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 **وعاصم خليل *نوار بدير   

 

 حالة الضرورة

 

 مةمقد  ال .1

 والقضاايية  والتنفيذية التشريعية فيها الثالث السلطات الختصاص الدولة في الدستورية النصوص تتعرض
 والاذ  المشروعية  مبدأ من انطالقا   حدودها تجاوز وعدم بصالحياتها االلتزام فيها سلطة كل على ويتعين
 متااولي" )بمقتضااا  والعماال احتراماا  ووجااو  القااانون  أحكااام لساايطر  والمحكااومين الحكااام خضااو " باا  يقصااد
 واحتراماا   تنفيااذ  علااى تعماال والتنفيذيااة وتبنياا   القااانون  بتشااري  تخااتص التشااريعية فالسالطة(. 73  2005
 فاي تواجا  قاد الدولاة هاذ  أن إال. واألفاراد السالطات بااقي مان تطبيقا  علاى القضاايية السالطة تراقا  وأخيرا  
 النظااام تبنااى وقااد .المشااروعية مباادأ فيهااا تتجاااوز بطريقااة مواجهتهااا يتعااين اسااتثنايية ظروفااا   الحاااالت بعاض
" الضاارور  حالااة" االسااتثنايية الظاارو  ماان 2003 للعااام المعااد  األساسااي القااانون  فااي الفلسااطيني القااانوني

 1971 للعااام المصاار   الدسااتور لهااا تعاارض التااي الطريقااة بااذات أحكامهااا معظاام وعااال   "الطااوار   حالااة"و
 فاي الدراساة هاذ  وتهاتم. 1952 للعاام المعاد  األردناي والدساتور وكاذل   2014 للعاام المصار   والدستور
 الظاااارو  بعااااض التنفيذيااااة السااالطة تواجاااا  بموجبهااااا والتااااي  "الطاااوار   حالااااة" دون " الضاااارور  حالااااة" بحاااث

 .لمواجهتها مستعجلة قانونية تشريعات إصدار تستوج  التي االستثنايية
 

                                                           
 بجامعة بيرزيت. كلية الحقوق واإلدار  العامة  القانون الدستور  باحثة في وحد  ة في داير  القانون  و غير متفرغ ُمدرسة *

 استاذ مشار  في القانون العام  جامعة بيرزيت. **
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قباااااال التعاااااارض ألحكااااااام الضاااااارور  فااااااي الدساااااااتير 
المشار  اتفاف فاي الوطنية ال بد من اإلشار  إلى أن 

مختلااا الاادو  العرعيااة علااى ماانل الساالطة التنفيذيااة 
صااالحيات تشااريعية فااي حاااالت الضاارور  التااي ال 

 هيياااااةالتحتمااااال التااااايخير وفاااااي غيااااار أدوار انعقااااااد 
إال أنهاام   بإصاادار قاارارات بمرتبااة قااوانين ةالتشااريعي

فالدساااتور األردناااي المعاااد   *؛اختلفاااوا فاااي تساااميتها
( مصااطلل 94(  أطلااف عليهااا فااي الماااد  )1952)

"القاااااااوانين المأقتاااااااة"  أماااااااا فاااااااي فلساااااااطين ومصااااااار 
( ماااان القااااانون 43"القاااارارات بقااااوانين" وفقااااا  للماااااد  )
والمااااااااد   (2003)األساساااااااي الفلساااااااطيني المعاااااااد  

(  ويطلاااف 2014( مااان الدساااتور المصااار  )156)
ت أو لااااااااااوايل عليهااااااااااا الفقاااااااااا  المصاااااااااار  "تشااااااااااريعا

( 71الضرور "  بينماا فاي اليويات عالجتهاا المااد  )

                                                           
بخصاااوص الجهاااة التاااي يكاااون اختصاصاااها تبناااي تختلاااا التساااميات  *

وهااااو يقااااوم بمقااااام   تساااامى فااااي فلسااااطين المجلاااا  التشااااريعيف ؛القااااوانين
ن فيكاااون مااان وفاااي غيرهاااا مااان الااادو  كماااا األرد ؛برلماااان بمجلااا  واحاااد

الااذ  يشااكل  ماا  مجلاا  األعيااان  البرلمااان اختصاااص مجلاا  النااوا   
 ورى جلا  الشاع  وبعاد إل اال مجلا  الشاوفاي مصار يسامى ماألردني  

وفاااي الوالياااات المتحاااد  فهاااو البرلماااان المصااار  المنعقاااد بمجلااا  واحاااد. 
ي البرلمااان كمجلاا  أو  فاا House of Representativesيساامى 

وفاي بريطانياا   ؛ومن مجل  الشايو  من هذا المجل األمريكي المشكل 
يسمى مجل  العموم  حيث يوجد أيضاا  مجلا  اللاوردات كمجلا  ثااني 

فااي هااذ  الورقااة اسااتخدام ضاامن البرلمااان البريطاااني. وعلياا   فقااد ارتيينااا 
 لإلشااار  إلااى ذلاا  المجلاا  المخااتص بالتشااري  علااى "لهييااة التشااريعية"ا

لاام نفضاال اسااتخدام "الساالطة . وعلياا  (statutory lawشااكل قااانون )
حيااث أن هنااا  اخااتال   ؛التشااريعية" )وهااو مصااطلل دارأل فااي األدبيااات

( والجهااز Legislative Authority) جاوهر  باين السالطة التشاريعية
 (. Legislative Organالحكومي المختص بالتشري  )

تحااات إطاااار "المراسااايم  1962للعاااام مااان دساااتورها 
بقانون". وبالتالي نجد أن األنظمة القانونياة العرعياة 
ن اتفقاااات فااااي  اختلفاااات فااااي تساااامية هااااذ  الحالااااة  وا 

 .(68  1993)الطماو   مجمل أحكامها وظروفها

التساااأالت التاليااة  مااا تحاااو  الورقااة اإلجابااة علااى 
هو اإلطار القانوني النااظم لموضاو  الضارور ا ماا 
هاااي شااارو  إعاااالن حالاااة الضااارور   وهااال تختلاااا 
أحكامهااا فااي التشااريعات العرعيااة المقارنااةا مااا هااي 
ضااااوابا ممارسااااتهاا هاااال تخضاااا  القاااارارات بقااااانون 
التي يتم إصدارها فاي حالاة الضارور  للرقاباة  ومان 

  اهي الجهة المختصة بذل

وللوصااو  إلااى ال ايااات المنشااود  تفاارد الورقااة إلاااى 
لإلطاااااار القاااااانوني لحالاااااة األو  قسااااامين؛ يتعااااارض 

الجاااازل األو  منااا  تعرياااا حالااااة  يتنااااو الضااارور   
الجااازل الثااااني الضاااوابا  يتنااااو لضااارور   ومااان ثااام ا

القانونيااة لحالااة الضاارور . أمااا القساام الثاااني بعنااوان 
الرقابااااة علاااااى حالاااااة الضاااارور   يتعااااارض فيااااا  إلاااااى 

 هيياااااة التشاااااريعيةالجااااازيين األو  ينااااااق  صاااااالحية 
بالمراجعاااااة اإلجرايياااااة  أماااااا الثااااااني يعاااااال  الرقابااااااة 
الدساااااتورية علااااااى هااااااذ  الحالااااااة والقاااااارارات المتخااااااذ  

 خاللها.
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 القانوني لحالة الضرورة اإلطار .2

تتعااااارض معظااااام الدسااااااتير الوطنياااااة لتنظااااايم حالاااااة 
الضااااااارور  موضاااااااحة الجهاااااااة المختصاااااااة بإعالنهاااااااا 
وضااوابطها القانونيااة والظاارو  الموجبااة إلعالنهااا  
وفااااااي هااااااذا الجاااااازل ساااااايتم التعاااااارض لمفهااااااوم حالااااااة 
الضااارور  ومااان ثااام االنتقاااا  للحاااديث عااان الشااارو  

 القانونية بإعالنها.

 م. المفهو 2-1

لااام تتااابنا الدسااااتير الوطنياااة تعريفاااا  محاااددا  وبشاااكل 
ن اتحاااادت فااااي وضاااا   صااااريل لحالااااة الضاااارور   وا 
إطارهااا وضااوابطها القانونيااة  إال أن بعااض الفقهااال 

ساالطة يعرفهااا بينهااا "تشااريعات اسااتثنايية تصاادرها ال
التنفيذية بين أدور انعقاد البرلمان أو في فتر  حلا ؛ 

تسااتهد  اتخاااذ تاادابير نظاارا  لوجااود حالااة ضاارورية 
سااااريعة فااااي ظاااارو  ال تحتماااال التاااايخير  علااااى أن 

فااااي أو  اجتمااااا   هييااااة التشااااريعيةالتعاااارض علااااى 
 . (48  2012)كميل  "عقد ت

وبموجاااا  هااااذ  الحالااااة يااااتم توزياااا  االختصاصااااات 
الدسااااتورية لصااااالل الساااالطة التنفيذيااااة  وذلاااا  علااااى 
حساااا  الساااالطة التشااااريعية؛ ألن الساااالطة التنفيذيااااة 

قاادر علااى مواجهااة الخطاار أو العااايف الااذ  األ هااي
ن ممارساااة (45  المرجااا  الساااابف) يهااادد الدولاااة . وا 

الساااااالطة التنفيذيااااااة لصااااااالحية التشااااااري  فااااااي حالااااااة 

الضااااارور  تعاااااد اساااااتثنال  علاااااى مبااااادأ الفصااااال باااااين 
الساااااالطات  فيحاااااال ريااااااي  الدولااااااة محاااااال المشاااااار  
بإصااادار تشاااريعات فاااي هاااذا المجاااا ؛ حفاظاااا  علاااى 

 . (14  2014)إبراهيم  اكيان الدولة وأمنه

وهااذا ماااا اساااتقر علياا  القضاااال الدساااتور  المصااار  
يضاااااااا  دواعيهاااااااا  فاااااااي تبريااااااار  لحالاااااااة الضااااااارور  وا 

قضاااايية   15( لسااانة 8وأهااادافها  فاااي الحكااام رقااام )
  والااااذ  جااااال فياااا   "يهااااد  7/12/1991بتاااااري  

النظااااااام التشااااااريعي االسااااااتثنايي للساااااالطة التنفيذيااااااة 
زنااااااة الدساااااااتير بموجاااااا  حالااااااة الضاااااارور  إلااااااى موا

المصااااااارية جميعهاااااااا بماااااااا يقتضاااااااي  الفصااااااال باااااااين 
السلطتين التشريعية والتنفيذياة مان تاولي كال منهماا 
لوظايفهاا فااي المجااا  المحاادد لهااا أصااال   وبضاارور  
قاااارار النظااااام فاااااي  المحافظااااة علااااى كيااااان الدولااااة وا 
رعوعهااااا إزال مااااا قااااد تواجاااا  فيمااااا بااااين أدوار انعقاااااد 

غيابهاا  مان مخاااطر  التشاريعية أو فاي حالاة الهيئة 
 تلو  نذرها أو تشخص األضرار التي توايبها".

وقد يحصل خلا بين مصطلل الضرور  وغيار  مان 
المصاااااااطلحات القانونياااااااة التاااااااي تااااااارتبا بموضاااااااو  
الصااالحيات الممنوحااة للساالطة التنفيذيااة فااي إطااار 
عالقتهاااا مااا  السااالطة التشاااريعية؛ فماااثال  ال باااد مااان 

الطااوار ؛ حياااث  التميااز بااين حالااة الضاارور  وحالااة
يعتقد البعض أنهما ينتميان لذات اإلطار؛ ألن كال 

 منهما يتم استخدام  في ظرو  غير عادية.
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وكااااذل  يجاااا  تميااااز حالااااة الضاااارور  عاااان اللاااااوايل 
التفويضية؛ فالسلطة التنفيذية قاد تماار  بناال  علاى 

التشااريعية بعااض اختصاصاااتها  الهييااةتفااويض ماان 
د  وتحاااات فااااي موضااااو  محاااادد ولفتاااار  زمنيااااة محااااد

رقابتهااا  فهااي تحتاااأل فااي هااذ  الحالااة إلااى تفااويض 
التشااااريعية لممارسااااتها بخااااال   الهييااااةخاااااص ماااان 

حالاااة الضااارور  التاااي تتمتااا  بهاااا السااالطة التنفيذيااااة 
 بموج  نص دستور . 

وكذل  ال بد من التيييد باين اللاوايل التفويضاية ياتم 
التشاااريعية بممارساااة  هيياااةالإصااادارها فاااي ظااال قياااام 

أو  اانعقادهاااااولاااااي  فاااااي حاااااا  عااااادم اختصاصاااااها 
)الطمااو   كما هو الحا  في حالة الضارور  اغيبته
. ولااااام يتضااااامن القاااااانون األساساااااي (524  1991

( نصااااا  صااااريحا  علااااى 2003الفلسااااطيني المعااااد  )
جاااواز تفاااويض التشاااري  ك يااار  مااان الدسااااتير التاااي 
نصاااات صااااراحة علااااى حااااف الساااالطة التنفيذيااااة فااااي 

أنظماة لهاا قاو  القاانون األحاوا  االساتثنايية إصادار 
  2010)كنعاان  العاد   كما هو الحا  في مصر

52-53). 

 الضوابط القانونية لحالة الضرورة .2-2

إن حالاااة الضااارور  تااايتي لمواجهاااة ظااار  اساااتثنايي 
تعاصااار  الدولاااة  وبموجبااا  يحاااف للسااالطة التنفيذيااااة 
إصاادار قااارارات لهاااا قااو  القاااانون. وإلحاااداث التاااوازن 

باادأ الفصاال بااين الساالطات بااين مباادأ المشااروعية وم
من جهة  وتفعيل نظرية االستثنال من جهة أخرى  
يشاااااتر  تاااااوافر عاااااد  شااااارو  فاااااي حالاااااة الضااااارور . 

في معظم موضو  الدراسة واتفقت الدساتير العرعية 
ن اختلفات فاي بعاض  هذ  الشارو  بإطارهاا العاام وا 

( مااااان القاااااانون األساساااااي 43) المااااااد فالتفاصااااايل  
( ماان 156(  والماااد  )2003الفلسااطيني المعااد  )
(  وما يقابلها فاي المااد  2014الدستور المصر  )

(  1952( ماااااان الدسااااااتور األردنااااااي المعااااااد  )94)
( 1962( من الدساتور الياويتي )71وأخيرا  الماد  )

 إلعمالها  ما يلي اشترطت 

 التيخير توافر حالة الضرور  ال تحتمل  .أ 

يشاااااااتر  إلعاااااااالن حالاااااااة الضااااااارور  تاااااااوافر حالاااااااة  
ضرورية ال تحتمل التيخير أو حتى االنتظار لحين 

التشااااااااريعية. ولاااااااام يحاااااااادد المشاااااااار   هييااااااااةالانعقاااااااااد 
الفلسااااااطيني ونظياااااار  المصاااااار  واليااااااويتي حاااااااالت 
الضاااارور  ولاااام ُياااارد أمثلااااة عليهااااا  حيااااث اعتباااار أن 

. إلااى أخاارى حالااة  نمااموجبااات كاال ظاار  تختلااا 
دير قيااااام حالااااة الضاااارور  ماااان عاااادمها متاااارو  فتقاااا

للسلطة التنفيذية  وال يشاتر  لتوافرهاا حصاو  حالاة 
نما تستلزم أن يكون خطرا  أو ضرور  غير  شاذ   وا 
ميلوفااة  وتتطلااا  سااارعة التااادخل فاااي ظااال اساااتحالة 

 هيياااااااةالتطبياااااااف القاااااااوانين العادياااااااة  وعااااااادم انعقااااااااد 
(. وذلااااااا  علاااااااى 57  2012التشاااااااريعية )كميااااااال  
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الااااانص األردناااااي  الاااااذ  حااااادد فاااااي المااااااد  خاااااال  
( من  الحاالت التي يمكن من خاللها توافر 94/1)

حالاااااة الضااااارور  "الياااااوارث العاماااااة؛ حالاااااة الحااااار  
والطاوار ؛ الحاجااة إلااى نفقاات ضاارورية ومسااتعجلة 

 ال تحتمل التيجيل".

وفااي هااذا السااياق ال بااد ماان اإلشااار  إلااى أن الاانص 
المصااااااار  الدساااااااتور  الفلساااااااطيني وكاااااااذل  نظيااااااار  

واليويتي منل صالحية إصدار القرار بمرتبة قانون 
وتقاادير حالااة الضاارور  لااريي  الدولااة  بينمااا الاانص 

  .حها لمجل  الوزرال بموافقة المل األردني من

فحالاااااة الضااااارور  يعاااااود تقاااااديرها للجهاااااة المختصاااااة 
بتقريرهااااا  وقاااااد قضاااات المحكماااااة الدسااااتورية العلياااااا 

قضاااايية   7ة ( لسااان11المصااارية فاااي القااارار رقااام )
ماااااااا يلاااااااي  "مااااااا ذهااااااا  إليااااااا   1/4/1978بتاااااااري  

المااادعي مااان أن رياااي  الجمهورياااة أصااادر القاااانون 
  دون أن تياااااااون هناااااااا  1960لسااااااانة  120رقااااااام 

ضااارور  ملحاااة إلصااادار  فاااي غيباااة مجلااا  األماااة  
مردودا  باين  تقادير قياام الضارور  ال يخضا  لمعياار 
نماااااا يت ي ااااار بت ي ااااار الظااااارو   فماااااا يعتبااااار  ثابااااات وا 

رور  فااي وقاات ماان األوقااات قااد ال يعتباار كااذل  ضاا
 في وقت آخر". 

قضااااااايية   5( لساااااانة 139القضااااااية رقاااااام ) وكااااااذل 
والصااادر  ماان المحكمااة الدسااتورية العليااا المصاارية  

  قضت  "إن تقدير الضارور  21/6/1986بتاري  
الداعيااااة إلصاااادار القاااارارات بقااااوانين عمااااال  بالماااااد  

لاااريي   ( متااارو 1971( ماان دساااتور عااام )147)
الجمهورية تحت رقابة مجل  الشع  باعتباار ذلا  
من العناصر السياسية التشريعية التي ال تمتد إليها 

 الرقابة الدستورية". 

ويتعين على الجهة المختصة بتقرير حالة الضرور  
ال سااتحكم  االلتاازام بمااا ورد فااي الاانص الدسااتور   وا 
 المحكمة الدستورية بعدم دساتوريت   كماا هاو الحاا 
فااااااي حكاااااام المحكمااااااة الدسااااااتورية العليااااااا المصاااااارية 

  بعاااااادم 2/1/2009( والصااااااادر بتاااااااري  18/15)
؛ 1981( لساانة 154دسااتورية القاارار بقااانون رقاام )

ألن  لم يكن هنالا  دليال علاى تاوافر الضارور  وفقاا  
( ماااان 147لمااااا هااااو منصااااوص علياااا  فااااي الماااااد  )

 (.1971الدستور المصر  )

 التشريعية   هييةالعدم انعقاد  .  

حتى تتمكن الجهة المختصة بتقرير حالة الضارور  
من ممارسة كافة الصالحيات المتاحة لهاا فاي هاذ  
الفتااار  مااان تشاااري  أحكاااام قانونياااة جدياااد  أو تعاااديل 

 لهييااةااألحكااام القانونيااة النافااذ  يشااتر  عاادم انعقاااد 
التشريعية؛ باعتبارها صاح  االختصاص األصيل 

ري   ويتمتاااااا  بصااااااالحية الااااااذ  يمتلاااااا  حااااااف التشاااااا
التشريعية منعقد  تماار   هييةالإصدار   فإذا كانت 



 نوار بدير وعاصم خليل

 

6 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

باااااذاتها اختصاصاااااها وتساااااقا إحااااادى شااااارو  حالاااااة 
 الضرور .

اإلشااار  إلااى أن المشاار  الفلسااطيني اسااتخدم  تجاادر
مصاااطلل "فاااي غيااار أدوار انعقااااد"  بينماااا المصااار  
"في غيبة مجل  الشع " والتي تشمل األخيار  فتار  

ر االنعقاد والعطلة السانوية التاي تفصال ما بين أدوا
باااااااين أدوار االنعقااااااااد  وفتااااااار  ماااااااا باااااااين الفصااااااالين 
التشاااريعي ي ن  وفتااار  وقاااا جلساااات مجلااا  الشاااع   

. بينماااااا (79  1982الااااادين جماااااا  ) وكاااااذل  حلااااا 
الدساااتور  األردناااي فقاااا فاااي الحالاااة التاااي حصااارها 

يكااااون فيهااااا مجلاااا  النااااوا  ماااانحال   أمااااا الدسااااتور 
"بين أدوار انعقااد مجلا  األماة ددها قد حفاليويتي 

 أو في فتر  حل ".

تعلاااااااااف القااااااااارارات بمرتباااااااااة القاااااااااانون بظااااااااارو   .أل 
 االستعجا  وبقدر الضرور  لمواجهتها  

يفتااارض أن تياااون القااارارات التاااي تصااادرها السااالطة 
التنفيذياااااااااة فاااااااااي حااااااااااالت الضااااااااارور  ذات عالقاااااااااة 
بالظرو  االساتثنايية  ومتصالة بشاكل مباشار بهاا  

لهاااا تجااااوز حااادود الظااارو  االساااتثنايية فاااال يجاااوز 
واالعتاااااادال علااااااى اختصاااااااص الساااااالطة التشااااااريعية 
األصااايل  وهاااذا ماااا يأكاااد رعاااا حالاااة الضااارور  باااين 

. (60  2012)كمياااال  تيااااون "ال تحتماااال التاااايخير"
فال باد أن يكاون محال القارار بمرتباة القاانون وهدفا  

متاليم م  الظر  االستثنايي الذ  تعاصر  الدولة  
أصااااادرت الجهاااااة المختصاااااة هاااااذا القااااارار  وبموجبااااا 

بقااانون  وهااذا مااا أيااد  القضااال الدسااتور  المصاار  
قضااايية  بتاااري   11( لساانة 13فااي القضااية رقاام )

  والااذ  جااال فياا   "أن التاادخل بهااذ  18/4/1992
التااااادابير يجااااا  أن يكاااااون مباااااررا  بحالاااااة الضااااارور  
وبالقدر الذ  يتناس  م  متطلباتها بوصفها تدابير 

 ة استثنايية". من طبيع

 هييااااةالعاااارض القاااارارات بمرتبااااة القااااانون علااااى  .د 
 التشريعية  

يجااا  علاااى السااالطة التنفيذياااة أو الجهاااة المختصاااة 
بتقريار حالااة الضارور  عاارض كافاة القاارارات بمرتبااة 

 هييااةالالقااانون التااي تتبناهااا خااال  هااذ  الفتاار  علااى 
تمتل  الحرية التامة في إقرارها أو  تيوالالتشريعية  

لهاااااا. حياااااث تعتبااااار حالاااااة اساااااتثنايية بموجبهاااااا إبطا
للسااالطة التنفيذياااة صاااالحية إصااادار قااارارات تتمتااا  
بقااو  القااانون فااي حاااالت الضاارور  التااي ال تحتماال 
التااااايخير  لاااااذل  يتعاااااين علاااااى هاااااذ  السااااالطة التاااااي 
تمااااااار  االختصاااااااص االسااااااتثنايي عاااااارض القاااااارار 

التشاااااريعية صااااااحبة  هيياااااةالبمرتباااااة القاااااانون علاااااى 
ذا االختصاص األ صيل؛ فإذا أقرتها تعتبر نافاذ   وا 

 لم تقرها تعتبر مل ية. 
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 هييااااااةالوالعلااااااة ماااااان عاااااارض هااااااذ  القاااااارارات علااااااى 
التشاااااااريعية وفقاااااااا  الجتهاااااااادات القضاااااااال الدساااااااتور  

 19( لساااااانة 40المصاااااار   ومنهااااااا القضااااااية رقاااااام )
( 159  والقضية رقم )1/6/2001قضايية بتاري  

  1/2/199قضاااايية  والصاااادر  بتااااري   18لسااانة 
لمراجعااة صاااح  االختصاااص التشااريعي األصاايل 
كافاااة اإلجااارالات التاااي تمااات فاااي غيبتااا   وحتاااى ال 
يتحو  هاذا االختصااص التشاريعي االساتثنايي إلاى 

 سلطة تشريعية مطلقة كاملة ال قيد عليها.

وتجااااااادر اإلشاااااااار  إلاااااااى أن القاااااااانون األساساااااااي لااااااام 
يتعاااارض لمحكااااام الخاصااااة بالتصااااويت علااااى هااااذ  

ت  األمااااااار الاااااااذ  يحااااااات م عليناااااااا االحتياااااااام القااااااارارا
للنصاااااوص العاماااااة الاااااوارد  فاااااي الاليحاااااة الداخلياااااة 
للمجلااااااااا  التشاااااااااريعي  التاااااااااي أصااااااااادرت القااااااااارارات 

  ويقصااااد (30  2015)خلياااال  باألغلبيااااة المطلقااااة
( ماان النظااام 1/9باألغلبيااة المطلقااة حساا  الماااد  )

 أيثريااااةالااااداخلي للمجلاااا  التشااااريعي الفلسااااطيني  "
 الحاضارين المجلا  أعضاال لعدد( واحد+  نصا)

 ".(التصويت) الرأ  أخذ عند

بينما نجد مثال  أن المشار  الياويتي اشاتر  لارفض  
المراسااايم بقاااوانين أغلبياااة خاصاااة "أغلبياااة األعضاااال 

وتبرير ذلا  أن المشار    "التي يتيلا منها المجل 
الياااويتي يرت ااا  آثاااار مختلفاااة فاااي حاااا  عااادم إقااارار 

ن ياازو  مااا كااان لهااا ماان المراساايم بقااوانين  وهااي أ

قو  قانون بيثر رجعاي  وهاذا يتطلا  أغلبياة خاصاة 
(  1962( مان الدساتور الياويتي )71طبقا  للماد  )

علااى خااال  القااانون األساسااي الفلسااطيني المعااد  
( وكااااااااذل  2014( والدسااااااااتور المصاااااااار  )2003)

( الاااذ  لااام يتضااامن مثااال 1952األردناااي المعاااد  )
 هذا النص.

 لضرورةالرقابة على حالة ا .3

تخضااااا  القااااارارات بمرتباااااة القاااااانون التاااااي تصااااادرها 
السااالطة التنفيذياااة ممثلاااة باااريي  الدولاااة فاااي الحالاااة 
الفلسطينية والمصرية واليويتية ومجل  الوزرال م  

الهيياة موافقة المل  في الحالة األردنية إلى مراجعة 
وأخااااارى رقاباااااة قضاااااايية؛ لضااااامان عااااادم  التشاااااريعية

اساات ال  الساالطة التنفيذيااة للصااالحيات االسااتثنايية 
الممنوحاااة لهاااا  أو تجاوزهاااا لضاااوابطها الدساااتورية  
فهذ  القرارات بقو  القانون تحتل ذات مرتبة القاانون 

التشاااريعية  حياااث ياااتم  الهيياااةالعااااد  الصاااادر مااان 
ين اساااتخدام هاااذ  المصاااطلحات لتمييزهاااا عااان القاااوان

)المرجاااا   التشااااريعية الهييااااةالعاديااااة الصااااادر  عاااان 
وفااااااي هااااااذا القساااااام يااااااتم التعاااااارض . (30السااااااابف  

وماااداها علاااى  للمراجعاااة اإلجرايياااة للهيياااة التشاااريعي
حالااة الضاارور   وماان ثاام يااتم االنتقااا  إلااى معالجااة 

 الرقابة الدستورية على حالة الضرور .
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  هيئة التشريعيةلل. المراجعة اإلجرائية 3-1

التشاااااريعية صاااااااحبة االختصاااااااص  الهييااااااة تماااااار 
األصاااايل بإصاااادار القااااوانين فااااي الحاااااالت العاديااااة  
مراجعااة اإلجاارالات والقاارارات بمرتبااة القااوانين التااي 
تااام تبنيهاااا فاااي حالاااة الضااارور   فهاااي األقااادر علاااى 
رقابااااة االختصاااااص الااااذ  كااااان ماااان المفتاااارض أن 
يمارساااااا  أصااااااال ؛ فااااااالقرارات بمرتبااااااة القااااااانون ماااااان 

األحكاام  ن أن تعد   أو تل ي أو توِقا بعاضالممك
جماااا  ) الهيياااة التشاااريعيةتها القانونياااة التاااي أصااادر 

 .(45  1982الدين 

فيجااااااا  علاااااااى الجهاااااااة المختصاااااااة بتقريااااااار حالاااااااة  
الضرور  عرض القارارات التاي تام اتخاذهاا فاي هاذ  

  إثباتااا  الحترامهااا مباادأ يةالتشااريع هييااةالالفتاار  علااى 
علاااى ساالطات الضاارور  لااام  المشااروعية  وأن القااايم

نماا ألسابا  اساتدعت  يلجي إليها لبواعاث خاصاة  وا 
 حدوثها.

( ماااااااااااان القااااااااااااانون األساسااااااااااااي 43إال أن الماااااااااااااد  )
( لاااااام تحاااااادد مواعيااااااد 2003الفلسااااااطيني المعااااااد  )

جااااارالات  هيياااااةالعااااارض القااااارارات بقاااااوانين علاااااى  وا 
التشريعية واقتصرت على وجو  عرضها علي  في 

الدساااتور  الفلساااطيني  أو  اجتماااا  يعقاااد   فاااالنص
ايتفااى بضاارور  عاارض هااذ  القاارارات بقااوانين علااى 

في أو  جلسة يعقدها بعاد إصادار  ةالتشريعي هييةال

القارار  وماان الناحياة العمليااة تام إصاادار العدياد ماان 
القاارارات بقااانون فااي الحالااة الفلسااطينية سااوال أثنااال 
رياسااة ياساار عرفااات أو رياسااة محمااود عبااا   إال 

م يعاااارض علااااى المجلاااا  التشااااريعي أن معظمهااااا لاااا
   وما زا  مطبف إلى اآلن.إلقرارها

الهيياة هذ  القارارات علاى  ويترت  على عدم عرض
جااازال    فاااي الموعاااد المحااادد  التشاااريعية الفلساااطينية

 أن وحياااااث .دساااااتوريا  باااااين تااااازو  قوتهاااااا القانونياااااة
 القااارار ساااريان وقاااا لوقااات تنظااايم مااان خاااال الااانص
 المجلاااااا  علااااااى عرضاااااا  عاااااادم حااااااا  فااااااي بقااااااانون 
 تفسير يمكن فإن  إقرار  وعدم عرض  أو  التشريعي

 يتوقاااا بحياااث  بقاااانون  القااارار ساااريان لصاااالل ذلااا 
 علاى العارض عادم تااري  مان بقاانون  بالقرار العمل

 ولاااي   اإلقااارار عااادم تااااري  أو التشاااريعي المجلااا 
 خليااال) بقاااانون  القااارار نفااااذ تااااري  مااان رجعاااي بااايثر

2015  30). 

( 1952( من الدساتور األردناي )44بينما الماد  ) 
ألزماات مجلاا  األمااة الباات بااالقوانين خااال  دورتااين 
متتاااااليتين ماااان تاااااري  إحالتهااااا  األماااار الااااذ  ينهااااي 
اإلشااااااكا  القااااااانوني حااااااو  القيمااااااة القانونيااااااة لهااااااذ  
 القرارات من تاري  إحالتها إلى تاري  إصدارها. 

تي الااذ  وكااذل  األماار فااي الاانص الدسااتور  اليااوي
أوجاا  عااارض المراساايم علاااى مجلاا  األماااة خاااال  
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خمساااة عشااار يوماااا  مااان تااااري  صااادورها  إذا كاااان 
المجل  قايما   وفي أو  اجتما  ل  في حالة الحال 
أو انتهاااال الفصااال التشاااريعي  فاااإذا لااام تعااارض زا  
بيثر رجعي ما كان لها من قو  القانون ب ير حاجة 

لام يقرهااا إلاى إصادار قارار باذل . أماا إذا عرضات و 
المجلاااا  زا  باااايثر رجعااااي مااااا كااااان لهااااا ماااان قااااو  
القااااانون  إال إذا رأى المجلااااا  اعتماااااد نفاذهاااااا فاااااي 
الفتااار  الساااابقة أو تساااوية ماااا ترتااا  مااان آثاااار بوجااا  

وهاااااااو ذات التوجااااااا  الاااااااذ  تبناااااااا  الدساااااااتور  .آخااااااار
(  فااااااي 147/2(  فااااااي الماااااااد  )1971المصاااااار  )

( لااام يتعااارض 2014حاااين أن الدساااتور المصااار  )
( بالقو   "إذا 156الموضو   وايتفى بالماد  ) لهذا

حدث في غير دور انعقاد مجل  النوا  ما يوجا  
اإلسرا  في اتخااذ تادابير ال تحتمال التايخير  يادعو 
رياااي  الجمهورياااة المجلااا  النعقااااد طاااار  لعااارض 
ذا كاااان مجلااا  الناااوا  غيااار قاااايم   األمااار عليااا . وا 
ن  يجاااوز لاااريي  الجمهورياااة إصااادار قااارارات بقاااواني

 على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة". 

التشاااريعية رقابتهاااا لبحاااث ماللماااة  هيياااةالوتماااار  
إصااادار القااارار بمرتباااة القاااانون مااا  حالاااة الضااارور  
ودواعيهاااا  حياااث تصااادى مجلااا  الشاااع  المصااار  

( 1971فاااي دور انعقااااد  األو  فاااي ظااال دساااتور )
للموضاااااااوعات التاااااااي نظمتهاااااااا المراسااااااايم بقاااااااوانين  

واعي إصدارها أثنال غياب   وكذل  فعال وتعرض لد

مجلاا  األمااة اليااويتي ببحااث حالااة االسااتعجا  فااي 
  1992( لسانة 128إصدار المرسوم بقاانون رقام )

وهااو األماار الااذ  اتبعاا  مجلاا  األمااة األردنااي فااي 
العديد من القوانين المأقتة التي تم رفضها ألسابا  

 .(79  2012)كميل  موضوعية

رارات بمرتبة القانون  فال يجوز ونظرا  لتمت  هذ  الق
التشااريعية إال بقاارار  هييااةالتعااديلها بعااد إقرارهااا ماان 

بمرتباااة قاااانون آخااار  أو قاااانون عااااد  صاااادر مااان 
التشاااريعية ذاتهاااا. ويجاااوز للجهاااة المختصاااة  هيياااةال

بتقرياار حالااة الضاارور  أن تسااح  القاارار بقااانون أو 
تل يااااا  عااااان طرياااااف عااااادم عرضااااا  علاااااى المجلااااا  

 أو  جلسة يعقدها. التشريعي في 

فال يجوز إل ال هاذ  القارارات بمراسايم رياساية حتاى 
التشاااريعية؛ ألن المراسااايم  هيياااةالوقبااال إقرارهاااا مااان 

الرياسااااية تحتاااال مرتبااااة قانونيااااة أدنااااى ماااان التشااااري  
العااااد   فاااال يجاااوز تعاااديلها أو إل ايهاااا إال بقااارارات 
ن لاام تياان  بقااانون الحقااة لهااا ذات المرتبااة  حتااى وا 

  وذلاا  خااال  مااا الهييااة التشااريعيةعلااى معروضااة 
قااام باا  ريااي  الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية محمااود 

( لسااانة 2عباااا   حياااث أل اااى القااارار بقاااانون رقااام )
بشاااااين تعااااااديل قاااااانون الساااااالطة القضااااااايية   2006

بشااين قااانون  2006( لساانة 3والقاارار بقااانون رقاام )
  وكاااذل  القااارار 1964( لسااانة 12الشاااركات رقااام )

بشين الهيية الفلسطينية لتنظيم  2006 بقانون لسنة
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قطاااااا  االتصااااااالت قبااااال حلاااااا أعضاااااال المجلااااا  
-30  2015)خليااال  التشاااريعي اليماااين الدساااتورية

31). 

 . الرقابة القضائية3-2

ال تيفااااي الرقابااااة البرلمانيااااة علااااى القاااارارات بقااااوانين 
نماا يجا   حتى تعتبر مشروعة مان كال الناواحي  وا 
مراجعاااااة جوانبهاااااا القانونياااااة التاااااي حاااااددها القاااااانون 
الدساااااتور   وتماااااار  المحكماااااة الدساااااتورية الرقاباااااة 

أو  الهيياة التشاريعيةعليها سوال قبال عرضاها علاى 
الدسااااتورية ؛ لبحااااث ماااادى التزامهااااا باألحكااااام هابعااااد

مشااااار إلياااا   (56  1995)العصااااار  الناظمااااة لهااااا
 . (88  2012)كميل في  

وتخاااتص المحكماااة الدساااتورية بشاااكل عاااام بالرقاباااة 
علااى دسااتورية القااوانين تنفيااذا  لمباادأ ساامو الدسااتور  
وما يترت  علي  مان ضارور  احتارام القواعاد األدناى 

وهااذا مااا . لمعلااى أو مااا يساامى  "التاادرأل الهرمااي"
القضااال الدسااتور  المصاار  فااي القضااية رقاام  أيااد 
  "إن 4/5/1985قضاااايية  بتااااري   2( لسااانة 28)

إقاارار مجلاا  الشااع  للقاارار بقااانون ال يرتاا  علياا  
سااوى مجاارد اسااتمرار نفاااذ  بوصااف  الااذ  نشااي علياا  
كقااارار بقاااانون  دون تطهيااار  مااان العاااوار الدساااتور  

 الذ  الزم صدور ".

كافاااااة المحااااااايم ومااااان الناحيااااااة القانونياااااة  تخااااااتص 
الدساااتورية فااااي فلساااطين ومصاااار واليوياااات واألردن 
بالرقابااة علااى دسااتورية القاااوانين  وياارى جاناا  مااان 
الفقااااا  أن القاااااانون الاااااذ  يخضااااا  لرقاباااااة المحكماااااة 
الدستورية هو القانون بالمعنى الواس   ذلا  أن كال 

قاعاااد   مااان حياااث الموضاااو قاعاااد  تشاااريعية عاماااة 
فااي قاارار بقااانون  قانونيااة سااوال وردت فااي قااانون أو

أو اليحااااااااة  فالمحكمااااااااة الدسااااااااتورية تراقاااااااا  علااااااااى 
التشاريعية   الهييةالتشريعات األصلية الصادر  عن 

والتاااي تتعااارض للدراساااة والبحاااث فاااي جميااا  مراحااال 
إعاادادها  فماان بااا  أولااى الرقابااة علااى التشاااريعات 
الفرعياااااة الصاااااادر  عااااان السااااالطة التنفيذياااااة التاااااي ال 

إلضاافة إلاى تنظيمهاا تتعرض لمثال هاذا النقاا   با
)الوحيااااااااد   لحريااااااااة المااااااااواطنين وأمااااااااورهم اليوميااااااااة

2004  97) . 

فرقاباااة المحكماااة الدساااتورية تمتاااد للتحقاااف مااان قياااام 
الشاااااارو  الواجاااااا  توافرهااااااا فااااااي القاااااارارات بقااااااانون  
باعتبارهااااااا ماااااان الضااااااوابا المقاااااارر  فااااااي الدسااااااتور 

عمال  بصافتهالممارسة ما نص علي  من سالطات  
 الفاأورد  الدستور ضمن ضوابا محدد   استثنايي 

 يجوز تعديها.

وتقااوم المحكمااة بالرقابااة؛ لضاامان عاادم تحوياال هااذ  
الساالطة االسااتثنايية إلاااى ممارسااة تشااريعية مطلقاااة  
فيااتم تقيياادها بالموازنااة بااين مقتضاايات مباادأ الفصاال 
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باااين السااالطات وضاااامان مباشااار  كاااال مااانهم للمهااااام 
ياة التاي تتطلا  المنوطة ب   وعاين االعتباارات العمل

تخويااااال رياااااي  الجمهورياااااة رخصاااااة التشاااااري  علاااااى 
ساااابيل االسااااتثنال لمواجهااااة حالااااة طاريااااة فااااي حااااا  

 أصاااااال  باااااذل  ةالمختصااااا الهيياااااة التشاااااريعيةغياااااا  
 .(80-79  2002)المنجي 

وال بد من اإلشار  إلى أن  ال يمكن اعتباار القارارات 
بقااااااو  القااااااانون علااااااى أنهااااااا ماااااان القاااااارارات اإلداريااااااة 

لرقابااااة المحااااايم اإلداريااااة  لياااان هااااذا ال  الخاضااااعة
يمنااا  المحاااايم الدساااتورية إذا ماااا اتصااالت بالااادعوى 
الدسااااااتورية وفقاااااااا  للطااااااارق المحاااااادد  فاااااااي األنظماااااااة 
القانونية المختلفاة أن تماار  الرقاباة علاى دساتورية 
القاااااارارات بقااااااو  القااااااانون  وماااااادى احتاااااارام السااااااالطة 
 المختصااااااة بتقريرهااااااا للضااااااوابا المحاااااادد  دسااااااتوريا  

 .(30  2015ليل )خ

وباااالعود  إلاااى النظاااام القاااانوني يمكااان مالحظاااة أن 
المحكماااااااة الدساااااااتورية العلياااااااا الفلساااااااطينية تخاااااااتص 
بالرقابااااة علااااى هااااذ  القاااارارات بقااااوانين وفقااااا  للماااااد  

( ماااان القااااانون األساسااااي المعااااد   والتااااي 103/1)
تاانص علااى  "تشااكل محكمااة دسااتورية عليااا بقااانون 

قاوانين واللاوايل والانظم وتتولى النظر  أ. دستورية ال
وغيرهاااا". وكاااذل  قاااانون المحكماااة الدساااتورية العلياااا 

( ونصاااات فيهااااا علااااى 24فقااااد نظمتاااا  فااااي الماااااد  )
اختصااااااص المحكماااااة فاااااي الرقاباااااة علاااااى دساااااتورية 

القااوانين واألنظمااة. ونظاارا  لالخااتال  بااين نصااوص 
هااااتين المااااادتين وشااامو  القااااانون األساساااي لعبااااار  

قاعد  "النو  الواحد" كنو  من "وغيرها"  فإننا نطب ف 
أنوا  التفسير  فكلمة غيرها تمتد إلاى القارار بقاانون 
النتمايهاااا إلاااى نفااا  العايلاااة التاااي تنتماااي إليهاااا ماااا 

 (. 118  2012سبقها )خليل 

وفيمااا يتعلااف باالجتهااادات القضااايية الدسااتورية فااي 
فلسطين في هذا اإلطار  يتم مالحظة أن المحكمة 

دسااااتورية قااااررت فااااي حكمهااااا رقاااام العليااااا بصاااافتها ال
  إلااااى 13/4/2010( الصااااادر بتاااااري  3/2009)

أن المحكماااااااة الماااااااذكور  مختصاااااااة بالرقاباااااااة علاااااااى 
دسااتورية القااوانين واألنظمااة بصااور  مطلقااة  فتشاامل 
القااوانين الصااادر  عاان المجلاا  التشااريعي والقاارارات 
الصاااااااادر  بقاااااااانون عااااااان رياااااااي  الساااااااطلة الوطنياااااااة 

( مااااااااان القاااااااااانون 43)الفلساااااااااطينية طبقاااااااااا  للمااااااااااد  
اان ماان رقابااة  األساسااي  فااالقرار بقااانون غياار محص 
المحكمااة الدسااتورية  واشااترطت لماانل الااريي  هااذ  
الصااااااالحية  أن يكااااااون المجلاااااا  التشااااااريعي غياااااار 
منعقااااااد  وتااااااوافر حالااااااة الضاااااارور  التااااااي ال تحتماااااال 
التيخير  نظرا  العتباار هاذا االختصااص اساتثناييا   

( ماااان 27( و)24) تااااانلاااانص الماد وذلاااا  اسااااتنادا  
 قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا.

( والمتعلقااة ببحااث 6/2012أمااا فااي القضااية رقاام )
  2012( لساااااانة 4دساااااتورية القااااارار بقاااااانون رقااااام )
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والصاااادر عااان رياااي  السااالطة الوطنياااة الفلساااطينية 
( والمتضااااامنة رفااااا  الحصاااااانة 43اساااااتنادا  للمااااااد  )

رد الطعااااان  البرلمانياااااة عااااان "دحاااااالن"  فقاااااد قاااااررت
بحجاااة أن هاااذا القااارار ال يرقاااى إلاااى القااارار بقاااانون 
لعااادم احتواياااا  علااااى قواعااااد عامااااة ومجاااارد  موجهااااة 

 لليافة.

بينما استقر القضال الدستور  المصر  إلى اعتبار 
القااارارات بقاااانون مشااامولة ضااامن الرقاباااة الدساااتورية 

قضاااايية  بتااااري   5( لسااانة 139وفاااي قرارهاااا رقااام )
لااااااى أن رقابااااااة المحكمااااااة   أشااااااارت إ21/6/1986

الدسااتورية العليااا تمتااد إلااى القاارارات بقااانون للتحقااف 
من شروطها  باعتبارهماا مان الضاوابا المقارر  فاي 
الدستور لتحديد ما نص علي  من سالطات؛ وكاذل  

قضااااااايية  بتاااااااري   18( لساااااانة 15القضااااااية رقاااااام )
  جاااااال فيهاااااا  "تمتاااااد رقاباااااة المحكماااااة 1/2/1999

ف ماااااااان قيااااااااام الشاااااااارو  الدسااااااااتورية العليااااااااا للتحقاااااااا
المنصااوص عليهااا فااي الدسااتور لهااذا االختصاااص 
االسااتثنايي  واحتاارام المواعيااد التااي تطلبهااا الدسااتور 

 في عرض القرارات على مجل  الشع ". 

أماااا حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية رقااام 
  أيااد 4/5/1985قضااايية  بتاااري   2( لساانة 82)

ة بالرقاباااة فيااا  علاااى اختصااااص المحكماااة الدساااتوري
علااااى األعمااااا  التااااي تشااااكل اسااااتثنال  عاااان األصاااال 
العاااااااام فاااااااي األماااااااور التشاااااااريعية  وجاااااااال فيااااااا   "إن 

نصوص الدستور تمثل القواعد واألصو  التي يقوم 
عليهااا نظاااام الحكاام فاااي الدولااة  ولااا  مقااام الصااادار  
باااين قواعاااد النظاااام العاااام التاااي يتعاااين االلتااازام بهاااا  

ر   وهااااااذ  القواعااااااد باعتبارهااااااا أساااااامى القواعااااااد اآلماااااا
واألصااو  هااي التااي ياارد إليهااا األماار فااي تحديااد مااا 
تتااااوال  الساااالطات العامااااة ماااان وظااااايا أصاااالية ومااااا 
تباشاار  كاال منهااا  وماان أعمااا  أخاارى اسااتثنايية ماان 
األصل العام  الذ  ينقضي بانحصاار نشااطها فاي 
ذا كانات  المجا  الاذ  يتفاف ما  طبيعاة وظيفتهاا  وا 

قااد أوردهااا الدسااتور علااى  هااذ  األعمااا  االسااتثنايية
ساااااابيل الحصاااااار  فااااااال يجااااااوز لتلاااااا  الساااااالطات أن 
تتعااداها  أو تجااور علااى الضااوابا والقيااود المحاادد  
لهااا  فيشااكل عملهااا حينيااذ مخالفااة دسااتورية تخضاا  

للرقاباااااة  -متاااااى انصااااابت علاااااى قاااااانون أو اليحاااااة-
القضااااايية التااااي عهااااد بهااااا الدسااااتور الااااى المحكمااااة 

. وبالتاالي يمكان القاو  الدستورية العليا دون غيرهاا"
 بين القرارات بقانون تختض  للرقابة الدستورية.

 الخاتمة .4

تتضمن التشريعات الوطنية حاالت استثنايية تشكل 
خروجااا  عاان األصاال العااام؛ وتتمثاال حالااة الضاارور  
فاااي إحااادى هاااذ  االساااتثنالات التاااي بموجبهاااا يحاااف 
للسااالطة التنفيذياااة ممثلاااة باااريي  الدولاااة فاااي الحالاااة 
الفلساااطينية والمصااارية واليويتياااة  ومجلااا  الاااوزرال 
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بموافقاااة الملااا  فاااي الحالاااة األردنياااة إصااادار قااارارات 
لهاااااا قاااااو  القاااااانون  وذلااااا  ضااااامن ضاااااوابا قانونياااااة 
محاادد  بااين تتااوافر حالاااة الضاارور  التااي ال تحتمااال 

التشااريعية غياار منعقااد    هييااةالالتاايخير  وأن تيااون 
 ارات بقانون. األمر الذ  يبرر إصدار مثل هذ  القر 

وتحتل القرارات بقو  القانون بمرتبة القاوانين العادياة 
التشااااااريعية  وتخضاااااا  هااااااذ   الهييااااااةالصااااااادر  ماااااان 

التشااااااريعية ماااااان  هييااااااةالالقاااااارارات بقااااااانون لمتابعااااااة 
الناحيااااااة اإلجراييااااااة؛ فهااااااي صاااااااحبة االختصاااااااص 
األصايل بإصادار القاوانين وتشاريعها  واألقادر علاى 

إل ايهااا. وال يمكاان اعتبااار تقرياار اسااتمرار نفاذهااا أو 
القاااااارارات بقااااااو  القااااااانون علااااااى أنهااااااا ماااااان القاااااارارات 
نماا  اإلدارية التي تخض  لرقابة المحايم اإلدارية  وا 
تخضاااااا  هااااااذ  القاااااارارات بقااااااوانين لرقابااااااة المحكمااااااة 
الدسااااتورية؛ لمتابعااااة ماااادى التاااازام الساااالطة التنفيذيااااة 
بالضاااااااوابا المحااااااادد  دسااااااااتورية  وضااااااامان وعاااااااادم 

 تجاوزها.
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 ة المصادر والمراجعقائم

 المصادر: -أوال

 التشريعات  -أ

   الوقاي  (2003)القانون األساسي الفلسطيني المعد  
 .19/3/2003بتاري   ( 2) الفلسطينية  عدد ممتاز

  (2016  معد  1952)الدستور األردني  
www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2016?lang=ar 

 ( 2014)المصر  ستور الد 

www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar 

 (1962) الدستور اليويتي  
www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar 
 

 األحكام القضايية  - 

 ( 28حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )
  المكتا  الفناي  5/4/1985قضايية  بتااري   2لسنة 
 .195  ص1  الجزل  3

 ( 139حكام المحكماة الدسااتورية العلياا المصارية  رقاام )
  المكتااااااا  21/6/1986بتااااااااري  قضاااااااايية   5لسااااااانة 
 .1  الجزل  3الفني  

 ( 8حكاااام المحكمااااة الدسااااتورية العليااااا المصاااارية  رقاااام )
  المكتااااا  7/12/1991قضاااااايية  بتااااااري   18لسااااانة 
 .35  ص1  الجزل  5الفني  

 ( 13حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )
  المكتااااا  18/4/1992قضاااااايية  بتااااااري   11لسااااانة 
 .285  ص1لجزل    ا5الفني  

 ( 15حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )
  المكتااااااا  1/2/1999قضاااااااايية  بتااااااااري   18لسااااااانة 
 .133  ص1  الجزل  9الفني  

 ( 40حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )
  المكتااااااا  1/6/2001قضاااااااايية  بتااااااااري   19لسااااااانة 
 .823  ص1  الجزل  9الفني  

 ( 18ساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )حكااام المحكماااة الد
 .2/1/2009قضايية  بتاري   15لسنة 

   حكااام المحكماااة العلياااا الفلساااطينية بصااافتها الدساااتورية
 .13/4/2010  بتاري  2009( لسنة 3رقم )

   حكااام المحكماااة العلياااا الفلساااطينية بصااافتها الدساااتورية
 .28/3/2012  بتاري  2012( لسنة 6رقم )

 :المراجع -ثانيا

  .لوايل الضرور  وضامانة . 1982جما  الدين  سامي
الرقاباااااة القضاااااايية  دراساااااة تحليلياااااة للقااااارارات بقاااااوانين 
واألوامااار العساااكرية ومااادى سااالطة القضاااال فاااي الرقاباااة 
. عليهااااااا بالمقارنااااااة ماااااا  النظااااااام المماثلااااااة فااااااي فرنسااااااا

   المعار .يسكندرية  منشاإل
  .صاااالحيات السااالطة التنفيذياااة 2015خلياال  عاصااام .

امتيازاتهاااااااا وحااااااادودها  الساااااااالطة الفلساااااااطينية كحالااااااااة و 
  دراسات في النظام الدستور  الفلسطينيدراسية. في  

. بيرزيااااات  كلياااااة الحقاااااوق واإلدار  العاماااااة  13-100
 جامعة بيرزيت.

  .منهجيااااااة البحااااااث القانونيااااااة . 2012خلياااااال  عاصاااااام
 . رام هللا  دار الشروق للنشر والتوزي .وأصول 

   السااااالطات الاااااثالث فاااااي . 1993  ساااااليمان. الطمااااااو
. الدساااااتير العرعيااااة المعاصاااار  وفااااي الفكاااار اإلسااااالمي

 القاهر   دار الفكر العرعي.
  .النظرياااة العاماااة للقااارارات . 1991الطمااااو   ساااليمان

 . القاهر   مطبعة عين شم .اإلدارية  دراسة مقارنة

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar
http://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar
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  . نظرية الضارور  فاي القاانون . 1995العصار  يسر
والتشااري  الحكااومي فااي فتاارات إيقااا  الحيااا  الدسااتور  
 القاهر   دار النهضة العرعية. النيابية.

  . القااااااااانون اإلدار  "اليتااااااااا  . 2010كنعااااااااان  نااااااااوا
 عمان  دار الثقافة للنشر والتوزي . األو ".

 .القرارات بقوانين الصاادر  عان " .2015 اللحام  محمد
ونيااااة ريااااي  الساااالطة الوطنيااااة الفلسااااطينية واآلثااااار القان

أطروحااة ماجسااتير فااي  المترتبااة عليهااا دراسااة تحليليااة"
 غز . -القانون  الجامعة اإلسالمية

  الدساااااااتور   القاااااااانون . 2005. الحمياااااااد عباااااااد متاااااااولي 
 الدساتورية المبااد  ما  المقارناة ما  السياسية واألنظمة

 .المعار  منشي   اإلسكندرية. اإلسالمية الشريعة في
  .الدسااااااتورية دعااااااوى عاااااادم. 2002المنجااااااي  محمااااااد .

 االسكندرية  منشي  المعار .
  .القضااااااال الدسااااااتور  فااااااي . 2004الوحيااااااد   فتحااااااي

فلساااااااطين وفقاااااااا  ألحكاااااااام القاااااااانون األساساااااااي المعاااااااد  
ومشااااارو  قاااااانون المحكماااااة الدساااااتورية العلياااااا  دراساااااة 

 . غز   مطاب  المقداد.مقارنة



كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


