التي دعت المشرع إلقرارىا عمى ىذا النحك .
()2

 صدر قرار عف رئاسة مجمس الكزراء بالسماح بتصدير غنـ العكاس الحي  ،دكف االلتفات إلى حؽ سكرية كفؽاتفاقية التنكع الحيكم كالعرؽ النادر في تتبع النكع المحمي كاالمتيازات المعطاة لمدكؿ المنضمة كالمصادقة عمى
ىذه االتفاقية  ،ككاف قد صدر المرسكـ التشريعي  18تاريخ  2004/2/15قبؿ ذلؾ  ،كلـ يمحظ تمؾ
االمتيازات المشار إلييا في االتفاقية الدكلية كاكتفى بفرض رسـ مالي جمركي عشر ليرات سكرية عمى=
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ككذلك عدـ كجود كادر فين متخصص لدل ؾبلس الشعب ؼبتابعة البحث كالتقصي
يف ىذا اساؿ  ،كتقدًن الدعم اؼبعلومايت لألعضاء أك لل اف  ،إذ يعتمد بعال
األعضاء على متابعتهم الشخصية أك اؼبعلومات اليت صادؼ ؽبم االطالع عليها .

 -"4أف يكوف التعديل منس مان مع اؼبصطلحات كاؼبفاىيم القانونية اليت تتضمنها
القوانٌن األخرل اؼبوجودة كاليت ينتمي إليها مشركع القانوف أك يرتبط هبا  ،إذ ال هبوز
إعطاء مفاىيم مغايرة للمصطلحات اؼبتعارؼ عليها  ،كيتعٌن توحيد ىذه اؼبعايًن  ،كىو
أمر مهم لتنسيق القانوف مع اؼبنظومة القانونية إعماال ؼببدأ الشفافية ن5ن .

=تصدير المكاشي كمنيا العرؽ النادر مف غنـ العكاس راجع  :مذاكرات مجمس الشعب الدكرة العادية الثانية ،
))1

الجمسة  ،20تاريخ  2007/12/13مف الدكر التشريعي التاسع .
– كمثاؿ ذلؾ :عندما عمد مجمس الشعب في الدكر التشريعي السابع  ،كظنان منو كفؽ ما تضمنو كتاب رئيس
مجمس الشعب المؤرخ في  2002/12/19المرفؽ بمشركع القانكف الذم أقر بأنو يقكـ بتخفيؼ العقكبة
المفركضة عمى الجرـ المنصكص عنو في المادة الثانية في الفقرة الثانية مف البند ثانيان مف مشركع القانكف

المتضمف تعديؿ القرار بقانكف رقـ 44تاريخ  1960/2/16المتعمؽ بمخالفات البناء إلى إقرار القانكف بجمسة
 2002/12/14مع إدخاؿ تعديؿ عمى النص  ،حيث جاء النص بمشركع الحككمة ( تككف العقوبة األشغاؿ
الشاقة المؤقتة كالغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصؿ انييار كمي أك جزئ ناجـ عف عدـ حيازة البناء
المتانة الكافية أك نجـ االنييار عف اإلضافة أك التفريغ كالتعديؿ بشكؿ يتعارض مع نظاـ البناء )  ،في حيف
أف المجمس أدخؿ تعديؿ عمى مطمع الفقرة لتصبح ( كتككف األشغاؿ المؤقتة كالغرامة المحددة في الفقرة السابقة
 ، ).....كقد اعترض رئيس الجميكرية عمى القانكف المقر مف المجمس بمكجب كتاب االعتراض الذم تمي في

الجمسة الثالثة بتاريخ  2003/3/18مف الدكرة العادية األكلى مف الدكر التشريعي الثامف  ،كقد تضمف كتاب
االعتراض ( ....أنو مف غير الجائز النص عمى عقكبة غير كاردة في قانكف العقكبات العاـ ....إال بعد إدخاؿ
التعديؿ البلزـ عمى قانكف العقكبات العاـ ....كاف مقتضى التعديؿ الذم أدخمو مجمس الشعب عمى ىذه الفقرة ،
ىك إحداث عقكبة جديدة خالية مف أم مدلكؿ محدد أك مفيكـ قضائي كاضح مما سيخمؽ إشكاالت قانكنية
معقدة في فيـ المقصكد مف ىذه العقكبة أك تكصيفيا عند كضع ىذا القانكف مكضع التطبيؽ  ، )...كقد أحاؿ
المجمس كتاب االعتراض إلى لجنتي الخدمات كالشؤكف الدستكرية كالتشريعية لدراستو كتقديـ التقرير حكلو كتـ
العكدة إلى نص مشركع القانكف بعيدان عف التعديؿ الذم أقره المجمس سابقان كأصدر بعد ذلؾ رئيس الجميكرية

القانكف برقـ  2003 /1المتعمؽ بمخالفات البناء الذم عدؿ فيما بعد بصدكر القانكف رقـ  59لعاـ  ، 2008ثـ
بالقانكف الجديد رقـ /40لعاـ 2012
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 -"3إف أم تعديل ييقدمو األعضاء يف الل نة يىتعٌن أف يوبافع على صياغة قانونية
جيػ ػ ػ ػ دة  ،كأف يسعى األعضاء من خالؿ التعديالت اؼبقدمة ألف يكوف مشركع القانوف
أكثر ترابطان  ،باعتباره أداةن للضبط االجتماعين5ن ،كالقواعد القانونية اليت يتضمنها شاملة

لكافة جوانب اؼبوضوع الذم يتوىل تنظيمو مشركع القانوف  ،حا اليضطر اؼبشرع لتكرار
ن1ن
التعديل خالؿ فتػػرة قصًنة  ،أك ما يسمى بظاىرة التضخم التشريعي  ،فبا ىىبليق إرباكان
عمليان يف مراكز األفراد احملكومٌن بو  ،كقانونيان يف العمل القضائي عند الفص ػػل ف ػ ػ ػػي
النزاعات  ،كاضطرابان يف ربويل السياسات العامة االجتماعية كاالقتصادية اليت يرمي
مشركع القانوف إىل التأةًن فيها ن4ن ،ككذلك تؤدم ماىرة التعديالت اؼبتوالية على
التشريعات إىل فقداهنا ؽبيبتها االجتماعية كىو الضامن لفعاليتها ن3ن  ،مع كل ذلك هبب
احملافظة على االختصار كعدـ اإلطالة يف النص  ،كأف يأيت النص كاضحان ال لبس فيو كي

ال يرتؾ ؾباالن لاللتفاؼ على أحكامو  ،كليصبح سهل الفهم من اؼبواطن العادم كمن
اؼبتخصص .
 -"1أف تيقدـ التعديالت من أعضاء الل نة إللغاء ما يتضمنو مشركع القانوف من
تفويال تشريعي تسعى السلطة التنفيذية للحصوؿ عليو من ؾبلس الشعب لتيشرع دكف
العودة إىل السلطة التشريعية  ،عند عدـ كجود ضركرة ؽبذا التفويال  ،أك دكف أف

))1

))2

– لممزيد  :د .محمد نكر فرحات  ،المجمة الجنائية القكمية  ،المجمد  ، 37الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدد  ( 1-2آذار -حزيراف
 ) 1994/ص 8
– عجز مجمس الشعب السوري عف تفادي ظاىرة التضخـ التشريعي خالؿ ثالثة أدوار تشريعية ( السابع
والثامف والتاسع ) ِنشأت بعد حالة مف الركود التشريعي خالؿ ستة أدوار تشريعية سابقة  ،وكاف يمكف
لحركة المراجعة التشريعية التي تمت أف تكوف منظمة ودقيقة ومدروسة بعيدة عف االنتقائية واالرتجاؿ لو

أف آلية وضع مخطط التشريعي قد اتبعت باالتفاؽ مع مجمس الشعب بعد اشتراكو في دراستيا ،لممزيد حكؿ
ظاىرة التضخـ التشريعي كمعالجتيا  :محمد كامؿ عبيد  " ،معالجة التضخـ التشريعي "  ،مجمة المحاماة

))3

))4

المصرية لمسنة  ، 9<<5 / :5العدداف  ، 5 -9ص . <8

– كمثاؿ ذلؾ  :اإلرباؾ التشريعي الذم كقع نتيجة التعديبلت الكثيرة كالمتعددة في قكانيف االستثمار  ،كقكانيف
تممؾ العقارات مف غير السكرييف  ،كقكانيف الضرائب عمى الدخؿ
– د .عمي الصاكم  ،قياس فعالية البرلماف  ،مرجع سابؽ ص 64
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يتضمن ضوابط ؿبددة  ،كيقصد بالتفويال التشريعي  :ىو تفويال جهة معينة يف
السلطة التنفيذية بإصدار تشريع فرعي ينظم مسائل معينة تتعلق بالقانوف على كبو أصلي
ن5ن ،مع ضوابط متعارؼ عليها يف الفقو الدستورم كىي :
أ -أف يكوف التفويال ؼبدة ؿبددة
ب-أف يكوف يف مواضيع ؿبددة كأف يكوف ضمن اغبدكد اؼبرسومة
ن1ن
ت -أف تعرض التشريعات الصادرة دبوجب التفويال على اسلس
كمن أكثر التفويضات التشريعية جدالن ،كاليت مل يقف ؾبلس الشعب السورم

نموقفان دستوريان معدالن أك الغيان ؽبا ن عند منحها دبوجب اؼبرسوـ التشريعي الصادر عن
رئيس اعبمهورية إىل اغبكومة  ،كاف التفويال التشريعي الذم تضمنتو اؼبادة  554من
قانوف السًن رقم  45لعػ ػاـ  ، 1003اؼبعدلة باؼبادة  35من اؼبرسوـ التشريعي رقم 55
تاريخ  1004/5/40التػػي تضمنت بأف  :نن ييصدر رئيس ؾبلس الوزراء بناء" على
اقرتاح كزيرم اؼبالية كالعدؿ بالتنسيق مع رئيس ؾبلس إدارة ىيئة اإلشراؼ على التأمٌن
النظاـ اػباص بالتأمٌن اإللزامي كبداللتو كموليتو نن كبناءن عليو صدر القرار  5551عن
رئاسة ؾبلس الوزراء بتاريخ  1004/ 1/51ن4ن.

))1

))2

– لممزيد راجع  :أ .محمكد مح مد عمي صبره  ،كرقة العمؿ بعنكاف " كيؼ تصكغ أجزاء خاصة مف مشركع
القانكف ؟ " مقدمة بكرشة العمؿ شبو اإلقميمية حكؿ الصياغة التشريعية  "....ص 11
 -د .حسف البحرم  ،الرقابة المتبادلة  ،....رسالة دكتكراه  ،مرجع سابؽ  ،ص  354كما بعدىا  ،كد عبد الغني

بسيكني عبد اهلل  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص  712كما بعدىا  ،كد  .إبراىيـ عبد
العزيز شيحا  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،ص  ، 712كد  .جكرجي شفيؽ سارم  ،أصكؿ كأحكاـ القانكف
الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص 1000
))3

 -وقد خرج التفويض التشريعي الذي أقدـ مجمس الشعب في سورية عمى تجاىمو عند دراستو لممرسوـ

التشريعي 99لعاـ ; 500الخاص بتعديؿ قانوف السير والمركبات  ،وعدـ إلغائو أو تعديمو عف الضوابط
المتعارؼ عمييا في الفقو الدستوري المقارف ،والتي تستطيع وفقيا السمطة التشريعية تفويض السمطة التنفيذية
في مسائؿ تدخؿ أصالً في صمب الوظيفة التشريعية لمبرلماف  ،و كاف مف المفروض أف تصدر بقانوف منو ،
وعمى اعتبار أف المشرع الدستوري في سورية سكت عف ذلؾ ولـ يمنع صراح ًة مجمس الشعب مف العمؿ بفكرة
التفويض البرلماني  ،وعمى اعتبار أف االختصاص ال تشريعي لمجمس الشعب ىو مجرد وظيفة عيد بيا=
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=الشعب إلى المجمس ليزاوليا نوابو مجتمعيف بأنفسيـ دوف التنازؿ عنيا لمغير  ،وال يعتبر امتيازاً خاصاً
بالمجمس حتى يستطيع التنازؿ عنو دوف أية ضوابط أو قيود أوجدتيا مبررات واقعية ليذا التفويض ( ،وال
يغير مف ذلؾ عبارة أف وكالة النائب ال يقيدىا أي شرط أو قيد ويمارسيا بيدي مف شرفو و ضميره في المادة
ّ

 58مف دستور عاـ  ، 9<:6ويقابميا المادة ; 8مف دستور  ، )5095ومف ثـ فإف أي تفويض تشريعي
يجريو مجمس الشعب السوري يتعيف أف يندرج تحت أحد المبررات المتفؽ عمييا فقياً  ،وذلؾ بأف يكوف سبب
التفويض عائد إلى  -9تقنية الموضوع وتعقيدىا  -5 ،ضيؽ وقت البرلماف  -6 ،الحاجة لمسرعة أو السرية
بيف إعداد النص وبيف تطبيقو  -7 ،الحاجة لممرونة  -8 ،في الحاالت الطارئة واالستثنائية  ،وجميع تمؾ
المبررات غير متوفرة في الموضوع الذي تـ التفويض فيو بموجب المادة  79مف المرسوـ  99لعاـ ;، 500

والتي تنص  " :تعدؿ المادة ;< 9عمى النحو اآلتي  :يصدر رئيس مجمس الوزراء بناءً عمى اقتراح وزيري
المالية والعدؿ بالتنسيؽ مع رئيس مجمس إدارة ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف النظاـ الخاص بالتأميف اإللزامي
وبداللتو وشموليتو"  ،والذي صدر بناء" عميو القرار  ، 9<98وما جاء ىذا القرار إال إمعاناً بالتأكيد عمى أف
عقود شركات التأميف والشروط التي تتضمنيا ىي مف عقود اإلذعاف بالنظر إلى أنو ال خيار أماـ المتعاقد ،
والى إلزامية التأميف مف أجؿ تسيير أية مركبة وفؽ رخصة سير نظامية عمى أراضي الجميورية العربية السورية
 ،وذلؾ بسبب وجود ىيئة تأميف موحدة لكافة الشركات المرخص ليا بالعمؿ وفؽ الشروط التي وضعتيا ىذه
الييئة في النظاـ الخاص بالتأميف وبالمسؤولية المدنية الناجمة عف حوادث السير ( بعد التشػػػػػػاور بيف وزيػري
المالية ! وبيف وزير العدؿ  ،وصدر عف رئيس مجمس الوزراء بتفويض تشريعي ) وقد فرض عمى جميع أبناء
الشعب بإرادة منفردة مف أحد أطراؼ العقد  ،دوف أف يناقش مف قبؿ ممثمي الشعب  ،رغـ أف الفقو الدستوري
المقارف  ،والسيما في بريطانيا ميد النظاـ البرلماني متفؽ عمى أف التفويض يجب أف يتـ وفؽ ضوابط منيا
 -9أف يكوف لمدة محددة  -5 ،وأف يكوف التفويض لمواضيع محددة  ،وضمف الحدود المرسومة لو  ،وكاف
القرار  9<98لعاـ ; 500قد تضمف تسعة عشر مادة نافذة لمدة غير محددة ((وكانت كميا عبارة عف شروط
تعسفية تتضمف اإلذعاف إلرادة أحد طرفي العقد وىي جية التأميف دوف أية إمكانية لمتفاوض عمييا أو تعديميا ،
وعمى العكس جاءت صياغتو بشكؿ م عيب وتجاوزت السمطات المخولة لو  ،فقد أمعنت في اإلخالؿ بالمراكز بيف
طرفي العقد في المادة الثالثة مف القرار التي حددت بموجبيا التزامات جية التأميف في التعويض وفؽ أسس
مجحفة  ،وغير عادلة والسيما بعد تدني قيمة النقد وارتفاع األسعار بنسبة  %900ويزيد  ،إذ أجازت في الفقرة
ب مف ىذه المادة تعديؿ ىذه االلتزامات بقرار مف مجمس إدارة ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف  ،أي ّممف يمثؿ
شركات التأميف ويتقاسـ معيا األرباح الطائمة التي يجنييا قطاع التأميف في سورية  ،وما يتبعيا مف ممفات

فساد مف نوع الفساد الكبير )) فضالً عف أف ىذا القرار قد خرج عف حدود التفويض في عدة مواد مف نصوصو
 ،منيا ما تضمنتو المادة  96الفقرة ج منيا  ،والمتعمقة بتقرير صحة الخصومة في دعاول السير والمطالبة
الناجمة عف تسيير المركبات  ،ومنيا ما يخالؼ حتى قا نوف السير الذي صدر بموجبو التفويض التشريعػػػي =،
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 -"2قد ييقدـ األعضاء على اقرتاح بعال التعديالت على إحدل نصوص مشركع
القانوف تؤدم إىل زيادة الكلفة اؼبالية اإلصبالية ن النفقة ن اؼبق ٌدرة من قبل اغبكومة اليت قد
تن م عن إقرار نصوص مشركع القانوف أك اؼبرسوـ التشريعي  ،فهل ينطبق على ىذه
التعديالت اؼبقرتحة نص اؼبادة  514من النظاـ الداخلي اؼبتعلقة بقانوف اؼبوازنة العامة
للدكلة كتقرير عبنة اؼبوازنة كاغبسابات اؼبتعلقة بو  ،عبهة عدـ جواز اقرتاح زيادة
النفقات أك إحداث نفقة جديدة على كب وو ؾبرد دكف بياف كسائل ربقيق ىذا االقرتاح ،
كيف اؼبقابل ىل يبلك اسلس أك األعضاء اقرتاح أم تعديل للنص حبيث يؤدم إىل إنقاص
=إذ نصت المادة  99الفقرة ب منيا عمى حالة اتفاؽ المتضرريف عمى عدـ تنظيـ ضبط شرطة  ،وىو استبعاد
لممالحقة الجزائية خالفاً لمقانوف  ،وكذلؾ مما جاء خروجاً عف حدود التفويض التشريعي مف القرار  9<98ىو
التدخؿ في تحديد حاالت العجز الكمي الدائـ والعجز الجزئي الدائـ واقرار جدوؿ برقـ  ، 6ومخالفاً لمجدوؿ النافذ
والمعموؿ بو في تحديد حاالت العجز الوظيفي والمعموؿ بو عند تحديد إصابات العمؿ في القطاعيف الخاص
والعاـ مف أجؿ احتساب التعويضات أماـ مؤسسة التأمينات االجتماعية  ،فضالً عف أف ىذا الجدوؿ جاء محدداً
بنسب ال تتضمف حديف أعمى وأدنى  ،وفيو ما فيو مف مصادرة لمخبرات الفنية التي تدخؿ ضمف سمطة القضاء
االستعانة بيا و لألطراؼ أمامو أف يتناضموا في تبادؿ الدفوع حوليا  ،مما يعني أف التفويض تجاوز حتى عمى
الحدود المرسومة بيف السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية  ،ومف الناحية العممية فقد أحدث تطبيؽ ىذا
القرار إرباكاً أماـ القضاء  ،وجاءت نتائد تطبيقو غير عادلة ومجحفة إلى حد كبير  ،ألف القرار  9<98شامالً
لكافة القواعد الناظمة لعق د التأميف وىي أحكاـ قانونية تتعمؽ بالتأميف اإللزامي  ،أي التأميف مف المسؤولية
المدنية تجاه الغير الناجمة عف استعماؿ المركبة  ،وتخضع ألحكامو جميع المركبات الخاضعة لمتسجيؿ في
مديريات النقؿ والمركبات غير السورية الداخمة إلى أراضي الجميورية العربية السورية أو المارة فييا خالؿ مدة
مكوثيا  ،والمواضيع التي حددت بموجبو ما كاف ليقبميا أعضاء مجمس الشعب لو تسنى ليـ االطالع عمى
أحكامو  ،إذ حتى تاريخو لـ يعرض ىذا القرار عمى مجمس الشعب  ،وعالوة عمى ذلؾ فقد أصدر وزير العدؿ
تعميماً برقـ  /;/بتاريخ ; 5090/5/9أكد عمى وجوب التقيد بالقرار  500; / 9<98مف قبؿ المحاكـ ،
وتدعو فيو إدارة التفتيش القضائي والسادة قضاة النيابة العامة مراقبة حسف التطبيؽ .لممزيد  :حوؿ التفويض
التشريعي ،د .حسف البحري  ،الرقابة المتبادلة  ،...رسالة دكتوراه  ،المرجع السابؽ ،ص  687ومابعدىا  ،د.
عبد الغني بس يوني عبد اهلل  ،النظـ السياسية والقانوف الدستوري  ،مرجع سابؽ  ،ص  :95ومابعدىا  ،د
.إبراىيـ عبد العزيز شيحا  ،النظـ السياسية والقانوف الدستوري  ،مرجع سابؽ  ،ص  ، :95د .جورجي شفيؽ
ساري  ،أصوؿ وأحكاـ القانوف الدستوري  ،مرجع سابؽ  ،ص . 9000
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اإليراد اؼبتوقع من إقراره كما كرد يف مشركع اغبكومة كيف تقديرنا أف اإلحاطة باعبواب
تستدعي منٌا أكالن البحث يف النصوص الدستورية ذات الصلة باؼبوضوع  ،كذلك كفق ما
تضمنتو أحكاـ الدستور اؼبلغى لعاـ  ، 5534ككذلك أحكاـ الدستور النافذ لعاـ
 ، 1051إضافة إىل ما نصت عليو أحكاـ النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم  ،كما
هبرم داخل اسلس كفق التقاليد الربؼبانية اليت استقرت يف ىذا االذباه :
 منح الدستور السورم سلس الشعب يف اؼبادتٌن ن1/35 – 30ن من دستور عاـ 5534اؼبلغى كيقابلهما اؼبادتاف ن 5/31 – 33ن اغبق باقرتاح القوانٌن كإقرار
مشاريع القوانٌن  ،كجاءت تلك النصوص مطلقة كغًن مقيدة بأم شرط يف عموـ
التشريعات  ،كالقاعدة ن أن المطلق يجري على إطالقو ن  ،يف حٌن كرد ىذا اغبق

مقيدان كعلى كبو صريح كذلك عندما يتوىل اسلس دراسة كإقرار قانوف اؼبوازنة العامة
نص على أنو ليس
للدكلة لسنة جديدة -كىو قانوف خاص كمؤقت -عندما َّ
للم لس أةناء دراسة اؼبوازنة أف يزيد يف تقدير ؾبموعات اإليرادات أك النفق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات
ن اؼبادة  35من دستور  5534اؼبلغى  ،يقابلهما اؼبادة 3/ 40من دستور 1051
النافذن  ،يف حٌن جاء النص الدستورم صروبان على أنو هبوز سلس الشعب كبعد
إقرار اؼبوازنة أف يقر قوانٌن من شأهنا إحداث نفقات جديدة كموارد ؽبا ن اؼبادة 40
من دستور  5534اؼبلغى  ،يقابلها اؼبادة  45من دستور عاـ  1051ن  ،كقد
جاءت اؼبادة  514من النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم يف الباب السابع
منو اؼبتعلق باؼبوازنة العامة لتنس م مع أحكاـ الدستور كالقاعدة اليت كضعها كأشرنا
إليها  ،فقد نصت  ":تقبل عبنة اؼبوازنة كاغبسابات اقرتاحات األعضاء كمالحظايم
حا االنتهاء من كضع تقريرىا على اؼبوازنة على أن اقتراح زيادة النفقات أو
إحداث نفقات جديدة أو تخفي

اإليرادات ال يقبل على سبيل الطلب

المجرد بل البد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحو  ، ".يف حٌن مل تشرتط
اؼبواد اؼبنصوص عليها يف الفصل األكؿ من الباب السادس من النظاـ الداخل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
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ن اؼبادة  53كحا555ن  ،كالناممة لعمل اسلس عند النظر يف مشركعات
كاقرتاحات القوانٌن أم قيد عبهة زيادة النفقة كبياف كسائل ربقيق االقرتاح أك تلك
الناصبة عن أم تعديل هبريو اسلس على نصوص مشركع القانوف .

استقر عليو العمل داخل اسلس ىو ن5ن :أف أم اقرتاح بقانوف أك بتعديل
 إف ما َّعلى مشركع القانوف هبريو اسلس كيؤدم إىل إحداث نفقة جديدة  ،أك زيادة يف
النفقة اؼبقدرة ؼبشركع القانوف كاليت ستن م عن إقراره  ،جائز كفق أحكاـ الدستور
كالنظاـ الداخلي  ،كال يشرتط فيهما أف يبٌن اؼبقرتح كسائل تأمٌن النفقة اليت
ستن م عن إقرار االقرتاح  ،إال أنو البد كأف يقرتف االقرتاح أك التعديل دبوافقة
اغبكومة  ،كىو أمر ينس م مع منطق األمور  ،كضعف اؼبعلومات اليت يستطيع
اسلس فيها الوقوؼ على حقيقة كجود أك عدـ كجود ما يكفي ماليان لتغطية النفقة

رسخت فيو اؼبداكالت ما جرل عليو التقليد
الزائدة أك اعبديدة  ،كأحد األمثلة اليت ٌ
الربؼباين اؼبذكور  ،ىو ما ق يف اعبلسة اؼبقررة للنظر دبشركع القانوف ن اؼبتعلق بإلغاء
السقوؼ الرقمية للمعاشات التقاعدية ن كاؼبقر يف جلسة  ،1004/51/1كصدر
برقم  44بتاريخ  ، 1004/51/55إذ تضمنت اؼبادة  5من ىذا القانوف  " :أف

يستفيد العاملوف يف الدكلة احملالوف على التقاعد قبل صدكر اؼبرسوـ التشريعي رقم
/4لعاـ  5551كقبل نفاذ أحكاـ القانوف رقم  1لعاـ  1001اؼبتعلق بإلغاء
السقوؼ الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما كجدت  ،كالذين أحيلوا على اؼبعاش
قبل  1000/5/5كاستنفذكا اؼبدة القصوى للخدمة و السن من أحكاـ اؼبرسوـ
التشريعي رقم  ،" 5551/4كأةناء مناقشة تقرير عبنة القوانٌن اؼبالية حوؿ مشركع
القانوف كاف االقرتاح من أعضاء اسلس بتعديل النص من كجوب توافر شرطي

) -)1استقر التقميد البرلماني في البرلماف المصرم عمى (استبعاد االقتراحات بقكانيف التي يتطمب تنفيذىا اعتمادات
مالية مالـ يبيف مقدميا ما يتكمفو تنفيذىا كمكرد الماؿ البلزـ ) مجمس النكاب – دكر االنعقاد العادم الثاني –
مضبطة الجمسة الثانية في 1ك 2ديسمبر مف سنة  – 1942ص  : 45لممزيد راجع  :مدونة التقاليد البرلمانية
في جميورية مصر العربية  ،القاىرة  ،الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية ص . 659
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استنفاذ اؼبدة القصول للخدمة كالسن إىل كجوب توافر أحد الشرطٌن حا
يستفيد العامل من رفع السقوؼ الرقمية عن اؼبعاش التقاعدم  ،وذلك باستبدال
حرف( واو) بـ ـ ــحرف ( أو ) ،كقد القى ىذا اؼبقرتح بالتعديل اعرتاض من كزير
اؼبالية اغباضر يف اعبلسة العامة عند مناقشة تقرير الل نة اؼبشار إليو  ،كسبسك بأف
ىذا التعديل يف حػ ػاؿ إقراره س ػ ػ ػيؤدم إىل زيادة النفقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة اؼبقػ ػ ػ ػررة ؼبشػ ػ ػ ػركع
القانوفن الكلفة الناصبة عن إقرار مشركع القانوف ن  ،كىذا غًن جائز إال إذا ٌبٌن
اسلس كسائل تأمٌن ىذه النفقة  ،كبطبيعة اغباؿ مل يتمكن اسلس من إقرار
التعديل الذم ق اقرتاحو  ،كمل يتمكن اسلس من الوقوؼ على قيمة الزيادة اليت
ستن م عن التعديل اؼبقرتح يف حاؿ ق إقراره  ،رغم الطلب الحقان كبسؤاؿ خطي
ق توجيهو لوزير اؼبالية عن اؼبعلومات اؼبتعلقة هبذه الزيادة  ،كذبدر اإلشارة إىل أف

التعديل اؼبشار إليو  ،الذم اقرتحو اسلس على اؼبادة  5من القانوف رقم  ، 44قد
ق األخذ بو كلكن دبوجب أحكاـ اؼبرسوـ التشريعي رقم  24الصادر بتاريخ
ن5ن
 ، 1003/5/55كدكف أف يكوف لو أةر مايل سابق لتاريخ ذلك اؼبرسوـ
رابعاً -نقل مشروع القانون من لجنة ألخرى  :كال يىفوتنا التنويو إىل أنو يبكن لل نة
إذا رأت أف اؼبشركع احملاؿ إليها من اسلس ال يدخل يف اختصاصها  ،أف تىطليب من
رئيس اسلس إحالتو إىل الل نة اؼبختصة بدراستو  ،ككذلك إذا رأت أف ىناؾ مشركع
قانوف يدرس يف عبنة أخرل  ،كيدخل يف اختصاصها أف تىطليب نقلو إليها بعد دراستو

))1

– أصبحت المادة  1مف القانكف رقـ  38لعاـ  2003بعد تعديميا بالمرسكـ رقـ  63لعاـ  ( 2004يستفيد
العاممكف المدنيكف في الدكلة كالذيف يخضعكف ألحكاـ المرسكـ التشريعي  119ك 120لعاـ  1961كقانكف
التأمينات االجتماعية رقـ  92لعاـ  1959كتعديبلتيـ ك المحالكف عمى التقاعد قبؿ  2000/9/1كمازالكا عمى قيد
الحياة مف إلغاء السقكؼ الرقمية لممعاشات التقاعدية أينما كردت في القكانيف كاألنظمة النافذة كيتـ إعادة حساب
المعاش عمى أساس متكسط األجر المقطكع المعتمد بتاريخ انتياء الخدمة لممؤمف عميو دكف أف يككف لذلؾ أثر
مالي يسبؽ تاريخ نفاذ ىذا المرسكـ ).راجع مذاكرات مجمس الشعب السكرم لجمسة  2003/12/2مف الدكرة
العادية الثالثة مف الدكر التشريعي الثامف .
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من قبل تلك الل نة  ،إلبداء الرأم فيو ضمن تقرير خاص بذلك  ،كيف اغبالتٌن فإف
القرار بالنقل يبقى من اختصاص رئيس اسلسن5ن.
خامساً -إدارة النقاش في جلسات اللجنة  :ييدار النقاش من قبل رئيس الل نة  ،كيف
حاؿ غيابو من قبل نائب الرئيس  ،كعند غياب مقرر الل نة يتوىل الرئيس ندب يمقرر
من بٌن األعضاء اغباضرين ن1ن ،كيتم قراءة كمناقشة مشركع القانوف ماد نة مادة  ،حبيث
يؤخذ رأم األعضاء حوؽبا  ،كمن ل يتوىل فبثل السلطة التنفيذية التوضيح  ،كبعد ذلك

تيعرض التعديالت إف كجدت  ،كال كجود لرتتيب ؿبدد للنقاش كهبرم غالبان جبو كدم
كغًن رظبي كمفتوح إىل حد ما  ،فبا يفتح اساؿ على كبو كاسع لتبادؿ كجهات النظر ،
كيستمر النقاش إىل أف يشعر رئيس الل نة أف ىناؾ تكراران يف الكالـ ليطرح بعد ذلك
اؼبادة كالتعديالت على التصويت  ،حيث تتخذ القرارات بأكثرية أعضاء الل نة
اؼبس لٌن على أهنم حاضركف عند بدء االجتماع  ،كيتعٌن أف يدكف يف ؿبضر اجتماع
الل نة اآلراء اؼبخالفة كعددىا كمربرات االختالؼ  ،كغالبان ما تل أ الل اف الختصار
ىذه اؼبعلومات كعدـ تدكينها كفق التفصيل الذم نصت عليو أحكاـ النظاـ الداخلي ،
ككاف ىذا النظاـ قد أجاز للمخالف أف يدكف ـبالفتو يف منت التقرير  ،ككاف من
األفضل أف يكوف ذلك كجوبيان ن4ن  ،كأف ال يرتؾ على سبيل الرخصة للعضو الذم
غالبان يستنكف عن استعماؽبا  ،رغم أنو أمر مهم للغاية كلكي يقف اسلس على
كجهات النظر اؼبختلفة .

))1
))2
))3

– كفؽ ما نصت عميو المادة  95مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم
– المادتيف  81 – 80مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم
–نصت المادة  90مف النظاـ الداخمي  - " :يعتبر اجتماع المجنة صحيحان إذا حضر االجتماع نصؼ أعضائيا

عمى األقؿ كتتخذ الق اررات بأكثرية المسجميف حاضريف في بدء الجمسة كلممخالؼ أف يدكف مخالفتو في متف

التقرير" .
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سادساً -عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة  :ييقدـ تقرير الل نة حوؿ مشركع
و
مستوؼ صبيع الشركط
القانوف لرئيس اسلس  ،كيف حاؿ كجد رئيس اسلس أف التقرير
احملددة يف النظاـ الداخلي يأذف بطباعتو  ،كىذه الصالحية الشخصية لرئيس اسلس قد
تكوف م ً
عط لة ألعماؿ اسلس بأف ينفرد الرئيس بتقدير مدل انس اـ التقرير مع أحكاـ
ي
النظاـ الداخلي لكي ييدرج على جدكؿ األعماؿ  ،وكان يتعين أن يكون ذلك من
صالحيات مكتب المجلس بعد توسيعو .

ييدرج التقرير يف جدكؿ أعماؿ أكؿ جلسة تلي توزيعو بأربع كعشرين ساعة  ،كىي
مدة قصًنة ال يبكن ألعضاء اسلس خالؽبا دراسة تقرير الل نة على كبو ك ػػاؼ ،
وتشكل أحد أىم معوقات العمل التشريعي الفعال الجيد  ،إذ يفاجئ العضو بتقارير

الل اف يف خزانتو قبل أربع كعشرين ساعة من موعد اعبلسة العامة اؼبخصصة ؼبناقشتو ،
كىي رخصة يستعملها رئيس اسلس يف بعال مشاريع القوانٌن اليت هبد أهنا قد ربظى
جبدؿ كبًن كمناقشات مط ػولة  ،ألف ما هبرم عادة ىو أف يكوف جدكؿ األعماؿ مثقالن
بدراسة اؼبراسيم التشريعية اليت ؽبا األكلوية بالعرضن5ن ،أك تشريعات طلبت اغبكومة
استع اؿ النظر فيها كاست اب اسلس لذلك  ،ككانت الل اف قد أعدت التقارير حوؽبا
كال يبكن تأجيلها  ،كمع كل ذلك فإنو يتعٌن أف يكوف ىناؾ حد أدىن من األياـ القليلة
بٌن توزيع التقرير كإدراجو علػى جدكؿ األعمػاؿ  ،كحد أعلى يلتزـ مكتب اسلس كليس
الرئيس بإدراج التقرير على جدكؿ أعماؿ اسلس  ،بعد أف تعدؿ اؼبادة 51من النظاـ
الداخلي  ،وتُسحب صالحية وضع جدول األعمال من الرئيس  ،وتضاف إلى
اختصاصات مكتب المجلس بعد توسيعو  ،وإعادة النظر بصالحياتو وصالحيات
الرئيس باتجاه تقليى صالحيات األخير  ،ليبقى األول بين متساويين وليأخذ
))1

– نصت المادة  997مف النظاـ الداخمي " يحيؿ المجمس المراسيـ التشريعية التي تصدر تطبيقا لممادة ()111
مف الدستكر إلى المجاف المختصة إلبداء الرأم فييا ويكوف لبحثيا في المجاف األولوية عمى غيرىا مف

األعماؿ".
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العمل واإلدارة داخل المجلس الطابع المؤسساتي  ،مما يضمن زيادة فعالية
األداء البرلماني لمجلس الشعب السوري ككل والسيما األداء التشريعي
للمجلس.
الفرع الثاني
التعـديالت في الجلس ــة العام ــة
تأيت أنبية اعبلسة العامة يف ؾبلس الشعب السورم من أهنا تعقد حبضور أغلبية
أعضاء ؾبلس الشعب كبًكوف ىذه اعبلسة علنية  ،كما هبرم فيها من مداكالت يتعٌن
نشره باعبريدة الرظبية بانتهاء كل دكرة برؼبانية من دكرات اسلس  ،على خالؼ اجتماعات
الل اف اليت تتم على كبو سرم  ،كرغم أف الل اف تيعترب ح ز الزاكية يف العملي ػ ػػة
التشريعية  ،كيف إطارىا تتم الدراسة الدقيقة للنصوص كمراجعتها كإدخاؿ التعديالت
عليه ػ ا  ،فإف مناقشة التقارير اؼبعدة من ىذه الل اف يف اعبلسة العامة يكتسب أنبيتو من
أف اؼبناقشات اؼبستفيضة كاؼبداكالت اليت تتم حوؿ اؼبواد تعترب جزءان ال يت زأ من مشركع
القانوف عند اغباجة لتفسًنه فبن يعمل على تطبيق أحكامو  ،ككذلك تأيت أنبيتها من
خالؿ حق أعضاء اسلس يف إدخاؿ التعديالت على تقرير الل نة أك على مشركع القانوف
يف حاؿ كانت الل نة قد أقرت مشركع القانوف دكف أم تعديل  ،كذلك من خالؿ للية
تقدًن االقرتاحات إىل رئيس اسلس كفق أحكاـ النظاـ الداخلي الذم نظم ىذه اؼبناقشة
ككفق خطوات إجرائية داخل اعبلسة العامة  ،كقد سبتد إىل إعادة اجتماع الل نة كالبحث
دبا طرأ من تعديالت كتقدًن تقرير حوؽبا :
أوالً– التعديالت المقترحة بعد تقديم تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس :
بعد االنتهاء من إعداد تقرير الل نة حوؿ مشركع القانوف  ،كإحالتو إىل رئيس اسلس
قد ترد من األعضاء بع ال التعديالت اؼبقرتحة على مشركع القانوف إىل الرئيس  ،كذلك
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قبل موعد اعبلسة العامة احملددة للمداكلة يف موضوع مشركع القانوف  ،كعندىا يقوـ رئيس
اسلس بإطالع رئيس الل نة كمقررىا على ىذه اؼبقرتحات  ،كيف ىذه اغبالة إما أف يطلبا
كحسب أنبيتها كعمقها إحالتها إىل الل نة لبحثها من قبل أعضائها  ،أك أف ييقررا
االكتفاء باإلشارة إىل ىذه اؼبقرتحات أةناء اؼبناقشة يف اعبلسة العامة ن5ن.

ثانياً – التعديالت المقترحة في الجلسة العامة :
بعد تالكة ملخص تقرير الل نة اؼبوجو للم لس تبدأ اؼبداكلة دبذاكرة عامة فيو  ،كيف
مبادئ مشركع القانوف  ،كعند ربدث لخر اؼبس لٌن  ،يستشًن الرئيس اسلس باالنتقاؿ
ؼبناقشة مشركع القانوف كالتصويت عليو ماد نة مادة  ،كيف ىذه اغبالة :
المجلس ىذه اؼببادئ كاألسباب اؼبوجبة الكامنة كراء فكرة مشركع

 إما أن يَرفالقان ػػوف  ،كتلعب يف ىذه اغبالة اػبلفية الثقافية كالسياسية كاالجتماعية اليت وبملها
األعضاء دكران يف ذلك بعد أف تتكامل مع كل اؼبناقشات اليت سبت أةناء اؼبذاكرة يف
اؼببادئ العامة ؼبشركع القانوف  ،كذلك عن طريق عدـ اؼبوافقة على االنتقاؿ ؼبناقشة
كسيعد ذلك رفضان ؼبشػػركع القانوف  ،كيف ىذه اغبالة اليت
مواده بأكثرية األصوات  ،ي

يرفال فيها اسلس مشركع قانوف ما  ،فإنو ال وبق للحكومة إعادة عرضو ؾبددان على
اسلس قبل مضي ستة أشهر على تاريخ اعبلسة اليت رفال فيها مشركع القانوف ن1ن،
كىذه اغبالة كانت شبو نادرة خالؿ األدكار التشريعية التسعة للم لس  ،ألف اسلس
كاف يرتأم أف يتقدـ األعضاء بتعدياليم على مواد مشركع القانوف تباعان عند

مناقشتها  ،إضافةن إىل أف الثقافة السائدة لدل األعضاء من حزب األغلبيػػة اغباكم
نحزب البعث العريب االشرتاكي ن كانت ترتكز إىل أف مشركع القانوف اؼبقدـ ىو
صح رفضو .
مشركع حكومة اغبزب كال يى ي
))1
))2

– المادة  99مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم .
– المادة  110مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب .
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وكان األفضل أن ينى النظام الداخلي على مرور ستة أشهر على إعادة
عرضو مجدداً لكن بعد أن تعمل الحكومة على تفادي أو معالجة األسباب
التي كان وراء رف مشروع القانون من قبل المجلس  ،والتي يمكن
االستدالل عليها من خالل مداوالت األعضاء على اعتبار أن ذلك ينسجم
ومنطق األمور .
 كإما أن تتساوى األصوات كيف ىذه اغبالة ييعاد مشركع القانوف إىل الل نة اؼبختصةلدراستو ؾبددان كتقدًن تقريرىا عنو على ضوء اؼبناقشات العامة  ،كاؼبداخالت اليت
تقدـ هبا األعضاء  ،كعند تساكم األصوات يف اؼبرة الثانية  ،يعترب اؼبوضوع موقوفان ،
كال هبوز إعادة البحث فيو يف الدكرة الربؼبانية ذايا  ،كييؤجل عرضو كمناقشتو لدكرة
برؼبانية قادم ػػة  ،يف حٌن أف النظاـ الداخلي مل يشرتط مناقشتو يف الدكرة التالية التػػي
ن5ن
يعقدىا اسلس .

يصوت المجلس لصالال االنتقال لدراسة اؼبوضوع كتقرير الل نة كمناقشة
 كإما أن ّاؼبواد ماد نة مادة  ،كىنا يبكن لألعضاء أةناء مناقشة كل مادة تقدًن التعديالت اليت
هبدكف من اؼبناسب تقديبها  ،كتربيز يف ىذه اؼبرحلة أنبية كجود لببة مؤسسية قادرة
عن مناقشة القوانٌن كالتمحيص فيها  ،كتعديلها لت نب مواطن الضعف كاػبلل
فيهػ ػ ػ ػا  ،كمواكبة التطورات التشريعية اؼبقارنة باالستفادة من خربات الدكؿ األخرل مع
مراعاة اػبصوصية الثقافية  ،كيف نفس الوقت مراعاة سهولة تطبيق القوانٌن اليت يقرىا
اسلس.
وبذلك فذن العمل التشريعي على مشروع القانون وإمكانية إدخال التعديالت
الموضوعية في الجلسة العامة تُبرز تعقيداتو أكثر من العمل على مشروع القانون
داخل اللجنة  ،رام أن الصبغة السياسية لمشروع أي قانون من حيث الشكل أو
) –)1المادة  68مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم
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المضمون (ٔ)  ،ال تفارقو طيلة مراحل العملية التشريعية  ،لكن إدارة ىذه الصبغة
والتعامل معها داخل اللجنة أيسر من الناحية العملية باعتبار أن أعضاء اللجنة من
المتخصصين في مجال مشروع القانون  ،ويغلب على المناقشات الطابع

الموضوعي أكثر(1ن  ،كبذلك فذن العملية التشريعية وإدخال التعديالت أمام الجلسة
العامة تندرج يف إطارين  ،العملية التشريعية الشكلية  ،كالعملية التشريعية السياسية كلكل
إطار عناصره اليت تتحكم بو :

ٔ -العملية التشريعية الشكلية  :ككانت يرب ًدد عناصر ىذه العملية يف األدكار التشريعية
السابقة القواعد اؼبنصوص عنها بدستور  ، 5534كالقواعد القانونية اؼبنصوص عنها يف
النظاـ الداخلي سلس الشعب لعاـ  ، 5533إضافة إىل القواعد العامة لصياغة أم تشريع

ضمن منظومة التشريعات النافذة يف سورية  ،كغالبان فإف العملية التشريعية الشكلية سبر
مع مراعاة كاضحة للقواعد الدستورية الشكلية للعمل التشريعي داخل ؾبلس الشعب ،
) –)1كنقصد ىنا بالصبغة السياسية لمشركع القانكف مف حيث الشكؿ  ،ىو الطابع الشكمي لمعمؿ وبأنو تـ إعداده
مف قبؿ مجموعة مف الفنييف ( غالبيتيـ مف الحزب الحاكـ ) في الوزارة المعنية ( التي عمى األغمب الوزير
فييا بعثي حسب نسبة توزيع الحقائب الوزارية )  ،وقدـ لمجمس الوزراء ( رئيس ىذا المجمس عضو في
القيادة القطرية لحزب البعث وعضو في قيادة الجبية الوطنية التقدمية )  ،وأرسؿ إلى رئيس الجميورية

(األميف القطري لحزب البعث ال عربي االشتراكي)  ،فيو في كؿ األحواؿ مقدـ مف السمطة التنفيذية التي يقودىا

الحزب الحاكـ والذي تنتمي إليو أغمبية أعضاء مجمس الشعب الذيف تـ انتقاؤىـ مف الحزب تبعاً النضباطيـ
الحزبي  ،وفي حاؿ ظير خالؼ ذلؾ فإنيـ لف يكونوا أعضاء" في الدور التشريعي التالي عمى أقؿ تعديؿ .ومف

ثـ فإف الطابع السياسي سيبقى مسيط ارً مف الناحية الشكمية ( مثاؿ  :مشروع رفع سف الحضانة ) ،أما
الصبغة السياسية لمشروع القانوف مف حيث المضموف  ،فإف الحزب الحاكـ يدفع بمشاريع قوانيف إلى مجمس

الشعب عف طريؽ السمطة التنفيذية تتضمف تعديالت لقوانيف نافذة أو قوانيف جديدة تيدؼ مف حيث النتيجة
إلى خدمة السياسة االجتماعية واالقتصادية أو النقدية أو المالية أو الدفاعية أو السياسة العامة التي يتبناىا

))2

الحػػػػػػزب ( مثاؿ :قانوف العالقات الزراعية )  ،بحيث مف المتصور أف يبمغ االنضباط الحزبي أعمى درجاتو .

– يضاؼ إلى ذلؾ أف المناقشات داخؿ المجنة كما أشرنا آنفان تسير بطابع كدم غير يمغرؽ في الرسمية
كالشكميات  ،رغـ أف رئيس المجنة كنائبو أك مقررىا يتـ اختيارىـ مف حزب البعث العربي االشتراكي كىك الحزب
الذم تنتمي إليو أغمبية األعضاء في مجمس الشعب  ،كلككف اجتماعات المجاف تجرم عمى نحك سرم  ،فإنو
يمكف تبادؿ امراء بشفافية أكثر كاالصطفاؼ ال يظير عمى نحك كاضح إال عند التصكيت فقط  ،حيث تأخذ
االعتبارات الحزبية عند الغالبية األكلكية .
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كعلى األغلب دكف أم إخالؿ أك تصادـ معها  ،إذ وبرص اسلس على عدـ اإلخالؿ
بالقواعد اإلجرائية اؼبنصوص عليها يف النظاـ الداخلي سلس الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعب السورم ن5ن  ،أما
القواعد العامة لصياغة مشاريع القوانٌن اؼبتعلقة حبرفية العمل التشريعي اليت أنت ت معظم
القوانٌن اليت أقرىا ؾبلس الشعب السورم يف أدكاره التشريعية السابقػ ػ ػ ػة  ،كالسيما منذ
هناية الدكر التشريعي السادس كحا الدكر التشريعي التاسع  ،فقد كانت مثار و
جدؿ عميق
بٌن أكساط اغبقوقيٌن من قضاة كؿبامٌن كؾبازين ن1ن ،كيف نتائج ىذه الصياغة عند التطبيق
بٌن صبهور اؼبواطنٌن اؼبخاطبٌن بالقانوف  ،كاؼبومفٌن يف الدكلة الذين سيتولوف مسؤكلية
إدارة كتطبيق القوانٌن اليت يقرىا ؾبلس الشعب السورم .
كاؼبتابع عبلسات ؾبلس الشعب عرب اؼبداكالت أك اغبضور أك عن طريق التلفاز هبد
أف اإلجراءات نفسها تيطبق على كل مشركع قانوف أماـ اعبلسة العامة عندما تتم
مناقشتو أك عند إدخاؿ التعديالت عليو  ،كإقراره كإصداره مع اختالؼ يف اؼبهل فقط
عند مناقشة مشاريع قوانٌن أعطيت صفة االستع اؿ  ،كىذه اإلجراءات يف سياؽ تقدًن
التعديالت يف اعبلسة العامة ىي :

 يطلب رئيس اسلس من أحد أميين السر تالكة نص اؼبادة كفق ما كرد فػػي تقرير
الل نػػة  ،كذلك يف حاؿ كانت الل نة قد أجرت على النص الوارد يف مشركع
))1

كيمعب دكر في تنظيـ ىذه اإلجراءات كانطباقيا مع أحكاـ النظاـ الداخمي كالتحضير ليا قبؿ البدء بالجمسة
اإلداريكف العاممكف في مجمس الشعب ( الديكاف – مدير إدارة التشريع ) حيث يستمر مدير إدارة التشريع
بالحضكر في الجمسة مع طاقـ عممو كيجمس عمى طاكلة خمؼ كرسي رئيس المجمس ليتابع معو خطكة بخطكة
إجراءات الجمسة كادارتيا كفؽ أحكاـ النظاـ الداخمي  ،كالتحضير القانكني كاإلدارم ألم طارئ أثناء الجمسة ،
كيمعب كجكد مدير إدارة التشريع مع كامؿ مراجعو القانكنية كالمعمكمات المحضرة دك ار" ميما" في إنجاح إدارة

))2

الجمسة مف الناحية الشكمية .
– إذ يستشيد المحامي نزار عرابي في كتابو دراسات قانونية  ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،طبعة  ، 5009ص 5;7
 ،حكؿ غالبية القكانيف التي أقرىا مجمس الشعب السكرم (بما قالو المرحكـ األستاذ حبيب كحالة في مجمتو
الساخػ ػ ػ ػ ػ ػرة ( المضحؾ المبكي ) في األربعينيات مف القرف الماضي " سقط البرلماف في االمتحاف " كيعني أف
البرلماف فشؿ في إصدار تشريع ناجح ) .
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اغبكومة أم تعديل  ،كخالؼ ذلك ييتلى النص كفػػق ما كرد يف نص اؼبشركع ن5ن،
كيتم تس يل أظباء الراغبٌن يف الكالـ حوؿ نص اؼبادة  ،ككفق أحكاـ النظاـ
الداخلي فإف إعطاء الدكر لتقدًن اؼبداخلة يتم كفق تسلسل األظباء يف قائمة
التس يل  ،كغالبان ما تقدـ اؼبداخالت من بعال األعضاء مكتوبة  ،كتتضمن إما
تأييدان للنص أك استفساران حولو من الل نة  ،أك طلب اإليضاح على ىامش النص
بأمور ال ترتبط بالنص على كبو مباشر من الوزير اؼبعين دبناقشة مشركع القانوف
موضوع اعبلسة اغباضر فيها  ،أك أف تتضمن اؼبداخلة اقرتاحان بتعديل فكرة النص ،

أك اغبكم الذم يتضمنو دكف تقدًن صياغة ؿبددة  ،كىناؾ اؼبداخالت الشفهية اليت
تقدـ غالبان من اؼبختصٌن غًن األعضاء يف الل نة الدارسة  ،أك من أعضاء يف الل نة
لكنهم مل يتابعوا اغبضور  ،أك أهنم تقدموا بالتعديل كمل ين ح داخل الل نة ،
كوباكلوف طرحو كمناقشتو أماـ أعضاء اسلس اغباضرين يف اعبلسة العامة  ،يف حٌن
يالحع اؼبتابع أف العديد من التعديالت اؼبهمة ال تقدـ من األعضاء كفق القاعدة
اؼبنصوص عنها يف اؼبادة  505من النظاـ الداخلي  ،كاليت تقضي بأف التعديالت
اليملزمة كاؼبؤةرة  ،كاليت تطرح على اسلس إما إلعادة التقرير لل نة بناءن على طلب من

أحد األعضاء أك رئيس الل نة أك مقررىا  ،أك ؼبناقشتها كإدخاؽبا ضمن خيارات
التصويت ىي فقط التعديالت المقدمة على نحو مكتوب إلى رئيس المجلس .
على أف حق التعديل الذم هبريو األعضاء هبب أف ييبارس مع االحرتاـ ؼبشركع القانوف
اؼبقدـ من اغبكومة  ،ك ال يصح أف ي ً
قدـ اسلس على إدخاؿ تعديالت زبالف سبامان
ىي
ي
))1

– يتـ تنظيـ تقرير المجنة حكؿ مشركع القانكف في حاؿ كقع أم تعديؿ عمى أحد نصكص مكاد المشركع كفؽ
جدوؿ مقارف عمى عرض الصفحة يخصص القسـ األيمف منيا لمنص كما كرد في مشركع الحككمة  ،كالقسـ
األيسر لمنص كما عدلتو المجنة  ،كدكف بياف أسباب التعدي ػؿ  ،إال إذا طمب األعضاء مف رئيس المجنة أك

مقررىا تكضيحان عف أسباب التعديؿ  ،أك إذا ارتأل رئيس المجنة أك مقررىا التحدث حكؿ نص المادة كالتعديؿ ،
كالدفاع عنو قبؿ البدء بأخذ مداخبلت األعضاء حكؿ المادة  ،كفي كؿ كقت يمكف لرئيس المجنة كالمقرر طمب

كيعطى ليـ اإلذف بالكبلـ كفؽ أحكاـ المادة  41مف النظاـ الداخمي .
الحديث مف رئيس المجمس  ،ي
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ت من حيث
صو ى
الفكرة اعبوىرية كاؽبدؼ من مشركع القانوف  ،إذ أف اسلس كاف قد ٌ
النتي ة يف اؼبداكلة العامة على فكرة مشركع القانوف كاؽبدؼ من إقراره  ،ككاف لو اغبق
بالتصويت برفال مشركع القانوف ابتداءن ن5ن.
 التصوي على التعديالت :

 إذا تبٌن للم لس أف إقرار التعديالت اؼبقرتحة من األعضاء سيحدث تأةًنان يف باقينصوص مشركع القانوف  ،فإف اسلس وبيل التعديالت اؼبقدمة على كبو مكتوب إىل
الل نة  ،كيتم التوقف عن االستمرار دبناقشة باقي مواد اؼبشركع غبٌن انتهاء الل نة
ن1ن
اؼبختصة كالدارسة من إعداد التقرير حوؿ تلك االقرتاحات .
 إذا تبٌن للم لس أف التعديالت اؼبقرتحة ليس ؽبا أم تأةًن يف باقي نصوص مشركعالقانػػوف  ،فإف اسلس يتابع دراسة التعديالت اؼبطركحة  ،كاالستماع إىل اؼبداخالت
كاؼبناقشات  ،كبعد انتهاء األعضاء من تقدًن مداخاليم يىطرح رئيس اسلس اؼبادة
للتصويت كيبدأ بالرتتيب اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  501من النظاـ الداخلي :
 يىطلب الرئيس التصويت على طلب التأجيل بنظر اؼبادة غبٌن إعداد الل نة
تقريرىا عن ؾبمل التعديالت اؼبقرتحة كاؼبقدمة على كبو مكتوب لرئيس اسلس ،
صوت أكثرية اغباضرين على ذلك انتقل الرئيس إىل ؛
فإذا مل تي ٌ
ص اؼبادة اؼبقرتح من الل نة الدارسة اليت أعدت التقػرير ،
 طرح التصويت على نى ٌ
ع بتصويت أغلبية أعضاء اسلس اغباضرين انتقل
فإذا يرفال ىذا النص  ،كمل وب ى
الرئيس ألخذ التصويت على التعديالت اؼبكتوبة اؼبقدمة إليو ؛

))1

– لممزيد  :كرقة عمؿ " التشريع في دكلة ديمقراطية تقكـ عمى حكـ القانكف " إعداد المحاضر تاكك فاف دارزفاؾ
مقدمة إلى كرشة العمؿ اإلقميمية حكؿ الصياغة التشريعية لتعزيز قدرات المكظفيف البرلمانييف في البرلمانات
العربية التي أقيمت في بيركت  -4-2كانكف األكؿ  2004/مف مجمس النكاب المبناني بالتعاكف مع مشركع
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي .

) – )2راجع مذاكرات مجمس الش عب لمدكر التشريعي الثامف  ،الدكرة العادية الخامسة الجمسة السابعة –القسـ الثالث ،
بتاريخ  2004/5/31تعميؽ الماديتيف  138 – 71أثناء دراسة قانكف السير 31لعاـ  2004كاعادتيما مع
التعديبلت إلى المجنة لتقديـ تقارير جديدة عنيا ص  535كما بعدىا .
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فأم
 يبدأ الرئيس بطرح أبعد تعديل عن مقرتح تقرير الل نة على التصويت ٌ ،
منها ق قبولو كحاز على أغلبية األصوات أدخل يف النص  ،كانتهى أمر
التعديالت اؼبتبقية  ،كيف حاؿ رفضت صبيع التعديالت اؼبقدمة يعود الرئيس إىل
أخذ التصويت على ؛
 أصل نىص اؼبادة كما كرد يف مشركع القانوف اؼبقدـ من اغبكومة  ،نكس ػػيحظى
باألكثرية ...ن .
نى المادة ٕٓٔ من النظام الداخلي عن الحالة التي يسقط فيها

وقد َس َك
النى كما ورد من الحكومة  ،رام أنو من المناسب في ىذه الحالة إعادة النى
إلى اللجنة إلعادة دراستو مجدداً وتوسيع الخيارات أمام المجلس  ،والتقريب بين
وجهات النظر المطروحة  ،طالما أن فكرة مشروع القانون قد قبل

في المداولة

العامة .
عرب على كبو حقيقي كجدم
كما أف اإلشكاؿ اغبقيقي الذم هبعل التصويت غًن يم ٌ

عن إرادة ؾبموع األعضاء  ،ىو أف النظاـ الداخلي اعتمد قاعدتٌن يف النصاب :

 نصاب الحضور  :حيث نصت اؼبادة  40من النظاـ الداخلي على أفاعبلسات تيعقد حبضور أكثرية األعضاء  ،أم حبضور  512عضوان على األقل ،
كما أكد على أف انسحاب عضو أك أكثر من اعبلسة بعد افتتاحها ال ييؤةر يف

صحة انعقاد اعبلسة  ،كييعترب ىذا العضو اؼبنسحب عند إجراء التصويت بأنو
مستنكف .
 نصاب التصوي  :مل ييفرؽ النظاـ الداخلي سلس الشعب بٌن نًصاب اغبضورعند التصويت على القرارات اإلجرائية البحتة كغًن اإلجرائية كما يف الالئحة
الداخلية سلس الشعب اؼبصرم يف اؼبادة  113منها  ،إذ نصت اؼبادة  23من
النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم على أف اسلس يتخذ قراراتو ،كما يقر
القوانٌن على أساس أكثرية عدد اؼبس لٌن حاضرين يف بدء اعبلسة عند طرح
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القرار أك مشركع القانوف على التصويت  ،أم ييبكن للم لس أف يتخذ القرارات
أك ييقر مشاريع القوانٌن بتصويت أكثرية  23عضوان فقط من أصل  110عضوان
كذلك يف اغبالة النظامية اليت اعترب فيها النظاـ الداخلي نصاب اغبضور متحقق
كالتصويت صحيح  ،رام أن ظاىرة اياب األعضاء عن حضور جلسات
اللجان والجلسات العامة والمغادرة في األخيرة بعد انتهاء التصوير
التلفزيوني ظاىرة موثقة على لسان األعضاء ورئيس المجلس في العديد من
المداوالت  ،وقد أقر المجلس مشاريع قوانين لها أىميتها بربع عدد
األعضاء وبأقل ! ،وقد ساىم

قواعد التصوي

في النظام الداخلي في

تسهيل ىذا األمر  ،وكذلك تقاعس األعضاء عن التمسك حتى بالقواعد
المتساىلة  ،وذلك بذثارة االعتراض في التوقي

الصحيال وباألصول

النظامية .
 المداولة الثانية  :األصل أف مشركع القانوف ال ىبضع مبدئيان إال ؼبداكلة كاحدة  ،إال
أنو كبعد االنتهاء من التصويت على مشركع القانوف ماد نة مادة  ،كقبل التصويت على
إصبايل مشركع القانوف يطرح الرئيس السؤاؿ التايل ":ىل ألحد مالحظة على ؾبمل
مشركع القانوف " كطاؼبا أف نص اؼبادة  501من النظاـ الداخلي جاء مطلقان فيما

يتعلق دبن وبق لو طلب إعادة اؼبداكلة يف اعبلسة العامة  ،فإف للحكومة اغبق بطلب
إعادة اؼبداكلة كما ىو اغبق بالنسبة ألعضاء اسلس  ،كإذا كجد الطلب  ،يتم تس يل
األظباء كيعطي الرئيس اإلذف بالكالـ تباعان ،لكن اؼبادة نفسها كضعت قيودان كحدكدان

للكالـ ن5ن ،كذلك بأف يطلب العضو إعادة اؼبداكلة يف مادة أك أكثر من مواد مشركع
القانوف ؿبددان إياىا بالرقم مع بياف األسباب لطلبو يف إعادة اؼبداكلة  ،كيتم التصويت
))1

– نصت المادة  105عمى أنو "ال تخضع المشركعات أك االقتراحات مبدئيان إال لمداكلة كاحدة كيجكز إخضاعيا
كميان أك جزئيان لمداكلة ثانية قبؿ االقتراع عمييا جممة إذا كافؽ المجمس عمى ذلؾ شريطة أف يبيف المقترح

المكاد المراد إخضاعيا لممداكلة الثانية كأسباب ذلؾ".
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على طلب العضو  ،فإذا كافق اسلس على الطلب ق فتح الباب ؾبددان أماـ تس يل

أظباء الراغبٌن يف اؼبداكلة للمرة الثانية يف اؼبادة أك اؼبواد اؼبطلوب اؼبداكلة فيها  ،ومن
الناحية العملية ىهبد األعضاء صعوبةن يف إقناع اسلس بإعادة اؼبداكلة  ،أك تغيًن الرأم
الذم ق التصويت عليػػو  ،كيف حاؿ ق ذلك كأيعيد إقرار إحدل اؼبواد على كبو مغاير
للمرة األكىل  ،ككاف من شأف ذلك إجراء تعديل يف مادة سابقة أك الحقة ؽبا يف
اؼبداكلة األكىل أك الثانية  ،فإف اسلس ييعيد مناقشة تلك اؼبادة كالتصويت عليها

ؾبددانن5ن ،كما أنو وبق للم لس أف يػىبٌت بالتعديالت اؼبقدمة يف اؼبداكلة الثانية بعد
ظباع رأم مقدميها كرئيس الل نة أك مقػ ػ ػ ػ ػػررىا  ،دكف اغباجة إلحالتها إىل الل نة ؾبددان
ن1ن  ،كبعد االنتهاء من طلبات إعادة اؼبداكلة هبرم التصويت على ؾبمل مشركع
القانوف  ،كعند ذلك يعترب قد أصبح قانونان .
والمالحظ أن النظام الداخلي لم يأخذ بفكرة إجراء المداولة الثانية أو اللجوء

إليها من قبل ا ألعضاء وقبول المجلس لها بعد مدة معينة من انتهاء مناقشة مواد
مشروع القانــون مادة مـادة  ،وبذلك فذن ما يجري في مجلس الشعب وتؤكده
مذاكرات مجلس الشعب المنشورة في الجريدة الرسمية أن المجلس يعمد إلى
اللجوء للتصوي

على مجمل مشروع القانون  ،وىو التصوي

الذي يسبقو

الطلب من األعضاء فيما إذا كان ىناك أية مالحظة تمهيداً إلتاحة الفرصة
أمامهم في حال رابوا بذجراء مداولة ثانية كلية أو جزئية  ،وذلك في ذات

الجلسة التي فَر َ فيها المجلس من إجراء المداولة األولى مباشرة"ً ،ودون أن
يُترك أية فرصة أمام األعضاء إلعادة مراجعة ما تم إنجازه في مجمل مشروع
عليو  ،إذا ما أخذنا بعٌن

القانون  ،وقراءتو مجدداً بعد التعديالت التي أدخل
االعتبار أف التصويت على إصبايل مشركع القانوف غالبان هبرم يف لخر اعبلسة حبضور

))1
))2

– المادة  107مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم .
– المادة  106مف النظاـ الداخمي .
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عدد من األعضاء مابٌن ن30-10ن عضوان فقط من أصل  110عضوان ،أم أنو ال
هبرم يف جلسة مكتملة النصابن5ن ،كمن ل فإف القرار باستبعاد اؼبداكلة الثانية يىصدر
عن عدد قليل من األعضاء الذين استمركا دبتابعة اعبلسة حا هنايتها  ،يف حٌن أف
ىناؾ ضركرة تشريعية حقيقية يف إلقاء نظرة جدية  ،كسبحيص يأيت بعد فحص متأين
للتأكد من مدل انس اـ التعديالت اؼبدخلة كاؼبقرة خالؿ اعبلسات اليت خصصت
ؼبناقشة تقرير الل نة حوؿ مشركع القانوف  ،مع باقي مواد القانوف أك القوانٌن
األخ ػ ػ ػ ػ ػ رل  ،أك التأكد من اآلةار الناذبة عن إحداةها  ،كمدل جديتها كخلوىا من
االرذباؿ اللفظي أك اغبكمي  ،كأنبية التأكد من مدل اغباجة بعد إلدخاؿ تعديالت
مفيدة تيقلل من فرصة اغباجة لتعديلو دبشركع قانوف أك دبرسوـ تشريعي خالؿ فرتة
قصًنة  ،كما يسببو ذلك من إرباؾ تشريعي كقضائي كسياسي كاجتماعي أشرنا إليو يف
مواضع عدة من ىذا البحث .
ولهذا فذن تفعيل الوظيفة التشريعية للمجلس وتحسين مخرجات العمل
البرلماني يحتاج إلى ىذه الفواصل الزمنية بين اإلجراءات التي يتعين على النظام
الداخلي األخذ بها والنى عليها  ،نظراً لكثافة العمل التشريعي الضخم من
مشاريع قوانين ومراسيم تشريعية اليت تى ًرد إىل اسلس  ،ككذلك ىسفر كتنقل األعضاء
كما يقابلو من كقت ضائع  ،كعدـ كجود فريق للدعم اؼبعلومايت كالفين لل اف أك

لألعضاء  ،أك حا كجود مصادر معلومات مستقلة يستطيع العضو الدفاع من خالؿ
ىذه اؼبعلومات ح نة حب ة كبرىانان بربىاف .
ٕ -العملية التشريعية السياسية  :على الرغم من أف ؾبلس الشعب السورم ىو

اؼبختص بالتشريع ككاف يشاركو على كبو أصيل يف ىذا االختصاص رئيس اعبمهورية
))1

– راجع ىذه اإلشارة ألكثر مف مرة عف انخفاض نصاب الحضكر في الجمسة مثبل :ما تضمنتو الجمسة السابعة
مف الدكرة العادية الخامسة لمجمس الشعب السكرم لمدكر التشريعي الثامف ص  533-522مف مذاكرات مجمس
الشعب .
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مستندان ألحكاـ الدستور السورم اؼبلغى لعاـ  5534كالنافذ خالؿ األدكار التشريعية
السابقة  ،إال أف اؼبتابع لعمل ىذا اسلس هبد أف اغبكومة ىي اليت يييمن على العملية
التشريعية من خالؿ مشاريع القوانٌن اؼبعدة من قبلها  ،كاليت تيعرض على ؾبلس الشعب ،
كلنىػ يق ل إف السلطة التنفيذية ييمن على الوميفة التشريعية من خالؿ مشاريع القوانٌن
كاؼبراسيم التشريعية  ،كبالعودة إىل اغبكومة فإهنا مل تكن يومان يف مل سرياف أحكاـ دستور
 5534حكومة تكنوقراط  ،كإمبا ىي حكومة يمسيىسة أك سياسية سبثل من حيث النتي ة
كفعليان كجهة نظر اغبزب القائد حزب البعث العريب االشرتاكي  ،كنظريان يسبثل كجهة نظر
اعببهة الوطنية التقدمية .
كمن خالؿ كجود األغلبية اغبزبية يف اسلس كمن خالؿ سلطات رئيس اسلس
الواسعة جدان لدرجة أهنا تقابل يف فعاليتها ؾبموع األغلبية اغبزبية  ،حبيث يتحكم

رئيس اسلس جبدكؿ األعماؿ  ،كيف اؼبناقشات اليت ذبرم يف اعبلسة العامة  ،فضالن
عن مكانتو اغبزبية كعضويتو للقيادة اؼبركزية لل بهة الوطنية التقدمية كما مر معنا ن5ن،
كقدرتو على التلويح بقفل باب النقاش كاذباه التصويت كغًنىا من السلطات  ،فإف
ىذه الصالحيات اليت يتمتع هبا رئيس اسلس ييسيطر هبا على العملية التشريعية بيرمتها
كربدد ىذه العناصر إىل أم مدل يبكن أف هبرم اسلس أم
كيف إطارىا السياسي  ،ي
تعديل أةناء انتقاؿ مشركع القانوف عرب العملية التشريعية الشكلية  ،وبسهولة يمكن

للحكومة أن تخنق أية تعديالت يمكن أن تقدم من األعضاء إذا لم تكن تتفق
مع توجهاتها  ،أو حتى لم ترق لها  ،وإن نسبة ضئيلة وتكاد ال تذكر من
التعديالت التي يستطيع المجلس أن يقرىا دون أن تتالقى مع رابات
الحكومـ ـ ـة .
) –(1في الدكر التشريعي الثامف لـ يكف رئيس المجمس د .محمكد األبرش عضكان في القيادة القطرية لحزب البعث
العربي االشتراكي  ،إال أف رئيس الجميكرية أصدر القرار  30تاريخ  2003/10/14بتسمية رئيس مجمس

الشعب د .األبرش عضكان في القيا دة المركزية لمجبية الكطنية التقدمية " تشريعات التحديث وقوانينو -5000
 " 500:الصادر عف مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر والتوزيع  ، 500:ص. ;0
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كإف غالبية التعديالت اعبزئية اليت أيقرت من ؾبلس الشعب  ،كانت اغبكومة تل أ
إىل حذفها عن طريق اؼبراسيم التشريعية  ،أك استخداـ مؤسسة االعرتاض الرئاسية ن5ن.
كألنو البد للحكومة عادةن كما يف كل الدكؿ أف تل أ إىل ىسن التشريعات لتحويل
السياسات اليت تريد انتهاجها إىل قوانٌن نافذة هبدؼ خلق كضع كؾبموعة جديدة من

الظركؼ  ،أك معاعبة أكضاع قائمة بتعديل تشريعات نافػػذة  ،وإذا كان ذلك طبيعياً،
خرج ذلك عن قواعد اللعبة الديمقراطية في ظل أنظمة تأخذ بمبدأ التعددية
وال يَ ُ
السياسية وتداول السلطة  ،إال أن أحد أىم قواعد اللعبة البرلمانية ااب

قسراً

) –)1أحد األمثمة قانكف السير رقـ  31تاريخ  2004/7/11الذم تضمف في المادة  49من ػو  " :أنو يحؽ لمسمطات
المختصة بتنظيـ المركر كضبط مخالفات السير رفع كنقؿ أم مركبة كاقفة أك مترككة عمى الطريؽ ألم سبب
 ،إذا كانت تعطؿ أك تعكؽ حركة المركر أك تعرض سالكي الطريؽ لمخطر دوف فتحيا " كقد أضيفت العبارة
األخيرة مف قبؿ المجنة المشتركة (لجنة الخدمات كالمجنة الدستكرية كالتشريعية) كأهقرت كذلؾ في الجمسة العامة
 ،رغـ اعتراض ممثمي الك ازرة في المجنة  ،كاعتراض كزير الداخمية آنذاؾ المكاء عمي حمكد في الجمسة العامة ،
كقد جاء ىذا التعديؿ مف كحي الممارسة التي ينتيجيا عناصر كضباط الشرطة عند رفع أك نقؿ مركبة بفتح
المركبة بطريقة غير نظامية (خطاؼ أك ما شابو) كىك اعتداء عمى حرز يعكد لممكاطف مالؾ السيارة الذم
احتاج المشرع إلقرار رفعيا كازاحتيا مف مكاف تكقيفيا فقط إلى رخصة قانكنية بمكجب النص  ،فمف باب أكلى
أنو ال يجكز فتح ىذه المركبة كافتراض العبث بمحتكياتيا  ،كىي مف حيث النتيجة ممكية ال يسكغ الدستكر
مسيا  ،ككانت الدكلة قد استكردت آليات لرفع المركبات دكف
فضبلن عف المبادئ العامة االعتداء عمييا أك ٌ
فتحيا كدكف المجكء ملية الجر ،كبما يمكف أف تسببو مف أضرار بسيارات الدفع األمامي أك الخمفي أك الرباعي
 ،إال أف الكزير أنكر كجكد مثؿ ىذه املية لمرفع أثناء حديثو أماـ المجمس  ،كقد لجأت الحككمة لحذؼ ىذه
العبارة في التعديؿ الذم تـ عمى قانكف السير 31لعاـ  2004بمكجب المرسكـ التشريعي الذم صدر عف رئيس
الجميكرية رقـ  11تاريخ  2008/1/30كتـ تعديؿ المادة آنفة الذكر بالمادة  7مف المرسكـ التشريعي رقـ
11لعاـ  2008كحذفت العبا رة ( دكف فتحيا ) ،كتجدر اإلشارة إلى قانكف السير عاد كخضع في العاـ التالي
لتعديؿ آخر بالمرسكـ رقـ  17لعاـ  ! 2009رغـ أف األسباب المكجبة لمقانكف  31لعاـ  2004في الفقرة 2
منيا كانت تيدلؿ عمى أف ىذا القانكف جاء مستجمعان لممنيج المكحد كأنو يشرع لعشرات السنكات  ،كرغـ ذلؾ
خضع لمتعديؿ لمرتيف متتاليتيف  :لممزيد  :انظر مذاكرات مجمس الشعب السكرم لمدكر التشريعي الثامف حكؿ
المادة  49في الدكرة العادية الخامسة مف الجمسة السابعة بتاريخ 2004/5/31القسـ الثاني ص  513كما
بعدىا  ،مع اإلشارة إلى أف المداخمة المتعمقة بتبرير التعديؿ والدفاع عنو تـ حذؼ جزء كبير منيا مف
المذاكرات المنشورة لتمؾ الجمسة (مالحظ بالتجربة ) ،ويمكف ألشرطة التسجيؿ الصوتي تبياف ذلؾ بوضوح

ىذا الخمؿ في توثيؽ محاضر جمسات المجمس .
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وليس سهواً عن أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري ىي موضوعة
الكتل البرلمانية داخل المجلس  ،كذلك ألف أحكامو كضعت يف مل سرياف أحكاـ
دستور  5534الذم ال يأخذ دببدأ التعددية السياسية أك تداكؿ السلطة  ،فقد
استمرت العملية التشريعية السياسية بوجود أغلبية حزبية تشكل  541عضوان من حزب
البعث االشرتاكي  ،كرئيس اسلس ىو عضو يف قيادة حزب البعث العريب االشرتاكي
حا منتصف السنة األكىل من الدكر التشريعي الثامن  ،كأعضاء من أحزاب اعببهة
ظوف بتمثيل كتلي منظم يف
وبكمهم نظاـ العمل اعببهوم  ،كأعضاء مستقلوف ال ىوب ٌ
الل اف كيف مكتب اسلس أك اعبلسة العامة  ،كمن ل ال ييشكلوف معارضة برؼبانية على
كفعاؿ  ،فضالن عن أف غالبيتهم ال يىرغبوف بلعب ىذا الدكر  ،كبالتايل
كبو مؤسسايت ٌ
فذن الطابع العام ل،داء التشريعي لمجلس الشعب السوري في أدواره السابقة

يتجو نحو تعزيز الثقافة السائدة داخل وخارج البرلمان بأن النتيجة محسومة
لصالال تمرير السياسات التي تراب الحكومة في انتهاجها  ،رام العملية
التشريعية الشكلية التي تمر بها مشاريع ومراسيم القوانين  ،عطفان على ما كنٌا قد

بيٌناه يف الفصل الثاين من الباب األكؿ من ىذا البحث  ،كاؼببحثٌن األكؿ كالثاين من
ىذا الفصل  ،كال ييغًن من ىذا الطابع التعديالت اعبزئية اليت سب ٌكن اسلس من إجرائها
سواء أجاد فيها تارنة أك أخفق تارنة أخرل .
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ادلطهة انثانث
إلـرار التـراحاخ انمىاَُـٍ
أجازت اؼبادة  30من دستور عاـ  5534ألعضاء ؾبلس الشعب اؼببادرة إىل اقرتاح
القوانٌن كإقرارىا كفق الضوابط اؼبنصوص عليها بأحكاـ النظاـ الداخلي سلس الشعب
السورم لعاـ  ، 5533كقد يعمد عضو ؾبلس الشعب إىل إعداد نص االقرتاح بنفسو
لتحسسو موضوعان معينان  ،كاغباجة لتنظيمو ابتداءن أك لتعديل التنظيم التشػريعي النافذ

لػذلك اؼبوضػ ػػوع ن5ن ،كىناؾ حالة أخرل ذبرم من الناحية العملية  ،كىي أف تكوف ىناؾ
فئة أك شروبة من استمع ىي اليت بادرت لوضع النص كصياغتو على شكل نصوص
مػ ػ ػ ػ ػواد ن1ن ،فيىعمد عضو ؾبلس الشعب إىل توقيع االقرتاح كتبنٌيو  ،كالبد أف هبد عشرة من
زمالئو على األقل يشاركونو القناعة بالتوقيع على اقرتاح القانوف  ،كمل يشرتط النظاـ
الداخلي يف اؼبادة  53منو عدـ ذباكز عدد اؼبوقٌعٌن على مشركع القانوف العشرة أعضاء ،
كترؾ اغبد األعلى مفتوحان على خالؼ ما نصت عليو الالئحة الداخلية سلس الشعب
اؼبصرم يف اؼبادة  154منها بأنو ال هبوز تقدًن اقرتاح بقانوف موقٌع من أكثر من عشرة من
و
بانتقادات عبهة ربديد حد أعلى لعدد
أعضاء اسلس  ،ككانت قد جوهبت ىذه اؼبادة
األعضاء اؼبوقٌعٌن على اقرتاح القانوف ؼبخالفتها للدستور الذم مل يضع قيودان على حقوؽ
العضو  ،كألف الالئحة أجازت لل اف أف تتقدـ باقرتاح بقانوف كتعداد أعضاء الل اف
الربؼبانية يت اكز العشرة أعضاء  ،فما يمربر التفريق كعدـ كضع ضوابط موحدة يف ىذه
))1

))2

– في الدكر التشريعي الثامف قدـ اقتراح بقانكف حكؿ إعادة تكزيع أمبلؾ الدكلة الخاصة  ،ككذلؾ قانكف تعديؿ
المادة الثانية مف القانكف رقـ  3لعاـ  1976المتعمؽ بمنع بيع العرصات
– في الدكر التشريعي الثامف قدـ اقتراح بقانكف مف مجمكعة مف الطبكغرافييف إلحداث نقابة خاصة بيـ  ،كقد
تبناه عدد مف األعضاء  ،ككذلؾ قدـ مف رابطة النساء السكريات اقتراح بقانكف بتمكيف المرأة السكرية مف منح
جنسيتيا ألبنائيا.
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اغبالة ن5ن  ،كباؼبقابل فإف ىناؾ من يؤيد كجهة النظر بوضع حد أعلى لعدد األعضاء
اؼبوقٌعٌن على اقرتاح القانوف  ،كذلك حا يستطيع أعضاء الل اف الربؼبانية دراسة االقرتاح
دكف أف يكونوا مرتبطٌن دبواقف تأييد مسبقة نتي ة توقيعهم سلفان على اقرتاح القانوف ،
فقد يكوف توقيع العضو قد نتج عن ضباس دكف دراسة كافية ككافية لو  ،كبالتايل فإف كضع
ىذا الشرط هبعلهم أكثر حرية يف ازباذ اؼبواقف بعد الدراسة اؼبتأنية ن1ن.

يقوـ عضو ؾبلس الشعب السورم الذم تبىن االقرتاح بتس يلو يف ديواف ؾبلس
الشعب يف دف ورت ـبصص لالقرتاحات بقوانٌن كيعطى رقمان متسلسالن  ،ك اإلجراءات اليت
ىيبر هبا اقرتاح القانوف تتشابو مع اإلجراءات اليت ىيبر هبا مشركع القانوف  ،إال أف ىناؾ
عرب فيها كبشركط ؿبددة  ،سنسلط الضوء عليها
إجراءات أخرل خاصة بو يتعٌن أف يى ي
كنقوـ بدراستها  ،دكف تكرار اغبديث عن إجراءات العملية التشريعية الشكلية
صح اعتماد القوؿ فيو عند
كالسياسػ ػ ػية  ،باعتبار أف ما يصح قولو حوؿ مشركع القانوف يى ي

اغبديث عن اقرتاح القانوف  ،وربما على نحو أكثر تشدداً  ،كمهما قيل عن إمكانية
إقرار التعديالت أك االقرتاحات بقانوف كالظركؼ العملية كالسياسية اليت رب يكمها  ،فإنو
يبقى للمبادرة التشريعية بالتعديل أك باالقرتاح سلس الشعب ابتداءن أنبية كبًنة إذا ما أتقن
))1
))2

– لممزيد  :د .عمي الصاكم  ،مشركع الئحة جديدة لمجمس الشعب  ،مرجع سابؽ  ،ص  230كما بعدىا .
– كقد أخذ النظاـ الداخمي لمجمس النواب المبناني لعاـ  9<<7مثبلن بيذا الرأم كنص في المادة  101منو " :
تيقدـ اقتراحات القكانيف إلى المجمس بكاسطة رئيسو مرفقة بمذكرة تتضمف األسباب المكجبة  ،اليجكز أف يكقع
اقتراح القانكف أكثر مف عشرة نكاب " ص  ، 529ككانت المادة  146مف النظاـ الداخمي األكؿ لمجمس النكاب
المبناني لعاـ "1930ال يجكز أف يكقع أكثر مف عشرة نكاب عمى أم اقتراح بمشركع قانكني خشية التحكـ ببراء
الباقيف مف األعض ػ ػ ػاء  ،أما الرغبات كالطمبات فيـ أحرار بتكقيعيا بأم عدد كاف  ".ص.451
انظر  :النظاـ الداخمي لمجمس النكاب النشأة – محاضر المناقشات  -النصكص  ،إعداد أ .أحمد زيف ،
الطبعة األكلى  ، 1995المديرية العامة لمدراسات كاألبحاث في مجمس النكاب المبناني  ،ككذلؾ كرقة عمؿ مقدمة
مف األميف العاـ لمجمس النكاب المبناني أ.عدناف ضاىر بعنكاف " الحياة البرلمانية في لبناف كمدل التعاكف بيف

المجمس كبيكت الخبرة " مف أعماؿ الحمقة النقاشية بالقاىرة  /24-22كانكف األكؿ  2001بالتعاكف بيف البرنامج
البرلماني في جامعة القاىرة كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  ،بعنكاف بيكت الخبرة البرلمانية الرسالة كالدكر ،
تحرير د .عمي الصاكم  ،القاىرة  ، 2003ص .334
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صب من حيث النتي ة يف
أمر يى ي
اسلس التعامل معها  ،كاستطاع النفاذ إلقرارىا  ،كىو ه
زيادة فعالية األداء التشريعي سلس الشعب السورم  ،كعليو فإننا سنقسم ىذا اؼبطلب
إىل فرعٌن :
الفرع األول  :اإلجراءات الخاصة باقتراح القانون .
الفرع الثاني  :أىمية المبادرة التشريعية في مجلس الشعب .
الفرع األول
اإلجراءات الخاصة باقتراح القانون
كفق أحكاـ اؼبادة  53من النظاـ الداخلي فإنو لكل عشرة أعضاء يف ؾبلػ ػ ػ ػس
الشعب  ،أف يتقدموا باقرتاح بقانوف حوؿ أم موضوع يتبٌن ؽبم ضركرة اؼببادرة لتنظيمو ،
كفق ىذه اآللية لسد نقص تشريعي أك لتعديل نص مل يعد يليب اؼبتطلبات الواقعية
تسىن للم لس القياـ هبذه اؼبراجعة من خالؿ أعضائو كعبانو  ،يف
كالقانونية الراىنة  ،كيى ٌ
سياؽ إجراءات ينفرد هبا اقرتاح القانوف عما كنٌا قد حبثناه عند اغبديث عن العملية
أفرد ؽبا النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم لعاـ
التشريعية ؼبشركع القانوف  ،كقد ى
 5533بعال الفقرات من نصوص مواده  ،ككاف ذلك استنادان ألحكاـ نص اؼبادة 30

من دستور  5534اؼبلغى كالذم مل ساريان طيلة األدكار التشريعية السابقة  ،كقد كاف
النص على سبيل اعبواز  ،يف حٌن أف دستور عاـ  1051الذم جاء يف مل مركؼ
كملٌحة لتطوير كذبديد اغبياة السياسية عرب إقرار مبدأ التعددية
سياسية كاجتماعية ضاغطة ي
السياسية كبضركرة تطوير عمل اؼبؤسسات الدستورية كالسيما ؾبلس الشعب السورم فقد

تضمن نص اؼبادة  33منو وجوب أف يبارس أعضاء ؾبلس الشعب السورم الدكر
التشريعي عرب اقرتاح القوانٌن  ،ككذلك الدكر الرقايب عرب توجيو األسئلة كاالست وابات

كفقان ؼبا نص عليو النظاـ الداخلي سلس الشعب .
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كالسؤاؿ ما ىي اػبطوات اإلجرائية اليت أقرىا النظاـ الداخلي سلس الشعب لتس يل
االقرتاح كعرضو  ،كما دكر السلطة التنفيذية خالؿ مراحل مناقشة اقرتاح القانوف  ،كىل
ىسب ٌكن اسلس من الناحية العملية من إقرار اقرتاحات القوانٌن اليت تقدـ هبا األعضاء
أوالً -الخطوات اإلجرائية الخاصة باقتراح القانون:

كمصاغة
تيقدـ االقرتاحات بقوانٌن من األعضاء موقٌعة من عشرة منهم على األقل  ،ي
كرباؿ إىل رئيس
كمرفقة باألسباب اؼبوجبة إلعدادىا إىل ديواف اسلس  ،ي
يف مواد قانونية  ،ي
رسل نسخة عن ىذه االقرتاحات إىل
اسلس الذم يقوـ بإدراجها يف أكؿ جلسة  ،كيي ى
السلطة التنفيذية كتأيت اإلجراءات تباعان:

ٔ -البحث بجواز النظر دستورياً والصيااة :

يوب اؿ اقرتاح القانوف بقرار من اعبلسة العامة إىل عبنة الشؤكف الدستورية كالتشريعية

لدراستو من حيث مدل انس امو مع أحكاـ الدستور كعدـ ـبالفتو ؽبا  ،كيف حاؿ قررت
الل نة جواز النظر باالقرتاح دستوريان  ،فإهنا يف ىذه اغبالة تيعيد النظر بصياغتو القانونية
ن5ن ،كتيقدـ تقريرىا جبواز النظر كالصياغة يف الوقت نفسو إىل اسلس  ،كتكوف بذلك عبنة
دستورية كعبنة صياغة يف لف كاحد  ،كعند إقراره يف اعبلسة العامة وباؿ إىل الل نة
اؼبختصة لدراستون1ن .

ٕ -دراسة اقتراح القانون من اللجنة المختصة :
درس مشركع القانوف من الل نة فور كركده إليها  ،إال أف الل نة عندما وباؿ إليها
يي ى
اقرتاح بقانوف ال تباشر بدراستو  ،إال بعد انتهاء مهلة الثالةٌن يومان كاليت يربسب من تاريخ
إرساؿ نسخة عنو إىل السلطة التنفيذية  ،كاليت يتعٌن أف تبدم رأيها فيو خالؿ تلك
))1

– ينفرد الدستور األردني لعاـ  1952لجية معال جة صياغة االقتراح بقانكف الذم يشترط أف يقدـ مف عشرة أك

أكثر أعضاء مجمسي األعياف كالنكاب في نص المادة  95المعدلة في عاـ  1958منو بأف "  ... -1يحاؿ كؿ
اقتراح بقانكف عمى المجنة المختصة في المجمس إلبداء الرأم  ،فإذا رأل المجمس قبكؿ االقتراح أحالو عمى
))2

الحككمة ل كضعو في صيغة مشركع قانكف كتقديمو لممجمس في الدكرة نفسيا أك في الدكرة التي تمييا .".....
– المادة  98مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم
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فور
اؼبهلة  ،كسواء ى
كرد جواب اغبكومة أـ مل يىًرد فإف الل نة تباشر يف دراسة االقرتاح ى
انتهاء اؼبهلة  ،ألف إرساؿ نسخة عن اقرتاح القانوف للسلطة التنفيذية ىو لالطالع كبياف
الرأم من قبلها دكف أف يكوف ىذا الرأم ملزمان لل نة أك للم لس ن نظريان ن  ،كتضع

الل نة تقريرىا حوؿ اقرتاح القانوف للم لس خالؿ طبسة عشر يومان من تاريخ كركد
جواب اغبكومة  ،كلل نة أف تطلب سبديد ىذه اؼبهلة ؼبرة كاحػ ػ ػػدةن5ن ،كيالحع أف اؼبادتٌن
 54 – 51من النظاـ الداخلي قد عاعبتا ىذا اؼبوضوع  ،إذ أف اؼبادة  51اعتربت مهلة
اػبمسة عشر يومان لتقدًن الل نة تقريرىا تبدأ من تاريخ كركد جواب اغبكومػة  ،كماذا لو
مل يرد جواب اغبكومة مطلقان أك تأخر إىل حد كبًن  ،فهل تبقى الل نة ؿبتفظة باقرتاح
القانوف لديها دكف البت فيو وىو ما يجري على أرض الواقع  ،كقد أكجب نص

اؼبادة  54من النظاـ الداخلي على الل نة البت باقرتاح القانوف بانتهاء مهلة الثالةٌن يومان
كإف مل يرد جواب السلطة التنفيذية .

ٖ – َسحب االقتراح بقانون :

سحب أحدىم أك
يبكن لألعضاء الذين بادركا للتوقيع على اقرتاح القانوف أف يى ى
عددان منهم االقرتاح بأف ييعلن عن استنكافو عن تأييد االقرتاح بقانوف  ،حبيث يقل عدد
اؼبق ٌدمٌن اؼبؤيدين لالقرتاح عن عشرة أعضاء  ،كيقرر اسلس يف ىذه اغبالة طي االقرتاح ،
كالتوقف عن متابعة إجراءات النظر فيو يف أية مرحلة كاف فيها  ،إال أنو يبكن أف يعود
لتبنيو عدد من األعضاء يكتمل هبم النصاب اػباص بتقديبو  ،كيف ىذه اغبالة يستمر
اسلس يف متابعة النظر فيو.
ٗ -انتهاء الدور التشريعي قبل الب باقتراح القانون :

ىس ىكت النظاـ الداخلي عن ىذه اغبالة  ،إال أنو ييستفاد من القواعد العامة الناممة
إلقرار اقرتاح القانوف ،بأف تقدًن االقرتاح يمقرت هف بعضوية ؾبلس الشعب اليت تنتهي بانتهاء
الدور التشريعي  ،كتزكؿ ىذه الصفة عن العضو مع انتهاء الدكر التشريعي  ،كيبىن عليو

) -)1المادة  92مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم
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أف االقرتاح الذم مل يقرتف باإلقرار يس يقط تلقائيان  ،كال هبوز االستمرار بالنظر فيو مع بداية
الدكر التشريعػ ػ ي اعبديد  ،كىذا ال يبنع من ذبديد االقرتاح كتقديبو يف الدكر التشريعي
اعبديد من عشرة أعضاء فيو  ،يف حٌن أف النظاـ الداخلي كاف كاضحان كصروبان يف اؼبادة
 52من أف الل اف تستأنف البحث باؼبواضيع اؼبتبقية لديها من الدورات البرلمانية
السابقة  ،كمنها اقرتاحات القوانٌن احملالة إليها من تلقاء نفسها دكف اغباجة الزباذ أم
إجراء جديد .
ثانياً -مدى إمكانية إقرار اقتراح القانون في الواقع العملي:
إف مذاكرات ؾبلس الشعب كقيود الس ل اػباص بقيد االقرتاحات يف الديواف العاـ
سلس الشعب تؤٌكد على أنو كرغم أف النظاـ الداخلي للم لس أكجد من الناحية النظرية

إمكانية تقدـ األعضاء باقرتاحات بقوانٌن ضمن اإلجراءات اليت أشرنا إليها يف البند أكالن ،
كقيدىا يف الس ل اؼبخصص ؽبا  ،إال أننا نستطيع أف نتلمس من الناحية العملية انتفاء
إمكانية إقرار ىذه االقرتاحات بقوانٌن ما مل يعضدىا موافقة رئيس ؾبلس الشعب اؼببنية
على موافقة السلطة التنفيذية .
كبناءن على احملددات الداخلية اليت أشرنا إليها يف موقعها  ،ككذلك تبعان للوزف
السياسي سلس الشعب كموقعو من باقي اؼبؤسسات الدستورية السياسية يف الدكلة  ،مل
يتم ٌك ن ؾبلس الشعب السورم خالؿ أدكاره العشرة ن أم دبا فيها دكر التعيٌن من إقرار

أم اقرتاح بقانوف ن ن5ن ،حا كلو كاف االقرتاح مقدـ أك موقع من  544عضوان من حزب
األغلبية  ،كللمزيد من التدليل فإننا إذا أخذنا اسلس يف دكره التشريعي الثامن ن-1004
 1003ن فقد قيدـ أكثر من خمسة عشر اقتراحاً بقانون  ،البعال منها كرد جواب
السلطة التنفيذية عليو كالبعال اآلخر مل يىرد ذلك اعبواب  ،وبقي ىذه االقتراحات
))1

 باستثناء االقتراح بقانكف المقدـ مف أعضاء مجمس الشعب لتعديؿ نص المادة  83مف دستكر  1973كالمقيدبرقـ  4لعاـ  2000في سجؿ االقتراحات في ديكاف مجمس الشعب كصدر بالقانكف رقـ تاريخ 2000/6/11

529

حبيسة أدراج المجلس ولم يقم لها قائم في اللجنة  ،ولم يفسال المجال إلدراجها
على جدول أعمال اللجنة وإنجاز تقرير اللجنة المختصة حول ٍ
أي منها  ،رام أنو
وطبقاً ألحكام النظام الداخلي على اللجنة أن تُباشر بدراسة االقتراح بقانون بعد
انتهاء مهلة الثالثين يوماً من تاريخ تبلغ السلطة التنفيذية لو تمهيداً لعرض تقريرىا
على الجلسة العامة  ،وحتى يتم التصوي

عليو ويسقط أو ينجال بقرار من األالبية

البرلمانية ضمن أصول وقواعد اللعبة الديمقراطية !  ،كإف يج ٌل ما قاـ بو اسلس أنو
كصوت اسلس
أدرج االقرتاحات على جدكؿ أعماؿ اعبلسات اليت تلي تاريخ تقديبها ٌ ،
على إحالتها إىل السلطة التنفيذية لبياف الرأم فيها  ،وتنتهي اإلجراءات من الناحية
العملية عند ىذا الحد .
كقد كانت موضوعات ىذه االقرتاحات تتعلق بػ ػ ػ ػ :
 -5تنظيم كضع القضاة العقاريٌن اؼبعنيٌن على أحكاـ القانوف 45لعاـ  ، 5514كالغاية
كانت إنصافهم يف التعيٌن كالنقل تأكيدان على الصفة القضائية ؽبم كلتوفيق أكضاعهم
القانونية مع تلك الصفة  ،كاليت أكدىا اؼبشرع يف أكثر من تشريع  ،كمن بينهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ن
اؼبرسوـ التشريعي رقم 52لعاـ  ،5540ك القانوف رقم 2لعاـ  5551باستحقاقهم
للتعويال القضائي– القانوف رقم  3لعاـ  5551الذم ساكل بينهم كبٌن سائر القضاة يف
سن التقاعد -القانوف رقم  13لعاـ  5545كخاصة اؼبادة /4ب اليت استثنت القضاء
العقارم كالعادم كاإلدارم من رقابة اؽبيئة اؼبركزية للرقابة كالتفتيشنن5ن.
 -1تشريع األحباث السريرية كتس يل األدكية لالستعماؿ البشرم  ،كيهدؼ االقرتاح
بقانوف إىل السماح بإجراء البحوث السريرية  ،كيؤمن اغبماية القانونية لألطباء الذين
يشاركوف يف الت ارب السريرية على األدكية اعبديدة  ،كيوفر تس يالن سريعان لألدكية قيد
))1

– قيٌيد ىذا االقتراح بقانكف في سجؿ االقتراحات في برقـ  /1/ؽ بتاريخ  2005/3/10كمكقع مف  32عضك مف
أعضاء مجمس الشعب  .ككاف قد قيد اقتراح مماثؿ لو بتاريخ سابؽ في  2003/10/26برقـ /2ؽ  ،كمكقع
مف  27عضكان.
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االستقصاء لعالج األمراض اػبطًنة كاؼبميتة مثل السرطاف كنقص اؼبناعة اؼبكتسب ربت
عملية منفصلة تدعى اؼبوافقة السريعة ن5ن.
 -4إعادة توزيع أمالؾ الدكلة اػباصة اليت تعود باألصل ملكيتها للفالحٌن كاضعي اليد
ن(1

كقد س لت باسم أمالؾ لدكلة بغفلة منهم  ،كبنتي ة جهلهم بالقواعد القانونية .
 -3معاملة أعضاء ؾبلس الشعب معاملة أصحاب اؼبناصب يف االستفادة من اغبقوؽ
التقاعدية ن.(4
- 1إنصاؼ اؼبتقاعدين الذين أحيلوا على اؼبعاش التقاعدم دكف بلوغهم السن القانونية
أك استكماؽبم لسنوات اػبدمة قبل صدكر القانوف رقم  1لعاـ .1005
-2إلغاء اؼبادة  41من اؼبرسوـ التشريعي رقم 555لعاـ  5525كاليت ربرـ أرملة اؼبتقاعد
اؼبتو ى من اؼبعاش التقاعدم إذا اقرتنت بو بعد بلوغو سن اػبامسة كالستٌن إذا كاف
خاضعان ألحكاـ قانوف التأمٌن كاؼبعاشات  ،بينما تستفيد من كاف زكجها اؼبتقاعد اؼبتو ى
خاضعان ألحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية .
 -3تعديل اؼبادة  13من قانوف االنتخابات الصادر باؼبرسوـ التشريعي رقم  12لعاـ
 5534اؼبتعلقة بالدعاية االنتخابية .
-4إلغاء القانوف رقم  4لعاـ  5532كتعديالتو اؼبتعلق دبنع االذبار باألراضي داخل
اؼبخطط التنظيمي .
-5تعديل الفقرة /أ/من اؼبادة  4من اؼبرسوـ التشريعي رقم  132تاريػ ػ ػ ػ ػخ
 ، 5525/55/13اؼبعدؿ باؼبرسوـ رقم  53تاريخ  5533/1/54كاؼبتعلق بقانوف
))1

))2

– قيٌي د ىذا االقتراح بقانكف في سجؿ االقتراحات في ديكاف مجمس الشعب برقـ /2ؽ تاريخ  ، 2005/3/10كقد
كقع عمى ىذا االقتراح  17عضكان .
– قيٌيد ىذا االقتراح بقانكف في سجؿ االقتراحات في ديكاف مجمس الشعب برقـ/ 3ؽ بتاريخ ، 2005/6/14

والالفت لمنظر أف ىذا اإلقتراح قد قاـ بتوقيعو  989عضواً  ،كمع ذلؾ لـ يدرج في جدكؿ أعماؿ المجنة

))3

المختصة لدراستو رغـ عكدة جكاب السمطة التنفيذية عميو .

– قيٌيد ىذا االقتراح بقانكف في سجؿ االقتراحات في ديكاف مجمس الشعب برقـ /2ؽ بتاريخ  2006/3/28مكقعان
مف  17عضكان .
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اعبنسية السورم  ،حبيث يتمكن من كلًد يف القطر أك خارجو من كالد عريب سورم أك
والدة عربية سورية أف يعترب سوريان حكمان .

 -50منح اؼبعلمٌن اؼبثبتٌن دبوجب القانوف رقم  44لعاـ  5531عالكة إضافية بنسبة

 %3من أجورىم اغبالية  ،كذلك حرصان على اؼبساكاة مع زمالئهم الذين أخذكا ىذه
العالكة دبوجب القانوف رقم  50تاريخ . 1004/3/5
ن(5
 -55إحداث نقابة لل يولوجيٌن يف اعبمهورية العربية السورية .
 -51منح صف الضباط العرب الفلسطينيٌن اؼبنتهية خدمايم قبل تاريخ 1004/3/54
حق االستفادة من التعويال أك اؼبعاش التقاعدم باعتبارىم خدموا يف صفوؼ اعبيش
العريب السورم كمتطوعٌن كؿبرتفٌن  ،ككانت ركاتبهم زبضع غبسميات التقاعد كاؼبعاش كمل
يشملهم اؼبرسوـ  53لعاـ 1) 1004ن.
 -54إلغاء القرار اعبمهورم رقم  145تاريخ  5520/55/14الصادر عن نائب رئيس
اعبمهورية اؼبتضمن استمالؾ العقارات احملددة باػبط األزرؽ على احملور ذم الرقم 121
/ 4530/م لتنفيذ التخطيط اؼبعٌن على اؼبصور العائد للعقارات الواقعة حوؿ سوؽ
الصاغة بدمشق ن. (4
 -53إلغاء كافة االستمالكات اليت مضى عليها أكثر من طبسة عشر عامان  ،كمل تىػ يقم
اعبهة اؼبستملكة بوضع يدىا عليها أك مل تىػ يقم بتنفيذ االستمالؾ كفق اؼبشركع األساسي

) -)1تمت صياغة االقتراح بقانكف بمكاده كأسبابو المكجبة مف قبؿ الجمعية الجيكلكجية السكرية التي تأسست عاـ
 ،1957كقاـ  35عضكا مف أعضاء مجمس الشعب بالتكقيع عميو كتبنيو .

) -)2ىكقٌع ىذا االقتراح بقانكف  49عضكان مف أعضاء مجمس الشعب  ،ككاف يعالج كضع حكالي  160شخص ممف
يشمميـ االقتراح .
) -)3مع التحفظ عمى الصياغة القانكنية لنصكص مكاد االقتراح  ،كالمحؿ الذم كقع عميو االقتراح ( قرار جميكرم )
كرىد في مقدمة الكتاب الذم تقدـ بمكجبو األعضاء المكقٌعيف عمى االقتراح بقانكف كأسبابو المكجبة  ،الذيف
 ،فقد ى
بمغ عددىـ  38عضكان  :أف "ىذا االقتراح بقانكف قد سبؽ كتقدـ بو عدد مف السادة مف أعضاء مجمس الشعب
بتاريخ  ، 1982/2/4كما تقدـ بو كذلؾ عدد مف األعضاء بتاريخ  ، 1998 /2/ 28كلـ ىي ٌر النكر حتى امف" .
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ؽبا كالغاية منو  ،كإعادة اؼبلكيات إىل أصحاهبا األصليٌن أك كرةتهم بعد إعادة اؼببال
اؼبقبوضة من قبلهم مع الفوائد القانونية .
 -51إحداث مركز الدراسات كالبحوث اإلسرتاتي ية .
 -52تعديل الفقرة  1من اؼبادة  54من قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية رقم  551لعاـ
 5510كتعديالتو .
 -53تعديل اؼبرسوـ  15تاريخ  1004/ /3/1اؼبتعلق جبدكلة القركض اؼبمنوحة
للمنشآت السياحية .
كقد جاءت صبيع تلك االقرتاحات متوافقة كأحكاـ النظاـ الداخلي عبهة تقديبها
مصاغة يف مواد قانونية كمرفقة بأسباهبا اؼبوجبة  ،ككانت يملحة كتتضمن است ابة
ؼبتطلبات اؼبرحلة اليت قدمت خالؽبا  ،كجاءت تلبية غباجات اجتماعية كمبنيٌة على

تغًن األسباب اؼبوجبة للمعاعبات السابقة اؼبتعلقة هبػ ػ ػا  ،كمع ذلك مل يتمكن اسلس
ٌ
من إقرار أم اقرتاح بقانوف قدـ خالؿ دكر تشريعي كامل !

الفرع الثاني
أىمية المبادرة التشريعية في مجلس الشعب
قبل أف يكوف التشريع كسيلة لتحقيق السياسات اليت تنته ها اغبكومات  ،فهو
حاجة اجتماعية لدل ـبتلف البيىن االجتماعية  ،كمن خالؿ ؿباكاتو للواقع االجتماعي
على كبو صادؽ كغًن مزيٌف يغدك التعبًن الصحيح عن ىذه اغباجة  ،كمهما كاف ربديد
درجة الصفة التمثيلية سلس الشعب ارتفاعان أك البفاضان  ،فإنو يبقى األقدر على التعبًن
صح أف تبقى اغبكومة كبسبب احتكارىا
عن إرادة استمع كأكلوياتو التشريعية  ،كال يى ي
للمعلومات كاإلمكانات اؼبعرفية مصدران كحيدان للتشريع الوطين  ،كأف يبقى التخطيط
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للتنمية بكافة أشكاؽبا حكران على ؾبموعة من اؼبومفٌن أك يلببة من السياسيٌن اليت تنظر
للمواطنٌن على أهنم رعايا  ،أك قطيع غنم ييساؽ إىل قدره اؼبرسوـ  ،دكف أف يكوف اؼبشعًر
اغبقيقي ىو الرأم العاـ الذم يتولد عن ىذه السياسات  ،أك أف يستمر دكمان التخطيط
يف اذباه كاحد من اغبكومة إىل اؼبواطنٌن  ،دكف أف يكوف ؼبمثلي الشعب اغبق باؼببادرة
كييئة العوامل اؼبناسبة ؽبذه اؼببادرة التشريعية داخل اؼبؤسسة اليت من اؼبفركض أهنا اؼبً ىنرب
اغبقيقي  ،كاألداة اليت سبلك السلطة يف إقرار أكلويايا عرب حراؾ سياسي كضوابط

خرج مجلس
ديبقراطية يتفق عليها اعبميع  ،كمن ىنا كاف التأكيد على أىمية أن يَ ُ
الشعب عن لَ ِعب دور المطالب ِ ،
وخطاب التَمني إلى المبادرة وامتالك زمام

األم ـ ـ ـ ـور  ،ألن النتائج جميعها أكدت أنو مهما بلَ َغ شأن قدسية األفكار التي
تط ـ ـ ـرح  ،فذنو البد من العودة إلى القوانين الدستورية التي اختبرتها الشعوب تاريخياً
وإعمالها  ،دون أن يكون السعي لتطويرىا بهدف انسجامها مع الثقافة المجتمعية
الخاصة بنا محاولة لتجاوزىا ابتدءاً كمن يحاول تجاىل قوانين نيوتن في الطبيعة ،
وأولى ىذه القوانين الدستورية ىي تلك التي تحكم قاعدة أن "السلطة تحد السلطة"
في مواجهة االستبداد والقصور  ،ومواجهة الفساد المباشر أو اير المباشر  ،الذم

قد يستفيد من توجيو الدفٌة إىل اؼبرامي اليت ماىرىا اؼبصلحة العامة كباطنها أشياءه أخرل

يتعٌن أف يتفحصها ؾبلس الشعب برتكم أكثر كفرصة ؼبواجهة ىذا النقص كغياب
الن ػ ػ ػ ػ ػص  ،أك القصور يف أحكاـ القوانٌن نتي ة قدـ ىذا التشريعات  ،كيبكن أف نتبٌن دكر
اسلس يف اؼببادرة من خالؿ :
أوالً-المبادرة إلى سد النقى والقصور في التشريع:
من اؼبسلم بو أف اؽبدؼ األكؿ من كجود ؾبلس الشعب السورم ككأم برؼباف يف
العامل أساسان هبب أف يكوف يف إقرار القوانٌن اليت تسًن عليها اغبكومة كاستمع على حد

سواء  ،لذلك فإف ىس ن القوانٌن ىي مسؤكلية اسلس يف اؼبقاـ األكؿ  ،كهبب أف تكوف
كذلك  ،كأف ييعطى دكران بأف يكوف الرابط بٌن الشعب كالسلطة  ،عرب ما ييسمى باؼببادرة
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التشريعية باقرتاح القوانٌن يف ؾبلس الشعب  ،كتعبًن عن ازباذ قرار و
ات ملزمة تتضمن كضع
التصور القانوين كالسياسية اليت هبب أف تتبعها اغبكومة  ،كتأيت الرقابة الربؼبانية على
قل أنبيةن عن كجود تلك القوانٌن
تطبيق ىذا التى ٌ
صور  ،ألف التطبيق الصحيح للقوانٌن ال يى ي

نفسها  ،كما أف أنبية ىذا النوع من اؼببادرة التشريعية يرتبط بعناصر مهمة تلعب دكران
يؿب ًددان ؼبدل فاعليتها كنٌا قد ربدةنا عنو يف اؼببحثٌن السابقٌن من ىذا الباب  ،لكن أبرزىا
يف سياؽ ىذا اؼبب حث ضركرة كجود سبثيل كتلي منظم داخل أحكاـ النظاـ الداخلي
كمو صيغة من التعاكف  ،ييعطي الفرصة لتفعيل أدكات اؼببادرة التشريعية اليت تت لى
ىرب ي
أنبيتها يف جوانب عديدة كأبرزىا :

ٔ-المبادرة إلى َس ّد النقى والقصور في التشريع  :يستطيع اسلس أف يضع يده

على مواطن النقص يف التشريعات النافذة  ،ككذلك على اؼبمارسات اإلدارية غًن
اؼبشمولة بالتنظيم القانوين الكايف ضمن النصوص القانونية النافذة ن5ن ،كاليت تيشكل
منفذان للفساد اإلدارم  ،كذلك من خالؿ صبيع األدكات الرقابية اليت يبارسها يف
نالسؤاؿ الربؼباين – طلب اؼبناقشة العامة – عباف التحقيق ..ن  ،ككذلك من خالؿ

))1

 -نظ انر لعدـ كجكد نكاظـ كضكابط قانكنية لمعمؿ اإلدارم في مديرية الدخؿ في ك ازرة المالية لجية االستعبلـ

كالتيرب الضريبي  ،فقد استمر التيرب مف الضرائب لعشرات السنكات  ،ككاف المجمس حتى الدكر التشريعي
السابع يشير إلى ىذا النقص التشريعي – الذم سبقتنا الدكؿ األخرل لمعالجتو كضركرة إصدار تشريع خاص
لبلستعبلـ كالتيرب الضريبي – كما أشار المجمس إلى حاالت التيرب الضريبي الكبرل  ،كالظمـ الذم يمحؽ فقط
بدافعي الضرائب مف ذكم الدخؿ المحدكد ( العاممكف في القطاع العاـ أك الخاص) ألف الضريبة يتـ اقتطاعيا
عند المنبع  ،في حيف أف غياب النص القانكني لجية آليات االستعبلـ كمكافحة ( الفساد) التقصير اإلدارم
المستفيد مف ىذا النقص التشريعي أتاح لمعظـ الفعاليات التجارية كاالقتصادية كالصناعية كالزراعية التيرب مف
الضرائب بسبب عدـ ضبط األرباح الحقيقية  ،ككاف يمكف لممجمس إعداد اقتراح بقانكف لسد ىذا النقص  ،كعدـ
انتظار الحككمة حتى الدكر التشريعي الثامف لتتقدـ بمشركع قانكف أقرت في األسباب المكجبة المرفقة بو بكجكد
ىذا النقص التشريعي الذم أسس لفساد مالي كادارم  ،كنجـ عنيا خسارة مالية كبيرة لخزينة الدكلة استمرت
لعشرات السنكات  ،كمشركع القانكف ىذا صدر برقـ  25بتاريخ  " 2003/11/18قانوف االستعالـ الضريبي

والتيرب الضريبي ".
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العرائال كالشكاكل اليت تقدـ إىل ديواف ؾبلس الشعب من اؼبواطنٌن مباشرة  ،أك عن
طريق بعال األعضاء  ،كمن ل اؼببادرة باقرتاح بقانوف لتغطية ىذا النقص .
ٕ-المبادرة إلى تعديل بع

نصوص التشريعات النافذة :

ىناؾ العديد من التشريعات اليت صدرت يف مل فلسفة اجتماعية كأيديولوجية
تغًنت حبكم الظركؼ كاختالؼ األزمنة  ،ك بسبب قًدـ ىذه التشريعات
سياسية ٌ
كنتائج تطبيقها اؼبتناقضة باتت حباجة إىل إعادة مواءمة أحكامها على كب وو ال يرتؾ أية
ةغرات قانونية يبكن للفساد كالفاسدين أف يىعربكا منها لاللتفاؼ على خطط التنمية اليت
تيقر دكف ؿباسبة  ،أك لغياب إمكانية احملاسبة فبا أكجد تيربة خصبة لنمو الفساد  ،أك أف
استمرار العمل هبذه التشريعات جاء بنتائج ؾبحفة كساىم يف إحداث اػبلل يف
منظومة القيم استمعية  ،حبيث منح القانوف حقوقان ال سبت للحقوؽ الطبيعية بصلة

بات مرتكزان
ترسخو ى
كش ٌكل الفساد يف النص التشريعي مربران للفساد األخالقي  ،كبعد ٌ
للفساد اإلدارم الذم يتعٌن أف يكوف من أكلويات اؼبواضيع اليت تدخل يف اىتماـ
ؾبلس الشعب كمؤسسة ككأعضاء نناألمثلة على ىػذه القوانٌن  -5 :قانوف

االستمالؾ رقم  10لعاـ  5544الذم منح اإلدارة حق استمالؾ ربع كامل مساحة
العقار ؾبانان بدكف دفع قيمتو  ،كالذم الزاؿ اسلس حا تارىبو عاجزان عن تعديل ىذا
النص  ،ليكوف الربع اساين من كامل اؼبساحة اؼبستملكة فقط ن5ن -1 ،قانوف
اإلهبارات رقم  555لعاـ  5511الذم أعطى اؼبستأجر حق االستمرار بإشغاؿ
اؼبأجور حبكم التمديد القانوين خالفان ألحكاـ إرادة اؼبتعاقدين  ،كمل ييل ى إال بصدكر
القانوف رقم  ،1005/2كأضحت اؼبعاعبة رىنان باغبقوؽ القانونية اليت اس ً
تحدةت خالؿ
ي
))1

– كما أحدثو ذلؾ مف فساد إدارم في تغيير مسار االستمبلؾ في بعض األحياف الستبعاد الحيؼ عف عقار
كتحكيمو لعقار آخر  ،أك كضع إشارات الستمبلؾ عقارات الداع الستمبلكيا كما ينتج عنو مف تداخبلت غير
سكية مقابؿ رفع االستمبلؾ الكاقع دكف مكجب قانكني تفاديان لنتائجو القاسية عمى صاحب العقار  ،كىك ما أشار
إليو تقرير لجنة التحقيؽ التي شكميا مجمس الشعب لمتحقيؽ في االستمبلكات الكاقعة عمى عقارات مدينة دمشؽ

كريفيا  ،راجع ىامش ص  486مف ىذا البحث .
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السنوات الطويلة  ،كمل يتمكن اغبل من اػبركج كاالبتعاد عن إرىاصات اؼبراكز القانونية
نح الفرصة للمالك بأف يدفع نسبة
اليت ربققت للمستأجر خالؿ السنوات الطويلة  ،ى
كم ى
ن5ن
 % 30من قيمة اؼبأجور السرتجاعو !نن .
ثانياً -دور المجلس في تفعيل التشريعات النافذة:
َّ
إف تقاعس ؾبلس الشعب عن تويل زماـ اؼببادرة ؼبتابعة تفعيل دكره التشريعي ساىم
يف صدكر العديد من التشريعات اليت مل ذبد طريقها إىل التنفيذ  ،أك أنو ق العمل
بأحكامػها غبٌن  ،كتوقف بعد ذلك تفعيل ىذه األحكاـ  ،ككذلك ىناؾ العديد من
التشريعات اليت أيقرت من اسلس كصدرت عن رئيس اعبمهورية  ،ككاف السبب يف عدـ
تفعليها متعلق باللوائح التنفيذية اػباصة هبا  ،أك أف ىذه التشريعات كانت مبعثرة  ،أك أف
كثرة التعديالت الواقعة عليها أعدمها الشفافية اؼبطلوبة من أجل الوصوؿ إىل اغبكم
القانوين اؼبستقر هبا .
 -"5القوانين المهملة  :عرب العمر الزمين الطويل نسبيان للتشريع يف سورية  ،صدر
العديد من القوانٌن اليت طيبقت غبٌن كأينبل تطبيقها بعد ذلك دكف أف يصدر قانوف
بإلغائها منها نمثالن القرار بقانوف رقم  23بتاريخ  5514/2/51كاؼبتعلق بالكسب
غًن اؼبشركع نن1ن ،ومن الناحية النظرية فذن بقاء ىذه القوانين على ىذا النحو

دون تطبيق ودون إلغاء يتيال الفرصة للتطبيق االستنسابي أي أن يبقى التطبيق
دخل للفساد اإلداري والقضائي على حد
ٌ
رىن بذرادة السلطة التنفيذية  ،وىو َم ٌ
)- )1

كمثاؿ ذلؾ ( في الدكر التشريعي السادس كمؼ المجمس المجاف الدائمة بدراسة األنظمة كالقكانيف التي لـ تعد

صالحة لمتطبيؽ كتحتاج إلى إعادة صياغتيا كتعديميا  ،كقد أكد المجمس عمى ىذه املية في تفعيؿ الدكر
التشريعي السابع لمجمس الشعب لممزيد  :مذكرات مجمس الشعب الدكرة العادية الثانية الجمسة التاسعة المنعقدة
.) 1999/3/9

) –)2ككذلؾ القرار بقانكف رقـ  79الصادر بتاريخ  " 1958 /6/22قانوف محاكمة الوزراء " الذم ألغى القانكف رقـ
 65لعاـ . 1951
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سواء  ،ويمس بهيبة القانون بوجو عام  ،ويعزز نشوء ثقافة عدم احترام القانون

لدى المجتمع(ٔ) ،فالمواطن الذي يشعر بأن القانون يص ُدر و يُهمل أو ال
يُطبـ ـ ـق  ،أو أنو يُطبق استنسابياً على الفقير دون الغني  ،أو المواطن العادي
دون المسؤول ودون احترام لمبدأ سيادة القانون  ،البد أنو سيجعل الغالبية

العظمى من ىؤالء تلجأ إلى مخالفة القانون  ،أوسلوك طريق الرشوة والفساد
لحماية أنفسهم من التبعات القانونيـ ــة  ،وسيغيب الردع العام والخاص  ،مما
يُشكل بيئة مناسبة لنمو الفساد على نح ٍو ُمخيف  ،ويهدد االستقرار االجتماعي
واالقتصادي والسياسي  ،كىنا يأيت دكر ؾبلس الشعب التشريعي بنفال الغبار عن
أكراؽ ىذه القوانٌن  ،كاقرتاح قوانٌن تيعيد صياغتها دبا يتناسب كاؼبنظومة القانونية
اؼبتكاملة كالنافذة لتحقيق السياسات اليت يرمي اؼبشرع إىل ربقيقها .
 -"1القوانين اير المطبقة بسبب اللوائال التنفيذية:
أحد أىم اؼبعوقات اليت تقف حائالن دكف تطبيق التشريعات اليت تصدر  ،ك ترتؾ
بذلك ؾباالن كاسعان للتحايل على أحكامها ىو التأخر يف إصدار التعليمات التنفيذية
لبعال القوانيػػن  ،أك عدـ إصدارىا هنائيان  ،أك أف ىذه اللوائح صدرت بعد سنوات
كبعد أف استقػػر العم ػ ػ ػػل على إنباؿ تطبيق أحكاـ القانوف اؼبتعلق هبا  ،كيف حاالت
أخرل صدرت ىذه اللوائح  ،كلكن أحكامها تعارضت مع األىداؼ اليت ترمي إليها
نصوص القانوف ن1ن ،أك تضمنت أحكامان مل ييفوض اؼبشرع هبا  ،كتكوف بذلك
))1

– صدر المرسكـ التشريعي رقـ / 20أ.س تاريخ  1942/1/25الذم "منع امتياف التنجيـ وجميع الميف التي
ليا عالقة بعمـ الغيب "  ،كقد ينشر بالصفحة رقـ  118تاريخ  1942/2/19بالنشرة الرسمية رقـ  ، 5كلـ يصدر
قانكف يمغي ىذا النص  ،كمع ذلؾ يي سمح لممارسي ىذه المينة بالظيكر اإلعبلمي اإلذاعي كالمرئي في القنكات
اإلعبلمية الرسمية عمى نحك شبو يكمي  ،كدكف أم اكتراث بالمنع القانكني فضبلن عف المانع الديني .

))2
أقر مجمس الشعب السكرم القانكف الخاص بتنظيـ تجارة المكاد كالمستحضرات الكيماكية الخاصة
– كمثاؿ ذلؾ َّ :

بالقطاع الزراعي في الجميكرية العربية السكرية في جمستو المنعقدة في  2004/5/ 20كصدر برقـ  18تاريخ

 ، 2004/6/6ككاف قد حصر حؽ الترخيص لتداكؿ (بيع كشراء ) األشياء المعرفة بالفقرات (أ-ج-د-ق-ك-ز)
مف المادة األكلى منو بمف ىـ أىؿ لمقياـ بيذه الميمة كىـ الميندسكف الزراعيكف  ،وألزميـ بالتواجد الدائـ في=
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مدخالن للفساد ابتزازان أك يربان أك...ن5ن ،كمن ىنا يأيت أنبية دكر ؾبلس الشعب يف
مراجعة ىذه اللوائح التنفيذية بعد صدكرىا أك طلب إرفاؽ مسوديا مع مشركع
القانوف .
ٖ" -جمع القوانين المبعثرة :

سبتلك سورية منظومة تشريعية كبًنة من القوانٌن كالقرارات كاألنظمة اؼببعثرة بٌن
و
صكوؾ ـبتلفة  ،كضمن عدة ؾبموعات قانوني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
ؾبموعة من القوانٌن الصادرة يف
ن القانوف اإلدارم – القانوف اؼبايل – القانوف اؼبصريف – القانوف الضرييب – القانوف
اعبزائين كيف و
أزماف ـبتلفة  ،كبعضها مل وب ىع دبراجعة إال بعد مركر عشرات السنوات ،
وىذه المراجعات لم تنجال في تجنب اإلحالة على قوانين أخرى  ،أو جمع شتات
ىذا التشريعات في مجموعة متكاملة تجعلها أيسر في التطبيق على رجال اإلدارة
والقانون  ،وأكثر سهولة للتعرف عليها من قبل المعني مباشرةً بأحكامها تطبيقاً
=محالتيـ وتحميميـ المسؤولية الفنية كاممػػػػة (إنزاؿ عقكبة السجف كالغرامة المالية بحؽ المخالفيف )  ،حيث لـ
يكف ذلؾ ممكنا كفقان لمتشريعات التي كاف معمكالن بيا قبؿ صدكره  ،كصدرت بعد ذلؾ التعميمات التنفيذية لمقانكف

بما يتكافؽ مع أحكامو  ،لكف كزير الزراعة عاد كأصدر القرار رقـ /6ت بتاريخ  - ، 2005/5/9بعد اعتراض

أصحاب المحبلت المخالفة كالتي صدر القانكف إلزالة مخالفاتيـ بمكجب صؾ تشريعي كتنظيـ المينة – كقد
قضى ىذا القرار بالترخيص مجددان لكافة المحبلت التجارية المرخصة لغير الميندسيف الزراعييف كالمنتظمة

بتجديد ترخيصيا سنكيان دكف انقطاع كالقائمة قبؿ صدكر القانكف رقـ  18لعاـ  ، 2004باسـ ميندس زراعي بعد
إجراء عقد شراكة معو مكثقة قانكنيان مف قبؿ الكاتب بالعدؿ  ،كعند إثارة المخالفة التي تضمنيا ىذا القرار لمغاية

بل عف المخالفة القانكنية التي تضمنيا ىذا القرار
التي كجد مف أجميا القانكف كلؤلسباب المكجبة المتعمقة بو  ،فض ن

بأنو أضاؼ حكمان جديدان لنص القانكف لـ يكف يتضمنو كال يدخؿ بما ىك مف صبلحيات الكزير أف يتصدل
لمعالجتو بمكجب التعميمات التنفيذية الصادرة عنو  ،ككاف يتعيف تعديؿ القانكف رقـ 18لعاـ  2004كاضافة

مادة برقـ  12مكرر لتسكية األكضاع السابقة في حاؿ ظيرت إرادة المشرع باالحتفاظ لمف يشمميـ القانكف
بالحقكؽ المكتسبة في ظؿ القكانيف السابقة كامياليـ لتسكية أكضاعيـ عمى النحك الذم جاء في القرار رقـ /6ت
المشار إليو آنفان  ،كذلؾ عبر سؤاؿ خطي كجو مف أحد أعضاء مجمس الشعب برقـ  2351تاريخ 10/23

 ، 2005بإلغاء ىذا القرار ك اف رد الكزير المختص بكتابو المكجو لكزير الدكلة لشؤكف مجمس الشعب برقـ
/ 2668كؽ بتاريخ  2005/12/19أف القرار ال يتضمف أية مخالفة لطالما أف الرخصة تصدر باس ػ ػ ػ ػ ػػـ الميندس
()1

( أم التمسؾ بجزء مف الشكؿ دكف المضمكف كالغاية كمناط الحكـ ) .

– كمثاؿ ذلؾ نص المادة  37مف البلئحة الداخمية لقانكف األحزاب  ،راجع ص  419كمابعدىا مف ىذاالبحث
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لمبدأ الشفافية في القوانين  ،وأصبال العلم المفترض بها من قبل المحكوم
بقواعدىا ( المؤيد بالقاعدة العامة  :أنو ال جهل بالقانون ) على ىذا النحو ظلماً
ال سبيل لتبريره  ،ومدعا ًة للتهرب من أحكام تلك القوانين بطرق ملتوية تجد لها
بع

سبيالً بين بع الموظفين العامين  ،وقد حظيَ
يكون لها صلة مباشرة بقضايا الفساد بعشرات التعديالت المتتالية التي تراكم ،
وتسبب

القوانين التي يمكن أن

في تعقيدىا مما أدى إلى حصر إمكانية فك تشابكاتها ببع

الموظفين

دون اآلخرين  ،ويشكل ذلك التعقيد بيئة مالئمة للفساد اإلداري  ،دكف اغباجة

للتفصيل يف ذلكن5ن ،كألف كضوح القوانٌن كشفافيتها كانس امها يف التطبيق مع الغايات
))1

– مثاؿ ذلؾ ما كاف في بعض القكانيف اإلدارية كالمالية  -1 :قانكف المكظفيف األساسي رقـ  135الصادر
بتاريخ  " 1945/1/10منشكر بالعدد رقـ  2مف الجريدة الرسمية الصفحة  71لعاـ  " 1946المؤلؼ مف
 149مادة  ،كالذم الزاؿ نافذان كيخضع ألحكامو عدد مف الفئات كمنيـ القضاة في مستحقاتيـ المالية فقط ،
كقد أحصي ليذا القانكف  /45/تعديبل حتى  1973فقط ،منيا  32تعديبلن بمكجب مرسكـ تشريعي  ،كالباقي
بقكانيف  ،كقد طالت ىذه التعديبلت  45مادة مع إضافة مكاد مكررة  -2 ،القكانيف المتعمقة بضريبة الدخؿ

مثبل الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ 85لعاـ  1949عدؿ  47مرة بمرسكـ كقانكف كقرار بقانكف إلى جاء

القانكف رقـ  24تاريخ  2003/11/13كالذم تقدمت بو الحككمة ككاف مف أكلى أسبابو المكجبة لمممة األحكاـ
المتفرقة كالتي أحدثت تشابكات قانكنية كمالية بيف المالية كالمكاطف ال حصر ليا بسبب التعديبلت كالتعديبلت
عمى التعديبلت التي لحقت بقانكف ضريبة الدخؿ  ،ولممفارقة أف ىذا القانوف أوقع بصدوره تعديالت بثبلثة

قكانيف ( ؽ رقـ  242لعاـ  1956المتعمؽ بإعفاء المستشفيات الخاصة مف ضرائب الدخؿ كريع العقارات
كالعرصات كرسكـ البمديات  ،ؽ رقـ  21لعاـ  1981تصنيؼ مكمفي ضريبة الدخؿ المقطكع  ،ؽ رقـ  20لعاـ

 1991تعديؿ النسب كالشرائح الضريبة ) كأربعة مراسيـ تشريعية ( مر.ت رقـ  146لعاـ  1964أحكاـ تتعمؽ
بتحقؽ الضرائب كجبايتيا كغرامات التأخير  ،مر.ت رقـ  326لعاـ  1969إلغاء ضريبة التمتع كاالستعاضة

عنيا بزيادة نسبية لبعض الرسكـ كمر.ت رقـ  168لعاـ  1970إعفاء مكمفي الضرائب مف الغرامات كالفكائد
كتحديد شركطو  ،كمر.ت رقـ  7لعاـ 2000تعديؿ قانكف استثمار األمكاؿ ) كقرار صادر عف رئاسة مجمس

الكزراء استنادا لمقكانيف النافذة (برقـ  4836لعاـ  1991المتعمؽ بالتعميمات النافذة لقانكف تعديؿ النسب

كالشرائح الضريبية ) ،ولممفارقة أكثر أف ىذا القانوف الذي قصد منو توحيد األحكاـ وجمعيا وتطويرىا عاد

وخضع لتعديالت عمى أحكامو بمكجب قانكنيف (ؽ رقـ  60لعاـ  2004تعديؿ قانكف ضريبة الدخؿ عمى

المقاكالت كالتعيدات كالعقكد  ،كؽ رقـ  41لعاـ  2005قانكف البيكع العقارية كتعديؿ قانكف ضريبة الدخؿ )

كخمسة مراسيـ تشريعية عدلت كذلؾ مف أحكامو ( مر.ت رقـ  51لعاـ  2006تعديؿ بعض مكاده  ،كمر.ت

رقـ  33لعاـ  2009تعديؿ بعض مكاده  ،كمر.ت رقـ  64لعاـ  2010نقؿ مياـ كصبلحيات كاختصاصات=
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اؼبخصصة إلصدارىا يعترب يف حد ذاتو تطبيقان ؼببدأ حكم القانوف باعتباره أحد معايًن
اغبكم الصا ن الرشيدنن5ن  ،الذم يعين فيما يعنيو مرجعية القانوف كسيادتو على اعبميع
دكف استثناء انطالقان من حقوؽ اإلنساف .
كإذا كانت معايًن اغبكم الصا أك الرشيد تيبىن على عدة مقومات ترتبط دبدل
جودة القوانٌن اليت تي ىسن يف ؾبلس الشعب طبقان للمعايًن الدستورية كضمن إجراءات
تضمن سالمة ىذه اعبودة بالنتائج اليت تؤسس ؽبا أكالن فاعلية األداء التشريعي سلس
الشعب السورم  ،إذ ال مناص من اعتباره مسؤكالن عنها طاؼبا أقرت من قبلو  ،كىو ما
سيدخل ضمن اآلليات اليت سنبحثها يف الفصل التايل من ىذا البحث .

=ك ازرة المالية في مجاؿ الض رائب كالرسكـ إلى الييئة العامة لمضرائب كالرسكـ  ،كمر.ت رقـ  33لعاـ 2011
تعديؿ قانكف رسـ اإلنفاؽ االستيبلكي رقـ  61لعاـ  ، 2004كمر.ت  42لعاـ  2011تعديؿ ضريبة الدخؿ)،

ك يمكف في ىذا السياؽ كلمتدليؿ عمى قدـ ىذه التشريعات مف ذكر القكانيف العقارية األساسية دكر الق اررات

ذكات  189 -188-186ؿ.ر في عاـ . 1926

) –)1كقد ركزت عمى ىذا المعيار في الحكـ الصالح ( الرشيد) كافة الدراسات الصادرة عف برنامج األمـ المتحدة
اإلنمائي ك لممزيد:
United Nations Development Programme [UNDP], Governance for Sustainable Human
) ,p -

A UNDP Policy Document ( New York:UNDP,

نشر عمى المكقع االلكتركني :
www.gdrc.org/U-gov/governance -understand .html

Development :
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الفصل الثانً

آلٍاث تعزٌز األداء التشرٌعً
يف جملس الشعب السىري
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تمهيد وتقسيم :
إف الدكر اؼبتغًن للربؼباف على اؼبستول العاؼبي كالعريب منذ السنوات األخًنة من القرف
اؼباضي  ،كبدايات القرف اغبايل  ،كاالذباه الذم ىبرز كبو تفعيل ىذا الدكر كالعودة إىل
عصر الربؼبانات بعد مركر حقبة طويلة من تفرد السلطة التنفيذية كتفوقها على السلطة
التشريعية كما أنت و ىذا التفرد من خلل يف العالقة بٌن السلطتٌن أدل من حيث
النتي ة إىل خلل سياسي كؾبتمعي كبًن  ،فضالن عن أف التطورات السياسية على اؼبستول
اعبماىًنم اليت ىزت بلداف اؼبنطقة دبا فيها القطر العريب السورم ذبعل من السعي كبو
تطوير العمل الربؼباين سلس الشعب السورم على اؼبستول السياسي كاؼبستول اؼبؤسسايت
ضركرة ملحة كيأيت كهدؼ حبد ذاتو  ،ككذلك كهدؼ كبو تعميق التحوؿ الديبقراطي
الذم بدأ برسم معاؼبو الدستور السورم اعبديد الصادر يف عاـ  1051من خالؿ إتاحة
الفرصة أماـ التعددية السياسية كإمكانية تداكؿ السلطة  ،كصدكر قانوف لتنظيم األحزاب
السياسية يف عاـ . 1055
وبغ

النظر عن الظروف التي مرت بها المنطقة العربية والقطر خالل العامين

المنصرمين رام أىميتها  ،وما نتج عنها من تحوالت  ،فذننا ال نتجنى إذا كنّا
صادقين و قلنا أن مجلس الشعب السوري لم يكن لو أي دور في بدء عملية
التحول الديمقراطي التي شهدىا القطــر  ،رام أن كافة المؤشرات التي كان
تحملُها مدخالت ومخرجات العمل البرلماني  ،والسيما الحراك السياسي داخل
المجلس الذي بدت معالمو واضحة من خالل عمل مجموعة من األعضاء في

الدور التشريعي الثامن على تفعيل األداء البرلماني كان

تضع أمام صانع القرار

تصوراً واضحاً بأن االستمرار بهذه الوتيرة من األداء البرلماني المنفعل وايـ ـ ـر
الفعال  ،واستمرار المجلس بلعب دور المتلقي اير المبادر  ،سيؤدي إلى المزيد
ّ
من فقدان الثقة بالمؤسسة النيابية وإلى حالة من االصطدام اير المدني  ،لعدم
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وجود منافذ واسعة وآمنة للتعبير عن الشكاوى والمطالب  ،واألىم ىو المشاركة
في وضع الحلول المناسبة لها  ،عبر توسيع قاعدة المشاركة السياسية  ،نظراً
للحالة التي وصل إليها األالبية الحزبية في مجلس الشعب بحيث أصبح
نسبياً في الدور التاسع مرآة عاكسة ألعمال الحكومة  ،ومجرد مندوبين عن النخبة
الحزبية تح

مسمى االلتزام الحزبي  ،كأماـ ىذه التطورات السياسية كالواقعية اليت

البد من اللحاؽ هبا  ،فإف السؤاؿ الذم يتعٌن طرحو ما ىو اؽبدؼ من تعزيز كتفعيل
الدكر التشريعي سلس الشعب السورم

وىل الهدف ىو تحسين أدائو كمشرع

بسن القوانين وتمريرىا وفق السياسات التي
بالمعنى الضيق ؟  ،أي كجهة تقوم َ
تضعها الحكومة وإضفاء الشرعية على القرارات التي تتخذىا  ،أم نحن بحاجة
لمجلس مشرع بالمعنى الواسع  ،أي أن يكون المعبّر عن أولويات المواطنين
وصانع أساسي للسياسة  ،وقادر على انجاز المهام المناطة بو دستورياً وسياسياً
والئحياً  ،والتأثير في عملية الحكم بأوسع معانيها  ،كحا ال نبقى كالنعامة علينا
أف نتساءؿ بأمانة كحبياد كامل ىل لدينا برؼباف حقيقي كفق اآللية اليت يعمل هبا  ،كىل
أداء ؾبلس الشعب السورم الربؼباين اؼبؤسسايت كما ينبغي أف يكوف عليو كإذا كاف كل

مر معنا لنفان هبيب على ىػػذه التساؤالت  ،فكيف لنا أف ننهال هبذا اسلس كنعزز
ما َّ
األداء التشريعي الذم يبارسو سياسيان كمؤسساتيان  ،سياسيان عرب اآلليات الدستوري ػ ػ ػ ػة ،
كمؤسساتيان عرب القواعد اإلجرائية اليت يعمل من خالؽبا كألجل كضع تصور نظرم
كعملي يبكن اختباره إلقباز ىذا اؽبدؼ سنقوـ بتقسيم ىذا الفصل إىل مبحثٌن :
المبحث األول  :اآلليات المرتبطة بالمبادئ الدستورية
المبحث الثاني  :اآلليات المرتبطة بالخطوات اإلجرائية
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المبحث األول
اآلليات المرتبطة بالمبادئ الدستورية

على الرغم من أف معظم الدساتًن اغبديثة تتبىن ذات اؼببادئ الدستورية اليت نصت
عليها اؼبواةيق الدكلية اؼبتعلقة بشرعة حقوؽ اإلنساف  ،كتأخذ غالبيتها باؼببادئ
الدستورية الناممة ؼبؤسسات اغبكم كاؼبتفق عليها بالفقو الدستورم كالضامنة لسًنىا
اؼبنتظم  ،كمنها مبدأ الفصل بٌن السلطات  ،كمبدأ سيادة القانوف  ،كمن بينها الدستور
السورم لعاـ  5534اؼبلغى بصدكر دستور عاـ  ، 1051إال أف تطبيق ىذه اؼببادئ
يف سورية من قبل السلطات اغباكمة من خالؿ القوانٌن اليت كانت تػي ىقر أك اؼبمارسات
الفعلية على أرض الواقع ،كاف ىذا التطبيق يأيت على كبو متعثر  ،كما أف تطبيق مبدأ
تعمل بها كافة مؤسسات

الشفافية كان اائباً عن النظم القانونية التي كان
أثر وبشكل واضال على المستوى الديمقراطي للحياة السياسية ،
الحكـ ـ ـم  ،مما َّ

الفعال كمؤسسة رئيسة في أي
وانكفأ مجلس الشعب في سورية عن ممارسة دوره ّ
نظام ديمقراطي  ،ولم يتمكن من تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين  ،وكذلك

من أداء دوره الرقابي على أعمالها  ،ومارس الدور المطلبي فقط في التعبير عن
حاجات المجتمع في التطوير والتنمية  ،وكان ذلك دون سقف التغيير السياسي
لنظام الحكم  ،أو حتى البحث في آليات جديدة لتطوير النظام السياسي القائم ،
تكمن بالعودة إىل التمسك دببادئ اغبكم اعبيد ن أك
لكن اغبلوؿ يف األزمات السياسية ُ

اغبكم الصا الرشيد ن  ،كالعودة ؼبفهوـ دكلة القانوف  ،كأف تقوـ كل سلطة
باختصاصايا كفق القواعد الدستورية كبشفافية  ،كضماف نفاذ ىذه القواعػد كالتقيد
هب ػ ػ ػػا  ،عرب الرقابة الدستورية السياسية كالقضائية  ،كإعادة التوازف للعالقة بٌن السلطتٌن
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التنفيذية كالتشريعية  ،ككذلك التزاـ السلطة التشريعية للحدكد الدستورية بينها كبٌن
السلطة القضائية  ،كباؼبقابل التزاـ السلطة التنفيذية للحدكد الدستورية بينها كبٌن السلطة
التنفيذية تعزيزان للتحوؿ الديبقراطي  ،كبناء عليو سنتناكؿ ىذا اؼببحث ضمن مطلبٌن :
المطلب األول  :التقيد بسمو القاعدة الدستورية وسيادة القانون
المطلب الثاني  :تطبيق مبدأ الشفافية وتعزيز الديمقراطية
ادلطهة األول
انتمُد تسًى انماػدج اندستىرَح و سُادج انماَىٌ

يقوؿ لويفانشتٌن " إف الدستور ىو الوسيلة األساسية للسيطرة على السلطة ...كإف
غرض الدستور ىو الربط بٌن األدكات الالزمة لتحديد السلطة السياسية كالسيطرة عليها
كربرير الناس من اؽبيمنة اؼبطلقة للحكاـ " ن5نأم تقييد السلطات اغباكمة بالقواعد اليت
تضمنها ىذا الدستور  ،كمن ىنا برزت الفكرة القائلة بأف للدستور الصدارة العليا يف
النظاـ القان وين القائم يف الدكلة  ،كالذم تستمد باقي القوانٌن يف الدكلة أصوؽبا من
أحكامو كتيبىن على مبادئو كقواعده  ،كىو ما يطلق عليو مبدأ ظبو القاعدة الدستورية ،
كمن ل فإنو على صبيع السلطات يف النظاـ السياسي يف الدكلة التقيد بنصوص الدستور
كاحرتامها كعدـ اػبركج على حدكدىا كااللتزاـ هبا ن1ن ،كىو أحد مظاىر مبدأ
– Charles Haward Mcllwain , Constitutionalism – Ancient and Modern , New York,
))2

,p

)(1

cornel university press,

– إبراىيـ محمد دركيش كمحمد إبراىيـ دركيش  ،القانكف الدستكرم  ،القاىرة  ،دار النيضة العربية لمنشر  ،طبعة
 ، 2007ص 133
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اؼبشركعيػ ػ ػ ػ ة  ،الذم يعين سيادة حكم القانوف أم خضوع السلطات العامة يف الدكلة
التشريعية كالتنفيذية كالقضائية يف كل تصرفايا كأنشطتها ألحكاـ القانوف .
كفوؽ ذلك فإف الدستور يتضمن ؾبموعة من األكامر إىل ىذه السلطات اليت سبق
كأف حدد ؽبا اختصاصايا دبوجب أحكامو  ،فهل كاف ىناؾ ذباكز ؽبذه الصالحيات
من قبل أية سلطة  ،أك امتناع عن تنفيذ ىذه األكامر كالتوجهات من قبل ؾبلس الشعب
يف سورية يف مل دستور عاـ  ، 5534كما اؼبطلوب من ؾبلس الشعب السورم يف
مل نفاذ أحكاـ دستور  1051ن5ن كي ييعزز من مشركعية أدائو التشريعي اؼبرتبطة
دبدل التزامو بأحكاـ الدستور كالعمل دببدأ ظبو القاعدة الدستورية  ،كلإلجابة على
ىذين السؤالٌن سنسعى لتسليط الضوء على مدل اغباجة إىل العودة لاللتزاـ بقواعد
الدستور أم بتطبيق مبدأ ظبو القاعدة الدستورية  ،كأف تكوف القوانٌن الصادرة عن
السلطة التشريعية  ،ككذلك اؼبراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس اعبمهورية متوافقة مع
أحكاـ الدستور شكالن كموضوعان ضمن فرعٌن :
الفرع األول  :احترام الحدود الدستورية بين السلطات
الفرع الثاني  :مواءمة التشريعات النافذة وأحكام الدستور

))1

– نصت الفقرة الثانية مف المادة  25مف دستكر عاـ  2 " 1973ػ سيادة القانكف مبدأ أساسي في المجتمع كالدكلة.
 ، "..في حيف نصت المادة  50مف دستكر  2012عمى أف " سيادة القانكف أساس الحكـ في الدكلة "
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الفرع األول
احترام الحدود الدستورية بين السلطات
إف األحكاـ اليت يتضمنها الدستور تتمتع بالسمو على إرادة اغبكاـ كعلى صبيع
قوانٌن الدكلة ألهنا تضع قيودان على السلطات الثالث يف الدكلة  ،فهي تضع قيدان على
إرادة السلطة التشريعية دبنعها من ىسن تشريعات تتعارض مع اؼببادئ كالقواعد اليت
تضمنها الدستور ن5ن ،ككذلك قيدان على إرادة السلطة التنفيذية يبنعها من ذباكز سلطايا
أك التعسف يف استعماؿ تلك السلطات  ،كوبرتـ القضاء الدستور كيتوىل اختصاصو
كفقان ؼبا ىو منصوص عليو كيف جانب لخر يراقب السلطات األخرل  ،كيبطل تصرفايا

اؼبخالفة للدستور  ،كمع ذلك فإف مبدأ اؼبشركعية يفرتض خضوع اعبميع حكامان
كؿبكومٌن للقاعدة القانونية أيان كاف مصدرىا  ،كىو أصل مقرر حكمان كالزـ لكل نظاـ
ديبقراطي سليم ن1ن.
كبتعبًن ـبتصر يراد دببدأ ظبو القاعدة الدستورية علو ىذه القاعدة على غًنىا من

أم قانوف تصدره الدكلة هبب أال يكوف ـبالفان للدستور ،
القواعد القانونية  ،كأف ٌ
ككذلك إف النظاـ القانوين للدكلة بأكملو هبب أف يكوف ؿبكومان بالقواعد الدستورية ،
كإف أية سلطة من سلطات الدكلة ال يبكن أف يسبارس إال من اؽبيئة اليت خوؽبا إياىا
الدستور  ،كباغبدكد اليت رظبها  ،لنكوف بذلك أماـ دكلة القانوف أك دكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

) " –)1يعكد الفضؿ في ظيور مبدأ المشروعية إلى الثكرة الفرنسية التي نادت بالنظاـ الديمقراطي كأخذت بو كأحمتو
محؿ النظاـ االستبدادم  ،فغدا الجميع حكامان كمحككميف خاضعان إلى أحكاـ القانكف  "..لممزيد راجع  :القاضي
نوار بشير إبراىيـ  ،األثر  ،المقاالت المنشورة في كؿ مف القانوف الدولي والدستوري  ،الجزء الثالث  ،الطبعة

األولى  ،5009مطبعة اليمامة حمص  -سورية ص <8

) -)2د .فيصؿ كمثكـ  ،دراسات في القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية  ،جامعة دمشؽ – كمية الحقكؽ  ،مطبعة
الركضة  ،ط  ، 2005-2004ص61كمابعدىا.
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اؼبؤسسات ن5ن ،إذ ال يكفي يف دكلة اؼبؤسسات أف نكوف أماـ كجود لسلطات الدكلة
الدستوريػ ػ ػ ػ ػ ػة ن برؼباف كحكومة كقضاءن  ،كإمبا هبب أف تنشأ ىذه السلطات كفقان لقواعد
قانونية سابقة ربدد كيفية إسناد السلطة فيها  ،ل ربدد القواعد القانونية بعد ذلك
اختصاصات كل منها كربدد ربديدان كاضحان حبيث يكوف التصرؼ داخل ىذه
االختصاصات قانونيان كمشركعان  ،كيكوف التصرؼ خارج ىذه االختصاصات غًن قانوين
كغًن مشركع  ،على اعتبار أنو يصح القوؿ بأف مبدأ اؼبشركعية كمبدأ سيادة القانوف
كجهاف لعمل ة كاحدة  ،حبيث تعمل ىذه اؼبؤسسات كفق ىذين اؼببدأين  ،بأف سبارس
صالحيايا كسلطايا اؼبناطة هبا ضمن اغبدكد اؼبرسومة ؽبا يف القاعدة الدستورية دكف أف
يقع منها أم ذباكز ؽبذه اغبدكد  ،كأف يتوافق ما يصدر عنها يف الشكل كاؼبضموف مع
أحكاـ الدستور لسػموىا  ،كيعترب مبدأ ظبو الدستور من اؼببادئ اؼبسلم هبا يف فقو
ن 1ن

القانوف الدستورم حا يف حالة عدـ النص عليو يف صلب الوةيقة الدستورية .
ككنٌا قد الحظنا خالؿ رصدنا للتشريعات الصادرة يف سورية خالؿ البحث يف

تطور الوميفة التشريعية للربؼباف يف سورية ن4ن ،أنو خالل عقد ونيّف من الزمن لم يكن
للبرلمان السوري تجربة في سن التشريعات  ،وكان تتولى السلطة التنفيذية ممثلة
برئيس الدولة سلطة التشريع  ،وبعد صدور دستور عام ٖ ، ٜٔٚاستمرت بع
آثار تلك الحقبة التاريخية والسياسية رام وجود النى الدستوري  ،وىو ما ظهر
فيما بعد أثناء ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية لسلطاتهما فقد اصطدمتا

) " –)1الدولة القانونية  :ىي الدكلة التي تتقيد في جميع مظاىر نشاطيا  ،كأيا كانت سمطاتيا – بقكاعد قانكنية تعمك

عمييا كتككف بذاتيا ضابطان ألعماليا كتصرفاتيا في أشكاليا المختمفة  ،ذلؾ أف ممارسة السمطة لـ تعد امتيا انز

شخصيان ألحد كلكنيا تباشر نيابة عف الجماعة كلصالحيا ".ورد في حكـ لممحكمة الدستورية العميا في مصر
))2
))3

بالقضية رقـ  55سنة قضائية دستورية ; بتاريخ  7يناير 9<<5

– د.أحمد فتحي سركر  ،دراسة في منيج اإلصبلح الدستكرم  ،مرجع سابؽ  ،ص. 12
– راجع الصفحة  304كما بعدىا مف ىذا البحث
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أكثر من مرة مع مبدأ سمو القاعدة الدستورية ن5ن ،ككاف ذلك سببان مباشران يف التأةًن
على موقع السلطة التشريعية بٌن السلطات كالنظرة إليها كإضعاؼ كزهنا السياسي  ،كمن

ل تأةر األداء التشريعي سلس الشعب بذلك  ،وإن العودة من قبل السلطة التشريعية
إلى التمسك بذعمال ىذا المبدأ  ،يُعزز من أدائها لوظيفتها التشريعية على نحو
ُمتسق واألحكام الدستورية  ،كندرج يف ىذا السياؽ أمثلة على ذباكز ىاتٌن السلطتٌن
للحدكد اؼبرسومة بٌن السلطات .

أوالً – العفو العام  :يصدر قانوف العفو العاـ عن السلطة التشريعية كاليت يتوالىا يف
و
سورية كفق دستور  5534اؼبلغى ؾبلس الشعب كرئيس اعبمهورية و
توقيت
كل يف
دستور وم نظمتو اؼبواد ن 555 - 35 - 30 – 5/ 10ن  ،كمن حيث الشق اعبزائي
ؼبفهوـ العفو فإنو يرتتب على صدكر قانوف العفو ؿبو اعبريبة كزكاؿ كل أةر ناجم عنها ،
كىب رج الفعل من نطاؽ النموذج اعبرمي على الرغم من مطابقتو لو  ،كيتخذ صورة
ي
االستثناء الوارد علػػى نص الت رًن  ،فبا يعين عدـ تطبيق ذلك النص على الفاعل الذم
صدر عنو الفعل ن1ن ،كبالتايل فإف قانوف العفو ييسقط كل عقوبة أصلية كانت أك فرعية
أك إضافية كفق أحكاـ اؼبادة  510عقوبات يف فقرتيها األكىل كالثانية  ،كال يشمل
نص قانوف العفو صراحةن على موؽبا  ،كييسقط
التدابًن االحرتازية كاإلصالحية إال إذا َّ
دعول اغبق العاـ كفق نص اؼبادة  342من أصوؿ احملاكمات اعبزائية .

أما من الناحية الدستورية فإف اؼبشرع الدستورم السورم يف الدستورين اؼبلغى
كاعبديد مل وبدد نطاقان ؿبددان لالختصاص التشريعي سلس الشعب  ،حبيث ال وبق لو
))1

– لـ ينظـ مكضكع دستكرية القكانيف إال بصدكر دستكر عاـ  1950في سكرية الذم نص عمى إنشاء المحكمة
العميا كمنحيا اختصاص النظر بصكرة مبرمة في دستكرية القكانيف فقط إذ لـ يكف لمسمطة التنفيذية أف تصدر
مراسيـ تشريعية  ،حيث كانت المحاكـ قبؿ ذلؾ تقبؿ الدفع بعدـ دستكرية القانكف مف الناحية الشكمية ( صدكر
القانكف عف سمطة غير مختصة  ،لـ يستكمؿ إجراءات نفاذه ) دكف الناحية المكضكعية  ،لممزيد  :القاضي

))2

نوار بشير إبراىيـ  ،األثر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 959-957
– د محمكد نجيب حسني  ،شرح قانكف العقكبات المبناني  ،القسـ العاـ  ،الطبعة الثانية لعاـ  ، 1975ص
. 873
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التشريع خارج حدكده على النحو الذم ذىب إليو اؼبشرع الدستورم يف فرنسا  ،كإمبا
ترؾ اساؿ مفتوحان  ،ال بل ذىب باؼبفهوـ اؼبعاكس إىل حصر العمل التشريعي يف
اختصاصات معينة دب لس الشعب كما يتبٌن عند التدقيق يف نص اؼبادة  35من

ن1ن
ن5ن
نص
دستور عاـ  ، 5534كيقابلو نص اؼبادة  31من دستور عاـ  ، 1051كىو ه
و
خاص
باختصاص حصرم سلس الشعب يتواله بعد أف كاف قد تضمن نصان عامان
باالختصاص التشريعي سلس الشعب يف اؼبادة  5/10من دستور عاـ  5534كيقابلها
اؼبادة  11من دستور عاـ  ، 1051كمن ىذه االختصاصات اغبصرية سلس الشعب

يلق أية مراجعة فيو من أحد حا
إقرار العفو العام  ،كرغم أف اؼبعموؿ بو  ،كالذم مل ى

اآلف !  ،كىو أنو طاؼبا كاف رئيس اعبمهورية يبلك سلطة التشريع خارج دكرات ؾبلس
الشعب كبٌن كالييت ؾبلسٌن فإنو يبلك إصدار التشريعات دبا فيها قوانٌن العفو  ،ونرى
أنو أمر يتناق

مع النى الحصري الختصاصات مجلس الشعب  ،كالسؤاؿ الذم

يبكن طرحو الست الء إرادة اؼبشرع الدستورم ىو  :ىل وبق لرئيس اعبمهورية فبارسة
االختصاصات األخرل اؼبناطة دب لس الشعب يف اؼبادتٌن  35دستور عاـ ، 5535
))1

– نصت المادة  71مف دستكر  1973عمى أنو  " :يتكلى مجمس الشعب االختصاصات التالية1 :ػ ترشيح رئيس
الجميكرية2 .ػ إقرار القكانيف3 .ػ مناقشة سياسة الك ازرة4 .ػ إقرار المكازنة العامة كخطط التنمية5 .ػ إقرار
المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية التي تتعمؽ بسبلمة الدكلة كىي معاىدات الصمح كالتحالؼ ك جميع المعاىدات
التي تتعمؽ بحقكؽ السيادة أك االتفاقيات التي تمنح امتيازات لمشركات أك المؤسسات األجنبية ككذلؾ المعاىدات
كاالتفاقيات التي تحمؿ خزانة الدكلة نفقات غير كاردة في مكازنتيا أك التي تخالؼ أحكاـ القكانيف النافذة كالتي
يتطمب نفاذىا إصدار تشريع جديد9 .ػ إقرار العفو العاـ7 .ػ قبكؿ استقالة أحد أعضاء المجمس أك رفضيا8 .ػ
حجب الثقة عف الك ازرة أك عف أحد الكزراء" .

( - )2كما نصت المادة  75مف دستكر عاـ  2012عمى أنو " يتكلى مجمس الشعب االختصاصات التالية1:ػ إقرار
القكانيف2 .ػ مناقشة سياسة الك ازرة 3.حجب الثقة عف الك ازرة أك عف أحد الكزراء4.ػ إقرار المكازنة العامة كالحساب
الختامي  -5 ،إقرار خطط التنمية 6.ػ إقرار المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية التي تتعمؽ بسبلمة الدكلة كىي
معاىدات الصمح كالتحالؼ ك جميع المعاىدات التي تتعمؽ بحقكؽ السيادة أك االتفاقيات التي تمنح امتيازات
لمشركات أك المؤسسات األجنبية ككذلؾ المعاىدات كاالتفاقيات التي تحمؿ خزانة الدكلة نفقات غير كاردة في
مكازنتيا أك التي تتعمؽ بعقد القركض أك التي تخالؼ أحكاـ القكانيف النافذة كالتي يتطمب نفاذىا إصدار تشريع
جديد:.ػ إقرار العفو العاـ 8.ػ قبكؿ استقالة أحد أعضاء المجمس أك رفضيا" .
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أك اؼبادة  31من دستور عاـ  1051ن5ن نبإصدار قانوف اؼبوازنة العامة للدكلػ ػ ػة  ،أك
قانوف قطع اغبساب اػبتامي ك إصدار خطط التنمية  ،أك اؼبصادقة على اؼبعاىدات
كاالتفاقيات الدكلية اليت تتعلق بسالمة الدكلة أك اليت تتعلق حبقوؽ السيادة أك تلك اليت
سبنح امتيازات للشركات أك اؼبؤسسات األجنبية أك اليت يرب ٌمل خزانة الدكلة نفقات غًن
كاردة يف موازنتها أك زبالف أحكاـ القوانٌن النافذة كاليت يتطلب نفاذىا إصدار تشريع
جديد ،أك تلك التي تتعلق بعقد القروض اليت أضافها اؼبشرع يف دسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتور عاـ
 1051ن  ،كذلك دبوجب مرسوـ تشريعي يىصدر عنو خارج دكرات ؾبلس الشعب أك
بٌن كالييت ؾبلسٌن كفق أحكاـ اؼبادة  555من دستور عاـ  5534على اعتبار أف
الرأم الذم اذبهنا إليو ىو أف شرط الضركرة القصول جاء مرتبطان باغبالتٌن معان
اؼبنصوص عليهما يف اؼبادة  554الفقرة األكىل من دستور  1051ن1ن  ،كعند التدقيق
قبد أنو مل يسبق أف صدرت ىذه الشؤكف دبراسيم تشريعية  ،يف حٌن أننا إذا استعرضنا
تشريعات العفو العاـ يف سورية ما بعد صدكر الدستور الدائم يف  5534 /4/54حا
ن4ن
صدكر الدستور اعبديد يف  1051/1/13قبد أف ىناؾ شبانية عشر مرسومان تشريعيان
) –)1بعيدان عف الحالة االستثنائية التي كانت تحكميا المادة  113مف دستكر  ، 1973كيقابميا المادة  114مف
دستكر عاـ  2012بكجكد خطر جسيـ كحاؿ ييدد الكحدة الكطنية أك سبلمة كاستقبلؿ أرض الكطف أك يعكؽ
مؤسسات الدكلة عف مباشرة مياميا الدستكرية  ،لرئيس الجميكرية أف يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضييا ىذه
الظركؼ لمكاجية الخطر .

))2

))3

 راجع الصفحة  371كما بعدىا مف ىذا البحث– في حيف صدر قبؿ دستكر عاـ  1973كفي ظؿ سرياف الدستكر المؤقت ثبلثة مراسيـ تشريعية بالعفك العاـ

كأقر مجمس التعييف قانكنان كاحدان لمعفك العاـ ((  -9المرسوـ التشريعي رقـ  :9تاريخ  1971/9/29القاضي
بمنح عفك عاـ عف المتخمفيف عف خدمة العمـ  ،لممكمفيف كالمجنديف االحتياطييف ك كفبلئيـ عف المخالفات كالجرائـ

المنصكص عنيا في المكاد  70-60 57-56مف قانكف خدمة العمـ الصادر بالمر.ت رقـ  115تاريخ 10/5
 1953شريطة أف يضع نفسو خبلؿ سنة مف تاريخ صدكره  -5 ،قانوف العفو العاـ رقـ  77تاريخ
 1971/12/30القاضي بمنح عفك عاـ عف جميع مخالفات األحكاؿ المدنية قبؿ نفاذ ىذا القانكف  ،كأعطى
مرتكبكىا ميمة حتى  -6 ، 1972/12/31المرسوـ التشريعي رقـ  59تاريخ  1972/2/13القاضي بمنح عفك
عاـ عف الجرائـ المعاقب عمييا بمكجب قانكف العقكبات االقتصادية الصادر بالمر.ت  37تاريخ 1966/5/16
كذلؾ ضمف شركط  ،كقد

نصت المادة  2مف مرسكـ العفك عمى أف يشمؿ العفك الجرائـ المعاقب عمييا في=
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بالعفو العاـ صدرت عن رئيس اعبمهورية خالفان لالختصاص اغبصرم اؼبنصوص عنو يف
اؼبادة  35من دستور عاـ  ، 5534يف حٌن أقر ؾبلس الشعب سبعة قوانٌن عفو عاـ
ن5ن
فقط تبعان الختصاصو اؼبشار إليو لنفان !
=المادة  364مكرر عقكبات عاـ شريطة أف يضع المرتكب المقيـ داخؿ القطر نفسو خبلؿ مدة شيريف كخبلؿ
سنة لمف يقيـ خارجيا تحت تصرؼ اإلدارة  ،لكف ما يبلحظ عمى ىذا المرسكـ أنو  ،كفي المادة  3منو قد نص :
عمى أف تضاعؼ العقوبة المنصكص عنيا بالقكانيف النافذة بحؽ األشخاص الذيف يستفيدكف مف أحكاـ ىذا
المرسكـ التشريعي عند التخمؼ عف االستمرار في عمميـ كفقا ألحكاـ القانكف  -7 ،المرسوـ التشريعي  9تاريخ

 1973/2/26القاضي بمنح عفك عاـ عف جميع مخالفات كاقعات األحكاؿ المدنية الحاصمة قبؿ نفاذ المرسكـ
كعف مخالفات البطاقات الشخصية كالعائمية كأعطى ميمة حتى .)) 1973/12/31

)  –)1كىذه المراسيـ كالقكانيف ىي  -9(( :مرسوـ العفو العاـ رقـ  99تاريخ  1975/2/14لممجنديف عف
المخالفات كالجرائـ المنصكص عنيا في ـ  70-60 57-56مف قانكف خدمة العمـ -5 ،المر .ت رقـ 5

تاريخ  1978/1/8القاضي بمنح عفك عاـ عف مخالفات البطاقات الشخصية قبؿ كبعد ىذا المرسكـ حتى غاية
 -6 ، 1978/2/8قانوف العفو العاـ رقـ  59تاريخ  1978/3/12المرتكبة قبؿ  1978/3/ 13؟ كالبلفت
لمنظر أف ىذا القانكف أوالً -أعطى عفكان يبدأ عف الجرائـ المرتكبة في اليكـ التالي لصدكره عف الجرائـ المعددة

فيو  ،وثانياً قد استثنت المادة  2مف ىذا القانكف بالفقرة ف منيا الجرائـ المرتكبة مف قبؿ األحداث الذيف لـ
يتمكا الخامسة عشرة مف عمرىـ  -7 ،قانوف العفو العاـ رقـ  59تاريخ 1980/3/4عف جرائـ ترؾ العمؿ ،

كقد أعطى ميمة  8أشير لممرتكبيف لتسكية أكضاعيـ كاالستفادة مف العفك  -8 ،المرسوـ التشريعي رقـ50
تاريخ  1980/4/3عف العسكرييف

المحككميف كالفاريف  -9 ،المرسوـ التشريعي رقـ

 9:تاريخ

 1980/4/3عف الجرائـ التمكينية  -: ،المرسوـ التشريعي رقـ  97تاريخ  1981/7/1عف الجرائـ التمكينية
كفؽ أحكاـ المرسكـ التشريعي  123لعاـ  1960الخاص بشؤكف التمكيف كالتسعير ككذلؾ قانكف قمع الغش
كالتدليس رقـ  -; ،1960/ 158المرسوـ التشريعي رقـ  98تاريخ  1982/4/3عف المجنديف المكجكديف
بالخدمة كالمتعمقة بقانكف خدمة العمـ  -< ،قانوف العفو رقـ  9تاريخ 1985/3 /25عف جرائـ متنكعة ،لكف
المبلحظ أنو منذ صدكر ىذا العفك لـ ينفؾ المشرع السكرم يصدر تشريعات العفك العاـ كيقكـ بتضمينيا نصان

خاصان بشمكؿ تدابير الرعاية كاإلصبلح بأحكاـ العفك العاـ  ،فقد تضمنت المادة األكلى الفقرة ح مف ىذا
القانكف :العفك عف تدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في الجنح -90 ،قانوف العفو العاـ رقـ  99تاريخ

 1988/3 /29كقد تضمنت المادة األكلى الفقرة ؾ منو  :شمكؿ العفك لتدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في
الجنح  -99 ،المرسوـ التشريعي رقـ  5تاريخ  1992/4/2عف جرائـ متنكعة ككذلؾ الفقرة ح مف المادة
األكلى  :عف تدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في الجنح  -95 ،قانوف العفو العاـ رقـ ;9

تاريخ 1995/12/20عف الجرائـ التمكينية ككذلؾ الفقرة ىػ مف المادة األكلى  :شمكلو لتدابير اإلصبلح
كالرعاية لؤلحداث في الجنح  -96 ،المرسوـ التشريعي رقـ  6تاريخ 1999/7/11عف جرائـ متنكعة ،
كالمبلحظ أنو لـ يأت عمى ذكر تشميؿ تدابير الرعاية كاإلصبلح لؤلحداث بأحكاـ العفك  -97 ،قانوف العفو
العاـ رقـ  9:تاريخ  2000/11/22 :عف جرائـ متنكعة مرتكبة قبؿ  2000/11/16كنصت الفقرة ىػ مف=
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كقد استمر صدكر العفو العاـ دبراسيم تشريعية حا بعد صدكر دسػ ػتور عاـ
 1051ن5ن  ،كفضالن عن أف ذلك يعترب خركجان عن القاعدة الدستورية  ،فإننا قبتهد يف
كمن يف أف :
أف العلة من إناطة صدكر العفو بقانوف ييقر يف ؾبلس الشعب تى ي
 ما ىبضع لو ىذا القانوف من مناقشات مطولة يف أركقة اسلس بٌن عباف كجلساتعامة تأخذ بعٌن االعتبار ما يتمخال عنو ضمًن الرأم العاـ الذم يدركو فبثلػػو
الشعب  ،كبعد و
تفنيد للمصلحة العامة اؼبرتبطة بالعفو عن نوعية من اعبرائم بعينها
كاستبعاد أخرل  ،ككذلك اآلةار اؼبرتتبة على صدكره يف توقيت معٌن كالزمن الفاصل
بينو كبٌن ما سبقو من عفو عاـ .

= المادة األكلى  :عمى تشميؿ تدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في الجنح بالعفك العاـ  -98 ،المرسوـ
التشريعي رقـ ; 6تاريخ  2002/6/24 :كقد شمؿ الجرائـ المرتكبة مف قبؿ األحداث بػ أ -ثمث العقكبة في

الجنايات  ،ب -عف كامؿ تدابير اإلصبلح كالرعاية في الجنح كالمخالفات -99 ،قانوف العفو العاـ رقـ 89

تاريخ  2002/10/31عف الجرائـ المرتكبة في القكانيف العسكرية  -9: ،المرسوـ التشريعي رقـ  55تاريخ:
 2003/7/2عف جرائـ متنكعة المرتكبة قبؿ  2003/6/10كتضمنت الفقرة ىػ مف المادة األكلى  :تدابير
اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في الجنح  -9; ،المرسوـ التشريعي رقـ  79تاريخ  2004/7/15عف جرائـ

متنكعة كالمرتكبة قبؿ  2004/7/15كفؽ الفقرة كمف المادة األكلى – شمؿ العفك تدابير اإلصبلح كالرعاية
لؤلحداث في الجنح  -9< ،المرسوـ التشريعي

رقـ

; 8تاريخ  2006/12/29عف جرائـ متنكعة

كالمرتكبة قبؿ  2006/12/28كعف تدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في الجنح  -50 ،المرسوـ التشريعي
رقـ  89تاريخ  2007/9/20قبؿ  2007/7/17عف جرائـ متنكعػ ػ ػ ػ ػة  ،كقد شمؿ تدابير اإلصبلح كالرعاية

لؤلحداث في الجنح  -59 ،المرسوـ التشريعي رقـ  55تاريخ  2010/2/23عف جرائـ متنكعة  ،كما شمؿ

تدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في الجنح  -55 ،المرسوـ التشريعي رقـ  67تاريخ  2011/3/7عف
جرائـ متنكعة  ،كقد شمؿ تدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في الجنح  -56 ،المرسوـ التشريعي رقـ 99

تاريخ  2011/5/31عف جرائـ متنكعة  ،كقد شمؿ تدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث في الجنح -57

المرسوـ التشريعي رقـ  :5تاريخ  2011/6/20عف بعض الجنايات كالجنح  -58 ،المرسوـ التشريعي رقـ
))1

 90تاريخ  2012/1/15عف الجرائـ المرتكبة عمى خمفية األحداث .

– كمف ىذه المراسيـ التشريعية  - :المرسوـ التشريعي رقـ  60تاريخ  2012/5/2عف بعض الجرائـ

المرتكبة قانكف خدمة العمـ كقانكف العقكبات العسكرية – المرسوـ التشريعي رقـ  56تاريخ 2013/4/16
عف جرائـ متنكعة كالمرتكبة قبؿ ىذا التاريخ  ،كقد شمؿ العفك العاـ جميع تدابير اإلصبلح كالرعاية لؤلحداث
في الجنح .
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 كما أف صدكر العفو دبرسوـ تشريعي كعرضو الحقان على ؾبلس الشعب ؼبناقشتوكتعديلو أك إلغائو كفق األصوؿ الدستورية اؼبنصوص عليها يف الفقرة  4من اؼبادة
 555من دستور  5534كاؼبادة  554من دستور  1051للتعاطي مع باقػػي
تصوره ألف مراسيم العفو تػينىفذ مباشرة فور صدكرىػ ػ ػ ػا ،
اؼبراسيم التشريعية  ،ال يبكن ٌ
كيغدك من غًن اؼبمكن تدارؾ لةارىا القانونية بالنسبة للحاالت اليت مل هب ًر تنفيذ
مرسوـ العفو عليها بعد  ،كما قد يسببو تعديلها أك إلغاؤىا من تفاكت يف اؼبراكز
القانونية للمحكومٌن ال يبكن القبوؿ بو  ،كىو ما يشكل مؤيدان إضافيان للسبب

الذم حدا باؼبشرع الدستورم غبصر االختصاص بإقرارىا بقانوف يف ؾبل ػ ػ ػ ػ ػػس
الشعب  ،فضالن عن أف القانوف بشكل عاـ كطبيعة قانوف العفو العاـ بشكل خاص
يتضمن قواعد موضوعية عامة التطبيق  ،كييقرر الشعب باعبانب االجتماعي لو

دبوجب إقراره لقانوف العفو عرب فبثليو أف يبنح العفو عن بعال اعبرائم  ،فبا ال يصح
ن5ن
معو أف يكوف أمران شخصيان يصدر عن رئيس الدكلة يف مناسبة من اؼبناسبات .
 إف ما يس ل على مراسيم العفو الصادرة من مالحظات كاف يبكن سلسالشعب أف يضعها على بساط البحث باعتبار أف إقرار قوانٌن العفو ىو
اختصاص حصرم لػو كمنها :
 -5تكرار صدكر مراسيم العفو يف أكقات متقاربة كدكف فاصل زمين مدركس يرتؾ انطباعان
غًن ؿبمود لدل فئات استمع اليت تىضبًط سلوكها كفق القوانٌن النافذة  ،كتأ كجود
اؼبارقٌن بينها ،كترل يف العفو عنهم فرصة إضافية الستسهاؿ ارتكاب اعبرائم من

))1

" كىك التعبير القانكني عف تطكر سياسي ضخـ حققتو الديمقراطية عندما أنكرت عمى الحاكـ أف يككفالتجسيد الشخصي لسمطة الدكلة  ...،كىذا ىك السبب في إصرار النظـ الديمقراطية عمى أف تنقي نظاـ الحكـ
مف أم آثار لمسمطاف الشخصي بما تضعو مف ضكابط كقيكد ال يجكز ألم سمطة عامة أف تخرج عنيا " راجع
 :د .محمد عصفور  ،استقالؿ السمطة القضائية  ،مطبعة أطمس بالقاىرة  ،طبعة < ،9<9ص 89
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قبلهم كىم ينتظركف العفو عنهم مرنة تلو األخرل  ،كالكثًن منهم مل وباكموا إما لطوؿ
أمد احملاكمات نألسباب مربرة أك غًن مربرة أحيانان ن  ،أك لصدكر مراسيم عفو
متالحقة  ،أك أهنم مل يقضوا يف الس ن إال مدة قصًنة ال تكفي لتمكٌن ضمًن
استمع من نسياف جرائمهم  ،فبا ىبل بقيمة العقوبة كرادع اجتماعي كتأدييب ،
كيؤدم إىل فقداف العقوبة ؽبيبتها يف استمع  ،كتغدك العقوبات اليت أقرىا اؼبشرع يف
بعال القوانٌن كيتشدد فيها ألسباب مربرة  ،كالسيما يف الدكرين الثامن كالتاسع من
األدكار التشريعية سلس الشعب السورم غًن ذات تأةًن معنوم أك مادم يف ردع
اعبريبة اؼبرتكبة  ،بل بات األمر مدعاةن لالستهانة هبذه العقوبات اليت تي ىسطر يف
القوانٌن اليت ييقرىا ؾبلس الشعب من قبل مرتكيب ىذه اعبرائم .
 -1إف تدابًن الرعاية كاإلصالح اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الرابعة من قانوف األحداث
اعباكبٌن رقم 54لعاـ  5533ن5ن ،ىي كسائل تربوية إلصالح األحداث اؼبرتكبٌن
لل نايات كاعبنح  ،كمع أهنا حباجة لتعديل كتطوير دبا ينس م مع الوسائل الرتبوية

))1

– نصت المادة الرابعة مف قانوف األحداث الجانحيف عمى أف تدابير اإلصبلح ىي" :أ-

تسميـ الحدث إلى

أبكيو أك إلى أحدىما أك إلى كليو الشرعي.ب -تسميمو إلى أحد أفراد أسرتو ،.ج -تسميمو إلى مؤسسة أك جمعية
مرخصة صالحة لتربية الحدث.د -كضعو في مركز المبلحظة.ىػ  -كضعو في معيد خاص بإصبلح األحداث،.
ك -الحجز في مأكل احترازم،.ز -الحرية المراقبة،.ح -منع اإلقامة ،.ط -منع ارتياد المحبلت المفسدة ،.م-
المنع مف مزاكلة عمؿ ما ،.ؾ -الرعاية ،".كما نصت المادة ( )59منو في أ حكاـ الرعاية عمى أنػ ػ ػ ػو  ":أ-
يعيد بالرعاية إلى معاىد إصبلحية معترؼ بيا مف الدكلة ،.ب-عمى المعيد أف يكفر لممفركض عميو تدبير
الرعاية التعميـ كالتدريب الميني كالعمؿ المناسب كتقديـ النصح كاإلرشاد البلزـ ليباشر حياتو أك يكسب عيشو
بطريقة شريفة ،ج -عمى المعيد تقديـ تقرير إلى المحكمة عف حالة المحككـ بتدبير الرعاية في كؿ ثبلثة أشير
كلو أف يقترح فيو إخبلء سبيؿ الحدث .كلممحكمة كحدىا حؽ تقرير إخبلء سبيؿ الحدث"  ،كتفرض تدابير الرعاية
كفؽ أحكاـ المادة ( )27منو " لممحكمة أف تفرض تدابير الرعاية عمى كؿ حدث كجد:أ  -متشردا أك متسكال ال
معيؿ لو كال يممؾ مكردا لمعيش ،.ب-يعمؿ في أماكف أك يمارس أعماال منافية لؤلخبلؽ كامداب العامة،
كلممحكمة في جميع األحكاؿ أف تفرض ىذا التدبير عمى كؿ حدث رأت حالتو تستدعي ذلؾ " .ونصت المادة
(;) 5عمى أنو "إذا تعذر كضع الحدث المفركض عميو تدبير الرعاية في إحدل مؤسسات الرعاية جاز لممحكمة
أف تؤمف لو عمبل في إحدل الميف الصناعية أك التجارية أك الزراعية حيث يتكلى رقابتو مراقب السمكؾ تحت
إشراؼ المحكمة كاتخاذ ما يبلئمو مف التدابير اإلصبلحية المنصكص عمييا في ىذا القانكف".
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اغبديثة  ،فإنو ال يصح أف يشملها قانوف العفو العاـ على كبو يصبح ىذا اغبكم ىو
األصل كاالستثناء غًن ذلك  ،كليس للم تمع أف يىع ًرض عن رعاية كعالج األحداث
كإصالح حاؽبم تربويان  ،ألف يف ذلك إنتاج مستقبلي ؼبشاريع ؾبرمٌن بالغٌن  ،كما ال

فعاؿ
صح التذرع لعشرات السنوات بأف كجودىم دبعاىد اإلصالح اؼبتخصصة غًن ٌ
يى ي
كنتائ و تأيت على عكس ما ىو منتظر منها  ،ألنو لف األكاف لل هات اؼبعنية أف تدرج
ضمن أكلويايا إصالح ىذه اؼبعاىد  ،كتطوير الوسائل الرتبوية كاالستفادة من ذبارب
الدكؿ اليت أحرزت تقدمان يف ىذا اساؿ بدالن من ازباذ هنج دائم كمتواصل بتشميل
جرائهم بالعفو العاـ .

ثانياً -حق التقاضي  :ىو حق دستورم منصوص عليو يف الدساتًن الوطنية للدكؿ
كمنها الدستور السورم اؼبلغى لعاـ  5534ناؼبادة 3/14ن  ،ككذلك الدستور السورم
اعبديد لعاـ  ، 1051كقد كفلتو اإلعالنات العاؼبية غبقوؽ اإلنساف كاغبقوؽ اؼبدنية ،
كاالعتداء عليو ىو يف الوقت نفسو اعتداء على السلطة القضائية ن5ن ،ألنو وبوؿ بينها
كبٌن مباشرة كميفتها يف حل اؼبنازعات  ،كبالتايل فإنو ال معىن للقوؿ باستقالؿ السلطة
القضائية أك تطبيق مبدأ فصل السلطات إذا كاف يف مقدكر السلطة التشريعية أف ربد من
كفالة حق التقاضي ن1ن ،كإذا كقع ذلك يف القوانٌن اليت ييقرىا ؾبلس الشعب أك يف
ذباكز للحدكد اؼبرسومة بٌن
اؼبراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس اعبمهورية فهو ه
انتهاؾ ؼببدأ ظبو القاعدة الدستورية الذم يتعٌن
اختصاص السلطتٌن  ،كفيو ما فيو من ه

على ؾبلس الشعب أف يتمسك بو باعتباره األصل الذم يبنح أداؤه التشريعي قوةن كتعزيزان
ؼببدأ سيادة القانوف اؼبرتبط دبشركعية ما يصدر عنو  ،كذلك عند عرض اؼبراسيم
التشريعية اليت تشوهبا ىذه اؼبخالفة الدستورية  ،كما ينطوم عليو انصراؼ ؾبلس الشعب
عن إعماؿ صالحياتو التشريعية حياؽبا من ضعف فػي أدائػػو التشريعي  ،كقد درجت

) –)1د .عادؿ الطبطبائي  ،الحدكد الدستكرية بيف السمطتيف التشريعية كالقضائية  ،دراسة مقارنة جامعة الككيت ،
طبعة  ، 2000ص 133

) – )2د .محمكد نجيب حسني  ،الدستكر كالقانكف الجنائي  ،دار النيضة العربية طبعة  1992ص 120

558

القوانٌن كاؼبراسيم الصادرة يف سورية كحا بعال القرارات الصادرة عن بعال الوزارات !
على ذباكز ىذه اغبدكد اؼبرسومة بٌن السلطات حا بات أمران مألوفان كماىرة ربتاج إىل
حلوؿ سياسية كقانونية عاجلة  ،كتقع مسؤكلية ىذه اغبلوؿ على عاتق ؾبلس الشعب
بالدرجة األكىل بتشكيل عبنة خاصة ؼبراجعة نصوص كافة القوانٌن اليت تتضمن ـبالفات
دستورية كإعداد اقرتاحات بقوانٌن إلعادة مواءمتها مع القواعد الدستورية إعماال ؼببدأ
ن5ن
ظبو القاع ػ ػػدة الدستورية .
))1

بعض النصوص التي حجبت طرؽ الطعف والمراجعة :

 -1القانكف رقـ  ( 1974/21قانكف التنظيـ الفبلحي ) المادة << منو

 -2القانكف رقـ  ( 1981/ 31قانكف تنظيـ مينة الطب البشرم) المادة  8:منو
 -3القانكف رقـ  ( 2005/14قانكف اتحاد الناشريف ) المادة  62منو
 -4القانكف رقـ  ( 2004/ 55اتحاد الفنانيف التشكيمييف ) المادة  97منو
 -5القانكف رقـ  ( 2010/ 30قانكف تنظيـ مينة المحاماة ) المادة  :منو
 -6القانكف رقـ  ( 2005/ 31قانكف تنظيـ استثمار المصادر المائية )في المادة  97منو
 -7القانكف رقـ  ( 2010/ 21قانكف زراعة ك تصدير القطف) في المادة < 9منو =

= -8القانكف رقـ  ( 2008/ 33المتعمؽ بتبديؿ النكع الشرعي لمعقارات المشمكلة بالمخططات التنظيمية المصدقة )
في المادة < منو

 -9القانكف رقـ  ( 1984/ 30استصبلح األراضي الزراعية ) في المادة / 5ب منو
 -10القانكف رقـ ( 1974 / 9قانكف تنظيـ المدف ) في المادة < 6منو
 -11القانكف رقـ  ( 2004 / 64قانكف التعبئة العامة ) في المادة  69منو
 -12القانكف رقـ  ( 2007/ 26قانكف كقاية النبات كالحجر الصحي الزراعي)في المادة < منو
 -13القانكف رقـ  ( 2009 /2قانكف تنظيـ المؤسسات السياحية ) في المادة < 9منو
 -14القانكف رقـ  ( 1979/ 42قانكف الخبراء ) في المادة  99منو

 -15القانكف رقـ  ( 2004/ 50القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة ) في المادة  85منو

 -16القانكف رقـ( 2010/ 20قانكف تنظيـ التحكؿ إلى الرم الحديث في األراضي الزراعية) في المادة  9منو
 -17القانكف رقـ  ( 2011 / 11تنظيـ تممؾ الحقكؽ العينية العقارية لغير السكرييف ) في المادة  9منو
 -18المرسكـ التشريعي رقـ  ( 1983 / 20قانكف االستمبلؾ ) المادة  :منو

 -19المرسكـ ت رقـ (2004/55قانكف تنظيـ المؤسسات التعميمية الخاصة)المادة 77مكرر مضافة بالمرسكـ ت
رقـ 2008 /35
 -20المرسكـ ت رقـ  ( 2004 / 61قانكف رسـ اإلنفاؽ االستيبلكي ) في المادة  7منو المعدؿ بالمادة  21مف
المرسكـ ت  2006/ 51كالمادة  8بمكجب التعديؿ الجارم بالمرسكـ رقـ = 2011 /23
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ثالثاً -تفريد العقوبة :تقوـ السلطة التشريعية عند إقرار القوانٌن بصياغة النصوص
لتتضمن مقاييس عامة كؾبردة كلتحديد العقوبة اؼبقررة لكل جرـ  ،كعند تطبيق ىذه
النصوص من قبل القاضي يقوـ بتطبيق العقوبة اؼبنصوص عليها ضمن حدكد اؼبقاييس
اليت قرريا النصوص تبعان لظركؼ اسرـ كاعبرـ اؼبرتكب  ،كىو ما يدخل يف إطار مؤسسة
تفريد العقاب  ،كمنها التفريد القضائي الذم يقوـ بو القاضي الحقان لصدكر التشريع
كبعد كقوع اعبرـ عند إعمالو ؼبؤسسة كقف تنفيذ العقوبة يف اعبنح عند اغبكم  ،أك منح
 /عدـ منح األسباب اؼبخففة التقديرية اليت استقر االجتهاد القضائي على أهنا حق
يتعٌن تعليل عدـ منحو  ،ك ٌأما أف يتدخل اؼبشرع ؼبنع القاضي من منح ىذه األسباب يف
بعال اعبرائم أك كقف تنفيذ العقوبة فيها  ،فإف ذلك ييعترب تدخالن خارج حدكد الدستور
ال يبكن تربيرهن5ن  ،كقد درج اؼبشرع السورم على تضمٌن النصوص مثل ىذه األحكاـ
اليت تصطدـ على كبو مباشر مع مبدأ ظبو القاعدة الدستورية اليت ال ذبيز ىذا التدخل

= -21المرسكـ التشريعي رقـ (2010/8قانكف تنظيـ ترخيص إعمار العقارات كالعرصات ) في المادتيف - 6
 98منو

 -22المرسكـ التشريعي رقـ  ( 2011 / 76قانكف تنظيـ عمؿ المؤسسة العامة لئلسكاف ) في المادتيف ، 7/55
 /99د منو
 -23المرسكـ التشريعي رقـ  ( 1968 / 166شركط تكزيع أراضي أمبلؾ الدكلة الزراعية عمى الفبلحيف ) في
المادة /9و
-24

قرار ك ازرة الشؤكف االجتماعية كالعمؿ المتضمف (أصكؿ المحاكمات أما القضاء الزراع ػ ػي ) في المادة ;0

-25

قرار ك ازرة اإلدارة المحمية المتضمف (التعميمات التنفيذية لقانكف إعمار العرصات ) المادتيف 8 – :

منو

منو
-26

قرار ك ازرة الرم  1543رقـ  ( 1989/المتعمؽ بقانكف استصبلح األراضي الزراعية ) المادة  6منو

-27

قرار ك ازرة المالية رقـ  ( 2004/6381/ 16التعميمات التنفيذية لقانكف ضريبة الدخؿ رقـ )2003/24في
المادة /69ىػ

) – )1د .عادؿ الطبطبائي  ،الحدكد الدستكرية بيف السمطتيف التشريعية كالقضائية  ،دراسة مقارنة مرجع سابؽ  ،ص
186
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من السلطة التشريعية ضمن حدكد اختصاص السلطة القضائية  ،كيتعٌن العودة إىل التزاـ
اغبدكد الدستورية بٌن السلطات ن5ن .
الفرع الثاني
مواءمة التشريعات النافذة وأحكام الدستور
صدر الدستور السورم لعاـ  5534كأصبح نافذان بتاريخ ، 5534 / 4/ 54
ككانت قد نصت اؼبادة  514منو على أف " تبقى التشريعات النافذة كالصادرة قبل إعالف
ىذا الدستور سارية اؼبفعوؿ إىل أف تعدؿ دبا يوافق أحكامو "  ،كقد استمر العديد من
التشريعات اؼبخالفة ألحكاـ ىذا الدستور  ،بالنفاذ حا صدكر الدستور اعبديد بتاريخ
 1051/1/53ن1ن ،ككذلك أيعيد إنتاج الكثًن من ىذه القوانٌن بعد صدكر دستور
( -)1بعض النصوص التي تحظر عمى القاضي منح األسباب المخففة التقديرية :
 -1المادة  979مف قانكف العقكبات العاـ المعدؿ بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ  2011/1المادة  17منو

 -2القانكف رقـ  2003/1بعد تعديمو بالمرسكـ التشريعي رقـ  ، 2008/17ككذلؾ القانكف رقـ 2008 /59
(مخالفات البناء ) المذاف ما يزاالف مطبقيف عمى المخالفات المرتكبة قبؿ تاريخ  2012/5/20بصدكر
المرسكـ التشريعي رقـ  40بتاريخ 2012/5/20
 -3القانكف رقـ  ( 1993/3مكافحة المخدرات ) في المادة < 6منو
 -4المرسكـ التشريعي رقـ  ( 1974/13مكافحة التيريب ) المعدؿ بػ ( المرسكـ التشريعي رقـ ، 2001/5
كالقانكف رقـ ، 2002 /60كالمرسكـ التشريعي رقـ  ) 2005 /26في المادة  8منو
 -5القانكف  ( 84/30استصبلح األراضي الزراعية ) في المادة  76منو

 -6القانكف رقـ ( 1986/ 39شركط شراء مساكف مف الجيات العامة ) في المادة /7د منو
 -7قانكف العقكبات كأصكؿ المحاكمات العسكرية في المادة  990منو
 -8قانكف التشريع المائي

 -9المرسكـ التشريعي رقـ ((2012 / )17قانكف التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة المعمكماتية) في
المادة  21منو الفقرة ج – التي اشترطت تطبيؽ األسباب المخففة التقديرية إسقاط المضركر لحؽ

الشخصي .

) -)2المرسكـ التشريعي رقـ  111لعاـ  1952الناظـ لمعبلقات اإليجازية كالتمديد الحكمي كعدـ خضكع العقارات
المؤجرة قبؿ تاريخ  1970/9/7لمتخميف  ،كالمرسكـ التشريعي رقـ  187لعاـ  1970الذم منع مالكي=
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 5534دبا ىبالف أحكاـ ىذا الدستور كخالفان ؼببدأ ظبو القاعدة الدستورية ن5ن ،ككاف
الدستور اعبديد لعاـ  1051قد استفاد من ذبربة دستور عاـ  5534الطويلة  ،كأعطى
مهلة ؿبددة لتعديل التشريعات النافذة حبيث تتوافق مع أحكامو خالؿ ةالث سنوات كفق
أحكاـ اؼبادة  513منو اليت نصت على أف " تبقى التشريعات النافذة كالصادرة قبل إقرار
ىذا الدستور سارية اؼبفعوؿ إىل أف تيعدؿ دبا يتوافق مع أحكامو على أف يتم التعديل
خالؿ مدة ال تت اكز ةالث سنوات " .
ص دستور عاـ  5534على حقوؽ دستورية كأحاؿ بتنظيمها على قوانٌن
ككذلك نى ٌ
كسار على ذات النهج
تصدرىا السلطة التشريعية لكي يتمكن اؼبواطنوف من فبارستها  ،ى

=العقا ارت المؤجرة لمدكلة مف التخميف كبذلؾ يككف ىذا المرسكـ قد انتيى إلى مصادرة تمؾ العقارات في حقيقة
األمر  ،كذلؾ ما يخالؼ حقكؽ الممكية كالمادتيف  15 -14مف دستكر عاـ  ، 1973ككذلؾ جاءت الفقرة ب مف
المادة  2مف قانكف اإليجار رقـ  6لعاـ  2001التي فرضت عمى المالؾ أف يدفع لممستأجر  40مف قيمة
المأجكر عند طمب إنياء العبلقة اإليجازية كىك ما يخالؼ كذلؾ المادة  15مف دستكر عاـ  1973لممزيد :
راجع المحامي نزار عرابي  ،دراسات قانونية  ،مرجع سابؽ ص  5<6وما بعدىا

) -)1كمثاؿ عمى ما أعيد إنتاجو مف قكانيف مخالفة لدستكر عاـ  1973ما تضمنو القانكف األساسي لمعامميف في
الدكلة الصادر برقـ  1لعاـ  1985أم بعد صدكر دستكر عاـ  1973في المادة  138منو التي نصت عمى
صرؼ العامؿ مف الخدمة بمكجب مرسكـ دكف ذكر األسباب  ،كمراسيـ الصرؼ ىذه غير خاضعة ألم طريؽ
مف طرؽ المراجعة أك الطعف أماـ المحاكـ  ،كقد كاف ىذا النص معمكال بو في قانكف المكظفيف األساسي رقـ
 135لعاـ  1945في المادة  85منو  ،كىك ما يخالؼ مبدأ سمك القاعدة الدستكرية التي تضمنتيا المادتاف 26
–  28مف دستكر  ، 1973كتجدر اإلشارة إلى أف المادة  138تتناقض كذلؾ مع أحكاـ المرسكـ التشريعي رقـ
 49لعاـ  1962الذم كاف نافذا بمنع التسريح التعسفي لمعماؿ في القطاع الخاص  ،ككانت الييئة العامة
لمحكمة النقض كالتي تنزؿ ق ارراتيا منزلة القانكف قد انتيت في قرارىا رقـ  43بتاريخ  1978/5/8عمى أف "
حرماف األفراد مف حؽ التقاضي يتعارض مع المبادئ القانكنية العامة كالحقكؽ الطبيعية لئلنساف كالمبادئ
الدستكرية المستقرة في ضمير الجماعة البشرية  ،مما تجعؿ القاضي غير ممزـ بتطبيؽ أم نص يتعارض مع
الحؽ المذككر " كاستمرت المخالفة الدستكرية قائمة مف عاـ  1985كحتى عاـ  2005ككادت تستمر لكال أف
ضغط المداكالت التي تمت في مجمس الشعب كالرأم العاـ منع ذلؾ كأعيد مشركع القانكف إلى مجمس الشعب
باعتراض مف رئيس الجميكرية .
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الدستور اعبديد  ،كىو أمر طبيعي من الناحية التقنية  ،إذ ال يبكن للدستور أف يتضمن
كافة األحكاـ الناممة لتطبيق أحكامو ن5ن.
كوبيل يف تنظيمها على
كالبد ىنا من التمييز بٌن اغبقوؽ اليت ينص عليها الدستور  ،ي
قوانٌن يتوجب على السلطة اؼبختصة العمل على إصدارىا لكي يتم ٌكن اؼبواطنوف من
فبارستها  ،حا ال تبقى ىذه اغبقوؽ حربان على كرؽ كمعطلة من الناحية العملية ن1ن ،

) –)1مف ىذه القكانيف التي تـ النص عمى كجكب تنظيـ الحقكؽ الدستكرية بمكجبيا في دستكر عاـ  : 1973ما
نصت عميو المادة  1/15ػ " ال تنزع الممكية الفردية إال لممنفعة العامة كمقابؿ تعكيض عادؿ كفقا لمقانكف، " .
المادة  ": 16يعيف القانكف الحد األقصى لمممكية الزراعية بما يضمف حماية الفبلح كالعامؿ الزراعي مف
االستغبلؿ كيضمف زيادة اإلنتاج ، " .المادة  " : 26لكؿ مكاطف حؽ اإلسياـ في الحياة السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية كينظـ القانكف ذلؾ ، " .المادة  " : 27يمارس المكاطنكف حقكقيـ كيتمتعكف بحرياتيـ كفقا
لمقانكف ".المادة " 38لكؿ مكاطف الحؽ في أف يي عرب عف رأيو بحرية كعمنية بالقكؿ كالكتابة ككافة كسائؿ
التعبير األخرل كاف يسيـ في الرقابة كالنقد البناء بما يضمف سبلمة البناء الكطني كالقكمي كيدعـ النظاـ
االشتراكي كتكفؿ الدكلة حرية الصحافة كالطباعة ك النشر كفقا لمقانكف ،".المادة  " 39لممكاطنيف حؽ االجتماع
كالتظاىر سمميان في إطار مبادئ الدستكر كينظـ القانكف ممارسة ىذا الحؽ ، " .المادة  " 43ينظـ القانكف
الجنسية العربية السكرية كيضمف تسييبلت خاصة لممغتربيف العرب السكرييف كأبنائيـ كلمكاطني أقطار الكطف

العربي ، " .المادة  " : 48لمقطاعات الجماىيرية حؽ إقامة تنظيمات نقابية أك اجتماعية أك مينية أك جمعيات
تعاكنية لئلنتاج أك الخدمات كتحدد القكانيف إطار التنظيمات كعبلقاتيا كحدكد عمميا ، ".المادة  " : 55يبيف
القانكف أحكاـ االنتخاب كاالستفتاء كيحدد الشركط الكاجب تكافرىا في أعضاء مجمس الشعب ، ".المادة : 121
"يحدد القانكف مسؤكلية الك ازرة المدنية كالجزائية " .المادة  " :148ينظـ القانكف أصكؿ النظر كالبت فيما تختص
بو المحكمة الدستكرية العميا كيحدد مبلكيا كالشركط الكاجب تكافرىا في أعضائيا كيعيف ركاتبيـ كحصاناتيـ
كمزاياىـ كمسؤكلياتيـ" وزيادة عمى ما تقدـ فإف دستكر عاـ 2012قد أحاؿ عمى القكانيف لتنظيـ الحقكؽ
كاألحكاـ الكاردة فيو كمنيا  :المادة  " :3 / 8ينظـ القانكف األحكاـ كاإلجراءات الخاصة بتككيف األحزاب

السياسية  ، "..المادة  " : 10المنظمات الشعبية كالنقابات المينية كالجمعيات ىيئات تضـ المكاطنيف مف أجؿ
تطكير المجتمع كتحقيؽ مصالح أعضائيا  ،كتضمف الدكلة استقبلليا كممارسة رقابتيا الشعبية كمشاركتيا في
مختمؼ القطاعات كالمجالس المحددة في القكانيف = =،كذلؾ في لمجاالت التي تحقؽ أىدافيا ككفقا لمشركط
كاألكضاع التي يبينيا القانكف " المادة  " : 43تكفؿ الدكلة حرية الصحافة كالطباعة كالنشر ككسائؿ اإلعبلـ
كاستقبلليتيا كفقان لمقانكف "  ،المادة  " : 44لممكاطنيف حؽ االجتماع كالتظاىر سمميان كاإلضراب عف العمؿ في
إطار مبادئ الدستكر كينظـ القانكف ممارسة ىذه الحقكؽ " ،المادة  " : 45حرية تككيف الجمعيات كالنقابات عمى

أسس كطنية كألىداؼ مشركعة كبكسائؿ سممية مكفكلة كفقان لمشركط كاألكضاع التي يبينيا القانكف " إلخ .

) –)2د  .عادؿ الطبطبائي  ،الحدكد الدستكرية بيف السمطتيف التشريعية كالقضائية (دراسة مقارنة) مرجع سابؽ ،
ص433
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كييعترب عدـ إقرارىا من السلطات العامة تقصًنان دستوريان بإعماؿ مبدأ ظبو القاعدة
الدستورية ن ك تتحمل مسؤكليتو السياسية السلطة التنفيذية يف عدـ الدفع بتشريعات ناممة
للحقوؽ الدستورية إىل ؾبلس الشعب – ككذلك السلطة التشريعية يف عدـ اقرتاح ىذه
القوانٌن  ،أك ؿباسبة اغبكومة على عدـ إقباز الكادر الفين اؼبتخصص لديها ؼبسودات
ىذه القوانٌن كعرضها على ؾبلس الشعب ن  ،كبٌن حقوؽ يقررىا الدستور كال يقع على
عاتق السلطات العامة االلتزاـ بتوفًنىا يف اغباؿ  ،كإمبا يقع على عاتقها االلتزاـ بتطوير
إمكانيات الدكلة اغبالية كاؼبستقبلية  ،كتوفًن األسس كييئة األسباب من أجل تأمٌن ىذه
اغبقػػوؽ  ،كبالتايل فإهنا تدخل يف باب الدعوة إىل التمكٌن منها  ،على أنو من اؼبهم
اإلشارة إىل أف ارتباط تنظيم ىذه اغبقوؽ بإمكانيات الدكلة ال يعين بأم حاؿ من
األحواؿ أف تستسهل السلطات العامة إقرار كإصدار التشريعات على كبو ينتقص من ىذا
التمكٌن اؼبطلوب دستوريان ك يتعارض معو كما حدث يف مل نفاذ دستور عاـ  5534يف
العديد من التشريعات الصادرة .
كعند النص على مهلة دستورية ؿبددة ال تت اكز مدة ةالث سنوات ميالدية دبوجب
أحكاـ اؼبادة  513من دستور عاـ  ، 1051فإف ذلك ييلقي باؼبسؤكلية الدستورية على
السلطات الثالث إلقباز تعديل التشريعات اؼبخالفة ألحكاـ الدستور لتتوافق مع

كمن في أن التمسك أو الطعن بدستورية
أحكامػ ػ ػ ػو  ،ألن الخطورة في ىذا النى تَ ُ
ىذه التشريعات المخالفة للدستور كما يوحي ظاىر النى قد يبقــى موقوفاً  ،وقد
تذىب المحكمة الدستورية للتمسك بهذا االتجاه  ،وبأن ىذه التشريعات تبقى
نافذة حتى انتهاء المهلة الدستورية أو صدور تشريعات معدلة لها  ،كىو ما يرتب

التزامات على كل سلطة من سلطات الدكلة:

أكالن -السلطة التشريعية  :كإعماالن ؼببدأ ظبو القاعدة الدستورية على ؾبلس الشعب يف
سورية أف يعمل على :
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 -5أف يقوـ مكتب اسلس بإقباز مسودة لتعديل النظاـ الداخلي سلس الشعب على
كجو السرعة  ،كعلى أف تتضمن التعديالت اػباصة دبواءمة أحكامو لتتفق مع أح ػػكاـ
الدستور  ،ككذلك األحكاـ اؼبقرتحة يف ىذا البحث كغًنه من أجل تعزيز األداء
الربؼباين  ،كالسيما األداء التشريعي سلس الشعب السورم .
 -1تشكيل عبنة خاصة أك تكليف الل نة الدستورية كالتشريعية الدائمة يف اسلس بإقباز
دراسة متكاملة للتشريعات النافذة كاؼبخالفة ألحكاـ الدستور اعبديد لعاـ ، 1051
كتقدًن اقرتاحات بقوانٌن لتعديل األحكاـ الواردة يف ىذه التشريعات كاؼبخالفة
ألح كاـ الدستور سواء كانت قد صدرت بقوانٌن أك دبراسيم تشريعية  ،كإقباز إقرار
ىذه االقرتاحات قبل مضي اؼبهلة الدستورية .
 -4التوقف عن إقرار جواز النظر دستوريان دبشاريع القوانٌن اؼبقدمة من اغبكومة  ،كاليت
تتضمن أحكامان ـبالفة لصريح أك مضموف أحكاـ الدستور  ،كعدـ التهاكف يف ىذه
اؼبسألة  ،كتكرار السوابق الربؼبانية اليت يكرست يف األدكار التشريعية السابقة .
 -3فبارسة ؾبلس الشعب لصالحياتو الدستورية كالسيما اؼبنصوص عنها يف اؼبادة 533
من دستور  1051الفقرة /ب /باعرتاض طبس أعضاء ؾبلس الشعبن 10عضو
حاليان ن على دستورية اؼبراسيم التشريعية اؼبخالفة للدستور خالؿ مهلة اػبمسة عشر
يومان من اليوـ الذم يلي تاريخ عرضو على اسلس  ،على اعتبار أف النسبة اؼبطلوبة
أيسر ربققان من الركوف لقرار ؾبلس الشعب اؼبرتبط بتحقيق األكثرية اؼبطلوبة يف نص
اؼبػػادة 554من الدستور ن  512عضوان على األقل حاليان ن إللغاء اؼبرسوـ التشريعي أك
تعديلو عند عرضو على ؾبلس الشعب إذا كاف قد تضمن ما ىبالف أحكاـ الدستور
صراحةن أك ضمنان .

ةانيان -السلطة التنفيذية  :يتوجب على السلطة التنفيذية كبقصد اقباز التعديالت الالزمة
دستوريان على التشريعات النافذة أف تشكل يف كل كزارة من كزارات الدكلة عبنة خاصة
إلعادة النظر بالتشريعات النافذة  ،كاليت تدخل يف قطاع عمل كل كزارة  ،كتقصي
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مدل اتفاؽ أحكامها مع أحكاـ الدستور  ،كإقباز مسودات مشاريع القوانٌن اؼبعدلة ؽبا
كعرضها على ؾبلس الدكلة ؼبمارسة اختصاصو يف دراسة ىذه اؼبشاريع قبل ازباذ القرار
باعتمادىا من قبل رئاسة ؾبلس الوزراء ليتم الدفع هبا إىل ؾبلس الشعب عن طريق
مؤسسة الرئاسة قبل انتهاء اؼبهلة الدستورية .
ةالثان – السلطة القضائية  :مع انتهاء اؼبهلة الدستورية أم دبركر ةالث سنوات من تاريخ
صدكر دستور  ،1051كعند عدـ اقباز التعديالت الدستورية الالزمة كضمانان للحقوؽ
كللعقد االجتماعي اعبديد بصدكر ىذا الدستور  ،كبقصد إهباد مؤيد ؽبذه اؼبهلة
الدستورية  ،فإنو يغدك من حق السلطة القضائية على ـبتلف درجات احملاكم فيها
التصدم بطريق الدفع للتشريعات الصادرة قبل نفاذ دستور عاـ  ، 1051سيما كأف

القضاء السورم العادم كاإلدارم كاف لو بعال القرارات كإف مل تشكل ىذه القرارات
هن ان مستقران إال أهنا أيدت التصدم لدستورية القوانٌن بطريق الدفع  ،كاليت تتضمن
أحكامان ـبالفة للدستورن5ن  ،كذلك بإىدار ىذه األحكاـ يف القضية اؼبنظورة أمامها
))1

– صدر عف محكمة النقض الدائرة المدنية القرار رقـ  334أساس  697تاريخ  1974/4/22الذم ذىبت فيو
إلى القكؿ " إذا كاف يمتنع عمى القضاء التصدم لدستكرية القكانيف عف طريؽ الدعكل النتفاء النص الذم يخكلو
ىذا الحؽ  ،إال أنو ليس ما يمنعو مف التصدم لذلؾ عف طرؽ الدفع باالمتناع عف تنفيذ القانكف المخالؼ

لمدستكر في الدعكل الماثمة أمامو  ،كال يعتبر ذلؾ تعديان مف القضاء عمى سمطة التشريع مادامت المحكمة ال

تضع بنفسيا قانكنان كال تقضي بإلغاء قانكف كال تأمر بكقؼ تنفيذه  ،كغاية األمر أنيا تفاضؿ بيف قانكنيف قد
تعارضا فتفضؿ في ىذه الصعكبة بحكـ كظيفتيا القضائية  ،كتقرر أييما األكلى بالتطبيؽ  ،كاذا كاف القانكف

فم رد ذلؾ في الحقيقة إلى سيادة الدستكر العميا عمى سائر القكانيف  ،تمؾ السيادة التي يجب
العادم قد أىمؿ  ،ى
أف يمتزميا كؿ مف القاضي كالشارع عمى حد سكاء بحسباف أف الدستكر يتميز عف سائر القكانيف بما لو مف
طبيعة خاصة تضفي عميو صفة العمك كتسمو بالسيادة ألنو كفيؿ الحريات كمكئميا كمناط الحياة الدستكرية كنظاـ
عقدىا  ،كاف تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا مؤخ انر إعماالن لنصكص الدستكر ال يحد مف سمطة القضاء في
مراقبة دستكرية القكانيف عف طريؽ الدفع باالمتناع عف تنفيذ النص المخالؼ لمدستكر في الدعكل الماثمة أمامو ،

ذلؾ ألف قانوف المحكمة الدستورية العميا رقـ < 9تاريخ  9<:6/:/5قصر اختصاصيا في النظر بدستكرية
القكانيف عمى حالة ما إذا طمب ذلؾ رئيس الجميكرية أك ربع أعضاء مجمس الشعب كفؽ الكجو المقرر في
المكاد 15ك 26كما يمييا مف القانكف المذككر  ،بمعنى أنو محجكب عف المكاطنيف كعف غير الجيات المشار
إلييا حؽ االعتراض أماـ المحكمة الدستكرية عمى دستكرية القكانيف كالمراسيـ التشريعية " منشكر في مجمة=
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فقط كإعماؿ مبدأ ظبو القاعدة الدستورية  ،دكف إلغاء ىذه األحكاـ حا ال يصل
األمر لت اكز اغبدكد الدستورية من قبل السلطة القضائية على السلطة التشريعية ،
متعلق
كليبقى إعماؿ نص اؼبادة  533من دستور  1051يف الفقرة الثانية منو كتطبيقها ه
فقط بالتشريعات اليت صدرت يف مل سرياف أحكاـ ىذا الدستور .
كيف دكر القضاء إعماالن ؼببدأ اؼبشركعية كسيادة القانوف اؼبستندة إىل مبدأ ظبو

الدستور ،كأةر ذلك على النظاـ الديبقراطي يقوؿ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في
ذلك ((  ...وال حق أن الديمقراطية التي لم ترسخ لها قدم في الحكم الديمقراطي
الصحيال ىي في أشد الحاجة إلى رقابة القضاء  ،ذلك أن كل ديمقراطية ناشئة لم
تنضج فيها المبادئ الديمقراطية  ،ولم تستقر ىذه المبادئ عندىا في ضمير األمة ،
تتغول السلطة التشريعية
تكون السلطة التنفيذية فيها أقوى السلطات جميعاً ّ ،
وتسيطر عليها وتتحيّف السلطة القضائية وتنتقى من استقاللها .
والدواء الناجع لهذا الحال ىو العمل على تقوية السلطة القضائية  ،فهي

أدنى(دبعىن أقرب)السلطات الثالث إلى اإلصالح  ،إذ القضاة نخبة من رجال األمة ،
أشرب

نفوسهم احترام القانون  ،وانغرس في قلوبهم حب العدل  ،وىم بطبيعة

وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية  ،وال يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار إذا لم يوجد
إلى جانبو قضاء حر مستقل يحميو من االعتداء ويدفع عنو الطغيان )).

ن5ن

=المحاميف العدداف الخامس كالسادس لعاـ  ، 1974ص  ، 125كما صدر في عاـ  1960ثبلثة ق اررات عف
المحكمة اإلدارية العميا تتمخص أنو " إذا تعارض قانكف عادم مع الدستكر في أية منازعة مف المنازعات التي
أم مف القانكنيف أجدر بالتطبيؽ  ،القانكف أـ الدستكر  ،عندئذ تككف األفضمية لمدستكر" .
تطرح عمى المحاكـ ٌ
) –)1كرد في مؤلؼ القاضي نكار بشير إبراىيـ  ،األثر  ،منشكر في مجمة مجمس الدكلة المصرم  /السنة األكلى /
العدد األكؿ  ،مرجع سابؽ  ،ص 225
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المطلب الثاني
تطبيق مبدأ الشفافية وتعزيز الديمقراطية
إف الت ربة الربؼبانية اليت خاضها ؾبلس الشعب السورم خالؿ األدكار التشريعية
العشرة ن دبا فيها دكر التعيٌن ن قد خضعت خالؿ عقد كنيف من الزمن قبل ىذه
األدكار إىل صورة مبطية جعلت منو برؼبانان متلقيان كغًن مبادرن5ن ،إذ استحوذت السلطة

التنفيذية فبثلةن برئيس اعبمهورية على السلطة التشريعية على كبو فعلي  ،ك كانت
التشريعات تصدر إما بقرارات بقوانٌن كإما دبراسيم تشريعية  ،أم أف الربؼباف السورم
خالؿ تلك اغبقبة مل يتمكن من بناء ذبربة برؼبانية مستقلة كخاصة ب ػو يف األداء
التشريعي  ،كقد تابعت السلطة التنفيذية أماـ غياب ىذه الت ربة كمركؼ اؼبتغًنات
االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية من االستمرار باإلمساؾ بزماـ إعداد
مشركعات القوانٌن كإحالتها إىل ؾبلس الشعب لوضع اػبتم الربؼباين عليها خالؿ األدكار
التشريعية التسعة يف مل أحكاـ دستورية رتبت قياـ النظاـ السياسي على مبدأ اغبزب
القائد لسلطات الدكلة نالتشريعية كالتنفيذية كالقضائية ن كاستمع كقد ساعدت ىذه
األحكاـ على ىذا االستحواذ  ،رغم أف الدستور السورم لعاـ  5534اؼبلغى كاف على
شاكلة معظم الدساتًن اليت صدرت يف بداية القرف العشرين اؼبنصرـ  ،فيما يتعلق
باؼببادئ الدستورية اؼبتعارؼ عليها  ،إال أنو مل يأخذ بالتعددية السياسية  ،كمل يسمح
بوجود أحزاب سياسية خارج إطار اعببهة الوطنية التقدمية  ،كمل يكن ىناؾ تشريع ينظم
تشكيل األحزاب  ،كاليت تعترب عماد اغبياة الربؼبانية  ،يف حٌن أف الربؼبانات اغبديثة
كالشعوب اؼبتطلعة إىل اغبرية كاغبكم الرشيد ترل بالربؼباف اؼبؤسسة التشريعية الوحيدة
) –)1كىك ما أكده السياؽ التشريعي المعركض أثناء البحث في تطكر الكظيفة التشريعية لمبرلماف السكرم في الفصؿ
الثاني مف الباب األكؿ مف ىذا البحث مف خبلؿ استعراض غالبية التشريعات التي صدرت في تمؾ الحقبة كما
قبميا كما بعدىا .
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اليت هبب أف تىسن القوانٌن اؼبنظمة غبياة استمع كاغبامية ؼبصا أفراده الوطنية كاإلنسانية
بعد أف يتم ذلك عرب خطوات برؼبانية تسود فيها التناقضات كالصراعات أةناء اغبوار ،
اؼبعرب عن
كاؼبناقشات اليت ذبرم داخل الربؼباف من أجل التوصل إىل القرار اؼبناسب ك ٌ
ٍ
فعال  ،البد أن
إرادة الشعب بكل ما يتعلق دبصاغبو الوطنية  ،وللوصول إلى برلمان ّ
يكون برلماناً ديمقراطياً  ،ولن يكون ديمقراطياً إال بعد أن يكون شفافاً  ،كتلتزـ
باؼبقابل السلطة التنفيذية بتطبيق مبدأ الشفافية يف عالقتها مع السلطات األخرل ،
ككذلك مع اؼبواطنٌن  ،كسنتناكؿ ىذه اآلليات اؼبرتبطة بقيم الديبقراطية كمبدأ الشفافية
من خالؿ فرعٌن:
الفرع األول  :آليات تعزيز الشفافية في المجلس
الفرع الثاني  :اآلليات المرتبطة بقيم المشاركة الديمقراطية
الفرع األول
آليات تعزيز الشفافية في المجلس
َّ
هبدىا الباحث يف الولوج معرفيان إىل داخل أركقة ؾبلس الشعب
إف الصعوبة اليت ي
السورم من أجل فهم حقيقة ؾبريات العمل الربؼباين على أرض الواقع  ،فضالن عن اغباجة
للعديد من األذكنات من أجل اغبصوؿ على أبسط اؼبعلومات حوؿ اسلس  ،ككذلك
صب فقط يف مكتب رئيس اسلس
ح م اؼبعلومات كاالتصاالت الواردة إىل اسلس اليت تى ي
دكف باقي األعضاء دبا فيهم رؤساء الل اف كأعضاء مكتب اسلس ن5ن ،إال حبدكد ما
السرية اليت تليف
يرغب رئيس اسلس يف إطالعهم عليو  ،كل ذلك هبعلينا نيدرؾ ح م ٌ
))1

– المكتب اإلعبلمي لممجمس كغيره مف المكاتب الفنية العاممة في المجمس تقدـ دراسات كتقارير صحفية تقميدية
كمعمكماتية لرئيس المجمس حص انر  ،كيمكف أف يكضع نسخان عنيا تحت تصرؼ مكتب المجمس تبعان لمكافقة
رئيس المجمس  ،كتحجب ىذه المعمكمات عف باقي أعضاء المجمس  ،بما في ذلؾ ما تنشره المكاقع االلكتركنية

المعادية سياسيان أك المحجكبة بشكؿ عاـ  ،لضماف بقاء مسافة معرفية كسياسية بينيـ كبيف سدة الرئاسة تضيؼ
مستكل آخر إلمكانيات السيطرة الفعمية عمى األداء مف الناحية المعرفية .
ن
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عمل السلطة التشريعية فػي سوريػػة  ،رغم ما نص عليو النظاـ الداخلي من علنية اعبلسات
العامة فقط  ،كييظهر التطبيق العملي ؽبذه العلنية أهنا ـبصصة ألعضاء اسل ػ ػ ػ ػ ػس  ،كعندما
يتسع نطاقها قليالن ببث بعال جلسات اسلس على كبو غًن يمس ػ ػ ػ ػتمر  ،فإف ىذه العلنية
مرتبطة دبعايًن ذات طابع سياسي بعيدة كل البعد عن أىم تطبيقات دكلة القانوف كىي

الشفافية اؼبطلوبة يف أداء اسلس  ،كاؼبرتبطة باألعضاء كإدارة اسلس كاإلجراءات
كاؼبعلومات اليت يتعٌن العمل على إهبادىا  ،بغية دفع األداء الربؼباين كالتشريعي على كبو
خاص باذباه تعزيز ىذا األداء كضماف الفاعلية اؼبثمرة كاؼبستمرة غًن اؼبوظبية سلس الشعب
السورم  ،كألف الشفافية مرتبطة باالعرتاؼ باغبق يف اؼبعرفة كالبحث عنها كيف الوصوؿ
إىل اؼبعلومات  ،كحبق عامة الناس اؼبشاركة يف العملية الديبقراطية داخل اسلس من خالؿ
االطالع على ؾبريايا من أجل الوةوؽ دبخرجات ىذه العملية ن5ن ،كمن حيث النتي ة
القدرة على اؼبساءلة داخل كخارج اسلس  ،اليت ال تتأتى إال من خالؿ الشفافية اليت
تعمل على توطيد حرية التعبًن عن الرأم  ،كقد تضمنت غالبية اؼبواةيق الدكلية ىذه
اؼببادئ كأكدت عليها ن1ن ،كالسؤاؿ اؼبطركح كيف يبيكن الوصوؿ إىل ؾبلػ ػس شعب

شفاؼ
))1

– في فيمـ بريطاني أنتج عاـ  ، 2006مأخكذ عف ركاية بعنكاف (  ، )V . four vendettaك قصة الفيمـ أف
مناضبلن مف أجؿ الحرية غامض يعرؼ فقط باسـ " " Vيستخدـ تكتيكات إرىابية لمقتاؿ ضد مجتمعو الشمكلي.

 ،كتدكر أحداث الفيمـ عف شخصية ( )Vمجيكؿ اليكية الذم يرتدم قناعان باسمان يخفي كجيو ،كالذم أخذ عمى
عاتقو ميمة إيقاظ الشعب مف غفكتو كفضح الممارسات الحككمية الديكتاتكرية  ..ك كانت شخصية " "Vفي
الفيمـ تستخدـ قصة جام فككس كقدكة ليا ك مصدر إلياـ خبلؿ محاربتو لمحككمة الفاشية آنذاؾ التي تحكـ
ببلده بريطانيا .كالفيمـ يحتكل عمى عدة حكارات ك جمؿ قكية جدنا منيا " أف الشعب رغب بإحراؽ البرلماف !
ألف البمد كاف يحتاج ألكثر مف بناء  ،يحتاج إلى أمؿ "....
لممزيد عمى العنكاف االلكتركني  :مكقع المكسكعة الحرة :

www. ar.wikipedia.or

) -)2نصت المادة < 9مف وثيقة اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف " لكؿ شخص حؽ التمتع بحرية الرأم كالتعبير ،
كيشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ امراء دكف مضايقة  ،كفي التماس األنباء كاألفكار كتمقييا كنقميا إلى امخريف
بأية كسيمة كدكنما اعتبار لمحدكد "  ،كما نصت الكثيقة الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية في المادة  10عمى أنو
" لكؿ شخص الحؽ في حرية التعبير  ،يشمؿ ىذا الحؽ حرية الرأم  ،كحرية تمقي المعمكمات أك األفكار
كاذاعتيا دكف تدخؿ السمطات العامة " ككذلؾ المادة  25مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية في حيف=
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أوالً -الشفافية المرتبطة بالمعلومات :

مل ينص الدستور السورم لعاـ  5534اؼبلغى  ،كما مل ينص الدستور السورم اعبديد
لعاـ  1051صراح نة على مبدأ الشفافية  ،كإف كانت أحكامو قد أخذت باؼببادئ اؼبرتبطة
دببدأ الشفافية على كبو غًن مباشر كمثاؽبا :
 اؼبواطنوف متساككف يف اغبقوؽ كمنها حق اؼبعرفة كاؼبشاركة كاؼبساءلة ككل ذلك يعتربحقوقان أساسية مرتبطة دببدأ الشفافية يتعٌن فبارستها كفق قوانٌن تراعي ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا اؼببدأ
ن اؼبادة  44الفقرة  .4دستور ن.
 حق التعبًن عن الرأم لكل مواطن  :كال يبكن التعبًن عن الرأم على كبو مسؤكؿكبنٌاء بدكف معرفة  ،كاؼبعرفة ال تيبىن إال بعد إتاحة اؼبعلومات على كبػو شفاؼ ن اؼبادة
 31الفقرة . 1دستور ن .
 حرية الصحافة كالطباعة كالنشر ككسائل اإلعالـ كاستقالليتها  ،كىذا يتطلب القدرةعلى الوصوؿ إىل اؼبعلومة اليت قد تكوف بسيطة أك معقدة على اعتبار أف اؽبدؼ منها
إدراجها ضمن العمل  ،الذم يقوموف بو لبناء فكرة أك الوصوؿ إىل ىدؼ ما  ،كدكف
أف يواجهوا بالرفال على كبو مزاجي أك غًن مقونن ،أك أف يتطلب األمر سلسلة من
اإلجراءات الركتينية ال يكوف النص القانوين ىو الفيصل يف القرار بإعطائها أك ح بها
ضمن مستثنيات كاضحة مسبقان  ،أم على كبو شفاؼ ن اؼبادة .34دستورن ن5ن.
=كضعت ىذه الكثائؽ ضكابط لحرية الرأم أىميا  :احتراـ حقكؽ كسمعة امخريف  ،حماية األمف القكمي أك
النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك امداب العامة  ،حظر كؿ الدعاكل كامراء القائمة عمى الكراىية القكمية أك
عمى التفكؽ العنصرم أك الديني كالتي مف شأنيا التحريض عمى التمييز أك المعاداة أك العنؼ  ،لممزيد راجع :
محمد أميف الميداني ونزيو كبيسي  ،حقوؽ اإلنساف مجموعة وثائؽ أوربية  ،الطبعة األولى  ، 9<<5دار

))1

البشير األردف – عماف ص  69وما بعدىا .

– صدر قانوف اإلعالـ مؤخ انر الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ  108تاريخ  2011/8/28كقد نصت المادة 9

منو عمى أف  " :أ -لئلعبلمي الحؽ في البحث عف المعمكمات أيان كاف نكعيا كالحصكؿ عمييا مف أم جية

كانت  ،كلو الحؽ في نشر ما يحصؿ عميو مف معمكمات بعد أف يقكـ بالتحقؽ مف دقتيا كصحتيا ككثكقية
مصدرىا بأفضؿ ما يستطيع  ،ب – لئلعبلمي في معرض تأدية عممو الحؽ في حضكر المؤتمرات كالجمسات
كاالجتماعات العامة المفتكحة كنشر كقائعيا  ،ج – لئلعبلمي الحؽ في تحميؿ المعمكمات التي يحصؿ عمييا=
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 اغبق لكل شخص يقبال عليو دبعرفة أسباب توقيفو  ،كتالكة حقوقو القانونية عليولتذكًنه هبا  ،حا يكوف على بينة من أمره كمربرات ح ز حريتو اليت ىي األصل
ن 14الفقرة .4دستورن .
 قياـ االقتصاد الوطين على أساس تنمية النشاط االقتصادم العاـ كاػباص ككفالةالدكلة ضباية اؼبنت ٌن كاؼبستهلكٌن كرعاية الت ارة كاالستثمار كمنع االحتكار يف
ـبتلف اساالت االقتصادية يستوجب بالضركرة منح حق تبادؿ اؼبعلومات االقتصادية
على كبو شفاؼ ن اؼبادة  54الفقرتٌن  .4-5دستور(.
 حق اؼبنظمات الشعبية كالنقابات اؼبهنية كاعبمعيات باؼبشاركة يف تطوير استمعكدبمارسة الرقابة الشعبية أم اؼبساءلة  ،كيستوجب ذلك االعرتاؼ باغبق بتبادؿ
اؼبعلومات على كبو شفاؼ ن اؼبادة .50دستورن.
في حين أن حاجة السلطة التشريعية لتطبيق مبدأ الشفافية في عملها أكثر إلحاحاً
لممارسة المهام واالختصاصات المناطة بها دستورياً :
 عضو ؾبلس الشعب الذم يبثل الشعب بأكملو دبوجب ككالتو النيابية ن اؼبادة 14ن.د ،وبتاج إلقباز ىذه الوكالة على الوجو الصحيح كيف اؼبضموف اغبقيقي ؽبا  ،كحا ال
تبقى ككالة شكلية يف حدكد التعبًن اللفظي  ،أف يكوف لديو اغبق باؼبعرفة كتبادؿ
اؼبعلومات مع السلطة التنفيذية كمصادر اؼبعلومات اؼبستقلة بانسياب شفاؼ ال
يعيقو أم عائق سول ما يتعلق من ىذه اؼبعلومات باألمن القومي للبالد اليت هبب أف
ال يبنع كشفها بعد فرتة ؿبددة من الوقت  ،ككضع معايًن قانونية لتأجيل اإلفصاح
= كالتعميؽ عمييا كيجب أف تعرض التحميبلت كالتعميقات التي يقكـ بيا اإلعبلمي عمى نحك يسمح لممتمقي
بالتمييز بينيا كبيف الكقائع األصمية  ،د -يحظر عمى أم جية فرض قيكد تحكؿ دكف تكافؤ الفرص بيف
اإلعبلمييف في الحصكؿ عمى المعمكمة  ،ق -عمى الجيات كالمؤسسات المعنية بالشأف العاـ تسييؿ ميمة
اإلعبلمي في الدخكؿ إلييا كالحصكؿ عمى المعمكمات  ،ك -يصدر بقرار مف مجمس الكزراء تحديد أنكاع
المعمكمات التي يحؽ لمجيات العامة عدـ الكشؼ عنيا " ككفؽ الفقرة ب مف المادة  " 10تختص محكمة القضاء
اإلدارم بالنظر في الرفض الكمي أك الجزئي لطمب الحصكؿ عمى المعمكمات عمى أف تبت فيو بقرار مبرـ خبلؿ
مدة ال تتجاكز الشير مف تاريخ إيداعو لدييا " .
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عنها  ،كمن شأف ىذه الشفافية المؤجلة  ،كاإلشراؼ العاـ على األجهزة اؼبناط هبا
ن5ن

األم ػػن القومػػين اعبيش– الشرطة – اؼبخابرات العامة ن تيسًن الرقابة الديبقراطي ػ ػػة
 وبتاج ؾبلس الشعب السورم أكثر من غًنه من اؼبؤسسات السياسية إىل إداراتداخلية حديثة كمتخصصٌن مدربٌن يف ترتيب كتنظيم كربليل اؼبعلومات لالستعانة هبا
أةناء أداء الوميفة التشريعية اؼبناطة بو يف اقرتاح القوانٌن أك مناقشة مشاريع القوانٌن
كاقرتاح التعديالت عليها كإقرارىا من قبل أعضاء ؾبلس الشعب مباشرنة أك عن طريق

عبانو ناؼبادتٌن  31 – 33الفقرة  5ن  ،كأف يكوف ؽبذه اإلدارات كذلك القدرة على
توفًن اؼبعلومات كاإلحصائيات كالدراسات اؼبرتبطة دبوضوع االقرتاح من مصادر
متع ػػددة ن من السلطة التنفيذية ن1ن -من مراكز دراسات برؼبانية أك إسرتاتي ية
متخصصة كبنفس الوقت مستقلة أك تابعة سلس الشعب السورم – كحدات حبث
فنية كمعلوماتية خاصة بتقدًن اؼبساعدة كذبهيز اؼبلفات لألعضاء حوؿ أم موضوع
تشريعي أك رقايب مطركح على اسلس كيطلبو العضو – توفر نظاـ معلومايت توةيقي
للنظم القانونية الوطنية دبا فيها اؼبعاىدات الدكلية اؼبنضمة كغًن اؼبنضمة إليها سػورية ،
ككذلك النظم القانونية للدكؿ األخرل لتدعيم النظرة اؼبقارنة أةناء دراسة مشاريع
كاقرتاحات القوانٌن اؼبعركضة على اسلس  ،على أف تكوف ىذه التقنية متاحة يف قاعة
اعبلسات العامة كقاعات اجتماعات الل اف ن .
) -)1ىانز بورف  ،الرقابة البرلمانية عؿ الدفاع كاألمف ( المبادئ  ،امليات  ،الممارسات )  ،دليؿ عممي لمبرلمانييف
عدد رقـ  5لعاـ  ، 2003ترجمة حناف كالي  ،صادر عف االتحاد البرلماني الدكلي  ،كمركز جنيؼ لمرقابة
الديمقراطية عمى القكات المسمحة  ،محرر النسخة العربية د.عمي الصاكم  ،كاصدار الطبعة العربية بإشراؼ
مشركع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في مجمس النكاب المبناني  ،ص108-107

) -)2نصت المادة  81مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب في مصر عمى أنو  " :لمجنة أف تطمب عند نظرىا
لمشركع قانكف أك لمكضكع يدخؿ في اختصاصيا ،جميع الدراسات كاألبحاث كالمعمكمات كاإليضاحات
كاإلحصاءات كالبيانات كالكثائؽ التي اعتمدت عمييا الحككمة في إعداد المشركع أك ذات الصمة بالمكضكع
كلمجنة أف تطمب حضكر الخبراء كالفنييف كاألخصائييف الذيف أسيمكا في ذلؾ لعرض األمكر المتعمقة بالمشركع
أك المكضكع كاألغراض المستيدفة منو عمى المجنة".
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 وبتاج ؾبلس الشعب السورم يف استخداـ األدكات الرقابية ن التحضًن لالست وابكاؼبناقشات العامة إىل صبع األدلة كاؼبعلومات كالبيانات الدقيقة حوؿ موضوعو
كاألسئلة اؼبوضوعية اؼبتعلقة بو ن.
 وبتاج اسلس عند مناقشة بياف الوزارة  ،كاؼبوازنة العامة كقانوف قطع اغبساب اػبتاميكخطط التنمية ن اؼبادتٌن  31 -33الفقرات 1-3-4-1ن.دستور من أجل إقرارىا
إىل الوقوؼ على أرضية معرفية متساكية مع السلطة التنفيذية  ،حا يكوف للم لس
قراءتو اػباصة بو ؽبذه اؼبعطيات كاؼبعلومات  ،كمن ل توسيع اػبيارات يف معرض ازباذ
القرار .

كأماـ ىذه اغباجة اؼبلحة النسياب اؼبعلومات كتدفقها كباعتباره حقان قانونيان هبب
التمسك ب ػػو  ،كضركرة الكشف عن اؼبعلومات عن طريق النشر الدكرم للمعلومات
من قبل سلطات الدكلة ضمن ةقافة االنفتاح كمعاعبة االفتقار إىل الوعي كاالطالع
عند بعال اؼبواطنٌن من أجل العمل البنٌاء كاؼبثمرن5ن ،كعلى أف ىبضع اغبق باغبصوؿ
على اؼبعلومات باعتباره حقان من حقوؽ اإلنساف الستثناءات ؿبدكدة كضيقة ضمن
قانوف خاص فإف من أكىل اؼبهاـ التشريعية اؼبناطة دب لس الشعب السورم بغية تعزيز
مبدأ الشفافية اؼبنصوص على تطبيقاتو يف الدستور السورم ىو :
 -5العمل على إعداد اقرتاح بقانوف " قانون حرية الوصول الى المعلومات " حبيث
يضمن اغبق باغبصوؿ على اؼبعلومات لألفراد كللمنظمات غًن اغبكومية ككسائل
األعالـ  ،بأقصى درجات اإلفصاح عن اؼبعلومات كااللتزاـ بالنشر من قبل اغبكومة ،
كأف تكوف االستثناءات كاضحة كؿبدكدة كمرتبطة دبعايًن مدققة حوؿ الضرر كاؼبصلحة
العامة  ،كأف يكوف ىناؾ مرجع قضائي للتظلم من قرارات عدـ اإلفصاح عن
اؼبعلومات  ،كيساعد ىذا القانوف من حيث النتي ة يف مساعدة اسلس على ربسٌن
))1

– توبي مندؿ  ،البرلماف كالكصكؿ إلى المعمكمات  :العمؿ مف أجؿ حكـ شفاؼ  ،ترجمة أحمد حسيف اليازكرم
كمحمد عمي الخبليمة  ،الطبعة األكلى  ، 2008المركز العممي لمدراسات السياسية بعماف ص 45
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فعاؿ كمساءلة أعضائو أنفسهم  ،كعلى
أدائو بشكل عاـ كمساءلة اغبكومة على كجو ٌ
أدائو التشريعي بشكل خاصن5ن.
 -1كدبا أف الشفافية مرتبطة بالنزاىة كتعين االبتعاد عن الفساد بكافة أشكالو ،
كاستنادان نللفقرة الثانية من اؼبادة 31ن .دستور  ،اليت أحالت على القانوف لتحديد
األعماؿ اليت ال هبوز اعبمع بينها كبٌن عضوية اسلس  ،فإنو كمن باب تعزيز الشفافية
كالنزاىة هبب أف ييعد اسلس أكالن مدكنة للسلوؾ الربؼباين كالقواعد كالتصرفات اليت
على العضو االلتزاـ هبا  ،كإدخاؽبا كملحق ألحكاـ النظاـ الداخلي سلس الشعب
السورم ن1ن ،كمن ل اقتراح قانون وإقراره يتضمن األعمال التي تتعارض مع
مسؤولية العضو النيابية  ،كالواجبات اؼبرتبطة دبتطلبات الشفافية حبيث :

 وبظر القانوف على العضو أةناء مدة العضوية أف يشرتم أك يستأجر شيئان منأمواؿ الدكلة  ،كال أف يؤجرىا أك يبيعها شيئان من أموالو  ،كال أف يقايضها عليو ،
كال أف يربـ معها عقد التزاـ أك توريد أك مقاكلة  ،ال بالذات كال بالواسطة .
 يتعٌن على العضو تقدًن إقرا ور بذمتو اؼبالية إىل اسلس  ،يف بداية الدكر التشريعيكهنايتو  ،كيف هناية كل سنة طيلة مدة عضويتو ن4ن .

))1

– كفي بعض الدكؿ يرتبط الحؽ بالحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بعمؿ البرلماف بالحاجة لتصريح  ،في حيف
تأخذ الدكؿ األخرل بتطبيقو عمى جميع األجيزة العامة  ،لممزيد راجع  :ديفيد بيثاـ  ،البرلماف والديمقراطية في
القرف الحادي والعشريف  ،دليؿ لمممارسة الجيدة  ،االتحاد البرلماني الدولي  ،ط  ، 5009ص 8: -88

) -)2ا لبرلمانات كالحكـ الصالح  ،دليؿ البرلماني العربي لضبط الفساد  ،إصدارات منظمة برلمانيكف عرب ضد
))3

الفساد  ،ص 28منشكر عمى المكقع االلكتركنيwww.arpacnetwork.org :
– أماـ الشفافية المطمكبة في الذمة المالية لمعضك في مجمس الشعب  ،فإف ما يغدك متعارض نا مع تطبيؽ مبدأ
الشفافية أماـ الرأم العاـ أف تصدر المراسيـ أك القكانيف المتعمقة بتحديد ركاتب أعضاء السمطة التشريعية (

مر.ت رقـ  37تاريخ  ) 2011/3/24ككذلؾ المتعمقة بتحديد ركاتب أصحاب المناصب العميا ( مر.ت رقـ 39
تاريخ  ) 2011/3/24كتعديؿ الحد األقصى لممعاش التقاعدم ألصحاب المناصب العميا(مر.ت رقـ  38تاريخ
 ) 2011/3 / 24كال تتضمف ىذه المراسيـ مادة تقضي بنشرىا  ،أم أنيا تصدر كتطبؽ كال تنشر !  ،في حيف
أف المرسكـ التشريعي رقـ  40بتاريخ  2011/3/24المتضمف زيادة الركاتب لمقطاع العاـ كالحد األدنى لؤلجكر ،
ككذلؾ المرسكـ التشريعي رقـ  41بذات التاريخ كالقاضي بزيادة المعاشات التقاعدية قد تضمنا المادة  7في كؿ
منيما  ،كالتي تقضي بنشر ىذه المراسيـ .
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 أف تؤكؿ كل اؽبدايا النقدية أك العينية اليت يبكن أف يتلقاىا العضو أك دبناسبتهان5ن
إىل اغبزينة العامة كفق ترتيبات قانونية .
 -4إحداث مكتب توةيقي داخل اسلس يقوـ يف هناية كل دكر تشريعي بإصدار كتاب
يتضمن ىرصد كتدقيق "السوابق أو التقاليد البرلمانية " إلةراء اؼبكتبة القانونية
كتقدًن اؼبعرفة العميقة دب ريات العمل الربؼباين لتشكل مادة أكلية للدراسات التأصيلية
اؼبتخصصة يف البحث كالتحليل ألداء ؾبلس الشعب السػ ػػورم  ،باإلضافة إىل الكتب
اليت يص درىا ؾبلس الشعب السورم  ،كاليت على أنبيتها تتضمن معرفة بانورامية
سطحية بتاريخ انعقاد األدكار التشريعيػػة  ،كأظباء األعضاء يف كل دكر تشريعي ،
كرؤساء اسالس كأعضاء مكاتبها  ،دكف الدخوؿ يف توةيق اؼبمارسة الربؼبانية ن1ن،
كلوضعها كذلك ربت تصرؼ األعضاء اعبدد يف اسلس .
 -3مذاكرات ؾبلس الشعب كىي أىم جزء من اؼبعلومات اؼبرتبطة بعمل اسلس  ،ألف
تسعٌن باؼبئة من األعماؿ الربؼبانية اليت يقوـ هبا اسلس تظهر يف مذاكرات اسلس  ،إذ
أف كل ما يرد إىل اسلس من داخلو كخارجو  ،نمشاريع كاقرتاحات القوانٌن ككافة
ـباطبات السلطة التنفيذية عن طريق رئيس اعبمهورية كالتقارير اؼبعدة من الل اف
الدائمة كاػباصة كمكتب اسلس ن يتم تالكتو ابتداءن  ،كمن ل ربديد خط سًنه
باإلحالة إىل الل اف أك السلطة التنفيذية أك اؼبناقشة يف اعبلسة العامة أك أم إجراء
لخر  ،كعودة نتائج ىذه اإلحالة إىل العرض أماـ اعبلسة العامة  ،كما أف مذاكرات
اسلس اليت ذبرم أةناء مناقشة كاقرتاحات القوانٌن تكتسب أنبية خاصة كإضافية من

))1
))2

– ىذه األحكاـ نص عمييا الدستكر المصرم لعاـ  2012في المادة  88منو
– كتاب المجالس التشريعية في الجميكرية العربية السكرية مف عاـ  1919حتى عاـ  2000منشكرات مجمس
الشعب  ،1999كتاب السادة أعضاء مجمس الشعب  ،الدكر التشريعي الثامف ، 2007/3/8-2003/3/9
إعداد مديرية الشؤكف اإلدارية . 2004
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أهنا تعترب جزءان ال يت زأ من القانوف  ،كتينشر يف اعبريدة الرظبية ن5ن ،كيتعٌن العودة
إليها عند اغباجة للتفسًن  ،أك عند إعداد الدراسات الربؼبانية من قبل الباحثٌن
باعتبارىا مرلة تعكس نشاط اسلس ،كمنها ح م كطبيعة اؼببادرة التشريعية سواء
بالتعديالت اؼبقدمة على مشاريع القوانٌن أك بتقدًن اقرتاحات بقوانٌن من األعضاء ،
ككذلك نوعية اؼبناقشات كمدل جديتها كفاعليتها ن1ن ،كىذه األسباب ؾبتمعة تؤكد
أنبية:
 أف ال يكوف ىناؾ تر واخ يف توزيعها على األعضاء حا تدقق يف حينها من قبلهػ ػم ،كاالعرتاض كفق األصوؿ كاألحكاـ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  14كما بعدىا من
النظاـ الداخلي سلس الشعب بالنظر لكوهنا كةيقة تارىبية كقانونية  ،فهي حق
للتاريخ كللمواطن كالوطن كلألعضاء  ،كعلى اعتبار أف ما هبرم تالكتو يف اعبلسة

العامة كاؼبصادقة عليو من قبل اسلس ىو ملخص اعبلسة السابقة فقط ن4ن ،فإف
ذلك ال يتيح لألعضاء الوقوؼ على تفاصيل اعبلسات كتدقيقها كتصويبها .
))1

تيطبع ىذه المذاكرات كتكزع عمى األعضاء لكف بشكؿ غير منتظـ رغـ ما ىك منصكص عميو في المادة  58مف
النظاـ الداخمي  ،كدكف أف يرد مف األعضاء أم اعتراض مكثؽ يتعمؽ بذلؾ  ،كىي متاحة الكتركني نا عمى الشبكة
الداخمية لمجمس الشعب (انترانت) كىي شبكة داخمية مخصصة لؤلعضاء كلبعض العامميف في المجمس  ،كال

))2

يستطيع مستخدمك االنترنت حكمان مف الدخكؿ إلييا .

– حتى منتصؼ السنة األكلى عاـ  2003مف الدكر التشريعي الثامف كاف يجمس عدد مف المكظفيف الكتبة عمى
طاكلة مخصصة تقع تحت كأماـ سدة رئاسة المجمس يقكمكف بتحرير ضبكط جمسات مجمس الشعب بالتناكب
كفؽ تقسيـ متفؽ عميو بينيـ كبتنظيـ يتـ الحرص مف خبللو عمى عدـ تفكيت أم حرؼ أك كممة كفؽ أحكاـ
النظاـ الداخمي  ،إال أف التطكير الذم لحظت رئاسة المجمس الحاجة إليو في عمؿ المجمس كاف االكتفاء
بالتسجيؿ الصكتي لمجمسة كمف ثـ تفريغ ىذا التسجيؿ خطيان  ،كعرضو عمى الرئاسة  ،ولألسؼ أثناء إعداد ىذا
البحث تبيف أف ىنا ؾ حذؼ لبعض الكالـ أو المداخالت المقدمة مف بعض األعضاء كانت بطمب مف رئيس

المجمس ألسباب يمكف فيميا وأخرل غير مفيومة  ،إذا ما قورنت مع التسجيالت التي نأمؿ أف ال يكوف قد

طاليا ىذا التطوير حتى تبقى توثيقاً تاريخياً لمجريات عمؿ مجمس الشعب .

) -)3حيث نظمت ىذه المكاد ما يتعمؽ بمحاضر الجمسات فالمادة  -"8:يحرر محضر بكقائع كؿ جمسة يحتكم
عمى تفصيؿ ما تمي مف المذكرات كالمشركعات كاالقتراحات كما دار مف المناقشات كامراء الصادرة عف كؿ

عضك كما صدر مف الق اررات ككذلؾ أسماء األعضاء في كؿ اقتراح تىقى ىرىر أف يجرل التصكيت عميو بالنداء
باالسـ كينشر المحضر في ممحؽ بالجريدة الرسمية ،كلمحضر الجمسة األكلكية في الطباعة كالنشر في =
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 أف زبضع ىذه اؼبداكالت للنشر بطريقة ذبعلها أكثر شفافية كمتاحة لعامةالشعب  ،كذلك يف مجلة أو جريدة برلمانية خاصة باسلس تصدر بعد انتهاء

كل دكرة برؼبانية بأسبوع على أبعد تقدير  ،كتتضمن إضافة ؼبذاكرات ؾبلس

الشعب أخبار اسلس كخالصة أعمالو كما ق إقراره من مشاريع كاقرتاحات
قوانيػ ن  ،كما ق تشكيلو من عباف خاصة  ،كما تبقى من أعماؿ غًن من زة
داخل الل اف  ،كلليات اؼبشاركة بتقدًن االقرتاحات التشريعية من القراء ككذلك
نشر ىذه اؼبداكالت  ،كإتاحة التفاصيل السابق ذكرىا على اؼبوقع االلكرتكين
اػباص دب لس الشعب السورم .
ثانياً -الشفافية المرتبطة باإلجراءات  :بعد التمكٌن اؼبعريف باؼبعلومات فإنو من
مستلزمات الشفافية أيضان ربقق العلنية  ،كبأف تكوف اإلجراءات كؾبريات العمل الربؼباين

داخل اسلس على قدر من الشفافية حبيث يتمكن من االطالع عليها كمعرفتها على كبو
دائم كل من األعضاء داخل اسلس  ،كالرأم العاـ أك الناخب خارج اسلس كذلك بػػ:
 -5ربرير ؿباضر الجتماعات مكتب اسلس الدكرية كفق التفصيل الوارد بأحكاـ اؼبادة
 13من النظاـ الداخلي للم لس  ،وتوزيع المحاضر السابقة تباعاً على األعضاء
مع جدول األعمال المعد من قبل المكتب ألسبوع العمل بالكامل  ،كينطبق األمر

=الجريدة الرسمية " .والمادة ; " -8يكزع المحضر عمى األعضاء فكر طبعو عمى أف يتـ ذلؾ خبلؿ ثبلثيف
يكمان عمى األكثر تمي الجمسة"  ،والمادة < - "8لكؿ عضك حضر الجمسة التي كزع المحضر فييا الحؽ
باالعتراض عمى ما جاء في صيغة المحضر كفي ىذه الحالة يتكلى أميف السر إبداء اإليضاحات البلزمة كاذا

استمر االعتراض بالرغـ مف تمؾ اإليضاحات يعرض األمر عمى المجمس ، ".والمادة  " -90إذا قرر المجمس

قبكؿ االعتراض عيد إ لى أميني السر أف يقدما في الجمسة ذاتيا أك في الجمسة التالية عمى األكثر صيغة جديدة
لما قرره المجمس فإذا لـ يعترض عمى الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدقان " .والمادة " -99يعتبر المحضر

مصدقان حكمان إذا لـ يقدـ اعتراض عميو حتى ثبلث جمسات تعقد بعد تكزيعو عمى األعضاء" ، .والمادة -"95
تطرح خبلصة آخر جمسة مف جمسات دكرة المجمس لمتصديؽ عمييا مف قبؿ المجمس قبؿ انفضاض الجمسة

ذاتيا" .
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كذلك على ؿباضر اجتماعات الل نة العامة بعد إحداةها كذلك بعد انتهاء االجتماع
بأربعة أياـ على أبعد أجل .
 -1نقل كقائع جلسات ؾبلس الشعب عرب التلفاز كاالنرتنت  ،ببث مباشر كدكف كجود
فاصل زمين إلجراء أم مونتاج لوقائع اعبلسات  ،مهما كاف اؼبوضوع كمستول
اؼبناقشات اعبارية لتحقيق أكرب قدر من رقابة الناخبٌن على أداء األعضاء كاسلس
كػكل  ،ألف نتائج ىذه الرقابة اؼبرتبطة الحقان بشكل من أشكاؿ اؼبساءلة ستأيت
بفائدتٌن على األقل :
أولهما  -ذبعل من اسلس أكثر شفافيةن كقونة كتواصل مع القاعدة الشعبية اليت تتمكن
من معرفة تفاصيل ما هبرم ربت قبة اسلس الذم ييبثلها  ،كهبلس أعضاؤه على
مقاعده نيابة عنها  ،كيستطيع الرأم العاـ خالؿ ذلك أف يأخذ موقفان من اكبراؼ
األغلبية عن اؼبواقف السليمة يف حاؿ كقوعو ن5ن .

ثانيهما – يؤدم إىل عقلنة اؼبناقشات يف ؾبلس الشعب  ،ك يضطر األعضاء لرفع سوية
اؼبناقشات  ،كىذا يتطلب منهم التعامل جبدية مع التحضًن ؽبذه اؼبناقشات  ،كيعزز
ركح التنافس لتقدًن أداء أفضل على اؼبستول الربؼباين بشكل عاـ كعلى مستول
األداء التشريعي بشكل خاص  ،كذلك بعد إلغاء اؼبداخالت اؼبكتوبة مسبقان ،
كالسماح باالستعانة دبا ىو مكتوب فقط عندما يتعلق األمر بالوةائق كالنصوص

كاالقرتاحات ن1ن.

))1

))2

– عادؿ الطبطبائي  ،الحدكد الدستكرية بيف السمطتيف التشريعية كالقضائية  ،جامعة الككيت  ،الطبعة األكلى
 ، 2000ص 265
– كقد أخذت بذلؾ البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم في المادة  283كنصت عمى انو " ال يجكز التبلكة
أثناء الكبلـ في الجمسة إال في التقارير كالنصكص كاالقتراحات كالتعديبلت كما قد يستأنس بو المتكمـ مف
األكراؽ" .
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 -4تش يع اسلس للصحافة اؼبقركءة كاؼبسموعة كاؼبرئية  ،كالتعاكف معها باعتبار أف ذلك
جزءان من مسؤكلياتو يف إطالع اؼبواطنٌن على عملون5ن ،بعد الدعوة كاإلشراؼ على
إجراء ندكات تدريبية خاصة بالتثقيف الربؼباين للعاملٌن يف قطاع الصحافة  ،كإقباز
كرشات عمل لتبادؿ كجهات النظر حوؿ خصوصية اػبرب الصحفي عندما يتعلق
باسلس كأةره يف الرأم العاـ  ،إذ قد ىبلق اإلعالـ رأيان عامان يزيد من فرص بعال البدائل
على حساب البعال اآلخر  ،لذا هبب أف يلعب اإلعالـ دكران ؿبايدان غًن منحاز لفئة
أك لقول سياسية ن1ن ،كبالتايل يتعٌن رسم مالمح التعاكف بينو كبٌن اسلس ضمن
ضوابط يتم االتفاؽ عليها كتبتعد كل البعد عن شخصنة الشأف الربؼباين كال سبس
دبستول الشفافية .
 -3ت ش يع اؼبواطنٌن على الدخوؿ إىل اسلس  ،كيبكن أف يتم ذلك من خالؿ كضع
خطة من قبل اسلس ترسم من خالؽبا اسرتاتي ية الستهداؼ فئات معينة يتم دعويا
لإلطالع على عمل اسلس كاؼبناقشات الدائرة ربت قبتو  ،ضمن برنامج يتزامن مع
كضع اسلس عبدكؿ أعمالو كاؼبوضوعات اؼبدرجة على بنوده  ،كالسيما الفئات اؼبعنية
هبذه اؼبوضوعات  ،على أف ال تقتصر على اؼبواطنٌن اؼبقيمٌن يف العاصمة  ،فإذا كاف
اسلس يناقش تشريعان يرتبط بالسياحة مثالن  ،يف ىذه اغبالة يبكن أف تكوف الفئات
اؼبقرتحة أك اؼبستهدفة ىي الشباب من ن طالب اعبامعات كاؼبعاىد اؼبتخصصة
بالسياحة كاآلةار – مدراء السياحة يف احملافظات – مدراء األقساـ الفنية اؼبعنية بتطبيق
القانوف يف الوزارة كاؼبديريات  ،عدد من اؼبهندسٌن اؼبعماريٌن ن على أف تراعى فكرة
النوع االجتماعي يف شركط الدعوة اؼبنظمة من اسلس  ،كبذلك تصبح ىذه الزيارات
))1

 دفيد بيثاـ  ،البرلماف كالديمقراطية في القرف الحادم كالعشريف  ،دليؿ الممارسة الجيدة  ،منشكرات االتحادالبرلماني الدكلي  ، 2006ص . 51

) -)2أ .المستشار سامي ميراف (األميف العاـ لمجمس الشعب المصرم) ،دكر منظمات المجتمع المدني في تكجيو
كسائؿ اإلعبلـ في التأثير عمى البرلم اف  ،بحث مقدـ الى الندكة التي أقاميا المؤتمر الثاني لؤلمناء العاميف العرب
تحت عنكاف "اإلعبلـ كالبرلماف " ص  115منشكر عمى مكقع البرلماف العربي .
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اؼبربؾبة اليت يقصد منها باألصل ربقيق أكرب قدر من الشفافية يف عمل اسلس التشريعي
دبثابة كرشات عمل حوؿ اؼبواضيع اؼبطركحة كاألفكار اليت تيصاغ يف اؼبشركع اؼبعركض
على اسلس  ،كيتم كضع لليات الستقباؿ البحوث كاألفكار اؼبقدمة من الزكارن5ن.
الفرع الثاني
اآلليات المرتبطة بقيم المشاركة الديمقراطية
إف التمكٌن اؼبعريف البد أف يتبعو سبكٌن يف القرار ،كيميش دكر اسلس بٌن
مؤسسات اغبكم السياسية  ،أك رب يم صالحياتو من الناحية الواقعية  ،أك إفراغو من
ضا مرضيان يف مل تزايد االذباه العاؼبي
دكره السياسي  ،أك تزييف سبثيلو للم تمع يعترب ىعىر ن
كبو الديبقراطية التمثيلية  ،اليت تعتمد أصالن يف تطبيق قواعد الديبقراطية على كجود ؾبلس
يتمتع بالكفاءة كالفعالية  ،كيف مل التحوالت الديبقراطية كالسياسية كاألخذ دببدأ
التعددية اغبزبية بعد صدكر دستور عاـ  ،1051فقد لف األكاف سلس الشعب يف سورية
أف يلعب دكران ؿبوريان يف ربقيق الديبقراطية ليس فقط عبهة التعبًن عن مصا اؼبواطنٌن
كتطلعايم  ،كإمبا بالعمل من خالؿ تطوير اآلليات اإلجرائية كالدستورية على استخداـ
سلطاتو لتحديد كجهة اؼبستقبل كاذباه التطور كفق أسس يتم االتفاؽ العاـ معو حوؽبا ،
ككذلك بات م ن الضركرم مساعدتو يف تطوير قدراتو كأدكاتو اؼبعرفية لطرح بدائل عديدة
للحاضر اؼبطركح  ،ككذلك القدرة على تصور سيناريوىات ؿبتملة للمستقبل  ،كيف ذلك
كلو ال يبكن إغفاؿ دكر الصفة التمثيلية كدرجة اؼبشاركة السياسية للمواطنٌن كلألحزاب،
كسبكٌن الرأم العاـ من لعب دكر اغبكم لضبط إيقاع اغبياة السياسية بعد االعرتاؼ
بضرورة وجود معارضة ممأسسة  ،كسبكينها بأف تكوف فبثلة يف اسلس سبثيالن فعاالن إىل
))1

– بعض الدكؿ ذىبت بعيدان كأسست " برلمانان متحركان " يجكؿ بو أعضاء مكتب البرلماف كالمكتب اإلعبلمي عمى
المناط ؽ ليحدثكا الناس عف دكر البرلماف في المجتمع مثؿ السكيد كجنكب أفريقيا  ،لممزيد راجع  :دفيد بيثاـ ،
المرجع السابؽ ،ص  75-64كما بعدىا .
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جانب أغلبية تقوـ على ترشيد مبادئ االلتزاـ اغبزيب بٌن أعضائهػ ػػان5ن  ،فبا يعزز كل
صب من حيث النتي ة يف دعم النظاـ الديبقراطي .
ذلك من شرعية اسلس  ،كيى ي

أوالً -القوة التمثيلية للمجلس :

تتعزز الديبقراطية كلما استطاع اسلس كمؤسسة سبثيلية أف يعكس الرتكيبة الفعلية
للم تمع من حيث التيارات السياسية أك اعبماعات العرقية أك األقليات  ،كاألىم
الفئات العمرية أك النوع االجتماعي كإةارة اىتمامهم بعمل اسلس .

ٔ -تمثيل فئة الشباب  :ففي سورية حدد قانوف االنتخابات العامة الصادر باؼبرسوـ
التشريعي رقم  505بتاريخ  1055/4/4شرط الرتشيح لعضوية ؾبلس الشعب بأف
يكوف اؼبرشح متمان اػبامسة كالعشرين من عمره كذلك يف أكؿ السنة اليت هبرم فيها
االنتخاب  ،كىذا التحديد القانوين يعترب ربديدان معتدالن قياسان إىل أف الشروبة العظمى من
السكاف يف سورية ىي من فئة الشباب كالناض ٌن ن1ن ،إال أف الدخوؿ إىل اسلس يف
الظركؼ اؼبوضوعية كالواقعية قبد بأنو وبتاج إىل سن متقدـ أكثر  ،تفرضو اػبربة كالتواجد
االجتماعي كالفاعلية اإلنتاجية .
كمن أجل تقدًن ذبربة رباكي ذبربة ؾبلس الشعب كاستهداؼ شروبة الشباب قاـ
اإلرباد الوطين لطلبة سورية بتأسيس برؼباف صورم ظبي بالربؼباف الطاليب ن4ن ،كقد بل عدد
))1
))2

– كما ىك معمكؿ بو في بريطانيا

– كىذه الشريحة بيف سف  64 – 15سنة حيث تبمغ نسػبة ىػذه الفئػة  % 58مػف مجمػكع السػكاف تقريبػان فقػد جػاء
في تقرير صادر في عاـ  2010عف صندكؽ األمـ المتحػدة لمسػكاف  UNFPAكالػذم تقػكـ بينػو كبػيف حككمػة
الجميكرية العربية السكرية شراكة استراتيجية منذ عاـ  1971كىك تاريخ بدء عمميات الصندكؽ فػي القطػر .عمػى
أنو فػي سػكرية تشػكؿ الفئػة العمريػة الشػابة  24-10حػكالي  % 36.3مػف إجمػالي السػكاف  ،أمػا الفئػة العمريػة
 24-15فيػػي تشػػكؿ  ، 2222لممزيػػد :ارجػػع موقػػع صػػندوؽ األمػػـ المتحػػدة لمسػػكاف فػػي سػػورية عمػػى العن ػكاف
االلكتركني www.ufpa.sy :

))3

– عمى غرار برلماف األطفاؿ الذم عقد في عدد مف المحافظات ألطفاؿ كؿ محافظة منيا أكؿ برلماف أطفاؿ في
دير الزكر  ، 2005حمص  ، 2009الرقة  ، 2010ك ييدؼ البرلماف عبر النكاب األطفاؿ إلى تعريؼ=
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أعضاء ىذا الربؼباف  512عضوان  ،ككاف اؽبدؼ منو أف يتوىل ىذا الربؼباف مناقشة القضايا
اليت يم شروبة الشباب التعليمية كاػبدمية كاالجتماعية كسبل العمل على ذباكز اؼبشاكل
اليت تعوؽ مسًنة حيايم الدراسية كاؼبهنية  ،كقد برز مثالن عدد من الطركحات يف أكىل
جلساتو اليت عقدت يف قاعة ؾبلس الشعب السورم يف  1051/1/5منها نضركرة
إشراؾ الطالب يف صنع القرار اعبامعي اإلدارم كالعلمي  ،كتشكيل ىيئات طالبية منتخبة
للتواصل مع اؼبسؤكلٌن كاعبهات اؼبعنية  ،كالعمل على ربط ـبرجات التعليم بسوؽ العمل
إضافة إىل إحداث مناىج فكرية خاصة بتحصٌن الشباب من الغزك الثقايف األجنيب ،
كعدـ االعتماد على ؾبموع عالمات الشهادة الثانوية يف ربديد الفرع الدراسي للطالب ،
ك ضركرة ايالء اعبانب العملي االىتماـ الالزـ كإحداث مشاريع تنموية الستيعاب مواىب
الشباب كقدرايم كإنشاء مراكز أحباث خاصة بشروبة الشباب قادرة على رصد نبومهم
كمشاكلهم من خالؿ تقارير ميدانية ترصد الواقع كربللو إضافة إىل إحداث ىيئة خاصة
دببادرات الطالب كتقدًن الدعم الالزـ ؽبا كإنشاء مشاريع صغًنة خاصة بالشباب كازباذ
سياسات كتدابًن فعالة للتخفيف من نسب البطالةن .
كيبكن سلس الشعب السورم االستفادة من ىذه الت ربة  ،كالعمل على جعل ىذا
الربؼباف يف القضايا استمعية كالتشريعية اليت يم قطاع الشباب " برؼباف الظل " أك
"الرديف" ن5ن ،كتفعيل األفكار العفوية اؼبقدمة فيو بعد دراستها كالتمحيص فيها لتأخذ
طريقها الرظبػي كالدستورم  ،كعلى أف يعمد ؾبلس الشعب السورم إىل تنفيذ عدد من
كرشات العمل لتثقيف جيل الشباب برؼبانيان  ،كبناء ةقافة برؼبانية جديدة بأنبية السلطة
= األطفاؿ بحقكقيـ كالدفاع عنيا كتعزيز كعييـ بقضاياىـ الكطنية كالعربية ،كاكسابيـ ميارات الحكار المتبادؿ
كاإلصغاء لآلخر ،ترسيخان لقيـ الديمقراطية ،كتأىيؿ ككادر مف األطفاؿ مييأة نفسيان كفكريان لطرح مشكبلتيـ

يمس حياتيـ كيؤثر فييا ،كازالة الفجكة بيف
كاقتراح حمكؿ ليا ،كتعزيز حؽ األطفاؿ بالمشاركة في كؿ ما ٌ
األطفاؿ كالسمطة الحككمية ،كالعمؿ عمى محك امثار النفسية السمبية لمسمطة في حياة الطفؿ (كالدية ،تربكية)..
كالمساعدة في تحقيؽ أىداؼ التنمية األلفية ،كخصكصان ما يتعمؽ بتعميـ التعميـ كالمشاركة المجتمعية كالمساكاة
))1

بيف الجنسيف كالصحة كاالستدامة البيئية.

– لممزيد  :ديفيد بيثاـ  ،المرجع السابؽ  ،ص 78-77-76
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التشريعية يف اغبياة السياسية لسورية كتزكيدىم دبفاىيم السلطة التشريعية كعالقتها بالسلطة
التنفيذية كماىية النظاـ الداخلي سلس الشعب كالعالقة بٌن الدستور كبٌن النظاـ الداخلي
للم لس  ،كالدكر اؼبناط بو  ،باستعراض للية عمل اسلس كنسب سبثيل األحزاب كشرائح
استمع اؼبختلفة فيو  ،كمراحل مناقشة مشاريع القوانٌن اؼبقدمة من قبل اغبكوم ػػة ،
كربفيزىم على فبارسة حقهم االنتخايب عرب اختيار اؼبمثلٌن األكفأ القادرين على سبثيل
يشرع شروبة
الشباب كربقيق مطالبهػػم  ،كيف ذلك
تفعيل حقيقي للديبقراطية  ،عندما ٌ
ه
الشباب ألنفسهم  ،ك وبقق بذلك اسلس فهمان أعمق عن حاجات استمع من كجهة نظر

الشباب كيعزز من أدائو التشريعي عندما يساىم معو ـبتلف شرائح استمع يف صناعة
التشريع ن5ن .
لذلك قبد أف الربؼباف الطاليب ذبربة حبثية تعليمية كسياسية يف لف معان ربمل نوعان من
اإلقداـ السياسي على نقل ذبارب كخربات اآلخرين  ،كفرصة الطالع الشباب ذكم
االنتماءات السياسية كاألفكار اؼبختلفة على اغبياة الربؼبانية كمبادئها األساسية  ،كاستثمار
ذلك من قبل ؾبلس الشعب السورم .

))1

– كما ناقش البرلماف الطبلبي مكاضيع أخرل مثؿ ضركرة إعادة النظر بأقساط الجامعات الخاصة  ،كالتقميؿ مف
شركط البعثات العممية كالتسجيؿ في الماجستير كتفعيؿ دكر الشباب كاستغبلؿ طاقاتيـ في بناء المجتمع
كاإلسراع بانجاز مشركع السكف الشبابي كاحداث كمية خاصة بالتنمية البشرية كالفكرية كزيادة نسب القبكؿ في
التعميـ الميني كاستحداث مدارس جديدة في المحافظات كافة ،كدعكا إلى تثبيت العماؿ المؤقتيف ككضع الرجؿ
المناسب في المكاف المناسب كاعادة النظر بغمكض بعض القكانيف كسكء تفسيرىا كالعمؿ عمى تطكيرىا كاجراء
دكرات قضائية لرفع كفاءة بعض القضاة إضافة إلى المراقبة الجادة ألسعار بعض السمع كالمكاد الغذائية كمنع
احتكارىا مف قبؿ ضعاؼ النفكس ككضع حد لظاىرة التسكؿ عند األطفاؿ كاحداث ىيئة مركزية لحؿ مشكمة
السكف العشكائي كتشجيع السياحة الداخمية ،كما أكدكا عمى ضركرة إيجاد مناخ عمؿ كبنية اقتصادية متماسكة
تكفؿ بناء مجتمع سميـ كالسعي لتشجيع عكدة رؤكس أمكاؿ المغتربيف كاالستثمار في سكرية كتثبيت المعمميف
الككبلء في ريؼ حمب كالرقة كالحسكة إضافة إلى إحداث ىيئة عامة تسمى الييئة العامة لآلثار كالمتاحؼ تيعنى
بالتعريؼ بتراث سكرية الحضارم كاإلنساني.
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ٕ -تمثيل المرأة :سبثل اؼبرأة نسبة %35من ؾبموع السكاف يف سورية  ،كقد كصلت
نسبة سبثيل اؼبرأة يف ؾبلس الشعب السورم حا الدكر التشريعي التاسع إل ػػى  %51ن5ن،
كىبتلف تقييم ىذه النسبة تبعان للمقياس اؼبستخدـ أك الزاكية اليت ينظر إليها منو ،

فباؼبقارنة مع نسبة سبثيل اؼبرأة يف غالبية برؼبانات العامل تعترب ىذه النسبة من النسب
اؼبرتفعػ ة  ،إال أهنا كباؼبقياس الرقمي لنسبة سبثيل اؼبرأة السورية من ؾبموع السكاف فإف ىناؾ
تفاكت شديد يرجع إىل أف اؼبرأة ىي العنصر األكثر تأةران بسلبيات اؼبوركث الثقايف
كالتنشئة االجتماعية يف استمعات  ،اليت تعمل على تعزيز األدكار كاؼبسؤكليات النمطية
للمرأة كتقلص بالتايل من نسبة سبثيلها يف ؾبلس الشعب السورم  ،كمن ل من نسبة سبثيل
الرؤية استمعية اػباصة كالعامة اليت سبتلكها اؼبرأة  ،كىي بالتأكيد رؤية كمنظور للقضايا
اؼبطركحة على اسلس يف كافة اساالت كعلى األخص التشريع ال يبكن تعويضهمان1ن،

كباحملصلة فإهنا تدخل يف صلب قياس مستول التمثيل الديبقراطي للم لس .
اعتمدت اإلسرتاتي ية الوطنية للمرأة يف اعبمهورية العربية السورية ؼبا بعد مؤسبر
بكٌن على سبكٌن اؼبرأة يف مواقع صنع القرار بنسبة  ، % 40كتبنت اػبطة اػبمسية
التاسعة ن 1001-1005ن اليت أقرت من ؾبلس الشعب السورم ىذه النسبة  ،يف
حٌن أف اؼبؤسبر العاشر  1001غبزب البعث العريب االشرتاكي القائد للدكلة كاستمع
دبوجب اؼبادة  4من الدستور اؼبلغى  ، 5534قد أكصى برفع نسبة سبثيل اؼبرأة يف مواقع
))1

– لممزيد  :راجع بحث بعنكاف  :النساء كمجمس الشعب في الجميكرية العربية السكرية  ،بالتعاكف بيف صندكؽ
األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة كالييئة السكرية لشؤكف األسرة = =،2003فريؽ البحث :د .منى غانـ  ،د.
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 ،منشكر عمى المكقع االلكتركني :

www.unifem.org.org.jo
– لممزيد حكؿ دكر البرلماف في تعزيز مفيكـ النكع االجتماعي  ،انظر بحثنا المقدـ إلى كرشة العمؿ التي أقاميا
مجمس الشعب السكرم بالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة ،كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي
بعنكاف " دكر مجمس الشعب في تعزيز مفيكـ النكع االجتماعي " في  2005/11-13نشرت مف قبؿ مشركع
دعـ القدرة المؤسساتية لمجمس الشعب في مجمس الشعب السكرم  ،ص .43
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صنع القرار إىل  ، ! % 11كيأيت دكر النساء اؼبمثلة يف ؾبلس الشعب بنسبة %51
بالتعاكف مع باقي أعضاء ؾبلس الشعب اؼبقتنعٌن فكريان كديبقراطيان  ،أحزابان كأفراد
كمنظمات  ،بوجوب الوصوؿ إىل دعم التمثيل النسائي يف السلطة التشريعية كالبناء
على ما صادؽ عليو ؾبلس الشعب السورم يف األدكار التشريعية السابقة ن اػبطط
اػبمسية ن كاستنادان إىل الضمانة اليت نص عليها الدستور النافذ يف اؼبادة  14منو  ،ك
للمعاىدات الدكلية اليت صادقت عليها اعبمهورية العربية السورية كمنهػ ػػا " اتفاقية
القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة – سيداك  " /CEDAW /ن5ن  ،كاؼبواةيق
الدكلية غبقوؽ اإلنساف  ،بعد أف كافقت األمم اؼبتحدة يف لذار من عاـ  5553على
دمج حقوؽ اؼبرأة يف لليات عملها على حقوؽ اإلنساف ن1ن كذلك من أجل :
 صياغة مقرتحات بقانوف لتعديل قانوين األحزاب كاالنتخابات العامة  ،حبيث يصارلتقدًن تسهيالت مالية كإعالمية لألحزاب اليت تضمن كصوؿ عدد أكرب من النساء إىل
ؾبلس الشعب ن4ن  ،كتقدًن ميزات داخل النظاـ الداخلي ؽبذه األحزاب اليت تتمكن من
زيادة عدد التمثيل للمرأة يف اسلس بنسبة الزيادة اؼبتحققة من قبلو نمكتب اسلس –
مكاتب الل اف – الوفود الربؼبانية للخارج ..ن  ،كذلك ذبنبان للرأم الذم يعترب أف
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– صادقت سكرية عمى االنضماـ إلى اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة بمكجب المرسكـ رقـ
 330تاريخ  2002/9/25مع بعض التحفظات  ،كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه االتفاقية تتفرد في أنيا تمزـ الدكؿ
األعضاء باتخاذ التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد النسا ء الذم يصدر عف أم شخص أك منظمة أك
مؤسسة  ،في حيف أف اتفاقيات حقكؽ اإلنساف األخرل تقتصر عمى ممارسات الدكؿ أك أجيزتيا  ،كتسمح ىذه
االتفاقية لمدكؿ باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة إيجابية أك بالتمييز االيجابي إلى حيف تحقؽ المساكاة بالفعؿ أك بقصد
التعجيؿ بالمساكاة منشكر عمى المكقع االلكتركني www.unifem.org.org.jo :
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– فضبلن عف جميع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة تعيدت بالكفاء بأىداؼ اإلنمائية األلفية بحمكؿ عاـ 2015

()3

– ديفيد بيثاـ  ،البرلماف كالديمقراطية في القرف الحادم كالعشريف  ،دليؿ الممارسة الجيدة  ،مرجع سابؽ  ،ص

التي جاء في ىدفيا الثالث تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة .
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األخذ بنظاـ الكوتا  ،سبكينان للمرأة بتخصيص عدد من اؼبقاعد يف ؾبلس الشعب
لشغلها من قبلها ضمن نصوص القانوف ىبالف مبدأ اؼبساكاة كتكافؤ الفرص ن 5ن.
 اعتماد نظرة جندرية يف ـبتلف مراحل صياغة السياسات التشريعية  ،كىذا لن يتحققكفعالة ،
فعاؿ بدكف أف تكوف اؼبرأة متواجدة يف اسلس بنسبة سبثيل حقيقية ٌ
على كبو ٌ
ألهنا األحرص كاألقدر على فهم ضركرة إدراج ىذا اؼبفهوـ كمراعاتو داخل الرؤية
التشريعية للقوانٌن اؼبقرة يف ؾبلس الشعب ن1ن.
كعلية فإف سبكٌن اؼبرأة من التمثيل اغبقيقي باسلس ليس ىدفان حبد ذاتو  ،كإمبا ىو
لصا استمع  ،كال يبكن تصور أف تستقيم الديبقراطية داخل اسلس إال بتضافر جهود
طريف استمع اؼبكملٌن لبعضهما .

ثانياً  -المشاركة السياسية :

كفقان لالرباد الربؼباين الدكيل فإف الديبقراطية تقوـ على "حق اعبميع يف اؼبشاركة يف
إدارة الشؤكف العامة "ن4ن كترتبط إحدل ظبات الدكلة اغبديثة دبقياس الديبقراطية ،
كاؼبتفق عليو أف الربؼباف يف أم دكلة ىو من أىم معامل استمع الديبقراطي  ،باعتباره

ذبسيدان لقيم السيادة الشعبية كاغبرية كاؼبساكاة كاؼبشاركة السياسية من خالؿ إشراؾ
))1

– عمى اعتبار أف اتفاقية السيداك في المادة  4منيا الفقرة  -1 " : 1ال تعتبر اتخاذ الدكؿ األطراؼ تدابير

خاصة مؤقتة تستيدؼ التعجيؿ بالمساكاة الفعمية بيف الرجؿ كالمرأة تميي انز  ،كما تحدده ىذه االتفاقية  ،كلكنو يجب
أف ال يستتبع بأم حاؿ كنتيجة لو  ،اإلبقاء عمى معايير غير متكافئة أك منفصمة  ،كما يجب كقؼ العمؿ بيذه
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التدابير عندما تككف أىداؼ التكافؤ في الفرص كالمعاممة قد تحققت"..
– الجندر أو النوع االجتماعي  :ىك معنى ا جتماعي يصؼ ككف اإلنساف رجبل أك امرأة مثؿ الصفات المستخدمة
لتعريؼ الرجؿ كالمرأة  ،كالتي ال عبلقة ليا بالفركؽ البيكلكجية  ،لممزيد  :رلى القدسي كريما الحسني  ،كرقة عمؿ
بعنكاف  :برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كمفيكـ النكع االجتماعي أك الجندر  ،مقدمة إلى كرشة العمؿ التي أقاميا
مجمس الشعب السكرم بالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة ،كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي
بعنكاف " دكر مجمس الشعب في تعزيز مفيكـ النكع االجتماعي " في  2005/11-13نشرت مف قبؿ مشركع
دعـ القدرة المؤسساتية لمجمس الشعب في مجمس الشعب السكرم  ،ص 27
– Mr. Martin Chungong, Universal Declaration on Democracy, Inter-Parliamentary
p

Union
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الشعب يف صياغة نظاـ حياتو ك السياسات العامة  ،كالتأةًن يف باقي مؤسسات
اغبكم بسن التشريعات اليت تطبقها تلك اؼبؤسسات .
كتتم ىذه اؼبشاركة عرب األحزاب السياسية  ،كاليت دبوجب دستور عاـ  1051كقانوف
األحزاب لعاـ  ، 1055يشكلت كستيشكل  ،كمن اؼبهم تقدًن التسهيالت القانونية
كاؼبالية كدعم تشكيلها كفق ما نص عليو قانوف األحزاب  ،كتفعيل ىذه النصوص
لتساىم يف تنظيم اؼبواطنٌن كسبثيلهم إىل جانب اؼبنظمات الشعبية كاالربادات كالنقابات
اؼبهنية كغًنىا لرفد اغبراؾ السياسي يف اسلس كاؼبشاركة يف فبارسة السلطة على أساس
التعددية كالتناكب بالوسائل الديبقراطية كضمن نطاؽ اؼبؤسسات الدستورية  ،كىذه
اؼبشاركة دبقدار ما تزيد من فاعلية اسلس كأدائو يف سن التشريعات كأداة للتعبًن عن
اؼبصا االجتماعية كأحيانان لبلورة حلوؿ كسط بٌن اؼبصا اؼبتعارضة منها ن5ن  ،فإف ىذه
اؼبشاركة السياسية تفرض العمل داخل المجلس على :

 تعزيز ديبقراطية القرار الربؼباين كاإلجراءات اليت تسبقو ن نصاب اغبضوركالتصويت ن عرب لليات الكرتكنية غبسم اعبدؿ حوؿ قانونية التصويت  ،مع
إجراء بعال التعديالت القانونية على النظاـ الداخلي ن1ن .
 العمل على أف يصدر قرار اإلدارة الربؼبانية داخل اسلس على كجو ديبقراطي ،كىذا يتطلب توسيع مبدأ اإلدارة التشاركيػػة  ،كسبكٌن التيارات اغبزبية كالقطاعات
االجتماعية اؼبمثلة يف مقاعد اسلس باؼبشاركة يف القرار الربؼباين اؼبرتبط بإدارة
العملية الداخلية السياسية كالفنية يف اسلس حسب نسبة سبثيلها  ،باإلضافة إىل
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– د.عمي الصاكم  ،لماذا اإلصبلح البرلماني ؟ كرقة عمؿ مقدمة في المؤتمر السنكم الثاني لمبرنامج البرلماني
في كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية بجامعة القاىرة بالتعاكف مع مؤسسة ككنراد أديناكر األلمانية في مصر في
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2003/7/15
 -تجنبان لمتكرار سنشير إلى تفصيؿ ذلؾ في المطمب الثاني مف المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ .
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تقليص صالحيات رئيس اسلس لصا مكتب اسلس بتضمٌن النظاـ الداخلي
ىذه األحكػ ػػاـ ن5ن .
يف حٌن أف تعزيز البيئة القانونية اؼبساعدة ؼببدأ اؼبشاركة السياسية بٌن أعضاء اسلس
كباقي الشعب يستلزـ كجود أطر قانونية ؾبتمعية داعمة ألداء اسلس كمراقبة لو  ،كيتم
من خالؿ إقرار قانوف للمنظمات غًن اغبكومية .
 -5عالقة المجلس بمنظمات المجتمع المدني  ،أك اؼبنظمات غًن اغبكومية كما
أرادت تسميتها اغبكومة السورية  ،كاليت أحالت إىل ؾبلس الشعب يف هناية عاـ
 1051مشركع قانوف رب ت مسمى " اؼبنظمات غًن اغبكومية " الذم أعدتو كزارة
الشؤكف االجتماعية كالعمل  ،ككاف اسلس قد أعطى اؼبشركع صفة االستع اؿ  ،ل
كبعد فصل كزارة الشؤكف االجتماعية عن العمل أعيد مشركع القانوف إىل السلطة
التنفيذية إلعػػادة تدقيػػق التسميات ن1ن.
( -)1سيأتي تفصيؿ ذلؾ في المطمب األكؿ مف المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ .
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– وممخص أحكاـ مشروع قانوف المنظمات غير الحكومية كما أعدتو الحكومة السورية  :أعطى المشركع

ىذه المنظمات الحؽ في تشكيؿ اتحادات نكعية أك جغرافية فيما بينيا بيدؼ تحقيؽ أىدافيا أك القياـ بنشاطات
مشتركة عمى أف تحتفظ كؿ منظمة غير حككمية بشخصيتيا االعتبارية كبنشاطيا كأف يككف ليذه االتحادات
شخصية اعتبارية طبقان لمشركط كاألكضاع التي تحددىا أنظمتيا الداخمية ،كما سمح لبلتحادات النكعية كالجغرافية
تأسيس اتحاد عاـ لممنظمات غير الحككمية عمى أف يحتفظ كؿ منيا بشخصيتو االعتبارية كقسـ مشركع القانكف

المنظمات غير الحككمية مف حيث تحقيقيا لممصمحة العامة إلى منظمات ذات نفع عاـ كأخرل خاصة ،كتمتزـ
تمؾ المنظمات بإضافة عبارة منظمة غير حككمية كادراج نكعيا كتصنيفيا كفؽ االعتمادية في كؿ مسمياتيا
ككثائقيا كاعبلناتيا ،كيمكف ليا أف تنتقؿ مف النفع العاـ إلى الخاص أك بالعكس بعد تعديؿ نظاميا الداخمي
،وعرؼ مشروع القانوف المنظمات غير الحكومية الخاصة بأنيا المنظمات التي يككف أعضاؤىا أك المستفيدكف
منيا محدديف باالسـ أك بفئات محدكدة معرفة بشكؿ يشبو التعريؼ االسمي كتخدـ مصمحة المجتمع العامة مف

خبلؿ تقديميا مساعدات ألفراد محدديف مف المجتمع كتحسيف مستكل حياتيـ كال تمنح صفة النفع العاـ كيحؽ ليا
جمع التبرعات كفقان ألحكاـ القانكف كال يحؽ ليا أف تعطي حقكقان حصرية أك دائمة أك تكقؼ ماالن ألشخاص

تربطيـ عبلقات قرابة ذرية بما يتعارض مع القكانيف كاألنظمة النافذة  ،أما المنظمات غير الحكومية ذات النفع

العاـ فعرفيا مشركع القانكف بأنيا منظمات تيدؼ إلى تحقيؽ المنفعة العامة عند تأسيسيا أك بعد تأسيسيا
كيككف أعضاؤىا كالمستفيدكف منيا عمكـ الجميكر كال تكزع ىذه المنظمات أرباحان عف نشاطاتيا كاستثماراتيا=
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كانطالقان من أف إعماؿ مبدأ الشفافية كاؼبساءلة ىدؼ ككسيلة يف لف كاحد  ،فهو
ىدؼ لتحقيق أكرب قدر من النزاىة كىو كسيلة لتحقيق اؼبساءلة من أجل الوصوؿ إىل
ن5ن
صب من حيث النتي ة يف تفعيل األداء التشريعي
أداء برؼباين رشيد  ،كىو ما يى ي
للم لس " برؼباف قوم  ،برؼباف يشرع  ،برؼباف يراقب " ،كحا يكوف إعماؿ ىذه اؼببادئ
كسيلة  ،فإنو يتعٌن تفعيل ىذه اؼببادئ  ،كيف الوقت اغباضر كمع تطور كسائل
االتصاالت كاإلعالـ مل ىيعد من اؼبقبوؿ االستمرار بفكرة انفصاؿ اسلس أك اؽبيئة
التشريعية عن الشعب الذم انتيخب أعضاؤه ليشرعوا باظبو كنيابة عنو  ،كىو ما يتطلب
=كتستخدـ عائداتيا حص انر لتحقيؽ كتكسيع أىدافيا  ،كفيما يتعمؽ باإلعفاءات كالمزايا الضريبية أعفى مشركع
القانكف المنظمات غير الحككمية مف جميع الضرائب كالرسكـ المالية كالعقارية كالبمدية كرسكـ اإلدارة المحمية عمى
اختبلؼ أنكاعيا المفركضة عمى عقارات المركز الرئيس كمقار فركعيا المممككة ليا كمف جميع الضرائب كالرسكـ
عف التبرعات كالمنح كاليبات كالكصايا كالمساعدات كاالشتراكات التي تتمقاىا  ،كقد ميز مشركع القانكف بيف ستة
أنكاع مف ىذه المنظمات ىي :الجمعيات كالمؤسسات كاألندية والتجمعات التعاضدية كاالتحادات كما قد ينشأ مف
أشكاؿ قانكنية أخرل لممنظمات غير الحككمية تكاكب التطكرات ،كاشترط مشركع القانكف لتأسيس الجمعية أال

يقؿ عدد األعضاء المؤسسيف عف  15عضكان ،أما المؤسسة فعرفيا مشركع القانكف بأنيا شخص اعتبارم ينشأ

بتخصيص شخص أك أكثر مف األشخاص الطبيعييف أك االعتبارييف أك مف كمييما معان لماؿ خاص أيان كانت

طبيعتو لمدة معينة أكغير معينة يستخدـ رأس الماؿ فيو كعكائد استثماره لتحقيؽ ىدؼ أك أكثر مف أىداؼ التنمية

في المجتمع كال ييدؼ إلى تحقيؽ ربح مادم لممؤسسيف أك لمجمس األمناء  ،كيعرؼ مشركع القانكف النادي بأنو
شخص اعتبارم ينشأ عف اتفاؽ بيف عدد مف األشخاص الطبيعييف أك االعتبارييف أك مف كمييما ،يساىمكف فيو
لتحقيؽ مصمحة المجتمع كتقديـ خدمات ترفييية أك ثقافية أك عممية أك اجتماعية أك رياضية أك فنية ألعضائيا
أك لمغير ،عمى أف يككف اتفاؽ تأسيس النادم مكتكبان كأف يكدع لدل الييئة ،كيجب أال يقؿ عدد األعضاء

المؤسسيف عف  15عضكان ،كيتمتع النادم بالشخصية االعتبارية كيجكز لمنادم اكتساب الحقكؽ العينية عمى

العقارات بالقدر البلزـ لتحقيؽ غاياتو ،كعرؼ مشركع القانكف التجمع التعاضدي بأنو شخص اعتبارم ينشأ عف

اتفاؽ أشخاص طبيعييف أك اعتبارييف أك مف كمييما معان ،تجمعيـ مينة كاحدة أك عمؿ كاحد أك مصمحة كاحدة

بغية تحقيؽ مصمحة جماعية مشتركة خاصة بيـ بالدرجة األكلى ،كتخدـ مصمحة المجتمع بالدرجة الثانية،

كتختمؼ عف الجمعيات فقط في طبيعة النفع العاـ منيا كانحصارىا بأعضائيا أساسان ،كالمجتمع بشكؿ غير

))1

مباشر /نشر عمى المكقع االلكتركني لمتشاركية العائد لرئاسة مجمس الكزراء في الجميكرية العربية السكرية./

– في الكثائؽ المرجعية الصادرة عف المركز العربي لتطكير حكـ القانكف كالنزاىة أكدت عمى أربعة مبادئ
أساسية لمبرلماف الصالح كىي (التمثيؿ  ،المشاركة  ،االستقبللية  ،النزاىة ) لممزيد  :العنكاف االلكتركني
www.arabruleoflaww.org
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خلق مساحة جديدة لفكرة اؼبشاركة يف صياغة السياسات العامة كسن التشريعات بعودة
الربؼباف إىل نقطة البداية أم إىل الشعب دبختلف ىيئاتو كمنظماتو  ،حبيث ييصبح اسلس
يمتابعان من قبل ؾبتمع اؼبنظمات غًن اغبكومية من باب التعاكف كتباعان اؼبساءلة عرب ما

يشكلو ىذا التعاكف  ،كموضوعية االست ابة من رأم عاـ مؤةر عرب كسائل اإلعالـ ،
ليصب يف عدـ إعادة
كىذا اعبزء من اؼبساءلة الذم ال ينتظر حا هناية الدكر التشريعي ي
انتخاب األعضاء
اؼبقصرين  ،كإمبا يشكل الرأم العاـ اؼبواكب ألداء الربؼباف حافزان
ٌ
لتصويب العمل  ،كيكسب الربؼباف قوة كمصداقية أكرب دبواجهة باقي سلطات

كمؤسسات الدكلة .
كرغم أف فكرة استمع اؼبدين كانت كحا كقت قريب ضمن اؼبفاىيم اإلشكالية يف
سوريةن5ن ،إذ بقيت فكرة استمع ا ؼبدين بشكل عاـ فكرة ضبابية دكف تصور منضبط ؽبا ،
كذلك بسبب ربطها فقط بالسلوؾ اؼبدين لل ماعات  ،ككذلك دبفهوـ اؼبمارسات
الديبقراطية ن1ن  ،إال َّ
أف معظم الدراسات كالبحوث تربط فكرة استمع اؼبدين باؼبفاىيم
اغبديثة اليت أكجديا دراسات عصر النهضة األكربية يف النصف الثاين من القرف السابع
عشر  ،كارتبطت بت ربة الديبقراطية كعملية اإلصالح الديين كحقوؽ اإلنساف معانن4ن،
))1

– كىذه اإلشكالية السياسية التي كانت تثكر بشكؿ أك ببخر حكؿ أم فكرة تحمؿ ىذا المسمى " المجتمع المدني "
يمكف فيميا كارجاعيا إلى أف دستكر  1973لـ يكف ليقبؿ أك يسمح مف المنظكر الدستكرم تأطير كقيادة
المجتمع إال مف خبلؿ المنظمات كالنقابات كاالتحادات المؤسسة المنضكية تحت قيادة حزب البعث العربي

))2

))3

االشتراكي حسب المادة الثامنة منو باعتباره قائدان لممجتمع إضافة لقيادتو لمدكلة بسمطاتيا الثبلث .

– جوف إىرنبرغ  ،المجتمع المدني  :التاريخ النقدم لمفكرة  ،ترجمة كؿ مف عمي حاكـ صالح كحسف ناظـ ،

مركز دراسات الكحدة العربية ببيركت  ،طبعة  ، 2008ص 440
– ترل بعض الدراسات أف مصطمح المدني أك األىمي  ،مصطمح كبلسيكي أطمقو أرسطك  322 -384ؽ.ـ
يشير إلى رابطة مكاطنيف  ،المرادؼ لمرابطة السمطكية في دكلة المدينة األثينية  ،ثـ تكسع ىذا المصطمح في
اإلمبراطكرية الرمانية حتى شممت عاـ  212ـ كؿ السكاف األحرار  ،كما عرفت فمسفة تكما األككيني -1225
 1274ـ المجتمع المدني بأنو يكجد في التركيب المتدرج لؤلشكاؿ االجتماعية بيف الدائرة المنزلية كالجماعة
األليية  ،لممزيد  :فرانؾ آدلوؼ  ،المجتمع المدني  -النظرية والتطبيؽ السياسي  ،ترجمة عبد السالـ حيدر ،
مركز المحروسة لمنشر والخدمات الصحفية والمعمومات بالقاىرة طبعة < ، 500ص 56
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كقد ميٌػىزت مدرسة القانوف الطبيعي بٌن استمع اؼبدين كبٌن استمع الطبيعي  ،يف حٌن أف
اؼبدرسة اؽبيغيلية كاؼباركسية ميٌزت بٌن استمع اؼبدين كالدكلة ن5ن ،كرغم ىذه النشأة التارىبية
ؼبصطلح استمع اؼبدين  ،إال أف استخدامو على كبو مكثف يف األدبيات السياسية
كاالجتماعية اؼبقارنة ارتبط دبرحلة الثمانينات كالتسعينات كما رافقهما من تطور باذباه
الديبقراطية  ،فقد كلً َّد مفهوـ مصطلح استمع اؼبدين يف رحم البناء الديبقراطي  ،كرأت فيو
األمم اؼبتحدة كالبنك الدكيل بأنو مفتاح اغبكم الرشيد كزبفيف الفقرن1ن  ،ألف الغاية اليت
تنشأ من أجلها منظمات استمع اؼبدين أك األىلي أك غًن اغبكومية تتقاطع مع الغاية من
عمل ؾبلس الشعب الذم يبلك اآلليات الرظبية كالدستورية لتحقيقها .
إن الغاية من كراء تأسيس اؼبنظمات كاالربادات كالنقابات كالركابط كالنواد

تعرب ىذه اؽبيئات عن لراء كأفكار كمصا أعضاؤىا  ،كاألىم أهنا
كاعبمعيات ىو أف ٌ
هبب :
 أف تكوف مستقلة عن السلطة ماليان كإداريان كتنظيميان  ،كال تقبل بتدخل الدكلة يفعملها نسبيان  ،كإف كانت تنتمي إليها  ،كما ال تسعى ىذه اؽبيئات للوصوؿ إىل
السلط ػػة  ،إذ تنتهي مؤسسات المجتمع األىلي حيث يبدأ المجتمع السياسي
الذي يتنافس علـى السلط ــة ن4ن .

 أف يكوف االنتماء ؽبذه اؽبيئات طوعيان كاختياريان . أف ييبىن عملها على ركح اؼببادرة الطوعية الفردية أك اعبماعية ن التضامن كالتعاكف ن؛ كاألىم ىو أهنا ؾبتمع للحوار كاالعرتاؼ باآلخر  ،كقبوؿ فكرة االختالؼ كالتنوعكااللتزاـ بإدارة ىذا االختالؼ داخل ىيئات استمع األىلي نفسو كفيما بينها كبٌن
()1

– أ 0عيسى الشماس  ،المجتمع المدني ( المكاطنة كالديمقراطية )  ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب بدمشؽ ،
طبعة  ، 2008ص 10

(–)2
))3

لممزيد

مكقع

المركز

العربي

لتطكير

حكـ

القانكف

كالنزاىة

االلكتركني www.arabruleoflaww.org:
– أ .عيسى الشماس  ،المجتمع المدني ( المكاطنة كالديمقراطية ) ،مرجع سابؽ  ،ص 23

عمى

العنكاف
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سلطات الدكلة الرظبية بالوسائل السلمية كاألساليب اغبضارية ن5ن لوجود عالقة كةيقة بٌن
الديبقراطية ن مبدأ التداكؿ السلمي على السلطة  ،التعددية السياسية ن كاستمع األىلي
كحقوؽ اإلنساف نانطالقان من أف اؼبواطنة اليت تعين بالدرجة األكىل خضوع كل اؼبواطنٌن
لنفس اغبقوؽ كالواجبات  ،أم اؼبساكاة يف اغبقوؽ السياسية كالثقافية كاالجتماعيػػة ن ،
كمن جهة أخرل ؛
 تعمل ىيئات استمع األىلي على  -ذبميع اؼبصا اؼبتعارضة بكافة أنواعها كالتوفيقبينها – مواجهة اؼبشكالت كاألزمات بالبحث اعبماعي عن حلوؿ – اؼبسانبة الفعالة يف
تعزيز التنمية استمعية – العمل يف استمع األىلي يشكل سبرينان يهيئ لكوادر قيادية
ديبقراطية – نشر ةقافة اؼببادرات الذاتية كبناء اؼبؤسسات كاؼبواطنة كاؼبشاركة يف صنع
كتنفيذ القرارات .
 تعمل على تطوير مشاركة اؼبواطنٌن يف الرقابة اليومية على أداء السلطات يف الدكلةكالسيما التنفيذية  ،كىذه اؼبتابعة اغبثيثة كاؼبنظمة تساىم يف اغبد من انتشار ماىرة
الفساد .
إف تعزيز فكرة كجود عالقة بٌن ىيئات استمع األىلي كؾبلس الشعب يف سورية
أةناء االنتخابات كبعدىا  ،كأةناء إقباز اسلس لومائفو كالسيما الوميفة التشريعية منها
يعين ىخ لق مساحة جديدة لفكرة اؼبشاركة استمعية داخل مسار العملية الديبقراطية ،
كالفرص اليت تتيحها ىذه العالقة ؼبشاركة القطاعات اؼبعنية بالسياسات التشريعية اليت
يعمل عليها اسلس  ،ليعضد ىذا استمع العمل الربؼباين يف كافة مراحلو باألفكار كالتوةيق
كاألرقاـ اليت تعكس الواقع اغبقيقي  ،كتشكيل صباعات ضغط منظمة خاصة بكل
موضوع  ،كالسيما اؼبتعلق منها بدكر اسلس يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كالعمل على
صيانتها يف التشريعات اؼبقرة من اسلس  ،كمراقبة أداء السلطة التنفيذية كمدل احرتامها

))1

– أ .محمد مكرك  ،المجتمع األىمي كدكره في بناء الديمقراطية  ،دار الفكر في دمشؽ طبعة  ، 2003ص 57
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ؽبذه اغبقوؽ  ،فبا يقوم من الثقل السياسي للم لس كيدفع باذباه التوازف بينو كبٌن
السلطة التنفيذية ك يعزز من حيث النتي ة القدرة التشريعية للم لس .
يبكن ألعضاء ؾبلس الشعب أف يبادركا بشكل شخصي كبتواتر مستمر أك متقطع
بالتواصل مع الناخبٌن كمع اؼبنظمات غًن اغبكومية  ،لكن ما اآلليات اليت هبب على
ؾبلس الشعب كسلطة أف يبادر فيها ؼبأسسة التواصل مع ىذه اؼبنظمات  ،كىناؾ العديد
من اؼبقرتحات اليت ال ربتاج سول الزباذ قرار من اسلس نفسو .
 -1مأسسة العالقة بين مجلس الشعب والمنظمات اير الحكومية أك استمع األىلي:
البد أف نذ ٌكر يف ىذا السياؽ أف لدل اسلس للية قانونية للتواصل مع اعبميع أفرادان
كىيئات من خالؿ عبنة العرائال كالشكاكل اليت هبب العمل على تفعيل دكرىا ،
كرفدىا بالكودار اإلدارية اؼبتخصصة للدراسة كصياغة اؼبقرتحات  ،يف حٌن أف ىناؾ
لليات أخرل يبكن العمل هبا من قبل اسلس كتصب يف خدمة الومائف اؼبناطة بو .
 عقد جلسات استماع ؼبمثلي اؼبنظمات غًن اغبكومية  ،كالنقابات كاالربادات كـبتلفالقطاعات اؼبهنية اؼبعنية دبشاريع القوانٌن اليت تدرس أماـ ؾبلس الشعب.
 إدراج اؼبنظمات غًن اغبكومية ضمن س ل اعبهات االستشارية اليت تستعٌن فيهاالل اف عرب "مكتب اتصاؿ " تكوف مهمتو تأمٌن تواصل اسلس مع ىذه اؼبنظمات أك
اؼبؤسسات أك اؽبيئات االستشارية .
 إحداث مكتب عالقات خاص بالربؼبانات الرديفة أك الصورية ن الربؼباف الطاليب –برؼباف األطفاؿ – برؼباف للنساء ن.
 تش يع تأسيس منتدل للحوار الربؼباين يف سورية  ،أك مرصد الربؼباف السورم أسوةبالت ربة اللبنانية أك األردنيةن5ن  ،كتكوف مهمتو نقل لراء كمقرتحات استمع األىلي إىل
) -)1منتدل الحوار البرلماني في لبناف تـ تسجيمو رسميان بمكجب العمـ كالخبر الرقـ  117تاريخ  ، 1999/9/28ك
يعتبر جمعية أىمية غير حككمية  ،ييدؼ إلى تكصيؿ آراء كتطمعات كممفات القطاع األىمي إلى مجمس النكاب .
كمف أىدافو  :تأميف المعمكمات لمبرلمانييف حكؿ برنامج المنظمات غير الحككمية كتنظيـ النشاطات المشتركة=
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اسلس  ،كبضماف توفًن اؼبعلومات يكوف صلة الوصل بٌن اؼبنظمات غًن اغبكومية
كاسلس .
 إحداث برنامج برؼباين مشرتؾ بٌن كليات اغبقوؽ يف القطر ككليات االقتصاد كالعلوـالسياسية لرفد ؾبلس الشعب بالدراسات كإقامة اؼبؤسبرات الربؼبانية السنوية كاستقداـ
اػبرباء اؼبستقلٌن من داخل كخارج القطر كعقد كرشات عمل كندكات ،أسوة بالربنامج
الربؼباين يف كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية يف القاىرة دبصر  ،كالذم انتهى إىل تأسيس
" بيت اػبربة الربؼباين "ن5ن.
= مع المجاف النيابية كمنظمات المجتمع المدني كتسييؿ حصكؿ منظمات المجتمع المدني عمى منشكرات مجمس
النكاب كأعمالو كغير ذلؾ  .كقد أنجز المنتدل حتى اليكـ خطكات أساسية منيا عمى سبيؿ المثاؿ امتي -1:
تشكيؿ مجمس استشارم  :يضـ ثمانية نكاب كثمانية ممثميف عف القطاع األىمي  .كما تـ تشكيؿ لجنة تنفيذية
لمتابعة العمؿ ككمفت المؤسسة الدكلية لئلدارة كالتدريب بتصميـ كتنفيذ األنشطة التدريبية  .كما تـ تحضير مسكدة
لمقانكف األساسي كالنظاـ الداخمي لممركز البرلماني المبناني  -2 ،تنظيـ زيارة عمؿ لكفد مشترؾ ضـ نكابان

كممثميف ل مقطاع األىمي إلى كندا  .تضمنت الزيارة لقاءات مع نكاب كممثميف عف القطاع األىمي في العاصمة
أكتاكا كفي مقاطعة تكرنتك  - 3 ،تنظيـ كرش عمؿ كدكرات تدريبية شارؾ فييا نكاب كأمناء سر المجاف كخبراء
كممثمكف لمقطاع األىمي كأكاديميكف كاعبلميكف تناكلت آليات صنع السياسات العامة في لبناف كمشاركة القطاع
األىمي بصياغتيا  .مجمػػة البرلمػػاف الع ػربي السنة الرابعة كالعشركف  -العدد السادس كالثمانكف :حزيراف/يكنيك
 2003منشكر عمى مكقع االتحاد البرلماني العربي عمى العنكاف التاليwww.arab ipu.org :
ككذلؾ  :مرصد البرلماف األردني الذم أطمقو مركز القدس لمدراسات السياسية في األردف في مطمع أكتكبر
 /تشريف أكؿ عاـ  ،2008بالتعاكف مع (المعيد الكطني الديمقراطي لمشؤكف الدكلية ) ، NDIالمكقع اإللكتركني :
www.jpm.jo

) -)1تـ إنشاء بيت الخبرة البرلماني في مصر كمؤسسة أىمية ميتمة بالنشاط البرلماني في مصر كالكطف العربي ،

الغاية منو  :تعميؽ الكعي العاـ بدكر البرلماف كأىمية الثقافة النيابية إلقامة المجتمع الديمقراطي ،كالتعريؼ

المكضكعي بمجريات العمؿ البرلماني كطني نا كعالمي نا ،كاجراء بحكث كدراسات عممية ،كبمكرة جماعة متخصصة
في الشئكف البرلمانية ،كدعـ تطكر المجالس النيابية ككفاءتيا المؤسسية كقدراتيا التنافسية ،تكريس المنيج العممي

النقدم ،كتشجيع التجديد كاالبتكار كتطكير الرأم المستقؿ كالحكار في البحث البرلماني .كيعمؿ ضمف محاكر :
البناء ،كزيادة
تكسيع القاعدة االجتماعية الكاعية بمجريات العمؿ البرلماني كأسسو ،كفتح آفاؽ المشاركة كالنقاش ٌ

كتفعيؿ قنكات الحكار بيف البرلمانييف كمؤسسات المجتمع كالعالـ الخارجي كدعـ العمؿ البرلماني ،مف خبلؿ تقديـ

الدراسة كالبحث كالمشكرة ،ك اإلستجابة لبلحتياجات الفنية كالمعمكماتية  ،تنظيـ برامج تدريبية مناسبة لمككادر
البرلمانية ،في الميارات البحثية كالفنية ،كترسيخ مفيكـ "الخدمة البحثية" ك"خمؽ الطمب" بإتاحة التقارير كالبحكث
المتخصصة لمبرلمانييف  ،تعريب كتطكير البحكث كالكتب البرلمانية www.barlamanacdemy.org
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كبعد إقرار اسلس لقانوف اؼبنظمات غًن اغبكومية  ،كإقبازه آلليات التواصل مع القاعدة
الشعبية الواسعة ككذلك مع فبثلي القطاعات اؼبختلفة  ،كشروبة كاسعة من اػبرباء
اؼبستقلٌن اغبياديٌن  ،كاالستفادة من تطور كسائل اإلعالـ كاالتصاالت  ،يف قراءة
مؤشرات الرأم العاـ فإذا كانت اؼبؤشرات لصا عمل اسلس شكل لو ىذا الرأم قوة
ضاغطة دبواجهة السلطة التنفيذية  ،كإذا كانت مؤشرات الرأم العاـ يف غًن صاغبو
ساعده ذلك يف تصويب أدائو  ،كيشكل حافزان ألعضائو أةناء سًن العملية الربؼبانية ،
فإف السؤاؿ الذم يتعٌن اإلجابة عليو بعد ذلك ىل كبن حباجة إىل التفكًن باألخذ
بنظاـ اسلسٌن يف سورية .
ثالثاً  -نظام المجلسين :

تأخذ بعال الدكؿ العربية كاألجنبية بنظاـ اسلسٌن ن5ن ،حبيث ىبتلف كل منهما عن

اآلخر إما بالتكوين أك باالختصاص  ،كذلك حسب الغاية اؼبتوخاة من كجود اسلس
الثاين  ،كتتحكم يف أسباب األخذ بنظاـ اسلسٌن نالغرفتٌنن أك الغرفة الواحدة عادة
اعتبارات تارىبية كموضوعية خاصة بكل دكلة كسط نقاش مهم حوؿ ضركرة كجود الثنائية
الربؼبانية من عدمها  ،كالبد قبل اإلجابة من التعرؼ على نظاـ تطبيقات اسلسٌن :

ن1ن

 -5من حيث التكوين  :الغالب أف يكوف اسلس األكؿ منتخبان كؼبدة قصًنة نسبيان حا
تتمكن القاعدة الشعبية من بسط رقابتها عند الت ديد ؼبرة أخرل  ،إال أف اسلس الثاين
كيطلق عليو اسلس األعلى يتعٌن أف يأيت تكوينو مغايران لتكوين األكؿ أك كما يسمى
اسلس األدىن  ،فإما أف يكوف اسلس األعلى مكونان بالكامل من أعضاء معينٌن أك أف

))1

– كاألمثمة  :مصر ( مجمس الشعب حاليا مجمس النكاب كمجمس الشكرل ) ،األردف (مجمس النكاب كمجمس
األعياف ) المغرب ( مجمس النكاب كمجمس المستشاريف )  ،فرنسا ( الجمعية الكطنية كمجمس الشيكخ ) ،بريطانيا
( مجمس العمكـ كمجمس المكردات)  ،الكاليات المتح ػ ػ ػ ػ ػدة ( مجمس النكاب كمجمس الشيكخ )

) -)2أ  .رشدم إبراىيـ  ،نظاـ الغرفتيف في التجربة البرلمانية المغربية  ،مجمة البرلماف العربي الصادرة عف االتحاد
البرلماني العربي ،العدد  / 77تشريف األكؿ  ، 2000/المكقع االلكتركنيwww.arab-ipu.org :
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يكوف جزء منو معينان كاآلخر منتخبان ،أك أف تكوف غالبية مقاعده يشغلها أعضاء بالوراةة ،
كيبكن أف يكوف ىذا اسلس ؼبدة فباةلة للم لس األكؿ أك أطوؿ مع الت ديد لعدد منهم
خالؿ فرتة كالية اسلػ ػ ػ ػ ػ س  ،أك أف يكوف عدد أعضاء اسلس األعلى أكرب من عدد
أعضاء اسلس األدىن .
ٕ -من حيث االختصاص  :نظران لغياب الصفة التمثيلية عن بعال أعضاء اسلس
األعلى اؼبعينٌن  ،فإف اغبكومة عادة ال تيسأؿ أماـ ىذا اسلس  ،يف حٌن أف األصل
تساكم اسلسٌن يف الوميفة التشريعية  ،حيث وبق ألم منهما اقرتاح القوانٌن كمناقشتها
كقد يشرتط إقرارىا كاؼبوافقة عليها من قبل اسلسٌن معان  ،أك أف يكوف الرأم النهائي
كالقوؿ الفصل بعد اػبالؼ حوؿ تشريع معٌن للم لس األدىن باإلصرار عليو بذات
األغلبية األكىل أك بأغلبية خاصة  ،كباؼبقابل يبكن أف ىوب ً
صر الدستور النظر بقوانٌن معينة

أك بالتشريعات اؼبالية أك أف يبنح أكلوية النظر فيها للم لس األدىن ن5ن.
ٖ -الغاية من وجود المجلسين :

يبكن فهم الغاية من األخذ بنظاـ اسلسٌن يف الدكؿ االربادية  ،كضركرة كجود

ؾبلس أكؿ يبثل إرادة كل كالية على حده يف حٌن يبثل اسلس الثاين إرادة الشعب على
مستول االرباد  ،إال أنو كيف الدكؿ البسيطة كما ىو اغباؿ يف اعبمهورية العربية السورية ،
البد من ال تفتيش عن الغايات األخرل كتفنيدىا إلدراؾ اعبدكل من األخذ بنظاـ اسلسٌن
أك اقرتاح كجود ؾبلس شورل كما حاكلت بعال اعبهات الرظبية تصور مشركع خاص ،
تصور األسباب الموجبة اليت تساؽ تأييدان ؽبذا اؼبقرتح نستطيع اإلجابة على السؤاؿ
كعند ٌ
الذم ق طرحو حوؿ ضركرة أك عدـ ضركرة األخذ بنظاـ اسلسٌن أك الغرفتٌن ن أم الربؼباف
اؼبكػ ػ ػػوف من غرفتٌن نيف سورية ن1ن:

))1

))2

– إف تسمية المجمس األكؿ ( المجمس النيابي المنتخب ) بالمجمس األدنى ىي داللة عمى قربو مف القاعدة
الشعبية أكثر مف المجمس امخر
– "غرفة أك غرفتيف"  ،االختيار بيف نظاـ المجمس الكاحد أك المجمسيف  ،سمسمة البحكث التشريعية الصادرة عف
المعيد الديمقراطي الكطني لمشؤكف الدكلية  ،البحث الثالث =
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 -5البعال يرل أف الغاية من كجود اسلس الثاين ىو تأمٌن سبثيل الطبقات كاؼبصا
اؼبختلفة يف استمع سبثيالن حقيقيان داخل الربؼباف  ،كأكثر ما يكوف ىذا األمر ملحان يف
ربقيق التمثيل اغبقيقي للمرأة  ،أك للباحثٌن كأساتذة اعبامعات  ،أك األقليات الدينية أك
العرقية  ،كاليت ربوؿ مركؼ التنافس يف االنتخابات االجتماعية منها أك االقتصادية أك
غًنىا من االعتبارات من قدريم على التمثيل أك التمثيل اغبقيقي  ،يف حٌن أف ىذه الغاية
يب كن ربقيقها من خالؿ تعديل قواعد قانوف االنتخابات كاألخذ بالنظاـ االنتخايب الذم
صب
يهيئ الفرصة لتمثيلهم  ،أك من خالؿ تضمٌن قانوف األحزاب بعال األحكاـ اليت تى ي
يف ربفيز األحزاب على دعم كصوؿ ىذه الفئات كح ز مقاعد ؽبا يف اسلس  ،ككنٌا قد
ذكرنا بعضها لنفان  ،كما أف فكرة الربؼبانات الرديفة  ،يبكن أف تيغين كتشكل ؾبموعات
ضغط ألجل ضماف التصويت ؼبصلحة القضايا اؼبتعلقة هبذه الفئات .
 -1البعال يرل أف الغاية من نظاـ اسلسٌن ىو رفد الربؼباف عن طريق التعيٌن يف الغرفة
الثانية بالكفاءات العلمية كالعملية كأصحاب اػبربة  ،كمن ل رفع مستول كفاءة العمل
داخل الربؼباف ،بوجود غرفة ةانية تلعب دكر ىيئة تفكًن لتحسٌن صياغة النصوص كتطوير
نوعيتها ن5ن ،وحسب مانرى فإنو مع تطوير ومأسسة آلية التواصل لدى المجلس مع
المجالس االستشارية والخبراء لتوفير المعلومات  ،وتقديم الرأي الفني المستقل
تشريعي أو شطط أو ابتعاد عن

الحيــادي  ،ما يمنع من أن يكون ىناك أي تَعنُ
الرأي القانوني الصائب في مخرجات العم ـ ـ ـ ـ ـل البرلماني  ،طالما أن المدخالت
المعرفية جاءت سليمة  ،وكذلك فذن العمل مع المنظمات اير الحكومية وتأثير ىذا
التعاون في تشكيل الرأي العام وبلورة االتجاىات السياسية العامة بحيث يتكون من
= National Democratic Institute, For International Affairs, Legislative Research Series
, One Chamber or Two? Deciding Between a Unicameral And Bicameral

Paper

Legislature,p -

) –)1د .مسعكد شييكب  ،نظاـ الغرفتيف النشأة كالتطكر  ،مقالة منشكرة في مجمة النائب الصادرة عف المجمس
الشعبي كالكطني بالجزائر  ،العدد ،2ص  ، 36منشكر عمى المكقع االلكتركني www.apn-dz.org :
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ىذا الرأي مجموعات ضغط على اتجاىات التصوي

 ،ويصبال المواطنون معنيين

بعملية صنع القوانين وبأنهم أصحاب ىذه القوانين مع استثمار وسائل اإلعالم
واالتصاالت وشفافية اإلجراءات من مناقشة وتصوي

يجعل الحاجة للغرفة الثانية

اير ُم لحة ويمكن االستغناء عنها  ،وعن التكاليف المالية المرتفعة التي ستصاحب
إحداثها بدءاً من العملية االنتخابية وليس انتهاءاً بالتعويضات والنفقات األخرى .
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المبحث الثاني
اآلليات المرتبطة بالخطوات اإلجرائية

فبا الشك فيو بأف األداء الربؼباين اؼبؤسسايت مرتبط على كبو جوىرم كأساسي
باػبطوات اإلجرائية اليت يرسم طريقها النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم  ،كالذم
نص الدستور اؼبلغى لعاـ  5534يف اؼبادة  21منو  ،ككذلك الدستور اعبديد لعاـ
1051يف اؼبادة  25منو على أف يضع اسلس القواعد القانونية الالزمة لتنظيم أسلوب
العمل ككيفية فبارسة مهامو  ،كىو أمر طبيعي يدخل يف سياؽ استقالؿ السلطة
التشريعية يف عملها عن باقي السلطات  ،كباعتبارىا السلطة األكىل بٌن تلك
ال ػ ػ ػ ػ سلطات  ،اليت ال هبوز ألم سلطة أف تضع ؽبا القواعد اليت ترسم مسار عملها
ككيفية أدائها للومائف اؼبناطة هبا  ،كبناءن على ذلك فإف النظاـ الداخلي ينزؿ منزلة

القانوف كيىكتسب صفتو القانونية من كوف السلطة التشريعية ىي من قامت بإعداده
ملزـ ؽبا أةناء مباشريا
كمناقشتو كإقراره ـبول نة ذلك دبوجب أحكاـ الدستور  ،كىو ه
غًن من صفتو القانونية تلك عدـ إصداره من قبل رئيس
الختصاصايا الدستورية  ،كال يي ٌ
الدكلػػة .

كالنظاـ الداخلي  ،ال ينشأ عادة من فراغ  ،كإف السمة العامة ألحكامو تىكتى ًسب

طابع البيئة السياسية كاالجتماعية كالثقافية للمرحلة الزمنية اليت كضع فيها  ،كالىبرج عن
سياقها  ،كقد كضع النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم يف عاـ  5533بعد صدكر
دستور عاـ  5534اؼبلغى  ،كقد طرأت متغًنات كثًنة على الظركؼ السياسية خالؿ
تلك العقود  ،فضالن عن أف التغيًن السياسي كاالقتصادم الذم حدث بعد تبين اغبزب
القائد للدكلة كاستمع حزب البعث العريب االشرتاكي اقتصاد السوؽ االجتماعي باػبطة
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اػبمسية العاشرة بدالن من االقتصاد االشرتاكي الذم تضمنو دستور عاـ 5534ن5ن ،
ككذلك حركة التغيًن كالتعديل التشريعي اليت بدأت بعد استالـ رئيس اعبمهورية الدكتور
بشار األسد منذ عاـ  ، 1000ككل تلك اؼبتغًنات كغًنىا كانت ربتاج لتطوير اآلليات
اإلجرائية اليت يعمل هبا اسلس  ،كربديث أحكاـ النظاـ الداخلي اليت تؤطر ؽبذه
اآلليات  ،كمع ذلك استمر اسلس يعمل كفق ماكينة عمل إجرائية تعود يف صيغتها
لثالةة عقود سابقة ؽبذه اؼبتغًنات  ،كباءت كل اؼبطالبات اليت تقدـ هبا أعضاء ؾبلس
الشعب  ،كاليت رافق البعال منها كضع تصورات لتعديل أحكاـ النظاـ الداخلي
بالفشل  ،لكن تبدؿ بعال أىم األحكاـ الدستورية بصدكر دستور  ، 1051كالسيما
اؼبتعلق منها بالسماح بالتعددية السياسية كاإلقرار دببدأ تداكؿ السلطة  ،أصبح وبتم على
ؾبلس الشعب أف يسعى إلصدار نظاـ داخلي جديد يضع ضمن للياتو ما يتناسب
))1

 -ظير مفيكـ التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ االجتماعي بق اررات المؤتمر القطرم العاشر لحزب البعث العربية

االشتراكي في عاـ  ، 2005كاعتمدت الخطة الخمسية العاشرة  2010-2006لمجميكرية العربية السكرية ىذا
المفيكـ  ،كقد تضمف المدخؿ إلى ىذه الخطة  ،ضمف ممخص مشركع الخطة الخ مسية العاشرة الصادر عف ىيئة

تخطيط الدكلة  ،في ص  3منو  ،التعريؼ باقتصاد السكؽ االجتماعي حيث تضمف أف )) الخطة اعتمت منيجان
كسطيان يزاكج مابيف اعتماد قكل السكؽ كالعرض كالطمب كمكزع لممكارد مف جية  ،كاعتماد العدالة االجتماعية كمكجو
كمعيار لمعممية التنمكية مف ج ية أخرل  ،كىي بذلؾ تعتمد المفاضمة لصالح البعد االجتماعي عندما تكاجو الحككمة
ق اررات تتطمب المفاضمة  ،كذلؾ ناجـ عف قناعة تامة بأنو عمى المدل المتكسط كالبعيد ال يمكف المحافظة عمى

النمك االقتصادم عمى حساب عدالة تكزيع الدخؿ كمكافحة الفقر كالبطالة  ،كال يمكف ضماف ديمكمة معدالت النمك

إال مف خبلؿ تحقيؽ تقدـ مممكس في مؤشرات التنمية البشرية  ،كاف الخط الفاصؿ مابيف اقتصاد السكؽ االجتماعي

الذم تبنتو سكرية كمابيف برنامج اإلصبلح الييكمي الذم كانت تدعك إليو المؤسسات المالية العالمية في الثمانينات

كالتسعينات مف القرف الماض ي  ،ىذا الخط يتمثؿ في كضع اإلنساف السكرم كالتنمية المتكازنة في قمب الجيكد

التنمكية  ،كاف كاف ذلؾ ال يعني تجاىؿ ضركرات االستقرار المالي كالسعي نحك تخفيؼ العجز في المكازنة  ،لذلؾ

فإف تعريؼ اقتصاد السكؽ االجتماعي في الخطة الخمسية العاشرة ال ينحصر في فقرة أك أكثر بؿ معبر عنو في
جميع فصكؿ الخطة  ،كبالتالي يؤكد ىذا النكع مف االقتصاد عمى تدخؿ الدكلة لمحد مف احتماالت فشؿ السكؽ أك

لمقياـ بالنشاطات كتكفير الخدمات ذات النفع العاـ أك التي يعزؼ القطاع الخاص عف تغطيتيا  ،كبالمقابؿ فأينما

تجد الدكلة أف آليات السكؽ جديرة ب أف تمعب الدكر األساسي في تكظيؼ المكارد لمقطاع أك النشاط المعيف  ،فإنيا
ستنسحب مف التنافس  ،كتركز عمى استثماراتيا في قطاعات أخرل تأخذ معنى التكامؿ بدال مف التداخؿ أك التنافس

مع استثمارات القطاع الخاص )).
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كالنظاـ السياسي اعبديد الذم تبنٌاه دستور عاـ  ، 1051كالذم يفتح الطريق أماـ
تطوير صيغة العمل الديبقراطي  ،كالربؼباف أحد مؤسسات الديبقراطية  ،كال يبكن بالتايل
أف تكوف إرادة اؼبشرع الدستورم يف اؼبادة  513دبنح مهلة ةالث سنوات من أجل
تعديل التشريعات اليت ال تتفق مع أحكاـ دستور  1051قد انصرفت إىل موؿ أحكاـ
النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم هبذه اؼبهلة  ،كذلك من باب اؼبنطق على
األق ػ ػ ػ ػ ػ ل  ،ألنو ال معىن للتعددية السياسية كدخوؿ األحزاب اسلس  ،إذا كاف النظاـ
الداخلي الذم يعمل كفق أحكامو ؾبلس الشعب ال يراعي ىذا اؼببدأ كال يضع لليات
ؼبمارستو  ،إذ ال يتصور أف تبقى أحكاـ النظاـ الداخلي ؿبايدة يف ىذا الشأف  ،كما
كانت ؿبايدة ننظريان فقط ن يف مل نفاذ صيغة اغبزب القائد للدكلػ ػة كاستمع  ،وأحكام
النظام الداخلي قبل ذلك كان

أمام استحقاقات الزمة وملحة وبات

اآلن أكثر

إلحاحاً وال تستقيم األمور وال بنسبة واحد بالمائة بدون إنجاز استحقاق وضع
نظام داخلي جديد لمجلس الشعب السوري يأخذ بعين االعتبار ما دلل عليو
التجربة السابقة خالل األدوار التشريعية التسعة على ضرورة تفاديو وتغييره  ،وفي
ٍ
أحكام جديدة تجعل من التعددية السياسية لعبة برلمانية
نفس الوق استحداث
ديمقراطية حقيقية المناص من العمل عليها و بها .
كبناءن على ذلك فإف البحث يف تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب السورم من
خالؿ اآلليات اؼبرتبطة باػبطوات اإلجرائية وبتاج منٌا إىل دراسة القواعد القانونية
اعبديدة اليت يتعٌن إضافتها على أحكاـ النظاـ الداخلي  ،ل البناء عليها لتنس م مع
أحكاـ دستور  1051اغبايل  ،ككذلك تعديل بعال القواعد القانونية القائمة ك
اؼبنصوص عليها يف النظاـ الداخلي مستفيدين من الدراسة اؼبقارنة اليت مرت معنا كمن
ربليل األداء التشريعي سلس الشعب السورم يف مل أحكاـ النظاـ الداخلي النافذ
الذم ق  ،كمن خالؿ اؼبعوقات اليت مرت معنا خالؿ ىذه الدراسة  ،كسنقوـ بتقسيم
ىذا اؼببحث ألجل ذلك إىل مطلبٌن :
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المطلب األول  :ىيكلية مؤسساتية جديدة لعمل المجلس
المطلب الثاني  :تعديل أحكام النظام الداخلي المرتبطة باألداء التشريعي

ادلطهة األول
هُكهُح يؤسساتُح جدَدج نؼًم اجملهس

بعد أف بدأ التحوؿ الديبقراطي يف سورية ضمن ةالةة ؿباكر سبت دكف ترتيب زمين ،
حيث تضمن احملور األكؿ صدكر قانوف االنتخابات رقم 500لعاـ  ، 1055ككاف احملور
الثاين بصدكر قانوف األحزاب رقم  505لعاـ  ، 1055كجاء احملور الثالث بصدكر
دستور  ، 1051كالذم أقر دببدأ التعددية السياسية  ،كإمكانية تداكؿ السلطة  ،فإف
اؼبشاركة السياسية ربقيقان ؼببدأ تعدد األحزاب ربتاج إىل ساحة عمل ديبقراطية للمشاركة
من خالؽبا  ،ك من الطبيعي أف يكوف ميداهنا الربؼباف ن ؾبلس الشعب السورم ن  ،كإف
تصورىا السياسي
األحزاب اليت رخصت أك اليت سرتخص  ،كلكي تتمكن من تقدًن ٌ
للمستقبل يف كافة اساالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  ،كاذباه التطور فيها ،
ربتاج إىل ؾبلس الشعب كاالعرتاؼ هبا ضمن لليات عملو  ،كإال ال معىن لفوزىا بعدد
ضمن القانوف الربؼباين الداخلي أم النظاـ الداخلي سلس
من مقاعد الربؼباف دكف أف يى ى
الشعب السورم أف تكوف ىذه األحزاب فبثلة بالتكوين الداخلي للم لس كمشاركة يف
إدارة العمل الربؼباين فيو  ،ككنٌا قد الحظنا يف اؼبباحث السابقة أنو ال يبكن بأم حاؿ
فصل ـبرجات عمل ؾبلس الشعب اؼبتعلقة بأدائو لألعماؿ اؼبناطة بو  ،كالقياـ بومائفو
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التشريعية كالرقابية عن اإلطار التنظيمي الذم يرظبو النظاـ الداخلي ضمن قواعده  ،كتؤةر
من حيث النتي ة يف أدائو  ،كما أنٌو ال يبكن الفصل بٌن القواعد الناممة للمؤسسات
الداخلية كاؽبياكل الربؼبانية الداخلية  ،كبٌن أداء الوميفة التشريعية كتأةًن ذلك يف مستول
الفاعلية ؽبذا األداء .
كيف الواقع العملي كبعد مركر أكثر من عاـ على بداية الدكر التشريعي األكؿ يف مل
نفاذ دستور عاـ  ، 1051فإف ىناؾ ف وة كاضحة بٌن التحوؿ الدستورم يف أسس
النظاـ السياسي ككاقع اؼبمارسة يف ؾبلس الشعب السورم  ،الذم الزاؿ يعمل كفق
النظاـ الداخلي النافذ دكف أف يقوـ بتعديل أحكامو لتنس م مع ىذا التحوؿ الدستورم
رغم اغباجة اؼبلحة ؽبذا التعديل على كبو بديهي كدكف اغباجة لتقدًن اؼبزيد من اؼبربرات
إلحداث نظاـ ىيكلي جديد يناسب مبدأ العمل يف نظاـ الكتل أك اؽبيئات الربؼبانية
كعلى ذلك سنقسم البحث حوؿ ىذه اغباجة إلػػى فرعٌن :
الفرع األول  :العمل بنظام الكتل البرلمانية
الفرع الثاني  :تطوير األجهزة البرلمانية في المجلس
الفرع األول
العمل بنظام الكتل البرلمانية
إف العمل دببدأ التعددية السياسية كفق أحكاـ اؼبادة  4من دستور عاـ 1051
يقتضي بالضركرة توسيع قاعدة اؼبشاركة السياسية لألحزاب اليت ق الرتخيص ؽبا يف صبيع
األنشطة الربؼبانية كفق نسبة أعضائها يف اسلس  ،كحا تتمكن ىذه األحزاب من
االشرتاؾ بشكل منظم كمؤسسايت يف اغبياة السياسية كعلى كبو ديبقراطي يف ؾبلس
الشعب البد من سبكٌن ىذه األحزاب من تأسيس كتل برؼبانية تضع كل كتلة منها
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الئحة داخلية تنظم تشكيلها كسبثيلها يف كافة أنواع الل اف كمبادئ عملها كاجتماعايا ،
فعالة يف أداء
كترتيبات اؼبشاركة يف إدارة كافة أنشطة اسلس  ،ككيف يبكن ؽبا أف تكوف ٌ
الومائف الربؼبانية كالسيما الوميفة التشريعية بغية تعزيزىا كالنهوض هبا  ،كيف اؼبقابل
ليكونوا كتلة ذبد من يبثلها ضمن اؽبيئات الربؼبانية
يتعٌن إتاحة الفرصة أماـ اؼبستقلٌن ٌ
اؼبقرتح إحداةها ن الل نة العامة أك ما يبكن تسميتو دب لس إدارة اسلس ن  ،كيبكن
االجتهاد يف ىذا الصدد كاقرتاح مبوذج لتشكيل الكتل كنظاـ عملها كللية سبثيلها ضمن
أحكاـ النظاـ الداخلين5ن ،كاليت بات من الضركرم تعديلها .
أوالً – مفهوم الكتلة البرلمانية :

يكتسب مفهوـ الكتل الربؼبانية أنبيتو اػباصة من خالؿ ارتكازه على مفهوـ
التنظيم الذم تتحرؾ بداخلو ؾبموعة من األعضاء كبو ىدؼ ؿبدد  ،كدبعىن لخر تنظيم

اعبهود القباز ىدؼ معٌن بنسب عالية من الن اح  ،كحا نقوؿ بوجود كتلة برؼبانية
فإنو يستلزـ كجود ؾبموعة من األعضاء تربطهم عالقة مدركة ؿبسوسػػة  ،مع كحدة
اؽبدؼ اؼبتفق عليو بينهم  ،كنية االشرتاؾ يف ربقيقو  ،كاختيار من يبثل ىذه اسموعة ،

كربديد إطار داخلي تنظيمي للعمل اؼبشرتؾ  ،لزيادة اإلبداع يف العمل الربؼباين ن1ن كعلى
ذلك يبكن تعريف الكتلة الربؼبانية  :بأهنا عبارة عن ذبمع لعدد من األعضاء كتوافقهم
على ؾبموعة من اؼببادئ كاألفكار اؼبشرتكة ن4ن .

) )1

 بعد االستفادة مف تجربة بعض الدكؿ المنصكص عمييا في أنظمتيا الداخمية  ،ككذلؾ مف خبلؿ مكقعالمبلحظ بالتجربة .

) -)2ىي محاكلة مف الباحثة لفيـ الكتؿ مف مبدأ التنظيـ اإلدارم كمحاكاة لمفاىيمو انظر  :صالح عبد القادر
النعيمي  ،اإلدارة  ،دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع  ،طبعة ; 500ص 950وما بعدىا  ،-وزكي مكي
إسماعيؿ  ،أصوؿ اإلدارة والتنظيـ  ،بدوف دار نشر  ،طبعة < ، 500ص  989وما بعدىا .

) –)3د .ليث كماؿ نصراكيف  ،الكتؿ النيابية في النظاـ الدستكرم األردني  ،دراسة تحميمية  ،نشرت عمى مكقع
خبرني لئلعبلـ كاإلعبلف االلكتركني بتاريخ  2013/2/3عمى العنكاف االلكتركني info@khaberni.com :
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ثانياً  -مبدأ تشكيل الكتل البرلمانية :

يبكن تقسيم مبدأ تشكيل الكتل الربؼبانية كفق اؼبؤشرات اليت تدلل عليها الت ارب
العملية يف ـبتلف برؼبانات العامل  ،حبسب زمن تشكلها إىل نوعٌن من الكتل  ،كتل قد

تنشأ يف فرتة االنتخابات كتستمر بعد بدء العمل يف الربؼباف  ،ككتل تنشأ داخل الربؼباف.
يف حٌن تقسم الكتل حبسب اؼبنطلقات النظرية كالعملية لتشكلها إىل العديد من
األنواع  ،لكنها باسمل مبنية إما على أساس كحدة التنظيم اغبزيب أك تكتل عدة أحزاب
على أسس إيديولوجية سياسية أك براؾبية متقاربة  ،كإما على أساس العالقات الشخصية
أك اؼبصلحية أك اؼبناطقية  ،أك على أساس كجود رؤية مشرتكة لتفعيل العمل الربؼباين ،
لكن الكتل اؼبهمة من الناحية التنظيمية يف العمل الربؼباين بشكل عاـ كضمن اؼبقرتح
داخل ؾبلس الشعب ىي تلك اليت يعلن عنها داخل الربؼباف حا لو نشأت أةناء
االنتخابات  ،كعلى أف تكوف مكونة من حزب كاحد أك عدة أحزاب سياسية  ،كبنسبة
ما سب نكنت ىذه األحزاب من إيصاؿ عدد من فبثلي اغبزب إلػ ػػى اسلس  ،كذلك حا
نستبعد األسس األخرل لتشكيل الكتل  ،كنفصد بو التكتل اؼبناطقي .
إف فكرة تنظيم العمل الربؼباين كفق مفهوـ الكتل أمر شائع يف غالبية برؼبانات العالػػم
منها نبريطانيا – فرنػسا نن5ن  ،ككذلك يف أغلب الربؼبانات العربية إما بالنص عليها
ضمن األنظمة الداخلية ؽبذه الربؼبانات كما يف مصر كتونس كاعبزائر كاؼبغرب ن1ن  ،كإما
بالتعامل مع نظاـ الكتل الربؼبانية على أنو من األعراؼ الربؼبانية اؼبستقرة دكف أف تتضمن

أنظمتها الداخلية نصان خاصان هبا مثل األردف كلبناف كالكويت ن4ن .

) – )1راجع المباحث المتعمقة بأداء الكظيفة التشريعية في البرلمانيف البريطاني كالفرنسي مف ىذا البحث .
()2

– د .ليث كماؿ نصراكيف  ،المرجع السابؽ  ،ص 3

( – )3ىاني الحكراني ك حسيف أك رماف كناصر أحمد كامؿ  ،المرشد إلى مجمس األمة األردني () 2007-2003
 ،مركز األردف الجديد لمدراسات  ،مؤسسة فريدريش إيبرت ،عماف – أردف  2007ص 100كما بعدىا  ،ككذلؾ
 :د .ليث كماؿ نصراكيف المرجع السابؽ  ،ككذلؾ  :مجمس النكاب األردني الثالث عشر ، 2001-1997
مطبكعات تكثيقية صادرة عف األمانة العامة لمجمس النكاب الطبعة األكلى عماف ، 2001ص  57كما بعدىا =،
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ثالثاً -تنظيم الكتل في النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري :

تأيت أنبية اقرتاح النص على تنظيم تشكيل الكتل الربؼبانية ضمن أحكاـ النظاـ
الداخلي سلس الشعب السورم من اغبصوؿ على فاعلية مؤسساتية منظمة ؽبذه الكتل

بالعمل داخل اسلس  ،كينعكس ذلك على أداء ؾبلس الشعب كيصبح أكثر فاعلية
حبيث يكسب اسلس ةقالن سياسيان أكرب  ،كييعيد نسبة من التوازف بٌن السلطتٌن
التشريعية كالتنفيذية  ،ككذلك يىف ًرض ىذا التنظيم داخل أحكاـ النظاـ الداخلي التزامان

على اسلس بتقدًن الدعم اؼبايل كاللوجسيت بتوفًن اؼبعلومات  ،كتأمٌن مومفٌن كخرباء
كمستشارين ؽبذه الكتل .
كقد تباينت األنظمة الداخلية يف معظم الربؼبانات يف ربديد من ىي األحزاب اليت
وبق ؽبا تشكيل كتلة برؼبانية داخل الربؼباف  ،كذلك تبعان للحد األدىن من األعضاء الذين
سب ٌكن اغبزب من ح ز مقاعد ؽبم يف الربؼباف  ،ففي اعبمعية الوطنية الفرنسية يشرتط أف
يكوف عدد أعضاء اغبزب يف اعبمعية ال يقل عن عشرين عضوان  ،يف حٌن أف ؾبلس
الشعب اؼبصرم اكتفى بأف يكوف اغبزب فبثالن بثالةة أعضاء على األقل يف ؾبلس
الشعب اؼبصرم حا وبق ؽبذا اغبزب تشكيل ىيئة برؼبانية خاصة بون5ن ،كإذا أردنا اقرتاح
حد أدىن لعدد أعضاء كل حزب من أعضاء اسلس وبق لو تشكيل كتلة برؼبانية يف
ؾبلس الشعب السورم  ،فإننا البد أف نأخذ بعٌن االعتبار أف األحزاب اعبديدة
اؼبرخص ؽبا الزالت يف بداية عملها السياسي باؼبقارنة مع حزب البعث العريب االشرتاكي
كأحزاب اعببهة  ،كالبد من أجل عدـ حرماف ىذه األحزاب من اؼبشاركة السياسية يف
نظاـ الكتل الربؼبانية اؼبقرتح  ،كما ينبين عليو من مشاركة يف إدارة العمل الربؼباين من
االكتفاء باغبد األدىن  ،كأف ال يقل عدد أعضاء اغبزب يف اسلس عن ةالةة أعضاء ،
يف حٌن يب كن لألحزاب اليت مل تتمكن مبدئيا من أف يكوف ؽبا اغبق بتشكيل كتلة على
=كقانكف رقـ 12لسنة  1963في شأ ف البلئحة الداخمية لمجمس األمة الككيتي  ،ككذلؾ  :أحمد زيف  ،النظاـ
))1

الداخمي لمجمس النكاب ( النشأة – محاضر المناقشات – النصكص )  ،مرجع سابؽ  ،ص.517
– د .عمي الصاكم  ،مشركع الئحة جديدة لمجمس الشعب  ،مرجع سابؽ  ،ص 58
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كبو منفرد بأف ذبتمع مع أحزاب أخرل تتفق معها بالرؤيا التكتيكية أك اإلسرتاتي ية ،
كتكوف كتلة برؼبانية متآلفة كتنتخب من يبثلها  ،كبإسقاط ذلك على تركيبة ؾبلس
ٌ
الشعب السورم يف الدكر التشريعي األكؿ  1051فإف توزع األعضاء كاف على النحو
التايل :
 حزب البعث العريب االشرتاكي  544عضوان كيشكل حزب األغلبية  ،كحبكمالتقاليد الربؼبانية اؼبعموؿ هبا يف ؾبلس الشعب السورم كغًنه من برؼبانات العامل
سيكوف رؤساء الل اف الدائمة على أقل تعديل من حزب البعث العريب
االشرتاكي .
 حزب الوحدكيٌن العرب /فايز اظباعيل  54 /عضوا"  -يشكلوف كتلة برؼبانية اغبزب الشيوعي /بكداش  4/أعضاء  -يشكلوف كتلة برؼبانية-

اغبزب الشيوعي  /فيصل  4 /أعضاء  -يشكلوف كتلة برؼبانية
حزب العهد الوطين  /عثماف  4 /أعضاء  -يشكلوف كتلة برؼبانية
اغبزب االشرتاكي العريب  1 /عضو  -ال يستطيعوف تشكيل كتلة برؼبانية
األعضاء اؼبستقلٌن  33 /عضوا"  -وبق ؽبم أف يكوف ؽبم فبثلوفن 5ن.

يف ىذه اغبالة يبكن أف يكوف لدينا يف ىذا الدكر طبس كتل برؼبانية دبا فيها
كتلة حزب األغلبية .
رابعاً -رئيس الكتلة البرلمانية  :إذا مل يكن رئيس اغبزب عضوان يف اسلس تقوـ الكتلة
الربؼبانية بانتخاب ر و
ئيس من بٌن أعضائها انتخابان ديبقراطيان ليقوـ بتمثيلها كالتحدث
باظبهػػا  ،كتضع كل كتلة بالتوافق فيما بٌن أعضائها الئحة داخلية خاصة هبا لتحديد
نظاـ التمثيل فيها كاؼبناقشة كالتصويت  ،كفيما إذا كانت الكتلة ستأخذ دببدأ اؼبناقشات
اغبرة من قبل أعضاء الكتلة يف الل اف كاعبلسة العامة  ،كبعد ذلك دببدأ التصويت اؼبلتزـ
( -) 1إف عدد األعضاء مف فئة العماؿ كالفبلحيف  128عضكان  ،كباقي فئات الشعب 116عضكان  ،كأف عدد
األعضاء الجدد  130عضكا في حيف أف عدد األعضاء القدامى  ، 144كعدد األعضاء الرجاؿ  213في حيف
عدد النساء  31عضك  ،مكقع مجمس الشعب السكرم .
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أك بتعوًن التصويت حبيث يبقى كل عضو من أعضاء الكتلة الربؼبانية حران من حيث
النتي ة باذباه التصويت على كبو مطلق أك باالتفاؽ على ما يشبو اآللية اؼبعموؿ هبا يف
ؾبلس العموـ الربيطاين حبيث وبدد باجتماع الكتلة بعد التشاكر مع قيادة اغبزب نظاـ
التصويت اغبر أك اؼبقيد  ،كدرجة االلتزاـ باغبضور أك الغياب أك حا بالتنسيق مع عضو
لخر من األحزاب األخرل اؼبعارضة على مسألة الغياب حسب اؼبوضوعات اليت
ستعرض على النقاش  ،كمن ل االتفاؽ على التصويت يف هناية اؼبطاؼ .
خامساً – اجتماعات الكتلة  :حا يبقى العمل ديبقراطيان كشفافان كمنتظمان  ،فإنو
يتعٌن على نواب الكتلة عقد اجتماعات أسبوعية أك دكرية ؼبناقشة أعماؿ اسلس
كربديد موقف األعضا ء يف الكتلة من ىذه اؼبواضيع  ،كتبادؿ كجهات النظر  ،كربديد
نظاـ اؼبناقشة كالتصويت كما أسلفنا على ضوء كل موضوع وباؿ إىل اسلس  ،كفيما إذا
كاف سيتم تعوًن النقاش كالتصويت فيو  ،أك االكتفاء بتعوًن األكؿ كتقييد الثاين .
سادساً -دور نظام الكتل البرلمانية في األداء البرلماني  :إف تنظيم العمل الربؼباين
كفق نظاـ كتلي يضمن سلس الشعب أداءن أكثر فاعلية  ،كينقل عمل اسلس من حالة
اؼبخطىط لو إىل حالة ً
اؼبخطط ألدائو  ،اؼببادر يف كضع أكلويات ىذا األداء  ،كليس بعيدان
عن التنسيق مع السلطة التنفيذية ضمانان للمصلحة الوطنية العامة  ،كما ينقل النقاش
من حالة االرذباؿ اػبطايب بالصيغة كاؼبضموف الذم تشهده قاعة اسلس يف اعبلسات
العامة إىل حالة التنسيق كالدراسة اؼبتأنية كفق نظاـ معلومايت متطور يف عملية ديبقراطية
ذبرم على أسس سليمة  ،يتم فيها توزيع األدكار بقصد الوصوؿ إىل أفضل النتائج
باستثمار جيد للوقت كلألفكار  ،على اعتبار أف نظاـ الكتل الربؼبانية سيتبعو سبكٌن
لكافة القول السياسية كاألحزاب كاؼبستقلٌن بأخذ دكرىم يف العمل الربؼباين كفق نسبة

سبثيلهم يف اسلسن5ن ،كسيكوف ذلك حافزان للتنافس البنٌاء للعمل على الرأم العاـ فبا

) –)1ديفيد بيثاـ  ،البرلماف كالديمقراطية في القرف الحادم كالعشريف  ،دليؿ الممارسة الجيدة  ،مرجع سابؽ  ،ص 32
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ييعزز العمل الديبقراطي داخل اسلس كخارجو كيصبح أكثر شفافية  ،كىذه اؼبدخالت
لنظاـ الكتل تبدك من خالؿ :
ٔ-اإلدارة البرلمانية  :تلعب اإلدارة الربؼبانية سلس الشعب دكران مهمان كحساسان يف
ربديد مستول تفعيل أداء ؾبلس الشعب سواء على اؼبستول التشريعي أك الرقايب ،
على اعتبار أف الصالحيات اليت أكالىا النظاـ الداخلي لرئيس اسلس يف اؼبادة 51
منو  ،كيف كونو يرعى تطبيق أحكاـ النظاـ الداخلي  ،كوبدد مواعيد اعبلسات ،
يوضح
كيضع جدكؿ األعماؿ كيعلنو ... ،كوبدد مواضيع البحث ....،كلو أف ٌ
موضوعان يراه غامضان أك يستوضح عنو  ،جعلت منو كبإرادة منفردة كبسلطة شخصية
حكمان على تطبيق أحكاـ النظاـ الداخلي  ،كبالتايل ممسكاً بمفاتيال ىذا العمل ،

بمعنى آخر في
وأىمها وأكثرىا تأثيراً ىي تح ّكمو في وضع جدول األعمال  ،أو
ً
فتال أو إاالق معابر الدخول من وإلى المجل ــس  ،والتحكم بتوقي

ىذا الفتال

أمام كافة المواضيع والمسائل التي ستناقل أو التقارير التي سيدرسها
المجل ـ ـ ـس  ،كأماـ غياب شبو تاـ ؼبكتب اسلس عن إدارة العمل الربؼباين يف مل

الصالحيات اؼبقتضبة اؼبعطاة لو ن5ن ،كيف مل اقرتاح كجود كتل برؼبانية فإنو من غًن
اؼبمكن االستمرار بالصيغة اإلدارية اؼبوجودة حاليان يف النظاـ الداخلي سلس الشعب ،
كيتعٌن بالتايل إشراؾ فبثلي الكتل الربؼبانية كفق الصيغة اؼبقرتحة يف الفرع الثاين من ىذا
اؼبطلب من أجل مناقشة كافة اؼبواضيع اؼبتعلقة بعمل اسلس ككضع خطة نشاطو يف
اعبلسات كالل اف  ،كازباذ القرار بشأهنا كفق نظاـ التصويت الديبقراطػي  ،كعلى
قاعدة اؼبساكاة بيػن األعضاء  ،ليكوف بعد ذلك تنفيذ تلك القرارات من قبل رئيس
( –)1مثاؿ ذلؾ في الدكر التشريعي الثامف كاباف رئاسة األستاذ محمد ناجي العطرم لمجمس الشعب التي استمرت
مف  2003/3/7كحتى  2003/9/19استمر رئيس المجمس بدعكة مكتب المجمس لبلجتماع بشكؿ دكرم كعمى
نحك أسبكعي  ،في حيف لـ يجتمع المكتب بعد ذلؾ التاريخ إباف رئاسة د .محمكد األبرش سكل بضعة اجتماعات
قميمة  ،مستفيدان مف النقص الذم اعترل نص المادة  19مف النظاـ الداخمي التي لـ تأت عمى تحديد الجتماعات
دكرية لمكتب المجمس .
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اسلس كمكتب اسلس داعمان لفكرة التمكٌن اإلدارم على كبو مؤسسايتن5ن  ،كىو
ما ييع زز من موقع ؾبلس الشعب كمن صالحياتو كيعيد التوازف للعالقة بينو كبٌن
السلطة التنفيذية  ،فبا تضطر معو ىذه السلطة إىل إعادة تكوين ةقافة جديدة يكوف
منطلقها احرتاـ مبدأ فصل السلطات كسيادة القانوف كتضمحل لديها ةقافة االستغناء
عن الدكر الفعاؿ سلس الشعب  ،كيصبح التعاكف مبنيان على قاعدة اؼبساكاة بٌن
السلطتٌن  ،كليس على قاعدة غالب كمغلوب  ،كىو ما يؤدم أيضا لدل ؾبلس
الفعاؿ كامتالؾ زماـ اؼببادرة كغياب
الشعب إىل إعادة ضخ الدماء فيو  ،كإحياء الدكر ٌ
ةقافة اإلتكالية اليت اتسمت بطابعها األدكار التشريعية السابقة .

مر معنا لنفان فإف الوميفة التشريعية يف ؾبلس
ٕ -في أداء الوظيفة التشريعية  :كما ٌ
الشعب السورم تن ز عرب لليتٌن  ،كنبا مناقشة كإقرار مشاريع القوانٌن  ،ككذلك
اقتػ ػراح القوانٌن  ،كيقدـ العمل بنظاـ الكتل الربؼبانية ترتيبات مؤسساتية تؤدم من
حيث النتي ة إىل زيادة الفاعلية التشريعية عن طريق :
 دعم اؼببادرة باقرتاح القوانٌن بصياغة موادىا كاألسباب اؼبوجبة اليت يتعٌن إرفاقهاهبا صياغة قانونية دقيقة  ،كتأمٌن الدعم اللوجسيت اؼبرتبط بصحة األحكاـ
اؼبعتمدة هبا بتوميف اػبربات اؼبطلوبة  ،كالعمل على تأمٌن األغلبية الالزمة
إلقرارىا يف الل اف كاعبلسة العامة .
 دراسة مشاريع القوانٌن احملالة إىل اسلس يف االجتماع الدكرم للكتلة كتبادؿاألفكار كاآلراء حوؽبا لتوحيد اػبطوات اؼبرتبطة بتوجيو النقاش تعزيزان أك إجهاضان،
كاالتفاؽ على مبدأ التصويت حوؽبا كمدل اغباجة لألخذ بتعوًن التصويت
عليه ػ ػا  ،أك االلتزاـ الكامل من قبل أعضاء الكتلة بالتصويت كفق الرأم اؼبتفق
عليو يف كل موضوع على حدة  ،ككذلك اؼببادرة بالتحضًن لتقدًن االقرتاحات
اليت تتضمن التعديالت القانونية الضركرية كاؼبلحة على مشاريع القوانٌن اؼبعركضة
) -)1د .عمي الصاكم  ،مشركع الئحة جديدة لمجمس الشعب  ،مرجع سابؽ  ،ص  17كمابعدىا
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على اسلس ك تأمٌن الدعم اؼبرتبط بالتصويت االتفاقي  ،كقدرة الكتلة على
ذباكز مبدأ قفل النقاش الذم يعمل بو على كبو مزاجي  ،كما أف ىذه الرتتيبات
اؼبؤسساتية اليت ربمل طابع التنظيم تقدـ فرصان للمناقشة يف اؼببادئ العامة
ؼبشاريع كمقرتحات القوانٌن كدراسة مدل اغباجة إليها كأكلوية البحث فيها ،
كمدل توافقها مع اغباجات استمعية اغبقيقية لالبتعاد عن الصورة النمطية

للم لس اليت مورست خالؿ األدكار التشريعية السابقة على أنو "ارفة لتسجيل
القرارات الحكومية " نتي ة عدـ كجود التعددية السياسية  ،كبسبب سيطرة
اغبزب على اغبكومة كاألغلبية الربؼبانية ن5ن  ،فضالن عن قدرة ىذه الكتل على
التحضًن ؼبناقشة تفصيالت األحكاـ اليت تتضمنها اؼبواد القانونية اؼبقرتحة على
كبو أكثر دقة كمدعم باؼبرجعية العلمية  ،كبناءن على ح م معلومات كبًن

تستطيع الكتلة أف ربصل عليو كتومفو توميفان فعاالن لتوجيو اذباه التصويت ضد ،
أك مع األفكار اؼبطركحة مستفيدة من قدريا على التواصل مع استمع األىلي
كمع الرأم العاـ على كبو منظم أكثر من األعضاء كأفراد مهما بلغت قدرايم ،
كال أقل من ىذا األداء التشريعي الفعاؿ فإف األداء الرقايب سيحظى بذات
اؼبستول من التحضًن لألسانيد كالوةائق كاؼبناقشات كالتصويت  ،ككنٌا قد بينٌا يف
مبحث سابق مدل تأةًن ربسٌن األداء الربؼباين ألحدل الومائف على الومائف
األخرل للم لس  ،فربؼباف قوم رقابيان قوم يف مبادراتو التشريعية .

وحاصل القول إن األخذ بنظام الكتل البرلمانية عند تعديل أحكام النظام
الداخلي لمجلس الشعب ىو ضرورة وحاجة  ،فهو ضرورة ألن سورية أنجزت
خالل العامين الفائتين جملة من التغييرات والتعديالت الدستورية والتشريعية ال
يمكن أن تكون حقيقية ما لم تحظى القوى السياسية بفرصة المنافسة والمعارضة
))1

– مكريس ديفرجيو  ،األحزاب السياسية  ،ترجمة عمي مقمد كعبد الحسف سعد  ،بيركت دار النيار لمنشر ،الطبعة
الثالثة  ،1980ص 365-359
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خارج المجلس أثناء االنتخابات وداخل المجلس أثناء أداء المجلس للوظائف
المناطة بو دستورياً وتشريعياً في اللجان والجلسة العامة  ،و ىو حاجة ألنو يشكل

دعماً ال يُستهان بو ل،داء البرلماني وتحسيناً لمخرجات ىذا األداء سيشعر بها
المواطن على نحو مباشر واير مباشر .
الفرع الثاني
تطوير األجهزة البرلمانية في المجلس

يعتمد ؾبلس الشعب السورم يف تركيبتو الربؼبانية إلقباز االختصاصات اؼبناطة بو
كالعمل الربؼباين  ،ككما مر معنا لنفان ككفق أحكاـ النظاـ الداخلي النافذ حاليان على
أجهزة دائمة كأخرل مؤقتة  ،كالدائمة منها ىي  :رئيس اسلس  ،مكتب اسلس ،
الل اف الدائمة  ،كاألجهزة اؼبؤقتة ىي الل اف اػباصة  ،كالل اف اؼبشرتكة  ،كعباف
التحقيق .
كعند اغبديث عن تطوير األجهزة الربؼبانية لتنس م مع االستحقاقات الدستورية نعين

بذلك األجهزة الدائمة دكف اؼبؤقتة خدمةن ؼبوضوع ىذا البحث  ،حبيث نعمل على اقرتاح
إحداث ىياكل بنيوية كتقنية جديدة الستيعاب التحوؿ الديبقراطي يف العمل الربؼباين
بدخوؿ أحزاب جديدة  ،كبعد ذلك على اقرتاح تعديل ما ىو قائم  ،ػبدمة األىداؼ
السياسية كالربؼبانية للرتكيبة اعبديدة  ،كمن حيث النتي ة لتعزيز األداء الربؼباين كمنها
األداء التشريعي سلس الشعب السورم  ،كىذا يتطلب سبثيل نسيب كتوازف يف ىذا التمثيل
داخل أجهزة اسلس اليت يتعٌن توسيعها لتستوعب ىذا التمثيػ ػػل  ،كذلك بػ:
أوالً – إحداث اللجنة العامة للمجلس :
َّ
إف الغاية من إحداث ىذه الل نة ىي توسيع اؼبشاركة يف اإلدارة الربؼبانية حبيث
تتسع ىذه الل نة لتمثيل كافة األحزاب اؼبمثلة يف اسلس بعد أف ق إقرار مبدأ التعددية
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السياسية يف الدستور  ،ككذلك بتمثيل األعضاء اؼبستقلٌن  ،كتصبح ىذه الل نة دبثابة

ؾبلس إدارة سلس الشعب السورم (ٔ) ،كيتحقق بذلك قدر أكرب من الديبقراطية يف إدارة
اسلس كتنظيم عملو كربديد أكلويات ىذا العمل  ،كىذا ينعكس بالضركرة على ربقيق

قدر أكرب من اغبرية كاؼبعلومات لألعضاء يف إطار صنع القرار التشريعي كغًنه من
القرارات داخل اسلس  ،حبيث تختى ىذه اللجنة بإقرار خطة شاملة للعمل الربؼباين
للم لس كعبانو  ،كمنها العمل التشريعي يف بداية كل دكر انعقاد عادم ن ككفق أحكاـ
الدستور اعبديد لعاـ  1051فإف اسلس يدعى لثالث دكرات عادية يف السنة  ،كقد
اشرتط اؼبشرع الدستورم أف ال يقل ؾبموعها عن ستة أشهر كفق أحكاـ اؼبادة 21
من ػ ػ ػ ػ ون  ،على أف يقوـ مكتب اسلس بعد تعديل صالحياتو اؼبنصوص عنها يف النظاـ
الداخلي النافذ كتوسيعها بتحضًن ىذه اػبطة كإعدادىا للعرض على الل نة العامة ن1ن،
كما تتوىل الل نة العامة تلقي الشكاكل على أداء رئيس اسلس يف اعبلسات العام ػػة ،
كمناقشتها كإعداد تقرير عنها سبهيدان لعرضها على اسلس  ،إذا مل هب ًر تسويتها بٌن رئيس
اسلس كالعضو أك األعضاء مقدمي الشكول .
ٔ) -تشكيل اللجنة العامة  :يتم تشكيل الل نة العامة للم لس بعد انتخاب مكتب
اسلس يف أكؿ اجتماع يعقده ؼبدة سنة  ،كيرأس رئيس اسلس الل نة العامة كتكوف
عضويتها من :
-"5أميين السر  -"1 ،اؼبراقبٌن  ،كىؤالء يتم انتخاهبم لعضوية مكتب اسلس يف كل
سنة

( -)1ىذه المجنة كانت مكجكدة في النظاـ الداخمي لممجمس التأسيسي كالنيابي السكرم  ،إال أنيا كانت ذات طابع
استشارم فقط  ،كقد نصت عمييا الفقرة ب مف المادة  " 11يؤلؼ رئيس المجمس مف مندكبي األحزاب كالكتؿ
الممثمة في المجمس لجنة استشارية تجتمع تحت رياستو كبناء عمى دعكتو أك برغبة منيا إلبداء الرأم – عند
االقتضاء – في سير أعماؿ المجمس أك في األمكر التي يرغب أف يستطمع رأييا فييا "

) –)2يمكف االستفادة بيذا الصدد مف تجربة مجمس الشعب المصرم حكؿ المجنة العامة كالبرلماف الفرنسي حكؿ
مؤتمر الرؤساء مع بعض التعديبلت
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 -"4رؤساء الل اف الدائمة  ،كىؤالء يتم انتخاهبم مع انتخاب مكاتب الل اف
سنويا" ،كغالبا" فإف صبيعهم من حزب األغلبية الربؼبانية .
 -"3فبثلي اؽبيئات الربؼبانية لألحزاب  ،بواقع فبثل كاحد عن كل حزب مهما بل
عدد أعضائو  ،كعلى أال يشكل اغبزب ىيئة برؼبانية إال إذا كاف ال يقل عدد
أعضائو يف ؾبلس الشعب عن ةالةة أعضاء  ،حبيث ىبتار كل حزب فبثالن عنو
لتمثيلو .
 -"1فبثلٌن عن اؼبستقلٌن وبدد عددىم بنسبة سبثيلهم يف اسلس  ،على أف ال يزيد
عن عدد فبثلي اؽبيئات الربؼبانية  ،كيبكن ؼبكتب اسلس دعوة من يرل ضركرة
غبضوره اجتماع الل نة من اسلس أعضاء أك مومفٌن أك من اغبكومة .
اجتماع
ٕ) -اجتماعات اللجنة العامة  :على أف يدعو رئيس اسلس الل نة لعقد
و
دكر وم يف بداية كل شهر على األقل  ،حبضور أغلبية أعضائها  ،كيبكن دعوة الل نة
الجتماعات طارئة من قبل رئيس اسلس أك بناءن على طلب من ربع أعضاء الل نة ،
كيضع مكتب اسلس جدكؿ أعماؿ الل نة  ،كيقرتح القواعد الناممة لعملها  ،كاليت
يتعٌن أف تقرنبا الل نة يف بداية اجتماعها  ،كمن مبدأ الشفافية يف عمل ىذه الل نة
يتعٌن ربرير ؿبضر لكل اجتماع يدكف فيو اؼبناقشات كقرارات الل نة اليت تتخذ بأغلبية
أعضائها اغباضرين كاذباىات التصويت  ،كيتم توزيعو على األعضاء خالؿ ةالةة أياـ
من انتهاء كل اجتماع.
ثانياً -تطوير نظام عمل مكتب المجلس :

إف مركزية القرار اإلدارم الربؼباين  ،كالسيما كضع جدكؿ األعماؿ لل لسة العامة ،
الذم أخذ بو النظاـ الداخلي النافذ عندما نص على صالحيات رئيس اسلس  ،كحصر بو

القرار اؼبتعلق بإدارة اعبلسة قبل كبعد كأةناء انعقادىا ن5ن ،كفوؽ ذلك منحو اغبق بتقرير
مدل انس اـ التقارير اؼبعدة من الل اف مع أحكاـ النظاـ الداخلي ك إدراجها أك عدـ
) – )1المادة  12مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم .
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إدراجها على جدكؿ أعم ػػاؿ اسلس  ،كبالتايل تأخًن النظر فيها كباؼبواضيع اليت تتضمنها
كالسيما عندما يتعلق األمر باقرتاحات القوانٌن ن5ن  ،فضالن عن اختصاصات كثًنة لرئيس
اسلس ال تتماشى مع تفعيل الديبقراطية الداخلية باسلس  ،كيلزـ اتساقان مع إرادة اؼبشرع

الدستورم إعادة النظر هبذه االختصاصات كتقرير نقلها إىل مكتب اسلس كما أشارت إىل
ذلك بعال م ػواد دستور 1051ن1ن  ،كيبكن اعتماد معيار السلطة التقديرية ما ربقق
بأم قرار فإنو يتعٌن أف يدخل يف سلطة مكتب اسلس ك يصدر القرار عنو دعمان كسبكينان
للعمل اؼبؤسسايت يف اسلس .
 -5تشكيل مكتب المجلس  :يتألف مكتب اسلس كفق أحكاـ اؼبادة  1من النظاـ
الداخلي من رئيس اسلس كنائبو كأمينٌن للسر كمراقبٌن ن أم من طبسة أعض ػاء
كرئيس ن كىو عدد و
كاؼ لتحضًن مقرتح خطة العمل لل لسات كالل اف كحضور

اؼبؤسبرات الربؼبانية داخل كخارج القطر  ،كعرضها على الل نة العامة إلقرارىا  ،ككضع
جدكؿ األعماؿ لل لسات العامة كفقان لألكلويات اؼبتفق عليها مع الل نة العامة يف
اػبطة العامة لعمل اسلس ككل .
 -1اجتماعات مكتب المجلس  :النص اغبايل ترؾ اغبرية ؼبطلق إرادة رئيس اسلس يف
دعوة اؼبكتب لالجتماع  ،يف حٌن أف نقل االختصاصات من رئيس اسلس إىل

اؼبكتب يستدعي عقد اجتماعات دورية أسبوعية أك دبعدؿ أقل  ،بأغلبية أعضائو
ؼبباشرة ىذه االختصاصات من قبل اؼبكتب ككل حبيث يصدر قراراتو بأغلبية أعضائو
))1
))2

– المادة  94مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم
– المادة  2 / 65مف دستكر  2012التي نصت "  -2..يجكز دعكة المجمس إلى دكرات استثنائية بناء عؿ
طمب مف رئيس الجميكرية أك مف ثمث أعضاء المجمس أك مف مكتب المجمس  ، "....ككذلؾ المادة  69قد
نصت  " :يضع مجمس الشعب نظامو الداخمي لتنظيـ أسمكب العمؿ فيو ككيفية ممارسة ميامو  ،وتحديد
اختصاصات مكتب المجمس "  ،كالمادة  71فقد نصت  " :يتمتع أعضاء مجمس الشعب بالحصانة طيمة مدة
كالية المجمس  ،كال يجكز في غير حالة الجرـ المشيكد اتخاذ إجراءات جزائية ضد أم عضك منيـ إال بإذف
سابؽ مف المجمس ك يتعيف في غير دكرات االنعقاد أخذ إذف مف مكتب المجمس  ،كيخطر المجمس عند أكؿ
انعقاد لو بما ا تخذ مف إجراءات ".
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اغباضرين  ،كال بأس أف يكوف صوت الرئيس عند تساكم األصوات مرجحان تسيًنان
للعمل اإلدارم  ،على أف يتم ربرير ؿباضر ؽبذه االجتماعات يتم طباعتها كإخطار
أعضاء الل نة العامة بتفاصيل ؾبريات ىذه االجتماعات الدكرية خالؿ أربع كعشرين
ساعة من انتهاء اجتماع مكتب اسلس .
 -4اختصاصات مكتب المجلس  :مل ينص النظاـ الداخلي النافذ سول على
اختصاصات ؼبكتب اسلس يف غالبيتها اختصاصات إدارية مالية  ،مثل اإلشراؼ على
أعماؿ ؿباسبة اسل ػػس  ،كييئة مشركع موازنة اسلس كدرسها  ،كإعداد تقرير اغبساب
اػبتامي يف لخر كل سنة مالية للم لس  ،كاعتبار اؼبكتب دبثابة عبنة إلعداد التقرير
حوؿ أم مشركع يتعلػػق باسلس  ،كعلى أنبية ىذه االختصاصات إال أهنا تبقى
اختصاصات شكلية كال عالقة ؽبا على كبو مباشر جبوىر األداء الربؼباين كبتحديد
اؼبوضوعات اليت سيناقشها اسلس  ،أك خطة عملو يف كافة االختصاصات اؼبناطة بو
دستوريان ،كالسيما ما يؤةر يف مدل فاعلية األداء التشريعي  ،باستثناء ما نصت عليو
اؼبادتٌن  33 -35من النظاـ الداخلي عبهة تعيٌن عباف مؤقتة أك عباف ربقيق عند
غياب اسلس  ،لذلك كاف اؼبقرتح بتوسيع اختصاصات اؼبكتب  ،كنقل الصالحيات
من رئيس اسلس إىل مكتب اسلس كمن أنبها:
 كضع جدكؿ أعماؿ اعبلسات بناءن على اػبطة اؼبقرة من الل نة العامة  ،كىو من أخطراالختصاصات اليت وبتكرىا رئيس اسلس يف النظاـ الداخلي النافذ  ،ألنو بذلك
يتحكم بالوميفة الربؼبانية يف كافة تفاصيلها كأنبها فبارسة االختصاص التشريعي .
 النظر دبنح اإلذف برفع اغبصانة عن عضو اسلس يف غًن أدكار االنعقاد . ازباذ القرار بعقد الدكرات االستثنائية . ازباذ القرار بإحالة مشركعات كاقرتاحات القوانٌن إىل الل نة مباشرة كإخطار اسلسبعد ذلك يف أكؿ جلسة اؼبنصوص عنو يف اؼبادة  54الفقرة /ك /منها .
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 دراسة مدل انطباؽ تقارير الل اف مع النظاـ الداخلي كتقرير إدراجها يف جدكؿاألعماؿ ن5ن.
 تسمية أعضاء كفود ؾبلس الشعب إىل البالد العربية كاألجنبية .ثالثاً -إحداث لجنة دائمة " لجنة شؤون األعضاء " (ٕ):

تعزيزان للمساءلة كالشفافية فإنو من ضمن أكلويات التعديل اؼبطلوب إدخالو على
أحكاـ النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم ىو إحداث عبنة دائمة زبتص بشؤكف
األعضاء تدفع أداء اسلس ككل باذباه النزاىة كالشفافية فبا يقوم من مركزه كسلطتو
كقدرتو على أداء الدكر الرقايب كيؤةر من حيث النتي ة على قدرتو يف فبارسة الوميفة
التشريعية  ،كتتوىل ىذه الل نة النظر يف :
إعداد مدونة سلوك برلمانية ل،عضاء – إعداد آلية لتدريب األعضاء الجدد علىالعمل البرلماني وتقديم الدعم المعرفي لهم حول النظام الداخلي  ،والدستور
النافذ  ،وكيفية تسيير اإلجراءات داخل الجلسة  ،ووسائل التصوي
ونظام اللجوء إليها واالعتراض على نتائج التصوي

المتاحة

– ووضع ضوابط لمسائلة

األعضاء عند عدم االلتزام بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة  ،أو
تكرار المراجعات الخاصة من قبل األعضاء للسلطة التنفيذية  ،وبع

المخالفات

التي قد يرتكبها األعضاء خارج أو داخل المجلس عن عمد أو عن اير عمد
ومن شأنها أن تؤدي إلى إضعاف المركز االجتماعي أو السياسي للعضو أو النيل
من ىيبة السلطة التشريعية ويؤثر من حيث النتيجة في قوة األداء البرلماني
للمجلس.

))1

))2

 مع اإلشارة إلى أف ىذا االشتراط الذم تضمنتو المادة  94مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم لـ يكفمكجكدا في النظاـ الداخمي لكؿ مف المجمس التأسيسي النيابي كالمجمس الكطني لمثكرة في سكرية .
– يقابميا في مجمس الشعب المصرم لجنة القيـ المكاد 25الى  35مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب المصرم
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رابعاً -إحداث لجنة دائمة لمراجعة النظام الداخلي :

البد من العمل على تطوير اآلليات اإلجرائية اليت يعمل هبا ؾبلس الشعب السورم

على كبو دكرم كمع بداية كل دكر تشريعي  ،كالسيما يف ىذه اؼبرحلة كالفرتة القادمة ،
إذ أف اسلس كاستمع السياسي أماـ فرتة انتقالية ربتاج ؼبراجعة مستمرة لكيفية العمل
كمدل جدكل الطريقة اليت يعمل هبا اسلس  ،كمراجعة النتائج كالظواىر اليت رافقت
كتيرافق اؼبرحلة االنتقالية  ،كؿباكلة ذبنب ما ىو خارج اؽبدؼ اؼبرسوـ من تعزيز األداء

الربؼباين للم لس  ،كالسيما األداء التشريعي ككضع اغبلوؿ لكافة الظواىر اليت قد
ترتسخ كتت ٌذر كتكوف كلفة القضاء عليها باىظة معنويان كماديان
تنشػ ػ ػ ػ ػأ  ،كذلك قبل أف ٌ
على استمع كالدكلة  ،كال يصح تكرار الت ربة جبمود أحكاـ النظاـ الداخلي النافذ

تلق السلطة التشريعية عن قصد أو عن اير قصد أية مراجعة أو
حاليان  ،إذ لم ت َ
محاولة لتطوير أدائها المؤسساتي على األقل خالل العقد المنصرم التي شهد حركة
تغيير وتطوير للهيكلية اإلدارية والمؤسساتية لغالبية اإلدارات العامة وباقي
السلطات في الدولة  ،وإحداث العديد من المجالس والهيئات العليا لتعزيز أداء

ىذه المؤسسات ن5ن كاؼبتابع ؽبذه التشريعات التطويرية على أنبيتها القصول كاليت ال
))1

– أمثمة  :مر.ت  22تاريخ  ( 2002 /4/28مؤازرة معاكف الكزير لمكزير في جميع أعماؿ الك ازرة ) ،مر.ت 60
تاريخ  ( 2002/9/17إحداث مجمس استشارم يرتبط بمجمس الكزراء )  ،القانكف  23تاريخ 2003/11/11
(إحداث أمانة عامة في رئاسة مجمس الكزراء )  ،مر.ت  40تاريخ  ( 2005/5/5تنظيـ آلية عمؿ مجمس
الكزراء ) ،القانكف  25تاريخ  ( 2000/12/10تعديؿ مر.ت  84تاريخ ( 1968/8/26مالية المنظمات النقابية
العمالية )  ،القانكف  29تاريخ ( 2000/12/19تعديؿ قانكف التنظيـ الفبلحي  ،) 1974/21القانكف  30تاريخ
( 2000/12/19تعديؿ المرسكـ  250لعاـ  1969الخاص بتنظيـ الجمعيات الحرفية  ،القانكف 31تاريخ
( 2000/12/20منظمة طبلئع البعث)  ،القانكف رقـ ( 43تعديؿ مكاد مف مر.ت 75لعاـ  1963الخاص
بصندكؽ التكافؿ االجتماعي لنقابة المعمميف )  ،القانكف  42تاريخ  ( 2002/6/13نقابة األطباء البيطرييف )،
القانكف  58تاريخ  ( 2002/11/20قانكف االتحاد الرياضي العاـ الذم ألغى المر.ت رقـ  38تاريخ
 ، )1971/2/18القانكف رقـ ( 55إحداث اتحاد الفنانيف التشكيمييف )  ،القانكف  23تاريخ (2005/6/27
الخاص بخزانة تقاعد الميندسيف ) ،القانكف  71تاريخ  ( 2001/12/8إحداث الييئة العامة لمبرنامج الكطني
لمكافحة البطالة ) ،القانكف رقـ  42تاريخ ( 2003/12/21إحداث الييئة السكرية لشؤكف األسرة ) ،القانكف =
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= 22تاريخ  ( 2005/6/20إحداث ىيئة األكراؽ كاألسكاؽ المالية ) ،ـ.ت  68تاريخ  ( 2005/8/18إحداث
الييئة العميا لمبحث العممي ) ،ـ.ت  8تاريخ  ( 2007/12/28إحداث ىيئة االستثمار السكرية ) ،مر.ت 9
تاريخ ( 2007/12/18إحداث المجمس األعمى لبلستثمار ) ،القانكف رقـ  2تاريخ  ( 2005/1/10الخاص
بالمؤسسات كالشركات العامة ) ،القانكف رقـ  28تاريخ  ( 2001/4 /17قانكف إنشاء المصارؼ ) ،القانكف رقـ
 23تاريخ ( 2002/3 /17الخاص بتشكيؿ مجمس النقد كالتسميؼ ) ،ـ.ت  52تاريخ  ( 2005/5/13إحداث
مركز التدريب كالتأىيؿ المصرفي ) ،ـ.ت  68تاريخ ( 2004/9/27إحداث ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف ) ،ـ.ت
 64تاريخ  ( 2003/9/30قانكف الجياز المركزم لمرقابة المالية ) ،القانكف  24تاريخ ( 2006/4/25إحداث
مؤسسات لمصرافة ) ،ـ.ت  507تاريخ  ( 2001 /10 /24النظاـ المكحد لمضابطة المرفأية ) ،القانكف  6تاريخ
 ( 2004/3/23الخاص بالطيراف المدني ) ،القانكف رقـ 26تاريخ  ( 2006/5/23تصنيؼ الطرؽ العامة
كحمايتيا ) ،مر.ت  12تاريخ  ( 2000/8/1حكؿ صدكر البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ الجامعات ) ،مر.ت
 15تاريخ ( 2000/8/5ىيئة عامة لمستشفى تشريف الجامعي ) ،مر.ت  16تاريخ  ( 2000/8/5ىيئة عامة
لمستشفى حمب الجامعي ) ،مر.ت  388تاريخ ( 2000/9/10إحداث المعيد العالي لمبحكث البيئية في جامعة
دمشؽ )  ،مر.ت  389تاريخ  ( 2000/9/10إحداث معيد متخصص لتعميـ المغات في جامعتي حمب كدمشؽ
) ،مر.ت  33تاريخ  ( 2001/12/18إحداث المعيد العالي لبحكث الميزر في جامعة دمشؽ ) ،القانكف 38
تاريخ  ( 2001/6/7إحداث ىيئة عامة لمجمع المغة العربية )  ،ـ.ت  40تاريخ ( 2001/6/23إحداث المعيد
العالي إلدارة األعماؿ ) ،مر.ت  36تاريخ  ( 2001/8/18الخاص بتنظيـ المؤسسات التعميمية الخاصة لمرحمة
ما بعد الدراسة الثانكية)  ،القانكف رقـ  59تاريخ  ( 2001 /10 /24تشكيؿ المجمس األعمى لممعاىد المتكسطة
التابعة لك ازرات كمؤسسات الدكلة ) ،القانكف رقـ  22تاريخ  ( 2002/3/12الييئة العامة لمركز جراحة القمب
كاألكعية بحمب ) ،القانكف  33تاريخ  ( 2002/4/8إحداث الييئة العامة لمتقانة الحيكية )،مر.ت  25تاريخ
( 2002/5/8إحداث الجامعة االفتراضية السكرية ) ،مر.ت  27تاريخ ( 2002/5/14إحداث المعيد الكطني
لئلدارة العامة ) ،القانكف  32تاريخ  ( 2003/11/25إحداث المعيد العالي لمدراسات كالبحكث السكانية )،
مر.ت  68تاريخ  ( 2005/8/18إحداث الييئة العميا لمبحث العممي ) ،القانكف رقـ  6تاريخ ( 2006/1/5
الخاص بتنظيـ الجامعات ) ،مر.ت  27تاريخ ( 2007/4/ 13المعيد العالي إلدارة المياه )  ،القانكف  50تاريخ
 ( 2002/7/9إحداث الييئة العامة لشؤكف البيئة ) ،مر.ت  42تاريخ  ( 2001 /6/30إحداث الييئة العامة
لمبحكث الزراعية )  ،القانكف  20تاريخ  ( 2005/6/17إحداث الييئة العامة إلدارة كتطكير الغاب ) ،مر.ت 34
تاريخ  ( 2006/ 8/14إحداث الييئة العامة إلدارة كتنمية البادية ) ،مر.ت  87تاريخ  ( 2005/9/28إحداث
ىيئة لممكارد المائية ) ،القانكف  37تاريخ  ( 2005/ 12/2إحداث الييئة العامة لممكاصفات كالمقاييس العربية
السكرية ) ،مر.ت  50تاريخ  ( 2003/2/4إحداث الشركة السكرية لمغاز )  ،مر.ت  162تاريخ 2003/4/30
(إحداث الشركة السكرية لتكزيع الغاز )  ،القانكف  54تاريخ ( 2004/12/27إحداث المركز الكطني لمزالزؿ)،
القانكف  8تاريخ  ( 2006/2/20إحداث ىيئة الكتاب ) ،مر.ت  42تاريخ  ( 2000/8/30إحداث معيد لتأىيؿ
األطر القضائية ) ،القانكف  3تاريخ  ( 2007/2/27إحداث ىيئة عامة لبنؾ العيكف ) ،مر.ت  39تاريخ
 ( 2006/9/15إحداث ىيئة عامة لمتشغيؿ كتنمية المشركعات ) ،القانكف  14تاريخ  ( 2005/5/28إنشاء
اتحاد الناشريف )...
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مهمٌن  :إن بقاء زمام المبادرة
يبكن إنكارىا أك ذباىلها يبكن أف يستنتج أمرين ٌ
التشريعية بيد السلطة التنفيذية لن يؤدي إلى تقديم مشروعات قوانين لتطوير عمل
مجلس الشعب السوري أو مراجعة أدائو والعمل على تأمين اآلليات الالزمة
لتطويره  ،إما ألف السلطة التنفيذية عند ذلك ستتمسك دببدأ فصل السلطات
عاؿ للدراسات الربؼبانية اؼبتخصصة أك معهد و
كاستقالليتها  ،رغم أف إحداث معهد و
عاؿ
للتطوير الربؼباين كاػبربات اؼبرتبطة بو  ،أك ؾبلس أعلى للدراسات االستشارية العلمية
كاؼبعلومات اؼبستقل ػ ػ ػ ة  ،لن يبس باستقالؿ السلطات  ،يف حٌن أف حقيقة األمر أهنا غًن
معنية أصالن بوجود ؾبلس قوم قادر على اؼبناكفة ك احملاج ة بقوة اؼبعلومات اؼبتوفرة
لديو كاألجهزة اؼبساعدة  ،كبآلية إدخاؿ التعديالت أك اقرتاح القوانٌن  ،واألمر اآلخر

تصور مدل اغباجة لتطوير اؼبؤسسات
أنو ال يبكن أماـ ىذا الكم من القدرة على ٌ
كاإلدارات التابعة للسلطة التنفيذية أف يكوف اغبزب القائد للدكلة كاستمع يف مل دستور
 ، 5534رغم امتالكو لألغلبية اغبزبية داخل اسلس اليت ال يبكن أف ييقدـ اقرتاح دكف

موافقة القيادة اغبزبية  ،كرغم أف ىذه األغلبية نفسها كانت تطالب بتعديل النظاـ
ن5ن
تصور أف يكوف ىذا اإلنباؿ بالتعديل غًن
،
الداخلي منذ الدكر التشريعي اػبامس
ٌ
مقصود  ،لكن سلطة رئيس اسلس الذم يقود السلطة التشريعية كىو العضو يف قيادة
حزب البعث العريب االشرتاكي  ،ىذه السلطة اليت ذبمع بٌن الصفتٌن اإلدارية كالسياسية
ىي اليت كانت تقف كراء ىذا اإلنباؿ  ،الذم ال يىسعينا القوؿ بعد االستعراض الذم
قدـ يف ىامش الصفحة السابقة إال بأنو كاف مرغوبان بو .
كبالعودة لل نة مراجعة النظاـ الداخلي اؼبقرتح إحداةها فإنَّو لضماف اغبياد يف عملها
يتعٌن أف تكوف مشكلة كفقان ؼببدأ اؼبساكاة بٌن ـبتلف القول السياسيػة ن األغلبية /
األقلية  /اؼبستقلٌن ن بعيدان عن مبدأ التمثيل النسيب  ،كعلى أف يكوف فبثلو ىذه القول
))1

– يتأكد ذلؾ عند العكدة إلى مذاكرات مجمس الشعب السكرم كما كرد في الجمسة الرابعة بتاريخ 1998/12/28
مف الدكرة العادية األكلى مف الدكر التشريعي السابع

621

من األعضاء ذكم الكفاءة اؼبهنية يف اساؿ الربؼباين كالقانوين  ،كمراعاة أف يكوف نصف
أعضاء الل نة من األعضاء القدامى يف اسلس كالنصف اآلخر من األعضاء اعبدد ،
كعلى أف يكوف من حق ىذه الل نة شأهنا شأف باقي الل اف الدائمة االستعانة
باػبربات الوطنية اؼبستقلة لتوسيع خيارايا يف النظر ألحكاـ النظاـ الداخلي كتطويرىا .
خامساً – الشعبة البرلمانية العربية السورية  :خال النظاـ الداخلي سلس الشعب
السورم من أية أحكاـ تتعلق بالشعبة الربؼبانية ن5ن  ،كمن أحكاـ تربط بينو كبٌن النظاـ
))1
المقر مف الييئة العامة لمشعبة كالصادر
– كلمعرفة المزيد عف النظاـ الداخمي لمشعبة البرلمانية العربية السورية ي
عف رئيس مجمس الشعب رئيس المجنة التنفيذية لمشعبة البرلمانية العربية السكرية بتاريخ  2000/10/17ندرج

ىذا النظاـ كذلؾ لندرة الحصكؿ عميو حتى مف أعضاء مجمس الشعب (( المادة األولى -1 ":يشكؿ مجمس
الشعب شعبة تسمى " الشعبة البرلمانية العربية السكرية لممؤتمرات البرلمانية  -2،جميع أعضاء المجمس

أعضاء في الشعبة  -3 ،يمكف أف يقبؿ في عضكية ىذه الشعبة أعضاء المجالس التشريعية السابقكف الذيف
كانكا أعضاء في الشعبة  ،كاشترككا في أعماؿ مجمس االتحاد البرلماني العربي كالدكلي  ،كاستمركا في القياـ
بكاجباتيـ نحك الشعبة بمقتضى نظاميا  ،كقبمت المجنة التنفيذية اشتراكيـ "  ،المادة الثانية  " :الغاية مف تشكيؿ

الشعبة ىي تمثيؿ المجمس كتنظيـ مساىمتو في أعماؿ االتحاد البرلماني العربي كالدكلي كسائر الييئات
كالمؤسسات البرلمانية العربية كالدكلية التي يقرر المجمس االشتراؾ في عضكيتيا أك المساىمة في أعماليا" ،
المادة الثالثة  " :تجتمع الشعبة بييئتيا العامة مرتيف في السنة عمى األقؿ بدعكة مف الرئيس  ،كيتـ االجتماع
األكؿ في شير تشريف الثاني مف كؿ سنة  ،كيجكز اجتماعيا بقرار مف المجنة التنفيذية أك إذا طمب ذلؾ ثمث
عدد األعضاء عمى األقؿ  .يخصص ترجيحا االجتماع األكؿ النتخاب المجنة التنفيذية كاالجتماع الثاني لمبحث
في تحديد المكازنة كالمكاضيع المعركضة لممناقشة مف قبؿ االتحاد البرلماني العربي كالدكلي كغيرىما مف
المؤسسات البرلمانية العربية كالدكلية  ،أك القتراحات األبحاث مف قبؿ الشعبة لبلتحاديف أك لغيرىما  ، ".المادة

الرابعة  " :يؤدم كؿ عضك مف أعضاء الشعبة اشتراكا سنكيا قدره مائة ليرة سكرية تدفع إلى الخازف قبؿ آخر
شير تشريف األكؿ مف كؿ سنة أك خبلؿ شيريف مف تاريخ اجتماع المجمس أك تشكيؿ الشعبة إذا تأخر اجتماعو
عف التاريخ المذككر "  ،المادة الخامسة  " :تختص الييئة العامة لمشعبة بما يمي  -1 :إقرار االشتراؾ السنكم
الذم تؤديو الشعبة لبلتحاد البرلماني العربي كالدكلي كغيرىما مف المؤسسات البرلمانية المقرر االشتراؾ فييا ،

 -2تحديد مبمغ اإلعانة التي يطمب إدراجيا في مكازنة مجمس الشعب لتأميف النفقات البلزمة ألعماؿ الشعبة ،
 -3التصديؽ عمى مكازنة الشعبة كالمكافقة عمى الحساب الختامي الذم يقدمو الخازف عف الفترة قاـ فييا بميمتو
 ،كذلؾ بناء عمى تقرير يقدمو مراجعاف لمحسابات تعينيما الييئة العامة  -4 ،المكافقة عمى تقرير المجنة التنفيذية
عف السنة السابقة كتحديد سياسة ا لشعبة العامة بالنسبة لمختمؼ المكضكعات العربية كالدكلية المعركضة عمييا ،
 -5تقديـ المقترحات إلى مجمس الشعب بشأف االشتراؾ في المؤسسات كالييئات البرلمانية العربية كالدكلية
كاالنسحاب منيا  ".المادة السادسة  " :تتألؼ المجنة التنفيذية لمشعبة مف رئيس كأميف سر كخازف كثماني=
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الداخلي للشعبة الربؼبانية  ،كمن الضركرم تعريف أعضاء ؾبلس الشعب السورم دباىية
الشعبة الربؼبانية العربية السورية  ،كدكرىا كالنظاـ الداخلي الذم وبكم عملها  ،ككذلك
تفعيل دكر ىذه الشعبة يف أجهزيا التنفيذية لدراسة مدل التوافق بٌن التشريعات النافذة
كاؼبراجعات اؼبقرة تشريعيان يف توصيات اؼبؤسبرات الدكلية كالعربية أك يف الربؼبانيٌن الدكيل
كالعريب حوؿ مثال"نحقوؽ اؼبرأة -حقوؽ اإلنساف  -عقوبة اإلعداـ -تشريعات مكافحة
=كعشريف عضكا""  ،المادة السابعة  -1 " :رئيس المجمس ىك رئيس الشعبة كرئيس لجنتيا التنفيذية حكما" -2 ،
تنتخب المجنة التنفيذية مف بيف أعضائيا في اجتماعيا األكؿ عمى التكالي نائب الرئيس كأميف السر كالخازف كفؽ
قكاعد النظاـ الداخمي لممجمس  ".المادة الثامنة  " :تتكلى المجنة التنفيذية لمشعبة األعماؿ التالية  -1 :النظر في
طمبات االنتساب المقدمة إلى الشعبة مف أعضاء المجالس التشريعية السابقيف  -2 ،تحضير برنامج أعماؿ

الشعبة كتنظيـ نشاطاتيا  -3 ،تعييف مندكبي الشعبة لدل مجمس االتحاد البرلماني العربي كالدكلي كمختمؼ
ىيئاتيما كغيرىما مف المؤسسات كالييئات المشتركة فييا  ،ككذلؾ تعييف ممثمي الشعبة في المؤتمرات
كاالجتماعات العربية كالدكلية  -4 ،تنفيذ ق اررات كتكصيات مؤتمرات كمجالس االتحاد البرلماني العربي كالدكلي
ضمف إطار السياسة التي ترسميا الشعبة في ىيئتيا العامة ألكجو نشاطاتيا  -5 ،تحضير مكازنة الشعبة
كالمكافقة عمى نفقاتيا كادارة شؤكنيا المالية  -6 ،تقرير اشتراؾ الشعبة في االجتماعات البرلمانية العربية كالدكلية
المختمفة  -7 ،تنفيذ أحكاـ كنظـ الييئات البرلمانية العربية كالدكلية فيما يتعمؽ بمساىمة الشعبة في أعماليا ،
 -8تعييف مكظفي الشعبة اإلدارييف  -9،تقديـ تقرير عف أعماؿ الشعبة كنشاطاتيا خبلؿ السنة السابقة إلى
الييئة العامة  -10 ،كضع مشركع النظاـ الداخمي لمشعبة أك تعديمو "  ،المادة التاسعة  ":تبميغ الق اررات التي
تصدرىا المؤتمرات العربية كالدكلية إلى جميع أعضاء الشعبة  ،كلمييئة العامة أف تقرر إحالة ما ترل ضركرة
إلحالتو إلى الحككمة أك إصدار تشريع بشأنو "  ،المادة العاشرة  " :عمى رئيس كفد الشعبة الذم يشترؾ في
مؤتمرات كمجالس االتحاد البرلماني العربي كالدكلي أف يقدـ إلى الييئة العامة بكاسطة المجنة التنفيذية تقري ار عف
األعماؿ التي ساىـ فييا الكفد "  ،المادة الحادية عشرة  " :مدة كالية المجنة التنفيذية سنة كاحدة مف تاريخ
انتخابيا  ،كيمكف بعد مركر ثبلثة أشير مف تاريخ كاليتيا إعادة انتخاب أعضائيا  :أكال -إذا تقدـ أكثرية

أعضائيا باستقالتيـ  ،ثانيا -إذا تقدـ عشرة مف أعضاء الشعبة باقتراح حجب الثقة عف المجنة كأيدتو األكثرية
المطمقة ألعضاء الشعبة "  ،المادة الثانية عشرة " :في حاؿ انتياء كالية المجمس أك تعذر انتخاب لجنة تنفيذية
جديدة تستمر المجنة التنفيذية في القياـ بأعماليا حتى اجتماع المجمس الجديد أك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة " ،

المادة الثالثة عشرة  " :األميف العاـ لممجمس ىك األميف العاـ لمشعبة  ،كيشرؼ عمى تنظيـ أعماؿ مكظفي
الشعبة اإلدارييف  ،كىك مسؤكؿ أماـ رئيس الشعبة عف حسف سير تمؾ األعماؿ "  ،المادة الرابعة عشرة " :
يجكز تعديؿ ىذا النظاـ بناء عمى اقتراح المجنة التنفيذية أك عمى اقتراح عشرة مف أعضاء المجنة  ،كتدعى الييئة
العامة لبلنعقاد كالنظر في التعديؿ كيتـ قرار التعديؿ بأكثرية األعضاء المطمقة  ، ".المادة الخامسة عشرة " :
ينشر ىذا النظاـ في الجريدة الرسمية مف قبؿ رئيس مجمس الشعب كيعمؿ بو مف تاريخ إق ارره " )).
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الفساد قوانٌن البيئة ....ن كذلك بعد عرضها على الشعبة الربؼبانية لل مهورية العربية
السورية كالتصويت عليها  ،كإف اؼبركز القانوين الذم تكتسبو ىذه التوصيات بإقرارىا وبتاج
إىل متابعة تشريعية من قبل ؾبلس الشعب السورم كلن تتم ىذه اؼبراجعة كاؼبتابعة
للمقررات كالتوصيات يف مل غياب اؼبعرفة بنظاـ الشعبة الربؼبانية كإهباد رابط تنظيمي لو
ن5ن
داخل النظاـ الداخلي سلس الشعب.

ادلطهة انثاٍَ
تؼدَم أحكاو اننظاو انداخهٍ ادلرتثطح تاألداء انتشرَؼٍ

إف اغباجة اؼباسة إلعادة النظر على كبو كلي بأحكاـ النظاـ الداخلي سلس
الشعب السورم كالسيما ما أصبح منها ـبالفان ألحكاـ الدستور كما ىو اغباؿ يف
الباب الثالث اؼبتعلق بطعوف العضوية يف ؾبلس الشعب السورم  ،ككذلك الفصل الثاين
من الباب السادس اؼبتعلق باالعرتاض على دستورية القوانٌن  ،كالفصل األكؿ من الباب
الثالث عشر اؼبتعلق برتشيح رئيس اعبمهورية  ،فإف كل ذلك ال يغين عن اغباجة إلعادة
النظر باألحكاـ اليت مل تعد زبدـ ركحية األحكاـ الدستورية اعبديدة كالسيما الدكر
التشريعي اؼبطلوب من ؾبلس الشعب كاؼبناط بو أصالن  ،كما تضمنتو صياغة نص اؼبادة

 33من دستور  1051ن يمارس أعضاء ؾبلس الشعب حق اقرتاح القوانٌن  ....ن ،
يف حٌن أف إرادة اؼبشرع يف الدستور اؼبلغى كانت قد ذىبت إىل جواز استعماؿ ىذا
))1
– لـ تجتمع الشعبة البرلمانية في الجميكرية العربية السكرية خبلؿ الدكر التشريعي الثامف مثبلن إال اجتماعان كاحدان

فقط
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اغبق من قبل ؾبلس الشعب فبثالن بأعضائو عندما نصت اؼبادة  30على أنو نألعضاء
ؾبلس الشعب حق اقرتاح القوانٌن ....ن ،كإذا سلٌمنا بأف أحكاـ النظاـ الداخلي ال تأيت
من فراغ  ،كإمبا تصاغ كفق البيئة كالظركؼ السياسية اليت كضعت فيها فإف التعديل
الدستورم كمركؼ اؼبرحلة االنتقالية اليت يعيشها القطر وبتم علينا اإلشارة إىل بعال
أحكاـ النظاـ الداخلي اليت ال زبالف الدستور يف أحكامو صراحةن  ،لكن بقاءىا دكف
تعديل ييقوض الغايات اليت ق من أجلها إصدار الدستور اعبديد  ،كىذا لن يكوف حتمان
يف مصلحة الوطن كاؼبواطن .
إف اػبوض يف غمار إعداد مقرتح لنظاـ داخلي جديد يت اكز حدكد ى ػذا
البحث  ،كما يىهم نا يف ىذا السياؽ اإلشارة فقط إىل أحكاـ النظاـ الداخلي اليت ترتبط
على كبو مباشر أك غًن باألداء التشريعي سلس الشعب السورم كربتاج إىل تعديل ،

كنعتقد بأف ىذا التعديل سيؤدم إىل تعزيز ىذا األداء  ،كسنبدأ أكالن باألحكاـ غًن
اؼبرتبطة على كبو مباشر ل ننتقل للبحث باألحكاـ اؼبرتبطة على كبو مباشر كذلك
ضمن فرعٌن :
الفرع األول  :األحكام اير المرتبطة مباشرة باألداء التشريعي
الفرع الثاني  :األحكام المرتبطة مباشرة باألداء التشريعي
الفرع األول
األحكام اير المرتبطة مباشرة باألداء التشريعي
إف األحكاـ اليت يتضمنها النظاـ الداخلي  ،كيتعٌن على ؾبلس الشعب السورم
مراعايا أةناء القياـ بومائفو كالسيما الوميفة التشريعية منها  ،قد تكوف خاصة بالعملية
التشريعية كإجراءايا  ،أم أهنا مرتبطة هبا مباشرة  ،أك أهنا قد تؤةر فيها رغم أهنا ال تتعلق
بإقباز ىذه العملية مباشرنة  ،كتباعان سنعرض ؽبذه األحكاـ األخًنة اليت يتعٌن تعديلها:
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أوالً -سلطة رئيس المجلس بذدارة الجلسات :

بعد أف اقرتحنا فيما سبق تقليص صالحيات رئيس اسلس  ،كإعطاء ىذه
الصالحيات ؼبكتب اسلس ككذلك لل نة العامة اؼبقرتحة للم لس  ،كمنها ربديد مواعيد

اعبلسات كجدكؿ أعماؿ اسلس ألنبية ىذه الصالحيات كربكم رئيس اسلس من خالؽبا
بالعمل الربؼباين بعيدان عن الصيغة اؼبؤسساتية الديبقراطية  ،فإف من صالحيات رئيس
اسلس اليت تضمنتها اؼبادة  51من النظاـ الداخلي ىو حقو يف أف "يوضح موضوعان يراه

ن5ن
أمر
غامضان أك يستوضح عنو "  ،أما عبارة يستوضح عن موضوع يراه غامضان فإنو ه
مفهوـ كينس م مع مبدأ إدارة اعبلسة " ،كالغًن" ىو من سيوضحو  ،يف حٌن أف عبارة
يوضح أمران يراه غامضان ىي عبارة مفتوحة على كل االحتماالت كدكف أية ضوابط  ،كبناءن
على ذلك جرل العرؼ الربؼباين يف ؾبلس الشعب السورم من قبل رؤساء اسالس اؼبتعاقبة

على إبداء الرأم من على سدة الرئاسة  ،كتقدًن مداخلة يف صلب اؼبوضوع اؼبطركح
للنقاش  ،كدبا يتضمن ذلك من تدخل كاضح كتوجيو لدفة سًن اؼبناقشات  ،كما ىبلفو
من إوباء يؤةر يف قناعة األعضاء  ،كيؤةر من حيث النتي ة يف نتي ة التصويت  ،كيف ازباذ
القرارات يف اعبلسة العامة كالسيما أةناء مناقشة تقارير الل اف اؼبتعلقة دبشاريع القوانٌن ،
إما باؼبوافقة على االنتقاؿ ؼبناقشة مواد مشركع القانوف أك عدـ االنتقاؿ كرفال اؼبشركع ،
أك عبهة إقفاؿ باب النقاش  ،أك إحالة أك عدـ إحالة ىذه التعديالت إىل الل نة كالسيما
اؼبقرتحات اؼبقدمة من األعضاء أةناء اعبلسة العامة  ،كاؼبتعلقة بتعديالت على نصوص
مواد مشاريع القوانٌن اؼبعركضة يف اعبلسة العامة  ،أك اؼبوافقة على التعديالت اؼبقرتحة يف
تقرير الل نة عند التصويت .
كضمانان للحيادية يف العمل الربؼباين كالتشريعي بوجو خاص  ،كألف اؼبتابع
للمداخالت اليت يتقدـ هبا رئيس ؾبلس الشعب السورم كحبكم عالقتو باغبزب اغباكم

))1

– ىذه العبارة (( يكضح مكضكعان يراه غامضان أك يستكضح عنو )) لـ تكف مكجكدة في المادة  10مف النظاـ

الداخمي لمجمس الثكرة لعاـ  ، 1965ككذلؾ لـ تكف مكجكدة في المادة  10مف النظاـ الداخمي لممجمس التأسيسي
كالنيابي السكرم لعاـ 1957
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من على سدة الرئاسة يدرؾ مدل ح م العمل على تعزيز ةقافة اإلتكالية كالتبعية بٌن
األعضاء ن5ن كإف اؼبقرتح يف ىذا اػبصوص ىو :
 أف ال يتدخل رئيس اسلس يف اؼبناقشات دبا يفيد إبداء الرأم أك تأييد جانب منو ،إال بعد أف يتخلى عن كرسي الرئاسة لنائبو حا ينتهي النقاش يف اؼبوضوع الذم كاف لو
رأيان فيو ،أسوة برؤساء غالبية برؼبانات العامل كالربؼبانات العربية ن مصر – الكويت  -لبناف
ن1ن
– األردف ن .
 النص صراحة على ضركرة أف هبمد نشاطو اغبزيب خالؿ رئاستو للم لس ضمانانغبيادية رئاسة اسلس يف إدارة اعبلسات .

))1

– كلمتدليؿ عمى مدل خطكرة المداخبلت التي يقدميا رئيس مجمس الشعب السكرم كما تكرسو مف نمطية معينة
ألداء مجمس الشعب فإننا نكرد مداخمة لو مجيبان عمى مداخمة أحد األعضاء " أف المجمس يطرح معاناة الناس
ورغباتيـ  ،لكف الذي بيده دراسة ىذه األمور واقرارىا ىي القيادة السياسية التي ليا النظرة األوسع واألبعد

والمعرفة الدقيقة بإمكانات القطر المادية واالجتماعية  ،نعـ نحف نقوـ بنقؿ أصوات الشعب وأحالميـ ورغباتيـ
لمقيادة السياسية  ،وىي تقوـ بالدراسة  ،وعندما تصبح اإلمكانات متوفرة تصدر ما يمزـ مف ق اررات  ،وىذا ال
يعني أف ىذا الطرح غير مطموب في المجمس ولكف إقرار مثؿ ىذا القرار ىو لمقيادة السياسية " ! مف مذاكرات

مجمس الشعب السكرم لمدكر التشريعي السابع في الدكرة العادية األكلى مف الجمسة الرابعة في ،1998/12/28
فيؿ ىناؾ أبعد مف ذلؾ في الخمط بيف المفاىيـ الدستكرية كضربان بعرض الحائط لمبدأ فصؿ كاستقبلؿ السمطات
 ،كفي مصادرة دكر مجمس الشعب السكرم التشريعي ؟كحقيقة النظرة التي تممكيا قيادة المجمس لدكر المجمس

))2

عمى أنو "عرض حمجي" فقط
– المادة  6مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري "  ..لمرئيس أف يبدم رأيو باالشتراؾ في مناقشة أية
مسألة معركضة  ،كعندئذ يتخمى عف رياسة الجمسة  ،كال يعكد إلى مقعد الرياسة حتى تنتيي المناقشة التي

اشترؾ فييا "  ،المادة  9مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب األردني  " :لمرئيس حؽ االشتراؾ في مناقشات
المجمس  ،كفي ىذه الحالة يتخمى عف كرسي الرئاسة كال يعكد إليو إال بعد انتياء النقاش "  ،المادة  77مف

النظاـ الداخمي لمجمس األمة الكويتي " ليس لمرئيس أف يشترؾ في المناقشات إال إذا تخمى عف كرسيو  ،كال يعكد
إليو إال بعد أف تنتيي المناقشة التي اشترؾ فييا "  ،المادة  66مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب المبناني "

...أما إذا شاء الرئيس االشتراؾ في المناقشة كاتخاذ مكقؼ مف المشركع فعميو أف يترؾ المنصة كيكلي الرئاسة

نائبو أك أكبر األعضاء الحاضريف سنان في حاؿ غياب نائب الرئيس كأف يجمس في مقاعد النكاب إلى أف ينتيي
بحث المكضكع " .
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 أف يتم انتخاب رئيس اسلس لكامل مدة الدكر التشريعي مبدئيان  ،إال إذا تقدـ عضوأك أكثر من األعضاء بطلب إعادة االنتخابات ؼبركز رئيس اسلس  ،كأيدت ىذا الطلب
أغلبية خاصة يصار إىل النص عليها ضمن أحكاـ النظاـ الداخلي .
 أف ينص النظاـ الداخلي صراحةن على للية يتم فيها التظلم من فبارسات رئيس اسلسكطرح ذلك على اسلس تعزيزان للشفافية كاؼبساءلة الديبقراطية .

ثانياً -مهلة إعالن جدول األعمال :

أحد أىم العوامل اليت تقف حائالن دكف التحضًن اعبيد للمناقشة دبشاريع القوانٌن
كتقارير الل اف اؼبعدة حوؽبا  ،أك حا الصطحاب ىذه التقارير اليت ستناقش يف اعبلسة
العامة مع اؼبستندات كالوةائق اليت وبتاجها األعضاء ىو اإلعالف عن جدكؿ األعماؿ قبل
بدء اعبلسة خبمس ساعات فقط ن5ن ،رغم أف مداخالت أعضاء ؾبلس الشعب كيف كل
اجتماع كجلسة ؼبناقشة عمل اسلس يطالبوف باإلعالف عن جدكؿ األعماؿ على كبو
أسبوعي أك على األقل قبل ةالةة أياـ من بدء اعبلسة ن1ن ،من أجل اإلعداد كأعضاء
ككم موعات  ،أك داخل الكتل للمناقشة اؼبتأنية كاؼبدعمة باؼبعرفة حوؿ تفاصيل تقرير
الل نة اػباص دبشركع القانوف اؼبطركح على جدكؿ األعماؿ بوقت كاؼ  ،كاقرتاح
التعديالت الضركرية كالتمحيص بدقة يف األحكاـ القانونية اليت سيتم التصويت عليها .

ثالثاً – التشدد في نصاب الحضور عند التصوي :

العديد من مشاريع القوانٌن اليت أقرت يف ؾبلس الشعب لبعال موادىا أك أةناء

التصويت على ؾبمل مشركع القانوف ق استنادان لنص اؼبادة  40من النظاـ الداخلي  ":ال

تعقد اعبلسات إال حبضور أكثرية األعضاء ،وال يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من
الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة  ،ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً

))1

))2

– نصت المادة  35مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم "  -يجب إعبلف جدكؿ األعماؿ عمى لكحة
اإلعبلنات في المجمس قبؿ ابتداء الجمسة بخمس ساعات عمى األقؿ".
– راجع مذاكرات مجمس الشعب الجمسة الثانية المؤرخة في  2003/3/17مف الدكرة العادية األكلى مف الدكر
التشريعي الثامف .
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عن التصوي

" ككذلك لنص اؼبادة  23من النظاـ " يتخذ اسلس قراراتو كيقر القوانٌن

على أساس أكثرية عدد اؼبس لٌن حاضرين يف بدء اعبلسة عند طرح القرار أو مشروع
القانون على التصوي

كيستثىن من ذلك األمور اليت حدد ؽبا الدستور أك ىذا النظاـ

أكثرية معينة "  ،أم أف بعال اؼبشاريع كانت تقر من قبل عدد يقل عن طبسٌن عضوان ،
كقد سبت اإلشارة لنفان إىل مضابط اعبلسات اليت كاف ينوه فيها رئيس اسلس كأعضاء
اسلس إىل ىذه الظاىرة  ،وتفادياً لذلك وتعزيزاً ل،داء التشريعي الذي ال يتم إال
والفعالة من االبية األعضاء  ،فذنو البد من النى صراحةً كما ىو
بالمشاركة الحقيقية ّ
عليو األمر في الالئحة الداخلية لمجلس الشعب المصري(ٔ) ،بأن ال يتخذ المجلس
أي قرار اير إجرائي أي جوىري  ،أو التصوي

على مشاريع القوانين إال بحضور

أالبية أعضاء المجلس المطلقة  ،وعلى المجلس أن يتحقق من نصاب الحضور
ىذا قبل الشروع في التصوي  ،وأن ال يترك ذلك رىناً بذرادة األعضاء تمسكوا
بذثارتـ ـ ــو أو انصرفوا عنـ ــو (ٕ) ،مع تفعيل مساءلة األعضاء وفق أحكام النظام الداخلي
بعد تشديدىا إضافة إلى نشر خالصة عن اإلجراءات المتخذة بحق العضو من
المجلس في مقر اإلدارة المحلية لدائرتو االنتخابية ضماناً لمزيد من الشفافية ،
كللقضاء على ماىرة غياب األعضاء عن اعبلسػات العامػػة أك اجتماعات الل ػ ػ ػ ػ ػػاف ،
()1

– حيث نصت المادة  587مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم  ":إذا بدا اجتماع المجمس صحيحا،
استمر كذلؾ ،كلك غادر بعض األعضاء الحاضريف قاعة الجمسة  ،كلممجمس في ىذه الحالة أف يستمر في
مناقشة المكضكعات المعركضة عميو بعد تنبيو رئيس المجمس األعضاء إلى الحضكر لقاعة الجمسة  ،كال يجكز

لممجمس في جميع األحكاؿ أف يتخذ ق ار ار" في المسائؿ غير اإلجرائية البحتة ،إال بحضكر أغمبية أعضائو ،كذلؾ
))2

دكف إخبلؿ بأم نص خاص يشترط عددا أكثر مف ذلؾ لصحة االجتماع".
– كمما يجدر اإلشارة إليو أف المادة  122مف النظاـ الداخمي لممجمس التأسيسي كالنيابي لعاـ  1957كاف قد

نص عمى ذلؾ " ال يجكز لممجمس أف يقرر ق ار ار" أك يصكت عمى مجمؿ مشركعات القكانيف أك االقتراحات
بقكانيف إال بحضكر أكثرية النكاب المطمقػػة "  ،ككذلؾ المادة  114مف النظاـ الداخمي لممجمس الكطني لمثكرة لعاـ
 " 1965ال يجكز لممجمس أف يقرر ق ار انر أك يصكت عمى مجمؿ مشركعات القكانيف أك االقتراحات بقكانيف إال
بحضكر أكثرية األعضاء المطمقة "
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كالسيما يف السنة األخًنة من الدكر التشريعي  ،كماىرة عدـ متابعة اغبضور حا هناية
اعبلسة العامة  ،ك اػبركج من اعبلسة العامة دكف استئذاف  ،كمهور ذلك كلو على لوحة
الكرتكنية تبٌن ـبطط بياين غبضور األعضاء كمؤشر بالبفاض نسبة اغبضور بطريقة رقمية .
الفرع الثاني
األحكام المرتبطة مباشرة باألداء التشريعي
نص النظاـ الداخلي يف ؾبلس الشعب على أحكاـ ربدد طريقة إقباز اسلس لعملو
َّ
التشريعي اؼبتعلق بدراسة كمناقشة كإقرار مشاريع كاقرتاحات القوانٌن  ،كمن الضركرم
تعديل بعال ىذه األحكاـ بغية تطوير األداء التشريعي كتعزيزه كإزالة العوائق اإلجرائية
ليتمكن اسلس من امتالؾ زماـ اؼببادرة التشريعية يف تعديالت على مشركع القانوف أك
التقدـ باقرتاحات القوانٌن  ،كتعزيز قدرتو على إقرارىا .
أوالً -األحكام المتعلقة بأعمال اللجان :

ألنبية العمل الذم تقوـ بو الل اف باؼبناقشة كإعداد التقارير حوؿ اؼبواضيع احملالة إليها
من اسلس كاليت ستعرض على اعبلسة العامة  ،فإف اقرتاح بعال التعديالت ؼبا ىو مرتبط
صب يف الغاية اؼبتوخاة من تفعيل دكرىا يف صناعة العمل التشريعي
بعمل ىذه الل اف يى ي

على كبو أفضل كمنها :

ٔ -تفعيل مساءلة األعضاء عن عدـ حضور اجتماعات الل اف كفق ضوابط جديدة
للتشديد بعد تعديل نصوص اؼبواد  531- 535- 530من النظاـ الداخلي من قبل

عبنة جديدة تتعلق بشؤكف األعضاء .ن اغبسم اؼبايل – النشر كاالعالف عن الغياب ن.
ٕ -تدوين اآلراء المخالفة في تقرير اللجنة على نحو إلزامي  :كجوب إدراج نص يف
النظاـ الداخلي يلزـ الل نة الدارسة ؼبشركع أك اقرتاح القانوف  ،كاليت تيعد التقرير بتدكين
كافة اآلراء اؼبخالفة حوؿ اؼبواضيع أك اؼبقرتحات اؼبختلف عليه ػػا  ،كذلك من مبدأ
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الشفافية  ،كألنو من حق األعضاء باعبلسة العامة معرفة كافة اآلراء اليت طرحت يف
اجتماع الل نة .
كيف حاؿ كاف عدد اآلراء اؼبخالفة يف اؼبوضوع اؼبطركح على اجتماع الل نة نصف
عدد األعضاء اؼبؤيدين كما فوؽ  ،فإنو يتعٌن سبكٌن األعضاء الذين يبلكوف رأيان ـبالفان
ؼبا انتهى إليو تقرير الل نة من انتداب أحدىم إىل جانب مقرر الل نة الذم يدافع عن
رأم األكثريػػة  ،كذلك لتقدًن كجهة النظر كالدفاع عن اآلراء اؼبخالفة كتوضيحها أماـ
األعضاء يف اعبلسة العامة ن5ن ،ليتمكن األعضاء يف اعبلسة العامة سواء كانوا أعضاء
يف الل نة أـ يف غًنىا من اإلحاطة بكافة اآلراء كالبدائل اؼبقرتحة كؾبريات ما ق يف
اجتماع الل نة كالتصويت بناء"على بينة معرفية كاسعة .
ٖ -المهلة المتعلقة بتوزيع تقارير اللجان على األعضاء  :من أجل زيادة فاعلية
األعضاء يف اؼبشاركة يف مناقشة تقرير الل نة يتعٌن تعديل اؼبادة  54من النظاـ
الداخلي سلس الشعب السورم  :اليت تنص على أنو " هبب أف يطبع تقرير الل نة
كيوزع على األعضاء قبل الجلسة المخصصة لدراستو بأربع وعشرين ساعة على
ٌ

األقل  ، ".حبيث يصبح توزيع تقرير الل نة قبل ثالثة أيام على األقل من اعبلسة

اؼبخصصة لدراستو يف اعبلسة العامة  ،كذلك لتمكٌن األعضاء من دراسة التقارير اليت
أعديا الل اف دراسة مستفيضة  ،كأف يكوف ىناؾ فرصة حقيقية كجدية من الزمن
لتمحيص اآلراء اليت ق النقاش حوؽبا يف الل نة كالتعديالت اؼبقرتحة على مشركع
القانوف اليت أخذت هبا الل نة أك تلك اليت مل تأخذ هبا .
) –)1عمى نحك مشابو لما نصت عميو المادة  69مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري " :إذا كاف عدد
أصحاب الرأم المعارض لرأم أغمبية المجنة ال يقؿ عف نص عدد أصحاب األغمبية ،جاز ليـ أف يختاركا ممثبل
لتكضيح رأييـ أماـ المجمس ،فإذا كاف عدد المعارضيف لرأم األغمبية يقؿ عف النصاب المحدد في الفقرة
السابقة ،كاف ليـ أف يثبتكا أسماؤىـ في التقرير ،كاف يختاركا مف بينيـ مف تككف لو أكلكية الكبلـ عنيـ أثناء
مناقشة التقرير إذا طمبكا ذلؾ كتابة مف رئيس المجنة ،كاذا كاف مف بينيـ ممثؿ إلحدل الييئات البرلمانية لؤلحزاب
المعارضة كانت لو األكلكية عمييـ في الكبلـ".
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ٗ-تفعيل دور اللجنة في إعادة المداولة  :كذلك بأف يتم إعادة مشركع القانوف الذم
ق االنتهاء من التصويت على مواده إىل الل نة  ،كيف ىذه اغبالة لألعضاء الذين
يرغبوف يف إجراء مداكلة ةانية على بعال مواد مشركع القانوف أك كلها موافاة الل نة

بطلبايم مبينان فيها رقم اؼبادة كمربرات طلب إعادة اؼبداكلة كمقرتح التعديل لدراسة
الطلبات  ،كإعادة النظر يف ؾبمل التعديالت اليت أدخلت على تقرير الل نة كمشركع
القانوف أةناء إقرار مواده كالتصويت عليها يف اعبلسات العامة  ،يف تقرير متمم إصبايل
تعرض فيو كجهة النظر الفنية كالقانونية موضوعيان كصياغيان  ،حا ال يتم التصويت على
ؾبمل مشركع القانوف كقد تضمن تعديالت ارذبالية أك مرفية سبت يف أجواء اعبلسة
جدؿ بعي هد عن مهنية العمل التشريعي  ،أك إغفاؿ
العامة اليت قد يتخللها أحيانان ه
لتعديالت طرحت يف اعبلسات العامة كمل تأخذ نصيبها من الدراسة اؼبرتكية  ،كيبكن أف
تشكل إضافة ال ييستهاف هبا يف تعزيز استقرار النص التشريعي فيما لو أعطيت فرصة
البحث أماـ الل نة كتقدًن الدعم ؽبا يف تقريرىا  ،إذ أن المسؤولية المترتبة على إقرار
نى قانوني بحكم دون آخر رام المعرفة بالوجو اآلخر تستحق التفكير بالفرصة
البرلمانية المرحلية في العمل التشريعي المقترحة  ،كيبكن االستماع ؾبددان لرأم
اغبكومة حوؿ التعديالت اليت مل تقرتف دبوافقتها يف اعبلسة العامة  ،كي نت نب إعادة
طرحها من قبلها ؾبددان على شكل مشركع قانوف معدؿ لقانوف مل يبال على إقراره
كقت مناسب  ،أك عن طريق ذباكزىا للتعديالت اليت أضيفت من األعضاء بإلغائها
ضمن مراسيم تشريعية معدلة تصدر عن رئيس اعبمهورية  ،كالرأم األخًن بعد كركد
تقرير الل نة يبقى لألعضاء أةناء التصويت على ؾبمل مشركع القانوف .
ثانياً  -اإلجراءات أمام الجلسة العامة :

إف بعال األحكاـ اؼبرتبطة باإلجراءات اليت يبر هبا إقرار مشركع كاقرتاح القانوف يف
اعبلسة العامة ربتاج إىل تعديل كصوالن ألداء تشريعي أفضل منها :
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ٔ -تنظيم إعطاء اإلذن بالكالم يف اؼبناقشات اؼبتعلقة بنصوص اؼبواد القانونية حبيث
يعطى حق الكالـ بأكلوية لرئيس كمقرر الل نة اليت درست اؼبشركع أك اقرتاح القانوف
كأعدت التقرير حولو كما ىو منصوص عليو يف الفقرة الثانية من اؼبادة  30مػ ػػن

النظاـ الداخلػ ػػي  ،على أف تعدؿ ىذه اؼبادة  ،كيضاؼ إليها بأف يعطى بعد ذلك
اغبق بالكالـ باأللوية ؼبمثل رأم األقلية اؼبخالفة على تقرير الل نة  ،ل ؼبمثلي الكتل
الربؼبانية ل لباقي األعضاء الراغبٌن بالكالـ  ،األمر الذم هبعل اؼبناقشة أكثر تنظيمان

كتأيت مركزة على ما ىو مدركس كمدقق مؤسساتيان أكالن  ،ل على ما ىو عفوم
كتلقائي كمبين على معرفة فردية ةانيان  ،على أف ال يتعارض ىذا التنظيم للمناقشة مع
حرية الرأم كالفكر لكافة األعضاء دبا فيهم اؼبنتموف للكتل الربؼبانيػة  ،كإذا تعارض
ذلك التنظيم فللعضو التمسك باألصل  ،كىو أف أم برؼباف يف العامل ىو يف األصل
"مكلمة " .
ٕ -في إقفال باب المناقشة  :إف نظاـ طلب إقفاؿ باب اؼبناقشة معموؿ بو يف كل
برؼبانات العالػم  ،إال أف مقاربة ىذا النظاـ تتم بكثًن من العناية كالدقة ن5ن ،ألهنا

تصطدـ بقاعدة ىي األصل كما أشرنا يف أكثر من موقع  ،كىي أف الربؼباف "مكلمة"
أي مكان مخصى للمناقشة وتبادل اآلراء واألفكار ،كأف أية ؿباكلة لتقييد ىذه
القاعدة هبب أف يوضع لو ضوابط تنظيمية دقيقة حبيث يتم الل وء إليو دبنته ػ ػ ػ ػ ػى

اغبرص  ،كؼبا كاف يف ؾبلس الشعب السورم من حق أم عضو أف يتقدـ بطلب إقفاؿ
ـبًن حسب نص
باب اؼبناقشة "االكتفاء باؼبناقشة " كرئيس اسلس يف ىذه اغبالة ٌ
اؼبادة  31من النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم بٌن الل وء إىل عرض الطلب
بإقفاؿ باب اؼبناقشة مباشرنة على التصويت من قبل األعضاء يف اعبلسة العامة  ،كبٌن
ازباذ إجراء سابق لذلك كفق نص الفقرة /ب  /من اؼبادة  31ف/د  ،بأف يعطي حق
الكالـ لصاحب االقرتاح أك أحد مؤيديو  ،كلواحد من اؼبعارضٌن ل بعد ذلك يطرح
))1

– يقكؿ فكلتير " إنني أخالفؾ الرأم  ،كلكني مستعد أف أقدـ حياتي مف أجؿ أف تقكؿ رأيؾ بحرية " ".
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االقرتاح على التصويت  ،يف حٌن أف الت ربة كالعادة اليت اتبعها رؤساء اسالس اؼبتوالٌن
غالبان  ،كالسيما يف الدكر التشريعي الثامن دللت على أف الرئيس يطرح االقرتاح بقفل
باب اؼبناقشة على التصويت مباشرةن  ،دكف أف يستخدـ اػبيار اآلخر  -يف حٌن أف
التصويت نفسو ىو أصالن ؿبل نظر فيما كاف هبرم عليو يف اسلس – من قبل األعضاء
اغباضرين يف اعبلسة العامة ! .
كقد كرد يف كتاب قواعد النظاـ الديبقراطية ؼبؤلفو ىنرم ركبرت " إن الدرس
العظيم الذي يجب على الديمقراطيات تعلمو ىو أن تعطي األالبية ل،قلية
فرصة كاملة لعرض وجهة نظرىا في القضية  ،ومن ثم على األقلية التي أخفق
في تحقيق األالبية لوجهة نظرىا التسليم واالعتراف بأن العمل خاص بالمؤسسة

ككل والمساعدة في تنفيذه بسعادة حتى يمكن إبطالو " ن5ن لذلك كاف االقرتاح

بأف يلغى مبدأ التخيًن كيتم إتباع طريقة إعطاء فرصة الكالـ ؼبقدـ الطلب كأحد
مؤيديو  ،كألةنٌن من معارضيو على كبو كجويب ن1ن ،كذلك لضبط ىذا النوع من
ح ب حق حرية إبداء الرأم كاؼبناقشة  ،كمنع استخدامها على كبو مزاجي كوسيلة
اتفاقية بٌن رئيس اسلس كبعال األعضاء اؼبرتبطٌن برأيو كجودان كعدمان  ،بقصد منع
))1

– " كلد ركبرت عاـ  1837كتكفي عاـ  1923كعمؿ ميندسا في الجيش النظامي األمريكي ككصؿ إلى رتبة
عميد  ،ككاف نشيطا في األعماؿ " لممزيد  :راجع كتاب :المدنية كالتعميمية كالكنسية  ،كقد بدأ اىتمامو بالقكاعد
التنظيمية عندما طمب منو ترؤس أحد االجتماعات  ،كلكنو لـ يعرؼ كيؼ يفعؿ ذلؾ كاصفا حرجو كارتباكو كبأنو
قرر بعد انتياء الجمسة عدـ حضكر أم جمسة أخرل قبؿ أف يعرؼ شيئا عف القانكف البرلماني " ص 43مف
الكتاب القيـ الذم طبع عشر مرات آخرىا كاف في عاـ  2000لػ:

ىنري مارتف روبرت  ،قواعد النظاـ الديمقراطية " قواعد روبرت التنظيمية لالجتماعات "  ،ترجمة عبد اهلل

))2

بف حمد الحميداف  ،بيروت  .مركز دراسات الوحدة العربية  5008ص 85

– كىذه الطريقة كانت عمى نحك إلزامي كذلؾ في نص المادة  104الفقرة ب مف النظاـ الداخمي لممجمس

التأسيسي والنيابي لعاـ  " 9<8:ب -فكر كركد ىذا االقتراح ( االكتفاء بالمذاكرة أك تأجيميا ) تتكقؼ المذاكرة
في المكضكع األصمي  ،كيعطى حؽ الكبلـ لصاحب االقتراح أك أحد مؤيديو كلكاحد مف معارضيو  ،كمف ثـ

يضعو الرئيس عمى التصكيت  "..كنفس النص تضمنتو المادة  97الفقرة ب مف النظاـ الداخمي لممجمس الكطني
لمثكرة لعاـ . 1965
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بعال األعضاء أك ؾبموعة من األعضاء من إبداء الرأم على كبو مغاير لتوجهات
الرئاسة  ،كىذا االقرتاح يتوافق مع ما ىو معموؿ بو يف ؾبلس العموـ الربيطاين
كاعبمعية الوطنية يف فرنسا  ،كحا يف مصرن 5ن.
ٖ -التصوي

على األمور التشريعية  :نصت الفقرة /ب /من اؼبادة  24على نظاـ

التصويت يف ؾبلس الشعب السورم بأف " ب  -هبرم التصويت برفع األيدم أك
بطريقة القياـ كاعبلوس أك باؼبناداة على األعضاء بأظبائهم ، " .كعادت اؼبادة 23

ف/د كبيٌنت اغباالت اليت يتم فيها التصويت باؼبناداة باالسم على كبو كجويب ،
ككذلك نصت اؼبادة  21على نظاـ التصويت باالنتقاؿ تباعان من طريقة ألخرل
كوسيلة للتحقق من النتي ة يف حاؿ االعرتاض  ،ويتعين إلغاء البدء بطريقة
التصوي

برفع األيدي على إقرار مواد مشروع واقتراح القانون  ،وعلى أن يبدأ

التصوي بطريقة القيام والجلوس  ،وكذلك إدخال نظام التصوي االلكتروني.
يف حٌن أف الفقرة ب من اؼبادة  23اليت نصت على أف التصويت العلين باؼبناداة
باالسم كجويب يف حاؿ التصويت على ؾبمل مشركعات كاقرتاحات القوانٌن  ،لكنها يف
الوقت نفسو اشرتطت إلعماؿ ىذه الطريقة بالتصويت أف يطلبها خطيان كقبل الشركع
بالتصويت عشرة من أعضاء ؾبلس الشعب  ،كاالقرتاح يف ىذا اػبصوص :
 ىو رفع الشرط من الفقرة ب اؼبادة  23من النظاـ الداخلي كإعماؿ طريقةالتصويت باؼبناداة باالسم على كبو كجويب عند التصويت على مجمل مشروع أو
يصوت على قبوؿ ؾبمل القانوف مشركعان أك اقرتاحان أكثر
اقتـ ـراح القانــون  ،كأف ٌ

))1

– البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم نظمت في الفصؿ الرابع منيا إقفاؿ المناقشة في المادتيف – 296
 ، 297كرغـ أنيا أخذت بفكرة كجكب إعطاء الفرصة لمؤيد كمعارض ليذا االقتراح في المادة  297قبؿ الطرح
عمى التصكيت  ،إال أنيا أعطت الحؽ بتقديـ االقتراح كتابة لعشريف عضكا عمى األقؿ  ،ككذلؾ أعطت ىذا
الحؽ باالقتراح صراحة بالنص لرئيس المجمس  ،كفي ىذا خمؿ كاضح في قاعدة المساكاتية بيف األعضاء كبأف
الرئيس ليس إال األكؿ بيف متساكيف عند المناقشة أك التصكيت .
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يصوت أكثرية الربع باؼبوافقة يؤجل التصويت عليو
من ربع أعضاء اسلس  ،كإذا مل ٌ
عبلسة تالية كعند ذلك يكتفى يف قبولو بأكثرية اؼبقرتعٌن ن5ن.
 إضافة فقرة جديدة /ج /للمادة  23حبيث يتعٌن أف يكوف التصويت العلين باؼبناداةباالسم كاجب عند التصويت كذلك على القوانٌن اؼبعادة كاؼبعرتض عليها من رئاسػة
اعبمهورية ن1ن.
ٗ -إعادة المداولة  :إف االقرتاح اؼبرتبط دبا سبق هبب أف يتم بعد إجراء تعديل لنص
اؼبادة  503من النظاـ الداخلي الذم يتضمن أنو " بعد االنتهاء من التصويت على
اؼبشركع أك االقرتاح ماد نة مادة هبرم التصويت عليو صبلة " .كما هبرم حاليان أنو ال
تيعطى مرحلة أخذ الرأم على ؾبمل اؼبشركع أك اقرتاح القانوف حقها الكامل من الرتكم
إلنضاج الرؤيا الشاملة إذ ذبرم ىذه اؼبرحلة مباشرة كبعد االنتهاء من التصويت على
لخر مادة  ،كيف كقت متأخر من اعبلسة يف مركؼ أقل ما يقاؿ عنها بأهنا غًن مروبة ،
كحبضور عدد قليل جدان من األعضاء  ،يف حٌن أنو من اؼبفيد أف ال هبرم التصويت
على ؾبمل مشركع أك اقرتاح القانوف قبل مركر ةالةة أياـ على االنتهاء من التصويت
عليػ ػو مادةن مادة  ،كعندما يكوف مشركع أك اقرتاح القانوف قد أعطي صفة االستع اؿ
))1

– كقد أخذ مجمس الشعب المصرم بشيء مف ذلؾ في المادة  308مف البلئحة الداخمية " ال يعتبر الممتنعكف

عف إبداء الرأم مف المكافقيف عمى المكضكع أك الرافضيف لو  ،كاذا َّ
قؿ عدد مف أدلكا بأصكاتيـ عف األغمبية
البلزمة إلصدار قرار المجمس في المكضكع المعركض كجب تأجيؿ اخذ الرأم فيو إلى جمسة أخرل ،كيعتبر
المكضكع المعركض مرفكضان إذا لـ تكافؽ عميو أغمبية الحاضريف في الجمسة المؤجؿ إلييا اخذ الرأم فيو".

إضافة إلى أف المادة  127مف النظاـ الداخمي لممجمس التأسيسي كالنيابي لعاـ  1957قد أخذت بيذه الصيغة

"أ -يتخذ المجمس ق ارراتو بأ كثرية الحاضريف كيعتبر المستنكفكف مخالفيف كيدخمكف في حساب األكثرية  ،أما
مجمؿ القانكف فبل يعتبر مقبكال إال إذا اقترع عمى قبكلو أكثر مف ربع أعضاء المجمس  ،ب -إذا لـ يحرز مجمؿ
القانكف أكثرية الربع فيؤجؿ التصكيت عميو إلى جمسة تالية  ،كحينئذ يكتفى في قبكلو بأكثرية المقترعيف  ".كتراجع
النص عف تمؾ األحكاـ في المادة  119مف النظاـ الداخمي لممجمس الكطني لمثكرة " يتخذ المجمس ق ارراتو كيقر
))2

القكانيف عمى أساس أكثرية عدد المسجميف حاضريف عند طرح القرار أك القانكف عمى التصكيت ".
– عممان أف ىذه الحالة كاف منصكص عمييا في المادة  124فقرة /أ  /مف النظاـ الداخمي لممجمس التأسيسي

كالنيابي لعاـ  ، 1957في حيف ألغيت في النظاـ الداخمي لممجمس الكطني لمثكرة لعاـ .1965
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يتم أخذ الرأم اإلصبايل عليو بعد مركر ساعة على األقل  ،أك يف اعبلسة التالية إذا كاف
موعدىا بعد أربع كعشرين ساعة ن5ن ،ليتسىن لألعضاء اؼبراجعػػة  ،كإعادة التفكًن بصورة
أقرت أك
أكثر مولية ك بانورامية  ،كحا يتم ٌكنوا من إعادة النظر يف كل اؼبقرتحات اليت ٌ

مل تيقر  ،ككي يتسىن ؽبم تقدًن طلبايم لل نة بإعادة مداكلة حوؿ مشركع أك اقرتاح
القانوف كالن أك جزءان على كبو أكثر جدية كمدعمان باؼبؤيدات كاغب ج كالرباىٌن
كاؼبعلومات  ،ك يأخذ بذلك اسلس فرصة جديدة قبل إقرار القانوف بشكلو النهائي .
٘ -منح النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم للحكومة مهلة ةالةٌن يومان إلبداء الرأم
حوؿ النسخة اؼبرسلة إليها من االقرتاحات بقوانٌن اؼبقدمة من أعضاء اسلس  ،كأماـ
سهولة االتصاالت كتطورىا كتطور نظاـ اؼبعلومات  ،كمنعان للردح الزمين الذم يطوؿ
أماـ فرصة دراسة االقرتاح من قبل الل نة لكي تقدـ تقريرىا عنو كمناقشتو يف اعبلسة
العامة  ،فإنو مل يعد ىناؾ حاجة ؽبذه اؼبهلة الطويلة  ،كيبكن أف يزبتصر إىل طبسة
عشر يومان فقط طاؼبا أف جواب اغبكومة ال يغًن نظريان من مبدأ كجوب دراستو من
الل نة كتقدًن تقريرىا حولو .
 -ٙاستعجال النظر بمشروع أو اقتراح القانون  :مل يضع النظاـ الداخلي ضوابط
تنس م مع مبدأ الشفافية  ،كلذلك هبب تعديل أحكاـ اؼبادتٌن  544-541منو كإلزاـ
طالب االستع اؿ ن السلطة التنفيذية – عضو من أعضاء ؾبلس الشعب ن بياف أسباب
الطلب ككضع أصوؿ ؼبناقشتها  ،كإتاحة الفرصة ؼبعارضي الطلب التعبًن عن كجهة نظرىم

بالت ناكب مع مؤيدم الطلب حا يقف األعضاء على حقيقة األسباب الكامنة اليت
تستوجب كقف اؼبدد الزمنية اؼبنصوص عليها يف النظاـ  ،كإعطاء مشركع أك اقرتاح
القانوف صفة االستع اؿ كأكلوية النظر بو على غًنه من اؼبوضوعات  ،كعلى ما ىو مدرج
))1

– نصت المادة  153مف البلئحة الداخمية لمجمس الشعب المصرم عمى أنو  ":ال يجكز اخذ الرأم نيائيان في
مشركع القانكف قبؿ مضي أربعة أياـ عمى األقؿ مف انتياء المداكلة فيو  ،كيجكز بمكافقة المجمس في األحكاؿ

المستعجمة اخذ الرأم النيائي عمى المشركع في ذات الجمسة التي تمت المكافقة عميو فييا ،كذلؾ بعد ساعة عمى
األقؿ مف االنتياء مف نظره ما لـ تقرر أغمبية أعضاء المجمس غير ذلؾ".
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على جدكؿ أعماؿ اعبلسات حٌن كركد الطلب أك تقرير الل نة اؼبعد حولو  ،كما أنو
يبكن إضافة ضابط لخر عبهة عدـ قبوؿ طلب االستع اؿ على مشركع أك اقرتاح
القانوف يتألف من مادة كاحدة ن5ن ،كذلك بغية السعي كبو توازف منطقي بٌن سلطة
اسلس يف االست ابة لطلب االستع اؿ كأخذ الرأم يف مشركع القانوف على كجو
السػ ػ رعة  ،كحق اسلس يف عدـ االست ابة لعدـ قناعتو باؼبربرات اؼبساقة حبيث يرل فيها
ؾبرد ؿباكلة لتمرير مشركع قانوف قد يكوف مثًنان لل دؿ  ،أك أف اؼبربرات اؼبعركضة غًن
جدية  ،أك أنو ال يوجد خطر داىم يستوجب االستع اؿ  ،إذ هبب أف وبرص اسلس
للتعزيز من دكره التش ريعي أف وبد من ماىرة استع اؿ النظر ،ككذلك ؼبا قد يرتكو من
انطباع غًن جيد لدل الرأم العاـ حوؿ ىذا التشريع الذم صدر على كجو السرعة .
 -ٚاسترداد مشروع القانون من قبل رئيس الجمهورية  :نصت اؼبادة  504من
النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم على أنو " -لرئيس الجمهورية في أي وق أن
يطلب من المجلس بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منو  ،أك تأجيلو

مدة معينة كما وبق لو أف يطلب تأجيل اؼبناقشة يف أم اقرتاح بقانوف مدة معينة، " .

كيبكن يف ىذه اغبالة إتاحة الفرصة أماـ عدد من األعضاء ن عشرين عضوان مثالن ن تبين
ىذا اؼبشركع اؼبطلوب اسرتداده كاستمرار اؼبناقشة فيو يف حاؿ كاف طلب السحب قد
قدـ بعد أف أقبزت الل نة اؼبختصة تقريرىا حولو كيف ذلك استثمار حقيقي عبهد
الل نة كأعضائها  ،كفرصة أماـ اسلس للنظر باؼبشركع يف حاؿ كاف موضوعو مرتبطان
بأكلوية صباىًنية يرل األعضاء كجوب االست ابة ؽبا ن1ن.
) –)1استقرت التقاليد البرلمانية في مصر عمى ذلؾ " المبدأ الذم أرساه مجمس النكاب في مصر في جمستو المؤرخة
في24يكنيو 1941كاستمر العمؿ بو" د.عمي الصاكم  ،مشركع الئحة جديدة  ، ...مرجع سابؽ  ،ص 179

))2
 -كاف نص المادة  67في الفقرة /أ  /مف النظاـ الداخمي لممجمس التأسيسي كالنيابي لعاـ  1957يتضمف بعضان

مف ذلؾ  " :لمسمطة التنفيذية في أم كقت شاءت أف تطمب مف مجمس النكاب بكتاب معمؿ استرداد مشركع

القانكف المقدـ منيا إال إذا تبناه ما ال يقؿ عف عشريف نائبان  ،كفي ىذه الحالة تستمر المناقشة "  ،ككذلؾ كانت
الفقرة /أ /مف المادة  63مف النظاـ الداخمي لممجمس الكطني لمثكرة قد اشترطت أف يتبناه ما ال يقؿ عف عشرة
أعضاء لكي يستمر المجمس في مناقشة المشركع المطمكب سحبو .
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الفصل الثالث
النتائج املرتتبت على تعزٌز األداء
التشرٌعً
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تمهيد وتقسيم :
إذا ما استكملنا اآلليات الالزمة أك اؼبقرتحة لتعزيز األداء الربؼباين سلس الشعب
السورم كالسيما أداؤه لوميفتو التشريعية  ،حبيث يتوفر ؽبذا اسلس ؿبددات خارجية
مر معنا يف
كأخرل داخلية مرتبطة بإصالحات موضوعية كإجرائية على النحو الذم َّ
الفصػلٌن السابقٌن  ،ككذلك فيما لو تقاطرت اؼبقرتحات حوؿ إصالح اؼبؤسسة الربؼبانية
يف سورية من كل اؼبهتمٌن بالشأف الربؼباين حبيث يتحقق ؽبذه اؼبؤسسة االستقاللية ن5ن،
كالقدرة على اؼبساءلة كعلى التشريع  ،كاالرتباط العضوم ببىن كةقافة ؾبتمعها  ،ككانت
لليات عملها متسقة مع لليات عمل النظاـ السياسي ككل  ،فهل سنكون أمام واقع
أفضل من الناحية التشريعية ؟ وىل سيؤدي تعزيز األداء التشريعي إلى شفافية أكثر
فعالة للسلطة التنفيذية وينتهي بنا الحال إلى
؟ ومن ثم نصل إلى تحقيق مساءلة ّ
حوكمة مؤسسات الحكم  ،أي إلى نظام حكم جيد ( رشيد)  ،يشعر بعدىا
المواطن بأن العجلة تدور لمصلحتو الكلية باتجاه التنمية على كافة المستويات ،
وينطلق لمالقاتها والتفاعل معها مما يُشكل قيمة مضافة للمنتج السياسي
واالجتماعي واالقتصادي .
كيف سورية يالحع من خالؿ اؼبسارات اليت عملت عليها اغبكومة منذ عاـ 1000

أف األكلوية كانت لصا اإلصالح االقتصادم من أجل ربديث النظم اؼبؤةرة فيو كتطوير
اؼبؤسسات العاملة يف نطاقو نظران للحاجة االسعافية اؼبتعلقة هبذا اإلصالح الذم كانت
ربكم تطوراتو اؼبتغًنات االقتصادية العربية كالدكلية اؼبتسارعة  ،كقد تزامن ىذا اإلصالح
مع ؿباكلة الرتكيز على إعادة النظر بالعملية الرتبوية السياسية من خالؿ اؼبناىج التعليمية
))1

– مصطمح المؤسسة البرلمانية المستخدـ اليعني بأم حاؿ التعارض مع المفيكـ الدستكرم باعتبارىا سمطة
مستقمة  ،كانما يأتي المصطمح ىنا في إطار المفيكـ التنظيمي كالسياسي
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اؼبرتبطة بقيٌم اؼبواطنة  ،كنشر اؼبعرفة باؼبؤسسات السياسية بشكل عاـ  ،يف حٌن أف
الواقع السياسي كالربؼباين على كجو اػبصوص كاف أيضان يف حالة احتضار  ،كوبتاج إىل
إعادة تأىيل كإصالح  ،كمع ذلك غييٌب اإلصالح الربؼباين عن ىذه اؼبسارات  ،لعدة
أسباب أشرنا إليها يف سياؽ البحث  ،كألف مردوده التنموي المباشر والسريع كان

محالً للشك  ،كيف ىذا الفصل سنحاكؿ التأكيد ؾبددان على أنبية أف يلج اإلصالح
اؼبؤسسة الربؼبانية  ،بغية تفعيل دكر ؾبلس الشعب يف سورية  ،كالسيما من باب تعزيز
تصب
األداء التشريعي  ،ال كهدؼ حبد ذاتو كإمبا ابتغاءن للفوائد الناصبة عن ربقيقو كاليت ي
يف إطار اؼبصلحة العامة  ،كتتمثل يف عدة جوانب يبكن لنا أف قبملها من خالؿ تسليط
الضوء على اآلةار اؼبباشرة اؼبرتتبة على تعزيز ىذا األداء  ،كاؼبتمثلة بتحسٌن ـبرجات
العمل التشريعي  ،ككذلك اآلةار غًن اؼبباشرة اؼبرتبطة بتحسػٌن باقي كمائف ؾبلػػس
الشعػػب  ،كمن حي ث النتي ة اآلةار اليت وبدةها تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب
السورم على اؼبستول التنموم للم تمع من كافة جوانبو  ،ككل ذلك ضمن ةالةة
مباحث :
المبحث األول  :تحسين مخرجات العمل التشريعي
المبحث الثاني :اآلثار المنعكسة على الوظيفتين التمثيلية والرقابية للمجلس
المبحث الثالث :اآلثار المنعكسة على دينامية المجتمع ( التنمية)
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المبحث األول
تحسين مخرجات العمل التشريعي
ىكثيرت اآلراء خالؿ العقد اؼبنصرـ بٌن اؼبختصٌن يف ؾباؿ القانوف  ،ككذلك بٌن عامة
الناس حوؿ القوانٌن الصادرة كاليت ستنظم أحواؽبم كمراكزىم القانونية  ،كعن مدل جدكل
ىذه التشريعات يف إحداث التغيًن اؼبنتظر منها يف السلوكيات كاؼبؤسسات الوطنية  ،أك
قدريا على أف تصل هبذه اؼبؤسسات إىل أف تكوف مؤسسات للحكم اعبيد ن الرشيدن
كاحملافظة على تطبيق مبدأ سيادة القانوف  ،كعن مدل التحديد االعتباطي لألكلويات اليت
كفعاؿ
حكمت إصدار بعال ىذه القوانٌن  ،ك بضركرة البحث عن دكر تشريعي حقيقي ٌ
سلس الشعب السورم على أرض الواقع  ،كبأف يكوف العبان أساسيان يف رسم السياسات
اؽبادفة إلحداث التغيًن  ،ال أف يكتفي بلعب الدكر الشكلي اؼبرسوـ لو .
وحاصل القول الذي يتسنى لنا األخذ بو من خالل ما تقدم أن توفير الشروط
الموضوعية الداخلية والخارجية واألخذ باألسباب التي تؤدي إلى تعزيز األداء
التشريعي لمجلس الشعب السوري يعني بالنتيجة تحسين مخرجات العمل
التشريع ـ ـ ـي  ،كاؼبخرجات ىنا ىي القوانٌن اؼبقرة من اسلس  ،كالتحسٌن فيما نعنيو أف
نكوف أماـ قانوف جيد شكالنن يف الصياغة كاؼبرتكزات ن كموضوعان نيف اؼبعاعبة كالتغيًن
اؼبطلوب ن  ،مع التأكيد على أف اغبدكد بٌن ما يدخل يف االعتبار الشكلي كما ىو يف
حيز االعتبار اؼبوضوعي ىي حدكد مفرتضة لتسهيل البحث  ،على اعتبار أف الشكل

كاؼبوضوع يف القانوف كجهاف لعملة كاحدة  ،كال يبكن الفصل بينهما  ،كللتدليل على ىذا
األةر الذم وبدةو تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب السورم فإننا سنقسم ىذا اؼببحث
إىل مطلبٌن :
المطلب األول  :الصيااة القانونية السليمة للقوانين
المطلب الثاني  :الكفاية الموضوعية للقوانين
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ادلطهة األول
انصُاغــح انماَىَُح انسهًُــح نهمىاَُـٍ
لكل علم مصطلحاتو كتعريفاتو اػباصة بو  ،كاللغة اليت تستخدـ يف القانوف
الوضعي زبتلف يف أسلوهبا عن الكتابة يف أم ؾباؿ لخر  ،كما ييدرؾ أىل االختصاص
أف لغة القانوف نفسها تنقسم إىل ةالةة أنواع من حيث كميفتها كتراكيبها  ،فهناؾ

الكتابة التشريعية اليت تستخدـ يف كتابة الوةائق القانونية النمطية ن الدستور – القانوف
– اؼبعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ن  ،كاؽبدؼ من كتابة ىذه الوةائق ىو النص على

التزامات أك كاجبات أك ؿبظورات أك كل تلك األمور ؾبتمع نة  ،ككذلك ىناؾ الكتابة
القضائية كتتضمن طريقتٌن  :الطريقة األكىل ك تستخدـ يف الوةائق اليت تقدـ إىل القضاء
كاللغة اؼبستخدمة من قبل احملامٌن يف تقدًن اؼبرافعات كاؼبذكرات القضائية  ،كالطريقة
الثانية كىي اللغة اؼبستخدمة يف كتابة األحكاـ القضائية اليت تصدرىا احملاكم على
ـبتلف درجايا  ،كما ييبكن لنا أف مبيز الكتابة القانونية األكاديمية اليت تكتب فيها
الكتب اؼبنه ية
ن5ن
القانوني ػ ػ ػ ػ ػة.

اؼبعدة لتدريس مواد القانوف أك اؼبقاالت كالبحوث األكاديبية

كتبقى الصياغة أك الكتابة التشريعية من أكثر أنواع الكتابات القانونية صعوبةن ،
كذلك ألهنا تشكل العمود الفقرم كاألساس الذم ترتكز إليو باقي الكتابات القانونية ،
كألف الصياغة التشريعية ربدد من جهة اغبقوؽ كااللتزامات  ،كتيبٌن احملظورات كاؼبؤيدات
اؼبدنية كاعبزائية اؼبرتبطة هبا  ،كتربز صعوبتها من جهة أخرل من الناحيتٌن الفنية
كاالجتماعية بسبب تعقد غالبية اؼبشكالت اليت تتناكؽبا القوانٌن  ،كما يرافقها من

))1

– أ .محمكد محمد عمي صبره  ،أصكؿ الصياغة القانكنية  ،دار الكتب القانكنية بمصر  ،الطبعة الثانية  ،بدكف
سنة لمنشر  ،ص . 19
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مناقشات كنزاعات أةناء اإلعداد كاإلقرار  ،فضالن عن أنو ال يبكن اعبزـ بوجود معرفة
دقيقة ككافية للمستهدفٌن من أحكاـ القانوف فبن يقوموف بصياغة القانوف مهما بلغت
قدريم أك مهاريم  ،كال حا التكهن دبدل صفة الديبومة اؼبقرتنة هبذه التشريعات أك
الصياغة اؼبقرتحة  ،ومن ىنا تبرز أىمية المعبر البرلماني الذي تَ ُمر بو مشاريع
واقتراحات القوانين  ،وضرورة أن يتمكن ىذا المعبر من ممارسة سلطاتو
وصالحياتو الدستورية وأن يكون معبراً حقيقياً ال شكلياً وأن يمتلك القدرة
المؤسساتية على بلورة أداء تشريعي فعال يستطيع من خالل اإلجراءات المرحلية
لعمل مجلس الشعب من تحقيق شروط أفضل للصيااة السليمة لمشاريع
واقتراحات القوانين المعروضة عليو  ،على اعتبار أف لليات العمل الربؼباين إذا ما ق
تعزيزىا فإهنا ستؤمن فرصة الوصوؿ إىل تشريعات سليمة من الناحية الشكلية  ،باحملافظة
على معايًن تنظيم ىذه الوةيقة التشريعية ن اؼبشاريع كاقرتاحات القوانٌن ن  ،ككذلك
ذبنب الصعوبات اليت تواجو التشريع يف ربقيق ىذه اؼبعايًن  ،كلإلحاطة بذلك سنبحث
ذلك يف فرعٌن :
الفرع األول  :االلتزام بمعايير صيااة القوانين
الفرع الثاني  :تفادي الصعوبات في الصيااة
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الفرع األول
االلتزام بمعايير صيااة القوانين
اجتهدت غالبية الدراسات اؼبعنية بالصياغة التشريعية على إصباؿ اؼبعايًن اليت يستلزمها
تنظيم مشركع أك اقرتاح قانوف كاؼبطلوب منو أف ييسهم على كب و أساسي يف تغيًن
السلوكيات اؼبسببة للمشكلة اليت يسعى ذلك القانوف لعالجها  ،أف يلتزـ اؼبشركع أك
االقرتاح دبراعاة ةالةة معايًن كىي الشمولية  ،وسهولة الفهم  ،وسهولة االستخدام ،

كللتفصيل يف ىذه اؼبعايًن كفهم دكر ؾبلس الشعب الذم سبىى ٌكن من تعزيز قدراتو التشريعية
يف ضماف مراعايا كللية ذلك نبدأ بػ :

أوالً – معيار الشمولية :

كيقصد بالشمولية ىي أف يتضمن مشركع القانوف يف ذاتو كافة العناصر الالزمة
لفهم تطبيقو كربقيق اؽبدؼ منو  ،كدبعىن لخر أف يتضمن اإلطار العاـ للقانوف كل القواعد
ن5ن
الالزمة إلحداث التحوؿ اؼبنشود يف األفراد كاؼبؤسسات اؼبستهدفة  ،كمنها :
ٔ -نعنوان القانونن مثالو  :قانوف ضباية اؼبستهلك  ،يف حٌن قبد أف بعال القوانٌن
تصدر بعنواف يشتمل على رقم الصدكر كتارىبو  ،كمثالو  :قانوف رقم  12لعاـ 1000ن
اؼبتضمن تعديل قانوف رقم  20لعاـ  5535اؼبتعلق بالتوسع العمراين ن  ،كىو ما

ىبدـ
يسبب إرباؾ من الناحية العملية  ،لتتبع الرقم كربطو باؼبوضوع اؼبتعلق بو  ،كال ي
شفافية اإلعالف عن موضوع القانوف  ،كؾبلس شعب يقع كقادر على االنتباه لتلك
التفاصيل التشريعية التقنية  ،يستطيع إدراؾ أنبية صدكر القوانٌن بعناكينها اؼبوضوعية
ن1ن
كليس فقط بالرقمية .
))1
))2

– أ  .محمكد محمد عمي صبره  ،أصكؿ الصياغة القانكنية ،مرجع سابؽ  ،ص 58

– كمف األمثمة عمى ىذه اإلرباكات  :أف محاكـ الدرجة األكلى الجزائية استثنت جنح سرقة الطاقة الكيربائية مف
تطبيؽ العفك العاـ رقـ  34الصادر بتاريخ  2011/3/7استنادان إلى أف نص مرسكـ العفك المذككر آنفان كفي=
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ٕ -ن ديباجة القانون ن كتدعى كةيقة إصدار القانوف  ،كتأيت يف القانوف على النحو
أقره ؾبلس الشعب
التال ػ ػ ػ ػػي ن رئيس اعبمهورية  ،كبناء على أحكاـ الدستور ،كعلى ما ى
يف جلستو اؼبنعقدة بتاريخ  53 / /ىػ ك  10 / /ـ يصدر ما يلي .... :ن .

ٖ -التعريفات العامة  :ىبصص عاد نة قسم أك باب أك مادة يف أكؿ القانوف لتعريف
اؼبصطلحات القانونية الواردة يف منت نصوص القانوف  ،مثاؿ على ذلك ن قانوف تنظيم
العالقات الزراعي ػػة  ،الباب األكؿ  :تعاريف  ،مؤلف من سبع مواد  ،يقصد بالتعابًن
اآلتية  :الوزير ،الوزارة  ،اؼبديرية  ،القضاء اؼبختص  ،االرباد  ،العالقات الزراعية ،
العمل الزراعي  ،صاحب العمل الزراعي  ،العامل الزراعي  ،اؼبزارع الشريك  ،اؼبزارع
بالبدؿ ن.
ٗ -األطراف الرئيسية اليت ىباطبها القانوف أك ينظم القانوف مراكزىا القانونية كعالقايا
كالتزامايا كمثاؽبا ن قانوف النظافة العامة كاحملافظة على اؼبظهر اعبمايل رقم  /35/تاريخ
 1003/51/2مبينان التزامات الوحدات اإلدارية يف صبع كترحيل النفايات البلدية ،
كـبلفات البناء كاألنقاض كاغبفريات  ،التزامات مالكي اؼبزارع كمستثمريها بالتخلص من
اؼبخلفات الزراعية النباتية كاغبيوانية  ،التزامات مالكي اؼبنشآت كاؼبعامل الصناعية
كمديريها كمستثمريها فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الصناعية  ،التزامات
اؼبؤسسات كاؼبنشآت اليت تنتج أك ربتفع أك تتخلص من نفايات سامة أك خطرة ،
اؼبولدكف للنفايات الطبية كمالكو اؼبنشآت الطبية كمديركىا كمستثمركىا فيما يتعلق
= المادة الثانية الفقرة /ىػ /منو نص عمى أنو يستثنى مف شمكؿ العفك " الجنح المنصكص عنيا في القانكف
رقـ  26لعاـ  2000المعدؿ " عمى اعتبار أف المرسكـ  26لعاـ  2000المتعمؽ بتقسيـ العقارات كالذم عدؿ
أحكاـ القانكف  60لعاـ  1979لـ ً
يجر عميو أم تعديؿ منذ صدكره  ،في حيف أف المرسوـ  59لعاـ 5009
والمتضمف الجنح المتعمقة بسرقة الطاقة الكيربائية ىو الذي خضع لمتعديؿ بالمرسوـ 90لعاـ ، 5008
ككاف ىناؾ خطأ في مرسكـ العفك لجية سنة الصدكر التي أشار إلييا  ،فمك أف الرقـ اقترف بعنكاف مكضكع
القانكف لما كقع ىذا اإلرباؾ في التطبيؽ .
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بالنفايات الطبية كالتخلص منها  ،التزامات مالكي ك شاغلي األبنية السكنية كاحملالت
الت ارية كاؼبكاتب اؼبهنية فيما يتعلق باعبمالية العامة يف الوحدات اإلدارية ن .
٘-تحديد األجهزة ومهام الجهات اإلدارية المكلفة بتنفيذ القانون أك اؼبعنية
بتطبيق ػ ػ ػ ػ ػو  ،كمثاؿ ذلك :نقانوف العالمات الفارقة كاؼبؤشرات اعبغرافية كالرسوـ كالنماذج
الصناعية الصادر برقم  4تاريخ  ، 1003/4/54كتوضح اؼبادة  11منو كما بعدىا اؼبهاـ
اؼبناطة دبديرية ضباية اؼبلكية الت ارية كالصناعية يف كزارة االقتصاد كالت ارة اؼبعنية بتطبيق
القانوف ن .
 -ٙالجزاءات المؤيدة لتنفيذ االلتزامات اؼبنصوص عليها يف القانوف  ،كمثاؽبا :نقانوف
اؼبواصفات كاؼبقاييس الوطنية الصادر برقم  45بتاريخ  1004/55/14دبوجب أحكاـ
الفصل السابع اؼبتعلقة بالعقوبات  ،يف اؼبادة  12منو كما يليها ن.

 -ٚتحديد الجهات المناط بها تأمين التمويل برصد االعتمادات الالزمة يف موازنايا ،
فيما إذا كاف مشركع القانوف يستلزـ ذلك  ،كاؼبثاؿ:ن ما تضمنو قانوف اؼبواصفات
كاؼبقاييس الوطنية يف الباب السادس منو "التمويل " اؼبادة  13منػو  " :تيرصد يف موازنة

ىيئة اؼبواصفات كاؼبقاييس العربية السورية كموازنة اعبهات العامة ذات العالقة
االعتمادات الالزمة لتغطية النشاطات اليت تتعلق بتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف دبا ذلك
تعويضات الل نة الدائمة للقياس كالضابطة العدلية كفقا للقوانٌن كاألنظمة النافذة "ن.
 -ٛالجهة الوزارية المختصة بذصدار التعليمات التنفيذية  ،يف حاؿ كانت ىناؾ
حاجة تقنية فنية لذلك مرتبطة بتطبيق القانوف ن جداكؿ  ،مقاييس  ،إحصائيات ،
إجراءات أك لليات إدارية  ،شركط تفصيليػة  ،تشكيل الل اف ....ن كمثاؿ ذلك  :ن
اؼبواد  44-11-11-10-51-54-51-5من قانوف اؼبواصفات كاؼبقاييس الوطنية

اؼبشار إليو لنفان  ،اليت أحالت تفصيل األحكاـ فيها على التعليمات التنفيذية  ،ككانت
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اؼبادة  41قد نصت على صدكر ىذه التعليمات عن كزير الصناعة ،كصدرت تلك
ن5ن
التعليمات بقرار كزير الصناع ػػة رقم  5153تاري ػ ػػخ 1003/1/1ن.
 -ٜتحديد األجهزة المناط بها رقابة التنفيذ اإلداري الداخلي وتقييم األداء عند
تطبيق القانوف  ،أك تلك اليت تعترب اؼبرجعية اإلدارية لكل ما يتعلق بالقانوف  ،كاؼبثاؿ :
ن ما تضمنتو اؼبادة  54من قانوف اؼبواصفات كاؼبقاييس الوطنية ":تعد ىيئة اؼبواصفات
ك اؼبقاييس العربية السورية اعبهة اؼبرجعية يف كل ما يتعلق بتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف".
ٓٔ -األحكام المتعلقة بتسوية األوضاع السابقة كاؼبراكز اؼبتباينة الناصبة عن نفاذ
القانوف  ،كتدخل ضمنها ما يدعى باألحكاـ العامة كاالنتقالية كاػبتامية  ،أك أم منها
منفردان  ،ككذلك مواد اإلصدار كالنشر  ،كمثاؿ ذلك :ن قانوف تنظيم أحكاـ التعاكف
كاعبمعيات السكنية الصادر برقم  53تاريخ  1003/3/5الذم تضمن الباب الثاين
عشر منو أحكامان عامة كانتقالية  ،حبيث اعتربت اؼبادة 35منو العاملٌن يف مديريات
اػبدمات الفنية يف احملافظات القائمٌن على رأس عملهم يف أقساـ التعاكف السكين
منقولٌن حكمان إىل كزارة اإلسكاف كالتعمًن  ،...كاؼبادة  31نصت على أف يصدر
الوزير بناء على اقرتاح االرباد العاـ األنظمة الداخلية كاؼبالية كاحملاسبية كالعقود اػباصة
بالتعاكف السكين  ،...ككذلك اؼبادة  33بإهناء العمل بأحكاـ القانوف  54لعاـ
 ، 5545كتسوم جهات قطاع التعاكف السكين أكضاعها كفقان ألحكاـ ىذا القانوف
خالؿ مدة أقصاىا سنة من تاريخ نفاذه  ،ككانت اؼبادة  34منو مثالن قد نصت على
أف يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف  ،كجاءت مادة نشر
القانوف يف اعبريدة الرظبية يف اؼبادة  31منو ن.

))1

– كقد تضمنت ىذه التعميمات التنفيذية العديد مف المخالفات القانكنية كالدستكرية سنكضحيا في المبحث الثاني
مف ىذا الفصؿ .
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ثانياً -معيار سهولة فهم القانون :

باإلضافة للتنظيم اعبيد ؼبشركع القانوف بعد مراعاة معيار الشمولية  ،فإف اغبرص
على ىذه الشمولية هبب أف يرافقها سهولة فهم ىذا القانوف  ،كالذم يرتبط على كبو

أساسي بأف تكوف اللغة اؼبستخدمة يف كتابة القانوف سهلة الفهم .
لقد اعتادت غالبية الناس كمعدم مسودات القوانٌن  ،كألسباب قد تكوف تارىبية ،
اؼبهموف  ،يف حٌن أف
على االعتقاد بأف القضاة كاحملامٌن ىم قراء القانوف الوحيدكف ٌ

الغالبية العظمى من التشريعات زباطب غًن القانونٌن مثاؿ ذلك  :قانوف العمل نىباطب
العامل كرب العمل نن5ن ،كمشركع القانوف الذم يستهدؼ إحداث ربوالت يف استمع عن
طريق التغيًن يف السلوكيات  ،هبب أف تتم صياغتو بطريقة يتم ٌكن الناس الذين يهدؼ
مشركع القانوف إىل تغيًن سلوكيايم من قراءتو كفهم ؿبتواه .
كىنا يربز الدكر التشريعي ألعضاء اسلس الذم تتميز تركيبتو االجتماعية كالتعليمية
كاؼبهنية بالتنوع يف قدرتو على إعادة صياغة مشركع القانوف بلغة سهلة الفهم من قبل
أعضاء عبانو لضماف فهمها من الناس الذين يتوجو إليهم مشركع القانوف بالفرض
اؼبنصوص عليو  ،كعدـ االستسالـ لفكرة يمعد اؼبشركع أك اؼبدافع عنو بأف ىناؾ أسبابان
ن1ن
قانونية الستخداـ كلمات أك صبل يصعب فهمها.
كيبكن تقسيم الكلمات القانونية اؼبعقدة أك صعبة الفهم على غًن اؼبتخصصٌن بعلم
القانوف أك العاملٌن يف اؼبهن القانونية إىل فئتٌن  :الفئة األكىل اؼبفردات القانونية
اؼبتخصص ػ ػ ػة  ،كىي مفردات يتطلب القانوف استخدامها  ،كالمناص من اعتمادىا يف
صياغة نصوص اؼبواد انس امان مع اللغة القانونية االصطالحية اؼبستخدمة يف النظاـ
التشريعي النافذ ككل  ،كمثاؽبا  :ناألصيل – الكفيل – ىعىرصة معدة للبناء ن أما الفئة
الثانية من مفردات اللغة القانونية فهي الرتاكيب اؼبصطنعة اليت تشمل الكلمات اؼبعقدة
))1

 -أ  .محمكد محمد عمي صبره  ،أصكؿ الصياغة القانكنية ،مرجع سابؽ  ،ص 61

) -)2آف سيدماف  ،ركبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات " دليؿ إرشادم لممشرعيف " ترجمة مكتب
تطكير السياسات في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  ،مكتب صبره لمترجمة القانكنية  ،مصر  ، 2003ص 61
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كاؼببهمة  ،كاعبمل الطويلة اليت تؤدم إىل صعوبة فهم النص  ،ككذلك اعبمل اؼبلتوية دكف
داع أك حاجة كمثاؽبا  :ن ما نصت عليو اؼبادة األكىل يف البند ة ج من القانوف 25
أم و
الصادر بتاريخ  " 1003/51/40تشمل ملكية اؼبنتفع اػباضع للفقرة ب السابقة مساحة
األرض اؼبعادلة لوحداتو االجتماعية ككحدات اؼببحوةٌن معو من كرةتو فقط  ،كال تشمل
اؼبساحة العائدة لوحدات اؼببحوةٌن معو من غًن الورةة حيث تكوف ملكيتها ؽبم كتس ل
بأظبائهم يف الس الت العقارية بناءن على طلب مديرية الزراعة كاإلصالح الزراعي اؼبختصة
كتؤكؿ ملكيتها بعد كفايم لورةتهم حسب أحكاـ الفقرة ب السابقػ ػػة " مع اإلشارة إىل أننا
مل نعثر ضمن مواد ىذا القانوف على أم تعريف أك إشارة إىل معىن ىذه العبارات أك
دالاليان ،كيبكن للم لس اؼبتمكن تشريعيان القدرة على استشعار االلتباس أك الغموضن5ن،
كمن ل اؼببادرة لالستعاضة عنها جبمل سهلة ككلمات مرادفة ن1ن .
و
لكلمات غامضة ؽبا عدة معاف ؿبتملة  ،أك غًن منضبطة ضمن
كما أف استخداـ النص
معيار ؿبدد أك أسس كاضحة لتقدير اؼبساءلة فيها أك عنها كمثاؽبا " :على كبو معقوؿ " ،
أك "على كبو مالئم " أك "الئق "  ،أمر يتنا ى مع موجبات الدقة اؼبطلوبة يف النص
التشريعي  ،ككذلك حا ال ينتهي األمر بأف يسلم اؼبشرع جزءان من صالحياتو التشريعية
إىل اؼبسؤكؿ اإلدارم  ،كمن ل غياب الضماف الذم وبققو النص الواضح غًن اؼبلتبس ،
كالذم وبوؿ دكف ازباذ قرارات تعسفية من قبل اؼبسؤكلٌن اؼبناط هبم تنفيذ القانوف  ،كما
قد يؤدم النص الغامال أك اؼبلتبس إىل نقل ىذه الصالحيات إىل القاضي عند تطبيق

النص  ،كىنا يأيت دكر ؾبلس الشعب اؼبتم ٌكن من أداء كميفتو التشريعية يف رفال إقرار أم
) –)1يختمؼ الغمكض عف االلتباس في الكممات المستخدمة في القانكف  ،حيث يككف لمكممة الغامضة ظبلؿ كاسعة
مف المعاني مثاؿ مركبة حمراء المكف  ،كلمكف األحمر عدة درجات  ،أك الكممة المثيرة لاللتباس فميا معنياف

جكىرياف محتمبلف أك أكثر مثاؿ أف تقكؿ فبلف دكتكر ،ىؿ ىك طبيب أـ حاصؿ عمى درجة الدكتكراه في عمـ
مف العمكـ  ،لممزيد  :راج ػ ػع  :أ  .محمكد محمد عم ي صبره  ،أصكؿ الصياغة القانكنية  ،مرجع سابؽ  ،ص
))2

312-311
– آف سيدماف  ،ركبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،مرجع سابؽ  ،ص65- 64
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نص يف مشركع قانوف أك اقرتاح بقانوف وبمل يف نصوصو غموضان أك يؤدم إىل كقوع
التباس يف أحكامو  ،فبا يؤسس من حيث النتي ة إىل إضعاؼ مبدأ سيادة القانوف  ،على
اعتبار أف الشعب من خالؿ القوانٌن اليت ييقرىا اسلس اؼبمثل ؼبختلف فئات الشعب ىو

الذم وبدد سلوؾ شاغلي مقاعد السلطة  ،كالقواعد الواضحة اليت يتعٌن أف يبتثل ؽبا
ن5ن
اؼبعنيوف بتنفيذه يف السلطتٌن التنفيذية كالقضائية .
ككذلك فإف استخداـ النص لكلمات مكررة يف معناىا كغًن ضركرية مثاؿ ن:الغ
كباطل  ،يقر ك يعرتؼ ن  ،إذ تدعى ىذه الظاىرة " بظاىرة اإلطناب " أك الرتادؼن1ن ،
كىو ما يؤةر يف سهولػػة فهم النص  ،يضاؼ إىل ذلك عدـ الثبات يف استخداـ التعبًن يف
نفس اؼبادة القانونية  ،على اعتبار أف القاعدة اؼبستقرة يف تفسًن القانوف تقضي بأف كل
كلمة يف القانوف تعين شيئان ما  ،كأف ما من شيء يف نص القانوف ينبغي اعتباره زائدان عن
اغباجة  ،كهبب أف تعين الكلمة نفسها دائمان الشيء ذاتو يف كل مواقع نصوص القانوف ،
فال يصح مثال نأف يفرض النص على التاجر مسك الس الت ل يردؼ يف نفس اؼبادة
اإلشارة إىل عدـ جواز إتالؼ ىذه الوةائق كاألكراؽ نن4ن ،فالتنويع يف اللفع يف النص
القانوين الواحد يؤدم إىل لةار غًن مرغوب فيها أك حا مأساكية عندما يفسر على أنو
اختالؼ يف اؼبعىن اؼبشار إليو عند استخداـ لفظٌن  ،ال لشيء إال لقصد التنويع كصباؿ
التعبًن  ،فالقارئ ال سيء النية يبكنو أف يلتقط من معانيها ما يناسبو يف حٌن أف لغة
))1

– لممزيد حكؿ ذلؾ راجع  :أ .محمكد محمد عمي صبره  ،أصكؿ الصياغة القانكنية ،مرجع سابؽ  ،ص .349

) –)2واإلطناب في عمـ المعاني  :ىك أف يزيد المفظ عمى المعنى لتحقيؽ ىدؼ ما  ،كعكسو اإليجاز  ،كيقاؿ أطنب
في الكبلـ أك الكصؼ أك األمر  ،أم بالغ كأكثر  ،كقد عرفت ىذه الظاىرة ظاىرة اإلطناب أك ما يدعى
باإلسياب في الكبلـ عف طريؽ استخداـ المرادفات في المغتيف العربية كاالنجميزية منذ أمد طكيؿ  ،ككثر ظيكرىا
في المغة القانكنية  ،حيث يستخدـ القانكنيكف العبارات الزكجية كالثبلثية كسمسمة المرادفات  ،كيقصد بالعبارة
الزكجية  ،العبارة المككنة مف كممتيف يمكف إلحداىما أف تحؿ محؿ األخرل  ،كبالعبارة الثبلثية  ،العبارة المككنة
مف ثبلث كممات  ،كما يقصد بسمسمة المرادفات  ،استخداـ مجمكعة كممات مترادفة أك شبو مترادفة فيما يشبو
السمسمة  ،كلممزيد حكؿ أسباب نشأة ظاىرة اإلطناب في المغة القانكنية كالتفسيرات المختمفة لنشأة ىذه الظاىرة
لممزيد :المرجع السابؽ  ،ص 155كما بعدىا .

) -)3آف سيدماف  ،ركبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،مرجع سابؽ  ،ص  189كما بعدىا .
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القانوف ربتاج إىل اغبسم يف اؼبعىن كالوضوح  ،كيقع عبء التقيد هبذه اؼبعايًن كمراقبة
إعماؽبا على يمعد مشركع القانوف كعلى ؾبلس الشعب الذم ييقر اؼبشركع  ،كؾبلس
الشعب اؼبم ٌكن بل انو  ،كالذم يبتلك لليات فعالة يف إقباز كميفتو التشريعية الشك بأنو
قادر على إنضاج النص القانوين كفق اؼبنحػػى السػػليم .
ثالثاً -معيار سهولة االستخدام :

كيفيد معيار سهولة االستخداـ بأف القانوف هبب أف يكوف منظمان بطريقة جيدة
يستطيع اؼبستخدـ كائنان من كاف أف يصل فيو إىل النص الذم يريد اإلطالع عليو  ،أك
حكم النص يف أم جزئية منو بطريقة سهلة  ،كأف يقف على مضمونو بأقل جهد فبكن
كبأقل قدر من تقليب الصفحات اؼبتكرر  ،كىذا يستوجب من الناحية الشكلية :
 -5أف تكوف اؼبواد مصنفة ربت عناكين رئيسة كعناكين فرعية كيكوف كل عنواف رئيسان
فيها حاصالن صبع العناكين الفرعية اؼبرتبطة بو  ،كبالضركرة كضع األحكاـ اؼبتصلة
ببعضها بعضان معان  ،كتتابع أحكاـ القانوف حبيث تأيت ىذه األحكاـ حبسب الرتتيب
الزمين الذم يتوقع حدكةها من قارئ النص  ،كعلى أف تأيت األحكاـ العادية يف السياؽ
اؼبتوقع قبل األحكاـ االستثنائية  ،ككذلك لتأيت األحكاـ حسب درجة أنبيتها  ،كبالتايل
القواعد العامة قبل االستثنػػاءن5ن ،كأف يكشف العنواف عن مضمونو  ،كأف يىتسق معو
صح يف حاؿ كجود أم خلل شكلي التذرع بأف اؼبشركع قد
دكف أم اختالؼ  ،كال يى ي
أيعد من قبل اغبكومة ألف ىذه التفاصيل تدخل ضمن مسؤكلية الوميفة التشريعية
للم لس الذم يقر مشركع القانوف يف صيغتو النهائية  ،كمثاؿ على ذلك  :ن قانوف
ضباية اؼبستهلك رقم  1لعاـ  1004كالتباين بٌن العنواف كاؼبضموف يف التعبًن يف اؼبادتٌن
/44 – 41ب منو الواردتٌن ربت الفصل الثامن بعنواف اإلعالـ كاؼبستهلك  ،كجاء يف
اؼبادة ": 41على كل مقدـ خدمة أك سلعة إعالـ اؼبستهلكٌن باؼبواصفات األساسية
))1

 -أ  .محمكد محمد عمي صبره  ،أصكؿ الصياغة القانكنية ،مرجع سابؽ  ،ص 64
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للخدمة اليت يقدمها كفق األنظمة النافذة لدل اعبهة اؼبختصػ ػ ػ ػة"  ،يف حٌن أف اؼبادة
 44الفقرة ب  ،تضمنت"أنو على اؼبعلن إةبات صحة اؼبعلومات الواردة يف إعالنو
كتزكيد اعبهة اؼبعنية باؼبستندات اليت قد تطلبها" ن .
 -1أالٌ وبتوم مشركع القانوف على إحالة لقوانٌن أخرل يف أحكامو الستكماؿ
مضموهنػ ػ ػ ػ ػ ا  ،كأف يت نب كذلك اإلكثار من اإلحالة على مواد سابقة أك الحقة يف
نفس القانوف  ،كأكثر القوانٌن تشتتان كصعوبةن يف االستخداـ ألجل الوقوؼ على اغبكم
النهائي فيها ىي التشريعات العقارية يف سورية( ،)1فهناؾ عشرات القوانٌن األساسية
الفعاؿ
كالفرعية كاالستثنائية كاػباصة  ،كلو أف األداء التشريعي سلس الشعب باؼبستول ٌ
لكاف ىسب ٌك ن من تشكيل عبنة خاصة من األعضاء اؼبختصٌن كاؼبهتمٌن كاؼبمارسٌن يف

التشريعات العقارية كاستعانت ىذه الل نة خبرباء مستقلٌن أك من العاملٌن يف اؼبديريات
كالدكائر اؼبختصة كاؼبرتبط عملها بالتشريعات العقارية نمثالن :أمانة الس ل العقارم –
القطاع السكين – اإلدارة احمللية – كزارة الداخلية  -كزارة الزراعة ن كتكوف مهمة ىذه
الل نة إعداد اقرتاح بقانوف يتضمن نظاـ عقارم موحد يتضمن كافة القوانٌن ذات
الصلة ضمن تقنٌن قانوين كاحد بعد إجراء مراجعة للعديد منها  ،أك لكاف ؾبلس
رفال إقرار أم مشركع قانوف يتعلق بالتنظيم العقارم مقدـ من اغبكومة على
الشعب ى
كبو جزئي بقصد فبارسة الضغط إلقباز التشريع اؼبوحد .

))1

– كمثاؿ عمى تمؾ اإلحالة مف خبلؿ التشريع المعدؿ القانكف رقـ  61تاريخ  2004/12/30المتعمؽ بتمميؾ
المنتفعيف مف أراضي أمبلؾ الدكلة المكزعة  ،حيث نصت المادة  1منو " تعدؿ أحكاـ البند أكال مف المادة 16
مف المرسكـ التشريعي رقـ  88لعاـ  ، 1963كالمادة  5مف المرسكـ التشريعي رقـ  166لعاـ  ، 1968كالفقرة
ج مف البند أكال مف المادة  7مف المرسكـ التشريعي رقـ  64لعاـ  ، 1969كالمادة  11مف المرسكـ التشريعي
رقـ  66لعاـ  ، 1969كالفقرة ب مف المادة الثالثة كالمادة السابعة مف القرار بقانكف رقـ  169لعاـ ، 1959
كالمرسكـ التشريعي رقـ  350لعاـ  1969كتصبح عمى الشكؿ امتي ".... :
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الفرع الثاني
تفادي الصعوبات في الصيااة

إ َّف صياغة التشريعات تستوجب التزامان كبًنان باؼبعايًن اؼبرتبطة بالشمولية كسهولة
الفهم كاالستخداـ  ،كيتضح فبا تقدـ أف التأكد من إحاطة مشركع القانوف يف اإلطار
العاـ لو بكل القواعد الالزمة إلحداث التحوؿ اؼبنشود يف األفراد كاؼبؤسسات اؼبستهدفة
 ،من قبل ؾبلس شعب لديو إدارة ديبقراطية يف إدارة اعبلسات كربقق الشفافيػ ػ ػ ػ ػة يف
اإلجراءات  ،كإتاحة الفرصة أماـ كافة األفكار لطرحها كمناقشتها على كبو منظم دكف
اؼبساس حبرية التعبًن كالكالـ  ،ككذلك إعماؿ الشفافية يف اغبصوؿ كتقدًن اؼبعلومات
فعاؿ من أعضائها كباالستعانة خبرباء مستقلٌن
أماـ كافة األعضاء  ،كعباف تعمل حبضوور ٌ
كبوجود كادر من اؼبومفٌن اؼبؤىلٌن لتنظيم عمل الل نة كأعضائها  ،فإف كل ذلك
سيمكن اسلس من التدقيق يف:
أوالً -التعريفات اؼبقدمة كاليت ربدد أكالن مدل مولية اغبكم يف النص اتساعان أك ضيقان
من حيث النتي ة كفق التعريف اؼبعطى كاحملدد يف مادة التعريفات  ،كمثاؽبا  :نربديد
من يعترب من الغًن عند موؿ التأمٌن لألضرار الناصبة عن حوادث السًن ن ،ككذلك
ؼبعطى كرد يف منت النص
التأكد من أف مشركع القانوف مل ييغفل إعطاء تعريف ؿبدد
ن
القانوين إعماالن لقاعدة كجوب الوضوح يف النصوص  ،كعدـ ترؾ اساؿ ألم التباس

بٌن اؼبعىن العاـ كاؼبعىن االصطالحي  ،كيتم ذلك إما من خالؿ اإلضافة بالتعديل من
قبل الل نة أك اسلس أك التوضيح من خالؿ ما ربملو اؼبناقشات يف الل اف  ،أك ما
ييدعى دبداكالت اسلس يف اعبلسة العامة خالؿ مناقشة اؼبشركع .

ثانياً -حبكم قدرة اسلس على التواصل مع اؼبواطنٌن فإنو من حيث النتي ة على سباس
مع غالبية اؼبستهدفٌن يف أم قانوف يتم مناقشتو يف اسلس  ،كقادر على ربديد فئايم ،
كبالتايل على ربديد األطراؼ الرئيسية كاؼبؤةرة اليت يتعٌن على القانوف ـباطبتها  ،أك
تنظيم مراكزىا القانونية كعالقايا كالتزامايا  ،كمن ل توميف القدرة التمثيلية ػبدمة
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استكماؿ النقص التشريعي إف كجد  ،كذلك أةناء اإلجراءات اؼبرحلية اليت يبر هبا
مشركع القانوف  ،طالما أن لدى المجلس أعضاء مدركين ألىمية دورىم التشريعي
وبعيدين كل البعد عن ثقافة اإلتكالية  ،التي تضمحل كلما كان

اآلليات التي

يعمل من خاللها المجلس قادرة عن نقل أداء المجلس لوظيفتو التشريعية من
أداء روتيني جامد إلى أداء فعال ومؤثر وقادر على اإلضافة .
ثالثاً -ؾبلس الشعب الذم يستفيد من خربة أعضائو بالتمكٌن  ،كيستعٌن باػبرباء
اؼبستقلٌن يستطيع فهم التفاصيل التقنية الفنية  ،كضبط ما يتوجب النص عليو ضمن
نصوص مشركع القانوف  ،كما يتعٌن اإلحالة يف تنظيمو إىل التعليمات التنفيذية اليت
يصدرىا الوزير اؼبختص بعد إصدار القانوف  ،مع انتقاء عبارات اإلحالة على الالئحة
التنفيذية بدقة ضمن النص القانوين حا ال تكوف مدخالن إلضافة أحكاـ تتعدل فيما
تتضمنو الصفة التنظيمية لتىحمل الصفة التشريعية  ،كفيما إذا كاف من األكىل دبيعًد
مشركع القانوف ن اغبكومة  ،مقدمي االقرتاح من األعضاء ن أك اسلس عند مناقشة
مشركع القانوف اغبرص على إدراجها ضمن مواده دكف ترؾ أمر التشريع فيها للتعليمات
التنفيذية  ،كاألىم القدرة على ربديد أى ىج ول ؿبدد إلصدار التعليمات التنفيذية نظران لتوفر
اؼبعرفة العلمية كاإلدارية بعد التعزيز لدل اسلس دبوجبات ىذه التعليمات كالزمن الالزـ
إلقبازىا  ،كي ال يبقى األمر رىنان جبدية الكادر الفين كالتزاـ الوزارة اؼبعنية بإعداد
التعليمات التنفيذية  ،كالتحكم بتعطيل أك تفعيل أحكاـ القانوف .

فعاؿ كمؤةر
رابعاً -اسلس الذم يبتلك القدرة على فبارسة كميفتو التشريعية على كب وو ٌ
يبكن أف يناقش كيفند اآلةار السلبية الناصبة عن الفرتة االنتقالية بعد نفاذ القانوف
اعبديد  ،كيستطيع أف يدافع عن اؼبراكز اؼبكتسبة يف مل التشريعات النافذة  ،ك
التمسك بقاعدة عدـ اؼبساس هبا  ،كمن ل اؼبشاركة يف تقدير الزمن أك اإلجراءات
اؼبطلوبة لتسوية األكضاع السابقة اؼبتباينة عند إقرار مواد مشركع القانوف اؼبتعلقة
باألحكاـ االنتقالية ألنبيتها الكبًنة كالبالغة .
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خامساً -يستخدـ ىسن القوانٌن غبل أمور صعبة كمعقدة بطبيعتها على األغلب أك
لت نب حدكث مشاكل ؿبتملة  ،كمشركع القانوف ييطرح بفكرتو إما من اغباجة اليت
تستشعرىا اغبكومة أك اغباجة من شروبة معينة أك من إحدل النقابات اؼبهنية  ،كيبكن
أف يطرح بفكرتو من قبل عدد من أعضاء ؾبلس الشعب عن طريق تنظيمو على شكل
اقرتاح بقانوف  ،كىبضع لإلجراءات اؼبرحلية إلقباز التشريعات اؼبعركضة على اسلس ،
كأةناء تلك اؼبراحل تتدخل صباعات اؼبصا اؼبعنية للتأةًن يف صياغة مواد القانوف دبػػا
ىبدـ مصاغبها  ،كربدث تعديالت يف صياغة اؼبشركع عن طريق اغبذؼ  ،أك اإلضافة
أك تقييد معاين الكلمات أك أجزاء منها  ،كيظهر تيار مؤيد ؽبذه التعديالت أك معارض
ؽبا .
كىنا تربز قدرة اسلس من الناحية التشريعية يف اؼبوازنة بٌن اؼبصا اؼبتعارضة كبٌن
مراعاة األصوؿ الشكلية للصياغة كاحملافظة عل ػػى سػػوية تشريعيػة متوازنػة  ،كمواجهة تلك
الصعوبة اليت تنشأ بسبب اؼبداكالت الربؼبانية اليت قد تكوف مصدران لعيوب يف التعبًن
كالصياغة  ،فإف تفاديها وبتاج إىل ؾبلس يبتلك كافة اؼبؤىالت كاآلليات اؼبساعدة ألداء
فعاؿ .
كميفتو التشريعية على كبو ٌ

سادساً -من الصعوبات اليت تواجو اؼبشرع يف سورية عند إعداد كإقرار التشريعات
اغبديثة  ،كالسيما تلك الناممة ألحكاـ متصلة كمتداخلة مع التشريعات يف الدكؿ
األخرل  ،على ضوء االذباه الدكيل لتوحيد القوانٌن بٌن ـبتلف دكؿ العامل بعد الكم
اؽبائل من االتفاقيات كاؼبعػاىدات الدكلي ػػة التػػي يعقدت  ،كاالنضمػاـ إىل مؤسسات
كمنظمػات دكليػة متخصصػة ن مكافحة الفساد  ،الشفافية  ،حقوؽ اإلنساف  ،حقوؽ
اؼبرأة  ،حقوؽ الطفل  ،حقوؽ اؼبعاقٌن  ،حقوؽ العماؿ  ،تنظيم حرية الصحافة
كاإلعالـ  ،الت ارة االلكرتكني ػػة  ،الت ارة الدكلية  ،نظاـ التحكي ػػم  ،مكافحة
اإلرىػ ػاب  ،مكافحة اؼبخدرات  ،البيئة  ،قضايا التنميػ ػػة اؼبستدامػ ػ ػػة .... ،ن  ،كإذا كاف
أقدـ سبب لوجود الدراسة اؼبقارنة للتشريعات أك القوانٌن األجنبية يىنطلق من فكرة
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ربقيق اؼبصلحة يف تطوير كربسٌن القانوف يف أم بلدن5ن ،فإف اغباجة يف اإلطالع على
الت ارب التشريعية للدكؿ األخرل يف الوقت اغباضر تبدك أكثر إغباحان للتغلب على
الصعوبات الصياغية  ،كحا اؼبوضوعية عند ىسن أم تشريع جديد  ،كبالتايل االستفادة
من ذبارب البلداف األخرل يف كيفية مقاربتها للحلوؿ التشريعية للمشاكل  ،اليت سبق
كأف اعرتضت طريق اؼبشرع فيها  ،كالتعرؼ مسبقان على النتائج اليت قبمت عن تبين
ىذه اغبلوؿ كإىل أم مدل قبحت  ،كتوخي اغبذر كاالحتياط من الوقوع فيما مهر ؽبا
من مثالػػب  ،أك حا يف تبين اغبلوؿ عند اختالؼ الظركؼ السياسية كاالجتماعية

كاالقتصادية بٌن بلد كلخر  ،ككذلك تيقدـ القوانٌن اؼبقارنة أفكاران جديدة حوؿ طبيعة
ن1ن
كمسببات السلوكيات اليت تشكل الصعوبة اليت يتم استخداـ القانوف غبلها .
كال شك أنو عند تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب السورم ضمن اآلليات
اؼبقرتحة فإف اسلس عند ذلك سيكوف قادران على إقباز مثل تلك الدراسة اؼبقارنة
كاالستفادة منها يف اؼبناقشات الربؼبانية ن يف الل اف كاعبلسات العام ػ ػ ػػة ن  ،كمن ل
احملاج ة فيها كاالستناد إليها يف طرح البدائل للحلوؿ اؼبقرتحة ضمن مشركع أك اقرتاح
القانوف كاؼبقدمة فبن أعدنبا ن4ن.
))1

– في أثينا عاـ  594ؽ .ـ قاـ "صولوف " مشرع أثينا المشيكر  -كىك نبيؿ انتخبو الشعب حاكمان أك أرخكنان -
بكضع قانكنو الذم عرؼ باسـ "سيسكثيا"  ،كيعني رفع األعباء  ،الذم كفَّؽ بيف مصالح الفقراء كاألشراؼ دكف
ثكرة  ،كالذم جعؿ جميع المكاطنيف األحرار متساكييف في الحقكؽ أماـ القضاء ألكؿ مرة في تاريخ اإلغريؽ ،
كتشير بعض األساطير الركمانية القديمة إلى أف شرائع صكلكف المكتكبة كضعيا بعد أف قاـ بجكلة عمى عدة
دكؿ استمرت عشر سنكات  ،كأف مشرع إسبارطة " ليكورج " كضع قكانينو بعد أف قاـ بزيارة إلى آسيا الصغرل
كمصر كغيرىا مف البمداف كدراسة قكانينيا  ،ككذلؾ فإف الركماف أكفدكا لجنة الرجاؿ العشرة قبؿ أف تضع قانكف

األلكاح األثني عشر إلى ببلد اإلغريؽ لدراسة قكانينيـ  ،لممزيد راجع :د .فايز محمد حسيف ،ود .طارؽ
المجذوب  ،تاريخ النظـ القانونية  ،منشورات الحمبي الحقوقية في لبناف ط  500:ص ; 97وما بعدىا ،

))2
))3

ككذلؾ  :أ  .محمود محمد عمي صبره  ،أصوؿ الصياغة القانونية ،مرجع سابؽ  ،ص59
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سابعاً – اسلس الذم يبلك عبانان برؼبانية متمكنة معرفيان كسياسيان قادرة على إجراء
مراجعة مستمرة للقوانٌن الداخلة يف اختصاصها  ،كإزالة األحكاـ غًن الضركرية منها أك
اؼبنفصلة عنها بنيويان  ،وبقق التوازف بٌن التبسيط كالتقنية يف القانوف .

ادلطهة انثاٍَ
انكفاَح ادلىضىػُح نهمىاَني

تنبع أنبية اؼبمارسة الصحيحة لسلطة التشريع يف ؾبلس الشعب السورم  ،كاليت ال
فعاؿ كمؤةٌر  ،من أهنا
يبكن أف تكوف كذلك دكف أف سبارس الوميفة التشريعية فيو على كبو ٌ
اؼبفتاح السرم للتغلب على مشاكل اغبكم السيئ  ،كمن ل فإف توميف اؼبعرفة كاؼبهارة يف
صب يف إطار اؼبصلحة العامة
استخداـ سلطة الدكلة كالقانوف إلحداث تغيًن مؤسسي يى ي
أم اؼبنفعة العامة يبثل عنصران أساسيان يف تقدـ استمع كالفوز بالسباؽ اؼبصًنم على صعيد
التنمية  ،كيرتبط ذلك بقدرة ؾبلس الشعب على ترتيب األكلويات بالنسبة لسن التشريعات
اإلصالحية اعبديدة كتطوير التشريعات النافذة ن5ن ،كىو ما يح ًرـ ؾبلس الشعب يف سورية

من فبارستو خالؿ األدكار التشريعية السابقة .
من النتائج اؼبرتتبة على تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب السورم كسبكينو من
اآلليات اؼبرتبطة بذلك  ،بأف يصبح ؾبلس الشعب حكمان بٌن اؼبصا اؼبتعارضة كمقرران
=عمى امراء المعارضة في المشركعيف  ،كالشؾ أنو لك كاف األداء التشريعي لممجمس ككؿ معزز مؤسساتيان

لكانت االستفادة مف القانكف المقارف أعـ كأشمؿ  ،ولكاف ذلؾ أحد أدوات التفكير باالستفادة مف تجارب اآلخريف

()1

وما حققوه دوف أف نحاوؿ اختراع عجمة المركبة مف جديد .
 -آف سيدماف  ،ركبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،مرجع سابؽ  ،ص 11
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ألكلويات السياسة التشريعية  ،من خالؿ تقمص األدكار أةناء إقرار القوانٌن  ،كالقدرة على
توقع كل ا آلةار احملتملة ؽبذا اإلقرار  ،ك سيساىم كل ذلك من حيث النتي ة يف إرساء
دعائم اغبكم الرشيد أك اعبيد كفق معايًن الشفافية كالديبقراطية كإرساء تقاليد برؼبانية
كمؤسساتية للمساءلة  ،كبالتايل سيحقق الكفاية اؼبوضوعية اؼبطلوبة يف القوانٌن اليت تنظم
أمور البالد كالعباد  ،كللتفصيل يف ذلك سنقسم ىذا اؼبطلب إىل فرعٌن :
الفرع األول  :تحديد أولوية مشروعات القوانين المقترحة
الفرع الثاني  :تشريعات تعزيز الحكم الرشيد
الفرع األول
تحديد أولوية مشروعات القوانين المقترحة
دللٌت الدراسات اؼبقارنة على أف معظم الدكؿ اليت خضعت لالستعمار يف أكائل
تسن التشريعات اليت تصب من حيث النتي ة يف اؼبصلحة
القرف العشرين  ،كانت ٌ
االقتصادية اؼبلحة كالضركرية لتحقيق الريعية اؼبباشرة أك قصًنة األجل للدكؿ االستعماريػ ػ ػ ػ ػة
ن مثال" إقرار تصدير النفط اػباـ – إحداث الطرؽ اليت تؤمن نقل اؼبواد اػباـ للموانئ أك
لسًن اآلليات العسكرية  ،كإقرار التشريعات االقتصادية كاعبمركية اليت تؤمن انسياب

البضائع دكف ربقيق أية قيمة مضافة على اؼبنتج اػب ػػاـنن5ن ،كاستمرت السلطات الوطنية
بعد إقباز االستقالؿ على ىذا النحو بسن قوانٌن يدؼ باألصل إىل ربقيق التنمية كضركرة
لسد اغباجات األساسية لغالبية السكاف نمدارس – طرؽ –
زيادة سرعة تأمٌن اػبدمات ى
مياه – صحة ن  ،كأصبح ىذا النوع من االقتصاد اػبدمي مؤسساتيان بعد أف دخل يف
نطاؽ األمباط السلوكية السياسية كاالجتماعية اؼبتكررة  -ك ال ننكر يف ىذا السياؽ مربراتو
) –)1لممزيد حكؿ ذلؾ راجع  :آف سيدماف  ،ركبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،مرجع سابؽ  ،ص
15كمابعدىا
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 لكنو مل يكن فعاالن على مستول التخطيط االسرتاتي ي ألنو مل ًيؤد إىل ربقيق فائال
اقتصادم تتمكن السلطة من إعادة استثماره ػبلق فرص عمل أكثر إنتاجية  ،كبالتايل
مستويات أعلى من الدخل  ،كىذا النمط من ربديد األكلويات مل يعكس إمكانية البالد
الكامنة كراء قاعدة مواردىا  ،كإمبا بات يىع يكس طبيعة استخداـ البالد ؼبواردىا كمبط ىذا
االستخداـ  ،كمل يتم ىسن سول عدد قليل من القوانٌن اليت تيش ع على التحوؿ اؼبؤسسي
لزيادة التوميف اؼبثمر كإعادة ىيكلة اػبدمات العامة أك نيظم سبلك األراضي كاستثمارىػا ،
أك تش يع تأسيس الشركات  ،كاؼبؤسسات اؼبالية  ،وبسب ضعف األداء التشريعي

لمجلس الشعب السوري خالل األدوار التشريعية السابقة  ،لم يتمكن المجلس
بصفتو ممثالً للشعب من أن يكون صاحب القرار في تحديد أولوية التشريعات التي
ضر داخل السلطة
يجب سنّها وإقرارىـا  ،ألن مسودات القوانين جميعها تقريباً تح ّ
التنفيذية على شكل مشروعات قوانين حكومية  ،ولم يتمكن المجلس من إقرار
اقتراح بقانون إال في حاالت نادرة ومتفق عليها مع الحكومة  ،ككاف ؾبلس الشعب يف
موقع اؼبطالب غًن القادر على أف يبتلك القرار يف سلة التشريعات اليت يقع عليها اغباجة
أكالن  ،رغم إةارة ـبتلف مستويات الناخبٌن كشرائح استمع لض ة كبًنة حوؿ ىذه
األكلويات ن أةار اعبميع ض ة حوؿ بعال القوانٌن اليت كانت تصدر  ،الفقراء -ذكم
الدخل احملدكد – اؼبزارعٌن – الصناعيٌن – ذكم اؼبهن اغبرة ن ،كرغم أف اؼبناقشات اليت
كانت تدكر ربت قيبة اسلس كانت ت يؤكد قدرة ىذا اسلس على استشعار األكلويات يف
سن التشريعػات ،السيما أةناء مناقشة اػبطط اػبمسية  ،إال أف اسلس مل يكن قادران على
إحداث أم تعديل يف أكلويات ىذه اػبطط من ناحية السياسية التشريعية  ،واستمرت
السلطة التنفيذية على التعاطي بشيء من االستفراد في تحديد األولوية التشريعية ،
إما بتقديم مشاريع القوانين إلى مجلس الشعب أو بذصدار التشريعات بمراسيم
تشريعية .

661

فعاؿ ؼبا كانت
يف حٌن أف اسلس لو كاف قادران على أداء كميفتو التشريعية على كبو ٌ
صدرت أك استمرت العديد من التشريعات اليت أحدةت إرباكان تشريعيان كبًنان أعقبو نتائج
اقتصادية كاجتماعية غًن مرغوب فيها لعشرات السنوات رغم اؼبطالبة بأكلوية إلغائها
كمنه ػ ػ ػا :
تصدر وفق تحديد اعتباطي  :أك ما يبكن تسميتو

أوالً  -التشريعات التي كان
التشريع بردة الفعل  ،ككانت مثل تلك التشريعات تستمر لسنوات طويلة ومثاله ـ ـ ـا :

ن القانوف رقم  4تاريخ  5532 /1/11اؼبتعلق دبنع بيع االذبار باألراضي يف العقارات
الواقعة ضمن اؼبخطط التنظيمي  ،فمن يقرأ األسباب اؼبوجبة ؽبذا القانوف هبد بأنو قد
صدر كردة فعل  ،كفوؽ ذلك اتبع أسلوب العقاب حبق حركة االقتصاد  ،كذلك إةر
جنوح معظم رؤكس األمواؿ لالذبار بالعقارات داخل اؼبخطط التنظيمي كخاصة يف
مدينة دمشق كضواحيها  ،كاؽبدؼ كاف منع االستثمار يف ذبارة العقارات كربقيق
األرباح غًن اؼبشركعة على حساب الشروبة العظمى مػن اؼبواطنٌن  ،ككذلك كاف
اؽبدؼ ربويل الرساميل إىل اساؿ الزراعي كالصناعي كالسياحي  ،يف حٌن أف من
تضرر من اؼبنع الذم أكجده القانوف رقم  /4/ىم الطبقة الوسطى بشكل مباشر اليت
مل تتمكن من بناء عقارايا كبيعها  ،كبشكل غًن مباشر الطبقة الفقًنة اليت دفعت
كصبَّد استمرار نفاذ ىذا القانوف
الثمن بٌن قلة العرض ككثرة الطلب على اؼبساكن  ،ى
العديد من العقارات  ،كمهرت مشكلة األبنية اؼبخالفة كمناطق السكن العشوائي
نتي ة ػبركج عدد كبًن من العقارات اؼبنظمة من حيز االنتفاع االقتصادم  ،كرافق
ذلك تأخر كزاريت اإلدارة احمللية كاإلسكاف كاؼبرافق من إقباز اؼبخططات التنظيمية
كاؼبصادقة عليها لعشرات السنوات  ،يف حٌن بادرت اغبكومة إىل إعداد مشركع
تعديل ؽبذا القانوف إللغاء اؼبنع الوارد فيو يف مطلع عاـ  1054أم بعد قرابة ستة
كةالةٌن عاما من اؼبطالبة من قبل ؾبلس الشعب بإلغائو  ،ومثال آخر  :قانوف جامعي
األمواؿ رقم  4الصادر بتاريخ  5553/2/10الذم صدر ؼبعاعبة مركؼ غًن طبيعية
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أكجديا منظوم ة القوانٌن اؼبالية كاالقتصادية كضعف اؼبؤسسات العاملة يف ىذين
القطاعٌن الذم استمر عقود من الزمن فبا دفع صغار اؼبدخرين لالرسباء يف أحضاف
غيالف السوؽ كأفراخهم لتوميف رؤكس األمواؿ .
ثانياً -بعد اهنيار االرباد السوفييت كمنظومة الدكؿ االشرتاكية يف بداية عقد التسعينات
من القرف اؼباضي ك مهور العوؼبة االقتصادية كاؼبنظمة الدكلية للت ارة  ،كرغم ما فرضتو
بسن التشريعات كفق أكلوية الدكلة
الظركؼ اعبديدة فقد استمرت السلطة التنفيذية ى
األبوية  ،حفامان على اؼبكتسبات الشعبية يف مل االقتصاد االشرتاكي اؼبوجو  ،رغم أف
مؤسسات القطاع العاـ اليت تعتمد التشريعات االشرتاكية عليها بدأت تئن ربت كطأة
تداعيات السوؽ كتأةًناتو اؼبرتبطة بالظركؼ احمللية كالعربية كالدكلية  ،كبعال مؤسسات
القطاع العاـ كانت ربتضر بسبب استمرار األنظمة القانونية كاإلدارية اليت ربكم

عمله ػا  ،كمع ذلك مل يع ىط ألم من التشريعات اليت فقدت مالءمتها للظركؼ
االقتصادية كأصبحت عائقان أماـ التطور االقتصادم شهادة الوفاة كمل تل ى أك تعدؿ
بأكلوية ؿبقة ككاضحة إال منذ بداية عاـ  1001تقريبان  ،إذ بدأ بالتفكًن مليان بالتوجو
االقتصادم للتشريعات النافذة كإعادة دراستها  ،كمع ذلك كاف بقرار من السلطة
الفعاؿ يف ربديد األكلوية التشريعية
التنفيذية  ،كمل يأخذ ؾبلس الشعب دكره التشريعي ٌ
ؼبراحل اإلصالح كالتطوير االقتصادم أك اؼبشاركة يف ىذا التحديد  ،كتوىل الفريق
االقتصادم يف اغبكومة ربديد أكلويات السياسة التشريعية اؼبتعلقة بالشأف االقتصادم

كاؼبايل  ،كقد أةارت التشريعات اليت صدرت العديد من إشػػارات االستفهاـ  ،كبدا
التخبط التشريعي كاضحان بصدكر العديد من التعديالت ؽبذه التشريعات خالؿ مدة
قصًنة ن5ن  ،إما عرب الدفع دبشاريع قوانٌن أك بإصدار ىذه التعديالت دبراسيم تشريعية
) –)1تعديبلت القكانيف المتعمقة بالسياسة الضريبية ( قانكف رسـ اإلنفاؽ االستيبلكي  ،قانكف االستعبلـ ك التيرب
الضريبي  ،قانكف ضريبة الدخؿ  ،معدالت ضريبة البيكع العقارية  ،قانكف ضريبة ريع العقارات  ،قانكف رسـ
الطابع  ،كقانكف الرسكـ كالتأمينات القضائية )  ،واف الجدؿ حوؿ األولوية ال يمغي أىمية ما قدمتو التشريعات
الصادرة خالؿ فترة العقد ونيؼ الذي مضى .
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خارج دكرات االنعقاد سلس الشعب  ،وعند تعزيز األداء التشريعي لمجلس
الشعب فذن مخرجات العمل التشريعي ستكون أكثر قرباً من األولويات التي
توضع على بساط البحث أمام ممثلي الش ــعب  ،لما لديو من قنوات الستشارة
المنتفعين أو المتضررين من مشروع القانون  ،كمن ل تضعف قدرة ؾبموعات

اؼبصا القوية للضغط باذباه ىسن تشريعات تدعم كتعزز مصاغبها  ،كقد تن ح ىذه
اسموعات يف اغبصوؿ على ترتيب متقدـ ؼبشركعات القوانٌن مستفيدة فبا سبلكو من
قنوات اتصاؿ جيدة مع صانعي القرار .
ثالثاً -إف إعطاء األكلوية للتشريعات اليت من اؼبرجح أف تعمل على تقوية اؼبؤسسات
الضركرية  ،أك تغيًن اؼبؤسسات السياسية كاإلدارية كاالقتصادية سيتيح نطاقان كاسعا"من
اػبيارات كسيضمن الوصوؿ إىل اغبكم اعبيد  ،كمن حيث النتي ة سيؤدم إىل
اؼبخرجات اؼبطلوبة كالتوسع يف اإلنتاج احمللي اؼبتوازف كاؼبتكامل لزيادة فرص العمل
كربسٌن نوعية اغبياة  ،كيف ىذا السياؽ فإف تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب من

خالؿ إعادة النظر هبذه اؼبؤسسة الدستورية كالسياسية كلليات عملها سيضمن ربسٌن
ـبرجات العمل التشريعي  ،كصدكر تشريعات متوازنة كتتضمن كفايتها الفنية
كاؼبوضوعي ػ ػة.
الفرع الثاني
تشريعات تعزيز الحكم الرشيد
قبل ألفي سنة مضت أكضح الفيلسوؼ اليوناين أرسطو اؼبفارقة الكربل اليت
تكمن يف أف القانوف ال يستطيع أف يت نب منح السلطة
يواجهها اؼبشرع  ،كاليت ي
حبرية التصرؼ للمسؤكلٌن كي يتخذكا قرارات حاظبة  ،كحرية التصرؼ ىذه قد زبليق

فرصان لتكوف ىذه القرارات تعسفية كفاسدة  ،كيف الوقت نفسو كيف يبكن ذبنب
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فبارسة السلطة من قبلهم ألسباب ذاتية كذلك بأف تكوف ىذه السلطة خاضعة
للمساءلة كقرارايا علنية  ،ككذلك أال تكوف حرية التصرؼ كاسػ ػ ػ ػ ػ ػػعة النطاؽ بال
ضركرة ن5ن.
ك على األغلب كما ىو شائع فإف فاقد الشيء ال يعطيو كال ييرذبى منو  ،لكننا ما
أف نصل إىل ؾبلس شعب يمنتخب انتخابان ديبقراطيان كفبثالن سبثيالن صحيحان ؼبصا ـبتلف
فئات استمع  ،كبعد حوكمة األداء التشريعي ؽبذا اسلس عرب إدارة رشيدة تعتمد قواعد
اؼبشاركة يف ازباذ القرار  ،كتطبيق مبدأ الشفافية يف اؼبعلومات كاإلجراءات  ،ك تطبيق
قواعد اؼبساءلة على أداء اسلس داخليان  ،كيغدك قادران على تفعيل الوميفة الرقابية
للم لس على أداء السلطة التنفيذية  ،عند ذلك ال يبكن ؽبذا اسلس إال أف يكوف قادران
على ىسن تشريعات وبرص على تضمينها مبادئ اؼبساءلة كالشفافية لضماف تنفيذىا
كفعاليتها يف التغيًن القيَّمي كاؼبؤسسايت اؼبطلوب  ،كعندىا يبكن االستفادة من حوكمة
أدائو التشريعي يف حوكمة اؼبخرجات التشريعية ك أداء اؼبؤسسات اؼبعنية بتنفيذ ىذه
اؼبخرجات .
كفبا الشك فيو أف سن تشريعات رديئة يف الصياغة كاؼبضموف أك يف إحدانبا سيكوف

سببان أساسيان يف إحباط اعبهود للوصوؿ إىل حكم جيد ن رشيد ن ن1ن  ،كالبد أهنا زبلق
مركفان مؤاتية لتوليد الفساد  ،فالقوانٌن اعبيدة تعزز مبدأ اؼبشركعية لكنها كحدىا ال

) - )1آف سيدماف  ،ركبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،مرجع سابؽ  ،ص 201

) –)2مصطمح الحكـ الجيد استخدـ ألكؿ مرة في عاـ  ، 1989كقد ىع ٌرؼ البنؾ الدكلي الحكـ الجيد " Good
 " governanceبكصفو الطريقة التي تمارس بيا السمطة عند إدارة مكارد البمد االقتصادية كاجتماعية مف أجؿ
التنمية  ،كقد ساكل المستشار العاـ لمبنؾ بيف مفيكـ " الحكـ " كمفيكـ " النظاـ الجيد "  ،ليس بمعنى اإلبقاء
عمى الكضع الراىف باستخداـ قكة الدكلة ( القانكف كالنظاـ )  ،كلكف بمعنى يفيد وجود نظاـ يستند إلى قواعد
فعالة تضمف تطبيؽ ىذه القواعد  ،كبما أف نظاـ القكاعد كالمؤسسات
نظرية يتـ تطبيقيا واقعياً والى مؤسسات ّ
ىذا منعكس عف مفيكـ "سيادة القانكف" فإنو يظير في مختمؼ النظـ القانكنية  ،كيمكف التعبير عنو مف خبلؿ
العبارة المألكفة " حككمة قكانيف ال حككمة أشخاص "  .لممزيد  :المرجع السابؽ راجع الصفحة  18كما بعدىا .
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تضمن اغبكم اعبيد كالوصوؿ للتنمية  ،كنبٌن يف يلي قدرة اسلس تشريعيان يف امتالؾ
لليات تعزيز مبدأ اغبكم الرشيد كتطبيقو :
أوالً -ما يرتبط بالشفافية  :العلنية كاغبق باؼبعرفة كالوصوؿ إىل اؼبعلومات كتوميفها ،

كذلك ألف :
 -5ؾبلس الشعب ىو األقدر من خالؿ كميفتو التمثيلية كقربو من كافة شرائح
استمع كاألطراؼ اؼبعنية بأم قانوف كالتواصل معهم على فهم كمعرفة مسببات
السلوكيات اليت يبارسها األفراد  ،فضالن عن تلك اليت سبارسها اؼبؤسسات ،
كنطاؽ األسباب احملتملة ؽبذه السلوكيات  ،كاليت ييبثل القانوف النافذ سببان من
بٌن أسباهبا  ،ك يهدؼ ألجل ذلك مشركع القانوف إىل إحداث التغيًن فيها ،
حبيث يستطيع ؾبلس الشعب اؼبتمكن من أدكاتو اؼبعرفية اؼبساعدة يف تقييم
السياسة اعبديدة اليت تكشف عنها األحكاـ التفصيلية ؼبشركع القانوف ؼبعاعبة
اؼبسببات كإحداث التغيًن اؼبطلوب فيها  ،كإعادة توجيو السلوكيات اؼبختلة
كميفيان  ،أك التخلص منها .

ومع ذلك البد من اإلشارة إلى أنو ال يمكن التنبؤ على نحو مضمون

فعال ومتمكن
باآلثار التي يرتبها إقرار قانون ما  ،وإن كان وجود مجلس ّ
من أدائو التشريعي يعني زيادة نسبة النتائج المرجوة من مشروع القانون ،
الذي يقدم لو مائتان وخمسون عضوا" بخبرتهم فرصة دراستو  ،واكتشاف
األطراف االجتماعية الفاعلة (بما فيهم اإلدارات المعنية بتنفيذ القانون )
والتي تقف وراء المشكلة التي يعالجها مشروع القانون أو زيادة حدتها ،
ومن ىو المسؤول عنها  ،وتقديم خبراتهم حولو كأعضاء وكلجان لتحديد
التأثير المحتمل لمشروع القانون على نح ٍو شفاف  ،والسيما على الشرائال
التي ال تحظى بنسبة تمثيل كبيرة داخل المجلس ومنها (األطفال  ،المرأة ،
الفقراء  ،كبار السن  ،المعاقين ).
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 -1كما أنو يبكن للم لس اغبصوؿ على اغبقائق كاؼبعلومات حوؿ اإلحصائيات
الكمية كالنوعية اؼبرتبطة دبشركع القانوف اؼبقدـ  ،فبا يتيح لو التأكد من مدل
كشف اغبكومة عن األسباب كالدكافع اغبقيقية كراء تقدًن مشركع القانوف
كمدل ارتباطو باؼبصلحة العامة بعيدان عن النزعات الشخصية ؼبقدـ اؼبشركع ،
كاؼبوازنة بٌن التكاليف االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية اؼبتوقعة  ،كبٌن
اؼبزايا اؼبتوقعة كالناصبة عن إقرار مشركع القانوف  ،كاألىم منها ما يصعب تقديره
بدقة من قبل السلطة التنفيذية  ،كىي التكاليف غًن اؼبلموسة ننوعية اغبياة
-3

كمستول اػبدمات – حقوؽ اإلنساف – الظركؼ البيئية اؼبرافقػػة ن.
بعد ذلك سيتمكن اسلس من مناقشة اغبلوؿ اؼبقرتحة يف مشركع القانوف اؼبقدـ
من اغبكومة  ،كالتفسًنات اؼبقدمة منها على اعتمادىا لتلك اغبلوؿ  ،ك فيما
إذا كانت ىناؾ ؾبموعة حلوؿ بديلة من اؼبرجح أف تكوف أكثر قباحان قامت
اغبكومة بدراستها كربديد تكاليفها كمزاياىا  ،على أف يعرض ذلك من قبلها
بشفافية أماـ اسلس ليطمئن اسلس أف اغبل الذم ق اختياره يف مشركع القانوف
ىو األنسب إلحداث التغيًن اؼبطلوب  ،كىل تعاملت ىذه اغبلوؿ مع الفئات
السبع اليت زبتصر فيها النظرية التشريعية اؼبسببات احملتملة للمشكلة يف
سلوكيات األطراؼ الفاعلة لتتخلص منها أك تش ع على سلوكيات جديدة
للتخلص من ىذه اؼبسببات  ،وعند تعزيز األداء التشريعي لمجلس الشعب
السوري فذنو بالتأكيد سيتمكن من مناقشة مالئمة الحلول المقترحة
بشفافية ووضوح على ضوء مسبباتها عند مناقشة مشروع قانون يستهدف
معالجة نفس المشكلة التي تم سن قانون لمعالجتها سابقاً  ،كفق إحدل
الفئات السبع التاليةن5ن :

))1

– ترتكز النظرية التشريعية القائمة عمى أف المشاكؿ االجتماعية تعكس أنماطان سمككية متكررة أم أنيا في حد
ذاتيا تشكؿ فكرة "المؤسسات" كالى افتراض أنو ال يكجد عامؿ كحيد يسبب سمككان معين نا  ،كتقترح ىذه النظرية=
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 القواعد القانونية النافذة  :فيما إذا كانت ىذه القواعد نفسها تساعد ماىريان يف

تفسًن السلوكيات اؼبسببة للمشكلة  ،كبالتايل ال يوجد فيها ؿبظورات كاضحة  ،أك
زبلو من كجود جهاز ـبتص يف متابعة منع ـبالفة قواعده  ،أك أف اإلجراءات اليت

هبيزىا القانوف ال تتسم بالشفافية كال زبضع للمساءلة فبا يسمح بالسلوؾ اؼبخالف
للقانوف  ،أك أف االلتزاـ بقواعد القانوف مستحيل من الناحية الواقعية لعدـ كجود
بدائل فبكنة  ،كفحص مشركع القانوف اؼبقرتح فيما إذا كاف قد عاجل ىذه اؼبسببات
إف كجدت .
 الفرصة  :أم أف الظركؼ احمليطة بالفعل أك الفاعل زبلق الفرصة كييٌئ الظركؼ
ؼبخالفة قواعد القانوف  ،كبالتايل ىل يسعى مشركع القانوف اؼبقرتح لتغيًن ىذه
الظركؼ كتقليل الفرص ؼبخالفة القانوف
 اإلمكانية  :البحث يف إمكانيات األطراؼ الفاعلة اليت يطلب منها االستفادة من
أحكاـ القانوف  ،كىل لديها ما يلزـ من اؼبعارؼ كاؼبهارات كاؼبوارد لتتصرؼ بطريقة
ـبتلفة كمنس مة مع أىداؼ القانوف اؼبقرتح  ،كبالتايل العمل على توفًن ىذه
اإلمكانيات بالتزامن مع إقرار مشركع القانوف اؼبقرتح .
تكمن يف عدـ اؼبعرفة
 التبليغ  :إف اؼبشكلة يف ـبالفة القواعد القانونية قد ي
بوجودىػ ػ ػ ػ ػا  ،أك بفهم الركن اؼبادم احملدد للمخالفة القانونية  ،كبالتايل ىناؾ قصور
يف نشر ىذه القوانٌن كتبليغها ؼبن يتوجب عليو العلم هبا  ،كالعمل دبوجبها كتفادم
احملظورات اؼبنصوص عليها  ،كفيما إذا كاف مشركع القانوف احملضر سيت اكز ىذه
=سبع فئات عامة لممساعدة في إيجاد كؿ الفرضيات

المحتممة لممسببات الخاصة بمجمكعة مترابطة مف

سمككيات األطراؼ االجتماعية الفاعمة كىي  :القكاعد  ،))The Rulesالفرصة ( ، )Opportunityاإلمكانية
( ،)Capacityالتبميغ (  ، )Communicationالمصمحة (، )Interestاأليديكلكجية  /القيـ كالمكاقؼ/
( ، )Ideologyكتدعى اختصا انر في المغة االنكميزية( ) ROCCIPIرككيبي  ،لممزيد راجع  :آف سيدماف ،
ركبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،مرجع سابؽ  ،ص  89كما بعدىا
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العقبة كسيتم اإلبالغ عنو كالرتكيج لفهم قواعده يف كسائل اإلعالـ ن الصحف ،
الراديو  ،التلفاز ناليت تصل ألبسط الناس  ،فضالن عن كسائل االتصاالت اغبديثة .

 المصلحة  :معرفة اؼبزايا كاغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية اليت زبلقها القواعد القانونية النافذة
كذبعل لألطراؼ الفاعلة مصلحة يف أف تتصرؼ على النحو الذم تتصرؼ بو ،
كىل يتضمن مشركع القانوف اؼبقرتح تدابًن للتغلب على ىذه اؼبصلحة  ،دكف
االكتفاء بالعقوبات اليت تفرضها النصوص القانونية لتحقيق الردع العاـ كاػباص
 الخطوات العملية  :كيسبثل اػبطوات العملية كاؼبعايًن كاإلجراءات اليت يتقرر من
خالؽبا األطراؼ الفاعلة اليت يقع عليها كاجب االلتزاـ القانوين يف االمتثاؿ أك
عدم ػ ػو  ،كىذه الفئة تتعلق بالشركات كاؼبنظمات كالنقابات العمالية كاعبمعيات
التعاكنية  ،ككذلك األجهزة التنفيذية مثل الشرطة كاؼبومفٌن اغبكوميٌن  ،كىل
يتضمن مشركع القانوف لليات جديدة كافية لدعم تنفيذ القواعد القانونية كمراقبة
ىذا التنفيذ
 األيديولوجية  :كيقصد بو مدل ارتباط السلوكيات اؼبسببة للمشكلة باألمور اؼبتصلة
بالنظرة إىل القضية اليت تعاعبها القواعد القانونية النافذة مثل القيم كاؼبواقف كاألذكاؽ
كاػبرافات  ،ككذلك اؼبعتقدات الدينية  ،كالفكر السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم
السائد حوؽبا  ،كفيما إذا كاف مشركع القانوف قد عمل على ربريك ىذه
اإليديولوجية أك التغيًن فيها لضماف فعالية أحكامو .
 -3بعد كل ىذا التدقيق من قبل اسلس كاؼبصارحة كاؼبكاشفة مع السلطة التنفيذية
أةناء عملية إقرار مشركع القانوف سيتوىل اسلس البحث عن معايًن الشفافية
كتعزيزىا ضمن نصوص مشركع القانوف بغية ضماف تنفيذه  ،كربقيق األىداؼ
من كراء إقراره كمقاكمة ةقافة الفساد  ،كاغبد من انتشاره كذلك من خالؿ
العلنية كاإلفصاح كالتربير كالوضوح كالنشر بػ :
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 تحديد مواد مشروع القانون التي تحتاج أحكامها إلى تفصيل وتنظيم ضمن
أحكام الالئحة التنفيذية على وجو الدقة وعلى نحو واضال  ،كعلى أف تيعلًن
اعبهة التنفيذية اؼبعنية مسودة الالئحة التنفيذية اؼبقرتحة كنشرىا قبل إصدارىا  ،بعد

ربديد مهلة ؿبددة إلصدارىا  ،مع دعوة األطراؼ اؼبعنية بتنفيذ القانوف لتقدًن
مالحظايا مكتوب ػةن حوؽبا  ،كإعادة النظر بأحكاـ الالئحة على ضوئها  ،كعلى أف
يرفق مع إصدار الالئحة بيانان يشًن إىل التعليقات كاؼبالحظات اليت كردت كالرد
عليها .

 وضع ٍ
نى ضمن مواد مشروع القانون يحظر السرية  ،كتعديل األحكاـ ذات
الصلة للتش يع على قدر كبًن من الشفافية كالعلنية يف اإلجراءات  ،باإلبالغ عن

مواعيد اجتماعات اعبهة التنفيذية ليتيح لألشخاص اؼبعنيٌن بأحكاـ القانوف اغبضور
كالتواصل كمناقشة اإلجراءات اؼبتخذة  ،كإلزامية اإلفصاح عن اؼبعلومات اؼبرتبطة
دبشركع القانوف .
 تضمين مشروع القانون ما يوجب اقتران القرارات اإلدارية المتخذة أثناء تنفيذ
أحكام القانون بالمبررات أو اإلفصاح عن موجباتها  ،ونشر ىذه المبررات

كاؼبوجبات مع القرار اؼبتخذة كفق صيغة مقتضبة .

 الحرص أثناء مناقشة مواد مشروع القانون للمواضيع المتعلقة بكيفية اتخاذ
القرار على ضمان المشاركة وعدم االستفراد درءا"ً للشبهات  ،كاغبرص كذلك

أةناء مناقشة النصوص اؼبتعلقة باإلدارة كاجتماعايا كنصاب اغبضور كالتصويت ،
عدـ الل وء إىل ربديد عدد األعضاء حبيث يستدعي تطبيق قاعدة الصوت اؼبرجح
كالذم تعطيو التشريعات غالبان للمسؤكؿ السياسي .

ثانياً– ما يرتبط بالمساءلة  :كىي أحد الركائز األساسية لوجود الربؼبانات يف النظم
الديبقراطية أصالن  ،كإحدل أىم معايًن القوانٌن اليت تؤسس للحكم الرشيد عندما تيقر

القوانٌن اليت تؤسس ؼبساءلة اسلس عن ـبرجات عملو الربؼباين أماـ اؽبيئة الناخبة  ،ك
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كذلك ضماف كجود اؼبيكانزمات القانونية كاليت يتحقق من خالؽبا إهباد لليات جديدة
ؼبمارسة اؼبساءلة السياسية كالشعبية كالقانونية ضمن مشاريع القوانٌن اؼبقرة من قبل اسلس
كذلك :
 بأف يتضمن مشركع القانوف نص يلزـ اعبهات اؼبنفذة بتقديم تقارير دورية سنوية أك
نصف سنوية لتقييم اآلةار الناصبة عن تطبيق القانوف إىل اسلس ليصار لدراستو من
قبل الل نة الدائمة اؼبختصة دبوضوعو .

 لليات مبتكرة فنيا كدبا ينس م مع خصوصية النص القانوين كموضوعو للمساءلة
المستمرة والدورية عن تنفيذ أحكامو من اعبهات اؼبختصة  ،كعدـ الركوف للقوانٌن

النافذة اليت ربكم أصوؿ اؼبساءلة نظران لتطور التقنيات اعبديدة للمواضيع اغبديثة
اليت تعاعبها مشاريع القوانٌن .
 اغبرص على تضمٌن نصوص مشركع القانوف ما يتيال التظلم أمام الجهة المعنية
من التطبيق أك القرارات اؼبتخذة قبل الل وء إىل القضاء للفصل يف اؼبوضوع  ،حبيث
يضمن ذلك مساءلة اعبهات اؼبنفذة  ،كالتعويال على اؼبتضرر من القرارات
التعسفية .
ككل ذلك سوؼ يصب يف إطار ربسٌن ـبرجات العمل التشريعي كربسٌن جودة القوانٌن
اؼبقرة من ؾبلس الشعب السورم .
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المبحث الثاني
اآلاثار المنعسسة على الوظيفتين التمثيلية والرق ابية للمجلس

من اؼبتعارؼ عليو َّ
أف ألم برؼباف ةالث كمائف أسياسية  ،ىي سن القوانٌن ن الوميفة
التشريعيةن ،كمراقبة أعماؿ السلطة التنفيذية ن الوميفة الرقابية ن  ،كسبثيل مصا استمع
كالناخبٌن ن الوميفة التمثيليةن  ،كيف السياؽ الطبيعي فإف الربؼبانات سبارس ىذه الومائف
بدرجات متفاكتة من الفاعلية  ،كتلعب عوامل عدة يف ربديد مستول فاعلية األداء يف
أم من ػػها  ،كما كأف الومائف الربؼبانية الثالث تشرتؾ فيما بينها دب موعة من تلك
العوامل اؼبؤةرة  ،كبالتايل فإف العمل على تغيًن ىذه العوامل كربسٌن شركطها يف إحدل
الومائف سيؤدم إىل حدكث تأةًن اهبايب على باقي الومائف .
كعندما حبثنا يف لليات تعزيز أداء الوميفة التشريعية يف ؾبلس الشعب السورم فيما
سبق من مباحث  ،فإننا نفرتض أف ذلك سيؤدم كعلى كبو منطقي إىل تعزيز أداء
اسلس يف باقي الومائف  ،كأنو دبقدار ما يكوف ؾبلس الشعب السورم متطوران يف أدائو
الربؼباين بشكل عػػاـ  ،كفاعالن يف أداء كميفتو التشريعية كقادران على سن قوانٌن مالءمة
على الصعيد السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي  ،كتؤسس ىذه القوانٌن لسياسات
رشيدة تنطلق من اؼبصلحة العامة  ،كربمل يف طيايا إمكانية تنفيذىا  ،كأسس اؼبساءلة
عن السلوكيات اسانبة ؽبا  ،دبقدار ما يستطيع ؾبلس الشعب أداء كمائفو األخرل على

كمتم ٌكن  ،كنرل فيما يبدك لنا أن العالقة بين الوظيفة التمثيلية والوظيفة
كبو ٌ
فعاؿ ي
التشريعية ىي عالقة جدلية تؤةر كل منهما باألخرل  ،فكلما كاف اسلس منتخبان
بانتخابات حرة كنزيهة كيعكس الرتكيبة استمعية كلما كاف كزنو السياسي كبًنان كمؤةران
باعتباره داعمان أساسيان للديبقراطية  ،ككذلك يبكن القوؿ بأن العالقة بين الوظيفة
التشريعية والوظيفة الرقابية ىي عالقة طردية  ،كإلةبات صحة ىذه الفرضية سنقسم
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ىذا اؼببحث كدراسة اآلةار االهبابية اؼبتبادلة ألداء الومائف الربؼبانية فيما بينها إىل
مطلبٌن :
المطلب األول  :تعزيز األداء التشريعي وأثره على الوظيفة التمثيلية
المطلب الثاني  :تعزيز األداء التشريعي وأثره على الوظيفة الرقابية
ادلطهة ألول
تؼزَز األداء انتشرَؼٍ وأثره ػهً انىظُفح انتًثُهُح

مر معنا لنفان يتحكم بقدرة اسلس على أف يكوف فبثالن حقيقيان عدة ؿبددات
كما َّ
خارجية من أنبها قانوف االنتخابات كالنظاـ االنتخايب الذم ق األخذ بو  ،كاألصل أف
ييقر قانوف االنتخابات يف ؾبلس الشعب  ،أم أف تدرس اؽبيئة اؼبنتخبة اؼبمثلة للشعب
افرتاضان قانوف االنتخابات الذم سيطبق من مبدأ استشراؼ اؼبستقبل كرسم السياسة
االنتخابية اليت ستؤةر بالضركرة على كافة السياسات اليت سيقرىا اسلس اؼبنتخب كفق
أحكامو  ،ناىيك عما سيخلقو ذلك من إعادة ترتيب للقول السياسية الفاعلة خارج
اسلس كنسبة سبثيلها داخلو  ،كيميش قول أخرل كإحداث توازنات جديدة  ،كحا

يستطيع اسلس إقباز ىذه اؼبهمة الوطنية كفق ما ىبدـ اؼبصلحة العامة  ،كاغبكم اعبيد
نالرشيدن  ،كيؤسس الستقرار سياسي يتبعو استقرار اقتصادم يؤدم إىل اؽبدؼ اؼبنشود
بالوصوؿ إىل التنمية اؼبستدامة اليت ربقق الرفاه االجتماعي البد أف يكوف ىذا اسلس
مشرعان جيدان كفق النموذج الذم ق ٌدمنا آلليات تعزيزه  ،فإذا كاف النموذج الذم ً
عملنا
على رظبو مبنيان على اؼبعطيات الواقعية أكالن  ،كعلى تصور للمستقبل يفرضو حتمية
التطور الذم تؤكده الت ارب التارىبية  ،كأنو المناص من النظر إليو بعقل منفتح كبأدكات
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نقدية  ،فإننا يف ىذا اؼبطلب سنحاكؿ التدليل على النتائج اليت ستطاؿ الوميفة التمثيلية
فعاؿ
سلس الشعب السورم إذا قاـ ىذا اسلس بأداء كميفتو التشريعية على كبو ٌ
كالعالقة القائمة بينهما اليت نظرنا إليها على أهنا عالقة جدلية كذلك ضمن الفرعٌن
التاليٌن :
الفرع األول  :أثر تعزيز األداء التشريعي على الوظيفة التمثيلية
الفرع الثاني  :تأثير التمثيل السليم على الوظيفة التشريعية

الفرع األول
أثر تعزيز األداء التشريعي على الوظيفة التمثيلية
التزامان منا بالفكرة اليت انطلقنا منها لوصف العالقة بٌن الوميفتٌن التشريعية
كالتمثيلية بأهنا عالقة جدلية  ،فإنو يغدك من الصعوبة دبكاف ترتيب البحث حوؿ التأةًن
اؼبتبادؿ بينهما  ،كأكلوية أم منهما على اآلخر  ،كيبكن بالتايل البدء بالنتائج اؼبرتتبة على
تعزيز الوميفة التشريعية سلس الشعب السورم على الوميفة التمثيلية اليت يؤديها اسلس
أكالن ألننا سبق كأف كضعنا مبوذجان ألداء ىذه الوميفة كلليات ىذا األداء  ،كلنا أف لبترب
أةره على الوميفة التمثيلية للم لس مستعينٌن باؼبعايًن اليت سبت دراستها سابقان
كلندرس أكالن ما ييبىن على فكرة كجود ؾبلس شعب يشرع على كبو جيد  :كاؼبشرع
اعبيد ىو اؼبشرع الذم ينتهي إىل ـبرجات تشريعية كفق ما أكضحنا يف اؼببحث األكؿ من

ىذا الفصل  ،بصياغة تشريعية سليمة كتتضمن االلتزاـ دبعايًن الصياغة  ،كمدل قدرتو
على تفادم صعوبايا  ،ككذلك يف القدرة على ربقيق الكفاية اؼبوضوعية للقوانٌن بتحديد
األكلوية التشريعية بٌن ما ىو مقرتح أك ما يبكن اقرتاحو  ،كاػبركج بتشريعات تعزز اغبكم

674

الرشيد بتكريس مبدئي الشفافية كاؼبساءلة  ،من خالؿ األدكات كاآلليات اليت ق اقرتاحها
يف ىذا البحث :
 -5حاجة اؼبشرع اعبيد إىل اؼبعلومات كاؼبعرفة  ،كإىل تقمص األدكار أةناء مناقشة
مشركعات القوانٌن  ،لتقدير مدل مواءمتها للواقع كاؼبنطق  ،كدراسة مدل تأةًنىا
على اؼبستهدفٌن من اؼبشركع  ،ككذلك لفهم مسببات السلوكيات اسانبة للقانوف
كتقدير اغبلوؿ اؼبقرتحة يف مشركع القانوف  ،يبكن تأمينها بعدة طرؽ منها كأنبها
التواصل مع الناخبٌن يف لقاءات عامة كقنوات اتصاؿ متعددة خاصة كعامة ،
ككذلك مع منظمات استمع األىلي نغًن اغبكومية ن  ،كالنقابات  ،كاؼبنظمات
الشعبية كغًنىا  ،كىذا التواصل كالتفاعل ىو يف حد ذاتو ربسٌن يف أداء الوميفة
التمثيلية للم لس .
 -1ؾبلس الشعب الذم يبتلك مقومات اؼبشرع اعبيد قادر على أف يكوف فبثالن حقيقيان
للمطالب اغبقوقية كاإلنسانية  ،كأف يكوف ككيالن مؤسبنا" للدفاع عن حقوؽ اإلنساف
اؼبعززة يف القواعد الدستورية  ،كالتمسك هبا ك تفعيلها  ،كمن ل إعطاؤىا األكلوية يف
اؼبراعاة على أية قضايا أخرل تطرحها السلطة التنفيذية يف مشاريع القوانٌن اؼبقدمة
من قبلها  ،كىو ما يؤكد مبدأ الشرعية كيلبسو ةوبان تشريعيان ملموسان ليخرج بو من
حيز اغبرب على الورؽ إىل حيز الواقع بعيدان عن التنظًن  ،كإف تأكيد مبدأ الشرعية
يس للحقوؽ النيابية اؼبمنوحة دبوجب القواعد الدستورية اليت ق التوافق عليها
ىو تكر ه

صب يف إطار خدمة الوميفة التمثيلية سلس
بٌن الناخب كفبثلو يف الربؼباف  ،كيى ي
الشعب .
 -4عندما يبارس ؾبلس الشعب كميفتو التشريعية يف إطار تعزيز قيم الديبقراطية  ،كقبوؿ
اغبلوؿ كالنتائج اؼببنية على لليات العمل الديبقراطي باؼبشاركة يف القرار  ،كحرية
التعبًن مع احرتاـ الوقت  ،كاغبوار الربؼباين اؼببين على أسس سليمة يف احرتاـ اآلخر ،
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كتقبٌل اغبقيقة اؼبدعمة باؼبعلومات اؼبوةقة كاإلقناع العلمين5ن ،كترؾ ةقافة االتكالية
كاالستخفاؼ باآلخر أك التكفًن أك التشكيك باالنتماء الوطين  ،ككذلك االلتزاـ
جبدية التصويت كالتمسك بو كفق أسس سليمة  ،كغًن مشكوؾ فيها يف كل ما يقره
اسلس  ،كل ذلك سيدعم شرعية القوانٌن اؼبقرة يف اسلس ألهنا جاءت تعبًنان عن
إرادة األكثرية كدبشاركة من األقلية اؼبمثلة سبثيالن صحيحان  ،كاؼبشاركة يف الوصوؿ إىل
القرار كفق قواعد اللعبة الديبقراطية  ،فالقرار الصادر باحملصلة ىو قرار األكثرية
كاألقلية  ،كسيكوف لديهما القدرة على إقناع الناس بو كالدفاع عنو  ،فبا يدعم
باحملصلة الوميفة التمثيلية للم لس .
ؾبلس قادر على تقدًن اغبلوؿ التشريعية
 -3اسلس اؼبتم ٌكن من كميفتو التشريعية ىو ه
البديلة اليت يتمكن من خالؽبا خلق التفاىم بٌن األصوات اؼبعارضة أك اؼبؤيدة ،
ككذلك تسوية اؼبصا اؼبتعارضة اؼبمثلة بنسبة معينة يف مقاعد اسلس  ،أك تلك
اؼبمثلة فيو فكران مؤيدان أك معارضان ؽبا  ،كذلك عند إقرار بعال القوانٌن اليت ربتاج
إلجراء مثل ىذه التسوية  ،فبا يعزز الصفة التمثلية للم لس .
 -1عندما يكتسب اسلس ميكانيزما العمل التشريعي اعبيد  ،يعين أننا أماـ ؾبلس
شعب يشرع كفقان ؼبا تقتضيو اؼبصلحة الوطنية  ،بعيدان عن الت اذبات السياسية
الضيقة  ،حبيث يغدك كما وصفو أرس ـ ـ ــطو"البرلمان ىو العقل مجرداً عن الهوى"

يشرع القوانٌن اليت تؤةر يف
أم أنو ال ىبضع للضغوط كالعواطف كاألىواء  ،كألنو ٌ
اؼبواطن مباشرة يتحتم عليو أف يتحرل عند صياغة القانوف كإقراره الدقة كالتأين
كاالستشارة كاالستعانة بآراء اؼبواطنٌن كاػبرباء كلراء الفقهاء القانونٌن قبل البت
بالصيغة النهائية ؽبذه القواعد ن1ن ،كاؼبثاؿ على ذلك  :نبأف يصبح اسلس قادران على
اختيار نظاـ انتخايب  ،كالتشريع لو بتقنية سياسية كاضحة كدبا ىبدـ تلك اؼبصلحػة ،

) –)1د .محمكد السيد  ،في تراثنا العربي  ،دمشؽ بدكف دار نشر  ،الطبعة األكلى  ، 2002ص22

) –)2د .عمي سعد اهلل  ،نظرية الدكلة في الفكر الخمدكني  ،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع بعماف -األردف  ،الطبعة 3
 ،ص 314
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كدبا يعزز من الوميفة التمثيلية سلس الشعب بعد إجراء االنتخابات كفق أحكامو ،
ليشعر بعدىا اؼبواطن بأف لو يف كل مرت مربع من ىذا الوطن حقان  ،حا كمل يكن
كاقفان عليو بنفسون .
الفرع الثاني
تأثير التمثيل السليم على الوظيفة التشريعية
عندما نقوؿ إف ؾبلس الشعب يبثل سبثيالن جيدان اؼبواطن يف اعبمهورية العربية السورية ،
منتخب انتخابان ديبقراطيان  ،كفق قواعد قانونية سليمة تعكس حقيقة
يعين أننا أماـ ؾبلس
ه
القول السياسية كالشعبية  ،ككافة الفئات يف استمع بنسبة تواجدىا  ،كبإجراءات انتخابية
سليمػػة كنزيهة كيستمد قوتو بالتايل من اإلرادة العامة ن5ن  ،األمر الذم يقوم من الوزف
السياسي للم لس بٌن اؼبؤسسات السياسية ألنو يغدك مدعومان بتأييد شعيب كصباىًنم ال
يبكن للسلطة التنفيذية بعد ربقق ىذه القوة التمثيلية  ،إال أف تتعامل معو على أرضية
التعاكف كاؼبشاركة كبعيدان عن ةقافة االستغناء  ،كلنتصور أننا أماـ ؾبلس يؤدم كميفتو
التمثيلية  ،كيبتلك كافة اؼبقومات الالزم ػة لذلك  ،كما يعكسو ذلك على أدائو لوميفتو
التشريعية كامتالكو اآلليات الالزمة لتعزيز ذلك .
 -5عندما يكوف التمثيل يف ؾبلس الشعب سليمان كق كفق انتخابات نزيهة كشفافة ،
نتخلص من ماىرة العزكؼ عن التواصل مع فبثلي الشعب  ،كيرفد ىؤالء اؼبمثلٌن
باؼبعلومات كمن ل يعطيهم القدرة على التنبو للمصا اؼبتعارضة كفهمها فهمان
جيدان كالبحث عن تسويات تؤيت أي يكليها  ،فبا يزيد من اؼبقدرة التشريعية .
 -1برؼباف ييبثل فيو الشعب سبثيالن جيدان يعين أننا أماـ برؼباف شفاؼ  ،ألنو سيكوف
عند ذلك برؼبانان ديبقراطيان بالقيم كاؼبفاىيم اليت يعمل على ربقيقها كااللتزاـ هبا

))1

– بطرس غالي كمحمكد خيرم عيسى  ،المدخؿ في عمـ السياسة  ،بدكر دار نشر  ،مف محتكيات مكتبة األسد
الكطنية بدمشؽ  ،ص 729
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كفبارستها يف إدارة اسلس كالشراكة يف ازباذ القرار  ،حبيث ىبرج اعبميع راضيان عن
العملية الديبقراطية داخل اسلس كنتائ ها .
 -4ؾبلس يؤدم كميفتو التمثيلية أداءن فعاالن يعين أننا أماـ برؼباف قادر على :

 زبفيف التصادـ بٌن بًنكقراطية السلطة التنفيذية كالناخبٌن . احتواء اؼبعارضة بالنتي ة داخل العملية الديبقراطية ن نظاـ األغلبية كاألقلية ،الكتل الربؼبانية ن  ،كتنظيم الصراع السلمي بٌن التيارات السياسية يف استمع ،
ككذلك فإف لوجود اؼبعارضة لةاران اهبابية يف نقد كسبحيص القواعد القانونية اليت
يتضمنها مشركع القانوف  ،كإمهار مواطن اػبلل فيها فبا يساىم يف ربسٌن
ـبرجات العمل التشريعي .
 -التفري السياسي  ،أم نقل اعبدؿ السياسي من الشارع إىل أركقة الربؼباف كإدارة

الصراع السلمي كفق األسس العلمية للحوار ك فبارسة قواعد العمل الديبقراطي .
فعاؿ يؤدم إىل زيادة الوعي
 -3اسلس القادر على أداء الوميفة التمثيلية على كبو ٌ
كفهم اؼبواطنٌن لدكر اسلس التشريعي كأدكاتو  ،فبا يش عهم على التواصل معو
كيؤدم إىل تنشيط العمل األىلي اؼبمأسسن5ن ،كإىل مهور مؤسسة الرأم العاـ
على كبو منظم كمؤةر  ،كيرتفع مستول العمل السياسي بانتشار ةقافة العمل
اؼبشرتؾ  ،الذم ييعلي اؼبصلحة الوطنية على اؼبصا الشخصية أك الفردية الضيقة
كيغدك توميف مؤشرات الرأم العاـ حوؿ مشاريع القوانٌن اؼبطركحة على اسلس

))1

– تعرؼ المأسسة بأنيا " عممية إنشاء ىيئات أك منظمات أك إصدار تشريعات أك دساتير في المجاؿ العاـ أك
التطكعي أك ألم أعماؿ مشابية كذلؾ بغرض ترقية ىدؼ معيف " ككذلؾ " تتضمف العقائد كالسمككيات التي
ينظميا المجتمع كالمقبكلة مف طرفو كالتي ترتبط باحتياجاتو األساسية أم ما يعتبره ىك كذلؾ عمى األقؿ في
مرحمة ما مف حياتو "  ،ك معنى المؤسسة يقكـ عمى فكرة األنماط المتكررة لمسمكؾ االجتماعي  ،أم أنيا
مجمكعة أك مجمكعات متعمقة ببعضيا البعض مف األنماط المتكررة لمسمكؾ االجتماعي  ،لممزيد  :راجع آف
سيدماف  ،ركبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،مرجع سابؽ  ،ص  16كما بعدىا
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عامالن مهمان يف تعزيز األداء التشريعي كداعمان للم لس يف قراراتو  ،كيف فهم
مصا اعبماىًن كتقدير األكلوية التشريعية بٌن اؼبشاريع اؼبقرتحة .
 -1قدرة اسلس على تعزيز لليات التواصل اؼبؤسسايت كالفردم مع الناخبٌن كأف
يكوف فبثالن للشعب كمرلة صادقة لقضاياه عند مناقشة القوانٌن اؼبطركحة ،
كبالتايل يوفر منافذ لمنة للتعبًن عن الشكاكل  ،كذبنب احتماالت الغضب
كاالنفالت ألنو يضعينا أماـ ؾبلس يباشر العمل التشريعي حبكمة كدبوازنة بٌن ما
تفرضو متطلبات النهوض بالواقع اؼبطلوب تغيًنه كبٌن الواقع نفسو  ،كاالختيار
بٌن منهج اإلصالح أك التغيًن التدرهبي كبٌن منهج التغيًن السلطوم أك كما
يسمونون منهج الغايات كالوسائل نن5ن  ،كبالتايل يستطيع أف يشرع لقوانٌن ربمل
موجبات تنفيذىا أم قابلة للتنفيذ .

))1

 لممزيد  :حكؿ المنيج السمطكم بحؿ المشاكؿ كبيف منيج التدرجية  ،آف سيدماف  ،ركبرت سيدماف  ،ناليفأبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،المرجع السابؽ  ،ص  84كما بعدىا
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ادلطهة انثاٍَ
تؼزَز األداء انتشرَؼٍ وأثره ػهً انىظُفح انرلاتُح

حا يستحق برؼباف ما تسميتو مؤسسة برؼبانية  ،فإنو ككحد أدىن يفرتض أف يكوف
لو نوع من االستقاللية  ،كأف يرتبط عضويان ببىن كةقافة ؾبتمعو  ،كأف يكوف لو القدرة
على التشريع  ،ك القدرة على اؼبساءلة .
ك قدرة ؾبلس الشعب يف إقباز كميفتو الرقابية ترتبط ارتباطان كةيقان بقدرة اسلس
على أداء كميفتو التشريعية  ،كنرل بأف ىذه العالقة عالقة طردية  ،أم أنو كلما ازدادت
قدرة اسلس على أف يكوف مشرعان جيدان  ،ازدادت قدرتو على رقابة اغبكومة يف أدائها ،

الرقابة على األداء اؼبايل كاإلدارم كعلى تنفيذ بياهنا السياسي  ،كتأيت ىذه الرقابة يف مل
أحكاـ دستور عاـ  1051صروبة ككاضحة كفق أحكاـ اؼبادة  32منو ن5ن كيبكن تقسيم
الرقابة اليت يباشرىا ؾبلس الشعب على أعماؿ اغبكومة ن الوزارةن  ،إىل نوعٌن من
الرقابػ ػ ػة  ،رقابة اؼبشركعية  ،كاليت يراقب فيها ؾبلس الشعب مدل سالمة اإلجراءات
كالقرارات الوزارية كمطابقتها ألحكاـ الدستور كالقوانٌن النافذة ن القوانٌن اؼبقرة من ؾبلس
الشعب أك اؼبراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس اعبمهوريةن  ،كىناؾ رقابة اؼبالءمة اليت
يباشرىا اسلس على تصرفات اإلدارة يف قرارايا كاإلجراءات اؼبتخذة من قبلها  ،كمدل
مالءمتها للظركؼ الواقعية اليت صدرت فيها  ،كمدل توافقها مع اؼبصلحة العامة ،
كالتوصيات اؼبقرة من اسلس  ،كعلى األخص ما تقوـ بو يف سياؽ تنفيذ التشريعات اؼبقرة
من اسلس  ،كللتدليل على صحة ىذا التصور  ،سنقسم ىذا اؼبطلب إىل فرعٌن :
))1

– كانت المادة  118مف دستكر  1973تنص عمى أف  1 ":ػ تتقدـ الك ازرة عند تشكيميا ببياف عف سياستيا العامة
كبرامج عمميا إلى مجمس الشعب  2 ،ػ تتقدـ الك ازرة في كؿ سنة ببياف إلى مجمس الشعب عف تنفيذ خطط التنمية
كتطكير اإلنتاج "
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الفرع األول  :الوظيفة التشريعية ورقابة المشروعية
الفرع الثاني  :الوظيفة التشريعية ورقابة المالءمة
الفرع األول
الوظيفة التشريعية ورقابة المشروعية
يبلك ؾبلس الشعب السورم السلطة التشريعية بصفة أصلية  ،يف حٌن يبلك
رئيس اعبمهورية سلطة التشريع بصفة استثنائية بوجود اسلس  ،ن خالؿ انعقاده أك خارج
دكرات االنعقادن إذا استدعت الضركرة القصول ذلك  ،كخالؿ الفرتة اليت يكوف فيها
اسلس منحالن  ،كذلك كفق أحكاـ دستور عاـ  1051ن اؼبادتاف 555 – 11ن  ،كيف
حاؿ َّ
فعاؿ  ،ككفق اآلليات
سبكن ؾبلس الشعب من أداء الوميفة التشريعية على كبو ٌ
اؼبقرتحة  ،فإف ذلك يعين بالضركرة زيادة قدرتو على أداء الوميفة الرقابية على أعماؿ
اغبكومة ن الوزارة ن ،ألف اآلليات اؼبقرتحة تشكل يف حد ذايا عوامل إضافية لزيادة
فعالية الوسائل الرقابية اليت يبلكها اسلس دبواجهة اغبكومة أةناء مباشرتو لالختصاصات
اؼبناطة بو كاؼبنصوص عليها يف الدستور كيبارسها كفق أحكاـ ن اؼبواد – 33
/31الفقرات / 32 -1،4،3،1الفقرة /35 -34- 33 - 1الفقرة / 40- 4الفقرة 5
  41ن ليتابع ؾبلس الشعب من خالؽبا مدل انطباؽ اإلجراءات كالقرارات الصادرةعن اغبكومة نالوزارةنمع أحكاـ الدستور كالقوانٌن النافذة كبناءن علي ػ ػػو مدل
مشركعيته ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،كيف مباحث سابقة بيٌنا اآلليات كالوسائل اليت يبلكها اسلس لرقابة األداء

اغبكومي  ،كيف ىذا اؼببحث نبٌن أةر تعزيز األداء التشريعي على مستول األداء الرقايب
مر معنا لنفان أف اسلس مل يكرس تقليدان
سلس الشعب يف سورية بعد أف الحظنا كما َّ
برؼبانيان يف استخداـ كسيليت االست واب كح ب الثقة عن اغبكومة ؾبتمعة  ،يف حٌن
كاف لو ذبربة نادرة حب ب الثقة عن كزيرم الصناعة كالتموين طيلة األدكار التشريعية
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السابقة ن5ن ،رغم أف النتائج السياسية كالشعبية اليت مهرت مؤخران دللٌت على مقدار
اغباجة اليت كانت مطلوبة كمازالت موجودة لتفعيل الرقابة الربؼبانية .
كإذا كنٌا قد انتهينا يف اؼبباحث السابقة إىل صبلة من اآلليات الدستورية كالقانونية اليت
تعزز األداء التشريعي سلس الشعب  ،فإف ىذه اآلليات وبتاجها اسلس بالضركرة يف
فبارسة الرقابة الربؼبانية على النحو التايل :

أوالً -اآلليات الديمقراطية :

 -5إف التأسيس الدستورم للتعددية السياسية ندستور عاـ 1051ن  ،كالعمل على
مأسسة كجود اؼبعارضة داخل ؾبلس الشعب السورم  ،كاألخذ بنظاـ العمل بالكتل
الربؼبانية  ،كتنظيم التمثيل كاؼبشاركة يف اإلدارة الربؼبانية  ،كما يستتبعو ذلك من تنظيم
كعقلنة اؼبناقشات الربؼبانية  ،كمراقبة اغبضور كالتصويت يعترب من أىم اآلليات اليت
ترفع من مستول فاعلية األداء التشريعي سلس الشعب  ،كيف الوقت نفسو فإهنا
تعطي للرقابة الربؼبانية من حيث مشركعية ما تقوـ بو اغبكومة فاعلية أكرب  ،على
اعتبار أنو من مصلحة اؼبعارضة الربؼبانية مراقبة أألداء اغبكومي  ،كمتابعة كل ما
يصدر عنها من قرارات كالتأكد من أهنا ال تتضمن أية ـبالفات دستورية أك قانونية .
 -1تبىن الرقابة الربؼبانية على توفر اؼبعرفة كاؼبعلومات عما تقوـ بو اغبكومة  ،كإحدل
أىم الطرؽ يف الوصوؿ إىل ىذه اؼبعرفة ىي التواصل مع الناخبٌن كمع اؼبتظلمٌن من
قرارايا كاإلجراءات اؼبتخذة من قبلها  ،فمن يبتلك اؼبعرفة يستطيع أف يقرع اغب ة
باغب ة  ،كأف يباشر باستخداـ أدكات الرقابة ابتداءن بأبسطها كىي توجيو األسئلة
الربؼبانية كانتهاءن حب ب الثقة عن اغبكومة ن الوزارة نأك أحد أعضائها .

) -)1تـ حجب الثقة عف كزير التمكيف كالتجارة الداخمية رياض الحاج خميؿ في الجمسة الصباحية لممجمس مف يكـ

 1987/10/26في الدكرة العادية السادسة مف الدكر التشريعي الرابع " راجع :مذاكرات مجمس الشعب ص

 ، " 376 -274ككذلؾ في ذات الدكرة البرلمانية مف ذات الدكر التشريعي  ،ك في الجمسة المسائية مف يكـ

 1987/10/27تـ حجب الثقة عف كزير الصناعة الميندس عمي الطرابمسي " مذاكرات مجمس الشعب ص

" 291 -288
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 -4تضمٌن القوانٌن اؼبقرة من اسلس قواعد ترتبط بالشفافية كالعلنية يف اإلجراءات
كإرفاؽ القرارات اغبكومية باؼبربرات اؼبوجبة لصدكرىا يسهل مباشرة الرقابة من
اسلس  ،ككذلك تضمٌن القوانٌن قواعد اؼبراقبة الدكرية لتنفيذ أحكامها ينظم أصوؿ
اؼبساءلة ن5ن ،ككذلك ربسٌن مستول الشفافية داخل النصوص التشريعية بإهباد منافذ
لمنة للتعبًن عن اؼبظامل من تنفيذ اغبكومة لقواعدىا  ،ما يعين زيادة قدرة اسلس
على الرقابة الربؼبانية .

ثانياً -اآلليات التقنية المرتبطة بمبدأ سيادة القانون :

إف إتقاف العمل التشريعي من قبل ؾبلس الشعب  ،يعين العمل على ربسٌن
ـبرجاتو أم ربسٌن القوانٌن اؼبقرة  ،كإحدل أىم اؼبعايًن اؼبتعلقة بذلك ىي يف إقرار
تكمن يف التفاصيل  ،كإف
تشريعات مكتملة على اعتبار أف السياسة التشريعية ي
زبويل جهاز أك إدارة حكومية سلطة ازباذ قرار حوؿ تفاصيل مشركع قانوف ما دكف
كضع ضوابط ؽبذا التخويل تعتمد على الشفافية كالوضوح كالتحديد نفيما يتعٌن
على اعبهة اؼبعنية التفصيل فيو كتضمينو يف الالئحة التنفيذيةن  ،ككذلك كضع أسس

برؼبانية للمساءلة حوؿ اؼبضموف  ،فإف ذلك يعين تفويال جزء من السلطة الدستورية
السامية ؽبذه اعبهة اإلدارية  ،كىو ما ىبالف مبدأ سيادة القانوف  ،وبالتالي يتعين
على السلطة التشريعية إقرار تشريعات ال تتمكن نصوص اللوائال التنفيذية

( التعليمات تنفيذية ) من مغالبتها ن1ن.

))1
))2

 د .عمي سعد اهلل  ،نظرية الدكلة في الفكر الخمدكني  ،مرجع سابؽ  ،ص 316– يقكؿ الفقيو ايسماف" إف السمطة التنفيذية كىي تنفذ القانكف قد تخرؽ حرمتو كقد ال تتقيد بو ألنيا كىي التي تقكـ
باألعماؿ التي ال يستطيع القانكف أف ينظميا منذ البداية قد تسيء االستعماؿ فييا فتسمؾ سبيؿ اإليذاء كالضرر
"

et compare ),tom

(finançais
,p

constitutionnel

De droit

-Esmein. A, Eléments

premier, septième edition, Recueil sirey, paris
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كنظران ألف غالبية القوانٌن اؼبتصلة بإحداث ربوالت يف اؼبؤسسات كيف مسالة
التنمية  ،ربتاج إىل كضع بعال القواعد اإلدارية التفصيلية بسبب ازدياد التعقيدات
االجتماعية كاالقتصادية  ،فقد فرضت الظركؼ اؼبرتبطة بتلك التعقيدات نقل ىامش
من تلك الصالحيات التفصيلية إىل اعبهة اإلدارية اؼبعنية بتطبيق النص القانوين ،
كذلك على كبو ؿبسوب  ،فاؼبشرع اعبيد يعمل على تقييم ىذه اػبطوة باإلجابة
على سؤالٌن :
األول  :ىل ىناؾ ضركرة كاضحة كبيٌنة لتضمٌن مشركع القانوف نصوصان تتطلب
تنظيمها أف زبوؿ اعبهة اإلدارية بإصدار تعليمات أك الئحة تنفيذية  ،أـ أف ىذا
التخويل بات حبكم العادة عبهة تضمينها مشركع القانوف اؼبقدـ من اغبكومة ،
كاستسهاؿ األخذ بو كإقراره من السلطة التشريعية ليس إال .
الثاني  :ىل التخويل أك اإلحالة على أحكاـ الالئحة رافقو ضوابط تشريعية للحدكد
اليت يتعٌن على الالئحة عدـ اػبركج عنو  ،كأف ىذه الضوابط كافية لتقييد حرية
التصرؼ اؼبتصلة بوضع تشريعات فرعية  ،كمراقبة أداء اعبهة اؼبعنية بوضع الالئحة
التنفيذية .
الشك أف اإلجابة على ىذين السؤالٌن يؤدم إىل تقوية الوميفة التشريعية
للم لس  ،كيرفع بالتايل من قدرتو على رقابة مشركعية األداء اغبكومي  ،السيما
عندما ينص القانوف على :
 -5ربديد مدة زمنية إلصدار الالئحة التنفيذية كعرضها على اسلس ربت طائلة
اؼبساءلة الربؼبانية .
 -1أف تكوف إرادة اؼبشرع باإلحالة عند اغباجة كاضحة يف نص كل مادة من مواد
مشركع القانوف اليت ربتاج إىل اؼبزيد من التفصيل  ،كأف تتقيد تلك الالئحة
حبدكد ىذه اإلحالػة ن التخويل ن  ،كأف ال زبرج اإلدارة عند إعدادىا لالئحة عن
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تلك اغبدكد اؼبرسومة بوضوح ربت طائلة اعتبار ذلك خركجان عن اؼبشركعية
ن5ن
كموجبان للمساءلة الربؼباني ػ ػػة .
 -4أف يتضمن مشركع القانوف نصان يلزـ اعبهة اإلدارية اؼبعنية باتباع إجراءات

شفافػ ػػة إلصدار الالئحة التنفيذية ن اإلعالف عن مشركع الالئحة التنفيذية
كعرضها قبل إصدارىا – تلقي االعرتاضات القانونية أك التعليقات الفنية -
إرفاؽ اؼبربرات أك الرد على ىذه التعليقات مع صدكر الالئحة التنفيذية – إدراج
للية للتظلم من أحكامها قبل استخداـ حق التقاضي دبواجهتها ن.
يبقى القوؿ على أف تويل ؾبلس الشعب رقابة اؼبشركعية على القرارات
اؼبتخذة كاإلجراءات اؼبطبقة من اغبكومة كفق أدكات رقابية كاضحة تتضمنها
النصوص التشريعية اؼبقرة من اسلس يعزز سيادة القانوف  ،ألنو يعزز قدرة

اسلس على اؼبساءلة .

) -)1ىناؾ أمثمة كثيرة عمى خركج البلئحة التنفيذية عف الحدكد القانكنية كمخالفتيا ألحكاـ القانكف المتعمقة بو  ،كقد
يستغرؽ تسميط الضكء عمييا إلى بحث مستقؿ بمئات الصفحات  ،كلكننا كفي ىذا الصدد ن ٌذكر بما كنا قد أشرنا
إليو حكؿ البلئحة التنفيذية لقانكف األحزاب الصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ  101لعاـ  ، 2011كما كنعرض
لممخالفات القانكنية التي كقعت فييا التعميمات التنفيذية الصادرة بقرار عف كزير الصناعة رقـ  1514تاريخ
 2004/11/13المتعمقة بالقانكف الكطني لمقياس رقـ  31الصادر بتاريخ (2003 /11/11المكاد التي أحالت
عمى البلئحة عمى نحك كاضح ى ػػي  :المكاد  ) 13،15،20،22،25،33،35 ،12 ، 1لكف ما تجاكز كؿ
المبادئ الدستكرية كالقانكنية المتعمقة بقانكنية الجريمة كالعقكبة  ،ما تضمنتو الفقرة السادسة مف المادة  26مف
التعميمات التنفيذية عمى أف " يعاقب بالحبس مف شير حتى ستة أشير كبغرامة مف عشرة آالؼ حتى خمسيف
ألؼ ليرة سكرية كؿ مف قاـ بالمخالفات التالية  -2 ... -1 :مخالفات أخرل تقترحيا المجنة الدائمة لمقياس
تنتج عف تطبيؽ ىذا القانكف . "..
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الفرع الثاني
الوظيفة التشريعية ورقابة المالءمة
تأيت أنبية رقابة اؼبالءمة اليت ييبكن أف يبارسها اسلس من كوهنا تكاد تتسع لتشمل
كل األعماؿ اليت تقوـ هبا اغبكومة ن الوزارة ن  ،كبأهنا سبارس عمليان أةناء قياـ اسلس بأداء
كميفتو التشريعية كأةناء إقرار اؼبوازنة العامة  ،كإقرار اغبساب اػبتامي  ،كأةناء إقرار خطط
التنمية  ،كأةناء مناقشة البياف الوزارم اؼبقدـ عند تشكيل الوزارة  ،كعند تقديبها للبياف
تبٌن للم لس عدـ مالءمة القرارات
السنوم كفق أحكاـ النظاـ الداخلي  ،كإذا ما ٌ
اؼبتخذة يف تنفيذ السياسة العامة للدكلة أك السياسات التفصيلية كاألىداؼ اؼبتفق عليها ،
أك عدـ است ابة اغبكومة للمالحظات كالتوصيات اؼبقرة من قبلو  ،عند ذلك للم لس
أعضاءن أك عبانان  ،كحسب أحكاـ النظاـ الداخلي أف يستخدـ الوسائل اليت تتضمن من
حيث النتي ة اؼبساءلة  ،طلب اؼبناقشة العامة أك االست واب  ،كالذم قد يليو طلب
ح ب الثقة .
أوالً – أثناء أداء الوظيفة التشريعية :

ترتسم األىداؼ اليت يتوخاىا اؼبشرع من خالؿ النصوص القانونية  ،إال أنو يبقى
ىناؾ تفصيالت كتساؤالت أك مالحظات يثًنىا األعضاء أك تقرير الل نة الدارسة  ،إما
أهنا تتصل دبوضوع القانوف على كبو مباشر  ،كمع ذلك ال يبكن تضمينها يف نصوص

القانوف أك التعليمات التنفيذية  ،كإما أهنا تتصل دبوضوع القانوف لكن على كبو غًن
مباشر  ،كيستقر الرأم حوؽبا بعد طرحها كمناقشتها من خالؿ مداكالت األعضاء أك
جواب الوزير اؼبعين بنص القانوف  ،أك حا التصويت عليها  ،كبالتايل تأخذ صفة التوصية
من مبدأ اؼبالءمة للظركؼ الواقعية كرغبات الناخبٌن  ،كيغدك الوزير معنيان بالعمل هبا أك
فعاؿ .
تقدًن اؼبربرات لت اكزىا  ،كللم لس ىنا مباشرة رقابة اؼبالءمة على كبو ٌ
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ثانياً – أثناء إقرار قانون الموازنة العامة وقانون قطع الحساب الختامي :
أفرد النظاـ الداخلي سلس الشعب النافذ حاليان الباب السابع منو لتنظيم إقرار اؼبوازنة
العامة كقطع اغبساب اػبتامي لكل سنة ماليةن5ن ،كوبظى قانونا اؼبوازنة العامة كقطع
اغبساب باىتماـ كبًن يف ؾبلس الشعب  ،كلألعضاء حق الكالـ غًن اؼبقيد عند مناقشة
ؾبمل اؼبوازنة كإبداء مالحظايم على اؼبشركع  ،كلكل عبنة من عباف اسلس الدائمة أف
تبعث دبالحظايا مباشرة حوؿ القسم اؼبتعلق باختصاصها  ،مع مندكب عنها لتوضيح
تلك اؼبالحظات أماـ عبنة اؼبوازنة كاغبسابات  ،كىذه الل نة تستقبل مالحظات
كاقرتاحات األعضاء من خارج الل نة كتقدـ تقريرىا متضمنان اؼبالحظات كاالقرتاحات
اؼبقدمة حوؿ مشركع اؼبوازنة  ،كىبضع ىذا التقرير للمناقشة العامة أماـ اسلس قبل مناقشة
أبواب اؼبوازنة أك مواد مشركع قطع اغبساب اػبتامي  ،كيتم فتح الباب ؾبددان أماـ

األعضاء لتقدًن اقرتاحات حوؿ اؼبواضيع الواردة يف تقرير الل نة  ،حيث رباؿ إليها ؾبددان
لتقدًن تقري ور و
ملحق حوؽبا .
إف ما يقوـ بو اسلس أةناء مناقشة كإقرار قانوين اؼبوازنة كاغبساب اػبتامي ىو
تسخًن ل لمعلومات كاؼبعرفة اليت يبتلكها حوؿ تفاصيل العمل يف إدارات الدكلة كالقضايا
اؼبالية اؼبرتبطة بو بقصد توجيو السياسة اؼبالية باذباه دعم ربقيق أىداؼ السياسة العامة
كالتنميػ ػ ػ ػ ػة  ،كيف احملصلة يقوـ دبراقبة مدل مواءمة اػبيارات اليت ذىبت إليها اغبكومة يف
توجيو اإلنفاؽ  ،كالتأةًن باالقتصاد من خالؿ االعتمادات اؼبالية اؼبرصودة يف قانوف اؼبوازنة
مع تلك األىداؼ  ،كاؼبطالب الشعبية للناخبٌن  ،ككذلك الوقوؼ على اإلنفاؽ اغبقيقي
اليت سبكنت اغبكومة من تنفيذه كما حققو ىذا اإلنفاؽ من أىداؼ ـبطط ؽبا  ،ككذلك
) –)1نصت المادة  82مف دستكر  1973عمى أف تعرض الحسابات النيائية لمسنة المالية عمى مجمس الشعب في
مدة ال تتجاكز عاميف منذ انتياء ىذه السنة كيتـ قطع الحساب بقانكف .كيطبؽ عمى قطع الحساب ما يطبؽ
عمى المكازنة في اإلقرار" في حيف أف دستكر عاـ  2012النافذ حاليان كفي المادة  82منو قمص مف الميمة

كجعميا عامان كاحدنا  ،كاستبدؿ صفة الحسابات مف نيائية إلى ختامية .
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ح م اإليرادات اليت سبكنت اغبكومة من العمل على تأمينها كالفرؽ بينها كبٌن اإليرادات
يكوف مؤشران رقميان عن قدرة اغبكومة على رسم األىداؼ اؼبرحلية
اؼبتوقعة  ،ككل ذلك ٌ
كتنفيذىا  ،كفيما إذا كاف قد كقع تقصًن يف أحد جوانب األداء اغبكومين5ن ،كيقوـ
اسلس بتضمٌن التقارير اؼبتعلقة هبذين القانونٌن صبلة من التوصيات كاؼبالحظات اؼبلزمة
للحكومة  ،إال أف االقرتاحات بزيادة نفقة أك إحداث نفقة جديدة أك زبفيال اإليرادات
يف مشركع قانوف اؼبوازنة ال تقبل على كبو ؾبرد  ،كالبد للمقرتح أف يبٌن كسائل اقرتاحو ،
فضالن عن أف اإلمكانيات اليت يتم تعزيزىا ألجل إقباز الوميفة التشريعية للم لس  ،تيعزز
من قدرة اسلس على إقباز رقابة اؼبواءمة بفاعلية أكرب  ،كسب ٌكنها من تقرير استخداـ
كسائل اؼبساءلة دبقدرة كموضوعية .

ثالثاً -مناقشة خطط التنمية والبيان السنوي المرتبط بها :
تصب من حيث النتي ة يف دعم
إف صبيع اآلليات اؼبقرتحة لتعزيز األداء التشريعي ي
قدرة اسلس يف مناقشة خطط التنمية كالبياف السنوم  ،كما ينطبق على مناقشة مشركع
اؼبوازنة كقطع اغبساب اػبتامي ينطبق على مناقشة خطط التنمية كالبياف السنوم بتطبيق
رقابة اؼبواءمػ ػة  ،فضالن عن أف تعزيز قدرة اسلس على التواصل مع الناخبٌن  ،كالشفافية
اؼبؤيدة بنص القانوف ذبعل اؼبصارحة بٌن اغبكومة كاسلس أمران المناص منو  ،كىبدـ من
حيث النتي ة قدرة اسلس يف مراقبة كافة األعماؿ اليت تقوـ هبا اغبكومة كتقدير مدل
مالءمتها للظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كاػبدمية كالصحية ...إ  ،كموازنة
التكاليف اؼبادية كاؼبعنوية الناصبة عن تطبيق القرارات اؼبتعلقة هبا مع الفائدة اؼبرجوة منها .

) -)1يجدر التنكيو إلى أف قانكف قطع الحساب الختامي لسنة  2001كاف أكؿ مشركع قانكف قطع حساب ختامي
يقدـ ضمف الميمة الدستكرية المنصكص عمييا في المادة  82مف دستكر عاـ  1973كفؽ ما أشارت إلييا
لحنة المكازنة كالحسابات في تقريرىا حكلو ،راجع مذاكرات مجمس الشعب السكرم  ،الجمسة الربعة المنعقدة
في  ، 2003/5/20في الدكرة العادية الثانية  ،مف الدكر التشريعي الثامف .
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المبحث الثالث
اآلاثار المنعسسة على دينامية المجتمع ( التنمية)

إف تعزيز األداء التشريعي ىو اؽبدؼ الذم يسعى ىذا البحث للوصوؿ إليو  ،كلكن
الغاية من كراء الوصوؿ إىل ىذا اؽبدؼ ىو يف احملصلة استثمار اآلةار اؼبرتتبة على ىذا
األداء التشريعي يف تعزيز الومائف األخرل التمثيلية كالرقابية للم لس  ،كبتكامل ىذه
الومائف نكوف أماـ أداء برؼباين نستطيع بعدىا استثمار كجود الربؼباف كأكؿ مؤسسة
للحكم ربدد جودة ىذا اغبكم كتطبق معايًن ما يسمى باغبوكمة  ،كهبذه اغبوكمة
الداخلية كاػبارجية لألداء الربؼباين نكوف قد عبٌدنا الطريق أماـ اغبكم الرشيد على مستول
باقي مؤسسات اغبكم  ،كاغبكم الرشيد يعين كضع و
سد أماـ مبو ماىرة الفساد ،
كمكافحة العوامل اؼبسببة ؽبا  ،كألف كجود اغبكم الرشيد يعين تعزيز ةقة استمع دبؤسساتو
السياسيةن5ن ،كمنها ؾبلس الشعب كبقدرتو على التعبًن عن اؼبصلحة العامة  ،كسن
التشريعات اليت تصب يف خدمة ىذه اؼبصلحة حبيث تلعب ىذه التشريعات دكران رئيسان يف
ابتكار الوسائل للتغيًن اؼبؤسسايت كؿباسبة الفاسدين إداريان كماليان كاقتصاديان كاجتماعيان ،
كيعين بالتايل استعادة اؼبشاركة استمعية بكافة قطاعايا كتفعيل دكرىا يف عملية التنمية ،
على اعتبار أف اضمحالؿ الفساد يؤسس غبالة مستمرة كمستقرة من التنمية  ،اليت تشمل
كافة القطاعات االجتماعية كاالقتصادية  ،كللتدليل على ىذه اآللية اؼبعركضة  ،كبأف
) –(1يعتقد ايسترلى كليفيف (

 " ) Eastery and Levine ,بأف السياسات السيئة ىي مجرد أعراض لعكامؿ

مؤسسية أبعد مدل  ،كأف تصحيح أك إصبل حات السياسات مف دكف إصبلح المؤسسات يأتي بالقميؿ مف النفع
عمى المدل البعيد "  ،لممزيد راجع  :د  .أحمد صقر عاشور  ،تقرير بعنواف " تحسيف أداء التنمية مف خالؿ
إصالح منظومة إدارة الحكـ في الدوؿ العربية "  ،مقدـ إلى برنامد مبادرة اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية في
الدوؿ العربية في برنامد األمـ المتحدة اإلنمائي  ،شباط  5008البحر الميت – األردف ص :
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صب يف خدمة الغاية من كجود أم حكم سياسي كىو تنظيم
تعزيز األداء التشريعي سيى ي
العالقات كاؼبصا على كبو رشيد كربقيق التنمية  ،كاألىم التنمية اؼبستدامة فإننا سنتعرؼ
من خالؿ اؼبطلبٌن التاليٌن على مقاربة مفهوـ تعزيز األداء التشريعي للحوكمة  ،كعلى
دكر القانوف اعبيد يف التنمية كفق التقسيم التايل :
المطلب األول  :الحوكمة في األداء التشريعي والحكم الرشيد
المطلب الثاني  :القانون الجيد والتنمية

ادلطهة األول
احلىكًح يف األداء انتشرَؼٍ واحلكى انرشُد
إف كل ما ق اقرتاحو من لليات داخلية كخارجية كأخرل دستورية كإجرائية كتقنية
لتحسٌن الوميفة التشريعية كتعزيز أداء اسلس ؽبذه الوميفة يعين فيما يعنيو بأننا دخلنا
حتمان ضمن مفهوـ حوكمة األداء التشريعي سلس الشعب السورم  ،كبتطبيق ىذا اؼبفهوـ
البد أف نصل إىل أداء برؼباين متطور كمتوازف يرضي الناخبٌن كالرأم العاـ  ،ككذلك وبقق
الرضا الذايت ألعضاء ؾبلس الشعب عن لليات العمل اليت تساعدىم على أداء ككالتهم
بالتمثيل كالتشريع كالرقابة نيابة على الشعب على كبو أفضل  ،كدبا وبقق التنمية بكافة
أشكاؽبا .

إف اآلليات اليت ق اقرتاحها يف ىذا البحث لتعزيز األداء التشريعي سلس الشعب ىي
عينيها اؼبعايًن اؼبتبعة غبوكمة أم عمل مؤسسايت  ،على اعتبار أف مفهوـ اغبوكمة نشأ

أصالن لتحقيق مزيد من رضا اؼبتعاملٌن أك اؼبستفيدين  ،كضماف استمرار ربقيق الريعية أك
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اإلنتاجية أم التنمية  ،كعدـ االكتفاء حبالة النمو فقط  ،كإف تطبيق اؼبعايًن اػباصة دبفهوـ
اغبوكمة يعين بعبارة أخرل أننا أماـ معايًن اغبكم اعبيد أك الرشيد الذم ترتبط بو التنمية
كالسيما اؼبستدامة منها كجودان كعدمان  .كللتفصيل يف ذلك سنقسم ىذا اؼبطلب إىل
فرعٌن :

الفرع األول  :مفهوم الحوكمة وقواعد العمل بو
الفرع الثاني  :حوكمة تشريعية وحكم رشيد

الفرع األول
مفهوم الحوكمة وقواعد العمل بو
يرجػع مفهػوـ اغبوكمػة يف جػذكره إىل أكائػل القػرف التاسػع عشػر كمفهػوـ بػدأ ضػمن علػم
االقتص ػػاد كإدارة الش ػػركات بقص ػػد الوص ػػوؿ ألداء أفض ػػل  ،ك اغبص ػػوؿ عل ػػى م ػػردكد أس ػػرع
كأميز كضماف اؼبمارسة النزيهػة ن الرشػيدة ن للعمػل اؼبرتبطػة بالشػفافية  ،كبأقػل كلفػة كضػمن
معايًن كقواعد ؿبددة  ،كمعظػم التعريفػات الػيت حظػي هبػا ىػذا اؼبفهػوـ كانػت تقػدـ مػن قبػل
اؼبؤسسػػات كاؼبنظمػػات الدكليػػة اؼبعنيػػة بالقضػػايا االقتصػػادية  ،كال بػػأس مػػن االطػػالع عليهػػا
للخػػركج باؼبصػػطلح مػػن حيػػز التطبيػػق يف اؼبؤسسػػات االقتصػػادية  ،كالشػػركات الت اريػػة إىل
إطػار العمػػل بػو ضػػمن اؼبؤسسػات السياسػػية  ،كسيتضػح مػػن خػالؿ تلػػك اؼبعػايًن الػػيت يبػػىن
عليهػػا مفهػػوـ اغبوكمػػة مػػدل قػػدرة ىػػذا اؼبصػػطلح علػػى أف يطب ػػق ضػػمن ىػػذه اؼبؤسسػػات
كمنها الربؼباف ن السلطة التشريعية ن  ،ؾبلس الشعب يف سورية .
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أوال" -مفهوم الحوكمة :
اج باللغػ ػ ػػة اإلنكليزيػ ػ ػ ػ ػػة
يػػأيت مصػػطلح اغبوكمػػة كرتصبػػة ـبتصػػرة للمصطلػ ػػح الػػذم ر ى

ن  Corporate Governanceن ،أمػػا ضػػمن الرتصبػػة العلميػػة اؼبتفػػق عليهػػا ؽبػػذا
اؼبصطلح فهي تعين " أسلوب فبارسة سلطات اإلدارة الرشيدة " .
ٔ -تعريـف الحوكمـة  :فقػد عرفػت مؤسسػػة التمويػل الدكليػة نIFCن اغبوكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة عل ػػى :
" أهنا النظاـ الذم يتم من خاللو إدارة الشركات كالتحكم يف أعماؽبا ".

ن5ن

كمػػا تعرفهػػا منظمػػة التعػػاكف االقتصػػادم كالتنميػػة ن OECDن بأهنػػا  " :ؾبموعػػة مػػن
العالقات فيما بٌن القائمٌن على إدارة الشػركة كؾبلػس اإلدارة كضبلػة األسػهم كغػًنىم مػن
اؼبسانبٌن " ن1ن.
كدبعىن لخر فإف اغبوكمػة باؼبقاربػة مػع اؼبفػاىيم الدسػتورية تعػين النظػاـ  /دكلػة القػانوف
 /أم كجػػود نظػػم ربكػػم العالقػػات بػػٌن األطػراؼ األساسػػية /دكلػػة مؤسسػػات  /الػػيت تػػؤةر
يف األداء  ،كما تشمل مقومات تقوية اؼبؤسسة على اؼبدل البعيد  ،كربديد مػن اؼبسػؤكؿ
كحػػدكد اؼبسػػؤكلية  /مبػػدأ الشػػفافية كاؼبسػػاءلة  ، /كعلػػى ذلػػك يبكػػن لنػػا تحديــد مفهــوم
الحوكمــة لعمــل مجلــس الشــعب الســوري بأنــو يشــير إلــى مجموعــة األطــر القانونيــة
والتنظيميـة التــي تـنظم عمــل المجلــس وعالقتـو مــع الحكومــة ومـع الناخــب  ،وذلــك

). Corporate Governance :A Risk Perspective, paper presented

)(1

(- Alamgir , M.

to : Corporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and
Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo ,May
) . Basel Committee Guidance on Corporate Governance for

((2

(- Freeland, C .

Banks ,paper presented to: Corporate Governance and Reform :Paving the Way to
Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian
Banking Institute .Cairo ,May -
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بوضـ ــع أىـ ــداف لعمـ ــل المجلـ ــس مـ ــع تحديـ ــد المسـ ــارات األفضـ ــل لتحقيـ ــق ىـ ــذه
األىداف بتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة .
ٕ -معايير الحوكمة  :بعد االىتماـ العػاؼبي اؼبتزايػد دبفهػوـ اغبوكمػة فإنػو مل يعػد مصػطلحان
ؾبردان  ،كإمبا أصبح هن ان كمبادئان تيطبق كاملة  ،كقد قامػت العديػد مػن اؼبؤسسػات بوضػع
معػايًن لتطبيػػق ىػػذا اؼبفهػػوـ  ،كمنهػػا منظمػة التعػػاكف االقتصػػادم كالتنميػػة الػػيت كضػػعت يف
عاـ  5555طبسة معايًن لتطبيق اغبوكمة يف إدارة الشػركات كقػد أصػدرت تعػديالن ؽبػا يف

عاـ  ، 1003كىذه اؼبعايًن تتلخص فيما يلي :
 -"5ضماف كجود أساس لوضع إطار فعاؿ غبوكمة الشركات  :يتضمن ىذا اإلطار
التنظيمي قواعد للعمل حبيث تكوف متناسقة مع أحكاـ القانوف  ،ك على أف تصاغ قواعد
تقسيم العمل كاؼبسؤكليات بٌن السلطات اإلشرافية كالتنظيمية كالتنفيذية بوضوح.
 -"1حفع حقوؽ اؼبسانبٌن  :يف اؼبلكية كاإلدارة كاؼبشاركة الفعالة كالدفاع عن حقوقهم .
 -"4اؼبعاملة اؼبتساكية بٌن صبيع اؼبسانبٌن  ،اؼب ساكاة داخل كل فئة بنسبة األسهم اليت
يبلكوهنا يف التصويت كاالطالع على كافة اؼبعامالت .
 -"3حق اؼبستفيدين ن أصحاب اؼبصا نيف احرتاـ حقوقهم القانونية من قبل اإلدارة عند
إتباع أساليب فبارستها لسلطايا  ،كضماف حقهم يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كرقابتهم
لإلدارة .
 -"1اإلفصاح كالشفافية  ،كتتضمن اإلفصاح عن اؼبعلومات اؼبهمة اؼبتعلقة باغبسابات
كاؼبلكية كاإلدارة بطريقة عادلة بٌن صبيع اؼبسانبٌن يف الوقت اؼبناسب  ،كدكف أم تأخًن
 -"2مسؤكليات ؾبلس اإلدارة  :بتحديد ىيكل ؾبلس اإلدارة ككيفية اختيار أعضائو ،
ن5ن
كمهامو األساسية ككاجباتو القانونية  ،كدكره اإلشرايف على اإلدارة التنفيذية .
))1

– البنؾ األىمي المصرم  ،أسمكب ممارسة سمطات اإلدارة الرشيد في الشركات  :حككمة الشركات  ،النشرة
االقتصادية  ،العدد الثاني  ،المجمد السادس كالخمسكف  ، 2003 ،ص  ، 11ككذلؾ  :فؤاد شاكر  ،الحكـ
الجيد في المصارؼ والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية  ،كرقة مقدمة إلى المؤتمر المصرفي
العربي لعاـ  " 2005الشراكة بيف العمؿ المصرفي كاالستثمار مف أجؿ التنمية "منشكرة في = :
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وعل ــى ذل ــك يمك ــن تلخ ــيى م ــا ته ــدف إل ــى تحقيق ــو مع ــايير الحوكم ــة ف ــي العم ــل
المؤسساتي :

 -5الشػػفافية كاإلفصػػاح  -1 ،العدالػػة يف التمثيػػل  -3 ،اؼبشػػاركة الفعالػػة يف اإلدارة ،
 -1ضبايػ ػػة مصػ ػػلحة اؼبسػ ػػتفيدين كمراعايػ ػػا  -2 ،حػ ػػق اؼبسػ ػػاءلة  -3،اغبػ ػػد مػ ػػن
اسػ ػػتغالؿ السػ ػػلطة يف غػ ػػًن اؼبصػ ػػلحة العامػ ػػة  ،كإف إعمػ ػػاؿ ىػ ػػذه اؼبعػ ػػايًن كربقيػ ػػق
األى ػػداؼ اؼبرجػ ػػوة منهػ ػػا يػ ػػؤدم إىل مكافح ػػة الفسػ ػػاد كيػ ػػؤدم بالتػ ػػايل إىل زيػ ػػادة
الريعية.

ثانياً -معايير الحوكمة وتعزيز األداء التشريعي :
كػػاف الس ػؤاؿ الػػذم حاكلنػػا اإلجابػػة عليػػو ىػػو كيػػف يبكػػن سلػػس الشػػعب السػػورم ك
ضػػمن احملػػددات الدسػػتورية كالقانونيػػة القائمػػة  ،ك بتحسػػٌن بعضػػها مػػن فبارسػػة اختصاصػػو
التش ػريعي كىػػو الػػدكر األكؿ للم لػػس  ،فبارس ػةن أكثػػر فعاليػػة  ،كأكثػػر تطػػوران كشػػفافية ،
كتنعكس بشكل اهبايب على النص يف صياغتو كاألىداؼ اؼبرجوة منو يف ربقيق اؼبواءمػة بػٌن
اؼبص ػػا ال ػػيت يب ػػدك أهنػ ػا يف ماىرى ػػا متعارض ػػة ب ػػٌن اغب ػػاكم كاحملك ػػوـ  ،إال أهن ػػا يف جوىرى ػػا
كتص ػب يف مصػػلحة مبػػاء الدكلػػة كتطويرىػػا كقػػدريا علػػى مواجهػػة كافػػة التحػػديات
متكاملػػة ي
االقتص ػػادية كالسياس ػػية كاالجتماعي ػػة القائم ػػة كاؼبس ػػت دة ك ين ػػتج ذل ػػك ع ػػن طري ػػق أخ ػػذ
اسلػػس دكره كػػامالن أةنػػاء فبارسػػتو لوميفتػػو التش ػريعية  ،كدبعػػىن لخػػر اسػػتعارة معػػايًن اغبوكمػػة
يف القط ػ ػػاع االقتص ػ ػػادم لتطبيقه ػ ػػا عل ػ ػػى عم ػ ػػل ؾبل ػ ػػس الش ػ ػػعب الس ػ ػػورم أةن ػ ػػاء فبارس ػ ػػتو
الختصاصػو التشػريعي  ،ككيػػف يقػػوـ بػػإدارة العمليػة التشػريعية مػػن قبلػػو  ،حبيػػث نقػػرتح أف
تذىب حوكمة إدارة إنتاج العملية التشريعية يف اذباىٌن :

=Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking Sector Workshop,
. March
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 االذباه األكؿ  :حوكمة األداء الـداخلي ،كيعػين تطػوير كتفعيػل القواعػد الػيت ربػدد كيفيػةفبارسػة الػدكر التشػريعي للم لػس كفػق معػػايًن اغبوكمػة ن النظػاـ الػػداخلي  ،نظػاـ التصػػويت
– عقلنة اؼبناقشات  ،تطوير مؤسسة الرئاسة يف اسلس ...ن.

االذباه الثاين :حوكمة المحددات الخارجية كتشمل اؼبناخ العاـ لعمل السلطة التشػريعيةنق ػػانوف االنتخاب ػػات  ،القواع ػػد الدس ػػتورية اؼبتعلق ػػة بعم ػػل ؾبل ػػس الش ػػعب  ،دكر اإلع ػػالـ
الربؼبػ ػ ػػاين اؼبتخصػ ػ ػػص – قػ ػ ػػانوف األح ػ ػ ػزاب – مؤسسػ ػ ػػات لل ػ ػ ػرأم العػ ػ ػػاـ كاؼبنظمػ ػ ػػات غػ ػ ػػًن
اغبكوميػ ػ ػ ػ ػ ػة ندبػػا يفضػػي إىل حوكمــة مخرجــات األداء التش ـريعي  ،حبيػػث يضػػمن ىػػذاف

االذباى ػاف مػػن اغبوكمػػة قػػوة كسػػالمة أداء ؾبلػػس الشػػعب ضػػمن معػػايًن حبثيػػة مفرتضػػة ،
كفيها ؿباكاة ؼبختلف اؼبعايًن كالضوابط الػيت كضػعت للحوكمػة الػيت ذكرناىػا لنفػان  ،إذ علـى

الرام مـن أن الحوكمـة كمصـطلال بـدأ اسـتخدامو فـي المجـال االقتصـادي  ،إال أنـو ال
يوجد مـا يمنـع مـن األخـذ بـو فـي العلـوم القانونيـة علـى اعتبـار أن تبـادل المصـطلحات
واس ــتثمارىا ب ــين العل ــوم المختلف ــة أم ــر يغن ــي المف ــاىيم واألفك ــار  ،كيبك ػػن أف زبتل ػػف
تطبيقػػات ىػػذه اؼبعػػايًن بػػاختالؼ الباحػػث كميدانػػو  ،الػػذم يطبػػق فيػػو تلػػك اؼبع ػػايًن كم ػػا
يػػتالءـ معهػػا كمػػع خصوصػػيتها  ،كاغبوكمػػة يف ىػػذه اغبالػػة ليسػػت ؾبػػرد شػػيء أخالقػػي جيػػد
يق ػػوـ ب ػػو اسل ػػس ب ػػل ى ػػو مقي ػػد ؼبص ػػلحة ال ػػوطن كاؼبػ ػواطن  ،باعتبارى ػػا تس ػػاعد عل ػػى تعزي ػػز
الش ػػفافية ك التنمي ػػة االقتص ػػادية باالذب ػػاه الس ػػليم ع ػػرب للي ػػة تشػ ػريعية متناس ػػقة كمتناغم ػػة ،
كتؤدم من حيث النتي ة إىل زيادة الثقة بٌن الشعب كفبثليو  ،كتعميق دكر اسلس يف رسػم
السياسات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية .
وبالمقاربـة قبػػد أف اآلليػات اؼبقرتحػػة لتعزيػز أداء ؾبلػػس الشػعب لوميفتػػو التشػريعية كىػػي

الوميفة الرئيسية للم لس الذم يبثل السػلطة األكىل كفػق الرتتيػب الدسػتورم ككفػق مػا يبليػو
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مبدأ سػيادة القػانوف الػذم تضػعو السػلطة التشػريعية  ،كالػيت يبكػن تشػبيهها يف ى ػػذا السػياؽ
برباف السفينة ن5ن ،قد جاءت مطابقة ؼبعايًن اغبوكمة إذ ق التأكيد على :
 -5حوكمة األداء الداخلي لمجلس الشعب  ،أم أسػلوب إدارة العمليػة التشػريعية عبػ ػػر
تطبيق :
 ش ػ ػػفافية كانس ػ ػػياب اؼبعلوم ػ ػػات ب ػ ػػٌن األعض ػ ػػاء كاإلدارة الربؼباني ػ ػػة  ،كالتمك ػ ػػٌن م ػ ػػنالوصػ ػػوؿ إىل اؼبعلومػ ػػات عػ ػػرب مراكػ ػػز متخصصػ ػػة حكوميػ ػػة أك مسػ ػػتقلة  ،ككػ ػػذلك
شفافية اإلجراءات بالعلنية كاإلفصاح عن مواعيدىا كما ق خالؽبا كما نتج عنها .
 ح ػػق األعض ػػاء دبس ػػاءلة اإلدارة الربؼباني ػػة  ،كح ػػق اسل ػػس دبس ػػاءلة أعض ػػائو كإهب ػػادلليات مؤسسػاتية لتحقيػق ذلػك  ،كدعػم القػدرات التنافسػية ن اؼبعارضػة الربؼبانيػة ن
األقلية كاألغلبية .
 حػػق اؼبشػػاركة بػػاإلدارة الربؼبانيػػة كالق ػرارات اؼبتخػػذة كفػػق نسػػب التمثيػػل نلألح ػزابكاؼبستقلٌن ن ،كحق التصويت كفق طرؽ شفافة تضمن الثقة بنتائ و .
ٕ -حوكمة مخرجات األداء التشريعي  :كتعين :
 ضػ ػػماف صػ ػػدكر تش ػ ػريعات بعػ ػػد خضػ ػػوعها ؼبناقشػ ػػات جديػ ػػة كبأكلويػ ػػة تنموي ػ ػػةإس ػ ػرتاتي ية  ،كبع ػػد دراس ػػة الكلف ػػة كمقارنته ػػا عل ػػى كب ػػو ش ػػفاؼ م ػػع األى ػػداؼ
) " –)1يعكد لفظ الحوكمة إلى لفظة إغريقية قديمة تعبر عف قدرة رباف السفينة اإلغريقية كمياراتو في قيادة السفينة
كسط األمكاج كاألعاصير كالعكاصؼ  ،كما يمتمكو مف قيـ أخبلقية نبيمة  ،كسمككيات نزيية شريفة في الحفاظ عمى
أركاح كممتمكات الركاب  ،كرعايتو كحمايتو لؤلمانات كالبضاعة التي في عيدتو كايصاليا ألصحابيا  ،كدفاعو عف
السفينة ضد القراصنة كاألخطار التي تتعرض ليا أثناء اإلبحار  ،فإذا ما كصؿ بالسفينة إلى ميناء الكصكؿ ثـ عاد
إلى ميناء اإلبحار في ميمتو سالم نا أطمؽ عميو التجار كخبراء عمكـ البحار القبطاف المتحككـ جيدا  ....كالحككمة في
البدايات كانت ما يجب كما يتعيف  ،كما اليجب كما اليتعيف  ،أم تحديد طريؽ الصكاب كالخطأ كتكضيح الحقكؽ

كالتزامات القبطاف كالبحارة كالركاب كحدكد مسؤكلية كؿ منيـ  ،كاإلجراءات التي يمارسيا كؿ منيـ  ،كبالنتيجة
اىتمت الحككمة بكضع القيكد المتحكمة  ،كصياغة الضكابط الحاكمة سكاء لمقائد اإلدارم أك لبقية األفراد ... ،كما
قد ثبت أف لمفراعنة المصرييف دك انر رئيسان في الحككمة  ،كارساء التعاليـ الحاكمة كالمتحكمة في سمكؾ األفراد "

لممزيد المرجع  :د .محسف أحمد الخضيري  ،حوكمة الشركات  ،مجموعة النيؿ العربية  ،الطبعة األولى  ،ص
 ، 5008ص . :
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اؼبرجػ ػ ػ ػوة  ،كأمػ ػػاـ شػ ػػفافية اؼبعلومػ ػػات كانسػ ػػياهبا كاػب ػ ػربات اؼبسػ ػػتقلة للموازنػ ػػة بػ ػػٌن
اػبيارات اؼبطركحػة سػنكوف أمػاـ تشػريعات مصػاغة بإحكػاـ كدكف تشػتت  ،كدكف
حاجة للتخبط التشريعي كإلجراء تعديل سريع على التعديل .
 إق ػرار ق ػوانٌن علػػى كجػػو اإلصبػػاؿ  ،كالسػػيما منهػػا التش ػريعات اؼبصػػرفية أك اؼباليػػة أكالت اري ػػة أك االقتص ػػادية  ،تتض ػػمن قواع ػػد قانوني ػػة تش ػ ػ ع عل ػػى تعزي ػػز الش ػػفافية
بػػاإلجراءات كاؼبعلومػػات  ،كتتضػػمن لليػػات ذاتيػػة تضػػمن التنفيػػذ الفعػػاؿ كاؼبتابعػػة
كاؼبساءلة
الفرع الثاني
حوكمة تشريعية وحكم رشيد
إف الوصوؿ إىل مرحلة يستطيع اسلس فيها إدارة العملية التشريعية كفق معايًن
اغبوكمة اليت سلٌطنا الضوء عليها لنفان يعين أننا أماـ تشريعات نض ت ضمن عملية
شفافة يف اؼبعلومات كاإلجراءات  ،كاألىداؼ كاػبيارات كالكلف كاألكلويات اإلسرتاتي ية
للتنمية  ،ككفق ما تقتضيو اؼبصلحة العامة بعيدان عن شبهة اؼبصا الفردية أك الفئوية ،
كبالتايل ستكوف قواعد ىذه التشريعات مصاغة على كبو كاضح كمنضبطة ذاتيان لتحقيق
ذات اؼبعايًن اغبوكمية عند تطبيقها من قبل اغبكومة  ،ككفق مبدأ سيادة القانوف  ،كمن ل
لن يتم تطبيق ىذه التشريعات بقرارات إدارية مزاجية أك كفق نزكات عابرة أك مصا ضيقة
مالية أك غًن مالية  ،كستكوف الفئات اؼبستهدفة من القانوف قادرة على التنبؤ باإلجراءات
اغبكومية اؼبتعلقة هبم  ،لنصبح أماـ حكم جيد عند قباح التغيًن اؼبؤسسايت ن السلوكيات
اؼبتكررة ناؼبنشود عرب القوانٌن اعبيدة اؼبكتسبة للمناعة التشريعية ضد الفساد اإلدارم
كاؼبايل  ،لنستنتج بعدىا بأن حوكمة العمل التشريعي بما تحملو من ترياق (باإلفصاح
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والشفافية والمساءلة والمشاركة والمصلحة العامة (ٔ)) ضد الفساد تؤدي إلى حوكمة
العمل الحكومي بترشيد القرارات المتخذة (.)2
كما أف الرتكيز على مكافحة الفساد يأيت على اعتبار أف الفساد يشكل ربديان
متواصالن للتنمية الشاملة كمعيقان ؽبا  ،كلكونو يؤدم إىل إعادة توزيع الدخل القومي
كاالستحواذ على قسم كبًن منو من قبل فئات ال سبارس دكران إنتاجيان ؿبددان كبالتايل ػبلق
أكضاع اجتماع ية غًن عادلة ذات أةر تراكمي يدد االستقرار االجتماعي كاألخالقي يف
استمع  ،كفقداف الثقة بالقانوف الذم تصدره السلطة التشريعية يف الدكلة  ،كمن ل إىل
زيادة طرد االستثمارات  ،كشيوع الالمسؤكلية  ،كزيادة الضبابية  ،كزيادة عدـ الثقة  ،زيادة
حاالت االغرتاب  ،زيا دة حاالت عدـ االلتزاـ  ،زيادة التمرد كالعصياف  ،ل زيادة يف
الشعور بالقهر  ،كينتهي بالوسواس القهرم ن4ن ،حبيث يصبح الفساد ماىرة بنيوية
كتستشرم كظاىرة تلوث البيئة ن3ن ،كربتاج إىل مكافحة شاملة كمتكاملة األبعاد
) -)1في االتجاه القانكني لدراسة المصمحة العامة تـ التمييز بيف ثبلثة أنكاع لممصالح " أ -المصالح الفردية كتتعمؽ
بالمطالب كالرغبات المتعمقة بالحياة الفردية  ،ب -المصمحة العامة  :كىي المصمحة التي تمثؿ مف قبؿ الدكلة ،
كتتضمف مكضكعات االىتماـ الحككمػػي  ،كتعتمد في نطاقيا عمى الفمسفة السياسية  ،كترتبط بمدل التدخؿ
الحككمي  ،جػ  -المصالح االجتماعية كتفيـ باعتبارىا مصمحة المجتمع  ،كتككف خارج نطاؽ التدخؿ الحككمي ،
كيمكف أف ينظر إلييا عمى المستكل االجتماعي عمى أنيا تكتيؿ كتجميع لممصالح مع بعضيا عمى قاعدة
جماعية " لممزيد راجع  :فوزي خميؿ  ،بحث بعنواف " :مفيوـ المصمحة العامة في النظرية السياسية الغربية "
منشور في مجمة النيضة  ،مجمة كمية االقتصاد والعموـ السياسية بجامعة القاىرة  ،العدد السابع عشر ،

اكتوبر ، 5006 ،ص ;9

) - )2سأ ؿ أحد الحكاـ ككنفكشيكس عما يفعمو لكي يحظى باحتراـ الشعب كرضاه  ،فرد عميو قائ ػػبل " إذا رفعت
مكانة أىؿ النزاىة والعمؿ أكبرؾ شعبؾ واحترمؾ  ،أما إذا رقّيت أىؿ الفساد والكسؿ احتقرؾ شعبؾ وانصرؼ
عف تأييدؾ " وكذلؾ قاؿ ":إف اإلدارة السميمة ىي وسيمة الحكـ الصالح "  :د  .عبد اهلل طمبة  ،مبادئ

القانوف اإلداري  ،الجزء الثاني  ،منشورات جامعة دمشؽ  ،طبعة عاـ  ، 9<<6 – 9<<5ص :

) -)3د  .محسف أحمد الخضيرم  ،حككمة الشركات  ،مرجع سابؽ  ،ص 53
))4

 تحتؿ ظاىرة الفساد المساحة األكبر مف اىتماـ المنظمات الدكلية كالعربية فضبلن عف الحككمات  ،كقد نظمتىذا المكضكع عدة معاىدات كمنيا :

 -اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ = 2003
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السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  ،كيبقى القانوف ىو الرافعة األساسية كليست
الوحيدة القادرة على ضبل كافة اآلليات اؼبقرتحة كاستيعاهبا  ،كمن ل بلوريا كسياسات
عامة  ،كذلك عرب النصوص القانونية اليت تستهدؼ جرائم الفسػػاد  ،ك تنظٌم اإلطار

اؽبيكلي اؼبؤسسايت كأصوؿ العمل فيو  ،كالذم ييعىن برصد ىذه اعبرائم .
كألف اغبكم اعبيد ن  Good governanceن كمصطلح استخدـ ألكؿ مرة يف
عاـ  5545لوصف الطريقة اليت سبارس هبا السلطة عند إدارة موارد البالد االقتصادية
كاالجتماعية من أجل التنمية بشكل تشاركي كشفاؼ كخاضع للمساءلة كمبين على
سيادة القانوف  ،كعلى إصباع عريال يف استمع ن5ن  ،كألف الفساد يعترب مؤشران على انتهاؾ
(=)Un Convention against Corruption
ككاف مرشد األمـ المتحدة الخاص بمكاجية الفساد الصادر عاـ  ، 2001قد أشار إلى أنو يقصد بالفساد

" سكء استعماؿ السمطة العامة لمحصكؿ عمى مكاسب شخصية يضير المصمحة العامة  ، ".كما لـ تميز

االتفاقية بيف الفساد اإلدارم كالفساد السياسي كقد شممت الفساد في القطاع الخاص فضبلن عف القطاع

العاـ.

 اتفاقية االتحاد األفريقي اإلقميمية لمكافحة الفسادAfrican Union Aegional Anti-corruption Convention
 اتفاقية منظمة الدكؿ األمريكية لمكافحة الفساد( ) Inter-American Convention against Corruption OIC
 اتفاقيات القانكف المدني كالجنائي لمجمس أكربا حكؿ الفساد)) Council Europe Criminal and Civil Law Conventions on Corruption
 اتفاقية منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية لمكافحة رشكة المسؤكليف العمكمييف األجانب) Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials ( OECD
 -االتفاقية العربية لمكافحة الفساد

() Arab convention against corruption

كقد كصفت الفساد بأنو " :ظاىرة إجرامية متعددة األشكاؿ ذات آثار سمبية عمى القيـ األخبلقية كالحياة

))1

السياسية كالنكاحي االقتصادية كاالجتماعية "

– لممزيد راجع  :جيدو بيرتوتشي  ،وزاىر جماؿ  ،تقرير مقدـ إلى برنامد األمـ المتحدة اإلنمائي  ،المكتب
اإلقميمي لمبمداف العربية  ،شعبة اإلدارة العامة وادارة التنمية باألمـ المتحدة  ،نيويورؾ  5007ص ; ،

ككذلؾ  :آف سيدماف  ،روبرت سيدماف  ،ناليف أبيسيكي ار  ،تقييـ التشريعات  ،مرجع سابؽ  ،ص ; 9كما

بعدىا  ،ككذلؾ  :ىاني الحوراني  ،مأزؽ الديمقراطية وتحديات التنمية السياسية في األردف  ،دورية "قضايا
المجتمع المدني " ،الجزء  98لعاـ  5006يصدرىا مركز األردف الجديد لمدراسات  ،عماف ص8
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سيادة القانوف  ،كيستمر ىكذا نتي ة لضعف اؼبؤسسات اليت ال تعمل إدارايا كفق معايًن
اغبوكمة  ،كبالضركرة كفق معايًن اغبكم جيد  ،كبالتايل فإف ىذا النوع من أسلوب اإلدارة
يصبح معيقا" للتنمية الفعالة .
كالبد يف ىذا السياؽ من البحث  ،من التذكًن بأىم الضمانات اغبقيقية لعدـ اكبراؼ
السلطة اليت أصبعت الدراسات اؼبتعمقة كاؼبعاىدات الدكلية على كجوب تعزيزىا  ،كليتأكد
لنا أهنا تكاد تتطابق مع لليات تعزيز األداء التشريعي  ،ك مدل االرتباط الوةيق بٌن العمل
كفق ىذه اآلليات  ،كبٌن ربقيق التنمية من جهة أخرل .
كمن صبلة ىذه الضمانات اؼبشرتكة اليت وبرص النموذج اؼبقرتح لتعزيز األداء التشريعي
صب يف سياؽ الضمانات
سلس الشعب يف سورية على ربقيقها  ،كىي يف الوقت نفسو تى ي
الدستورية اليت سبنع تفشي الفساد ن5ن:
) –)1تعريؼ الفساد لغةن  :يدؿ عمى التمؼ كخركج الشيء عف االعتداؿ كنقيضو الصبلح  ،كفسد ضد صمح ،
كالمفسدة ضد المصمحة لممزيد  :مختار الصحاح  ،زيف العابديف محمد بف أبي بكر الرازي  ،مؤسسة الرسالة

 ،بيروت  ، 9<<7ص  ، 806في حيف ميزت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد بيف الفساد الكبير

كالفساد الصفير  ،ككاف الفساد الكبير ((:يشمؿ ضمف عممياتو الصفقات الكبرل في عالـ الماؿ كاألعماؿ
كالمقاكالت ،ككؿ التجارات الممنكعة مف سبلح كغسيؿ أمكاؿ كممنكعات كاحتكارات عمى إطبلقيا ،كما تشمؿ

مافيكية التحكـ بالتككيبلت كالعقكد التجارية التي تجرييا الدكلة مع المؤسسات الحككمية ك الصناديؽ السيادية
العالمية كمع الشركات الدكلية الكبرل كالتي تدخؿ ضمف نطاقيا منح االمتيازات الستغبلؿ المكارد كالثركات
الطبيعية ،كخمؽ الزبائنية كالمحسكبية مف خبلؿ منيجية تعييف األبناء أك األقارب أك المقربيف في المراكز

كالكظائؼ العميا.،ىذا فضبلن عف سياسة التسمط كالتحكـ بكافة العمميات المتعمقة بأمبلؾ الدكلة كاستثماراتيا،
باإلضافة إلى إرساء المناقصات كابراـ العقكد الكىمية اليادفة أكالن كأخي ارن إلى نيب كىدر الماؿ العاـ ،)).أما
الفساد الصغير(( فيك الذم يضـ في صفكفو المسؤكليف اإلدارييف كالمكظفيف العمكمييف كما يحيط بيـ مف
سماسرة ككسطاء يستثمركف الغطاء السمطكم الذم يكفره ليـ كبار الفاسديف النافذيف كالمتحكميف في السمطة

سياسيان كماليان كأمنيان .كىامش كنطاؽ الفساد الصغير مع ما يشممو مف انتفاعات شخصية كاستغبلؿ لمكظيفة
كتحقيؽ لمكاسب غير مشركعة يكبر أك يقؿ بحسب مدل انتشار كاستشراء الفساد الكبير في بنية الدكلة
كالمجتمع فيذا النكع مف الفساد يرتبط ارتباطان كثيقاي بطبيعة النظاـ السياسي كبمستكل النمك االقتصادم كالثقافة

السائدة في المجتمع )).أ .ىشاـ يحيى  ،بحث بعنكاف" الديمقراطية كاشكالية العبلقة بيف أنماط الفساد كالجريمة
المنظمة " ،منشكر عمى مكقع المنظمة العربية لمكافحة الفساد بتاريخ  2012/1/18عمى العنكاف االلكتركني

www.arabanticorrption.org
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أوالً  -إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص  :كيبثل أحد أىم مرتكزات النظاـ
الديبقراطي  ،كقد تضمنتو صبيع اؼبواةيق كاإلعالنات اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنسافن5ن كاؼبساكاة
بٌن اؼبواطنٌن أماـ القانوف يف اغبقوؽ كالواجبات " يعترب أحد أكجو اؼببدأ األساسي
لسيادة القانوف  ،كيعين "عدـ إلغاء اؼبساكاة القانونية اؼبرتبطة بالوالدة  ،كإلغاء مفهوـ
االمتيازات " ن1ن ،كدبعىن لخر أف التشريعات اعبيدة الصادرة عن السلطة التشريعية
يتعٌن أف ال تتضمن أم سبييز على أساس عرقي أك جنسي أك انتماء ديين أك طائفي ،

أك على أساس اؼبركز االجتماعي ن4ن كعندىا يكوف اؼبنطلق ىو اؼبواطنة فقط  ،كإف كاف
ذلك ال يبنع من كضع شركط تفصيلية تتعلق باؼبواصفات العمرية كاؼبؤىالت التعليمية
عندما وبدد ذلك مثالن متطلبات شغل نوع معٌن من الومائف  ،كتبقى اؼبساكاة
بضماف اغبق لكل الذين وبملوف ذات اؼبواصفات كاؼبؤىالت بالتقدـ إليها  ،دكف النظر
النتمائو الديين أك الطائفي أك حا االنتماء اغبزيب  ،أك غًن ذلك فبا ىبل دببدأ اؼبساكاة
القانوين  ،كذلك لتفادم أحد أكجو الفساد اؼبتعلقة بشغل الومائف العامة  ،كتسخًنىا
للمصا اػباصة كلفئة معينة بعيدان عن اؼبصلحة العامة  ،اليت تأتى من احملسوبية
كاالنتماءات السياسية كاحملاباة ألسباب أخرل  ،كإلسعاؼ ذلك البد أف يتحلى

))1

 فقد نصت المادة األكلى مف إعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الفرنسي .الصادر في  26أغسطس  1789عمىعمى "انو " يكلد البشر أح ار انر كمتساكيف في الحقكؽ كيبقكف كذلؾ  ،كاالختبلفات االجتماعية ال يمكف أف تقكـ إال

عمى أساس المنفعة العامة "  ،كما نصت المادة  6مف ذات اإلعبلف "أف جميع المكاطنيف متساككف في القبكؿ

أماـ الكظائؼ العامة حسب قدراتيـ دكف أم تمييز لغير خصائميـ كمؤىبلتيـ" ،كالمادة األكلى مف اإلعبلف

الفرنسي لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف الفرنسي الصادر عاـ  ،1789ككذلؾ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  10ديسمبر  1948الذم جاء فيو " "إف لكؿ شخص نفس الحؽ

الذم لغيره في تكلي الكظائؼ العامة" .

( -)2د  .حسف البحرم  ،القانكف الدستكرم  ،دمشؽ  ،الطبعة األكلى لعاـ  ، 2009ص 67

( –)3د  .عبد الغني بسيكني عبد اهلل  ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم  ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية طبعة
 ، 1997الصفحة 504
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العاملوف بالقطاع العاـ على كجو التحديد بالنزاىة كالشفافية  ،وإن في أداء المجلس
لوظيفتو التشريعية دوراً ىاماً في توصيف المراكز القانونية ضمن التشريعات التي
يقوم بذقرارىا  ،بحيث يتعين أن تراعي المبدأ الدستوري في المساواة وتكافؤ
الفرص  ،ومراقبة األداء الحكومي عندما يخرج في التطبيق عن ىذا المبدأ .
ثانياً  -مبدأ النزاىة والشفافية  :ازبذت منظمة الشفافية الدكلية اليت أنشئت عاـ
 5551كمقرىا يف برلٌن شعاران للمنظمة نن االرباد العاؼبي ضد الفساد نن ن5ن ،كىو ما
ييدلل على أنبية تطبيق مبدأ الشفافية كاإلفصاح  ،على اعتبار أف الفساد كالعفن ال
يبكن أف ينمو ربت الضوء كوبتاج إىل العتمة كالسرية  ،بينما الشفافية تعين الوضوح يف
كل اإلجراءات اليت تتخذىا اإلدارات كاألىداؼ اليت ترسم للوصوؿ إليها  ،ككذلك
اإلفصاح عن عوامل اؼبخاطرة يف أم مشركع سياسي أك اقتصادم أك اجتماعي ،
ككضوح مصادر التمويل  ،كاإلفصاح عن أم قرار مهما كانت اعبهة اليت أصدرتو ،
ككذلك الشفافية تعين النفاذ إىل اؼبعرفة حبيث يتسع ح م اؼبعلومات اؼببسوطة نأفقيان

كعاموديانن  ،كىو ما هبعل اؼبواطن اؼبتعامل أك اؼبراقب على بيٌنة يف كل شيء  ،فبا ييعزز
من فبارسة الرقابة على كبو كامل دكف أية خطوط ضبراء  ،أك خضراء توقًف أك تػييٌسر
مكافحة الفساد كاؼبفسدين .
كفبا هبدر ذكره يف ىذا السياؽ أف سورية انضمت إىل اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة
الفساد كمل تيصادؽ عليها  ،كقد يشكلت عبنة بقرار من رئاسة ؾبلس الوزراء رقم 2040
بتاريخ  1055/1/1من أجل ربديد كتوصيف جرائم الفساد كللية مالحقة كمعاقبة
مرتكبيها  ،كاقرتاح اآلليات الالزمة لتعزيز النزاىة كإعماؿ مبدأ الشفافية  ،ككذلك الضوابط
الالزمة للوقاية من الفساد كلليات مكافحتو  ،كاقرتاح اآلليات الالزمة إلعماؿ مبدأ

))1

مكقع منظمة الشفافية الدكلية  ، http //www. Transparency.orgكقد عرفت الفساد بأنو  " :استغبلؿالسمطة مف أجؿ المنفعة الخاصة "..
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اؼبساكاة كتكافؤ الفرص كالعدالة ن5ن ،كانتهت الل نة إىل كضع تقريرىا الذم حدد مشكلة
الفساد كأشار إىل األسباب الكامنة كراء مهوره  ،كمن ل الضمانات كاآلليات اؼبقرتحة
ؼبكافحتها عن طريق كضع اآلليات الالزمة إلعماؿ اؼببادئ الدستورية كااللتزاـ هبا قوالن

كفعالن  ،كقد تضمن ىذا التقرير نن بأف النزاىة تعين لغة  -يف صبلة ما تعنيو  -العفة كالبعد
عن السوء كاؼبكركه  .كالنزيو ىو العفيف  ،...كحٌن يكوف اغبديث عن الفساد كلليات
مكافحتو  ،تغدك النزاىة يف من يشغل الوميفة العامة  ،أك اؼبنصب ،شرط ابتداء كانتهاء.
كتغدك الشفافية يف األداء دليل نزاىة كمانع اكبراؼ  ،كإذا كانت « النزاىة » صفة
شخصية ييعرب عنها بالسلوؾ فإف « الشفافية» تتعدل الشخص الشفاؼ إىل القوانٌن اليت
هبب أف تشف صياغتها  -صراحة  -عن غاية اؼبشرع منها  ،كاألنظمة اليت هبب أف
تكوف بسيطة ككاضحة كمعلنة لل ميع  ،كإىل األداء اإلدارم اليومي حيث يكوف ربت

األعٌن نن ،كعن لليات تعزيز النزاىة جاء يف التقرير ننالنزاىة ليست صفة مفرتضة التحقق
الزـ إلشغاؿ الوميفة العامة على ـبتلف درجايا  ،كالنزاىة
يف اعبميع ،يف حٌن أهنا شرط ه
صفة متحركة لدل بعال الناس ،في ب ضماف ةبايا يف اؼبومف العاـ .كىذا يتطلب-:
حسن انتقاء اؼبومف العاـ ،كقصر الوميفة العامة على النزيهٌن من األكفاء  - ،ربصٌن
اؼبومف العاـ ض ٌد الزلل كيكوف ذلك بػ - :تأمٌن مستول معقوؿ للدخل  - ،متابعة
األداء الوميفي  - ،الرقابة الصديقة اليت ال تنطلق من باب الشك  - ،اؼبساءلة السريعة،
دكف مساس بالعدالة  - ،اؼبوضوعية يف إسناد الومائف األعلى  ،كتداكؿ الومائف
القيادية بٌن ذكم االختصاص الواحد  - ،بث الطمأنينة لدل اؼبومف العاـ عن طريق
))1

– شكمت المجنة مف السادة  :القاضي محمد الغفرم (كزير العدؿ األسبؽ )رئيسان  ،د.نجـ األحمد ( معاكف كزير
العدؿ )  -كزير العدؿ حاليا  ، -القاضي فارس سطكؼ  (،مستشار بمحكمة النقض )  ،األستاذ إحساف خيك (
رئيس إدارة قضايا الدكلة )  ،د .عبكد السراج ( محامي )  ،األستاذ عامر الحمكم ( قاضي في مجمس الدكلة ) ،
الميندس حساـ الصفدم ( كزير سابؽ )  ،األستاذ إبراىيـ المالكي (محامي )  ،د .محمد أديب الحسيني (
محامي )  ،األستاذ نزارعرابي (محامي )  ،المحامي غالب عنيز (محامي )  ،األستاذ عادؿ ميني ( محامي ) ،
األستاذ لكقا لكقا (محامي) .
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ضماف معاش معقوؿ لو بعد انتهاء خدمتو نن كيف معرض ما تضمنو التقرير عن الشفافية
نن اؼبقصودة تتع ٌدل طباع األشخاص كسلوكهم  ،إىل قوانٌن كأنظمة الدكلة كاألداء اإلدارم
كليس ؽبذه الشفافية من سقف إال أف تتعارض مع اؼبصلحة العامة،أك يفرض النص
القانوينن السريةن ننن5ن ،على اعتبار أف كل ذلك سيصب من حيث النتي ة يف إطار
مكافحة الفساد  ،كإف مل يكن يف استئصالو جذريان  ،فعلى األقل يف تقليل مستول
استفحالو كي ال يستغرؽ كل جهود التنمية .
ككفق أحكاـ اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة الفساد  ،اليت انضمت إليها سورية ،
ككذلك كفق تقرير الل نة اؼبشكلة من رئاسة ؾبلس الوزراء لتوصيف الفساد كالبحث عن
لليات اؼبكافحة  ،فقد أكصت الل نة بتشكيل ىيئة أك ؾبلس أعلى ؼبكافحة الفساد
يتوىل التحقيق يف قضايا الفس ػػاد  ،كتأسيس صبعية كطنية ؼبكافحة الفساد تتوىل صبع
جرائم الفساد اؼبنصوص عليها يف عدة قوانٌن ضمن قانوف كاحد ن1ن  ،كإعادة النظر
بالعقوبات اؼبقررة ؽبا  ،كالبحث يف ح ب مؤسسة التقادـ على الدعول أك العقوبة عن

))1
))2

– نشر عمى مكقع التشاركية opinion.gov.sywww.your:
كفؽ أحكاـ المادة  29مف مسكدة مشركع قانكف ىيئة مكافحة الفساد المعدة مف د.ساـ دلة كالمنشكر عمى المكقع

االلكتركني الخاص بو  ،فإف الجرائـ التي تعد مف جرائـ الفساد ىي -1 ":الجرائـ الماسة باالقتصاد الكطني

المنصكص عمييا في قانكف العقكبات -2 ،الجرائـ الماسة بالكظيفة العامة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات،

 -3الجرائـ المخمة بسير العدالة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات -4،اختبلس الممتمكات في القطاع
الخاص المنصكص عمييا في قانكف العقكبات -5 ،رشكة المكظفيف األجانب كمكظفي المؤسسات الدكلية

العمكمية لمقياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ إخبلالن بكاجبات كظائفيـ بقصد الحصكؿ عمى منفعة تجارية أك مزية

غير مستحقة أك االحتفاظ بيا متى تعمقت بتصريؼ األعماؿ التجارية الدكلية كيسرم بشأنيا الحكـ الكارد في

قانكف العقكبات  -6جرائـ التزكير المتعمقة بالفساد كجرائـ التزييؼ المنصكص عمييا في قانكف العقكبات -7 ،
جرائـ التيريب الجمركي كالتيرب الضريبي  -8 ،الغش كالتبلعب في المزايدات كالمناقصات كالمكاصفات كغيرىا
مف العقكد التي تبرميا الجيات العامة  -9 ،جرائـ غسؿ العائدات الناتجة عف جرائـ الفساد المنصكص عمييا في

ىذه المادة  -10 ،استغبلؿ الكظيفة لمحصكؿ عمى منافع خاصة -11 ،جرائـ الثراء غير المشركع  -12 ،أية
جرائـ أخرل ينص عمييا قانكف آخر بكصفيا مف جرائـ الفساد ،".ككاف قد عرؼ الفساد في معرض التعابير
الكاردة في مسكدة المشركع في المادة األكلى بأنو  " :استغبلؿ الكظيفة العامة لمحصكؿ عمى مصالح خاصة

سكاءن كاف ذلؾ بمخالفة القانكف أك استغبللو أك باستغبلؿ الصبلحيات الممنكحة" .
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التطبيق يف جرائم الفساد  ،ككذلك إهباد منظومة قضائية متكاملة من نيابة عامة كقضاة
ربقيق كإحالة كؿباكم للنظر يف قضايا الفساد كإحداث ضابطة عدلية متخصصة كذلك
بقضايا الفساد ن5ن ،كدبعىن لخر إهباد إطار إجرائي فعاؿ كي ال تبقى النصوص القانونية
اليت ذبرـ الفساد حربان على كرؽ  ،كحصر تطبيقها على اؼبومفٌن العاديٌن فقط .
كالبد من اإلشارة أف ىناؾ مشاريع قوانٌن تتعلق بػ/إحداث ىيئة مكافحة الفساد/
ك/الكسب غًن اؼبشركع /ك/إدارة الرقابة كالتفتيش/أيحيلت إىل ؾبلس الشعب يف الدكرة
العادية الثانية لو من الدكر التشريعي األكؿ لعاـ  1051ن1ن  ،ككذلك صدر عن السيد
رئيس اعبمهورية اؼبرسوـ التشريعي رقم  50بتاريخ  1054/5/51كالذم تضمن إحداث
ن4ن
نيابة عامة كدكائر ربقيق مالية للتحقيق يف اعبرائم اؼبتعلقة باألمواؿ العامة

))1
))2
))3

– نشر عمى مكقع التشاركية www.youropinion.gov.sy :
– لطفا العكدة إلى الصفحة ( 538متف كىامش رقـ  )1مف ىذا البحث

 نصت المادة  1مف المرسكـ رقـ 2013/ 10عمى أف  " :تحدث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائـالمتعمقة باألمكاؿ العامة تمؤل كظائفيا مف المبلؾ العددم لمكظائؼ القضائية كتمارس سائر الصبلحيات

المخكلة لمنيابة العامة بمقتضى النصكص القانكنية"  ،ككذلؾ المادة  2منو عمى أف  ":تحدث دكائر تحقيؽ

مالية تختص بالتحقيؽ في الجرائـ= =المتعمقة باألمكاؿ العامة تمؤل كظائفيا مف المبلؾ العددم لمكظائؼ

القضائية كتمارس سائر الصبلحيات المخكلة لدكائر التحقيؽ بمقتضى النصكص القانكنية النافذة"
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ادلطهة انثاٍَ
انماَـــىٌ اجلُد وانتنًُـــــح
إف االستحقاقات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية اليت يبر هبا قطرنا باتت
تتطلب أكثر من أم كقت مضى العمل على تقوية دكر ؾبلس الشعب حا يتمكن من
إقباز اإلصالح السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي  ،كإصدار التشريعات اليت تدعم ىذا
ن5ن
اإلصالح بغية ربقيق أعلى معدالت لإلنتاج كتلبية متطلبات التنمية اؼبلحة .
ككنٌا قد دللٌنا يف اؼبباحث السابقة على أنبية تفعيل الوميفة التشريعية سلس الشعب
كرافعة للتطوير كاإلصالح  ،كما سيعكسو ذلك على األداء الربؼباين للم لس ككل  ،ك
ما انتهينا إليو يف اؼبطلب األكؿ من ىذا اؼببحث من أنو ال تنمية في ظل تنامي
يكمن
الفساد  ،وال يمكن مكافحة الفساد بدون حكم رشيد  ،وبأن دور المجلس ُ
))1

– جاء في تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ  ، 2005الصادر عف المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية  ،برنامج
األمـ المتحدة اإلنمائي  ،المطبعة الكطنية في عماف  ،األردف ص "1إف اإلصالح السياسي الواسع والعميؽ
المؤدي لقياـ مجتمع الحرية والحكـ الصالح ىو السبيؿ إلقامة مجتمع الحرية بالمعني الشامؿ المكافئ لمتنمية

البشرية " بعد أف كاف تقرير التنمية اإلنسانية في الكطف العربي الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في

عاـ َّ 2000بي ىف أف العالـ العربي يعاني ثبلثة نكاقص أساسية  :تتمثؿ في مياديف المعرفة  ،والحقوؽ السياسية
 ،وحقوؽ المرأة  ،كمما يجدر ذكره في ىذا السياؽ أنو كمنذ عاـ  1990بدأ يصدر كبشكؿ دكرم تقرير لمتنمية
البشرية لحساب برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ( )UNDPالذم يتضمف تحميبلت فنية مستقمة  ،ال تعبر
بالضركرة عف آراء برنامج األمـ المتحدة  ،كىذه التقارير تتصؼ باالستقبلؿ الفكرم كالنزاىة الفنية  ،كتعتبر كثيقة
ىامة تحتكم عمى معمكمات بشكميا التكاممي  ،كقد انتيى بعض ى ذه التقارير إلى أف التقدـ اإلنمائي سكاء أكاف
عمى الصعيد الكطني أك العالمي يجب أف يككف محكره الناس  ،كأف يككف تكزيعو منصفان  ،كأف يككف مستدامان

بيئيان كاجتماعيان  ،لكي تككف لو قيمتو كمشركعيتو  ،.ككاف قد صدر أكؿ تقرير لمتنمية البشرية في سكرية ألكؿ
مرة في عاـ  ، 2000في حيف أنو كفي عاـ  2002صدر التقرير األكؿ لمتنمية اإلنسانية في الكطف العربي ،
كبالتالي أصبح في العالـ ثبلثة تقارير لمتنمية البشرية أك ثبلث مستكيات لتقارير التنمية البشرية  -:تقرير التنمية
البشرية عمى مستكل العالـ  -تقرير التنمية اإلنسانية عمى مستكل الكطف العربي  -تقرير التنمية القطرم.
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في تقديم التشريعات التي تتمكن من تغيير المؤسسات واستهداف السلوكيات التي
ينمو الفساد بطرق ممارستها للسلطة الموكلة إليها  ،وأن يُقدم المجلس من خالل
التشريع الترياق الالزم إلكساب المناعة من الفساد لباقي السلطات التي يُشرع
لعملها  ،بعد أن يكون قد اكتسبها بتعديل آليات عملو  ،وتعديل النظام الداخلي

الذي يعمل من خاللو ليكون أكثر شفافية ومساءلة .
كللبحث عن لليات التنمية اؼبطلوبة اؼبرتبطة بتحسٌن األداء التشريعي سنقسم ىذا
اؼبطلب إىل فرعٌن :
الفرع األول  :دور المجلس في مأسسة التنمية
الفرع الثاني  :ترتيب التشريعات حسب أولويات التنمية

الفرع األول
دور المجلس في مأسسة التنمية
ال يزاؿ مفهوـ التنمية من أكثر اؼبفاىيم مثاران لل دؿ  ،كال يوجد تعريف شامل
ؽبذا اؼبفهوـ كذلك الرتباطو بعدة ؾباالت  ،كيلعب دكران كبًنان يف ربديد اؼبقصود منو طبيعة

استمع كالواقع االجتماعي الذم يتم ازباذ اؼبوقف من خاللو  ،كعلى كجو العموـ فإنو من
اؼبمكن القوؿ بأف التنمية ىي العملية اليت تستهدؼ رفع مستول دخوؿ األفراد كزيادة
الدخل القومي  ،كإعادة توزيع الدخل الكلي بٌن أفراد استمع بصورة تؤدم إىل تقليل
الفوارؽ  ،أم إىل ربسٌن حياة استمع مع الرتكيز على الفئات اليت تعاين من الفقر
كالال مساكاة  ،كبالتايل فإف التنمية البشرية تتضمن خيارات أساسية ال تتبدؿ  ،كىي رفع
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل كرفع مستول التعليم  ،كربسٌن الشركط الصحية ،
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كىناؾ خيارات ةانوية متبدلة كىي ترتاكح بٌن اغبرية االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،
ن5ن
كبٌن سبتع الفرد بفرص اػبلق كاإلبداع كضماف حقوقو كاحرتامو الشخصي.
يف حٌن أف برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي نU.N.D.Pن قدـ تعريفان للتنمية يف
سياؽ تقريره عن التنمية اؼبستدامة لعاـ  5551بأهنا ":عملية توضع يف إطارىا السياسات
االقتصادية كاؼبالية كالت ارية كالزراعية كالصناعية  ،كسياسات الطاقة على كبو يفضي إىل
تنمية ؽبا أةر باؽ من النواحي االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية  ،كمع ذلك فليست التنمية
ؾبرد قناة لتوفًن اػبدمات اؼبناسبة بل تتطلب اؼبشاركة اإلهبابية عبميع أعضاء استمع ".
يتضح فبا سبق أف التنمية ربتوم على حصيلة التغًنات االقتصادية كاالجتماعية
كالسياسية للم تمع كذبعلو قادران على زيادة اإلنتاج اغبقيقي اإلصبايل على كبو تراكمي
كمستداـ  ،كإف ذلك يعين أف أم تعريف للتنمية هبب أف يتضمن عنصرين أساسيٌن :
العنصر األول  :ىو ما يبيز التنمية عما يوصف بأنو مبو  ،إذ من اؼبمكن أف يوجد األخًن
دكف ربقيق تنمية  ،ألف النمو ماىرة اقتصادية كمية  ،يف حٌن أف التنمية ىي ماىرة نوعية
تتعلق باعبوانب االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية .

العنصر الثاني  :أف التنمية تنتج عن النمو يف حالتو الرتاكمية أم بفضل تراكم النتائج
االهبابية للعمل التنموم كتضاعف لةاره  ،كىو ما يؤكد أف التنمية ىي اليت ذبعل النمو
غًن قابل لالنتكػاس  ،كيت سد فيها مبدأ الالرجوع إىل الوراء .

كيف السبعينات من القرف اؼباضي بدأ الرتكيز على أنبية العنصر البشرم ليس فقط
باعتباره موردان اقتصاديان ينتظر منو زيادة اإلنتاج كتطويره  ،كإمبا أصبح مستفيدان كمشاركان
(– )1

مما كرد في كرقة العمؿ المعدة مف د.حسف جبراف المقدمة إلى الحمقة النقاشية حكؿ تقرير التنمية البشرية في

سكرية  2005التي أقاميا مشركع دعـ القدرة المؤسساتية لمجمس الشعب بالتعاكف بيف مجمس الشعب كبرنامج
))2

األمـ المتحدة اإلنمائي  ،ص 7
– د  .ىيفاء أبك غزالة  ،كد.شيريف شكرم  ،التنمية كالنكع االجتماعي  ،مرجع سابؽ  ،ص 52
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معىن أكثر مولية  ،كقد ركز تقرير برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي لعاـ
ليصبح للتنمية ن
 5550على البعد اإلنساين للتنمية  ،حبيث أطلق عليها التنمية البشرية لكوهنا عملية يتم
من خالؽبا توسيع خيارات اإلنساف يف ؾبتمعو من خالؿ أربعة عناصر ذبعل التنمية
البشرية ؾبموعة سلوكيات اجتماعية كاقتصادية متكررة ضمن قواعد تضفي عليها
االستمرارية  ،كتدخلها ضمن إطار التنمية البشرية اؼبمأسسة  ،كىذه السلوكيات يساىم
ؾبلس الشعب يف اذباىايا كتفعيلها من خالؿ الوميفة التشريعية اؼبناطة بو  ،كالسيما
التشريع إلنشاء مؤسسات سياسية تيعىن دبناقشة اآلةار التوزيعية ؼبكتسبات التنمية

كالسياسات البيئية  ،ألف غياب ىذه اؼبؤسسات يشكل عائقان أماـ قطاؼ شبار التنمية
اؼبستدامةن5ن ،اليت تقوـ على عناصر يلعب ؾبلس الشعب دكران مهمان يف االنتباه ؼبرتكزايا ،
كعناصر التنمية البشرية تلك ىي اإلنتاجيةن productivityن  ،اإلنصاؼ أك العدالة
االجتماعية ن Social Equityن  ،االستدامة نSustainabilityن ،التمكٌن
نEmpowermentن ن1ن ،كبقليل من التفصيل فإف :
 -5اإلنتاجية  :كتعين أف يكوف اسلس قادران على إدراؾ اآلةار احملتملة للقوانٌن اؼبقرة
من قبلو على النحو الذم ىبدـ السياسات التفصيلية  ،كتؤدم إىل توفًن الظركؼ
أماـ اؼبنت ٌن يف القطاعات االقتصادية لزيادة إنتاجهم كاؼبثاؿ عليها ن اإلعفاءات
الضريبية – القوانٌن اعبمركية -قوانٌن كمعاىدات تضمن إهباد أسواؽ تصريف
لإلنتاج  -ن ك تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب يساعد يف التنمية على ىذا
النحو ضمن لليات النموذج اؼبقرتح .
 -1اإلنصاف والعدالة االجتماعية  :كذلك عندما وبرص اسلس على مراعاة
القوانٌن اؼبقرة من قبلو ؼببدأ تكافؤ الفرص  ،كحق اعبميع بالتساكم باؼبعرفة
) –)1د .رمزم البطاينة  ،نحك تطكير معايير كطنية لمتنمية المستدامة  ،مقالة نشرت في قضايا المجتمع المدني ،
))2

دكرية تصدر عف مركز األردف الجديد لمدراسات  ،الجزء  ، 16عماف األردف  ،ص .22
– المرجع السابؽ  ،ص 53
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كشفافية اؼبعلومات كانسياهبا بالتساكم بينهم ليأخذكا فرصتهم باؼبشاركة يف
مشاريع التنمية كاالستفادة منها  ،نكوف أماـ إكساب الشرعية للقوانٌن
االقتصادية إلقرارىا من فبثلي الشعب ككفق قواعد الديبقراطية كيكسبها الفاعلية
كخلق االلتزاـ كاالست ابة من عناصر العملية اإلنتاجية يف استمع ،مثاؽبا :ن إقرار
قانوف العقود مع اعبهات اإلدارية ن.
 -4االستدامة  :اسلس اؼبتمكن من كميفتو التشريعية كاؼبعزز باػبربات اؼبستقلة اليت
تقدـ لو اؼبشورة يستطيع إقرار التشريعات اليت تضمن األخذ دببدأ التضامن بٌن
األجياؿ اؼبقبلة عند رسم السياسات التنموية من أجل ضماف اغبصوؿ على
فرص التنمية دكف التغاضي عن حق األجياؿ اؼبقبلة دبقومات التنمية األكلية
مثاؽبا :ن التشريعات اؼبائية ن.
 -3التمكين  :يعين أف يضطلع اسلس بإقرار القوانٌن اليت تساعد على تعزيز قدرات
كافة األفراد من ـبتلف اؼبستويات كالفئات مع سبييز إهبايب لصا اؼبرأة كالفئات
اؼبهمشػة ن بالقوانٌن اؼبتعلقة بالتعليم  ،بالصحة  ،باؼبعرفة  ،باكتساب اؼبهارات ،
بالعمل ن بتوفًن البنية األساسية االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالقوانٌن
احملفزة على توفًن التقنيات اعبديدة بغية زيادة اإلنتاجية اؼبثمرة اليت سبكن اؼبواطنٌن
من اغبصوؿ على فرصة عمل  ،ككذلك سبكٌن اؼبواطنٌن من اؼبشاركة التامة يف
صنع القرارات كالسياسات اؼبتعلقة حبيايم كيف تنفيذىا ضمن حيز الواقع عرب
شفافية اؼبعلومات كاإلجراءات كفتح قنوات التواصل مع الرأم العاـ .

))1

ن5ن

– د  .أحمد صقر عاشكر  " ،تحسيف أداء التنمية مف خبلؿ إصبلح منظكمة إدارة الحكـ في الدكؿ العربية " ،
مرجع سابؽ  ،ص  23كما بعدىا

711

الفرع الثاني
ترتيب التشريعات حسب أولويات التنمية
ترتبط مسألة التنمية كإقرار اػبطط اؼبتعلقة هبا على كبو كةيق باختصاص ؾبلس
الشعب كألنبيتو أفرد دستور عاـ  1051بندان مستقالن يف اؼبادة  31منو ليقوـ ؾبلس
الشعب دبناقشة كإقرار خطط التنمية أم رسم السياسة العامة للتنمية  ،كىذه اؼبناقشة
ربتاج بالدرجة األكىل إىل إمكانيات معرفية كإجراءات شفافة داخل اسلس تستطيع
توميف ىذه اإلمكانيات ك إقرار القوانٌن اؼبساعدة لتنفيذ سياسة التنمية كفق ترتيب

األكلويات  ،كمدل مالءمة ىذه األكلويات لألىداؼ اؼبرسومة كالنتائج اؼبرجوة من
إقرارى ػ ػ ػ ػ ا  ،كمدل ما تعكسو من مشاركة شعبية يف كضعها على النحو الذم جاءت بو ،
على اعتبار أف قياـ أعضاء ؾبلس الشعب يف شرح السياسات إىل اؼبواطنٌن من خالؿ
التواصل مع الناخبٌن يف دكائرىم سيؤدم إىل خلق نوع من التأةًن على ىذا اعبمهور ،
كبالتايل سيكوف مستعدان للتعامل كالتفاعل مع السياسات اؼبرسومة حا لو مل تتشكل لديو
قناعة باؼبعلومات كاؼبناقشات اؼبقدمة  ،كما ييبكن أف تظهر معارضة مشركعة ؽبذه
السياسات  ،كيف نفس الوقت قد تظهر األغلبية اؼبؤيدة ؽبا فبا يؤدم إىل دعم شرعية
السياسات القانونية اؼبتبعة يف تنفيذ خطط التنمية .
تتكوف التنمية من عملية مستمرة من التغيًن اؼبؤسسايت لضماف استخداـ اؼبوارد
الوطنية دبا يوب ٌس ن من حياة الشعب  ،كتشبو ىذه العملية السلسلة  ،ذلك أف أم إجراء
يتخذه اسلس لتغيًن إحدل حلقات السلسلة سوؼ يؤةر حتما على اغبلقات األخػػرل ،
كعند البحث يف ربديد أكلوية التشريعات اؼبطلوبة  ،كالتدقيق يف مدل انس اـ مشاريع
القوانٌن اؼبقدمة من اغبكومة مع ىذه األكلويات كمراعايا ؽبا  ،فإف اؽبيكلية كالقواعد
كالتشريعات اليت يعمل من خالؽبا اسلس عند ذلك ىي اليت ستحدد قدرتو على اؼبشاركة
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يف رسم الس ياسة اإلسرتاتي ية للتنمية اليت سبس كافة القطاعات كمراقبة تنفيذىا من
خ ػ ػالؿ :
 -5مناقشة تفاصيل خطط التنمية قبل إقرارىا حا ال تيقر من قبلو كفق مفاىيم
غامضة كعمومية فبا يؤدم إىل عدـ كضوح النتائج  ،كعدـ القدرة على تفعيل
احملاسبة على التقصًن يف التنفيذ عند كقوعو ن كضوح اآلليات كاألىداؼ ن.
 -1مناقشة اؼبوازنة العامة للدكلة اؼبقدمة للم لس سنويان لضماف زبصيص اؼبوارد دبا
يتالءـ مع خطط التنمية اؼبقرة من قبلو كمع األكلويات التشريعية لتنفيذىا  ،كتيعد
مراجعة اؼبوازنة العامة داخل اسلس عملية غاية يف األنبية  ،كألنبيتها فقد نصت
اؼبادة /513جػ من النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم على انصراؼ اسلس
كليان ؼبناقشة اؼبوازنة بعد كركد تقرير الل نة اؼبعد حوؽبا  ،كعدـ البحث دبواضيع
أخرل قبل االنتهاء منها ن5ن.
 -4برفع قدرات اسلس الربؼبانية بشكل عاـ كالتشريعية بشكل خاص يغدك اسلس
قادران على االستفادة من للية اؼبتابعة  ،كالطلب من اغبكومة بتقدًن تقارير دكرية
كسريعة عن سًن العمل بتطبيق اؼبوازنة  ،كبالتايل توفًن البيانات بشكل منتظم
كدقيق ؼبمثلي الشعب  ،دبا يسمح بالتأةًن على أكجو اإلنفاؽ العاـ اليت يتم
مراجعتها كتقييمها كؿباسبتها  ،مع إمكانية التفكًن بإعادة زبصيص اؼبوارد ػبدمة

بنود خطة التنمية  ،كىذا الدكر اؼبهم باؼبتابعة يضاؼ آللية الرقابة اليت يبارسها
اسلس  ،فبينما للية اؼبتابعة من اسلس يتم برصد االكبرافات يف التنفيذ  ،كدراسة
أسباهبا كلةارىا على األىداؼ يف تصحيح قاعدة البيانات اليت يتم العمل
) -)1نصت المادة 95:مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السكرم عمى أنو  " :أ  -ليس لممجمس أثناء دراسة
المكازنة أف يزيد بتقدير مجمكع الكاردات أك النفقات .ب  -ليس لممجمس أف يبحث أم اقتراح لـ يقدـ مسبقان إلى

المجنة .ج  -متى شرع المجمس في مناقشة مشروع الموازنة بعد ورودىا مف المجنة تحتّـ أف تحصر مذاكراتو
فييا وال يجوز البحث في مواضيع أخرل قبؿ االنتياء منيا ما لـ يقرر المجمس خالؼ ذلؾ" .
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دبوجبه ػ ا  ،يف حٌن أف للية الرقابة يتم بالتعرؼ على مدل االلتزاـ بتنفيذ
اػبطػ ػة  ،أك مدل االكبراؼ عنها كتقرير حوافز أك جزاءات مقابلة يف اغبالتٌن ،
كيف اؼبقابل ال يتم الرقابة بالتعرؼ على أسباب االكبراؼ يف تنفيذ اػبطة كال
ن5ن

بتحليل ىذه األسباب .
 -3ربديد األكلويات التشريعية يستتبعو القدرة على إزالة اؼبعوقات اؼبتمثلة بوجود
تشريعات تعيق التخطيط للتنمية  ،كالتنسيق بٌن التشريعات النافذة كاعبديدة
حا ال وبدث تضارب أك تعارض ييعيق ربقيق األىداؼ اؼبرجوة فبا ق إقراره من
تشريعات جديدة  ،كىو ما يسمى بتحقيق االتساؽ التشريعي  ،مثاؿ  ( :لماذا
سمال للتعليم الخاص بالمنافسة < المرسوم ٘٘ لعام ٕٗٓٓ > قبل
إصالح النظام التعليمي العام ورفع نوعية كفاءتو الداخلية والخارجية معا ،
وحل المشاكل التي تعاني منها المدارس العامة واألىلية !؟ ،مع العلم أن
التعليم الرسمي يمتلك مقومات المنافسة لتوفر البنية التحتية والدعم
الحكومي لو ن  ،ككذلك يف قدرة اسلس على إقرار اقرتاحات بقوانٌن يستفيد
فيها من الدراسات االستشراقية اليت تتضمنها تقارير التنمية البشرية أك اإلنسانية
يف مستويايا الثالةة  ،كىي رؤل مستقبلية طويلة األمد تأخذ باغبسباف ـبتلف
االحتماالت كالسيناريوىات اؼبمكنة استناد لتقارير ربلل الوضع الراىن  ،مثاؿ :

ن تح ّدث تقرير التنمية الوطني لعام ٕ٘ٓٓ عن الفاقد في التعليم  ،أو ما
يسمى الهدر في رأس المال البشري  ،وصحيال أن التقرير لم يذكر الفاقد
في المغتربات رام أنو الفاقد األكثر خطورًة على الوطن وعلى مستقبل
التنمية وىو يتحقق بعد اإلنتاج  ،أي بعد إنتاج الفرد المتعلم  ،وكان يجب
أن يكون لمجلس الشعب دور تشريعي في استعادة ىذا الفاقد إلى البلد ،
))1
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على النحو الذم سار عليو ؾبلس الشعب اؼبصرم الذم تقدـ باقرتاح بقانوف
إلعادة الكوادر البشرية اؼبؤىلة ن .
-1كاألىم كضع ـبطط تشريعي لألىداؼ اليت يتفق على إقبازىا لتنفيذ السياسات
التنموية اليت ق التصويت عليها من قبل اسلس  ،حبيث يتوجب على اغبكومة أف
تقدـ ىذا اؼبخطط للم لس ليصار إىل مناقشتو كمناقشة أكلوياتو  ،كمتابعة
االلتزاـ بو كمربرات اػبركج عنو  ،كالسيما بعد صدكر دستور عاـ ، 1051
الذم تضمن العديد من اغبقوؽ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كأعطى مهلة
ةالث سنوات إلقباز االتساؽ الدستورم بٌن القوانٌن النافذة كالقواعد الدستورية
اليت تضمنها  ،وفي ىذه الحالة لم تعد الحاجة مبنية فقط على االعتراف
بهذه الحقوق  ،وإنما االنتقال إلى تمكين المواطن من ممارسة تلك
الحقوق والتمتع بها  ،والمقصود ىنا بالمخطط التشريعي ىو التخطيط
العقالني  ،كىو للية من لليات اغبكامة اؼبرتبطة بالشفافية كاؼبساءلة  ،حبيث
يتضح من خاللو اػبطوات التشريعية اليت تعتزـ اغبكومة  -دبا أهنا تستحوذ على
نسبة كبًنة من اؼببادرة التشريعية – إعداد مشاريع القوانٌن لالنتقاؿ من كضع إىل
كضع لخر حبيث تعكس الرؤيا الواضحة كالواقعية ؽبا كتقود إىل ربديد األىداؼ
كتقرير األفعاؿ لتحقيق تلك األىداؼ بناء على سلم األكلويات كضماف نصوص
تشريعية ذات فعالية ك قباعة أكرب  ،كىبرج بالتايل اإلنتاج التشريعي من طور
الالتنظيم إىل طور التنظيم  ،كىو ما يسمح للم لس كللم تمع دبتابعة كمراقبة
ما تعتزـ اغبكومة القياـ بو من برامج عرب البوابة التشريعية دبا يضمن اػبركج من
العشوائية كاالرذبالية .
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كباحملصلة فإف ـبرجات العمل الربؼباين إضافة إىل ارتفاع مستول كلليات األداء
للومائف األخرل بعد تعزيز األداء التشريعي ستكوف قادرة على خلق البيئة اؼبناسبة
سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كةقافيان للوصوؿ إىل التنمية البشرية اؼبستدامة .

715

الخاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يقوؿ فولتًن :إف " بعال الكتب كالشعلة يف مواقدنا  ،نأخذىا من جارنا  ،كنضع
الدؼء يف دارنا  ،ل نوصلو لرخرين  ،كىا ىو ملك لل ميع "
كبعد أف انتهينا من دراستنا ؼبوضوع " تعزيز األداء التشريعي سلس الشعب السورم
دراسة مقارنة جبهد متواضع كدبا أنار اهلل بو بصًنتنا كمن موقع اؼبالحع بالت ربة  ،كدبا
يبق إال أف نلخص بعال ما توصلنا إليو من النتائج كما تسىن لنا
ربقق لنا من مراجع  ،مل ى
اػبركج بو من توصيات .
أوالً –النتائج :

لعبت عدة عوامل تارىبية كؿبددات خارجية كداخلية يف ربديد كيفية فبارسة ؾبلس

الشعب السورم لوميفتو التشريعية
 ففي إطار العوامل التاريخية :

 كجدنا كيف أف مرحلة الصراع السياسي ضد االستعمار كإرىاصاتو اليت عاشها القطرقبل كبعد االستقالؿ انعكس بشكل مباشر على سًن كتطور اغبياة الربؼبانية يف سورية .
 لوحع أف استقرار اغبياة النيابية خالؿ كالية اسلس النيايب مابٌن عامي 5513ك 5520أعاد الفاعلية للوميفة التشريعية للربؼباف حبيث تراجعت نسبة إصدار اؼبراسيم
التشريعية من السلطة التنفيذية على كبو كاضح  ،خالؿ هناية عاـ  5513كاألعػ ػ ػواـ
 ،5513/5512/5511كبدأ التشريع عن طريق القوانٌن اليت سبر دبراحل العملية
التشريعية كفق ؿبددايا الدستورية كالالئحية النافذة لنذاؾ .
 عادت ماىرة التشريع بواسطة قرارات بقانوف عن رئيس اعبمهورية للظهور يف ملغياب تاـ للقوانٌن الصادرة عن اسلس النيايب يف العامٌن  5515-5514بعد سرياف
القرار رقم  5تاريخ  5514/4/54كتطبيق دستور الوحدة اؼبؤقت لعاـ  ،5514الذم
كرس هناية النظاـ الربؼباين يف سورية كأقاـ نظامان شبو رئاسي.
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 استمرار التشريع باؼبراسيم التشريعية كالقرارات بقوانٌن  ،ملت ـبتلف اؼبواضيعكاساالت خالؿ عاـ  ،5525فبا أسس و
لعرؼ سارت عليو اغبكومات اؼبتعاقبة عبهة عدـ
كجود ضوابط تشريعية من حيث اؼبوضوع ؼبا يبكن أف يصدر دبرسوـ تشريعي  ،كما هبب
أف يصدر حتمان بقانوف عن الربؼباف.
 تؤكد ـبرجات العمل الربؼباين ما بٌن عامي  ،5524 -5525ككذلك صدكرالتشريعات دبراسيم تشريعية عن السلطة التنفيذية كغياب القوانٌن الصادرة عن اسلس
بصورة شبو مطلقة على أف ىذا اسلس مل يكن يبارس عملو التشريعي إال بصورة شكلية
فقط  ،كعلى األرجح كاف ذلك بسبب موقف القيادات السياسية كالعسكرية منو يف تلك
الفرتة  ،ككصفو بالرجعي كاإلقطاع ػػي .
 -توالت اؼبراسيم التشريعية لتنظم كتشرع يف كافة اساالت فضالن عن تعديل القوانٌن

كاؼبراسيم التشريعية النافذة  ،كلتحل عمليان السلطة التنفيذية ؿبل اسلس النيايب يف فبارسة
سلطة التشريع  ،كقد استمر غياب الفاعلية التشريعية للم لس بصدكر التشريعات
باؼبراسيم التشريعية حا عاـ  5524ككصوؿ حزب البعث العريب االشرتاكي إىل
اغبكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم  ،كتويل اسلس الوطين للثورة سلطة اسلس النيايب .
 إف الظركؼ السياسية كالتارىبية اليت مرت بالقطر مابٌن عامي  ،5530-5514كتأةركاضعي النصوص الدستورية كالقانونية بنماذج الربؼبانات القائمة يف األنظمة السياسية
السائدة يف تلك الفرتة  ،كالسيما ذبربة االرباد السوفيييت كاؼبزاكجة بينها كبٌن مباذج
الربؼبانات اليت كانت سائدة يف الغرب  ،كما كانت مصر قد أخذت بو  ،بررت األخذ
بالنموذج الدستورم كالقانوين الذم عمل من خاللو ؾبلس الشعب يف سورية  ،إال أف
االستمرار بالعمل كفق ىذا النموذج كللياتو ؼبدة طويلة من الزمن  ،كالسيما كفق منهج
اغبزب الواحد ل االنتقاؿ لألخذ دببدأ اغبزب القائد مل يبنح ؾبلس الشعب ذبربة تشريعية
و
بتبعات كاف
كفعالة  ،ككانت تقليدية  ،كقد أةقل ىذا النموذج النظاـ السياسي
ناض ة ٌ
من اؼبمكن أال ربدث  ،لو َّ
أف كنا جريئٌن أكثر لقوؿ ما هبب قولػو  ،كلو أف فكرة
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التابوىات مل تدخل حياتنا السياسية  ،إال أف اعبمود كالركود يف العمل الربؼباين كالسيما يف
أداء الوميفة التشريعية سلس الشعب  ،كالذم استمر لسنوات جعل اسلس يف موقع
اؼبتلقي كمل يكن فيو يف موقع اؼببادر .
اسلس عمليان مل ين ز الكثًن من الناحية التشريعية  ،كاستمر صدكر التشريعات الناممةؼبختلف ؾباالت اغبياة يف سورية بواسطة اؼبراسيم التشريعية كاستمر منذ عاـ  5524كحا
صدكر قرار القيادة القطرية رقم  5/تاريخ لعاـ  5522بإيقاؼ العمل بالدستور اؼبؤقت
لعاـ  ، 5523كبصدكر قرار القيادة القطرية رقم  1تاريخ  5522/1/11الذم تضمن
زبويل رئيس اعبمهورية كؾبلس الوزراء صالحيات السلطتٌن التشريعية كالتنفيذية  ،على أف
تتوىل القيادة القطرية تعيٌن رئيس الدكلة كرئيس الوزراء كاستمر اغباؿ على ىذا النحو دكف
كجود ؾبلس تشريعي كملت السلطة التنفيذية تقوـ بالوميفة التشريعية حا انعقاد اؼبؤسبر
القطرم الرابع االستثنائي للحزب  ،إىل أف أصدرت القيادة القطرية الدستور اؼبؤقت لعاـ
. 5525
 العوامل المرتبطة بالمحددات الداخلية والخارجية :
 إف غياب التعددية السياسية كح ب مبدأ تداكؿ السلطة عن إمكانية التطبيق نظريانكعمليان  ،مل هبعل من الرأم العاـ الذم تعمل عليو عادة اربادات اؼبصا اؼبختلفة قوة
مؤةرة على أداء السلطة التشريعية يف سورية  ،كبقي اؼبطبخ اغبقيقي لصنع السياسات اؼبالية
كالتشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كاالقتصادية ىو القيادة القطرية غبزب البعث العريب
االشرتاكي كرئيس اعبمهورية بصفتو األمٌن القطرم .
 مل تعد السلطة التشريعية ىي السلطة األكىل يف ترتيب السلطات كضعفت قدريا علىإحداث تأةًن حقيقي كج ٌدم يف التشريعات اليت يقرىا اسلس اؼبنتخب  ،إضافة إىل
الرتكيبة السياسية لرئيس اسلس كأعضائو كانتمائها غبزب البعث العريب االشرتاكي كبأعداد
قليلة ألحزاب اعببهة  ،جعلت الوميفة السياسية كالتشريعية كعلى كبو عملي بيد القيادة
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القطرية للحزب كرئيس اعبمهورية  ،كسبارس على كبو نظرم من قبل ؾبلس الشعب
السورم .
 تقاسم رئيس اعبمهورية كاستنادا للمادة 555من الدستور الوميفة التشريعية مع ؾبلسالشعب خارج أدكار االنعقاد كيف حالة عدـ كجود ؾبلس منتخب  ،كأةناء انعقاد اسلس
يف حاالت الضركرة القصول  ،كقوة ىذا التشريعات الصادرة باؼبراسيم التشريعية كانت
تكمن يف نفاذىا مباشرة  ،كيف صعوبة تعديلها عبهة النصاب اؼبطلوب قياسان مع ما يتطلبو
أم تعديل مقرتح على قانوف أقر من قبل اسلس صاحب االختصاص األصيل دستوريان ،

كالقوانٌن اليت يشرعها الربؼباف يبكن أف تعدؿ من قبل رئيس اعبمهورية  ،كال رب ز
موضوعايا لو فقط إذ يبكن أف تعدؿ دبرسوـ تشريعي دكف كجود أية ضوابط قانونية أخرل
تتعلق دبوضوع القانوف  ،أك الظركؼ الداعية إلصداره أك تعديل ػ ػػو  ،أك الزمن الذم مضى

على صدكر القانوف قصر أك طاؿ كل ذلك أضعف كيضعف كثًنان الثقل السياسي سلس
الشعب السورم  ،إذ مل وبدث طيلة األدكار التشريعية التسعة سلس الشعب أف سب ٌكن من
تعديل أك إلغاء اؼبراسيم التشريعية  ،كأسباب ذلك مرتبطة بطبيعة تركيبة النظاـ السياسي
يف سورية  ،فرئيس اعبمهورية ىو األمٌن العاـ كالحقان األمٌن القطرم غبزب البعث العريب
االشرتاكي الذم يقود جبهة كطنية تقدمية  ،كيقود الدكلة كاستمع من خالؿ نص اؼبادة
الثامنة يف دسػػتور .5534
 -مل يتحقق سلس الشعب أف ذباكز أم كتاب اعرتاض موجو من رئيس اعبمهورية على

القوانٌن اؼبقرة طيلة األدكار التشريعية التسعة خالؿ نفاذ دستور  5534ألسباب عديدة
منها اػبلط الذىين بٌن مهنية العمل القانوين التشريعي كبٌن اؼبكانة الشخصية لرئيس
اعبمهورية يف النظاـ السياسي القائم لدل رئيس كأعضاء ؾبلس الشعب  ،كعدـ كجود
تقليد برؼباين أك سوابق برؼبانية لتفعيل النص الدستورم بإمكانية مناقشة كتاب االعرتاض
اؼبوجو من رئيس اعبمهورية سلس الشعب إذ يتم التعامل معو بكثًن من التقديس .
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 الدستور اؼبلغى مل يتضمن مهلة ؿبددة إلصدار القوانٌن من قبل رئيس اعبمهورية ،فضالن عن أف اؼبشرع الدستورم يف سػػورية مل يأخذ "باإلص ػ ػ ػػدار اؼبفرتض " عند مضي مدة
االعرتاض كعدـ إصداره من قبل رئيس اعبمهورية  ،كللسلطة التنفيذية يف ىذه اغبالة
تأخًن إصدار القوانٌن لسبب أك آلخر  ،حيث يكفي كجود ىذه اإلمكانية بغال النظر
عن أسباب التأخًن .
إف التشريعات العادية اليت أقرىا ؾبلس الشعب كانت تتم يف مل سرياف حالة الطوارئاؼبعلنة من تاريخ 5524/4/4أم بتاريخ سابق لصدكر دستور عاـ  ، 5534حا إلغاؤىا
يف عاـ  ، 1055كاالستمرار بأداء الوميفة التشريعية من قبل ؾبلس الشعب  ،كإقرار
التشريعات ل تعليق أحكاـ ىذه التشريعات عندما تتعارض مع التدابًن كاإلجراءات اليت
خلق من حيث النتي ة بيئة تشريعية تؤةر يف سلطة اسلس
للحاكم العريف القياـ هبا  ،ى
التشريعية  ،ككرست لثقافة األمر الواقع يف استمع  ،كىيمنة السلطة التنفيذية كاػبضوع
لتقديرايا .
 استمرت الصالحيات اؼبخولة للرئيس يف الدستور اعبديد دكف تغيًن دبا فيهاالصالحيات اؼبخولة لو أةناء كبعد اقباز ؾبلس الشعب لوميفتو التشريعية  ،إال أن
االختالف نظرياً كاف يف صالحيات رئيس اعبمهورية اؼبتعلقة بسلطتو يف إصدار
التشريعات ن اؼبراسيم التشريعية ن إذ مل تىػ يعد سلطة رئيس اعبمهورية يف إصدار التشريعات
كما كانت عليو سابقان  ،حيث عمد اؼبشرع الدستورم إىل إعادة صياغة اؼبادة  555من

دستور  5534يف اؼبادة  554من دستور  1051كأصبح رئيس اعبمهورية مشرعان يف
مركؼ استثنائية كؿبددة تقع ضمن حالتٌن  ،األكىل منهما مرتبطػ ػػة بوجود الضػػركرة
القصول اليت تستدعي تدخلو بإصدار التشريعات بصرؼ النظر عن التوقيت داخل أك
خارج انعقاد دكرات اسلس  ،كالثانية مرتبطة بعدـ كجود ؾبلس شعب منتخب .
إف عدـ تداكؿ السلطة يؤدم إىل عدـ ذبديد اغبياة السياسية  ،كبالتايل يقود إىلالتغوؿ على باقي السلطات  ،كتتفرد باغبكم
التح ػػر  ،ك ينحو بالسلطة التنفيذية باذباه ٌ
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التغوؿ من أةر سياسي داخل باقي اؼبؤسسات
كال تلقي بعد ذلك باالن ؼبا يرتكو ىذا ٌ
بالتكوف دكف بوصلة يربدد
الدستورية كخارجها لدل الرأم العاـ الكامن  ،الذم يأخذ
ٌ
مساره لغياب اؼبسألة الديبقراطية الفعالة يف ً
مؤؽبا الطبيعي كىو الربؼباف
ٌ
ي
 يظهر دكر اغبزب يف قيادة مسار العملية التشريعية قبل كبعد دخوؽبا إىل ؾبلس الشعبعن طريق األغلبية اؼبمثلة يف قيادة اسلس كقيادة الل ػػاف  ،إذا ما أخذنا بعٌن االعتبار
عدـ كجود أحزاب أخرل تعمل كقول ضاغطة على اغبكومة إلقباز مشاريع القوانٌن كفق
األكلوية اؼبطالب هبا ربت قبة الربؼباف  ،كاليت تعكس حاجة اؼبواطنٌن يف جانب أكثر من

جانب لخر  ،أك حا الضغط على مكتب اسلس لتفعيل اإلجراءات اؼبتعلقة باقرتاحات
القوانٌن  ،اليت تقدـ من األعضاء أك أف تشكل ىذه األحزاب أك الكتل الربؼبانية قول
لتغوؿ السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية  ،فبا ش ٌكل عامالن إضافيان يف
كاحبة ٌ
إضعاؼ األداء التشريعي للم لس عبهة إحداث تغًنات جوىرية يف مشاريع القوانٌن  ،أك
قدرتو على رفال مشركع أم قانوف تقدمت بو اغبكومة رغم امتالؾ اسلس ألسباب
منطقية كجوىرية للرفال أحيانا  ،ككل ذلك أدل إىل انعداـ اؼببادرة التشريعية من ؾبلس
ناجم عن النص
الش ػ ػ ػػعب  ،كبالنتي ة فإف اػبلل بٌن مركز السلطتٌن التنفيذية كالتشريعية ه
كاؼبمارسة بآف مع ػ ػ ػ ػان  ،فضبط أداء ؾبلس الشعب ليس رىنان فقط بسالمة تطبيق اآلليات
اليت نص عليها الدستور ،كإمبا بالذىنية السياسية اليت ييدار هبا ىذا اسلس  ،كحاصل
القوؿ فإنو يبكن عنونة تلك اؼبرحلة بػ"الرؤيا اؼبوحدة لألىداؼ كلليات الوصوؿ إىل ىذه

األىداؼ"  ،فلو أ ىف كحدة اؽبدؼ اقرتنت بقبوؿ تعدد كجهات النظر بآليات الوصوؿ إىل
ىذه األىداؼ ؼبا كاف سيصل األداء التشريعي سلس الشعب إىل ىذا اؼبستول من
الضعف يف التأةًن يف ـبرجات العمل الربؼبانػ ػ ػ ػ ػ ػػي .
 إف صبود النخب السياسية العاملة على مستول القيادات اليت كانت تتوىل انتقاء نسبة % 15من أعضاء ؾبلس الشعب على مدار األدكار التشريعية التسعة للم لس ،
انعكس ذلك على الثقافة اليت تكونت لدل األعضاء كلدل اؼبواطنٌن عن دكر اسلس
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ككزنو السياسي كتيرجم ذلك بعزكؼ غالبية الكوادر الوطنية عن خوض غمار الت ربة
بالرتشيح سلس الشعب السورم .
 إف اػبيار بالبدء بالتطوير االقتصادم  ،كتأخًن التطوير يف اساؿ السياسي  ،كمعكجود اؼبتغًنات العاؼبية كالعربية كفورة التقانة اغبديثة  ،كمهور أجياؿ ذات ذىنية دينامكية
تتعامل مع متغًنات العصر السريعة  ،مل تعد تطيق القوالب اعبامدة كاػبطابات اػبشبية ،
فانتهى األمر إىل أف اسلس مل يكن قاطرة التغيًن السياسي  ،حبيث أضحى تطوير أداء
اسلس مطلبان ؼبواكبة ىذه اؼبتغًنات مل يعد وبتمل التأخًن .
إف صدكر قانوف انتخابات جديد يف عاـ  1055دبرسوـ تشريعي كاف خيار السلطةالتنفيذية  ،كالعمل بأحكامو يعيد إنتاج ذات النخب السياسية إف مل يكن بشخوصها
فبتوجهايا  ،ككذلك األمر بالنسبة لقانوف األحزاب  ،ككاف وبتاج أمر اختيار النظاـ

االنتخايب ألنبيتو إىل أف تتضافر جهود اؼبختصٌن بعلم القانوف مع ـبتصٌن بعلم االجتماع
السياسي .
 العوامل المرتبطة بالمحددات الداخلية :
كىذه العوامل يبكن استنتاجها بعد تشبيكها مع احملددات اػبارجية لنستنتج بأف:
 الثقافة الربؼبانية اليت تتشكل من حدكد اؼبعرفة السائدة حوؿ ماىية العمل الربؼباينككمائف اسلس كمالمح كل منها  ،كقدرتو على إقبازىا لدل األفراد أك استمع  ،داخل
اسلس أك خارجو تلعب دكران ؿبددان ؼبدل فاعلية األداء التشريعي للم لس كأنبيتو
 إف عدـ كجود أرضية معرفية بالقواعد العامة الناممة لعمل السلطة التشريعية لدلاؼبواطػ ػ ػػن كإذا كجدت عند البعال  ،كحا اؼبتخصصٌن منهم فهي معلومات إما بسيطة
ك ٌأكلية  ،أك أهنا معلومات تشوهبا بعال األخطاء اليت قد تكوف جوىرية  ،لعب دكران يف
إضعاؼ أداء ؾبلس الشعب عند اؼبفاضلة بٌن اؼبرشحٌن كيف للية التواصل مع اسلس من
قبل الناخبٌن .
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 إف للشركط اليت كضعها قانوف االنتخابات للمرشحٌن إىل ؾبلس الشعب تأةًنان كاضحانيف تكوين الثقافة عن العمل الربؼباين يف ؾبلس الشعب كالسيما الشرط الثالث من اؼبادة
 10من قانوف االنتخابات اعبديد كاؼبرتبط باؼبستول التعليمي للمرشح الذم سيصبح
عضوان يف اسلس التشريعي يف حاؿ قبح يف االنتخابات  ،كىو االكتفاء بأف يكوف ملمان
بالقراءة كالكتابة  ،بعد أف كاف االشرتاط يف قانوف االنتخابات اؼبلغى أف يكوف ؾبيدان
للقراءة كالكتابة كتبقى اإلجادة مرحلة متقدمة على اإلؼباـ  ،كعلى ذلك فإنو كيف ضوء
أحكاـ القانوف القدًن كاعبديد فإف التمثيل يف ؾبلس الشعب أقرب ما يكوف إىل التمثيل
الساكن منو إىل التمثيل اغبركي  ،إذا ما أضفنا إليو بأف ؾبلس الشعب يتكوف بنسبة10
باؼبئة من العماؿ كالفالحٌن  ،كغالبػان ما تكوف نسبة العماؿ اؼبرشحٌن ىم من العاملٌن
اؼبكتبيٌن يف الدكلة كالكوادر القيادية يف القواعد اغبزبية كىم من الذين تعودكا على
العمل الرتاتيب كبعد تلقي التوجيو  ،كال يبتلكوف ةقافة اؼببادرة .
 إف موقع رئيس اسلس يف النظاـ السياسي كالقدرة على التحكم باذباه النقاش الذميدكر يف اعبلسة العامة يف ؾبلس الشعب من خالؿ مركزه السياسي كاالعتبار الذم يوليو
األعضاء لشخصو عاد نة  ،كاستمرار شغل مقعد رئاسة اسلس من نفس الشخص ألكثر
من دكر تشريعي  ،كاستمرار كتًنة العمل الربؼباين على نفس النهج  ،أضاؼ شيئان من
الرتابة الستقرار النخبة الربؼبانية اليت تسعى إىل احملافظة على ضبط إيقاع عمل اسلػ ػػس ،
دكف أم سعي لتطوير األداء أك التغيًن يف مستواه  ،كأكثر من ذلك ما يبنحو ىذا الثبات

النسيب لرئاسة اسلس من القدرة على اؽبيمنة اؼبعنوية على مسار النقاش كالتصويت  ،فبا
قد يعتربه األعضاء كاؼبهتموف بالشأف الربؼباين بأنو ىدؼ سياسي مقصود لذاتو من
جانب السلطة التنفيذية كمن حزب األغلبية  ،كتعبًن عن رضا القيادة اغبزبية دبستول
األداء .
 اسلس كفق أحكاـ النظاـ الداخلي يتخذ قراراتو كيقر القوانٌن على أساس أكثرية عدداؼبس لٌن حاضرين يف بدء اعبلسة عند طرح القرار أك مشركع القانوف عل ػ ػ ػػى التصويت ،
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صوت على أمور تدخل مباشرة باختصاصو التشريعي كالرقايب
كبذلك يكوف اسلس قد ٌ
و
بنصاب غًن صحيح  ،كال ييسعف يف ىذه اغبالة التمسك بالنص إلضفاء اؼبشركعية
الديبقراطية  ،كىو مصدر للتساىل يف السًن باإلجراءات .
 مل يلزـ النظاـ الداخلي الرئيس مناقشة اقرتاح قفل باب النقاش  ،كتركت إعطاء اغبقبالكالـ ؼبقدـ االقرتاح كؼبؤيد كمعارض أمران اختياريان كلو طرح االقرتاح مباشرةن على اسلس
للتصويت .
 مل يىضع النظاـ الداخلي ضوابط دقيقة لطلب استع اؿ النظر  ،كىو ما يرتؾ البابمفتوحان على مصراعيو أماـ العوامل كاؼبؤةرات العامة كاػباصة كالسياسية منها لتكوف
الدافع كراء الطلب  ،كما مل يلزـ اعبهة اليت طلبت االستع اؿ أك العضو ببياف مربرات
االس ػػتع اؿ  ،أك حا مناقشتها رغم أف ميزة التأين يف إصدار التشريعات من قبل أم

برؼباف  ،ىي من اؼبزايا اليت يتعٌن على اسلس عدـ تفويت الفرصة على التمسك هبا دكف
ضوابط  ،كما مل وبدد النصاب القانوين اؼبطلوب بالتصويت لقبوؿ استع اؿ النظر.
 إف النظاـ الداخلي مل يأخذ بفكرة إجراء اؼبداكلة الثانية أك الل وء إليها من قبلاألعضاء كقبوؿ اسلس ؽبا بعد مدة معينة من انتهاء مناقشة مواد مشركع القانػػوف ماد نة
مػادة  ،يف حٌن أف تفعيل الوميفة التشريعية للم لس كربسٌن ـبرجات العمل الربؼباين
وبتاج إىل ىذه الفواصل الزمنية بٌن اإلجراءات اليت يتعٌن على النظاـ الداخلي األخذ هبا
كالنص عليها .

 لقد ع ز ؾبلس الشعب السورم عن تفادم ماىرة التضخم التشريعي خالؿ ةالةةأدكار تشريعية ن السابع كالثامن كالتاسع ن نشأت بعد حالة من الركود التشريعي خالؿ
ستة أدكار تشريعية سابقة  ،ككاف ييبكن غبركة اؼبراجعة التشريعية اليت سبت أف تكوف
منظمة كدقيقة كمدركسة كبعيدة عن االنتقائية كاالرذباؿ لو أف للية كضع ـبطط تشريعي
قد اتبعت باالتفاؽ بٌن ؾبلس الشعب كاغبكومة بعد اشرتاكو يف دراستو.
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 سبتلك سورية منظومة تشريعية كبًنة من القوانٌن كالقرارات كاألنظمة اؼببعثرة بٌن ؾبموعةو
صكوؾ متعددة  ،كيف و
أزماف ـبتلفة  ،كضمن عدة ؾبموعات
من القوانٌن الصادرة يف
ع دبراجعة إال بعد مركر عشرات السنوات  ،كىذه
قانونيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ،كبعضها مل وب ى
اؼبراجعات مل تن ح يف ذبنب اإلحالة على قوانٌن أخرل  ،أك صبع شتات ىذا
التشريعات يف ؾبموعة متكاملة ذبعلها أيسر يف التطبيق على رجاؿ اإلدارة كالقانوف ،
كأكثر سهولة للتعرؼ عليها من قبل اؼبعين مباشرنة بأحكامها تطبيقان ؼببدأ الشفافية يف
القوانٌن  ،كيشكل ذلك التعقيد بيئة مالئمة للفساد اإلدارم

 إف أحكاـ اؼبادة  513من دستور عاـ  ، 1051تيلقي باؼبسؤكلية الدستورية علىالسلطات الثالث إلقباز تعديل التشريعات اؼبخالفة ألحكاـ الدستور لتتوافق مع
أحكام ػ ػ ػػو .
صح أف تبقى اغبكومة كبسبب احتكارىا للمعلومات كاإلمكانيات اؼبعرفية مصدران
ال يى يكحيدان للتشريع الوطين  ،كأف يبقى التخطيط للتنمية بكافة أشكاؽبا حكران على ؾبموعة
من اؼبومفٌن أك يلببة من السياسيٌن دكف أف يكوف اؼبشعًر اغبقيقي ىو الرأم العاـ الذم
يتولد عن ىذه السياسات  ،أك أف يستمر دكمان التخطيط يف اذباه كاحد من اغبكومة
إىل اؼبواطنٌن  ،دكف أف يكوف ؼبمثلي الشعب اغبق باؼببادرة كييئة العوامل اؼبناسبة ؽبذه
اؼببادرة التشريعية داخل اؼبؤسسة اليت من اؼبفركض أهنا اؼبً ىنرب اغبقيقي  ،كاألداة اليت سبلك
السلطة يف إقرار أكلويايا عرب حراؾ سياسي كضوابط ديبقراطية يتفق عليها اعبميع .

 إف تطبيق مبدأ الشفافية كاف غائبان عن النظم القانونية اليت كانت تعمل هبا كافةأةر كبشكل كاضح على اؼبستول الديبقراطي للحياة السياسية ،
مؤسسات اغبك ػ ػػم  ،فبا َّ
الفعاؿ كمؤسسة رئيسة يف أم نظاـ
كانكفأ ؾبلس الشعب يف سورية عن فبارسة دكره ٌ
ديبقراطي  ،كمل يتمكن من تعزيز الثقة بٌن اغبكومة كاؼبواطنٌن  ،ككذلك من أداء دكره
الرقايب على أعماؽبا  ،كمارس الدكر اؼبطليب فقط يف التعبًن عن حاجات استمع يف
التطوير كالتنمية  ،ككاف ذلك دكف سقف التغيًن السياسي لنظاـ اغبكم  ،أك حا
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البحث يف لليات جديدة لتطوير النظاـ السياسي القائم  ،لكن اغبلوؿ يف األزمات
تكمن بالعودة إىل التمسك دببادئ اغبكم اعبيدن أك اغبكم الصا الرشيد ن ،
السياسية ي
كالعودة ؼبفهوـ دكلة القانوف  ،كأف تقوـ كل سلطة باختصاصايا كفق القواعد الدستورية
كبشفافيػ ػػة  ،كضماف نفاذ ىذه القواعػد كالتقيد هب ػ ػ ػػا  ،عرب الرقابة الدستورية السياسية
كالقضائية  ،كإعادة التوازف للعالقة بٌن السلطتٌن التنفيذية كالتشريعية  ،ككذلك التزاـ
السلطة التشريعية للحدكد الدستورية بينها كبٌن السلطة القضائية  ،تعزيزان للتحوؿ
الديبقراطي  ،كلقد درجت القوانٌن كاؼبراسيم الصادرة يف سورية كحا بعال القرارات
الصادرة عن بعال الوزارات ! على ذباكز ىذه اغبدكد اؼبرسومة بٌن السلطات حا بات
أمران مألوفان كماىرة ربتاج إىل حلوؿ سياسية كقانونية عاجلة  ،كتقع مسؤكلية ىذه اغبلوؿ
على عاتق ؾبلس الشعب بالدرجة األكىل ؼبراجعة نصوص كافة القوانٌن اليت تتضمن
ـبالفات دستورية كإعداد اقرتاحات بقوانٌن إلعادة مواءمتها مع القواعد الدستورية
إعماال ؼببدأ ظبو القاع ػ ػػدة الدستورية .
و
فعاؿ  ،البد أف يكوف برؼبانان ديبقراطيان  ،كلن يكوف
 من أجل الوصوؿ إىل برؼباف ٌديبقراطيان إال بعد أف يكوف شفافان  ،تلك الشفافية اؼبرتبطة باؼبعلومات كباإلجراءات ألف
حاجة السلطة التشريعية لتطبيق مبدأ الشفافية يف عملها أكثر إغباحان ؼبمارسة اؼبهاـ
كاالختصاصات اؼبناطة هبا دستوريان  ،كألف ضعف إمكانيات اسلس التشريعية كاإلدارية
كالتقنية كضعف انسياب اؼبعلوم ػػات  ،كتدين مستول الشفافية  ،كإنباؿ تطوير أدكات

عمل ىذا اسلس أدل إىل تراجع ـبرجات العمل التشريعي كإضعاؼ األداء الربؼباين يف
الومائف األخ ػػرل .
 البد من سبكٌن الرأم العاـ من لعب دكر اغبكم لضبط إيقاع اغبياة السياسية بعداالعرتاؼ بضركرة كجود معارضة فبأسسة  ،كسبكينها من أف تكوف فبثلة يف اسلس سبثيالن
فعاالن إىل جانب أغلبية تقوـ على ترشيد مبادئ االلتزاـ اغبزيب بٌن أعضائهػ ػػا .
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 باتت اغباجة إلصدار نظاـ داخلي جديد أكثر ضركرنة كإغباحان التزامان بأحكاـ الدستورلتغًن البيئة السياسية نظريان بدخوؿ أحزاب جديدة إىل اسلس
اعبديد  ،كذلك ٌ
 إف األخذ بنظاـ الكتل الربؼبانية عند تعديل أحكاـ النظاـ الداخلي سلس الشعب ىوضركرة كحاجة  ،فهو ضركرة ألف سورية أقبزت خالؿ العامٌن الفائتٌن صبلة من التغيًنات
ع القول
كالتعديالت الدستورية كالتشريعية ال يبكن ؽبا أف تكوف حقيقية ما مل رب ى
السياسية بفرصة اؼبنافسة كاؼبعارضة خارج اسلس أةناء االنتخابات كداخل اسلس أةناء
أداء اسلس للومائف اؼبناطة بو دستوريان كتشريعيان يف الل اف كاعبلسة العامة  ،ك ىو

حاجة ألنو يشكل دعمان ال ييستهاف بو لألداء الربؼباين كربسينان ؼبخرجات ىذا األداء.
 البد من جعل التعددية السياسية لعبة برؼبانية ديبقراطية حقيقية ال مناص من العملعليها ك هبا عرب ىيكلية مؤسساتية جديدة لعمل اسلس كتطوير األجهزة الربؼبانية القائمة
كمنها مكتب اسلس دبا يناسب مبدأ العمل يف نظاـ الكتل أك اؽبيئات  ،كينعكس
ذلك على أداء ؾبلس الشعب كيصبح أكثر فاعلية حبيث يكسب اسلس ةقالن سياسيان
أكرب  ،كدبا يفرضو ىذا التنظيم داخل أحكاـ النظاـ الداخلي التزامان على اسلس بتقدًن
الدعم اؼبايل كاللوجسيت بتوفًن اؼبعلومات  ،كتأمٌن مومفٌن كخرباء كمستشارين ؽبذه
الكتل .
 إف اآلةار اؼبباشرة اؼبرتتبة على تعزيز األداء التشريعي  ،كاؼبتمثلة بتحسٌن ـبرجات العملالتشريعي تعين الوصوؿ إىل تشريعات سليمة من الناحية الشكلية  ،باحملافظة على
معايًن تنظيم ىذه الوةيقة التشريعية ن اؼبشاريع كاقرتاحات القوانٌن ن كىي الشمولية ،
كسهولة الفهم  ،كسهولة االستخداـ  ،ككذلك ربقيق الكفاية اؼبوضوعية للقوانٌن بأف
تكوف أكثر قربان من األكلويات اليت توضع على بساط البحث أماـ فبثلي الش ػػعب  ،ؼبا
لديو من قنوات الستشارة اؼبنتفعٌن أك اؼبتضررين من مشركع القانوف  ،كألف كجود
فعاؿ كمتمكن من أدائو التشريعي يعين زيادة نسبة النتائج اؼبرجوة من مشركع
ؾبلس ٌ
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القانوف  ،الذم يقدـ لو مائتاف كطبسوف عضوان خبربيم فرصة دراستو  ،كربديد التأةًن
احملتمل ؼبشركع القانوف على كب وو شفاؼ .
 إف العالقة بٌن الوميفة التمثيلية كالوميفة التشريعية ىي عالقة جدلية تؤةر كل منهماباألخرل  ،فكلما كاف اسلس منتخبان بانتخابات حرة كنزيهة كيعكس الرتكيبة استمعية
كلما كاف كزنو السياسي كبًنان كمؤةران باعتباره داعمان أساسيان للديبقراطية  ،كفبثالن
صب يف إطار خدمة الوميفة التمثيلية سلس
حقيقيان للمطالب اغبقوقية كاإلنسانية كيى ي
الشعب  .فعندما يكتسب اسلس ميكانيزما العمل التشريعي اعبيد  ،يعين أننا أماـ
ؾبلس شعب يشرع كفقان ؼبا تقتضيو اؼبصلحة الوطنية  ،بعيدان عن الت اذبات السياسية
الضيقة  ،حبيث يغدك كما كصفو أرس ػ ػ ػػطو" الربؼباف ىو العقل ؾبردان عن اؽبول"،
كعندما يكوف التمثيل يف ؾبلس الشعب سليمان كق كفق انتخابات نزيهة كشفافة ،

نتخلص من ماىرة العزكؼ عن التواصل مع فبثلي الشعب  ،كيرفد ىؤالء اؼبمثلٌن
باؼبعلومات كمن ل يعطيهم القدرة على التنبو للمصا اؼبتعارضة كفهمها فهمان جيدان
كالبحث عن تسويات تؤيت أي يكليها  ،فبا يزيد من اؼبقدرة التشريعية  ،فربؼباف ييبثل فيو
الشعب سبثيالن جيدان يعين أننا أماـ برؼباف شفاؼ  ،حبيث ىبرج اعبميع راضيان عن

العملية الديبقراطية كنتائ ها داخل اسلس  ،كيؤدم إىل تنشيط العمل األىلي
اؼبمأسس ،كإىل مهور مؤسسة الرأم العاـ على كبو منظم كمؤةر .
 -إف قدرة ؾبلس الشعب على إقباز كميفتو الرقابية ترتبط ارتباطان كةيقان بقدرة اسلس

على أداء كميفتو التشريعية  ،كنرل بأف ىذه العالقة عالقة طردية  ،أم أنو كلما
ازدادت قدرة اسلس على أف يكوف مشرعان جيدان  ،ازدادت قدرتو على رقابة اغبكومة
يف أدائها .
 إف تعزيػػز األداء التش ػريعي ىػػو اؽبػػدؼ الػػذم سػػعى ىػػذا البحػػث للوصػػوؿ إليػػو  ،كلكػػنالغاية من كراء الوصوؿ إىل ىذا اؽبػدؼ ىػو يف احملصػلة اسػتثمار اآلةػار اؼبرتتبػة علػى ىػذا
األداء التش ػريعي يف تعزيػػز الومػػائف األخػػرل التمثيليػػة كالرقابيػػة للم لػػس  ،كبتكامػػل
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ى ػػذه الوم ػػائف نك ػػوف أم ػػاـ أداء برؼب ػػاين نس ػػتطيع بع ػػدىا اس ػػتثمار كج ػػود الربؼب ػػاف ك ػػأكؿ
مؤسسػػة للحكػػم ربػػدد جػػودة ىػػذا اغبكػػم كتطبػػق مع ػػايًن م ػػا يسػػمى باغبوكمػػة  ،عل ػػى
اعتبار أف ربديد مفهوـ اغبوكمة لعمل ؾبلس الشعب السػورم يشػًن إىل ؾبموعػة األطػر
القانونية كالتنظيمية اليت تنظم عمل اسلس كعالقتو مػع اغبكومػة كمػع الناخػب  ،كذلػك
بوض ػػع أى ػػداؼ لعم ػػل اسل ػػس م ػػع ربدي ػػد اؼبس ػػارات األفض ػػل لتحقي ػػق ى ػػذه األى ػػداؼ
بتطبيػػق مبػػدأ الشػػفافية كاؼبسػػاءلة  ،كهبػػذه اغبوكمػػة الداخليػػة كاػبارجيػػة لػػألداء الربؼبػػاين
نكػػوف قػػد عبٌػػدنا الطريػػق أمػػاـ اغبكػػم الرشػػيد علػػى مسػػتول بػػاقي مؤسسػػات اغبكػػم ،
كاغبكم الرشيد يعين كضع و
سد أماـ مبو ماىرة الفساد  ،كمكافحػة العوامػل اؼبسػببة ؽبػا ،
كألف كجػػود اغبكػػم الرشػػيد يعػػين تعزيػػز ةقػػة استمػػع دبؤسسػػاتو السياسػػية ،كمنهػػا ؾبلػػس
الشػ ػػعب  ،كباؼبقارب ػ ػػة قب ػ ػػد أف اآللي ػ ػػات اؼبقرتحػ ػػة لتعزي ػ ػػز أداء ؾبل ػ ػػس الش ػ ػػعب لوميفت ػ ػػو
التشػ ػريعية كى ػػي الوميف ػػة الرئيس ػػية للم ل ػػس ال ػػذم يبث ػػل الس ػػلطة األكىل كف ػػق الرتتي ػػب
الدسػػتورم ككفػػق مػػا يبليػػو مبػػدأ سػػيادة القػػانوف الػػذم تضػػعو السػػلطة التش ػريعية  ،يبكػػن
تشبيهها يف ىػػذا السياؽ برباف السفينة
 إف حوكمػة العمػل التشػريعي دبػا وبملػو مػػن تريػاؽ نباإلفصػاح كالشػػفافية كاؼبسػاءلة نيػػؤدمإىل حوكمػػة العمػػل اغبكػػومي برتشػػيد الق ػرارات اؼبتخػػذة للرتكيػػز علػػى مكافحػػة الفسػػاد
باعتباره يشكل ربػديان متواصػالن للتنميػة الشػاملة كمعيقػان ؽبػا  ،إذ ال تنميػة يف مػل تنػامي
يكم ػػن يف
الفس ػػاد  ،كال يبك ػػن مكافح ػػة الفس ػػاد ب ػػدكف حك ػػم رش ػػيد  ،ك دكر اسل ػػس ي
تقػػدًن التش ػريعات الػػيت تػػتمكن مػػن تغيػػًن اؼبؤسسػػات كاس ػتهداؼ السػػلوكيات الػػيت ينمػػو
الفسػػاد بطػػرؽ فبارسػػتها للسػػلطة اؼبوكلػػة إليهػػا  ،كأف ييقػػدـ اسلػػس مػػن خػػالؿ التش ػريع
الرتياؽ الالزـ إلكساب اؼبناعة من الفساد لباقي السلطات الػيت ييشػرع لعملهػا  ،بعػد أف
يكػػوف قػػد اكتسػػبها بتعػػديل لليػػات عملػػو  ،كتعػػديل النظػػاـ الػػداخلي الػػذم يعمػػل مػػن

خاللو ليكوف أكثر شفافية كمساءلة .
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كباحملصلة فإف ـبرجات العمل الربؼباين إضافة إىل ارتفاع مستول كلليات األداء للومائف
األخرل بعد تعزيز األداء التشريعي ستكوف قادرة على خلق البيئة اؼبناسبة سياسيان
كاقتصاديان كاجتماعيان كةقافيان للوصوؿ إىل التنمية البشرية اؼبستدامة دكف اغباجة لغرفة ةانية
للربؼباف بعد تفادم موضوع التمثيل لقطاعات مهمشة أك فعالة أك الكوادر أك ربسٌن
االداء التشريعي بقانوف االنتخابات كاالستعاضة بآليات أخرل .

ثانياً -التوصيات :

 -5تعديل أحكاـ النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم يف العديد من أحكامو كمنها
إهباد نظاـ الكتل الربؼبانية كالعمل كفقها  ،كضماف مشاركتها يف اإلدارة الربؼبانية ،
كتوسيع صالحيات مكتب اسلس  ،ليتم تعزيز ديبقراطية التمثيل .
 -1تضمٌن أحكاـ النظاـ الداخلي ما يكفل تطبيق شفافية اؼبعلومات كشفافية
اإلجراءات .
 -4دعم الل اف الربؼبانية الدائمة ألهنا اؼبطبخ السياسي الذم تنضج فيو مشاريع
كاقرتاحات القوانٌن  ،كاهباد نظاـ متكامل حملاسبة االعضاء عند الغياب .
 -3تزكيد اسلس بإدارة فنية تقنية قادرة على تقدًن الدعم اللوجسيت للم لس كعبانو
كأعضائو أةناء التحضًن للمناقشات كتقدًن االقرتاحات  ،كإهباد مكتب متخصص
لتنظيم برنامج خاص بتدريب األعضاء اعبدد من ؾبلس الشعب على األصوؿ الربؼبانية
– الدستور – النظاـ الداخلي – أعماؿ الشعبة الربؼبانية .
 -1تطوير إدارة التوةيق الربؼباين يف اسلس كضماف استقالليتها ن ربرير كتدقيق ؿباضر
اعبلسات – إعداد مدكنات للتقاليد الربؼبانية ن حبيث تقوـ يف هناية كل دكر تشريعي
بإصدار كتاب يتضمن ىرصد كتدقيق "السوابق أك التقاليد الربؼبانية " إلةراء اؼبكتبة
القانونية كتقدًن اؼبعرفة العميقة دب ريات العمل الربؼباين لتشكل مادة أكلية للدراسات
التأصيلية اؼبتخصصة يف البحث كالتحليل ألداء ؾبلس الشعب السػ ػػورم.
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 -2تش يع اسلس إلنشاء بيوت خربة برؼبانية مستقلة  ،للحوار الربؼباين يف سورية أك
منتدل للشؤكف الربؼبانية مستقل يقدـ اػبربات من أجل توسيع اػبيارات أماـ صانعي
القرار  ،كإنشاء مرصد الربؼباف السورم أسوة بالت ربة اللبنانية أك األردنية  ،كتكوف
مهمتو نقل لراء كمقرتحات استمع األىلي إىل اسلس  ،كبضماف توفًن اؼبعلومات
يكوف صلة الوصل بٌن اؼبنظمات غًن اغبكومية كاسلس .
 -3زبصيص منافذ إعالمية متخصصة يف الشؤكف الربؼبانية  ،كالعمل من أجل التحضًن
لتأسيس مؤسسات خاصة باستطالع الرأم العاـ .
 -4اقرار قانوف يتضمن األعماؿ اليت تتعارض مع مسؤكلية العضو النيابية  ،كالواجبات
اؼبرتبطة دبتطلبات الشفافية
 -5إخضاع اؼبداكالت الربؼبانية للنشر بطريقة ذبعلها أكثر شفافية كمتاح ػ ػ ػ ػة لعامة
الشعب  ،كذلك يف ؾبلة أك جريدة برؼبانية خاصة باسلس تصدر بعد انتهاء كل دكرة
برؼبانية بأسبوع على أبعد تقدير  ،بالنظر لكوف ىذه اؼبداكالت ناؼبذاكراتن كةيقة
تارىبية كقانونية  ،فهي حق للتاريخ كللمواطن كالوطن كلألعضاء.
 -50صياغة مقرتحات بقانوف لتعديل قانوين األحزاب كاالنتخابات العامة  ،حبيث يصار
لتقدًن تسهيالت مالية كإعالمية لألحزاب اليت تضمن كصوؿ عدد أكرب من النساء
إىل ؾبلس الشعب  ،كتقدًن ميزات داخل النظاـ الداخلي ؽبذه األحزاب اليت تتمكن
من زيادة عدد التمثيل للمرأة يف اسلس بنسبة الزيادة اؼبتحققة من قبلو نمكتب اسلس
– مكاتب الل اف – الوفود الربؼبانية للخارج ..ن .
 -55إقرار قانوف للمنظمات غًن اغبكومية ألف الغاية اليت تنشأ من أجلها منظمات
استمع اؼبدين أك األىلي أك غًن اغبكومية تتقاطع مع الغاية من عمل ؾبلس الشعب
الذم يبلك اآلليات الرظبية كالدستورية لتحقيقها.

731

 -51مأسسة العالقة بٌن ؾبلس الشعب كاؼبنظمات غًن اغبكومية أك استمع األىلي ،
كعقد جلسات استماع ؼبمثلي اؼبنظمات غًن اغبكومية  ،كالنقابات كاالربادات
كـبتلف القطاعات اؼبهنية اؼبعنية دبشاريع القوانٌن اليت تدرس أماـ ؾبلس الشعب.
-54إحداث مكتب عالقات خاص بالربؼبانات الرديفة أك الصورية ن الربؼباف الطاليب –
برؼباف األطفاؿ – برؼباف للنساء ن.
-53إحداث برنامج برؼباين مشرتؾ بٌن كليات اغبقوؽ يف القطر ككليات االقتصاد
كالعلوـ السياسية لرفد ؾبلس الشعب بالدراسات كإقامة اؼبؤسبرات الربؼبانية السنوية
كاستقداـ اػبرباء اؼبستقلٌن من داخل كخارج القطر كعقد كرشات عمل كندكات  ،أسوة
بالربنامج الربؼباين يف كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية يف القاىرة دبصر  ،كالذم انتهى إىل
تأسيس " بيت اػبربة الربؼباين ".
كال يسعنا أف نقوؿ فيما تقدـ بأنو كاف من موجبات البحث العلمي أف ننظر بعٌن
الباحث الناقد غًن اسامل لألداء التشريعي سلس الشعب السورم  ،كإذا قيل لنا أنو من
الظلم أف ينظر اإلنساف إىل نصف الكأس الفارغ  ،نقوؿ أف ما جاء بو البحث ال يعين
أننا نلغي ما ق ربقيقو ألف يف ذلك شرعنة للبدء من الصفر كتغييب للرتاكمية اليت تشكل
مرتكزان لالستمرار كاالستقرار  ،إال أنو كرغم العمر الزمين ؽبذه اؼبؤسسة مل تكن النتائج
حب م الطموح  ،كمل يعد من اؼبمكن أف تبقى ىيكالن جامدان كأماـ اإليقاع السريع للعصر
الذم نعيشو وبتم عليها امتالؾ زماـ اؼببادرة من أجل الوطن الغايل يف الزمن الصعب ...
كبتاج إىل أكثر من ؾبرد مبىن للربؼباف ...
كاهلل من كراء القصد
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{{ ق ائمة المراجع }}
أوالً – باللغة العربية
ٔ -الكتب والمؤلفات العامة والخاصة :
د  .إبراىيم درويل  ،النظاـ السياسي  "،دراسة فلسفية ربليلية "  ،اعبزء األكؿ نبدكف
دار نشر  ،الطبعة الثانية سنة  5525ن .
د  .إبراىيم عبد العزيز شيحا  ،النظم السياسية كالقانوف الدستورم ناإلسكندرية ؛
منشأة اؼبعارؼ طبعة سنة 1000

ن.

أ  .إبراىيم محمد درويل ومحمد إبراىيم درويل  ،القانوف الدستورم ن القاىرة ؛
دار النهضة العربية للنشر  ،طبعة سنة  1003ن.
د  .أحمد سرحال  ،النظم السياسية كالدستورية يف لبناف ككافة الدكؿ العربية نبًنكت ؛
دار الفكر العريب  ،الطبعة األكىل سنة 5550ن .

د  .أحمد عبد الحميد الخالدي  ،اؼببادئ الدستورية العامة للقانوف الدستورم ن مصر ؛
دار الكتب القانونية  ،طبعة سنة 1055ن.

د  .أحمد فتحي سرور  ،دراسة يف منهج اإلصالح الدستورم  ،ن مصر ؛ مطابع ؾبلس
الشعب  ،الطبعة الثانية سنة  1002ن.
د  .أحمد كمال أبو المجد  ،الرقابة على دستورية القوانٌن يف الواليات اؼبتحدة
األمريكية كاإلقليم اؼبصرم  ،نبدكف دار نشر  ،طبعة سنة 5520ن.

د  .ادمون رباط  ،الوسيط يف القانوف الدستورم العاـ  ،اعبزء األكؿ  ،نبًنكت ؛ دار
العلم للماليٌن  ،طبعة سنة 5530ن.

د .السيد صبري  ،حكومة الوزارة  ،نشأة النظاـ الربؼباين يف اقبلرتا  ،نالقاىرة ؛ اؼبطبعة
العاؼبية طبعة سنة  5514ن .
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أ  .بطرس االي ومحمود خيري عيسى  ،اؼبدخل يف علم السياسة  ،نبدكر دار نشر ،
من ؿبتويات مكتبة األسد الوطنية بدمشق ن.

د  .توفيق اليوزبكي  ،دراسات يف النظم العربية اإلسالمية  ،ن اؼبوصل ؛ بدكف دار نشر
 ،الطبعة الثالثة  5544ن.
د  .ثروت بدوي  ،النظم السياسية  ،ن القاىرة ؛ دار النهضة العربية  ،بدكف دار نشر ،
طبعة سنة  5545ن .
د  .جابر جاد نصار  ،األداء التشريعي سلس الشعب كالرقابة على دستورية القوانٌن يف
مصر نالقاىرة ؛ دار النهضة العربية  ،الطبعة األكىل  5555ن.

د  .جورج جبور  ،كبو عبنة يف ؾبلس الشعب للحريات كاغبقوؽ كالواجبات العامة ،
ن دمشق ؛ دار نينول للدراسات كالنشر كالتوزيع  ،الطبعة األكىل 1002ن.
د  .جورجي شفيق ساري  ،أصوؿ كأحكاـ القانوف الدستورم  ،ن القاىرة ؛ دار النهضة
العربية بالقاىرة  ،الطبعة الرابعة  1004-1001 /ن.

د  .حافظ علوان حمادي الدليمي  ،النظم السياسية يف أكربا الغربية كالواليات اؼبتحدة
ن عماف -األردف ؛ دار كائل للطباعة كالنشر ،الطبعة األكىل  1005ن.

د  .حسان محمد شفيق العاني  ،األنظمة السياسية كالدستورية اؼبقارنة  ،نبغداد ؛ كلية
القانوف كالسياسة  ،الطبعة األكىل 5542ن.
د  .حسن البحري  ،القانوف الدستورم  ،ن دمشق ؛ بدكف دار نشر  ،الطبعة األكىل
 1005ن.

د  .حسن البحري  ،مقدمة علم السياسة  ،قسم الدراسات القانونية  ،مركز التعليم
اؼبفتوح جبامعة دمشق.

د  .حسن سيد أحمد إسماعيل  ،النظاـ السياسي للواليات اؼبتحدة األمريكية كانكلرتا ،
نالقاىرة دار النهضة العربية  ،الطبعة األكىل 5534ن.
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د  .رقية المصدق  ،القانوف الدستورم كاؼبؤسسات الدستورية  ،ناؼبغرب  ،الدار البيضاء
؛ دار توتباؿ  ،طبعة سنة 5550ن.

د  .رمزي الشاعر  - ،اإليديولوجيات كأةرىا على األنظمة السياسية اؼبعاصرة ن القاىرة ؛
مطبعة جامعة عٌن مس  ،طبعة سنة 5544ن.
 النظاـ الدستورم اؼبصرم  /تطور األنظمة الدستورية اؼبصرية كربليل النظاـ الدستورميف مل دستور  – 5550-5535القسم األكؿ – تطور النظم السياسية كالدستورية
يف مصر حا دستور  ، 5531ن القاىرة ؛ مطبعة جامعة عٌن مس  ،طبعة سنة

5553ن.
 القانوف الدستورم " النظرية العامة كالنظاـ الدستورم اؼبصرم " ،ن القاىرة ؛ مطبعةجامعة عٌن مس  ،طبعة سنة 5553ن.
د  .رمضان بطيخ  ،النظرية العامة للقانوف الدستورم كتطبيقايا يف مصر  ،ن القاىرة ؛
دار النهضة العربية  ،طبعة  5555 -5554ن.
أ  .زكي مكي إسماعيل  ،أصوؿ اإلدارة كالتنظيم  ،نبدكف دار نشر  ،طبعة سنة
 1005ن.
د  .زىير شكر  -الوسيط يف القانوف الدستورم  ،اعبزء األكؿ "القانوف الدستورم
كاؼبؤسسات السياسية  ،النظرية العامة كالدكؿ الكربل " ،ن بًنكت ؛ اؼبؤسسة
اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع  ،الطبعة الثالثة  5553ن .
د  .سام دلَو  ،مبادئ القانوف الدستورم كالنظم السياسية  ،نمنشورات جامعة حلب
كليػة اغبقػوؽ  ،طبعة سنة 1001ن .
د  .سعاد الشرقاوي  ،النظم السياسة يف العامل اؼبعاصر  ،ن القاىرة  ،كلية اغبقوؽ ،
طبعة سنة  1003ن.
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د .سعاد الشرقاوي ود .عبد اهلل ناصيف  ،نظم االنتخابات يف العامل كيف مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
ن مصر ؛ دار النهضة العربية  ،الطبعة الثانية 5553ن.

د  .سعد عصفور  ،اؼببادئ األساسية يف القانوف الدستورم كالنظم السياسية ،
ناإلسكندرية ؛ منشأة اؼبعارؼ  ،طبعة سنة  5540ن.
د  .سعيد بو شعير  ،القانوف الدستورم كالنظم السياسية اؼبقارنة  ،اعبزء الثاين  ،ناعبزائر ؛
ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،الطبعة الرابعة  ،بدكف سنة نشر ن.
د  .شمس مرعي علي  ،القانوف الدستورم  ،نالقاىرة ؛ عامل الكتب  ،طبعة سنة
5534ن.

د  .صالح الدين فوزي  ،احمليط يف النظم السياسية كالقانوف الدستورم  ،ن القاىرة ؛ دار
النهضة العربية  ،طبعة سنة  5551ن.
أ  .صالح عبد القادر النعيمي  ،اإلدارة  ،دار البازكرم العملية للنشر كالتوزيع ،طبعة
سنة 1004

د  .صادق أحمد علي يحيى  ،االست واب كوسيلة للرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة
" ،دراسة مقارنة" ناإلسكندرية ؛ اؼبكتب اعبامعي اغبديث  ،طبعة سنة 1004ن .

د  .صالال جواد الكاظم ود .علي االب العاني  ،األنظمة السياسية  ،نبغداد ؛ كليػػة
القان ػوف  ،مطبعة دار اغبكمة  ،طبعة سنة  5555ن.
د  .صالح علي نيّوف  ،مدخل إىل الفكر السياسي الغريب  ،اعبزء األكؿ ،ن كلية
القانوف كالعلوـ السياسية  /األكاديبية العربية يف الدامبرؾ  ،طبعة سنة  1003ن .
د  .االب علي الداودي  ،اؼبدخل إىل علم القانوف  ،نعماف ؛ جامعة جرش األىلية
باألردف  ،دار كائل للطباعة كالنشر  ،الطبعة السابعة  1003ن.

د  .عــادل الحيــاري  ،القػػانوف الدسػػتورم كالنظػػاـ الدسػػتورم األردين  ،اعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزء األكؿ ،
ن عماف ؛ اعبامعة األردنية  ،طبعة سنة  5531ن.
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د  .عادل الطبطبائي  ،اغبدكد الدستورية بٌن السلطتٌن التشريعية كالقضائية  -دراسة
مقارنة  ،نجامعة الكويت  ،طبعة سنة  1000ن .

د  .عاصم أحمد عجيلة  ،د.محمد رفع عبد الوىاب  ،النظم السياسية  ،ن القاىرة
؛ دار النهضة العربية  ،الطبعة اػبامسة 5551ن .
د  .عاطف البنّا  ،النظم السياسية  ،أسس التنظيم السياسي كصوره الرئيسية  ،دار
الفكر العريب 5540-5535
د  .عبد الرحمن الكيالي  ،اؼبراحل يف االنتداب كيف نظامنا الوطين  ،اعبزء األكؿ من عاـ

 ، 5545-5542كاعبزء الثاين من 5543-5544نحلب ؛ مطبعة الضاد ،
طبعة 5514ن.

أ  .عبد الرشيد مأمون  ،الوجيز يف اؼبدخل للعلوـ القانونية ننظرية القانوف ن  ،نالقاىرة ؛
دار النهضة العربية  ،بدكف سنة نشر ن.

د  .عبد الغني بسيوني عبد اهلل  -النظم السياسية كالقانوف الدستورم  ،ناإلسكندرية ؛
منشأة اؼبعارؼ طبعة سنة  5553ن .
 -النظم السياسية كأسس التنظيم السياسي  ،نبًنكت ؛ الدار اعبامعية  ،طبعة سنة

5543ن.

د  .عبد الفتاح مراد  ،موسوعة شرح الدساتًن اؼبصرية كاؼبستويات الدستورية الدكلية ،
الوةائق الدستورية عبمهورية مصر العربية  ،الطبعة األكىل  ،بدكف سنة نشر
د  .عبد اهلل طلبة  ،مبادئ القانوف اإلدارم عبد اهلل طلبة  ،اعبزء الثاين  ،ندمشق ؛
منشورات جامعة  ،طبعة عاـ 5554 – 5551ن.
د  .عثمان خليل  ،القانوف الدستورم " الكتاب األكؿ يف اؼببادئ الدستورية
العامة"،نالقاىرة ؛ مطبعة مصر  ،طبعة سنة  5512ن.

د  .عصام سليمان  ،األنظمة الربؼبانية بٌن النظرية كالتطبيق  ،دراسة مقارنة  ،ن بًنكت ؛
منشورات اغبليب اغبقوقية  ،الطبعة األكىل  1050ن .
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د  .عكاشة محمد عبد العال و د .طلع

المجذوب  ،تاريخ النظم القانونية

كاالجتماعية  ،نلبناف ؛ منشورات اغبليب اغبقوقية  ،طبع ػػة سنة  1001ن.

د  .عالء عبد المتعال  ،حل الربؼباف يف األنظمة الدستورية اؼبقارنة  ،نالقاىرة ؛ دار
النهضة العربية  ،طبعة سنة 1003ن.
د  .علي الصاوي  ،مشركع الئحة جديدة سلس الشعب "دراسة سياسية كقانونية "،
نالقاىرة ؛ دار النهضة العربية  ،طبعة سنة 1005ن.
د  .علي الصاوي  ،قياس فعالية الربؼباف  ،كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية نجامعة
القاىرة ؛ طبعة سنة  1004ن.

د  .علي الصاوي  ،من يراقب من "ؿباكلة لتأصيل نظرية الرقابة الربؼبانية " نالقاىرة ؛
بدكف دار نشر  ،طبعة سنة 1004ن .
د  .علي سعد اهلل  ،نظرية الدكلة يف الفكر اػبلدكين  ،ناألردف ؛ دار ؾبدالكم للنشر
كالتوزيع بعماف  ،الطبعة الثالثة ن.

أ  .عيسى الشماس  ،استمع اؼبدين ن اؼبواطنة كالديبقراطية ن  ،ندمشق ؛ منشورات ارباد
الكتاب العرب  ،طبعة سنة  1004ن.

د  .فايز محمد حسين  ،ود .طارق المجذوب  ،تاريخ النظم القانونية  ،ن لبناف ؛
منشورات اغبليب اغبقوقية  ،طبعة  1003ن.
د  .فتحي فكري  ،كجيز القانوف الربؼباين يف مصر  ،دراسة نقدية ربليلية  ،نالقاىرة ؛ دار
النهضة  ،طبعة  1003ن.

أ  .فضل عفاش  ،اسالس الشعبية كالنيابية يف الوطن العريب نؾبلس الشعب يف سورية ن
 ،ندمشق ؛ دار ابن ىانئ  ،طبعة  5544ن .

أ  .فوزي أبو ذياب  ،اؼبفاىيم اغبديثة لألنظمة كاغبياة السياسة  ،ن بًنكت ؛ دار
النهضة العربية طبعة 5535ن .
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أ  .فؤاد سفر  ،وأ  .محمد علي مصطفى  ،اغبضر مدينة الشمس  ،ن بغداد ؛ بدكف
دار نشر  ،طبعة  5533ن .

د  .فؤاد العطار  ،النظم السياسية كالقانوف الدستورم  ،ن القاىرة ؛ دار النهضة العربية ،
طبعة  5533ن .
د  .فيصل كلثوم  ،دراسات يف القانوف الدستورم كالنظم السياسية  ،نجامعة دمشق ،
كلية اغبقوؽ  ،مطبعة الركضة  ،طبعة  1001-1003ن
د  .فيليب حتي  ،تاريخ العرب اؼبطوؿ  ،اعبزء الثالث  ،الطبعة العربية  ،ن بًنكت ؛
طبعة سنة 5515ن.

أ  .كريم كشاكل و أ .سليمان بطارسة  ،العرؼ الدستورم بٌن النظرية كالتطبيق ،
الدليل االلكرتكين  ،Arab law infoنشر يف . 5554

د  .كمال الغالي  -مبادئ القانوف الدستورم كالنظم السياسية  ،كتاب جامعي ،
ندمشق ؛ مطبعة الركضة  ،الطبعة التاسعة  1005-1000ن .

 التشريع اغبكومي ن اؼبراسيم التشريعية ن دراسة عن االذباىات اؼبعاصرة يفالقانوف العاـ اؼبقارف  ،نبدكف دار نشر  ،طبعة  5521ن.
 تطور السلطة السياسية ن اؼبفهوـ القانوين للثورةن  ،دمشق  ،نبدكف دار نشر ،طبعة 5523ن.
د  .ليث كمال نصراوين  ،الكتل النيابية يف النظاـ الدستورم األردين  ،دراسة ربليلية ،
ناألردف بدكف دار نشر  ،طبعة سنة  1054ن.

د  .محسن خليل  ،الػنظم السياسػية كالدسػتور اللبنػاين  ،نبػًنكت  ،دار النهضػة العربيػة ،
طبعة سنة 5535ن.
د .محسن خليل  ،النظم السياسة كالقانوف الدستورم  ،ناإلسكندرية  ،منشأة اؼبعارؼ
 ،الطبعة الثانية  ،طبعة سنة  5535ن.
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أ  .محمد أمين الميداني ونزيو كبيسي  ،حقوؽ اإلنساف ؾبموعة كةائق أكربية  ،ناألردف
 ،دار البشًن – عماف  ،الطبعة األكىل 5551ن.

د  .محمد رضا بن حماد  ،القانوف الدستورم كاؼبؤسسات السياسية  ،نتونس ؛ مركز
النشر اعبامعي  ،طبعة سنة  1001ن.
د  .محمد سليمان الطماوي  ،النظم السياسية كالقانوف الدستورم  ،نمصر ؛ دار الفكر
العريب  ،طبعة سنة  5544ن.
أ  .محمد شفيق صرصار  ،القانوف الدستورم كاؼبؤسسات السياسية  ،نتونس ؛ اؼبدرسة
الوطنية لإلدارة  ،طبعة سنة  1003ن .

د  .محمد شاكر اسعيّد  ،الربؼباف السورم يف تطوره التارىبي ، 1001 -5555
ندمشق ؛ بدكف ذكر لدار نشر  ،الطبعة الثانية  1003ن.
د  .محمد صبحي نجم  ،شرح قانوف العقوبات األردين  ،نعماف ؛ مكتبة دار الثقافة
للنشر كالتوزيع  ،طبعة سنة  5555ن.

أ  .محمد اريب جودة  ،كتاب موجز تاريخ العامل  ،نالقاىرة ؛ مكتبة القرلف للطبع ،
بدكف سنة نشر ن .

د  .محمد عبد المعز نصر  ،يف النظريات كالنظم السياسية  ،نبًنكت ؛ دار النهضة
العربية  ،طبعة سنة 5545ن .
د  .محمد عصفور  ،استقالؿ السلطة القضائية  ،نالقاىرة ؛ مطبعة أطلس  ،طبعة سنة
 5525ن.
أ  .محمد علي محمد  ،أصوؿ علم االجتماع السياسي  ،اعبزء الثاين  ،ناإلسكندرية ؛
دار اؼبعرفػػة  ،طبعة سنة 5545ن

د  .محمد فتال اهلل الخطيب  ،دراسات يف اغبكومات اؼبقارنة  ،اعبزء األكؿ  ،ن القاىرة
؛ دار النهضة العربية  ،طبعة سنة  5522ن.
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د  .محمد كامل ليلة  ،النظم السياسية نالدكلة كاغبكومةن  ،نالقاىرة ؛ دار النهضة
العربية للطباعة كالنشر  ،طبعة سنة 5525ن.

أ  .محمد مورو  ،استمع األىلي كدكره يف بناء الديبقراطية  ،ندمشق ؛ دار الفكر  ،طبعة
سنة  1004ن.
د  .محمود نجيب حسني  -شرح قانوف العقوبات اللبناين  ،القسم العاـ  ،نبًنكت ؛
الطبعة الثانية لعاـ  5531ن .
 الدستور كالقانوف اعبنائي  ،نبًنكت ؛ دار النهضة العربية  ،طبعة  ،سنة  5551ن.أ  .محمود محمد علي صبره  ،أصوؿ الصياغة القانونية ،ن مصر ؛ دار الكتب القانونية
 ،الطبعة الثانية بدكف سنة نشر ن.

د  .محمود السيد  ،يف تراةنا العريب  ،ندمشق ؛ بدكف دار نشر  ،الطبعة
األكىل1001ن.

د  .مصطفى أبو زيد فهمي  ،النظاـ الدستورم لل مهورية العربية اؼبتحدة ،
ناإلسكندرية ؛ دار اؼبعارؼ  ،طبعة سنة 5521ن.
أ  .منير المالكي  ،من ميسلوف إىل اعبالء  ،نمنشورات كزارة الثقافة يف اعبمهورية العربية
السورية طبعة سنة  5555ن.

أ  .المحامي نزار عرابي  ،دراسات قانونية  ،ن دمشق ؛ دار الفكر  ،طبعة سنة
1002ن.
د  .نزيو رعد  ،القانوف الدستورم العاـ  ،نلبناف ؛ اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب بطرابلس ،
طبعة سنة 5555ن.
أ  .القاضي نوار بشير إبراىيم  ،األةر " اؼبقاالت اؼبنشورة يف كل من القانوف الدكيل
كالدستورم" اعبزء الثالث  ،ن سورية ؛ مطبعة اليمامة حبمص  ،الطبعة األكىل
 1002ن .

741

أ  .ىاني الحوراني و حسين أو رمان وناصر أحمد كامل  ،اؼبرشد إىل ؾبلس األمة
األردين ن 1003-1004ن  ،ناألردف ؛ مركز األردف اعبديد للدراسات  ،مؤسسة
فريدريش إيربت  ،عماف طبعة سنة 1003ن.

د  .ىيفاء أبو ازالة  ،و د.شيرين شكري  ،التنمية كالنوع االجتماعي  ،ناألردف ؛
اؼبكتب اإلقليمي لصندكؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة "اليونيفم "  ،الطبعة اػبامسة
. )1001

أ  .وجيو الحافر  "،الدستور كاغبكم "  ،ن دمشق ؛ مطبعة اإلرشاد  ،طبعة 5534ن .
د  .يوسف شباط ود.فيصل كلثوم ود .أحمد إسماعيل ود .نجم األحمد  ،القانوف
الدستورم  /نجامعة دمشق  ،التعليم اؼبفتوح  ،برنامج الدراسات القانونية طبعة

 1055-1050ن .
ٕ -الكتب المترجمة :
اندريو ىوريو  -القانوف الدستورم كاؼبؤسسات السياسية  ،باريس  ،مترجم  ،الطبعة
السابعة .5540
 القانوف الدستورم كاؼبؤسسات السياسية اعبزء األكؿ،ترجمة علي مقلد كشفيق حداد ،نبًنكت األىلية للنشر كالتوزيع طبعة سنة 5533ن .

د  .أيدوريا  ،اؼبدخل إىل العلوـ السياسية  ،ترجمة فوزم ؿبمد حسٌن  ،ن بغداد ؛
بدكف دار نشر  ،طبعة سنة  5544ن.

آن سيدمان  ،روبرت سيدمان  ،نالين أبيسيكيرا  ،تقييم التشريعات " دليل إرشادم
للمشرعٌن " ترجمة مكتب تطوير السياسات يف برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي  ،نمصر

؛ مكتب صربه للرتصبة القانونية  ،طبعة سنة 1004ن
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توبي مندل  ،الربؼباف كالوصوؿ إىل اؼبعلومات  :العمل من أجل حكم شفاؼ  ،ترجمة

أضبد حسٌن اليازكرم كؿبمد علي اػباليلة  ،اؼبركز العلمي للدراسات السياسية ،
نعماف ؛ الطبعة األكىل 1004ن.

ديفيد بيثام  ،الربؼباف كالديبقراطية يف القرف اغبادم كالعشرين  ،دليل للممارسة اعبيدة ،
ناالرباد الربؼباين الدكيل  ،طبعة سنة  1002ن.

جون إىرنبر  ،استمع اؼبدين  :التاريخ النقدم للفكرة  ،ترجمة  :علي حاكم صا
كحسن نامم  ،مركز دراسات الوحدة العربية نبًنكت ؛ طبعة سنة 1004ن .
سيدني د .بايلي  ،الديبقراطية الربؼبانية االقبليزية  ،ترجمة فاركؽ يوسف يوسف أضبد ،
نالقاىرة ؛ مكتبة األقبلو اؼبصرية )5530 ،
فرانك آدلوف  ،استمع اؼبدين  -النظرية كالتطبيق السياسي  ،ترجمة عبد السالـ حيدر
 ،القاىرة ؛مركز احملركسة للنشر كاػبدمات الصحفية كاؼبعلومات  ،طبعة سنة  1005ن.
فرانسوا شافيال  ،مع م اؼبؤلفات الفلسفية ن مونتيسكيو ن  ،ترجمة ؿبمد عرب
صاصيال  ،مل يذكر دار أك سنة نشر.
موريس ديفرجيو  ،األحزاب السياسية  ،ترجمة علي مقلد كعبد اغبسن سعد  ،نبًنكت ؛
دار النهار للنشر  ،الطبعة الثالثة 5540ن .

موريس ديفرجيو  ،اؼبؤسسات السياسية كالقانوف الدستورم  ،األنظمة السياسية الكربل
 ،ترجمة جورج سعد  ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع  ،بًنكت ؛الطبعة
األكىل  5551ن

ميشيل مياي  ،دكلة القانوف  ،ترجمة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ناعبزائر ؛ الطبعة الثانية
 5550ن.

مي األحمر  ،الل اف يف اؽبيئات التشريعية \تقسيم العمل – البحث رقم  – 1سلسلة
األحباث التشريعية – ترجمة نور األسعد ن لبناف ؛ اؼبعهد الوطين للشؤكف الدكلية
كاشنطن باؼبعهد الديبقراطي الوطين ن .
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لويس فيشر  ،صياغات تقاسم القول  ،ترجمة مازف حداد  ،ناألردف ؛ دار األىلية
للنشر كالتوزيع الطبعة الثالثة 5553ن.

ىانز بورن  ،الرقابة الربؼبانية عل الدفاع كاألمن ن اؼببادئ  ،اآلليات  ،اؼبمارسات ن  ،دليل
عملي للربؼبانيٌن  ،ترجمة حناف كايل  ،ناالرباد الربؼباين الدكيل  ،كمركز جنيف للرقابة

الديبقراطية على القوات اؼبسلحة  ،إصدار الطبعة العربية بإشراؼ مشركع برنامج األمم
اؼبتحدة اإلمبائي يف ؾبلس النواب اللبناين  ،طبعة سنة 1004ن .
ىنري مارتن روبرت  ،قواعد النظاـ الديبقراطية " قواعد ركبرت التنظيمية لالجتماعات "
ترجمة عبد اهلل بن ضبد اغبميداف  ،نبًنكت ؛ مركز دراسات الوحدة العربية  ،طبعة سنة

1001ن.

 -3رسائل الدكتوراه :
د  .بشير علي محمد باز  ،حق حل اسلس النيايب يف الدساتًن اؼبعاصرة  /دراسة
مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،نمصر ؛ كلية اغبقوؽ جبامعة طنطا طبعة عاـ  1000ن.
د .حسن البحري  ،الرقابة اؼبتبادلة بٌن السلطتٌن التشريعية كالتنفيذية كضماف لنفاذ
القاعدة الدستورية ندراسة مقارنةن ،رسالة دكتوراه  ،نمصر ؛ جامعة عٌن مس
1002- 1001ن.
د .اسان سليم عرنوس  ،رسالة دكتوراه بعنواف مبدأ التالزـ بٌن السلطة كاؼبسؤكلية يف
النظم السياسية اؼبعاصرة بٌن النظرية كالتطبيق  ،ندمشق ؛ كلية اغبقوؽ القسم العاـ
لسنة 1051ن .
د .عبد اهلل ناصف  ،مدل توازف السلطة السياسية مع اؼبسؤكلية يف الدكلة اغبديثة ،
رسالة دكتوراه  ،نمصر ؛ جامعة القاىرة  5545ن.
ٗ -المقاالت والتقارير والبحوث
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أ  -المقاالت :
أ  .ادوار حشوة  ،مقالة "األمر العريف بٌن الفوضى كالضركرة " ؾبلة احملاموف الصادرة
عن نقابة احملامٌن يف اعبمهورية العربية السورية  ،العدد األكؿ  ،لعاـ 5531
أ  .ثامر قرقوط  ،مقالة "ما فعلتو الدقيقة الواحدة " اسلة األسبوعية كفاح العماؿ
االشرتاكي  ،تصدر عن االرباد العاـ لنقابات العماؿ يف اعبمهورية العربية السورية
العدد . 1002 /1513
د  .جهاد عودة  ،مقالة " فرنسا كاألزمة السياسية لل مهورية اػبامسة "  ،ؾبلة السياسة
الدكلية عدد  45لعاـ . 5541

أ  .خالد فياض  ،مقالة " اؼبعينوف يف ؾبلس الشعب ربليل كتقييم " مصر  ،ؾبلة قضايا
برؼبانية يف السنة األكىل  ،العدد اػبامس .

أ  .راما نجمة  ،مقالة "األحزاب السياسية " ،سورية  ،ؾبلة أبيال كأسود  -السنة الثالثة
/ ،عدد فبتاز /برقم  515لعاـ 1001
د .رمزي البطاينة  ،مقالة " ،كبو تطوير معايًن كطنية للتنمية اؼبستدامة " ،دكرية قضايا
استمع اؼبدين  ،تصدر عن مركز األردف اعبديد للدراسات  ،اعبزء  ، 52عماف األردف

أ  .رشدي إبراىيم  ،مقالة " ،نظاـ الغرفتٌن يف الت ربة الربؼبانية اؼبغربية " ،ؾبلة الربؼباف
العريب الصادرة عن االرباد الربؼباين العريب ،العدد  / 33تشرين األكؿ ، 1000/
www.arab-ipu.org
اؼبوقع االلكرتكين:

د .عبد الرزاق السنهوري  ،مقالة " ـبالفة التشريع كاالكبراؼ يف استعماؿ السلطة
التشريعية " العدد اػباص دبقاالت كأحباث د  .السنهورم من ؾبلة القانوف كاالقتصاد
اعبزء األكؿ .5551

د  .ليلى تكال  ،مقالة " حالة انكركنيزـ من ىو العامل كالفالح " – جريدة األىراـ
العدد التاسع  ،أيار . 1000
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أ  .محمد اسماعيل حكيمي األفغاني – مقالة عن الثقافة السياسية منشورة على اؼبوقع
االلكرتكين http://ar.wikipedia.org :

أ  .محمد سعد أبو عامود  ،مقالة  " ،التاريخ الدستورم اؼبصرم "اعبزء الثاين  ،موسوعة
الشباب السياسية  1055على اؼبوقع االلكرتكين :

http://acpss.ahram.org.eg

أ  .محمد كامؿ عبيد  ،مقالة " معالجة التضخـ التشريعي "  ،مجمة المحاماة المصرية لمسنة
 ، 1992 / 72العدداف 2 -1

د  .محمد نور فرحات  ،مقالة اسلة اعبنائية القومية  ،اسلد  ، 43العدد  5-1ن لذار-
حزيراف  5553/ن

د .مسعود شيهوب  ،مقالة " نظاـ الغرفتٌن النشأة كالتطور"  ،اعبزائر  ،ؾبلة النائب
الصادرة عن اسلس الشعيب كالوطين  ،العدد الثاين .

أ  .المحامي نجيب مسعود  ،مقالة  "،دستورية القوانٌن " ؾبلة احملاموف يف اعبمهورية
العربية السورية لعاـ  1001السنة  30العدداف . 50-5
أ  .نصرت منال حيدر  -،مقالة " ،طرؽ الرقابة على دستورية القوانٌن "  ،ؾبلة احملاموف
يف سورية لعاـ  ، 5531األعداد 51-55 -50

 -مقالة " ،طبيعة نظاـ اغبكم السورم يف ضوء قواعد النظامٌن الربؼباين كالرئاسي" ،

ؾبلة احملاموف يف سورية العدد األكؿ لعاـ .5534

أ  .ىاني الحوراني  ،مقالة  " ،مأزؽ الديبقراطية كربديات التنمية السياسية يف األردف "،
دكرية "قضايا استمع اؼبدين " ،اعبزء  51لعاـ  ، 1004مركز األردف اعبديد
للدراسات  ،عماف .
ب  -أوراق عمل :

أ  .تاكو فان دارزفاك  ،ورقة عمل " التشريع يف دكلة ديبقراطية تقوـ على حكم القانوف

" ؾبلس النواب اللبناين بالتعاكف مع مشركع برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي  ،بًنكت
 -3-1كانوف األكؿ . 1003/
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د  .حسن جبران  ،ورقة عمل "حوؿ تقرير التنمية البشرية يف سورية  ، "1001مشركع
دعم القدرة اؼبؤسساتية سلس الشعب بالتعاكف بٌن ؾبلس الشعب كبرنامج األمم
اؼبتحدة اإلمبائي.

أ  .روال القدسي  ،ورقة عمل "مبادرة األمم اؼبتحدة يف اإلصالح الربؼباين يف سورية –
دراسة عن الوضع الراىن سلس الشعب يف سورية " الربنامج الربؼباين بكلية االقتصاد
كالعلوـ السياسية جبامعة القاىرة بالتعاكف مع مؤسسة كونراد أديناكر األؼبانية دبصر

اؼبنعقد مابٌن  1004/3/53-51ربرير د .علي الصاكم .
أ  .روال القدسي وريما الحسني  ،ورقة عمل  " ،دكر ؾبلس الشعب يف تعزيز مفهوـ
النوع االجتماعي أك اعبندر "  ،برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي  ،كؾبلس الشعب

السورم بالتعاكف مع صندكؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة .

أ  .عدنان ضاىر  ،ورقة عمل  " ،اغبياة الربؼبانية يف لبناف كمدل التعاكف بٌن اسلس
كبيوت اػبربة " الربنامج الربؼباين يف جامعة القاىرة كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،
بيوت اػبربة الربؼبانية الرسالة كالدكر  ،ربرير د .علي الصاكم  ،القاىرة . 1004

د .علي الصاوي  ،ورقة عمل  " ،كبو خطة لتطوير عمل اسالس الربؼبانية العربية "الندكة
الربؼبانية العربية  ،بًنكت  1000بالتعاكف بٌن ؾبلس النواب اللبناين كبرنامج األمم
اؼبتحدة اإلمبائي الطبعة األكىل  1005اؼبركز اللبناين للدراسات. UK

د .علي الصاوي ود .كمال المنوفي  ،ورقة عمل  " ،العالقة بٌن الربؼباف كاغبكومة يف
النظم السياسية العربية "  ،الربنامج الربؼباين جبامعة القاىرة بالتعاكف مع مؤسسة كونراد

أديناكر األؼبانية حوؿ موضوع التعاكف بٌن اسلس كاغبكومة  ،القاىرة -51-50

.1003
د .علي الصاوي  ،ورقة عمل " كبو خطة لتطوير عمل اسالس الربؼبانية العربية " بًنكت

 ، 1000ؾبلس النواب اللبناين كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي  ،إصدار اؼبركز اللبناين
للدراسات  ،الطبعة األكىل 1005
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د  .علي الصاوي  ،ورقة عمل  " ،ؼباذا اإلصالح الربؼباين "  ،الربنامج الربؼباين يف
كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية جبامعة القاىرة بالتعاكف مع مؤسسة كونراد أديناكر
األؼبانية يف مصر 1004

أ  .فؤاد شاكر  ،ورقة عمل  " ،اغبكم اعبيد يف اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية العربية
حسب اؼبعايًن العاؼبية "  ،اؼبؤسبر اؼبصريف العريب لعاـ  " 1001الشراكة بٌن العمل
اؼبصريف كاالستثمار من أجل التنمية .

د .محمود حديد  ،ورقة عمل " رفع األداء اؼبؤسسايت كمدخل للتعاكف بٌن اغبكومة
كالربؼباف " ،الربنامج الربؼباين جبامعة القاىرة بالتعاكف مع مؤسسة كونراد أديناكر األؼبانية
حوؿ موضوع التعاكف بٌن اسلس كاغبكومة  ،القاىرة يف. 1003/51- 50

أ  .محمود محمد علي صبره  ،ورقة عمل " كيف تصوغ أجزاء خاصة من مشركع
القانوف " مقدمة بورشة العمل شبو اإلقليمية حوؿ الصياغة التشريعية "....
جـ -التقارير والبحوث :

د  .أحمد صقر عاشور  ،تقرير " ربسٌن أداء التنمية من خالؿ إصالح منظومة إدارة
اغبكم يف الدكؿ العربية "  ،برنامج مبادرة اإلدارة الرشيدة ػبدمة التنمية يف الدكؿ
العربية يف برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي  ،البحر اؼبيت – األردف  ،شباط .1001

د  .جالل بنداري  ،بحث " أنبية بيوت اػبربة الربؼبانية " من أعماؿ اغبلقة النقاشية ،
الربنامج الربؼباين جامعة القاىرة  ،1004احملرر :د.علي الصاكم"بيوت الخبرة

البرلمانية الرسالة والدور".

د .حسن البحري  -بحث "النظاـ الربؼباين " ككذلك بحث " مفاىيم كمصطلحات
دستورية"  ،اؼبوسوعة القانونية اؼبتخصصة ؽبيئة اؼبوسوعة العربية التابعة لرئاسة
اعبمهورية العربية السورية  ،اسلد السابع  -بحث " دكر السلطة التنفيذية يف العملية
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التشريعية يف النظاـ الربؼباين الربيطاين " ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية
كالقانونية اسلد  13العدد األكؿ . 1004/

أ .المستشار سامي مهران ناألمٌن العاـ سلس الشعب اؼبصرمن ،بحث " دكر منظمات
استمع اؼبدين يف توجيو كسائل اإلعالـ يف التأةًن على الربؼباف " ،الندكة اليت أقامها
اؼبؤسبر الثاين لألمناء العامٌن العرب ربت عنواف "اإلعالـ كالربؼباف " منشور على موقع
الربؼباف العريب .

أ  .فوزي خليل  ،بحث " ،مفهوـ اؼبصلحة العامة يف النظرية السياسية الغربية " منشور

يف ؾبلة النهضة  ،ؾبلة كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية جبامعة القاىرة  ،العدد السابع
عشر  ،اكتوبر . 1004 ،

د .محمود حديد  ،تقرير مقدـ سلس الشعب السورم  ،مشركع دعم القدرة اؼبؤسساتية
سلس الشعب السورم التابع للربنامج اإلمبائي لألمم اؼبتحدة . 1001

أ  .محمود صبره  ،بحث " دكر بيوت اػبربة يف إصالح القانوف كربسينو " ،الربنامج
الربؼباين جامعة القاىرة  ،1004احملرر :د.علي الصاكم " بيوت الخبرة البرلمانية

الرسالة والدور".
د  .منى اانم  ،د .صاموئيل عبود  ،السيدة صباح الحالق  ،السيدة سوسن زكزك ،

بحث  " ،النساء كؾبلس الشعب يف اعبمهورية العربية السورية " بالتعاكف بٌن
صندكؽ األمم اؼبتحدة اإلمبائي للمرأة كاؽبيئة السورية لشؤكف األسرة . 1004

د  .ىاشم عبود الموسوي  ،بحث " ةقافة اؼببادرة "صحيفة اؼبؤسبر  ،منشور يف العدد
 1230تاريخ 1054/5/45

أ  .ىشام يحيى  ،بحث " الديبقراطية كإشكالية العالقة بٌن أمباط الفساد كاعبريبة
اؼبنظمػ ػة " ،منشور على موقع اؼبنظمة العربية ؼبكافحة الفساد بتاريخ 1051/5/54

المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية  ،بًنكت – لبناف  ،سلسلة أحباث حوؿ
حكم القانوف
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 بحث " الل اف الربؼبانية غبقوؽ اإلنساف " بحث " الل اف يف اؽبيئات التشريعية " بحث "غرفة أك غرفتٌن  ،االختيار بٌن نظاـ اسلس الواحد أك اسلسٌن "ترجمة  :نور األسعد سنة 1003

البنك األىلي المصري  ،بحث " أسلوب فبارسة سلطات اإلدارة الرشيد يف الشركات"

حوكمة الشركات  ،النشرة االقتصادية  ،العدد الثاين  ،اسلد السادس كاػبمسوف ،
1004
٘ -متفرقات :
أ  .أحمد زين " النظاـ الداخلي سلس النواب النشأة -ؿباضر اؼبناقشات -النصوص "
اؼبديرية العامة للدراسات كاألحباث يف ؾبلس النواب اللبناين  ،الطبعة األكىل 5551

" الحركة التصحيحية في عيدىا العشرين وقائع وأرقام " منشورات حزب البعث العريب
االشرتاكي – مطبعة القيادة القطرية  ،دمشق 5555

الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها ( الفترة من ٕٗ ، ) ٕٓٓٚ -ٔٛؾبلس
الشورل يف صبهورية مصر العربية  ،األمانة العامة  ،مركز اؼبعلومات  ،الطبعة الثالثة
1003
السادة أعضاء مجلس الشعب،الدور التشريعي الثامنٕٓٓٚ/ٖ/ٛ-ٕٖٓٓ/ٖ/ٜ
كتاب توةيقي إعداد مديرية الشؤكف اإلدارية يف ؾبلس الشعب السورم 1003 ،
" البرلمانات والحكم الصالال "  ،دليل الربؼباين العريب لضبط الفساد  ،إصدارات
منظمة برؼبانيوف عرب ضد الفساد

الدساتيـر المصريـة والوثائق المتعلقة بها الفترة من ٕٗ -ٕٓٓٚ – ٔٛمنشور يف
اؼبدكنة االلكرتكنية على اؼبوقع http://wahedale.blogspot.com
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" تشريعات التحديث وقوانينو ٕٓٓٓ ، " ٕٓٓٚ-الصادر عن مؤسسة الوحدة
للصحافة كالطباعة كالنشر كالتوزيع 1003

أ  .عطية الجودة "حول العمل الجبهوي وتجربة الجبهة الوطنية التقدمية في القطر
العربي السوري"  ،منشورات حزب البعث العريب االشرتاكي  -القيادة القومية ،

مكتب الثقافة كاإلعداد اغبزيب  ،سلسلة الدراسات  ، 25مطابع دار البعث سنة
1002

" كتاب المجالس التشريعية في الجمهورية العربية السورية من عام  ٜٜٔٔحتىعام"
 مبادئ عامة لقانون األحزاب السياسية في المنطقة العربية – الربنامج اإلمبائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيلألمم اؼبتحدة –  -UNDPاؼبوقع االلكرتكين

WWW.arabparliaments.org

مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة النيابية في ظل دستور ٖٕ ، ٜٔإعدادعبنة تدكين التقاليد الربؼبانية يف ؾبلس الشعب صبهورية مصر العربية  ،اؽبيئة العامة

لشؤكف اؼبطابع األمًنية . 5543

مجلس النواب األردني الثالث عشر  ، ٕٓٓٔ-ٜٜٔٚمطبوعات توةيقية صادرةعن األمانة العامة سلس النواب الطبعة األكىل عماف 1005

د  .محمد سعد أبو عامود – موسوعة الشباب السياسية االلكرتكنية – على اؼبوق ػ ػػع
االلكرتكينhttp\\acpss.ahram.org :
" ميثاق الجبهة الوطنية ونظامها األساسي "  ،منشورات اعببهة الوطنية التقدمية ،
مطبعة رئاسة ؾبلس الوزراء  ،طبعة سنة 1004

 - ٙالدساتير والقوانين والمجالت :
 -الدستور الفرنسي بتعديل عاـ 1050
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 النظاـ الداخلي لل معية الوطنية الفرنسية األكامر الدائمة سلس الشيوخ الفرنسي الالئحة الداخلية سلس العموـ الربيطاين دساتًن مصر لألعواـ ن  -5512 - 5540 - 5514اؼبؤقت لعاـ  -5514اؼبؤقتلعاـ  1051 -5535 – 5523ن
 القانوف األساسي اؼبلكي يف سورية لعاـ 5510 الدساتًن السورية لألعواـ ن -5510 -5540- 5514دستور الوحدة بٌن سوريةكمصر اؼبؤقت لعاـ  - 5514الدائم لعاـ 5534ن
 دستور اعبمهورية العربية السورية لعاـ 1051 اإلعالف الدستورم األكؿ يف مصر بتاريخ ، 1055/1/54 اإلعالف الدستورم الثاين يف مصر الصادر يف 1055/4/40اؼبكمل يف مصر بتاريخ 1051/2/ 53
 اإلعالف الدستورم ِّ اإلعالف الدستورم يف مصر الصادر بتاريخ 1051/4/55 اإلعالف دستورم عن اسلس العسكرم يف مصر يف ، 1055/5/11 اإلعالف الدستورم اؼبعدؿ يف مصر بتاريخ 1055 /55 /55 اإلعالف الدستورم الصادر عن رئيس اعبمهورية يف مصر بتاريخ 1051/55/45 النظاـ الداخلي للم لس التأسيسي كالنيايب يف سورية الصادر يف 5513/51/15 النظاـ الداخلي للم لس الوطين للثورة يف سورية الصادر يف 5521/50/3 النظاـ الداخلي سلس الشعب السورم الصادر يف  5533/2/2اؼبعدؿ يف 135540 /4/
 قانوف العقوبات السورم رقم  534لعاـ 5535 قانوف االنتخابات السورم الصادر باؼبرسوـ التشريعي رقم  12لعاـ 5534 -قانوف االنتخابات السورم الصادر باؼبرسوـ التشريعي رقم  505لعاـ 1055

752

 قانوف األحزاب السورم الصادر باؼبرسوـ التشريعي  1055/500كالالئحة الداخليةلو الصادرة برقم  51354لعاـ 1055
 قانوف ؾبلس الدكلة السورم الصادر بالقرار بقانوف رقم  11لعاـ 5515 ؾبموعة مبادئ احملكمة اإلدارية العليا يف سورية لعاـ 5554 مذاكرات ؾبلس الشعب السورم لألدكار التشريعية – الرابع – السابع  -الثامن -التاسع  ،األكؿ .1051/
 النظاـ الداخلي سلس النواب اللبناين لعاـ .5553 الالئحة الداخلية سلس األمة الكوييت الصادر بالقانوف رقم 51لسنة .5524 الالئحة الداخلية سلس الشعب اؼبصرم الصادر بتاريخ  5535 50/ 52كفق لخرتعديل يف عاـ . 1004
 قانوف ؾبلس الشورل اؼبصرم رقم  510لعاـ  5540بآخر تعديل بالقانوف رقم 505لعاـ .1055
 الالئحة الداخلية سلس الشورل 5544/1/11بآخر تعديل ؽبا يف .1055/1/55 ؾبلة احملاموف يف اعبمهورية العربية السورية  5531األعداد 51/55/50 اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة الفساد لعاـ 1004ن Un Convention against Corruptionن
 االتفاقية العربية ؼبكافحة الفسادنArab convention against corruptionن
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