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يـة اققـوو واادارا المامـة    كرسي الشيخ محد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي يف كل

فلســ،   سنشــ ت  جباممــة بيتيــو  وــو سول كرســي متقاــن يف القــانون الدســتوري والــدولي يف 

توري يف ويممـل بالتشـكيم مـح و ـدا القـانون الدسـ      . 2015وسعادت تفميل  عام   1996اجلاممة عام 
ً ـا  مـن اجل     . كلية اققوو واادارا المامـة باجلاممـة   اممـة لدولـة ر،ـر    جتـي  تسـمية السرسـي تسر

. 1996على ورفّيتها السرًة للجاممة منذ المام 
الة الفلس،ينية؛ الستغالهلا االرتقا  باملواضيح القانونية الدستورية والدولية  وبالتحديد اق": الرسالة

."مح املقتلفةمبا خيدم مااحل الشمب الفلس،يين  وخدمة اجملتمح وت،وير مؤسسات اجملت
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ــة املشــروعة الســالال  قــوو الفلســ،يني  ومــنحه      ــر  األساســية  بالوســائل القانوني م اقــيف يف تقري

ن صـون اققـوو   فضـال  عـ  . املاي  ومال قة كـل مـن يرتسـب اجلـرائم الدوليـة وقهـم و اسـكت        

 .والدوليواقريات املقتلفة ألفراد الشمب الفلس،يين ومحايتها على الاميد الوطين

بدعم



 *قائمة المحتويات

 
 

 خليل وعاصم توام رشاد
 الدستورية والحلول القانونية اإلشكاليات: فلسطين في الدولية االتفاقيات إنفاذ

 2019 كانون الثاني، أوراق المؤتمرات والنشاطات العامة(، فئة 1/2019ورقة رقم )
7 

 
Nora Taha & Asem Khalil 
Rethinking Executive Supremacy during Times of Crisis in Egypt 
Paper No (2/2019), Background Papers Module, January 2019 

19 

 

 ميرا صالحي
 حرب كجريمة اإلسرائيلية المستوطنات في بالنظر الدولية الجنائية للمحكمة اإلقليمي االختصاص

 2019 نيسان، (، فئة أوراق طلبة البكالوريوس3/2019رقم )ورقة 
43 

 

 إخالص ناصر
 الفلسطينية الحالة على وأثره الدولية الجنائية المحكمة نظام في القضائي التكامل مبدأ فعالية مدى

 2019 آب، البكالوريوس(، فئة أوراق طلبة 4/2019ورقة رقم )
71 

 

 سالم الشاعر
 والتحديات العقبات: المحكمة إلى إسرائيل
 2019 أيلول، أوراق سياساتية(، فئة 5/2019ورقة رقم )

101 

 

 عاصم خليل
 مقارن  دستوري  منظور من المواطنة
 2019 تشرين األول(، فئة المقاالت المترجمة، 6/2019ورقة رقم )

113 

 

 سلوى شكوكاني
 العام الدولي القانون  في االستباقي الشرعي الدفاع

 2019 تشرين األول، (، فئة أوراق طلبة البكالوريوس7/2019ورقة رقم )
141 

 
 
 
 
 
 

                                                           

رر *  ر ،ا لررقم كرل ورقرةجررى ترتيرا األوراق وفق  ويظهرر أسر ل عنرروان كرل ورقرة رقمهررا  .األصررلية اإللكترونيرة تهانسر الورقرة  ا لتراري  نشررر المسررتنأ أساس 
  وفئتها وتاري  نشرها.

. أمرا األرقرام الظراهرة فري األسر ل، فهري خاصرة )مستمرة فري جميرا المدلرأ( الص حاتأعلى  الظاهرةتشير أرقام الص حات في هذه القائمة إلى األرقام 
 .(غير مستمرة في جميا المدلأ)بكل ورقة 



 

 الزعارير ياراو  خياط ميرا أ وعليا، ناديا
 مقارنة تجارب ضوء في فلسطين: العدالة قطاع مكونات في قراءة

 2019 تشرين الثاني، مرجعية(، فئة أوراق 8/2019ورقة رقم )
165 

 

  يان  يطار
 فلسطين في الكنسي القضاء
 2019ول األكانون ، أوراق طلبة البكالوريوس(، فئة 9/2019ورقة رقم )

203 

 

 كوثر امريش
 الفلسطينية والتشريعات الدولية المواثيق ظل في اإلخبارية المواقع حجب

 2019ول األ، كانون البكالوريوس(، فئة أوراق طلبة 10/2019ورقة رقم )
227 

 

 ياسمين خميس وعاصم خليل
 2018والقرارات الدستورية خالل العام واقع النظام الدستوري الفلسطيني وتطوره: مراجعة ألهم األحداث 

 2019، كانون األول التقارير(، فئة 11/2019ورقة رقم )

261 

 

 عاصم خليل ورشاد توام
 المتوقعة والسيناريوهات المعضلة: الرئيس منصب في المفاجئ الشغور
 2019 كانون األول، سياساتية (، فئة أوراق12/2019ورقة رقم )

277 

 

 



 رشاد تـوام وعاصم خليل

 

االتف قياااااا ل ا يف  ياااااا    إنفاااااا   

اإلشك  ي ل ا ق نونيا   : فلسطني

  احللول ا يفستوري  

 

 
 2019يناير / كانون ثاني

 وحدة القانون الدستوري
Constitutional Law Unit 

7



 :بدعم من

اإلشاااك  ي ل : إنفااا   االتف قيااا ل ا يف  يااا    فلساااطني 

 ا ق نوني   احللول ا يفستوري 
 

 رش د توام  ع صم خليل
 

 شيماء حسن: التدقيق اللغوي

 

 (2019/1)سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونية 

 فئة أوراق املؤمترات والنشاطات العامة

Enforcing International Treaties in Palestine: 
Legal Obstacles and Constitutional Solutions 
[Arabic] 

Rashad Twam & Asem Khalil 

 
 
 
Birzeit’s Working Papers Series in Legal Studies (1/2019) 

Conferences  & Public Events Papers Module 

 Birzeit University ,2019 © جامعة بريزيت، 2019© 

 Constitutional Law Unit, Faculty of Law and Public احلقوق واإلدارة العامةالدستوري، كلية وحدة القانون 

Administration  

ويف حـا  ععـادة    ،فقـ  ميكن حتميل البحث لالستخدامات البحثيـة الشخيـية   

فهـاا تتـامل ملوافقـة وحـدة     ، ًاعلكرتوني ـ أو  ًاورقي ـ كـان  الطباعة أو التوزيع سـواء  

 . يف جامعة بريزيت الدستوري القانون 

  chairofcil@birzeit.edu :للتواصل واملعلومات باخليوص

 
 :  يف حا  االقتباس أو التوثيق جيب أن يتم التوثيق كما يلي

، سلســـلة أوراق عمـــل بريزيـــت  [العنـــوان]، [ســـم املؤلـــمل أو املـــؤل   كـــامالً ا]

، كليـة احلقـوق   ، وحـدة القـانون الدسـتوري    [رقم السلسلة]ة للدراسات القانوني 

 [. سنة النشر]واإلدارة العامة، جامعة بريزيت، 

  
  

ال تعرب اآلراء الواردة يف هاا املنشور حتت أي حا  من األحوا  عن املوقمل 

 .  الرمسي جلامعة بريزيت

 

This text may be downloaded for personal research 

purposes. Any additional reproduction for other purposes, 

whether in hard copies or electronically, requires the 

consent of the Constitutional Law Unit, at Birzeit University.  

Requests should be addressed to : chairofcil@birzeit.edu 

 

If cited or quoted, reference should be made as follows:  

[Full name of the author(s)], [Title], Birzeit’s Working Papers 

in Legal Studies [Series Number], Constitutional Law Unit, 

Faculty of Law and Public Administration: Birzeit University 

[year of publication]. 

  
The views expressed in this publication cannot in any 

circumstances be regarded as the official position of Birzeit 

University.  

  

Supported by: 

8



1 

  
 

 

 عاصم خليلـوام و ـاد تـرشـ

 دعيقمساعدة البحث: ميشلين 

 

 إنفاذ االتفاقيات الدولية في فلسطين:
 * اإلشكاليات القانونية والحلول الدستورية

 

I .المقدمة 

قببرار العمةيببع الةامببع باعلبببار ولسببيين دولببع أليببر عتببو وببك اممببب الملحببدة بمر بب  مراقبب     ايببع  عقبب 
  ذهببببل الرسبببميع اليلسبببيي يع لقبببدب  ببب ود ان تبببماب للةديبببد مبببن انلياقيبببال الدوليبببع 2012لشبببرثن يبببا ك 

ائبببع بلغبببل ووقبببا لببببتاللقديرالت حبببوالك م 2018ملةبببددة اميبببرا   علبببا شببب ى دوةبببال  وحلبببا   ايبببع عببباب 
وقبالع  مل القا ون امساسك اليلسيي ك عبن الل برثب بلحديبد عملبع مبن المسبائى ذال الة قبع  1الياقيع.

بآليال اليرويع وا  ياذ انلياقيال وك ال ظاب القا و ك البوي ك وم ا بع هبذال انلياقيبال وبك ال رميبع القا و يبع  
اذ انلياقيببال. ووببك هببذا السببياه  لبب لك هببذال يببارل عملببع مببن ااشبب اليال القا و يببع والةمليببع وببك ليبيببق وا  يبب
 الورقع للحاول لي يد للد ااش اليال ولقديب لو يال بش   ا. 

                                                           
ديبوان اليلبو   ظم با    شبرها وبك العرثبدة الرسبميعت تانلياقيال الدوليع اللك ا تمل إلي با دولبع ولسبيين ويهميبعبة وان تمن  دوة  قدمل هذال الورقع *

 وقد عر  ليوثر الورقع لغايال ال شر. .2018 ا ون يول  24بلارثخ وك راب هللا واللشرثع  
امول  عبدب انليباه علبا مةيبار واحبد  وبالبةد يةلمبد مةيبار لةبدد الويبائق  والببةد ا  بر : عبدة اعلبباراليلةذر لقديب إح ائيع دقيقع وك توء  1

يع(. اليالبث  عبدب قيباب يةلبر انلياقيع وبرلكونل ا ولةدي ل ا الياقيع واحدة. اليا ك  عدب  شر انلياقيبال الدوليبع وبك العرثبدة الرسبميع االوقبائع اليلسبيي 
(  www.mofa.pna.ps/ar/archives/13674انلياقيببببال عبببببر موقة بببا االكلرو ببببك م ببببذ عبببباب اا ظببببر القائمببببع: و ارة ال ارعيبببع بلحببببديث قائمببببع 

مبا يشب د وبك مبد  مسب وليع ( مبن القائمبع ببين الحبين وا  بر ايسبقل وبك ال سبخ ام يبرة م  با شبةار البو ارة بPDFواكليائ ا بإ دار  سبخ إلكلرو يبع ا
الراببع  وعبود لبباين وبك البيا بال ببين محلبو  قبوائب و ارة ال ارعيبع والموقبع الرسبمك ل مبب الملحبدة ل لياقيبال اللبك  الو ارة عن دقع محلويبال القائمبع( 

ال امس  عدب إم ا يع انرلكان وقل لموقع اممب الملحدة المبذ ور  نقل بارال بانهلمباب علبا انلياقيبال اللبك  ( https://treaties.un.orgلرعاها ا
 لرعاها اممب الملحدة.

 .2018 ا ون امول  22م حظع: عميع الروابل المشار ل ا وك هذال الورقع  اسلرعةل بلارثخ 
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 ، جامعة بريزيت.احلقوق واإلدارة العامة، كلية دستورّيوحدة القانون ال

هببى ( 1ليببره هببذال الورقببع ي يببع يسببئلع مر  ثببع: ا
باام ان انعلداد مباشرة بقاعدة موعودة بالياقيبع 

مبببا هبببك م ا بببع ( 2ا دوليبببع يمببباب مح مبببع وي يبببع 
انلياقيببال الدوليببع تببمن ال رميببع اللشببرثةيع وببك 

هبببى باام بببان ( 3ا ال ظببباب القبببا و ك اليلسبببيي ك 
اعلببببببببببار ين للحقبببببببببوه والحرثبببببببببال البببببببببواردة وبببببببببك 

 اول ولم يدا لل انلياقيال الدوليع م ا ع دسلورثع 
(   بببببان ل امبببببا ح بببببر  يببببباه IVهبببببذال امسبببببئلع ا

 (.III(  ولحديد يبةاد ااش اليع اIIالموتوع ا

II. :حصر نطاق الموضوع 

 اسلبةاد الةر  الدولك:  .1

انلياقيببببال الدوليببببع والةببببر  الببببدولك  الم ببببدران 
الوقببببل الببببذ   امساسببببيان للقببببا ون الببببدولك. ووببببك

لةلبر ويه انلياقيال الدوليع مل مع ميراو ا ملبا 
لحققبببل للبببد اليرويبببع  وبببإن الةبببر  البببدولك ملببب ب 
لعميع الدول  ون ي لقص لق ي ه وك الياقيبال مبن 

ووبببك الوقبببل  2للبببد القيمبببع اال اميبببع لعببباال الكاوبببع.

                                                           
هبببببدال لةببببباب لقبببببا ون المةاويي بببببا الياقيبببببع مبببببن ( 38ا ظبببببر: المبببببادة ا 2

 ملوورة عبر الرابل اللالك:. 1969/1980
hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.h
tml 

القتيع الملةلقع بام شبيع الةسب رثع وقرار مح مع الةدل الدوليع وك ت
 ي ببببباراألوا وتبببببدها ا ي ببببباراألوا تبببببد الونيبببببال وشببببببه الةسببببب رثع وبببببك 

 . 1986 وح ثران/ يو ي 27 ت  وكالملحدة اممرث يع(
لميالةع مل ص القرار باللغع الةربيع: اممب الملحدة  مبوع  امح باب 

-1948واليلبببباو  واموامببببر ال ببببادرة عببببن مح مببببع الةببببدل الدوليببببع ا
]الوييقبببببببببببببببببع رقبببببببببببببببببب:  226-212(  1992( ا] يوثبببببببببببببببببورد : 1991

ST/LEG/SER.F/1:ملوور عبر الرابل اللالك    
 

الذ  للمسد به الدول بسبيادل ا لعباال انلياقيبال  
اب إلببببا يرويببببع ي  مببببن وبببب  لقببببدب علببببا ان تببببم

انلياقيبببببال إن عبببببن إرادة حبببببرة ببببببإل اب ذال بببببا بمبببببا 
ي بببببلقص مبببببن سبببببيادل ا  وبببببإن البببببدول لقبببببر تبببببم ا 
با لقبببباص سببببيادل ا لعبببباال الةببببر  الببببدولك  الببببذ  
يش ى الل امبا قا و يبا بال سببع للبدول. ووبك الواقبع  
وك حال اللةارد ببين القبوا ين الوي يبع والقبا ون 

علببداد بالقببا ون الببدولك الببدولك الةروببك  يم ببن ان
الةروببك يمبباب المحبباكب الوي يببع. وباللببالك  ن يييببر 
هبببذا الم بببدر عظبببيب ااشببب اليع  وبامسببباس هبببو 

 ليس موتوع الورقع  ول ذا  سلبةدال. 

 اللميي  بين ي  ا  انلياقيال الدوليع:  .2

عببرل الةبببادة علبببا اللمييبب  ببببين ي بببواع انلياقيبببال 
ا ه ببا اللمييبب  مببا ية ي بب 3مببن  بب ل عببدة ي ائيببال 

ببببين اي لبببين مبببن للبببد الي ائيبببال: لل بببى الي ائيبببع 
امولببببببا ببببببباللميي  بببببببين انلياقيببببببال اللببببببك لتببببببع 
الل امال علا دولع لعاال شب ص خ بر/ يشب اص 
مبببببببببن يشببببببببب اص القبببببببببا ون البببببببببدولك اانلياقيبببببببببال 
اللةاقديع(  وانلياقيال اللك لتبع الل امبال علبا 
دولببببببع لعبببببباال مواي ي ببببببا واا سببببببان ب ببببببيع عامببببببع 

انلياقيبال الشببارعع(. يمبا الي ائيببع اليا يبع  ولميبب  ا

                                                                                    
 www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-
1948-1991-ar.pdf  

مقدمبببع لدراسبببع القبببا ون البببدولك :  ببب ه البببدين عبببامر  مبببي ا ظبببر  3
 .174-169(  2003االقاهرة: دار ال  تع الةربيع   الةاب
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 (2019/1) فئة أوراق املؤمترات والنشاطات العامة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

بببين  بب يين مببن انلياقيببال الشببارعع: انلياقيببال 
 الم ش ة لم ظمال دوليع  وانلياقيال القاعديع. 

ألالبببا ن يييببر ال بب   امول وببك  ببى ي ائيببع ييببع 
إشببببببب اليال وبببببببك إ ياذهبببببببا  بح بببببببب ين انلياقيبببببببال 

 ظب الم درعبببع تبببمن هبببذا اللو بببي  عبببادة مبببا لببب
خليببببببببببال إ يبببببببببباذ يح ام ببببببببببا ب  ببببببببببوص واتببببببببببحع 

وألالبا ما لحيى الي بى وبك ال  اعبال  4و رثحع.
ال اشبببببببئع ب  و ببببببب ا لع بببببببال  بببببببار  القتببببببباء 
الوي ك  ما حع الونيع القتائيع لمحاكب يو لعان 
دوليبببع يو مبببا شبببابه. وعلبببا هبببذا امسببباس  سبببلبةد 
انلياقيال اللةاقديع  وانلياقيال الشارعع الم شب ة 

دوليع  ويما يبقا قيبد ال ظبر انلياقيبال  لم ظمال
الشببببارعع القاعديببببع. وهببببذا ال ببببوع مببببن انلياقيببببال 
عببادة مببا يييببر ااشبب اليال عمومببا  ووببك السببياه 
ن لةبيببر تانلياقيببال  اليلسببيي ك بشبب ى  بباص. وا 
الدوليعت ويما يلك ي  ذ بامساس بالمي وب التيق 

 السابق لحديدال اانلياقيال الشارعع القاعديع(.

 

                                                           
الياقيبع اممبب الملحبدة ( مبن 186ا ظر علبا سببيى الميبال: المبادة ا 3

 . ملوورة عبر الرابل اللالك:1994/1982لقا ون البحار لةاب 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreem
ents/texts/unclos/unclos_a.pdf 

. 1948دسلور م ظمع ال حع الةالميع لةاب ( من 75والمادة ا
 ملوور عبر الرابل اللالك:

https://www.who.int/governance/eb/who_constit
ution_ar.pdf 

( مببببببببببن الياقيببببببببببع ويي ببببببببببا لقببببببببببا ون المةاهببببببببببدال لةبببببببببباب 66والمببببببببببادة ا
   ايشير للرابل سابقا(. 1969/1980

III. :تحديد أبعاد اإلشكالية 

لمببببا  ا ببببل الببببدول لقببببدب علببببا يرويببببع انلياقيببببال 
الدوليبببببببببع ببببببببببإرادة حبببببببببرة وواعيبببببببببع ايو هبببببببببذا هبببببببببو 
الميبببرود(  ول بببا ين ل لبببار: اي( لوقيبببل إقبببدام ا 
علببببا للببببد اليرويببببع  ا ( الببببلحي  علببببا بةببببد 
يح بباب انلياقيببال اللببك ن لم ببع ذلببد  ا ( خليل ببا 
الوقيبببع ول بببديق  يو ا تبببماب  يو سبببواها(  واد( 

امح ببباب اللبببك الل مبببل ب بببا بموعببب   يرثقبببع إ يببباذ
دراع بببا وببك  ظام بببا القبببا و ك.  للببد انلياقيبببال  وا 
ن وسبببببحع اارادة والحرثبببببع للدولبببببع وبببببك ذلبببببد ن  وا 
ي لقص من قيمع انلياقيع ذال ا  ولكن ي ير علا 
سبببرثان انلياقيبببع وبببك ال ظببباب القبببا و ك مبببن حيبببث 

 اللوقيل والمد . 

  ن السببياه اليلسببيي كب  ببوص ووببك اللةقيبب  
 :بد من لسعيى الم حظال اللاليع

 اللوقيل:  .1

يقبببببببدمل ولسبببببببيين علبببببببا ان تبببببببماب ل لياقيبببببببال 
الدوليببببع وببببك سببببياه لياعببببى ويببببه عببببام ن: امول  
لرقيع وتع ولسيين وك اممب الملحدة إلا  يع 
تدولعت بمر   مراق   بما ي ال انعلراتبال اللبك 
 ا ل لواع  ا سابقا باللش يد بلواور للد ال بيع 
لغايبببببال ان تبببببماب للم ظمبببببال الدوليبببببع ويرويبببببع 

قيببال الدوليببع  ويا يببا  اسببل دام ا ل  تببماب انليا
إلببا انلياقيببال الدوليببع  بب داة م اكيببع وببك ال ببراع 

ن  بب  هببذين الةبباملين -اليلسببيي ك ااسببرائيلك. وا 
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ييرحبببان إشبببب ان يشبببب د وببببك مببببد  لببببواور اارادة 
الحبببببرة الواعيبببببع  ولك  بببببا مشببببب لع دا ليبببببع  ولبببببيس 

لبببع باام بببان اللبببذرع ب بببا لةبببدب إ يببباذ الل امبببال الدو 
 بموع  للد انلياقيال.

 اللحي :  .2

يسببببببببل د  الببببببببلحي  تاسببببببببلبةاد يو لغييببببببببر اميببببببببر 
القبببا و كت ل ح ببباب المبببلحي  علي بببا. ووبببك الوقبببل 

ألالبيببع انلياقيببال  -يو ن لمبا ع–البذ  للببيب ويببه 
الدوليع اليرويبع مبع البلحي  علبا بةبد يح ام با 
امببببن أليببببر مببببا ي ببببون الببببلحي  تم اويببببا لموتببببوع 

وعلببببا الببببرألب مببببن  ببببون  5ت( المةاهببببدة وألرتبببب ا
 يببار الببلحي  قببد يقببر للشببعيع الببدول اللببك لشببد 
بإم ا يببببع قيام ببببا بعميببببع انلل امببببال الببببواردة وببببك 

مببع –قوا ي  ببا وواقة ببا  انلياقيببع  ولببدوة ا للكييبب 
مبببع امح ببباب المبببلحي  علي بببا  ولسبببح   -الوقبببل

وإن ولسيين لبب لبلحي  علبا ي  مبن  6لحيظال ا 
ا تببمل إلي ببا. دوليببا هببذال  يح بباب انلياقيببال اللببك

 يوة لحس  ليلسيين  ولكن عمليا  ا ل  يوة 
ألير مدروسع  وقد ييبر علي با بب  رثب  الةبام ن 

 المذ وران خ يا. 

                                                           
 با لقبا ون المةاهبدال لةباب يي/د( مبن الياقيبع و2/1( وا19المادلان ا 5

1969/1980. 
للع بببع المة يبببع ببببالحقوه ( 24( مبببن اللةليبببق الةببباب رقبببب ا4اليقبببرة ا 6

ملبببوور  .1994عببباب  (52االمد يبببع والسياسبببيع  ال بببادر وبببك دورل بببا 
 :اللالك الرابلعبر 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc24.html  

 خليع اليرويع:  .3

مببن بببين عببدة خليببال ن للببد ى انلياقيببال الدوليببع 
ووبببك الوقبببل البببذ  لبببب يببب ظب ويبببه  7وبببك لحديبببدها 

القببببببببا ون امساسببببببببك هببببببببذا الموتببببببببوع  ا لببببببببارل 
الممارسببببع اليلسببببيي يع خليببببع ان تببببماب المباشببببر. 
ووك الواقع واقمل هذال ا ليع ااش ال  وك تبوء 
 و  ببا لسبب ى ااقببداب علببا يرويببع انلياقيببال  ون 
لليب سبليع المراعةبع لع بع ي بر   و بان بإم بان 

يين ب ذا الكب من انلياقيبال الرئيس ين يل ب ولس
 علا ش ى دوةال.

  ياذ: يرثقع اا .4

للببببدول لحببببل شببببةار سببببيادل ا  وبمببببا يلواوببببق مببببع 
ال ظامين القبا و ك والسياسبك اللبذيتن للب اهمبا  ين 

ون يميبببى ل يبببر  8ل لبببار امسبببلو  ام سببب  ل بببا 
للبببد امسبببالي  مياتبببلع وبببك امكيبببر ديمقراييبببع  
بقببدر مبببا يةباببر عمبببا ارلتببه  بببى دولببع مبببن  ظببباب 

البذ   تالوحبدةتوبةد الدول للب ا  ظاب ي اسب ا  
مباشببببرة  انلياقيببببال الدوليببببع حيبببب  الل ييببببذ يببببد ى 

عبب ءا مببن ال ظبباب وبشبب ى تيولمببالي كت  باعلبارهببا 
 ظببباب  دول ي بببر     ويمبببا للب ببباالقبببا و ك البببوي ك

بقبببببا انلياقيبببببال الل امبببببا علبببببا ي البببببذ  عتالي ائيبببببت

                                                           
 5  ط الةباب القبا ون البدولك: محمبد المعبذو   حبول ا ليبال ا ظر 7

   .515  (2004  م شورال الحلبك الحقوقيعابيرول: 
  ومن ذلبد وبك مرةيكدل علا ذلد مح مع الةدل الدوليع يكير من  8

اسبببابقع ااشبببارة  تقتببيع  ي ببباراألوا تبببد الونيبببال الملحبببدة اممرث يبببعت 
 .(219ص 
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 (2019/1) فئة أوراق املؤمترات والنشاطات العامة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 إنل بببببببب قا و ببببببا  اوببببببذا  لك  ببببببا ن  الح ومببببببال
مبببببن  ببببب ل لحوثبببببى   لبببببد ى السبببببليع اللشبببببرثةيعب

لبببب  9إلبببا قبببا ون وي بببك.   للبببد انلياقيبببالمحلبببو 
يرسب ال ظاب الدسلور  اليلسيي ك ال يك م مبب 

  واتببببحع م  مببببن ال ظببببامين  وذلببببد مببببا يتببببا
 لإلش اليع بةدا خ ر.

IV. :األسئلة المركزية المطروحة 

 مباشـــر  االعتـــداد باإلمكـــان الســـ ال األول:  ـــل
 محكمـــة أمـــام دوليـــة باتفاقيـــة موجـــود  بقاعـــد 
 وطنية؟

علبببببا يبيةبببببع  لةلمبببببدهبببببذا السببببب ال عبببببن ااعاببببببع 
 :  ووقا لما يلكالحالع القائمع

 يبيةع ال ظاب القا و ك القائب:  .1

من ألير العائ  ذلد وك البدول اللبك للببع ال ظباب 
ام علوس سببببو ك اقببببا ون الةمببببوب  ميببببى المملكببببع 
الملحببببدة ويسببببلراليا و  ببببدا(  حيببببث ن ل يببببذ قواعببببد 
انلياقيبببببال الدوليببببببع وي يببببببا مببببببا لببببببب لة ببببببس وببببببك 
اللشرثع الوي ك. وذلد مبن حيبث المببدي. يمبا وبك 
البببدول اللبببك للببببع ال ظببباب ال لي بببك االقبببار   ميبببى 
ور سببا وألالبيببع الببدول الةربيببع بمببا وي ببا ولسببيين(  

 وذلد يةلمد ووقا للحالع القائمع   ما يلك:

                                                           
عمببر الة ببور وممببدوه الةببدوان وميسبباء بيتببون  تمرلبببع المةاهببدة  9

 –معلبع دراسبال الدوليع وبك اللشبرثةال الوي يبع والدسبلور امرد بكت  
 .79-77(  2013ا 1(  عدد 40  معلد اعلوب الشرثةع والقا ون 

 اليراغ واللةارد:  .2

وبببببك حبببببال  ا بببببل القاعبببببدة القا و يبببببع البببببواردة وبببببك 
انلياقيع الدوليع ن للةارد مع قاعدة وي يع من 
درعببببع قببببا ون وبببب علا  وباام ببببان انعلببببداد بللببببد 

 ل للد القاعدة للةارد القاعدة. يما وك حال  ا
مببع قاعببدة وببك ال ظبباب القببا و ك مببن درعببع قببا ون 
وبب علا  وليببار ه ببا مسبب لع م ا ببع انلياقيببع الدوليببع 
وببببك ال رميببببع اللشببببرثةيع. وهببببذا مببببا يحيل ببببا ليببببره 

 الس ال اليا ك.

قببى ل باول السبب ال اليبا ك  ن ببد مببن ااشبارة إلببا 
ةبى ين  شر انلياقيال وك العرثدة الرسبميع ن يع

م  ببا بحببد ذالببه مل مببع  و ببك مل مببع للدولببع حلببا 
دون  شبببببببرها  ملبببببببا عبببببببر  ان تبببببببماب إلي بببببببا يو 
الم ادقع علي ا. يما ال شر وك العرثدة الرسميع  
ولببببببه ألببببببرد خ ببببببر يل ببببببى بببببببإع ب الم ببببببايبين 

ن ية ببك  بالقببا ون  الياقببا وقاعببدة الةلببب بالقببا ون.
هذا اليره دعوة إلا عدب  شر انلياقيال  ولك ه 

لل كيببد علببا  بببون انلياقيببال اللبببك ا تببمل ل بببا ل
ولسببيين بالببل  اوببذة  ومل مببع حلببا قبببى  شبببرها. 
وقد ي ون ي س  خليع للقرثر  شبر هبذال انلياقيبال 
ايو الياقيببال ي ببر  قببد ل تببب ل ببا ولسببيين ول يببذ 
لعاها( هو لقرثر ال شر اليبور  مبن يبر  ديبوان 

ن اليلبببو  واللشبببرثع ذالبببه  وبببور  يببباذ انلياقيبببع  دو 
ا لظبببار لقرثبببر ذلبببد مبببن يبببر  ييبببع ع بببع دا ليبببع 
 ا ببل. ون يتببير ين ي شببر مة ببا مرسببوب الببرئيس 
بلقرثر لقبديب يلب  ان تبماب ل لياقيبع. وه با مبن 
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التبببببرورة بم بببببان الل كيبببببد علبببببا تبببببرورة مراعببببباة 
البببديوان ل شبببر  سبببخ رسبببميع مبببن للبببد انلياقيبببال 

 باللغع الةربيع. 

االتفاقيات الدوليـة  ي مكانة ما الس ال الثاني: 
ضــمن المرميــة التشــريعية فــي الننــام القــانوني 

 الفلسطيني؟

ااشبب اليع الظبباهرة ين القببا ون امساسببك لببب يحببدد 
للببببد الم ا ببببع  بشبببب ى واتببببب و ببببرثب. وباللببببالك 
شبببب ليا ه الببببد وببببراغ. ولكببببن موتببببوعيا قببببد لكببببون 
ه الببد قاعببدة  سببلل م ا ب بباء علببا و م ببا للقببا ون 

ا هببببذا امسبببباس اعل ببببدل امساسببببك. وألالبببببا علبببب
ن عببببباو ل ا ل ا ببببب ا  المح مبببببع الدسبببببلورثع  وا 
وعا بببل ال ببوا  بريي ببا  وإتبباوع إلببا مببا وقةببل 
بببببه المح مببببع المببببوقرة مببببن ل بببباقد ويمببببا ورد وببببك 

لببببببب يي ببببببى بببببببين لببببببارثخ  10اي ببببببين مببببببن قرارال ببببببا 
 ببدورهما يكيببر مببن ي يببع يشبب ر وي يببع يسببابيع  

من وإن المح مع الموقرة  اقتبل  يسب ا حلبا تب
القبببرار اليبببا ك وحبببدال. وباللبببالك باام بببان الحبببديث 

 عن موتةين للل اقد:

 

                                                           
( وببببك القتببببيع رقببببب 4/2017قببببرار المح مببببع رقببببب االقببببرار امول:  10
ايةبببن دسبببلور (   بببادر بلبببارثخ دسبببلورثع -قتبببائيع 2( لسببب ع 12ا

  والقببببببرار اليبببببببا ك: قببببببرار المح مبببببببع رقبببببببب 2017لشببببببرثن يبببببببا ك  19
دسببلورثع اليسببير -قتببائيع 3( لسبب ع 2( وببك اليلبب  رقببب ا5/2017ا

 . 2019خذار  12دسلور (   ادر بلارثخ 

يةببببن  – 4/2017الل بببباقد بببببين القببببرارثن ا .1
 ليسير دسلور (: – 5/2017دسلور ( وا

قبببررل المح مبببع المبببوقرة وبببك قرارهبببا امول تسبببمو 
انلياقيببببببال الدوليببببببع علببببببا اللشببببببرثةال الدا ليببببببع 

الوي يبببع والدي يبببع ]...   بمبببا يلبببوا]ء ب مبببع ال ويبببع 
يمبببا وبببك  11واليقاويبببع للشبببة  الةرببببك اليلسبببيي كت.

قرارهببببببا اليببببببا ك  وراحببببببل المح مببببببع المببببببوقرة قبببببببى 
م يبببببوه الح بببببب لتبببببي  ميبببببردة تالةاديبببببعت عقببببب  
عبببارة تاللشببرثةال الدا ليببعت  وببك  ببى مببرة ذ ببرل 
وي بببا للببببد الةبببببارة محيلببببع لقرارهببببا السببببابق. وذلببببد 

نلياقيببببال للم ببببد للقببببول وببببك م يببببوه الح ببببب ين ا
الدوليببع يسببما مببن اللشببرثةال الدا ليببع تالةاديببعت 

ووقببا –اوقببل(  ويد ببا مببن القببا ون امساسببك الببذ  
لسبببببببمو عليبببببببه وييقبببببببع إعببببببب ن  -للمح مبببببببع ذال بببببببا

 انسلق ل. 

 – 5/2017تمن القرار االدا لك الل اقد  .2
 ليسير دسلور (: 

وببببببك هببببببذا القببببببرار  قببببببررل المح مببببببع المببببببوقرة ين 
بذال ا قا و ا ييبق وك ولسيين   تانلياقيع ن لةد

وا  مبببا ن ببببد ين لكلسببب  القبببوة مبببن  ببب ل مرورهبببا 

                                                           
بال  وص  ي درل وحدة القا ون الدسلور  وك عامةبع بير ثبل  11

وحبببببدة القبببببا ون   ا ظبببببر: البببببعورقبببببع موقببببب    حيبببببى إلي بببببا لةبببببدب ااي
حبببببول ح بببببب المح مبببببع  ورقبببببع موقببببب تالدسبببببلور  بعامةبببببع بير ثبببببل  

الدسبببلورثع ب  بببوص م ا بببع انلياقيبببال الدوليبببع وبببك ال ظببباب القبببا و ك 
 . ملوورة عبر الرابل الم ل ر:2017 ا ون يول   اليلسيي كت

 https://goo.gl/2tbx6J 

14

https://goo.gl/2tbx6J
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بالمراحى الشب ليع الواعب  لواورهبا ا بدار قبا ون 
دا لك مةين ا ياذهات. وه ا  لساءل:  يب  سباغ 
للمح مببع المببوقرة ين لقببرر ذلببد وببك الب ببد اليالببث 
مببن م يببوه الح ببب  وببك الوقببل الببذ  قببررل ويببه 

ول مببببببن م يببببببوه الح ببببببب ذالببببببه ين وببببببك الب ببببببد ام
القا ون يد ا من انلياقيع  ب لمبال ي بر :  يب  
يرل ن  يباذ انلياقيبع وهبك امسبما  علبا  بدور 
قبببا ون وهبببو امد بببا و  بببى ذلبببد ووقبببا لمبببا قررلبببه 

 المح مع الموقرة.

إن المرعع الي ى للحديد م ا ع انلياقيبع الدوليبع 
هببببببببو قاتببببببببك الموتببببببببوع االقاتببببببببك ال ظببببببببامك/ 

الشبببببرعك/ القاتبببببك اادار / القاتبببببك  القاتبببببك
الةسبب ر (  ولببيس المح مببع الدسببلورثع  ولقاتببك 
الموتوع ين يعل د  ووك حال ا ل   انعل اد 
بببين القتبباة  ومرعةيببع درعببال اللقاتببك بال  ايببع 

اول ببببا وببببك  مردهبببا لمح مببببع عليببببا  ول بببا ين لقببببرر
اللعربع امرد يع يسوة حس ع  ويما رس له مح مع 

لبيس باام بان و بب الم ا بع السباميع و  12.اللمييب (
للمح مع الدسلورثع الموقرة ووقا لقاعدة تمن يملد 
امكيببببببببر يملببببببببد امقببببببببى بالتببببببببرورةت  والمح مببببببببع 
الدسلورثع  احبع ا ل باص علي با ين للعباو ال  
ن بالل مشرعا دسلورثا ان قاتيا للدسبلورثع(   وا 
ملةديببببع علببببا ا ل بببباص السببببليع الل سيسببببيع يو 

 يسيع المةدلع بش ى يده.السليع الل س
                                                           

  تا ظببببر: الة ببببور والةببببدوان وبيتببببون  تمرلبببببع المةاهببببدة الدوليببببع 12
84-85. 

هببببذال ااعابببببع الةامببببع يو اليبيةيببببع لسبببب ال يلةلببببق 
لقاتك بال رميع اللشرثةيع  إذ ي ون الي ى وي ا 

. ولكبن وببك مواع بع ااشبب ال القبائب وببك الموتبوع
 السياه اليلسيي ك ه الد ح ن خ ران:

 ع اللشرثةيع:اءمالمو  .1

الشببروع بلةببديى القببا ون الببوي ك بمببا يل اسبب  مببع 
انلياقيال الدوليع. ي ون هذا ال يار ترورثا وك 
حبببال لب بببك وع بببع ال ظبببر القائلبببع بلسببباو  م ا بببع 
انلياقيببال الدوليببع مببع القببوا ين الةاديببع. يمببا وبببك 
حبببال لب بببك وع بببع ال ظبببر القائلبببع بببب ن انلياقيبببال 

لبداد ب با الدوليع مل مع بش ى مباشر  ويم ن انع
يمببببباب المحببببباكب الوي يبببببع  ولسبببببمو علبببببا القبببببوا ين 
الةاديع  وي ون وك حي  ا هبد  المواءمبع إع  يبا  
و اشببيا  لقاعببدة موعببودة ي بب  بح ببب وعودهببا وببك 

 انلياقيع الدوليع.

ان سبببببببببحا  مبببببببببن انلياقيبببببببببال اللبببببببببك لييبببببببببر  .2
 13اللةبببارد العببباد مبببع اللشبببرثةال الوي يبببع 

  :ء لحيظالوا عادة ان تماب إلي ا مع إبدا

ن  شعع علا هبذا الحبى  لمبا سية سبه مبن خيبار 
سياسببيع سببلبيع لل ببار .  مببا ين عا بببا  مببن ا راء 
يةلقببببد بةببببدب إم ا يببببع ان سببببحا  مببببن انلياقيببببال 
ال ا ببببع بحقببببوه اا سببببان ملببببا لببببب ل كيببببد هببببذال 
الحقبببوه للم ببببايبين ب بببا. وقببببد لب بببل هببببذا الببببري  

                                                           
ميببببى تالياقيببببع القتبببباء علببببا عميببببع يشبببب ال اللمييبببب  تببببد المببببريةت  13
 .(CEDAWا
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علببا  اللع ببع المة يببع بحقببوه اا سببان اللببك لسبب ر
ليبيبببق الة بببد البببدولك ال ببباص ببببالحقوه المد يبببع 

 14والسياسيع.

 للحقـوق  أن اعتبار باإلمكان الس ال الثالث:  ل
 مكانــة الدوليــة االتفاقيــات فــي الــوارد  والحريــات
 دستورية؟

مببن بببين عميببع انلياقيببال  وببإن نلياقيببال حقببوه 
  عةبى بةبد البدول اميبى  با   ا ةا  اا سان وت
امرع لبببببين   ي ببببباراألوا  والم سبببببيد( ين البرا ثبببببى  

ويمببا بقيببع  15لتببة ا وببك م ا ببع موا ثببع للدسببلور 
وم اط هذا الوتع ال باص   م ه انلياقيال يد ا

ل ببببببذال انلياقيبببببببال هببببببو محلواهبببببببا ولببببببيس شببببببب ل ا 
 انعلبارال اللاليع  الياقيع. وباللالك  ووك توء 

باام ببببان اندعبببباء ين لمحلببببو  الياقيببببال حقببببوه 
اا سببان وببك السببياه اليلسببيي ك م ا ببع دسببلورثع  

 حلا قبى يرويع ولسيين وك للد انلياقيال:

                                                           
(ت  15الميوتيع الساميع لحقوه اا سان  ت حييع الوقائع رقب ا 14

 د.ل. ملوور عبر الرابل:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/F
actSheet15Rev.1ar.pdf  

لةببباب  البرا ثبببى( مبببن دسبببلور 5المبببادة اا ظبببر مبببع بةبببد اللبببباين:  15
لةببببباب  امرع لبببببين( مبببببن دسبببببلور 75  المبببببادة ا2017مةبببببدل  1988
 1917لةباب  الم سبيد( من دسبلور 1  المادة ا1994مةدل  1853
 1987لةببببباب   ي ببببباراألوا( مبببببن دسبببببلور 46والمبببببادة ا  2015مةبببببدل 
 .  2014مةدل 

اال سبب ع الةربيببع باام ببان ميالةببع هببذال الدسببالير عبببر الموقببع اللببالك 
ب  بببببببوص دسبببببببلور  البرا ثبببببببى وامرع لبببببببين  وال سببببببب ع اا علي ثبببببببع 

 :م سيد و ي اراألوا(ب  وص دسلور  ال
 www.constituteproject.org 

 المحلو  الةروك نلياقيال حقوه اا سان: .1

إن يأللببب  محلبببو  الياقيبببال حقبببوه اا سبببان وبببك 
ي بل ا قواعببد عرويببع  عببر  لق ي  ببا وببك الياقيببال. 

 ببان للةببر  الببدولك ذلببد السببمو حلببا علببا  ولمببا
حسبا  سبيادة الدولبع  وبإن لق ي به وبك الياقيبال ن 
ي ببببببلقص مببببببن قيملببببببه لي ببببببون بدرعببببببع يد ببببببا مببببببن 

 الدسلور.

 /ي( من القا ون امساسك:10إحالع المادة ا .2

/ي( مببن القببا ون امساسببك احقببوه 10إن المببادة ا
اا سببببببببان وحرثالببببببببه امساسببببببببيع مل مببببببببع وواعبببببببببع 
انحلراب(  لةلبر مد   وعاهيا ل علداد بالم ا ع 
الدسببلورثع لمحلببو  الياقيببال حقببوه اا سببان  وببك 
تببببببوء هببببببذال ااحالببببببع الدسببببببلورثع.  اهيببببببد عمببببببا 
لتببم له وييقببع إعبب ن انسببلق ل االلببك اعلبرل ببا 

 مع الدسلورثع يسما مبن القبا ون امساسبك( المح
 16من إشارال موع ة لحقوه اا سان.

                                                           
 هبببببببك ولسبببببببيين دولبببببببع تإنيببببببببر  مبببببببا عببببببباء ب بببببببا بال  بببببببوص:  16

 واليقاويببببع  الوي يببببع هببببوثل ب ييببببورون  وي ببببا  ببببا وا يي مببببا لليلسببببيي يين
 مةلقببببدال ب وي ببببا ول ببببان الحقببببوه  وببببك الكاملببببع بالمسبببباواة وثلملةببببون 

 ديمقرايببببك  ظبببباب ظببببى وببببك اا سببببا يع  و ببببرامل ب والسياسببببيع الدي يببببع
 ورعايبع امحب ا  لكبوثن وحرثبع البري  حرثبع يسباس علا يقوب برلما ك
 الةببدل وعلببا امأللبيببع  قببرارال امقليبع واحلببراب امقليببع حقببوه  امأللبيبع

 يسبباس علببا الةامببع الحقببوه  وببك اللمييبب  وعببدب والمسبباواة انعلمبباعك
للببوور  سبب ع . ت]...  والرعببى  المبرية بببين يو اللببون  يو الببدين يو الةبره 

موقبع مر بب  المةلومبال البوي ك اليلسبيي ك تووببات  مبن ااعب ن عببر 
 الرابل اللالك:من   ل 

 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4938  

16

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1ar.pdf
http://www.constituteproject.org/
http://www.constituteproject.org/
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4938
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4938
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. اللبببببب اب وييقببببببع إعبببببب ن انسببببببلق ل بببببببااع ن 3
 الةالمك لحقوه اا سان:

 وك توء ما  ل ل إليه المح مع الدسلورثع وك
  ليسببببببببير دسببببببببلور ( – 5/2017اقرارهببببببببا رقببببببببب 

باعلبار وييقع إع ن انسلق ل يسما م ا بع مبن 
اوبغد ال ظبر عبن موقي با مبن  القا ون امساسك

  ولما  ا ل وييقع إعب ن انسبلق ل هذال ال ليعع(
يعل ببببل  ببببراحع اللبببب اب دولببببع ولسببببيين بببببااع ن 

ولما  ا ل انلياقيال  17الةالمك لحقوه اا سان 
يبببار القبببا و ك لتبببع ااالدوليبببع لحقبببوه اا سبببان 

ممارسببببع الحقببببوه الم يولببببع بببببااع ن الةببببالمك  ل
وبببإن محلبببو  الياقيبببال حقبببوه اا سبببان ذو م ا بببع 

ثع ن لقببى عببن مسببلو  القببا ون امساسببك  ر دسببلو 
 18إن لب لساو  م ا ع إع ن ااسلق ل.

                                                           
 اممببببب بمببببباد  الل ام ببببا ولسببببيين دولببببع ولةلببببنالوييقببببع: تورد وببببك  17

 ]... ت. اا سان  لحقوه  الةالمك وبااع ن ويهداو ا الملحدة
ما  ال العدل اليق ك قائما حول القيمع القا و يبع لإلعب ن الةبالمك  18

لو بببيع  /لحقبببوه اا سبببان  وبببك تبببوء  و بببه شببب ليا عببببارة عبببن قبببرار
 ببادرة عبببن العمةيببع الةامبببع ل مببب الملحبببدة  ون يرلقببك إلبببا مسبببلو  

 -يو اللشب يد وبك قيمبع ااعب ن–انلياقيع الدوليع. ولكبن هبذا العبدل 
ن قيمع له حال وعود وييقع دسلورثع لةلن إلل ام ا ب ذا ااعب ن. ببى 
ه هك بذلد لم حه م ا ع يعلا من م ا ع انلياقيال الدوليع  للرلقبك بب

 إلا مسلو  ال ص الدسلور  ذاله الذ  يعلن الل امه به.
لوعبببه   بببذا ي بببذ ببببه المعلبببس الدسبببلور  اللب بببا ك  ل سيسبببا علبببا مبببا 
لتبببببم له مقدمببببببع الدسببببببلور مببببببن إللبببببب اب بببببببااع ن الةببببببالمك لحقببببببوه 

(  1/2013(  ا2/2001اا سببببببببببببان. ا ظبببببببببببببر مبببببببببببببي  القبببببببببببببرارال: ا
لبببببببببس: (. ملبببببببببوورة ببببببببببال ص الكامبببببببببى عببببببببببر موقبببببببببع المع6/2014ا

controle-http://www.cc.gov.lb/decisions   
لعبببدر ااشبببارة إلبببا ين هبببذا اللوعبببه ليلببب  يساسبببا ين يقبببرر المعلبببس 
 مسبقا مساواة القيمع القا و يع لمقدمع الدسلور مبع مبوادال. وذلبد ابلبداء  

 (.  1/1997(  يب يكير  راحع وك القرار ا4/1996بموع  القرار ا

 :ما يلك وعليه  يماب للد ااش اليال   ر  

علببا المحبباكب اليلسببيي يع ليبيببق انلياقيببال  .1
الدوليبببببببع لحقبببببببوه اا سبببببببان بشببببببب ى مباشبببببببر  

مببببببببببببن القببببببببببببا ون  /ي(10بموعبببببببببببب  المببببببببببببادة ا
 .وييقع إع ن انسلق ل/يو و  امساسك

يم ببن اليةببن بةببدب دسببلورثع لشببرثع م ببال   .2
لحقببببببوه اا سببببببان مةلمببببببدين علببببببا ااحالببببببع 

ييقببع و للبب اب إ/يو   و/ي(10الببواردة وببك المببادة ا
 . وب بببذاببببااع ن الةبببالمك إعببب ن ااسبببلق ل

ي ببون ل امببا علببا المح مببع الدسببلورثع إبيببال 
ي  لشرثع يو مادة ي ال  انلياقيبال الدوليبع 
لحقوه اا سان   و  با حقبوه إ سبان  واعببع 

 19وليس باعلبارها الياقيع دوليع. الليبيق 

                                                           
 -ب ببببببيل ا للببببببد– ويمببببببا لببببببه  ببببببلع باعلمبببببباد انلياقيببببببال الدوليببببببع 19
لبببببل الرقابببببع علببببا دسببببلورثع القببببوا ين مببببن قبببببى المحبببباكب   مرعةيببببعت

والمعببالس الدسببلورثعت  يقببول رئببيس المعلببس الدسببلو  اللب ببا ك: تيبببدو 
ب ممارسببع رقابببع علببا دسببلورثع القببوا ين ين القاعببدة الةامببع  هببك عببد

بانرلكبببا  علبببا انلياقيبببال الدوليبببعت اللبببك تن لشببب ى قيةبببا  عببب ءا  مبببن 
ايسبببلةرد يح امبببا للقتبباء الدسبببلور  وبببك   بببدا ’ت الكللببع الدسبببلورثع’

وور سببا(. ولكببن مببع ذلببد  وببك بةببد الببدول اميببى يلبا يببا  سبببلووي يا  
اقيبببببال الدوليبببببع لحقبببببوه بلعي ببببا  ب بببببان  وألي يبببببا بيسببببباو(  لشببببب ى انلي

اا سببببان يو بةتبببب ا عبببب ءا  مببببن الكللببببع الدسببببلورثع  إمببببا اسببببل ادا إلببببا 
  بببوص  بببرثحع ببببذلد وبببك الدسبببلور  يو ووقبببا نعل بببادال راكم ببببا 
القتاء الدسلور . ا ظر: عمبر سبليمان  تمرعةيبع انلياقيبال الدوليبع 

ب واعليببع انلياقيببال الدوليببع يمبباوببك قببرارال المعلببس الدسببلور ت  وببك: 
ابيبببببرول: الم سسببببببع  المحببببباكب الوي يبببببع: خليببببببال الحمايبببببع والليبيببببببق

 . 42-41(  2016اللب ا يع للسلب امهلك الدائب  
بغببد ال ظببر عببن هببذا العببدل  وببإن ال ليعببع اللببك  ل ببل إلي ببا هببذال 
الورقببببع ن للةببببايا مببببع انلياقيببببال الدوليببببع لحقببببوه اا سببببان ب و  ببببا 

ا سبببان اللببك  يل بببا القبببا ون الياقيببال  وا  مبببا ل ببلع محلواهبببا بحقببوه ا
امساسك وك المادة المذ ورة  ولكو  ا لتع اايبار القبا و ك للحقبوه 
الببببببواردة وببببببك ااعبببببب ن الةببببببالمك الببببببذ  الل مببببببل بببببببه وييقببببببع إعبببببب ن 

 انسلق ل. 
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Nora Taha* & Asem Khalil** 
 

Rethinking Executive Supremacy 

during Times of Crisis in Egypt*** 
 

I. Introduction 

Recent political and legal developments within the Arab world have resurrected 
previously dormant historical debates and endowed them with a new life and vitality. 
The doctrine of a separation of powers has been prominent within these debates, being 
repeatedly reasserted, and even celebrated, as a means through which political 
authority may be appropriately dispersed and distributed. These ongoing developments 
bring to mind Hannah Arendt’s Between Past and Future: Eight Exercises in Political 
Thought, which assigned political crisis in the questioning of the human condition, along 
with the various obstacles that impede its fuller realization. 

The series of political developments that occurred in the aftermath of Mohammad Ben 
Azizi’s self-immolation in 2011 clearly meet the threshold of ‘political crises’. In the 
aftermath of this event, political authority within the region has been challenged to an 
unprecedented extent. In seeking to contribute to these ongoing develop-pments, legal 
theorists and academics have sought to develop a constitutional theory that can be 
directly addressed to the crises that currently afflict the Arab world.  

                                                           
* A fellow legal researcher at the Constitutional Law Unit in Birzeit University.  
** Professor of Law, and H.H. Shaikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani Chair in Constitutional and International Law, 
Birzeit University.  
***

 This paper has been written as a draft to evaluate the general situation in Egypt in regard to the dynamics 
between the three branches and the army within the context of the emergency status; it was further developed to 
the paper “From Manshiya to Alexandaria: Examining the process of rationalizing, constitutionalizing, and 
normalizing the Emergency status in Egypt” forthcoming in Spring 2019.  
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The persistence of authoritarian regimes 
in the Arab world presents a clear rese-
arch puzzle to these academics. How can 
this persistence, taking unprecedented 
levels of political mobilisation into acco-
unt, be explained? A number of explana-
tions have been provided – weaknesses 
within opposition movements, insuffic-
iently developed civil agencies and 
established hierarchies and patronage 
systems have all been proposed and put 
forward at different points.  

In building upon Eva Bellin’s contribu-
tion, this article instead begins from the 
proposition that the strange persistence 
of Arab authoritarianism can be attribu-
ted to ‘the effective manipulation of 
political institutions’ (Bellin 2012, 128). 
Conceivably, this manipulation could be 
theorized with reference to incumbent 
presidents, along with the huge 
preponderance of power in their hands. 
However, we could, with equivalent 
justification, turn to a number of other 
reference points. These include   the 
suspension of civil liberties and political 
rights during political emergencies, the 
gulf between parliamentary representa-
tives and their constituents and the 
fictional legitimacy derived from 
elections that are little more than a 
façade.  

In taking the ‘effective manipulation of 
political institutions’ as its starting point, 
this paper seeks to contribute to wider 
constitutional debates. It critically appr-
aises the Egyptian application of the 
separation of powers doctrine, with a 
view to establishing how this constitu-
tional doctrine has been constructed 
and re-constructed. It offers an analysis 

of Egyptian institutions, which seeks to 
identify how they responded to the 
2011 public uprisings. It asks whether 
these institutions made a positive (e.g. 
succeeded in escaping structurally 
rooted roles) or negative (further 
accelerated or exacerbated an ongoing 
constitutional crisis) impact during the 
course of the uprisings.  

The incumbent regime, which was the 
object of these popular protests, 
consisted of a centralized presidency 
and depoliticized institutions (Stacher 
2012, 55). It was headed by Hosni 
Mubarak, who had been at its head for 
three decades (he came to power in 
1981). Power had been concentrated in 
the presidency for a substantial period 
of time, with this feature having 
endured through successive preside-
ncies (Nasser, Sadat (50) and then 
Mubarak) and ideological shifts (such as 
the shift from Pan-Arabism to nationa-
lism). Executive centralism can therefore 
be appropriately described as an 
enduring feature of the Egyptian state. 
Throughout this period, there was 
always the danger that the President 
would exercise the executive preroga-
tive at times of crisis, thus manipulating 
insecurity (real or perceived) with a view 
to increasing its own ’prestige, influence 
[and] political power’ (Jenkin 2011, 556). 
This paper addresses itself to this 
problematic of Egyptian executive 
supremacy over the course of three 
chapters. The first chapter examines 
how the doctrine of a separation of 
powers is legally enshrined within 
Egypt’s 2014 constitution, which also 
gives the President a range of exception-
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nal powers, including the ability to 
dissolve parliament and veto parliame-
nttary acts. This chapter focuses upon 
the historical development of each 
institution and seeks to explain its 
specific contribution to a wider 
constitutionnal process. Texts play a 
very limited role. The predominant 
emphasis is instead upon how these 
institutions function in practice.  

The second chapter engages with the 
question of how powers were separated 
during the authoritarian and post-
revolutionary periods. This is particularly 
important because it contri-butes an 
enhanced understanding of how the 
different branches interacted at 
particular points in time. This chapter 
therefore builds upon Levi’s observation 
that a closer engagement with the 
historical dynamics between political 
institutions in the region can help to 
calculate ‘the consequences of proposed 
realignment of government power and 
what may be lost in the process’ (Levi 
1976, 327). A more sustained engage-
ment with the function of the legisla-
ture, the executive, the judiciary and the 
army can contribute considerable insight 
into the wider function or purpose of 
the government. It can also highlight 
how weaknesses within certain bran-
ches served to justify, and thereby 
perpetuate, executive supremacy.  

The final chapter then engages with two 
practical elements that have substan-
tially contributed to the perception that 
executive and presidential supremacy 
are increasing. The first element can be 
traced back to legality and the second 
originates within legitimacy. Legitimacy 

can conceivably derive from a number of 
sources– the leader can present them-
selves within the lineage of predece-
ssors, invoke national symbols or appeal 
to the antecedents of state authority 
(e.g. cultural or religious reference 
points). Alternatively, as this chapter 
demonstrates, it is possible that emerg-
ency status may well come to function 
’as the new paradigm of government’ in 
the expression of Georgio Agamben 
(2005). 

 

II. The Separation of Power in 
the Post-Revolutionary 
Period  

The doctrine which holds that power 
should be separated first emerged 
within a western context. Vile suggests 
that it should be viewed as a response 
to the question of how the government 
should be controlled. On this reading, 
the doctrine limits the exercise of power 
(Vile 2012, 2) by disaggregating or 
distributing it. Cooper strikes a more 
critical note when he suggests that the 
doctrine contributed to ’a governance 
structured based on compromise, not 
theoretical coherence’ (1994, 362) – 
this, he maintains, was the final 
outcome of a system of checks and 
balances that ‘hoped to restrain the 
ability of either to dominate’ (2005). 

In drafting this article, we deliberately 
sought to first engage the provisions 
that were put in place by the post-
revolution constitution. Specific emph-
asis was placed upon the intended 
political system and the anticipated 
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functions of each branch. We then 
sought to address the question of how 
these branches functioned in practice 
during the 2014 uprisings. We arranged 
this for one main reason, in which we 
did not want to give rise to the 
misconception that the 2014 constitut-
ion directly derived from the practices of 
the respective branches during the 
uprising. On our reading, it was actually 
the opposite – the constitution provides 
one of the main justifications for the 
maintenance of executive supremacy 
and military supremacy.  

On the 25th January 2011 the Egyptian 
people began to mobilize, setting in 
process a motion that would ultimately 
result in the overthrow of an 
authoritarian regime that had endured 
for 30 years. A month later, after 
unprecedented unrest, Omar Suleiman, 
Mubarak’s Vice-President declared that 
Mubarak would no longer be President. 
The Supreme Council of the Armed 
Forces (SCAF) was delegated executive 
powers and assumed responsibility for 
leading the transition period and 
establishing the basis for free elections.  

Subsequent to a SCAF declaration, the 
1971 Constitution was then suspended. 
When free elections were held in 2012, 
Mohamed Morsi was elected as 
President and Islamist parties comman-
ded a majority within the parliament. 
The Constituent Assembly then began to 
draft a new constitution. From the 
outset, its ability to represent social 
groups and interests was drawn into 
question – the majority of the Assembly 
were Islamists, and was dominated by 
their salfaists allies (Meyer-Resnde 

2014, 6) and it only included four 
women. Far from addressing social 
tensions and unrest, it seemed just as 
likely that the new constitution would 
further inflame an already violent and 
deeply polarized political atmosphere 
(2014). 

These concerns were given further 
credence when Morsi granted himself 
unlimited power in the name of ‘the 
revolution’ and made limited provision 
for judicial oversight (Haimerl 2014, 13) - 
the role of the Supreme Constitutional 
Court (SCC) was restricted to reviewing 
electoral laws passed by the parlia-
ment.1 Article 132 of the 2012 Constitut-
ion establishes that the President is the 
guardian of the separation of power 
doctrine. Article 104 provided the 
President with the ability to veto 
parliamentary bills. The 2012 Constitut-
ion did not significantly diverge from the 
model that preceded it and it failed to 
address the wider public concerns that 
had given rise to the uprising in the first 
instance.  

In 2013, the SCAF intervened in the 
domestic political process again. General 
(now Field Marshal) Abdel-Fatah El-Sisi 
declared that Morsi was no longer the 
                                                           
1 Article (177): “The President of the Republic or 
the House of Representatives submit the bills that 
govern political rights as well as presidential, 
legislative, and local elections to the High 
Constitutional Court before issuing them, so that 
the Court may examine their constitutionality ex 
ante. It issues its decision on this matter within 45 
days of receiving it. If the Court does not issue a 
ruling, the bill becomes law. If the Court rules that 
parts of the bill are unconstitutional, its ruling must 
be implemented. The laws referred to it for ex ante 
review are not eligible for the ex post review 
covered by Article 175 of the Constitution.” 
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President, before issuing a ‘roadmap’ 
that contained three constitutional 
amendments that were directly adder-
ssed to three key issues: firstly, this 
Roadmap set out broader conditions for 
presidential candidates; secondly, it put 
in place fixed presidential terms; and 
finally it abolished the emergency status 
that had been in place since the early 
1980s (Meyer-Resnde 2014, 5). El-Sisi’s 
roadmap, it should be acknowledged, 
commanded considerable levels of 
public support.  

In the immediate aftermath of Morsi’s 
removal, the country was led by Adli 
Mansour, who served as an interim 
President. Article 30 of the Road Map 
(Quoted from Vaques 2015) established 
that he would submit the draft constit-
uteion to a public reference within 30 
days of receiving it. The process of 
drafting the 2014 constitution began 
when a presidential decree appointed 
10 legal members (who were respons-
ible for initiating the process) and a 
Constituent Assembly of 50 members 
(who were responsible for reviewing the 
draft)- the Assembly contained ‘profe-
ssional syndicates, labour and trade 
unions, industrial and culture associate-
ions, the security forces, and minority 
groups’ (Meyer-Resnde 2014, 8). Islamis-
ts, however, were conspicuous by their 
absence.  

After 48 hours of deliberation, the 
Constituent Assembly approved a draft 
version, which was then submitted to a 
public referendum which was approved 
by 98% of those who voted (on a 38.6% 
turnout). The referendum took place 
amidst considerable political unrest. 

Political opponents engaged in street 
fighting; terrorists launched attacks; and 
the general public appeared apathetic 
and disengaged. In addition, a large 
number of Islamists boycotted the 
referendum (Meyer-Resnde 2014, 8).  

The 2014 Constitution generally drew 
very strongly upon the 1971 constitution 
(this explains why the tasks assigned to 
the legislature and the judiciary are 
broadly consistent across both docum-
ents). Article 5 of the 2014 Constitution 
establishes that Egypt’s political system 
is based upon the doctrine of a separa-
tion of power. It establishes a close 
relationship between powers and resp-
onsibilities2 and describes the overall 
system; separate chapters then assign 
specific tasks and duties to each branch 
of the government. It granted broad 
rights to the President, who was firmly 
established as the pre-eminent figure in 
the domestic political system. The 
President vetoed parliamentary bills 
(Article 104)3  and upheld the separation 

                                                           
2 Article (5): “The political system is based on 
political and partisan pluralism, peaceful rotation 
of power, separation and balance of powers, the 
inevitable correlation between powers and 
responsibilities, and respect for human rights and 
freedoms, as stated in the Constitution.” 
3 Article (104): “The House of Representatives 
informs the President of the Republic of every bill 
that has passed the chambers, so that the President 
can sign it into law within fifteen days of receipt. If 
the President of the Republic vetoes the bill, he 
returns it to the House of Representatives within 
thirty days of receipt. If he does not return the bill 
by that deadline, or if the House of Representatives 
overrides his veto by a two-thirds majority, the bill 
becomes law and is issued. If the House fails to 
override the presidential veto, four months must 
pass from the date of the failed override vote before 
the bill may be reintroduced within the same 
legislative session.” 
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of power (Article 132).4 He/she posse-
ssed an unlimited ability to call 
referendums– some observers expre-
ssed concern that, in the event of 
sustained opposition from the House of 
Representatives, this could result in a 
‘plebiscitary presidency’ (Meyer-Resnde 
2014, 9). 

He/she appointed members of the 
judiciary and Government, including the 
Prime Minister (Article 146) and 
represented the state in foreign affairs 
(Article 151). The President was head of 
the executive and armed forces (see 
Article 152), declared a state of emerg-
ency (Article 154) and granted pardons 
(Article 155). However, he/she did not 
declare war and full ratification of 
treaties and the announcement of a 
state of emergency were both 
contingent upon majority parliamentary 
approval. The duration of presidential 
terms was also limited to four years and 
the President could only be re-elected 
once.5 

The 2014 Constitution most closely 
resembled the semi-presidential model 
of government. This was clearly 
demonstrated by the way in which the 
constitution drafted and deployed 

                                                           
4 Article (132): “The President of the Republic is the 
head of state and the leader of the executive power; 
he pursues the People’s interests, preserves the 
independence of the homeland and its territorial 
integrity, and upholds the separation of powers. He 
carries out his responsibilities in accordance with 
the Constitution.” 
5 Article (139): “The President of the Republic shall 
be elected for a period of four calendar years, 
commencing from the day following the 
termination of the term of his predecessor. The 
President may only be reelected once” 

different institutions. While this model 
granted the President substantial and 
even formidable powers, it quite clearly 
did not approximate to the presidential 
model, in which the President acquires 
all executive powers. The 2014 Constit-
ution therefore divides executive power 
between the President, who is directly 
elected, and the Government, which it 
describes as the ‘supreme executive and 
administrative body of the state’ (Article 
167). The Government’s exercise of 
executive power is contingent upon the 
continued confidence of the Parliament 
(House of Representatives) and the 
prime minister, who is appointed by the 
President with the approval of the 
Parliament, is the head of government 
(Article 163). Public policy decisions are 
made by both the government and the 
president (Article 167).  

The precise distribution of executive 
power between the President and the 
Prime Minister is, however, somewhat 
vague and ambiguous. For instance, in 
exercising his/her executive power, the 
President is not constitutionally obliged 
to obtain countersignature of the Prime 
Minister or any other minister. The 
President can also chair the Council of 
Ministers whenever he chooses. Under 
certain circumstances, the Parliament 
could hold the Prime Minister to 
account for executive actions that had 
little or even nothing to do with 
him/her. This becomes even more 
problematic in instance of cohabitation 
(e.g. when the President and the 
majority of the Parliament are not 
members of the same political party). 
Setting aside the formal distribution of 
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powers and responsibilities, we can 
therefore infer that the President is the 
real head of the executive authority, 
who both governs and rules (Khalil, 
n.d.). 

In the 2014 constitution, the House of 
Representatives functioned as the legisl-
ature. It replaced the Shura Council, 
whose constitutional role and significa-
nce was limited in any case. The House 
of Representatives is not directly accou-
ntable to the p[resident, and its dissolu-
tion is subject to the expressed will of a 
public referendum (the relevant article 
of the Constitution does not, however, 
make it clear what will happen if public 
assent is not forthcoming). (Anthony 
Mughan et al. 2013) Article 191 of the 
Constitution establishes an independent 
and autonomous constitutional court, 
which possesses powers of judicial 
review.6 However, the de facto indepen-
dence of this court is drawn into 
question on three points; firstly, the 
appointment of the court’s judges is a 
presidential prerogative (Article five of 
the Constitutional Court Law, No. 
48/1979); secondly, there are few 
genuine guarantees or safeguards that 
uphold the Constitution’s independ-

                                                           
6 Article (192): “The Supreme Constitutional Court 
shall be solely competent to decide on the 
constitutionality of laws and regulations, to 
interpret legislative provisions, and to adjudicate 
on disputes pertaining to the affairs of its members, 
on jurisdictional disputes between judicial bodies 
and entities that have judicial jurisdiction, on 
disputes pertaining to the implementation of two 
final contradictory judgments, one of which is 
rendered by a judicial body or an authority with 
judicial jurisdiction and the other is rendered by 
another, and on disputes pertaining to the 
execution of its judgments and decisions” 

ence; finally, the existence of military 
courts (refer to Articles 204 and 205 of 
the Constitution) undermines the court’s 
independence. During April 2017, the 
President also passed legislation that 
provides him the ability to select and 
appoint the most senior members of the 
Egyptian judicial system (this includes 
the individuals who head the Court of 
Cassation, the State Council and the 
Administrative Prosecution Authority). 
This intrusion of executive power 
potentially undermines judicial indepen-
dence. It is an open question whether 
the parliament will ever fully exercise its 
designated prerogative.  

 

III.  The Role of Political 
institutions In The Uprisings 

Now that the outlines of the separation 
of power doctrine have been set out in 
more detail, it is now necessary to ask 
which institutional structures and 
procedures best promote its concrete 
realization (Vile 2012, 1). This chapter 
will closely assess political institutions 
and identify the values that they help to 
promote. This will in turn establish the 
basis for a more sustained engagement 
with the question of how political 
institutions are shaped during times of 
crisis.  

As a precursor to this engagement, it is 
first necessary to clearly distinguish 
between ‘formal’ and ‘functional’ 
constitutional models. For the purposes 
of the current discussion, formalism is 
understood to ’giv[e] priority to rule of 
law values such as transparency, 
predictability, and continuity in law’; 

27



Nora Taha & Asem Khalil  
 

8 
Constitutional Law Unit, Faculty of Law and Public Administration, Birzeit University. 

(Eskridge 1998, 22) functionalism, 
meanwhile, is understood to ‘empha-
siz[e] pragmatic values like adaptability, 
efficacy, and justice in law’ (23). 
Gerangelos provides an important 
further clarification. Functionalism, he 
observes, only regards an act of one 
branch to be unconstitutional if, in 
attaining a certain level ‘an unspecified 
level’, it infers with another branch’s 
ability to perform its function and 
accrues an excess of power for itself 
(‘accretion of excessive power to the 
usurping branch’) (2009, 20). For 
Functionalism, it is therefore the 
practice which reveals the usurpation of 
power to be unconstitutional. This 
highlights one of the main weaknesses 
of formalism – namely that it is difficult 
to define the functions of each branch at 
a conceptual level (37). This is why Zines 
(Quoted in Gerangelos 2009, 38) asserts 
that ’there is no clear warrant for the 
view that all functions can be subsumed 
under the categories “legislative,” 
“executive” and “judicial”’. This is even 
more true during times of political 
upheaval, when these categories are 
even more prone to collapse in on each 
other. On these grounds, it is legitimate 
to question whether formalist models 
can be applied during times of 
protracted change and upheaval.  

This article will now offer an institutional 
analysis that directly engages the 
branches of the Egyptian government 
tasked with upholding political stability, 
the integrity of the legal process and the 
general security of the country. It will 
focus in particular upon the Parliament, 
Constitutional Court and Army, with a 

view to identifying how they adjusted 
and responded during the course of the 
popular uprising.  

              

1. The Egyptian Parliament  

The literature on democratic transitions 
frequently asserts that legislatures are 
the central institution within a function-
ing democracy (Beetham 2011, 124). 
Their contribution to the wider political 
process is openly celebrated upon the 
grounds that they enable political elites 
to be held to account and enable the 
public will to be expressed. Indeed, the 
literature emphasises the contribution 
of legislatures to the extent that it might 
be assumed that the phenomenon of 
executive supremacy should be under-
stood in relation to weaknesses within 
the legislature.   

In building upon this insight, this sub-
section will now consider the role which 
the Parliament played in the January 
2011 uprising. It will place particular 
emphasis upon the broader significance 
of the Parliament, and will therefore 
attempt to ascertain its relation to, and 
impact upon, a wider protest movement 
that sought to challenge, and ultimately 
alter, the basis of political authority 
within Egyptian society.   

Parliaments can make a variety of 
contributions and exert a range of 
impacts during political transitions. We 
can accordingly have no expectation 
that they will act in a certain way; 
rather, our emphasis should be upon 
identifying the multiplicity of ways in 
which they can contribute to wider 
social and political processes.  
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In the first instance, it is essential to 
acknowledge that parliaments are active 
participants, albeit in different roles and 
to different extents, in the process of 
making (or remaking) a constitution. The 
reason for this is clear – the participa-
tion of a representative institution 
endows the wider process with a greater 
degree of democratic legitimacy. 
Secondly, parliaments have an impor-
tant contribution to make when legal 
reform is conceived more generally – 
that is, as the basis of economic, political 
or social reform. Again, the engagement 
of parliaments endows this process with 
a greater degree of legitimacy than it 
would otherwise possess. Finally, 
parliamentary engagement can legiti-
mize the process of state-building. It can 
enhance efficiency, accountability and 
actively contribute to institutional 
reforms that seek to limit or regulate 
executive authority (Khalil, n.d.).  

In Egypt, the Shura Council (Majls Al-
shura) and House of Representatives 
(Majles al Nuwab) were previously the 
parliamentary institutions – in 2014, 
however, the Constitution suspended 
the Council. Over the next three years, 
the Government repeatedly postponed 
parliamentary elections. Vokel (2017) 
suggests that these delays were part of a 
deliberate government strategy, being 
conceived with reference to the 
development of an electoral law that 
substantially reduced the likelihood of 
an adversarial or oppositional legisla-
ture. 

Historically, the Parliament has played a 
very limited role in Egypt’s governance. 
Until the 1970s, the country was a 

single-party state. Even after other 
political parties were allowed to 
register, the parliament remained, at 
best, a secondary consideration. The 
Parliament under Mubarak has been 
appropriately described as a ‘democratic 
façade,’ that ‘never expressed any 
significant criticism of the government’ 
(Vokel 2017). 

The Parliament’s essential fragility was 
further emphasised after Mubarak’s 
overthrow, when SCAF, with the support 
of the SCC, suspended the 1971 
Constitution and dissolved the parlia-
ment which had been elected in 2010. 
The dissolution of the Parliament 
inaugurated a year of military rule. 

Parliamentary elections, which were 
held in 2012, returned the Muslim 
Brotherhood as the majority party. This 
was significant as successive governme-
nts (in particular Nasser’s) had supper-
ssed the Brotherhood. However, the 
significance of the elections was drawn 
into the question by the fact that, during 
the year of military rule, the SCAF had 
left ’the main characteristics of Egypt’s 
electoral system broadly unchanged’ 
(Vokel 2017). Clearly changes in political 
composition would have little importa-
nce if the existing constitutional arrang-
ements remained in place. In June 2012, 
the SCC, a number of whose members 
were originally appointed by Mubarak, 
suspended the Parliament. This was 
then followed, a year later, by Morsi’s 
removal from power (Vokel 2017). 

Various factors (its limited role under 
the Mubarak regime, SCAF’s interfere-
nce in the political process and the 
perception that it was little more than a 
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façade) acted to the Parliament’s 
detriment and undermined its ability to 
hold the other branches of the govern-
ment to account. Even the limited 
powers that it retained (such as parliam-
enttary review) were never fully 
exercised (Cook 2008, 74). The 
Parliament was also weakened by the 
fact that it was isolated from the public’s 
general public will – to this extent, it 
appeared to confirm Schmitt’s accusat-
ion that modern parliaments ’are no 
longer capable of taking genuinely 
political decisions in the name of a 
people as whole’(Vinx 2015, 9). In the 
same way as its German predecessor, 
the Parliament was transparently unable 
to provide ‘strong and coherent political 
leadership’ (13). 

 

2. The Supreme Constitutional 
Court of Egypt (SCC) 

At times of constitutional uncertainty, 
constitutional courts are generally view-
ed as weak and incapable of contribut-
ing to wider processes of political and 
social change. Hamilton, in citing 
Montesquieu, therefore maintained that 
courts are ‘the least dangerous branch’ 
(Mollers 2013, 18). This is even more 
true during times of emergency, when 
courts generally ‘assume a highly 
deferential attitude when called upon to 
review governmental actions and 
decisions’ (Gross and Fionnuala 2006, 
153). 

However, it is nonetheless possible to 
envisage circumstances, even if only at a 
hypothetical level, where courts could 
emerge as ‘paradoxically powerful 

political actors’ (Brown and Waller 2016, 
818). Judicial review, in which constitu-
teionnal courts are granted the right to 
review legislation adopted by political is 
one such example. Indeed, Schmitt, in 
arguing that ‘a constitutional court 
would be forced to take political 
decisions’, (Vinx 2015, 9) rejected the 
right of review on precisely these 
grounds. This contrasted with other 
observers, such as Montesquieu, who 
maintained that, by virtue of their 
strong adherence to the principle of 
political independence, constitutional 
courts could not threaten freedom 
(Mollers 2013, 18).   

Arab observers appear to lean much 
more strongly towards Montesquieu’s 
interpretation. This is shown by fact that 
constitutional courts, across the region, 
are being built (Tunisia and Jordan), 
reconstructed (Morocco) and assigned 
new roles (Egypt). Historically, the SCC 
has been a significant legal and even 
political actor. This article will now 
situate it in historical context, with a 
view to ascertaining its current role and 
relationship with other branches of the 
Government.  

The 1971 Constitution established the 
SCC as an independent judicial branch 
and SCC Law No. 48/1979 granted it the 
power of judicial review. Brown (1997, 
5) has previously suggested that the 
adoption of a modern legal system (the 
establishment of a constitutional court 
was a key part of this project) derived 
from a number of hidden motives. In 
advancing the centralization of authority 
and the domination of specific groups or 
classes as key motivations, he observes 
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that ‘legal reform in Egypt was 
understood as an attempt to restrict - or 
at least regularize - the unlimited 
authority that Egyptian rulers possessed 
at the beginning of the reform period’ 
(8). He claims that, in its early years, the 
court was strongly guided by this 
imperative of restricting authority.  

For the Egyptian public, the Court 
retains a powerful symbolic significance. 
The historical verdicts that it issued 
during its ‘golden era’ of the 1990s and 
the early 2000s are a source of fond 
recollection for many observers. The 
Court’s horizon was expansive, touching 
upon issues as diverse as ‘electoral 
candidacy, party registration, freedom 
of expression, and human rights 
advocacy’ (Abu-Odeh 2011, 989). The 
Egyptian leadership’s heavy reliance 
upon state security courts and military 
tribunals during this period was actually 
testament to the Court’s success in 
achieving a high level of independence 
(Cook 2007, 75). 

SCC judgements also played an import-
ant role in expanding political rights and 
promoting broader participation. The 
court engaged Article Four from 
Hemayat Al-Jabha al Dakhlya Law and 
found that its political prohibition was 
unconstitutional (Decisions 1986/2 and 
1989/2). In 1987 and 1996, the Court, 
citing the invalidity of the Election Law 
as a justification, dissolved the lower 
parliament. In 2000, the Court required 
‘judicial supervision’ of elections (Majls 
AlSha’b). However, it is important not to 
overstate the significance of these 
activities. Haimerl therefore strikes an 
appropriately cautious note in observing 

that ‘[w]hile the SCC certainly curtailed 
executive power to some extent, it 
always showed reluctance to challenge 
the “core interests” of the regime’ 
(Haimerl 2014, 13). 

This closely aligns with Brown’s (2006, 
12) observation that legal orders do not 
simply mark the domination of specific 
groups or classes; rather, they perpetu-
ate this domination by ‘making conce-
ssions or at least offering opportunities 
to subaltern groups’. Clearly, it would be 
a profound conceptual error to grant the 
Court the status of an independent 
court upon the grounds that it did not 
function as a ‘mechanical tool’ of the 
regime.  

This fact notwithstanding, the Govern-
ment came to feel increasingly 
threatened by the rate at the court’s 
jurisprudence was expanded. This 
ultimately resulted in the Court’s chief 
justice being replaced by a regime 
insider (Abu-Odeh 2011, 986). This open 
subversion of the judicial appointment 
process, in addition to subsequent 
rulings (most notably the declaration 
that Mubarak’s state security courts 
were constitutional) furthered the 
impression that the Court was little 
more than a tool of the executive.  

However, this was not the case during 
the Egyptian uprisings, when the Court’s 
stance could more accurately be 
described as cautious and ambiguous. It 
therefore apparently fluctuated betw-
een being positively and negatively 
predisposed towards unfolding events, 
while also evidencing a reluctance to 
engage with important or contentious 
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issues. However, there were two 
important exceptions in this respect.  

This essential ambiguity was also 
evidenced during the Egyptian uprisings. 
The Court did not settle upon a clear 
stance, but instead shifted from being 
positively to negatively predisposed. It 
also evidenced a pronounced reluctance 
to engage with important issues. 
However, there were two important 
exceptions. Firstly, the Court invalidated 
the law that prevented members of the 
Mubarak regime from contesting the 
presidency; secondly, it dissolved the 
Muslim Brotherhood’s majority parliam-
ent (upon the grounds that a third of the 
seats should have been reserved for 
independent candidates).  

In seeking to explain these two 
decisions, it is useful to bear a mind a 
previous contribution from Brown and 
Waller. They (2016, 822) observe that 
constitutional courts, during times of 
transition, are invariably ‘concerned 
with their own survival’ and predisposed 
to ‘ensure their privileges and preroga-
tives are maintained and respected’ 
(839). Was status (or the return to a 
‘golden age’ in which parliaments had 
been dissolved and the scope of its 
jurisprudence had rapidly expanded) 
therefore a concern for the Court?  

Two observations suggest that this was 
not the case. Firstly, the Court operated 
within a contradictory constitutional 
context – this meant that it remained 
unsure of its aspirations and virtues; 
secondly, the court, by virtue of the 
‘judicial-executive collaboration mod-
ule’, had little reason to challenge the 

existing arrangements. Faruq Sultan, the 
Chief of Justice appointed by Mubarak, 
in addition to 17 members with ties to 
the old regime, remained in place 
(Haimerl 2014, 13). In July 2012, Sultan 
was replaced by Maher El-Beheiry. After 
one year, Adli Mansour was appointed 
to the role. He became Egypt’s Acting 
President only minutes after being 
appointed as the Court’s President. 

The dissolution of the parliament was 
not the first occasion on which the Court 
had intervened in the political process. 
However, it should be noted that its 
reasoning clearly differed from preced-
ing decades. In this instance, the 
Parliament took an intervening political 
step into the complex political realm by 
consciously limiting growing Islamist 
influence.  Brown makes the important 
observation that whereas the other 
rulings took several years to reach the 
Court, in this instance the ruling was 
issued ‘hours after hearing the 
arguments’ (Brown and Waller 2016, 
846). In addition, it should also be 
recognized that the timing of the 
decision to resolve the parliament on 
the second round of the election was 
clearly intended to empower Ahmad 
Shafiq who, as an associate of the 
former regime, was the only candidate 
that was openly opposed to Morsi. It 
was clear that the Court lacked the tools 
that would enable it to fully extradite 
itself from the grasp of the executive 
(Brown 2013, 39). 
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IV. The Rise of the Executive 
supremacy 

 
1. Rethinking Prerogative Power  

The contrast between liberal democracy 
and prerogative power has led legal 
theorists and academics to ask how the 
two are related. The proposition that 
‘special powers’ should be invested in 
particular hands clearly raises the 
question of how this can be reconciled 
with the practice and theory of 
contemporary liberal democracy, in 
addition to the expectations of modern 
democratic societies. The interrelation 
of the two elements has also 
contributed to debates about the 
precise role of law in ‘emergency’ 
situations, along with the grounds upon 
which any suspension of civil and 
political rights can be legitimised. These 
debates have a clear relevance to the 
contemporary context of the Arab 
world, where there is a clear and 
pressing need for a better understand-
ding of the performative context in 
which powers are generated and 
applied. In addition, this interrelation 
has a clear relevance to the question of 
how authoritarian patterns of rule and 
authority are sustained.  

The executive branch is normally 
handed the task of executing the laws 
when a crisis occurs. In crisis situation, a 
prerogative power, which permits 
actions that would otherwise exist 
‘outside the limits of the law’, is vested 
in its hands. Arguments in support of 
this course of action may well derive 
from the proposition that those who are 

tasked with executing the laws knows 
full well when to suspend them. In 
slightly different terms, it might be 
legitimately argued that the suspension 
of laws is, in many respects, an 
extension of them. Historical experience 
also lends considerable credence to the 
proposition that the executive possesses 
’special resources and characteristics 
that [enables it] to formulate responses 
more rapidly, flexibly and decisively than 
[legislatures], courts, and bureaucracies’ 
(Fatoyic 2009, 2). 

Locke’s theory of prerogative power was 
developed in the shadow of a crisis, 
having arisen during, and in response to, 
the abuses of power that were perpetra-
ted during the reign of the Stuarts 
(Gross and Fionnuala 2006, 119). Locke 
places prerogative power in the hands 
of the executive and equates it with the 
concept of the ‘public good’. Corbett, in 
drawing attention to the fact that Locke 
expounds multiple definitions of ‘prero-
gative’ in Two Treaties of Government, 
initially proposes that prerogative is 
‘[t]his Power to act according to 
discretion, for the publick [sic] good, 
without the prescription of Law, and 
sometimes even against it, is that which 
is called Prerogative.’ Alternatively, 
‘[p]rerogative can be nothing, but the 
Peoples permitting their Rulers, to do 
several things of their own free choice, 
where the Law was silent, and some-
times too against the direct Letter of the 
Law, for the publick [sic] good, and their 
acquiescing in it when so done.’ Corbett 
then invokes a third proposition which 
maintains that ‘prerogative is nothing 
but the power of doing publick [sic] 
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good without a rule.’ (Quoted in Ross 
2006, 436-437).  

In engaging with each of these three 
assertions, Corbett (2006) clearly 
extracts two elements that are essential 
to all definitions and articulations of 
prerogative. Firstly, prerogative can be 
said to be a power that seeks to further 
the public good (it is, however, a limited 
power because it is defined in relation to 
this public good). Secondly, it is not 
bound by the provisions of ‘positive law’ 
because it exists above and beyond law.  

In presenting itself as a ‘natural power’ 
(Corbett 2006, 1) that does not require 
disclosure in the law, Locke’s theory of 
prerogative appears to be extra-
constitutional. Gross and Fionnuala 
(2006, 121) initially argued otherwise. 
While they acknowledged that Locke's 
prerogative is an extra-constitutional 
power, they maintained that it is ‘an 
integral part of the broader constitute-
ional scheme’  – by virtue of this feature, 
they suggested, it functioned within 
clear constitutional limits. However, 
they later revoked this position to 
instead argue that Locke’s prerogative 
should be viewed as extra-constitutional 
and extra-legal (122). This, it should be 
noted, is not an abstract or self-
referential debate. Quite the contrary - 
the precise definition of prerogative 
(whether it is political, legal or extra-
constitutional) has crucial implications 
for the level of flexibility that the 
government is able to deploy in the face 
of crisis and exigency (123). 

Locke’s theory creates a tension 
between legislative supremacy and 

executive prerogative. This, Ward 
suggests, should be viewed as ‘the 
theoretical core of Locke’s constitutional 
problematic’. Ward suggests that 
Locke’s justification of the prerogative 
permits of two separate interpretations. 
The first (‘broad’) interpretation views 
prerogative as a ‘requirement of effect-
tive or enlightened political leadership’ 
.The second (‘narrow’) interpretation 
instead maintains that ‘the executive [is] 
purely ministerial in relation to the 
supreme legislature, and thus even 
prerogative must be seen in terms of a 
merely temporary measure which is 
subject to validation or reversal by the 
legislature once it is convened.’ (2017, 
720). Locke justifies the (temporary) 
limitation of the legislature’s authority 
by observing that ‘the legislature cannot 
anticipate in advance and regulate by 
statue all that may be, at any point in 
the future, beneficial to society’. He 
adds that, under certain circumstances, 
the ‘law-making power may be too slow 
to adapt adequately to [the] exigencies 
and necessities of the times’ (Gross and 
Fionnuala 2006, 120).  

Thomas Jefferson, in opposing the broad 
granting of power to the executive, 
suggested a model for ‘exceptional 
crises’. This entailed the application of 
‘[e]xtra-legal powers that go beyond the 
strict lines of law while not forming part 
of the constitutional framework’ (124). 
For Jefferson, these extra-legal powers 
were not (in contrast to Locke’s ‘public 
good’) limited by the actors themselves. 
He instead maintained that an ‘[e]xplicit, 
particular ex-post legislation ratification 
of the same must be rewarded’ (127) – 
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trust is obtained through the checks and 
balances that are part of the process of 
legislative ratification; it does not, to this 
extent, extend from self-discipline and 
regulation.  

Schmitt, one of the most well-known 
critics of the proposition that the rule of 
law can be reconciled with emergency 
executive power, has previously gone as 
far as to suggest that it is an 
impossibility (Casson 2008, 1). Schmitt 
maintains that the power handed to a 
‘sovereign dictator’ is not restricted to 
an ability to suspend – rather it instead 
extends to ‘the power to amend, revoke, 
and replace’ Gross and Fionnuala 2006, 
165). In engaging with the apparent 
imposition of binary categories, Casson 
argues that this is a profound 
misreading. For him, the reader is not 
confronted by a choice between ‘naive 
constitutional rationalism’ and ’Schmitt-
ian decisions’; in endeavoring to 
demonstrate this point, he highlights a 
version of liberalism which endeavors to 
reconcile the ‘necessity’ of extralegal 
political action with the struggle against 
discretionary power (2008, 947). 

  

2. The Fictional President  

The allegation that the protestors were 
unaware of their aims and intentions is 
comprehensively refuted by a closer 
examination of their discourse and 
rhetoric. The very entry of the protes-
tors into the public sphere derived from 
a desire for heightened participation 
and accountability. The terms in which 
they sought to justify these political acts 
are significant because they have the 

potential to impact and influence 
institutional arrangements. This insight 
closely aligns with Schlumberger’s 
(2007, 10) previous account of Arab 
Authoritarianism, in which he described 
how the interaction between regimes 
and society at large has a determinative 
impact upon state-society relations and 
the wider political system. 

During the uprisings that took place over 
2011, the Arab public reacted strongly 
against the personification of political 
power – that is, against the proposition 
that the president represented the 
current embodiment and future 
potential of the nation’s political life. 
However, it was not merely the case 
that Arab publics were reacting against 
the limitations of established political 
arrangements – to the same extent, 
there was a clear sense of how the 
principle of political division could 
contribute to a better future. This was 
exemplified in Tunisia, where the slogan 
‘la re’asa Mada Al-Haya’ (‘no presidency 
for life’) was aimed in the direction of 
Ben Ali, the incumbent Tunisian 
president. In Egypt, protestors shouting 
‘Yasqout Yasqout Hokom Al Askar’ called 
for the removal of military rule. Other 
slogans instead required more interpret-
tative effort on the part of observers. 
Devina, in duly obliging, understood 
‘Erhal’ (‘Go Away’) to be a ‘refusal of the 
concentration of powers as well as an 
appeal for the separation of them’ 
(Touzeil-Divina 2012). 

The equation of an Arab president with 
the nation or with power is not 
accidental; rather, it instead a politics of 
symbols or ‘symbol politics’ 
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(Schlumberger  2007, 10), which is a 
clearly discernible feature of the 
contemporary Arab world. In engaging 
with it, we could perhaps speak of a 
peculiar ‘style’ of politics, in which the 
president comes to exist as an 
abstraction, in serene isolation from the 
nation he/she commands. This process 
of detachment and reinvention clearly 
brings to mind Habermas’s previous 
observation that presidents, just like any 
product, need to be packaged and 
marketed.  

Prior to the uprising, the deposed 
presidents had quite clearly understood 
the need to ‘market’ themselves. There 
were a number of potential explanations 
for this. Firstly, as leaders of societies 
that had experienced multi-level 
transitions and transformations, it made 
sense of these leaders to situate 
themselves within the lineage of past 
‘glories’. Secondly, a close attention to 
the embellishment of personal attribu-
tes helped to distinguish them from 
political competitors. In an age of ideol-
ogical convergence, this need asserts 
itself with a renewed intensity. Thirdly, 
personal appeal proved to be conducive 
to trust, which is an invaluable political 
commodity.  

The condition of successful marketing is 
the inculcation of the belief that the 
product is unique, that there is an 
aspect or feature (its utility, its appear-
ance, its desirability) that sets it apart 
from other products. Max Weber (1986, 
19) had similarly observed that ‘natural 
leaders are ‘holders of specific 
(emphasis from authors) gifts of the 

body and spirit’. Most do not possess 
any of these gifts; charismatic leaders, 
however, possess them in abundance. 
Charisma is an invaluable resource 
because it releases the individual from 
the obligation of being judged upon the 
basis of individual action.” (28) One 
observer, in noting the adulation with 
which el-Sisi is now received, similarly 
notes that he has been released from 
rules and laws (Mihtasch 2014)   
Jamal Abdel Nasser, the Egyptian leader, 
could perhaps be described as a 
prototype in this respect, a model of 
imitation for leaders to come. Tunisia’s 
Beji Caid Essebsi followed in this lineage 
(Byne 2014) while Bourguiba, a former 
Tunisian president (1957-1987) took the 
model to its outermost extremes when 
he loudly proclaimed: “What system? I 
am the system,” (Willis 2014, 51). During 
times of peace and prosperity, this level 
of self-possession may be regarded 
more charitably, perhaps even to the 
point of being viewed as an asset. 
However, in times of crisis, when the 
‘charismatic leader is exposed to the 
force of changing events, it takes on the 
appearance of myopia and narcissism 
(20). 

This sub-section, which has discussed 
the charismatic profile of presidents 
during times of instability with reference 
to the separation of power doctrine, has 
been strongly influenced by Max 
Weber’s (1986, 20) account of the 
relationship between charisma and 
institutional building during times of 
social change. This has originated an 
approach that can be applied to various 
instances in which presidents, openly 
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disdaining codes or statutes and citing 
the public will as their sole justification, 
have usurped power. This approach has 
two potential applications. Firstly, to 
instances where the prerogative power 
of the executive is so deeply ingrained 
that the will of the leader is effectively 
unopposed; secondly, as a means 
through which concentrations of power 
can be engaged and understood. 

  

3.  The Emergency status 

Over the course of the 20th century, the 
state of exception has shifted away from 
being a protective measure and has 
instead been reconfigured as a new 
form of governance. Agamben (2015) 
does not exaggerate when he describes 
it as a new paradigmatic form of 
government. In further elaborating this 
proposition, he explains how the state 
of exception assumed a permanent 
status during World War One and also 
observes how the executive’s power in 
the legislative sphere continued to 
expand after the end of the war. What 
was originally envisaged and justified as 
a temporary measure had, by the war’s 
end, quite transparently taken on a 
different form. 

In this article, we have highlighted a 
continuity of Egyptian political 
governance that extends from a state of 
exception that was originally put in 
place by the Mubarak regime. 
Contemporary political developments in 
Egypt suggest that Al-Sisi is rapidly 
accelerating towards a status of 
‘exceptionality’. This troubling develop-
ment has a deeply unfortunate historical 

antecedent – the deliberate expansion 
of presidential prerogatives through the 
activation of constitutional provisions 
and the ‘legal’ suspension of civil 
liberties have historically accompanied 
the rise of dictatorships.  

Article [48] of the Weimar constitution 
has a clear echo in contemporary 
developments in Egypt. This article 
stated that in instances where public 
safety was seriously threatened or 
disturbed, the Reich president’ was 
permitted to ‘take the measures 
necessary to re-establish law and order, 
if necessary by force.’ Closer inspection 
reveals that the article was accomp-
anied by a weak, and even non-existent, 
system of checks and balances. In 
seeking to obtain these emergency 
power, the president was not even 
required to obtain the Reichstag’s 
approval.  

In Egypt, state of exception articles have 
been exploited since Anwar Al-Sadat 
was assassinated in 1981. This abuse 
was frequently evidenced under 
Mubarak’s rule, which extended for 30 
years. The antecedents of this 
exploitation could however be traced 
back to the 1971 Egyptian constitution, 
which granted exceptional powers to 
the President at times of emergency. 
The president was permitted to create 
security courts (in which habeas corpus 
was suspended) and restrict a range of 
civil and political rights.  

Having personally experienced its many 
consequences and ill-effects, Egyptian 
protestors collectively demanded that 
the emergency status be abolished. In 
2012, the state of emergency lapsed, 
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and amendments were made to the 
presidential powers. Article 154 limits 
the durability of the state of emergency 
by reducing it from three years to three 
months. It can only be extended for an 
additional three months, and any 
extension is conditional upon the 
majority approval of the House of 
Representatives.  

However, this article has a legal gap. 
After the passage of several days at the 
conclusion of the six-month period, the 
president is permitted to renew the 
state of emergency. In any case, the 
main issue here is not the time period 
but rather the exceptional powers that 
Emergency Law no. 165/ 1958 grants to 
the President. He/she has, for example, 
the power to establish state-security 
courts, which operate without the right 
of appeal (Article 12); in addition, Article 
Four grants the President the right to 
deploy state security personnel into 
public spaces, with the purpose of 
executing presidential orders. This 
article also provides the president with 
exceptional powers that restrict free-
dom of movement and expression and 
prohibit peaceful assemblies.  

Egyptian concerns about the emergency 
status have renewed after bomb attacks 
in Alexandria and Tanta bombings. The 
Palm Sunday bombing of a Coptic church 
culminated in the declaration of a state 
of emergency on 9 April, 2017. This was 
the first time that el-Sisi had declared a 
state of emergency and it was the first 
time that a state of emergency had been 
declared since the Raba’ Al-Adwya 
events. In a televised broadcast, the 
President sought to justify his decision 

by invoking the ‘tremendous danger’ 
that now threatened Egypt. His speech 
was noticeably personalized and he 
frequently sought to securitize the 
situation.  

After an initial three months passed, the 
Parliament (on 4 July 2017) approved 
the extension of the emergency status 
for a further three months. This 
contributed to fears that the ‘emergency 
status’ was becoming part of normal 
governance.  Brown has, in this manner, 
has previously suggested that the state 
of emergency has little to do with law; in 
his view, it is instead intended to 
politically legitimize the new regime 
(Brown 2017).  

The legalization of the state of exception 
makes it into an entity that is rigid and 
predictable, Agamben has, however, 
challenging this by questioning the 
proposition that the state of exception 
serves a necessity (2015). His argument 
is diametrically opposed to the speech-
acts of political leaders, which are 
intended to perpetuate precisely the 
opposite impression – namely that there 
is no alternative to the course of action 
that they counsel. The very word 
‘emergency’ in itself imposes a set of 
mental enclosures which instinctively 
militate against alternative courses of 
action. El-Sisi is far from the first leader 
to recognise the utility of emergency 
status (having been preceded in this 
respect by Mubarak) and it is scarcely 
credible to argue that he will be the last. 
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V. Conclusion  

This article has discussed the separation 
of powers doctrine with reference to 
states of exception, engaging with the 
latter in the belief that it has 
substantially altered ‘the structure and 
meaning of the traditional distinction 
between constitutional forms’ 
(Agamben 2015, 2). Crisis, to this extent, 
anticipates and sustains new constitute-
ional innovations. The 2011 uprisings 
provided an appropriate point of 
engagement because they presented an 
unprecedented challenge to the 
Egyptian state’s political and legal 
foundations. This article engaged at and 
across four key institutions, with a view 
to understanding how they responded 
and adapted during the uprising. This 
article argued that these institutions 
either closely aligned with established 
patterns of conduct or failed – by virtue 
of deeply embedded functional limitat-
ions – to engage with the challenges 
that derived from a rapidly altering 
political reality: the Parliament was 
removed from political developments 

and failed to interpret, much less 
engage with, the general will of the 
people; the Constitutional Court fluctu-
ated between a positive and negative 
role before eventually assuming an 
active role which compromised its 
independence. The Army, meanwhile, 
led the transitional period before 
presiding over presidential elections, 
and the ruling presidents of that period 
continued to expand their executive 
authorities. In concluding, it would be 
naïve to suggest that executive suprem-
acy was only made possible by the 
absence of other strong institutions. In 
the case of Egypt, executive summary 
was strengthened by the interaction of 
two important developments. The 
fictional legitimacy of the President, 
which resulted in legal status and codes 
being disregarded, overlapped with the 
announcement of emergency status. 
This provided the President with 
substantial reserves of power, and 
ultimately made him the strongest 
institutional actor, thus enabling him to 
simultaneously govern and rule the 
country. 
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 مقدمة

ف  ههملمجلعههاللاما عههام م للشهه المجتمعتههبلمج شهه مل اههالتهه لمجعههم  المجوب هه لتههالمجلهه اسلامج  م ههم لمجعهه لم ههع م 
 ماةلاغ  هملتالما ع موم لمجم همت لجلام هالمجلهم االمجهااج تلمجعه لته  لااالت هم ج ل.ال لهمسالاجتهمل همالامإل

إهتمللمجااللجللاقلمإل  مالاع تمش ملقال.فضمملإجال ام ثلإ  م م لالمت العممها متل.ا   لمجاالل هنالعاه ل
التعمق هه لفم ا  هههمتلفعلهها لمجعهه ول اهههالاضههبللههالج هههملاتلماجهه لت ع هههملمجمهه م ولاما ع موههم ل مهههسل.العتهه لاال

ل  لل1998اخالل ظمول اتملمأل م  لمجت شئلجاتل ت لمجم م م لمجااجم ل مولل2002عتا لل17ت عل اًلتلاف ل
ل1اااج ل امهتلجعواالبذج ل.اللتل ت لم م م لااجم لام ت ل60مج فمذتل عالتصماق ل

                                                           
لا2018ممتع لب     ل مولبمجلم االتال ام لمجللاقلامإلام ةلمجعمت لف للمصا ل االا م لمج  مجا  اسللتتلمتم لتعا ب ل*

جافصهههاللمجا م ههه لمجبهههم  لت هههمقلقلالههه ل لههثلجالهههم ااقلا. هههعمذلمجت ههمق لتلتهههاال.بهههالصههام لم ههعوتماًلجتعبا هههم للهههذالمجا قههه لفههه ل.صهها متلا م ههه ل. ههها ل**
لا2018.مم لل17ت مقشع ملبعم  الام  للاممتع لب     تل2017-2018

 ل ها  ب ،تلتل تهه لمجعا هالتهالمجتلهموولمجم م مه لمجااجمه لمجخمصه تلا همألخلل عهالمجلهه سلمجعمجتمه لمجبم مه تلاتهال.به  لههذالمجتلهموولمجم م مه لتل تهل. شه  ل1
 سلمأللتهه تلقمجتلههموولبا  ههاتلمجتل تهه لمجم م مهه لمجااجمهه لج اغ ههالفمملمج ههم ل لامجتل تهه لمجم م مهه لمجااجمهه لج ام ههاملاغ  هههمالجات  ههالم ظهه  لمجام هه لمجااجمهه لجاصهها

ل لل2018 م مالل9اعم  الما ع ممع لل2010 م مالل15مجخمص قتل
www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overview-ad-hoc-tribunals.htm  
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تلام بالقههًملتههال غ هه لمجههاالل معخههمذلإبهه لذجهه لا اهها
مجعهههههامب  لمجال تههههه لجضهههههتمالفم امههههه لمجتل تههههه تلفلهههههال
معفلههههههه ل اهههههههال.الم هههههههاالج هههههههملمج هههههههاب لجتتم  ههههههه ل
مخعصمصههههه مل اهههههالمألشهههههخمللإ م ل.شهههههالمجمههههه م ول

تعهالتل لتال ظمول اتم5مجام اةلف لمجتماةلالخبا ة
مإلقامتههه لعهههولم عومب هههملضهههتالمخعصهههمللمجتل تههه ل

مجتل تهههههه لمخعصمصهههههه مللعتههههههم سلل ههههههثتلامج ت هههههه 
 ظهههمولقامتههه ل اهههالإقاهههمولمجااجههه لمجتصهههماق ل اهههالمإل

اعخههههعلل تم مههههًمل ههههمج ظ لفهههه لمجمهههه م ولمجعهههه للت اتههههم
 ا2002عتا لل1اقع لت ذل

افهههههههه لضهههههههها لهتممهههههههه لقإ هههههههه م  القلفهههههههه لتعمتاع ههههههههمل
لتهههالما ع موهههم لجا فا هههب    الام عومب هههملجوهههونلهم هههالن

لااجهههههه مجلم ا مههههه لمجااجمههههه لامجمهههههه م ولمجااجمههههه تلقمتههههه ل
لت ضتمولإجهالمجتل ته لمجم م مه لمجااجمه  مالفا ب ا

با هم لاعلهم   لااا هالل اهالمجمه م ولعلهاموللبولاتا
مجت ههلاجاالمإل هه م  ا االفهه لتامم هه للم عوب ههممجعهه ل

فههه لمجضهههف لل هههعمبمامجفا هههب    اتلاتهههال.ب  ههههملما
إجههههاللتلم ههههع مامًلمجشهههه قم لمشههههتاللمجلههههاسلتتههههممجغ بمهههه ل
تلاهه لمجم  ته ل ظهمول اتهم لتال8/س/8/2مجتماةلا

مجعهه لقمتهه لااجهه لفا ههب الببلمجع ههمل تامههسلمجتههماةل
 اًمل اهال مم ه ل 2ت ظهمول اتهملتها ل14اا/. ل13ا

                                                           
ببلمجههه لتاهههتلمجت هههعاب م لتل2018.مهههم لل15قمتههه لفا هههب البعهههم  الل2

جاتل تهه لمجم م مهه لمجااجمهه الععههاف ل  ههخ لتههالمجتاههتل بهه لمجهه م  لمجعههمج ل
ل  2018.مم لل16اعم  الما ع ممع ل

 

لاعا هههههههععهلما هههههههعمبما ههههههه م  القلمجتت  مههههههه لفههههههه لإق
 ا ههها لام هههع لتهههاللتلضهههتا مأل مضههه لمجفا هههب  م 

ما عام م لمجش   ل االللاقلمجشعسلمجفا ب   ل
لمجتامب ههههههههههه لمجلهههههههههههم  ل عههههههههههه  لضهههههههههههم ب لا  متعههههههههههه

 ههاالمجتل تهه لمجم م مهه لتل مفهه لمجااجمهه لامجتعمهههام 
مألامةلمجفعمجهههههههه لامأل  ههههههههسلفهههههههه ل اعلمجااجمهههههههه لععههههههههال

لههعالللمإل هه م  ا تلاتعمقبعهههلات عهههلتههالمجعا ههبلما
لجلام  المجااجم الف لب م لمجت عاب م لام ع م لم

مجتا  لمجعمول ن شب لمجا م ه للت عسف لظاللقممولال
مجا قهههه للاهههههذلعههههنع مألاجمهههه لجااضههههبلفهههه لفا ههههب اتل

مج لبمههههه لجع هههههمق ل.لهههههال.بههههه  لمجتاضههههها م لمج متههههه ل
مجتب الههه لجا لهههم لفههه لمجاقههه لمجلهههمج تلاذجههه لتهههال

شههه مجم لماخعصهههمللإع هههام لمجضههها ل اهههالخهههاللل
 هههه م  ام لمإلامتهههه لجاتل تهههه ل اههههالمجت ههههعاب م لقمإل

تلمجشهههه قم لفهههه لمجضههههف لمجغ بمهههه لتتههههملمشههههتاللمجلههههاس
اعاضهههههههم لبغههههههه م لماخعصهههههههمللاتلماجههههههه لعلهههههههامول

فه ل مألخلللتمجشنامجلمجلمجلم ا م لمجتععال لب ذمل
ظههههاللتلههههماا لإ هههه م  ام لجعغ  هههه لمجاضههههبلمجلههههم ا  ل
جت ههههههههمب لقتقلمجعههههههههه لعلههههههههاول ا  هههههههههملمجت هههههههههعاب م ل

ملل عهههاولمخعصهههلمجهههافب هه م  ام تلاعخافهههم لتهههالمإل
جولعب لفمهلمجتل ته ل عهاتلاهالتمللتمجتل ت ل ا  م

 هههمألخلل هههاال ظههه لمجتل تههه لب هههذالمجم  تههه لمعهههال

                                                                                       
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-05-
22_ref-palestine.pdf ل  
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 (2019/3) البكالوريوسفئة أوراق طلبة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

ال تهههههملاعوتهههههالمامههههه لههههههذملمج لهههههثل هههههم ل لقم ا مههههه 
 عال مم  لاقهم ا  لاااجه ل هلب للذملا.هت عهل  ا ه

 هه م  ا تلاملهاال.مضههًملمإل– اهالمجصهه معلمجفا هب   
ل ما علهههههههماملظهههههههاللفههههههه لت لمجتل تههههههه م امهههههههتههههههها للف

لج ههملعععهه  لمجعهه لامجااجمهه لمج مم ههم لامجضههغابم 
لاتلخ مًل

لتههههها لا م ههههه لفههههه لمجا قههههه لإشههههه مجم لععتبهههههاللاجهههههذج 
ل اهههههههالاتاضههههههها ممًللإقامتمههههههمًللمجتل تههههههه لمخعصههههههمل
 تتههملمجغ بمهه لمجضههف لفهه ل مإل هه م  املمجت ههعاب م 

لش اطلم ب مقلتا لاع مق لتمجش قم لمجلاسلمشتال
لالههااالمإل هه م  ا تلما ههعمبمال اههالمجلهه سلمهه م و

لتا ههههه االمجلهههههم ا  لمإلقامتههههه مخعصهههههمللمجتل تههههه ل
ل تامههسجت ههمب لقتقلل اتهها لعههنب  لمجت  هه لمجلههم ا 

لمهههههههههذل اههههههههامجههههههههااج للامجلههههههههم اال.ا ههههههههااللم معفمقمهههههههه
فهههههه لظههههههاللما ههههههم م لإ هههههه م  ام ل.اللتماخعصههههههمل

م  تهههههه للهههههه سللمشهههههه المإل هههههه م  ا لالل ههههههعمبماما
 تامسل ظمول اتملا عفم لش اب متلا. هلفه للهملل

ج لع لالمجتل ت لغ  لتخعصه لإقامتمهًملفه لإب م لذ
ت همب لقتقلل.الجالا هم لاذج مج ظ ل مجت عاب م ل

 ل3مجتل ت لمإلقامت المخعصملعخ تلتال بمقل

                                                           
مجت هعاب م لمإل ه م  ام لفه لت همب ل هذملمج لثل بمقهلمجت هم  للملاال3

لتا.تهملمج بهمقلمج تهم  لاقتقلف لمجضهف لمجغ بمه لتتهملمشهتاللتا  ه لمجلهاس
لتولالعهههالمج هههاوالافمتهههمل ععاههه ل مإلبهههم لمجلهههم ا  1967فمتعهههالتهههال هههمول

إجههالما ههعمبمال م  تهه للهه سل تامههسل ظههمول اتههمللع ظهه لهههذالمجا م هه 
 

إجهههههالت لههههههثللمجا قههههه لق هههههت لمجتاضهههههاعتلاجع هههههمال
عت  هههامتل ععاههه ل مجاضهههبلمجلهههم ا  لجفا هههب ال.تهههمول

لت لبههه الإجهههامجتل تههه لمجم م مههه لمجااجمههه تلاتهههالبهههول
لمجتاضهها  لماخعصههملل ع ههامالتمألالل. م ه  ا 
لما هههههههههعمبمال اهههههههههالمجااجمههههههههه لمجم م مههههههههه لجاتل تههههههههه 

با م ه لماخعصههملللفهمهعولت.تهملمجبههم  ل؛ ه م  ا مإل
مإلقامتهههههه لجاتل تهههههه لمجم م مهههههه لمجااجمهههههه لبخصههههههالل

لمجت عاب م ا

 المبحث الصمهيدي

الوضع القانوني لفلسطين أمام المحكمة 
 الجنائية الدولية

 ع موهههههم لإ ههههه م  اللمجتعامصههههها لجالهههههم االمفههههه لظهههههالل
 لههه للتمع هههملمجااجمههه مجع لممجهههااج تلام هههعت م هملبخههه قل

مجفا هههههههب    ال شهههههههعالمألشههههههه مللا شههههههه اللتتههههههه  جتل
 هههه م  ام لب شههههم لمجت هههعاب م لمإلبل هههمألخللقممت هههم

معهالتهال.به  لههذالمجهذمل االمأل مض لمجفا هب  م ل

                                                                                       

تهههالمج ملمههه لمجتاضههها م لامإلقامتمههه تلتهههبلم هههع عمالا م هههع ملتهههالمج ملمههه ل
 تهههههملا خههههه تلتهههههال بهههههمقلمجا م ههههه ل.مل بهههههم ل.خههههه  لمللل هههههمللامج تم مههههه 

تههالخههاللللتمجتهه  جلمجاصههف لمجعلا اهه لاعلههاولمجا م هه ل اههالاما ههعمبما
 لمجااجمهه لذم لمجعالقهه ل مجتاضههاعتلمج لههثلمجتععتهه ل ماعفمقمههم لامجلهه م م

ا م هه لقهه م م لمألتههولمجتعلههاةلامجعلههم   لاماعفمقمههم لمجااجمهه للعمهه ملا امهههل
ا مجعلا ههال ظههمول اتههملمجت شههئلجاتل تهه لمجم م مهه لمجااجمهه تللتذم لمجصهها 

اابملههه ل.  هههمالمجمههه م ولمجتاللههه ل ههههتلاتعمههههاةلف   هههملجلهههم االمجتعمههههام تل
م لجاتلههههههموولمجااجمهههههه لمجتععالهههههه لب ههههههذمل مإلضههههههمف لإجههههههالمج ههههههامب لمجلضههههههم 

لمجتاضاعتلاذج لجعلل  ل.فضالل عم جلتت   ا
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لومابعلههههقمتهههه لااجهههه لفا ههههب اللتما ع موههههم لمجااجمهههه 
 لتال14/. لاا13مجتماع الا ل تالًلجاتل ت للإلمج 

ههذملمجت لهثللمف ال االتمل ب للالاب م ًل ظمول اتم
ل تامهههه  ععاهههه لمألاللبعت  ههههال ههههموللههههاللل ا تبابهههه

لمجفا هههب  م لمأل مضههه ل اهههال ههه م  ا مإللما هههعمبما
ل بهههم   هههعولبا م ههه لفلت.تهههملمجتباهههسلمجبهههم  لامجتلعاههه 
لامجااجم لمجم م م لمجتل ت لإجالفا ب الم ضتمو

 األول المطلب

على  ةسرائيلياإل االسصيطان عمليةحول  تخلفية
 األراضي الفلسطينية المحصلة

ولب لهههههالل ههههه م  مل1967قمتههههه لإ ههههه م  اللت هههههذل هههههمول
مجتههها   الإجهههالمأل مضههه لمجفا هههب  م تلافلهههًملج مم ههه ل

اقهههالعهههولب هههم ل.وبههه لل4ات عظتههه لام هههع مع مم لتل تههه 
ل5ات ههههعاب  لفهههه لمأل مضهههه لمجفا ههههب  م ل250تههههال

ا اهههههالمجههههه غولتهههههالع ا هههههالمجتمعتهههههبلمجهههههااج ل عهههههاول
                                                           

مجهههه .ملما عشههههم ملبخصههههاللإ شههههم لمههههام لتل تهههه لمجعههههاللمجااجمهههه تلل4
وتلمجفله م ل2004عتها لل9إ  م  ا ل االمأل مض لمجفا هب  م لمجتلعاه تل

 الاف لهذملمجخصهالتلعمها لمإلشهم ةلإجهال.المجه .ملما عشهم مل120ا
 هههم اال.اللل3بمهه لجباهههسلمجمتعمهه لمجعمتهه لجدتهههولمجتعلههاةلبعههم  ال ههمالعا
تلل ههههثلامهههها لمجتل تهههه ل مألغابمهههه ل.المجمههههام لمجفمصههههالل خههههاول2003

مجتشم  بلما هعمبم م لا  ع ه لللهاقلمجشهعسلمجفا هب   تل مإلضهمف لإجهال
ذجهههه لعمهههها لمإلشههههم ةلإجههههال.المجتل تهههه لقمتهههه لبعلا ههههالمجلههههام  الامم هههه ل

ل ل لمجفا ب    التالخالللهذملمج .مال  م  الإمجعبب  لتالقبالل
5
 United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, “Humanitarian Impact of 
IsraeliلSettlements”, published online: 
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impact-of-settlements,  visited on 8 May 2018ا. 

مل مجههه لععتهههالل اهههالتهههإال.الإ ههه م  اللتشههه ا  ع متل
عا ههههعع ملفهههه لمأل مضهههه لمجفا ههههب  م تلج عاممههههالفهههه ل

ت ههههههعابالل600,000مجاقهههههه لمجلههههههمج ل.وبهههههه لتههههههال
فهههه لمجضههههف للتاقعههههمًلل142إ هههه م  ا لفهههه ل.وبهههه لتههههال

ل6مشتاللمجلاسلمجش قم التم مجغ بم ل

 ل.الإ شهههههههم لمجت هههههههعاب ملاج ا.وهههههههالمجتمعتهههههههبلمجههههههها
خههههههمجتل مإل هههههه م  ام ل اههههههالمأل مضهههههه لمجفا ههههههب  م ل

ل7مجلم االمجااج لاال متملمجلم االمجهااج لمإل  هم  ت
مجههههااج لجللههههاقلمإل  ههههمالاهههههالتههههمل.وهههها للامجلههههم اال

 عشهههم مل امههههلتل تههه لمجعهههاللمجااجمههه لفههه ل .  هههملما
بخصهاللمثبهم لمجلم ا مه لمج مشهه  ل هالب هم لمههام ل

ل120امجفلهههه م للا ههههب  م لمجتلعاههه فههه لمأل مضههه لمجف
اعل  ههه لجم ههه لعلصههه لمجللهههم  لتهههال.مهههالللت 184ا

م ل هههه م  امجعلل هههه لفهههه ل بههههم لب ههههم لمجت ههههعاب م لمإل
 االمأل مضه لمجفا هب  م لمجتلعاه ل تهملف  هملمجلهاسل

                                                           
ت عهههههسلتتبهههههاللماعلهههههمالمألا ابههههه لفههههه لمجضهههههف لمجغ بمههههه لاقبهههههمعلغههههه ةلل6

امألا هه امتلقعل  هه لج ههع ل.شهه  ل ههالمجت ههعاب م لمإل هه م  ام لفهه لمجضههف ل
ل- ههم االمألاللل15المجغ بمهه لمجتلعاهه ل تههملف  ههملمجلههاسلمجشهه قم قتلبعههم  

جوع ا ههههه لمجعهههههمج تلاعهههههم  الوتلت شههههها ل اهههههالمجتاقهههههبلمإل2017ل  ههههه مال
ل  2018.مم لل5ما ع ممع ل

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_12_15
_eu_report_on_israeli_settlements_wb_including_e
_jerusalem_jan_-_june_2017_ar.pdfل 

 شناللتممه لمألشهخملل لتالمعفمقم لم  تلمج م ع ل49م ظ  لمجتماةلا7 
/. لتههال85/4امجتهماةلالوا1949مجتها   الفه لاقه لمجلهه ستلبعهم  ال سل

 هههههاللمألاللمإلضهههههمف لإجهههههالمعفمقمهههههم لم  هههههتلامجتععاههههه ل لتممههههه لمجب اعال
لوا1977ضلممملمجت م  م لمجااجم تلجاعمول
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ا ههذج لقهه م م لمألتههولمجتعلههاةتلاال ههمتملل8مجشهه قم ت
 ل2334ق م لتماسلمألتهال شهنالما هعمبمال قهولا

ل9ا2016تال م االمألاللل23لمجصما لف 

عع هماللمجت هلاجم للمجا قه اف ل اللمأللامللفبالهذال
 م ع ههم الم  تهه للهه سللال ههعمبمامجم م مهه لمجااجمهه لج

لا ظمول اتم تامسل

ثانيالمطلب ال  

انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية آثار  

 ههههم االمجبههههم  لتههههال ههههمولل21قمتهههه لفا ههههب الفهههه ل
 لتهال12/3تلبعلامولإ هالال تامهسلمجتهماةلا2009

علبههههاللفمهههههلمخعصههههمللمجتل تهههه ل اههههالل ظههههمول اتههههم
مجم م ولمجامقع ل االإقامت ملتالعم  الاخهالللمتمب

ل ههه لمج فهههمذلفههه لمألاللتهههالعتههها ل هههمولل ظهههمول اتهههم
إال.الت عهههسلمجتههها  لمجعهههمولجاتل تههه لل10وت2002

                                                           

مجمتعم لمجعمت تلمألتولمجتعلاةتلتماسلللهاقلمإل  هماتلقعل  ه لمج عبه ل8 
مجااجمهههه لمجت ههههعلا لجعلصهههه لمجللههههم  لتههههال.مههههاللمجعلل هههه لفهههه ل بههههم لب ههههم ل

امج مم هههم لاماقعصهههمام للمجت هههعاب م لمإل ههه م  ام ل اهههالمجللهههاقلمجتا مههه 
امامعتم مهههه لامجبلمفمهههه لجاشههههعسلمجفا ههههب   تلفهههه لمتمههههبل. لههههم لمأل  ل

لا2013ش مطلل7اسلمجش قم قتلبعم  المجفا ب  م لمجتلعا تل تملف  ملمجل
 هم االل23 تلبعهم  ال2334تماسلمألتاتلمألتهولمجتعلهاةتلقه م ل قهولا9 

مألتههههاتلمألتههههولمجتعلههههاةلقهههه م ل قههههوللوالم ظهههه ل.مضههههًم لتماههههس2016.الل
لوا1979 ذم لل22 تلبعم  ال446ا
 ما   ههه لتهههال  ههخ ل مجاغههه لمإلل لفهه لههههذالمجا قههه  1م ظهه لفههه لمجتالههه لال10

مإل هههالالمجصهههما ل هههالفا هههب البخصهههاللقبهههاللمخعصهههمللمجتل تههه ل
مجم م مهه لمجااجمهه ل اههالمأل مضهه لمجفا ههب  م للتههالقبههاللا  هه لمجعههالل اهه ل

 ال2010البم  ل م الل21خشماتلبعم  ال

 ا ههلمصها لل  هذم تلقهال فه لقبهاللههذملمإل هالات
االقتلا امههههلفلهههالصههه  لمجتههها  لمجعهههمولفلههه ل هههالق

تل.ال2012قجامسلتا   ال.ا متباقلف لبمهمالمجعهمول
غ ه للمجااجم لمجم م م ت عسلمجتا  لمجعمولجاتل ت ل

تخههعللفهه لعلا ههالفمتههملإذمل م هه لفا ههب العععبهه ل
.وههال.الهههذمل  مههبلالااجهه لجغممههم ل ظههمول اتههمل.ولاتل

ل11جدتولمجتعلاةا

ع لمجمتعمهه لتلصههال2012عشهه  المجبههم  لل29فهه لال
مجعمت لجدتولمجتعلاةل مألغابم ل االق م لما ع مفل
بااج لفا ب ال ااج لغ ه ل ضهالت مقهسلفه لمألتهول

قمته لفا هب الته ةل.خه  لبعلهامولا امههلل12مجتعلاةت
تل2015ل إ هههههههالالفههههههه لمألاللتهههههههال هههههههم االمجبهههههههم 

  مهههبلل13ت ظهههمول اتهههم لتهههال12/3 تامهههسلمجتهههماةلا
مجمهه م ولمجت عو ههه للمتمهههب اههالمجتل تههه للمخعصههمل

                                                           
 
11

 The prosecutor office, International Criminal 
Court, “Situation in Palestine,” 3 April 2012, 
para. 5. Published on the ICC website: 
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/c6162bbf-
feb9-4faf-afa9-
836106d2694a/284387/situationinpalestine030
412eng.pdf. (visited on 30 April 2018) 

 تل67/19لههههههاةتلقهههههه م ل قههههههولاعمجمتعمهههههه لمجعمتهههههه تله  هههههه لمألتههههههولمجتل12
عشه  الل29مجتعلهاةتلبعهم  البخصاللت  ه لفا هب الفه لمألتهول

لوا2012مجبم  ل
إذمل همالقبهاللااجه لغ ه ل لتهال ظهمول اتهم لق12/3عه للمجتهماةلال 13

,لمم لجعاه ل2ب فلف لهذملمج ظمولمأل م  لا تًمل تامسلمجفل ةل
.العلبههههالللتمجااجهههه ل تامههههسلإ ههههالال ههههااعلجهههها لت ههههماللمجتل تهههه 

لتلههثتتم  هه لمجتل تهه لمخعصمصهه ملفمتههمل ععاهه ل مجم  تهه لق ههالمج 
اعععهههماالمجااجههه لمجلمباههه لتهههبلمجتل تههه لااال.ملعهههنخ  ل.الم هههعب م ل

لقا9افلًملجا مسل
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

ل13 اهههههالمأل مضههههه لمجفا هههههب  م لمجتلعاههههه تلجعهههههم  ال
فا هههب ال اهههاللم ضهههتمواعهههالالل14تو2014لل  ههه ما

ل15ا2015 م االمجبم  لل2 ظمول اتملف ل

لتاهههتل فهههع لمجعهههمولمجتههها  لت عهههسلقهههمول امههههلاب هههم ًل
لم عومب مل عولمجع لمجم م ولبخصاللمألاجم لجاا م  
لمشهههههتاللتهههههم لمجتلعاههههه لمجفا هههههب  م لمأل مضههههه ل اههههها
/ت ل25/1المجتهههماةل تامهههسلاذجههه لتمجشههه قم لمجلهههاس

لافهه لمجعههموتلمجتهها  لجت عههسلمجت ظتهه لمجال لهه لتهها
مجتها  لمجعهموللقمته ل2015لمجبهم  ل م االلتال16

با م ههه ل.اجمههه لجا ظههه للبهههب الالمجبههها لقفهههمعالب  هههاامق
فمتههملإذمل م هه له ههم لتعااتههم ل مفمهه لعههاف ل. م ههًمل

عومب هههملعههههاخاللعلهههه لتعلهههاًال.المجمهههه م ولمجعههه لعههههولم ل
ل16إبم لمخعصمللمجتل ت لمجم م م لمجااجم ل.ولاا

لإت م م لت ظمول اتمجلفا ب الم ضتمو االلا ع عس
مهه م ولمجعهه لتلموتهه لمجت ههلاج المإل هه م  ا  ال ههالمج

ل.ال مجهههههذ  لامههههها  تلعههههاخالل مخعصهههههمللمجتل تههههه 
                                                           

14 ICC, Palestine declares acceptance of ICC 

jurisdiction since 13 June 2014, ICC-CPI-
20150105-PR1080, 
www.icccpi.int/en_menus/icc/press%20and%20
media/press%20releases/Pages/pr1080.aspx.  
(visited on 13 April 2018).  

15
 International Criminal Court, “The State of 

Palestine accedes to the Rome Statute”, ICC-
ASP-20150107-PR1082, on 7 January 2015, 
https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1082_2  
(visited on 13 April 2018) 

16
  ICC, “Preliminary examination on Palestine,” the 
report can be accessed at: https://www.icc-
cpi.int/palestine,  (visited on 22 April 2018).  

ضالمإل  م م للم م ولم عومب مل اال علموولإ  م  ال
لهه سلل م وتلامهه ظههمول اتههم لتههال7 تامههسلمجتههماةلا
لتعمق ههه  لتهههالذم لمج ظهههموتلاعهههعول8م هههع ماًملجاتهههماةلا

م م مههًمل  ههالمجل ههولبههبام ع ولاذجهه لافلههًمللمجلههماةلهههلا 
اهههههالمجعههههه لعههههه لل ل ظهههههمول اتههههم لتهههههال77جاتههههماةلا

مجعلا ههم تلاععضههتالمج ههمالافهه  لغ متهه لإضههمف ل
تعاوهههههههم لامألصهههههههاللإجهههههههالتصهههههههما ةلمجعم هههههههام لامجت

مجتعنعمههههههه ل صههههههها ةلت مشههههههه ةل.الغ ههههههه لت مشههههههه ةلتهههههههال
لمجع متهههههم لبتههههه لفهههههبالمجلههههه اتلذم لافههههه مجم  تههههه ال
لععتبهههههههههاللفا هههههههههب الااجههههههههه ل اهههههههههالتع ع ههههههههه لقم ا مههههههههه 

ل. مضه  متلتالع با لمجع لمأل تملل ال ت لاج ع م
لمجفا ههههب  م مجتلماتهههه لمجت ههههال لل تامههههم ل ههههمألخل

للل17إ  م  الالضا

 المبحث األول

 الجنائية للمحكمة الموضوعي االتخصصا 
لاإلسرائيلي االسصيطان عملية على الدولية

لعواال ع للمجتماةلمألاجالتال ظمول اتمل اال.الق
مجتل تهههههههه له  هههههههه لام تهههههههه لج ههههههههملمج ههههههههاب لجتتم  هههههههه ل
مخعصمصههههه مل اهههههالمألشهههههخمللإ م ل.شهههههالمجمههههه م ول

ل .وههاقتلفهه للهه الخبهها ةلتاضههبلماهعتههمولمجههااج 

                                                           

مجتع ع ه ل اهاللصهاللفا هب الما عللمقم لمجلم ا م لمم  ل الا  تل17 
 لمج   هه لمجت هههعلا لجللهههاقل مولهللاال اههالااجههه لت مقهههسلفهه لمألتهههولمجتعلهههاة

لا44 تل2013  مالقا امالمجتظمجوتلمإل
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ن ههلال لمجلمضه لمجعهمولمجتبا.ل االه لت 22مجتماةلا
 لتههالذم ل5ا همج ماعلجاتههماةلال18م  ته لإالبهه لت

 م ولمثعمههه  لمج ظهههمول مهههال.المجتل تههه لعخهههعلل هههمجم
مههههه م ولمجلههههه س؛لامههههه م ولضهههههالمإل  هههههم م ؛لام  تههههه ل

ل19م  تههه لمجعهههااماتلمإل هههماةلمجمتم مههه ؛لإضهههمف لإجههها
اجههههههههذج لفمشههههههههع طل.ال ههههههههعولعو  ههههههههتل ههههههههاا لإقمتهههههههه ل

مأل مضه لمجفا هب  م للم ل اهامجت عاب م لمإل ه م  ا
 امههللمجتلعا ل املاةلتالمجم م ول  ف لمجذ  تلاب م ًل

ا م ههههه لماخعصهههههمللمجتاضههههها  لجاتل تههههه لل هههههععو
ل هه م  ام لفهه مجم م مهه لمجااجمهه ل اههالمجت ههعاب م لمإل

  ههههههعولمألاللل تبابهههههه الهههههههذملمجت لههههههثلتههههههالخههههههالل
لفه لتعاضم لمإلبم لمجلم ا  لمج مظولجات هعاب م ب

مجعلل لتهههالتههها ل هههول  هههعلمجبهههم  لمجتباهههسل.اللههه ا
م ب هههمقلم  تههه لمجلههه سل نلهههالمجمههه م ولمجتاضههها م ل

ل االمجلمج لمجفا ب  م ال م م لمجااجم جاتل ت لمجم

 

 

                                                           

 لتههال ظههمول اتههمتل اههال. هههلقالم ههنللمجشههخلل22/1عهه للمجتههماةلا18 
م م مههًمل تامههسلهههذملمج ظههمولمأل م هه لتههملجههولمشهه اللمج ههاا لمجتع هه ل

لعاخاللف لمخعصمللمجتل ت قالاق لاقا هتلم  ت 
 لتههال ظههمول اتههمل اههال.شههالمجمهه م ولخبهها ةلتاضههبل5عهه للمجتههماةلا19 

مهعتههمولمجتمعتههبلمجههااج تلاععضههتالمإل ههماةلمجمتم مهه لامهه م ولمجلهه سل
امهه م ولضههالمإل  ههم م ل مإلضههمف لإجههالم  تهه لمجعههااماالجات  ههاللههالل

 ظ  هه لمجمهه م لمجههااج لمجتعمصهه  للهه ستلمت ههاللذجهه تلم ظهه  ل اهه ل
 لت شهههها م لب هههه ا ال ظههههمولمجعلا ههههم لمجااجمهههه لضههههالمجههههااللامألفهههه ما

لا493 تل2001مجلاب لمجللاقم تل

 المطلب األول

كجريمة حرب سصيطاناإلطار القانوني الناظم لال  

مجت ههههعاب م ل م  تهههه للهههه سلل ظههههمول اتههههمعضههههتال
ضههههههتالما ع موههههههم لمجخب هههههه ةلجالههههههام  الامأل هههههه مفل

 ل اههال8/س/8/2ل ههثل ههللفهه لمجتههماةلالتمجااجمهه 
ققمههههمولااجهههه لمالههههعاللل اههههال لههههالذجهههه لفهههه لعمهههه  ول

ت مشههه ل.الغ ههه لت مشههه تلب لهههالل.مههه م لتهههال ههه م  مل
مجتا   الإجالمأل  لمجع لعلعا متل.الإ عهمال.ال لهالل

.ال.مههه م لتههه  ولامخهههالل هههالل ههه مالمأل  لمجتلعاههه ل
لهذالمأل  ل.الخم م مقا

إال ههههللمجتههههماةل  فهههه لمجههههذ  لقههههالعضههههتال ههههاا  ال
إمهههه مت  التخعافههههه اتل عتبههههاللمألاللفههههه لقمههههمولااجههههه ل

 م لتهههال ههه م  ملإجهههالمأل مضههه لالللب لهههالل.مهههعمالههه
مجعههههه لعلعا ههههههمتلاهههههههالمجههههه للمجههههههذمل ع ههههههماللإقمتهههههه ل

ل20م  لفهه لإ عههمال.ال لههاللمج هه ماتمجت ههعاب م لامجبهه
لامجا ق لا ع عماالجغممم لهذمامجذمل  عول

إجهههههالمأل تهههههمللمجعلضههههه    لج هههههذالمجتهههههماةلل ماعا ههههمج
امج لمشهههم لمجعههه لقمتههه لب هههملمجهههااللقبهههاللعب   هههملههههذمل

تلهتبهههاًالقهههالام للاجهههلمجههه لتلفهههبال لمشهههًمل مم هههممًل
.مل هللل ظمول اتما م ض لإ  م  الل.ال عضتال

                                                           
مجتل ت لمجم م م لمجااجم  لا م ه لتعخصصه لفه ل بالمجفعم للمم متلل20

 هههههههه  ا    لام لمجف هههههههه لمجمههههههههمتع تلامإللمجلههههههههم االمجم ههههههههم  لمجههههههههااج 
لا791 تل2005
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مععتهههههال اهههههالمجب عا هههههاللمإلضهههههمف لمألاللمجتالههههه ل
 ل معفمقمههم لم  ههتتلإال.المجههااللمجع بمهه لقههال.صهه  ل

 امهههتلاعههولعب مهههل اههالمج لههالمج ههمجتلذ هه اتلجم ههاال
ل21م عصم ًملجاااللمجع بم ا

 المطلب الثاني

 عمليةجريمة الحرب على ل القانوني الصطبيق
اإلسرائيلي االسصيطان  

اماال ه معللععباسلمأل  مالمجعمت لج ذالمجم  ت ل.ااًل
ابم مههًملمقعهه مالمج ههاا ل ههمج  معلمجت هها لت هها لااجهه تل

مع  لمج  معلمجت ا لقم هعخامولمجلهاةلل ثلل22مجااج ا
مجع     لب الاالتل.الب الااللامتم م لت هال ل

ت ههال لفهه للت ظتهه لال اتههم تل.البهه التمتا ههم 
ل24تا  ل هههولإجهههال ههه معلت ههها لااجههه ل23ذم لمجااجههه قت

 25ا  معلت ا لغ  لااج ا

                                                           
21

 Powderly Joseph and Otto Triffterer, Commentary on 
the Rome Statute of the International Criminal Court- 
Observers’ note article by article, second edition 
(Munich: Oxford, 2008), 395. 

.  همالمه م ولمجله سلمجت صهالل ا  همللمتمهبعولذ  لهذملمجش طلف ل22 
ل ا8ف لابمل ل.  مالمجم م وتلا مجعلا الف لمجتماةلا

تلمجت لاهه لمابعام مهه تل”Katanga“مجتل تهه لمجم م مهه لمجااجمهه تلقضههم لل23 
 الم ظهههههه ل.مضههههههملمجتل تهههههه ل1173وتلفلهههههه ةلا2014 ذم لل7بعههههههم  ال

 ذم لل21تلمجت لاهه لمابعام مهه تل ”Bemba”مجم م مهه لمجااجمهه تلقضههم 
ل ا128وتلمجفل ةلا2016

معههه فلمج ههه معلمجت ههها لمجهههااج ل اهههال. ههههلققعهههمللت ههها لبههه المجهههااللتهههال24 
خههههالللمجلههههام لمجع ههههه    لمجخمصهههه لج ههههمتل.البههههه المتم ههههم ل.خههههه  ل
ت ظتهههه لاتتباهههه لجعاهههه لمجههههاالقالجات  ههههاللههههاللذجهههه تلم ظهههه  لقضههههم ل
 

معفمقمهههههم لم  هههههتلاقهههههال صههههه لمجتهههههماةلمجبم مههههه لتهههههال
 اهههههال.الل26ااجمهههههًمتلمجتشهههههع   تلمجعههههه لعشههههه الل  فهههههمًل

 عضههتالمج هه معلمجت هها لمجههااج لفهه لمتمههبلمجلههما ل
قمالهههعالللمجم  ههه ل.المجواههه لإلقاهههمول.لهههالمألبههه مفل
مج متم لمجتععمقاةتللعالجالجهول اممههلههذملمالهعاللل

تههمل.وهها ل امهههلابملهه للاهههال.مضههمًللتتلماتهه لت ههال ق
 27ا ظمول اتم لبل.  مالمجم م ولمجتال

 لتههههال42عههههولعع  ههههتلمالههههعاللل تامههههسلمجتههههماةلاال
عععبهههه لقلا اههههال.ل ههههثل صهههه لل28معفمقمهههه لاهههههممت

.  لمجااجههههه لتلعاههههه للههههه العوهههههاالعلههههه لمج هههههاب ل
مجفعامههههه لجمهههههم لمجعهههههاالاالمشهههههتاللمالهههههعاللل ههههها ل

 ههملهههذالمج ههاب لمأل مضهه لمجعهه لمت ههال.العتههم سلف 
                                                                                       

“Katanga”؛لاقضههههههههههههم ل1177تلمجت لاهههههههههههه لمابعام مهههههههههههه تلفلهههههههههههه ةلا 
“Bemba”ل ا223تلمجت لا لمابعام م تلمجفل ةلا

 لمجتشهههههع   ل3عهههههولع ظهههههمولمج ههههه معلمجت ههههها لغ ههههه لمجهههههااج لفههههه لمجتهههههماةلال25
اعفمقمهههم لم  هههتلمأل بهههبتلامجعههه لافههه  لمجلهههالمألا هههالتهههالمجلتممههه ل
جدشهههخمللمجتلت ههه ال تامهههسلههههذالماعفمقمهههم تلاعهههولع ظهههمولمههه م ول

ل”.“مجلههه سلمجخمصههه ل هههمج  معلمجت ههها لمجهههااج لفههه ل هههاللتهههالمجفلههه ع ال
ل”ت“ اتهمتلفه لله ال.المجفله ع الل لتال ظهمو8/2تالمجتماةلال”س”ا
تهههالذم لمجتهههماةلقهههال ظتعهههملمههه م ولمجلههه سلمجخمصههه ل مج  م هههم لل”ا”ا

لمجت ال لغ  لمجااجم ا
تل ت لمجعاللمجااجم تلمج .ملما عشم ملجتل ته لمجعهاللمجااجمه ل شهنال26 

ل  هههههه مالل8تشهههههه ا م لمجع ا ههههههال مأل ههههههال لمج اامهههههه ل.الم ههههههعخامت متل
  ا79وتلمجفل ةلا1998

 لتههالابملهه ل.  ههمالمجمهه م ولمجتاللهه لب ظههمول اتههمل34مج ههمت لا.اضهه لل27
 اههال.ا لق ههاخاللقمالههعالللمجع هه  مقلضههتال بههمقلمج هه معلمجت هها ل

 ل8مجهههااج لألغههه م لمههه م ولمجلههه سلمجت صهههالل ا  هههملفههه لمجتهههماةلا
لتال ظمول اتمقا

عشهههههه الل  فههههههًملااجمههههههًمتلم ظهههههه لب ههههههذملمجخصههههههاللمجهههههه .ملما عشههههههم مل28 
ل ا78 مب تلمجفل ةلابخصاللإ شم لمام تلتصا ل

52



 املستوطنات اإلسرائيلية كجرمية حرب بالنظر يف لمحكمة اجلنائية الدوليةاإلقليمي لتختاا  اال

 

9 
 (2019/3) البكالوريوسفئة أوراق طلبة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

مجتل ته لمجم م مه لل ههل.خذ لتماهالل29 عالقممت مقت
ل30م امجااج

عهههههههههامع لم هههههههههعخامولمجتمعتهههههههههبلمجهههههههههااج لجتصهههههههههبا لال
وتل1967قمأل مضهه لمجفا ههب  م لمجتلعاهه قلت ههذل ههمول

لهاةلمجتععاله لامجذملظ  لف لماللقه م م لمألتهولمجتع
إجهالمجه .مللإضهمف ًلل31 ه م  ا تمإل- مج  معلمجفا ب   

ما عشههههههم ملجتل تهههههه لمجعههههههاللمجااجمهههههه لبخصههههههالل
امعفهههمقلمجهههاالل هههمتم للت 74-73امجفلههه م للمجمهههام 

عشههه الللإ ههه م  المجععمقهههالاعفمقمهههم لم  هههتل اهههال.ال
ل32 االمأل مض لمجفا ب  م الملعالاًل

ا مجعههمج لفههبالمجعبهه ةلفهه لعلا ههالفمتههملإذمل ههماله ههم ل
فعامهه قلملههعاللل.ولالم تههالفهه لتهها لامههاالق ههاب ل

جمم لمجعاال االمأل مض لتلاللمج ه معتلبهاللا.وبه ل
لالذهب لتل ت ل ها  ب ،لفه لل ت هملفه لتالذج لف

تلإجههال.المأل  لقthe hostages caseقلقضهم 
                                                           

ماعفمقمهههه لمجخمصهههه ل ههههملع مولقههههام  الا. هههه مفلمجلهههه سلمجب  هههه تلاهههههممتل29 
ل ا42وتلمجتماةلا1907عش  المألاللل18بعم  ال

ل ا1182-1179تلمجت لا لمابعام م تلمجفل م لا”Katanga“قضم لل30
 لجعهههمول338و؛لاقههه م ل قهههولا1967 لجعهههمول242م ظههه لمجلههه م م ل قهههولا31 

 ل2334و؛لاقههه م ل قهههولا2003 لجعهههمول1515ولاو؛لاقهه م ل قههه1973
ولمجصههههما ةل ههههالتماههههسلمألتههههاتله  هههه لمألتههههولمجتعلههههاةل2016جعههههمول

بخصاللمجلضم لمجفا ب  م الاف لذم لمج هممقلم ظه ل.مضهًم لقه م ل
وتلمجصهههههما ةل1948 لجعهههههمول149و؛لاقههههه م لا2012 لجعهههههمول67/19ا

بهملل هالمجمتعمه لمجعمته تله  ه لمألتهولمجتعلهاةتلاذجه ل اهال هب اللمجت
لالمجلص ا

32
 “Declaration of 17 December 2014 adopted by the 
Conference of High Contracting Parties to the 
Fourth Geneva Convention”, (9 January 2015), UN 
Doc. A/69/711-S/2015/1, para. 8.  

ع لهههالتلعاههه ل اهههالمجههه غولتهههال هههاولمجامهههاالمجفعاههه ل
جمههم لمجعههاال اههال. مضهه  متلبمجتههمل ههمالببت م  ههمل

عاهه لمأل مضهه تلا.وهها لتتم  هه لهههذالمج ههاب ل اههال
فههههه لذم لمجل هههههول اهههههال.الإ بهههههم ل هههههاب لإقامتمههههه ل

مجللمل  الجعا لمأل مض لالمغ  لتالتلقع لجا  مال
ا.وها لل33ببمع لاماالملعاللل االعا لمأل مض ت

مجتل تهههه لمجم م مهههه لمجااجمهههه ل اههههالذجهههه لفهههه لقضههههم ل
“Katanga”ل ههههههههههثلقهههههههههه   ل.الققهههههههههها ةل ههههههههههاب لتل

مالههعاللل اههالإ  ههمللقامع ههملمجع هه    لخههالللفعهه ةل
لق صهه  ةل  ههبمملجفهه  ل ههمب ع ملمجفعامهه ل اههال. م ن

 اهههالامهههاال هههاب لفعامههه لا مجعهههمج للتهههمقلمعهههالتلشههه مًل
ل34قممولملعاللا

ب ههههلمطل ههههللمجلههههم اال اههههالمجامقههههبلفههههبالمجمههههم لاب
لل بهًمل اهالمأل مضه لمجفا هب  م ل مإل  م  ا لقهالشهاح

لتهال ها  ملامأل االاتصه ل همول وتل1967ضال الن
جم ههههههمب ل اههههههالمأل مضهههههه لمجفا ههههههب  م لت ههههههذلذجهههههه ل
مجعههم  اتلاهههالمجتببهه لفهه لقهه م لتماههسلمألتههال قههول

مجههههههذمل ل ههههههال اههههههالضهههههه ا ةلم  ههههههلمسلل35 ت242ا
م لتههالمأل مضهه لمجعهه لملعاع ههملفهه ل هه م  امجلههام لمإل

                                                           

شهه مطلل19تل”The Hostage“مجتل تهه لمجع هه    لج هها  ب ،تلقضههم ل33 
ل ا1230تل1243مجفل م لاوتل1948

ل ا1180تلمجتل ت لمابعام م تلمجفل ةلا”Katanga“قضم لل34
وتلمجفلهه ةل1967عشهه  البههم  لل22 تل242تماههسلمألتههاتلقهه م ل قههولال35

ل ا1ا
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اقال.والتماسلمألتالتالما الفه لل36عا لمجل ست
 اهههههال.الإ ههههه م  اللعشههههه اللملهههههعالًالل 2334اقههههه م ل

 اههههههالمأل مضههههههه لمجفا هههههههب  م لمجتلعاهههههه لت هههههههذل هههههههمول
ا هذج لمجه .ملل37وتل تملف  ملمجلهاسلمجشه قم ت1967

ل تهههههه لمجعههههههاللمجااجمهههههه لبخصههههههاللما عشههههههم ملجت
 لت هتلاهال.مضملتمل.خهذ ل78مجمام تلف لمجفل ةلا

 هههلمجام هه لمجااجمهه لجاصهها سلمأللتهه تلامجههاالل ههمتم ل
لمجععمقالاعفمقمم لم  تا

ههه ملفمتهههمل ععاههه ل هههمج  المجعهههمولمجبهههم  لجعللههه لههههذالا.ت 
مج هههاا لمجتمههه ول هههمج  معلل هههمقع مامجم  تههه لامجتعتبهههالل
فلههههال.ببعهههه لمج ههههامب لمجلضههههم م لل38مجت هههها لمجههههااج ت

جاتلهههههموولمجم م مههههه لمجااجمههههه تل. ههههههلم فههههه ل.الم هههههاال
مجااجهههه لإلب ههههم لل.شههههخملت عوههههسلهههههذملمجفعههههالل.لههههال

ا مجعههمج لفههبالهههذملمجشهه طلقههالعههامف ل.مضههملل39علللهههت
مجههسلفهه لمجلمجهه لمجفا ههب  م تل ههاالماا ههم لمجعههمولمب

إل  م  التلاذج لافلًمل تلموت ل. االمج اولمج مم  ل
تلمجعهههه لعهههه لل اههههال ظههههمول اتههههم لتههههال28الجاتههههماة

                                                           

ما  ل مجذ  ل.المج  خ لما ما    لقهالعضهت  ل  هم ةلق. م لملعاه ل36 
لخ  قاف لمج  معلمألخ  قلباالتالقمأل مض لمجع لملعا ل مج  معلمأل

 ههم االل23 تل2334تماههسلمألتههاتله  هه لمألتههولمجتعلههاةتلقهه م ل قههولا37 
ل ا3وتلمجفل ةلا2016.الل

مع ه لماقعهه مالق.ال هه ع  لهههذملمجفعههاللم ع مبههًملابملههًمل ههمج  معلمجت هها تل.ال38 
مههاه ملفهه لقهه م لت عوههسلمجم  تهه تلاذجهه للاا .الم ههاالج ههذملمج هه معل

تل”Bemba“فههه لقضههههم لتهههملذهههههسلإجمههههلمجتل تهههه لمجم م مههه لمجااجمهههه ل
ل ا142مجت لا لمابعام م تلمجفل ةلا

.مهههههههم لل26ج ام هههههههامتلقضهههههههم ل اعغم هههههههامتللمجتل تههههههه لمجم م مههههههه لمجااجمههههههه ل39
ل ا569وتلمجفل ةلا2003

مجت هههههههههلاجم لمجم م مههههههههه لمجااجمههههههههه لجالهههههههههماةلامج ل هههههههههم ل
مثخههه  اتلتعهههالقهههمتاملههههول.ال.لهههالت لا ههه  ول نمههه ل
م  تهه لتههالمجمهه م ولمجعهه لعههاخاللضههتالمخعصههملل

ل40مجتل ت لمجم م م لمجااجم ا

 تمل ب لفبالمجشه اطلمجعمته لجمه م ولمجله سللاب م ًل
مإل ههههه م  ام تل-  م قهههههالعهههههامف  لفههههه لمجلمجههههه لمجفا هههههب

ا ههههه عولمثالعاضهههههم لمجشههههه اطلمجخمصههههه لجام  تههههه ل
مجتعتباهههههه لب لههههههاللإ هههههه م  اللج هههههه م  ملإجههههههالمأل مضهههههه ل

لمجفا ب  م ا

.اضهههههههههل لابملههههههههه ل.  هههههههههمالمجمههههههههه م ولفههههههههه لمجتهههههههههماةل
 لمجشهه اطلمجاممههسلعامف هههمللعههالعشهه الل8/س/8/2ا

تل ظههههههمول اتههههههممجت ههههههعاب م لم  تهههههه للهههههه سلافلههههههًملج
للفمشع ب ل.ا 

ل ت  قملاولت عوسلمجم ل

                                                           
 لتههههال ظههههمول اتههههملفهههه لفل ع ههههملمألاجههههال اههههال.ا ل28عهههه للمجتههههماةلال40

قم هههههاالمجلم هههههالمجع ههههه  مل.المجشهههههخللمجلهههههم ولفعهههههاًلل ن تهههههمللمجلم هههههال
ت هههه اًالت هههه اجم لم م مهههه ل ههههالمجمهههه م ولمجعهههه لعههههاخاللفهههه لمجع هههه  مل

مخعصههههمللمجتل تهههه لامجت عو هههه لتههههالمم ههههسلقههههام لعخضههههبلإلت عهههههل
ا ههمب عهلمجفعا عهه اتل.العخضههبلج ههابعهلا ههمب عهلمجفعا عهه اتلل ههسل
مجلمجهه تل ع مهه لجعههاولتتم  هه لمجلم ههالمجع هه  مل.المجشههخلل ههمب عهل

 ةلمجبم مه لت  هملف لل العه للمجفلهل. االهذالمجلام لتتم   ل امت ق
 اال. ه لقفمتمل عصالل عالق لمج  مسلامجت لاسلغ  لمجهام الاصهف مل

تلم هههنللمجههه  مسلم م مههههًمل هههالمجمههه م ولمجعههه لعهههاخاللفهههه ل1فههه لمجفلههه ةل
مخعصههههمللمجتل تهههه لامجت عو هههه لتههههالمم ههههسلت لا هههه ال خضههههعاال
ج ابعهلا مب عهلمجفعا ع ال ع م لجعاولتتم  ه ل همب عهل اهالههلا ل

ل. ل امت قمجت لا  التتم  

54
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. ل اال لالت مشه ل.الغ ه لت مشه تلب لهالل -1
لعههههههه  عههههههه لتهههههههال ههههههه م هلإجهههههههالمأل  لمج

 ملعا م؛ل.ا
س لبب عهههههههمال.ال لهههههههالل هههههههالل ههههههه مالمأل  ل
مجتلعاهه ل.ال عضهه ولامخههاللهههذالمأل  ل.ال

لخم م ما
.المصههها لمج هههاا لفههه ل هههممقل ههه معلااجههه ل -2

لت ا لام االتلع  مل ها
م ههههههاالت عوههههههسلمجم  تهههههه ل اههههههال اههههههولل.ال -3

 ههمجظ افلمجامقعمهه لمجعهه لعببهه لامههاالمج هه معل
لمجت ا قا

مج هاا لمجتمه ولههالقمهمولااجه ل اب م ل امهلف ه  ل.ا
مالههعالللب لههالل هه م  ملإجههالمأل مضهه لمجهه لعلعا ههمتل

 ل44جول عولعلا التف اولقمج لالقتلبالل.المج مت لاال
تههالابملهه ل.  ههمالمجمهه م ولقههال ههلل اههال.العف هه  ل

لاجالهم االمجهااج لمإل  هم  لتصبا لقمج لالقل عولافلمًل
ا هها  ل عهه لمجفل ههم ل.القمج لههالقلمجتلصههاالجغممههم ل

ل41اللمجمبه ملفله تمجلم االمجهااج لمإل  هم  لههالمج له
إال.الههههذملمجعامههههلجهههول اههه ل.ملعن  هههالتهههالتل تههه ل
مجعههههاللمجااجمهههه تلل ههههثل.وهههها ل اههههال.المجغممهههه لتههههال

                                                           
41

 Israel Ministry of Foreign Affairs, "Israeli 
Settlements and International Law", (21 May 
2001), 
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/G
uide/Pages/Israeli%20Settlements%20and%20
International%20Law.aspx. (Visited on 10 May 
2018). 

لمإل  هههم  لمجهههااج لظههه لقمج لهههالقلمجهههام الفههه لمجلهههم اال
 لتهههههالمعفمقمههههه لم  هههههتل49ا مجعلا هههههالفههههه لمجتهههههماةلا

جعههههاولمههههم للتممهههه لجا هههه مالمجتلعاهههه اتلالل42مج م عهههه ت
ا امههههههلفهههههالل بههههه ةللامجت ههههمسلبعههههها  ع ولمجهههههامتغ مف 

ا هعولعف ه  لل43جب  ل لمج لاللبمجتهملعللله لمج ع مه ت
قمج لههههالقلتههههال ملمهههه ل.خهههه  ل ههههمج ماعلإجههههالمجتههههماع ال

  ههملجلههم االمجتعمههههام ل لتههالمعفمقمهه لف 32 لاا31ا
اب هههم ل امههههلفهههبالل44اامجتععالههه لبعف ههه  لمجتعمههههام 
 لتهال ظهمول8/س/8/2تصبا لقمج لهالقلفه لمجتهماةلا

تلا لم ههاةل متهه لفههبالمجتباهه ل اتههملقههالمههم لتبالههمًل
إضهههههمفً لإجهههههال.التصهههههبا لل مههههه مل اهههههالإبالقههههههت

فههه ل هههممقلل ظهههمول اتهههمقمج لهههاللمجمبههه مقلقهههالا الفههه ل
مجتع هههالجغممهههم لههههذالاجهههال. ما لمجهههااللههههذملل خههه ت

هههه مجتههههماةل تتههههمل معههههاللإقمتهههه لل امهههههل صهههه مل تلج ص 
غ ههه لتشههه ا  تلاههههذمللن هههمج ب مل مفههه  مجت هههعاب م ل

 اال  هسلتهمل ها  ل ههلمجفلههلمجهذملم هعب  لمج لهالل
أل مضهههه لمجههههذمل ههههعولبام مهههه تل.التههههالخههههالللبمههههبلم
لمجفا ب  م لإجالمإل  م  ا  التالهذالمجتماةا

                                                           

قال لتههههالمعفمقمهههه لم  ههههتلمج م عهههه ل اههههال. ههههه ل49عهههه للمجتههههماةلا42 
 مهههها لجااجهههه لمالههههعاللل.الع لههههالل.الع لههههاللمهههه  ًملتههههال هههه م  مل

ههه لمجتههماةلمجعهه لم ههع المجتهها   الإجههالمأل مضهه لمجعهه لعلعا ههمقتلال
ل ا8/س/8/2إج  مل ظمول اتملف لمجتماةلا

43
 David Kretzmer, "The Advisory Opinion: The 

Light Treatment of International Humanitarian 
Law", American Journal of International Law 
(January 2005), 91. 

وتل1969.مهههههم لل22تعمههههههاةلف   هههههملجلهههههم االمجتعمههههههام تلف   هههههمتلل44
ل ا32-31مجتماع الا

55
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مجههه لل اهههالعمههه  ولا.تهههملفههه لمجشههه لمثخههه لفلهههالعهههول
مج لهههالل صههها عمهلمجت مشههه لاغ ههه لمجت مشههه تلاقهههال هههعول

 ههههععم  لب ههههذالمجع ههههم ةلجعنو ههههالتههههملعههههولذ هههه ال ههههمجفم لما
بخصهههاللعف هههه  لتصههههبا لقمج لههههالقتلاتههههال ملمهههه ل
.خههههه  تلف هههههذمل ل هههههالت هههههلاجم لمجلهههههماةلمإل ههههه م  ا  ال
ببقمتههههه لمجت هههههعاب م تلا مجعهههههمج لم عوهههههمب ولجم  تههههه ل

مإل ههههه م  ام لقهههههاللههههه ستل هههههمألخلل هههههاالمجل اتههههه ل
قمت ل مج لالل ش اللت مش لا هذج لغ ه لت مشه لتهال
خهههالللمجع ههه مال لمجلم ا مهههه لامجتمامههه تلاماتعمههههم م ل
مجعههههههههه لعت ل هههههههههملج ههههههههه م  ملمجهههههههههذ الم ههههههههه  االفههههههههه ل
مجت هههههعاب م لمإل ههههه م  ام لمجامقعههههه ل اهههههالمأل مضههههه ل
 مجفا ب  م لمجتلعا تلتتمل بب لت لاج ع ملمجم م م ا

ا.تههملفمتههمل ععاهه لبعههامف لمجهه  المجتع ههاملمجههام الفهه ل
 لتههههال ظههههمول اتههههملإضههههمف لإجههههالمجعاههههول30مجتههههماةلا

بامهههاال ههه معلت ههها لفلهههالمعم ههه لمجتل تههه لمجم م مههه ل
مجااجمههه لجالوعفهههم لببب هههم لذجههه ل  هههاالتهههالقهههمولب هههذمل
مج اا لهال.لهالتهاظف لمجااجه ؛ل.ال.م  ع همتلافه ل

ل.المجههههههه  ا.وههههههها لمجتل تههههههه للقKatangaققضهههههههم ل
لمجتع املم هاالقهالعهامف لتعهال همالمج هاا لتت  مهمًل

 مجعههمج لفم ههاالمجهه  المجتع ههاملقههالاللت 1173افلهه ةل
م ل اهههههال ههههه م  اعهههههامف لفههههه لإقمتههههه لمجت هههههعاب م لمإل

مأل مض لمجفا ب  م لمجتلعا تل االهذملمعال مم ه ل
وتل1967عالللمإل  م  ا لت ذل مولعع ع ملااج لمال

مجااجمه لفه ل .  هملاهالتمل.وا ل امهلتل ت لمجعالل
لا 102افل ةللما عشم ملبخصاللمجمام 

لجاتل ته لمجتاضها  لماخعصهمللم عع م لا عا
 اههههالم  تهههه لمجت ههههعاب م ل نلههههالمهههه م ولمجلهههه ستل

لمإلقامتهههههههه لخعصههههههههملماع ههههههههمالللوتملعم ههههههههل هههههههه عو
لف لمجت لثلمجبم  المجم  ت لهذال االجاتل ت 

 
 يالمبحث الثان

 االتخصصا  اإلقليمي
 الجنائية الدولية للمحكمة

فهبالمجتل ته لمجم م مه لمجااجمه للت نملتل ته ل.خه  ل
 علههمالمخعصمصهه ملمإلقامتهه لمع ظهه لباممههً لفهه لتهها ل

فاللمت الجاتل ت لمجم م م ل.العتم سلل االمج  معت
ل ظهههمول اتهههماا هههملإال اهههالمألقهههمجمولمجت ضههت لإجهههال

تعمجمعههههل هههم لًملل مجت شهههئلج هههمتلاا هههعوتمللتهههملعتههه
ا م هههههههه لماخعصهههههههههمللجلهههههههههذملمجت لههههههههثل هههههههه عب قل

فهههههههه لتبابهههههههه اتلمألالل  ههههههههعولمإلقامتهههههههه لجاتل تهههههههه ل
امتههه لخعصهههمللمإلقعاضهههم لمألل هههمولمج مظتههه لجالب

لتمجتباههههسلمجبههههم  ل.تههههمجاتل تهههه لمجم م مهههه لمجااجمهههه تل
تهههههههها لم ب ههههههههمقلماخعصههههههههمللمإلقامتهههههههه لل  لههههههههثف

 اههههههههههالمأل مضههههههههههه للجاتل تهههههههههه لمجم م مهههههههههه لمجااجمههههههههههه 
لمجفا ب  م ا
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 المطلب األول

األحكام الناظمة لالتخصصا  اإلقليمي للمحكمة 
 الجنائية الدولية

 اهههههال.الل ظهههههمول اتهههههم لتهههههال4/2عههههه للمجتهههههماةلال
قجاتل تههههه ل.العتهههههم سلاظم ف هههههملا هههههابمع متل اهههههال
مج لههالمجت صههالل امهههلفهه لهههذملمج ظههمولمأل م هه ل

اج هههملا تامهههسلمعفههههمقللفههه لإقاهههمول.مههه لااجههه لبههه فت
خههمللتههبل.مهه لااجهه ل.خهه  تل.العتم  هه ملفهه لإقاههمول

 عا لمجااج قا

ق مها ل/. لفلهال صه ل اهال. هه ل12/2ا.تملمجتماةلا
جاتل تههه ل.العتهههم سلمخعصمصههه ملإذمل م ههه لاملهههاةل
.ال.وبههه لتهههالمجهههااللمجعمجمههه لب فهههًملفههه لههههذملمج ظهههمول
مأل م  ل.القبا ل مخعصمللمجتل ته لافلهًملجافله ةل

مجااجهه لمجعهه لاقههبلقل  اههالعهه للامجعهه ل  ههمتت/. ل3ا
فهههه لإقامت ههههملمج ههههاا لق ههههالمج لههههثل.الااجهههه لع ههههم الل
مج هههف   ل.المجبهههم  ةلإذمل م ههه لمجم  تههه لقهههالم عوبههه ل

 قا االتعال ف   ل.البم  ة

مجتل تهههه ل اههههالمجمهههه م ولل علههههالمخعصههههمل ا امهههههلف
 اهالمأل مضه لمجفا ههب  م تللم عومب هم مفه لمجعه ل هعول

ال ههللإت عوب ههمتلل ههثل غهه لمج ظهه ل ههالم  ههم ل
قهههالمهههم ل اهههال هههب اللل ظهههمول اتهههم لتهههال12مجتهههماةلا

مجعخ   لتملبه الماخعصهمللمإلقامته لامجشخصه تل
عمهها لمإلشههم ةلإجههال.الفا ههب القههالم عتهها للهإال. هه

ماخعصهههمللمإلقامتهههه ل تامهههسلمإل ههههالالمجصههههما ل
اذجههه ل اهههالتل ظههمول اتهههم لتهههال12/3افلههًملجاتهههماةلا

مجتلعاهههه تل تههههملف  ههههملمجلههههاسلقمأل مضهههه لمجفا ههههب  م ل
اقهههالعهههولقبهههاللههههذملمإل هههالالتهههالقبهههاللل45مجشههه قم قت

ل.ت عسلماا م لمجعمولجاتل ت لمجم م م لمجااجم 

 المطلب الثاني

 الصطبيق القانوني على الحالة الفلسطينية

عبب  لماخعصمللمإلقامت ل االمجت عاب م للإا
مإل ههه م  ام لمعهههالتلهههاًللجا لهههم لبههه الفل هههم لمجلهههم اال

لإ هه م  ام ل لجعغ  هه مجههااج تلاذجهه لفهه لظههاللتلههماا ن
لتههه  اجل46تم ههه تهههاللقتق لمجلهههم ا  لجت هههمب لمجت  ههه

عاهه لل اهها هه م  اللمعفمقمهه ل.ا ههاالمجاامهه لامج ههاب لإل
لا.خ  للم  نللتامجت مب ل

مجفلهل.المجلااالمجفا ب  م لغ  للمم سلتالا ا  
تع ههم عل ا  ههمتللههه ل. م نللقتقتع  هه تلا.الت ههمب ل

مإلقامتههه للماخعصهههملا مجعهههمج لعخههه تل هههال بهههمقل
تلإال.الهههذملماا ههم لجههول اهه لعن  ههاًملام ههعًملجاتل تهه 

اله مجههه لإبههه المجفل هههم لفههه لمجلهههم االمجهههااج تلل هههثل

                                                           
ما   ههه لتههههال   ههههخ ل مجاغههه لمإل لفهههه لههههذالمجا قههه  ل2م ظههه لمجتالههه لال45

مإل ههههههالالمجصههههههما ل ههههههالفا ههههههب البخصههههههاللقبههههههاللمخعصههههههملل
تهالقبهالل  همسلمجااجم ل اهالمأل مضه لمجفا هب  م لمجتل ت لمجم م م ل

لا2014 م اال.اللل31فا ب التلتاال  مستلبعم  ال
.ا ههااتلق ههت لمجضههف لمجغ بمهه لإجههالت ههمب لق.قلل تامههسلمعفمقمههم ل 46

لاقسقلاقتقا
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فهه لمجتمعتههبلمجههااج لاتل تهه لمجعههاللمجااجمهه للقههممعفم
.المأل مض لمجفا ب  م لمجتلعا له لعا لمأل مضه ل
مجامقع ل االلااالقمجخ لمألخض قتلامع ال همجخ ل
مألخضهه للههااالمج ا هه لمجعهه لعههولماعفههمقل ا  ههملبهه ال

وتلاذجهههه ل1948مأل االام  هههه م  الل عههههاللهههه سل ههههمول
 لمجتععاهههه ل62 تامههههسلقهههه م لتماههههسلمألتههههال قههههولا

ل47 م لإقمتههه لها ههه لفههه لقمتمهههبل. لهههم لفا هههب اقتبهههبق
تلو1949فلهههالعهههولعاقمههبلمعفمقمههه ل ااسل هههموللا امههه
ههذالمجخبهاطللبعلا هالعمامجهااج تامب هملقمته للمجعه 

 لععامل.ال مجااالمألخض تلا ص ل اال اولمام
تالمجب ف الاألملهافللعمما لمجلاةلمجع     لألمنل

ل48 مالهذالمجخباطا

عفمقم لقال.اضل لف لا االمج غولتال.الذم لمال
 صههالل.خهه  ل.الهههذالمجخبههاطلالعشهه اللفهه ل.مل

تهملبه الللمللتهالمأللهامللمجلهااالمج مم هم لمجام ته 
تلام  تهههههملهههههه لفلههههه ل 6/8تلات  هههههملمجتهههههماةلا اعمجهههههااج

إال.ال.غاهههههسلمجفل هههههم لفههههه لمجلهههههم االللهههههااالتلقعههههه ت
معم ههههاملإجههههال ا  ههههملعشهههه اللمثاللههههاااللمجههههااج لقهههها

مجهههااجع الاذجههه ل عهههالتههه ا ل.وبههه لتهههال صهههتلقههه ال
 االهذالماعفمقم لااال.ملمعفمقلما ال االلهااال

ول1967.ملتالمجااجع اتل مألخلل عالل سل مول
                                                           

عشههه  الل16 تل62تماهههسلمألتهههاتله  ههه لمألتهههولمجتعلهههاةتلقههه م ل قهههولا47 
لوا1948بم  ل

ل3معفمقمههههه لمج ا ههههه لمجعمتهههههه لبههههه المأل االام  ههههه م  اللا ااس تلبعههههههم  الل48
ل ا3/2 لاا1وتلمجتامالا1949 م مال

صهام لإب ال  ه م  اللامجهااللمجع بمه لمجتمهما ةلج همتلام 
 تلامجههذمل.وههال اههال ههاول242تماههسلمألتههالقهه م لا

مأل مضههه ل هههمجلاةتلابمجهههسلل اهههال هههعمال ماشههه  م ل
مجلههههههام لمإل هههههه م  ام ل ههههههمجخ اتلتههههههاللههههههااالقمجخهههههه ل

فا هب  م لتلعاه تلاههالل مألخض قلام ع م همل. مضه
.مضًملتمل.خذ ل ههلتل ته لمجعهاللمجااجمه لفه ل .  همل

لا 74-73امجفل م لل عشم ملبخصاللمجمام ما

 ل19/67ا ههههههمج ظ لجلهههههه م لمجمتعمهههههه لمجعمتهههههه ل قههههههولا
  ههه لفا هههب ال هههمألتولمجتعلهههاةلات ل هههملامجتععاههه ل ت

 لااج لغ  ل ضالت مقهستلفلهال هللفه لفل عههلصف
 ل هههههالتهههههالما هههههاللههههه لمجهههههشعسلمألاجهههال اهههال. ههههلق

مجفاهههههه ب   لفهههه لعل  هههههه لمجتههههههص  لاما ههههههعلالللفهههه ل
ااجعهههههلفا ههههب ال اههههالمأل  لمجفا ههههب  م لمجتلعاهههه ل

فهه لمجفلهه ةلمج م عهه لت هههلا ههمالل49وقت1967ت ههذل ههمول
 ل هههال اهههالقمجت هههمهت لفههه لإللهههمقلللهههاقلمجههههشعسلج

مجفاههه ب   لغههه  لمجلمباهههه لجاعهههههص فلامجعاصهههههاللإجهههال
عهههههههههه ام ل ههههههههههاتم لفههههههه لمجههههههههههش قلمألا هههههههههه لع  هههههههههه  ل

اعلل ل لم للو1967مالهههعالللمجهههذملبههها.لف ل مول
مجههههااجع اتلمجتعتباههههه لفهههه لااجههههه لفاههههه ب المجتعتععههههه ل

 اهههال. هههمسللهههااالتهههملل]ااا[اةل ما ههههعلالللامجهههه مم
لفه لمجع متههقتلاقهال.وهالتهالما هال و1967قبالل مول
ل. هههمسل اهههالااجعههه البامهههاالمجتعتبهههاللمجلهههاللعبب ههه 

                                                           
ل19 تل19/67مجعمتهههه تله  هههه لمألتههههولمجتعلههههاةتلقهههه م ل قههههولالمجمتعمهههه ل49

لوا2012 م اال.الل
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اقهههالملهههاللقم هههالل هههناللتو1976ل هههمولقبهههاللتهههمللهههااا
ههههذمل اههههلجهههولملهههااللهههااالااجههه لفا هههب اتلام  تهههملعهههول

جاعاصههههههاللإجههههههالع ههههههام لاللهههههه لبهههههه اللمجهههههه لل امههههههه
تلا.المج صههه المج هههم ل القهههالمهههم ملجلتممههه لمجهههااجع ا

 مألخللللهلف لعل   لالللاقلمجشعسلمجفا ب   ل
اجهههههمسلجعلا هههههاللهههههااالااجعههههههتلا.  تهههههملالمجتصههههه  ل

مشهههه الال هههها ل تههههمللمجبهههه ف الفهههه لمجعاصههههاللإجههههال
ق لمهههه لمجههههااجع اقللمااجعهههه اتلا.الم ههههعخامولتصههههبال

لاعل الام  لمج ظ لهذاقمجلالقلا

معفمقمه ل ااسل اهال.الاف ل اللمأللامللفبال هلل
لهههااالمجخههه لمألخضههه لهههه لمجلهههااالمجتعفههه ل ا  هههمل
لام تههه تلقهههال تلقعهههًملإجهههال.ال هههعولماعفهههمقل اهههاللهههااان
مع هه لضههت ًمل.الههههذالمجلههااالالعههه مللههه لمج هههم   ل
 تامههسلمجلههم االمجههااج لاذجهه لإجههال.ال ههعولماعفههمقل
 االغ ه لذجه تل.الإجهال.ال هعولعع ه اللهااالام ته ل

لال ل.خ  لب  ل نمألملتالمجااجع ال 

ج هههمللقتقا اههالمجههه غولتهههالذجههه ل اههههلإال.الت هههمب ل
خصاصههههم لفهههه لمجلههههم االمجههههااج تل ههههمألخلل ههههاال

 لقههههههال صهههههه ل معفههههههمقلمجبهههههه ف ال2معفمقمهههههه ل.ا ههههههاالا
مجفا هههههب   لامإل ههههه م  ا ل اهههههال.الههههههذالمأل مضههههه ل

مجاامه لاعخه تلتهال بهمقلل50إ ه م  التلاام عخضبلج

                                                           

 هه م  ا لما علههمج لفهه لمجضههف لمجغ بمهه لاقبههمعلماعفههمقلمجفا ههب   لمإل50 
  ا17وتلمجتماةلا1995. االلل28غ ةتلامش باتلبعم  ال

تهههال هههمسلمجفا هههب  م تلف ههه  لمجههه ع ل. ههههلالمعلهههالل
مخعصههمللإقامتهه لجاتل تهه ل.اجههال.الم ههااله مجهه ل

الإل هههثلالل51مجم م مههه لمجااجمههه ل اهههالههههذالمجت هههمب ت
ه مجههه لعهههام مم لإ ههه م  ام لإضهههمف لإجهههالمم هههسلتهههال

ععبههه ل.الههههذالمجت هههمب لممجفلههههلفههه لمجلهههم االمجهههااج ل
هههههه لت هههههمب لقتع هههههم عل ا  هههههمقتلا امههههههلفهههههاللملههههه ل
جاتل تههههههه لمجم م مههههههه لمجااجمههههههه ل.العلههههههه  ل هههههههنالههههههههذال

مخعصمصهههههه ملمأل مضهههههه لععههههههالفا ههههههب  م لاعتههههههم سل
فا ههههههههب  م لل مإلقامتهههههههه ل ا  ههههههههمل م ع م هههههههههمل. مضهههههههه
لا ظمول اتم مألخلل االإ  م  اللغ  لت ضت لج

افهههه ل هههههاللمأللهههههامللف بههههاالتهههههالمجضههههه ا ملعف ههههه  ل
معفمقمم ل.ا االعف   ًملقم ا مًمل امتًمتلاذجه ل تامهسل

 لتههههالتعمهههههاةلف   ههههمل م ع م هههههملعشهههه الل31مجتههههماةلا
ال ههثلعهه للل52  فههًملااجمههًملفهه لعف هه  لمجتعمهههام ا
عف ههه لمجتعمههههاةلفههه لمجفلههه ةلمألاجهههالت  هههمل اهههال.ا لق

 ل ههههال مهههه لاافلههههًملجاتع ههههالمجههههذملمعبههههالألجفمظ ههههمل
لت  مقالضتالمج ممقلمجخملل تاضا  ملامجغ  

ا امهههلفههبالل ههالمج مهه لامجتع ههالفهه لهههذالماعفمقمهه ل
امجغهه  لمجعهه لمههم  لتههال.ماهههلملضهه ل ههنالعوههاال
معفمقم لت لام تلاذج لإجال.ال عولمجعاصاللإجهاللهالل

                                                           
51

 Michael Newton, “How the International 
Criminal Court Threatens Treaty Norms”, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law (2016), 
421. 

وتلمجفله ةل1971ل  ه مالل21تل” مت بمهم“تل ت لمجعهاللمجااجمه تلقضهم ل52 
ل ا80ا
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  م  لتملب المجب ف اتلا مجعمج لفبالم علمللمج اب ل
مجفعامهه لامجصههاللمم لمجلضههم م لامجلم ا مهه لامإلام  هه ل

المع هههه ل ههههنمللههههمللتههههاللإجههههالمجبهههه فلمإل هههه م  ا 
مأللههههههاملل.الهههههههذالمجت ههههههمب لخم مهههههه ل ههههههالمإلقاههههههمول

 ل11/1مجفا ب   تلامت المج ماعله ملإجالمجتماةلا
 لل ثلع لل اال.ا لق  ظ ل2تالمعفمقم ل.ا االا

مجف  لمالإجالمجضف لمجغ بم لاقبهمعلغه ةل م ع م هتهمل
الاةلع مبم لاملهاةتلعصهمالالهاع ملااضهع ملخهاللل

ل53 قامجفع ةلما علمجم

مجفا هههب    المج ههههاب للتههه  ا.تهههملفمتهههمل ععاههه ل عههههاول
تههالقمإلقاههمولل ممجفعامهه ل اههالت ههمب لقتقلتتههملم ههعب  

تلاذجه ل اهالم ع هم ل ظهمول اتهممجفا ب   قلجغممم ل
عف هه  لتصههبا لقمإلقاههموقلمجههام الفهه ل ظههمول اتههمل.ال

 لتههههههالتعمهههههههاةلف   ههههههمتل عباههههههسل31افلههههههًملجاتههههههماةلا
هههذملمإلقاههمولخمضههبل ههمجتع المجعههماملجهههل ههنالم ههاال

اههالمألته لمجت عفه لفهه لل54ج همماةلمجااجه لمجت ضهت ت
مجلمجهههههههه لمجفا ههههههههب  م تلفعمهههههههها لمإلشههههههههم ةل.اًالب ههههههههذمل
مجخصهههههاللإجهههههال.اله مجههههه لمعفمقهههههًملفههههه لمجتمعتهههههبل
مجااج ل.المجلم االمجااج لال عباسلمج اب لمجفعام ل
لمجومتاهههههه ل اههههههالمأل مضهههههه لجعلا ههههههالفمتههههههملإذمل م هههههه 

                                                           
لماعفههمقلمإل هه م  ا لمجفا ههب   لما علههمج لفهه لمجضههف لمجغ بمهه لاقبههمعل53

ل ا11/1وتلمجتماةلا1995. االلل28غ ةتلامش باتل
54 JamesلCrawford, The Creation of States in 

International Law (Oxford Clarendon, 2007), 48. 

إضههههمفً لإجههههال. هههههلقههههالعههههولل55عخضههههبلإلقامتهههههل.ولات
/ت لتهههههالذم لماعفهههههمقل11/2مجههههه للفههههه لمجتهههههماةلا

 اههههههههال.ال ههههههههعول لههههههههاللمجصههههههههاللمم لمجتا مهههههههه لإجههههههههال
لمجفا ب    العا  ممًمال

/ت ل هههنال11/3افههه لذم لمج هههممقتل صههه لمجتهههماةلا
قمجت بل لقتقلعع  لت مب لمجضف لمجغ بم لمجع لعلبل

ل  م هههعب مخهههم تلمجت بلعههه الق.قلاقسقلامجعههه ل هههع  لالتل
لضهههههههممملمجعههههههه ل ههههههه م ملمجعفهههههههما ل شهههههههن  ملفههههههه لمج

تفماضم لمجاضهبلمج  هم  تلإجهالمجاامه لمجفا هب  م ل
ل مجعههههههههها  جل تلعضهههههههههالههههههههههذملماعفهههههههههمققالا ههههههههه  ل.ا

تلامجعههه لععهههالتهههالمجلضهههممملمجت هههعاب م لمإل ههه م  ام 
مجع ل  م ملمجعفما ل شهن  متلامقعه ل اهالت همب ل
قتقلامجعهههه لعههههولم ع م هههههملفهههه لباممهههه لمجتههههماةلت ههههمب ل

 تامههسللا مهها لعف هه  لهههذملمجهه لمجغ بمهه تللمجضههف 
/ت لتههالتعمهههاةلف   ههمتلامجعهه لعهه لل31/3مجتههماةلا

 اهههال.ال لخهههذل عههه الما ع هههم لق.ملقم هههاةلتال تههه ل
تهههههالقام هههههالمجلهههههم االمجهههههااج لقمباههههه لجاعبب ههههه ل اهههههال

 لتههههال47مج مههههاعلجاتههههماةلااجههههذج لف ههههعوللمألبهههه مفقت
قالملهههههههههه ولمعفمقمهههههههههه لم  ههههههههههتلمج م عهههههههههه ل اههههههههههال.ا ل

مألشههخمللمجتلت ههاالمجههذ ال امههااالفهه ل.ملإقاههمول
تلعههالل ههنمللههمللاال نمهه ل مفمهه لتههالما عفههمعلب ههذال

                                                           
55

 Jack Parsland, قJustice and Politics: The ICC’s 

Territorial Jurisdiction over occupied Palestinian 

Territoriesق (Graduate Thesis: Master of Law 

program, Lund University, 2016), 31. 
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ماعفمقمهههههه تل ههههههام ل  ههههههبسل.ملعغ  هههههه لمبهههههه .ل ع مهههههه ل
الههعالللمأل مضهه ل اههالتل  ههم لمإلقاههمولمجتههذ ا ل
.الل اتعهتل.ال  بسل.ملمعفهمقلمعلهالبه ال هابم ل

 هههذج ل  هههبسللمإلقاهههمولمجتلعهههاللاااجههه لمالهههعاللتل.ا
قمهههمولههههذالمجااجههه ل ضهههول هههالل.المههه  لتهههالمأل مضههه ل

قتلا امههههههههههلفهههههههههاللمت هههههههههالعف ههههههههه  لمجتهههههههههماةلمجتلعاههههههههه 
/ت لتالماعفمقلما علمج ل اال ا  ملعخ تل11/3ا

ت ههمب لقتقلمجامقعهه ل ا  ههملمجت ههعاب م لمإل هه م  ام ل
تههههههههالمأل مضهههههههه لمجفا ههههههههب  م لاع لا ههههههههملا هههههههه م  التل

ولااجههه ل هههمألخلل هههااللظههه لمجلهههم االمجهههااج لجلمهههم
مالههههعالللب لههههالل هههه م  ملإجههههال. مضهههه لمجااجهههه لمجعهههه ل
علعا هههههههمتلمهههههههم للتممههههههه لجتصهههههههال ل ههههههه مالمجااجههههههه ل

لمجتلع ا ا

إجههههههالمجتههههههماةلاعنو هههههاًمل اههههههالذجهههههه لمت ههههههالما ههههههع مال
 تلل هثلعه لل اهال2 لتالمعفمقم ل.ا االا31/6ا

. ه لقجال لب ل.ملش  لتالههذملماعفهمقل.الم هعب ل
م  لمجعههههه لمجاضهههههبلمج  ههههه ع مههههه لمجتفماضهههههم ل شهههههنال

قإ الالمجت مائقلاجالمععبه ل.ملتهالبه عم  ل تاًلل
مجفههههه  ل التعخامهههههًمل.التع هههههم ًاتل تمههههه الاخاجههههههلههههههذمل
ماعفمقتل التبمج هل.التامقفههل.الللاقههلمجلمجمه قتل

 لتالذم لماعفمقم ل اهال31/7 تملاع للمجتماةلا
 لقجهههال  هههما ل.الجهههال عخهههذل.ملتهههالمجفههه  ل ال.مههه له. ههه

 لاضهههههبلمجضهههههف لمجغ بمههههه لخبهههههاةلتهههههالشهههههن  ملعغ  ههههه

اقبهههههمعلغههههه ةتلفههههه لم عظهههههم لتهههههملع هههههف لتفماضهههههم ل
لمجاضبلمج  م  ل  هقا

اقههالعههولماعفههمقلفهه لمعفمقمهه لشهه ولمجشهه الفهه لمجتههماةل
/س ل اهههال.ا لق عفههه لمجب فهههمال اهههالمجف هههول هههنال1ا

مجت ملبههم للههاللمجع ههام لمجام تهه ل ههعلاللإجههالع ف ههذل
اهتهههههملل56 قت338 لاا242قهههه م ملتماههههسلمألتههههالا

المعع فمال هنالمأل مضه لمجامقعه لامخهاللاذمالمجممجل م ل
لفا ب  م لتلعا ال مجخ لمألخض لععال. مض

تال ملم ل.خ  لفبالمجتل ت لمجم م م لمجااجم لجمسل
جخ امهههههلتههههاللج ههههملمجلهههه لفهههه لعع هههه اللههههااالمجههههاال

تلا امههلف هه  لمم هسلتهالمجفلهههلمخعصمصهمع ملمق به
.القمههههمولمجتل تهههه لمجم م مهههه لمجااجمهههه لبعع هههه اللههههااال

ملمإلقامتهههههه ل ا  ههههههمتلمخعصمصهههههه مجههههههااجع الإلب ههههههم ل
معهالعمهما ًملغ ه للقتق مألخللفمتمل ععاه ل ت همب ل

قهههم ا  لتهههالقبهههاللمجتل تههه لاملتهههاللتعههههلإشههه مجمم ل
مإل هه م  ا ل– ب هه ةل ههمألخلل ههاالمج هه معلمجفا ههب   

وبههه لتهههال صهههتلقههه اتلاال ههه مللمعهههالقهههالبههها.لت هههذل.
إال.الههههههذمللتصههههه م ًملتاع  هههههًملفههههه لمجلهههههم االمجهههههااج 

مجااجمه للالمجتل ته لمجم م مه إماا م لت اااتلل ثل
جالعلعمتلإجالعلا اللااالمجااجع اتلام  تملما ع مال
إجهههههالتهههههملذهبههههه لإجمههههههلمألتهههههولمجتعلهههههاةتلامإل هههههالال

                                                           

وتلمجتهههماةل1999. اهههاللل4معفهههمقلاتهههذ  ةلشههه ولمجشههه اتلشههه ولمجشههه اتل56 
ل/س ا1ا
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مجصهههما ل هههالفا هههب اتل هههمألخلل ا  هههملقهههالقباههه ل
ال ااجههههه لجغممهههههم ل ظهههههمول اتهههههمل اهههههالههههههذمل فا هههههب 
لتههملإجههالمجخصهاللب ههذملما هع مالامت ههالتمأل همس

للمجهه لفه لاتل تهه ت عههسلمجتها  لمجعهمولجلإجمههلذههس
لم ههههع الت عههههسلمجتهههها  لمجعههههمولإجههههالل ههههثلما ممههههم
للههاا لمجعهه لمجتعلههاةلجدتههولمجعمتهه لمجمتعمهه لقهه م م 

لا امهلما مممتلااج لإلقامولخمضبل.ا  عمملإقامول.ا
لجغممهههم لما ممهههملإقاهههمولتهههال مههه  لإج  هههملمج ظههه لفهههعو

م م مع ملمجتل ت  لل57اام 

فهههمت الما هههع مالفههه لمجلمجههه لل اههههلذجههه ل اهههالاب هههم ًل
مجتعلهههاةلمجعههه لع هههاالإجهههالقههه م م لمألتهههولل مجفا هههب  م

مبمالمإل ههههههه م  ا لمجامقهههههههبل اهههههههالقمأل مضههههههه لعما ههههههه
ات  مل اال ب اللمجتبهمللقه م للمجفا ب  م لمجتلعا قت

تلا امهلفم االخمضعًملإلقاهمول2334تماسلمألتال
لمإلقامت الماخعصملفا ب الجغممم ل

ا غ لمج ظ ل الذج ل اهتلفبالمجتل ت لمجم م م ل
مجااجمهه لت ع بههه ل هههمألتولمجتعلههاةتلاذم ل القههه لب هههمل

ا مجعههمج لفتههاللت ظههمول اتههم لتههال2 تامههسلمجتههماةلا
مجت بل ل.العنخذلمجتل ت لمجم م م لمجااجم ل له م م ل
مألتههولمجتعلهههاةلا هههمج .ملما عشههم ملجتل تههه لمجعهههالل
مجااجم لبخصاللمجمام لف لمج ظ ل تها لم ب همقل
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 Office of the Prosecutor, ICC, “Request for 
authorization of an investigation pursuant to 
article 15”, Situation in Georgia (ICC-01/15), 13 
Oct. 2015, Para. 59. 

الإال هثلتلقتقمخعصمص ملمإلقامته ل اهالت همب ل
 هه م  ام لععههالغ هه لشهه  م ل تامههسلمجت ههعاب م لمإل

أل مضههه لعععبههه لمههه  ًملتهههالمل تهههمم لمجلهههم االمجهههااج تلال
إضهههمفً لل58تمجفا هههب  م لمجتلعاههه لف هههالمجههه .ملمجتههه م 

إجال.المجتل ت لمجم م م لمجااجم لقالقبا ل مإل الال
مجتلهههههههههاولتهههههههههالقبهههههههههاللااجههههههههه لفا هههههههههب البخصهههههههههالل
ماخعصهههمللمإلقامتههه ل اهههالمأل مضههه لمجفا هههب  م ل

لق.قمجتلعاهههه ل مفهههه لااال.ملعت  هههه لتههههملبهههه الت ههههمب ل
لاقتقالقسقا

 لتههههال8/س/8/2افهههه ل ههههاللمأللههههامللفههههبالمجتههههماةلا
 صهههه ل اههههالعمهههه  ول ههههاا لقمههههمولااللل ظههههمول اتههههم

مالعالللب لالل  م  ملإجالقمأل مض لمجع لعلعا مقتل
ت ههمب لخم مهه ل ههاللقتقا امهههلفههبالم ع ههم لت ههمب ل

إقاههمولمأل مضهه لمجفا ههب  م لمجتلعاهه لا مجعههمج لعخهه تل
 تلمخعصمللمجتل ت لمجم م م لمجااجم لمإلقامته ال

معههالتع مقضههًملتههبلتلمصههالهههذالمجتههماةتلاعمعههاللتههال
لامااهمل امولمجماا ا

لمجااجمه لمجم م مه لمجتل ته لفهبال االتمل ب للاب م 
لب ههم ل ههالمإل ه م  ا  المجت ههلاج ال تلموتهه لعخهعل

لتههالمجفا ههب  م لمأل مضهه لفهه لمجامقعهه لمجت ههعاب م 
لاامإلقامتم لمجتاضا م لمج ملم 

                                                           
االصههم سل   لههم تل  ههمسلام هه ةلشههلاالمجتفماضههم لفهه لت ظتهه لل 58

 ةلشههلاالمجعل  هه لمجفا ههب  م تلتلمباهه لشخصههم تل مولهللاتلت عههسلام هه
ل ا30 12-00 12امج م   لل2018.مم لل13مجتفماضم تل

62



 املستوطنات اإلسرائيلية كجرمية حرب بالنظر يف لمحكمة اجلنائية الدوليةاإلقليمي لتختاا  اال

 

19 
 (2019/3) البكالوريوسفئة أوراق طلبة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

لالتخاصمة

لمأل هههسلاعلا هههاللا م ههه لا عهههال هههب تلتهههملضههها لفههه 
لمجت لهههههثلفههههه لمجتاضههههها  لجالخعصهههههمللمجلم ا مهههه 

فهههههبالإقمتههههه لمجت هههههعاب م لمإل ههههه م  ام ل اهههههاللمألال
مأل مضههه لمجفا هههب  م لعشههه اللم  تههه للههه سلم هههع ماًمل

اذجهه لجعللهه للت ظههمول اتههم لتههال8/س/8/2جاتههماةلا
الإل هثللامجخمصه تلمجعمته  اللتال.  همالمجم  ته ل

لإجههههههالما هههههه م  ا  المجتهههههها   المج هههههه مال لههههههال ههههههاا ل
لمجلهههههماةلقبهههههاللتهههههالعهههههولمجهههههذملمجفا هههههب  م لمأل مضههههه 

العولعم  تههل تامهسلمجتهماةل  فه لمجهذ  تل  م  ا  مإل
لمالهعاللتلاهال.الااج تلت ا ل  معلباماالمقع الال

تتهههمل عللههه لتعههههلمجههه  المجتهههماملجام  تههه ل تهههملعهههول
عللهههه للذجهههه لفلههههال مإلضههههمف لإجههههالعفصهههه ا مل ههههم لًمت

مجههه  المجتع هههاملجههها لمجلهههماةلما ههه م  ا  ال هههالههههذمل
لت صهههسلتهههال امههههلما هههعااللمت هههالمجهههذممج هههاا ل

اهههالمجتعمههم لمجههذمل.خههذ ل هههلمجتلههمووللمجلههماةلهههلا 
جعههمج لفههبالإقمتهه لمجت ههعاب م لا ملتمهه لمجااجمهه  مجم م
تاضههها  لعلههه لماخعصهههمللمجل ههه م  ام لع ههها تمإل

للاجاتل ت لمجم م م لمجااجم 

لجاتل تههه لمإلقامتههه لماخعصهههمل ل ععاههه ا.تهههملفمتهههمل
فهه للمإل هه م  ام لمجت ههعاب م ل اههالمجااجمهه لمجم م مهه 

لمجت لههثلفهه لمجعهه لعهولع ماج ههملتمأل مضه لمجفا ههب  م 
.الت هههمب لقتقلعلهههبللإجهههالمجعاصهههاللعهههولفلهههالتمجبهههم  

ضههتالمخعصههمللمجتل تهه لمإلقامتهه تلاذجهه ل ههاال
ههههذالمجت هههمب لعلهههبلضهههتاللهههااالمجخههه لمألخضههه تل

مجلههه م م لمجااجمههه لمجتععالههه لب هههذملاذجههه لم هههع ماًملإجهههال
 لمجصهههههما ل هههههال242مجخصهههههاللا.ب  ههههههملقههههه م لا

 ل19/67تماسلمألتالاق م لمجمتعم لمجعمته ل قهولا
عاههههههههه ل عضهههههههههام لفا هههههههههب ال هههههههههمألتولمجتعلهههههههههاةتلعمجت

 مإلضههههمف لإجههههالمجهههه .ملما عشههههم ملجتل تهههه لمجعههههالل
مجااجمههههه لبخصهههههاللمجمهههههام تلاماعفمقمهههههم لمجااجمههههه ل

لقمهه ل ااسالافهه لهههذملمج ههممقتلمهه  لمجعاصههال معفم
.ا ههههاال اههههاللم  ههههاولعههههنب  ل صههههاللمعفمقمههههإجههههال

ل اههالإقامتمههمًلمخعصههمللمجتل تهه لمجم م مهه لمجااجمهه ل
لمجت هههههههههعاب م ل ا  هههههههههملعلهههههههههاولمجعههههههههه قتقللت هههههههههمب 

لف   ههههههملمعفمقمهههههه ل تامههههههس  ههههههالعف هههههه  هملل هههههه م  ام مإل
لتامج ظههههه لإجهههههالمج هههههممقلمجعهههههمولجالضهههههم لمجفا هههههب  م 

لجاتل تههههههههه لمجم م مههههههههه لمجااجمههههههههه لفم هههههههههااللا مج ع مههههههههه 
 هههه م  ام لمإللعاب م مجت ههههلإقامتمههههًمل اههههالمًلمخعصمصهههه

لمج غول االاذج لتمأل مض لمجفا ب  م لمجتلعا لف 
   لمجاضهبلمجلهم ا  لجعاه لجعغل  م  الإلتلماا لتا

 همألخلل هاالمجتل ته لقهالقباه لإ ههالاللتمجت همب 
فا ههب المجههذمل عضههتالمأل مضهه لمجفا ههب  م ل مفهه ل

ل.ملعت   اااال
مإلشهههم ةلإجهههالضههه ا ةللعمههها افههه لمتمهههبلمأللهههاملتل

لهههااالااجههه للعاضههه قمههمولفا هههب ال معفمقمهههم لااجمهه ل
فا ههههب ال شهههه اللامضهههه لا  ههههم  تلاضهههه ا ةل ههههع ل

63



 مريا صاحلي

 

20 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

لتههبل اته لفا هب الإجهالإقمته ل القهم لابااتم هم ل
لهذالقممولتالعخافمًللت ظمول اتملف لمألب مفلمجاال
لمجتههههها  لت عهههههسل اهههههالمج مم ههههه ل مجضهههههغ لمجهههههاال
 ا  اللمجااجم لمجم م م لمجتل ت لا االمجعموت

ل

ل
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 المصادر والمراجع:

 أواًل: المصادر

 المعاهدات والمواثيق الدولية 
لمجلهه سلا. هه مفلقههام  ال ههملع مولمجخمصهه لماعفمقمهه  -

لمألاللعشههههههههههه  ال18لبعهههههههههههم  الاههههههههههههممتلمجب  ههههههههههه ت
 او1907

معفمقمههههههه لمج ا ههههههه لمجعمتههههههه لبههههههه المأل االام  ههههههه م  التل -
 وا1949 م مالل3 ااستلبعم  ال

معفمقمهههه لم  ههههتلمج م عهههه ل شههههناللتممهههه لمألشههههخملل -
ل12مجتههها   الفههه لاقههه لمجلههه ستلم  هههتتلبعهههم  ال

لوا1949 سل
ل22تعمهاةلف   ملجلم االمجتعمهام تلف   متلبعهم  ال -

 وا1969.مم ل
ماعفهههههههمقلمإل ههههههه م  ا لمجفا هههههههب   لما علهههههههمج لفههههههه ل -

ل28مجضف لمجغ بم لاقبمعلغه ةتلامشه باتلبعهم  ال
 وا1995. االل

 ظههههمول اتههههملمجت شههههئلجاتل تهههه لمجم م مهههه لمجااجمهههه تل -
 وا1998عتا لل17 اتمتلبعم  ال

ل4معفمقلاتهذ  ةلشه ولمجشه اتلشه ولمجشه اتلبعهم  ال -
 وا1999. االل

 :القرارات الدولية 
تماههههسلمألتههههاتله  هههه لمألتههههولمجتعلههههاةتلقهههه م ل قههههول -

 وا1948عش  البم  لل16 تلبعم  ال62ا
قهههه م ل قههههوللتماههههسلمألتههههاتله  هههه لمألتههههولمجتعلههههاةت -

 وا1967عش  البم  لل22 تلبعم  ال242ا
 تل446تماههسلمألتههاتلمألتههولمجتعلههاةلقهه م ل قههولا -

 وا1979 ذم لل22بعم  ال
مجمتعمههه لمجعمتههه تله  ههه لمألتهههولمجتعلهههاةتلقههه م ل قهههول -

 وا2012 م اال.اللل19 تلبعم  ال19/67ا
تماههههسلمألتههههاتله  هههه لمألتههههولمجتعلههههاةتلقهههه م ل قههههول -

 وا2016الل م اال.ل23 تلبعم  ال2334ا

 :أحكام المحاكم الدولية 
 Theمجتل تهههه لمجع هههه    لج هههها  ب ،تلقضههههم لق -

Hostageوا1948ش مطلل19قتلبعم  ال 
تل تههه لمجعهههاللمجااجمهههه تلقضهههم لق مت بمهههمقتلبعههههم  ال -

 وا1971ل   مالل21
مجعهاللمجااجمه تلمجه .ملما عشهم ملجتل ته للتل ت  -

مجعههاللمجااجمههه ل شهههنالتشهه ا م لمجع ا هههال مأل هههال ل
ل  ههههههههههه مالل8مج اامههههههههههه ل.الم هههههههههههعخامت متلبعهههههههههههم  ال

 وا1998
مجتل تههههههههه لمجم م مههههههههه لمجااجمههههههههه لج ام هههههههههامتلقضهههههههههم ل -

 وا2003.مم لل26ق اعغم امقتلبعم  ال
تل ت لمجعهاللمجااجمه تلمجه .ملما عشهم ملجتل ته ل -

مهه لبخصههاللمثبههم لمجلم ا مهه لمج مشهه  لمجعههاللمجااج
 الب م لمام لف لمأل مضه لمجفا هب  م لمجتلعاه تل

 وا2004عتا لل9بعم  ال
قتلBembaمجتل تههههه لمجم م مههههه لمجااجمههههه تلقضهههههم لق -

 وا2009عتا لل15مجت لا لمجعت  ام تلبعم  ال
قتلKatangaمجتل تههه لمجم م مهههه لمجااجمههه تلقضههههم لق -

 وا2014 ذم لل7مجت لا لمابعام م تلبعم  ال
قتلBembaمجتل تههههه لمجم م مههههه لمجااجمههههه تلقضهههههم لق -

 وا2016 ذم لل21مجت لا لمابعام م تلبعم  ال
- Request for authorization of an 

investigation pursuant to article 15, 
Situation in Georgia (ICC-01/15), Office 
of the Prosecutor, 13 Oct. 2015. 

 :الصقارير الدولية 
مجمتعمههه لمجعمتههه تلمألتهههولمجتعلهههاةتلتماهههسلللهههاقلل -

مإل  ههماتلقعل  هه لمج عبهه لمجااجمهه لمجت ههعلا لجعلصهه ل
تهههههههال.مهههههههاللمجعلل ههههههه لفههههههه ل بهههههههم لب هههههههم للمجللهههههههم  

مجت هههههعاب م لمإل ههههه م  ام ل اهههههالمجللهههههاقلمجتا مههههه ل
امجبلمفمههههههه للامامعتم مههههههه لامج مم هههههههم لاماقعصهههههههمام 

جاشهههههعسلمجفا هههههب   تلفههههه لمتمهههههبل. لهههههم لمأل  ل
 لمجتلعاههه تل تههههملف  هههملمجلهههاسلمجشهههه قم قتلمجفا هههب  م

 وا2013ش مطلل7بعم  ال

65



 مريا صاحلي

 

22 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCo
uncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf  

ت عسلتتباللماعلمالمألا ابه لفه لمجضهف لمجغ بمه ل -
لاقبهههمعلغههه ةلامألا ههه امتلقعل  ههه لج هههع ل.شههه  ل ههها
مجت هههههههعاب م لمإل ههههههه م  ام لفههههههه لمجضهههههههف لمجغ بمههههههه ل

ل15مجتلعاهههه ل تههههملف  ههههملمجلههههاسلمجشهههه قم قالبعههههم  ال
 وا2017ل   مال- م االمألال

https://cdn3eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfut
ure/F67QBPQqb8dXdsGahzQuGXjMrZwztfcyV9MKnT
45Mjg/mtime:1513592579/sites/eeas/files/2017_12
_15_eu_report_on_israeli_settlements_wb_includin
g_e_jerusalem_jan_june_2017_ar.pdf  

- The prosecutor office, International 
Criminal Court, “Situation in Palestine,” 
3 April 2012,  
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/c6162bbf-
feb9-4faf-afa9-
836106d2694a/284387/situationinpalestine030
412eng.pdf.   

- Declaration Recognizing the Jurisdiction 
of the International Criminal Court, 
State of Palestine, Minister of Justice, Ali 
Khashan, 21 January 2010.  
https://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/74EEE201-0FED-4481-
95D4-
C8071087102C/279777/20090122PalestinianDe
claration2.pdf  

- Declaration Accepting the Jurisdiction of 
the International Criminal Court, State 
of Palestine, President Mahmoud 
Abbas, 31 December 2014.  
https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/pids/press/palestine_a_12-3.pdf  

- International Criminal Court, “The State 
of Palestine accedes to the Rome 
Statute”, ICC-ASP-20150107-PR1082, 7 
January 2015. 
https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1082_2  

- “Declaration of 17 December 2014 
adopted by the Conference of High 
Contracting Parties to the Fourth 
Geneva Convention”, UN Doc. 
A/69/711-S/2015/1, 9 January 2015. 

- Office of the Prosecutor, ICC, “Request 
for authorization of an investigation 
pursuant to article 15”, Situation in 
Georgia (ICC-01/15), 13 Oct. 2015 

- United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs, 
“Humanitarian Impact of Israeli 
Settlements”, 
https://www.ochaopt.org/theme/huma
nitarian-impact-of-settlements, 8 May 

2018. 

- Referral by the State of Palestine 
Pursuant to Articles l3(a) and 14 of the 
Rome Statute, State of Palestine, 15 
May 2018. 
 https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-
05-22_ref-palestine.pdf 
  

 ثانيًا: المراجع:

   مجت ممبلمجع بم 
 مجم م مهه لمجااجمهه  لا م هه للمجتل تهه لمههم متل بههامجفعم ال

  ا    ل ههالمإلتعخصصهه لفهه لمجلههم االمجم ههم  لمجههااج 
لا2005ام لمجف  لمجممتع تل

 ظ  هه لمجمهه م لمجههااج لمجتعمصهه  للهه ستل اهه لمت ههالال 
ب ههه ا  لالمجااجمههه لضهههالمجهههااللامألفههه مال  ظهههمولمجعلا هههم

 ا2001تلت شا م لمجلاب لمجللاقم 
  مجتع ع ههه ل اهههاللما هههعللمقم لمجلم ا مههه لامم ههه لت الا ههه

لالصاللفا ب ال االااج لت مقهسلفه لمألتهولمجتعلهاة
 لمج   هههههههه لمجت ههههههههعلا لجللههههههههاقلما  ههههههههمالقا ههههههههامال مولهللا

لا2013مجتظمجوتل

   لمجت ممبلمألم بم
 Crawford, James. The Creation of States 

in International. Oxford: Clarendon, 

2007. 
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 * إخالص ناصر

 

 مدى فعالية مبدأ التكامل القضائي في نظام
 ** المحكمة الجنائية الدولية وأثره على الحالة الفلسطينية

 مقدمة

، ويسدتهد  يدي المقدام أعضدائ بذل المجتمع الدولي جهودًا مضنية إلقرار نظام جنائي دولي يلقى القبول لدد  
األول مالحقددة المتهمددير كارتادداا انتهااددال جسدديمة لحقددوش اإلنسددار والنددنوا، يحقددوش اإلنسددار ليسددل  ديددة 

نما أضحل قادرة يي كنض األحيار على التأثير لتزام يي نرعية الحكم، بل أر اال ُتمنح وال غنيمة ُتغتصا، وا 
انتهاااٍل مرينة ومفزعدة  تمريرإلى  وقد أد  غياا جهاز قضائي دولي  1.بها َغدا مصدرًا للنرعية األخالقية

يدددي منظدددم األحيدددار، ولقدددد أوتيدددل  دددذ  الجهدددود ثمار دددا يدددي نهايدددة المددددا  ب نندددا  المحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددة 
 ة الجنائية على المستو  الدولي. التي تجسد نظام الندال)المحكمة( 

مدددع إدراه أ ميددة تاددرية مناقكدددة وتكنددًا لمددا تقدددم، ويدددي محاولددة للموازنددة بددير سددديادة الدولددة ومكانددة المحكمددة، 
خددَذ مبدددأ التاامددل كحددل  وسدددي يحكددم النالقددة بددير المحكمددة الجنائيددة الدوليددةمرتابددي الجددرائم األنددد خدددورة، ات  

                                                           
دالكددة ببرنددامم الماجسددتير يددي القددانور الخددا ، جامنددة  .، بتقدددير امتيدداز2018يددل عددام ز ة يددي القددانور مددر جامنددة بير و حاصددلة علددى درجددة الككددالوري *

 سويسرا.ك يخزيور 
 الدراسدي الفصدل خدالل( صدو   أبدو محمدود: المسداش أسدتاذ" )القدانور  يدي دراسدية حلقدة" مسداش لمتدلكدال اسدتاماالً  أعددل دراسدة أصدلها، يدي الورقدة  ذ  **

 .2018أيار  12مناقنتها بتاريخ وجرل  .بيرزيل جامنة ،2017/2018 الثاني
1
 David P. Forsythe, Human Rights and Peace: International and National Dimensions (London: University of 

Nebraska, 1993), 79-81. 
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والقضددددددا  الددددددودني، إال أر صددددددياغة  ددددددذا المبدددددددأ 
كصدور  الددثالش كندكل عددام، وكصدورة مبدددأ التاامددل 
القضدددائي كندددكل خدددا  قدددد جدددا ل مقيددددة كسدددبا 

التدددي واجهتهدددا يكدددرة إنندددا  المحكمدددة، الصدددنوكال 
التدددي كدددار مرد  دددا حدددر  كدددل دولدددة علدددى الحفدددا  
علدددددى سددددديادتها الودنيدددددة، يكاندددددل  دددددذ  الصدددددياغة 
الضدديقة وغيددر المكتملددة عقكددة أمددام تحقيدد  يناليددة 

أدا  دور دددددددا  هدددددددا عدددددددرحالت التدددددددي مبددددددددأ التاامدددددددل،
المننددود، يددي كثيددر مددر القضددايا الجدليددة ال سدديما 

 القضية الفلسدينية. 

 يدي كدانور الثداني وكالتحديد يمنذ انضمام يلسدير
، اعتبدددر الاثيدددرور أر  دددذ  الخددددوة تحمدددل 2015

كبيددرة منلقددة علددى المحكمددة مددر  آمدداالً يددي دياتهددا 
نتصدددار لحقدددوش الضدددحايا، كسدددقٍ  متوقدددع أجدددل اال

قيقة قدرة المحكمة، حتى وصلل  ذ  يفوش يي الح
عتقددددداد كددددأر اننقدددداد المحكمدددددة اآلمددددال إلددددى حددددد  اال

سددو  ينددكل محاامددة النصددر التددي سددو  تحدداام 
حددددددددتالل اإلسددددددددرائيلي الوجددددددددود غيددددددددر النددددددددرعي لال

 ر.يوممارسات  اإلجرامية كح  الفلسديني

مبدددددأ التاامددددل  الدراسددددة الضددددو  علددددى  ددددذ  تسددددل 
 ة مدد  يناليتد ، وقيداالمحكمدةالقضائي يي نظام 

تبدددددرز أ ميدددددة   ندددددايدددددي الحالدددددة الفلسددددددينية. ومدددددر 
لموضدددددوث حدددددديش الننددددددأة  االدراسدددددة يدددددي تنرضدددددده

 يضددا  إلددى ذلددهولددم يحددَع كننايددة كاييددة.  نسددبيًا،
لفل انتكا  المسؤولير عر مالحقة مرتابي  محاولة

الفلسدديني إلدى الندنا الجرائم الدموية كح  أبندا  
محكمدة، أو رممدا ضرورة الترو  يي التنامدل مدع ال

الكحدددددش عدددددر البدددددديل لمدددددا يحدددددو  كمبددددددأ التاامدددددل 
القضددددائي مددددر ثغددددرال يصددددنا تبرير ددددا، ومنددددايير 

كاعتكار دددددا تندددددكل  ،يدددددي منظمهدددددا منضدددددكدةغيددددر 
ددددار إلدددم يختبدددر يناليتددد  كندددد، يدددي  ،ثاً حدددديرًا مسدددا

 .الدوليالمالحقة الجنائية على المستو  

األول : يتنددداول يرإلدددى مكحثدددير اثندددتنقسدددم الدراسدددة 
مدددددر خدددددالل  ،عالقدددددة المحكمدددددة كالقضدددددا  الدددددودني

مبددددأ التاامدددل القضدددائي يدددي  تسدددلي  الضدددو  علدددى
؛ ييمددددددا يتندددددداول نظددددددام المحكمددددددة كنددددددكل تفصدددددديلي

الحالددددة الفلسدددددينية واللجددددو  إلددددى  المكحددددش الثدددداني
ويسددددل  الضددددو  يددددي ذال الوقددددل علددددى المحكمددددة، 

ندددددكالية، القائمدددددة علددددددى يرضدددددية مؤدا دددددا عدددددددم اإل
لتاامل القضدائي يدي نظدام المحكمدة، مبدأ انجاعة 

وذله لما ينتري  مر قصوٍر يدي التنظديم والتحديدد، 
بدددددور ا المحكمددددة عددددر المضددددي  قدددددمًا يددددي  نرقددددلت

حدددتالل اإلسدددرائيلي عدددر مالحقدددة مسدددؤولي دولدددة اال
بددرام محاامددال صددورية، أو إ ، وذلدده عبددرجددرائمهم
صدار أحكام مخففدة تنبدر عدر عددم الجديدة إحتى 

 يي تحقي  الندالة. 
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 المبحث األول

 المحكمة الجنائية الدولية
 وعالقتها بالقضاء الوطني

ال يدددددزال نظدددددام رومدددددا المننددددد  للمحكمدددددة الجنائيدددددة 
التي جا ل تحمل ندنار الندالدة النداملة  -الدولية

وذلده  خدٍذ ورد،أمددار  -وعدم اإليالل مر النقداا
التسدداؤالل التددي ُأثيددرل منددذ أر نددهدل  ددذ  كحكددم 

المحكمددة النددور حددول مددد  مددا ينددكل  النظددام مددر 
مدددر  لنديددددانتقدددا  لسددديادة الددددول، ممدددا عرضدددها ل

الددددول المتنفدددذة، والتدددي تقدددع مدددر قبدددل المنارضدددال 
يدددددي مقددددددمتها الواليدددددال المتحددددددة األمريكيدددددة التدددددي 

جدة عبرل عر موقفها الرايض لهدذ  المحكمدة، منر  
أندد  ال يمكنهددا أر تدددعم محكمددة ال تملدده يددي ذلدده 

 أر إال 2ة الندالة.الضمانال الضرورية لمنع تسي  
 ذ  المواق  ال يمكنها أر تخفدي حقيقدة مدا أحدثد  

مددر تدددور غيددر مسددبوش يددي نظددام الندالددة النظددام 
عتدرا  كدأر الدولية، لتار أولدى مالمحد  الكدارزة اال

المالحقددددددة الدوليددددددة وحددددددد ا قاصددددددرة عددددددر تحقيدددددد  
دالدددة، والتأايددددد علدددى أ ميددددة الددددور الددددذ  تلنكدددد  الن

مبددأ  ييد  ةر  المحاام الداخلية، ولهذ  الغاية يقد ُكد
التاامل كأحدد المكدادا الجو ريدة التدي سدنل  يئدة 

                                                           
يددددة الدوليددددة: قددددرا ة حقوقيددددة نددددنكار، "المحكمددددة الجنائعبددددد الحسددددير  2

 )لبندددار(، مجلدددة المسدددتقبل النرمددديندددكاليال منهجيدددة وعلميدددة"، إعرميدددة 
 .  62 (،2002) 281عدد 

األمدددم المتحددددة إلدددى توديدددد  مندددذ تأسيسدددها لحمايدددة 
 3سيادة الدول وتنزيز استقاللها السياسي.

 اثندير:يفرد المكحدش مدلبدير وعلى  د  ما تقدم، 
 ذ   األول كمثاكة محدة عبور لتحقي  غايال يند  

، وذلددددده مدددددر خدددددالل التندددددريم علدددددى مبددددددأ الدراسدددددة
التاامددل كنددكل عددام يددي نظددام المحكمددة، يددي حددير 
يندلدد  المكحددش الثدداني نحددو منالجددة مبدددأ التاامددل 

 على وج  التحديد. ذ  الدراسة القضائي محور 

 المطلب األول

 مماهية مبدأ التكامل في نظا
 المحكمة الجنائية الدولية

لقد حظي مبدأ التاامل يي نظام المحكمة كا تمدام 
كددددددالب منددددددذ بدايددددددة األعمددددددال التحضدددددديرية إلننددددددا  

بددددير اختصددددا  كوندددد  يحكددددم النالقددددة  المحكمددددة،
ر استهالل نظام روما  القضا  الودني والدولي، وا 
نارت  المكانرة إلى  ذا المبدأ يدي عمد  ديكاجتد   وا 

تقددد  يددددي  4مؤندددرال ودالالل،يحمدددل يدددي دياتدددد  
 المرصدددداد لاندددد  محدددداوالل كنددددض الدددددول لتبريددددر
عزويهددا عددر تأييددد تفنيددل القضددا  الجنددائي الدددولي 

                                                           
المحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددة: نحدددو تحقيددد  الندالدددة ييددددا نجيدددا حمدددد،  3

 .  52(، 2006)بيرول: مننورال الحلبي الحقوقية،  الدولية
( مر ديكاجة نظام روما علدى أر المحكمدة الجنائيدة 10أادل الفقرة ) 4

الدوليددة المننددأة كموجددا  ددذا النظددام األساسددي سددتاور مكملددة للواليددال 
ذ تؤكدد أر القضائية الجنائية الودنية، وذله مر خالل الن  علدى : "وا 

المحكمة الجنائية الدولية المننأة كموجا  دذا النظدام األساسدي سدتاور 
  للواليال القضائية الجنائية الودنية". مكملة
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ال سيما وأند  ويقدًا  5كحجة حماية سيادتها الودنية،
لمدا يدر  الفقيدد  القدانوني عبدد النزيددز سدرحار، يدد ر 
نظريددة السدديادة المدلقددة ال يمكددر الدددياث عنهددا يددي 

الحاضددددددددر، ألر الدددددددددول يددددددددي ممارسددددددددتها الوقددددددددل 
الختصاصدددددها وسددددديادتها تخضدددددع لرقاكدددددة القدددددانور 

عترايددددددال الدوليددددددة سددددددوا  كانددددددل  ددددددذ  الدددددددولي واال
لتزامدددال  ددددي المنا دددددال الدوليددددة، وينددددود ذلدددده اال

إلدددى أر حقدددوش اإلنسدددار لدددم تندددد مسدددألة داخليدددة أو 
الكنددددر  ودنيدددة كقدددددر مددددا  ددددي مسددددألة عالميددددة تهددددم  

الان  عر  مر المجد تقدم، وتكنًا لما  6جمنا .
 مالمح  ذا المبدأ يي ديال الفروث التالية. 

 الفرع األول: تعريف مبدأ التكامل

يدددي البدايدددة، ي نددد  تقتضدددي اإلندددارة إلدددى أر نظدددام 
لمبددأ التاامددل،  رومدا لدم يدورد تنريفدًا جامندًا ماننداً 

نمدا ااتفدى  7كما لم يقدم نموذجدًا محدددًا للتاامدل. وا 
  يدددي مجموعدددة مدددر النصدددو  كاإلندددارة لمضدددمون

                                                           
إر مبدددأ السدديادة الودنيددة  ددو مبدددأ قددديم قدددم يكددرة الدولددة ذاتهددا، وقددد  5

ظهر كندة لتأايد وجود الدول األوروميدة الحديثدة وذاتيتهدا، يدي مواجهدة 
الددوال  المددزدوب للكاكددا واإلمبرادددور، وقددد سددا م الفكددر األلمدداني مسددا مة 

السدديادة الودنيددة، حتددى صددا" "يلنيدده" يددي القددرر كبيددرة يددي تنظدديم مبدددأ 
التاسع عنر نظرية االختصا  كاالختصا ، و دو مدا ينندي السدلدة 
األصددلية غيددر المقيدددة وغيددر المنددرودة للدولددة يددي أر تحدددد المسددائل 

، دكدددداك  انظددددر: عبددددد الددددرؤو  التددددي تدددددخل يددددي دائددددرة اختصاصددددها.
"التددددددخل اإلنسددددداني وأثدددددر  علدددددى السددددديادة يدددددي القدددددانور الددددددولي والفقددددد  

، (الجزائدر) جتماعيدةمجلة الكاحش يي النلوم اإلنسدانية واالاإلسالمي"، 
 .  76(، 2010) 1عدد 

 .  61، "المحكمة الجنائية الدولية" ننكار، 6
7
 Nirej Sekhon, “Complementarily and Post-Coloni-

ality”, Emory International Law Review (May 2013), 
800.   

ر كلمددة التاامددل ال تظهددر يددي أ  موضددع إحيددش 
نمددا تددأتي يددي  النظدداممددر مواضددع  دددار المسددائل إوا 

وكمراجنددددة  ددددذ  النصددددو   8المتنلقددددة كالمقبوليددددة،
وكالتحديدددد الفقدددرة الناندددرة مدددر ديكاجدددة النظدددام كمدددا 
سددددب  ذكددددر ، والمددددادة األولددددى التددددي جددددا ل بددددذال 

كددددر أر يددددتم تنريدددد  السددددياش والمضددددمور، ي ندددد  يم
مبدددددأ التاامددددل كأندددد  تلدددده الصدددديغة التوييقيددددة التددددي 

عدددددددة الدوليدددددددة لتادددددددور كمثاكدددددددة نقددددددددة تبنتهدددددددا الجما
الددددددول علدددددى محاامدددددة المتهمدددددير  رتاددددداز لحدددددش  اال

والتددي تحددتم اننقدداد  9كارتادداا أنددد الجددرائم خدددورة،
االختصددا  للقضددا  الددودني أواًل، يدد ذا لددم يكانددر 

جددرا  إاألخيددر اختصاصدد  كسددبا عدددم الرغكددة يددي 
المحاامددة أو عدددم القدددرة عليهددا يصددكح اختصددا  

 نلددددددىي 10المحكمددددددة مننقدددددددًا لمحاامددددددة المتهمددددددير.
النقدددددديض مددددددر منظددددددم المحدددددداام الجنائيددددددة الدوليددددددة 

ى استكناد التي قضل وكنكل صريح علو  الساكقة،
يددددد ر المحكمدددددة عددددددل مبددددددأ  11المحددددداام المحليدددددة،

                                                           
8
 Christine Bakker, “Le Principe de Complémentarité 

et les "Auto-Saisines”: Un Regard Critique Sur la 
Pratique de la cour pénale Internationale”, Revue 
Générale de Droit International Public 112 (April 
2008), 362. 
9
 Mahmoud Cherif Bassiouni, “La Cour Pénale 

International”, Revue International de Droit Pénal 
(May 2000), 5. 

يدددداروش الزعبددددي، "مبدددددأ التاامددددل يددددي االختصددددا  بددددير المحكمددددة  10
مجلددددة أكحدددداش اليرمددددوه: الجنائيددددة الدوليددددة والددددنظم القانونيددددة الودنيددددة"، 

(، 2008) 3عددددددد  )األردر(، جتماعيدددددةة النلدددددوم اإلنسدددددانية وااللسلسددددد
816  . 

مثددددال ذلدددده: المحكمددددة الجنائيددددة الدوليددددة الخاصددددة ككددددل مددددر رواندددددا  11
نددددكلتا لمحاامدددة مدددر اقتريددددوا جدددرائم محدددددة، وقددددد  تددديرويوغسدددالييا، الل
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التاامددل كددالمننى سدداب  البيددار حجددر األسدداة يددي 
. ومنددا  علددى مددا تقدددم يمكددر القددول كددأر انظددام رومدد

مبدأ التاامل ما  و إال مبدأ قانوني يقتضي اننقاد 
االختصا  للقضا  الدودني األصديل لدد  الددول 
راد األدددددددددرا  يددددددددي نظددددددددام رومددددددددا لمحاامددددددددة األيدددددددد

الدبينيير لد  اقتدرايهم الجدرائم المنصدو  عليهدا 
يددددي المددددادة الخامسددددة مندددد  علددددى سددددبيل الحصددددر، 

يقددددا  اختصددددا  المحكمددددة يددددي  ددددذ  المرحلددددة، ا  و 
التي ال ينهض اختصاصدها إال يدي الحداالل التدي 

 12نظام.ال( مر 19، 18نصل عليها المادتار )

 الفرع الثاني: شروط مبدأ التكامل

الوثيقة األ دم يدي  دذا  روما، مإر المتمنر يي نظا
عمدددال مبددددأ التاامدددل إ الصددددد، يتضدددح لددد  جليدددًا أر 

يسددددتوجا تددددواير نددددرو  عدددددة، تتحددددد منددددًا ابتغددددا  
تحقي  الغاية المننودة أال و ي وضدع حدد للجدرائم 

جمدال إويمكدر   ،الخديرة التي تهدد الكنرية جمنا
  ذ  النرو  على النحو اآلتي: 

الجريمدددة نخصدددًا دبينيدددًا، أواًل: أر يكدددور مرتادددا 
 13( مددر نظددام رومددا،25و ددذا  ددو صددريح المددادة )

                                                                                      

كاندددل  دددذ  المحددداام صددداحكة األولويدددة يدددي االختصدددا  علدددى حسددداا 
، "المحكمدددة الجنائيدددة مسدددتار  : عدددادل انظدددر للمزيددددالقضدددا  الدددودني. 

 3، عددددد )الجزائدددر(مجلدددة المفكدددر("، TPIRالدوليدددة الخاصدددة بروانددددا )
(2004 ،)250  . 

 .  816الزعبي، "مبدأ التاامل يي االختصا "، 12 
للمحكمة اختصدا  علدى  : "يكور ى( عل25/1حيش تن  المادة ) 13

 األنخا  الدبينيير عماًل بهذا النظام األساسي". 

نددددددريدة أال يقددددددل عمددددددر  وقددددددل اقتددددددرا  الجريمددددددة 
زا  صدددراحة  14المسدددندة إليددد  عدددر الثامندددة عندددر. وا 

المدددادة سدددالفة الدددذكر، ي نددد  ال يننقدددد االختصدددا  
للمحكمددة لينددمل النخصدديال المننويددة أو الدددول، 

تفدويض غيدر  حيش تنكل أول محكمدة يئويدة ذال
 محدود.

ثانيددًا: أر تاددور الجريمددة المقتريددة مددر بددير الجددرائم 
الواردة على سبيل الحصر يدي نظدام رومدا، يحتدى 
يحقدد  مبدددأ التاامددل مبتغددا ، ويددؤد  يناليتدد ، ي ندد  
ينكغددي أر تاددور الجددرائم المقتريددة مددر بددير الجددرائم 

( مدر النظدام المدذكور 5الدواردة حصدرًا يدي المدادة )
تنددكل أنددد الجددرائم الدوليددة خدددورة غلددى كاعتكار ددا 

اإلنسدددددددددانية، التدددددددددي تفاقمدددددددددل أعدددددددددداد ا ونتائجهدددددددددا 
ويندكل ذلده يدي  15المضرية يي السنوال األخيدرة.

مجملددددد  اسدددددتجاكًة لمبددددددأ الندددددرعية األسدددددمى الدددددذ  
 يقضي كأر "ال جريمة وال عقوكة إال بن ". 

ثالثدددًا: أر يكددددور الجددداني قددددد اقتدددر  الجريمددددة كنددددد 
ز النفددددددداذ، و دددددددذا مدددددددا يندددددددر  دخدددددددول النظدددددددام حيددددددد

كاالختصددددددددددا  الزمدددددددددداني للمحكمددددددددددة. حيددددددددددش إر 
اختصددددددا  المحكمددددددة يكددددددور مسددددددتقبليًا يقدددددد ، وال 

 يسر  على الجرائم التي ارتابل قبل نفاذ . 
                                                           

(: "ال يكددددددور للمحكمددددددة اختصددددددا  علددددددى أ  26المددددددادة ) لنصددددد 14
 عامًا وقل ارتااا الجريمة المنسوكة إلي ".  18نخ  يقل عمر  عر 

. جريمدددة اإلكدددادة 1( كمدددا يلدددي: 5تتمثدددل  دددذ  الجدددرائم ويقدددًا للمدددادة ) 15
. جريمدددة 4. جدددرائم الحدددرا. 3. الجدددرائم ضدددد اإلنسدددانية. 2الجماعيدددة. 
 الندوار. 
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راكنًا: أر تادور الدولدة التدي اقتريدل الجريمدة علدى 
إقليمهدددددا أو يحمدددددل الجددددداني جنسددددديتها عضدددددوًا يدددددي 

مبددددأ التاامدددل النظدددام، حيدددش إنددد  ال يمكدددر إعمدددال 
لددددد  المحكمددددة إال كالنسددددكة للدددددول األدددددرا  ييدددد  
كاعتكار ا قبلل دواعية االمتثال لد ، وكالتدالي ي ند  
ال يمكدددددر إعمدددددال  دددددذا المبددددددأ علدددددى الددددددول غيدددددر 
األعضددا  أو األدددرا  يددي االتفاقيددة، كوندد  يتنددايى 
وكنكل صارخ مدع مبددأ سديادة الدولدة التدي ال تلدزم 

 16كقًا.كني  إال إذا قبلل ك  مس

 خامسددًا: أر تادددور الدولدددة جددادة وقدددادرة يدددي الوقدددل
علددى محاامددة المجددرمير، وقددد أحسددر النظددام  ذاتدد 

مقبوليددددددة عندددددددما بددددددير المسددددددائل المتنلقددددددة ك صدددددنناً 
سدددديتم التدددددرش لدددد  كنددددي  مددددر مددددا  و ددددوالدددددعو ، 

 التفصيل يي المدلا الثاني مر  ذ  الدراسة. 

 الفرع الثالث: صور مبدأ التكامل

ثدددالش صدددور لمبددددأ التاامدددل  رومدددا نظدددام يتضدددمر
تختزل  ذ   17الذ  سب  بيار مفهوم  كنكل عام،

الصددور كدداًل مددر الجانددا الموضددوعي واإلجرائددي، 

                                                           
تقيددديم النظددام األساسددي للمحكمددة الجنائيدددة محمددود نددري  كسدديوني،  16

)القددا رة: دار المسددتقبل النرمددي  يددي دراسددال القددانور الدددولي اإلنسدداني
 .   452(، 2000للننر، 

جددددير كالددددذكر أندددد  يمكددددر االعتمددداد علددددى تقسدددديمال متنوعددددة لمبدددددأ  17
التاامددددل يددددي ظددددل عدددددم وجددددود تقسدددديم موحددددد، غيددددر أر  ددددذ  الدراسددددة 

مانيًا مع األ دا  المرجوة عمدل إلى تلخدي  صدور مبددأ التاامدل وت
 يي صورتير أساسيتير و ما التاامل الموضوعي والتاامل اإلجرائي. 

 ذا إلى جاندا التاامدل يدي تنفيدذ النقوكدة، وتتمثدل 
  ذ  الصور كنكٍل تفصيلي كما يلي: 

 أواًل: التاامل القانوني

التدي  ُينر  التاامل القانوني علدى أند  تلده الحالدة
توجددد ييهددا قواعددد قانونيددة خددارب األحكددام القانونيددة 
المنصدددو  عليهدددا يدددي نظدددام رومدددا، وداخدددل مدددتر 
التندددددريع الجندددددائي الدددددودني، تتاامدددددل مدددددع أحكدددددام 

و ددذا يددي مجملدد  يختددزل صددفة  18.النظددام المددذكور
 اً الموضوعية، تله الصفة التي ترتك  ارتكاددًا وثيقد
روث كددالجرائم محددل االختصددا ، ممددا يننددي أر ندد

دولة ما تجريم األينال التي وردل كجرائم كموجا 
( مدددر نظدددام رومدددا، ي نددد  يننقدددد لقضدددائها 5المدددادة )

وال يمكددددددددددر  19الددددددددددودني االختصددددددددددا  مكانددددددددددرة،
للمحكمددددة أر تتدددددخل السدددديما إذا كانددددرل المحدددداام 
الودنية اختصاصها األصيل يي مالحقة ومناقكدة 
مرتابددددي جريمددددة اإلكددددادة الجماعيددددة، وجددددرائم ضددددد 

سددانية، وجددرائم الحددرا، وأخيددرًا جريمددة الندددوار اإلن
 التي لم تدخل كند حيز النفاذ. 

، نجدد ا قددد ر النظدام( مد80وكدالرجوث إلدى المدادة )
تضددمنل إنددارة واضددحة وصددريحة تنبددر عددر كندد  

                                                           
سامي سنيد، "مبدأ التاامل ومبدأ التنداور يدي نظدام رومدا األساسدي  18

 14)السددددددنودية(، عدددددددد  مجلددددددة الندددددددلللمحكمددددددة الجنائيددددددة الدوليددددددة"، 
(2005 ،)44  . 

د حسدددداني، "مبدددددأ التاامددددل يددددي اختصددددا  المحكمددددة الجنائيددددة خالدددد 19
 مجلدددددة جامندددددة القددددددة المفتوحدددددة للدراسدددددال واألكحددددداشالدوليدددددة"، 
 . 326(، 2015) 36، عدد )يلسدير(
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اددل لصورة مر صور مبددأ التاامدل، حيدش أ ذ  ا
علددددددى عدددددددم جددددددواز المسدددددداة كددددددالتدبي  الددددددودني 

يددة، ممددا يننددي أر الدددول للنقوكددال والقددوانير الودن
ر كانددددل دريددددًا يددددي  نظددددام، ي ندددد  ال يوجددددد مددددا الوا 

قددداث النقوكدددال إييمننهدددا كصدددراحة  دددذ  المدددادة مدددر 
السددبا  الددواردة يددي ديددال قوانينهددا الودنيددة، ولنددل  

م يأخدددذ كنقوكدددة لددنظدددام الر و يددي ذلددده يكمدددر يددي كددد
 20اإلعدام كنأر الجرائم الواردة يي .

 ثانياً: التاامل القضائي

حور  ذ  الصورة مر صور مبدأ التاامل حدول تتم
النددددددد  اإلجرائدددددددي، إذ ينندددددددي التاامدددددددل القضدددددددائي 
كنكددددددارال مددددددوجزة التاامددددددل يددددددي اإلجددددددرا ال التددددددي 
تكانر ا المحكمدة للفصدل يدي الددعاو  المنروضدة 

عدددددددددا  القضددددددددا  الددددددددودني إ ياألصددددددددل  21عليهددددددددا،
االختصددددا  األصدددديل، أمددددا اننقدددداد االختصددددا  
للقضددددا  الجنددددائي الدددددولي الددددذ  يتمثددددل كالمحكمددددة 

                                                           
، 110ر ندددًا كأحكددددام المددددادة  -1( مدددر النظددددام: "77تدددن  المددددادة ) 20

يكدددور للمحكمدددة أر توقدددع علدددى الندددخ  المددددار كارتاددداا جريمدددة يدددي 
مددر  ددذا النظددام األساسددي إحددد  النقوكددال التاليددة: أ(  5إدددار المددادة 

( السددجر  سددنة. ا 30السددجر لندددد محدددد مددر السددنوال لفتددرة أقصددا ا 
نقوكددددة مبددددررة كددددالخدورة الكالغددددة للجريمددددة المؤمددددد حيثمددددا تاددددور  ددددذ  ال

كاإلضدددداية إلددددى السددددجر،  -2وكددددالظرو  الخاصددددة للنددددخ  المدددددار. 
( يددددددرض غرامددددددة كموجددددددا المنددددددايير أللمحكمددددددة أر تددددددأمر كمددددددا يلددددددي: 

( مصددادرة  المنصددو  عليهددا يددي القواعددد اإلجرائيددة وقواعددد اإلثكددال. ا
و غيدر مكاندرة النائدال والممتلاال واألصول المتأتيدة كصدورة مكاندرة أ

الحسددددنة  الثالثددددةدور المسدددداة كحقددددوش األدددددرا   ،مددددر تلدددده الجريمددددة 
 النية".

 .  328حساني، "مبدأ التاامل"،  21

الجنائيدددددددة الدوليدددددددة، يهدددددددو ال ينددددددددو أر يكدددددددور إال 
صددد على  ذا األصل. ونكتفي يي  دذا ال استثنا ً 

ا، على أر يتم التنرض بهذا االستنراض المقتض
يددي  يالً ثددر تفصددلمبدددأ التاامددل القضددائي كصددورة أا

 المدلا الثاني. 

 ثالثاً: التاامل التنفيذ  

تظهر مالمح  ذ  الصورة مر صور مبدأ التاامدل 
يددي نظددام المحكمددة وتتضددح منالمهددا لددد  صدددور 
الحكم ومدا يتكند  مدر ضدرورة تنفيدذ النقوكدة، وتكندًا 
لهدددذا االسدددتهالل يمكدددر تنريددد  التاامدددل التنفيددددذ  

نظدام رومدا بتنفيدذ على أن  قيام الدولة الدر  يدي 
األحكدددددام والقدددددرارال التدددددي تصددددددر ا المحكمدددددة مدددددر 
خدددددالل وسدددددائلها التنفيذيدددددة داخدددددل حددددددود ا، وويقدددددًا 

ويندددددود  22.النظدددددام عليهدددددا لألوضددددداث التدددددي نددددد   
يجاد  ذ  الصورة مدر صدور إالسبا الاامر خل  
وسددائل مكانددرة لار المحكمددة يتقددمبدددأ التاامددل إلددى ا

 23الصادرة عنها.لغايال تنفيذ األحكام القضائية 

ولغايدددال توضددديح مبددددأ التاامدددل التنفيدددذ  كصدددورة 
نظدددام نجدددد  علدددى سدددبيل العمليدددة، ي نددد  وكاسدددتقرا  

المثال قد جا  بتحديد واضح للنقوكال التي يمكدر 
مدددادة للمحكمدددة أر تقضدددي بهدددا والواجكدددة التدبيددد  )

و أالسدددجر سدددوا  أادددار قصدددير األمدددد  (، ويندددد  77
                                                           

 .  832الزعبي، "مبدأ التاامل يي االختصا "،  22
)القدا رة: مبدأ التاامدل يدي المحكمدة الجنائيدة الدوليدة خالد النبيد ،  23

 .  10(، 2007دار النهضة النرمية، 
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وأبرز دددا، يتحقددد   دويددل األمدددد أحدددد  دددذ  النقوكدددال
يكددور تكنددًا لددذله   ددذ  الصددورة مددر صددور التاامددل

تنددداور الددددول األعضدددا  بتنفيدددذ عقوكدددة مدددر خدددالل 
يلهدددددذا الغدددددرض وويقدددددًا  24السدددددجر علدددددى أراضددددديها.

( مدددر القواعدددد اإلجرائيدددة وقواعددددد 200/1للقاعددددة )
اإلثكدددددال المتكندددددة أمدددددام المحكمدددددة يقدددددوم المسدددددجل 
ب ننا  قائمة كالدول التي تبد  رغبتها واسدتنداد ا 
لقبول األنخا  المحكوم عليهم، وتأخذ المحكمدة 
كنير االعتكار عند تنيير الدولة التي ستنفذ الحكم 

تقاسدددم الددددول األددددرا  مسدددؤولية كالسدددجر وجدددوا 
وتجددددر اإلندددارة إلدددى أنددد   25تنفيدددذ أحكدددام السدددجر.

يجدددددوز لدولدددددة مدددددا لدددددد  التنبيدددددر عدددددر اسدددددتنداد ا 
السدددددتقكال األندددددخا  المحكدددددوم علددددديهم أر تقرنددددد  

ر  26كنرو  لقبولهم تواي  عليها المحكمة، د ايدر إوا 
يدي مجملدد   يدرد  النظدام مثدل  دذ  األحكدام يدي مددتر 

متنفددذة الرايضددة لدددور المحكمددة، مددا تدعيدد  الدددول ال
وال يسننا القدول يدي  دذا الصددد إال أر  نالده مدر 
الضددرورة كمكددار أر يددتم التنامددل مددع مبدددأ التاامددل 

                                                           
/أ( مددر النظددام علددى: "ينفددذ حكددم السددجر يددي 103/1تددن  المددادة ) 24

دولددة تنينهددا المحكمددة مددر قائمددة الدددول التددي تاددور قددد أبدددل للمحكمددة 
 .استنداد ا لقبول األنخا  المحكوم عليهم"

 لمحكمددددددةا ألحكدددددام التنفيدددددذ  التاامدددددل" الاالبدددددي، مصددددددفى راندددددد 25
 30 عددددد )الندددراش(، اإلنسدددانية للنلدددوم مجلدددة واسددد  ،"لدوليدددةا الجنائيدددة

(2015)، 342  . 
لددددددد  إعددددددالر  /ا( مددددددر النظددددددام: "يجددددددوز للدولددددددة103/1المددددددادة ) 26

اسددددتنداد ا السددددتقكال األندددددخا  المحكددددوم علددددديهم أر تقرندددد  كندددددرو  
 .لقبولهم تواي  عليها المحكمة وتتف  مع أحكام  ذا الكاا

بوصف  يجسد نظدام عدالدة عدالمي جديدد ال يهدد  
 إلعاقة السيادة الودنية أل  دولة مر الدول.

 المطلب الثاني

 مبدأ التكامل القضائي في نظام
 نائية الدوليةالمحكمة الج

يكتسددا مبدددأ التاامددل القضددائي كأحددد صددور مبدددأ 
التاامدددل يدددي نظدددام المحكمددددة حيدددزًا خاصدددًا، ينلددددى 
الرغم مما سدب  التددرش إليد  مدر اسدتنراض للددور 
الدددددذ  يلنكددددد  مبددددددأ التاامدددددل كصدددددورة عامدددددة كأحدددددد 
ر أالمكادا الجو رية التدي تخللدل نظدام رومدا، إال 

ر البيددددددار تنظدددددديم مبدددددددأ التاامددددددل القضددددددائي قاصدددددد
 ،وصددياغت  غيددر المكتملددة يددي كثيددر مددر المواضددع

نحسدددددار كحسدددددا يتدددددراو  بدددددير االتسددددداث واال جنلددددد 
تغييرال الوضع السياسدي وتقلكاتد ، وذلده يدي ظدل 

 الفجوة الاامنة بير موازير القو  الدولية. 

الوقدددو  علدددى  يدددال بدددد مدددرويدددي ضدددو  مدددا تقددددم، 
منددددالم  ددددذا الضددددن  والقصددددور مددددر خددددالل ثالثددددة 

ينددالم الفددرث األول بدايددة الحكمددة مددر حيددش يددروث، 
مبدددأ التاامددل القضددائي، ييمددا ينصددا جددل  ا تمددام 
الفدددددرث الثددددداني علدددددى بيدددددار مظدددددا ر مبددددددأ التاامدددددل 
القضددددائي كحسددددا نصددددو  نظددددام رومددددا، ليرسددددى 

التددي أحادددل مبدددأ الفدرث الثالددش أخيددرًا علددى القيددود 
 والتدددي جنلدددل منددد  مبددددأ قددداكالً التاامدددل القضدددائي، 

 مكانيال النملية. والفنل لضن  اإللإلخفاش 
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 الفرع األول: الحكمة من مبدأ التكامل القضائي

الذ  أننئل مر أجل   كالنودة إلى الهد  األساة
تنبيدددر األمدددير  ، والدددذ  يتجلدددى علدددى حدددد  المحكمدددة

النددددام السدددداب  لهيئددددة األمددددم المتحدددددة كددددويي أنددددار 
كنكدددارة أنهدددا "خددددوة عمالقدددة نحدددو تحقيددد  ندددمولية 

والسياسددية"، وتكنددًا إلددى أر نظددام رومددا قددد القددانور 
حدددر  علدددى اقتكددداة المكدددادا التدددي تدددديع كنجلدددة 
الندالددة، يدد ر الحكمددة مدددر مبدددأ التاامددل القضدددائي 
الددددددذ  سددددددب  تنريفدددددد  يددددددي المدلددددددا األول تغدددددددو 

أر المحددددددداام  واضددددددحة، و نددددددا ال بدددددددد مددددددر القددددددول
الودنية وحد ا قاصرة عر تحقي  الندالدة، وكدذله 

، حيددددددش ال تسددددددتديع أ  منهمددددددا المحدددددداام الدوليددددددة
منفردة تخدي النقكال القانونية والواقنيدة لممارسدة 
اختصاصددددددها، بددددددل ال بددددددد مددددددر تاددددددات  المحدددددداام 
الودنيددددة والدوليددددة حتددددى تامددددل الواحدددددة األخددددر ، 
 27للنمدددددل علدددددى سدددددد الثغدددددرال وتخددددددي النقكدددددال.

ومددددذله تتجسددددد الحكمددددة الاامنددددة ورا  تنظدددديم مبدددددأ 
ظام روما مدر خدالل التاامل القضائي يي ديال ن

يدددددالل الجنددددداة مدددددر دائدددددرة الندالدددددة إضدددددمان  عددددددم 
الجنائيددة، يدد ذا تنددذر علددى القضددا  الددودني القيددام 
بدددددددور  يددددددي محدددددداامتهم، ي ندددددد  يننقددددددد اختصددددددا  
المحكمددددددة مكانددددددرة، و ددددددذا بدددددددور  يحقدددددد  الضدددددداك  
الدددقي  والفنددال علددى أعمددال القضددا  الددودني مددر 

                                                           
 . 74، ، المحكمة الجنائية الدوليةحمد 27

كمددا  28.ناحيدة، ويحقد  الددردث مدر الناحيددة األخدر  
أنددددد  يتوجدددددا أال نغفدددددل مدددددا يحققددددد   دددددذا التاامدددددل 
القضائي مر تنزيز كفا ة المحكمة، ال سيما وأنها 
ال يمكددددددر كموجددددددا موارد ددددددا المحدددددددودة وصددددددنوكة 
التحقيقدددددال مددددددر الناحيدددددة اللوجسددددددتية إلدددددى جانددددددا 
اإلجددددددرا ال البيروقراديددددددة التنامددددددل مددددددع القضددددددايا 

دا . عددالخديددرة كايددة، التددي تهدددد األمددر والدمأنينددة
عدر أند  يضدع المسددؤولية علدى عدات  الددول للقيددام 
بواجبهددا كموجددا القددانور الدددولي والددودني للتحقيدد  
، يي الجرائم الجسيمة المزعومة ومقاضاة مرتابيهدا

  يقدد  تتنلدد  كالافددا ةال خالصددة القددول أر المسددألة 
نما   29.تتنل  كالقانور والسياسة واألخالشوا 

 القضائي الفرع الثاني: مظاهر مبدأ التكامل

رقندددة مبددددأ التاامدددل القضدددائي يدددي غضدددور  تتسدددع
قدد  نجدد النظدام، اسدتقرا  حيدش ولدد   نظام رومدا،

مبدأ التاامدل تنديدل ييها  ينلرنظم الحاالل التي 
اختصدددا  المحكمدددة مدددر خدددالل مظهدددرير اثندددير، 

 وذله على النحو اآلتي:

 

                                                           
   .822 الزعبي، "مبدأ التاامل يي االختصا "، 28

29
 Paul Seils, Complementarity: An Introduction to 

the Role of National Handbook on The Courts and 
the ICC in Prosecuting International Crimes (New 
York: International Center for Transitional Justice, 
2016), 3. 
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أواًل: عددددددددم جدددددددواز اننقددددددداد اختصدددددددا  المحكمدددددددة 
 الجنائية الدولية

البدايددددة، ي ندددد  مددددر الجدددددير كالددددذكر أر  ددددذا  ويددددي
المظهددر مددر مظددا ر مبدددأ التاامددل القضددائي يكدداد 
أر يكور جو ر مبدأ التاامل القضائي الدذ  يتخدذ 

النالقدة بدير المحكمدة الجنائيدة  حكدمكحل  وسدي ي
( 17/1الدوليدددة والقضدددا  الددددودني، يويقدددًا للمددددادة )

م أر المحكمدددة تلندددا دور الَحَكددد ، نجدددد  النظددداممدددر 
يدددي مسدددألة االختصدددا  التاميلدددي، حيدددش يتضدددح 
أنهدددا  دددي التدددي تقدددرر متدددى تمارسددد  ندددريدة تدددواير 

مما يديع المحكمة إلى تقريدر أر  30حاالل منينة.
الدددددعو  غيدددددر مقبولدددددة، ومددددر الضدددددرورة يدددددي  دددددذا 

مدر قبيدل  الصدد اإلنارة إلى أر  ذ  الحاالل تندد  
الدددددديوث الندددددكلية التدددددي يجدددددوز التمسددددده بهدددددا أمدددددام 

، األمدددر الدددذ  يمكدددر منددد  أر تقدددرر عددددم المحكمددة
قبدول الددعو  ييمدا إذا رينددل إليهدا كندكل أولددي أو 

النظددام ( مددر 17/1وقددد جددا ل المددادة ) 31مبدددئي.
منظمدددددة كحيدددددش تتنامدددددل مدددددع أرمندددددة سددددديناريو ال 

أولهددددا عندددددما تتنامددددل السددددلدال ، فددددةواقنيددددة مختل
الودنية كالتزامر مدع المحكمدة علدى ذال القضدية؛ 

لمكددددار الددددذ  حققددددل ييدددد  السددددلدال والثدددداني  ددددو ا
                                                           

30
 John T. Holmes, “Complementarily: National 

Courts versus the ICC,” in the International Criminal 
Court (Oxford: Oxford University Press, 2002), 676.  

، النظريددة النامددة للجريمددة الدوليددةالمحكمددة الجنائيددة منتصددر جددودة،  31
اإلسددكندرية: )ة تحليليدد الدوليددة، أحكددام القددانور الدددولي الجنددائي، دراسددة

 .  175(، 2006دار الجامنة الجديدة، 

وقدررل عددم المقاضداة؛ ذاتهدا الودنية يي القضية 
علدى مقاضداة الوالثالش  و المكار الدذ  تمدل ييد  

، وأخيددرًا كددور القضددية علددى المسددتو  الددودنيذال 
الددددعو  ليسدددل علدددى قددددر مدددر الخددددورة، ويمكدددر 

 جمالها على النحو اآلتي: إ

ا كانل تجر  إذ يتنل  ييما السيناريو األول،أ. 
التحقي  أو المقاضاة يي الدعو  دولة لها والية 

، ي ذا كانل اإلجاكة "ننم"، يحينئٍذ يغدو مر عليها
 قادرة وراغكةالدولة حقًا الضرور  يح  ييما إذا 

، ي ذا كانل يي االضدالث كالتحقي  أو المقاضاة
الدولة راغكة وقادرة، ي ر القضية تغدو غير مقبولة 

إما إذا اعتبرل غير قادرة و/أو  أمام المحكمة،
 32غير راغكة، ي ر القضية تصكح مقبولة.

                                                           
قائدد جبهدة المقاومدة الودنيدة يدي  "جيرمدار كاتانغدا"لقد كانل قضدية  32

يددي جمهوريددة الاونغددو الديمقراديددة خيددر مثددال علددى   (FRPI)إيتددور  
وآخددرير أنهددم قدداموا  "كاتانغددا" ددذا األمددر، حيددش زعددم المدددعي النددام أر 

ال واغتصددداا، واسدددتنكاد جنسدددي، إلدددى جاندددا فدددبجدددرائم قتدددل وتجنيدددد أد
وُزعددم أر جميددع  ددذ   االسددتهدا  المتنمددد للسددكار المدددنيير، والنهددا

" كاتانغددددا"الجددددرائم وقنددددل يددددي سددددياش  جددددوم نددددنت  قددددوال تحددددل قيددددادة 
. 2003ندددكا   24علدددى قريدددة بوغدددورو يدددي إيتدددور  يدددي  "نغوجولدددو"و

مدددني قتلددوا يددي  ددذا الهجددوم، ولددد   200ا  أر أاثددر مددر وزعددم االدعدد
قددددرار الدددددائرة التمهيديددددة للمحكمددددة الجنائيددددة الدوليددددة  "كاتانغددددا"اسددددتئنا  

كنددأر المقبوليددة، كحجددة أر سددلدال جمهوريددة الاونغددو الديمقراديددة قددد 
 رديدددة أعرمددددل عدددداكاندددرل التحقيدددد ، إال أر جمهوريدددة الاونغددددو الديمقر 

 تنتدددزم التحقيددد  يدددي الحدددادش ولانهدددا ملتزمدددة موقفهدددا الرسدددمي كأنهدددا ال
ب نهددا  اإليددالل مددر النقدداا وأنهددا لددم تدنددر يددي مقبوليددة القضددية أمددام 

وخلصدل الددائرة االبتدائيدة إلدى أر جمهوريدة   المحكمة الجنائية الدوليدة
غيددددر راغكددددة يددددي المضددددي قدددددمًا ضددددد  الاونغددددو الديمقراديددددة، كالتددددالي،

غدورو، ممدا يخولهدا صدالحية النظدر يدي ييما يتنلد  كحادثدة بو  "كاتانغا"
 انظر:. القضية
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إذا كانل قد  يتمثل ييما ا. السيناريو الثاني،
أجرل التحقي  يي الدعو  دولة لها والية عليها 
، وقررل الدولة عدم مقاضاة النخ  المنني

القرار ناتجًا عر عدم رغكة نريدة أال يكور 
 .حقًا على المقاضاةالدولة أو عدم قدرتها 

تمحدددور حدددول الحالدددة التدددي ي ب. السددديناريو الثالدددش،
الندددخ  المنندددي قدددد سدددب  أر حدددوكم  يكدددور ييهدددا

 يجدددددددوزال يددددددد ،علدددددددى السدددددددلوه موضدددددددوث الندددددددكو  
 .(20/3المادة )للمحكمة إجرا  محاامة دكقًا 

يتجلددددى بكسددددادة يددددي الحالددددة  د. السدددديناريو الراكددددع،
اييددة مددر الدددعو  علددى درجددة كالتددي ال تاددور ييهددا 

 .الخدورة تبرر اتخاذ المحكمة إجرا  آخر

يتضدددح أر المحكمدددة ال تندددد   وتكندددًا لمدددا تقددددم، ي نددد
كأ  حال مر األحدوال بددياًل عدر القضدا  الدداخلي 

ينظام روما  33وذله ألنها ليسل كيانًا يوش الدول،
مالحقددددة الجددددرائم لدددم يفددددرض صدددراحة علددددى الددددول 

انفدده لدة يدي اختصدا  المحكمددة، إال أند  مدا الداخ
عددر تددذكير  ددذ  الدددول، وكموجددا ديكاجتدد  بواجددا 
ممارسة الوالية القضائية الجنائيدة علدى المسدؤولير 
عددددر ارتادددداا الجددددرائم الدوليددددة، مؤكدددددة وكمددددا بينددددا 
                                                                                      
Nora Beres, “The principle of complementarity in 
practice based on the case law of the International 
Criminal Court” (Graduate Thesis, PhD in Law, 
University of Miskolc, 2016), 3.  

المحكمدة الجنائيدة الدوليدة: نندأتها ونظامهدا محمود نري  كسيوني،  33
جامندة د  ب )نيكاغو: المنهد الدولي لقدانور حقدوش اإلنسداراألساسي 

 . 143(، 2003بول، 

ساكقًا كأر المحكمة "ستاور مكملة لالختصاصال 
 34الجنائية الودنية".

النددددخ  عدددر الفنددددل ثانيددداً: عددددم جددددواز محاامدددة 
 الجرمي ذات  مرتير 

على الرغم مر تنرض أولى مظا ر مبددأ التاامدل 
دددددار إالقضددددائي لهددددذا المبدددددأ كنددددكل عددددارض يددددي 
إال أر  35تحديددد المسددائل المتنلقددة كندددم المقبوليددة،

( مر نظام روما علي  مدرة أخدر  20تأايد المادة )
عليدددددد  الوقددددددو  بددددددر ر أ ميددددددة يكصددددددورة تفصدددددديلية 

مر مظا ر مبدأ التاامل قائمًا كحد  راً واعتكار  مظه
ذات ، كي  ال، يي الوقل الذ  يند يي   ذا المبدأ 
أال و ددو عدددم جددواز محاامددة النددخ  علددى ذال 
الجريمدددددددددة مدددددددددرتير بنيدددددددددار التندددددددددرينال الجنائيدددددددددة 

عددددا عددر كونددد  ينبدددر وكحدد  عدددر مبددددأ 36الودنيددة،
زدواجيدة يدي اإلجدرا ال التاامل القضائي وعددم اال

  دار حرية األيراد.إ   إلى ؤدتالتي قد 

                                                           
 . 82 المحكمة الجنائية الدولية،حمد،  34
 /ب( مر نظام روما. 17/1انظر ن  المادة ) 35
نة ( لسد16( مر قانور النقوكدال األردندي رقدم )58/1تن  المادة ) 36

ال يالحدد  الفنددل الواحددد إال السددار  يددي الضددفة الغرميددة علددى: " 1960
رقدم  نتددابياالالنقوكدال  قدانور ( مدر 21مرة واحدة"، كما تن  المادة )

( 555والمندددل كددأمر الحدداام النددام المصددر  رقددم ) 1936( لسددنة 74)
 جزائيددداً  اإلنسدددار يؤاخدددذ الالسدددار  يدددي قدددداث غدددزة علدددى"  1957لندددام
أو التددره سدوا  أادار ذلدده كمقتضدى حكدم  ددذا  الفندل نفدة عددر مدرتير

 ييهددا يسددفرالقددانور أو أحكددام أ  قددانور آخددر، أمددا يددي األحددوال النددي  
 الجدرم عدر الفاعدل إداندة ييجدوز آخدرًا، إنسدار ويداة عدر التدره أو الفنل
ر الويداة سددبا الدذ  آخددر ناند  عددر ذلده الفنددل  بجدرمٍ  أديددر قدد ركددا وا 

 أو التره". 
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 للصدياغة الفضفاضدة نظدراً ومر نايلدة القدول، أند  
أر  يي كثير مر المواضدع، ي ند  ال بدد   لنظام روما

يددددداب  وصدددد  الجريمددددة الصددددادر عددددر المحكمددددة 
وصدددد  الجريمددددة المنددددو  مالحقتهددددا أمددددام القضددددا  
الداخلي لتفنيل مبدأ "عدم جواز محاامة الندخ  
علددى ذال الجريمددة مددرتير"، يدد ذا حكمددل المحكمددة 
علددددى سددددبيل المثددددال علددددى نددددخ  بتهمددددة اإلكددددادة 
الجماعيددة، يدد ر ذلدده ال يحددول دور محاامتدد  أمددام 

دني بتهمة القتل الجمداعي، وذلده ألر القضا  الو 
كهدددذا يندددكل  راً وصددد  الجدددريمتير مختلددد . إر أمددد

جحايًا كح  المدتهم ألند  ينليدًا يحداام مدرتير علدى إ
الجدددددرم نفسددددد ، ومدددددر الممكدددددر تفددددداد   دددددذا األمدددددر 

ضدددرورة أر يأخدددذ القاضددددي ك ضددداية يقدددرة تقضددددي ب
الددددددودني كنددددددير االعتكددددددار الحكددددددم الصددددددادر عددددددر 

 37.حكم المحكمة قبل أر يصدر 

، لنظدددددام( مدددددر ا20مندددددار النظدددددر يدددددي المدددددادة ) وم
نجدددددد ا تقدددددرر وكندددددكل صدددددريح علدددددى عددددددم جدددددواز 
محاامددددة أ  نددددخ  أمددددام المحكمددددة عددددر سددددلوه 
نكل األسداة لجدرائم كاندل المحكمدة قدد أدانتد  أو 
برأتدد  منهددا أواًل، وعدددم جددواز محاامددة أ  نددخ  

عدددر جريمدددة مدددر الجدددرائم  أمدددام أ  محكمدددة أخدددر  
يل الحصدددر يدددي غضدددور المدددادة المحدددددة علدددى سدددب

                                                           
37

 Christine Van den Wyngaert and Tom Ongena, 
“Ne bis in idem Principle Including the Issue of 
Amnesty,” in the Rome Statute of the International 
Criminal Court: A Commentary (Oxford: Oxford 
University Press, 2002), 732-734. 

دانتد  أو تمدل إمتدى كدار قدد تمدل  النظام( مر 5)
ر أر النظددددام، ومددددر الاليددددل للنظدددد 38تبرئتدددد  ثانيددددًا.

وعلى الرغم مما اتسمل كد  مفاوضدال رومدا قبيدل 
صدار  مر صنوكة وتنقيد، إال أن   بخروج  عدر إ

المدددألو  واألصدددل الدددذ  تدددم بيانددد  آنفدددًا، يكدددور قدددد 
ة قانونيدددددة مختلفدددددة ورؤ  تمكدددددر مدددددر دمدددددم أنظمددددد

مغدددايرة لددددور الندالدددة الدوليدددة، ويتجسدددد كاالسدددتثنا  
( ذاتهددددا، حيددددش أجددددازل 20الددددذ  احتوتدددد  المددددادة )

كموجددددددا يقرتهددددددا الثالثددددددة تحويددددددل النددددددخ  إلددددددى 
  المحاامددة أمددام المحكمددة كنددد مثولدد  أمددام القضددا

 : الودني يي حالتير ال ثالش لهما

ي إلدددى مندددع أ. إذا كاندددل اإلجدددرا ال المتخدددذة ترمددد
المسددؤولية الجنائيددة عددر المددتهم ييمددا يتنلدد  بجددرائم 

 39داخلة يي اختصا  المحكمة.

ا. إذا خلل اإلجرا ال المتخذة كحقد  مدر النزا دة 
سدددتقاللية ويقدددًا ألصدددول المحاامدددال المتندددار  واال

                                                           
محاامدددة أ  ندددخ  أمدددام  ( علدددى: "ال تجدددوز20/2تدددن  المدددادة ) 38

كدار قدد  5محكمة أخر  عدر جريمدة مدر تلده المندار إليهدا يدي المدادة 
 سب  لذله النخ  أر أدانت  بها المحكمة أو برأت  منها". 

مددددر الاليددددل للنظددددر أندددد  حتددددى يسددددر  مبدددددأ عدددددم جددددواز محاامددددة  39
الندددخ  علددددى ذال الجريمددددة مددددرتير، ي نددد  يجددددا أر يكددددور موضددددوث 

عليهددا  امحكمددة الجنائيدة الدوليددة جريمدة منصوصددالقدرار الصددادر عدر ال
( مدددر نظدددام رومدددا األساسدددي، يدددي حدددير نجدددد أر المدددادة 5يدددي المدددادة )

( عندددما يكددور القددرار صددادرًا 5( قددد أحجمددل عددر ذكددر المددادة )20/3)
عدر المحكمدة الداخليددة، ولندل السدبا يددي ذلده  دو نيددة اسدتكناد جريمددة 

النددوار داخليدًا أو المضدي  ستحالة البدد  يدي مالحقدة جريمدةالندوار ال
 ستقلة. قدمًا كمالحقتها كصورة م
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رل كندددكل يددددل جدددعليهدددا يدددي القدددانور الددددولي، أو 
 . على انندام النية يي تقديم النخ  إلى الندالة

 الفرع الثالث: قيود مبدأ التكامل القضائي

نندددا  المحكمدددة ندددكل ذروة رحلدددة إمدددر المنلدددوم أر 
دويلة يمكر أر يتم عنونتها كالافا  ضد اإليدالل 

ر يكددرة التاامددل القضددائي إوحيددش  40مددر النقدداا،
تدددذ ا إلدددى قلدددا السددديادة،  دددذ  السددديادة الحاسدددمة 

يي احتاار الدولة للقوة، مما يحتم كمدا تتمثل  التي
عددا  الدددول األولويددة يددي إ أوضدحنا سدداكقًا ضددرورة 

مالحقددة المجددرمير ومندداقبتهم يددي حددال كددونهم مددر 
رعايا دددددا، أو كدددددار الجدددددرم واقندددددًا علدددددى أراضددددديها، 
كاعتكدددار أر محاامهدددا الودنيدددة تندددكل خددد  الددددياث 
األول، يددي حددير تكقددى المحكمددة وعلددى الددرغم مددر 

 دددي المدددالذ األخيدددر، التدددي ال بدددد لهدددا أر أ ميتهدددا 
تتناور مع األنظمة الودنيدة، إال أر ذلده لدم يمندع 
نظددام رومددا مددر الددن   علددى ضددواك  وقيددود تحكددم 

 مبدأ التاامل القضائي. 

ومندددددا  علدددددى مدددددا تقددددددم، ي نددددد  كدددددي تتسدددددم الجهدددددود 
الودنيددددة كالفناليددددة يجددددا علددددى الدددددول أر تددددنهض 

يتها يددي اإلجددرا ال  كندددد مددر الخدددوال لتبددد  جددد 
رائم األاثددددر خدددددورة، المتخددددذة كنددددأر مرتابددددي الجدددد

حيش يتحتم على الدول ويقًا لقواعد القانور الدولي 

                                                           
40

 Seils, Complementarity: An Introduction, 2.  

يدددددددي  41.أر تقدددددددوم بتنفيدددددددذ التزاماتهدددددددا كحسدددددددر نيدددددددة
غواتيمدددددداال، علددددددى سددددددبيل المثددددددال، أدل جمنيددددددال 

يدي َسدوش الدديكتاتور  يداً جو ر  اً المجتمع المددني دور 
إلددى المحكمددة  "مونددلخوسددي  إيراينريددوة "السدداب  

قاضددددات  علددددى مندددداركت  يددددي اإلكددددادة الجماعيددددة مل
األصدددددليير خدددددالل الصدددددراث  "المايدددددا"كحددددد   سدددددكار 

 ندا،  ومدر سدنة. 36 رالمسلح الداخلي الذ  استم
 ليضدددددعسدددددتثنا  علدددددى المبددددددأ أعدددددال ، يقدددددد جدددددا  اال

عمالددد  وتدبيقددد ، إال أنددد  إ سلسدددلة مدددر القيدددود علدددى 
ر لمنيددار واضددح يؤخددذ علددى  ددذ  القيددود أنهددا تفتقدد

يزيدددل غموضدددها، األمدددر الدددذ  أمكدددر منددد   ومحددددد
اسدددتغاللها كسدددو  نيدددة، ممدددا أضدددن  مبددددأ التاامدددل 
القضددددددائي، ويكدددددداد أر يصددددددكح عقكددددددة تحددددددول دور 

 كالقضية الفلسدينية. ، عادلةاالنتصار لقضايا 

ة ( والمدددددددداد17/2مندددددددار النظددددددددر يددددددددي المددددددددادة )م و 
 للمحكمددةمددنح مددر نظددام رومددا، نجددد أندد   (17/3)

ممارسدددة اختصاصدددها حدددال يدددي لتحدددره ا صدددالحية
كانل الدول غير راغكة يي التصد  لقضية منينة 

وسيتم  42أواًل، أو غير قادرة على النظر ييها ثانيًا.
 يجاز  ذير األمرير على النحو اآلتي: إ

                                                           
ينتبدددر مبددددأ حسدددر النيدددة مدددر المكدددادا النامدددة والهامدددة التدددي تحكدددم  41

جميددددع تصددددريال الدددددول والنالقددددال الدوليددددة، إلددددى جانددددا المنا دددددال 
 الدولية الثنائية والمتنددة األدرا . 

قددد ثددار خددال  بددير ممثلددي الدددول أثنددا  اننقدداد مددؤتمر رومددا، حيددش  42
( وغيدددر un willingرأ  الدددكنض أر اسدددتخدام تنبيدددر  غيدددر راغكدددة )

( لددد  تفسدددير واسدددع ومدددرر، ممدددا يترتدددا عليددد  الحدددد un ableقدددادرة )
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 أواًل: إثكال عدم الرغكة 

ثكددال عدددم رغكددة دولددة إمددر  حتددى تددتمكر المحكمددة
  قضدائها الدودني، ي ند  ما يي النظر كالدعو  لد

ينكغي التقيد كما جدا  يدي الفقدرال الدثالش المدرجدة 
، حيددددش تنتبددددر النظددددام ( مددددر17/2أسددددفل المددددادة )

الدولدددة غيدددر راغكدددة يدددي ثدددالش حددداالل، تدددأتي يدددي 
اتخددداذ اإلجدددرا ال القانونيدددة بهدددد   ةمقددددمتها حالددد

و ندا ال بدد 43حماية المتهم مر المسؤولية الجزائيدة،
ي لحجدا المسدؤولية  دو منيدار مر القول أر السن

واسدددددع يسدددددتوعا حدددددالتي التدددددأخير غيدددددر المبدددددرر، 
إال أنددد  كمدددا يبددددو  44سدددتقاللية والنزا دددة.واننددددام اال

يقد آثر واضنو نظام روما عرض كدل حالدة علدى 
، وتثير  دذ  الحالدة مدر الحداالل الدثالش التدي ةحد
عددددر عددددم رغكددددة الدولدددة يددددي القيدددام بواجبهددددا  نبدددرت

                                                                                      

ثكدددال عددددم الرغكدددة  دددو إوالتضددديي  مدددر اختصدددا  المحكمدددة، كمدددا أر 
ثكاتد ، إة على المحكمة يي إمكانيدة أمر متنل  كالنية مما ينكل صنوك

وكددددددار يددددددر  أنصددددددار  ددددددذا الفريدددددد  اسددددددتخدام مصدددددددلح غيددددددر ينالددددددة 
(ineffective  بددددددددداًل مددددددددر غيددددددددر راغكددددددددة، ومصدددددددددلح غيددددددددر متددددددددا )

(unavailable)  بددداًل مددر غيددر قددادرة، و ددذا مددا جددا  يددي وثيقددة األمددم
محدزم سدايغي انظدر:  .Doc A/Conf. 183/C 1/L76المتحددة، 

 التاامدددل يدددي النظدددام األساسدددي للمحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددة" "مبددددأ وداد،
 -ماجسدددددتير يدددددي القدددددانور الندددددام، جامندددددة األخدددددوة منتدددددور  )أدروحدددددة 

 . 19(، 2007، دندينةقس
/أ( مر نظام رومدا علدى: " لتحديدد عددم الرغكدة 17/2تن  المادة ) 43

يددي دعددو  منينددة تنظددر المحكمددة يددي مددد  تددواير واحددد أو أاثددر مددر 
اليدددة، حسدددا الحالدددة، مدددع مراعددداة أصدددول المحاامدددال التدددي األمدددور الت

ينتر  بها القدانور الددولي: أ( جدر  االضددالث كداإلجرا ال أو يجدر  
االضدالث بها أو جر  اتخداذ القدرار الدودني كغدرض حمايدة الندخ  
المننددددي مددددر المسددددئولية الجنائيددددة عددددر جددددرائم داخلددددة يددددي اختصددددا  

 .5ادة المحكمة على النحو المنار إلي  يي الم
44

 Holmes, “Complementarily”, 675. 

النظدددام ما يدددي ظدددل ايتقدددار صدددنوكال عددددة، ال سدددي
تقدددددددمنا كدددددد  سدددددداكقًا لمنددددددايير محددددددددة، وتكنددددددًا كمددددددا 

للممارسددال الدوليددة ي ندد  يمكددر أر يستندد  عليهددا 
صددددار أحكدددام مخففدددة تدددوحي كحمايدددة إمدددر خدددالل 

المدددددتهم مدددددر المسدددددؤولية الجزائيدددددة، وتنتبدددددر حالدددددة 
كولومبيدددددا مثدددددااًل جيددددددًا علدددددى ذلددددده حيدددددش اتخدددددذل 

 2004ومنددددددذ النددددددام المحكمددددددة الجنائيددددددة الدوليددددددة 
وضدددنًا يدددي كولومبيدددا تحدددل مسدددمى "دراسدددة أوليدددة" 
لمدددة عنددر سددنوال، يحاولددل السددلدال الاولومبيددة 
جا دة إلثكال أن  مر األيضل أال تنتقدل المحكمدة 

عددام  إلددى المسددتو  التددالي، ممددا ديددع المدددعي النددام
المسددددددددؤولير  إلددددددددىرسددددددددال خددددددددداا إإلددددددددى  2013

رض علدى أيدراد كأر أ  حكم ُيف الاولومبيير مؤكداً 
القددددددوال المسددددددلحة الثوريددددددة لاولومبيددددددا المسددددددر حير 
واألعضا  نك  النسكريير يجا أر يكور متناسكًا 

 . مع خدورة الجرائم المرتاكة، وأال تاور و مية

أمدددا علدددى صدددنيد الحالدددة الثانيدددة، ي نهدددا تتمثدددل يدددي 
جددرا ال المتكنددة علددى حددداش تددأخير يددي اإلإتنمددد 

ود مدا يبدرر ذلدده، صدنيد القضدا  الدودني دور وجد
الددذ  ينبدددر بددددور  عدددر انتفدددا  نيدددة تقدددديم الندددخ  
للندالددددة. أمددددا الحالددددة الثالثددددة واألخيددددرة ويقددددًا لددددن  

/ب( مدددر نظدددام رومدددا، ي نهدددا تتمثدددل 17/2المدددادة )
كنددددددم مكاندددددرة اإلجدددددرا ال أو مكاندددددرتها كندددددكل ال 

سددتقاللية والنزا ددة  اديدة بددذله عدددم تقددديم يتسدم كاال
تهددا مددر الحدداالل السدداكقة. النددخ  للندالددة كمثيال
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وخيددر مثددال يدددر  يددي  ددذا الصدددد مددا حدددش يددي 
يددددالل مددددر داريددددور يددددي السددددودار، حيددددش نددددكل اإل

عمددددال آليددددال المسددددا لة القضددددائية إ النقدددداا وعدددددم 
سمة أساسدية الحقدل تتكدع الجدرائم ضدد اإلنسدانية، 
ينلدددى الدددرغم مدددر المحددداام الجنائيدددة الخاصدددة التدددي 

، إال 2005ي عددام أننددأ ا رئددية القضددا  السددودان
القدددددددادة و مواجهدددددددة المسدددددددؤولير لتحدددددددره تأنهدددددددا لدددددددم 

يقددداث عقوكدددال مخففدددة يدددي إالنسدددكريير، عددددا عدددر 
حددداالل انتهاادددال جسددديمة لحقدددوش اإلنسدددار، التدددي 

 45أيضًا يي كثير مر الحاالل. ألغيلسرعار ما 

 ثانياً: إثكال عدم القدرة

( مدر نظددام رومدا تغدددي 17/3لقدد جدا ل المددادة )
جرا ال  الدولددددة علددددى االضدددددالث بددددمسددددألة قدددددرة 

التحقيد  والمحاامددة، إذ تفتددرض  ددذ  الصددورة التددي 
تنكل بدور ا أيضدًا أحدد القيدود علدى مبددأ التاامدل 
القضدددائي حالدددة كدددور الدولدددة راغكدددة وعاقددددة الندددزم 
على مالحقة الجرائم المنصو  عليها يدي ديدال 

( مدددددر نظدددددام رومدددددا، إال أنهدددددا ال تملددددده 5المدددددادة )
ينددددااًل   ً الااييددددة كونهددددا ال تملدددده قضددددااإلمكانيدددال 

ال يكفي   أن إلى كالمننى الحقيقي، وينكغي اإلنارة
ثكددددال االنهيددددار الالدددددي أو الجددددو ر  لتقييددددد مبددددددأ إ

ثكددددال أر  ددددذا االنهيددددار ال إالتاامددددل، بددددل يتوجددددا 
                                                           

نظددام األمددم المتحدددة يددي مواجهددة تحددوالل الرميددع يوسدد  الكحيددر ،  45
(، 2012)مدددددراا : المدكندددددة والوراقدددددة الودنيدددددة الدددددداوديال،  النرمدددددي
283  . 

حضدار المدتهم،  جدرا ال كإيتيح أر يتم اتخداذ أ  
ر إوالتوصددل إلددى األدلددة والنددهادة الالزمددة، حيددش 

جددرا ال التحقيدد  إانندددام المقدددرة علددى ذلدده ينيددا 
 . ةوالمحاامة مما يستدعي تدخل المحكم

ومنددا  علددى مدددا تقدددم، قدددد تجددد المحكمدددة أندد  علدددى 
 مالدرغم مددر انهددام البنيددة التحتيدة للدولددة وحالدة عددد

االستقرار، إال أر الدولة ما زالل قادرة علدى اتخداذ 
جددددددددرا ال حقيقيددددددددة، و ددددددددذا يددددددددي مجملدددددددد  ينددددددددكل إ
سددتئنا  يددي سددتنتاب الددذ  توصددلل لدد  دائددرة االاال

وكالتددددالي يقددددد  46المحكمددددة يددددي قضددددية السنوسددددي،
إال أر  اً يكددددور النظددددام القددددانوني والقضددددائي ضددددنيف

جدرا ال إمكانية اتخداذ إالنبرة تكقى دائمًا يي مد  
ر كانل  ناله عالقة وديدة ووثيقة ييما بينهم.   وا 

إلددى أر مددر مددر المهددم اإلنددارة  ويددي الختددام، يلنددل  
يتدددولى مهمدددة تقيددديم مدددد  رغكدددة الدولدددة يدددي القيدددام 

جرا ال حقيقيددددة ونزيهددددة، وكددددذله قدددددرتها علددددى  بدددد
القيدددام بدددذله  دددم قضددداة المحكمدددة، وينتمددددور يدددي 
تقيددديم  دددذا علدددى األدلدددة والمنلومدددال التدددي توير دددا 
دولدددة لهدددا اختصدددا  قضدددائي يدددي مدددا يتنلددد  كدددأ  

                                                           
لقدددد تدددم االتفددداش أنددد  لدددم يدددتم تزويدددد السنوسدددي كمحدددامي ديددداث أمدددام  46

االسدتئنا  تدر  أر  دذا ال ينندي يدي القضا  الدودني، ممدا جندل دائدرة 
حددد ذاتددد  أر ليبيدددا غيددر قدددادرة علدددى اتخدداذ إجدددرا ال حقيقيدددة. وريضدددل 

مددر المددرجح أر تتنددرض الحالددة الودنيددة ألذ  كددالب   حجددة الدددياث كأندد
 انظر:للمزيد خالل كضمانال المحاامة النادلة، اإل ذانتيجة له

Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi & Al-Senussi, 
Case No. ICC01/11-01/11, Decision on the 
Admissibility of the Case Against Saif Al-Islam 
Gaddafi (May 31, 2013) 
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نفسد  تحقيقال أو محاامال ودنية تتنلد  كدالمتهم 
ويددددي حددددال قدددددر القضددددداة أر  47أو السددددلوه ذاتدددد ،

السددددبا الاددددامر ورا  قددددرار الدولددددة كندددددم المقاضدددداة 
ينددود إلددى عدددم رغبتهددا يددي ذلدده أو قدددرتها عليدد ، 
يدددددد ر الدددددددعو  تغدددددددو مقبولددددددة للنظددددددر ييهددددددا أمددددددام 
المحكمددة. و ددذا يددي مجملدد  ينددد ثغددرة مددر الثغددرال 
 التي أحادل مبددأ التاامدل القضدائي، ورممدا يكدور 
 دددددذا  دددددو الفدددددرش األابدددددر بدددددير المحكمدددددة الجنائيدددددة 
الدوليددة ومددير أنظمددة الندالددة الودنيددة، حيددش تكقددى 
المحكمددددة تكنددددًا لنظددددام التندددداور التددددي تددددم تأسيسدددد  
كموجا الكاا التاسع مر نظام روما ر ر مساعدة 

لقددددددا  ا  الددددددول األددددددرا  يدددددي تسدددددهيل التحقيقدددددال و 
القدددكض ومسددداعدتها يدددي الانددد  عدددر عددددم رغكدددة 

 48،علددددى إجددددرا  محاامددددة عادلددددةأو قدددددرتها الددددول 
 ددددددذا إلددددددى جانددددددا أوجدددددد  القصددددددور التددددددي اعتددددددرل 

ي يمكددر مددر خاللهددا الاندد  عددر نيددة تددالحدداالل ال
، ووجددود قصددور عدددم الرغكددة أو عدددم القدددرة ابتدددا ً 

                                                           
كدددول "علدددى سدددبيل المثدددال، جادلدددل  "سددديمور غكددداغبو"يدددي قضدددية  47

كأنهددا كانددل تحدداام زوجددة الددرئية السدداب  لجددرائم خديددرة ممدددا  "ديفددوار
يجنددددل الدددددعو  غيددددر مقبولددددة أمددددام المحكمددددة الجنائيددددة الدوليددددة، إال أر 
المحكمددة الجنائيددة الدوليددة وجدددل أر المنلومددال الددواردة مددر الدولددة ال 
تنير إلى أر السدلدال كاندل تأخدذ خددوال ملموسدة وتدريجيدة لتحديدد 

 عر الجرائم المزعومة، انظر: مسؤوليتها الجنائية
Prosecutor v. Simone Gbagbo, Case No, ICC-02/11-
01/12, Admissibility Challenge (October 1,2013). 

( مر نظدام رومدا األساسدي علدى: " تتنداور الددول 86تن  المادة ) 48
األدرا ، ويقًا ألحكام  دذا النظدام األساسدي، تناوندًا تامدًا مدع المحكمدة 

تجريد ، يدي إدددار اختصدا  المحكمدة، مددر تحقيقدال يدي الجددرائم ييمدا 
 .والمقاضاة علي "

عر وجدود تنبر موضوعي كنأر حاالل أخر  قد 
عددددم رغكدددة الددددول يدددي المقاضددداة الحقيقيدددة، والدددذ  

 ة أاثر تنقيدًا. بدور  يجنل المسأل

 المبحث الثاني

الحالة الفلسطينية واللجوء إلى المحكمة 
 الجنائية الدولية 

ندددددكل انضدددددمام يلسددددددير إلدددددى المحكمدددددة الجنائيدددددة 
 2015الدوليددة يددي األول مددر كددانور الثدداني لنددام 

 49حدددثًا  امدددًا يددي تددداريخ الندالددة الجنائيدددة الدوليدددة،
 وذلدده لددية علددى صددنيد النالقددال النددرش أوسدددية
نمددددددا علددددددى صددددددنيد المجتمددددددع الدددددددولي  يحسددددددا، وا 

تكنددًا لمددا تحظددى كدد  يلسدددير مددر ا تمددام  50ككددل.
وثقددددل قددددانوني وسياسددددي علددددى مختلدددد  األصددددندة 
المحليدددددددة، واإلقليميدددددددة، والدوليدددددددة، ولندددددددل قدددددددرارال 
النرعية الدولية الخاصة بها إلى جانا المؤتمرال 
والقمددم النرميددة كفيلددة كالاندد  عددر مالكسددال  ددذ  

 . المكانة

ال يكددور مددر اليسددير أر يقددد ومنددا  علددى مددا تقدددم، 
واآلثدددار القانونيدددة  لالتكندددا بجميدددعيدددتم االسدددتغراش 

                                                           
أصددددكحل يلسدددددير رسددددميًا دولددددة دريددددًا يددددي نظددددام رومددددا األساسددددي  49

 .2015بتاريخ األول مر نيسار لنام 
50

 Emilie Aamodt, “Palestine s Accession to the 
Rome Statute: An analysis of the legal issues of 
investigating the Palestinian Situation” (Graduate 
Thesis, Master of Law Program, University of Oslo, 
2016), 1. 
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المترتكددة علددى انضددمام يلسدددير إلددى المحكمددة، إال 
أر جددددددال  المنديددددددال والحقددددددائ  تختددددددزل كمددددددًا ال 
يستهار ك  مر المؤنرال التي تجزم وكنكل قادع 

دأ كندددكل عدددام، ومبددد علدددى عددددم يناليدددة نظدددام رومدددا
، كندددددكل   الدراسدددددةالتاامدددددل القضدددددائي محدددددور  دددددذ

خا ، يي تحقي  الندالة المننودة ألبنا  الندنا 
دولدة ال تحتدرم عهود دا وال يي مواجهة الفلسديني 

المكحدددش  ددذا  تكندددًا لددذله يكنددد  مواثيقهددا الدوليددة.
كحيش دار مدلبير، إعر تداعيال  ذ  الحالة يي 

الضدددو   -كندددكل مقتضدددا-يسدددل  المدلدددا األول 
المترتكدددة  ةالسدددلبيو  ةاإليجابيددد علدددى اآلثدددار القانونيدددة

علدددى انضدددمام يلسددددير إلدددى المحكمدددة، يدددي حدددير 
يندلدددددد  المدلددددددا الثدددددداني لنددددددرض مددددددوجز لجددددددرائم 
االحددتالل اإلسددرائيلي، وكيدد  اسددتخدمل  ددذ  القددوة 

حتاللية مبددأ التاامدل القضدائي كخددة اسدتكاقية اال
مددددر حالددددة دراسددددية مددددر خددددالل التنددددرض لمضددددادة 

 الواقع الفلسديني. 

 المطلب األول

نضمام فلسطين إلى االنعكاسات القانونية ال  
 المحكمة الجنائية الدولية

لقد ديع انضمام يلسدير إلى المحكمة كنكل غير 
مفددداج  كندددض الالعبدددير السياسددديير الددددوليير كمدددا 

سدددرائيل والواليدددال المتحددددة األمريكيدددة وعددددد إيددديهم 
ذير مددددر عواقددددا مددددر الدددددول األوروميددددة إلددددى التحدددد

نضدمام والحقيقة أر مثل  دذا اال 51وخيمة محتملة،
محفويددة كالمخددادر يددي ظددل  مندداخ سياسددي خدددوة 

دائددددددددم التغيدددددددددر والتندددددددددرذم، ال سددددددددديما وأر الواليدددددددددة 
القضددائية األوليددة علددى الجددرائم األساسددية كموجددا 

المحاام الودنيدة، وذلده  دالقانور الدولي ستكقى بي
،   الدراسدددةمندددا   دددذ تكنددًا لمبددددأ التاامدددل القضدددائي

تدددخل إال يددي حددال كانددل الدولددة اليدد ر عدددم جددواز 
جرا  التحقيد  إغير راغكة أو غير قادرة يناًل على 

والمالحقدددددة القضدددددائية ندددددكل ترمدددددة خصدددددكة تمكدددددر 
جرا اتهدددددا الداخليدددددة إسدددددرائيل مدددددر المجادلدددددة كدددددأر إ

 كايية.

التدددرش إلددى ال بددد مددر ي ندد   وعلددى  ددد  مددا تقدددم،
الدراسدددددة، االننكاسددددال األاثدددددر ارتكاددددددًا كموضدددددوث 

كموجدددا يدددرعير اثندددير، حيدددش يتنددداول الفدددرث وذلددده 
االننكاسدددددددددال القانونيدددددددددة ذال األثدددددددددر أ دددددددددم األول 

اإليجابي المترتكة على انضدمام يلسددير إلدى لدوا  
إلدى أ دم الفدرث الثداني  تندرضالمحكمدة، يدي حدير ي

 نضمام.السلبية لهذا اال قانونيةاآلثار ال

 الفرع األول: االنعكاسات القانونية اإليجابية

أر السياسددددددال الدوليددددددة واإلرادال الخي ددددددرة لددددددم  كمددددددا
تددتمكر علددى مددر  التدداريخ مددر وقدد  المجددازر التددي 

يد ر  عاصر ا الننا الفلسدديني كمختلد  أجيالد ،
                                                           

51
 Misa Zgonec Rozej, “Palestine’s ICC Accession: 

Risks and Rewards”, The Royal Institute of 
International Affairs official Website, January 8, 
2015.  
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القانونيددة  اآلثددارجددو ر أولددى  ينكددة قددد ذلدده كلدد 
مكانية مقاضداة إالمترتكة على االنضمام، أال و ي 

جميدددددع الجدددددرائم التدددددي  سدددددرائيليير علدددددىإر يمسدددددؤول
ر والتدددي سددديتم الوقدددو  يالفلسددددينييرتابونهدددا ضدددد  

علدددى منالمهدددا يدددي المدلدددا األول، وال يغيدددر مدددر 
سدددرائيل مصدددادقة علدددى إحقيقدددة األمدددر نددديئًا كدددور 

  نظام روما مر عدم .

كمددددا أر انضددددمام يلسدددددير إلددددى نظددددام رومددددا ينددددد  
دار إقامة دولدة يلسددينية إكمثاكة خدوة  امة يي 

( مددددر نظددددام 12كاملددددة، كيدددد  ال وندددد   المددددادة )
ندددير وكندددكل واضدددح إلدددى أر الدولدددة التدددي يرومدددا 

تقبددددل بددددذله اختصددددا  النظدددام تصدددكح دريددددًا يددددي 
المحكمدددة، وتكندددًا لدددذله يدددأر تصدددكح يلسددددير دولدددة 

 مداً عظي راً م روما يند  كحد ذات  انتصايي نظا اً دري
 لتحقي  مسنا ا لالعترا  بدولتها.

 الفرع الثاني: االنعكاسات القانونية السلبية

يددددددي حددددددير أر النقددددددا  والتركيددددددز يتمحددددددور حددددددول 
را  المالحقددددددة القضددددددائية للمسددددددؤولير إجددددددإمكانيددددددة 

ذا كدددددددار الكحدددددددش عدددددددر جدددددددرائمهم،  اإلسدددددددرائيليير وا 
ئ  والمنديدددددال القدددددانوني يسدددددتوجا عدددددرض الحقدددددا

الواقنيدددة يدددي ظدددل  الظدددر  الملمدددوة، ي نددد  يجددددر 
ننكاسددال القانونيددة التددي تكنددًا لددذله تبيددار أولددى اال

تنددددددكل بدددددددور ا إحددددددد  المخدددددداو  المنبثقددددددة عددددددر 
انضددمام يلسدددير إلددى المحكمددة، أال و ددي إمكانيددة 

ير كحجددددددة ير الفلسدددددددينيمالحقددددددة كنددددددض المقدددددداوم
ارتاددددددابهم جددددددرائم تدددددددخل يددددددي نددددددداش اختصددددددا  

لمحكمددددددددة، أ  أر المالحقددددددددة سددددددددتتم علددددددددى قدددددددددم ا
إال أنني أر ، أن  وعلى الرغم مر  ذا  52المساواة.

التخددو ، ي ندد  ال يوجددد مددا يمنددع مددر التمسدده كددأر 
دار الدياث المندروث علدى إ ذ  األينال كانل يي 

( مددر 51الدنفة،  دذا الدددياث الدذ  أجازتدد  المدادة )
نيددددًا ميثدددداش األمددددم المتحدددددة، الددددذ  ينتبددددر  حقددددًا دبي

أو جماعال، وذله يي حداالل أيرادًا يثبل للدول، 
خالصددة القددول، أر ذلدده ينددد  53االعتدددا  المسددلح.

سبكًا مر أسكاا امتناث المسا لة الجزائية الدذ  لدم 
ادة النظام عر الدن   عليد  يدي إددار المديتغاضى 

  54( من .31)

                                                           
52

 Beti Hohler, “The accession of Palestine to the 
ICC: A Brief Analysis”, E-international relations 
Website, February 3, 2015. 

لدية يدي  دذا الميثداش مدا ( مر نظام رومدا علدى: "51المادة )تن   53
جماعدددال، يدددي  يضدددن  أو يندددتق  الحددد  الدبيندددي للددددول، يدددراد  أو

الدددياث عدددر أنفسدددهم إذا اعتددددل قدددوة مسدددلحة علدددى أحدددد أعضدددا  "األمدددم 
المتحدة" وذله إلى أر يتخذ مجلة األمر التدابير الالزمة لحفدع السدلم 

لحد  الددياث  واألمر الدولي، والتددابير التدي اتخدذ ا األعضدا  اسدتنماالً 
أ  حددال عددر الددنفة تبلددب إلددى المجلددة يددورًا، وال تددؤثر تلدده التدددابير كدد

كمقتضى سدلدت  ومسدؤوليات  المسدتمدة مدر أحكدام  دذا  -ييما للمجلة 
مر الح  يي أر يتخذ يدي أ  وقدل مدا يدر  ضدرورة التخداذ   -الميثاش

 مر األعمال لحفع السلم واألمر الدولي أو إعادت  إلى نصاك . 
كاإلضدددداية إلددددى /ب( مددددر نظددددام رومددددا علددددى: "31/1دة )تددددن  المددددا 54

ولية الجنائيدددة المنصدددو  عليهدددا يدددي ؤ تنددداث المسددداألسدددكاا األخدددر  الم
 ددذا النظددام األساسددي ال يسددأل النددخ  جنائيددًا إذا كددار وقددل ارتااكدد  
السددددلوه: ب( تصددددر  علددددى نحددددو منقددددول للدددددياث عددددر نفسدددد  أو عددددر 
نددخ  آخددر أو يدددايع يددي حالددة جددرائم الحددرا عددر ممتلاددال ال غنددى 

عنهددا  عنهددا لكقددا  النددخ  أو نددخ  آخددر أو عددر ممتلاددال ال غنددى
وذلده  ،إلنجاز مهدام عسدكرية ضدد اسدتخدام ونديه وغيدر مندروث للقدوة
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ويددي إدددار مقابلددة نخصددية أجريددل مددع المستنددار 
يقدددددد أضدددددا  كدددددأر  ،دينيالقدددددانوني للدددددرئية الفلسددددد

إمكانيدددة مالحقدددة كندددض الفصدددائل الفلسددددينية  دددو 
أمددددر تنلمددددد  القيددددادة الفلسددددددينية منددددذ اليدددددوم األول 
لالنضددمام، وقددد أاددد بدددور  علددى اسددتنداد القضددا  
الفلسدددديني لمالحقدددة كدددل مدددر يخدددرب عدددر "الصددد  

وينلم بدايدة أر أينالد   - على حد تنبير -الودني" 
مفهدددددوم النضدددددال تندددددكل جدددددرائم ال تددددددخل ضدددددمر 

 55والمقاومة المنروعة.

 األثددر يتمثددلاألسدداة،  لدراسددةوارتكادددًا كموضددوث ا
القدددانوني اآلخدددر يدددي أر االنضدددمام إلدددى المحكمدددة 
 يحددتم علددى الدولددة الفلسدددينية احتددرام مبدددأ التاامددل

الدددددددذ  يندددددددوك  عددددددددم الدقدددددددة والفناليدددددددة  القضدددددددائي
يكمددا تددم  توضدديح  سدداكقًا، يدد ر المحكمددة ؛ المرجددوة
 ي المحكمة األخيدرة، وقدد أثبتدل النديدد مدر  تكقى

التقدددددارير ال سددددديما لجندددددة التحقيددددد  التاكندددددة لألمدددددم 
المتحددددة يدددي تقرير دددا حدددول الوضدددع يدددي غدددزة يندددل 

حدددتالل اإلسدددرائيلي النظدددام القضدددائي لدددد  دولدددة اال
جدددددرا  تحقيقدددددال موثوقدددددة يدددددي الجدددددرائم التدددددي إيدددددي 

يقد وص   ذا التقرير على سدبيل ، يرتابها جين 

                                                                                      

كدريقدددددة تتناسدددددا مدددددع درجدددددة الخددددددر الدددددذ  يهددددددد  دددددذا الندددددخ  أو 
النددخ  اآلخدددر أو الممتلاددال المقصدددود حمايتهددا، واندددتراه الندددخ  
يدي عمليدة دياعيدة تقدوم بهدا قددوال ال يندكل يدي حدد ذاتد  سدبكًا المتندداث 

 جا  ذ  الفقرة الفرعية".ولية الجنائية كمو ؤ المس
. مقابلدددددة للدددددرئية الفلسدددددديني يحسدددددر الندددددور ، المستندددددار القدددددانون 55

 (.  17:00-15:00الساعة ) 2018 نيسار 25نخصية. رام هللا، 

ال عدددددددم اسددددددتقاللية ونزا ددددددة المدددددددعي النددددددام المثدددددد
و دذا يددي  56اإلسدرائيلي المخدت  يدي  ددذ  الجدرائم.

مجملددد  يثيدددر  الدددة مدددر التخويدددال حدددول أر يكدددور 
تتكع القضية الفلسددينية يدي نهايدة المددا  مسدار 
أيغانسدددتار وكولومبيدددا،  دددذ  الحددداالل التدددي عاندددل 

جددرا ال والتحقيقددال، وال يسددننا القددول يددي كدد   اإل
الحالدددة إال ضدددرورة أر يدددتم التنكددد  جيددددًا لمثدددل  دددذ  

 ددذ  اآلثددار والنقكددال، وأر تنمددل يلسدددير وكنددكل 
ظهدددار وا  جددد  علدددى تنزيدددز اسددتراتيجيتها القانونيدددة 

 57التزامها الدؤوا كالقانور الدولي.

 المطلب الثاني

ين: يحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينالجرائم ا 
 جنوٌد محصنون وقضاء صوري 

سرائيل تنكل احتالاًل عسكريًا إمما ال نه يي  أر 
ومنددددذ اليددددوم األول  58علددددى األراضددددي الفلسدددددينية،

لقيددام  ددذ  الدولددة التوسددنية يقددد اتجهددل نحددو اتكدداث 
                                                           

الجمنيدددة النامددددة، األمددددم المتحدددددة، مجلددددة حقددددوش اإلنسددددار، تقريددددر  56
 24، بتداريخ 2014اللجنة المستقلة للتحقي  كنأر الندزاث يدي غدزة عدام 

 https://bit.ly/2KmG9Zcمتوير عبر الراك :  .2014تموز 
57

 Valentina Azarova, “Palestine’s Day in Court? The 
Unexpected Effects of ICC Action”. Al Shabaka 
Website, April 1, 2015.  

( علددددى: "تنتبدددددر 1907( مددددر اتفاقيدددددة ال ددددا  )42تددددن  المددددادة ) 58
أرض الدولدة محتلدة حددير تادور تحددل السدلدة الفنليددة لجدي  الندددو وال 
ينددددمل االحددددتالل سددددو  األراضددددي التددددي يمكددددر أر تمددددارة ييهددددا  ددددذ  

المحكمددة وتأايدددًا علددى ذلدده، يقددد جددا  يددي حكددم السددلدة كنددد قيامهددا". 
يدي الفقدرة رقدم  2007كانور ثداني  29خ الجنائية الدولية الصادر بتاري

( أند : "تنتبددر األراضدي محتلددة، عنددما تاددور األراضدي خاضددنة 212)
تحدددل جدددي  النددددو، والدددذ  يمتدددد ليندددمل ويمدددارة سدددلدت   دددذ  كندددكل 

 حقيقي بهذ  األراضي."
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ضددفا  النددرعية تيجيال مدداارة يددي محاولددة إلااسددتر 
نددددددكلل يددددددي مجموعهددددددا انتهااددددددًا  ،علددددددى وجود ددددددا

دولي لقواعدددد القدددانور الددددولي، والقدددانور الددد صدددارخاً 
إضداية ار والقانور الدولي اإلنسداني، لحقوش اإلنس

انضددددددمام . وكنددددددد إلددددددى القددددددانور الجنددددددائي الدددددددولي
الدوليدددددة، يلنلددددد   يلسدددددير إلدددددى المحكمدددددة الجنائيدددددة

يغددددددو بدددددذله مدددددر المهدددددم أر نلقدددددي الضدددددو  علدددددى 
األينال التي ترتابها دولة االحتالل يومًا كند يوم، 
والتدددددددي بددددددددور ا تددددددددخل يدددددددي صدددددددميم اختصدددددددا  

محكمدددة، و دددذا مدددا سدددينهض كددد  الفدددرث األول مدددر ال
تنبيددددددر  ددددددذا المدلددددددا، وحيددددددش إندددددد  وعلددددددى حددددددد  

، ي ندد  يددر  أر إمكانيددة المستنددار القددانوني للددرئية
تخمدددير عواقدددا منركدددة عسدددكرية قدددد يكدددور أقدددرا 
للواقددع مددر تقدددير آليددال اسددتخدام القددانور الدددولي، 
يدد ر الفددرث الثدداني ينمددد إلددى الوقددو  علددى مالمددح 

  الدولدددة علدددى مبددددأ التاامدددل القضدددائي تحايدددل  دددذ
الدددذ  يندددد مدددر أ دددم المكدددادا التدددي تحكدددم القدددانور 
 الجنائي الدولي ممثاًل كالمحكمة الجنائية الدولية. 

 الواقع والوقائع  -الفرع األول: الئحة اتهام 

كالنظر إلى االختصا  النوعي للمحكمة الجنائيدة 
الدوليددة، محددور  ددذ  الدراسددة، نجددد أر نظددام رومددا 
قد قصر اختصا  المحكمدة علدى الجدرائم األاثدر 
خددددورة وموضددددع ا تمدددام المجتمددددع الددددولي كأسددددر ، 

( منددد  كمدددا 5وتتمثدددل تلددده الجدددرائم كموجدددا المدددادة )
يلددددددي: جريمددددددة اإلكددددددادة الجماعيددددددة، الجددددددرائم ضددددددد 

نسددددانية، جددددرائم الحددددرا، جريمددددة الندددددوار علددددى اإل
التددوالي. ولنددل  مددر المهددم أر يددتم اإلنددارة يددي  ددذا 

للمحكمدة،  الختصدا  الزمدانياالصدد إلى مسألة 
تددددخل  أر الجدددرائم التدددي والبدايدددة مدددع التأايدددد علدددى

 59ال تسدددق  كالتقدددادم،المحكمدددة ضدددمر اختصدددا  
تخددت  كددالجرائم التددي  ومددر الصددحيح أر المحكمددة

كموجدا  بل كند دخدول نظدام رومدا حيدز النفداذارتا
إلددى جانددا ذلدده إال أنهددا ، ر النظددام( مدد11المددادة )

 علدى 60كالنظر يي الجرائم المسدتمرة،ي نها تخت  
الددرغم مددر ارتاابهددا قبددل دخددول النظددام حيددز النفدداذ، 

مدا وأبرز مثال على ذلده  61الستمرار ا حتى اآلر.
أر يحدددش علددى األراضددي الفلسدددينية، حيددش نجددد 

 -علدددددى سددددبيل المثدددددال ال الحصدددددر-المسددددتودنال 
 لفلسددددينيش الندددنا اقدددو حتندددكل انتهاادددًا مسدددتمرًا ل

منندددد  مددددر إلددددى جانددددا كالتنقددددل، وتقريددددر مصددددير ، 
   .يضاالنودة إلى أر 

                                                           
( مددر نظددام رومدددا علددى: "ال تسددق  الجددرائم التدددي 29تددن  المددادة ) 59

 تدخل يي اختصا  المحكمة كالتقادم أيًا كانل أحكام ". 
60

 Alan Nissel, “Continuing crimes in the Rome 
Statute”, Michigan Journal of International Law 25 
(May 2004), 664. 

أر األيندددال  "ندددارلز تدددايلرت"اعتبدددرل محكمدددة سددديراليور يدددي قضدددية  61
التدي ارتابهدا المدتهم لهدا دبيندة مسدتمرة كونهدا موجهدة ضدد المدددنيير 
كحملددة مسددتمرة ولددية كنددكل عنددوائي، أ  أندد  مددا دام كددار ب مكددار 

ر الجريمدة تنتبدر  مرتاا الجريمة إعادة الحال إلى ما كانل علي ، ي
  نا مستمرة، انظر:

Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, SCSL-03-1-A, 
Special Court for Sierra Leone, 26 September 2013, 
Para. 260; Prosecutor v. Lubanga Dyilo (Thomas, 
International Criminal Court [ICC]; Appeals Chamber 
[ICC], Para. 618. 
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وتكنددًا لمددا تقدددم، يقددد كددال مددر الممكددر تصددور مددا 
ستتضددمن  مددذكرة االدعدددا  أمددام المحكمدددة ييمددا لدددو 

ة االحددددددتالل، نهضددددددل بدددددددور ا يددددددي مواجهددددددة دولدددددد
 : كما يلييالمنديال كفيلة بتوجي  الئحة اتهام 

 أواًل: جريمة اإلكادة الجماعية 

( مدددر نظددددام سدددلوه جريمددددة 6نظمدددل المددددادة )لقدددد 
اإلكادة الجماعية على سبيل الحصر، والتي يدخل 
لحددداش ضدددرر  مدددر ضدددمنها قتدددل أيدددراد الجماعدددة، وا 

وذلدده كنددد اجتمدداث م يدديهم، جسددد  أو عقلددي جسددي
حيددش يتوجددا 62المدداد  والمننددو  للجريمددة،الددركر 
ترتاددا كقصددد إ دداله جماعددة كصددفتها القوميددة أر 

ثنيدددددة كندددددكل كلدددددي أو أو النرقيدددددة أو الدينيدددددة أو اإل
و دددذا مدددا يتحقددد  يدددي الحالدددة الفلسددددينية،  جزئدددي،

حيددش تسددوش سددلدال االحددتالل اإلسددرائيلي حججددًا 
وا يددددة )ال سدددديما حجددددة الدددددياث عددددر الددددنفة( لقتددددل 

كاية، مدنيير وقادة،  كأديايهم ويئاتهم الفلسدينيير
ثنتمددددددائهم لمجموعددددددة دينيددددددة و وذلدددددده تكنددددددًا ال نيدددددددة ا 

، و دددددذا مدددددا أادددددد عليددددد  كقصدددددد إ الاهدددددم 63منيندددددة،

                                                           
تتدلا  ذ  الجريمة القصد الخا  المتمثل كقصد الجداني كدالهاله  62

( مدر نظدام رومدا، 6الالي أو الجزئي للجماعة المحمية، انظر المدادة )
مددر ا" سدديرومك"مددر قضددية  175وتؤكددد المحكمددة علددى ذلدده يددي الفقددرة 

 . انظر: 2008آذار  12المحكمة الجنائية لرواندا، الصادرة بتاريخ 
Prosecutor v. Seromba, ICTR-2001-66-A, Judgement 
12 March 2008, Para. 175. 

يددي الفقددرة " روزيندددانا"وضدحل المحكمددة الجنائيددة الدوليددة يددي قضددية  63
ثنيددددددة تنندددددي: "المجموعددددددة التدددددي يكددددددور أيراد ددددددا أر المجموعدددددة اإل 98

 ، انظر: 1999 أيار 21يتناركور ذال اللغة والثقاية" 
 

، والدددذ  يندددد  أمدددرًا ال المستندددار القدددانوني للدددرئية
يخفدددددى علدددددى أحدددددد ال سددددديما وأر دولدددددة اإلحدددددتالل 
تسددنى جا دددة ويددي إدددار اسددتراتيجية غيددر منلنددة 

 يهودية مر النهر للكحر.  إلقامة دولة

وعدفدددًا علدددى مدددا تقددددم، ي نددد  ال يخفدددى علدددى أحدددد 
أيضددًا تحقدد  الصددورة األخددر  مددر السددلوه المدداد  

إلحددداش المكدددور لهدددذ  الجريمدددة، والدددذ  يتبلدددور يدددي 
، ضدددرر جسددددد  أو عقلددددي جسددديم كددددأيراد الجماعددددة

والدددددددددددذ  يندددددددددددد تحصددددددددددديل حاصدددددددددددل للممارسدددددددددددال 
اإلسددرائيلية، التددي يصددنا التدددرش إليهددا كالتفصدديل 

 واحدة تلو األخر  يي  ذا الصدد. 

 اً قصدد أر  ذ  الجريمة تتدلداإلى وكقي أر ننير 
لقيامهدددا المتمثدددل بددد  اله الجماعدددة كليدددًا أو  اً خاصددد

يدددددددي الحالدددددددة جزئيدددددددًا، ويمكدددددددر االسدددددددتدالل عليددددددد  
خددالل مددا اسددتدلل عليدد  المحكمددة مددر الفلسدددينية 

الجنائيددة الدوليددة ليوغوسددالييا السدداكقة علددى إثكددال 
القصددد الخددا  لهددذ  الجريمددة كددالنظر إلددى أسددلوا 

 64ارتااا الجريمة.

                                                                                      
Prosecutor v. Kayishemaand Obed Ruzindana, ICTR-
9S-l-T, Judgement 21 May 1999, Para. 98. 

، الصددادرة و"أاايسدد"مددر قضددية  513ذال السددياش جددا ل الفقددرة يددي و  
 للمزيد انظر:  .1998يلول أ 2بتاريخ 

Prosecutor v. Jean Paul Akayesu ICTR-96-4-T, 
Judgement 2 Sep 1998, Para. 513.  

الجنائيدة الدوليددة لروانددا، منددايير لالسدتدالل علددى وضدنل المحكمددة  64
 القصد الخا  ومنها حجم الفظائع المرتاكة ودبينتها النامة. انظر:

Prosecutor v. Akayesu, ICTR 96-4-T, Judgment 2 
September 1998, Para.52. 
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 

 ثانياً: جرائم الحرا

( مددر نظددام رومددا جددرائم الحددرا، 8نظمددل المددادة )
والتددددددي تتضدددددددمر األيندددددددال المجرمدددددددة واالنتهاادددددددال 

وينددتر   65لقددانور اإلنسدداني،الجسدديمة الددواردة يددي ا
وجدود ندزاث مسدلح، وثانيدًا أر يدتم الفندل  لثبوتها أوالً 

 إر حيشو  66ك . يي سياش  ذا النزاث ويكور مقترناً 
األراضددددي علددددى ًا عسددددكري تنددددكل احددددتالالً  إسددددرائيل

كمددا أر ، اً دوليدد اً و ددو مددا ينددكل نزاعدد 67،الفلسدددينية
مدددددا تقدددددوم كددددد  إسدددددرائيل يسدددددتهد  وكندددددكل مكاندددددر 

محميدير  اً أنخاصدالدذير ينددور ، دنييرالمدمواجهدة 
 68.اتفاقية جني  الراكنة كموجا

( 8وكالنظر إلى الجرائم المدرجة يي إددار المدادة )
مدددددر نظددددددام رومددددددا، ودور الخددددددوض يددددددي تفاصدددددديل 
األركار المكونة لال جريمدة علدى حددة، التدي رممدا 
يكددور موضددنها كحثددًا آخددر متخصصددًا، يدد ر  لسددار 

                                                           
( مددددر نظددددام رومددددا علددددى أر: "يكددددور للمحكمددددة 8/1المددددادة ) تددددن  65

ائم الحرا، والسيما عنددما ترتادا يدي إددار اختصا  ييما يتنل  بجر 
خدة أو سياسة عامة أو يي إدار عمليدة ارتاداا واسدنة الندداش لهدذ  

 الجرائم". 
أركدار جدرائم الحدرا المنصدو   جميدعلقد تم ذكدر  دذا الندر  يدي  66

 ( منها.8علي  يي وثيقة أركار الجرائم يي المادة )
( مددددر وثيقددددة 34( يددددي الهدددام  )1-2/أ/8/2/1أوضدددحل المددددادة ) 67

يددخل "االحدتالل النسدكر " ضدمر ندداش الندزاث أركار الجرائم على أر 
المسددلح الدددولي ألغددراض جددرائم الحددرا المنصددو  عليهددا يددي المددادة 

 ( مر نظام روما األساسي. 8)
األنددخا  ( مددر اتفاقيددة جنيدد  الراكنددة علددى أر: "4تددن  المددادة ) 68

ور أنفسددهم يددي لحظددة مددا الددذير تحمدديهم االتفاقيددة  ددم أولئدده الددذير يجددد
وكددأ  نددكل كددار، يددي حالددة قيددام نددزاث أو احددتالل، تحددل سددلدة دددر  

 .  يي النزاث ليسوا مر رعايا  أو دولة احتالل ليسوا مر رعايا ا"

ني ينير إلى تحقد   دذ  حال واقع الننا الفلسدي
حدددداش أليندددال كايدددة، كالقتدددل النمدددد، والتندددذيا، و  ا 

ة مناناة ندديدة وأذ  خديدر يلحد  كالجسدم والصدح
 69، عدا عر إننا  المستودنال.النقلية والبدنية

 ثالثاً: الجرائم ضد اإلنسانية 

( مددر نظددام رومددا 7ويقددًا للمددادة )المحكمددة تخددت  
السدددددددددلم كدددددددددالجرائم ضدددددددددد اإلنسدددددددددانية يدددددددددي حدددددددددالتي 

متدددى ارتابدددل يدددي إددددار  جدددوم واسدددع  70والحدددرا،

                                                           
( مددددر نظددددام رومددددا تنتبددددر  ددددذا السددددلوه جريمددددة 8/ا/8/2المددددادة ) 69

قيام دولة االحتالل، علدى نحدو مكاندر أو غيدر حرا حيش ن  على "
بنقل أجدزا  مدر سدكانها المددنيير إلدى األرض التدي تحتلهدا، أو  مكانر،

إكنددددداد أو نقدددددل السدددددكار األرض المحتلدددددة أو أجدددددزا  مدددددنهم داخدددددل  دددددذ  
األرض أو خارجهددا" ضددمر جددرائم حددرا، وأمددا ييمددا يتنلدد  كأركددار  ددذ  

( مدددر وثيقدددة أركدددار الجريمدددة، وأمدددا 8/ا/8/2الجريمدددة انظدددر المدددادة )
( مددر اتفاقيددة جنيدد  الراكنددة التددي 49مددادة )التفاصدديل يهددي واردة يددي ال

حظرل  ذا السلوه، ينصل علدى أند  "يحظدر النقدل الجبدر  الجمداعي 
أو الفددرد  لألنددخا  المحميددير أو نفدديهم مددر األراضددي المحتلددة إلددى 
أراضدددي دولدددة االحدددتالل أو إلدددى أراضدددي دولدددة أخدددر ، محتلدددة أو غيدددر 

، 2334األمدددر  انظدددر أيضدددا قدددرار مجلدددةمحتلدددة، أيدددا كاندددل دواعيددد . "
الدددذ  اعتبدددر المسدددتودنال اإلسدددرائيلية مخالفدددة للقواعدددد القدددانور الددددولي 
علددددى أراضددددي يلسدددددير المحتلددددة، وكددددذله الددددرأ  االستنددددار  لمحكمددددة 
الندددل الدوليددة بخصددو  الوضددع القددانوني إلننددا  جدددار علددى أراضددي 

 يلسدير المحتلة، الذ  ذ ا لذال االتجا  أيضًا.  
، مدددر المحكمدددة "روزينددددانا"، مدددر قضدددية 129-127انظدددر الفقدددرال  70

 :1999أيار  21الجنائية الدولية لرواندا، الصادرة بتاريخ 
     Prosecutor v. Kayishemaand Obed Ruzindana, ICTR-

9S-l-T, Judgement 21 May 1999, Para 127-129.  

 ، انظر:1998 يلولأ 2، بتاريخ "أاايسو"( مر قضية 581والفقرة )
Prosecutor v. Jean Paul Akayesu ICTR-96-4-T, 
Judgement 2 Sep 1998, Para. 581.  

أيددددار  15، الصددددادرة بتدددداريخ "سدددديمانزا"مددددر قضددددية  327وكددددذله الفقددددرة     
 ، انظر: 2003

Prosecutor v. Laurent Semanza, ICTR-97-20-T, 
judgement 15 May 2003, Para. 327.  
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ضددددددد نددددددخ  أو أاثددددددر.  71النددددددداش أو ممددددددنهم،
علدددى أر الهجددوم واسددع الندددداش  االسددتداللويمكددر 

مر خالل عدد ضحايا  ذا الهجدوم، ونداقد ، و دو 
 72.لروانددا ما ذ بل إلي  المحكمدة الجنائيدة الدوليدة

 اً يكددور النمددل منظمدد "، ييقصددد كدد  أرالممددنهمأمددا "
ر عنددوائي، ضددمر نمدد  منددير. و ددو مددا نددكل غيددك
التددي  ندبدد  علددى جريمتددي القتددل النمددد والتنددذياي

 جدددرائم ضدددد  ا فتهكصددد تحقدد  يدددي الحالدددة الفلسدددينية

                                                           
ندردا أساسديا لتمييدز الجدرائم الودنيدة عدر الجدرائم الدوليدة،   ذايند  71

وكذله األمر يدي المدادة  ( مر نظام روما،7/1و و ما ورد يي المادة )
( يددي كددل مددر النظددام األساسدددي للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة لروانددددا، 3)

 2165الفقدرة ونظام المحكمدة الجنائيدة ليوغسدالييا، و دذا مدا اندتردت   
" كاجوسدورا"صادر عر المحكمة الجنائية لرواندا يي قضية مر الحكم ال

 . انظر: 2008 كانور األول 18الصادرة بتاريخ   وآخرير،
Prosecutor v. Bagosora Kabiligi Ntabakuze and 
Nsengiyumva, Judgement 18 Dec. 2008, Para. 2165.  

، 428المحكمدة الجنائيدة الدوليدة لروانددا يدي الفقدرة  "،Bikindi" وقضية
. ويكتفى كأر يكور الهجدوم إمدا 2002كانور األول  2الصادرة بتاريخ 
 انظر:  ،اً ممنهج وواسع النداش أ

Prosecutor v. Simon Bikindi, ICTR-01-72-T, 
Judgement 2 Dec. 2002, Para. 428.  

، Karera”"، مددر قضددية 551الفقددرة  لسددياش جددا ل أيضدداً ويددي  ددذا ا 
كددانور األول  7مدر المحكمدة الجنائيدة الدوليددة لروانددا، الصدادرة بتداريخ 

 ، انظر: 2007
Prosecutor v. François Karera, ICTR-01-74, 
Judgement 7 Dec. 2007, Para. 551.  

مددددر الحكددددم الصددددادر عددددر المحكمددددة  340 ددددذا مددددا ورد يددددي الفقددددرة  72
، الصدادر بتداريخ  "”Nchamibigoقضدية  الدولية لروانددا يديالجنائية 

 ، انظر: 2008تنرير الثاني  2
Prosecutor v. Nchamihigo, ICTR-01-63-T, 
Judgement2 Nov. 2008, Para. 240.  

وعلدى ندداش واسدع"، و دذا صدريح  اً ، متارر اً أو "أر يكور الهجوم "يظين
عدر المحكمدة  "”Serombaمر الحكم الصادر يي قضية  356الفقرة 

 ، انظر: 2006كانور األول  13الجنائية الدولية لرواندا، بتاريخ 
Prosecutor v. Seromba, ICTR-2001-66-A, Judgement 
13 Dec. 2006, Para. 356.  

ومنددذ اليددوم الددذ   إر دولددة االحددتاللاإلنسددانية، إذ 
تاددداا كار وددددأل ييددد  األراضدددي الفلسددددينية قامدددل 

 .  ذ  األينال كصورة مضدردة

 قضرررية الشرررهيد الفلسرررطيني عبرررد الفررررع الثررراني:
  الفتاح الشريف ومبدأ التكامل القضائي

تجدددد دولدددة االحدددتالل اإلسدددرائيلي يدددي مبددددأ التاامدددل 
مدالذًا جنائيدة الدوليدة لاالقضائي يي نظام المحكمة 

آمنًا ومخرجًا قانونيًا ينااًل تخفي ك  جرائمها، حيش 
تتجدد  إلددى محاامددة الجنددود اإلسددرائيليير المتددوردير 

ينيير أمام المحاام الودنية، يي جرائم كح  الفلسد
كحددددٍل التفددددايي يقدددددع الدريدددد  علددددى المحكمددددة. ال 
سدديما وأر نظددام رومددا لددم يتضددمر أ  جددزا  يدددذكر 
تجددددا  الدددددول التددددي تدددددعي وكنددددكل مندددداٍ  للحقيقددددة 

 كممارسة سلدتها القضائية الودنية. 

وضددددددوحًا   دددددداوتتمثددددددل أحدددددددش األمثلددددددة ورممددددددا أاثر 
وعالنية يي  ذا السياش، قضية النهيد الفلسدديني 
الناا عبد الفتا  النري ،  ذا النداا الدذ  وثد  
نانددددد  يدددددي منظمدددددة بتسددددديلم اإلسدددددرائيلية الحقوقيدددددة 

علددددى يددددد جنددددد   2016عمليددددة إعدامدددد  يددددي آذار 
إسدددرائيلي يددددعي "اليئدددور ازاريدددا"، األمدددر الدددذ  ديدددع 

ذ إجدددددرا ال دولددددة االحددددتالل اإلسددددرائيلي إلددددى اتخددددا
قضددددائية غيددددر جديددددة كحقدددد  يددددي محاولددددة لتحانددددي 
الغضدددددددا الددددددددولي، وليكدددددددور ذلددددددده كمثاكدددددددة خددددددددة 
اسدددتكاقية لسدددحا الكسدددا  مدددر تحدددل المحكمدددة كندددد 

 انضمام يلسدير إليها. 
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والمتتكددددع لألحددددداش التددددي والددددل محاامددددة الجنددددد  
اإلسددددددددددرائيلي أزاريددددددددددا أمددددددددددام المحكمددددددددددة النسددددددددددكرية 

ا ال تندددو أر تاددور اإلسددرائيلية يتضددح لدد  جليددًا أنهدد
محاامدددة صدددورية ال جديدددة ييهدددا يدددي ظدددل وضددددو  

 المندايير يدي االزدواجيدةإلى المنديال التي تنير 
يددددددي المقددددددايية المتكنددددددة يددددددي مالحقددددددة  واالنتقائيددددددة

 . مرتابي الجرائم اإلسرائيليير

للجنددددد  ، وجهددددل النياكددددة النامددددة النسددددكرية بدايددددة
ة تهمددددددة القتددددددل النمددددددد، إال أر المحكمددددددة النسددددددكري

القتل غير النمد يي إددار الددياث المندروث كأدانت  
عددر الددنفة، وذلدده علددى الددرغم مددر تقددديم عدددد مددر 
الجنود اإلسرائيليير نهادال تفيدد كدأر عمليدة القتدل 
التي قام بها كانل عر سب  إصدرار وترصدد، عددا 
عدددر الندددري  الدددذ  يوثددد  كدددأر الندددهيد كدددار ملقدددى 

قبدددل علددى األرض جريحدددًا ال يقددو  علدددى النهددوض 
 73إدالش النار علي  مر مساية الصفر.

، وتحددددددل دواعددددددي الرحمددددددة 2018آذار  19ويددددددي 
واعتكار أر الجند  المدار لدالما خدم ودن ، قرر 
رئددية أركددار الجددي  اإلسددرائيلي "غدداد  آيزنكددول" 

 74إلى مدة أرمنة أنهر يق ! ت خفض عقوم

                                                           
أمددل دويكددال، "النددهيد عبددد الفتددا  النددري  رحددل كصددمل ينددا د   73

 5، الجديددددددة الفلسددددددينيةالموقدددددع اإللاتروندددددي لجريددددددة الحيددددداة الندددددالم"، 
 . 2016حزيرار 

 الفتددا  عبددد قاتددل اإلسددرائيلي الجنددد  سددرا  إدددالش" األيددام، جريدددة 74
متددددددددوير عبددددددددر الددددددددراك : . 2018 ذارآ 20 ،"نددددددددهرير كنددددددددد النددددددددري 

https://bit.ly/2HY5xWz 

وتامددر خدددورة مددا تقدددم كلدد  يددي احتماليددة أر تددديع 
إسرائيل كسدب  محاامدة الجندد  علدى السدلوه ذاتد  
لتنديددل اختصددا  المحكمددة، وذلدده يددي حددال تددم  
يدددتح التحقيددد  يدددي  دددذ  الجريمدددة مدددر قبدددل المددددعي 
النددددددام أو كدددددددار  نالددددددده إحالددددددة مدددددددر قبدددددددل الدولدددددددة 

أر  المستندددار القدددانوني للدددرئيةالفلسدددينية، ويدددر  
كة تامددر يددي أندد  يتوجددا إثكددال وجددود عدددم الصددنو 

رغكددة حقيقيددة لددد  دولددة االحددتالل اإلسددرائيلي علددى 
محاامددددددة جنود ددددددا الددددددذير يرتابددددددور جددددددرائم كحدددددد  
الفلسدددددينيير، ويددددي ظددددل ايتقددددار نظددددام رومددددا إلددددى 
الوضو  التام يي  ذ  المسألة عوضدًا عدر ضدن  
اإلمكانيددال التددي تملاهددا المحكمددة، يدد ر ذلدده يزيددد 

نقيدًا ورمما يتم صر  النظر عدر مثدل مر األمر ت
 ذ  الحاالل للنظر يي حاالل تتسم بخدورة أابر 
مددددر وجهددددة نظددددر المحكمددددة، و ددددذا مددددا أاددددد عليدددد  

الدذ  يدر  أند  ال يوجدد  المستنار القدانوني للدرئية
بدددددددديل بيدددددددد القيدددددددادة الفلسددددددددينية إال التوجددددددد  إلدددددددى 
المحكمددددة الجنائيددددة الدوليددددة دونمددددا تقدددداعة، وتددددره 

محكمة الجنائية الدولية لتقرر يي ضو  ما األمر لل
 75يقدم لها.

 الخاتمة

اسددددددتهديل  ددددددذ  الدراسددددددة وصدددددد  وتحليددددددل مبدددددددأ 
التاامدددددل القضدددددائي يدددددي نظدددددام المحكمدددددة الجنائيدددددة 

                                                           
 مقابلة نخصية.النور ،  75
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الدوليدددة، كقصدددد تقيددديم مدددد  يناليتددد  ييمدددا كندددد يدددي 
قضية تند  مر أاثر القضدايا إثدارة للجددل أال و دي 

للنتائم التدي  قضية الننا الفلسديني، وذله نظراً 
تترتددددا علددددى إعمالدددد ، والتددددي بدددددور ا تنددددل  حركددددة 
المحكمددددددددددة، حيددددددددددش يبدددددددددددو كنددددددددددكل واضددددددددددح  أر 

السياسدددية قدددد تغلبدددل علدددى المنديدددال  االعتكدددارال
القانونيددة يددي كثيددر مدددر المواضددع يددي نظددام رومدددا 
و ددذا بدددور  يخلدد  إنددكالية خديددرة تهدددد اسددتقاللية 
ها المحكمددددددة الجنائيددددددة الدوليددددددة ونددددددرعيتها وسددددددلدت

ومصددداقيتها أيضددًا، وكالتحديددد تجددا  أبنددا  النددنا 
الفلسدددددددديني الدددددددذير ينايندددددددور منظومدددددددة قضدددددددائية 

 كمنظومة القضا  اإلسرائيلي. 

أر الددداكع التاميلددي  خلصددل الدراسددة إلددى وعليدد ،
الجنائيددددددة الدوليددددددة كالصددددددياغة والتنظدددددديم  للمحكمددددددة

 االختصددددددا  أولويددددددة عددددددرالددددددرا ر ينددددددد  تراجنددددددًا 
 السدددددددداكقة الدوليددددددددة الجنائيددددددددة للمحدددددددداام الحصددددددددر  

. وروانددا ويوغسالييا، ودوكيو، نورمبر"، كمحكمة
 الدذ  مبدأ التاامل القضدائي تنظيم جانا إلى  ذا
يقددددد اسددددتغلت  الدددددول التددددي  ،قصددددور ىعلدددد ندددددو  ي

تهددد  إلددى حمايددة األنددخا  الخاضددنير لواليتهددا 
مدددر المالحقدددة الدوليدددة، وتقدددع يدددي مقدمدددة  الجنائيدددة

تسددنى  التددي ددذ  الدددول دولددة االحددتالل اإلسددرائيلي 
ككددل مددا أوتيددل مددر قددوة إلددى نددل  حركددة المحكمددة 

كحدد   جديددة، غيددر صددورية، محاامددال جددرا عبددر إ
جنود ا، وذله كما يتضح يي آلية تنامدل القضدا  
اإلسدددرائيلي مدددع الجندددد  المدددتهم كقتدددل النددداا عبدددد 

الذ  بدور  يستدعي إعادة النظر نري ، و الفتا  ال
يددي الثغددرال القانونيددة التددي أحادددل مبدددأ التاامددل 

 تصددا تنددديالل جددرا إالقضددائي، ال سدديما اقتددرا  
 .يناليت  تنزيز مجر   يي
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complémentarité et les “AUTO- 
SAISNES’: UN regard critique sur la 
pratique de la cour pénale internation-
ale.” Revue Générale De Driot Intern-
ational A. Pédone (2008): 362–378.  

 Bassiouni, Mahmoud Cherif. “La Cour 
Pénale International.”  Revue Internat-
ional de Droit Pénal (2000): 4–28.  

 Beres, Nora. “The principle of 
complementarity in practice based on 
the case law of the International 
Criminal Court” Graduate Thesis: PhD 
in Law, University of Miskolc, 2016.  

 Forsyth, David P. Human rights and 
peace: international and national 
dimensions. London: University of 
Nebraska, 1993. 

 Hohler, Beti. “The accession of 
Palestine to the ICC: A Brief Analysis”, 
E-international Relations Website, 
February 3, 2015.  (Visited on 2 April 
2018). https://www.e-ir.info/2015/02/03/the-

accession-of-palestine-to-the-icc-a-brief-
analysis/ 

 Holmes, John T. “Complementarily: 
National Courts versus the ICC”, in the 
International Criminal Court, 671-691. 
Oxford: Oxford University Press, 2002.  

 Nissel, Alan. "Continuing Crimes in the 
Rome Statue". Michigan Journal of 
International Law, 25 (2004): 653- 687.  

 Rozej, Misa Zgonec. “Palestine’s ICC 
Accession: Risks and Rewards”, The 
Royal Institute of International Affairs 
Official Website, January 8, 2015. 
(Visited on 2 May 2018). 
https://www.chathamhouse.org/expert/comm
ent/palestines-icc-accession-risks-and-rewards  

 Seils, Paul. Complementarity: An 
Introduction to the Role of National 
Handbook on The Courts and the ICC in 
Prosecuting International Crimes. New 
York: International Center for 
Traditional Justice, 2016.  

 Sekhon, Nirej. “Complementarily and 
Post-Coloniality", Emory International 
Law Review (2013): 799-828. 

 Wyngaert, Christine Van den, and Tom 
Ongena. “Nebis in idem Principle 
Including the Issue of Amnesty”. in The 
Rome Statute of the International 
Criminal Court: A Commentary, 705-
734. Oxford: Oxford University Press, 
2002. 

99

https://al-shabaka.org/briefs/palestines-day-in-court-the-unexpected-effects-of-icc-%20action/
https://al-shabaka.org/briefs/palestines-day-in-court-the-unexpected-effects-of-icc-%20action/
https://www.e-ir.info/2015/02/03/the-accession-of-palestine-to-the-icc-a-brief-analysis/
https://www.e-ir.info/2015/02/03/the-accession-of-palestine-to-the-icc-a-brief-analysis/
https://www.e-ir.info/2015/02/03/the-accession-of-palestine-to-the-icc-a-brief-analysis/
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/palestines-icc-accession-risks-and-rewards
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/palestines-icc-accession-risks-and-rewards


 

100



 سالم الشاعر

 

 : إسرائيل إىل احملكمة

 العقبات والتحديات

 

 
 2019سبتمرب / أيلول

 وحدة القانون الدستوري
Constitutional Law Unit 

101



 :بدعم من

 العقبات والتحديات: إسرائيل إىل احملكمة
 

 سالم الشاعر
 

 شيماء حسن: التدقيق اللغوي

 

 (2019/5)سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونية 

 سياساتيةفئة أوراق 

Israel to the Court: Obstacles and Challenges 
[Arabic] 
 

Salam AlShaer 

 
 
 
Birzeit’s Working Papers Series in Legal Studies (5/2019) 

Policy Papers Module 

 Birzeit University ,2019 © جامعة بريزيت، 2019© 

 Constitutional Law Unit, Faculty of Law and Public احلقوق واإلدارة العامةالدستوري، كلية وحدة القانون 

Administration  

ويف حةال ععةادة    ،فقة  ميكن حتميل البحث لالستخدامات البحثيةة الشخيةية   

فهةاا تتةامل اوافقةة وحةدة     ، ًاعلكرتوني ة أو  ًاورقي ة كةان  الطباعة أو التوزيع سةواء  

 . يف جامعة بريزيت الدستوري القانون 

  chairofcil@birzeit.edu :للتواصل وااعلومات باخليوص

 
 :  يف حال االقتباس أو التوثيق جيب أن يتم التوثيق كما يلي

، سلسةةةلة أوراق عمةةةل بريزيةةةت  [العنةةةوان]، [سةةةم اا لةةةمل أو ااةةة ل   كةةةامالً ا]

، كليةة احلقةوق   ، وحةدة القةانون الدسةتوري    [رقم السلسلة]ة للدراسات القانوني 

 [. سنة النشر]واإلدارة العامة، جامعة بريزيت، 

  
  

ال تعرب اآلراء الواردة يف هاا اانشور حتت أي حال من األحوال عن ااوقمل 

 .  الرمسي جلامعة بريزيت

 

This text may be downloaded for personal research 

purposes. Any additional reproduction for other purposes, 

whether in hard copies or electronically, requires the 

consent of the Constitutional Law Unit, at Birzeit University.  

Requests should be addressed to : chairofcil@birzeit.edu 

 

If cited or quoted, reference should be made as follows:  

[Full name of the author(s)], [Title], Birzeit’s Working Papers 

in Legal Studies [Series Number], Constitutional Law Unit, 

Faculty of Law and Public Administration: Birzeit University 

[year of publication]. 

  
The views expressed in this publication cannot in any 

circumstances be regarded as the official position of Birzeit 

University.  

  

Supported by: 

102



 

1 
 

 

 
 * سالم الشاعر

 

 ** إسرائيل إلى المحكمة: العقبات والتحديات

 مقدمة

، ح أللبب  2009ألنبب األو النبب اكس  ابب     2008فببك نبب األو ا أليس بلابب     الحبب   ارابب اة على ععبب   بب  عقبب  
الاببع ى السعابب  الى ااا بب  م كلبب   حن ببى الوا لبب   البألللببى  ببو وببري  ابب لى ألوططبب  أل  بب  ال بببي السعابب  اك 

  ااببع باب فعابب  و لق ببألي اوعمبب ة ال حن ببى البألللببى أععببو ف طبب ،ا ابب ا البببنعأل  ععببك ولبب و لقعببم ال حن ببى
 (3س12) ب ألوبب  ال بب ب   2002ع ببأل س  ألل ببأل  1ب لاابببى ل ببج الوبب اةم العببك ألإل بب  فببك ارإلعببلم السعابب  اك  ابب  

اع وببى لبب فع  بببعك عبب م ، 2012   ببج االابب وس  3أللببى اإلبب  السلبج  عبب      بو   نبب و  أل بب ، ل ببو ععبب  ال ح 
 .    ال حن ى "لأللس  أل  األ أألن   أل"  ع  فعا  و ب اا   م لع حن ى؛ بحوى أو فعا  و للا  بأللى

عقببب   فعابب  و ع بب   و ألعببى  ببو البببألي ال  بلببى ألالمبببلقى كلبب   2012علبب  و نبب اكس اببألف     29ألبعبب     
الو  لى ال   ى لأل م ال عحب  ب لب أل  إلب ا   عاب ألي ع فلبا  ن ابى فعاب  و كلب  بأللبى   اإلب  فبك ا  بم ال عحبب ، 

 ألعبربأللبى عبو العمبأل  ،  41   ا عابإلب لبى بألي،  6 ى    ب أل ، بأللبى 138عأ  بب عع   حاز مشروع القرارو
،   بب فببك ا  ببم ال عحببب  لأل ببم ال عحببب  إلبب ا ا  ب ببا  فعابب  و أل ببا بأللببى   اإلبب  كمبببا  الو  لببى ال   ببى  لبب 

                                                           
بلبن  ا ابع   نب م ع ب  ععب    او عب   ا عب بحث، ن اك الل   ح بب  بو وعلسبى ثي نب اك لعقب األو البابعأل و ألالببأللك، و   بى      ب . ع  ب  الب حنبى  *

 ألع علق  عع  الااوى ا ألل   و ه ه الأل إلى الال ا على.
العطو ب  القاب و فبك ك ب   القب األو الببأللك: الوب و ا ح ب  ح لبى  :ب األاو اع ، ال أل أل    لحى لعال  فك  وعى  حن ى حألي  ب ق لى الأل إلى ه هععمج  **

  .2019/2018 ا ألي ، وري السمج الب ااكنعلى الحقألو ألاربا   ال   ى فكالب حنى إلب عط  بحعقى بحث  -ب  مج– بأل ه  العك ع عبط  ،ب االى و مى
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ال   بببببى لأل بببببم ح بببببث أمبببببب   الو  لبببببى  ؛ع بببببأل
فبببببببك اوع  عطببببببب   (19س67)ال عحبببببببب  القببببببب ا   إلبببببببم 

اببألف    علبب  و نبب اكس  29  عبب    الابب با ألالاببع و 
، الببببب و إلببببب    بببببا  فعاببببب  و مبببببسى بأللبببببى 2012

    اإلبببب    بببب  ع ببببأل فببببك ا  ببببم ال عحببببب ، ع ا ابببب
ال ببببببألم ال بببببب ل ك لعع بببببب  و  ببببببا اللبببببب    أل نبببببب   

إلببببببب م القببببببب ا   ع إللبببببببى   عببببببببى  ،ألبطببببببب ا .السعاببببببب  اك
  ببب   بأللبببى   ببب  ع بببأل كلببب  نلببب و فعاببب  و  بببو

ع ببأل، ببب ل  م  ببو أابب  ا  ألوببب فببك   نبب و ا  ببم 
ال عحب  أو  ألاب إل األالى علب   كلب    ل بى أل ن ابى 
البأللى ال  اإل  فك ا  م ال عحب ، ألل و  و وبري 
ال    اببب   ال  علبببى فبببك ا  بببم ال عحبببب   ع ببب و أاببب  
لحببببببببا لعبببببببببألي بمببببببببسى   اإلبببببببب  ااا بببببببب  م كلبببببببب  

هبببببا  ااعس إللبببب   البألللببببى لحقببببألو اراابببب و ألال   
البألللى  و وري الط ة   الع  إلبلى، أل ل  بقل اط  
ععببببب  عو ببببببى ال  ابببببك ال ابببببأللك ألإلببببب ا  الو  لبببببى 

فبب ل   عببل  لسعابب  و بمببسعط   ؛ طبب ا اللببأوال   ببى 
ا ببببببب  م ل   هببببببببا  بألللبببببببى الوب بببببببب  ك ن البببببببى اا

ألااا   م ل اظ    بألللى  نج ال حن بى الوا ةلبى 
 البألللى.

أل و الأل ببا عر بب  عاببب   عببم  ببا  فعابب  و مببسى 
إلبب م  ،  اإلبب    بب  ع ببأل فببك ا  ببم ال عحببب  بأللببى

الابببب ب اببببعلم  ،أل  بببب  ال بببببي السعابببب  اك فببببك ح ابببب 
لببببببببنج  لببببببببع    ببببببببا ال بببببببببعك ال بببببببب م الاببببببببق ، ألب

السعا  اك فك  ب   الاب ب كاب  ع ج وب   ،  ةعب ب  

عس  ببببببببج ال عبببببببب  السعابببببببب  اك لق ببببببببألي اوعمبببببببب ة 
فببك  ببألح الحبب    (،3س12)ال حن ببى ألفقبب  لع بب ب  

أل لب   ببو  ؛الوب بب  العبك علباط  كابب اة ج ععب   ب  
وع ببج عألن ببج ال حبب  ك الس ااببك و ببج باف بب ، البب و 

ع بببببأل س  ألل بببببأل  25إلببببببم اللبببببنأل  ب لس بببببج  عببببب     
ااعلببب   ا وببببب   ، ألل بببو ألبلبببنج  سبببب و  2014

أو فعاببب  و إلبببب  ع ببب   بببو ع ببب  ألاببب ةج ارعبببرم 
 ،الابببب ب  فبببب عأل  ااببببألب  ،لع حن ببببى ال بعلببببى ال   ببببى

ث س  7اببببببببح  ال عبببببببب  ال قبببببببببم لع حن ببببببببى  ببببببببألم 
، أل ل  ب ب  أل  و  و       أل    2014أ ا س 

الو  ولى السعا  اك البنعأل     ع ال ب ل ك ل قب  
ال حن ى فبك اهب و؛ ألإلبب اسب  ال اعلب   القب األاك 

 اح  ال ع . ال ح  ك حاو ال أل و،لع ةلس، 

ععب  الوطبألب السعاب  الى ااعاعج     ا ا  نب ه أو 
ن ا  ع  اك عوب    أأل ع ببا  فك ار اب  الال ابلى، 
أأل أاطبب  ن ابب  عألاوبب   وبب ألت ألعحبببل   عحببب  ببو 
ك ن ال عطببببببب  فبببببببك  ألامبببببببعى العحببببببببو فبببببببك العوبببببببألح 
لع حن ببببببى، أأل أو مبببببب ا ك القبببببب ا  فببببببك فعابببببب  و 

عطبب ن اطببج ااببع اع وك ثوبب  فببك ال رإلببى    بببألو اا
 ببا ال حن ببى العببك عع نببج ب عبب  ال  ببأللى ال   عببى 

 لعوعة فك الو اةم ال اعق على فقط.

 س ا   ببببجالابببب وب ببببب فلببببج  س أل بببب   الاببببرم فببببك 
 إل بب    بب   الحبب   ا و بب   ععبب  ، ألاابببا 2014

 أل بببببببببب ، ألعبببببببببب بو ال رإلبببببببببب    50البببببببببب و ااببببببببببع   
اراببببب اة على، اعوببببب  السعاببببب  ا ألو كلببببب  -ا    نلبببببى
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 (2019/5)فئة أوراق سياساتية  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 

 وعببس ا  ببو البببأللك فببك  ح أللببى لع   بب   لبب أل  
راطبببب ح ااحببببعري  إلببب ا  بأللببببك ل ببببا وببببألا   البببب 

ألب ببببببب فلببببببج هبببببب ه  .1967ارابببببب اة عك   ا ببببببك 
اطبج اابع اع وك ال ح أللبى، اوعب    فعاب  و اعبب   

 ؛أا ألهببببأل ال  ببببأللى ال   عببببى فببببك ال حن ببببى ،ثوبببب 
إل  بب  فعاب  و  بب   أوب    عقبببلم كعبرو فببك ح بث 

، ب ألوببب  2015  اببب    سا ألي  بببو نببب األو النببب اك
، العك عباة ععب : (  و اظ م  أل  3س12ال  ب  )

ك ا نببب و إل بببألي بأللبببى   ببب   ببب ت فبببك هببب ا الاظببب م "
، و   لعع  البأللبى 2ا ا اك ا     ب ألو  السق   

ب ألوببب  كعبببرو  بببألب  لبببب   ابببوج ال حن بببى، أو 
عق بببج     ابببى ال حن بببى اوعم مبببط  فل ببب   ع عبببا 
ب لو   ببى إل ببب البحببث، ألعع بب ألو البأللببى الق  عببى  ببا 
ال حن ببببى بألو أو عببببأو   أأل ااببببعنا ح ألفقبببب   لعببببب   

فلب  أو   وبا ألبح ث وب ح  عب  السعاب  ا  و ". 9
اوعمببب ة ال حن بببى ععببب  الوببب اةم ن فبببى ال  ع ببببى 

 13ععبببب  ا  ا ببببك السعابببب  الى ال حععببببى، لعبببب     
اا   م فعا  و عع   ل   .2014 س  ألا ألح   او

الوببب ة  عأابببلس ال حن بببى الوا ةلبببى اظببب م  أل ببب  ل
ألبب ل   ،2015 س  ا   ن األو الن اك 2فك  البألللى
ااعس إللبببى ح ببب  الع   بببا ب لااببببى لسعاببب  و  بوعببب 
 .2015 س ا   جالا و 1ألط ، أو فك  3ب ب 

 نعبب  ال بببعك ال بب م بسببع   عبب  إلبب م  ،ألبابب ح  ععلبب 
 ومببببببألة الوبببببب اةم العببببببك  ببببببعم  لعب ااببببببى ا ألللببببببى

 ببب  با ع   طببب  ععببب  ا  ا بببك السعاببب  الى ال حععبببى 

للبببببب ج القبببببببس اللبببببب إللى، أل لبببببب  ب ألوبببببب  ال بببببب ب  
سن(  ببو الرةحببى ال اظ ببى ل نعبب  ال بببعك 1س25)

إل     2015 س  ا   ن األو الن اك 16ال  م، ألفك 
ال بببعك ال بب م "فبب عأل  ااببألبا"  ببةعرو ال بببح  ب ااببى 

ك ا ن ا  هاب     عأل ب   ن فلبى لعاظ  فل    ،أألللى
عبببوج  ال  ع بببىالوبب اةم  بنببألو عببألف  أا ابب     قببألا  

عحبب  ك بب   اوعمبب ة ال حن ببى الوا ةلببى البألللببى 
 أم ا.

 ابببب   لبببب  الحبببب و ع بببب  ب  ا  اح  بببب   بببب و    ببببب 
لو بببببببببأل  ااا ببببببببب  م ل  نببببببببب و  أل ببببببببب  أل  ببببببببب  ع 

ب بببببببع ال حععببببببب و  .أللع حن بببببببى الوا ةلبببببببى البألللبببببببى
ألال بب اإل  و الال ابب  و  ببو ألوببب أاطبب  و ببأل  وبب ح  

نألو حمألي فعا  و عع   ؛فك العألإل   ال ا ا 
ع أللى ن  عى فك ال حن ى الوا ةلى البألللى ا   ب 
ف مببببعط  ب رحقببببى   ع  ببببك الوبببب اةم ارابببب اة ع  و، 
 ل  أو اوعم ة ال حن ى الوا ةلى البألللى  بألف  
 و ا  ه     لعسعا  ا  و لإلام ت، باع  و ث اةطم 

فبك أل  .ب بب  و ار و  ل   العك ااقألم  عأل لحط 
و ببببأل   ألوببببب ف طبببب  ا وبببب ب ع فببببةو الببببال ق  ببببج، 

ب بببب د عبببببب  ببببو الاببببع ل   العببببك  ؛ابببب بقى  ألااطبببب 
ععبببب   ،ابببباقألم  عأل ببببلحط  احقبببب   فببببك هبببب ه الأل إلببببى

لنج  و ألت ألعقب   ع ع ع    ا السعا  ا  و 
 اع وى لط ا ااا   م.
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 إيجابيات االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية:

ألان ا أألوببب  ااا ببب  م العببب ام بأللبببى فعاببب  و بببب ل 
ألالقببألاا و البألللببى ألالبل ق ا لبببى ألالح  بب   الو مبببى 
ألال   ببببببى ألحقبببببببألو السةببببببب   ااوع  علبببببببى ال ر ألابببببببى 
ألال    بببببى لعع   ببببب ، ألهببببب ا لقبببببألب كلببببب     بببببب  بببببو 
الع     ل ن اى بأللى فعا  و بألللب  . ألععب  ال ب ت 
ال ق  ج إل م  ة  ا  الألو  الحقلقك را اة ج ألعاعلط 

قبببببألم  طببببب  عوببببب ه ال بببببألح ععببببب  اااعط  ببببب   العبببببك ع
الق ببلى السعابب  الى،   بب  إلببب لسبب ع ع لببى  ع ا ببب  
ععبببب  كابببب اة ج نبأللببببى احببببعري ااببببعل  اك ألع   بببب  
عام و ألااعط    ع ب ب  لرعس إللب   البألللبى لحقبألو 
ارااببببببب و أللعقببببببب األو الببببببببأللك ارااببببببب اك أللعقببببببب األو 
الوابببب ةك البببببأللك ألابببب ة  ااعس إللبببب   البألللببببى  ا  

 لبببى بألللبببى أف بببج المبببعى،   ببب  لاببب هم  عبببأ  و ح 
لحقبببألو السعاببب  ا  و. ألهببب ه الو بببأل  عو بببج هاببب   
ك ن البببى لعح  بببج بأللبببى كاببب اة ج ألإل بعطببب  أل  اببب ةط  
ال ابب ألللى البألللببى عببو ااعط  بب عطم ألوبب اة طم بحببا 
البأللبببببببببى السعاببببببببب  الى أ  ببببببببب   أللببببببببب ب   ألحنأل بببببببببى، 
أل حببب   عطم عبببو هببب ه الوببب اةم. ااا ببب  م اببب  هج 

ل   لبببى  ألو فببك  أل ببا أف ببجلع بب بأللببى فعابب  و
ببببببب الع ام  ع   ببببببا ااعس إللبببببب   ال ع عقببببببى  كابببببب اة ج

ب لأل ببببا القبببب األاك لعاببببوا ح السعابببب  ا  و، أللسببببع  
ال وبب ي أ ببب م عبببأل ج إل بببلى ال  عقعبب و ألأ ببب م حلبببب 
الببببعم فبببك ألوببب  اااعط  ببب   "اراببب اة على" لحقبببألو 

 اراا و.

صالالالالالالالحية المحكمالالالالالالة بالالالالالالالن ر  الالالالالال  الن اعالالالالالالات 
 :مختصة اإلسرائيلية كمحكمة-الفلسطينية

فبببببك نبببببرث  عوبببببعة ال حن بببببى الوا ةلبببببى البألللبببببى 
( ك ا ا ع  بب  الوبب اةم فببك أ ا ببك 1حبب ا  هببك: )

( ك ا عم ا ع    الوب اةم 2كحب  البألي ا   ات؛ )
 بببو إل بببج  بببألا اك كحبببب  الببببألي ا  ببب ات فبببك أو 

(  بببو وبببري الببببألي   ببب  3لم؛ أأل ) نببب و فبببك ال ببب 
ا  بببب ات العببببك ع عببببو إل ببببألي اوعمبببب ة ال حن ببببى 

طببب   بببو   ن إل (12)ألفقببب  لعسقببب   الن لنبببى  بببو ال ببب ب  
 .)  ن و  أل  (

بلبببنج عببب م، عوبببعة ال حن بببى ب بببب  ببب أل  ابببع و 
 . أل بببب   ببببو عبببب     اا بببب  م البأللببببى ل  نبببب و  أل بببب 

ا ل نو لع حن ى أو عوعة ب لو اةم العبك  ،ألبط ا
ألإل   فك إل ب    ب    ب و ا، ل بو ل نبو لع حن بى 

ع بأل س  1أو عوعة بأن   و ك ا عباح  بو عب     
ك ا إلببب   البأللببى عمبب  ح  ع عببو فلبب   2002 ألل بأل 

 (3س12)ع بببب ب  لإل ببببألي اوعمبببب ة ال حن ببببى ألفقبببب  
 . و ال  ن و بلأو و اةم    اى  ا   ل  الع    

 بببببببب  ك ن البببببببى ال حن بببببببى بببببببب لاظ  فبببببببك ل   فبببببببى 
اراببببب اة على  وببببب  عع ابببببب   -الا اعببببب   السعاببببب  الى

بحببث  ببب  اوعم مببط   ببو الا حلببى ال أل ببألعلى 
-لا اعببببب   السعاببببب  الىفبببببك األال   البببببى ألارإلعل لبببببى 

 ارا اة على.
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ألب ل وأل  لع  ب  ب لاابى لروعم ة ال أل ألعك، 
اوب أو ال حن بى عوبعة بب لو اةم  أل   ( اظ م 5)

ا علبببببى: وببببب اةم الحببببب  ؛ ألوببببب اةم  بببببب ارااببببب الى؛ 
ألو   ببببى اربببببب ب  الو  علبببببى؛ ك ببببب فى كلببببب  و   بببببى 
ال بببألاو. أللبب ل  للببع ت أو  ببعم ع   بب  أو اببعأل  
كاببببببب اة عك ععببببببب  ا  ا بببببببك السعاببببببب  الى ال حععبببببببى 
نألاحبببب   بببو الوببب اةم ثاسبببى الببب ن  للنبببألو لع حن بببى 

 اوعم ة ععل .

  وببببببا اوعمبببببب ة ف ،ااوعمبببببب ة ال  بببببب اكأ بببببب  
ال حن بببببببى ععببببببب  الوببببببب اةم ن فبببببببى ال  ع ببببببببى ععببببببب  

س ح  ببب او 13  اببب ا  ا بببك السعاببب  الى ال حععبببى، 
لإلعبببرو الببب و إلب عببب  أل لببب  ألفقببب    ؛2014 ألا بببأل 

أو أاطبببببب  ع عبببببب   ببببببو ال حن ببببببى ؛ بأللببببببى فعابببببب  و
 ااوعم ة بأن   و ك  ا  الع     ال  عأل .

 ، اوعمببببببب ة ارإلعل بببببببكألأو ببببببب ا، فل ببببببب   ع عبببببببا ب
 ابب  ا "ن" لطبب  ومألمببلى فببك القبب األو البببأللك، ف

بببب  وة نببببألو اعس إللببببى أألاببببعأل إلببببب امبببب  ب عسبببب و 
ال ببببب ف و السعاببببب  اك ألاراببببب اة عك ععببببب  أو هببببب ه 

 ن  بببببو ، ألعوبببببا  ا بببببك عو بببببا لألالبببببى كاببببب اة ج
ا بببب و الألالببببى السعابببب  الى، ف بببب   الببببب ع أابببب  ا 
ل قج أو لنألو ها ل  اوعمب ة كإلعل بك لع حن بى 
الوا ةلببببببى البألللببببببى ععبببببب  هبببببب ه ال ابببببب  ا، ألها لبببببب  
عباعل   كا اة على ك  فى كل  و ا   بو السقب  فبك 
الق األو البأللك ل ع   أو ه ه ال ا  ا هك  ا  ا 

لوا ةلبببببى " عاببببب    عع طببببب "، أو ا لحبببببا لع حن بببببى ا

 ،البألللبببى أو ع ببب  س اوعم مبببط  ارإلعل بببك عع طببب 
ب  وة نألو كا اة ج  ،ب ععب  ه  أ اع  فعا  الى
      ا  ى لاظ م  أل  . 

 و بب اح إلبب األا ألو لقببألي  ،لعبب ب ععبب  ععبب  اابعبب حا 
أابببببببببب  ألببببببببببب ل  م  ببببببببببو ااعقبببببببببب ي الاببببببببببع ى الس علببببببببببى 
ألالمببببرحل   الق بببب ةلى ألالق األالببببى ألاربا  ببببى كلبببب  

ا ل ابببك ببببأو هببب ه  ، فبببةو  لببب ال ببب ت اراببب اة عك
ألل نبببو  .ال اببب  ا و  وبببى عبببو ارإلعبببلم السعاببب  اك

(  بو اعس إللبى أألابعأل 1س11ال وأل  ها  كل  ال ب ب  )
: " اظببب  الس  قببب و ععببب  ( ح بببث عببباة ععببب  أو2)

ال ببسى الر بلببى ألإل بب    بب   ب ععب  ه بب  ألحببب  كلبب  
ع ا لى ألاحب ، عم و ألحبعط  ألأل  ط  وري السعب   

ألأ   فل ب   ع عبا ب ببم  با  السعاب  ا  و  .اااعق للى
  ببب  لابببعنا ط   ،الابببع ى الس علبببى ععببب   اببب  ا "ن"

 و "ارإلعلم السعا  اك" لر لب   اظب م  أل ب ، أل لب  
م" الألا ب فك عع  اععب   أو عسا    م ع  "ارإلعل

(  بببو    هبببب  ف  اببب ، 31اظببب م  أل ببب  ألفقببب   لع ببب ب  )
 ع عبب  ببب ل  ا  ال بب بو لبب  بببأو لنببألو هبب ا ارإلعببلم 
و  ببببببا لاببببببل ب  البأللببببببى ال ا بببببب ى، ألهببببببأل ا  بببببب  

 عوببببب  بببا  لببب   .ال اعسبببك فبببك الح لبببى السعاببب  الى
ارلبب    كلبب  أو ها لبب  اعس إلبب   فببك ال وع ببا البببأللك 

الاببببببع ى الس علببببببى  أو القبببببب األو البببببببأللك ا  ع عبببببب 
ال   عبببببى ععببببب  ا  ا بببببك لعحب بببببب فل ببببب  ك ا ن اببببب  

 عو ا رإلعل   أم ا.
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ألب بب  أو ال حن ببى الوا ةلببى البألللببى   عب ببى ببب   م 
(  بو 2ال عحب ، أل ا  عرإلى  ط  ب ألو  ال ب ب  )

اظببببب م  أل ببببب ، ألب لعببببب لك ف بببببو ال ا قبببببك أو عأوببببب  
 ال حن بببى الوا ةلبببى البألللبببى بقببب ا ا  ا  بببم ال عحبببب  
 ألببببببببب ل أو اااعلبببببببب  و ل حن ببببببببى ال بببببببببي البألللببببببببى
 ومببببببألة الوبببببببا  فببببببك الاظبببببب  ب ببببببب  اا ببببببب و 
اوعم مببببط  ارإلعل ببببك ععبببب   ابببب  ا "ن"، ح بببببث 
ع ع  ه  و حا   و ا  ا ك السعا  الى ال حععى هأل 

ال بب و ، ك بب فى  كلبب  أو ال حن ببى الوا ةلببى  البب أو
البألللببى إل عبب  بسعابب  و نبأللببى لر لبب   اظبب م  أل بب  
عع  ه ا ا ا س، ألإلب إل ع  ب رعرو ال قببم  بو 
إل بببببببج بأللبببببببى فعاببببببب  و  ومبببببببألة ااوعمبببببببب ة 
ارإلعل ببك ععبب  ا  ا ببك السعابب  الى ال حععببى ن فببى 

 ."بألو أو ع          و  ا  ا "أ" أل" " أل"ن

ال حن ببى الوا ةلببى البألللببى لببو عحعبب ن  ب لعبب لك فببةو
ا ببب  عع طبب  ااابببعا ب  كلبب  عحب ببب حببببألب البببأللع و، ألاا
كلببببب   ببببب   ه ببببب  كللببببب  ا  بببببم ال عحبببببب ، ألارعبببببرو 

ألن ل  ل نو ااابعا ب  طب ا  .الم ب  عو فعا  و
الومألة كل      ه  كلل   نع  ال بعك ال ب م 

ح بببث اابببعاب  نعببب   ؛لع حن بببى فبببك ح لبببى وأل ولببب 
م كلببب  إلببب ا ا  الو  لبببى ال   بببى لأل بببم ال ببببعك ال ببب 

ال عحبببببب  العبببببك حببببببب  أو كإلعبببببلم أألاببببب عل  و  بببببا 
رإلعببلم بأللببى وأل ولبب ، ألععلبب  عببم الاظبب  كل طبب  نوبب ح 

و احاعط .   و كإلعلم وأل ول  لر ل   ال حن ى ألاا

ع حن ببى اوعمبب ة لنببألو ل ،ألبابب ح ععبب   بب  ابب ا
كإلعل بببببببببك  لبببببببببى و   بببببببببى عقبببببببببا ععببببببببب  ا  ا بببببببببك 

 و الوبببب اةم الباوعببببى فببببك ألُع ّ بببب   بببب ،السعابببب  الى
 اوعم مط .

العبك  ألاوططب   العحببل  أو  ا الب   فل ب   عبك كلب  
مببا   القبب ا  فببك فعابب  و و مببى نببج  ببو  ةببلس 
بأللبببببى فعاببببب  و،  ةبببببلس البببببأل  اح، أل ا   الو  ولبببببى 
ألأل ا   ال ببي عابب اعوب  هم و بأل  العألوب  لع حن بى 
الوا ةلببببى البألللببببى ألاا عنبببب ي أ   طبببب  ن بببببعك  ببببب 

ألال ببببرأل    العببببك   ر بببب فى لع قببببب  . بكابببب اة ج
عألاوططببب  ال حن بببى عابببب الاظببب  فبببك  عببب   اببب حلى 
كاببب اة ج نألاطببب  اعلبببنج اببب بقى إل األالبببى فبببك عببب     

ابباقألم فببك السقبب ا  الرحقببى ألهابب   .إل بب ح ال حن ببى
ال بببرأل    ا    نلبببى ألاراببب اة على  ب رلببب    كلببب 

أل ألإل   وعس ا  و لأل بم ال عحبب ، أو عأل بل  
 - ابببك القببب األاك لعمببب ا  السعاببب  اكالعبببباوج الال
ألالعحبببل   ألال  ألإلبب   العببك  ال قببب  أل ارابب اة عك، 

عحببألي  ببب عحق ببا   بببى السعابب  ا  و فببك  بب  و 
 عبالى ه ه ال حن ى البألللى.

 التحديات مع الجانب اإلسرائيل :

ل بببببببج  بببببببو أ نببببببب  ال وببببببب ألت ألالعحببببببببل   لببببببب ةلس 
ألب ببببببب ااا بببببب  م  ،فعابببببب  و ألحنأل عبببببب  هببببببأل أابببببب 

أمببببب  ل نببببو لع حن ببببى الوا ةلببببى أو  ،السعابببب  اك
عحبب  م أو  ببعطم ب  ع بب   و   ببى حبب   أأل و   ببى 
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https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
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 بببب اراابببب الى أأل أ بببب  ب  ع   طببب ، اببببألاح ا ع  بببب  
الو   ى  و إل ج  ا ألل و فعاب  ا  و أأل  ابعح و 

أو أاببب  ل نبببو  ؛أأل أفببب اب عببب ب  و  بببو السعاببب  ا  و
 : أو لح  م السعا  ا ألو بلنج  ةلاك فك ح لع و

 ، ع  ببببببب السعابببببب  ا  و ااببببببعطبات  بببببببا  و ا أللبببببب
أو ك ن الببى إللبب م ااحببعري ارابب اة عك  ؛كابب اة ع  و

 فبببا بعببب أل    ببب ب  لعببببع أل  السعاببب  الى. أل بببو  
البببببببع أل  ال عألإل ببببببى بعببببببأل   ببببببب  ابببببب ألل و فببببببك 
ح نعبك "ح بب س" أل"الوطبب ب ارابر ك" ععبب  وعسلببى 
كمبببببا  أألا بببب   ببببة رو مببببألا     ببببو  بببب   ععبببب  

عق  ببببب   على، ألللببببب  ألو كلببببب  أهببببببات  بالبببببى كاببببب اة
 و أباو كابببب اة ج ألح ببببب س الببببب  أللباببببعألو البببببأللك

-2008ب  ع ببببببب   وببببببب اةم حببببببب   فبببببببك ال ببببببب   و 
الا ةبب  ا ألي  هبببب "ابب عس و لبب لألم"." لبب ل  2009

لبب ةلس الببأل  اح ارابب اة عك، ب لعألوبب  كلبب  ال حن ببى 
الوا ةلبببببى البألللببببببى ل ح   بببببى إلبببببب ب  ح نبببببى ح بببببب س 

ى ععبببببببب  ك ببببببببرو ألفمبببببببب ةج ال ق أل ببببببببى السعابببببببب  ال
المببببألا     ببببو إل بببب    بببب   ععبببب  كابببب اة ج. أل ببببو 

بعبببببأل   بببببب الببببب ةلس  ،أل ببببب   ال حع عبببببى الببببببع أل  
ععببببب  وعسلبببببى اعس إلببببب   بببببا ح نبببببى  ، ح بببببألب عبببببب س

 "ح  س" عع  علن ج حنأل ى ألف و أل اك.

 ح اببى ال حن بى لب ةلس بأللبى ف ،الح لى الن البىأ   
فعا  و ألال ا ألل و ب   لقأل بألو بب   بو ااعط  ب   

اراا و  و إل بج الابع    السعاب  الى  بب حقألو 

 نبببببب ي  لبببببب  ااععقبببببب ا  أل  ،السعابببببب  ا  و أاساببببببطم
 الال الى     ال ل ألعى.

أل ببببببو العحبببببببل   ال حع عببببببى أل بببببب    ببببببو الو ابببببب  
العببببببببك اببببببببع  ا ألع  إلببببببببج ال ح   ببببببببى  ،ارابببببببب اة عك
هببببببأل أابببببب  ل نببببببو رابببببب اة ج أو ععوابببببب   ،البألللببببببى

ح بث ل نباطم علبن ج  ؛ال رحقى  بو إل بج ال حن بى
و ن ا  مأل  ى ألا ع ب لعحقلقى – ح  م و مى  ألاا

 و أوج  ح   ى أو كا اة عك   ع ب  أو  -بمعى
 و لسببببببببى  ببببببببو ال و لسبببببببب   العببببببببك ع  إلبببببببب  عع طبببببببب  

ألفقبببب   لقألاعببببب ال حن ببببى ال ع عقببببى ب  بببببأ ف ؛ال حن ببببى
الع   علبببى، فطبببك ا عابببع لا أو عب لببب  ع عطببب  كا 

لبى أأل  رحقب   فك ح ي عببم ألوبألب عحقلقب    حع
ب لس ببببببج   بببببببأ  كابببببب اة جألإلببببببب  .إل بببببب ةلى مبببببب بإلى

 عحقلق عطبببب  الو مببببى بلببببأو ألفلبببب   ال بببببا  و فببببك 
ا عق بج الاظب   الوا ةلى البألللى ال حن ى،  و    

 .فك الق  ل  العك  و و العحق ا ف ط   حعل   

  كا اة ج عقب اعس إلل   بألللى نا ةلى  با ن   ع ّ ب
 و ألعى ن      و البألي ل بم عاعلم   عألب و  بو 
 ألا ا طبب  لع بالببى البألللببى )ا  بب  البب و نبب و ظبب ه ا 
بق ببلى للساببك       البب (،  ق  ببج  ابب عبا    للببى 

ح بث ع عابا  ؛ألعان  ى ألاعس إلل   ع  ألو اإلعمب بو
 هبببب ه البببببألي ب ألوبببب  هبببب ه ااعس إللبببب   عببببو عاببببعلم

 ال ألا ا و ارا اة ع  و ل  ت ن لث.
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https://www.aljazeera.net/news/international/2009/10/2/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/international/2009/10/2/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/international/2009/10/2/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.bal.ps/pdf/1.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2010/04/11/256059
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 الضغوطات من الجانب األمريك :

عحببببب ألي ال بببببرط كو الألالببببب   ال عحبببببب  ا    نلبببببى 
 ،ععبببببب  نببببببج  ببببببو البأللببببببى السعابببببب  الى  ببببببو وطببببببى

ل بببم  ،ألال حن ببى الوا ةلببى البألللببى  ببو وطببى أوبب   
العحقلقببببب   ال عوببببب    بببببب ال اببببب ألل و  الاببببب   فبببببك
ألب لاابببببببى ل ببببببرأل ط  ععبببببب  بأللببببببى  .ارابببببب اة ع  و
عع نببببببج ب ح أللعطبببببب  إل ببببببا ال ابببببب عبا  ف ،فعابببببب  و

، ألعحبب  ع لطبب ال  للببى العببك ن ابب  ع احطبب  نبببعم 
 ،ب بببع الببببألي ا أل ألبلبببى لعاببب   ععببب   لببب  الببباطج
ناأل   و الحم   ااإلعم بو ألال رط الال اك. 

و الألالببب   ال عحبببب  إلبببب ن ببب  نببب و  عألإلبببا البببب ع أ
عقألم  و ألا  لب ب   ب القل ب  السعا  الى،  اط  
ك ن الببى ك ببرو  نعبب   اظ ببى العح  بب  السعابب  الى 

 11فكفك ألالا و، ألإلب ع   ه ه الو أل  ب لس ج 
 .2018أ عألب  عل  و أأليس  

أ ببب  ال بببرألت العببببك ا لابببعب ب اابببعوبا ط  ألعطبببببب 
أععببو الألالبب   ال عحببب  ال حن ببى الوا ةلببى  طبب ،  بب  
فبك  ،عاب  أل  ب  الو  ولبى ا    نبك   لنبج  أل   بأل

أو حظبببببببببب   ببببببببببا  ببببببببببب ،2019 س  بببببببببب  سث ا  15
 حن بى الوا ةلبى العأل  ا  اُل  ا عع   بألظسك ال

البألللى ال ل  ن و  عحق ا ال حن بى ال حع بج  بب 
ألإلبببب ُلابببعوبم ل ابببا عحقلقببب    . بببألا ا و أ ببب  ن  و

ال حن ى الوا ةلى البألللى  ب  بألا اك بألي حعلسبى 
حببب  أهببم البببألي الحعلسببى لطببب   لعألالبب   ال عحببب ، ألاا

،  بببببب   ععبببببا   علبببب  ب بلنبببب هببببك كابببب اة ج. ألإلببببب 

   ابب  ج ال بالبببى البألللبببى فببك ه بببأل و  ا بببعس ألألعببب 
"إلببب ا  الألالببب   ال عحبببب  بسببب ع حظببب   لقألي أوبببب 

ععببب  العألببب  ا   بببب  بببألظسك ال حن بببى الوا ةلبببى 
البألللبببببى  ح أللبببببى لببببب ةاى لع ه ببببب  ال حن ببببببى أل ب  

 العبإل ا فك اعأل  الألال   ال عحب ".

أععو  اعل   ا  و القبأل ك ا    نبك، وبألو ن   
عبببو عر  ببب  فبببك الال ابببى ا    نلبببى عوببب ه   أللعبببألو،
 ا ببببببب ا ال ب بببببببب  بببببببو الو بببببببألا  العبببببببك  ،ال حن بببببببى

ألهببببببببببب  أللعبببببببببألو  .ابببببببببععو ه  الألالببببببببب   ال عحبببببببببب 
ب ل ق  بببببببب   ألال قألبببببببببب   ال  للببببببببى  بببببببببب  بببببببببألظسك 

نألاببببب عى أوببببب    بببببو  ،ال حن بببببى الوا ةلبببببى البألللبببببى
نبب ل  هبببب البببألي  .ألابب ةج ال ببرط ععبب  ال حن ببى

ألاللببب ن   العبببك اعاببب عب فبببك عحقلقببب   ال حن بببى 
أو ع ببببببببببب  ع ال رإلببببببببببب   الحنأل لبببببببببببى  ؛الوا ةلبببببببببببى

ألال ابببن  ى ألااابببعوب   ى  بببا ععببب  الحنأل ببب   كلببب  
الو ببب  فبببك حببب ي ع  ألاببب   بببا ال حن بببى الوا ةلبببى 
البألللى فك العحقلق    ب الألال   ال عحب  أأل أو  

  و حعس ةط .

 م المتحدة:موقف مجلس األمن لألم

ل وعس ا  و مرحلى ك و ح العحق با ألال ق  ب   
ال بب ب  هب ا  ب  امبب  ععلبى  .لع حن بى ل بب   حبببب 

  بببببو الاظببببب م ا ا ابببببك لع حن بببببى الوا ةلبببببى (13)
 ق  بب   بقأللطبب : "ا  وببأل  ال بببح فببك العحق ببا أأل ال

لط ا   ا ح عع   ع   12ب ألو  ه ا الاظ م ل ب  
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https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328240
https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/16/328240
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http://www.bbc.com/arabic/world-45487816
http://www.bbc.com/arabic/world-45487816
http://www.bbc.com/arabic/world-45487816
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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 وعبس ا  ببو كلبب  ال حن بى  طبب ا ال  ابب   ع بب ا  
إلبب ا  لمببب  عببو ال وعببس ب ألوبب  السمببج الابب با 
 ببو   نبب و ا  ببم ال عحببب  أل وببأل  لع وعببس عوب ببب 

 ه ا ال ع  ب لل ألت  اعط ".

لببببط ا   12هبببب ه ال بببب ب   وعببببس ا  ببببو  ببببب  ع ببببا  
أل ال ق  ببب  ، بألو عحب بببب السعببب   لعأو بببج العحق بببا أ

القمأل  العبك ل نبو ل وعبس ا  بو ع ب ببه  عحب  
ح ببث ل نببو أو لنببألو الع ب ببب كلبب   ؛اسببس اللبب ألت
لببم عبباة ال بب ب  مبب احى ععبب   ،ألهابب  . بب  ا اط لببى

  ؛بع أل مرحلى ال وعس ب بم ال ألافقى عع   فا 
حس ظبببب   ععبببب  ااببببعقرللى ال حن ببببى، ألعبببببم عب  عطبببب  

"ل ببببو  ببببو لاسببببأل  البببببألي ا ع بببب ح فببببك ال وعببببس، 
الا حلببببى ال  علببببى العأو ببببج ال سعببببألد ل اببببك اللبببب   

فببببا عع طبببب   وعببببس ال بببب اك لعبببببع أل  العببببك ا  ألا
ا  بو، ح بث لنسبك أو لمببب   وعبس ا  بو إلبب ا ا  
بمبببببببببلرى عس بببببببببب أو عح  ببببببببب  بعبببببببببأل   بببببببببو إل بببببببببج 
السعاببب  ا  و  وبببج بببب   و ألالابببعم ععببب  ال ابببعأل  
البببأللك، ألأو هبب ا اروبب اح  ببو لبب ا  ع ق ببب المبب ا  
القببب ةم  ببب و ال ببب ف و ل بببعم عأو بببج الاظببب  ب لق بببلى 

، ألب لعبب لك ع ع بب  نأاطبب  لببم  كو  .ع ببو"بلببنج  ععبب ي 
ععبببب   وعببببس  الألالبببب   ال عحببببب  ا    نلببببىهل اببببى 
ااببببعوبا ط  الابببب   لحببببا البببباقع الس عببببأل أل  ،ا  ببببو

الاببببب   ال ةلابببببك ل بببببألي ع ببببب   ،لمببببب ل  كاببببب اة ج
ااحعري ارا اة عك لأل ا ك السعا  الى ألا ع  بب  

 ال ع    لعو اةم بحا السعا  ا  و.

 اآلليات والحلول:

 ألاوطبببببى الوببببب اةم ال  ع ببببببى   وببببب  فبببببك اببببب  ج 
عحب ببببببب ك بببببب   إلبببببب األاك  أل ح ابببببببى ال وبببببب   و

لع حبببببببببب  م الأل الببببببببببى أل اببببببببببك اببببببببببعلم لابببببببببب   
ب ا بب ر   بببأل ه  فببك كاسبب   القبب األو البببأللك 
ارااببببببب اك، أل لبببببببب   ببببببببةو اح ع بببببببببلر  ععبببببببب  
القببببببببببألاا و الأل البببببببببببى، ألو مببببببببببى العلببببببببببب      

فبك الوب اةم لى الألالبى أنك علب ج  اب ؛الو اةلى
 ح   ببببى أو  بببب ت عاببببع لا لالبألللببببى أل بببب  ، 

عن بببببب   و لسعبببببب  الواببببببل ى  و ببببببا لألا عطبببببب  أل 
لعق األو الببأللك ارااب اك )ألالعبك ع ع ب  و   بى 

أأل أو و   بببببى أوببببب   ل ع  هببببب  اظببببب م حببببب  ( 
 أل   ا ا اك ععب  أاطب   بو الوب اةم البألللبى، 

 .لط  الا ظ ىالأل الى ععل      ل  ألفقأل ل  
 رج ال ببببب ت السعاببببب  اك نبببببألو ل نبببببو أو لابببببع

   ظم  ألا اك كا اة ج لح عألو واابل   بألي
 ،و ع ببألو  ا بب ى ل  نبب و  أل بب أل نببو  أوبب   

 ح اب عطم ععبب  أف ب ي ا ع  ألهبب  أناب ح عببأب عطم ل
 الوب ى ال ان  ى فك الول  ارا اة عك.

   ها لبببب  احع ببببب ي ألاحببببب لعح عأللبببببى بألو كمببببببا
قببب ا ا  لمببب ل  كاببب اة ج، ألهبببأل ل وعببس ا  بببو 

البببببألي الو ببببس ال ع ع ببببى   حبببببكعاببببعوبم أو 
ب ألاوطببببى القبببب ا ا    لبببب  الحببببا بحببببا البببباقع

العبببببك ابببببألت ع  بببببج ععببببب  مبببببل  ى  ابببببألبعط  
هبببب ا ا  بببب    بببب   اببببعب ب  .الألالبببب   ال عحببببب 
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أل  هألو ب ب  الوطب ال   ألي  و الب عأل  ابلى 
السعا  الى ألال عر ب ا  ععب   ابعأل  ال رإلب   

أللحابببو الحبببف أو لسعاببب  و أمببببإل ح  .البألللببى
 فك  وعس ا  و،  نج  ألال  ألالم و.

  أ بببب  لعببببب ب ععبببب   بببببو  ببببعطم ح نببببب   ال ق أل بببببى
ب  ع ببببببب   وببببببب اةم حببببببب  ، ف ر ببببببب   السعابببببببسك 
لعقألاعبببببببب الق األالبببببببى الوا ةلبببببببى ععببببببب  ال ابببببببعأل  
ال حعببك ألالبببأللك لحببع ال ببألا و ععبب  البببف   
عببببو اسابببب  أل  لبببب  أل بببب ي   بببب ه عاببببب ع   بببب  

ارابب اة عك -فببك الابب ا  السعابب  اكأل  .لرععببباح
اعحبببببث عببببو لببببنج  ببببو ألببببن ي البببببف   عببببو 
البببباسس الو بببب عك لعلبببب   السعابببب  اك، البببب و 

ح بببث  ؛ع ببب ا  إلببب ا ا  اللببب على البألللبببى ن فبببى
كا  ا  ألوب أو اة لحب م اابعوبام القبأل   بو 
أوج     اى حا الل أل  فك عق     مب  ه  

ععبببب  ال اببببعأل  ال   هبببببا   اببببألاح ،الال اببببك
ال    ابببببببب    ألأال بببببببب ت البببببببببأللك  ألألببببببببى البألل
 بو   نب و  (51)ااعا با  لاة ال  ب   ؛البألللى

ا  ببببم ال عحببببب  العببببك ع ببببل  ف ببببج البببببف   عببببو 
 ؛البببباسس لعبببببألي ب ألاوطببببى عبببببألاو ألاإلببببا عع طبببب 
فببببببف عطم عبببببو حبببببا لح لببببب  القببببب األو الببببببأللك 

ألاعس إللببب    (1907)ارااببب اك أللبببألاة  اهببب و 
العببك ع عبببو اببع ى  ،(1949)وا بب  ا  ب ببى 
ألالعبببك هبببك ب  اببب س ابببع ى  ااحبببعري ععلببب ،
بفبببب   اللبببب   ال حعببببج  أو أو ؛  بببب  لبببب على

 لب أل  ألفقب   ب ااحعري أل ألاوطع  ل  بف   
ا ألب لعبببب لك   حنبببب م ألإلألاعببببب القبببب األو البببببأللك.

عببب    بحبببا الببببف ح اللببب عك  وبببأل  ااببب اة ج ال
، ألهبببأل الحبببا فبببك عق  ببب  ل ق أل بببى ف بببج  لببب أل 

 ال م   ألحا الل   السعا  اك ب ل ق أل ى. 

ببببأو العطب بببب الببب و  ألأ بببب   حن بببى ال ببببي البألللبببى"
ع ع ببب ه كاببب اة ج   ببب  ا لعلببب  ب الوببببا  ألعقمبببب هاببب  
  ))ال  علبب   اااعلببط بلى باوببج ال  ببا ارابب اة عك

ألهاببب   .عاببببا  بببو ععببب  ا  ع أللبببلس  بببو و  وطببب 
لسطم  و إلألي ال حن ى بأو كا اة ج بمسعط  البأللى 
الق ة ببى ببب احعري عسقببب الحببا فببك البببف   اللبب عك 

   ابببببعحى  ببببببه   ببببببو فبببببك ح لبببببى البببببألح هو ببببب 
ا  ا ببك العببك عحععطبب   اببب ح ععبب  هبب ا الحنببم  بببو 

أا ألهبك  حن بى ال ببي  ،أعع  ه ةى إل  ةلى بألللى
 البألللى، ال و اعع   أو كا اة ج ا ع ع  الحا فك
الببببببببف   اللببببببب عك ب ألاوطبببببببى اللببببببب   السعاببببببب  اك 

 ال حعج".
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 *عاصم خليل

 

 المواطنة
  **من منظور دستوري مقارن 

 

 المقدمة .1

المـاان  حكمـت ريفه ـو هـا نـاان  جـو  نمماطـي نـاانوو  فـن مولـي جـو  نمماطـي  ،وفًقا لـ"هانا أرنـت""
مول، وهمب أن ركان حقاقو وواجبارو نيفوفي ونكتمة، لوس فقط ن  خالل الماانوو  اآلخفه ، وإنما ن  

 جــاب حــو الوانــانوان القـــتناب نــا من هــ ا ال  ــت اليوالــن لاماانوــي ع اافــ  نــ   1خــالل حــتوم مقاــوت التولــي 
فــالماان  هــا  2فبالويــبي سرلــاا اــان احنيــان حوااًنــا لواًلــا، ون ومــي لــ لأ اانــب الماانوــي أنــًفا نبويًوــا 

 3الشخص ال ي يشارك فن حقاق الكمت والقضاب 

حميوـ   4جتًًل ن  المشاراي اليوالوي، ع مكار الم  ام الاوبفالن لاماانوي حال حقاق اسففام ونمان  ت 
وهيـام هـ ا  5فوو اسففام، واسفيال واليـاااوا"  عوظت القانان قانانن ناجام فن طالت أن الماان  هوا اائ  

الم  ـام فـن نرــترى ملـ  رونــا القتيمـي  حوـل يي بــف المـاان  تخًرــا حـفا ال رـف  حماجــب القـانان، ولــو 
فن ج ـا حقـاق  الك  الكانل حأن ع اق  وهاالب حكمايي قانانوي  ف ربح الماانوي ج لأ "نفاًزا قانانًوا"، ورق ـ

  6نا فن أنار نكتمة 
                                                           

 جانيي جوفزهب ، افلن الشوخ حمت ج  خاو ي آل ثانن لاقانان التل اري والتولنتاغل  اليام،ل اذ القانان أ *
 حراح ــو اليفبوــي لايــي فجترــ وقــت  نالــاطي نــاالس جالنــأ لاقــانان التلــ اري المقــارن  ضــم الويــخي اسيــاوي ل ــ ا البكــل حالايــي احنكاوزهــي  ظ ــف" **

وحقـاق ال ازهـ  لمانيـي  ،وًل ع ـت  سيـي أربـاا ناميـي  حقـاق الماكوـي ال كفهـي لام لـ  حاليفبوـي، الم كـتثو  التلـ اري  القـانان  ونابـي البـاحيو  لمم ـار
  الوص اسيان يي متفن حال ظ ار اخ ال  فن الميو  جو  الوص اسيان وال فجمي،  أالي ارم لاوص اسيان حالايي احنكاوزهي 

1 Bosniak, L, ‘Citizenship Denationalized,’ (2000) 7 Indiana Journal of Global Legal Studies, 448; Bosniak, L, 
‘Citizenship,’ in Tushnet, M, and Cane, P, (eds), The Oxford Handbook of Legal Studies (OUP 2005), 190. 
2 Heater, D, A Brief History of Citizenship (Edinburgh University Press Ltd, 2004), 3-4. 
3 Bosniak, 470. 
4 Ibid., 491. 
5 Pocock 36, in Bosniak (2000) n 92. 
6 Pocock 37, in Bosniak (2000) n 92; Heater, 31. 
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من نرــــــــــااح "نــــــــــاان " فــــــــــن الوانانوــــــــــي 
(polites والالروووــــــــــــي )(civis ) ل ييمــــــــــــس ركــــــــــــاا

ملــ  اانــو "الائًوــا "الائًوــا لوالــو ا" احنيــان نــ  اانــو 
ز جـــو  وـــوهـــ ى الف هـــي ر ـــوح الممـــال لا مو 7قانانو ـــا" 

ــــــ   الماانوــــــي ال ــــــن رواــــــاي فــــــن المقــــــام اسول طا
الااجــــب وال ضــــواي المتنوــــي فــــن الشــــمل المم ــــاري 
لاتولــي، والماانوــي ال ــن رواــاي طاــ  حمايــي التولــي 

ــــاق  ــــ  ج ــــا لاكق من ان شــــار ال  ــــت  8وضــــمان ال م 
القانانن الكالن لاماانوي لـو نرـامرى ورأيـواو نـ  

ال كــف الكــتعل احنبفانارهــي الفونانوــي، وفــن أوائــل 
  9فن القانان الفونانن 

وطاــــ  الــــفغت نــــ  اًلخ الفــــا"، فقــــت رلــــخ 
هـــــــــ ان الم  انـــــــــان )الكـــــــــائ  اليوالـــــــــن والكـــــــــائ  
القانانن( نماني لم  ام الماانوي فن ال قو الكتعل، 

مًل أن الخــــــط  10ال ــــــن رــــــتور حــــــال فكــــــفة التولــــــي 
ــــــو  هــــــ ع  الم  ــــــانو  يخــــــتم أغفاًضــــــا  ال ايــــــل ج

ــا حكوــل من نظ  رارهخوــي فهــي الماانوــي اليــائتة حالًو
نـــ  خـــالل رشـــمل رميـــواًل لاكاللـــوموي المتعـــتة  منـــو 

، عوظف لاماان  حاط بارى فـفًما حـًفا اليقت اًلج ماطن

                                                           
7 Heater, 3-4; Walzer, M, (1989), ‘Citizenship,’ in Ball, 
T, Farr, J, Hanson, R, (Eds.), Political Innovation and 
Conceptual Change (Cambridge University Press 
1989), 211. 
8 Heater, 3-4. 
9 Walzer, 211. 
10 Heater, 2. 

ــــــي وضــــــ   ــــــن طماو ونيــــــ قاًل، يضــــــ  أو يشــــــارك ف
 11القاانو  ال ن عا زم ج ا 

فــن القيــت اليــانن -فــن هــ ى الارقــي، لــأجتأ 
ميو  الماانوي وهـتف ا، لجوظفة طاني نقارني  -نو ا

عاوــو طــفخ لمخ اــ  نــفق الايــال ملــ  المويــوي 
أو فقـــتان ا فـــن القيـــت اليالـــل، وباحتـــارة ملـــ  أالبـــف 
طـــــتم نممـــــ  نـــــ  الاًليـــــا" القضـــــائوي  أنـــــا القيـــــت 
الفاحـــ ، فيـــويفخ حـــاًل" نـــ  اج  ـــاما" قضـــائوي 
نيووــي )الاًليــا" الم كــتة، وألمانوــا، وففنيــا وجوــا  

ظ ــــــار مور المكممــــــي فــــــن مففهقوــــــا( ريــــــي  ملــــــ  م
ال يانـــــل نـــــ  اليتعـــــت نـــــ  ال كـــــتيا" ال ـــــن رااجـــــو 
ـــــو قـــــت يمـــــان نـــــ   ـــــ  الـــــفغت نـــــ  أن ـــــي  طا الماانو
الموالــــــب رقــــــتيت ر ايــــــول أاليــــــف لكــــــاًل" نيووــــــي 
وال كــتيا" ال ــن رياناــب ني ــا، مًل أن هــ ى الارقــي 
ــــًتا، وإنمــــا  ــــأي نــــ  هــــ ى الكــــاًل" ركتع ــــ  ح ًل ر يا

ــــ  مطاــــاب نظــــفة طانــــي حــــال  ال كــــتيا" ر ــــت  مل
الفئويـــي ال ـــن واج   ـــا المكـــاالت طاـــ  نـــفا ال ـــارهخ، 

 وفن الاقب الميايف  

الخاليــــي، ًل  -وأخوــــًفا فــــن القيــــت الفاحــــ  
فـــن هـــ ى   قـــتيت مجاحــا" لاميـــائل ال ـــن أثوــف"جأطــت 

، وإنمــا لــأطفخ المزهــت نــ  ال يــا ًل" ال ــن الارقــي
ــــل المكــــاالت، وًللــــوما  ــــ  نيالمــــي نــــ  قب رك ــــاى مل

                                                           
11 Walzer, 212. 
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ال ن راففها التولي لماانوو ـا، وال ـن قضوي الكمايي 
ــــ  لــــبول الميــــال ًل الكرــــف-رشــــمل  ــــ   -طا ال م 

حالكقاق والكفها"، ووبـاسخص الكقـاق اليوالـوي، 
وهن حقاق حرفهي لامـاانوو ، وحقـاق المـاانوو  
نقاجل حقاق المقومو  ن  غوف الماانوو ، وال مـاة 

حاًلضمكالل جوو ما، وبال الن رربح أهموـي  ةاآلخ 
ـــــاق المـــــاانوو  نيـــــأ ـــــو  )حق ـــــز جـــــو  اًلثو لي ال موو

وحقــاق المقومــو ( ناضــ  لــ ال فــن المقــام اسول، 
وأخوــًفا نيــألي واجبــا" المــاانوو  وطالق  ــا حــالقوام 
الم فوضي ن خًفا طا  ال م   حالمويوي فن ظـل نـا 
ييـــــم  جــــــ"الكف " طاـــــ  احرهـــــا ، ونـــــفق ريووـــــف 

ــــ الئت ال كــــت ــــ لأ، ل ــــا ل يا" المكــــاالت والتلــــاروف وفًق
 الميايفة  

 والغرض منهما معنى الجنسية و/أو المواطنة .2

فـــن الـــتول الكتعيـــي، غالًبـــا نـــا رـــ ت احتـــارة 
ـــي قانانوـــي ستـــخا   ملـــ  الماانوـــي طاـــ  أن ـــا حال
ر قاناًنـــا أطضـــاب فــــن  ون حشـــمل نقـــفا ـــتا نيووـــو ، يديو

غالًبــــا نــــا عدوظــــف ملــــ  الماانوــــي الكتعيــــي  12 التولــــي
طـــــــي نـــــــ  أي نمما   طاـــــــ  أن ـــــــا نشـــــــفو  ونوـــــــن

                                                           
12 Kondo, A, (ed), Citizenship in a Globalized World: 
Comparing Citizenship Rights for Aliens (Palgrave 
Publishers Ltd, 2001), 9-228; Shachar, A, 
‘Citizenship,’ in Rosenfeld, M, and Sajó, A, (eds) The 
Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law 
(PUP 2012), 1003. 

الم ليـــــا" والممارلـــــا" ال ـــــن ركـــــت  حالضـــــفورة 
 13ماخل المم م  اليوالن    لاتولي اسني 

ــــــتا  مًل أنــــــو نــــــ  وج ــــــي نظــــــف قانانوــــــي، رديو
الماانوي نفاًزا قانانًوا ن مكاًرا حال التولي، وه ـفز 

أي   –انيـــــــتان ا استـــــــخا  "طـــــــتيمن المويـــــــوي" 
أفــــفاًما ًل ع م يــــان حمويــــوي أي مولــــي ذا" لــــوامة  
وهــــــ ا الاضــــــ  القــــــانانن الممــــــفم لاماانوــــــي ييوــــــن 
اًلط ـفا  حــال فم حاط بــارى نيــ كًقا لكقــاق نــا ماخــل 

 المم م  اليوالن لاتولي  

الماانوــــــــي والمويــــــــوي لويــــــــا  نمن ن  ــــــــان
ذلــــأ أن اًلن قــــال نــــ  اــــان احنيــــان  14ن ــــفامفو ،

يكمل المويوي الانووي حميوـ  أن عو مـن ملـ  أنـي، 
، لويـب حيماوـي فـن التولـي وياًًل مل  اانـو ناانًوـا

أراناروموــي راقائوــي  اليمــس أيًضــا نممــ ، يممــ  أن 
مون أن يشــارا ا ال ــفا  جويــوي مولــي  يكمــل المــفب

المش فك لألني ال ي يمم  أن ع ميل فن جماـي نـ  
ـــــي، أو ح ـــــ   ـــــي أو اليفقو ـــــي أو التعوو اسنـــــار اليقافو
م  المشاراي فن ليي نيووي  فـن هـ ى الارقـي لوديـ ختو

رشــوف ملوــو نــا الماانوــي حــالميو  الــ ي غالًبـا  ن  ـام

                                                           
13 Bosniak (2005), 190. 
14 Neuman, GL, ‘Citizenship,’ in Tushnet, M, Graber, 
MA, and Levinson, S, (eds), The Oxford Handbook of 
the U.S. Constitution (OUP 2015), 587; Horváth, E 
and R Rubio-Marín, "Alles oder Nichts"? The outer 
boundaries of the German citizenship debate,’ 
(2010) 8 International Journal of Constitutional Law 
72-76. 
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قاانو  التول وملاروفها وهـا الماانوـي أو المويـوي، 
أي الكالـي ال ـن ر مكـار حــال التولـي سوليـأ الــ ع  
ون  ـــــتا ـــــي نيووـــــي، وبـــــتون ا يديو ون نـــــاانوو  لتول ـــــتا يديو

 "طتيمن المويوي"  

فــن حــو  أن روظــوت الماانوــي حشــمل فيــال 
لــــوامة، فــــان نيظــــت الــــتول  ع بــــ  مقانــــي مولــــي ذا"

ري ف  حالماانوي اما هن، وغالًبـا مون الامـاب ملـ  
ريفه  ـــا  سن ـــا ري بـــف اشـــنب ناجـــام حال يـــل لـــت  
أفــــفام نكـــــتمع   وًل ري ـــــف  التولـــــي فقـــــط حماانوـــــي 
ــــن التولــــي حــــال زان  نــــ   ــــأ الــــ ع  ع ااجــــتون ف أولي
ــــــال القامنــــــي، تــــــفهاي  ــــــل أيضــــــا حاسجو نشــــــأر ا، ج

ال ـــن ي فضــــ ا القـــانان  حيبــــارة الـــ و ائ ت لاشــــفو  
أخـــــف ، فـــــان هـــــ ًلب استـــــخا  يشـــــماان التولـــــي، 

نــــ  خــــالل  -فــــن الاقــــب ن يــــو-وه شــــماان نو ــــا 
 الماانوي 

ـــــفغت نمـــــا لـــــب ، فـــــان التلـــــاروف  ـــــ  ال وطا
الانووــــي غالًبــــا نــــا رشــــوف ملــــ  الماانوــــي والمويــــوي 
حشمل رباملن، اما ها الكال نـياًل حالويـبي لتلـ ار 

(، فقــــت نرــــب المــــامة 1991) جم ارهــــي االانبوــــا
( نوو طا  أن  ر قت الماانوي فياًوـا نـ  خـالل 98)

ال خان ط  المويوي، أو فن حالي ازمواى المويوي  
، حيـــــبب ال وـــــا  (70)مًل أن المويـــــوي فـــــن المـــــامة 

ـــ  طـــ  الماانوـــي  ـــ  تـــنب نخ ا ـــافن، رشـــوف مل اليق
 15الكالي قانانوي 

أيًضــا ملــ   (1958)وهشــوف ملــ ار ففنيــا 
، جوومــا (34)المــامة فــن و  الموظمــي لامويــوي القــاان

ملـــــــ  القااطـــــــت الم ياقـــــــي  (77)يشـــــــوف فـــــــن المـــــــامة 
ــــي،  ــــ  الماانو ــــي التلــــ ار مل حالماانوــــي، وهشــــوف حقو
والماانوو ، ن  احتارة مل  اًللـ يواب الماجـام فـن 

الم ياقــــــي حال فنيــــــوو  المقومــــــو  فــــــن  (34)المــــــامة 
 ونـــــــــ  الميوـــــــــف لاله مـــــــــام أن التلـــــــــ ار  الخـــــــــارى

ــــــانبن )نــــــامة  ــــــ  المــــــاانوو  171الكال ( يشــــــوف مل
المقومــــو  فــــن الخــــارى طوــــت ال اــــفق ملــــ  ناضــــا  

 ان خاحا" نماس الشواخ  

 وهشــوف ملــ ار جم ارهــي جوــا  مففهقوــا
ــــن المويــــوي نوــــ  1996) ــــ  حــــ  اــــل ن ــــل ف ( مل

أ(، جوومـــــا يشــــوف فـــــن /1، فقــــفة 28)المـــــامة وًلمرــــو 
مل  ن  ام الماانوي الم يار  طاوو فـن  (3)المامة 

جوــا  مففهقوـــا  يشـــوف القــانان اسلالـــن لمم ارهـــي 
ـــــــي ـــــــا اًلركامي ـــــــان 1949) ألمانو ( "لأللمـــــــانن"، امو

فقــفة  16)نخ اــ  طــ  المــاان ، وذلــأ فــن المــامة 
ـــــو ًل يمـــــاز حفنـــــان أي  (1 ـــــوص طاـــــ  أن ـــــن ر ال 

                                                           
ـــــت 15 ـــــل رمـــــتر احتـــــارة ملـــــ  أنـــــو طو نا نظـــــت ملـــــ ار جم ارهـــــي البفازه

، أضــا  طوــاان (citizenship)نيــألي الماانوــي  (1988) اًلركاميــي
(، فـــن حــو  أن المـــامة 13-12المــاام )فـــن  (Nationality)"المويــوي" 

( رشوفان ملـ  المويـوي والماانوـي امـا لـا اان ـا 62( والمامة )13( )22)
 رشمالن في و  نخ ا  و   
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 ( نـــ  المـــامة ذار ـــا2)ألمـــانن نـــ  جويـــو و، وفقـــفة 
طاــ  طــتم مجــازة ريــاوت أي ألمــانن ملــ  ال ــن رــوص 

ــــو ل ــــ  "اسلمــــانن"  ــــت يكــــتم نــــا ييوو ــــت أجوبــــن  ث جا
)طوت  (116)سغفاخ القانان اسلالن فن المامة 

روظـوت نـا ييـم  جــ"ال يامة المويـوي"(، وهـا يياــن 
ـــــ  حميـــــألي  اليـــــااي الكرـــــفهي لا شـــــفه  فومـــــا ع يا

  وثمـــي لــــااي (73)الماانوـــي لالركـــام فــــن المـــامة 
ــــــن التلــــــ ار حرــــــفهي  ــــــي لالركــــــام نترجــــــي ف نماثا

  16( 22البفازهان )المامة 

وهشـــوف التلـــ ار الكالـــانبن ملـــ  نرـــااح 
ـــــا" )المـــــامة  ـــــي 95"أن ركـــــان االانبًو ـــــ  ثقاف ( أو مل

(، ال ن رض  المانوو  فن 70الكالانبوو  )المامة 
ـــ  طـــار  اـــل  نقاجـــل اسجانـــب، ونـــ  ذلـــأ يقـــ  طا

ن يــــــال نو مــــــا )المــــــاانوو  واسجانــــــب( واجــــــب اًل
ـــــان  ـــــف أن 95و 4لاتلـــــ ار والقـــــاانو  )المامر (  غو

المــاانوو  فقــط هــت المازنــان حكمــل اليــالا سماب 
ــتفا  طــ  التولــي طوــت وجــام حاجــي طانــي  واجــب ال

 (  216ل لأ )المامة 

جوــاًب طاــ  وج ــا" الوظــف المــ اارة أطــالى، 
)لــااًب اانــب قائمــي طاــ  رقالوــت  الم ياقــي حالماانوــي

وـــي(، واسنياـــي المـــ اارة آنً ـــا حـــال عانانوـــي أو رونان

                                                           
  )nationality(احتــــــارة فــــــن هــــــ ا اليــــــواق اانــــــب ملــــــ  المويــــــوي  16
  (naturalization)وال موس  (citizenship)ماانوي وال

التلــــاروف الانووــــي، فمــــ  الابويــــن الايــــال الــــن 
ن ومـــي أن الماانوـــي جايـــ  ا حالـــي قانانوـــي رلـــموي 
ل ا نيو  ضيول ونكتوم، مًل فن لواق مقوات مولن 

جوومــا ربقــ  فــن الاقــب ذارــو وثوقــي الرــاي  17نكــتم،
 18اسني -حالتولي

نان حماجـــب القـــا-وطــامة نـــا ري بـــف التولــي 
لـــواميي  يــاحبي لــااي -الــتولن والقــاانو  المكاوــي

 19ل كتعت ن  لوكرل طا  المويـوي أو الماانوـي 
حالويــبي لمكممــي اليــتل التولوــي فياــ  لــبول الميــال 

 Liechtenstein v Guatemala"20"فـن قضـوي 
روترى المويـوي ضـم  الاًليـي التاخاوـي لاتولـي، ال ـن 
رقــف حماجــب رشــفهيار ا الخايــي، القااطــت الم ياقــي 

ورشـوف المكممـي ملـ  نمارلـا"  حاال يا  جويو  ا 
الــــتول فــــن ريفهــــع "المويــــوي" طاــــ  أن ــــا ال يبوــــف 
القانانن ط  حقوقي اان ال فم أاليف اررباًنا حيـمان 

 مولي نيووي  

لانووي مل  ذلأ اًلرربـا  ورشوف التلاروف ا
الاثو  لا فم نـ  لـمان مولـي نيووـي حاـفق نخ ا ـي، 

القـانان الـتولن، وهـا  نـ  خـالل روظـوت نـا لـت عو  ـو
أن التول ذا" لـوامة، وأن روظـوت الميـائل الم ياقـي 

                                                           
17 Bosniak (2005), 190. 
18 Ibid., 191. 
19 Bosniak (2000), 494-495. 
20 Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala), 
Second Phase (ICJ) (1955) ICJ Reports 4. 
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ر حو  حالماانوي اخ را  لاتولي، ولك  ه ا ًل يومتد
ــــن روظــــوت  ــــي ف ــــارى حفهــــي نااق ــــ  اط ب ــــف طا أن ي يَّ

 نوي  الماا

يظ ـــف طاـــ  وجـــو الخرـــا  أربـــ  نـــفق 
نخ ا ــي ر ــفخ فو ــا التلــاروف الانووــي قوــاًما طاــ  
ان وــازا" التولـــي طوـــتنا ع ياــ  اسنـــف حالماانوـــي أو 

 المويوي 

، رشــــوف نيظــــت التلــــاروف ملــــ  احنــــار أوال
اليــــــام لاماانوـــــــي أو المويـــــــوي، ونـــــــ  ثـــــــت ر ـــــــفخ 
روظوم ـــا حماجـــب قـــانان، وفـــن حالـــي ال وترالوـــي عـــ ت 

فــــــن حــــــو  عــــــ ت  21.ذلـــــأ حماجــــــب قــــــانان فوـــــترالن
ط ــــــفا  فــــــن حيــــــئ اسحوــــــان حيــــــااي لاــــــفئوس اًل

حيتار رتاجوف ن ق ي )طا  أن عـ ت طفضـ ا ًلحًقـا 
أنــام البفلمــان(، امــا هــا الكــال فــن البفازهــل، حوــل 
يكظــــــف التلــــــ ار ال ــــــتاجوف الفئالــــــوي الم ق ــــــي فــــــن 

(  62الميائل الم ياقي حالمويوي والماانوي )المـامة 
فن هويارها، يشمل اال يا  المويوي وفقـتان ا جـزًبا 

)ملـ ار ن  الميائل ال ن يقفرها رئـوس المم ارهـي 
وبالميــــــل عــــــوص ملــــــ ار (  9/4هومارهــــــا، المــــــامة 

جم ارهـــي أرنوووـــا طاـــ  أن الـــفئوس يمـــوح المويـــوي 

                                                           
نــ  القــانان  (73)نــ  التلــ ار ال فنيــن، المــامة  (34)نيــل المــامة  21

 (22)ن  مل ار جوـا  مففهقوـا، والمـامة  (3)اسلالن اسلمانن، المامة 
 .ن  التل ار البفازهان

الخايـــي حالمم ارهـــي اسرنوووـــي، وهبـــب فـــن نيـــائل 
 نوح الاماب اليوالن 

عـفربط الكـ  فـن ، فن حيئ التلاروف ثانيا
الماانوـــي لاـــ ع  ولـــتوا فـــن مقاـــوت التولـــي حـــالك  فـــن 
اًللت  يي ف  مل ار جوا  مففهقوا حأن لكـل ن ـل 

(  28الك     فن الت وجويوي نو  الاًلمة )المـامة 
ـــــــ  الكقـــــــاق  ـــــــانبن فوشـــــــوف مل أنـــــــا التلـــــــ ار الكال
اسلالــــــوي سي ن ــــــل ورشــــــمل اًللــــــت، والمويــــــوي 

)المـــامة (  وهي ـــف  التلـــ ار البفازهاـــن 44)المـــامة 
( )المامة 1797( ومل ار الاًليا" الم كتة )12/1
حـــالك  فـــن الماانوـــي حـــالاًلمة  ، القيـــت اسول(14

حرــــــــف  الوظــــــــف طــــــــ  جويــــــــوي الاالــــــــتع   ونــــــــ  
الممارلا" المقبالي ن  قبل التولي الكت ن  حيـئ 

 الاظائ  المفناقي ماخل التولي ل  ًلب  

لتلـــــ ار الكقـــــاق اليوالـــــوي ، ييـــــتم اثالثاااااا
المخ ا ـــي الم أيـــاي فـــن الماانوـــي، وًل لـــوما الكـــ  
فــن ال رــاهب والكــ  فــن رشــمول أحــزا  لوالــوي  
وري بف اليتعت نـ  التلـاروف المـاانوو  حـأن ت أوليـأ 
ــــاق اليوالــــوي، وًل لــــوما  ــــان حممارلــــي الكق المخال

والكــ  فــن رشــمول أحــزا   22،الكــ  فــن ال رــاهب

                                                           
نــــ  التلــــ ار ال فنيــــن، القــــانان  (34)والمــــامة  (3/4)المــــامة  نيــــل 22

ـــ (   33، والمـــامة 6أ فقـــفة /12اسلالـــن اسلمـــانن )المـــامة  ال قـــفة اسول
المامة الخانيـي طشـفة نـ  التلـ ار  ( 3/2مل ار جوا  مففهقوا )المامة 

 .ن  التل ار الكالانبن (99)اسنفهمن  المامة 

120



  من منظور دستوري مقارن ةاملواطن

 

7 
 (2019/6) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

ا ملــــــ  الكقــــــاق المتنوــــــي وهشــــــار أيًضــــــ 23لوالـــــوي،
واليوالوي اسخف  )وأحواًنا مل  الكقاق اًلق راميي 

وإن اانـــب هـــ ى الكقـــاق  -واًلج ماطوـــي واليقافوـــي( 
وًل لـوما (فن حيئ اسحوان نش فاي نـ  اسجانـب 

فن مل ار جوا  مففهقوا واالانبوـا(  وهشـار أيًضـا 
ملــــ  الميــــاواة فــــن الكمايــــي حماجــــب قــــانان لمموــــ  

 )مل ار جوا  مففهقوا، التعباجوي(  الماانوو 

القوام الم فوضي طاـ  لـااي التولـي ، رابعا
فـن  فن ملياب المويـوي فـن حيـئ الكـاًل" وواجب ـا

المويـــوي الميـــكابي فـــن أخـــف   حوـــل يكـــت  مطـــامة
القـــانان اسلالـــن اسلمـــانن نـــ  لـــااي التولـــي فـــن 
حفنــان أي ألمــانن نــ  جويـــو و، فــال يممــ  لـــو أن 

اًل" نكـــتمة حماجـــب القـــانان، يخيـــفها مًل فـــن حـــ
مي ذلـــأ ملـــ  حالـــي انيـــتام المويـــوي عـــ   تـــفهاي أًل

وبالميل فان القانان اسلالن يكت (  16/1)المامة 
نــ  لــااي التولــي فــن نمــال ريــاوت الممــفنو  ملــ  

وركظــ  حاًللــ يواب الــتول اسطضــاب  -مولــي أجوبوــي
ـــي، نـــا  ـــن، أو أي نكممـــي مولو فـــن اًلركـــام اسوروب

المبامئ اسلالوي لاتولي ال ن يكمم ا مانب رفاطن 
 (  16/2القانان )المامة 

                                                           
المـامة )   التلـ ار الكالـانبن(19المـامة )نيل ملـ ار جوـا  مففهقوـا  23

 .(62المامة )   التل ار البفازهان(107

ـــفم حظـــف طـــام نماثـــل فـــن ملـــ ار  هـــ ا وه
طاــ  أنــو  (20)جوــا  مففهقوــا  حوــل رــوص المــامة 

وهـا نـا ًل يماز حفنـان أي نـاان  نـ  المويـوي، 
جــــاب حــــو أيًضــــا ملــــ ار جم ارهــــي هويارهــــا )المــــامة 

G/3  طاــ  أنــو ًل يمــاز حفنــان أي تــخص نــ )
المويــوي ال ويارهــي المم يــبي حــالاًلمة، أو المم يــبي 
حــــــــــالافق المشـــــــــــفوطي  أنـــــــــــا حالويـــــــــــبي لاتلـــــــــــ ار 

طاـــــــ  فقـــــــتان  (98)الكالـــــــانبن، ف ـــــــوص المـــــــامة 
المويــــــوي فياًوـــــــا حـــــــال خان طو ــــــا، وهمـــــــاز رياوـــــــ  
نمارلــــــار ا حقــــــفار قضــــــائن فــــــن حــــــاًل" يكــــــتمها 
القــــانان، وهمــــاز سوليــــأ الــــ ع  حمــــز" جويــــو  ت 
الماالبـــي حالـــ يامر ا  وقـــت نـــص ملـــ ار جم ارهـــي 

( طاــــــــ  أنــــــــو ًل يممــــــــ  لامــــــــاان  1997جالوــــــــتا )
 البالوـــــتي أن ي قـــــت جويـــــو و البالوتيـــــي مًل حـــــال خان

 ( 34/2)المامة طو ا 

 الحصول على المواطنة وفقدانها .3

ــــت الــــاًلمة أو  يممــــ  اال يــــا  الماانوــــي طو
حيــــتها، فــــومم  الكرــــال طاــــ  الماانوــــي او ومــــي 
لامـــوالم ماخـــل مقاـــوت التولـــي  يشـــوف هـــ ا المبـــتأ ملـــ  
ــا لكــل نــ   اال يــا  الماانوــي حــالاًلمة حاط بارهــا حق 

لــت فــن مقاــوت التولــي، أو ن ومــي لاويــ ب نبًقــا لمبــتأ ود
الــــتم  أنــــا حيــــت الــــاًلمة، فــــان أاليــــف الاــــفق تــــواًطا 
لاكرــال طاــ  المويــوي هــن نــ  خــالل ال موــوس، 
وهممـــــــ  الكـــــــتعل طـــــــ  نـــــــفق أخـــــــف  ًلال يـــــــا  

121



 عاصم خليل

 

8 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

الماانوـــي، اـــاًلط فا  نـــياًل، أو احطـــالن/ ال يمـــوت 
أنــــــــا الكرــــــــال الم قــــــــب طاــــــــ   24أو اًللــــــــ يامة 

ختنــي،  المويــوي حيــبب المورــب أو حيــبب رقــتيت
 ــــا حالــــي حرــــفهي، وهق رــــف طاــــ  رمفبــــي مولــــي ف

 ال ارومان ال ن ل  ع ت ال افق ل ا فن ه ى الارقي  

ـــزال لـــخوي فـــن  ـــتول ًل ر ـــل نـــ  ال طـــتم قاو
)نيــــــل الاًليــــــا" الم كــــــتة، واوــــــتا،  ينــــــوح المويــــــو

والبفازهــل(، حوــل عــ ت نـــوح المويــوي حممــفم الـــاًلمة 
ف ــن حالــي الا ــل المالــام  25 ماخــل أراضــن التولــي

فــن الاًليــا" الم كــتة يي بــف الا ــل ناانًوــا أنفهمًوــا 
ــــف حــــاناو  سي وثــــائ    ــــتاى غو ــــ  وإن اــــان وال ح 
عــويمس ذلــأ فــن المماــي اًلف  احوــي لا يــتعل الفاحــ  

ال ــن رــوص  1868طشــف لاتلــ ار اسنفهمــن ليــام 
ــــــن  ــــــامع      ف ــــــ  استــــــخا  المال ــــــ  أن جمو طا

هخضــــيان لاًلع  ــــا ولـــــاا  ا الاًليــــا" الم كــــتة، و 
القضـائوي هــت ناانوــان فــن الاًليــا" الم كــتة، وفــن 

وبالميـــــــل، عـــــــوص  26الاًليــــــي ال ـــــــن يقومـــــــان فو ـــــــا 
طاــ  أن البــفازهاوو   (12المــامة )التلـ ار البفازهاــن 

ـــــــل  ـــــــتون فـــــــن جم ارهـــــــي البفازه حـــــــالاًلمة هـــــــت المال
اًلركاميي، ح   وإن ااناا ن  آحاب أجانب، تفهاي 

ــــــتان ت  وهــــــوص ملــــــ ار  أًلا يمانــــــاا فــــــن ختنــــــي جا
طاـــ  أنا  (5المـــامة ) 1950ليـــام جم ارهـــي ال وـــت 

                                                           
24 Kondo, 227–8. 
25 Neuman, 591-2; Shachar, 1006. 
26 Ibid. 

الــــل تــــخص نقــــوت أو ولــــت فــــن مقاــــوت ال وــــت يمــــان 
 ناانًوا هوتي ا  

من ح  التم ني مت مولوا االواي ًلال يا  
ف ن ففنيا طا  لبول الميال، جاب ه ا  27 المويوي

يـت ف ـفة نـا ح 1804المبتأ ن  القـانان المـتنن ليـام 
وطاـــــ  الـــــفغت نـــــ  أن حيـــــئ  28اليـــــارة ال فنيـــــوي 

ــتان نــا زالــب رمــارز ال مووــز ضــت حيــئ أفــفام  البا
ـــــ  التعووـــــي أو ضـــــت  المماطـــــا" اليفقوـــــي أو الااائ
الويــاب طماًنــا، فــان نيظــت الباــتان اآلن رقبــل فكــفة 
أن لامــاانوو  الكــ  فــن نقــل جويــو  ت ملــ  ذرهــ  ت 

الـــتول طوـــت الـــاًلمة  نـــ  المـــتعف حالـــ اف أن نيظـــت 
ــــو  المويــــو ، وال ــــن  أليــــب القــــاانو  ال ــــن رموــــز ج
لـــــــمكب لافجـــــــال )مون الويـــــــاب( جوقـــــــل جويـــــــو  ت 

طاـــــ  الـــــفغت نـــــ  وجـــــام نيـــــاواة جـــــو   29سجوـــــائ ت 
ـــــ  نيـــــا ت، مًل أن  ـــــل المويـــــوي مل المويـــــو  فـــــن نق
حيــــئ التلــــاروف نــــا زالــــب رموــــز ضــــت الويــــاب فــــن 
قترر   فن نقل جويو    سجوائ   المالامع  خارى 

)نـــامة  1957ليــام الم، نيـــل التلــ ار المـــالوزي الــب
 30ى( /14/2

                                                           
27 Shachar, 1009.  
28 Shachar, 1009; Bertossi, C, & Hajjat, A Country 
Report: France (Robert Schuman Centre for 
Advanced Studie 2013), 2.  
29 Shachar, 1007. 
30 Ibid. 
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 (2019/6) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

( 28وهي ف  مل ار جوا  مففهقوا )المامة 
حك  اسن ال فن اًللت، وفن المويوي نو  الاًلمة  

( حـالك  فـن 12وهي ف  التل ار البفازهاـن )المـامة 
نقل المويوي ملـ  اسجوـاب وفـ  تـفو  نيووـي طوـتنا 

مويــوي  امــا يي ــف  يمــان أحــت الاالــتع  جفازهاــن ال
، الميــــتل ليــــام 2011)ملــــ ار جم ارهــــي هويارهــــا 

ـــــــام 2013 ( حـــــــالك  فـــــــن أن يمـــــــان الا ـــــــل المال
ـــالاًلمة )المـــامة  ـــا ح ـــا هويارًه لمـــاان  هومـــاري ناانًو

G/1( ــــتا ــــي جالو ــــا لتلــــ ار جم اره ( 1997(  ووفًق
ع ت الكرال طا  المويـوي البالوتيـي حممـفم الـاًلمة 

(  34الوـــــتعو  )المـــــامة لاالـــــتع  نـــــ  المـــــاانوو  الب
وهي ف  حالًوا مل ار جم ارهي نرـف اليفبوـي ليـام 

( ج  ا الك  ني بفة الماانوـي حق ـا 6)المامة  2014
لت س  نرفي أو أم نرفهي    لكل ن  ود

اــان الكرــال طاــ  المويــوي نــ   ،رارهخًوــا
خــالل حــ  الــتم نفربًاــا حاليورــف احقاومــن أيًضــا  
نـــ  نـــفور الـــزن ، أيـــبح نـــوح المويـــوي ًل عـــفربط 
حـــــــــــاحقاوت )تـــــــــــفهاي الـــــــــــ و اب حيـــــــــــئ الشـــــــــــفو  
ـــــ  حـــــاًل"  ـــــتول طا ـــــن ر فضـــــ ا ال واحجـــــفابا" ال 
الاًلمة خارى أراضن التولي(  مًل أنو ًل عـزال تـائًيا 

روف أن عـ ت رقووـت الايـال ملـ  فن اليتعت نـ  التلـا
حيــئ المفاالــز الكمانوــي سوليــأ المالــامع  ماخـــل 
أراضــــن التولــــي  نــــ  المممــــ  أن نمــــت أن ملــــاروف 

الاًليا" الم كتة( نا زالـب رموـز  نيلحيئ التول )

جــو  المويــوي المم يــبي حــالاًلمة ماخــل مقاــوت التولــي، 
وراأ المم يبي حيبب اسهل طوت الاًلمة خارى مقاوت 

لتولــي  نمــا يميــل أيًضــا نــ  المممــ  ال مووــز جــو  ا
نـــا  الكمايـــي المـــاففة لامويـــوي )ملـــ ارهي اانـــب أو 
قانانوـــــي، طاـــــ  لـــــبول الميـــــال( جوـــــاًب طاـــــ  نمـــــان 

 31الاًلمة 

حيـــــــئ الباـــــــتان اانـــــــب رقوـــــــت الكـــــــ  فـــــــن 
الكرــــال طاــــ  المويــــوي سوليــــأ المــــاانوو  غوــــف 

فـــــن  هـــــت أو أح ـــــامهت الممويـــــو  الـــــ ع  يشـــــ فاان 
ـــــــل مجـــــــفاب خرـــــــائص  ـــــــي نكـــــــتمة  فمـــــــياًل قب طفقو

، جياــب ألمانوــا الماانوــي 2000ريــتعال" فــن طــام 
أنـًفا نبوو ــا حرـفه ا طاــ  ان قــال المويـوي نــ  اسهــل 
أو حــالاًلمة ماخــل احقاــوت، جوومـــا اــان ال مــوس أنـــًفا 

فــن حــو  أن حيــئ الــتول رميــل نــ   32الــ يوائو ا 
 اليــ ل الكرــال طاــ  المويــوي حالويــبي ملــ  أح ــام

المـــاانوو  جـــل ح ـــ  حالويـــبي لاموـــل اليالـــل نـــو ت، 
المـــا هـــا الكـــال فـــن جالوـــتا، وهومارهـــا وغوفهـــا نـــ  

 33أنظمـــي الماانوـــي فـــن أوروبـــا الالـــا  والشـــفقوي 
أنا أرنوووا ف   ح حا  الكرال طا  جويـو  ا لكـل 

ــا لتلــ ار جم ارهــي  34فــفم نــ  أيــل أرنوــن  ونبًق
م يب ( ي1995ن  قانان طام  14أرنوووا )المامة 

                                                           
31 Neuman, 591. 
32 Shachar, 1010. 
33 Ibid., 1009. 
34 Ibid. 
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اسفـــفام نـــ  أيـــل أرنوـــن جويـــوي جم ارهـــي أرنوووـــا 
طـــ  نفهـــ  مجـــفابا" نبيـــاي  فـــن ملـــفائول يم اـــأ 

)المـا هـا نكـتم ال ع  عوكترون ن  أيـال ع اميـي 
فــــــن قــــــانان اليــــــامة( الكــــــ  فــــــن الماانوــــــي، وهــــــ ت 

وهموــــز  35نيــــانا  ت اأطضــــاب رممــــو  فــــن التولــــي 
( جـــــو  استـــــخا  12التلـــــ ار البفازهاـــــن )المـــــامة 

  عوكــترون نـــ  مول نانقــي حالايــي البفريالوـــي، الــ ع
وبـــــو  البقوـــــي فارًضـــــا قااطـــــت أاليـــــف يـــــفاني طاــــــ  

أي الموكـتره  نـ  مول نانقـي  -الممماطي اسخوـفة
 حيوف الايي البفريالوي 

نــــ  الشــــائ ، وبرــــارة ن زاعــــتة فــــن الــــتول 
التيمقفانوـــي، رممـــو  الكرـــال طاـــ  المويـــوي نـــ  

نيووـي، غالًبـا خالل نيألي ال مووس ن ومي لظـفو  
نــا ركــان نفرباــي حاحقانــي ل  ــفا" ناهاــي فــن مقاــوت 

حيـــئ  36التولـــي، وقـــت يضـــا  ل ـــا تـــفو  أخـــف ،
ــــ  ألــــاز  ــــ  المماطــــي طا الوظــــف طــــ  ان مــــائ ت مل
نــارو  ونوـــن أو ليـــاي أو معوـــن أو ثقـــافن نيـــو  

 37فوما ع يا  حكرال اسح ام طا  المويوي 

وفـــن الباــــتان ال ــــن ًل رقبــــل نبــــتأ ال مــــوس 
اًلمة فــن أراضــن التولــي االــواي لاكرــال طاــ  حــال

المويـــوي، فـــان ال مـــوس وضـــ  لو يانـــل نـــ  الموـــل 

                                                           
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 

اليــانن واليالــل نــ  اسفــفام اسجانــب المالــامع  فــن 
التولـــي لاالـــتع  ن ـــاجفه  غوـــف نـــاانوو ، امـــا هـــا 
الكــال نــ  اسجوــال اليانوــي والياليــي لام ــاجفه  نــ  

وائـل واانـب ففنيـا نـ  أ 38أيـل رفاـن فـن ألمانوـا 
 نوح المويوي حالاًلمةالتول ال ن أطام" محواب نبتأ 

نــ  أجــل نــوح المويــوي سن ــال الم ــاجفه ، ح ــ  
ونـــ  ال ممـــا"  39وإن رـــت ذلـــأ رغًمـــا طـــ  مرامر ـــت 

احرهاجوي اسخوفة فن الياايت اليفبوـي، جـتأ الكـتعل 
حال نا ييم  "ال كـال اليقـافن"، اسنـف الـ ي ل ـب 

ا" الم ياقــــــي حــــــال مفة اًلن بــــــاى ملــــــ  رقووــــــت اليوالــــــ
 40والماانوي حرار ناكاظي ون زاعتة 

، فومــا ع ياــ  حكمايــي الممويــو  امــاانوو 
قـــت عااج ـــان قوـــام ركـــفن ت نـــ  حيـــئ اًلن وـــازا" 
الممواحــي لامــاانوو  حشــمل طــام  ملــ  جانــب ذلــأ، 
قــت رق رـــف حيـــئ الموايـــب )نيـــل الفئالـــي( طاـــ  

 المـا هـا الكـال نـ  عالـتون سجـاهو  نـ  المـاانوو 
(، وملـــــ ار 141)المـــــامة فـــــن التلـــــ ار المرـــــفي 

 (  74 ل رل)ا 2014ليام المم ارهي ال انيوي 

وإلـــــ  جانـــــب احقانـــــي، غالًبـــــا نـــــا يكرـــــل 
اسجوبـــن طاـــ  المويـــوي حيـــت الـــاًلمة ن ومـــي لاـــزواى 

                                                           
38 Lansbergen, A and J Shaw, ‘National membership 
models in a multilevel Europe,’ (2010) 8 
International Journal of Constitutional Law, 64.  
39 Bertossi & Hajjat, 2. 
40 Shachar, 1012. 
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حماان ، وهـ ا ن ومـي راـار القـاانو  لرـالح "وحـتة 
اسلــــــفة" فــــــن المويــــــوي ال ــــــن وجــــــت" نوــــــ  قــــــانان 

ـــتول  41نـــاجاوان  ونـــ  المـــتعف حالـــ اف أن حيـــئ ال
ـــب  نيـــل اسرمن ولبوـــان طاـــ  لـــبول الميـــال )نـــا زال
ـــز جـــو  المـــاانوو  طاـــ  ألـــاز المـــوس( حوـــل  رموا

طاــ  المويــوي حــالزواى أن يمــان  يشــ ف  لاكرــال
ـــ   ـــ اف  وإل ـــزوى ال المـــاان  حانـــل المويـــوي هـــا ال

ونيال ــا –جانــب هــ ا ال مووــز ًل رــزال حيــئ الــتول 
ن ك ظــــــــي طاــــــــ  نيــــــــألي  -بــــــــنمول الخاــــــــو  اليف 

ال موــــــوس حرــــــ ي طانــــــي اخوــــــار لاكرــــــال طاــــــ  
 المويوي  

واكــــــــ  نك ــــــــاخ، فانــــــــو يممــــــــ  ال خاــــــــن 
الااطن ط  المويـوي  ملـ ار جوـا  مففهقوـا ع ـفك 

نيألي روظوت فقتان المويوي  (3فقفة  /3)فن نامرو 
لا شــفهيا" الانووــي  أنــا فومــا ع ياــ  حكــاًل" طــتم 

ان الكــال فــن أغاــب المــا اــ–قبــال ازمواى المويــوي 
ــــــتيًما ــــــتول ق ــــــ  طــــــ   -ال ــــــ  المــــــاان  أن ع خا فيا

جويــو و القتيمــي  فــن لــبول الكرــال طاــ  جويــوي 
جتعـــتة، أو يي بــــف حرــــال المـــاان  طاــــ  جويــــوي 

  42جتعتة حموزلـي رخـلاط نـاطن طـ  جويـو و القتيمـي
 (4ال قــــفة  /12المــــامة )وهشــــوف التلــــ ار البفازهاــــن 

طاــ  جويــوي ملــ  فقــتان المويــوي لكــل نــ  يكرــل 
                                                           

41 Neuman, 600.  
42 Aleinikoff, TA, ‘Theories of Loss of Citizenship,’ 
(1986) 84 Michigan Law Review, 1471. 

ـــانان قـــت  ـــار أن الق جتعـــتة )نـــ  اسخـــ  حيـــو  اًلط ب
 أورم ال يوابع  طا  ه ى القاطتة(  

 والمـــا يممـــ  الكرـــال طاـــ  المويـــوي، فانـــ
نيــال  43نــ  الــاارم أيًضــا فقــتان ا حرــارة ًل مراميــي 

ـــأ ـــ  ذل ـــ ت لـــكب المويـــوي نـــ  المـــاان   ،طا أن ع
الممــوس حيــبب اًلح وــال أو غوــفى نــ  الممارلــا" 

ــــ ــــل هــــ ا اًلح مــــال  44ل موــــوس ليماوــــي اي الميوب ني
ع ااـــب القبـــال نـــ  المكـــاالت، امـــا هـــا الكـــال فـــن 
  الاًليــا" الم كــتة، حاط بــار ال موــوس رموكــو التولــي

 فــــن البفازهــــل يشــــوف التلــــ ار 45فــــن المقــــام اسول 
( ملـــ  منمانوـــي مليـــاب ال موـــوس حقـــفار 12/4)نـــامة 

ــــــ  حالميــــــاز حالمرــــــاكي  قضــــــائن، سلــــــبا  ر يا
الانووــي  هــ ا ًل ييوــن أن اح مالوــي فقــتان المويــوي 
قائمـــي فقـــط حالويـــبي لاممويـــو ، جـــل من المـــاانوو  

 نيفاضان أيًضا ل قتان جويو  ت  

حيئ التول ر يانل ن  المويوي حاط بارها 
ــــــا لــــــوامي ا   وح اًظــــــا طاــــــ  المرــــــاكي الانووــــــي حق 

وال ماحي سفيال المـاانوو   يممـ  لـكب المويـوي 
الممواحــــي نــــ  خــــالل نبــــتأ نــــوح المويــــوي ن ومـــــي 
لاــــاًلمة"  رارهخًوــــا، طوــــتنا ر ــــزوى انــــفأة نــــ  رجــــل 
ــــن، فان ــــا ر قــــت جويــــو  ا، ورك يــــب حالمقاجــــل  أجوب

                                                           
43 Bosniak (2005), 197. 
44 Neuman, 596. 
45 Ibid. 
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وبــالفغت نــ  أن زواى المــفأة اــان  46جويــوي زوج ــا 
ري ونــاطن، مًل أن مليــاب جويــو  ا أو حشــمل اخ وــا

 لكب ا لت يم  ا لأ  

فـــن اآلونـــي اسخوـــفة، اط مـــت" جاـــتان ايوـــفة 
أحماًنــا ملــ ارهي ل ممــو  التولــي نــ  مليــاب المويــوي 

فــــــــن  -ًل لــــــــوما فــــــــن حــــــــاًل" ازمواى المويــــــــوي-
الظـــفو  ال ـــن يمـــان فو ـــا الكفنـــان نـــ  المويـــوي 
 يكـــاف  طاـــ  المرـــاكي اليانـــي، أو حيـــبب حـــاًل"

"خــــفق الــــاًلب" أو "طــــتم الــــاًلب رمــــاى التولـــــي"،     
امــا حــا" هوــاك ركــال ناكــاخ  فــن اآلونــي  47ملــخ 

اسخوــفة، فومــا ع ياــ  حميــألي ازمواى المويــوي، نـــ  
ـــ   ـــي القـــفن اليشـــفه ، مل ناقـــ  نيـــامط ل ـــا فـــن ن اي

 48قبال ا طا  نااق وال  فن التول الميايفة 

  حاالت دراسية وتقييم مقارن   .4

ربــــــــ  ال ــــــــن لــــــــو ت طفضــــــــ ا الكـــــــاًل" اس
حال  رول هن الاًليا" الم كتة اسنفهموي، وألمانوا، 
وففنيا وجوـا  مففهقوـا  واليـبب المواقـن وراب هـ ا 
اًلخ وــار نظــفي وطماــن فــن ذا" الاقــب، امــا هــا 
نبــو  طاــ  الوكــا اآلرــن  نظفه ــا، هــ ى الــتول رميــل 

نخ ا ـــــي ل  ـــــت الماانوـــــي، نـــــ  نـــــا و نفًقـــــا ن اـــــارة 
ن  ن ائ  نخ ا ي طا  الوظام اليوالن  يي  ب  ذلأ

                                                           
46 Ibid. 
47 Shachar, 1011. 
48 Spiro, PJ, ‘Dual citizenship as human right,’ (2010) 
8 International Journal of Constitutional Law, 112. 

والقـــانانن  نمـــا يميــــل هـــ ى الــــتول يـــالكي لاقوــــام 
ج قوــــوت نقــــارن  أنــــا طماو ـــــا، فقــــت رــــت نواقشــــي هـــــ ى 
الكاًل" اسرب  حشمل ابوف فن اسمجوا"، وًل لـوما 
فن ضـاب الـتور الوشـط الـ ي ر ميـو المكممـي الياوـا 
 أو التلـــ ارهي، ال ـــن لـــاطت" طاـــ  ركتعـــت ن ليـــي

الماانوــي  وبمــا أن هــ ا لــوس فرــاًل طــ  الماانوــي 
فن ه ى الباتان اسربيي، فان ال ائتة ل ق رـف طاـ  
رقـــــــــتيت ريـــــــــتعال" قانانوـــــــــي أو ملـــــــــ ارهي نخ ـــــــــارة 
ونواقشــــــ  ا، أو أحــــــت  اليــــــااج  القضــــــائوي ال ــــــن 
وضــــي  ا الاًليــــا" القضــــائوي الياوــــا، أي المكممــــي 

ارهي الياوـــــــا لااًليـــــــا" الم كـــــــتة، والمكممـــــــي التلـــــــ 
ال ترالوــي اسلمانوــي، وفــن ففنيــا المماــس التلــ اري 

 ال فنين، والمكممي التل ارهي لموا  مففهقوا 

 الاًليا" الم كتة اسنفهموي  -أ

ـــــص ـــــ  الـــــفغت نـــــ  أن ن ملـــــ ار طـــــام  طا
يافا قضوي ال ن  الماانوي فـن الاًليـا"  1791

ــــــا"  ــــــن الاًلي ــــــي ف الم كــــــتة امــــــل، واــــــ لأ الماانو
 49المو فمة، مًل أنو ًل عـوص طاـ  ن  ـام لاماانوـي 

الما أطا  التل ار لاكانيفز لااي "وض  قاطـتة 
ــا ناضــا  المويــوي حــالاًلمة  ناحــتة لا موــوس"، رارًا
غوــف نكــتم  اسنــف الــ ي أم  ملــ  ظ ــار القضــوي 

Dred Scott v Sanford" (1857 )" وفة الشـ

                                                           
49 Neuman, 588. 
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لقـت  50ال ن رت فو ا ريفهع "الوـاز" حم ـاهوت طفقوـي 
الـان ذلــأ ح ــ  انــتًل  الكـف  اسهاوــي ال ــن أطقب ــا 
مليــــاب الــــفق واط مــــام ال يــــتعل الفاحــــ  طشــــف )الــــ ي 

(، ورـت ربوـن نـا ييـم  جــ Dred Scottأليـ  قـفار 
 "تف  الماانوي" ال ي يضم  الماانوي طا  ألـاز

 51 نكاعت طفقًوا

وباط مام ال يتعل الفاحـ  طشـف، فقـت" اـل  
وًليـــي نو ـــفمة قـــترر ا طاـــ  ركتعـــت نـــ  هـــت أففامهـــا، 

الك ــاخ فــن ذا" الاقــب طاــ  حالــي نمــزأة  وبال ــالن
الــــ واًما ملــــ  قاطــــتة أيــــل الماانوــــي   52لاماانوــــي،

ن ومــــي لــــ لأ، فــــان نــــا  الكمايــــي ال ــــن ر م ــــ  ج ــــا 
لمكممـــي الياوـــا، جـــتًبا الماانوـــي ع كـــتم امـــا ر يـــفى ا

(، ال ـن 1901) "Downes v. Bidwell"حقضـوي 
قباـــــب المكممــــــي فو ــــــا ح يـــــي نــــــ  "الموــــــان  غوــــــف 
المترجـــــــي"  نمـــــــا يميـــــــل حاحنمـــــــان ال مووـــــــز جـــــــو  
"المويـــــوي" حـــــالميو  الـــــتولن و"الماانوـــــي" حـــــالميو  

ـــــ  الكـــــانيفز ، التلـــــ اري  نـــــ  نـــــفور الاقـــــب ولا
اسنفهمــــــــن ناــــــــاق المويــــــــوي اسنفهموــــــــي حماجــــــــب 

جاررارهمـا وفوـفج  آعالعوـتز القانان، ل شمل لـمان 
                                                           

50 Neuman, 588; Bosniak [2010] 11, 23; Maltz, EM, 
‘Citizenship and the Constitution: A History and 
Critique of the Supreme Court's Alienage 
Jurisprudence,’ (1996) 28 Arizona State Law Journal, 
1138; Eisgruber, CL, ‘Birthright Citizenship and the 
Constitution,’ (1997) 72 New York University Law 
Review, 54. 
51 Neuman, 588. 
52 Ibid., 590. 

وغـــاام، رارًاـــا جـــ لأ اسنـــفهموو  فـــن نواقـــي لـــاناا 
اسنفهموــي فــن فيــي حــانان المويــوي اسنفهموــي غوــف 

 ح   عانوا ه ا   53الماانوو 

 "Rogers v. Bellei"وفـــن قضـــوي 
المكممــي الياوــا أن المويــوي ال ــن (، أالــت" 1971)

عــــوص طاو ــــا القــــانان لا ــــل عالــــت خــــارى الاًليــــا" 
الم كـــتة لاالـــت أنفهمـــن، رفقـــ  سن ركـــان رمووًيـــا، 
ولك  هـ ا لـوس الكـال حالويـبي لمـا ورم فـن ال يـتعل 

 54الفاح  طشف فن الاًليا" الم كتة حشأن ال مووس 
(، ربوـب 1884) "Elk v. Wilkins"وفـن قضـوي 

الياوـــــا ال  يـــــوف الـــــ ي يقـــــال أن خضـــــا   المكممــــي
اسففام لقضاب الاًليا" الم كـتة طوـت الـاًلمة ييـ بيت 
أوليـــــأ الـــــ ع  يخضـــــيان لاقبائـــــل ال وتيـــــي، حكوـــــل 

وبوــاًبا  55يي بــفون رــاحيو  لمم مــ  لوالــن نيــ قل 
طاـــ  ذلـــأ، فـــان نـــاانو  ت اسنفهموـــي ًل يممـــ  أن 

 -ركان حالاًلمة، جل حماجب قانان الكانيفز فقـط 
، طوـتنا نـوح 1924ال ي حال يل رت ربووـو فـن طـام 

الكـــانيفز المويـــوي لمموـــ  ال وـــام المالـــامع  فـــن 
الاًليــــا" الم كــــتة، حيــــئ الوظــــف طــــ  ان مــــابار ت 

 56القباوي 

                                                           
53 Ibid., 590-1.  
54 Ibid., 591. 
55 Neuman, 592; Eisgruber, 63. 
56 Neuman, 592. 
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فــــــن لايــــــاي نــــــ  القضــــــايا ال ــــــن وج ــــــب 
لامكممــي، حــتم" المكممــي نــا  الكمايــي الممواحــي 

فقـــتان ا، لاماانوـــي فـــن نااج ـــي محاـــال المويـــوي أو 
نــ  اًلح  ــاخ حانمانوــي قوــام الكمانــي حاحاال ــا فــن 
حـــــاًل" نكـــــتمة، طوـــــتنا يمـــــان لـــــااك المـــــاانوو  

  57.ن مً ا نكا ال خان ط  المويوي

ونوــــــــز ال يــــــــتعل الفاحــــــــ  طشــــــــف لاتلــــــــ ار 
القانانوـــي وبوـــام الكمايـــي  اسنفهمـــن جـــو  احجـــفابا"

الم يـــاوهي ال ـــن روابـــ  طاـــ  "استـــخا "، وبـــو  
يكظـــــف طاـــــ  الـــــتول خـــــفق ان وـــــازا"  البوـــــت الـــــ ي

ــــا" الم كــــتة أو حرــــانار ت  اسنــــف  نــــاانون الاًلي
الـــــــــ ي فـــــــــ ح الممـــــــــال لامـــــــــتل جـــــــــو  استـــــــــخا  
والمــــاانوو  ايانـــــل نك ـــــز لاكقــــاق فـــــن الاًليـــــا" 
الم كــــتة  وفــــن حــــاًل" نخ ا ــــي، فيــــف" المكممــــي 
الياوـــا هـــ ى "اًلن وـــازا" أو الكرـــانا"" طاـــ  نكـــا 

 "Slaughter-House cases"ضــــــــــــــــو  فــــــــــــــــن 
ل شـــمل حـــ  المـــاانوو  فـــن اليـــ ف نـــ   ،(1873)

ــــ  أخــــف ، وحــــ  المــــاان  اسنفهمــــن فــــن  وًليــــي مل
وتــمل أيًضــا الكــ  فــن  58 ياًللــ قفار فــن أيــي وًليــ

البقاب فن الاًليـا" الم كـتة، والكـ  فـن اليـامة ملـ  
الاًليا" الم كتة مذا غامروها  وه  ت ه ا الك  فـن 

                                                           
57 Schneiderman v. United States (1943), Trop v. 
Dulles (1958), and Afroyim v. Rusk (1967); Rogers v. 
Bellei (1971); Vance v. Terrazas, (1980); Neuman, 
597; Sprio, 119-20; Aleinikoff, 1471. 
58 Neuman, 593-4. 

طا  أنو ح  ناا  عانوا ه ا فن الاًليا" الم كتة 
مون أن يموـــ  هـــ ا الكـــ  نـــ  ريـــاوت  59حالضـــفورة،

وهاالــب  60المـاانوو  أو نقا ـت لامكاالمـي اسجوبوـي 
التل ار يـفاحي حالماانوـي اأحـت نـ هال" المم ـب 

وأالــــت" المكممــــي أن هــــ ا  ال ــــترالن اًلن خــــاجن،
اًللــ بيام لألجانـــب ًل ع وــاقئ نـــ  نبويــي الوظـــام 

  61 التيمقفانن

لاله مــــــــام أن الكــــــــ  فــــــــن ونــــــــ  الميوــــــــف 
ال رــــاهب غوــــف نضــــمان حشــــمل نباتــــف ملــــ ارًها 

رمـــــــب نمارلـــــــي اق ـــــــفا   ،لامـــــــاانوو ، فـــــــن الااقـــــــ 
اسجانب فن الاًليا" الم كتة، اما أالـت" المكممـي 

 Pope"الياوـا لااًليـا" الم كـتة نمـتًما فـن قضـوي 
v. Williams" (1904)  أن حـ  ال رـاهب لـوس

فــن الاًليــا"  "لمويــويالماانوــي/ ا"ان وــاًزا عوبــ  نــ  
ـــــًفا أليـــــب المكممـــــي نـــــ   الم كـــــتة اسنفهموـــــي  وأخو
الواحوــي القضــائوي القوــام الم بقوــي والم فوضــي طاــ  

مًل أنــو نوــ  طــام  62.حــ  المــاانوو  فــن ال رــاهب

                                                           
59 Nguyen v. INS (2001) 
60 Ibid., 595-6.  
61 Neuman, 595; Rodriguez, CM, ‘Noncitizen voting 
and the extraconstitutional construction of the 
polity, (2010) 8 International Journal of 
Constitutional Law, 38–9; Maltz, 1179–80. Cabell v. 
Chavez Salido, (1982) 
62 Ie in Kramer v Union Free School District No. 15 
(1969); Neuman, 594; Maltz, 1175. 
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 (2019/6) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

وبماجب قانان فوترالن، رت رمفهت رراهب  1996
 63.غوف الماانوو  فن اًلن خاحا" ال ترالوي

اطوــي لويــب حقــاق وأخوــًفا، الكقــاق اًلج م
ناانوو ، وهن غوف نكموي حالقانان، فالمكممـي لـت 
ر يف التل ار طا  أنو يكمن ه ى الكقـاق حرـارة 
جاهفهي لـااب اـان ذلـأ حشـمل نباتـف، أو حضـمان 

وبالويـــبي لمموـــ  الكقـــاق  64الكمايـــي الم يـــاوهي 
اسخــف  ال ــن رشــما ا احجــفابا" القانانوــي الااجبــي، 

وهي، فان ـــا راـــال جموـــ  أو تـــفو  الكمايـــي الم يـــا
 65اسففام )ولويب حمًفا طا  الماانوو  فقط( 

 ألمانوا  - 

الما الاًليا" الم كتة، ألمانوا مولـي فترالوـي  
ـ  فوـو قـانان الماانوـي فـن  ض  مًل أن اليواق الـ ي ود
ألمانوا نخ ا ، حكول رمكـار حـال نكـاوًل" نـوح 
ـــــن   ـــــب، وال كانـــــل اسوروب ـــــفام اسجان المويـــــوي لألف
فألمانوـا لــت ركـ  نو  كــي طاــ  منـ  المــاانوو  غوــف 

 ،ونـــــ  ناحوـــــي أخـــــف   .اسلمـــــان ونـــــوك ت المويـــــوي
                                                           

63 Neuman, 595. 
64 San Antonio Independent School District v 
Rodriguez (1973); Dandridge v Williams (1970); Ibid., 
596. 

 United)فـــــن قضــــــوي  "Rehnquist"امـــــا أتـــــار رئـــــوس القضـــــاب  65
States v. Verdugo-Urquidez (1990 فان "الشيب" نرااح ،

فوــن ييــ ختم فــن جموــ  نااضــ  التلــ ار لفتــارة ملــ  اسفــفام الــ ع  هــت 
جـــزب نـــ  نم مـــ  ونوـــن، أو الـــ ع  نـــاروا ارربانـــا" اافوـــي نـــ  التولـــي 

 لوماناا جزًبا ن  ه ا المم م   
 

نويـــــب المكممـــــي التلـــــ ارهي ال ترالوـــــي فـــــن ألمانوـــــا 
نكــــــــاوًل" رالــــــــو  ناــــــــاق نــــــــا ييــــــــم  جـــــــــ"حقاق 
ــــــ  وجــــــو الخرــــــا  الكــــــ  فــــــن  الماانوــــــي"، وطا

ليايـــــــا" رممـــــــو   -ليوـــــــف المـــــــاانوو -ال رـــــــاهب 
ان نـــــ  اًلنـــــتناى، وطاوـــــو، المـــــاانوو  غوـــــف اسلمـــــ

 الانب ال يتعال" التل ارهي ضفورهي فن ألمانوا  

فــن ملــ ار الاًليــا" الم كــتة )المــا فيــفرو  
ـــــــان  ـــــــا" الم كـــــــتة(، ف ـــــــا فـــــــن الاًلي المكممـــــــي الياو
نرااح الشيب ًل يق رـف طاـ  المـاانوو ، وإنمـا 

آخــــفه  ل ــــت نــــا  نــــ  الماكوــــي أو  ايشــــمل أتخاًيــــ
ــــــن الاًليــــــا" الم كــــــت وامــــــا جــــــامل  66ة ال ااجــــــت ف

ألوميانتر جومل  نك  نيوش ركب ملـ ار ًل ع مـو 
ن  ــــام الماانوــــي مًل قاــــوال، امــــا أن هــــ ا التلــــ ار 
يضــــــ  أنماًنــــــا ولــــــباًل لاكمانــــــي الفتــــــوتة مون أن 

ـــي  ـــار لم  ـــام الماانو ـــا  67يضـــ  أي اط ب فـــن ألمانو
ري بف الماانوي أنًفا غايي فن اسهموي، حوـل رايـب 

ـــت  حخـــال  الكـــال  –الشـــيب مورا ألالـــًوا فـــن ركتع
ــ لأ، فــان الكمايــي  فــن الاًليــا" الم كــتة  ون ومــي ل

  68التل ارهي فن ألمانوا ل ا وزن خا  

                                                           
66 Rodriguez, 37. 
67 Ibid. 
68 Horváth, E and R Rubio-Marín, ‘"Alles oder 
Nichts"? The outer boundaries of the German 
citizenship debate,’ (2010) 8 International Journal of 
Constitutional Law, 76. 
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فن الااق ، اانب ألمانوا نيفوفي حما يااـ  
الم  ام القانن اليفقن" لاماانوي والـ ي اـان "طاوو 

ــــــاانو   ــــــو ق ــــــ ي الــــــ وت" ملو ــــــتاف  ال اسلــــــاز أو ال
حول اان الكرال طا  الماانوي الرارني لاحًقا، 

المويــــوي حيــــت الــــاًلمة رقفهبــــا نق رــــًفا حرــــًفا طاــــ  
ـــــفابة أخـــــف  لاقـــــانان اسلالـــــن  69الويـــــب  وفـــــن ق

اسلمـــانن، يمـــان نـــ  المياـــا  الـــ و اى أن نمـــاذى 
الماانوـــــي اسلمــــــانن هـــــا نمــــــاذى طفقـــــن، وري بــــــف 
المكممـــي التلـــ ارهي ال ترالوـــي اسنـــي اسلمانوـــي جوـــاًب 

الم ياقــــــــــي حالميــــــــــائل  نــــــــــتنًوا يــــــــــفًفا لألغــــــــــفاخ
  70التل ارهي 

وبرف  الوظـف طـ  الوقـال الوظـفي حـال 
نــــا  اسنــــي والماانوــــي ال ــــن ر بواهــــا ألمانوــــا، فــــان 

لـــاطت  1999احيـــالا التلـــ اري الـــ ي رـــت طـــام 
طاــ  ال خ وــ  نــ  حــتة قــانان المويــوي اسلمانوــي، 
حمـــا ييـــمح ج موـــوس الم ـــاجفه  وذرهـــ  ت فـــن حالـــي 

اسنــــف الــــ ي أم  ملــــ   71 الـــ و اب تــــفو  احقانــــي
منــــ  الموــــل اليــــانن واليالــــل نــــ  غوــــف المــــاانوو  
المالـامع  فــن ألمانوـا، نــ  الك ـاخ فــن ن ـس الاقــب 
طاـــ  ال قووــــتا" الماضـــاطي رمــــاى ازمواى المويــــوي 

                                                           
69 Lansbergen, A and J Shaw, ‘National membership 
models in a multilevel Europe,’ (2010) 8 
International Journal of Constitutional Law, 64. 
70 Horváth and Rubio-Marín, 75. 
71 Lansbergen and Shaw, 64; Horváth and Rubio-
Marín, 83. 

حشــــمل طــــام نــــ  خــــالل "واجــــب اًلخ وــــار"  وب ــــ ا 
الرـــــتم فـــــان اسلمـــــانن الممـــــواس يخـــــانف حخيـــــارة 

لامويوي الياحقي، وها  جويو و فن حال مطامة نابو
اـــــــأنف  نـــــــا ر هـــــــتى المكممـــــــي التلـــــــ ارهي ال ترالوـــــــي

هـــــ ا وقـــــت لـــــب  أن قضـــــب المكممـــــي  72ملـــــ اري 
التلــــ ارهي ال ترالوــــي حــــأن رالــــو  حقــــاق ال رــــاهب 
ليوــف المــاانوو  عو  ــأ القــانان اسلالــن اسلمــانن 

(، 1990)حمـــا ييـــم  حقضـــوي الوـــاخبو  اسجانـــب )
المكاوــي(  فبــتًًل نــ  ال ــن رياناــب نــ  اًلن خاحــا" 

الوظـــف ملـــ  ال رـــاهب طاـــ  أنـــو حـــ  لامــــاانوو ، 
أن منـــ  غوـــف المـــاانوو  فـــن  اط بـــف" المكممـــي

اليماوـــــي اًلن خاجوـــــي يي بـــــف حموزلـــــي ان قـــــا  لكـــــ  
الشيب اسلمانن فن رقفهف نرـوفى، أي رفـئ فكـفة 
اليمـــــز الـــــتيمقفانن الـــــ ي ع ميـــــل طوـــــتنا روابـــــ  

أن يمـــان ل ـــت القـــاانو  طاـــ  غوـــف المـــاانوو  مون 
 73مور فن يواغ  ا 

المـــــا أقـــــف" المكممـــــي ال ترالوـــــي التلـــــ ارهي 
حانمانوي ريتعل القانان اسلالن، وقت جـف  ريتعاـو 

، مًل أن رالــو  ناــاق الكــ  فــن 1992فياًوــا طــام 
ال راهب ليوف الماانوو  ًل يشمل جمو  اسجانـب 

يخفى  أوجت ال يواب طماًنا  ف ن الااق  ه ا ال يتعل
قاطــــتة الكظــــف اليــــام، حوــــل لــــمح لمــــاانون  طــــ 
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الــتول اسطضــاب فــن اًلركــام اسوروبــن حال رــاهب 
فـــــن ان خاحـــــا" التولـــــي وفـــــن اًلن خاحـــــا" المكاوـــــي، 

 74وذلأ حما ع    ن  نياهتة نال فخوب 

ـــل، ال يفضـــب المكممـــي التلـــ ارهي  وبالمي
ال ترالوــــي ملــــ ارهي رشــــفهًيا يابــــ  نــــ افة اًلط قــــال 

ــــي، وخارــــب م لــــ  طــــتم ملــــ اره و  اانــــو اسوروبو
ع يــــارخ نــــ  القــــانان اسلالــــن، وًللــــوما المــــامة 

 75( ال ـــــــن ركظـــــــف ريـــــــاوت اسلمـــــــان 2فقـــــــفة  /16)
ولا ياب طا  ه ى اليقبي، رت ريتعل ه ى المامة طام 

، نــــ  اححقــــاب طاــــ  حظــــف ريــــاوت اسلمــــان، 2000
ولكو ـــا أضـــافب منمانوـــي ريـــاوم ت ملـــ  مولـــي أخـــف  

ن أو مل  نكممـي مولوـي، طضا فن اًلركام اسوروب
الـــــــ واًما ملـــــــ  الـــــــ يواب قـــــــانانن، تـــــــفهاي اح ـــــــفام 

وهـ ا ال يـتعل التلـ اري  76ضمانا" لوامة القـانان 
 طا  القاطتة، ًل ييون أي ريووف جاهفي  

 ففنيا -"

نــــ  التلــــ ار ال فنيــــن  (34)وفًقــــا لامــــامة 
، فـــــان المويـــــوي رـــــتخل وفـــــ  ناـــــاق 1958ليـــــام 

ـــت اق ـــفاا  2016اخ رـــا  القـــانان  وفـــن طـــام  ر
 (34)ريـتعل ملــ اري جتعـت لوــ ت ممراجـو فــن المــامة 

                                                           
74 Rodriguez, 33, n 11. 
75 BVerfG (18 July 2005) (Ger) 2 BvR 2236/04. (Ger) 
para. 63, 102, cited in Horváth and Rubio-Marín, 88. 
76 Horváth and Rubio-Marín, 88, n 85. 

نــــــ  التلـــــــ ار ال فنيــــــن، ع ـــــــوح منمانوــــــي حفنـــــــان 
المــاانوو  ال فنيــوو  نــ  جويــو  ت فــن حــال اــاناا 
يكماـــان جويـــوي أخــــف ، أو رمـــب ممانـــ  ت حمفهمــــي 

 خاوفة ر تم ال قفار اسني  

ـــــــفار أيـــــــترى المماـــــــس  ـــــــن ق ـــــــو ف ـــــــف أن غو
ـــــــــف الكف  77التلـــــــــ اري، نـــــــــان نـــــــــ  المويـــــــــوي اط ب

ـــ ع  اال يـــباا المويـــوي ال فنيـــوي أنـــًفا  لألتـــخا  ال
نويمما ن  التل ار، فن الااق  من القانان المشار 

ع ضم  حمًما جتعًتا عوص  78فن قفار المماسملوو 
ــــــــ ع  اال يــــــــباا المويــــــــوي  ــــــــ  أن استــــــــخا  ال طا
ــــــاا  ال فنيــــــوي يممــــــ  أن يكفنــــــاا نو ــــــا مذا نــــــا أمعو

بف طماًل مرهاجو ا  وأالت حارركا  جفهمي أو جوكي ري 
ـــس التلـــ اري نـــ  جتعـــت نـــا لـــب  ذاـــفى فـــن  المما
القضوي الياحقي، حما ي وـت أن نبـتأ الميـاواة ًل يموـ  
اليــــــااي ال شــــــفهيوي نــــــ  ال يانــــــل نــــــ  اسوضــــــا  
المخ ا ــي حاـــفق نخ ا ـــي، أو طـــتم ال قووـــت حالميـــاواة 
ــــــا  ــــــن اا  ــــــ  حالمرــــــاكي اليانــــــي  وف سلــــــبا  ر يا

 خــ ال  فــن المياناــي ييــام ملــ الكــال و   فــان اًل
ف ـن الكـو  الـ ي يي ـف  فوـو  القانان ال ي عوظمـو 

المماـــس التلـــ اري حـــأن استـــخا  الـــ ع  اال يـــباا 
المويـــــوي ال فنيـــــوي، واستـــــخا  الـــــ ع  ع م يـــــان 

                                                           
77 Decision 96–377 DC of 16 July 1996 (Fr) 

قانان ريزهز رتاجوف احن اذ لممافكـي احرهـا  واليوـ  ضـت أيـكا    78
ني أو وظـائ  الختنـي اليانـي، ولـ  رـتاجوف ر ياـ  حشـفني الاظائ  اليا

  ال كقو  الموائن
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حالمويــوي ال فنيــوي حــالاًلمة فــن ن ــس الميــ ا ، مًل 
أنو وبالوظف مل  ال ـت  المياـ  لممافكـي احرهـا ، 
فانـــــو يموـــــز أن رقـــــام اليـــــااا" احمارهـــــي حكفنـــــان 
تــخص نــ  المويــوي ال فنيــوي ول  ــفة نكــتمة، مون 
أن عو   طـ  ذلـأ اخـ ال  فـن المياناـي أو ان  ـاك 

المتيــــــي  لمبــــــتأ الميــــــاواة، وبــــــالوظف ملــــــ  الخاــــــارة
لميألي نمافكي احرهـا ، فـان هـ ا ًل ع يـارخ نـ  

المــــاان  نـــ  مطـــالن حقـــاق احنيـــان و  (8)المـــامة 
، مذا نا أطا  المشف  نيـل هـ ى اليقابـي  (1789)

فــن حــو  أن اسلــس الواظمــي لامويــوي ال فنيــوي لــت 
ر يوـــف، فقـــت أمخاـــب ميـــالحا" ذا" نـــاح  رقوـــتي 

ن طــــام )وأطوــــت رأالوــــتها فــــن قــــانا  2003فــــن طــــام 
، حكوــل أضــافب اخ بــاًرا طــ  رــارهخ وثقافــي 2011

 79ففنيا( ني  تًفا اسزواى اسجانب 

ـــ   وقـــت أحوـــل قـــانان المويـــوي )الميـــتل( مل
المماــس التلــ اري، وأالـــت المماــس التلــ اري )فـــن 

( 1993رماز/ عالوا  20الم رخ  321-93القفار 
أن الميــــــاواة ًل رموــــــ  نــــــ  وضــــــ  قااطــــــت قانانوــــــي 

أي رخ اــــ  -نخ ا ــــي نــــ  الوــــاز  نخ ا ــــي، ل يــــا"
امــــا هــــا الكــــال فــــن  -حــــاخ ال  ال ــــفم المخانــــب

ــــت نــــفور  ــــانان المتع ــــب فو ــــا الق ــــن ع اا ــــي ال  الكال
ــــال  ــــزواى نــــ  أجوبــــن، أو تــــخص ج لــــو و  حيــــت ال

                                                           
79 Bertossi, C, & Hajjat, A Country Report: France 
(Robert Schuman Centre for Advanced Studie 2013), 
3,15. 

جويــــــوي، نــــــ  نــــــاانون ففنيــــــا، قبــــــل أن يم يــــــب 
المويــــــوي ال فنيــــــوي حشــــــمل طاوــــــن يــــــفهح  مًل أن 

التلــ اري  المماــس التلــ اري اط بــف أنــو نــ  غوــف
مضــــافي ن اابــــا" أخــــف  طاــــ  الرــــيار اسجانــــب 
المالـــامع  فـــن ففنيـــا سجـــاهو  أجوبوـــو ، فـــن حـــو  
رمــــوح الــــاًلمة )نقفونــــي حاليــــ  واحقانــــي( الــــ كقاًقا 
ـــــا حالمويـــــوي ال فنيـــــوي  أي حيبـــــارة أخـــــف ، ًل  راقائًو
يمم  لايااي ال شـفهيوي أن رايـن الكمايـي القانانوـي 

نـــ  التلـــ ار  (34) المورـــا  طاو ـــا فـــن المـــامة
ونــا زالــب ح ــ  اآلن نيــألي المويــوي فــن ال فنيــن  

ففنيــــا فــــن اليالــــب ضــــم  منــــار القــــانان وقــــفارا" 
ـــاول نيـــألي المويـــوي،  ـــس التلـــ اري ال ـــن ر و المما
وال ــــن ري بــــف غوــــف نكــــتومة، لــــااب طاــــ  نيــــ ا  

 80.الوااق أو اليتم

                                                           
80 Schwartz, R, ‘Dossier : la Constitution et le droit 
des personnes et de la famille,’ Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 39 (avril 2013): Decision 
86-145 L (19 March 1986) (‘sur la nature juridique de 
dispositions du code de la nationalité’) (Fr); Decision 
93-321 DC (20 July 1993) (‘sur la loi réformant le 
code de la nationalité’) (Fr); Decision 93-325 DC (13 
August 1993) (‘sur la loi relative à la maîtrise de 
l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et 
de séjour des étrangers en France’) (Fr); Decision 96-
377 DC (16 July 1996) (‘portant sur la loi tendant à 
renforcer la répression du terrorisme’) (Fr); Decision 
98-389 DC (5 May 1998) (‘sur la loi relative à l’entrée 
et au séjour des étrangers en France et au droit 
d’asile’) (Fr); Decision 2010-1 QPC (28 May 2010); 
Decision 2011-631 DC (9 June 2011) (‘sur la loi 
relative à l’immigration, à l’intégration et à la 
nationalité’) (Fr); Decision 2011-186/187/188/189 
QPC (21 October 2011) (Mlle Fazia et autres) (Fr); 
Decision 2012-227 QPC (30 March 2012) (M Omar S) 
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وهيـــ وت قـــانان المويـــوي ال فنيـــن الكـــتعل 
 نطــان   طاو ــا فــن قــاناننملــ  المبــامئ المورــا 

فموــــ  ذلــــأ الكــــو ، اــــان رشــــفه    1827و 1889
المويـــوي ال فنيـــوي خاوًاـــا جـــو  نبـــتأ نـــوح المويـــوي 
ن ومي لااًلمة، ونبتأ نوح المويوي جوـاب طاـ  راحاـي 
الـــتم، ولـــوافة التولـــي طاـــ  روظـــوت الماانوـــي )نيـــل 

اـــان القـــانان  81لـــوافرو طاـــ  ال موـــوس والـــزواى( 
ا اليباق فن اج كار نبـتأ نـوح ( ه1804ال فنين )

المويوي جواًب طاـ  راحاـي الـتم، ونـ  ثـت ان شـف فـن 
قـارة أوروبــا خـالل القــفن ال الــ  طشـف، وقــت أطــام" 
ففنيـا نوــزة نـوح المويــوي سن ـال الم ــاجفه  أيًضــا 
نـــ  خـــالل نـــوح المويـــوي حـــالاًلمة، وإن اـــان ذلـــأ 
رغًمــا طــ  مرامر ــت  ف ــن الااقــ  قــترة هــ ًلب اسن ــال 

 طـانن ا  رفئ المويوي ال فنيوي رت محاال ا فـنط
 82 1927و 1889

خـالل الكـف  اليالموـي اسولـ ، واـفم طاــ  
 Delbruck Law)قـــانان "معابـــفوك" اسلمـــانن )

، ال ي لمح لأللمان ال ع  رموياا فـن 1913ليام 
الخـارى الـ يامة جويــو  ت اسيـاوي، وضـيب ففنيــا 

يــوي، نــ  مجــفابا" رلــموي فومــا ع ياــ  ح قــتان المو
 1915 اجفهـل /نويـان 7القاانو  ال ن رت لـو ا فـن 

                                                                                       
(Fr); Decision 2012259 QPC (29 June 2012) (M 
Mouloud A) (Fr); Decision 2012-264 QPC (13 July 
2012) (M Saïd K) (Fr). 
81 Bertossi & Hajjat, 2, 5. 
82 Ibid., 2. 

  وبيـت ان  ـاب الكـف ، 1917 عانوا /حزهفان 18و
ركالــــــــب اسولاهـــــــــي اليوالــــــــوي ملـــــــــ  اًله مانـــــــــا" 
التيميفافوــي وزهـــامة ال موـــوس  وهــ ا نـــا ي يـــف لمـــاذا 
الانــب ففنيــا، وطاــ  اليمــس نــ  ألمانوــا، ن يــانكًي 

 83يالموـي اسولـ  ن  ازمواى المويوي نوـ  الكـف  ال
، حـــــا" نـــــ  المممـــــ  لامـــــاانوو  1973نوـــــ  طـــــام 

ال فنيوو  المقومـو  فـن الخـارى )فـن منـار الميـاواة 
الكاناـــــي جـــــو  المويـــــو ( نقـــــل جويـــــو  ت ال فنيـــــوي، 
خــــالل طــــتم ًل حرــــف لــــو نــــ  اسجوــــال، وهممــــ  
سزواج ــت اسجانــب اال يــا  المويــوي ال فنيــوي طــ  

 84نفه  الزواى 

 جوا  مففهقوا  - 

الانب نيظت ال كاـوال" لماضـا  الماانوـي 
ح ــــ  اآلن فــــن رمفبــــي اــــل نــــ  الاًليــــا" الم كــــتة 
اسنفهموـــــــي، وففنيــــــــا وألمانوـــــــا نفرباــــــــي حــــــــالموا  
ـــ لأ، اانـــب  ـــانانن، ون ومـــي ل والم  ـــام الفلـــمن الق
الماانوي وضًيا أو تماًل عفلت حـتوم المم مـ   من 

اا جوا  مففهقوا رقتم نماذًجا لم  ام الماانوي الم  

                                                           
83 Ibid., 2, 5. 
84 Ibid., 2-3. 
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

حوـــل ييـــام اًلنشـــيال الكـــتعل حـــالكقاق  85نيـــوًبا،
 86والمواف  الممواحي 

ملـــ  جانـــب ذلـــأ، حالويـــبي سلمانوـــا وففنيـــا 
والاًليــــا" الم كــــتة، اــــان هوــــاك منمانوــــي حيــــالا 
ن  ــام الماانوــي أو ريتعاــو، )لورــبح أاليــف تــمالوي 
وأاليــف نيــاواة( نــ  خــالل ال يــتعال" التلــ ارهي أو 

و اسوانــــف ال و و يــــي  أنــــا فــــن القــــاانو  ال شــــفهيوي أ
جوــا  مففهقوــا، فقــت ليبــب المكممــي التلــ ارهي موًرا 

  87رئوًيا فن راليي حقاق الماانوي 

فــن الااقــ ، اانــب المكممــي التلــ ارهي هــن 
ــــاق ت  ــــو  حق امــــا  88نــــ  أطاــــب المــــاانوو  المياو

ولــيب المكممــي الكقــاق اًلج ماطوــي واًلق رــاميي 
طاــ  قــتم الميــاواة  لألفــفام غوــف المــاانوو   ل رــبح

وهـــأرن هـــ ا  89نـــ  حقـــاق نـــاانون جوـــا  مففهقوـــا 

                                                           
85 Choudhry, S and C Saunders, ‘Symposium on 
citizenship: Forward,’ (2010) 8 International Journal 
of Constitutional Law, 7. 
86 Klaaren, J, ‘Constitutional citizenship in South 
Africa,’ (2010) 8 International Journal of 
Constitutional Law, 97; Adelman, S, ‘Sovereignty, 
Citizenship and the Universality of Socio-Economic 
Rights,’ in Oscar Vilhena, Upendra Baxi and Frans 
Viljoen (eds) Transformative constitutionalism: 
Comparing the apex courts of Brazil, India and South 
Africa (Pretoria University Law Press 2013), 569-72. 
87 Shachar (2012) n2; Choudhry, 7.   
88 See National Coalition for Gay and Lesbian Equality 
v Minister of Home Affairs (2000) (S Afr), via Shachar 
(2012) n2 . 
89 See Khosa v Minister of Social Development and 
Mahlaule v Minister of Social Development (2004) (S 
Afr); Klaaren 100; Adelman 562 

طاــ  حالــي لــاحقي أالــت" المكممــي فو ــا  االقـفار نبوًوــ
  90أن الماانوي لويب ألاًلا لا مووز المكظار 

اــــــان ال  ــــــت  91واــــــ لأ فــــــن طــــــتة قضــــــايا
القــــــانانن لاماانوــــــي هــــــا اسلــــــاز الــــــ ي اط ففــــــب 

ــــــــــو  ــــــــــي حماجب ــــــــــي حالكماي المكممــــــــــي جااجــــــــــب التول
التجاانالوي خارى الكتوم احقاوموي، جتًًل نـ  رـافوف 
قـتر أالبـف نـ  الففاهوــي لامـاانوو  )ولـوس لامقومــو  
الـــتائمو ( خـــارى الكـــتوم احقاوموـــي، فخارـــب ملـــ  

 92ر هي جم ارهي لاماانوي 

ــــن  وفــــن لايــــاي نــــ  القضــــايا اسخــــف  ال 
ركـــت" نـــا جـــاب حـــو قـــانان اًلن خاحـــا" نـــ  حفنـــان 

نوو  الميــماو  نــ  نمارلــي فيــا" نيووــي نــ  المــاا
حق ــــت فـــــن اًلن خــــا  وال رـــــاهب  ن ومــــي لكـــــان ت 

أالـــــــت"  93خــــــارى مقاـــــــوت التولـــــــي عـــــــام اًلن خاحـــــــا"،
أن  94المكممــــــــي التلــــــــ ارهي فــــــــن محــــــــت  قفارار ــــــــا

ـــو فـــن ال رـــاهب  ـــب فو ـــا نكمـــن حق يـــاحب الاا
ـــا قـــت  ـــوت فـــن الخـــارى ن قً  ملـــ ارًها وهـــا نـــاان  نق

فـــــن  ان  ـــــأ حقـــــو، سنـــــو نوـــــ  نـــــ  نمارلـــــي حقـــــو
                                                           

90 see Larbi-Odam and Others v Member of the 
Executive Council for Education (North-West 
Province) and Another (1997) (S Afr); Klaaren, 100. 
91 Kaunda and Others v President of the Republic of 
South Africa and Others (2004) (S Afr); and Von Abo 
v Government of the Republic of South Africa and 
Others (2009) (S Afr) 
92 Klaaren, 104-6. 
93 Ibid., 106-7. 
94 See Richter v The Minister for Home Affairs and 
Others (2009) (S Afr). 
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ال رـــاهب حماجـــب حمـــت قـــانانن  نمـــا يميـــل نـــ  
الممم  لاواخبو  الميماو  حممارلي حق ت المكمن 
ـــــاج ت فـــــن  ملـــــ ارًها حال رـــــاهب مذا أجايـــــاا طـــــ  غو

  95 الاقب الموالب ل لأ

 الخاتمة .5

الماانوــــي طاــــ  وطــــت حالميــــاواة أنــــام رقــــام 
القــــــانان لألفـــــــفام حـــــــاط بفاهت جـــــــزًبا نـــــــ  المم مـــــــ  

نمماطي ن  الكقاق وال ف   اليوالن، اما راا 
واًلن وـازا" سوليــأ الـ ع  يي بــفون أطضـاب اــاناو  

أرنــــت"،  هانــــاحايمــــاز، وامــــا قالــــب  96.فــــن التولــــي
ركرــول نــ  أجــل الماانوــي  هــن الكــ  اسلالــن 

 97الكقاق حاقن 

ـــــا"  ـــــالكقاق والكفه ـــــ  ح ـــــ  جانـــــب ال م  وإل
ـــــــان أيًضـــــــا  ـــــــ  الماانو ـــــــي، ع م  المفرباـــــــي حالماانو

ــــــي نــــــ  مو  ــــــا حالكماي ــــــ  ت، فوشــــــوف ملــــــ ار هوياره ل
يــفاحي ملــ  هــ ا اًلل ــزام الااقــ  طاــ  طــار  التولــي 

(  وامـــزب نـــ  نم مـــ  لوالـــن واحـــت، 3)نـــامة ى/
عد اق  نـ  المـاانوو  أن ع قالـماا هـ ا اليـبب، نـ  
خــــالل الافــــاب حال زانــــار ت المتنوــــي  وهشــــوف ملــــ ار 

( ملـــــــ  أن المــــــــاانوو  3جوـــــــا  مففهقوـــــــا )المـــــــامة 
رـــــــــول حقـــــــــاق ت واًلن وـــــــــازا" ن يــــــــاوون فـــــــــن رك

                                                           
95 Constitutional Court of South Africa, Media 
Summary. 
96 Ibid. 
97 Ibid., 1011. 

ـــــــ  اـــــــان ت  ـــــــت الم فربـــــــي طا الممواحـــــــي ل ـــــــت وال اائ
ــــــــتر نيــــــــ ولو  ت رمــــــــاى اًلل زانــــــــا"  نــــــــاانوو ، حق
والميــ ولوا" ال ــن ر ــفخ طاــو ت حكمــت نــاانو  ت  
ف واـــاي الماانوـــي طاـــ  طـــبب ع كماـــو الماانوـــان 
حالميـــــــاهمي المالوـــــــي لمــــــــاارم التولـــــــي نـــــــ  خــــــــالل 

ااب ذلـــأ نـــ  وبابويـــي الكـــال، لـــو  98الضـــفائب 
ـــي مفـــ   ـــأ التول ـــتع ت مقانـــي فـــن را ـــ ع  ل اسجانـــب ال
الضــــفائب، مًل أن هــــ ا اًلل ـــــزام هــــا ال ــــزام ن قـــــب 
ــا ح  ــفة مقــان  ت  ونــ  الااجبــا"  عــفربط اررباًنــا وثوًق
اسخف  ال ن رق رف طا  الماانوو  واجب الختني 
الييــــمفهي، حوــــل عوابــــ  هـــــ ا طاــــ  الــــتول ال ـــــن 

ن ختني طيمفهي ملزانوي  جتو  –رم اأ جوًشا رلمًوا 
فيوــــت الكاجــــي ملــــ  ذلــــأ، طاــــ  المــــاانوو  اًلل ــــزام 

وًلعـــزال طـــتم  99ج قـــتيت واجـــب ت حالختنـــي الييـــمفهي 
ن  التول ال ن راب  نا يمم  ريمو و حالختني فن 
هويي المكا و  فـن الـتطاوي المتنوـي والموائوـي، امـا 
هــا الكـــال فــن الاًليـــا" الم كــتة، طاـــ  المـــاانوو  

 100 الكالي اًلل زام ج  ى الختنيفن ه ى 

المـــــا أن طاـــــ  المـــــانوو  اًلل ـــــزام حـــــالاًلب 
واًلن ماب لاتولي  وقت رت اًلل وام فن الماضن طا  
هــــ ى الكمــــي ل بفهــــف رفــــئ ازمواى المويــــوي، ف ــــن 
اليتعـــت نـــ  الـــتول اسخـــف  يمـــفي ركتعـــت نـــا ييووـــو 

                                                           
98 Neuman, 599. 
99 Ibid., 598. 
100 Ibid. 
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الــاًلب، حكوــل ًل يشــمل فــن نوارــو أي نوــ  ًلن قــام 
طاـــــــ  لـــــــبول  101الميارضـــــــي اليـــــــاموي التولـــــــي أو 

الميـــال، فـــن الاًليــــا" الم كـــتة ر ميــــل الخوانـــي فــــن 
الميـــــاهمي والمشـــــاراي فـــــن الكـــــف  ضـــــت الاًليـــــا" 

هـــ ا وقـــت  102الم كـــتة، أو رقـــتيت الميانـــي سطـــتائ ا 
ــا أيًضــا نــ  قبــل اسجانــب ذوي  يمــان الــاًلب ناااًب
اليالقــــــي حــــــالمم م  اليوالــــــن، وذلــــــأ نــــــ  خــــــالل 

ي ال ــــــن يكماان ــــــا، غوــــــف أن هــــــ ا احقانــــــي الم ق ــــــ
اًلل ــزام عبقــ  نفهاًنــا حاقــان  ت الم ق ــي  أنــا حالويــبي 
لامــاانوو  فالاضــ  نخ اــ ، حوــل ع اجــب طاــو ت 
اًلل ـــزام حـــالاًلب، ح ـــ  طوـــتنا يمانـــان فـــن الخـــارى 

فـــن اليـــامة، عـــ ت رقـــتيت  103وطوـــت ازمواى جويـــوار ت 
نرــااح الماانوــي نقاجــل الكالــي القانانوــي لامقومــو  

حوـل من الماانوـي ريمـل طاـ   104غوف المـاانوو  
ال مووـــز جـــو  أوليـــأ الـــ ع  يي بـــفون حشـــمل قـــانانن 

)أي جـــو  أوليـــأ  105أفـــفاًما فـــن التولـــي وبـــو  البقوـــي،
ال ع  يي بفون أطضاب فن المم م  اليوالـن وبـو  

 106غوف المشمالو  ج لأ( 

                                                           
101 Ibid., 599. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Bosniak (2005), 198; Neuman, 588. 
105 Shachar, 1003. 
106 Siim, B, ‘Citizenship,’ in Waylen, G, Celis, K, 
Kantola, J, and Weldon, LS, (eds) The Oxford 
Handbook of Gender and Politics (OUP 2013), 758. 

ــــي  ــــان نبويــــي الماانو ــــأ، ف ــــ  ذل ــــاًب طا وبو
خاًوـــــــا" و"نيـــــــ بيتة رممــــــ  جـــــــو  اان ـــــــا "تـــــــاناي ما

او ومـــي، من حيـــئ التلـــاروف ريـــ يون  107لاخـــارى" 
حرارة يفهكي اسجانب ال ع  ًل يكماان المويوي 
نـــــ  حقـــــاق نيووـــــي، أو ح ـــــ  ركـــــت نـــــ  منمانوـــــي 
حرــال ت طاو ــا، ح ــ  وإن اانــب هــ ى الكقــاق ًل 
رفربط اررباًنا وثوًقا حالكقاق اليوالوي )وال ن غالًبـا 

ـــــــــ ـــــــــوس نـــــــــا ركـــــــــان نفرباـــــــــي حالماانو ي، ولكـــــــــ  ل
حالضـــــفورة(  فياـــــ  لـــــبول الميـــــال، عـــــوص ملـــــ ار 

( طاـ  أنـو 28)نـامة  1995ليـام جم ارهي أرنوووا 
لكــل تــخص الكــ  فــن الماكوــي الخايــي والموــفا   
وًل يكــ  لامــاانوو  اسجانــب واستــخا  الــ ع  ًل 
يكماــــــان المويــــــوي أن ع ماكــــــاا اسراضــــــن مًل فــــــن 

فغت نـ  ذلـأ الكاًل" ال ن يموزها القانان  طا  الـ
وبشــمل رلــمن، فـــان الماانوــي لويـــب لــا  وضـــ  

ااحقاني القانانوي طا  لبول الميـال، وإلـ   ،قانانن
ــتقو  أن ال مــاة  ــال مي  ال جانــب ذلــأ قــت نك شــ  ح
جو  وضيو  فومـا ع ياـ  حـالكقاق والااجبـا" ماخـل 
نم مــــ  لوالــــن نيــــو  آخــــ ة فــــن الــــ قاص، وهــــ ا 

رك غوــــف عوابــــ  طاــــ  اليتعــــت نــــ  الباــــتان  فوشــــا
الماانوو  حرارة ن زاعتة جبيئ نزايا اًلن ماب ملـ  
نم مــــــ  لوالــــــن نكــــــتم  ح ضــــــل وضــــــ  احقانــــــي 

                                                           
107 Lister et al. 11; Siim, 758. 
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مضافي  108الم ق ي أو التائمي ال ن يكراان طاو ا 
مل  ذلأ، فان اًلرماى اليام فن جموـ  أنكـاب اليـالت 
ع مــــو نكــــا مراحــــي نيظــــت حقــــاق احنيــــان لمموــــ  

ال ي جيل اسنف  109البشف، ولوس لاماانوو  فقط 
نـــ  الماانوـــي نيـــألي غوـــف جاهفهـــي فـــن ايوـــف نـــ  

 110اسحوان والميائل 

وطاوو فان الوظـف ملـ  الماانوـي ااضـ  أو 
الف هـــي يممــــ  نقارن  ــــا نـــ  وضــــ  اسجانــــب، هــــن 
ر هـــي نضـــااي سن نقاـــي اًلناـــالق اانـــب خانيـــي  
ـــي حشـــمل أفضـــل مذا نـــا قارنـــب  يممـــ  ف ـــت الماانو

ــــــ  ف ــــــي انيــــــتام المويــــــوي، وطوتئ ــــــط، لــــــ يون حكال ق
الماانوي ناهو  ا حأحيط تمل )أي اما ألموو هوا، 
ا أمنــ  نــ  اسنــ   الـــ"وض  قــانانن نمــفم"( أي حــت 
والكمايي الاـ ع  ًل غوـ  طو مـا نـ  قبـل مولـي ذا" 

  111لوامة فن طالت ن مفاز حال التولي 

وااضــــــــــ  قــــــــــانانن نمــــــــــفم، من انــــــــــ الك 
المويـــوي ييـــت نيـــل انـــ الك اًللـــت، ًل يميـــل نوـــأ 

 -فن ن س الاقـب -ورة ن  أنب طاوو، ولك حالضف 
ًل يمموـــأ أن ر ااجـــت اشـــخص حشـــمل قـــانانن مون 

فالماانوـــــــي وحـــــــتها ًل رميـــــــل ال ـــــــفم أن رم اك ـــــــا، 
                                                           

108 Bosniak (2005), 198-9.  
109 Turner, 82. 
110 Brysk, A and Shafir, G, People Out of Place: 
Globalization, Human Rights, and the Citizenship Gap 
(Routledge 2004); Bosniak (2005), 197. 
111 Shachar, 1012. 

طضًاا فن نم م  لوالن )ع م   حكقـاق وواجبـا" 
ن يــاوهي(، وًل رواــاي حالضــفورة طاــ  ان وــازا" أو 
نزايــا ًل يماك ــا أو ًل يك اج ــا المقومــان نــ  غوــف 

انوو   ولكــــ  نــــ  أجــــل أن ركــــان جــــزًبا نــــ  المــــا 
نم مــــ  لوالــــن، ر م ــــ  فوــــو حــــالكقاق والكفهــــا"، 
فومـــب الوظـــف ملـــ  الماانوـــي حاط بارهـــا نوظانـــي ًل 

 غو  طو ا وإن اط بف" حالي قانانوي نمفمة 

  

137



 عاصم خليل

 

24 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

Bibliography 

Adelman, S, ‘Sovereignty, Citizenship and the 
Universality of Socio-Economic Rights,’ in Oscar 
Vilhena, Upendra Baxi and Frans Viljoen (eds) 
Transformative constitutionalism: Comparing the 
apex courts of Brazil, India and South Africa (Pretoria 
University Law Press 2013). 

Aleinikoff, TA, ‘Theories of Loss of Citizenship,’ 
(1986) 84 Michigan Law Review 1471. 

Bauböck, R, ‘Towards a Political Theory of Migrant 
Transnationalism,’ (2003) 37 The International 
Migration Review 700. 

Bertossi, C, & Hajjat, A Country Report: France 
(Robert Schuman Centre for Advanced Studie 2013). 

Bosniak, L, ‘Citizenship Denationalized,’ (2000) 7 
Indiana Journal of Global Legal Studies 447. 

Bosniak, L, ‘Citizenship,’ in Tushnet, M, and Cane, P, 
(eds), The Oxford Handbook of Legal Studies (OUP 
2005). 

Bosniak, L, ‘Persons and citizens in constitutional 
thought,’ (2010), 8 International Journal of 
Constitutional Law 9. 

Brysk, A and Shafir, G, People Out of Place: 
Globalization, Human Rights, and the Citizenship Gap 
(Routledge 2004). 

Choudhry, S and C Saunders, ‘Symposium on 
citizenship: Forward,’ (2010) 8 International Journal 
of Constitutional Law 6. 

Constitutional Court of South Africa, Richter v The 
Minister for Home Affairs and Others (2009), Media 
Summary. 
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2009/3media.pdf  

Eisgruber, CL, ‘Birthright Citizenship and the 
Constitution,’ (1997) 72 New York University Law 
Review 54. 

Fullerton, M, ‘Comparative Perspectives on 
Statelessness and Persecution,"’ (2015) 63 Kansas 
Law Review 863. 

Heater, D, A Brief History of Citizenship (Edinburgh 
University Press Ltd, 2004). 

Horváth, E and R Rubio-Marín, ‘"Alles oder Nichts"? 
The outer boundaries of the German citizenship 
debate,’ (2010) 8 International Journal of 
Constitutional Law 72. 

Klaaren, J, ‘Constitutional citizenship in South Africa,’ 
(2010) 8 International Journal of Constitutional Law 
94. 

Kondo, A, (ed), Citizenship in a Globalized World: 
Comparing Citizenship Rights for Aliens (Palgrave 
Publishers Ltd, 2001). 

Lansbergen, A and J Shaw, ‘National membership 
models in a multilevel Europe,’ (2010) 8 
International Journal of Constitutional Law 50. 

Maltz, EM, ‘Citizenship and the Constitution: A 
History and Critique of the Supreme Court's Alienage 
Jurisprudence,’ (1996) 28 Arizona State Law Journal 
1135. 

Mettler, S, and Walker, A, ‘Citizenship,’ in Béland, D, 
Morgan, KJ, and Howard, C, Oxford Handbook of U.S. 
Social Policy (OUP 2014). 

Mukhopadhyay, M, ‘Gendered Citizenship in the 
Postcolony: The Challenge for Transnational Feminist 
Politics,’ In Baksh, R, and Harcourt, W, (eds) The 
Oxford Handbook of Transnational Feminist 
Movements (OUP 2015). 

Neuman, GL, ‘Citizenship,’ in Tushnet, M, Graber, 
MA, and Levinson, S, (eds), The Oxford Handbook of 
the U.S. Constitution (OUP 2015).  

Nyers, P, (ed), Securitizations of Citizenship 
(Routledge 2009). 

Orgad, L, ‘Illiberal Liberalism Cultural Restrictions on 
Migration and Access to Citizenship in Europe,’ 
(2010) 58 The American Journal of Comparative Law 
53. 

Patterson, BC, ‘Status,’ Katz, SN (ed), The Oxford 
International Encyclopedia of Legal History (OUP 
2009). 

Pocock, J, ‘The Ideal of Citizenship Since Classical 
Times,’ in Shafir, G, (ed), The citizenship debates: A 
Reader (The University of Minnesota Press 1998). 

138

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2009/3media.pdf


  من منظور دستوري مقارن ةاملواطن

 

25 
 (2019/6) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

Rodriguez, CM, ‘Noncitizen voting and the 
extraconstitutional construction of the polity, (2010) 
8 International Journal of Constitutional Law 30. 

Schuck, PH, ‘Citizenship,’ in SN Katz, (ed), The Oxford 
International Encyclopedia of Legal History (OUP, 
2009). 

Schwartz, R, ‘Dossier : la Constitution et le droit des 
personnes et de la famille,’ Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 39 (avril 2013). 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-
conseil/cahier-n-39/constitution-et-
nationalite.136897.html  

Shachar, A, ‘Citizenship,’ in Rosenfeld, M, and Sajó, 
A, (eds) The Oxford Handbook of Comparative 
Constitutional Law (PUP 2012). 

Siim, B, ‘Citizenship,’ in Waylen, G, Celis, K, Kantola, 
J, and Weldon, LS, (eds) The Oxford Handbook of 
Gender and Politics (OUP 2013). 

Spiro, PJ, ‘Dual citizenship as human right,’ (2010) 8 
International Journal of Constitutional Law 111. 

Stephens, JD, ‘The Social Rights of Citizenship,’ in , 
Castles, FG, Leibfried, S, Lewis, J, Obinger, H, and 
Pierson, C, (eds) The Oxford Handbook of the 
Welfare State (OUP 2010). 

Turner, BS, ‘Sociology of Human Rights,’ in Shelton, 
D, (ed) The Oxford Handbook of International Human 
Rights Law (OUP 2013). 

Volpp, L, ‘The Culture of Citizenship,’ (2007) 8 
Theoretical Inquiries in Law 571. 

Walzer, M, (1989), ‘Citizenship,’ in Ball, T, Farr, J, 
Hanson, R, (Eds.), Political Innovation and 
Conceptual Change (Cambridge University Press 
1989). 

 

 

 

Select Cases  

 Afroyim v. Rusk [1967] (US) 
 BVerfG Dec. 12, 2006 (Ger) 
 BVerfG July 18. 2005 (Ger) 
 BVerfGE Oct. 31, 1990 (Ger) 
 Cabell v. Chavez Salido [1982] (US) 
 Dandridge v. Williams [1970] (US) 
 DECISION 93-321 DC OF 20 JULY 1993. 
 DECISION 96-377 DC OF 16 JULY 1996.  
 Downes v. Bidwell [1901] (US) 
 Dred Scott v Sanford [1857] (US) 
 Elk v. Wilkins [1884] (US) 
 Kaunda & Others v President of the Republic of 

South Africa & Others [2004] (S Afr)  
 Khosa v Minister of Social Development and 

Mahlaule v Minister of Social Development 
[2004] (S Afr) 

 Kramer v. Union Free School District No. 15 
[1969] (US) 

 Larbi-Odam and Others v Member of the 
Executive Council for Education (North-West 
Province) and Another [1997] (S Afr) 

 Laughterhouse Cases [1873] (US) 
 Munaf v. Geren [2008] (US) 
 National Coalition for Gay and Lesbian Equality v 

Minister of Home Affairs [2000] (S Afr) 
 Nguyen v. INS [2001] (US) 
 Nottebohm Case (Liech. v. Guat.) (second phase) 

[1955 I.C.J. 4, 20 (Apr. 6)] 
 Pope v. Williams [1904] (US) 
 Richter v The Minister for Home Affairs and 

Others [2009] (S Afr) 
 Rogers v. Bellei [1971] (US) 
 San Antonio Independent School District v. 

Rodriguez [1973] (US) 
 Schneiderman v. United States [1943] (US). 

Summary available at: http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=215&p1=3&p2=3
&case=18&p3=5  

 The Bundesverfassungsgericht [BVerfG]  
 Trop v. Dulles [1958] (US) 
 United States v. Verdugo-Urquidez [1990] (US) 
 Vance v. Terrazas [1980] (US) 
 Von Abo v Government of the Republic of South 

Africa & Others [2009] (S Afr) 

 

 

139

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-39/constitution-et-nationalite.136897.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-39/constitution-et-nationalite.136897.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-39/constitution-et-nationalite.136897.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-39/constitution-et-nationalite.136897.html
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=215&p1=3&p2=3&case=18&p3=5
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=215&p1=3&p2=3&case=18&p3=5
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=215&p1=3&p2=3&case=18&p3=5


 

140



 سلوى شكوكاني

 

الشدددداالس ااقدددد    س يالدددد     

 الق نون ال ولس الع م

 

 

 
 2019أكتوبر/ تشرين أول

141



 :بدعم من

 ولس الع مال     الشاالس ااق    س ي الق نون ال 
 
 

 قلوى شكوك نس
 

 نصر اهلل الشاعر. د: التدقيق اللغوي

 

 (2019/7)سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونية 

 فئة أوراق طلبة البكالوريوس

Anticipatory Self-Defence Under Public 
International Law [Arabic]

Salwa Shkukani

Birzeit’s Working Papers Series in Legal Studies (7/2019)

BA Students Papers Module

©جامعة بريزيت، 2019©  2019, Birzeit University

 Constitutional Law Unit, Faculty of Law and Publicاحلقوق واإلدارة العامةالدستوري، كلية وحدة القانون 

Administration 

ويف حةال ععةادة   ،فقة  ميكن حتميل البحث لالستخدامات البحثيةة الشخصةية   

تةا  ووافقةة وحةدة    فهةاا   ، ًاعلكرتوني ة أو ًاورقي ة كةان  الطباعة أو التوزيع سةوا   

. يف جامعة بريزيتالدستوري القانون 

chairofcil@birzeit.edu:للتواصل واوعلومات باخلصوص

:  ما يلييف حال االقتباس أو التوثيق جيب أن يتم التوثيق ك

أوراق عمةةةل بريزيةةةت ، سلسةةةلة[العنةةةوان]، [سةةةم او لةةةمل أو اوةةة ل   كةةةامالً ا]

، كليةة احلقةوق   توري ، وحةدة القةانون الدسة   [رقم السلسلة]ة للدراسات القانوني 

[. سنة النشر]واإلدارة العامة، جامعة بريزيت، 

 

ن األحوال عن اووقمل ال تعرب اآلرا  الواردة يف هاا اونشور حتت أي حال م

.  الرمسي جلامعة بريزيت

This text may be downloaded for personal research 

purposes. Any additional reproduction for other purposes, 

whether in hard copies or electronically, requires the 

consent of the Constitutional Law Unit, at Birzeit University. 

Requests should be addressed to : chairofcil@birzeit.edu

If cited or quoted, reference should be made as follows: 

[Full name of the author(s)], [Title], Birzeit’s Working Papers 

in Legal Studies [Series Number], Constitutional Law Unit, 

Faculty of Law and Public Administration: Birzeit University 

[year of publication].

The views expressed in this publication cannot in any 

circumstances be regarded as the official position of Birzeit 

University. 

Supported by: 

142



1 
 

 

 
  *سلوى شكوكاني

 

  **االستباقي في القانون الدولي العام الدفاع الشرعي

 مقدمة

بعد انتهاء كل من الحرب العالمية األولى والثانية وما نتج عنهما من خسااااااامر بساااااايمة بح  الي اااااار ة     ين  
بهدف حفظ الساااااااااااااا   واألمن  ؛بعد عدة محاوالت من أهمها عصااااااااااااااية األم  النهاية،ميثاق األم  المتحدة ف  

 1ساااتعمال ال أة أو حتى التهديد بها.ع ى حظر ا -(2/4ا ف  الما ة ) حديد  -الميثاق شاااد   الدوليين. وبالنتيجة 
  2كما أوبب حل المنازعات الدولية بالطرق والأسامل الس مية.

 حر   اسااااااااااتعمال ال أة، أباز الميثاق ل دول اساااااااااات دات ال أة ف  حالتين اسااااااااااتثناميتين    الن  ع ى الرغ  من 
 4ا ل ياب الساااب .، نظات األمن الجماع  من خالل قرارات مج س األمن الت   صاادر وف   أوال   3ع يهما صااراحة 

( من الميثاق، حيث باء51الما ة )ا      نينه ف  ن  ا راكز  ا  ولي  ا، ح  الدفاع ال رع  الذي يمثل عرف  ثاني  

                                                           
 .2018طالية مابستير ف  بامعة ز أرخ، سأ سرا. حاص ة ع ى  ربة اليكالأر س ف  ال انأن من ك ية الح أق واإل ارة العامة بجامعة بيرز ت عات  *

 راسية ف  ال انأن" )أستاذ المساق  أشرف صيات( خالل الفصل الدراس  الثان  هذه الأرقة ف  أص ها،  راسة أعدت استكماال  لمتط يات مساق "ح  ة  **
 .2018أيار  12وبرت مناق تها بتار خ ، بامعة بيرز ت. 2017/2018

ا ف  عالقا ه  الدولية عن التهديد باساااااااتعمال ال أة أو اسااااااات دامها  ( من الميثاق2/4 ن  الما ة ) 1 ضاااااااد ساااااااالمة ع ى أنه "يمتن  أعضااااااااء الهيًة بميع 
 . "األراض  أو االست الل السياس  ألية  ولة أو ع ى أي وبه آخر ال يتف  وم اصد األم  المتحدة

( من الميثاق ع ى أنه "يفض بمي  أعضاء الهيًة منازعا ه  الدولية بالأسامل الس مية ع ى وبه ال يجعل الس   واألمن والعدل الدول  2/3 ن  الما ة ) 2
 عرضة ل  طر".

3 René Värk, “The Use of Force in the Modern World: Recent Developments and Legal Regulation of the Use of 
Force,” Baltic Defence Review 10 (2003), 27. 

 ( من ميثاق األم  المتحدة.42و 41) انظر الما  ين 4
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فيها  "ليس ف  هذا الميثاق ما يضااعأ أو ينت   
الح  الطييع  ل اااادول، فرا   أو بماااااعااااات، ف  
الدفاع عن أنفساااااااااه   ذا اعتدت قأة مسااااااااا حة ع ى 
أحد أعضاااااااااااااااء "األم  المتحدة" وذل   لى أن يت ذ 
مج س األمن التدابير الالزمة لحفظ السااااا   واألمن 

تدابير الت  ا  ذها األعضااااء اساااتعماال  الدول ، وال
لح  الدفاع عن النفس  ي غ  لى المج س فأرا..." 

المااا ة، أن ح  الاادفاااع  هااذه و تضاااااااااااااا  من ن 
ال ااااااااااارع  م ي د وم ااااااااااارو  بكأن الدولة ضاااااااااااحية 
 عرضااات لهجأت مسااا  .  ال أنه ف  غل الت ييرات 
والتطأرات الراهنااة فيمااا يتع   باااساااااااااااااا حااة الاادمااار 

 حة النأو ة والكيماو ة،  ضااااافة ال ااااامل مثل األساااا
 لى الم ااااطر اإلرهاااابياااة؛ نر   عاااا ة غهأر ميااادأ 

ل اادفاااع ال اااااااااااااارع  ي أل الاادولااة الاادفاااع عن  مأاز  
بل لدرء خطر  ،نفسااااااااااااااها  ون انتظار هجأت فع  

الاادفاااع "وشااااااااااااااياا  أو محتماال الأقأع، يط   ع يااه 
ا بالضااااربة أو ما يعرف أحيان  " ال اااارع  االسااااتياق 
 5قية.أو الحرب االستيا

 د ف ؛التعامل م  المصااااااااااااااط حات بدقةوال بد  من 
ُيفه  أن الضاااااااربة االساااااااتياقية والضاااااااربة االنت امية 

لمعنى واحد. ولكن ف  الح ي ة  عيير ن عيارة عن 
 أضاااااااااااايحه بديجاز.  ن الدفاع ساااااااااااايت  هنال  فرق 

                                                           
5  William Lietzau, “Old Laws, New Wars: Jus ad 
Bellum in an Age of Terrorism,” Max Plank UNYB 8 
(2004), 383.  
6  Charlotta Nilsson, “The Legality of Anticipatory 
Self-Defence in International Law” (Master Thesis, 
University of Lund: Sweden, 2008), 4. 

Self Anticipatory-ال اااااااااااااارع  االسااااااااااااااتياق  )

Defence ي تصر ع ى الدفاع ال رع  ف  حال )
ل  ي    همساااااااااا   وشااااااااااي  الأقأع ولكن بأ  هجأتو 

وغالي ا ما ير يط الدفاع ال اااااااارع  االسااااااااتياق   ،بعد
م  المعيااااار المعمأل باااه ف  قضاااااااااااااايااااة كاااارولين 

 الضربات االنت اميةأما  1837،6ال هيرة ف  عات 
(Reprisal for Revenge)  ع ى است دات فت أت

وهذه  7" رس"؛كااااااااااااااااااااااا ال أة بهدف االنت ات والع اب 
ب الضاربات غير شارعية لدربة أنه يت  أصاال   جن  

اساااااااااااااات دات هذا المصااااااااااااااط   حتى ف  ال طابات 
 8السياسية.

 ،ف   جمي  المتفرق و ر يياااه أرقااااة كمن أهميااااة ال
من أبل  ساااااااهيل الأصاااااااأل  لى المع أمة، ورسااااااا  

خاصااااااة ف  غل ندرة  ،صااااااأرة شااااااام ة لد  ال ار  
 ة األبحاث والدراسااااااااااااااات ف  هذا المأضااااااااااااااأع بال 

ع ى  أرقةالعربية. أضااااااااااااااأ  لى ذل ، شاااااااااااااامأل ال
بعدين اثنين وهما  النظري والتطيي  . فمن خالل 

ل دراساااااااااة والن د  ةقاب  أرقةصاااااااااي  ال اليعد النظري 
وف   ،من قيال فًاة الط ياة واليااحثين اوالينااء ع يها

الع مياااااة. ف  حين أن  اهاااااذا  ااااااكياااااد ع ى قيمتهااااا
تأ   نعكس ع ى المساااااااااااااا أرقاااةاألهمياااة العم ياااة ل 

التطيي   و ر ياااااب النتاااااامج ال اااااانأنياااااة ع ى أر  

7 Leo Van den hole, “Anticipatory Self-Defence under 
International Law,” American University 
International Law Review 19 (2003), 69.  
8 Michael Wood, “International Law and the Use of 
Force: What Happens in Practice,” Indian Journal of 
International Law 53 (2013), 345.  
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فاصاال بين  و تجسااد ف  ضاارورة وضاا  حد   ،الأاق 
خاصااااة  ،الدفاع ال اااارع  المنسااااج  وأحكات ال انأن 

والاااادفاااااع ال اااااااااااااارع   ،( من الميثاااااق51المااااا ة )
( 51المتعسااااااااااااااأ والمنحرف عن ن  الماااااااا ة )

الذي يسااااااااات دت ك طاء  ،وم اصاااااااااد الميثاق باكم ه
ت العاادوان الت    اااااااااااااانهااا الاادول وميرر لضااااااااااااااربااا

 أرقةال ه أت هذ لمصااااااالحها ال اااااا صااااااية. وأخيرا، 
مأضأع قام  فهأ ع ى مأاكية التطأرات الت   طرأ 

هاااذه الأرقاااة متااااز  ا ومأضاااااااااااااا  بااادل، لاااذا حااااليااا  
 واليناء التراكم  ل مع أمات. بالتحديث

و ن ساااااااا  الف ه بالنسااااااااية ل اااااااارعية الدفاع ال اااااااارع  
ال انأن الدول  العات  لى االسااااتياق  وانسااااجامه م  

قسااا  م  د ل دفاع ال ااارع  االساااتياق  من   قسااامين
وقساااااا  آخر  ،(51خالل التفسااااااير الأاساااااا  ل ما ة )

معار  ل دفاع ال ااااارع  االساااااتياق  المعتمد ع ى 
(. وهنا  يرز  شاااكالية 51التفساااير الضاااي  ل ما ة )

ف   حديد مد  شاااااااااااارعية الدفاع ال اااااااااااارع   أرقةال
مما يألد  ؛نأن الدول  العاتاالسااااااااااااااتياق  وف ا ل  ا

اإلبااااباااة عنهاااا من أبااال  أرقاااةال حااااول أسااااااااااااااً اااة 

                                                           
فيينا ل انأن المعاهدات لساااااااانة ( من ا فاقية 32-31انظر الما  ين ) 9

1969. 
هذا ما سااااتدلل ع يه الأرقة، من خالل قرارات فصاااا ت فيها محكمة  10

العدل الدولية مثل  قضااااااااية نيكارغأا ضااااااااد الأاليات المتحدة األمر كية 
(، وقضااااااية بمهأر ة  يران اإلسااااااالمية ضااااااد الأاليات المتحدة 1986)

(، وقضااااية كأن أ ضااااد بمهأر ة أوغندا الدي أراطية 2003األمر كية )
(2005.) 

 عاء بعدت شااااااارعية الدفاع التأصااااااال  لى  دعي  اال
 ال رع  االستياق ؛ و  مل ما ي    

( من 51ماااا التفسااااااااااااااير األ ق لن  الماااا ة ) .1
بنااااااء ع ى ا فااااااقياااااة فييناااااا ل اااااانأن  ،الميثااااااق

  9المعاهدات؟
ة من الاادفاااع مااا مأقأ محكمااة العاادل الاادولياا .2

  10ال رع  االستياق ؟
 ؟ماااااااا مااأقااأ باا ااياااااااة أبااهاازة األماا  الاامااتااحااااااادة .3

 11.الحاالت الأاقعيةأشهر استعرا  بعض ب

بسااااااااار ان ميثاق  أرقةال هيتحد  النطاق الزمان  لهذ
نة   ذ لن يكأن محل  ،1945األم  المتحدة لساااااااااااااا

الااادفااااع  اليعاااد التاااار    و طأر أرقاااة راساااااااااااااااااة ال
قيل   نينه ف   ال ااااااااارع  االساااااااااتياق  كعرف  ول 

لن وذلاا  ألن االهتمااات  ؛( من الميثاااق51المااا ة )
ينصاااااااااااااااب ع ى اال عاء ال امل ب اااااااااااااارعية الدفاع 

وإنما  ،اال ااااااااارع  االساااااااااتياق  كعرف  ول  سااااااااااب   
  ميثاق األم  التساااااااااسل حأل اسااااااااتمرار ته بعد  ين  

المتحدة. وساايتجسااد النطاق المأضااأع  ليس ف ط 
جاااامااادة من خالل التطرق لنصااااااااااااااأ  الميثااااق ال

الممارسااات الدولية  أرقةتناول الت نما ساا ،و فساايرها

ستدلل ع يه الأرقة من خالل عر  حاالت واقعية أشهرها  هذا ما  11
، والعدوان اإلساااارامي   1962أزمة الصااااأار خ السااااأفيتية ف  كأبا عات 
(. وف  بعض الحااااالت 1981ع ى المفااااعااال النأوي العراق  عاااات )

غهر  عيير صاااااااااااااار   من أبهزة األم  المتحااادة فيماااا يتع   باااالااادفااااع 
، 1981( لعات 487س األمن رق  )قرار مج ال رع  االستياق  منها  
 .1981( لعات 36/27وقرار الجمعية العامة رق  )
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أهمها محكمة  ،متمث ة بيعض أبهزة األم  المتحدة
لييان المعايير واألسااس الت   تيعها  ؛العدل الدولية

وأحكااات  امن أباال اعتيااار الاادفاااع ال اااااااااااااارع  متف اا  
ال انأن الدول  العات. وف  بعض األحيان ساااانعالج 

األمن والجمعية العامة قرارات صاااااا رة عن مج س 
 . شهيرة ب صأ  حاالت واقعية

ح   فاع  كان ثمة ذا  ما  حديد  لى أرقةهدف ال 
شااااااارع  اساااااااتياق  ف  ال انأن الدول  العات، أت أن 
الدفاع ال ااااااااااااارع  م تصااااااااااااار ف  حال وقأع هجأت 

وذل  من خالل  جمي   ؟مساااااااااااااا   بداية ل ر  ع يه
 اإلبااااابااااة عن اإلشااااااااااااااكاااااليااااة ب يااااة اآلراء الف هيااااة

 ذا كاااناات ميررات مااا من خالل معرفااة  ،ال ااانأنيااة
 اييد الدفاع ال اااااااااارع  االسااااااااااتياق   دحض براهين 

 12العكس. تمعارض  الدفاع ال رع  االستياق  أ

ف  الميحث    لى ميحثين رميساااااااااين أرقةال  ن سااااااااا 
األول حديث عن مفهأت الدفاع ال رع  االستياق  

( من ميثاق 51ف  ضاااااااااااأء  فساااااااااااير ن  الما ة )
لكااال من  اوهاااذا يتط اااب عرضااااااااااااااااا  ،   المتحااادةاألم

و راساااااة  ها،التفساااااير الضاااااي  والتفساااااير الأاسااااا  ل
األساااااااااااااااااانياااد والحجج الت     االعتماااا  ع يهاااا ف  

 أرقة فيهتناول التوأما الميحث الثان ، فس التفسير.

                                                           
 عتمد هذه الأرقة ع ى المنهج الأصااااف  بالدربة األولى، ولكن هذا  12

المنهج ال يكف  أن يكأن منهجا وحده ألنه أشااااااايه بتجمي  المع أمات؛ 
التجمي  لذا  سااااااااااااااتعين الأرقة بمنهج مكمل وهأ المنهج التح ي  . بعد 

ساااااااايت   ح يل النصااااااااأ  ال انأنية و فساااااااايرها، وم ارنة اآلراء الف هية، 
وفح  األحكات ال ضاااااااااامية الصاااااااااا رة عن محكمة العدل الدولية ذات 

وذل   ،مد  شاااااااارعية الدفاع ال اااااااارع  االسااااااااتياق 
بفح  بعض الحاااااااالت الأاقعيااااااة الت     فيهااااااا 
اساات دات الدفاع ال اارع  االسااتياق  ومأقأ أبهزة 

أت محكمة العدل الدولية،  ف  األم  المتحدة سااااااأاء
 الجمعية العامة.ت ف  مج س األمن، أف  

 المبحث األول:

االستباقي في ضوء  مفهوم الدفاع الشرعي
مم ( من ميثاق األ51تفسير نص المادة )

 المتحدة

ال خالف ع ى أن ال انأن الدول  العرف  ساب ا قد 
وكان ذل   ،اعترف بح  الدفاع ال رع  االستياق 

أشااااااااااااهرها  ،ا من خالل ممارسااااااااااااات  ولية عدةب ي  
 ال أن  1837،13حا ثة ساااااااااافينة كارولين ف  عات 

فح  اساااااااااااتمرار ة الدفاع ال ااااااااااارع   أرقةهدف ال
وال  ،بعاد  ين  ميثااق األم  المتحادة ،االسااااااااااااااتيااق 

  (.51بعد   نينه ف  ن  الما ة ) سي ما

يثار  شااااااااااااااكال حأل مفهأت الدفاع ال اااااااااااااارع  ف  
نتيجة ل تفساااااااااااااايرات المتياينة  ،ال انأن الدول  العات

 ( من مثياااااق األم 51والم ت فااااة لن  المااااا ة )

الصاااا ة بالدفاع ال اااارع  االسااااتياق ؛ ل دمة الفكرة الت   سااااعى الأرقة 
 الأصأل  ليها.

13  Nilsson, “The Legality of Anticipatory Self-
Defence,” 12. 

146



 االستباقي يف القانون الدولي العام الدفاع الشرعي

 

5 
 (2019/7)فئة أوراق طلبة البكالوريوس  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 

(  ن  ع ى اآل    "ليس 51فالما ة ) 14؛المتحدة
ماااا يضااااااااااااااعأ أو ينت   الح   ف  هاااذا الميثااااق

الطييع  ل اادول، فرا   أو بماااعااات، ف  الاادفاااع 
اعتدت قأة مساااااااااااااا حة ع ى أحد  عن أنفسااااااااااااااه   ذا

أعضااااااء األم  المتحدة..." فال الف يتمحأر حأل 
يجب أن يكأن أ 15."اعتدت قأة مساااا حة"مصااااط   

و فساار بالمعنى الضااي ؟ أت  افع ي   اعتداء مساا ح  اال
 ،ديد باالعتداء المس  ي مل أيضا أي  هيمكن أن 

و فساااااار بالمعنى  ،أي االعتداء المساااااات ي   المتأق 
هل ي اااتر  أن  كأن الدولة   الأاسااا ؟ بمعنى آخر

ضاااااحية اعتداء مسااااا   قيل  فعيل ح ها باسااااات دات 
 الدفاع ال رع ؟ 

ال مأ  الااذي يعتري هااذا المصااااااااااااااط   أ    لى 
والذي ي أ   ،االختالف حأل نطاق الدفاع ال رع 

( 51 لى عر  التفساااااااير الضاااااااي  ل ما ة ) أرقةال
ف  المط اااااااب األول. ومن ث  االنت اااااااال، لعر  

الذي يعكس مفهأت الدفاع  ها،التفساااااااااير الأاسااااااااا  ل
 .ال رع  االستياق  من خالل المط ب الثان 

 

 

                                                           
14 Timothy McCormack, Self-Defense in International 
Law: The Israel Raid on the Iraq Nuclear Reactor 
(New York: ST. Martin’s Press, 1996), 121. 

سااايأ غان  الساااأ دي، "مد  م اااروعية الدفاع ال ااارع  االساااتياق   15
، 16مج ة األمن وال انأن وف ا ألحكات ال انأن الدول  المعاصاااااااااااااار،" 

 .244(  2008) 2عد  

 المطلب األول:

 (51التفسير الضيق لنص المادة )

( 51اعتمد أصحاب التفسير الضي  لن  الما ة )
ير التفسااااااااااااير ف  المعاهدات الدولية خطأات ومعاي

باالعتما  ع ى ا فاقية فيينا ل انأن المعاهدات لعات 
الفصاااااااال الثالث من ا فاقية فيينا ل انأن  1969.16

 ،المعاهدات يط   ع يه عنأان " فسير المعاهدات"
( ع ى ال ااااعااادة العااااماااة ف  31/1و ن  الماااا ة )

نى التفسااير  " فساار المعاهدة بحساان نية ووف  ا ل مع
الذي يعطى أللفاغها ضاااااااااااااامن السااااااااااااااياق ال ا  

وال ر  منه".  ضااااااااااااااافة  لى ذل ،  هابمأضااااااااااااااأع
هنال  وساااااامل  كمي ية لتفساااااير المعاهدات نصااااات 

( من ا فااااااقياااااة فييناااااا ل اااااانأن 32ع يهاااااا الماااااا ة )
 المعاهدات و  مل األعمال التحضير ة.

من ( 51لتفسير ن  الما ة ) أرقةتطرق ال بداية، 
( من ا فاااااقيااااة فيينااااا 31/1ل مااااا ة )وف ااااا الميثاااااق 

ال بد من التفسااااااااااااااير من   ل انأن المعاهدات. أوال
خالل المعنى العاااااا ي والطييع  ل لفاااااا  الأار ة 
 17و كأن ذل  من خالل ال جأء  لى معاب  ال  ة.

و كمن األهمية ف   عر ف "االعتداء المساااااااااا  "  ذ 
 اااااااااااااااااااانج يز ة بنه محأر الجدل، و عرف بال  ة اإل 

16 McCormack, Self-Defense, 144-145. 
17  Anne-Marie Carsten, “Interpreting Transplanted 
Treaty Rules,” in Interpretation in International Law, 
ed. Andrea Bianchi and Daniel Peat and Mathew 
Windsor (United Kingdom: Oxford University Press, 
2015), 236.  
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”d attackarme.“18  فمعج  أوكساااااااااااافأر  عرف
ساااااااات دت ل ضاااااااارار "أعمال مساااااااا حة  ُ  بانهالهجأت 

كما وعرفه معج  ال انأن  19،بال صاااااااااااااا  ولهز مته"
"مجمأع  بانه من مجم  ال  ة العربية ف  مصاااااااااااااار

األعماااال الت    أت بهاااا  ولاااة مساااااااااااااات ااادماااة ال أة 
المساا حة ضااد  ولة أخر    ااتي  معها ف  صااراع 

وبناء ع ى  20ر  را  ها".مسااااا   محاولة بها أن   ه
  تجه الأرقة لتين  فكرةالتعر فات الم ااااااااااااااار  ليها، 

ال وبأ  لمعنى التهااادياااد أو الهجأت المحتمااال  هأنااا
ف أ أرا  الم اااااااااااااارع  ،وف اااا ل معنى العاااا ي ل لفاااا 

الدول  اشااااتمال التهديد لذكر ذل  صااااراحة في أل  
  21ذا اعتدت قأة مس حة أو وق   هديد". "

( ف  باادايتهااا  لى أن 51 شاااااااااااااااارة المااا ة )كمااا أن  
 (inherent right)الدفاع ال ااارع  "ح  طييع " 

ا ال يعن  ب اء الدفاع ال اااااااااااااارع  كما كان ساااااااااااااااب   
وإنماااااااا ال ر   22كعرف  ول  بااااااادون أي قيأ .

التاكيد أن ميثاق األم  المتحدة لن ي    هذا الح  
أو يحصااره بالدول األطراف ف  هيًة األم   ،ل دول
  .23ة ف طالمتحد

                                                           
 .279"مد  م روعية الدفاع ال رع  االستياق ،" السأ دي،  18
 .280المرب  الساب ،  19
  .279المرب  الساب ،  20
 .280المرب  الساب ،  21

22 Stanimir Alexandrov, Self-Defense against the Use 
of Force in International Law (The Hague: Kluwer Law 
International, 1996), 95-94 . 

يضاااااااااف  لى ذل ، كان ال ر  من اإلشااااااااارة  لى 
الح  الطييع  ل دفاع ال اااااااااااااارع  من أبل الربأع 
 لى العرف ف  المأضااااااااااااااأعااات المتع  ااة بااالاادفاااع 

مثل  ،( عنها51ال اارع  الت  سااكت ن  الما ة )
 وشااااااااااار  (proportionality)ية شااااااااااار  التناساااااااااااي

  necessity(.24( الضرورة

(  حاادياادا 31لمااا ة )باااالعتمااا  ع ى ن  ا  اثااانياا  
( يت   فسااااااااير الن  ف  1الجزء الثان  من الف رة )

سااااااااااااااياق المعاهدة ككل أي باال صااااااااااااااال م  باق  
وأه  ن  يجب ربطه م  الما ة  25نصااااااااااأصااااااااااها.

 ،(2/4( ف  محاولة لتفسيره هأ ن  الما ة )51)
هذه الما ة ه  األصاااااال ف   حر   اسااااااتعمال ال أة 

   االستثناء أو حتى التهديد بها ب كل مط  ، و ا
(. وال اعدة المتعارف ع يها 51ع يها ف  الما ة )

 أنه ال  أس  ف   فسير االستثناء. 

من المالحظ أن الم اااارع ذكر "التهديد باسااااتعمال و 
 راكااه  وهااذا  اااكيااد ع ى  (،2/4) ال أة" ف  المااا ة

باحتها ف  الدفاع  ولأ أرا   .ل طأرة هذه المساااااااالة
 ،ف    سااااا ط ساااااهأ ا منه ،ال ااااارع  لذكرها صاااااراحة
  26وإنما ل  ي ر  ليها ب صد.

 .273"مد  م روعية الدفاع ال رع  االستياق ،" السأ دي،  23
24 McCormack, Self-Defense, 123. 
25 Julian Arato, “Accounting for Difference in Treaty 
Interpretation Over Time,” in Interpretation in 
International Law, ed. Andrea Bianchi and Daniel 
Peat and Mathew Windsor (United Kingdom: Oxford 
University Press, 2015), 209.  

 .281" "مد  م روعية الدفاع ال رع  االستياق ،السأ دي،  26
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( من 39من المأا  األخر  ذات الصاا ة، الما ة )و 
 تضاااااااااااااامن اآل   "ي رر و  ،ميثااااااق األم  المتحااااادة

مج س األمن ما  ذا كان قد وق   هديد ل ساااااااااااا   أو 
 خالل بااااااه أو كااااااان مااااااا وق  عمال  من أعمااااااال 

جب العدوان، و  دت ف  ذل   أصيا ه أو ي رر ما ي
ا ألحكااات المااا  ين -41) ا  اااذه من التاادابير طي اا 

لحفظ الساااااااااااااا   واألمن الدول  أو  عا  ه  لى  (42
 نصابه". 

الت ييرات الراهنة الت   أرقةال أو  تجاهل نكر فال 
من وبأ  أساااااااااااااا حة نأو ة  ، جري ف  العال  اليأت

وكيماو ة وبيألأبية ذات  مار شاااامل. قد يتسااااءل 
 نتظر الدولة المهد ة  اليعض هل من المنط  أن

ب طر بسي   ح   ال ر  الأاقع  بأقأع االعتداء 
ومن ث  الر  ع يه باساااااتعمال الح   ،المسااااا   فعال  

ف  الاادفاااع ال اااااااااااااارع ؟ فهااذا يتعااار  م  الع اال 
والمنط ، و تضاااااااااااااا  أن الم اااااااااااااارع ل  ي فل "وقأع 
التهديد بالساااااااااااااا  " وإنما ل  يتركه ضاااااااااااااامن الدفاع 

نفر ة، وإنما ار ا  أن ال اااااااااااارع  ل دول بدرا  ه  الم
يكأن ضاامن صااالحيات مج س األمن ف  الفصاال 

لذل ، ف  حال  27الساب  من ميثاق األم  المتحدة.

                                                           
ممدوح عز الدين أبأ الحسااااااانى، "الدفاع الأقام  ف  ال انأن الدول   27

العات وعدت م اااروعية الحروب اإلسااارامي ية" )رساااالة مابساااتير، بامعة 
 .77(، 2015غزة،  -األزهر

28 Nico Krisch, “Chapter VII Action with Respect to 
Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and 
Acts of Aggression, Article 39,” in The Charter of the 
United Nations: A Commentary, ed. Bruno Simma 

 هااديااد ع ى الاادولااة أن   أت باادخطااار مج س  وبأ 
 براءات المناسية.األمن و ترك له س طة ا  اذ اإل

 يني   النظر  لى ح  الااادفااااع عن النفس  ثاااالثاااا  
ال انأن الدول  الذي يهدف  لى بالتأازي م   طأر 
من أبل اسااتيعا  االساات دات  ،حظر اساات دات ال أة

و جناااااااب خطر  ،األحاااااااا ي ل  أة العساااااااااااااااكر اااااااة
فالهدف وال ر  من ميثاق األم   28؛التصااااااااااااااعيد

حيث  ن  ع ى  ،المتحدة متجساااااااااااااااد ف  الدييابة
  "أن نن ذ األبيال الم ي ة من و الت الحرب اآل  

يت ع ى اإلنسااااااااااااااانية الت  ف  خالل بيل واحد ب 
و"أن نضاااااااا  . مر ين أحزان ا يعجز عنها الأصااااااااأ"

ضااااااااافة   قأانا ك  نحتفظ بالساااااااا   واألمن الدول ".
 ن  ع ى اآل     (2/3) فااالمااا ة ، لى الاادييااابااة

"يفض بمي  أعضااااااااااااااااء الهيًااة منااازعااا ه  الاادولياة 
بالأسامل الس مية ع ى وبه ال يجعل الس   واألمن 

من الأاضااااااا  أن  ".والعدل الدول  عرضاااااااة ل  طر
ميثاااااق باااااء أصااااااااااااااال لتجنااااب الحروب و جناااب ال

ول تاكيد ع ى ال جأء  لى  ،ت ال أة المنفر ةدااساااااااااات 
لذل ، فدن الدفاع ال ااااااااااااارع   29الطرق السااااااااااااا مية.

and others (United Kingdom: Oxford University 
Press, 2012).  
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/978019
9639779.001.0001/law-9780199639779 

حامل صااااااا يحة، " طأر مفهأت الدفاع ال ااااااارع  ف  غل المت يرات  29
الراهنة  من الدفاع ال اااااااااارع   لى الدفاع ال اااااااااارع  الأقام " )رسااااااااااالة 

 . 6(، 2011الجزامر،  -مابستير، بامعة مألأ  معمري 

149

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199639779.001.0001/law-9780199639779
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199639779.001.0001/law-9780199639779


 سلوى شكوكاني

 

8 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 

مما يتعار  م   ،االسااتياق  فيه  أسااي  لالسااتثناء
 . معه وال يتأاف  الهدف وال ر  من المعاهدة

اقية فيينا ل انأن ( من ا ف31ساااااااااا ا  الما ة ) وبعد 
ب ر  الأصاااااااااااااأل  ؛(51المعاهدات ع ى الما ة )

 لى  فسااااااااااااير مأضااااااااااااأع ، ال بد من التطرق  لى 
( الت    اااااااااامل الأسااااااااااامل التكمي ية ف  32الما ة )

بما ف  ذل  األعمال  ،التفسير ال اربة عن الن 
من أبل التاكد من النيه  ؛التحضااااااااااااااير ة ل معاهدة

عمااااال  ن األ 30السااااااااااااااااااماااادة وإزالااااة أي شااااااااااااااكأك.
 ميثاق ل   تضمن أي  شارة  لى   ييد لالتحضير ة 

 ال أن  31.ح  الدفاع ال ااارع  بأقأع هجأت مسااا  
بانه  ساااااااكأت األعمال التحضاااااااير ة ال يكف  ل  أل

هنال   اييد ل دفاع ال رع  االستياق ، وإنما يمكن 
الر  ع ى الم  دين ل دفاع ال ااارع  االساااتياق  بان 

عنه ول   ذكر  األعمال التحضااااير ة أيضااااا سااااكتت
لذل ،  32.بتا ا مصااااااط   " فاع شاااااارع  اسااااااتياق "

 لى أن سكأت األعمال التحضير ة  أرقةتأصل ال 
فيما يتع   بالدفاع ال ااااارع  و  ييده أو فيما يتع   
بالدفاع ال رع  االستياق  ال يص   كاساس س ي  

 لتدعي  الف ه الم  د أو حتى المعار .

                                                           
30  Jan Klabbers, The Concept of Treaty in 
International Law (Netherlands: Kluwer Law 
International, 1996), 216. 

-289السااااااأ دي، "مد  م ااااااروعية الدفاع ال اااااارع  االسااااااتياق ،"  31
290. 

 المرب  الساب . 32

( 51 ة )ير  أصااااااحاب التفسااااااير الضااااااي  أن الما
ومن خالل المصااااااااااط   " ذا اعتدت قأة مساااااااااا حة" 
ا قيدت ح  الدفاع ال رع  المط   الذي كان ساب   

. فال اااااااااااار  الأاقع  الضااااااااااااروري لتير ر ا ولي   اعرف  
وقأع  أي بعد ،الدفاع ال اارع  هأ العدوان المساا  

عاادوان مساااااااااااااا  . وهكااذا يكأن الاادفاااع ال اااااااااااااارع  
 33االسااااااااااااااتياااااق  لمن  عاااادوان متأق  غير بااااامز.

فال اضاااااااا  ف يب بيساااااااايب ي أل "الدفاع ال اااااااارع  
كما  34،يمارس ف ط ف  حال وقأع اعتداء مسااااااااا  "

 ال االساااااااتياق  الدفاع "ح  يعير لأ س هنكن أن
ا، يأبد   لى الميثاق ا جه واضااااااااعأ وقد أساااااااااساااااااا 

 أن عن  قة بكل عيرت واضااااااحة ل ة اساااااات دات
 بحجة بالهجأت الميا رة عن أن  يتعد يجب األم 
فتهديد الساااااااااااالت، وخرق  35االساااااااااااتياق". أو الأقاية

الساااااالت، والعدوان غير المسااااا   وحماية المصاااااال  
الحيأ ة والح أق الم تصاااااااااااااية، كل ذل  ال ينهض 

  د التفسااااااااااااير   أرقةفال 36ميررا ل دفاع ال اااااااااااارع .
( بناء ع ى األسااااااانيد والحجج 51الضااااااي  ل ما ة )

 الت     اإلشارة  ليها أعاله. 

 

الاادفاااع ال اااااااااااااارع  ف  ال ااانأن الاادول  العااات بمااال الاادين عطيااة،  33
 .19)بيروت   ار الفكر الحديث،  .ت(،  وميثاق األم  المتحدة

34 McCormack, Self-Defense, 122-123. 
عياد المجياد ع   ع   الميروك، "الدفاع ال اااااااااااااارع  االسااااااااااااااتيااق   35

 .8(، 2008ليييا،  -وال انأن الدول " )رسالة مابستير، بامعة الفا  
 .19 الدفاع ال رع ،عطية،  36
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 المطلب الثاني:

 (51الواسع لنص المادة )التفسير 

التفساااااااااير الضاااااااااي  لن  الما ة الأرقة بعد عر  
( من خالل طرح الحجج واألساااااااااااااااااانياااد الت  51)

أصااحاب هذا التفسااير، ينت ل ل تفسااير  اعتمد ع يها
( ف  هذا المط ب الثان . 51الأاس  لن  الما ة )

وبااذلاا ، يتمكن ال ااار  أن ير  الصااااااااااااااأرة الكااام ااة 
التفسااااير الأاساااا  ي ر   وليس من منظأر واحد ف ط.

( و عترف بن ااااااااااااااأء ح  الاادفاااع 51لن  المااا ة )
ال اااااااارع  ضااااااااد الم الفات الت  قد ال  صاااااااال  لى 

و ط   ع يه " فاع شرع   ،عدوان مس   هجأت أو
اسااااتياق " أو قد يط   ع يه اليعض " فاع شاااارع  

ابتم  الف هااااااء ع ى  عر ف الااااادفااااااع  37وقاااااام ".
 الذي  الح ال ااااااااارع  االساااااااااتياق  ع ى أنه "ذل 

 ال أة باساااااااات دات  ول أو مجمأعة  ولة فيه   أت
 ر كبيُ  الأقأع أو محتمل وشي  مس   عدوان لمن 
 38.السااياساا ..." اساات اللها أو  ق يمها سااالمة ضااد

وهنا يت   أساااااااي  مفهأت "اعتدت قأة" لت ااااااامل ال أة 
الضاا أطات السااياسااية  بما فيهاكل أشااكال التهديد 

 39وال  نحصاااار ف  ال أة العسااااكر ة. ،واالقتصااااا ية

                                                           
 .57أبأ الحسنى، "الدفاع الأقام ،"  37
رس ا   الضااااااااااااربات االسااااااااااااتياقيةرنا عطا هللا عيد العظي  عطا هللا،  38

 .11(، 2009)ال اهرة  أيتراك ل طياعة والن ر والتأز  ،  قانأنية
 .9-8ص يحة، " طأر مفهأت الدفاع ال رع ،"  39

40 Raphael Steenbergh, “The Law of Self-Defence and 
the New Argumentative Landscape on the 
Expansionists Side,” Leiden Journal of International 
Law 29 (1996): 43. 

أي الأاساااا   لى العديد من وقد اسااااتند أصااااحاب الر 
  األفكار

اساااتند أصاااحاب هذا التفساااير ب اااكل أسااااسااا    أوال
 لى الح  ف  الدفاع ال اااااااارع  االسااااااااتياق  كعرف 

واشااااااااااتمال  40 ول  قيل  ين  ميثاق األم  المتحدة.
( ف  باادايتهااا ع ى أنااه "ليس ف  هااذا 51المااا ة )

الميثااااق مااا يضااااااااااااااعأ أو ينت   الح  الطييع  
( بااااءت ف ط 51ل ااادول" فياااه  ااااكياااد أن الماااا ة )
باادون  و اااكيااده، لت نين هااذا الح  المأروث ل اادول

( 51بمعنى آخر أن الما ة ) 41انت اصه أو   ييده.
اشااااااااااافة وإنما باءت ك ،ل   كن من اااااااااااًة لهذا الح 

من الجاادير بااالااذكر أنااه يت  اإلحااالااة ف  و  42ف ط.
اليحث عن مفهأت الدفاع ال اااااااااارع   لى مصاااااااااادره 

وكذل  ف   حديد شاااااااااروطه من ضااااااااارورة  ،العرف 
وحتى بعد  ين  ميثاق  ،حتى يأمنا هذا يةو ناسااااااااااي

وف  هذا بالنسية ل م  دين ل دفاع  43األم  المتحدة.
ن قرار ضااامن  من المعارضاااي ال ااارع  االساااتياق  

بان العرف الدول  المتع   بالدفاع ال اااااااااااااارع  ما 
 44لهذه ال حظة. ازال سار   

 .57أبأ الحسنى، "الدفاع الأقام ،"  41
خالد عكاب حسأن، "مأقأ ال انأن الدول  من الحرب االستياقية،"  42

(  2011) 12، عد  3مج ة بامعة  كر ت ل ع أت ال انأنية والسياسية 
284. 

 .272السأ دي، "مد  م روعية الدفاع ال رع  االستياق ،"  43
 المرب  الساب . 44
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ال ينكر أصااااااحاب التفسااااااير الأاساااااا  شاااااامأل   ثانيا
 .ذا اعتدت قأة مسااااااااااا حة" ( ع ى فكرة "51الما ة )

هذه الجم ة ع ى أنها ف ط ع ى  ن  ال أنه  يفساااااااارو 
سييل المثال وليس الحصر، ف    ر  ك يد أو شر  

أي أن االعتداء المس    45ل رع .لحصر الدفاع ا
ف ط يمثل صاااااااأرة من الصاااااااأر العديدة الت  يجأز 

 46فيها است دات ح  الدفاع ال رع .

يتط ب التفسير أن  راع  النصأ  الجامدة   اثالث  
المت يرات والتطأرات الت   حصاااااااااااااااااال ف  العااااال  
المحيط. فال اضااااااااا  هيجنز الت   رأسااااااااات محكمة 

أن  انه ليس منط ي  ا  عتير أالعدل الدولية سااااااااااااااااب   
ع ى سااااييل - نتظر الدولة المهد ة باساااا حة نأو ة 

حتى  ،أن   ترق هذه األسااااااااااااا حة حدو ها -المثال
هذا ف 47؛ سااااااتطي  ممارسااااااة ح ها بالدفاع ال اااااارع 

ي  ي  لى  عطياال ال ااايااة والهاادف الااذي باااء من 
 48أب ه ح  الدفاع ال ااااااااارع  وإضاااااااااعاف فاع يته.

لااااذلاااا ، ال بااااد من أن يراع  التفسااااااااااااااير و أاكااااب 
كما ي أل الف يه ال انأن  والدوك " فساااااااااير  ،التطأر

( يجب أن ينظر  ليه ف  ضاااااااااااأء 51ن  الما ة )
 49مثل األس حة النأو ة". ،التطأر الرهيب ل س حة

                                                           
 .58أبأ الحسنى، "الدفاع الأقام ،"  45
 المرب  الساب . 46

47 Ronald Rothwell, “Anticipatory Self-Defence in the 
Age of International Terrorism,” University of 
Queensland Law Journal 23 (2005): 337. 

 االستياقية العسكر ة الضربات م روعية مد أسأ  محمد األمين، " 48
مج ة الدراساااات الح أقية، " ،المعاصااار الدول  ال انأن  قأاعد ضاااأء ف 

 .107 :(2014) 1عد  

الدفاع ال اااااارع  االسااااااتياق  يجيز المياشاااااارة   ارابع  
د ة ف  الضااااااااااااربة األولى ف  حال كانت الدولة مه

الأقأع. وهذا يتناساااااااااااااب  وشاااااااااااااي ب طر أو هجأت 
و تف  م  مياا   ميثااق األم  المتحادة الت   حاث 

فال يع ل أن  ؛ع ى حفظ الساااااااااااااا   واألمن الدوليين
  أ الدولة سااااااااااااااااكنة ف  حال لجات  لى مج س 

وعجز عن مساااااااااعد ها بساااااااايب ح  الفيتأ  ،األمن
ذل ، لو  50ا ف  الكثير من الحاالت.الذي ي   عام   

ال  ،يةساااااتياقالضاااااربة اال ة   لىضاااااطر مالدولة   جا 
أساااااااااااااا حة نأو ة ال طر من  ف  حال كان سااااااااااااااي ما
 بهدف الحفا  ع ى الس   واألمن الدوليين. ؛فتاكة

يأض  أصحاب التفسير الأاس  أن   اا وأخير  خامس  
األعماااال التحضااااااااااااااير اااة ل   نااااق  مفهأت الااادفااااع 

و مكن  فسااااااير هذا  51.هوقيأ  هال اااااارع  وشااااااروط
واضاااااااااع  الميثاق ورغيته   ةني    ى أن  الصااااااااامت ع

ا ا جهت ل حفا  ع ى الدفاع ال اارع  الم رر ساااب   
 52ف  العرف الدول   ون أي  عديل ع يه.

بعد عر  كل من التفسير الضي  والأاس  ل ما ة 
التفسااااااير الضااااااي   أرقةدع  ال ( من الميثاق، 51)

ات عدة. اسااتند أصااحاب التفسااير سااأ غألسااياب وم

 .288 حسأن، "مأقأ ال انأن الدول ،" 49
50 Alexandrov, Self-Defense against the Use of Force, 
150.  

 .286السأ دي، "مد  م روعية الدفاع ال رع  االستياق ،"  51
 .122" االستياقية، العسكر ة الضربات م روعية مد األمين، " 52
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اساا   لى مصااط   "ح  طييع " الأاساا  ب ااكل أساا
مفهأت  لي ألأا  ن   ( 51الذي ور  ف  بداية الما ة )

 غل الدفاع ال اااااااارع  االسااااااااتياق  العرف  الساااااااااب 
أصاااحاب التفساااير الضاااي  يعتيرون  ا.  ال أنساااار   

أن مصاااااااااط   "ح  طييع " باء ل تاكيد ع ى ح  
الدول األصااااايل ف  ممارساااااة ح  الدفاع ال ااااارع  

 ون انتظار مج س  ،مسااااااا  بعد  عرضاااااااها لهجأت 
االعتما  أن  األمن ليتصاااااارف. يضاااااااف  لى ذل ، 

 غير ع ى سااااااااكأت األعمال التحضااااااااير ة اسااااااااتنا 
الدفاع  ساااااأ غلت ي احده ليس كافو فالساااااكأت  ؛سااااا ي 

 تينى الأرقة ال اااااااااااااارع  االسااااااااااااااتياق . وبالنتيجة، 
التفساااااير المأضاااااأع  المين  ع ى أسااااااس قانأن  

حساااااااااااب ا فاقية متمثل ب أاعد  فساااااااااااير المعاهدات 
فيينا. وهذا ما اعتمده أصااحاب التفسااير الضااي   ذ 
ير كز التفساااااااااير ب اااااااااكل أسااااااااااسااااااااا  ع ى المعان  

ومد  انسااااااااااااااجات ومأاممة الما ة  ،الطييعية ل لفا 
 ( م  ال ر  من الميثاق ونصأصه باكم ها.51)

مد  شرعية الدفاع ال رع   أرقةال عالج  فيما ي  
ن خالل عر  م ،االسااااااااااااتياق  ف  ال انأن الدول 

 ،بعض الممارسااااااااااااات الدولية وال ضااااااااااااايا التطيي ية
سااااااااااااااأاء الحااالت الت  ُنظرت أماات محكماة العادل 

أو     الحاالت الت  ل   ،الدولية وصدر فيها قرار
  عر  ع ى المحكمة. 

                                                           
ا ممكن اعتيارها مساااااااااندة  1949كأرفأ لساااااااانة  قناة قضااااااااية 53 أيضاااااااا 

 ل  ضايا الثالث فيما يتع   بعدت شرعية الدفاع ال رع  االستياق .

 المبحث الثاني:

 مدى شرعية الدفاع الشرعي االستباقي

 لى  هاااااااف  الميحااااااث الثااااااان  منالأرقااااااة تطرق  
من أبل  ؛الممارسااااااااااات الدولية والتطيي ات العم ية

اسااااااااااااااتنياا   أباه أبهزة األم  المتحادة فيماا يتع   
فالما ة  ،ب ااااااااااااارعية الدفاع ال ااااااااااااارع  االساااااااااااااتياق 

ب( من ا فاااقيااة فيينااا ل ااانأن المعاااهاادات /31/3)
 ن  ع ى اآل    "أي  عاااامااال الح  ف  مجاااال 

( 51 طيي  المعاهدة"؛ أي ممكن  فسااااااااااير الما ة )
 ف  ضأء الممارسات الالح ة والتطيي ية. 

ف  المط اااب األول مأقأ محكماااة  أرقاااةتنااااول ال 
العدل الدولية من الدفاع ال ااااااارع  االساااااااتياق  ف  
ثالث قضاااايا وه   قضاااية نيكاراغأا ضاااد الأاليات 

المتع  ة باألن طة  1986المتحدة األمر كية لسانة 
، وضااادها العساااكر ة وال ااايه عساااكر ة ف  نيكاراغأا

وقضاااااية بمهأر ة  يران اإلساااااالمية ضاااااد الأاليات 
، وأخيرا قضااااااااااية 2003لساااااااااانة  المتحدة األمر كية

كأن أ ضاااااااااااد بمهأر ة أوغندا الديم راطية لسااااااااااانة 
فتركز أما فيما يتع   بالمط ب الثان ،  2005.53
وه   ،ع ى قضاااااااااااااية  ولية شاااااااااااااهيرة ومهمة الأرقة

العدوان اإلسااااااااااارامي   ع ى المفاعل النأوي العراق  
ل   عر  أمات محكمة العدل  ، الت 1981لساااااانة 
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ا من ب ياااااة أبهزة األم  الااااادولياااااة وإنماااااا القااااات ر   
 54المتحااادة مثااال مج س األمن والجمعياااة العااااماااة.

 لى بانب أزمة الصاأار خ الساأفيتية ف  كأبا لعات 
( لسانة 3314، وقرار الجمعية العامة رق  )1962
 .ب ان  عر ف العدوان 1974

 المطلب األول:

الدفاع الشرعي االستباقي في ضوء أحكام 
 محكمة العدل الدولية

لثالث قضاااايا نظر ها محكمة  يعر  هذا المط ب
قفهاااا من الااادفااااع العااادل الااادولياااة، ل تعرف ع ى مأ 

 ال رع  االستياق  

: قضيييييييييية نيكاااووا ضيييييييييد الوال ا  المتحدة  أوالا
المتعلقة باألنشيييييييييطة  1986األمريكية لسييييييييينة 

 العسيييييييييكرية والشيييييييييبغ عسيييييييييكرية في نيكاااووا
 55وضدها.

 تجساااد حيثيات ال ضاااية باختصاااار ب ااان الأاليات  
المتحاادة هجمااات ع ى  ق ي  نيكاااراغأا خالل الفترة 

ثاال الهجأت ع ى ماادينااة كأرنتأ، م 1983-1984

                                                           
المتع  ة بهجأت  سااااااااراميل ع ى  1967قضااااااااية حرب يأنيأ لساااااااانة  54

ا من ال ضااااااااااااااايا المهمة في ما يتع   بالدفاع ثالث  ول عربية، أيضاااااااااااااا 
 ال رع  االستياق .

انظر  قرار محكمة العدل الدولية ف  "ال ضاااااية المتع  ة باألن اااااطة  55
العساااااااكر ة وال ااااااايه عساااااااكر ة ف  نيكاراغأا وضااااااادها )نيكاراغأا ضاااااااد 

المتأفر ع ى  .1986حز ران  27الأاليااات المتحاادة األمر كيااة("، ف  
 الرابط التال  بال  ة اإلنج يز ة 

وقاعدة بأ أساااااا  اليحر ة، واختراق األبأاء الجأ ة 
النيكااااااااراغأ اااااااة والتح ي  فأقهاااااااا، وغيرهاااااااا من 

ونتيجة لما    ذكره أعاله،   دمت  56ات.بالضاااااااااااااار 
نيكاااراغأا بط ااب  لى محكمااة العاادل الاادوليااة ل نظر 

من أبااال أن  كأ الأالياااات  ؛ف  هاااذه ال ضااااااااااااااياااة
تحمي ها المسااااا ولية لو  ،ال أة المتحدة عن اسااااات دات

ا عن أفعالها غير الم اااااااااروعة الت    اااااااااكل انتهاك  
 ؛لميثاااااق األم  المتحاااادة وال ااااانأن الاااادول  العرف 

كأنهاااا  تعاااار  م  ميااادأ حظر اساااااااااااااات ااادات ال أة 
    أ كي  وال  صاا   أن  ُ  ،المساا حة ب ااكل صاار  

 57ع ى أنها  فاع شرع .األعمال 

من قيل الأاليات  قررت المحكمة أن اساات دات ال أة
ها سااااااااااأ  وأن   ،المتحدة ي الأ ال اااااااااارعية الدولية
ألنه ال  تأفر فيه  ؛ع ى أنه  فاع شاااارع  مرفأ 

( من الميثاق. فيداية، يجب أن 51شااارو  الما ة )
 كأن األفعال غير الم روعة الت  مارستها الدولة 

ووصااااااااااا ت  لى هجأت مسااااااااااا   لك  يت   غهرتقد 
 ااادات الااادفااااع  فعيااال ح  الااادولاااة األخر  بااااساااااااااااااات

( من 211ال ااااارع ؛ وهذا ما نصااااات ع يه الف رة )
فرأت المحكمااة أن األفعااال غير  58قرار المحكمااة.

https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-
19860627-JUD-01-00-EN.pdf 

 .29الميروك، "الدفاع ال رع  االستياق ،"  56
 المرب  الساب . 57

58  Para. (211): “The Court has recalled above 

(paragraphs 193 to 195) that for one State to use 
force against another, on the ground that that State 
has committed a wrongful act of force against a third 
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الم ااااااااااروعة الت  ار كيتها نيكاراغأا ل   صاااااااااال ول  
الهجأت المس  . و   التاكيد ع ى أنه   لى حد       ر 

لتفعيل ح  الدفاع ال اارع  ساايكأن من الضااروري 
 دات ال أة )    الت  التمييز بين أخطر أشكال است

ا( من أشااااااااااكال أخر  أقل ا مساااااااااا ح    ااااااااااكل هجأم  
  59( من الحك .191خطأرة خالفا ل ف رة )

قررت محكمة العدل الدولية أن يضاااااف  لى ذل ، 
الدول ال  م   الح  ف  الر  المسااااااا    حت مظ ة 
الاااااادفاااااااع عن النفس ل فعااااااال الت  ال  رقى  لى 

ة فنصااااااااااااات ف  الف ر  ،مساااااااااااااتأ  الهجأت المسااااااااااااا  
" ن ممارسااااااااااة الح  ف  الدفاع الجماع    (232)

ا وقأع هجأت مساااااااااااا  ؛ عن النفس يفتر  مسااااااااااااي   
  احتأت. كما يكأن من الأاضاا  أن الدولة ضااحية"

  60.ه( ع ى المضمأن نفس195الما ة )

وف  نهاية الحك  ور  ف  الف رة الثانية اآل    " ن 
ا م ابل ثالثة،  رفض المحكمة باثن  ع ااااار صاااااأ   

 ير ر الأالياااااات المتحااااادة األمر كياااااة المتمثااااال ف  
الدفاع الجماع  عن النفس فيما يتع   باألن اااااااطة 

                                                           
State, is regarded as lawful, by way of exception, 
only when the wrongful act provoking the response 
was an armed attack” . 
59 Para. (191): “It will be necessary to distinguish the 
most grave forms of the use of force (those 
constituting an armed attack) from other less grave 
form” . 
60 Para. (232): “The exercise of the right of collective 
self-defence presupposes that an armed attack has 
occurred; and it is evident that it is the victim State”; 
Para. (195): “The exercise of this right is subject to 
the State concerned having been the victim of an 
armed attack” . 

 . 31الميروك، "الدفاع ال رع  االستياق ،"  61

العسااااكر ة وال اااايه عسااااكر ة ف  نيكاراغأا وضاااادها 
ذكر  كما 61الت  ه  مأضااااااااااااااأع هذه ال ضااااااااااااااية".

   "المحكمة ل   جد من وقام  ما يا  ال اضااااا  ن 
يات المتحدة أن أفعالها ال ضية ما ييرر ا عاء الأال

عدت  ليل ي كد وهنا  62ا".ا شاااااااااااااارعي    ااااااااااااااكل  فاع  
شااااااارعية الدفاع ال ااااااارع  االساااااااتياق  كصاااااااأرة من 

الأاليات المتحدة   ن  سأ غصأر الدفاع ال رع . 
 فاع شااارع  بانها ما شااانته من هجمات عساااكر ة ل

 يجانب الصأاب وال أساس له من الصحة. أمر 

العدل الدولية ف   أن محكمةيمكن اعتيار ذل  وب
ت  التفساااااااااير الضاااااااااي  لن  قضاااااااااية نيكاراغأا  ين  

 63ب كل غير مياشر. ه( وأكد 51الما ة )

قضييييييية ةمهواية اإلران ا سيييييي مية ضييييييد ثانياا: 
 2003.64لسنة  الوال ا  المتحدة األمريكية

، قدمت بمهأر ة 1992  اااااااااااااار ن الثان   2ف   
ا برف   عأ  أماات محكماة  يران اإلسااااااااااااااالمياة ط يا  

 ،العدل الدولية ضاااااااااااااااد الأاليات المتحدة األمر كية

62 Alexandrov, Self-Defense against the Use of Force, 
230.
  
63 Alexandrov, Self-Defense against the Use of Force, 
232. 

انظر  قرار محكمة العدل الدولية ف  "ال ضااااااية المتع  ة بمنصااااااات  64
دة األمر كية("، أر ة  يران اإلساااااااالمية ضاااااااد الأاليات المتحالنفط )بمه

. المتأفر ع ى الرابط التاااال  باااال  اااة 2003  ن  اااااااااااااار ن الثاااا 6ف  
 اإلنج يز ة  

https://www.icj-cij.org/files/case-related/90/090-
20031106-JUD-01-00-EN.pdf 
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وف   65فيما يتع   بتدمير منصات النفط اإليرانية.
ط يها، وضاااااااااحت  يران أن هجأت السااااااااافن الحربية 
التاااابعاااة ل يحر اااة األمر كياااة أ    لى  ماااار ثالثاااة 

عات إلنتاج النفط اليحري  م كها و  اااااااااااااا  ها مجم  
ل  انأن  اا أساااااسااااي  ألغرا   جار ة مما ي ااااكل خرق  

 66الدول .

أشااارت المحكمة  لى قاعدة  فيد  "حيث أن الدفاع 
ال ااااااااااارع  ال ييرر  ال التدابير الت   تناساااااااااااب م  
الهجأت المسااااااا   والالزت لالساااااااتجابة لها" باعتيارها 

كما  67"قاعدة راسااااااا ة ف  ال انأن الدول  العرف ".
( من ال رار وضااحت المحكمة فيها 51الف رة ) أن 

أن  كأن ذات طييعاااة م ه اااة  أن الهجماااات يجاااب
لهجأت مساااااااااااااا   باااالمعنى الم صااااااااااااااأ  ف  الماااا ة 

وخ صاااااااااااااااات المحكمااة  لى أن الهجمااات  68،(51)
المزعأمااااة إليران ال  رقى  لى مسااااااااااااااتأ  الهجأت 
المساااااااااااااا   الاااذي يفضاااااااااااااا   لى الح  ف  الااادفااااع 

                                                           
65 Ruwanthika Gunaratne, “ICJ Cases relating to Self-

Defense and other matters related to the Use of 
Force (1984 – 2017),” Introduction to Public 
International Law, accessed 4 March 2018, 
https://ruwanthikagunaratne.wordpress.com/2017
/08/17/list-of-icj-cases-relating-to-self-defense-and-
other-matters-related-to-the-use-of-force/ 
66 ibid. 

 .176، الف رة 94، 1986عدل الدولية لسنة   ار ر محكمة ال 67
68 Para. (51): “Therefore, in order to establish that it 
was legally justified in attacking the Iranian 
platforms in exercise of the right of individual self-
defence, the United States has to show that attacks 
had been made upon it for which Iran was 
responsible; and that those attacks were of such a 
nature as to be qualified as "armed attacks" within 
the meaning of that expression in Article 51 of the 

ال اااااارع ، وبالتال  ال يح  ل أاليات المتحدة شاااااان 
 هجمات ع ى منصات النفط اإليرانية. 

( من الحك  ال  ص   78لنتيجة، وخالفا ل ف رة )وبا
 ربمااة هجمااات الأاليااات المتحاادة ع ى أنهااا  فاااع 

وف  هذا  اكيد  ،شاااااااااارع  منسااااااااااج  وأحكات ال انأن 
ع ى عدت أخذ المحكمة بما يعرف بالدفاع ال رع  

 69االستياق .

ا:  ثا ية ثال نة القضييييييييي كونغو ضييييييييييد أووندا لسييييييييي
2005.70 

الجي   غزو عأ  باااذور هاااذه ال ضااااااااااااااياااة لأاقعاااة 
 ،األوغندي أبزاء من بمهأر ة الكأن أ الديم راطية

أقامت الكأن أ ف  وقت الح   عأ  قضاااامية ف د 
ضااااااد أوغندا بساااااايب العدوان المساااااا  ، واساااااات الل 
مأار هااااااا الطييعيااااااة، وم ت أ انتهاااااااكااااااات ح أق 

سااااااااييت المحكمة ف  قرارها أن  .اإلنسااااااااان األخر  
ل   كن  ال اارو  المسااي ة لممارسااة الدفاع ال اارع 

United Nations Charter, and as understood in 
customary law on the use of force”. 
69  Para. (78): “The Court thus concludes from the 
foregoing that the actions carried out by United 
States forces against Iranian oil installations on 19 
October 1987 and 18 April...since those actions 
constituted recourse to armed force not qualifying, 
under international law on the question, as acts of 
self-defence...” 

انظر  قرار محكمة العدل الدولية ف  "ال ضاااااية المتع  ة باألن اااااطة  70
المساااااااا حة ف  أراضاااااااا  الكأن أ )بمهأر ة الكأن أ الديم راطية ضااااااااد 

المتأفر ع ى الرابط اآل    .2005 كااااانأن األول 19أوغناااادا("، ف  
 بال  ة اإلنج يز ة 

 https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-
19860627-JUD-01-00-EN.pdf 
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ألن أوغندا  ؛متأفرة ف  أفعال الكأن أ ضااااد أوغندا
ل   كن عرضاااااااااااااااة لهجمات مساااااااااااااا حة من ال أات 

ا باغ يية سااااااتة ع اااااار صااااااأ    71المساااااا حة ل كأن أ.
م ابل صاااااااااااأت واحد يك اااااااااااأ ال رار أن بمهأر ة 
أوغندا، من خالل االن را  ف  أن ااااااطة عسااااااكر ة 
ضااد بمهأر ة الكأن أ الديم راطية ع ى أراضاايها، 

كاات مياادأ عاادت اساااااااااااااات اادات ال أة ف  العالقااات انته
ل    يل المحكمة بالدفأع الت   مسااكت   72الدولية.

بها بمهأر ة أوغندا بان األفعال الت  مارساااااتها ما 
ه   ال  فاع شااارع . ومن الجدير بالذكر، التاكيد 

ا من الممكن ع ى شااااار  وقأع هجأت مسااااا   أيضااااا  
اساااااااتنياطه من الرأي االسااااااات ااااااااري لمحكمة العدل 
الدولية ب اااان شااارعية التهديد باألسااا حة النأو ة أو 

( 38الف رة )ف  ا  حديد   ،1996اساااات دامها لساااانة 
 73(.41و)

وف  خالصااااااااة هذا المط ب، وع ى الرغ  من عدت 
 عر  أي من قرارات المحاك  الساب ة  لى مسالة 

 ال  ،الدفاع ال ااااارع  االساااااتياق  بالتحديد ومياشااااارة
ربطاات بين  أن المحكمااة ف  كاال من ال ضااااااااااااااااايااا

الدفاع ال اااااارع  وبين اشااااااترا  وقأع هجأت مساااااا   
أن المحكمة ل    تن  وال باي  ستنتج الأرقة فع  . 

                                                           
71  Para. (147): “Since the preconditions for the 

exercise of self-defence do not exist in the 

circumstances of the present case, the Court has no 

need to enquire whether such an entitlement to self-

defence was in fact exercised in circumstances of 

necessity and in a manner that was proportionate”. 
72 Para. (1): “By sixteen votes to one, Finds that the 

Republic of Uganda, by engaging in military 

 حاااالاااة أن مجر  التهااادياااد بااااساااااااااااااات ااادات ال أة كااااف  
بمفهأت الم الفة و  .لممارسااااااة ح  الدفاع ال اااااارع 

ا منها ل دفاع ال ااااااارع مأقأ المحكمة  عد  يُ   رفضااااااا 
محكمة العدل وهذا الرفض من قيل  ،االسااااااااااااااتياق 

الأقت  ف  الدولية ل دفاع ال ااااااارع  االساااااااتياق  هأ
( من 51 اييد ل تفسااااااااااير الضااااااااااي  ل ما ة ) هنفساااااااااا

 الميثاق.

 المطلب الثاني:

لألمم موقف مجلس األمن والجمعية العامة 
 من الدفاع الشرعي االستباقيالمتحدة 

يعر  هذا المط ب لثالث مناسيات يست أ منها 
الااااااادفااااااااع ال اااااااااااااارع  تحااااااادة من مأقأ األم  الم

 االستياق  

: العدوان ا سيييييييييراايلي عل  المفاع  النوو   أوالا
  .1981العراقي سنة 

أشاااااااهر ال ضاااااااايا الت      حد  هذه الحا ثة  مثل 
فيها االستنا   لى الدفاع ال رع  االستياق  ب كل 

، هابمت  ساااااااااااااراميل 1981ف  عات  74صااااااااااااار  .
محطة نأو ة ف  العراق كانت ُ ساااااااااات دت ألغرا  

activities against the Democratic Republic of the 

Congo…violated the principle of non-use of force in 

international relations and the principle of non-

intervention”. 
73 Van den hole, “Anticipatory Self-Defence,” 73-74.  

 .324 السأ دي، "مد  م روعية الدفاع ال رع  االستياق ،" 74
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كان  75عن طر   قصااااااأ مركز أبحاث. ،ميةساااااا 
هجأت  سراميل يستند ف ط  لى ال عأر بالتهديد من 
العراق بتطأ ر قناااابااال نأو اااة؛ بينماااا كاااان الهجأت 

الهجأت اإلسااااااااارامي    76.المسااااااااا   من العراق غامي ا
ا ع ى ع ى المفااااااعااااال النأوي العراق  ل  يكن ر   

ذلاا  يكأن  ااذرعهااا بااان مااا وباا ،عاادوان من العراق
ا ل  انأن.ا شاااااااارعي  مارسااااااااته ي ااااااااكل  فاع    77ا م الف 

قاااال  "الضاااااااااااااارباااة  "Yoram Dinstein"فاااالف ياااه 
ا لضاااااااااااارب  الأقامية ل   كن ميرر ا قانأني ا صااااااااااااحيح 

كمااا  78.المفاااعاال النأوي المعروف باااألوساااااااااااااايراك"
أن "الدفاع ال رع   "Randelzhofer"الف يه  وأكد

 االسااتياق " المعروف أيضااا باساا  "الدفاع ال اارع 
 79(.51الأقام " ال يتف  م  الما ة )

( 487وقااد صاااااااااااااااادر قرار من مج س األمن رق  )
نصت الف رة األولى  80أ ان  سراميل. 1981لسنة 

من ال رار ع ى اآل    "ي ااااااااااااااجااب ب ااااااااااااااادة ال ااارة 
ا  العسااااااكر ة اإلساااااارامي ية الت    ااااااكل خرق ا فاضااااااح 
لميثاق األم  المتحدة ولميا   الساااااااااااااا أك الدول ". 

                                                           
أكد مندوب الطاقة الذر ة ألعضاء مج س األمن ع ى التزات العراق  75

الدوري. يضاااااااف  لى ذل ،  اكيد  النأوي ل فح  اباخضاااااااع برنامجه
الساااااا مية ل يرنامج النأوي  العديد من الدول ف  خطابا ه  ع ى الطييعة

 .82العراق . انظر المرب  الساي ، 
76 Wood, “International Law and the Use of Force,” 
358.  
77 Harry Borowski, “Preventive Use of Force and the 
Just War Theory” (PhD Dissertation, Tulane 
University: United States, 2013), 114. 
78 ibid, 116.  
79 Alain Pellet, “The Charter of the United Nations: A 
Commentary of Bruno Simma's Commentary,” 

مج س األمن بذل ، وإنما ألزت  سااااااراميل  ول  يكتأ  
( 6حيث ن  ف  الف رة ) ،بالتعأ ض عن أفعالها

عااا اااى اآل ااا   "ياااعاااتااايااار أن لااا اااعاااراق الاااحااا  فااا  
التعأ ضاااااااااااااااااات المالمماااة عن الااادماااار الاااذي كاااان 

المناااادوب ال ين  لااااد  األم  وقااااال ضااااااااااااااحيتااااه". 
المتحدة  "بينما منحت الما ة الحا ية وال مساااااااااااأن 

دة الااااادول ح  الااااادفااااااع من ميثااااااق األم  المتحااااا
ال رع  عند وقأع اعتداء مس   ضد  ولة عضأ، 
فاادنااه ال يأبااد ف  أي مأضاااااااااااااا  من ميثاااق األم  
المتحدة ما ي كد ع ى بأاز الضاااااربات االساااااتياقية 
الت   عتير غير متأاف ة م  أهداف وروح وميا   

و    اييد هذا المأقأ من العديد  81األم  المتحدة".
ساااااأر ا، و  أغأساااااالفيا، و ا، من الدول ومنها  ساااااياني

 82وباكستان.

يضاف  لى ذل ، صدور قرار من الجمعية العامة 
"العدوان  اااااااااااااالمعنأن ب 1981( لسنة 36/27رق  )

اإلساااااااارامي   ع ى المن ااااااااقت النأو ة العراقية وآثاره 
ال طيرة ع ى النظاااات الااادول  الثاااابااات فيماااا يتع   

Michigan Journal of International Law 25 (2003): 
135.  

(، 1981حز ران  19، )S/RES/487، 487قرار مج س األمن  80
 متأفر ع ى الرابط 

www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S

/RES/487(1981)&referer=http://www.un.org/en/sc

/documents/resolutions/1981.shtml&Lang=E  
-329السااااااأ دي، "مد  م ااااااروعية الدفاع ال اااااارع  االسااااااتياق ،"  81

330. 
 .330المرب  الساب ،  82

158

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/487(1981)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1981.shtml&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/487(1981)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1981.shtml&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/487(1981)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1981.shtml&Lang=E
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باسااااااات دات الطاقة النأو ة ف  األغرا  السااااااا مية، 
و ن  الف رة األولى  83لساااااااااااااا   واألمن الدوليين".وا

من ال رار ع ى اآل    " دين ب أة  سااااااااراميل لعم ها 
العدوان  المتعمد الذي ل  يسااااااااااااااي  له مثيل والذي 
ار كيتااااه انتهاااااكااااا لميثاااااق األم  المتحاااادة وقأاعااااد 

ا ا بديد  الس أك الدول ، األمر الذي ي كل  صاعد  
رق الدول الت  ا..." فع ى الرغ  من عدت  طوخطير  

أ انت هذا الهجأت ل دفاع ال اااااااااااااارع  االسااااااااااااااتياق  
ه  ،ب ااااااااااااااكل مياشاااااااااااااار   قرار ا  فدن مأقفه  يمكن عد 

عدت اعترافه  ب ااااااااارعية الدفاع بمن الدول  اضااااااااامني  
وأخذه  بالتفساااااااير الضاااااااي   ،ال ااااااارع  االساااااااتياق 

 (. 51ل ما ة )

أزمة الصييييييواايف السييييييوفيتية في كو ا عام ثانياا: 
1962. 

أع ن رميس الأاليات  1962  اار ن األول  22ف  
بأن كينيااااادي عن عزماااااه فر  حجر المتحااااادة 

من  اع ى كأبااااااا (naval quarantine) بحري 
ع ى الت    من أي صااااااااااااااأار خ  هاااابياااار  أبااال 

ن مثل هذه   ذ  ،هاسااااااااااااااأفيتية ساااااااااااااار ة متأابدة في
 اوشاايك   ااألساا حة ذات الدمار ال ااامل   ااكل  هديد  

                                                           
العدوان اإلساااااارامي   ع ى المن ااااااقت  ،36/27قرار الجمعية العامة  83

النأو ة العراقياة وآثاره ال طيرة ع ى النظاات الدول  الثاابت فيماا يتع   
باساااااااااااات دات الطاقة النأو ة ف  األغرا  الساااااااااااا مية، والساااااااااااا   واألمن 

(، متأفر ع ى 1981  ر ن الثان   13) A/RES/36/27الدوليين، 
 الرابط 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?sy
mbol=A/RES/36/27&referer=http://www.un.org/de

 ن عااادت  84الأالياااات المتحااادة.ل من الأطن  ف  
  انااة مج س األمن لهااذه األعمااال من خالل قرار 

ع ى قيأل المجتم  الدول  لفكرة الدفاع  ليس  ليال  
فمن المع أت أن الأاليات  ؛ال ااااااااااااارع  االساااااااااااااتياق 

لديها  ،ف  المج س ا امم   اكأنها عضاااااااااااااأ   ،المتحدة
ح  اسااااات دات الفيتأ ف  أي قرار ليس لصاااااالحها. 

ذل ، ل   سااااات دت الأاليات المتحدة أو  ضاااااافة  لى 
 مساااااأ غ االدول الم  دة الدفاع ال ااااارع  االساااااتياق  

ع ى عدت   ليال  قد ُيحمل وهذا  ا،صاااااااااار ح   اوسااااااااااند  
اسااتعدا  أو  ر   المجتم  الدول  ف  اساات دات هذا 

وبهذا يت  ضاااااااااحد الرأي ال امل  85الساااااااااند ال انأن .
بان ال ضااااااية المعروضااااااة  ليل قأي ع ى شاااااارعية 

 دفاع ال رع  االستياق .ال

( لسيييييييينة 3314قراا الجمعية العامة اقم )ثالثاا: 
 .بشأن تعريف العدوان 1974

ع ى التهديد باساااااااااااااتعمال ال أة هذا ال رار ل  ين  
وإنمااا ن  ع ى  ،المساااااااااااااا حااة ف   عر فااه ل عاادوان

حيث عرف  ،االساااااااااااات دات الفع   ل  أة المساااااااااااا حة
العدوان بانه  "اساااااات دات ال أة المساااااا حة من بانب 
 حد  الدول ضااااااااااد ساااااااااايا ة ووحدة األراضاااااااااا  أو 

pts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&L
ang=A  
84 Thomas M. Franck, Recourse to Force: State Action 
against Threats and Armed Attacks (United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2002), 99-
100. 

-315السااااااأ دي، "مد  م ااااااروعية الدفاع ال اااااارع  االسااااااتياق ،"  85
316. 

159

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/27&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/27&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/27&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/27&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
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االساااااات الل السااااااياساااااا  لدولة أخر  أو باي طر  ة 
ف  و  86أخر  ال  تف  م  ميثااااق األم  المتحااادة".

 2003أي أل  23ب سااااااااااااااة الجمعية العامة بتار خ 
ة "كأف  األمين العااات ل م  المتحااد أيااد هااذا الرأي

أنان" الذي رفض فكرة الضااااااااااااااربات االسااااااااااااااتياقية 
 ا لضااااااياع ال اااااارعية الدولية و جاهال  واعتيرها ساااااايي  

 87لدور مج س األمن واألم  المتحدة ب كل عات.

الحااااااالت الت     ذكرهاااااا من  أرقاااااة ي   ال ن واآل
خالل أخذ حالة افتراضااااااااااية أن الدولة )س( ل      
باي هجأت مس   ضد الدولة ) (،  ال أن الدولة 

فحيازة األساااااااا حة  ،) ( ف ط  م   أساااااااا حة نأو ة
ا وال  كف   ،هذه وحدها ال   اااااااااااكل هجأم ا مسااااااااااا ح 

لتكأن قاعدة شاااااااااااااارعية ل دفاع ال اااااااااااااارع . فدذا    
لتفعيل  ألسااا حة هأ  هديد كاف  التسااا ي  بان حيازة ا

 لى أن كل  أرقةصااااااال ال الدفاع ال ااااااارع ، فيذل  
 ولة  م   أساااااااااح ة نأو ة   اااااااااكل هدف ا م اااااااااروع ا 

 ، ث   نااااهل هجأت؛ وهأ مااااا يناااااف  المنط  والع اااال
 ( من الميثاق.51ي الأ صراحة الما ة )

 خاتمة:

ف  بيان مد  شاااااااااارعية الدفاع  حثأن الي يتضاااااااااا 
 المأضاااااأعات بدال  أكثر ال ااااارع  االساااااتياق  من 

ا ف  ال انأن الدول  العات. وعدت وضااااااااااااااأح و ع يد  

                                                           
كانأن  XXIX (14 ،العدوان عر ف ، 3314قرار الجمعية العامة  86

(، ماااااااااااتاااااااااااأفااااااااااار عااااااااااا اااااااااااى الاااااااااااراباااااااااااط اآل ااااااااااا   1974األول 
http://hrlibrary.umn.edu/instree/GAres3314.html  

الن  الت اار ع  هأ أساااس الجدل الحاصاال حأل 
 حديد مد  شاارعية الدفاع ال اارع  االسااتياق  من 

أ   غياب الن  الت اااااار ع  الأاضاااااا  ل د عدمه. 
أن   أت بتفساايره  فساايرات متياينة وم ت فة بما  لى 

لحها، حيث يت   حميل يتماشاااااى و تأاف  م  مصاااااا
فتارة  يت  التأساااا  ف   فسااااير  88،الن  فأق طاقته

  .الن  و ارة  أخر  يت  التضيي  ف   فسيره

 ضااااافة  لى غياب الن  الت اااار ع  الجازت، هناك 
ف دان ألحكات قضااااااااااااامية من محكمة العدل الدولية 
 تطرق ل دفاع ال ااارع  االساااتياق  ب اااكل مياشااار، 

برفض أو  اااييااد الاادفاااع  اصاااااااااااااار حاا   او اااخااذ حكماا  
وع ى الرغ  من  أافر  89ال اااااااااااااارع  االسااااااااااااااتياق .

قرارات من محكماااة العااادل الااادولياااة  عاااالج الااادفااااع 
 ال أن هذا يترك المجال  ،ال اااااااااااارع  ب ااااااااااااكل عات

ا ف   لالبتهااااا ات الف هيااااة وال يعط  قرار ا قاااااطعاااا 
 مسالة الدفاع ال رع  االستياق . 

المنهج  أرقةولكن ف  ال الصااااااااااة، ونتيجة ا ياع ال
التح ي    لى بااااااااناااااااب المنهج الأصاااااااااااااااف     

من خالل العااديااد من األسااااااااااااااااانيااد  ،االسااااااااااااااتاادالل
ع ى عدت شاااااااااااااارعية الدفاع ال اااااااااااااارع   ،ال انأنية

. أرقةاالساااااتياق ، وف  ذل   بابة ع ى  شاااااكالية ال
    لى عدة نتامج، أهمهاأرقة ال توقد  أص 

 .349 ،" السأ دي، "مد  م روعية الدفاع ال رع  االستياق 87
 .351 مرب  الساب ،ال 88
 المرب  الساب . 89
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من  ،عدت شاااارعية الدفاع ال اااارع  االسااااتياق  أوال،
ل  طيي  قأاعد  فساااااااااير المعاهدات الأار ة ف  خال

ا فاااقيااة فيينااا ل ااانأن المعاااهاادات ع ى ن  المااا ة 
( 51( من ميثاااااق األم  المتحاااادة. فااااالمااااا ة )51)

قصاارت ح  الدفاع ال اارع  ف  حال  ح   شاار  
 .وقأع هجأت مس   فع   وليس محتمال  

صاااحة التفساااير الضاااي  ل ما ة  أرقةال تأكد ثانيا،
 ،التطيي ات والممارساااااااااات الدولية ( من خالل51)

ن المجتم  الااادول  أ ان عااادة هجماااات أو  حياااث 
ضااااااااااااااربات اسااااااااااااااتياقية وأعرب عن عدت رغيته ف  
 ،التأساااااا  ف  االسااااااتثناء ال ا  بالدفاع ال اااااارع 

( وقرار 487وأشااااااااااااااهرهااا قرار مج س األمن رق  )
 1981( لسااااااااااااااناااة 36/27الجمعياااة العااااماااة رق  )

ي   ع ى المفاعل الُمدينين ب اااااااادة ل هجأت اإلساااااااارام
النأوي العراق . فهذه اإل انات المتكررة  ليل ع ى 

ا ع ى اال عاااااء ر    ،انتفاااااء الركن المعنأي ل عرف
ال امل بصحة الدفاع ال رع  االستياق  بناء ع ى 

 90ن أء عرف  ول  بديد.

ا ع ى أحكات محكمة أيضاااااااااااااا   ت الأرقةاعتمدثالثا، 
الدفاع العدل الدولية كاساااااااااانيد   كد عدت شااااااااارعية 

ال ااااااارع  االساااااااتياق . ومن أه  ال ضاااااااايا قضاااااااية 
األن اااطة العساااكر ة وال ااايه عساااكر ة ف  نيكاراغأا 

، وقضاااااااااااااية بمهأر ة  يران 1986عات  هاوضاااااااااااااد

اإلسالمية ضد الأاليات المتحدة، رفضأا ا عاءات 
ل ياب  ؛الدول بح ه  ف  اساااتعمال الدفاع ال ااارع 

رفض ضااااامن  لحاالت وهذا هجأت مسااااا   مساااااي  
ع ال اااااااااارع  االسااااااااااتياق . و اييدا لما سااااااااااي ، الدفا

( ساااااااانة 3314صاااااااادور قرار الجمعية العامة رق  )
فتعر ف العدوان ل   ،ب ااان  عر ف العدوان 1974

ين  ع ى التهديد باست دات ال أة أو اعتياره صأرة 
 من صأر العدوان. 

 لى أن ال اااانأن  أرقاااةال ت أصاااااااااااااا ااا اابعييا وأخيرا،
أو العم ية ال ي ر  الدول  سأاء من الناحية النظر ة

ألن االقرار  ؛ب اااااارعية الدفاع ال اااااارع  االسااااااتياق 
ب ااااارعية الدفاع ال ااااارع  االساااااتياق  الذي يسااااام  

ف  حال وبأ  هجأت محتمل أو  ،باساااااااااات دات ال أة
ي  ي  لى  ل اااء فاااع يااة ن  المااا ة  ، هااديااد ف ط

الذي ي كد حظر اسااااااااتعمال ال أة، وساااااااا ب ( 2/4)
دابير ال م ، صاااااااااااااالحيات مج س األمن من أخذ  

خاصاااااااة الدول  ،ا اسااااااات الل الدول لهذا الح وأخير  
مما  ؛لتح ي  مصااااااااااالحها ال اااااااااا صااااااااااية ،العظمى

سااااااااااااااي  ي  لى ز ا ة ف  اسااااااااااااااتعمال ال أة المنفر ة 
ف  غل انت اااار أسااا حة الدمار  ،وانت اااار الفأضاااى

كل ما ذكر يصاااال بالنتيجة  لى  جر د  91ال ااااامل.
لى حالة أن بنا   والعأ ةاألم  المتحدة من غايتها 

 92ال أي ياكل الضعيأ.

                                                           
 .352المرب  الساب ،  90
 .353 المرب  الساب ، 91

 المرب  الساب . 92
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  *يارا الزعاريرو  ميرا خياط، ناديا أبو عليا
 

 قراءة في مكونات قطاع العدالة:
  **فلسطين في ضوء تجارب مقارنة

 مقدمة

كةا  لعةدو وجةود دةدود و  .مؤسيةا بةاقف المة   تةهعطة  عققأثةت  قطاع العدالة  يةف يطيةطصع بةعو ا  واجه ي
. كما تعزيز هذه المعوقا يف لحكومص  دور مؤسيا  االختصابا  بصع دوار واالاأليابط  يف الصقدصا  و 

ا مةةةع اادصةةة  ا ةةةو  تعةةةار  يةةةف  كةةةا  لحالةةة  االاليةةةاو اليصاسةةةف ال طيةةةطص ف دور   يةةةف جعةةة  األمةةةت أكاةةةت تعلصةةةدب
 غصا  ال ص  وقد أدى  .تعدد المصادر والمتجعصا  اللااواصباإلضاي  إل   ،زدواجص  يف العم االو  ،اليصاسا 

  ةةةوتدخ  اليطط ،شكالصا  بصع مؤسيا  قطاع العدال  وضعف الت يصق بص هاإمع إلصه  آلتوما بصع اليططا  

                                                           
  الدسةةتورو والةةدولف رال(تسةةفت. تةةا ت(طصةةف اللاداةةا  ميةةاعدا  بحةةر، يتيةةق الالةةتاي ال طيةةطص صصع ال ةةلا ، كتسةةف ال ةةصل دمةةد بةةع خطص ةة  آ  ثةةااف لطلةةااو  *

ا بأعمةا  بتحضصت األوراق المتجعص  رلهذه الورق ت ومتابع  إجتايا  متاجعتها مع قل  ماتصصع وتحتيتهةا وتحضةصتها لط  ةت مةع قلة  د. عابةا خطصة ، قةا 
 مديت معهد الحلوق يف دص ه، شاغ  ال(تسف.

إبةدار  -خةق  عةاو-ت كص  لج   ر اسص  لإلبقح اللضا ف، ي(ةا  عطة  هةذه الطج ة  متسومبا بصس ال طيطص ف أبدر الت  ،2017يف األو  مع أيطو   **
و عةد ت(طصةف اللاداةا  بتحضةصت أوراق متجعصة  تةا اتاةا  اإلجةتايا  القزمة  يةف اللطةاع اللضةا ف.  اه وعطة  ضةو  .توبصا  إلبقح اللضاي يةف يطيةطصع

الطج ة  الت اسةةص  لطميةاعد  يةف إبةدار التوبةصا ، وكااةت هةةذه الموضةوعا  تتمحةور دةو  مجطةس اللضةاي األعطةة ، لة  تيةطصا ال يةا  األولصة  مةع األوراق إ
ولهةةذا تةةةأتف هةةةذه الورقةة  كتجمصةةة  لةةةلوراق المتجعصةة  الةةةاقف بعةةةد الةةاقف يةةةف يطيةةةطصع. المؤسيةةةا  لتطةةة   مهةةالطةةةدور ال ااظةةةتب  ؛وزار  العةةد ، وال صابةةة  العامةة و 

صع. وال ت ةم  هةةذه الورقة  كاية  المؤسيةا  التةف تةةدخ  ضةمع قطةاع العدالة ، بة  ت(ت ةةف بالمؤسيةا  الةاقف الم ةار إلصهةا أعةةقه. متاجعتهةا مةع قلة  ماتصة
تجةدر  .تةهُتياعد هذه الورق  يف ت كص  ي(ت  عام  عةع أاظمة  جديةد و ةدا   متلعة  يةف دو  العةالا لت(ةو  وسةصط  لإلبةقح اللضةا ف وضةما  ك ايتةه ويعالص

الطةةةذيع اةةةتا ع همةةةا ت ةةةكص  مجطةةةس أعطةةة  ااتلةةةالف  2019ت لطعةةةاو 17ت ور16هةةةذه الورقةةة  تةةةا تحضةةةصتها قلةةة  بةةةدور اللةةةتاريع بلةةةااو  رقةةةا ر أ   اإلشةةةار  إلةةة
يإ  الورق  ال تغطف األدداف التةف تمةت بعةد  لة . وقةد تةا متابعة  ا ةت هةذه الورقة  كةو  موضةوع إبةقح اللضةاي لةا ي تةه بعةد و التةالف و التالف، لطلضاي. 

 مكع أ  ت ك  هذه الورق  مياهم  يف الجهود التامص  إل   ل . ي
 .ما لا يتد ما ي صد بغصت  ل  2018تجدر اإلشار  إل  أ  جمص  المتاج  اإلل(تتواص  الم ار إلصها يف الورق  تمت زيارتها خق  العاو 
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إلةةة  وجةةةود  ؛الت  صذيةةة  يةةةف عمةةة  اليةةةطط  اللضةةةا ص 
للس يف استلق  اليةطط  اللضةا ص ، واسةتلعاد ملةدأ 

لا ال ص  المتواز  بصع اليططا . إل  جااب  ل ، 
العطصةةةا لمهامهةةةا المحكمةةة  الدسةةةتوري  يكةةةع  لملاشةةةت  

أثت إيجابف باتجاه قطاع العدالة ،  2016او م ذ الع
ولةا تيةها  ،لةااوافالتاةل  يطا تا ف قتاراتهةا مةع ال

الم ظومةةة  الت ةةةتيعص  يةةةف سةةةد ال جةةةو  ال اتجةةة  عةةةع 
وكةةةا  للطةةة  االهتمةةةاو يةةةف  .ال اظمةةة  للطةةةاع العدالةةة 

رسةةةةا سصاسةةةةا  واضةةةةح  لت ظةةةةصا هةةةةذا اللطةةةةاع دور 
اف عةةايالتةةف مةةا زا  اإلر ةةا  كلصةةت يةةف تعزيةةز دالةة  

يف جدّي  مما أدى إل  غصا  ال ؛م ها قطاع العدال 
 اإلبقح اللضا ف وإبقح قطاع العدال . 

مجطةةةةةس اللضةةةةةاي األعطةةةةة ، لالليةةةةةا األو   خصةةةةة 
وإا اي المجالس اللضا ص  لتحيصع عمطص  االختصةار 

هةةةذا  ت ةةةاو ي .اللضةةةا ف وضةةةما  اسةةةتلق  اللضةةةاي
الليةةةةا عمةةةة  مجةةةةالس اللضةةةةاي مةةةةع دصةةةةر أهةةةةدا  

طلصعتةةةةه، واجلةةةةا  وبةةةةقدصا  المجةةةةالس ال  ةةةةأ  و 
 ،أمةةا الليةةا الاةةااف .اللضةةا ص ، والعضةةوي  والت ةةكص 

دور وزار  العةةةد  يةةةف ميةةةايل  اللضةةةا  مةةةع  يصت ةةةاو 
دصر اختصاص ميةايل  اللضةا  تأديلصبةا، والتةدريب 

 ،اللضةةةةةا ف وموازاةةةةة  المحةةةةةاكا. أمةةةةةا الليةةةةةا األخصةةةةةت
لمكااة  ال صابةة  العامة  ودورهةةا، مةع اادصةة  ياصة  

صع  ال صاب  العام  وعقق  ال صاب  العام  م  وزار  طل
و لة  مةع خةق  اتلةاع العد  والضابط  اللضةا ص . 

األسةةةطو  الملةةةار  يةةةف أاظمةةة  دو  العةةةالا الملار ةةة  
مصةةةت، و األرد ، و تةةةواس،  لط ظةةةاو ال طيةةةطص ف ماةةة 

هةذه الةدو   كو   ؛ما  يتايا وإيطالصا أج لص  و طدا 
هةةةةةةةةا ال عةةةةةةةةا ، بإبةةةةةةةةقدها اللضةةةةةةةةا ف ودصادتلةةةةةةةةتز 

 .الجااب ال طيطص فوالملارا  م  

 مجلس القضاء األعلى .1

طمجةةالس اللضةةا ص  أهمصةة  ودور كلصةةت يةةف اسةةتلق  ل
اليةةةطط  اللضةةةا ص ، واظةةةتبا لهةةةذه األهمصةةة  يجةةةب أ  

ةةةةيكةةةو  عمطهةةةةا م ظ ا، وتعمةةةة  ب ةةةة ايص ، وخاضةةةةع  مب
ةةةةةا. تةةةةةا إا ةةةةةاي المجةةةةةالس أو الطجةةةةةا   لطميةةةةةايل  أيضب

للطةةةدا  لتحيةةةصع عمطصةةة  اللضةةةا ص  يةةةف العديةةةد مةةةع ا
وعط  التغا مع وجود مجالس  1.االختصار اللضا ف

مةةةةةةةع الةةةةةةةدو  األاجطوسكيةةةةةةةواص  قضةةةةةةا ص  يةةةةةةةف كةةةةةةة  
، إال أ  المجةةالس تعةةد سةةم  بةةارز  ب ةةك  والقتص صةة 

خةةةةةةةاص يةةةةةةةف الالايةةةةةةةا  اللااواصةةةةةةة  للطةةةةةةةدا  اللةةةةةةةااو  
  2.القتص ف

                                                           
1 Daniel J. Hall, Jan M. Stromsen, and Richard B. 
Hoffman, "Professional Court Administration: The 
Key to Judicial Independence," Sistemas Judiciales 4 
(2003), 2.  

يطص ةةا، المجةالس اللضةةا ص ل أيضةة  الممارسةةا  إيصةولصع أوثمةةا  وسةةاادرا  2
، IFESالدولصة  أماةةوال  مةع أورو ةةا وأمتيكةا القتص صةة ، أدا  دكةا اللةةااو  

ز العت ةف لتطةويت دكةا اللةةااو  ت، تتجمة  وت يةصقل المتكة2004اصيةا  ر
  http://bit.ly/32kbZfTل متاح عط  التاب  .5ت، ACRLوال زاه . ر

Violaine Autheman and Sandra Elena, "Global Best 
Practices: Judicial Councils." IFES Rule of Law White 
Paper Series, Lessons Learned From Europe and 
Latin America, USAID (2004), 1.  
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وسةةصتا التطةةتق يةةف هةةذا الليةةا إلةة  ا ةةأ  المجةةالس 
ضةةةةةةةةةاي  إلةةةةةةةةة  التطةةةةةةةةةتق لواجلةةةةةةةةةا  وطلصعتهةةةةةةةةةا، باإل

المجةةةةةةالس اللضةةةةةةا ص  وبةةةةةةقدصاتها، وأخصةةةةةةتبا سةةةةةةصتا 
الحةةدير عةةع ت ةةكص  المجةةالس وعضةةويتها، ومةةدى 

 تأثصت تتكصل  العضوي  عط  المجطس. 

 طبيعةالالنشأة و  .1.1

  اإلبةةةةقدا  اللااواصةةةة  التةةةةف مةةةةت  بهةةةةا الةةةةدو  إ
االاتلالصةةة  كااةةةت مل صةةة  عطةةة  أسةةةا  ضةةةتور  وجةةةود 

ع أجة  إا ةاي بص ة  ميةاعد  لاطةق سصاد  لطلااو ؛ مة
ا ةة ت المجةةالس يةةف يتايةةا اظةةاو ديمةةوقتاطف، يلةةد أُ 

وإيطالصةةةا اتصجةةة  اللطةةةق مةةةع التيةةةصصس الم ةةةت  الةةةذو 
ا يةف دص ةه، خابة ب بعةد أ  مةت  ب تةةتا   كةا  سةا دب
الحكةةةا غصةةةةت الديموقتاطصةةة ، ي(ةةةةا  الحةةةايز العتمةةةةاد 
المجطةةةس هةةةو لضةةةما  اسةةةتلق  اللضةةةاي وتتسةةةصاه 

 3.س عط  اطاٍق وا

ُأا ةةأ أو  مجطةةس قضةةاي أعطةة  يةةف يتايةةا يةةف عةةاو 
، وكةةةا  المجطةةةس اللضةةةا ف اإليطةةةالف الةةةذو 1946

أو  مةع يعةز  اليةطط  هةو  1958أا ةأ يةف عةاو 
 بةةتزاللضةا ص  عةع اليةصطت  اليصاسةص  بال(امة ، للةد 

ال ظةةةةاو اللضةةةةا ف اإليطةةةةالف يةةةةف اسةةةةتلقله ال ةةةةديد، 

                                                           
3 Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, "Guarding the 
Guardians: Judicial Councils and Judicial 
Independence." The American Journal of 
Comparative Law 57, no. 1 (2009), 205. 

دصةةر سةةصطت المجطةةس اللضةةا ف يعطصمةةا عطةة  جمصةة  
اليةةةطط  اللضةةةا ص ، ماةةة  تعصةةةصع اللضةةةا   جوااةةةب

ةةا كةةا   وتةةدريلها والميةةايل  والموازاةة ، وخطةةق امو جب
  4ُيحتذى يف اإلبقدا  اللضا ص  األختى.

وأل  ه ةةةا  ضةةةتور  لوجةةةود سةةةطط  قضةةةا ص  ميةةةتلط  
وقابط  لطميايل  بذا  الوقت؛ اختار  معظا الةدو  

ةةا يةةف تعز إا ةاي مجةةالس قضةةا ص    يةةزلعلةت دوربا مهمم
يتل ةةةت  اسةةةتلق  اللضةةةاي وإا ةةةاي آلصةةةا  لطميةةةايل ،

معظةةةةا الةةةةدو  التةةةةف كااةةةةت يةةةةف المتدطةةةة  االاتلالصةةةة  
ال مةةةو ل ال تايةةةف واإليطةةةالف يةةةف إا ةةةاي المجةةةالس 
اللضةةةةةةةةا ص  إلبةةةةةةةةةقح اللضةةةةةةةةةاي. كمةةةةةةةةةا أ  إا ةةةةةةةةةاي 
المجةةةةةةالس اللضةةةةةةا ص  ُموبةةةةةة  بةةةةةةه دولصبةةةةةةا كةةةةةةإعق  

 رابطة  اللضةا  األورو صةصع مةعبالصتمو الةذو أاتجتةه 
، يأوبةةةةت MEDEL)أجةةةة  الديملتاطصةةةة  والحتيةةةة  ر

ت م ةةةه بةةةأ  يكةةةو  ه الةةة  مجطةةةس 3/2يةةةف المةةةاد  ر
ت ددد  بةقدصاته 1/3قضاي أعط ، ويف الماد  ر

التةةف تتماةة  يةةف إعةةةداد الموازاةة  لطمحةةاكا واالهتمةةةاو 
باألمور اإلداري ، وتأديةب اللضةا  لضةما  اسةتلق  

  5اللضاي.

                                                           
  .204المتج  اليابق،  4
ةةةةةا؛ 207جةةةةة  اليةةةةةابق المت  5 ت ع ابةةةةةت 3/3-1/2المةةةةةاد  ر ااظةةةةةت أيضب

   لاظت ال   باإلاجطصزياإعق  بالصتمو،  -ال ظاو األورو ف لطلاضف
Elements of European Statute of the Judiciary 
Palermo deceleration Art.3.2 and Art.3.1 
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تمِتعةةةةةةصع ولضةةةةةةتور  وجةةةةةةود ُقضةةةةةةا  يةةةةةةف المحةةةةةةاكا م
باألهطصةةة  القزمةةة  والعدالةةة  والمصةةةداقص ، وهةةةو أمةةةةت 

، كاات عمطصة  اختصةار الُلضةا  وتعصصة ها مةع أساسف
األمةةةةور التةةةةف لهةةةةا أهمصةةةة  ُمططلةةةة  لضةةةةما  العدالةةةة  
وال ةةة ايص  يةةةف المحةةةاكا؛ يهةةةف مةةةع األمةةةور الت صيةةة  
ع ةةةةةد الحةةةةةدير عةةةةةع اإلبةةةةةقح اللضةةةةةا ف. ولةةةةةذل  

المجةةةةةالس م حةةةةةت معظةةةةةا بطةةةةةدا  اللةةةةةااو  القتص ةةةةةف 
اللضا ص  بقدص  تعصصع الُلضا  واختصارها؛ بهد  
ضما  عدو سصطت  ال ال  اليصاسص  عط  التعصص ا  

 6اللضا ص  أو تدخ  اليطط  الت  صذي .

للةةةد كةةةا  الةةةداي  مةةةع إا ةةةاي المجةةةالس هةةةو الح ةةةا  
عط  ال ص  الحلصلف بصع اليططا ، بعد تاريل مع 

 ص  مةع قلة  ال ياد، واالستصقي عط  اليةطط  اللضةا
يةةةتوع الحكومةةة ، يعطةةة  سةةةلص  الماةةةا  كااةةةت تعةةةااف 

"، hyper-presidencyدو  أمتيكا القتص ص  مع "
أو أاه لت صس اليطط  الت  صذي  سطط  واسع  لطحكا 
ةةا يحةةّد مةةع ملةةدأ ال صةة   بحيةةب تلةةديته، و لةة  دتمب
بصع اليططا  والت(ام ؛ ولذل  كا  مع المها خطق 

  الحكومةةةةةة  واتاةةةةةةا  اظةةةةةةاو لُمحار ةةةةةة  ال يةةةةةةاد داخةةةةةة
إجتايا  أكات شة ايص  لط ةعب، واعتمةاد اظةاو جديةد 
أكات ش ايص  لتعصصع الُلضا ، ياعتمد  معظا الدو  
                                                                                       
https://www.medelnet.eu/images/stories/docs/Pale
rmo.pdf. 
6 Guidance for Promoting Judicial Independence and 
Impartiality Revised Edition, (PN-ACM-007) Office of 
Democracy and Governance, (2002), 1. 

ال ظةةةةةاو الوقةةةةةا ف، واسةةةةةتادمت المجةةةةةالس اللضةةةةةا ص  
لضةةةةةةةما  اسةةةةةةةتلق  اللضةةةةةةةاي، وخطةةةةةةةق درجةةةةةةة  مةةةةةةةع 
الميايل  بذا  الوقت، ي(ّتسةت المجةالس اللضةا ص  

  7بدستورها.

ت مةةةةةع الماةةةةةاو  دةةةةةو  اسةةةةةتلق  إ  وجةةةةةود ال(اصةةةةة
اللضاي واإلدار  اللضا ص  دي  كاصتبا مع اللطدا  إل  
إا ةةةةةةاي مجةةةةةةالس قضةةةةةةا ص ، إال أ  تطةةةةةة  المجةةةةةةالس 

 8تاتطف يف اطاقها وت(وي ها مع بطد إل  آخت.

ع ةةةةد اللحةةةةر يةةةةف التجت ةةةة  ال طيةةةةطص ص  عطةةةة  سةةةةلص  
الماا ، اجد أاةه تةا ت ةكص  مجطةس اللضةاي األعطة  

بموجةةةةب اللةةةةتار رقةةةةا  2000او ال طيةةةةطص ف يةةةةف عةةةة
عطةةة   9ت الصةةادر عةةةع الةةةت صس ياسةةةت عتيةةةا ،29ر

أ  يكةةو  ُمؤقتبةةا لمةةد  عةةاو، وقةةد ضةةا مجموعةة  مةةع 
ِكلةةةار الُلضةةةا  يةةةف كةةة  مةةةع الضةةة   الغت صةةة  وقطةةةاع 
غةز . وكةةا  الهةد  مةةع ت ةةكص  المجطةس هةةو تودصةةد 
المتجعصةةا  اإلداريةة  لطيةةطط  اللضةةا ص  يةةف اليةةطط  

الغت صةةةةة  وقطةةةةةاع غةةةةةز ،  الوط صةةةةة  ل(ةةةةة  مةةةةةع الضةةةةة  
بيلب اختق  األاظم  اللااواص  واللضا ص  الياري  

                                                           
7 Iveth A. Plascencia, "Judicial Appointments: A 
Comparative Study of Four Judicial Appointment 
Models Used by Sovereigns Around the World." Law 
School Student Scholarship (2015), 6. Available at: 
http://bit.ly/2pRJI34 

 .6 المتج  اليابق، 8
بت ةكص  مجطةس اللضةاي األعطة ،  2000لي   ت 29لتار رقا رالاظت ا 9

ص  ،2018/01/28 ، بةةةةادر بتةةةةاريل36الوقةةةةا   ال طيةةةةطص ص ، العةةةةدد 
97 . 
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يةةةف كةةة  مةةةع الم طلتةةةصع. يحةةةدد اللةةةتار بةةةقدصا  
المجطةةةس لتتوايةةةق مةةة  ملةةةدأ سةةةصاد  اللةةةااو  وال صةةة  
بصع اليططا  واستلق  اللضاي، كمةا وكةا  الهةد  
مع اللتار توضصح عقق  ك  مع اليطط  اللضةا ص  

 10  إشتا  إدارو عط  المحاكا.بوزار  العد  كجه

ت 1تةةق  لةة  بةةدور قةةااو  اليةةطط  اللضةةا ص  رقةةا ر
ا لقزدواجصةةةةة  يةةةةةف إدار  2002ليةةةة    ، ووضةةةةة  دةةةةدب

اليةةطط  اللضةةا ص  التةةف كااةةت قا مةة  دص هةةا، بحصةةر 
تول  مجطس اللضاي األعطة  بةقدص  إدار  شةو   
اليةةةطط  اللضةةةا ص ، كتعصةةةصع الُلضةةةا  وت ظةةةصا عمةةة  

أبةةةةةةةةةدر الةةةةةةةةةت صس  2003  المحةةةةةةةةةاكا، ويةةةةةةةةةف سةةةةةةةةة 
ت لت ةةةةةةكص  8ال طيةةةةةةطص ف المتسةةةةةةوو الت اسةةةةةةف رقةةةةةةا ر

ت مةع 37مجطس اللضاي األعط  و ل  ويلبا لطماد  ر
، أو 2007و عةد سةة    11قةااو  اليةطط  اللضةا ص .

بعةد االاليةاو اليصاسةةف الةذو دصةة ، ُأا ةأ مجطةةس 
لطلضةةةةةةةاي باسةةةةةةةا مجطةةةةةةةس العةةةةةةةد  األعطةةةةةةة ؛ بيةةةةةةةلب 

حةةاكا قطةةاع غةةز  اسةةِت (ا  الُلضةةا  والعةةامطصع يةةف م

                                                           
 ،ضةةايموقةة  المجطةةس األعطةة  لطلضةةاي، الةةذ  عةةع المجطةةس األعطةة  لطل 10

https://bit.ly/2MvbqM8.  
أ  مجطةةةةةةس اللضةةةةةةاي و ب ةةةةةة2003ت ليةةةةةة   8متسةةةةةةوو ر اسةةةةةةف رقةةةةةةا ر 11

، 16/8/2003، بةةادر بتةةاريل 46األعطةة ، الوقةةا   ال طيةةطص ص ، العةةدد 
 .15ص 

ا ااتلالصما لةه  عع العم ، ي(ا  المجطس الجديد مجطيب
 12بقدصا  المجطس اللضا ف األعط  الدا ا.

أّمةةةةةةا ا ةةةةةةأ  المجةةةةةةالس اللضةةةةةةا ص  يإمةةةةةةا أ  ت(ةةةةةةو   
بوسةةةةةةاط  الدسةةةةةةتور أو مةةةةةةع خةةةةةةق  قةةةةةةااو  عةةةةةةادو 

، ولع  ه ال  رغلة  ع ةد معظةا الةدو ، التةف هي ظم
وسةةاط  قةةااو ، أا ةةأ  المجةةالس اللضةةا ص  دةةديابا ب

أ  يكةةةو  ه الةةة  أسةةةا  دسةةةتورو لمجطةةةس اللضةةةاي 
كمةةةا هةةةو الحةةةا  يةةةف يتايةةةا وإيطالصةةةا، التةةةف أا ةةةأ  
واظمت المجطس اللضا ف بوساط  الدستور، و ل  
ةةا  ألهمصةة  دور المجطةةس؛ كواةةه مؤسيةة  تلةةوو ايتتاضب
بتوزيةةةةة  ال( ةةةةةايا  والم ابةةةةةب ليةةةةةطط  الدولةةةةة . إ  

ضةةةا ص  وجةةةود بعةةةل الةةةدو  التةةةف أا ةةةأ  مجةةةالس ق
عةةادو، كمةةا هةةو الحةةا  يةةف هول ةةدا  بوسةةاط  قةةااو  

ال يطغةف اّصة  ت ظصمةه مةع خةق  وإيتل ةدا والةدامار ، 
وعطةةةة  الةةةةتغا مةةةةع أ  إا ةةةةاي المجطةةةةس  13الدسةةةةتور.

بوسةةةةةةاط  اةةةةةة  دسةةةةةةتورو يعةةةةةةزز مكااةةةةةة  المجطةةةةةةس 
وشةةةتعصته ضةةةمع اإلطةةةار اللةةةااواف واللضةةةا ف، وإ  
كةةةا  ت ةةةكصطه بوسةةةةاط  قةةةااو  ال ُيلطةةةة  مةةةع مكااتةةةةه 

  14وشتعصته.

                                                           
 ضاي. موق  المجطس األعط  لطلضاي، الذ  عع المجطس األعط  لطل 12

13 W. J. M. Voermans, "Councils for the judiciary in 
Europe: Trends and Models." The Spanish 
Constitution in the European Constitutional Context, 
in F.R. Segado (ed.), The Spanish Constitution in the 
European Constitutional Context, 2133 -2144 (2003). 

 .14، ، المجالس اللضا ص أوثما  وإيطص ا 14
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يةةةف تةةةواس، وعِلةةةب إبةةةدار الدسةةةتور الجديةةةد ليةةة   
، تةةةةةةا الةةةةةة   عطةةةةةة  إا ةةةةةةاي مجطةةةةةةس أعطةةةةةة  2014

لطلضةةاي، يحةة  مكةةا  المجطةةس اللةةديا؛ و لةة  بهةةد  
بصاا  استلق  اللضاي بعدما يلد المجطةس اليةابق 

ويةةف لل ةةا ، لةةا يةة   الدسةةتور عطةة   15مصةةداقصته.
صا إا اي مجطس قضاي، ب  تا  كته يف قااو  الت ظ

العةةةةدلف الطل ةةةةااف الُم  ةةةةأ لطمجطةةةةس، ول(ةةةةع لةةةةا يلةةةةا 
 16بتعتيف المجطس أو تحديد بقدصاته.

ويةةف يطيةةطصع، اةة  اللةةااو  األساسةةف ال طيةةطص ف 
ي  ةةةةأ مجطةةةةس أعطةةةة  ت عطةةةة  أ  "100يةةةةف المةةةةاد  ر

لطلضةةةةةةةةةةةةةاي، ويلةةةةةةةةةةةةةصع اللةةةةةةةةةةةةةااو  طتيلةةةةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةةةةكصطه 
وويةةةق  17واختصابةةةاته وقواعةةةد سةةةصت العمةةة  يصةةةه"،

بموجةةةةب قةةةةااو  اليةةةةطط   لةةةة  تةةةةا ت ظةةةةصا المجطةةةةس 
ودةةةدد  2002ت ليةةة   1اللضةةا ص  ال طيةةةطص ف رقةةا ر

 18بقدصاته.

                                                           
أوجةةةةه قصةةةةور يةةةةف قةةةةااو  المجطةةةةس  -، تةةةةواسهصةةةةومع رايةةةةتس واتةةةة  15

 .2015 ط  لطلضاي،األع
 https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/02/270133  

ت 4أوراق بحاصةة  عةةع إبةةقح اللضةةاي يةةف لل ةةا  ر الم (ةةت  اللااواصةة ، 16
بصةةتو  ، مجطةةس اللضةةاي األعطةة ل بةةقدصاته ومةةوارده وت ظصمةةه الةةداخطف

  https://bit.ly/2GDTawoمتاد  عط  التاب ل . 8 ت،0172لل ا  ر
 .18/3/2003الوقا   ال طيطص ص ، عدد ممتاز،  17
 . 18/5/2002، 40الوقا   ال طيطص ص ، العدد  18

 ة وصالحياتهاواجبات المجالس القضائي. 2.1

اتطةةةف واجلةةةا  المجةةةالس اللضةةةا ص  وبةةةقدصاتها ت
مةةةع بطةةةد إلةةة  آخةةةت، مةةةع دصةةةر ال طةةةاق ومةةةع دصةةةر 
الصةةقدصا  وأاواعهةةا، خابةة  وأاةةه يةةف ال(اصةةت مةةع 

ووظا  ةةةه بأسةةةلا   األدصةةةا  تةةةتتل  تتكصلةةة  المجطةةةس
ا ةةةةأته. كمةةةةا تةةةةةا  كةةةةته سةةةةابلبا يةةةةةإ  أسةةةةلا  ال  ةةةةةأ  
اخةت، يلةد ت(ةو  أسةلا  ال  ةأ   تاتطف مةع بطةد إلة  ب
هف الاو  مع تةدخ  اليةطط  الت  صذية ، واألدةزا  
اليصاسةةةص  يةةةف اليةةةطط  اللضةةةا ص ، يُصعطةةة  لطمجطةةةس 
بةةقدص  تعصةةصع اللضةةا  دو  إدار  اللضةةاي، وتللةة  

بصةةد وزيةةت العةةد . وقةةد ت(ةةو  ميةةأل  تحديةةد الموازاةة  
أسةةلا  ال  ةةأ   هةةف اليةةعف إلاهةةاي سةةصطت  المحةةاكا 
العطصا عط  المحاكا الُداصا؛ يُت  ةأ المجةالس لضةما  
اسةةةةةتلق  المحةةةةةاكا، خابةةةةة  الةةةةةُداصا م هةةةةةا، وت(ةةةةةو  
جهةةةةا  ميةةةةةتلط . كمةةةةةا وأاةةةةه توجةةةةةد مجةةةةةالس تتمتةةةةة  
بصقدصا  واسةع  كةإدار  المحةاكا وتةدريب اللضةا  

ا  ب ك  كام ،  ل  أل  سلب ا أتها وإعداد المواز 
  19يعود لتحيصع إدار  اللضاي وري  ميتواه.

عطةةةةة  الةةةةةتغا مةةةةةع اخةةةةةتق  الصةةةةةقدصا ، إال أاةةةةةه 
و  ةةةةةك  عةةةةةاو ه ةةةةةا  واجلةةةةةا  وبةةةةةقدصا  تعتلةةةةةت 

تةةةا ت ويضةةةها لهةةةا، لمجةةةالس اللضةةةاي بحصةةةر مهمةةة  
                                                           

سطيةةةط  ملةةةادر   ،دراسةةة  ملاراةةة " لاسةةةتلق  اللاضةةةف"يوسةةةف شةةة دو،  19
، ايةااص ، معهةد الحلةوق يةف جامعة  بصتزيةتتام  اإلاستلق  اللضاي وال(

  .https://bit.ly/2Kl5WRz . متاح عط  التاب ل22، 2007
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اختصار اللضا  وتعصص ها، وتلصصا اللضةا ،  تتما  يف
ولعةةة  األهةةةا مةةةع قلةةة  الموازاةةة . وإدار  المحةةةاكا ومتا

بةةةةةةةقدصا  المجطةةةةةةةس هةةةةةةةةو معصةةةةةةةار ال عطّصةةةةةةة  يةةةةةةةةف 
الصةةةةقدصا  لضةةةةما  االسةةةةتلق  والميةةةةايل ، ويةةةةتا 
ت  صةةةةذ تطةةةة  الصةةةةقدصا  ب ةةةةك  يعطةةةةف مةةةةع خةةةةق  
عضةةةوي  المجطةةةس أو آلصةةة  التعصةةةصع، أو مةةةع خةةةق  
تلاسةةةا الوظةةةا ف الحلصلةةةف بةةةصع المؤسيةةةا  وال ةةةتوع 

ص ةةا ، كةةالجمهور األخةةتى لطحكومةة  وغصتهةةا مةةع اله
يف دال  الُلضا  الُم تالصع، يق يوجةد تةواز  ماةالف 
لقسةةتلق  والميةةايل ، ول(ةةع يوجةةد دةةدود ل(ةة  مةةع 

 20الجهتصع.

يةةةةف لل ةةةةا ، اجةةةةد أاةةةةه ال يوجةةةةد اةةةة  معةةةةصع يحةةةةدد 
بةةةةةةةةةةةقدصا  المجطةةةةةةةةةةةس، يصةةةةةةةةةةةقدصا  المجطةةةةةةةةةةةس 
اللضةةةا ف الطل ةةةااف ملعاةةةت  يةةةف اللةةةوااصع أو يمارسةةةه 

  الت يةصت الواسة  لصةقدص  المجطس يعطصبةا ب ةايب عطة
المجطةةةةةةس الم صةةةةةةوص عطصهةةةةةةا يةةةةةةف قةةةةةةااو  ت ظةةةةةةصا 
اللضاي العدلف، الةذو ية   عطة  أاةه "ييةهت عطة  
ديع سصت اللضةاي وكتامتةه واسةتلقله وديةع سةصت 
العمةةة  يةةةف المحةةةاكا". يهةةةذا الةةة   الواسةةة  والُمةةةلها 
أدى إل  تداخ  بقدصا  المجطس وعققته بةوزار  

ت تةةص  اللضةةا ف ومعهةةد العةةد ، خابةة  أ  هص ةة  ال

                                                           
20 Garoupa and Ginsburg, Guarding the guardians, 
217. 

الدرو  اللضةا ص  يلعةا  تحةت وبةاي  وزار  العةد  
 21ولصس مجطس اللضاي األعط .

ويصمةةا يتعطةةق بمجطةةس اللضةةاي األعطةة  ال طيةةطص ف، 
ت ليةةة   1يلةةةد اةةة  قةةةااو  اليةةةطط  اللضةةةا ص  رقةةةا ر

عط  عدد مع االختصابةا ، أهمهةا تعصةصع 2002
 الُلضةةةةةا ، وإعةةةةةداد م ةةةةةتوع الموازاةةةةة  واظةةةةةاو تةةةةةدريب

اللضةةةةةا  وتةةةةةأهصطها قلةةةةة  ملاشةةةةةتتها لعمطهةةةةةا، والةةةةة  
اللضةةةا  واةةةدبها وإعةةةارتها ، وت ظةةةصا أعمةةةا  محةةةاكا 
الصةةةةةةةطح واللدايةةةةةةة  واالسةةةةةةةةت  ا  والمحكمةةةةةةة  العطصةةةةةةةةا 
وتليةةةصمها إلةةةة  دوا ةةةةت متاصصةةة ، باإلضةةةةاي  إلةةةة  
الميةةةةةةا   المتعطلةةةةةة  بةةةةةةالت تص  اللضةةةةةةا ف وإبةةةةةةدار 
الطةةةةوا ح واألاظمةةةة ، التةةةةف اةةةة  اللةةةةااو  عطةةةة  قصةةةةاو 

 جطس بوضعها. الم

 تعصصع اللضا  1.2.1

ُتعةةةّد سةةةطط  تعصةةةصع الُلضةةةا  مةةةع أكاةةةت الصةةةقدصا  
المعتت  بها، وتمارسةها المجةالس اللضةا ص . دصةر 
يوبةةةف المصاةةةاق األورو ةةةف دةةةو  وضةةة  اللاضةةةف، 
عط  أ  المجطةس اللضةا ف يجةب أ  يكةو  م ةموالب 
بكةة  قةةتار يةةؤثت عطةة  الِمه ةة  اللضةةا ص ، كاالختصةةار 

التتقصةةة . ويجةةةب أ  يت(ةةةو  المجطةةةس يةةةف والتعصةةةصع و 
ةةا باختصةةار  أغطلةةه مةةع الُلضةةا  يةةف دةةا  كةةا  ماتصم

                                                           
 .10-9أوراق بحاص  عع إبقح اللضاي يف لل ا ،  21
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الُلضةةةةا ، كمةةةةةا وأاةةةةه مةةةةةع المهةةةةا أ  ت(ةةةةةو  معةةةةةايصت 
االختصار والتعصصع موضوعص ، وتطلق بطةتق شة اي  

  22وواضح .

ي ةةار  المجطةةةس يةةف اختصةةةار قضةةا  المحةةةاكا العطصةةةا 
 ةةةةةةةا والةةةةةةةداصا يةةةةةةةف دو  أمتيكةةةةةةةا القت صةةةةةةة  ودو  أورو 

يف يف بعل الدو  ال تقص ، بص ما ي ار  المجطس 
ضةا  المحةاكا الةُداصا أو بعل الُلضا ، إما قُ اختصار 

ُقضا  المحكم  العطصا، أو قد ال يكو  لطمجطةس دور 
يةةف تعصةةصع الُلضةةا  إطققبةةا كمةةا يةةف ك ةةدا والةةدامار  

  23ويتايا ومصت.

يتا تعصصع اللضا  مع قلة  ر ةصس  يتايا ومصتيف 
  عطةةةةة  أ  تتةةةةةويت ال ةةةةةتو  الم صةةةةةوص الجمهوريةةةةة

عطصهةا يةةف قةةوااصع اليةةطط  اللضةةا ص  يةةف الةةلقد. أمةةا 
يف إيطالصا يصةتا اختصةار الُلضةا  مةع عامة  ال ةعب، 
ب ت  دم  شهاد  اللااو  واجتصةاز االمتحةا  الةذو 
يعلةةةةةةده مجطةةةةةةس اللضةةةةةةاي األعطةةةةةة  عطةةةةةة  الميةةةةةةتوى 

 24الوط ف س ويبا.

ِقلة  ر ةصس  يصةتا تعصةصع الُلضةا  مةع يطيطصعأما يف 
الُيطط  الوط ص  ال طيططص ص ، ب ايب عط  ت يةصب مةع 

ةةةةا لطمةةةةاد  ر ت مةةةةع 18مجطةةةةس اللضةةةةاي األعطةةةة ، ويلب

                                                           
 .20 ،مجالس اللضا ص ، اليطص اإأوثما  و  22
 .21المتج  اليابق،  23
 .14، ش دو، استلق  اللاضف 24

و، 2002ت ليةةة   1قةةةااو  اليةةةطط  اللضةةةا ص  رقةةةا ر
ةةةةا لمةةةةا يةةةةأتفل " بطتيةةةةق التعصةةةةصع  -أيةةةةتا التعصةةةةصع ويلب

التتقص  عط  أسةا  األقدمصة  مة  متاعةا   -  ابتداي
االستعار   -د ال صاب  العام التعصصع مع  -ال( اي  ل

مةةع الةةدو  ال ةةلصل  وي ةةتت  يةةف اللاضةةف الميةةتعار 
 ت16كاية  ال ةتو  الم صةوص عطصهةا يةف المةاد  ر

مع هذا اللااو  يصما عدا شت  الج يص  ال طيةطص ص  
ويةةةةةةةتا تعصةةةةةةةصع ُقضةةةةةةةا  شةةةةةةةتيط  أ  يكةةةةةةةو  عت صةةةةةةةُا". 

المحكمةة  الدسةةتوري  العطصةةا بلةةتار مةةع ر ةةصس اليةةطط  
طيطص ص ، ب اي عط  ت يصب مع الجمعصة  الوط ص  ال 

 25العام  لطمحكم  الدستوري  العطصا.

 التأديب اللضا ف  .2.2.1

أتةةةت المواثصةةةق والمعاهةةةدا  الدولصةةة  وم هةةةا الملةةةاد  
األساسص  ب ةأ  اسةتلق  اليةطط  اللضةا ص ، بةدورها 
المكةةت  لملةةدأ اسةةتلق  اللضةةاي يةةف إطةةار ميةةايل  

ةةةةا لطم  صاةةةةاق العةةةةالمف لطلضةةةةا اللضةةةا  التأديلصةةةة . وويلب
ا المةةةةةةاد  ر 1999لعةةةةةةاو  ت م ةةةةةةه، التةةةةةةف 11وتحديةةةةةةدب

اعتمةةةدها المجطةةةس العةةةاو لطجمعصةةة  الدولصةةة  لطلضةةةا ، 
يجةةب ت ةةكص  جهةة  ميةةؤول  عةةع تطلصةةق اإلجةةتايا  
التأديلص  دو  مةؤثتا ، يلةد اصةت تطة  المةاد  عطة  

يتعةةةةةصّع عطةةةةة  إدار  الجهةةةةةاز اللضةةةةةا ف ت ظةةةةةصا أاةةةةةه "

                                                           
، 2006ت ليةةة   3قةةةااو  المحكمةةة  الدسةةةتوري  رقةةةا رت مةةةع 5المةةةاد  ر 25

 .25/3/2006، الصادر بتاريل 62الوقا   ال طيطص ص ، العدد 
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اللضةةةةةا  بمةةةةةا ال يضةةةةةت  اإلجةةةةةتايا  التأديلصةةةةة  ضةةةةةد
ويتجةةةةةةةه الةةةةةةةلعل إلةةةةةةة  أ   26باسةةةةةةةتلق  اللضةةةةةةةا ".

تتضةةةمع هةةةذه الجهةةة  مماطةةةصع أساسةةةصصع مةةةع داخةةة  
اللضةةةا  أا يةةةها، بص مةةةا يتجةةةه آخةةةتو  إلةةة  ت ةةةكص  
كصةةةةا  ميةةةةتل  إلةةةة  جااةةةةب الهص ةةةة  اللضةةةةا ص ، مةةةةع 
اللضةةةةةةةةةةا  المتلاعةةةةةةةةةةديع وغصةةةةةةةةةةتها ممةةةةةةةةةةع ُيعتيةةةةةةةةةةو  

  27باالستلام .

ةةةا لملةةةدأ اسةةةتلق  اليةةةط ط  اللضةةةا ص ، تعطةةةف وت(تييب
ةةةةا لطمجةةةالس اللضةةةا ص  يةةةةف  معظةةةا الةةةدو  دوربا  مهمم

و ل  لضما  عدو تدخ  اليطط   28تأديب اللضا ،
الت  صذيةةةةةةة  أو األدةةةةةةةزا  اليصاسةةةةةةةص  أو قضةةةةةةةا  مةةةةةةةع 
المحاكا العطصةا، ي ةف أغطةب الةدو  أدةد أسةلا  ا ةأ  
المجطةةس هةةةو تعزيةةةز التةةةواز  بةةةصع اسةةةتلق  اللضةةةاي 

 والميايل  اللضا ص .

يةةف العديةةد مةةع اللطةةدا  ال امصةة  التةةف تتلةة  اللةةااو  و 
المةةةةةةداف، تتعامةةةةةة  المجةةةةةةالس اللضةةةةةةا ص  يصهةةةةةةا مةةةةةة  
اإلجةتايا  التأديلصة  ضةد اللضةةا  يلة . ويةف بعةةل 

                                                           
  والمحةةةةامصع، سةةةتلق  وميةةةةؤولص  اللضةةةااالملةةةاد  الدولصةةة  المتعطلةةةة  ب 26

ت، الطج ةةةةة  الدولصةةةةة  1دلصةةةةة  الممارسةةةةةصع رقةةةةةا ر -ومماطةةةةةف ال صابةةةةة  العامةةةةة 
متةةةةةةةةةةةةةةةةاح عطةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةتاب ل  .121، 2007الحلةةةةةةةةةةةةةةةةوقصصع، ج صةةةةةةةةةةةةةةةةف 

http://bit.ly/32kkZBX . 
بةةةدارا  دلصةةة  خةةةاص بت ةةةجص  اسةةةتلق  وازاهةةة  اللضةةةاي، سطيةةةط  اإل 27

، 2002الدولصةةة ، واشةةة طع دو سةةةف، متيكصةةة  لطت مصةةة  ال  صةةة ، الوكالةةة  األ
36. 
 .23ش دو، استلق  اللاضف،  28

دو  اللةةةااو  العةةةاو، يكةةةو  مجطةةةس اللضةةةاي ميةةةؤوالب 
ةةا عةةع التعامةة  مةة  االّدعةةايا  المتعطلةة  بةةأاواع  أيضب

 29معص   مع اليطو  اإلجتامف.

ت مةةةةةع قةةةةةااو  48طيةةةةةطصع ويةةةةةق المةةةةةاد  رأمةةةةةا يةةةةةف ي
تأديةب اللضةا  اليطط  اللضا ص  يصة   عطة  أاةهل "

بجمصةة  درجةةاتها مةةع اختصةةاص مجطةةس يؤلةةف مةةع 
أقةةدو اث ةةصع مةةع قضةةا  المحكمةة  العطصةةا وأقةةدو قةةا  
مةةةةع قضةةةةا  محةةةةاكا االسةةةةت  ا  مةةةةع غصةةةةت أعضةةةةاي 
مجطس اللضاي األعط ، وع د غصا  أدد األعضاي 

محطةه األقةدو ياألقةدو ممةع  أو وجود ماا  لديه يحة 
يطواه يةف األقدمصة  مةع الجهة  التةف يتلعهةا. ويتةول  
ر اسةةةةةة  المجطةةةةةةس أقةةةةةةدو أعضةةةةةةا ه الحاضةةةةةةتيع مةةةةةةع 
المحكم  العطصا، وتصدر اللتارا  باألغطلص  المططلة  

 ألعضا ه".

وتتةةةةةوزع بةةةةةةقدص  تأديةةةةةب اللضةةةةةةا  بةةةةةصع الت سةةةةةةاي 
وت(و   30اإلداريصع ومجطس التأديب بحيب شدتها،

الةدعوى التأديلصةة  مةع قلة  ال ا ةةب العةاو، ب ةةايب إقامة  
عطةةةة  ططةةةةب مةةةةع ر ةةةةصس المحكمةةةة  التةةةةف يتلةةةة  لهةةةةا 

                                                           
29 Judicial Accountability in Developing Countries, 
Report of Consultation Meeting, Tunis, 8-9 October 
2015. International Commission of Jurists. Available 
at: http://bit.ly/2qtU7SC  

لتأديةةةب اللضةةةا  يةةةف ضةةةوي اللةةةااواف شةةة ، "ال ظةةةاو شةةةتيف أدمةةةد بعطو  30
مجطةةة  االجتهةةةاد ، "قةةةااو  اليةةةطط  اللضةةةا ص  ال طيةةةطص فل دراسةةة  تحطصطصةةة 

  .15ت، 2018، رمار  16، العدد اللضا ف
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اللاضةف متت(ةب الماال ة  أو وزيةت العةد  أو ر ةصس 
المحكمةةةةة  العطصةةةةةا، ويكةةةةةو  لةةةةةت صس المحكمةةةةة  التةةةةةف 
يتلعهةةةةا اللاضةةةةف متت(ةةةةب الماال ةةةة  الصةةةةقدص  يةةةةف 

 31توقص  العلو  .

 والتشكيل العضوية. 3.1

جطس اللضا ف ب ك  كلصةت مةع اتطف عضوي  المت
بطةةد إلةة  آخةةت، و لةة  يعةةود للسةةلا  اليصاسةةص  التةةف 
ديعةةةةةةةت إلةةةةةةة  إا ةةةةةةةاي المجطةةةةةةةس، كمةةةةةةةا وأ  الواقةةةةةةة  

واالجتماعف ل(  دول  يطعب دوربا  فاليصاسف والالاي
ومع أها األسلا  الت صية   32عضوي  المجطس.يف 

إلا ةةاي المجةةالس اللضةةا ص ، هةةف اللةةدر  عطةة  عةةز  
طا  اليصاسةةةةةةص  الاارجصةةةةةة . اللضةةةةةةاي مةةةةةةع الضةةةةةةغو 

ولتحلصةةةةق  لةةةة  ه ةةةةا  ات ةةةةاق عةةةةاو عطةةةة  أ  يكةةةةو  
كمةةةةةةةةةا وأ   33غاللصةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةاي المجطةةةةةةةةةس قضةةةةةةةةةا .

الصكو  الدولص  واإلقطصمص  ت صت إل  ضتور  وجود 
ول(ةع تجةدر  34تماص  قضا ف جوهتو يف المجطس.

اإلشةةار  إلةةة  أاةةه ع ةةةدما ال يكةةو  أغطلصةةة  األعضةةةاي 
  يةف المجطةس دور يف المجطس ُقضا ، يلل  لطُلضةا

                                                           
ت لية   1ت قااو  اليطط  اللضا ص  ال طيطص ف رقةا ر49اظت الماد  را 31

2002. 
 .19، ش دو، استلق  اللاضف 32
 .17، ، المجالس اللضا ص يطص اإأوثما  و  33

34 Universal Charter of the Judge, 1999, International 
Association of Judges, Art.11.  

مهصمع، الستمتاري  عققتها باليط  اللضا ف دتة  
 35بعد ااتهاي عضويتها يف المجطس.

ويف أغطب األدصا  يت(و  المجطس مع أر ع  أاةواع 
مةةةةةع األعضةةةةةاي، وهةةةةةا الُلضةةةةةا ، أعضةةةةةاي الهص ةةةةةا  
الحكومصةة  األخةةتى رالت  صذيةة  والت ةةتيعص ت، وأعضةةاي 

الابة   اطةو  عةعمع المجتم  اللااواف وهةا غاللبةا مم
، ويلهةةاي اللةةااو  أو المحةةامو  اللةةارزو ، المحةةامصع

و/أو أعضةةةةةةةاي مةةةةةةةع مؤسيةةةةةةةا  المجتمةةةةةةة  المةةةةةةةداف 
  36وشاصصا  عام  بارز .

ومةةةع المتعةةةةار  عطصةةةةه أ  يكةةةو  ه ةةةةا  مماةةةة  مةةةةع 
اليةةةةطط  الت  صذيةةةة  يةةةةف المجطةةةةس، كةةةةوزيت العةةةةد  أو 
وكصطةةةه كمةةةا هةةةو الحةةةا  يةةةف يتايةةةا ويطيةةةطصع، كمةةةا 

الس اللضةةا ص  أعضةةاي سةةابلصع وت ةةم  بعةةل المجةة
يةةةف اإلدار  العامةةة ، ويةةةف دةةةصع أاةةةه ال يوجةةةد سةةةلب 
جةةوهتو السةةتلعاد عضةةويتها، إال أ  ه ةةا  ال(اصةةت 
ممةةع يعتلةةةدو  أاةةةه مةةةع الميتحيةةةع الحةةةد مةةةع عةةةدد 
األعضةةةةاي اليةةةةابلصع يةةةةف اإلدار  العامةةةة ، وت ضةةةةص  

  37المماطصع الماتاريع ويق عمطص  ش اي  وواضح .

س يعالصةةة ب يةةةف دورهةةةا هةةةف تطةةة  ولعةةة  أكاةةةت المجةةةال
التةةف تلةةوو بإدخةةا  ع ابةةت إضةةايص  لطعضةةوي  مةةع 

                                                           
35 Garoupa and Ginsburg, Guarding the Guardians, 
22. 

 .24 ،قالمتج  الياب 36
 المتج  اليابق. 37
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غصةةت اللضةةةا ، يةةةلعل الصةةكو  الدولصةةة  واإلقطصمصةةة  
تتططب عضوي  مت وع  تعتمةد ب ةك  أساسةف عطة  
اللضةةةةا ، ويضةةةةا  إلةةةةصها أعضةةةةاي مةةةةع اللطاعةةةةا  
األخةةةةتى، كمةةةةةا يةةةةف إعةةةةةق  بكةةةةصع "مماطةةةةةصع لطمهةةةةةع 

تةةةأثصت يحةةةد مةةةع دوره يةةةذل  بةةة 38اللااواصةةة  الميةةةتلط ".
الجهةةةا  اليصاسةةة  أو تةةةدخ  اليةةةططتصع الت  صذيةةة  أو 
الت تيعص  مما يضمع ال  ايص . عط  سلص  الماةا ، 
مع ال ةا   أ  يت(ةو  المجطةس مةع أعضةاي مماطةصع 

وقد تل ت  39عع الاب  المحامصع أو كطصا  الحلوق.
بعل الدو  هذا الموقةف وأا ةأ  مجةالس قضةا ص  

اللضا ف، وال ياتطف التعصةصع تتمت  بلعل التماص  
يةةةف المجةةةالس عةةةع التعصةةةصع يةةةف اليةةةطط  اللضةةةا ص  
ا يةةها، ياختصةةار أعضةةةاي مجطةةس اللضةةاي ال بةةةد أ  
يأتف م يجمبا م  هد  معصع، وويق عمطص  ش اي ، 
يصةةةةتا تعصةةةةصع الُلضةةةةا  يةةةةف المجطةةةةس عةةةةاد ب مةةةةع قلةةةة  
المحكمةةةةةةة  العطصةةةةةةةةا أو بحكةةةةةةةا الم صةةةةةةةةب، كت سةةةةةةةةاي 

اتاةا  الملاشةت مةع ِقلة  المحاكا، أو مع خةق  اال
اظتا ها، كما هو الحةا  يةف يتايةا وإيطالصةا و ول ةدا 

                                                           
 . 17، ، المجالس اللضا ص يطص اإأوثما  و  38

Beijing Statement of Principles of the Independence 
of the Judiciary in the LAWASIA Region, 1995, 6th 
Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific, 
Beijing, China, art.15 

 المتج  اليابق.  39

و طغاريةةةةا، أو مةةةةع قلةةةة  اللتلمةةةةا  أو ر ةةةةصس اليةةةةطط  
  40الت  صذي .

وتعةةةةد وسةةةةصط  االاتاةةةةا  مةةةةع قلةةةة  ال ظةةةةتاي محلةةةةذ  
أكاةةةةةةت؛ التيةةةةةةامها بال ةةةةةة ايص  والموضةةةةةةوعص ، ويةةةةةةف 
الملابةة  يةةإ  اعتمادهةةا عطةة  االعتلةةارا  ال اصةةص  

أ   عطهةةةا معصلةةة . كمةةةا ويلتةةةتح المصاةةةاق األورو ةةةفيج
المماطةةةةصع اللضةةةةا صصع مةةةةع قلةةةة  أقةةةةتااها  يةةةةتا تعصةةةةصع

مةةةةةع أجةةةةة  تج ةةةةةب التيةةةةةصصس  41"ي تاةةةةةلها أقةةةةةتااها"،
 واالعتدايا  عط  استلق  المجطس. 

ويةةةةف دةةةةصع تتجةةةةه معظةةةةا الةةةةدو  إلةةةة  جعةةةة  معظةةةةا 
أعضاي المجطس اللضا ف مع اللضا ، غصةت أاةه ال 

رجةة  المحكمةة  التةةف ي تمةةف لهةةا يوجةد إجمةةاع دةةو  د
اللاضةةف العضةةو، يةةلعل الةةدو  اختةةار  أ  تجعةة  
أعضاي المجطس مع ُقضا  المحاكا العطصةا، كهول ةدا 
وك ةةةةدا وتتكصةةةةا، يةةةةف دةةةةصع دصةةةةت  بعةةةةل الةةةةدو  
العضةةوي  لطلضةةةا  مةةةع المحةةاكا الةةةداصا، كغواتصمةةةاال. 
ودو  أخةةةةةةةةتى يضةةةةةةةةطت عطةةةةةةةة  أ  يكةةةةةةةةو  التماصةةةةةةةة  

ا، وي ةةم  كايةة  ميةةتويا  المحةةاكا،  اللضةةا ف واسةةعب
ي ةةةةمطت قضةةةةا  مةةةةع ماتطةةةةف الميةةةةتويا ، كلطجصكةةةةا 

  42والصواا  واألرج تصع وكولملصا واللتتغا .

                                                           
 .19، ش دو، استلق  اللاضف 40

41 European Charter on the Status of the Judge, 
1998, Council of Europe, Art.1.3. 

 .19، ش دو، استلق  اللاضف 42
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وتاتطةةةةف ر اسةةةة  المجطةةةةس مةةةةع دولةةةة  إلةةةة  أخةةةةتى. 
الجمهوريةةةة  ال تايةةةةص  الةةةةت صس يصةةةةتأ  المجطةةةةس يةةةةف 

ال تايةةةةةف ب اصةةةةةه. يةةةةةف دةةةةةصع أاةةةةةه يةةةةةف الممط(ةةةةة  
ا  المتحةةد  ربتيطااصةةةات ي ةةغ  ر ةةةصس مجطةةس الطةةةورد

م صةةةةب الةةةةت صس لمجطةةةةس اللضةةةةاي األعطةةةة . ويةةةةف 
بطغاريا يتأ  المجطس وزيةت العةد . أمةا يةف كتواتصةا 
والةةدامار  و ول ةةدا ورومااصةةا وسةةطوياكصا يصةةتا ااتاابةةه 
مةةةةةةع اعضةةةةةةاي المجطةةةةةةس. ويةةةةةةف يطيةةةةةةطصع والصواةةةةةةا  
واللتتغةةةا  وإسةةةلااصا يةةةتأ  المجطةةةس ر ةةةصس المحكمةةة  

 43العطصا.

  مةةةع الةةةت صس يتةةةألف المجطةةةس اللضةةةا ف يةةةف األرد
وعضةةوي  كةة  مةةع، ر ةةصس المحكمةة  اإلداريةة  العطصةةا 
راا لةا لطةت صست، ور ةصس ال صابة  العامة  لةدى محكمةة  
التمصصةةز، وأقةةدو قةةا  يةةف محكمةة  التمصصةةز، ور سةةاي 
محةةةةةةةةاكا االسةةةةةةةةت  ا ، وأمةةةةةةةةصع عةةةةةةةةاو وزار  العةةةةةةةةد ، 
ور صيصع مع ر ساي محاكا اللداية  خةارل العابةم  

ةةا ألقدمصةة  تةةاريل اسةةتحدا أمةةا  44ف تطةة  المحةةاكا.ويلب
يةةةةف مصةةةةت يصت(ةةةةو  مجطةةةةس اللضةةةةاي األعطةةةة  مةةةةع 

ال ا ةةةةب العةةةةاو، و  ر ةةةةصس محكمةةةة  اسةةةةت  ا  اللةةةةاهت ،

                                                           
43 Best practice guide for managing Supreme Courts. 
(2017), 103. Available at: http://bit.ly/2pNjZZK  

ت لية   26ت مع قااو  معد  للااو  استلق  اللضةاي رقةا ر4الماد  ر 44
  .13/8/2017، 5475، الوقا   التسمص ، العدد 2017

وأقدو اث صع مع اةوا  ر ةصس محكمة  الة لل، وأقةدو 
  45.اث صع مع ر ساي محاكا االست  ا  األختى 

ويةةةةف تةةةةواس يت(ةةةةو  مجطةةةةس اللضةةةةاي العةةةةدلف مةةةةع 
 ةةةصع خميةةة  ع ةةةت عضةةةوبا، مةةة ها أر عةةة  قضةةةا  معص

بالصةةةةةة  ، وهةةةةةةا الةةةةةةت صس األو  لمحكمةةةةةة  التعلصةةةةةةب 
ا، ووكص  الدول  العاو  رمحكم  ال للت ويكو  ر صيب
لةةةةةدى محكمةةةةة  التعلصةةةةةب، والةةةةةت صس األو  لمحكمةةةةة  
االست  ا  بتواس، ور صس المحكم  العلاري ، وست  
قضةةةا  م تالةةةصع مةةةع اظةةةةا تها يةةةف التتلةةة  بحيةةةةا  
عضةةويع اث ةةصع عةةع كةة  رتلةة ، وخمةةس شاصةةصا  

لط  مةةةةةةةةع  وو االختصةةةةةةةةاص م تالةةةةةةةةصع مةةةةةةةةع ميةةةةةةةةت
اظةةةةةا تها، وهةةةةةا ثقثةةةةة  محةةةةةامصع، ومةةةةةدر  بادةةةةةر 
ماةةةت  يةةةف اللةةةااو  الاةةةاص مةةةع غصةةةت المحةةةامصع 
بتتلةة  أسةةتا  تعطةةصا عةةاٍ  أو أسةةتا  محاضةةت لطتعطةةةصا 

 46.، وعد  م  ذالعالف

يصتةةألف مجطةةس اللضةةاي األعطةة  مةةع  أمةةا يةةف لل ةةا 
ع ت  أعضاي، م ها أعضاي دكومصةو  هةا الةت صس 
ةةات، وال ا ةةب العةةاو لةةدى  األو  لمحكمةة  التمصصزرر صيب
محكم  التمصصز اا لبا لطت صس، ور ةصس هص ة  الت تةص  

                                                           
ب ةةأ  تعةةدي  بعةةل  1984ت ليةة   35ت مةةع قةةااو  رقةةا ر1المةةاد  ر 45

ت ليةة   46لةةااو  رقةةا رأدكةةاو قةةااو  اليةةطط  اللضةةا ص  الصةةادر بلةةتار ب
 . 1984\3\13، 13، الوقا   التسمص ، العدد 1972

المتعطةةق  2016 ت ليةة  34لةةااو  األساسةةف رقةةا رالت مةةع 8ال صةة  ر 46
بةةةالمجطس األعطةةة  لطلضةةةاي، التا ةةةد التسةةةمف لطجمهوريةةة  التوايةةةص ، العةةةدد 

 .1635، 2016أيتي   28، 35
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اللضةةةةةةا ف، وتيةةةةةةتمت واليةةةةةةتها طصطةةةةةة  مةةةةةةد  تةةةةةةولصها 
 47أعضةةاي م تالةةو  وأعضةةاي معص ةةو .و  لمهةةامها،

أمةةةا يةةةف يطيةةةطصع يصت(ةةةو  مجطةةةس اللضةةةاي األعطةةة   
ةار ص(ر ةصس المحكمة  العطصةا ، مع تيةع  أعضةاي ، )يب

وقاضةصيصنع  اا لبات،(وأقدو اوا  ر صس المحكم  العطصا 
مةةةةع أقةةةةدو قضةةةةا  المحكمةةةة  العطصةةةةا تاتارهمةةةةا هص ةةةة  

ور سةةاي محةةاكا اسةةت  ا  اللةةد   المحكمةة  العطصةةا،
 48.وغز  وراو هللا، وال ا ب العاو، ووكص  وزار  العد 

 وزارة العدل ودورهامكانة  .2

جطةةةةةةس اتطةةةةةةف دور وزار  العةةةةةةد  وعققتهةةةةةةا مةةةةةة  مي
اللضةةةةةةةةاي األعطةةةةةةةة  بةةةةةةةةاختق  األاظمةةةةةةةة  اللااواصةةةةةةةة  

ه ةةا  عةةدو وضةةوح المتلعةة ، ي ةةف بعةةل األاظمةة ، 
يةةةةف طلصعةةةة  الةةةةدور اإلشةةةةتايف الةةةةذو تلةةةةوو بةةةةه وزار  
العةةةد  عطةةة  المحةةةاكا، وعةةةدو وجةةةود دةةةدود واضةةةح  
ت صةةةةةة  الصةةةةةةةقدصا  واالختصابةةةةةةةا  بةةةةةةةصع وزار  
العةةد  ومجطةةس اللضةةاي األعطةة ؛ األمةةت الةةذو يهةةدد 

ليةةةطط  اللضةةةا ص ، ويةةةؤدو إلةةة  اإلخةةةق  اسةةةتلق  ا
بملةةدأ ال صةة  المتةةواز  بةةصع اليةةططا . وعطةة  أثةةته، 

لج ةة  دلةةوق اإلايةةا  أّ  "عةةدو الوضةةوح يةةف أّكةةد  
تعصةةصع الحةةدود ال ابةةط  بةةصع اختصابةةا  كةة  مةةع 

                                                           
  التسةةةةمص ، العةةةةدد ت قةةةةااو  اللضةةةةاي العةةةدلف، الوقةةةةا 2اظةةةت المةةةةاد  را 47

45 ،10/11/1983 ،1510-1543 . 
ت ليةةةةة   1ت مةةةةع قةةةةةااو  اليةةةةطط  اللضةةةةا ص  رقةةةةا ر37اظةةةةت المةةةةاد  را 48

2002. 

اليةةطط  الت  صذيةة ، والت ةةتيعص ، واللضةةا ص ، قةةد يهةةدد 
تحلصةةةةةق سةةةةةصاد  اللةةةةةااو  وتطلصةةةةةق سصاسةةةةة  محتتمةةةةة  

 49اإلايا ". لحلوق 

ميةةايل  اللضةةا  تأديلصبةةا مةةع ال لةةا  التةةف تاةةار  وأل 
عطصهةةا إشةةكالصا  عديةةد  يةةف قطةةاع العدالةة ، يلةةد تةةّا 
تيطص  الضوي عطصه مع اادص  ت اوله بصور  عام ، 

كمةا ويتطةّتق ثّا التطّتق إل  دور وزار  العد  يصها، 
هذا الليا إل  الجه  الميؤول  عع تدريب اللضا ، 

و لةة  ااطققبةةا تةةف تضةة  موازاةة  المحةةاكا، والجهةة  ال
مةع خلةةتا  قااواصة  ملاراةة  واسةتعتا  ل مةةا ل دو  

 عت ص  وغصت عت ص . 

 مساءلة القضاة تأديبًيا ..21

تلةةة  الميةةةايل  التأديلصةةة  ضةةةمع الميةةةايل  اللااواصةةة  
لطلضا ، وهف ت ّك  ضماابا للصاو اللاضةف بواجلاتةه 

تعزيةةةز اللضةةا ص  عطةة  أكمةة  وجةةةه، ممةةا ييةةها يةةف 
وعطصةه، وجةب ثل  المواط صع يةف الجهةاز اللضةا ف. 

تطلصةةق اإلجةةتايا  التأديلصةة  عطةة  اللضةةا  بالصةةور  
 .الصةةةحصح  لضةةةما  دمايةةة  كةةةتامتها، واسةةةتلقلصتها

و ةةةةةذل ، يةةةةةتّا الحةةةةةد مةةةةةع إمكااصةةةةة  خضةةةةةوع اللضةةةةةا  
لقسةةتغق ، الةةذو يةةؤثت بةةدوره عطةة  ملةةدأ اسةةتلقلص  

                                                           
المقدظا  الاتامص  لطج ة  المع صة  بحلةوق اإلايةا  ب ةأ  سةطوياكصا،  49

وثصل  بادر  عع األما المتحد ، العهد الدولف الاةاص بةالحلوق المداصة  
 .ت3رال لت  ، 79Add/79/C/CCPRواليصاسص ، 
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ل صة  المتةواز  ويؤدو إلة  اسةتلعاد ملةدأ االلضا ، 
 50بصع اليططا .

و اإلشةةةةةار  لمةةةةةا تةةةةةا ت صةةةةةصطه سةةةةةابلبا عةةةةةع مجطةةةةةس  
اللضةةاي األعطةة ، يةةإ  المواثصةةق الدولصةة  داةةت عطةة  
ضةةةةةةةةتور  ت ةةةةةةةةكص  جهةةةةةةةةة  ميةةةةةةةةؤول  عةةةةةةةةع تطلصةةةةةةةةةق 

و لةةةة  دو  مةةةةؤثتا ، اإلجةةةةتايا  التأديلصةةةة  لطلضةةةةا  
بهةةةةةد  تحلصةةةةةق اسةةةةةتلق  اللضةةةةةاي. وعطصةةةةةه، سةةةةةو  

ةةةةا ل مةةةة ا ل دو  دةةةةو  يت ةةةةاو  هةةةةذا الليةةةةا استعتاضب
 العالا، والجه  التف تلوو بميايل  اللضا  تأديلصبا.

توايةةف المتعطةةق بةةالمجطس خةةّو  اللةةااو  األساسةةف ال
ت لطمت ّلةةةةد العةةةةاو 59األعطةةةة  لطلضةةةةاي يةةةةف ال صةةةة  ر

روهةو ر ةصس الت لدية  العامةة  ل ةؤو  اللضةا  التابعةة  
هةةةةف الميةةةةؤول  عةةةةع تةةةةدقصق لةةةةوزيت العةةةةد  ملاشةةةةت  و 
ا ص ، والمؤسيةةةةةةةا  العامةةةةةةة  أعمةةةةةةةا  الةةةةةةةدوا ت اللضةةةةةةة

التابعةةةةة  لةةةةةوزار  العةةةةةد ، والتةةةةةف تتمتةةةةة  بصةةةةةقدصا  
دو  سةةةواه بةةةقدص   51ت،إجتا صةةة  تحلصلصةةة  وتأديلصةةة 

تحتيةةة  الةةةدعوى التأديلصةةة  ضةةةد اللضةةةا ، و لةةة  مةةة  
بلةةةاي سةةةطط  إاةةةذار اللضةةةا  بصةةةد وزيةةةت العةةةد . يلةةةوو 
المت ّلةةةةةةةةد العةةةةةةةةاو إّمةةةةةةةةا عةةةةةةةةع طتيةةةةةةةةق تعهةةةةةةةةد تطلةةةةةةةةا ف 

توّجه ال كاوى واللقغةا  ط  بالموضوع، أو ب ايب ع
واإلعقمةةةةةةا  المتعطلةةةةةة  باأليعةةةةةةا  الم يةةةةةةو   ألدةةةةةةد 

                                                           
 .35دلص  خاص بت جص  استلق  وازاه  اللضاي،  50
 1، مةةةؤري يةةةف 2010ت ليةةة   3152ت مةةةع أمةةةت عةةةدد ر24ال صةةة  ر 51

 يتعطق بت ظصا وزار  العد  ودلوق اإلايا . 2010دييملت 

اللضا ، التف مع شةأاها أ  ت(ةو  سةللبا يةف تحتية  
الميةةةةةةايل  التأديلصةةةةةة  إلةةةةةة  وزيةةةةةةت العةةةةةةد  أو ر ةةةةةةصس 
المجطةةةةس، الةةةةذو يحصطهةةةةا وجو ةةةةا وعطةةةة  ال ةةةةور إلةةةة  
الت لديةة  العامةة  لط ةةؤو  اللضةةا ص  إلجةةتاي األبحةةاف 

  52القزم .

ويصمةةةةةةةا يتعّطةةةةةةةق بةةةةةةةاإلجتايا  المتلعةةةةةةة  يةةةةةةةف األرد ، 
أبةةةلحت جمصةةة  األمةةةور المتعطلةةة  باللضةةةا  بمةةةا يةةةف 
 لةةةةة  إدةةةةةالتها لطتأديةةةةةب أو ميةةةةةايلتها مةةةةةع ضةةةةةمع 

ودةةةّدد الم ةةةّتع  53اختصابةةةا  المجطةةةس اللضةةةا ف.
األرداةةف يةةف اظةةاو الت تةةص  اللضةةا ف عطةة  المحةةاكا 

، الجه  الم ةو  بهةا 2015ت لي   43المداص  رقا ر
  ال ةةةةةةكوى ضةةةةةةد اللضةةةةةةا  واليةةةةةةصت بةةةةةةإجتايا  قلةةةةةةو 

ةةا لطمةةاد  ر ت مةةع 7التحلصةةق معهةةا، التةةف خّصةةها ويلب
ال ظةةةةةةاو، لةةةةةةت صس المجطةةةةةةس اللضةةةةةةا ف دو  غصةةةةةةته. 
بصةةدور هةةذا ال ظةةاو، ألغصةةت بةةقدص  وزار  العةةد  
المتماطةةة  يةةةف وزيةةةت العةةةد  يةةةف قلةةةو  ال ةةةكوى ضةةةد 
اللضةةا  وإدالتهةةا لطتحلصةةق، وتةةا إختاجةةه مةةع ت ةةكصط  

ت تةةص  اللضةةا ف، األمةةت الةةذو يةةتاه الةةلعل جهةةاز ال
عطةةة  أاةةةه يلةةة  يةةةف بةةةمصا تةةةويصت الحمايةةة  لطلضةةةا ، 
وأ  دصةةت هةةذه األمةةور بصةةد جهةةا  قضةةا ص ، يهصةةأ 

                                                           

المتعطةق  2016ت لية   34لااو  األساسف رقةا رت مع ال59ال ص  ر 52
 . 1640بالمجطس األعط  لطلضاي، ص 

اذيت ثابت اللصيف، "أثت الضةمااا  التأديلصة  لطلضةا  يةف تعزيةز ملةدأ  53
 دراسةةةةا ل عطةةةةوو ال ةةةةتيع  واللةةةةااو  اسةةةةتلق  اللضةةةةايل دراسةةةة  ملاراةةةة "، 

 . 281ت، 2017ت ر1ت، مطحق ر44راألرد ت، المجطد ر
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األسةةةةةةةةةس الصةةةةةةةةةةحصح  لتطلصةةةةةةةةةةق ملةةةةةةةةةةدأ اسةةةةةةةةةةتلقلص  
 54اللضاي.

أّمةةةا يةةةف الت ةةةتي  المصةةةتو، يطةةةا يكةةةع ه ةةةا  تحديةةةد 
واضةةح لطجهةة  التةةف تتةةول  تحتيةة  الةةدعوى، يه ةةا  

ع جهةةة  ت ةةتت  يةةف  لةةة ، دصةةر تةةتا إقامةةة  أكاةةت مةة
الةةةدعوى التأديلصةةة  عطةةة  اللاضةةةف مةةةع ال ا ةةةب العةةةاو 
مع تطلاي ا يه أو ب ايب عط  ططٍب مع وزيت العد ، 
أو ر ةةصس المحكمةة  التةةف يتلةة  لهةةا اللاضةةف، وتعطةةق 
إقامةة  الةةدعوى التأديلصةة  عطةة  اجةةتاي تحلصةةق. وعطةة  
الةةةةةةتغا مةةةةةةع التعةةةةةةديق  األخصةةةةةةت  للةةةةةةااو  اليةةةةةةطط  

للضةةةا ص  المصةةةتو، إاّل أّاةةةه ال يةةةزا  لةةةوزيت العةةةد  ا
دور يةةةةةف الميةةةةةايل  التأديلصةةةةة  لطلضةةةةةا ، سةةةةةواي يةةةةةف 

  55متدط  إقام  الدعوى أو يف إجتاي التحلصق.

ادتطةةةةةت إبةةةةةقدا  قطةةةةةةاع العدالةةةةة  الّصةةةةةدار  يةةةةةةف 
المحاولةةة  لتوطصةةةد الالةةة  وإعةةةاد  المصةةةداقص  لطلضةةةاي 

ت يةةةف الممط(ةةة  المغت صةةة . ويةةةف ظةةة  الدسةةةتور األخصةةة
، ُأسةةةةةة د لطمجطةةةةةةس 2011لطممط(ةةةةةة  المغت صةةةةةة  ليةةةةةة   

األعطةةةةة  لطيةةةةةطط  اللضةةةةةا ص  بةةةةةو  ملةةةةةدأ اسةةةةةتلق  
اللضةةةةاي مةةةةع خةةةةق  تطلصةةةةق الضةةةةمااا  المم ودةةةة  
ةةّد هةذا المجطةةس مؤسيةة   لطلضةا  وتيةةصصت أمةورها. ُيعي
دسةةةةةةةتوري  ميةةةةةةةةؤول  عةةةةةةةةع تيةةةةةةةةصصت أمةةةةةةةةور اللضةةةةةةةةا  

                                                           
 .278المتج  اليابق،  54
 . 281المتج  اليابق،  55

الوظص صةةةةةة ، مةةةةةةع اادصةةةةةة  تعصةةةةةةصع اللضةةةةةةا  وتةةةةةةدريلها 
لطهةةا وتةةأديلها وإاهةةاي خةةدمتها، وأُعطةةف وتةةتقصتها وا

دور تلصةةةةةةةصا أداي المحةةةةةةةاكا ووضةةةةةةة  تلةةةةةةةاريت دةةةةةةةو  
اللضةةةاي وم ظومةةة  العدالةةة  وال صابةةة  العامةةة  والسةةةصما 

وعط  الميتوى  56ت مع الدستور.113يف ال ص  ر
الةةةدولف، اةةةّ  المصاةةةاق األورو ةةةف الاةةةاص بال ظةةةاو 
األساسةةف لطلضةةا  بأّاةةه يجةةب أ  يةةتّا ت  صةةذ اإلجةةتاي 

أديلف مةةةةع قلةةةة  محكمةةةة  أو هص ةةةة  تضةةةةا تماةةةةصقب التةةةة
قضةةةةةةا صبا، وقةةةةةةد جةةةةةةاي  الملةةةةةةاد  األساسةةةةةةص  ب ةةةةةةأ  
اليطط  اللضا ص  عطة  أاةه تةتا اإلجةتايا  التأديلصة  

 علت مجطس قضاي ميتل . 

، تةةةا 2011ت مةةةع دسةةةتور 113و صةةةتيح ال صةةة  ر
اسةةتلعاد وزيةةت العةةد  مةةع ت ةةكطص  المجطةةس األعطةة  

وزيةةت العةةد  يةةف  لطيةةطط  اللضةةا ص ، وخةةّ  وظص ةة 
 م ةةتوع و موجةةب 57األمةةور المالصةة  واإلداريةة  يلةة .

متسةةةوو لت ظةةةصا وزار  العةةةد  وتحديةةةد اختصابةةةاتها 
، تمةت إضةاي  اختصابةا  لةوزار  العةد ، بالمغت 

مةةةةةةةع أهمهةةةةةةةا وضةةةةةةة  تلةةةةةةةاريت دةةةةةةةو  ميةةةةةةةةتوى أداي 
صصع اللضا صصع ب أ  اإلشتا  عطة  التةدبصت الميؤول

                                                           
ا ةةةت الدسةةةتور يةةةف الجتيةةةد  ، 2011دسةةةتور الممط(ةةة  المغت صةةة  ليةةة    56

 . 2011يولصو  30التسمص  يوو 
ياسةةةةصع ال(عصةةةةون، "اللةةةةااو  المةةةةدافل الميةةةةطت  اللضةةةةا ص  قةةةةتاي  يةةةةف  57

،  قااواةةةةمجطةةةة  الهصكطةةةة  الجديةةةةد  لطمجطةةةةس األعطةةةة  لطيةةةةطط  اللضةةةةا ص "، 
 . متاح عط  التاب لت2017رآ   499العدد 
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والتيةةةةصصت اإلدارو لطمحةةةةاكا، كمةةةةا تةةةةّا إعطةةةةاي وزيةةةةت 
العةةةةةةد  اإلشةةةةةةتا  عطةةةةةة  التةةةةةةدبصت اإلدارو والمةةةةةةالف 
لطمحةةةاكا، والت يةةةصق مةةة  المحةةةاكا إلعةةةداد التلةةةاريت. 
ولةةةةوزيت العةةةةد  ممارسةةةة  هةةةةذه االختصابةةةةا  بمةةةةا 

 58يتماش  م  استلق  اليطط  اللضا ص .

لعةاو  ت98راللةااو  اليةورو يةف المتسةوو كما أوك  
المتعطةةةةةةةةةةةةق بلةةةةةةةةةةةةااو  اليةةةةةةةةةةةةطط  اللضةةةةةةةةةةةةا ص   1961

وتعديقتةةةه، مهّمةةة  تأديةةةب اللضةةةا  لمجطةةةس اللضةةةاي 
ت مةةةع قةةةااو  107األعطةةة ، و لةةة  بصةةةتيح المةةةاد  ر

  59اليطط  اللضا ص .

يف األاظم  اليصاسص  يف أورو ا اللارّي ، يصكو  أّما 
للتلمةا  عةع عمة  وزيت العد  ميةؤوالب رسةمصبا أمةاو ا

ال ظاو اللضا ف بصور  يّعال ؛ ي ف إيطالصةا، ُيعطةف 
الدسةةتور لةةوزيت العةةد  بةةقدص  تحتيةة  اإلجةةتايا  
التأديلص  ضد اللضا صصع، ويكو  ميؤوالب عع إعةداد 
موازاةةةةةة  ال ظةةةةةةاو اللضةةةةةةا ف وإدار  اظةةةةةةاو اليةةةةةةجو ، 
ويتةةةةةةول  ميةةةةةةؤولص  تعصةةةةةةصع معظةةةةةةا العةةةةةةامطصع غصةةةةةةت 

                                                           
بتحديةةةةد  2011أبتيةةةة   11ت بةةةةادر يةةةةف 2.10.310متسةةةةوو رقةةةةا ر 58

 5، 5940اختصابةةا  وت ظةةةصا وزار  العةةد ، الجتيةةةد  التسةةمص ، العةةةدد 
  .2474، 2011أيار 

قةةةةةةةااو  اليةةةةةةةطط   1961لعةةةةةةةاو  98ت مةةةةةةةع المتسةةةةةةةوو 107المةةةةةةةاد  ر 59
  اللضةةا ص  وتعديقتةةه "ت ةةت  العلو ةةا  الميةةط(ص  عطةة  اللضةةا  مةةع قلةة

مجطس اللضاي األعط ، ويحالو  عطصه بمتسوو يصدر ب ةايب عطة  اقتةتاح 
وزيةةةت العةةةةد  أو ر ةةةةصس مجطةةةةس اللضةةةاي األعطةةةة  ال ي  ةةةةت يةةةةف الجتيةةةةد  

  .http://bit.ly/2WNmCXCالمتسوو متاح عط ل  .التسمص "

اةةةةةّ  الدسةةةةةتور وقةةةةةد  60اللضةةةةةا صصع يةةةةةف المحةةةةةاكا.
ت، عطةةة  أّاةةةه 105اإليطةةةالف، والسةةةصما يةةةف المةةةاد  ر

ةةا لطةةوا ح الت ظةةصا  ُيلةةّتر مجطةةس اللضةةاي األعطةة ، ويلب
اللضةةا ف، اإلجةةتايا  التأديلصةة  ب ةةأ  اللضةةا . وقةةد 
عهةةد الدسةةتور بيةةطط  الحكةةا إلةة  المجطةةس األعطةة  
لطلضاي، وأس د إل  وزيت العد  بقدص  المحاكم  

دا ةةةت  التأديةةب، و هةةةذا يكةةةو  الم ةةةّتع  التأديلصةة  أمةةةاو
اإليطةةةالف قةةةد ك ةةة  لةةةوزيت العةةةد  بةةةقدص  تحتيةةة  

ا يةةةف مادتةةةه ر ت، مةةة  107الةةةدعوى التأديلصةةة  وتحديةةةدب
اإلبلاي عط  سةطط  تحتية  الميةايل  التأديلصة  بحةق 
اللاضةةف بصةةد وزيةةت العةةد ، مةةع خةةق  تلديمةةه ططلبةةا 

 61إل  ال ا ب العمومف لدى محكم  ال لل.

، 1993، والسةةصما بعةةد التعةةدي  يةةف عةةاو يةةف يتايةةا
تلّطةةةة  دور اليةةةةةطط  الت  صذيةةةةة ، وتةةةةةّا الةةةةة   عطةةةةة  
ت ةةةةةةةكصٍ  معةةةةةةةصٍع لمجطةةةةةةةس اللضةةةةةةةاي األعطةةةةةةة  دةةةةةةةصع 
اجتماعةةه التاةةا  االجةةتايا  التأديلصةة  بحةةق اللضةةا  
الجاليصع، وتا ال   عط  ت حف ر ةصس الجمهورية  
ووزيةةةت العةةةد  مةةةع المجطةةةس، واإلجةةةتايا  التأديلصةةة  

 صس محكم  الة لل، وت(ةو  سةطط  اللةدي يتتأسها ر 
بةةاإلجتايا  التأديلصةة  ضةةمع سةةططا  وزيةةت العةةد ، 
ور سةةةةةاي محةةةةةاكا االسةةةةةت  ا  والةةةةةدوا ت االسةةةةةت  ايص  

                                                           
 .131دلص  خاص بت جص  استلق  وازاه  اللضاي،  60
الميةةؤولص  التأديلصةة  لطلضةةا  وأعضةةاي ال صابةة ل شةةتح مةةتاد علةةد ال تةةاح،  61

ت صةصطف ملةةار  لطميةةؤولص  التأديلصةة  لطمةوظ صع العمةةومصصع يةةف الدولةة  مةة  
 .571-340ت، 1998راللاهت ل د. .،  الملارا  بال ظا التأديلص 
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إاّل أّاةةةةه دالصبةةةةا ه ةةةةا  محاولةةةة  يةةةةف اليةةةةصت  62العطصةةةةا،
عطةةةةة  اهةةةةةةا العديةةةةةد مةةةةةةع الةةةةةدو  األورو صةةةةةة ، م هةةةةةةا 
إسةةةةلااصا، التةةةةف قامةةةةت ب لةةةة  ال(اصةةةةت مةةةةع اليةةةةططا  

يةةة  واإلشةةةتايص  مةةةع وزار  العةةةد  إلةةة  المجةةةالس اإلدار 
اللضةةا ص . وكةةذل  األمةةت بال يةةل  لطةةدو  التةةف تتلةة  
اللةةةااو  العةةةاو، ومعظةةةا دو  أمتيكةةةا القتص صةةة ، يلةةةد 
قامةةت ب لةة  مهمةة  اإلشةةتا  اإلدارو عطةة  المحةةاكا 
إّما إل  مجالس اللضاي أو المحاكا العطصةا. وكلةدي  

لماةةةةةا  يةةةةةف أّسيةةةةةت المحةةةةةاكا العطصةةةةةا عطةةةةة  سةةةةةلص  ا
ةةةةا لهةةةةا  ةةةةا تابعب كوسةةةةتاريكا وت ةةةةصطف وأوروغةةةةواو مجطيب
إداريمةةةةةةا التاةةةةةةا  اللةةةةةةتارا  الاابةةةةةة  لعمةةةةةة  ال ظةةةةةةاو 

  63اللضا ف.

ه ا  العديد مع االاتلةادا  لطةدور المهةصمع لطيةطط  
الت  صذيةة  عطةة  ت عصةة  اإلجةةتايا  التأديلصةة  لطلضةةا ، 
ي ف العديةد مةع الةدو  م هةا رومااصةا، يلةوو المجطةس 

ف األعطةة  بعلةةةد جطيةةا  تأديلصةةة  ب ةةايب عطةةة  اللضةةا 
ططةةةةب ُملةةةةّدو مةةةةع وزار  العةةةةد  التةةةةف تطّلةةةةق الطةةةةوا ح 

وه ا  إبقح ملتةتح يةف  64التأديلص  عط  اللضا .
سةةطوياكصا، وهةةو الةة  سةةطط  اختصةةار أعضةةاي الةةدوا ت 
التأديلصة  إلة  المجطةس األعطة  لطعدالة . وقةد اتاةذ  

و  تةةّا جورجصةةا إجةةتايا  تأديلصةة  جديةةد  بموجةةب قةةاا
                                                           

 .108دلص  خاص بت جص  استلق  وازاه  اللضاي،  62
  .226، لص  التأديلص  لطلضا  وأعضاي ال صاب الميؤو علد ال تاح،  63
 .88دلص  خاص بت جص  استلق  وازاه  اللضاي،  64

ةةا لةةه، يلةةوو مجطةةس العدالةة ، 2002اقةةتاره يةةف  ، وتلعب
وهةةةةةةةو الجهةةةةةةة  الحاكمةةةةةةة  لطهص ةةةةةةة  اللضةةةةةةةا ص ، بلةةةةةةةدي 
اإلجةةةتايا  التأديلصةةة  وتحتيكهةةةا، ب ةةةايب عطةةة  شةةةكوى 
ملدمةة  مةةع المةةواط صع، مةة  االسةةتعاا  باالقتتادةةا  
التةةةةةةف يلةةةةةةدمها ر سةةةةةةاي المحةةةةةةاكا ومجطةةةةةةس العدالةةةةةة  

 65ا يه.

صا  وسةةةةططا  لةةةةذل ، تمةةةة ح معظةةةةا الةةةةدو  بةةةةقد
واسةةع  لطمجةةالس اللضةةا ص  يةةف تأديةةب اللضةةا ، يةةف 
دةةصع تحصةةت دو  أخةةتى بةةقدص  تأديةةب اللضةةا  
بصد وزيت العد ، وهذا ما  يعتلته بعةل الماتصةصع 
ةةةةا  ا عطةةةة  اليةةةةطط  اللضةةةةا ص  وااتهاكب اعتةةةةدايب بةةةةارخب
لملةةدأ االسةةتلقلص ، وهةةو مالةةت بواقةة  التجةةةار . إ  

زيت العةةد  سةةوايب إعطةةاي بةةقدص  تأديةةب اللضةةا  لةةو 
ب ةةةك  جز ةةةف أو كطةةةف، مةةةع شةةةأاه أ  يهمةةة  ملةةةدأ 
اسةةتلق  اللضةةاي، بحصةةر ي ةةك  تةةدخقب يةةف شةةؤو  
العدالةةةةة  ويةةةةةؤثت عطةةةةة  اللضةةةةةا . ومةةةةةع هةةةةةذه الةةةةةدو  
مصةةةةةةت، والمغةةةةةةت ، وتةةةةةةواس، التةةةةةةف سةةةةةةارعت يةةةةةةف 

 66إبقح قطاع العدال  لتحيصع هذا الوض .

أما يةف يطيةطصع، يت ةك  وزار  العةد  دطلة  الوبة  
اليةةطط  الت  صذيةة  واليةةطط  اللضةةا ص ، والسةةةصما  بةةصع

يةةةةف شةةةةؤو  العةةةةد  واللضةةةةاي، وتهةةةةد  مةةةةع خةةةةق  
                                                           

 . 89المتج  اليابق،  65
 .23ش دو، استلق  اللاضف،  66
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وكمةةةةا تةةةةا  67أعمالهةةةةا إلةةةة  تتسةةةةصل سةةةةصاد  اللةةةةااو .
تأويطةةه سةةابلبا، يةةإ  بةةقدص  وزار  العةةد  تتماةة  يةةف 
ميةةةايل  اللضةةةا ، مةةةع خةةةق  الصةةةقدص  المم ودةةة  
لةةةةةوزيت العةةةةةد  لمتابعةةةةة  الماال ةةةةةا  التةةةةةف تلةةةةة  مةةةةةع 

ضةةةا  لواجلةةةاتها وملتضةةةصا  وظص ةةةتها، والمتماطةةة  الل
ت مةةع قةةااو  اليةةطط  اللضةةا ص  رقةةا 47يةةف المةةاد  ر

ت مةةةع 49/1أشةةةار  المةةةاد  ر 2002.68ت ليةةة   1ر
 ا  اللةةااو  إلةة  بةةقدّص  وزيةةت العةةد  يةةف ططةةب 

التةف خطلةت  69إقام  الدعوى التأديلص  عط  اللضا ،
 إشكالصا  ت عكس يف إيياح المجا  لتدخ  اليطط 

 70الت  صذيةةة ؛ اظةةةةتبا لعةةةةدو وجةةةةود محةةةةددا  واضةةةةح ،

                                                           
دالةة  اليةةطط  اللضةةا ص  وم ظومةة  العةةد  يةةف  دةةو معةةصع اللتغةةوثف،  67

اطع، راو هللال الهص ةةةة  ال طيةةةةطص ص  الميةةةةتلط  لحلةةةةوق المةةةةو ر 2005العةةةةاو 
 متاح عط  التاب ل . 91ت، 2006

https://ichr.ps/attachment/340/legal64.pdf  
 ل2002ت ليةةة   1يةةةطط  اللضةةةا ص  رقةةةا رت مةةةع قةةةااو  ال47المةةةاد  ر 68
لةةوزيت العةةد  اإلشةةتا  اإلدارو عطةة  جمصةة  المحةةاكا، ولةةت صس كةة   -1"

 -2كم  اإلشتا  عط  اللضا  العامطصع بها وعط  سصت العمة  يصهةا. مح
لةةت صس كةة  محكمةة  ت لصةةه اللاضةةف إلةة  مةةا يلةة  م ةةه ماال ةةا لواجلاتةةه أو 
لملتضةةةصا  وظص تةةةه ويكةةةو  الت لصةةةه شةةة اهه أو كتابةةة ، يةةةإ ا كةةةا  الت لصةةةه 

يومةةا مةةع تلطصغةةه إلصةةه   عتةةتا  عطصةةه خةةق  ع ةةت كتابصةةا كةةا  لطلاضةةف اال
ت مع هةذا اللةااو ، ويةف هةذه الحالة  45تايا  الملتر  بالماد  رويلا لإلج

عتةتا  أو باعتلةار الت لصةه كةأ  لةا يكةع. تلضف المحكم  إما بتيل اال
وإ ا ت(ةتر  الماال ة  او اسةتمت  بعةد بةصتور  الت لصةه اها صةا ريعةت  -3

 الدعوى التأديلص ".
 .2002 ت لي  1ت مع قااو  اليطط  اللضا ص  رقا ر49/1الماد  ر 69
إشةةةةكالصا  ال صةةةة  بةةةةصع اليةةةةططا  واسةةةةتلق  محمةةةةود أبةةةةو بةةةةوو، " 70

ت ةازع الصةقدصا  يةف قطةاع العدالة  رالعققة  بةصع  اللضاي يةف يطيةطصع
مجطس اللضاي األعط  ووزار  العد  كحال  لطدراس ت رأطتودة  ماجيةتصت 

أدمةةةد أبةةةو ديةةة  وجهةةةاد  ؛190ت، 2013 ،يةةةف اللةةةااو ، جامعةةة  بصتزيةةةت
متةواز  بةصع اليةططا  يةف ال ظةاو اليصاسةف ال طيةطص فل ال صة  الدةت ، 

 

كمةةا م حةةت هةةذه المةةاد  يةةف يلتتهةةا الاااصةة  بةةقدص  
 71لةةةةوزيت العةةةةد  يةةةةف ططةةةةب التحلصةةةةق مةةةة  اللضةةةةا .

ولةةوزيت العةةد  الططةةب مةةع مجطةةس اللضةةاي األعطةة  
وقةةةةف اللاضةةةةف عةةةةع ملاشةةةةت  أعمةةةةا  وظص تةةةةه أث ةةةةاي 

ت مةع اللةااو  58إجتايا  التحلصةق بحيةب المةاد  ر
 72. اته

 التدريب القضائي .2.2

تعود أهمص  ال ظت يةف التةدريب اللضةا ف إلة  كواةه 
عةامقب متكزيبةا يعةّزز مةع ك ةاي  اللضةا ، ويةف كاصةت 
مع الدو  ُي ظت له يف سصاق تعزيز مه ّص  اللضا . 
واظةةتبا لطاقيةةا  التةةف تاصتهةةا الجهةة  الميةةؤول  عةةع 
تدريب اللضا ، ومةدى تةأثصت كةو  هةذه الجهة  غصةت 

ص  يةةةةةةف إدةةةةةةداف تةةةةةةدخق  خارجصةةةةةة ، وجةةةةةةب قضةةةةةةا 
التطةةةّتق لطجهةةة  الميةةةؤول  عةةةع التةةةدريب اللضةةةا ف. 
دصةةةةةر شةةةةةّدد  المواثصةةةةةق والصةةةةةكو  الدولصةةةةة  م هةةةةةا 
ملةاد  األمةةا المتحةد  األساسةةص  السةتلق  اللضةةاي، 
عطةةةة  المعةةةةايصت الدولصةةةة  المعتمةةةةد  يةةةةف اختصةةةةار مةةةةع 
ي ةةغطو  الوظص ةة  اللضةةا ص ، يصجةةب أ  ي ةةغطها  وو 

ل( ةاي  العالصة  الةذيع دصةطوا عطة  التةدريب الالت  وا

                                                                                       

، "أمةا "اال تق  مع أجة  ال زاهة  والميةايل  رراو هللال  اليطط  اللضا ص 
 . http://bit.ly/2Q4G015متاح عط  التاب ل  .9، ت2007

 .2002   ت لي1ت مع قااو  اليطط  اللضا ص  رقا ر49/2الماد  ر 71
 .2002ت لي   1ت مع قااو  اليطط  اللضا ص  رقا ر58الماد  ر 72
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المه ةةةةف الةةةةقزو، ومةةةةع ه ةةةةا ت لاةةةةق أهمصةةةة  التةةةةدريب 
 73اللضا ف.

للةةةةةد عهةةةةةد  بعةةةةةل الةةةةةدو  مهمةةةةة  اإلشةةةةةتا  عطةةةةة  
التةةدريب اللضةةا ف إلةة  المجطةةس اللضةةا ف وكةةا  لةةه 
دور يعةةا  يةةف تلصةةصا اللضةةا ، ي ةةف سةةال ادور، يلةةوو 

يلةوو المجطس اللضا ف بمهم  تلصصا دورو لطلضةا  و 
أمةةا يةةف األرد ،  74بةةإدار  معهةةد التةةدريب اللضةةا ف.

ت 6اظةةاو المعهةةد اللضةةا ف األرداةةف رقةةا ر يلموجةةب
وتعديقتةةه تةةّا إا ةةاي المعهةةد اللضةةا ف  2010ليةة   

األرداةةةف التةةةاب  لةةةوزار  العةةةد ، وهةةةو الجهةةة  التسةةةمص  
الودصةد  يةةف الممط(ةة  األرداصةة  الميةةؤول  عةةع تةةدريب 

ف الوظةةا ف اللضةةا ص ، اللضةةا  وإعةةداد مةةؤهطصع لتةةول
وهةةةةةف الجهةةةةة  الميةةةةةؤول  عةةةةةع ريةةةةة  ك ةةةةةاي  اللضةةةةةا  
وأعةةةوااها، وتعزيةةةز المهةةةارا  اللحاصةةة  العطمصةةة ، كمةةةا 
يتمف هذا المعهد إل  تعزيز العققا  والتعاو  مة  
الهص ةةةةةا  العت صةةةةة  واألج لصةةةةة  يةةةةةف مجةةةةةاال  العمةةةةة  
اللضةةةا ف، و لةةة  بغصةةة  تلةةةاد  لطالةةةتا  مةةة  معاهةةةد 

 75عت ص  وأج لص .

                                                           
 .42، "مدى توايق العقق "اللضا ،  73
 .21، المجالس اللضا ص ، يطص اإأوثما  و  74
ت ليةةةةة   6ت مةةةةةع اظةةةةةاو المعهةةةةةد اللضةةةةةا ف األرداةةةةةف رقةةةةةا ر3المةةةةةاد  ر 75

، الجتيةةد  التسةةمص ، العةةدد 2010كةةااو  الاةةااف  19المةةؤري يةةف  2010
5014 ،1110. 

يؤسةةةةس يةةةةف الةةةةوزار  معهةةةةد ييةةةةم  رالمعهةةةةد اللضةةةةا ف  -تل "أ3المةةةةاد  ر
عةداد مةؤهطصع لتةولف الوظةا ف إ  -1ردافت يهد  إل  تحلصق مةا يطةفل األ

 

ماةةة ، اةةة  ال ظةةةاو اللةةةااواف المصةةةتو يةةةف قةةةتار بال
ت ليةةة   347ر ةةةصس جمهوريةةة  مصةةةت العتيلةةة  رقةةةا ر

عطةةةةةة  إا ةةةةةةاي المتكةةةةةةز اللةةةةةةومف لطدراسةةةةةةا   1981
يهةةد  هةةذا و  76اللضةةا ص ، وخّصةةه بتةةدريب اللضةةا ،

المتكةةةةةةز إلةةةةةة  إعةةةةةةداد أعضةةةةةةاي الهص ةةةةةةا  اللضةةةةةةا ص  
وتةةةةتتصلها وتةةةةأهصطها مةةةةع ال ادصةةةة  العطمصةةةة ، وتزويةةةةد 

طلصلصةةةةةةةةة  القزمةةةةةةةةة  لممارسةةةةةةةةة  العمةةةةةةةةة  مهةةةةةةةةةاراتها الت
دصةةةةةةر إّ  المتكةةةةةةز اللةةةةةةومف لطدراسةةةةةةا   اللضةةةةةةا ف،

اللضةةةةا ص  هةةةةو متكةةةةز دكةةةةومف تةةةةاب  لةةةةوزار  العةةةةد  
 77المصتي  ويتأ  مجطس إدارته وزيت العد .

أمةةةا يةةةف المغةةةت ، يصتةةةول  المعهةةةد العةةةالف لطلضةةةاي 
بصةةةةةور  أساسةةةةةص ، تحةةةةةت سةةةةةطط  المجطةةةةةس األعطةةةةة  

توبةةةةةصاته، مهمةةةةة  لطيةةةةةطط  اللضةةةةةا ص  و  ةةةةةايب عطةةةةة  
تأهصةةة  اللضةةةا  ومةةةةوظ ف المحةةةاكا وريةةة  ك ةةةةايتها، 
وتأهصةةةةةةة  المطحلةةةةةةةةصع اللضةةةةةةةا صصع لتةةةةةةةةولف م ابةةةةةةةةب 
قضةةةا ص ، ويةةةتا  لةةة  مةةةع خةةةق  مواكلةةة  التطةةةورا  

                                                                                       

ريةة  ك ةةاي  اللضةةا  وأعةةوا  اللضةةاي مةةع خةةق  الةةةدورا   -2اللضةةا ص . 
ية  وت مصة  مهةارا  اللحةر العطمةف التدريلص  التف يعلدها المعهةد لهةذه الغا

تلةةةاد  الالةةةتا  والتعةةةاو  مةةة  المعاهةةةد المماثطةةة  يةةةف الةةةدو   -3لةةةديها. 
ت ةةجصص  التعةةاو  مةة  الهص ةةا  العت صةة  واألج لصةة   -4العت صةة  واألج لصةة . 

 يف مجاال  العم  اللضا ف."
جمهوريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت العت صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ،  ،بوابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وزار  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  76

http://www.jp.gov.eg/ncjs/2.aspx. 
 .43"، مدى توايق العقق "اللضا ،  77
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اللااواصةةة  وال  صةةةة  واإلجتا صةةة  التةةةةف تلةةة  يةةةةف بةةةةمصا 
 78أعمالها ويلا لطممارسا  الدولص  المتلدم .

ا لط مو ل األورو ف، تتويت يف  العديد مع الدو  تلعب
مةةةدار  قضةةةةا ص  أو متاكةةةةز تةةةةدريب قضةةةةا ف ت(ةةةةو  
ماتصةة  لطتةةدريب اللضةةا ف لطلضةةا  الجةةدد، وكةةذل  
التةةةةةةةةةدريب الميةةةةةةةةةتمت لطلضةةةةةةةةةا   وو الالةةةةةةةةةت . وقةةةةةةةةةد 
خّصصةةةت العديةةةد مةةةع دو  أمتيكةةةا القتص صةةة ، م هةةةا 
كوسةةةةتاريكا متكةةةةز تةةةةدريب، يصةةةةه عةةةةدد محةةةةدود مةةةةع 

او اللضةةةةةةا  وأعضةةةةةةاي مةةةةةةع المجتمةةةةةة  اللةةةةةةااواف لطلصةةةةةة
يةةةف إيطالصةةةا، أّمةةةا  79 بةةةاألمور الت ظصمصةةة  والتدريلصةةة .

يصةةتحكا المجطةةس األعطةة  لطلضةةاي بالمدرسةة  اللومصةة  
لطلضةةةةةةةةا  الاابةةةةةةةة  بجمصةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةاطا  الاابةةةةةةةة  

 80.بالتدريب الملد ف وتعطصا اللضا 

ويةةةةف يتايةةةةا، كةةةةةّت  المجطةةةةس الدسةةةةتورو ال تايةةةةةف 
أهمصةةةةة  تةةةةةويصت المهةةةةةارا  القزمةةةةة  ل ةةةةةغ  الوظص ةةةةة  

وجةةةةةاي  يتايةةةةةا ب ظةةةةةاو يةةةةةتّا بموجلةةةةةه  81.اللضةةةةةا ص 
إا ةةةةةاي متكةةةةةز وط ةةةةةف لطدراسةةةةةا  اللضةةةةةا ص  أو مةةةةةا 
يعةةت  بالمدرسةة  اللومصةة  لطلضةةاي بعةةد تعةةدي  االسةةا 

، و لةةةةة  بهةةةةةد  ضةةةةةما  ال( ةةةةةاي  1970يةةةةةف عةةةةةاو 

                                                           
  .ال(عصون، اللااو  المداف 78
 .45دلص  خاص بت جص  استلق  وازاه  اللضاي،  79
 .132المتج  اليابق،  80
 ، م ةار إلصةه19/2/1998قتار المجطس الدستورو ال تايةف بتةاريل  81

راللةةةةاهت ل دار  اللةةةةااو  الج ةةةةا ف الدسةةةةتورو سةةةةتور، لةةةةدىل أدمةةةةد يتحةةةةف 
  .351ت، 2002ال توق، 

والت(ةةةةويع المه ةةةةف لطلضةةةةا ، والتعزيةةةةز مةةةةع ميةةةةتوى 
معطومةةةةا  اللضةةةةا ، وتتلةةةة  بصةةةةور  أساسةةةةص  لةةةةوزار  

  82العد .

طيطصع، يلد اّ  قةااو  اليةطط  اللضةا ص  أّما يف ي
م ه عطة   83ت17يف الماد  ر 2002ت لي   1رقا ر

اظةةةاو تةةةدريب اللضةةةا  وإعةةةدادأا قلةةة  تةةةولف أعمةةةا  
اللضةةاي، ويةةق اظةةاوّ خةةاص يضةةعه مجطةةس اللضةةاي 
األعطةةةة . وقةةةةد ُأا ةةةةأ المعهةةةةد اللضةةةةا ف يةةةةف العةةةةاو 

ت ليةةة   6و بموجةةب المتسةةوو الت اسةةةف رقةةا ر2008
جطةس الةةوزراي ب ةأ  إا ةاي المعهةةد وقةتار مو 2008

و، 2004ت ليةةةةةة   89اللضةةةةةا ف ال طيةةةةةةطص ف رقةةةةةا ر
وقةةةةةةتار مجطةةةةةةس الةةةةةةوزراي ب ظةةةةةةاو المعهةةةةةةد اللضةةةةةةا ف 

ةةةّد مؤسيةةة  ، و2008ت لعةةةاو 7ال طيةةةطص ف رقةةةا ر وُيعي
مع مؤسيا  قطاع العدال ، وهةو مؤسية  دكومصة  

يتةةةول  اإلشةةةتا  بصةةة ته و  84ميةةةتلط  مالصبةةةا وإداريبةةةا،
  تأهصةةةةةة  اللضةةةةةةا  وتةةةةةةدريلها الجهةةةةةة  التسةةةةةةمص  عطةةةةةة

وأعضةةاي ال صابةة  العامةة  وتطةةويت ال(ةةوادر اللضةةا ص  
 والمةةةوظ صع اإلداريةةةصع العةةةامطصع يةةةف قطةةةاع العدالةةة ،

وقد تّا إعداد عدد مع اللضا  ال طيطص صصع وتأهصطها 

                                                           
 . 353 المتج  اليابق، 82
  .2002ت لي   1ت مع قااو  اليطط  اللضا ص  رقا ر47ر الماد  83
ب ةةةةةأ   و2008ت ليةةةة   6رالمتسةةةةوو الت اسةةةةف رقةةةةا ت مةةةةع 2المةةةةاد  ر 84

، بتةةةةةةةةةةةةاريل 76، الوقةةةةةةةةةةةةا   ال طيةةةةةةةةةةةةطص ص ، العةةةةةةةةةةةةدد المعهةةةةةةةةةةةةد اللضةةةةةةةةةةةةا ف
20/6/2008 . 
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يةةةةةف دو  أخةةةةةتى، وقامةةةةةت المؤسيةةةةةا  ال طيةةةةةطص ص  
 85بدور ياع  يف تدريب اللضا .

 موازنة المحاكم  ..23

ا لمةا يماطةه االسةتلق  المةالف لطيةطط  اللضةا ص  اظتب 
مةةع أهمصةة ، وضةةماابا لملةةدأ اسةةتلقلص  اللضةةاي؛ يةةإ  
الموازا  ومةا يتلعهةا مةع شةؤو  مالصة  لطمحةاكا تاصةت 
ةا لطجهة  الميةؤول   العديد مع اإلشكالصا ، و ل  تلعب

دصةةةر أشةةةار إعةةةق  بصةةةتو   عةةةع موازاةةة  المحةةةاكا.
الةة  العت ةةف األو  لطعدالةة ، الصةةادر عةةع مةةؤتمت العد
، إلةةة  أاةةةه 1949الم علةةةد يةةةف مدي ةةة  بصةةةتو  عةةةاو 

"ي لغةةةةةف أ  ت( ةةةةة  الدولةةةةة  موازاةةةةة  ميةةةةةتلط  لطيةةةةةطط  
ا  ا وادةةةدب اللضةةةا ص  بكةةة  أيتعهةةةا وت ظصمهةةةا تةةةدرل ب ةةةدب
بموازا  الدول  ب ايب عطة  اقتةتاح المجةالس اللضةا ص  
العطصا يف الجها  اللضا ص  المع ص ". واةّ  إعةق  

لق  اللضةةةةاي، الصةةةةادر عةةةةع مةةةةؤتمت اللةةةةاهت  السةةةةت
العدالةةةةة  العت ةةةةةف الاةةةةةااف الم علةةةةةد يةةةةةف اللةةةةةاهت  عةةةةةاو 

، عطةةة  "ضةةةما  االسةةةتلق  المةةةالف لطيةةةطط  2003
ا  اللضةةةةةةا ص  وإدرال موازاةةةةةة  اليةةةةةةطط  اللضةةةةةةا ص  ب ةةةةةةدب
ا بموازا  الدول ". وعطصه، يإّ  م هوو االستلق   واددب
المةةةةةالف لطيةةةةةطط  اللضةةةةةا ص  يتمحةةةةةور دةةةةةو  وجةةةةةود 

  مالصةة  لطيةةطط  اللضةةا ص  ي ةةت  عطصهةةا ماّصصةةا

                                                           
 . 25، ش دو، استلق  اللاضف 85

المجطةةةةةةةةةس اللضةةةةةةةةةا ف، أو أّ  اليةةةةةةةةةطط  اللضةةةةةةةةةا ص  
 86ميتلط  مالصبا عع اليطط  الت  صذي .

استلق  اللضةا  يع ةف بصةور  أساسةص  عةدو التةأثصت 
عطةةةصها يةةةف اتاةةةا  اللةةةتارا ، إال أ  عققةةة  اللضةةةاي 
بلةةةةةاقف الحكومةةةةة  يللةةةةة  لهةةةةةا تةةةةةأثصته عطةةةةة  اللضةةةةةا . 

هو  ل األو و جا  أساسصا  متلعا وعطصه، ه ا  ام
أّ  الهص ةةةةةة  اللضةةةةةةا ص  هةةةةةةف سةةةةةةطط  م  صةةةةةةط  عةةةةةةع 
الحكومةةةةة ، وعطصةةةةةه تتمتّةةةةة  بمةةةةةا تتمتّةةةةة  بةةةةةه اليةةةةةطط  
الت  صذيةةةةة  مةةةةةع درجةةةةة  اإلدار  الذاتصةةةةة  والةةةةةتحّكا يةةةةةف 
الموازا  الااب  بجمص  أعمالها، وسار  عط  هةذا 
الةةةةةةةةةة ها دو  متعةةةةةةةةةةدد  م هةةةةةةةةةةا الواليةةةةةةةةةةا  المتحةةةةةةةةةةد  

ل دو  أورو ةةةةةةةا الغت صةةةةةةة ، ودو  األمتيكصةةةةةةة ، و عةةةةةةة
  87أمتيكا القتص ص .

يهةةو أّ  الهص ة  اللضةةا ص  تعتمةةد  أمةا االتجةةاه الاةااف،
عطةةةةة  إدةةةةةدى إدارا  اليةةةةةطط  الت  صذيةةةةة  م هةةةةةا وزار  
العد ، يف شؤو  اإلدار  والموازا ، وهو المّتلة  يةف 
أورو ةةةا. ودالصبةةةا، ه ةةةا  توجةةةه يةةةف العةةةالا إلةةة  الةةة  

ا ص  والموازاةةةة  أو بعضةةةةها ميةةةةؤولصا  اإلدار  اللضةةةة
مع اليةطط  الت  صذية . يضةقب عةع  لة ، يلةد أوكطةت 
الميةةةةةؤولصا  اإلداريةةةةة  إلةةةةة  المجطةةةةةس اللضةةةةةا ف أو 
اللضةةا  أو مجطةةس مةةع داخةة  اللضةةا ، وقةةد سةةار  
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إيطالصا، وإسلااصا عط  هذا ال ها، دصر قامت ب لة  
سةةةةةةةططا  إداريةةةةةةة  كلصةةةةةةةت  مةةةةةةةع وزارا  العةةةةةةةد  إلةةةةةةة  

ّمةةةةا يةةةةف الةةةةدو  التةةةةف تطّلةةةةق المجةةةةالس اللضةةةةا ص . أ
اللةةااو  العةةاو، يه ةةا  مطاللةة  مةةع أجةة  الةةدعا يةةف 
ططةةةةةةب المزيةةةةةةد مةةةةةةع االسةةةةةةتلق  المؤسيةةةةةةاتف عةةةةةةع 

 88اليططتصع الت تيعص  والت  صذي .

وه ةا  اتجةةاه يؤّكةةد بةةأّ  الةتحّكا يةةف موازاةة  المحةةاكا 
وإدارتهةةةةةةا ، وتحّكةةةةةةا اليةةةةةةطط  الت  صذيةةةةةة  يةةةةةةف اتاةةةةةةا  

بتةةةدخق  غصةةةت ملةةةتر  اإلجةةةتايا  التأديلصةةة ، ييةةةمح 
يف اليطط  اللضا ص . إال أّاه وجب التأكصد يف هةذا 
الصةةةةدد عطةةةة  أّاةةةةه دتةةةة  تتحمةةةة  الهص ةةةة  اللضةةةةا ص  
ميةةةةؤولص  إدار  وموازاةةةة  المحةةةةاكا، يجةةةةب أ  يكةةةةو  
ه ا  اهتماو مع قل  اللضةا صصع؛  لة  أّ  الة  هةذه 
الصقدصا  قد يؤدو إلة  إدةداف م ةكط  يةف دةا  

عطةةة  تحّمةةة  هةةةذه الميةةةؤولصا   لةةةا يةةةتا تةةةوايت اللةةةدر 
اإلضةايص  بك ةةاي . ويةةف دلصلة  األمةةت، ه ةةا  العديةةد 
مع الدو  م ها إسلااصا، أّدى ااا اص ميةتوى أداي 

 89إدار  المحاكا إل  ااتلا  اإلدار  إل  وزار  العد .

يةةةف ظةةة  اإلبةةةقدا  يةةةف روسةةةصا، تتلةةةّصع ملةةةادرا  
يةةةف وضةةة  سةةةطط  الموازاةةة  واليةةةطط  اإلداريةةة  عطةةة  

 90.اكا يةةةف يةةةد إدار  قضةةةا ص  بالمحكمةةة  العطصةةةاالمحةةة
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ول(ةةةةع يةةةةف العديةةةةد مةةةةع دو  الم طلةةةة ، تةةةةتحكا وزار  
ةا لقبةقح  العد  يف موازا  المحاكا. غصت أّاه ويلب

يةةةف دولةةة   1997اللضةةةا ف الةةةذو ُأجةةةتو يةةةف العةةةاو 
المجةةةةةت، يتةةةةةول  المجطةةةةةس اللةةةةةومف لطعدالةةةةة  بصةةةةة ته 

ع المماةة  األعطةة  ليةةطط  اللضةةاي، إدار  المحةةاكا مةة
موازاةة  الدولةة  واإلشةةتا  عطصهةةا، كمةةا ويلةةوو بتلةةديا 
موازاةةةة  إدار  المحةةةةاكا سةةةة ويبا إلةةةة  الحكومةةةة ، التةةةةف 
تلوو بدورها بالتعديق . ويف بطغاريا، ُيعةّد المجطةس 
اللضةةةةةا ف األعطةةةةةة  الموازاةةةةةة  ويةةةةةةتحّكا يصهةةةةةةا. ويةةةةةةف 
جورجصا، ت(و  اليصطت  عط  موازا  المحاكا ضمع 

حكم  العطصةا، إال أّ  هةذا ميؤولص  الليا اإلدارو لطم
ةةا، والسةةصما بعةةد قصةةاو العديةةد مةةع  ةةِد ا عب المةة ها لةةا ُيجن

  91االاتلادا .

ةا بعةل ال ةأ يةف بول ةدا، دصةر  ويلدو األمةت ماتط ب
ييةةةصطت وزيةةةت العةةةد  عطةةة  موازاةةة  معظةةةا المحةةةاكا 
العاديةةةة ، أّمةةةةا المحكمةةةة  العطصةةةةا، والمحكمةةةة  اإلداريةةةة  

موازاتهةةا العامةةة   العطصةةا، والمحكمةة  الدسةةتوري  يتلةةّدو
لةوزيت المالصة  واللتلمةا  ملاشةت  متاطصة  بةذل  وزار  
العةةد . و الماةة ، يةةف سةةطوياكصا المحكمةة  الدسةةتوري  

 92وددها هف الماول  بالتحّكا يف موازاتها العامة .
أمةةةةةةا يةةةةةةف األرد ، يةةةةةةإ  وزيةةةةةةت العةةةةةةد  هةةةةةةو الجهةةةةةة  
الماتصةةةةةة  بتحديةةةةةةد الم ةةةةةةاري  والاطةةةةةة  الاابةةةةةة  
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ا  المحةةةةاكا والمجطةةةةس باللضةةةةا ، وكةةةةذل  ماصّصةةةة
اللضةةا ف وكةة  مةةا يتعطةةق باللضةةاي يصةةتا بةةتيه عةةع 
طتيق وزار  العد ، م  وجود اظةاو خةاص بالادمة  

  93اللضا ص  لطلضا  ال ظامصصع.

هذا والطت بعل اللطةدا  ميةؤولصا  إدار  المحكمة  
والموازاةة  مةةع وزار  العةةد  إلةة  المجطةةس اللضةةا ف. 

تةةّا إا ةةاي وعطةة  هةةذا الةة ها سةةار  ه غاريةةا، دصةةر 
المجطةةةةةةةةس اللضةةةةةةةةا ف الةةةةةةةةذو يمةةةةةةةةار  سةةةةةةةةطط  إدار  
المحكمةةةةةةة ، كمةةةةةةةا ويعةةةةةةةد الموازاةةةةةةة  اللضةةةةةةةا ص  إلدار  
المحكمةة  واإلشةةتا  عطصهةةا. ويةةف بعةةل الةةدو  ماةة  
اليةةةةويد، ُأا ةةةة ت مجةةةةالس قضةةةةا ص  ت(ةةةةو  ميةةةةؤول  

 94دصتبا عع اإلدار  اللضا ص  وشؤو  الموازا .

 لةةةةذل  تاصةةةةت الموازاةةةة  إشةةةةكالص  مةةةةع اادصةةةة  دجمهةةةةا
وطتيل  إعدادها، ومع اادص  إدارتها والمتاقلة  عطة  
بةةتيها. يه ةةا  دو  تعتلةةت أّ  اللضةةاي هةةو سةةطط  
ميةةةةتلط ، و التةةةةالف، تلةةةةوو بإعةةةةداد موازاتهةةةةا بصةةةةور  
ميةةةةتلط  عةةةةع طتيةةةةق الجهةةةةا  اللضةةةةا ص  العطصةةةةا، أو 
المجةةةةةةةالس اللضةةةةةةةةا ص ، وم هةةةةةةةةا الواليةةةةةةةةا  المتحةةةةةةةةد  

هةا اليةويد األمتيكص ، و عل دو  أورو ا الغت ص  م 
والدامار . وه ا  دو  تعتلةت أّ  اليةطط  اللضةا ص  
هف مؤسي  دكومص  تاض  لوزار  العد  مع دصر 
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ا عامما يدعو إل   إعداد موازاتها. إال أّ  ه ا  توجهب
الةةةة  الصةةةةقدص  يةةةةف إعةةةةداد الموازاةةةة  إلةةةة  الجهةةةةا  
اللضا ص ، وعط  هذا ال ها سار  يتايا، وإسةلااصا، 

وهةةو االتجةةاه المحّلةةذ؛ ألّاةةه يعةةزز  وإيطالصةةا، وكص صةةا،
استلق  اللضاي مع اادص  الحتص عطة  الحةد مةع 
إمكااصةةةةة  اسةةةةةتاداو الموازاةةةةة  كوسةةةةةصط  ضةةةةةغ  عطةةةةة  
الجهةةا  اللضةةا ص ، دصةةر يلةةوو وزيةةت العةةد  بتحديةةد 

 95الموازا  ويلبا العتلارا  عديد .

ويف دلصل  األمت، يإ  كق االتجاهصع لةه الةا  قةو  
  إعةةةةةداد موازاةةةةة  اللضةةةةةاي وضةةةةةعف، يإااطةةةةة  ميةةةةةأل

بجهةةةةةا  قضةةةةةا ص  قةةةةةةد يحةةةةةو  دو  ضةةةةةما  تةةةةةةويصت 
موازا  كايص ، أو العجز عةع إيجادهةا. إاّل أّاةه يلةدو 
االتجاه الم اسب؛ ألّاه ي عكس بصور  إيجابص  عط  
ملةةدأ اسةةةتلق  اللضةةةاي مةةةع التةةةدخق  أو التةةةأثصتا  
الاارجصةةةةة ، كمةةةةةا أّاةةةةةه يلةةةةةوو بت عصةةةةة  دور المجةةةةةالس 

ا هةةةا دوربا إيجابصبةةةا ويعةةةاالب يةةةف إعةةةداد اللضةةةا ص  وإعط
 96الموازا  لطلضاي.

أّمةةةا إدار  الموازاةةة  وبةةةتيها، يتعطةةةف بعةةةل الةةةدو  
هةةةذه الصةةةقدص  لةةةوزيت العةةةد ، و عضةةةها لطمجةةةالس 
اللضةةةةةةةةا ص . إ  إعطةةةةةةةةاي بةةةةةةةةقدص  إدار  الموازاةةةةةةةة  
وبةةةةتيها إلةةةة  المجةةةةالس اللضةةةةا ص  قةةةةد يةةةةؤدو يةةةةف 
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بعةةةل األدصةةةا  إلةةة  عةةةدو ضةةةما  ديةةةع بةةةتيها، 
يةةةإ ا تةةةا توزيةةة  الموازاةةة  عطةةة  المحةةةاكا دو  وضةةة  
خطةةةةةة  وقواعةةةةةةد شةةةةةة اي ، سةةةةةةصتا اإلجحةةةةةةا  بحلةةةةةةوق 
درجا  اللضةاي الةداصا، يضةقب عةع  لة ، ستيةتادو 
كوسصط  ضغ  عط  اللضا . وخصت ماا  عط  سوي 
بةةةت  الموازاةةة  مةةةا دةةةدف يةةةف بولص صةةةا، دصةةةر قةةةاو 

% 30مجطس اللضاي األعط  باقتطاع ما يزيد عع 
 97اللضاي ل  يه.مع موازا  

ويةةةةف يطيةةةةطصع، تتجطةةةة  بةةةةقدص  وزار  العةةةةد  يةةةةف 
موازاةةة  المحةةةاكا مةةةع خةةةق  بةةةقدص  وزيةةةت العةةةد  
باعتمةةةةةةةةةاد م ةةةةةةةةةتوع الموازاةةةةةةةةة  الاابةةةةةةةةة  باليةةةةةةةةةطط  
اللضةةا ص . يلةةد تةةا ت ظةةصا موازاةة  اليةةطط  اللضةةا ص  

ت مةع قةااو  اليةطط  اللضةا ص  رقةا 3/2يف المةاد  ر
لضةةةةةةةا ص  لت(ةةةةةةةو  لطيةةةةةةةطط  ال 2002،98ت ليةةةةةةة   1ر

موازاةةةةةة  خابةةةةةة ، تظهةةةةةةت ك صةةةةةة  ميةةةةةةتل  ضةةةةةةمع 
الموازاةةةةةةةةةةة  العامةةةةةةةةةةة  اليةةةةةةةةةةة وي  لطيةةةةةةةةةةةطط  الوط صةةةةةةةةةةة  
ال طيةةطص ص ، دصةةر  يتةةول  مجطةةس اللضةةاي األعطةة  
بصةور  أساسةص  إعةداد م ةةتوع الموازاة  وإدالتةه إلةة  
وزيةةةةت العةةةةد  إلجةةةةتاي الملتضةةةة  اللةةةةااواف. وعطصةةةةه، 
اتلعةةةةت يطيةةةةطصع الةةةة ها اليةةةةا د يةةةةف معظةةةةا الةةةةدو ، 
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بإعطةةةةاي المجطةةةةس اللضةةةةا ف دوربا كلصةةةةتبا يةةةةف و لةةةة  
 99إعداد الموازا  وبتيها.

 مكانة النيابة العامة ودورها .3

 عةةع العةةاو لطحةةق كمماةة  العامةة  ال صابةة  دور اتطةةفي
 تتمتةةةةة  األولةةةةة ، ي ةةةةف الدولةةةةة ؛ عةةةةع كمماةةةةة  دورهةةةةا
 دصةةةتي  واختصابةةا  بصةةقدصا  العامةة  ال صابةة 

 وتت اسةةب العةةاو، لطصةةالح الجزا صةة  الةةدعوى  لملاشةةت 
 واالختصابةةةةةةةا  المهةةةةةةةاو مةةةةةةة  الصةةةةةةةقدصا  هةةةةةةةذه

 الجزا صةةةةةةة  الةةةةةةةدعوى  تحتيةةةةةةة  مةةةةةةةع لهةةةةةةةا، المم ودةةةةةةة 
 م وضة  يهةف وغصتهةا، والت تةص  التحلصةق وإجتايا 

 الحةةةةق دعةةةةوى  إلقامةةةة  قةةةةااواف بةةةة   ال ةةةةعب مةةةةع
 ال صابة  يإ  الدول ، عع كمما  دورها يف أما العاو.
 تةالفبال اإلدارية ، المحاكا يف خصمبا تصلح العام 

 عمةةةةا جةةةةوهتو  ب ةةةةك  تاتطةةةةف عمطهةةةةا طلصعةةةة  يةةةةإ 
 واختصابةةةةةا  بةةةةةقدصا  يةةةةةإ  و ال تصجةةةةة  سةةةةةلق،
 العام  ال صاب  تم ح ال بحصر تاتطف، العام  ال صاب 

 يةق التحلصق، أو الت تص  يف دصتي  اختصابا 
 ماةة  يةةف لطدولةة  قااواصةة  مماطةة  جهةة  كواهةةا تتعةةدى

 100الدعاوى. هذه
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واقةةة  ال صابةةة  العامةةة  ال طيةةةطص ص ، عققةةة  ال صابةةة  أدمةةةد الةةةدم هورو،  100
المتكةةةةةز ال طيةةةةةطص ف راو هللال ر   باليةةةةةططتصع اللضةةةةةا ص  والت  صذيةةةةة العامةةةةة

  .19 ت2014 ،"مياوا  "ستلق  المحاما  واللضاي ال
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 بصةةةة تها العامةةةة  ابةةةة ال ص دراسةةةة  الليةةةةا هةةةةذا يت ةةةةاو 
 يةةةةةةف لةةةةةةدورها و ةةةةةةال ظت العةةةةةةاو، الحةةةةةةق عةةةةةةع ممةةةةةةاقب 

 يةةةةف لةةةةدورها التطةةةةتق  دو   يلةةةة ، الجزا صةةةة  الةةةةدعاوى 
 يت ةةةةاو  ،الدولةةةة  عةةةةع كمماطةةةة  أو اإلداريةةةة  الةةةدعاوى 

 عققةةةة  العامةةةة ، ال صابةةةة  طلصعةةةة  أجزا ةةةةه يةةةةف الليةةةةا
 ال صابةةة  عققةةة  وأخصةةةتبا العةةةد ، بةةةوزار  العامةةة  ال صابةةة 
 اللضا ص . بالضابط  العام 

 النيابة العامة طبيعة .1.3

 العامة  المصةطح  بةصع التةواز   مةع اوع إيجاد بهد 
 األماةة  التطلصةةق إيجةةاد و هةةد  ال تديةة ، والمصةةطح 

 العةةةالا دو  االيةةةمت اليةةةططا ؛ بةةةصع ال صةةة  لملةةةدأ
 دصةةةةر مةةةةع ماتط ةةةةصع اظةةةةامصع إلةةةة  أساسةةةةف ب ةةةةك 
ا واعتلارهةةةا العامةةة ، ال صابةةة  عمةةة  طلصعةةة   مةةةع جةةةزيب
 وتلعصتها اللضا ص ، اليطط  مع أو الت  صذي  اليطط 

 معها. وعققتها اليططا  هذه مع ل( 

 العامةةةةةةةةة  ال صابةةةةةةةة  تلعصةةةةةةةةة  األو ل االتجةةةةةةةةاه .1.1.3
 الت  صذي  لطيطط 

 تابعة  العامة  ال صاب  اعتلار إل  الدو  بعل هلت 
 والهصكطصةةة ، الوظص صةةة  ال ادصةةة  مةةةع الت  صذيةةة  لطيةةةطط 

 يةةةةةف العامةةةةة  ال صابةةةةة  ص اسةةةةةتلقل عطةةةةة  الح ةةةةةا  مةةةةة 
 الةةدو  تتل ةةاه الةةذو االتجةةاه وهةةو الجزا صةة ، وظص صتهةةا

 ال مةةو ل أهمهةةا ومةةع عةةاو، ب ةةك  األاجطوسكيةةواص 

 بعةةدو ال ظةةاو هةةذا ويتصةةف 101.والةةولزو  اللتيطةةااف
 وعمةة  ال صابةة  عمةة  بةةصع يابةة  واضةةح خةة  وجةةود

 تتةةةةةةداخ  بحصةةةةةةر رال ةةةةةةتط ت، اللضةةةةةةا ص  الضةةةةةةابط 
 الت  صةةذو، العمةة  يةةف الجهةةازيع مةةع كةة  بةةقدصا 

 وُيعيدّ  والت تص ، التحلصق عمطصا  يف خاص و  ك 
 ويعطةف اليططا ، بصع المت   ال ص  قلص  مع هذا

 سةةةةويبا لطعمةةةة  لطجهةةةةازيع ت ظصمصةةةة  سةةةةططا  اللةةةةااو  
 102ال تا ا. أيض  لتحلصق

 لط ظةةةاو اتلاعةةةه هةةةو ال ظةةةاو هةةةذا يمصةةةز مةةةا أهةةةا ومةةع
 اللضةةةةةا ص  الصةةةةةقدصا  اقتصةةةةةار وهةةةةةو االتهةةةةةامف،

 دصةر االتهةاو، سةطط  عطة  العامة  لط صابة  المم ود 
 عطةةةة  أساسةةةةف ب ةةةةك  العامةةةة  ال صابةةةة  دور يتمتكةةةةز
 اللاضةةةةةةف سةةةةةةططا  تللةةةةةة  و ةةةةةةذل  االتهةةةةةةاو. توجصةةةةةةه

 مةةةةع اللص ةةةةا  وططةةةةب األسةةةة ط  توجصةةةةه يةةةةف الواسةةةةع 
 تعةةةةدي  وسةةةةططا  العامةةةة ، ال صابةةةة  وم هةةةةا األطةةةةتا 

  ص ،اللضةا واألدكاو اللتارا  واتاا  الموجه ، التها
 لطلاضةةةف، تمةةة ح واسةةةع  تلديتيةةة  سةةةطط  عطةةة  ب ةةةاي

 دةد . عطة  ك  الم ظور  اللضايا م  يتعام  بحصر
 يكةةو   اللضةةاي، بةةقدصا  يةةف االتيةةاع هةةذا ومةة 

                                                           
101 Despina Kyprianou, Comparative Analysis of 
Prosecution Systems, Part 1, Origins, Constitutional 
position and Organization of Prosecution Services, 
2008, 3-5. Available at: http://bit.ly/2CwBcJT.  

 ل طيةةطص فجةةتايا  الجزا صةة  اشةةتح قةةااو  اإلمصةةط   علةةد اللةةاقف،  102
 .26ت، 2015كطص  الحلوق واإلدار  العام  بجامع  بصتزيت،  لربصتزيت
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 معمةةوالب  ال ظةةاو هةةذا يةةف اليةةططا  بةةصع ال صةة  ملةةدأ
 اسةةةةةتلقله لطلضةةةةةاي تضةةةةةمع التةةةةةف الطةةةةةتق  بأيضةةةةة 
 103ومكااته.

 امةةةةةةة الع ال صابةةةةةةة  تلعصةةةةةةة  الاةةةةةةةاافل االتجةةةةةةةاه .2.1.3
 اللضا ص  لطيطط 

 وظص صبةا العامة  ال صابة  يصةه تتلة  ال ظةاو هةذا ظ  يف
 لطيةطط  الل صوية  تلعصتها بلاي م  اللضا ص ، لطيطط 

 يةةةف تةةةابعصع ال صابةةة  أعضةةةاي يللةةة  بحصةةةر الت  صذيةةة ،
 المهةةةةاو وهةةةةف اللضةةةةا ص ، لطيةةةةطط  الوظص صةةةة  المهةةةةاو
 والةةةةةدعاوى  الت  صةةةةةذو اللةةةةةااواف ال ةةةةةق ت ةةةةةم  التةةةةةف

 مةع والهصكطصة  الل صوية  المهةاو تللة  بص مةا  .العمومص
 بحصةةةةر الت  صذيةةةة ، اليةةةةطط  يةةةةد يةةةةف وتأديةةةةب تعصةةةةصع
 الميةةةؤول  هةةةف بوزيتهةةةا، مماطةةة  العةةةد ، وزار  ت(ةةةو  

 ال صابةة  ألعضةةاي التأديلصةة  والميةةايل  التعصص ةةا  عةةع
 التابعة  الةدو  أغطةب يف المتل  ال ظاو وهذا العام ،
 يتايةةةةةةةا أهمهةةةةةةةا ومةةةةةةع القتص ةةةةةةةف، اللةةةةةةةااواف لط ظةةةةةةاو
 اظةةةةةةاو بالملابةةةةةة  ال ظةةةةةةاو هةةةةةةذا ويتلةةةةةة  104.وألمااصةةةةةةا
 يصةةه العامةة  ال صابةة  تتمتةة  الةةذو التحةةتو  أو الت لصةةب
 توجصةةةةه ال صابةةةة  عطةةةة  إ  دصةةةةتي ، تحلصلصةةةة  بيةةةةطط 
 اللاضف وعط  اللضاي، أماو اللص ا  وتلديا االتهاو

                                                           
103 James Hamilton, The Independence of Judges and 
Prosecutors: Perspectives and Challenges, European 
Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission), 2011, 2. Available at:  
http://bit.ly/2pO6usO  

 .65علد اللاقف، شتح قااو  االجتايا  الجزا ص  ال طيطص ف،  104

 قا مةة  م هةةا جةةزي أو المحكمةة  وت(ةةو   لطحكةةا، وزاهةةا
 االسةةةةةةةةةتدالال  وجمةةةةةةةةة  التحلصةةةةةةةةةق عمطصةةةةةةةةةا  عطةةةةةةةةة 

 105واألدل .

 لم صةةةةب العةةةةاو ال ا ةةةةب بمةةةة ح ال ظةةةةاو هةةةةذا ويتمصةةةةز
 بعةةل قامةةت وقةةد تلتيلبةةا، اللضةةا  لم ابةةب ميةةاوو 

 اللضا ص  الص   عط  بالتأكصد ،األرد  وم ها الدو 
 بة   العةاو لط ا ةب م حهةا خةق  مةع العامة  لط صابة 

 مةةةةةع ت11/1ر المةةةةاد  يةةةةف بةةةةتيح بةةةة   اللاضةةةةف
 األرداةةةةةةةةةف الجزا صةةةةةةةةة  حاكمةةةةةةةةةا الم أبةةةةةةةةةو  قةةةةةةةةااو  

 عةةةع ي ةةةتا وقةةةد ،1961 ليةةة   ت9ر رقةةةا وتعديقتةةةه
 ال ا ةةةةةب سةةةةططا  يةةةةةف دلصلةةةةف تةةةةةداخ  التوجةةةةه هةةةةذا

 ومهامه. بقدصاته يف وضوح وعدو العاو،

 ت صةةةةصب إمكااصةةةة  عطةةةة  اللةةةةااو   اةةةة  يتايةةةةا ويةةةةف
 اللضةةةةةا ص  الوظةةةةةا ف يةةةةةف العامةةةةة  ال صابةةةةة  أعضةةةةةاي
 اإليطةةةةالف اللةةةةااو   وسةةةةمح كمةةةةا لمتاكةةةةزها، الموازيةةةة 
 وإ  العامةة ، ال صابةة  وأعضةةاي اللضةةا  بةةصع بالت ةةاو 

 عضةو اعتلةار عطة  واضةح ب ةك  اللةااو   ي   لا
 اليةةةةابق بةةةةال   أاةةةةه إال 106،قةةةةا ٍ  بمتتلةةةة  ال صابةةةة 
 العةاو، لط ا ةب اللضةا ص  اليططا  مع العديد و م ح

 ي ةك  مةا وهةو ضةم با، الصة   هذه عط  ي   يهو
 ألعضةاي واإلدارية  الوظص صة  الصقدصا  يف خططبا

                                                           
 .79دلص  خاص بت جص  استلق  وازاه  اللضاي،  105
 المتج  اليابق. 106
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 يةةةةف وضةةةةوح عةةةةدو ع ةةةةه ي ةةةةتا وقةةةةد العامةةةة ، ال صابةةةة 
 جه . ل(  الموكط  المهاو طلصع 

 ال صابةةة  يتلةةة  يتعةةةف توجةةةه ال ظةةةاو هةةةذا عةةةع ويت ةةةتع
 هةةةو كمةةةا اللضةةةا ص ، لطيةةةطط  كامةةة  و  ةةةك  العامةةة 
 اإليطةةةالف اللةةةااو   بةةةصع بحصةةةر ،إيطالصةةةا يةةةف الحةةةا 
 والوظص صةةةة  اإلداريةةةة  الل صويةةةة  العامةةةة  ال صابةةةة  تلعصةةةة 

 عةةةةةع وم  صةةةةة  ملاشةةةةةت ب ةةةةةك  اللضةةةةةا ص  لطيةةةةةطط 
ةدّ  الت  صذي ، اليطط   أعضةاي وكاية  العةاو ال ا ةب وُيعي
 مةع تعصصة ها يةتا دصةر قضةا ، بمتتلة  العام  ال صاب 

 لة  س ياضةعو   وهةا األعطة ، اللضةاي مجطةس قل 
 ويةف اللضةاي. لهةا ياضة  التف والتدريلا  ال تو 
 هةةةذا احةةةو الةةةدو  مةةةع العديةةةد تتوجةةةه الحةةةالف الوقةةةت

 بةأ  الةدو  إليمةا  ؛وكتواتصةا بطغاريةا وم ها االتجاه،
 العامة  ال صابة  السةتلقلص  ضةماابا ي ةك  ال ظةاو هةذا

 107ودصادها.

 األرداةةف اللةةااواف ال ظةةاو أ  اللةةاداصع بعةةل ويةةتى 
 اللةةةةةااو   يةةةةةف يظهةةةةةت إ  التوجةةةةةه، هةةةةةذا إلةةةةة  ي تمةةةةةف

 اليةةةطط  يةةةف عضةةةوبا العةةةاو ال ا ةةةب اعتلةةةار األرداةةةف
 شةةعب مةةع شةةعل  العامةة  ال صابةة  واعتلةةار اللضةةا ص ،

 العةد ، لةوزار  يل  إداريبا وتلعصته اللضا ص ، اليطط 

                                                           
107 Kyprianou, Comparative Analysis of Prosecution 
Systems, 12. 

 ال صابةةة  أعضةةةاي بةةةصع بالت ةةةاو  اللةةةااو   وسةةةمح كمةةةا
  108واللضا .

 بةةةةةةةصع يجمةةةةةةة  توجةةةةةةةه الةةةةةةةدو  بعةةةةةةةل يةةةةةةةف ويظهةةةةةةةت
 ال صابةةة  تلعصةةة  قوااص هةةةا تحةةةدد لةةةا بحصةةةر ال ظةةةامصع،

 بةة  الت  صذيةة ، اليةةطط  أو اللضةةا ص  لطيةةطط  العامةة 
 اليةةطط  إلةة  العامةة  ال صابةة  تتلةة  قواعةةد عطةة  شةمطت

 تتلعهةةةةةا وقواعةةةةةد الهصكطصةةةةةا ، بعةةةةةل يةةةةةف الت  صذيةةةةة 
 هةةةذا يأخةةةذ أخةةةتى، هصكطصةةةا  يةةةف اللضةةةا ص  لطيةةةطط 
 األاظمةة  مةةع كةة  بةةصع ماةةتط  اظةةاو باتلةةاع التوجةةه

ةةةا التوجةةةه هةةةذا ي ةةةتا وقةةةد اليةةةابل .  عمةةة  يةةةف تالطب
 ب ةةةك  تلعصتهةةةا توضةةةح لةةةا ا دةةة يةةةف العامةةة  ال صابةةة 

 أعمالها، اوادف كاي  يف متجعصتها و صا  ت صصطف،
 بةصع والميةؤولصا  االختصابةا  تتداخ  قد بحصر
 تةا دةا  ويةف الميةؤول . واللضةا ص  الت  صذية  الجه 

 واضةةةةةح ب ةةةةةك  الميةةةةةؤول  المتجعصةةةةة  عطةةةةة  الةةةةة  
 يغةةدو ال ظةةاو هةةذا يةةإ  تةةداخ ، أو شةة  أليةة  وقةةاط 

 بةةةةةةصع المةةةةةةت   ال صةةةةةة  ت(ةةةةةةت  التةةةةةةف األاظمةةةةةة  مةةةةةةع
 109والتطلصلا . الطتق  بأيض  اليططا 

 الجزا ةةةةتو  اللةةةةااو   يوضةةةةح لةةةةا الماةةةةا  سةةةةلص  يعطةةةة 
 قةةااو   اعتلةةت دصةةر العامةة ، لط صابةة  اللااواصةة  التلعصة 

                                                           
وط صةةةةة  لطعةةةةةد  وسةةةةةصاد  اللةةةةةااو ، اليةةةةةطط  الوط صةةةةة  االسةةةةةتتاتصجص  ال 108

  .21، 2013-2011ال طيطص ص ، معهد الحلوق، جامع  بصتزيت، 
 .28علد اللاقف، شتح قااو  االجتايا  الجزا ص ،  109
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 رقةةةةا بةةةةأمت الصةةةةادر الجزا ةةةةتو  الجزا صةةةة  اإلجةةةةتايا 
 اليةةةةةةطط  يةةةةةةتوع مةةةةةةع العامةةةةةة  ال صابةةةةةة  )155-66ر

 110ت،530/3ر المةاد و  ت30ر المةاد  ب   الت  صذي 
 يةةف لطتةةدخ  بةةقدصا  العةةد  وزيةةت م حةةت بحصةةر
  اتةةةه اللةةةااو   اةةة  دةةصع يةةةف العامةةة ، ال صابةةة  عمةة 
ا اعتلارهةةا عطةة   بم حهةةا اللضةةا ص ، الهص ةة  مةةع جةةزيب

 اللضةةةا ف، الضةةةل  مةةةأمورو  عطةةة  اإلشةةةتا  سةةةطط 
 الةةةةةدعوى  وملاشةةةةةت  التحلصةةةةةق يةةةةةف سةةةةةططا  وم حهةةةةةا
 للااو .ا  ا  مع ت12ر الماد  يف الجزا ص ،

 الدسةتور أشةار يلةد ،المصةتو  باللةااو   يتعطةق ويصما
 باعتلارهةا العامة  ال صابة  إل  2014 لي   المصتو 

 م حةةه بمةةا 111،اللضةةا ص  اليةةطط  شةةعب مةةع شةةعل 
 وري  التحلصق يف ملاشت  سططا  مع العام  لط صاب 

 ال  ةف اإلعةداد أ  إلة  باإلضةاي  الجزا صة ، الدعاوى 
 الاةةةةةاص اإلعةةةةةداد ذل لةةةةة مماثةةةةة  ال صابةةةةة  ألعضةةةةةاي
 أ  إال 112،اللضةةةةةةةةةاي م ابةةةةةةةةةب وتةةةةةةةةةولف باللضةةةةةةةةةا 
ا اعتلتتهةةةةا والاابةةةة  الت صةةةةصطص  اللةةةةوااصع  مةةةةع جةةةةزيب
 الةةةدعوى  بملاشةةةت  خصةةةت دصةةةر الت  صذيةةة ، اليةةةطط 

 الت  صذيةةةةةةةةةة ، اليةةةةةةةةةططا  عةةةةةةةةةع بال صابةةةةةةةةة  العمومصةةةةةةةةة 
                                                           

-66قةةةةةااو  االجةةةةةتايا  الجزا صةةةةة  الجزا ةةةةةتو الصةةةةةادر بةةةةةأمت رقةةةةةا ر 110
ل بتةةةةةةةةاري، 2007، 35)الجتيةةةةةةةةد  التسةةةةةةةةمص  رقةةةةةةةةا رت، وتعديقتةةةةةةةةه، 155

8/6/1966. 
ا ةةةت يةةةف الجتيةةةد  ، 2014الدسةةةتور المصةةةتو ليةةة    ت،189مةةةاد  ر 111

  .مكتر رأت 3، العدد 2014ي ايت  18التسمص ، بتاريل 
 الجةزي األو  ،شةتح قةااو  االجةتايا  الجزا صة محمد اجصب دية ف،  112

 .83 ت،1995دار ال هض  العت ص ، راللاهت ل 

 ورقابتةةةه العةةةد  وزيةةةت إلشةةةتا  تاضةةة  وتصةةةتياتها
 اةةةةةل الت األاظمةةةةة  هةةةةةذه يةةةةةف ويتضةةةةةح 113،اإلداريةةةةة 

 لتحديةةةةةد المتلةةةةة  ال ظةةةةةاو وضةةةةةوح وعةةةةةدو الت ةةةةةتيعف،
 العام . ال صاب  طلصع 

 تعامطهةةا يةةف يطيةةطصع تتلعةةه مةةا الةةدو  هةةذه وت ةةابه
 مةةةازا  بحةةةر العامةةة ، لط صابةةة  اللااواصةةة  التلعصةةة  مةةة 

ةةةا العامةةة  ال صابةةة  عمةةة  تاةةةل   وتلعصتهةةةا ودورهةةةا قا مب
ةةةةا وتعةةةةد المعةةةةالا، واضةةةةح  غصةةةةت  ال ظةةةةاو بةةةةصع خطصطب

 تعصةصع يةتا جه  يمع 114.الت لصلف وال ظاو االتهامف
 قةتار عطة  ب ةاي ال طيةطص ف ال ظةاو يةف العةاو ال ا ةب
 اللضةاي مجطةس مةع بت يصب الوط ص  اليطط  ر صس

 اللةةةةةةةةااو   مةةةةةةةةع ت107/1ر المةةةةةةةةاد  بةةةةةةةة   األعطةةةةةةةة 
 مةةةةةع ت63/2ر المةةةةةاد  لةةةةة   والمطابلةةةةة  األساسةةةةف،

 الةة   مةةع يتلةةصع بحصةةر اللضةةا ص ، اليةةطط  قةةااو  
 جه  ومع اللضا ص . لطيطط  تتل  العام  ال صاب  أ 

 اليةةةةةطط  قةةةةةااو   مةةةةةع ت64ر المةةةةةاد  أخةةةةةذ  أخةةةةةتى،
 يلةةةةةوو أ  اشةةةةةتتطت إ  115،آخةةةةةت م حةةةةة ب  اللضةةةةةا ص 

 ر ةةةةةصس أمةةةةةاو اللةةةةةااواف الليةةةةةا بةةةةةأداي العةةةةةاو ال ا ةةةةةب
 اصةت كمةا العد ، وزيت و حضور الوط ص  اليطط 

 لطليةةا العامةة  ال صابةة  أعضةةاي أداي عطةة  المةةاد   ا 

                                                           
موعة  ، مج1965-11-15المصةتي  بتةاريل محكمة  الة لل  قةتار 113

 .166،865ق  16األدكاو   
 .29جتايا  الجزا ص ، علد اللاقف، شتح قااو  اإل 114
المتكةةةةةةز هللال راو ر واقةةةةةة  ال صابةةةةةة  العامةةةةةة  ال طيةةةةةةطص ص عطةةةةةةف مه ةةةةةةا،  115

 .2014، ت"مياوا  "ال طيطص ف الستلق  المحاما  واللضاي 
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 تظهت وه ا العاو، ال ا ب بحضور العد  توزي أماو
 واليةةةةةةةةطط  العةةةةةةةةد  لةةةةةةةةوزيت العامةةةةةةةة  ال صابةةةةةةةة  تلعصةةةةةةةة 

 116الت  صذي .

 عالقة النيابة العامة بوزارة العدل .2.3

 ووزار  العامةةةة  ال صابةةةة  بةةةةصع العققةةةة  طلصعةةةة  تاتطةةةةف
 األاظمةةةةةة  يةةةةةةف العةةةةةةد  وزار  دور بةةةةةةاختق  العةةةةةةد 

 طلصعةة  وتاتطةةف تت ةةاو  بحصةةر الماتط ةة ، اللااواصةة 
 طلصعةةة  بحيةةةب العةةةد  لةةةوزار  التلعصةةة  العققةةة  هةةةذه

 ال صابةةة  اعتلةةةار إ  إ  الدولةةة ، لةةةه تتلةةة  التةةةف ال ظةةةاو
ا العام   هةو الت  صذية  أو اللضةا ص  اليةطط  مةع جةزيب

 العد . بوزار  عققتها طلصع  يحدد ما

 ال ظةةاو تتلةة  التةةف الةةدو  يةةف واضةةح ب ةةك  ويتلةةصع
 تابعةةةةة  ت(ةةةةةو    العامةةةةة ال صابةةةةة  أ  األاجطوسكيةةةةةواف

 ال صابة  بصع قوي  عقق  توجد كما الت  صذي ، لطيطط 
 ال ةةوادف يةةف أساسةةف و  ةةك  العةةد ، ووزار  العامةة 

 ال ظاو تتل  التف الدو  يف بص ما والهصكطص . اإلداري 
 تلعصةةة  العةةةد  لةةةوزار  العامةةة  ال صابةةة  يتتلةةة  القتص ةةةف،

 إال الل ةةةتي ، المةةةوارد إدار  أساسةةةف و  ةةةك  إداريةةة ،
 ال صابةةة  عطةةة  سةةةطط  أو يمةةةار  ال العةةةد  وزيةةةت أ 

 بلةةةةةف وإ  الجزا صةةةةة ، بالةةةةةدعوى  يتعطةةةةةق يصمةةةةةا العامةةةةة 

                                                           
 .20-18الدم هورو، واق  ال صاب  العام  ال طيطص ص ،  116

 يةةف الحةةا  هةو كمةةا 117،أمامةةه ميةؤوالب  العةةاو ال ا ةب
 تحةةةةةت العامةةةةة  ال صابةةةةة  قضةةةةةا  يوضةةةةة  إ  ،المغةةةةةت 

 لط صاب  اإلدارو  الهتو قم  بص ته العد  وزيت سطط 
 العامة  ابة ال ص أعضاي يتل  الملاب  ويف 118العام .

 بتةتقصتها، يتعطةق يصمةا العد  لوزيت هصكطصبا يتايا يف
 التأديلصةةةةةة  اإلجةةةةةةتايا  واتاةةةةةةا  وااتةةةةةةدابها، والطهةةةةةةا،
 إبةةةةةةدار ميةةةةةةؤولص  العةةةةةةد  وزار  وتتةةةةةةول  ضةةةةةةدها،

 يتعطةةةةةق يصمةةةةةا العامةةةةة  ال صابةةةةة  ألعضةةةةةاي التوجصهةةةةةا 
 119الج ا ص . واألولويا  بالملادرا 

 ب ةةةك  لعامةةة ا ال صابةةة  يصةةةه تتلةةة  الةةةذو ال ظةةةاو ويةةةف
 العامةةةةة  ال صابةةةةة  تيةةةةةتل  اللضةةةةةا ص ، لطيةةةةةطط  كامةةةةة 
 ال ا ب يتل  ال بحصر العد ، وزار  عع كام  ب ك 

 لةةةةةوزيت العامةةةةة  ال صابةةةة  أعضةةةةةاي مةةةةةع أو وال العةةةةاو،
 ت(ةةةو   بحصةةةر األرد ، بةةةه أخةةةذ  مةةةا وهةةةذا العةةةد ؛
 بحتةةةة . إداريةةةة  العةةةةد  بةةةةوزار  العامةةةة  ال صابةةةة  عققةةةة 

ةةةةةا هةةةةةذا ويظهةةةةةت  أخضةةةةة  بحصةةةةةر مصةةةةةت، يةةةةةف أيضب
 لةوزار  والعةاو الاةاص العامة  ال صابة  جهازو  اللااو  
ا ال ظةةةاو ويكةةةو   120.إداريبةةةا العةةةد   دةةةدّ  إلةةة  م ةةةابهب

                                                           
 .67جتايا  الجزا ص  ال طيطص ف، ح قااو  اإلعلد اللاقف، شت  117
بةصع الممارسة  يةف المغةت  محمد ب عطصطو، واقة  عمة  ال صابة  العامة   118

ل ا ةد  المتكةز العت ةف لةدعا دراسة  اللضا ص  وضما  الحلوق والحتيا ، 
 . د.  ال زاه  وال  ايص  بلصتو ،

 .104ضاي، دلص  خاص بت جص  استلق  وازاه  الل 119
ت ليةةةةة   46ت قةةةةةااو  اليةةةةطط  اللضةةةةةا ص  المصةةةةتو رقةةةةةا ر23مةةةةاد  ر 120

  .1/10/1972، الجتيد  التسمص ، 1972

195



 يارا الزعاريرو مريا خياط، ناديا أبو عليا

 

30 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 ال صابةةةةة  أعضةةةةةاي يتمتةةةةة  دصةةةةةر إيطالصةةةةةا، يةةةةةف كلصةةةةةت
 العةةةد  وزار  عةةةع تةةةاو باسةةةتلق  إيطالصةةةا يةةةف العامةةة 
 بأعضةةةةةاي تتعطةةةةةق التةةةةةف اللةةةةةتارا  جمصةةةةة  إ  دصةةةةةر
 تلاعةةدها، دتةة  عصصةة هات لحظةة  م ةةذ العامةة ، ال صابةة 
 121لطلضاي. األعط  المجطس يتاذها

 اللضةا ص  اليةطط  قااو   جع  يلد ،يطيطصع يف أما
 م ةةةةةه الاةةةةةامس اللةةةةةا  يةةةةةف 2002 ليةةةةة   ت1ر رقةةةةةا

 الجااةةةةةب يةةةةةف محصةةةةةور  العةةةةةد  وزيةةةةةت بةةةةةقدصا 
 العامةة  ال صابةة  عققةة  طلصعةة  ت(ةةو   بحصةةر اإلدارو،

 صا بةةقد تمتةةد أ  دو   يلةة ، إداريةة  العةةد  بةةوزار 
 مةا  لة  ومةع الةوظص ف، الطةاب  لتحمة  العةد  وزيت

 مةةةةع اللةةةةااو   هةةةةذا مةةةةع ت62ر المةةةةاد  عطصةةةةه اصةةةةت
 ال ا ةب يعةده الةذو والصةقدص  العم  لتلتيت عت 
 لصلةةةةتر العةةةةد ، وزيةةةةت عطةةةة  ال صابةةةة  لمعةةةةاواف العةةةةاو

 اصابةة ، وكصةة  وظص ةة  يةةف لطتعصةةصع العضةةو بةةقدص 
 لةةةةديتت إلعةةةةاد  اليةةةة   تتجةةةةاوز ال مهطةةةة  إعطةةةةايه أو

 وبقدصته. أهطصته

 وزيةةةت م ةةةه، ت65ر المةةةاد  يةةةف اللةةةااو ، ومةةة ح كمةةةا
 ال صابةة  أعضةةاي عمةة  مكةةا  تعصةةصع بةةقدص  العةةد 

 المحكمةةةةة  دا ةةةةةت  خةةةةةارل الطهةةةةةا وبةةةةةقدص  العامةةةةة ،
 اقتةةةتاح عطةةة  ب ةةةاي العةةةد ، لةةةوزيت أمامهةةةا، المعص ةةةصع

 بةةقدصا  عطةة  اللةةااو   وأبلةة  العةةاو، ال ا ةةب مةةع

                                                           
  .79دلص  خاص بت جص  استلق  وازاه  اللضاي،  121

 يلةةةةة . العةةةةةاو لط ا ةةةةةب محكمةةةةة ال دا ةةةةةت  داخةةةةة  ال لةةةةة 
 ال ا ةةب تأديةة  عطةة  ت64ر المةةاد  اةة  إلةة  إضةةاي 

 و وجةةو  الوط صةة  اليةةطط  ر ةةصس أمةةاو يمص ةةه العةةاو
 عطةةة  ت72ر المةةةاد  واصةةةت العةةةد . وزيةةةت دضةةةور

 العةةةةاو لط ا ةةةب ططةةةب بتلةةةةديا العةةةد  وزيةةةت بةةةقدص 
 العام . ال صاب  أيتاد أدد عط  تأديلص  دعوى  إلقام 

 بة العامة بالضابطة القضائيةعالقة النيا .3.3

 أث ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي العدلي  الضابط   رجا اللااون أخض 
 الاياب  إلشراف اللضا ف الضبط ةةةةةةا بأعم امهمةةةةةةقي

 االختصةاص بةادل  اهةاأل وذلك تها؛ورقاب العام 
  ةةةةةةةةوري ،ييها والتدليق الجرا م بمقدل  األبةةةةةةةص 

 اللضةةاي؛ أمةةاو ومتابعتهةةا ب ةةأاها الجزا صةة  اوى دعةةةال
 وعمطصبةةا ي صبةةا األقةةدر هةةا العامةة  ل صابةة ا أعضةةاي كةةو  
 122الوظا ف. مع ال وع هذه أداي عط 

 ه ةةا  يللةة  العققةة ، هةةذه يةةف التلعصةة  مةةع و ةةالتغا
 تجمةة  التةف الت(امةة  عققة  يةةف تتماة  وثصلةة  عققة 

 عمةة  م همةةا كةة  يكمةة  بحصةةر الجهةةازيع، بةةصع يصمةةا
 متتابطةة ، أهةةدا  ولتحلصةةق وادةةد، إطةةار يةةف اآلخةةت
 ورقابصة  إشةتايص  سةططا  العامة  ط صاب ل يكو   بحصر
 يةةةةف ويوجهواهةةةةا اللضةةةةا ص ، الضةةةةابط  عمةةةة  عطةةةة 

                                                           
أيطةةةةةةو   23رومةةةةةةا،  المةةةةةؤتمت الةةةةةةدولف اليةةةةةةاد  للةةةةةةااو  العلو ةةةةةةا ، 122

1953 ،374-378. 
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 يةةةةةةف دورهةةةةةةا إلةةةةةة  باإلضةةةةةةاي  123،التحلصةةةةةةق متدطةةةةةة 
 يططجهةة  ي صمةا؛ اإلشةتا  هةذا ويكةو   المهةاو. ت ةويل
 الهصم ةة  دو   يلة ، واإلشةتا  التوجصةةه دةق الم ةتي 

 عطةةةة  التةةةةأثصت أو اللضةةةةا ص  الضةةةةابط  عمةةةة  عطةةةة 
 الت تةةةةةص  عمطصةةةةةا  ت ظةةةةةصا يةةةةةتا بحصةةةةةر اسةةةةةتلقلها،

 مذكتا  بعم  وال تط  العام  ال صاب  بصع والتحلصق
 ميةةةةةتح يةةةةةف م همةةةةةا كةةةةة  بةةةةةقدصا  تلةةةةةّصع ت ةةةةةاها

 بص هما. واإلااب  الت ويل أطت وتوضصح الجتيم ،

 أو  اتةةه العةةاو لط ا ةةب والتلعصةة  اإلشةةتا  يكةةو   وقةةد
 بةةاختق  هةةذا وياتطةةف الميةةاعديع، أدةةد أو وكصطةةه

 ياض  األرد  ي ف ؛دول  ك  يف اللااواص  األاظم 
 إلشةةةةةةتا  راللضةةةةةةا ص ت العدلصةةةةةة  الضةةةةةةابط  أعضةةةةةةاي
 وكةةةةةذل  124اإلداريةةةةة ، ال ادصةةةةة  مةةةةةع العةةةةةاو المةةةةةدعف

 يصاضةة  العةةتاق يةةف أمةةا .وسةةوريا مصةةت يةةف األمةةت
 التحلصةق، قاضةف لتقاب  اللضا ص  الضابط  أعضاي

  125.المغت  يف كما العاو الوكص  لتقاب  أو

 اللضةا ص  الضةابط  ت ةكص  يتلةايع لةذل ، باإلضةاي 
 ياتجهةةةةت اللةةةةااواف، اظامهةةةةا بةةةةاختق  الةةةةدو  بةةةةصع

                                                           
 .135يابق، المتج  ال 123
ت 9او  أبو  المحاكما  الجزا صة  األرداةف رقةا رت مع قا22ماد  ر 124

 ، الجتيد  التسمص .2017وتعديقته لي    1961لي   
اإلجةةتايا  الج ا صةة  يةةف الةة ظا العظةةصا وزيةةت،  محمةةد بيةةصواف وعلةةد 125

ربصةةتو ل دار العطةةا لطمقيةةصع،  ايةةا اللااواصةة  العت صةة  ودمايةة  دلةةوق اإل
 .50 ت،1991

 العامةةةةةة  ال صابةةةةة  رجةةةةةا  إشةةةةةةتا  إلةةةةة  الةةةةةدو  أغطةةةةةب
 اللضةةةةا ص ، الضةةةةابط  ت ةةةةكص  يةةةةف العةةةةاو واالدعةةةةاي

 وسةةةوريا مصةةةت مةةةع كةةة  يةةةف بةةةه المةةةأخو  هةةةو وهةةةذا
 أعضةاي قةوا ا ال صابة  أعضاي يتصدر دصر والصمع،

 تت(ةةةةو   والمغةةةةت  األرد  ويةةةةف اللضةةةةا ف. لضةةةةل ا
 ووكةةةةةقي العةةةةةاو المةةةةةدعف مةةةةةع اللضةةةةةا ص  الضةةةةةابط 

 ماة  الت ةتيعا  بعةل أضايت وقد ال صاب ، وقضا 
 ت ةةةةكص  إلةةةة  اللضةةةةاي مةةةةع رجةةةةاالب  وسةةةةوريا المغةةةةت 
 126اللضا ص . الضابط 

 يةف المة ها هةذا تج ةب إلة  الحةدير ال له اتجه وقد
ةةا اعتلةةت دصةةر الت ةةكص ،  ي ةةتا اليةةططا ، بةةصع خططب

 مةع يجعة  وقةد الصةقدصا ، يةف وضةوح عةدو ع ه
 محتمة ، الةد معةت  العامة  ال صابة  عم  استلقلص 

 والحكةا الاصةا ال صابة  كةو   ادتمالص  وجد  ما إ ا
 الضةةةةابط  مةةةع جةةةزي ألاهةةةا الجزا صةةة ، الةةةدعاوى  يةةةف

 التةةةةف الجهةةةة  ت(ةةةةو    اتةةةةه الوقةةةةت ويةةةةف اللضةةةةا ص ،
 127اللضاي. أماو الدعوى  يف تيتمت

 اللضةةا ف الضةةل  مةةأمورو يصتلةة  ،يطيةةطصع يةةف أمةةا
 مةةع تلةةدأ متيطيةةط ، بصةةور  العامةة  ال صابةة  ألعضةةاي

 و ال ا ةةةةةب العامةةةةة  ال صابةةةةة  يةةةةةف اإلدارو  الهةةةةةتو رأ 
 إداريةةةةةة ، ال وظص صةةةةةة  التلعصةةةةةة  هةةةةةةذه وت(ةةةةةةو   العةةةةةةاو،

                                                           
 .51، المتج  اليابق 126
 .55خاص بت جص  استلق  وازاه  اللضاي،  دلص  127
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 اليةةةةةطط  قةةةةةااو   مةةةةةع ت69ر المةةةةةاد  اةةةةة  بصةةةةةتيح
 إلةةةةةةة  إضةةةةةةاي  ،2002 ليةةةةةة   ت1ر رقةةةةةةا اللضةةةةةةا ص 

 اإلجةةةةةةةةتايا  قةةةةةةةةااو   مةةةةةةةةع ت20ور ت19ر تصعالمةةةةةةةةاد
 بالتلعصة  والملصةود ،2003 لية   ت3ر رقا الجزا ص 

 االسةةةةةةةتدالال  بجمةةةةةةة  المتعطلةةةةةةة  المهةةةةةةةاو الوظص صةةةةةةة 
 لط صابةةةة  الحةةةةق تمةةةة ح أ  دو   االبتةةةةدا ف، والتحلصةةةةق

 مةةةةةةأمورو  بحةةةةةةق تةةةةةةأديلف إجةةةةةةتاي أو اتاةةةةةةا  العامةةةةةة 
 العامةة  لط صابةة  اللةةااو   جعةة  يلةةد اللضةةا ف، الضةةل 

 اللضةةا ف، الضةةل  لمةةأمور والمتابعةة  اإلشةةتا  دةةق
 تللةةةةةة  التةةةةةةف العةةةةةةاو، الحةةةةةةق بةةةةةةدعوى  يتعطةةةةةةق يصمةةةةةةا

ا  128عاو. كأب  العام  لط صاب  أبصقب  اختصابب

 الةةةذو الغةةةت  ياةةةدو بمةةةا الوظص صةةة  التلعصةةة  وت(ةةةو  
 ال صابة  عمة  لتيةهص   لة  ابتةدايب؛ أجطةه مةع شتعت
 االسةةتدالال ، وجمةة  التحلصةةق إجةةتايا  يةةف العامةة 

 مةةةةةةةع العامةةةةةةة  لط صابةةةةةةة  مةةةةةةةا مةةةةةةة  تتةةةةةةةداخ  أ    ودو 
 ال ةوع هةذا عطة  الح ةا  و هد  أبص ، اختصاص

 والضةةابط  العامةة  ال صابةة  مةةع كةة  بةةصع التعةةاو   مةةع
 ال ةةةتط  ومةةةديت العةةاو ال ا ةةةب عمةة  يلةةةد اللضةةا ص ،

 ك  بصع وضوابطه التعام  أسس عط  يطيطصع يف
 بةةصع الت ةةاها "مةةذكت  بةةة ُسةةّمصت بوثصلةة  الطةةتيصع، مةةع

 ألهةةةا المةةةذكت  وتعتضةةةت العامةةة "، وال صابةةة   ةةةتط ال
                                                           

ل عدالة  غا لة  تلتيت دو  ال صابة  العامة  ال طيةطص ص محمود شاهصع،  128
الهص ة  ال طيةطص ص  الميةتلط  لحلةةوق ررو هللال  وجهةاز يةف خدمة  مت وسةةصه

متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح عطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاب ل  .42-40، ت1999، المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواطع
httpsل//ichr.ps/attachment/386/legal10.pdf  

 عمطهةةةةا يةةةةف ال ةةةتط  تواجةةةةه التةةةف الصومصةةةة  العللةةةا 
 الميةةؤولصا  تلاسةةا عطةة  الت ةةاها تةةا كمةةا المصةةدااف،

 ويلبا الجتيم ، ميتح يف الطتيصع بصع والصقدصا 
 مةةةةةةأمورو  تمكةةةةةةع عةةةةةةدو م ةةةةةةكط  لمعالجةةةةةة  لطلةةةةةةااو ؛
 تحلصةةةةةةق إجةةةةةةتايا  اتاةةةةةةا  مةةةةةةع اللضةةةةةةا ف الضةةةةةةل 

 الت ةةاها مةةع عالصةة  درجةة  تحلصةةق ولغايةةا  اواصةة .قا
 علةةةةةةد عطةةةةةة  الةةةةةة   تةةةةةةا الطةةةةةةتيصع؛ بةةةةةةصع والت يةةةةةصق
 ال طيةطص ص  األراضةف يةف وشةهتي  دوري  اجتماعا 

 ومةةةةةديت المحايظةةةةة  يةةةةةف ال صابةةةةة  ر ةةةةةصس بةةةةةصع كايةةةةة ،
 129المحايظ . شتط 

 الخاتمة

للةةةد ُب صةةةت هةةةذه الورقةةة  عطةةة  أّ  ملةةةدأ ال صةةة  بةةةصع 
  الديموقتاطصةةةةةةة ، اليةةةةةةةططا  هةةةةةةةو مةةةةةةةع أهةةةةةةةا ملةةةةةةةاد

وضما  لل اي دول  ييودها اللااو  واصةت  الحلةوق 
والحتيةةةةا ، كمةةةةا وأاةةةةه أدةةةةد ركةةةةا ز ملةةةةاد  الحتيةةةة  
والعدالةةةةةة  المتماطةةةةةة  يةةةةةةف ملةةةةةةدأ اسةةةةةةتلقلص  اللضةةةةةةاي 
واليةةطط  اللضةةا ص . واظةةتبا الرتلاطةةه الوثصةةق بةةالحق 
يةةةةةف محاكمةةةةة  عادلةةةةة  المك ةةةةةو  يةةةةةف العهةةةةةد الةةةةةدولف 

ك طةةةةةت  130اليصاسةةةةةص ؛الاةةةةةاص بةةةةةالحلوق المداصةةةةة  و 
                                                           

-152جةةةتايا  الجزا صةةة  ال طيةةةطص ف، علةةةد اللةةةاقف، شةةةتح قةةةااو  اإل 129
153. 

ت مةةع العهةد الةةدولف الاةاص بةةالحلوق المداصة  واليصاسةةص  14المةاد  ر 130
ال ا  جمصعا سواي أمةاو اللضةاي. ومةع دةق كة   .1تل "1976/1966ر

ا صةةةة  توجةةةةه إلصةةةةه أو يةةةةف دلوقةةةةه يةةةةتد، لةةةةدى ال صةةةة  يةةةةف أيةةةة  تهمةةةة  جز 
والتزاماتةةه يةةف أيةة  دعةةوى مداصةة ، أ  ت(ةةو  قضةةصته محةة  اظةةت م صةةف 
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دسةةةاتصت العةةةالا ملةةةدأ اسةةةتلقلص  اللضةةةاي، و لةةة  مةةةع 
خةةةةق  وضةةةة  ضةةةةمااا  واصةةةةوص ت( ةةةة  اعتلةةةةةار 
اليةةةةةةةةةةةطط  اللضةةةةةةةةةةةا ص  هص ةةةةةةةةةةة  قضةةةةةةةةةةةا ص  ميةةةةةةةةةةةتلط ، 
وموضةةةةوعص ، وعطصةةةةه، يحظةةةةت عطةةةة  الجهةةةةا  كايةةةة  

ويلةةةدو هةةةذا األمةةةت  131.التةةةدخ  يةةةف عمةةة  اللضةةةاي
جطصبةةا باالسةةت اد إلةة  مواثصةةق ومعاهةةدا  دولصةة ، يلةةد 

عتمةةةد  الجمعصةةة  العامةةة  للمةةةا المتحةةةد  مجموعةةة  ا 
مةةةةع الملةةةةاد  األساسةةةةص  ب ةةةةأ  اسةةةةتلق  اللضةةةةاي، 

 29ت المةةةةةةؤري يةةةةةةف 32/40قتارهةةةةةةا رقةةةةةةا ربموجةةةةةةب 
ت المةةةةؤري يةةةةف 146/40، ور1985ت ةةةةتيع الاةةةةااف 

كةةةااو  األو  مةةةع العةةةاو  اتةةةه، والسةةةصما المةةةواد  13
 ت. 7-1ر

ةا إلة  ملةدأ الت(امة  بة صع مع الضتورو اإلشار  أيضب
اليةةةةةةططا  تماشةةةةةةصبا مةةةةةة  ملةةةةةةدأ اسةةةةةةتلق  اللضةةةةةةاي، 

                                                                                       

وعط ةف مةةع قلة  محكمةة  ماتصة  ميةةتلط  دصادية ، م  ةةأ  بحكةا اللةةااو . 
ويجوز م   الصحاي  والجمهةور مةع دضةور المحاكمة  كطهةا أو بعضةها 

ف مجتمةةة  لةةةدواعف اآلدا  العامةةة  أو ال ظةةةاو العةةةاو أو األمةةةع اللةةةومف يةةة
ديملتاطةةف، أو لملتضةةصا  دتمةةة  الحصةةا  الاابةةة  ألطةةتا  الةةةدعوى، أو 
يةةةف أداةةة  الحةةةدود التةةةف تتاهةةةا المحكمةةة  ضةةةتوري  دةةةصع يكةةةو  مةةةع شةةةأ  
العط صةة  يةةةف بعةةل الظةةةتو  االسةةتا ا ص  أ  تاةةة  بمصةةطح  العدالةةة ، إال 
أ  أو دكا يف قضةص  جزا صة  أو دعةوى مداصة  يجةب أ  يصةدر بصةور  

كةةةا  األمةةةت يتصةةة  بأدةةةداف تلتضةةةف مصةةةطحتها خةةةق   عط صةةة ، إال إ ا
 لةة  أو كااةةت الةةدعوى تت ةةاو  خقيةةا  بةةصع زوجةةصع أو تتعطةةق بالوبةةاي  

 ".عط  أط ا 
عطةةةةةةف اللضةةةةةةا ، "مةةةةةةدى توايةةةةةةق العققةةةةةة  بةةةةةةصع اليةةةةةةططتصع الت  صذيةةةةةة   131

واللضةةةةةا ص  مةةةةة  ملةةةةةدأ ال صةةةةة  بةةةةةصع اليةةةةةططا  دراسةةةةة  ملاراةةةةة " ررسةةةةةال  
 .13ت، 2011 ماجيتصت، جامع  عما  العت ص ،

والت ةديد عطة  ال صة  المةت  بص هةا، دصةر البةّد مةةع 
وجود تواز  بةصع اليةططا  الةاقف، يتاططةه التعةاو  
الةةذو قةةد يمتةةد إلةة  رقابةة  سةةطط  عطةة  سةةطط  أخةةتى 
يةةف الحةةدود التةةف رسةةمها اللةةااو  لهةةا، و لةة  تعزيةةزبا 

ةةةا لميةةةصت  لطعدالةةة ، وسةةةصاد  اللةةةااو ، و التةةةالف ، دعمب
 132استلق  اللضاي.

للد تل ة  اللحةر ال حة  الملةار  يةف كة  قيةا مةع 
هةةةذه الورقةةة  اللحاصةةة ، يةةةف ضةةةوي أّ  هةةةذا األسةةةطو  
يوسةةةةة  مةةةةةدار  الت (صةةةةةت مةةةةةع اادصةةةةة  زيةةةةةاد  ربةةةةةصد 
المعطومةةةةةةةا  دةةةةةةةو  المعتيةةةةةةة  اللااواصةةةةةةة ، واكتيةةةةةةةا  

دةةو  كص صةة  عمةة  األاظمةة  وجهةةا  اظةةت ماتط ةة ، 
دةةةةو  العةةةةالا. ويةةةةف ظةةةة  تعةةةةدد اللااواصةةةة  الماتط ةةةة  

الم هجصةةا  المتلعةة ، يعةةد هةةذا األسةةطو  األماةة  يةةف 
عمطصةةة  تحديةةةد أيضةةة  الممارسةةةا  وأكاتهةةةا يعالصةةة ؛ 
دصةةةر أتةةةاح أسةةةطو  ال حةةة  الملةةةار  يتبةةة  تلةةةديا 
اظةةت  ثاقلةة  باإللمةةاو باألاظمةة  اللااواصةة  كايةة ، ومةةع 
اادصةةةة  أخةةةةتى ييةةةةاعد يةةةةف تطةةةةويت ال (ةةةةت اللةةةةااواف 

ع إبةةداي إيجابصةةا  وسةةطلصا  لطةةتق لصةةتمكع ال ةةتد مةة
 عمةة  األاظمةة  الماتط ةة ، وتلصةةصا وضةة  بطةةد معص ةة ،

 .ملارا  بالم ظوم  الدولص 

 

                                                           
 .79المتج  اليابق،  132
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 المراجع:قائمة 

 المتاج  العت ص ل 
 ال صةةة  المتةةةواز  بةةةصع وجهةةةاد دةةةت .  ،أبةةو ديةةة ، أدمةةةد

اليةةةةططا  يةةةةف ال ظةةةةاو اليصاسةةةةف ال طيةةةةطص فل اليةةةةطط  
مةةةةةةةةةع أجةةةةةةةةة  ال زاهةةةةةةةةة  اال ةةةةةةةةةتق  راو هللال  .اللضةةةةةةةةةا ص 

  . متةةةةةةةةاح عطةةةةةةةة  الةةةةةةةةتاب ل 2007والميةةةةةةةةايل  رأمةةةةةةةةا ت، 
 http://bit.ly/2Q4G015   

  .إشةةكالصا  ال صةة  بةةصع اليةةططا  "أبةةو بةةوو، محمةةود
ت ةازع الصةالحصا  يةةف ل واسةتلق  اللضةاي يةف يطيةطصع

العققةةةة  بةةةصع مجطةةةةس اللضةةةةاي األعطةةةة  "قطةةةاع العدالةةةة  
أطتودةةة  ماجيةةةتصت يةةةف  ."ووزار  العةةةد  كحالةةة  لطدراسةةة 

 .2013 ،اللااو ، جامع  بصتزيت
 الوط صةةة  لطعةةةد  وسةةةصاد  اللةةةااو ، اليةةةطط  سةةةتتاتصجص  إلا

معهةةةد الحلةةةوق، جامعةةة  بصتزيةةةت،  .الوط صةة  ال طيةةةطص ص 
2011-2013. 

 المجةةالس اللضةةا ص ل  . يطص ةةاإسةةاادرا و  يصةةولصع، ،وثمةةا أ
أيضة  الممارسةةا  الدولصة  أماةةوال  مةع أورو ةةا وأمتيكةةا 

ت، 2004، اصيةةا  رIFES، أدا  دكةةا اللةةااو  القتص صةة 
تتجمةة  وت يةةصقل المتكةةز العت ةةف لتطةةويت دكةةا اللةةااو  

ت. متةةةةةةةةاح عطةةةةةةةة  الةةةةةةةةتاب  التةةةةةةةةالفل ACRLوال زاهةةةةةةةة . ر
 http://bit.ly/32kbZfT 

 تلتيةةت دةةو  دالةة  اليةةطط  اللضةةا ص   .اللتغةةوثف، معةةصع
الهص ةةةةة  راو هللال  .2005وم ظومةةةةة  العةةةةةد  يةةةةةف العةةةةةاو 

متةةةاح . 2006ال طيةةةطص ص  الميةةةتلط  لحلةةةوق المةةةواطع، 
 عط  التاب ل

https://ichr.ps/attachment/340/legal64.pdf 
 اإلجتايا  الج ا ص  . زيتعلد العظصا و  ،محمد ،بيصواف

 .ايةةةا اإليةةةف الةةة ظا اللااواصةةة  العت صةةة  ودمايةةة  دلةةةوق 
 .1991بصتو ل دار العطا لطمقيصع، 

 ال ظةةاو اللةةااو  لتأديةةب اللضةةا   .عطوشةة ، شةةتيف أدمةةدب
يةةف ضةةوي قةةااو  اليةةطط  اللضةةا ص  ال طيةةطص فل دراسةة  

، مةةةار  16عةةةدد ، مجطةةة  االجتهةةةاد اللضةةةا ف .تحطصطصةةة 
2018. 

  ،واقةة  عمةة  ال صابةة  العامةة  يةةف المغةةت   .محمةةدب عطصطةةو
 .بةةةصع الممارسةةة  اللضةةةا ص  وضةةةما  الحلةةةوق والحتيةةةا 

ل ا د  المتكز العت ف لدعا ال زاهة  ت م  ور ، صغدراس  
 .، د. وال  ايص  بلصتو 

  .الجزا ص جتايا  اإلشتح قااو  دي ف، محمد اجصب ،
 .1995اللاهت ، دار ال هض  العت ص ،  .الجزي األو 

 سطيةةط   .لصةة  خةةاص بت ةةجص  اسةةتلق  وازاهةة  اللضةةايد
ال  صةة ، الوكالةة  األمتيكصةة  لطت مصةة  الدولصةة ، بةةدارا  اإل

 .2002واش طع دو سف، 
  .واقةةةةة  ال صابةةةةة  العامةةةةة  ال طيةةةةةطص ص  الةةةةةدم هورو، أدمةةةةةد

راو هللال  .وعققتهةةةةةةةا باليةةةةةةةططتصع الت  صذيةةةةةةة  واللضةةةةةةةا ص 
المحامةةةةةةةةا  واللضةةةةةةةةاي سةةةةةةةةتلق  إلالمتكةةةةةةةةز ال طيةةةةةةةةطص ف 

 .2004رمياوا ت، 
  .اللةةةةةااو  الج ةةةةةا ف الدسةةةةةتورو.سةةةةةتور، أدمةةةةةد يتحةةةةةف 

 .2002اللاهت ل دار ال توق، 
  .ل تلتيةةت دةةو  ال صابةة  العامةة  ال طيةةطص ص شةةاهصع، محمةةود

الهص ةةة  هللال راو  .عدالةةة  غا لةةة  وجهةةةاز يةةةف خدمةةة  مت وسةةةصه
متةةاح عطةة   .1999لحلةةوق المةةواطع، ال طيةةطص ص  الميةةتلط  

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاب ل 
httpsل//ichr.ps/attachment/386/legal10.pdf. 

 دراسةةةةةة  ملةةةةةةار  لاسةةةةةةتلق  اللاضف  دو، يوسةةةةةةف.شةةةةةة". 
، ايةةةةااص اإلسطيةةةةط  ملةةةةادر  اسةةةةتلق  اللضةةةةاي وال(تامةةةة  

زيةةةةت يةةةةف يطيةةةةطصع،  معهةةةةد الحلةةةةوق يةةةةف جامعةةةة  بصةةةةت
  https://bit.ly/2Kl5WRz  متاح عط  التاب ل .2007

  .  شتح قااو  اإلجتايا  الجزا صة  علد اللاقف، مصط
زيةةةةتل كطصةةةة  الحلةةةةوق واإلدار  العامةةةة   . بصةةةةتال طيةةةةطص ف

 .2015بجامع  بصتزيت، 
  .لطلضةا  وأعضةاي الميؤولص  التأديلصة  علد ال تاح، متاد

ال صابةةةةةة ل شةةةةةةتح ت صةةةةةةصطف ملةةةةةةار  لطميةةةةةةؤولص  التأديلصةةةةةة  
لطمةةةوظ صع العمةةةومصصع يةةةف الدولةةة  مةةة  الملاراةةة  بةةةال ظا 

 ت.1998راللاهت ل د. .،  التأديلص 
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  .مةةةةدى توايةةةةق العققةةةة  بةةةةصع اليةةةةططتصع "اللضةةةةا ، عطةةةةف
 لملةةةدأ ال صةةة  بةةةصع اليةةةططا الت  صذيةةة  واللضةةةا ص  مةةة  

طتود  ماجيةتصت يةف اللةااو ، جامعة  أ. دراس  ملارا "
 .2011عما  العت ص ،

 أثةةت الضةةمااا  التأديلصةة  لطلضةةا  " ثابةةت. اةةذيت ،اللصيةةف
 ."يةةةةف تعزيةةةةز ملةةةةدأ اسةةةةتلق  اللضةةةةايل دراسةةةة  ملاراةةةة 
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  *بيان بيطار
 

  **القضاء الكنسي في فلسطين

 مقدمة

القضااااااااي  الي ياااااااا  الذا  من  لليا ا الاس حن اللليصة الليااااااااييية  لمي ااااااااو   م   قوق   ا   الورقة ههذ تبين
الليي   الي ياااااية حن أيي  له  ال وادي الل  ية  وتوضااااا الل يز يت ضااااالن اات ااااايمااااايت الليي   الي ياااااية  

اللعتلف أ ي ا  القيصو  الفميااااا ي    وحيي   لوس وللة الليي   الي ياااااية ا  قواصين ا  وا  ال ااااا  اااااية لل  
اللييييين  م  وجا ال  وص  لست الص قيقيت ساال الي يية  بغض ال ظل  ن اليبب  لل  تعلس القواصين 

الذا سااااايه  ا  ج ل الينيل حن اللييحين ا  القضاااااي  الي يااااا  بيااااابب ا حل    الي ياااااية  الل بقة ا  الليي
ت ااااعبا وتعقيلاتا   للب البيى  م  أيي  اات اااايماااايت الليي   الي يااااية وقيصو  لمااااو  الليي ليت اللل ية 

 لحيح ي وقيصو  البي يت الذا ل بق حن لجل ا تييب اليقوق 

الت ااااالعن ا  م  ا  ال  ييب  بل بلة) 1الفميااااا ي  القيصو  ا سااااايسااااا  لل  الليي   الي ياااااية  ليااااات ل ت ااااا يل
 تتولهيال ل ية وا  وا  ال   ية  لااااا"اللييد ا:( ح 101ا  الليسة ) ؛  يى ص ت(سستور اللولة الفمي ي ية

   ااااا(  م6/1ا  الليسة ) 2 2002الليي   ال ل ية والل  ية واًقي لمقيصو "  وصص قيصو  اليم ة القضيدية لي ة 

                                                           
  2019 يممة  م  سرجة الب يلورعوس ا  القيصو  ال يص حن لمية اليقوق والعموم اليييسية بنيحعة ال ميل  يم حييحية حتلرحة   *

 /2018لمف ااال اللراسااا  النيص    في اااة(هذه الورقة ا  لمااام ي  سراساااة ل لت اساااتيليل للت مبيت حيااايق "ح ااالوذ الت لق" )لساااتيق الليااايق: س  حعتب ق **
  2019للير/ حي و  2  جيحعة ال ميل  وجلت ح يق ت ي أتيرعخ 2019

  5  ص 0   لس 2003آقار/ حيرس  19  الوقيدن الفمي ي ية  أتيرعخ 2003اصظل: القيصو  ا سيس  اللعل  لي ة  1
  9  ص 40   لس 2002للير/ حي و  81  الوقيدن الفمي ي ية  أتيرعخ 2002( لي ة 1اصظل: قيصو  اليم ة القضيدية رق  ) 2
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تتيو  حن الليي   ال ل ية  الفمي ي يةل  الليي   
والل  ية وع ظل ي القيصو    م  ل  ت ظل لل ح  ي 

 ي لمقيصو  ا  اللييدل الت  تلان للي ي واقً 

لعلم  ؛تيلن لهلية البيى ا  أيي  القضي  الي ي 
وجوس ح ااااااا فيت واضاااااااية تبين ا سااااااايس القيصوص  

وتقياااااااااااااايليت ال وادي   يلمليي   الي يااااااااااااااية تيرع ي  
والقواصين الل بقة أ ي    والليي   ب ااااااا ل تف ااااااايم 

لضياة لل  لهلية للنيس بيى ا  القضي  والليي   
؛ لياااااااااااااااااال انوة ا  الل تبااااة القاااايصوصيااااة الي ياااااااااااااايااااة

 الفمي ي ية  

صبذة تيرع ية  ن    لف البيى لل  الي ااااو   م 
الليااي   الي ياااااااااااااايااة حن الع اال العنلاايص   ت  قياايم 

وت اااااااور الليي   الي ياااااااية   اليااااااام ة الفميااااااا ي ية
ساال هذه  أتقياايليت ي  لضااياة لل  القواصين الل بقة

الليااي   لنلين ال وادي الاال  يااة اللعتلف أ ااي ا  
امياااااا ين  وتلعقة ت اااااا يل هذه الليي   وآلية ت فيذ 

وقال  ن الليااي   الي ياااااااااااااايااة ا   اايم ال ااااااااااااااايسرة  
الل  ج التاايرع   لتوضااااااااااااااي   ا تلاالت الورقااة  م 

لسااااااايس القضاااااااي  الي يااااااا  ا  اميااااااا ين  والل  ج 
الومااف  لبيي  تقياايليت الليي   والقواصين الل بقة 

                                                           
شاااااالي قواصين الليي ليت الي يااااااية أوجا  يم وقواصين رعلو  جلجس   3

)أيلوت: الل تبة  الليي ليت اليقوقية لل  الي يدس ال ااالقية اليييولي ية
   28(  2008البوليّية  

لضااااياة لل  الل  ج التيميم  لبعض اللواس ا    أ ي
 القواصين الي يية لل  ال وادي  

اال    يااااا  حنا تللت الورقة سراساااااة القضاااااي  الي
حبينين  اساااااااااااااتعلضااااااااااااات ا  اللبيى ا و  ت ظي  
القضااااااااااااااااي  ا  امياااااااااااااا ين حن ال ااي يااة التاايرع يااة  
والقواصين الل بقة ا  الليي   الي يية  لحي اللبيى 

ت ااايو  الت بيقااايت العلمياااة ا  القضاااااااااااااااااي  االنااايص  
وآلية ت اااااا يل   واات اااااايماااااايت الليي    الي ياااااا 

  ااايم وت فياااذ ا   وسرجااايت اااي  اللياااي   الي يااااااااااااااياااة
 ال يسرة    ي  

 المبحث األول:

 التنظيم القانوني للمحاكم الكنسية
 في فلسطين

القوة القضااايدية لمليي    ةالي يااايالت ااالععيت  ع  ت
  يهلل هو الل ااالر ا و  وال  يد  لم ااالذاالي ياااية  

الذا لظ ل لحي ب بيعة ا شااااايي  قات ي )شااااالذ لل   
لو باااايلو   )قاااايصو  لل   للناااايأ (  لال   تبيع (
ولالهلي    ي  ا  اليتب اللقلسااااةْين حتضاااالّ ال اااال   

ح الذ  3قواصين حمبحة قات ساييسة الي يياة تعتبلهلي 
ال لذ هو لحي ا سيقفة لو البيبي )اليبل اللوحيص (  
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الب يرلة لو اللنيحن اللياااااااااااااا وصية   ل اليييولي  
ل م  سااام ة واللنيحن اللقلساااة   ل ا ريوقلس لو 

  ااال لااال تااايدفاااة  "تتبن اللياااي   ا  صظااايح اااي لول 
لو ل م    ا سااااااااااااايس القيصوص   ييصيي قلارات اللنلن

ساااااااااااااام ااة ا  ال اايدفااة اللياااااااااااااايييااة الت  تتبن للي اي 
ي ي قلارات الليااي   الياااااااااااااااايبقااة  رابعااً اللي لااة  ياايلنااً 

 4قلارات الستئ يف" 

المطلب األول: األسااااااااااي القانوني لمحاكم 
 المسيحية تاريخًياالطوائف 

أااللت الت اااااااااااااالععاايت الي ياااااااااااااايااة حن الع االة ال بوعاة 
لمليااااااااي   تلت تياااااااالية  قوق ال وادي الل  ية ا  

حبلاتور     لحي ح   اإل318ت اااالععيت ي ح ذ ساااا ة 
اللوحيص  قيااااااااااا   ين اليبيل ا سااااااااااايقفة اليااااااااااام ة 

وجيز الللااعة لحيح     ةوا تبله  قضااااااي  القضاااااايدية
ل قيأمة لالساااااااتئ يف    ل وتعتبل القلارات ص يدية  ي

ا ور اإلسالم واصت يره بق  س ي  البالس ايضعين 
لقيصوص   ال ااااااا  ااااااا  ل ل ااااااالععة الفيتيين  جي ت 

الت  وج  ي   الع لة العللعة واضية ا  هذا ال   
ال ميفة  لل أن ال  يب لمب لعلك مااااااااافلوصيوس  
حي لبى ل  لاذ ا    ل اللولة العنليصية شاااااااااااااا ل 

                                                           
حقيأمة حن الييل للفو  حييوليس  رديس حي لة البلالة ا ريوقليية   4

  2019شبيط/ ابلا ل  20أيت لي   
حنمة صقيبة حيل  ق وات   "الليي   الي يااااااااية ا  ا رس  وامياااااااا ين "  5

   4-3  (2010) 7   لس اللييحيين ا  الللمية ا رسصية ال يشلية

يااااتل  حن قل  ل لاش ال اااالععة اتفيقييت سولية  وع
اإلسالحية التلال ا   قيدل لهل اليتيب  ايلقيض  
اللياااااااام   يل ح تص بي  وا  ال اااااااا  ااااااااية لغيل 

 5لل لقا تلاض  ال  لي  بيلمنو  لليا   الليملين

شاابيط/  18أتيرعخ   لماالر ساام ي  اللولة العنليصية
لراسة ساااااااااااااا ياااة )ال   ال لاااي وص (    1856ابلا ل 
جلين الحتيااايزات الت  لااايصااات ت  م  ل  ص اااااااااااااااااّ 

حل و ة ا  القلل  حن قبل اليااااااامي لل يلي ال وادي 
الليااااااااااااااييية تنبت وتبق  قيدلة وصياذة  وحيااااااااااااااايدل 
ا  وا  ال ااااااااااااا  اااااااااااااية واليقوق اإلريية تيي  لل  
الب لعلك لو رؤسااااي  اللنيلس ال وادفية  تبع ي بعل 
قلااا   ااالة لواد  وحعااايهااالات أين الااالو  ا وروحياااة 

يصية لتييااااااين ل وا  اللياااااايييين  بق  واللولة العنل
  لحي سامت اللولة 1914اليي  ه ذا لل  ساااااااااااااا ة 

العنليصية اليلب العيللية ا ول   ا لغت الحتييزات 
وللغت جلين اات اااااااااااااايماااااااااااااايت الليي     ا ج بية

اللو ية بلوجب قيصو  اليق العيدم  لنلين الل يلي 
و  اااااالت   العنليصيين حن الليااااااملين واللياااااايييين

 6ا  الل يز يت لمليي   ال ل ية الف ل 

اسااااااتلل العلل ا  القواصين الت  ماااااالرت ا  الع ل 
  حن حلا اااية حاااي البلع ااايص  اتلة الصتااالابالعنلااايص  

  2الللجن الييأق   6
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جل   مي ي حن تعل ل لو اسااااااااااتبلا  بلوجب قواصين 
مااااااااالر  ن اللم  البلع يص   7الصتلاب البلع يص  

بي   اللعيهلات بإسارة اميااااا ين ا    ااااابة ا ح  
وصص ا   19228حلساااااوم سساااااتور اميااااا ين سااااا ة 

الف ااال ال يحس اللتعمق بيليااام ة القضااايدية الليسة 
(  م  مااااااااااااال ية حيي   ال وادي الل  ية ا  51)

 و  حييدل ا  وا  ال   ية   اللليرسة الل مقة
ق واإل يلة وايقلا ا همية اللتعمقة بيلبواق وال ال

 والتلليت 

ا  النب  ا  بل  1948ت  ل ال  لساااااااالاديل ساااااااا ة 
لحي الضاااافة الغلحية ا ضااااعت لمي     حن امياااا ين

ا   ين اضاااااااااااااان ق ااااااايذ  بة ل سارة   ا رسص 
الل اااااااالعة  ماااااااالر قيصو  حنيلس ال وادي الل  ية 

ا  الضاااااااافة  1958( ساااااااا ة 9 يل الليااااااااملة رق  )
حاااايستااااا الناااايلنااااة ل  ال وادي ا  وصص  9 الغلحيااااة

الل  ية  يل الليااااملة ل ي مااااال ية ت ساااايس حيي   
ح  ي   القيصو  ا  ليل تيدفة ورس اسااااااال ي   ايماااااااة

                                                           
آب/ ل ياااااا س  31حع ل اليقوق  "الوضاااااان القيصوص  ا  امياااااا ين"   7

 (: 10/10/2019) تيرعخ البعيرة:  حتوال  بل اللاب   2013
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepag
e/2013-08-31-07-08-03  

  قواصين امياا ين )حنلو ة 1922اصظل: صص حلسااوم امياا ين لعيم  8
  1937ليصو  ييص /   ي ل  22الصتلاب البلع يص (  أتيرعخ  -سرا تو  

  3303  ص 0 لس 
( 9ا رسص  رق  )اصظل: قيصو  حنيلس ال وادي الل  ية  يل الليااملة  9

ليصو   2  الل  اااور ا  النلعلة اللسااالية ا رسصية  أتيرعخ 1958ليااا ة 
  102  ص 1366   لس 1958 /   ي ل النيص

تايدفاة اللوم الياييوليا   و تايدفاة اللوم ا ريوقلس  
وال يدفة اإلصنيمية   تيدفة الالتينو تيدفة ا رحن  و 

ول   ت  للغي  ال وادي اللعتلف   ا سااااااااقفية العلحية
أ اااااي ا  الع ااااال العنلااااايص  وال وادي اللاااااذلورة ا  

ا   1939حلساااااوم سساااااتور اميااااا ين اللعل  سااااا ة 
ر   للغي  حلسااوم سسااتور امياا ين  10( 16الليسة )

وتعااال التاااا ماااااااااااااالا اااة ا  اللااايسة  1922لياااااااااااااا اااة 
لل   1952( ا  اللسااااتور ا رسص  لياااا ة 129/3)

ل  ال وادي الااال  ياااة اسااااااااااااااتللت العلااال بااايللياااي   
ق يذ  بة ت  لماااالار صظيم سسااااتورا ا  الي يااااية  

 ت   ل لت ظي  الياااام يت ا   بة  و  11 1962ساااا ة 
ت اااااااااااااا يااااال حياااااي   لم وادي لو   يت ظ  م  صص

 الل  ية 

ساااااي ل ال تال  اإلسااااالاديم   م  ال ظيم القيصوص   
حن اال  الش القيصو    1967الفميااااا ي   سااااا ة 

  العياااا لا ا  ح  قت  الضاااافة الغلحية وق يذ  بة
لس ال ااااااالقية لمقيصو  الليم  لمليتل وإاضااااااايذ الق

  1939( حن حلسوم سستور امي ين اللعل  لي ة 16تص الليسة ) 10
 م  قلل "تااااايدفاااااة اللوم ا ريوقلس )ال اااااااااااااالقيين(  تااااايدفاااااة الالتين 

)الغلعغورعين(  تيدفة ا رحن )اليييوليا (  )اليييولي (  تيدفة ا رحن 
تيدفة الياااااااااااااالعي  )اليييولي (  تيدفة اليملاصيين )اليييولي (  ال يدفاة 
الي وسلة  تيدفة اللوم اليييولي  )اللمييين(  ال يدفة الليروصية  تيدفة 

  اليلعي  )ا ريوقلس("
   الوقيدن1962اصظل: ل ال  بيل ظيم اللساااااااتورا لق يذ  بة ليااااااا ة  11

  664  ص 0   لس 1962آقار/ حيرس  29الفمي ي ية  أتيرعخ 
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ل  ل لل لا تغيلات ا  ت ااااااااااااا يل و  12اإلسااااااااااااالاديم  
واسااااااااااااااتلل العلل بيلقواصين   حيي   ال وادي الل  ية

 ال ياذة 

لهل ي اتفيقية لوسااااااااااااموا   العل ل حن التفيقييت تجل 
الت  هلات ل قل بعض ال ااااااااااااااال ييت حن اإلسارة 

ة ا  اإلساااااااالاديمية لل  الياااااااام ة الوت ية الفمياااااااا ي ي
لجبا  حعي ة حن الضفة الغلحية وق يذ  بة  ملر 

وصص ا  حيستا  13 1994( لياااااااااااااا ة 1قلار رق  )ال
ا ول   م  " ليااااااااااااااتلل العلاال باايلقواصين وا صظلااة 
وا واحل الت  لاايصاات ساااااااااااااااايرعااة اللفعو  قباال تاايرعخ 

ا  ا راضاااااااااا  الفمياااااااااا ي ية الضاااااااااافة  5/6/1967
الغلحيااة وق اايذ  بة  ت   ت  تو ياالهااي"  وصص ا  

"تيااااااااااااااتلل  :اللااايسة النااايصياااة حن قات القااايصو   م 
الليي   ال ظيحية وال اال ية وال يدفية  م  ااتالف 
سرجيت ي ا  حباولة ل ليل ي تبًقي لمقواصين وا صظلة 

 اللعلو  أ ي" 

مااالر القيصو  ا سااايسااا  الفميااا ي   اللعل  ليااا ة 
 : م  ا( ح ااااااا101صص ا  اللااااااايسة )و   2003

الليااااااايدل ال ااااااال ية وا  وا  ال ااااااا  اااااااية تتولهي "
ي لمقاايصو "  وصص  الليااي   ال اااااااااااااال يااة والاال  يااة واقااً

ا  الليسة  2002قيصو  الياااااام ة القضاااااايدية لياااااا ة 

                                                           
 حع ل اليقوق  "الوضن القيصوص  ا  امي ين"  12
 20  أتيرعخ الوقيدن الفمياااا ي ية  1994( لياااا ة 1اصظل: قلار رق  ) 13

  10  ص 1   لس 1994نيص / صوالبل ت لعن ال

(  م  ل  الليااي   الفمياااااااااااااا ي يااة تتيو  حن 6/1)
 م    الليي   ال اااااااااااااال ية والل  ية وع ظل ي القيصو  

اقي ل  ت ظل لل ح  ي الليااااااااااااااايدل الت  تلان للي ي و 
 لمقيصو   

المطلااااب ال:اااااني: القوانين المطبقااااة  مااااا  
 المحاكم الكنسية لمختلف الطوائف 

ا ليياااااااااايسااااااااااية الل يز يت الت  ت تص الليي   صظلً 
الي يااااااااااااااياااة أ ظلهاااي  وتعمق اااي بليااااااااااااااااايدااال ا  وا  
ال ااااااااا  اااااااااية لمليااااااااايييين  لوًحي و أ ي  ال وادي 

ي ل الل اااالذ وساااايدل اقل ا ااااّ  ؛الليااااييية ا ااااومااااً
حن اال  قواصين حت  اااااا ااااااة   يقوق ليبيت هذه ال

تعلل لحيم الليي   الي يااااااااااااااية  لغيليت ضاااااااااااااالي  
الومااااااااااااااو  لل  اليقوق ب ااااااااااااااورة ت ياااااااااااااان  حن 

 ا وميت ي  صبين ي ا  هذا الل مب 

حلي توال حن وييدق رساااالية ماااايسرة  ن الياااام يت 
ا ح  ي  اإ  الل تمفة الت    لت امياااااااا ين لو جب ً 

أ ي  يتيدفة حيااااااااااااااييية حعتلاً  12ه يك  م  ا قل 
صتينة الظلوف  ؛ا  الضاااااااااااااافة الغلحية وق يذ  بة

اليااييسااية الت  حلت أ ي امياا ين وتعيقب   وحيت 
والصتااااالاب   ح تمفاااااة لي ل اااااي  لااااايلع ااااال العنلااااايص 

والي   ا رسص  ا  امياااااااااا ين  ت قياااااااااا    البلع يص 
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ال وادي لل  يالث حنلو ااااااايت رديياااااااااااااااااااااة ه : 
ال وادي الياااااييولي ياااااة  ال وادي ا ريوقليااااااااااااااياااااة  

 14ال وادي البلوتيت تية 

اليتيب اللقلس بع للا القلل  والنل ل هو الل ااالر 
ا و  وا سااااايسااااا  لمت ااااالعن ا  اللياااااييية  وه يك 
للضااااااااااي القواصين الي يااااااااااية الت  ت اااااااااالر حن ا بي  

واللنيحن اللقلساااة   واللسااال لو اللنيحن الليااا وصية
لو لبير حعمل  الي ييااة حن الب يرلة   لو اإلقميلية

وه  قواصين حعتلف أ اااي وصااايااااذة   فاااةلو ا سااااااااااااااااايق
لضااياة لل  قلارات  15اللفعو  ا  العيل  اللياايي  

اال  الليي   الي ياااااااية الساااااااتئ ياية  حلي صال ظا 
  اقل توماااااااااااااامت لل  ل  تعلس اللذاهب هذه الورقة

وال وادي الل  ية لس  لل  ااتالف القواصين الل بقة 
هذا ا  الليي   الي يااية  وهو حي ساا قوم أبييصا ا  

 الل مب 

 الفرع األول: مسائل األحوال الشخصية 

تتعلس قواصين ا  وا  ال اااااااااااااا  ااااااااااااااية الل بقة ا   
 لجن اليااااابب ا  قل  لل  تعلس  ؛الليي   الي ياااااية

ايللذهب الوا ل  ت لي  .العقيدل واللذاهب الليااييية

                                                           
   القضي  ال ل  :"الليي   الي يية ا  امي ين"  ا   يم  اميل  14

)أيلزعاات: حع اال اليقوق  جاايحعااة أيلزعاات  والي ياااااااااااااا  ا  امياااااااااااااا ين 
2012  )14   

 لغيل اللياااااااملين ال ااااااا  ااااااايةحوساااااااو ة ا  وا  حورعس مااااااايسق   15
  3(  1998)القيهلة: ح تبة سصيي القيصو   

  210  شلي قواصينجلجس   16

ولل وا لة ح  ي حتلياااااااااااااا ة   حن بضاااااااااااااان توادي
صو  ا  بيساااااااتقالل ي القضااااااايد  الذا ح ي ي لليه القي

ت ظي  شاااااااااااااا و  ر ااايلااايهاااي ا  حيااااااااااااااااايدااال ا  وا  
ال با يت ا  ال اااا  ااااية  تف اااال الليي   الي يااااية 

اللتعمقاااة باااي الاس أ ص القااايصو  ليااال تااايدفاااة  لا 
بنلين حياااااااااايدل ا  وا  ال اااااااااا  ااااااااااية اللاامة ا  
ماااااااااال ية الليي   ال ااااااااال ية ليلوقي  الوماااااااااية  
الوللة  ا  تيم  ال بة  اإلق  لمول  لو الوماااااااااااااا   

سااااااتن ي  البواق     "البواق اللياااااايي  هو ساااااال بي
حقلس ليس لمياااااااااااااام ة الللصية للة مااااااااااااااال ية ا  
ا حور اللو ية لي سااااالار  وهذا بلنيبة حبلل التعمي  

  16الالهوت  لمي يدس اليييولي ية وا ريوقليية" 

قواصين ا  وا  ال اااااا  ااااااية الياااااايرعة ا  امياااااا ين 
صااااياااااذة ا  الضاااااااااااااافااااة الغلحيااااة وق اااايذ  بة ليااااياااااة 

ر   ت وذ الن يت الت    لت اميااااااا ين   ل واديا
 ي والصقييحيت الت   ليت تيرع ي  

 17ال وادي اليييولي ية: -1

تيدفة  لحية وت بق حنمة اليق القيصوص  لعيم  -ل
وه   18ال ااااااايسرة  ن اليبل اللوحيص   1983

  14اميل  "الليي   الي يية"   17
اليلسااااا  اللساااااول  أتيرعخ اصظل: حنمة اليق القيصوص  ال ااااايسرة  ن  18

   حتوال  م  اللقتف :1983ليصو  النيص /   ي ل  25
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1983&MID=14950  
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الت  ت بق للضاااي قيصو  ا  وا  تيدفة الالتين 
ا ورشميلية ال   ية ا  ا ألشية الب لعللية 

بلاااااي ل  تعااااايرش حن حنمااااة  19 1954لعااااايم 
  1983اليق القيصوص  لعيم 

ال وادي ال اااااااااااااالقيااة وت بق جليع ااي حنلو ااة  -ب
 وه : 20 1990قواصين الي يدس ال اااااالقية لعيم 

تاااايدفااااة   اللوم اليااااييولياااا  )اللمييين(تاااايدفااااة 
  تيدفة الياااااااااااااالعي  اليييولي   ا رحن اليييولي 

ال ااااايدفاااااة   و )الياااااييوليااااا (تااااايدفاااااة اليمااااالاصيين 
 الليروصية 

 ال وادي ا ريوقليية: -2

تااايدفااااة اللوم ا ريوقلس  وه  ت بق حنلوذ  -ل
الذا تلج   ن لغتا  21 قيصو  العيدمة البيبص  

  (اليوصيصية)ا ممية 

 تيدفة ا رحن ا ريوقلس  -ب

                                                           
ل: قيصو  ا  وا  ال اااااااااا  ااااااااااية ا ألشااااااااااية الب لعللية الالتي ية اصظ 19

   حتوال  م  اللقتف :1954ا ورشميلية لي ة 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1954&MID=14959  

اصظل: حنلو ة قواصين الي يدس ال اااااااااالقية ال اااااااااايسرة  ن اليلساااااااااا   20
  حتوال  م  1990ت اااااااااااااالعن ا و / ل توحل  28اللسااااااااااااااول   أتاايرعخ 

 اللقتف :
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1990&MID=14952  

 اصظل: حنلوذ قيصو  العيدمة البيبص    حتوال  م  اللقتف : 21
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/PDFPre.aspx?
Y=0&ID=14958  

تااايدفاااة الياااااااااااااالعاااي  ا ريوقلس  وت بق قااايصو   -ت
ا  وا  ال ااااا  اااااية لميااااالعي  ا ريوقلس لعيم 

2000 22 

  :ال وادي البلوتيت تية -3

تيدفة البلوتيااااااااااااااتيصت اإلصيمييصية  وه  ت بق  -ل
قيصو  ا  وا  ال ااااااااا  اااااااااية وا وقيف لم يدفة 

 23 1954اإلصنيمية ا سقفية العلحية لي ة 

ت بق قاااااايصو  و ال اااااايدفااااااة المويلعااااااة اإلصنيميااااااة  -ب
الي يية اإلصنيمية المويلعة ا  ا رس  وا راض  

 24 2015اللقلسة لي ة 

  تيدفة ا سا تيت اليبتيين -ت

ت يولت الورقة  يلبية القواصين الل بقة   ل ال وادي 
اللياااااااااااااييية  لل ل  بعض ال وادي ل   ت  التعلف 
 م  القواصين الل بقة  م  ر يليهي ا   يلة ال باذ  

العل ل حن ال وادي الل  ية بيإلضاااااااااااااااياة لل  وجوس 

  2000اصظل: قيصو  ا  وا  ال   ية لميلعيت ا ريوقلس لي ة  22
 حتوال  م  اللقتف :

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=2000&MID=15206  

اصظل: قاايصو  ا  وا  ال اااااااااااااا  اااااااااااااايااة وا وقاايف لم اايدفااة اإلصنيميااة  23
 حتوال  م  اللقتف :  1954لي ة ا سقفية العلحية 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1954&MID=14956  

بييااااااااب حي ل لتا الياااااااايلة حيرعي روك  حييحية حباولة ا  القضااااااااي   24
  2019شبيط/ ابلا ل  4الي ي  وال ظيح   ا  حقيأمة ش  ية أتيرعخ 
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اللتواجااالة ا  امياااااااااااااا ين ولااال  ااااي حيااااي   وقواصين 
ي حعلاة ال  اااوص القيصوصية قمة ل   تيااان سااايبقً حيااات

بيإلضااااااااااااااياة لل  القواصين الل بقة   الت  تعتلف أ ي
  ا  تماااا  الليااااي    وح  ااااي ال وادي اللعلاااالاصيااااة

  وال يدفة ال اااااي ية  وتيدفة ا  بيش ا ريوقلياااااية
بيإلضاااااااياة لل  تيدفة ا قبيط ساااااااوا  اليييولي ية لو 

و  ح تص   ا   يلة  لم وجوس قيصا ريوقليااااااااااااية
ب يدفة حيلسة سوا  حعتلف أ ي لم ل   ت  ال تلاف 
أ ي ا  القيصو   تمن  ال يدفة ا ماااااااااااغل لل  قيصو  

  25 الي يية ا قلب ل ي  قيدلل ي

  و   والل تلو   اللياااااايييو القضااااااية واللييحل اااااا و 
بيل اا و  القضاايدية الي يااّية حن ااتقيره  لل  تلجلة 

لل تبااة القاايصوصيااة قواصين الليااي   باايلمغااة العلحيااة  اااي
لمليي    حتلجلة العلحية الليييية تفتقل لل  قواصين

  و الي ياااااااية لنلين ال وادي  ايمن  القضاااااااية العيحم
ا  الليااااي   الي ياااااااااااااايااااة لل  تعم  المغااااة الالتي ياااة 

ليتل  وا  ؛وا رح ياااة واليوصااايصياااة واإلصنميبعاااة و يلهاااي
لتيو  لل      حن حعلاة القواصين الي ياااااااااااااية وا ل ي

ة  م  ت بيق ال اااااااااااااالذ اإلل   ا  الليااااي   القاااالر 
 26الي يية ا  امي ين 

                                                           
  ا  القضي  الي ي   بييب حي ل له الييل سميلي  التلزا  حيي  25

  2019صييي / األعل  10ا  رسيلة  بل ألصيحج الواتس اب  
بييب حي ل له الييل سميلي  التلزا  حييح  ا  القضي  الي ي    26

   2019شبيط/ ابلا ل  20ا  حقيأمة ش  ية أتيرعخ 

 الفرع ال:اني: إثبات الدعوى 

  وآلة إليبيت ي   يت وسااااااااايمة لبيي  اليقوق تعتبل البيّ 
و قيقة الوقيدن الت  ت ساااااااااااااايااااااااااااااات  مي ي اس ي ات 

 لت ااااا يل الق ي ة لل  القيضااااا  أوجوس ؛اللتقيضاااااين
وقاايدن ل ااي لساااااااااااااااايس ا  حوضااااااااااااااوذ ال باذ لو  االم 

   هيوجوس

  جلين قواصين ا  وا  ال اااا  ااااية   ل اللياااايييين
تبين آليااااة ليباااايت الاااال و  ا    ا  بعض حواسهااااي

حيااااااايدل ا  وا  ال ااااااا  اااااااية  حنل قيصو  سساااااااتور 
القضااااااااااااااااي  ا  حنمااة اليق القاايصوص  لو لمااااااااااااااو  

وقيصو  الي ييااااااااااة  27 1930الليي ليت الي يااااااااااية 
اإلصنيمية المويلعة ا  ا رس  وا راضاااااااا  اللقلسااااااااة 

بيإلضااااياة لل  حنلوذ قواصين العيدمة   2015 ة ساااا
البيبص    وحنلو ة قواصين الي يدس ال ااالقية ليااا ة 

  هااااااذا   سا لل  ااتالف آليااااااة اإليباااااايت 1990
  والبي يت الت  ليتيج ي القضااااااااااااي  ا  لل حياااااااااااا لة

ال ال ااااااااااااا مية لعتبل و النال البواق الذا   علم ايا ت
الل  ية وه  الللاسااا       ل جلين الليااايييينبيتاًل 

وحظيهل   ي رجل حن رجي  الل نالت  لقوم أ ي  م ً 
  وقييم رجل الل ن أ ي  ال اااااااااااا مية لرحعة: ال ااااااااااااالة

اصظل: سسااااااااتور القضااااااااي  ا  اليق القيصوص  لو لمااااااااو  الليي ليت  27
 حتوال  م  اللقتف :  1930الي يية لي ة 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/PDFPre.aspx?
Y=1930&ID=14916  
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وال اا وس ضاالورة   ل ال وادي   والعالصية  وال اا وس
ا ريوقلياااااااية وال وادي اليييولي ية  لحي اإلصنيميو  

لحااي العالصيااة ااا بااي اات  28اال  ت مااب قاايصوص   قلاا  
ا ب ااااالط الي اااااو  ال وادي اليييولي ية البواق سااااال  
وهاااذا ا حل حتبن  29 م  لق  حن اللديس الااال    

وا   ي     ل  نية   ل لل ال وادي اللياااااااااااااييية
 لم وجوس صص ا  القيصو  ال يص ب يدفة حيلسة 

و  لصي ا   30 ليااااااااتعيش بيللجوذ لل  قيصو  اللولة
 يت ا  و  با هو قيصو  البيّ امياااا ين القيصو  اللعل

 31 2001( لي ة 4اللواس الللصية والتنيرعة رق  )

 الفرع ال:الث: إجراءات المحاكم 

القيصو  الفمياا ي   ل  ليلس لجلا ات ايمااة تتعمق 
بيلليي   الي يية للي هو ا  الليي   ال ل ية  لل 
ل  قواصين ا  وا  ال اااااااااااا  ااااااااااااية اللعلو  أ ي ا  

مة اليق القيصوص  لياااااااااااااا ة الليي   الي يااااااااااااااية للن
  وحنلو ة قواصين الي يدس ال ااااااااالقية سااااااااا ة 1983
بايإلضااااااااااااااايااة لبعض القواصين الل بقاة لال   1990

تتضاااااااااااااالن بعض ال  ااااااااااااااوص اللتعمقاة  ؛ال وادي

                                                           
  )سو  ال الق والتفلعق لل  ال وادي الل  ية الليااااايية  يل  ق لي   28

   13(  1984صيشل  
الوجيب ا  ا  وا  ال ااااااااا  اااااااااية لغيل اللياااااااااملين لل ساااااااااالحة  ل  29

  151(  1979س    )القيهلة:  الل لعين
   (حلجن سيأق)حقيأمة ش  ية حن الييل سميلي  التلزا  30
( لياااااااااااااا اة 4اصظل: قيصو  البي يت ا  اللواس الللصية والتنيرعة رق  ) 31

 لس   2001و / سااااااااابتلبل ل م 5  الوقيدن الفميااااااااا ي ية  أتيرعخ 2001
  226  ص 38

  لحاااايم الليااااي   و  باااايإلجلا ات الت   تبع ااااي اللاااالّ 
الي ياااااااااااااايااة  ا   ااي   االم وجوس صص ا  القاايصو  

ن الل بق ا  اللي لة الي يااااااااية  لل  لمااااااااو   ُ لج 
والل فذ   لصي ا   32 ا  اللولة ةالليي ليت اللتبع

امي ين واللعلو  با ا  الليي   هو قيصو  لمو  
( لياااااااااااااا اااة 2اللياااي لااايت اللااالصياااة والتنااايرعاااة رق  )

2001 33 

 المبحث ال:اني:

 التطبيقات العملية  ما  المحاكم الكنسية

ا  هذا اللبيى ساااا قوم بيليل ى  ن واقن الليي   
الي ياااية الل ت اااة ا  شااا و  ر يليهي  وماااال ية 
ال ظل اللتعمقة بلياااااااااااايدل ا  وا  ال اااااااااااا  ااااااااااااية  

 :ًل : لوّ ح يلبوساااااااا ت يو  هذا اللوضااااااااوذ ا  يالية 
ت  يل الليي    :يييصيً   اات يص الليي   الي يية

  اايم ليفيااة ت فيااذ ا  :يياايلنااً   الي ياااااااااااااايااة وسرجاايت ااي
 ال يسرة  ن الليي   الي يية  

 

   (حلجن سيأق)حقيأمة حن الييل سميلي  التلزا  32
( ليااااااااا ة 2اصظل: قيصو  لماااااااااو  الليي ليت الللصية والتنيرعة رق  ) 33

   لس 2001 مو / سااااااااابتلبل ل 5  الوقيدن الفميااااااااا ي ية  أتيرعخ 2001
  5  ص 38
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 األول: اختصاص المحاكم الكنسية المطلب

الليي   ا  ال ظيم القضااااااااااااايد  الفميااااااااااااا ي   يالية 
ه : اللياااي   ال ظااايحياااة واللياااي   الااال  ياااة   لصواذ

( حن القيصو  97والليي   ال يمااة   لال بيلليسة )
ورس ا  قات   2003ا ساااااااااايساااااااااا  اللعل  لياااااااااا ة 

حياااااااااااااااايدااال ا  وا   ل ّ ( 101القااايصو  ا  اللااايسة )
ال ااااااااااا  اااااااااااية تتولهي الليي   ال ااااااااااال ية والل  ية  

( حن قاايصو  ت اااااااااااااا ياال الليااي   2بلوجااب اللاايسة )
يللياااي   اااا 34 2001( لياااااااااااااا اااة 5ال ظااايحياااة رق  )

  ال ظاايحيااة ا  امياااااااااااااا ين تلاايرس  ق القضااااااااااااااااي 
بيسااااااااااااااتن ي  حي قل لفوش اي ي  ق القضاااااااااااااااي  لل  

 الل  ية  الليي  

تلتعت ال وادي الل  ية اللعتلف أ ي بيسااااااااااااااتقاللية 
القضااااااااااااااي  الت  ح ي ي لليهي القيصو  الياااااااااااااايرا ا  
امي ين ا  ت ظي  ش و  ر يليهي  هذه الستقاللية 

اف   ي  لصا  ؛حلتب ة بيل تلاف بيل يدفة اللع ية
ل   ت  ال تلاف ب يدفة حي اياااااااي و  حن ال اااااااعب 

هي اللتعمقة بليااااااااااايدل  مي ي ل  ت ظ  شااااااااااا و  ر يلي
ا  وا  ال ااا  اااية  هذا حي  لان تم  ال وادي ا  

المنو  لل  حيااااي   لل   ااااي  الباااات ا  ال با اااايت 
ال وادي الااااااال  ياااااااة اللعتلف أ اااااااي وا قلب للي اااااااي 

                                                           
  2001( لياااااااااااااا ة 5اصظل: قيصو  ت اااااااااااااا يل الليي   ال ظيحية رق  ) 34

  ص 38   لس 2001و / سااااااابتلبل ل م 5الفميااااااا ي ية  أتيرعخ الوقيدن 
279  

سااااااااااااااوا  ا ريوقلس لو الياااااييوليااااا  لو   ي قااااايدااااللااااا  
البلوتيااااااااااتيصت  لو لل  الليي   ال ظيحية مااااااااااي بة 

ي الت  ل  ت ظ  ضلن الات يص العيم ا  القضيل
حيي   ح ت اااة  بيل ظل ل ص الليسة ال يحياااة حن 
قاااايصو  حناااايلس ال وادي الاااال  يااااة  اااااإ  "للناااايلس 
ال وادي الل  ية مال ية ال ظل والبت ا  القضيلي 
الت  ت  ااااااااااااااااا  أين لالاس تاااايدفت   واللتعمقااااة بنلين 
حيااااايدل ا  وا  ال ااااا  اااااية اللاامة ا  ماااااال ية 

لياااااااااااااايدل ت  قللهي ا  الليي   ال اااااااااااااال ية  وهذه ال
( حن قيصو  لماااااو  الليي ليت ال ااااال ية 2الليسة )

 35وه : 1959لي ة  (31)رق  

 -3  الاال اايو  اللتعمقااة أين وقفين -2  الوقي-1
حاالا  اايت لحوا  ا  تاايم وا وقاايف الللحوتااة بينج 

الينل  -5  الوللة والوماايلة والوراية -4  شاال ية
ص ااااااايب القي  والومااااااا   -6  وايا وإيبيت اللشااااااال

الل ااي ياايت والفاايرقاايت  -8  اللفقوس -7  و بل لااي
والل ل والن ااايز وحاااي  ااالان  م   يااااااااااااااااايب الل ل 

لل حي ليلث أين  -9  وال فقة وال يااااب واليضاااايصة
تيلعل  -10  البوجين وع و  ح اااااالره  قل البواق

التللااايت والف ااااااااااااااااال ا  اإلس اااي  بلميياااة ل يااايص اااي 
 -12  مبااايت الاااللاااةت -11  والااال و  الت   مي اااي

  ال بة ا  حلش اللوت والوماااااااااية -13  الت يرق

  11ق وات   "الليي  "   35
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قي   -14 اإلق  لاماولا  والاومااااااااااااااا  والالاتاولا  والا
 -15  وحييسااااااااابت   والي   أ تيدج هذه اللييسااااااااابة

لاال حااي  تعمق  -16  الاال اايو  اللتعمقااة بااي وقاايف
 بي  وا  ال   ية  

الليي   الي ياااااااااااية ا ريوقلياااااااااااية  ياااااااااااب القواصين 
مااااااااااااااال ياااة البااات ا  جلين ا حور الل بقاااة ل اااي 

الي ياااااااااية ال يماااااااااة أل يت ي اللوحية ا ريوقلياااااااااية 
الواقعااااة ضاااااااااااااالن سادلة اات اااااااااااااااااايماااااااااااااا ااااي  وحن 

قضاااية ااتلاق  -2   ل ا بة -1 :اات ااايمااايت ي
-4  لب ي  زواق -3  هنل( /حوضااااااااااااااع  )هلصة

-5  االايت  يدمية  وايق  يدم  )تي ة زوجية(
اسااات ااالار  -7  صفقة -6  اياااخ زواق و/لو تالق

ا تلاش  م    ل لرث  -8  ل ال    ل لرث
  ت يرجيت -9  و/لو ت يرق و/لو تنبيت ومااااااااااااااية

تعل ل قلارات سااااااااايبقة مااااااااايسرة  ن اللي لة  -10
وماااايلة  م  قيماااال و/لو  -11  الي يااااية البلادية

   ضااااااااااااااايصااة -12  حلعض و/لو وللااة و/لو  نل
لق  أين  -14  تعيين قي  و/لو حااال ل تللاااة -13

اق  أين احالك ُق اااااااااااااال و/لو  -15   يدباحالك 
 -17  لق  أين وقي -16  حلضاااااااااااااا  و/لو ا تايم

تورعااااااال و/لو ت ظي  و/لو  -18  تغييل حاااااااذهاااااااب
ا تلاف -19  ت ااااااال ق و/لو تنبيت وت فيذ وماااااااية

                                                           
القلس  "اللي لة  -اللي لة الي يااااااااااااااية لب لع ية اللوم ا ريوقلس 36

ور   ح  اا2018ت االعن النيص / صوالبل  5الي يااية البلادية ا  القلس"  

لمااااااااااااااااالار  -22  ح ل -21  تب   -20  أبواق
شاااااااااااااا يسة زواق  ا بة  حيالس   ليس  ح مق  ي  

  زواق و/لو )شاااااااااااااا يسة  لم وجوس حيصن زواق(  لق
س و  ل ال  و/لو ليبيت  -23  شاااااااااااا يسات حلييمة

 36واية 

الليااي   الي ياااااااااااااايااة اليااييولي يااة أ ااي   م  القواصين 
الياايرعة أ ي للنمة اليق القيصوص  وحنلو ة قواصين 
الي يدس ال ااااااااالقية اليااااااااايأق قلله   ل ي ماااااااااال ية 
ال ظل ا  جلين ا حور اللتعمقاااااااة أل ااااااايلااااااايهاااااااي 

غلحيين و اليييولي  ال لقيين  اليييولي يين الالتين ال
حي  تعمق بيلييلت  -1 :وحن له  اات ااااااايمااااااايت ي

 -3  الب وة وشاال ية ا ولس وحفي يم ي -2  البوجية
اليااااااام ة الوالللة و لاساااااااة ا ولس  ت   -4  التب  

التعوعض   ل  -6  ال فقة -5  أمو    سااان اللشااال
 -8  الوماااايلة -7  الي   أب ال  البواق واياااا ا

 `اللوارعى  

ح ساااايااااة البواق ت اااا ل لهلية لل  ال وادي الل  ية 
ساااااااااااوا  لي  ا  ص ااااااااااا تا وصتيدنا لو تلعقة لص يدا  
ابلوجب القواصين الي يية الييرعة ا  امي ين  م  
اللواتن الليااااااااايي  ُت تج زواق مااااااااايي  بيل يااااااااابة 
لميااااااااااااام يت الللصية والبواق البيتل   تج   ا زواق 

  ال وادي الاااال  يااااة باااايتاااال بغض ال ظل  ن ت ظي

(: 7/4/2019)تااااااايرعاخ الابعااااااايرة:   اما  الالاوقان اإللاياتالوصا  الاتااااااايلا 
39.html-http://www.gopjecc.org/page  
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لذل   وسااااااليي بعض القواصين الي يااااااية حنل قواصين 
ال وادي ا ريوقليااية والبلوتياات تيلة بإح يصية لص ي  
 قااال البواق حن اال  ال الق بقلار حن اللي لااة 
الي يااااااااااااااية وراض الي يدس اليييولي ية قل   لع   
بااا   حنلو اااة حن اللوات ين ا  الااالولاااة صفياااااااااااااا اااي 

لبواق باااايل الق أي لااااي ل تياااااااااااااات ين لص ااااي   قاااال ا
ولذل  ل  ت ظ   37تياااااااااااااات ين حنلو ة لال  قل  

اللولة  قل البواق وتللت ت ظيلا لم وادي الل  ية 
الل تمفاااة بيياااى ل لل ن لملواتن ل  لعقااال زواجااي 
مااااااااااااااييًيي لل حن اال  تيدفتا  وقل  لعلم وجوس 
زواق حلص  حيتقل  ن البواق الل     أل ل  رجل 

حلجن التياااااااااااااانيل الل تص الل ن اللياااااااااااااايي  هو 
أتياااااااااااااانيل زواق اللياااااااااااااايييين  للي ورس ا  قيصو  
البواق وال الق ال اااااااااااااايسر  ن ساااااااااااااام ة الصتلاب 

للي لع   لح يصية وجوس  38 1919البلع يص   يم 
تعيرش ا  القواصين الي ياااااااية والل  ية اليااااااايرعة ا  
 ي   قل زواق أين شاا  ااين   تليي  لل  تيدفتين 

حيااااااااييية ت تل  لل  ح تمفتين لو زواق حياااااااام  حن 
 39تيدفة حعي ة لو الع س 

الاتالايت تتواجل أين القواصين الي ياااااااااااااية الل تمفة 
ا  ت ظي  بعض القضااااااااااااااايلي ليلبواق حنال  لل لص ي 

                                                           
   9 اميل  "الليي   الي يية"  37
[  1919( ليااااا ة 88اصظل: قيصو  تيااااانيل البواق وال الق بالبيب ) 38

الصتلاب البلع يص (  أتيرعخ ليصو   -قواصين اميااا ين )حنلو ة سرا تو  
  1025  ص 88   لس 1937  ي ل  /ص الني

جليعي تتفق  م  تلللب جلين الات ااايمااايت أيل 
ا سااااااااقي لو اللديس ا  م  لمي ييااااااااة اللع ية  بلي 

وحع س  ايلليي   الي يااااية  اي ي الياااام ة القضاااايدية
حي  و   الل ااا م   ل ل ااايل لل  سااام ة قضااايدية 

أل ه  سااااااام ة   ح ف ااااااامة  ن سااااااام يت الي يياااااااة
حن هو ا سااااقي لو  :لا  اللياااا و  الل    ا  م 

لل ل  اللياااي       وب   ااااحن أ فس سرجتاااا لو 
يلبت ا  قضاااااااايلي بالي يااااااااية اات اااااااات سو   يلهي 

حلصية ب بيعت ي  وح   القيصو  الليي   الي يااااااااااااااية 
م ة ا  البت ا  صبا يت لييت حن اات يص الي

الوماااااايلي  وال فقة  و الي ييااااااة لمااااااال حنل التلليت  
 40والوللة 

شاااااااااااااال ت ال وادي الل  ية الليااااااااااااااييية ا  ا رس  
ح ااذ    و  حلة 2019ألعاال لصييااااااااااااااااي /  3أتاايرعخ 

مااااالور لو  قيصو  ل  وا  ال ااااا  اااااية اللياااااييية 
بااإجلا  تعاال الت   ا  الع اال ن البيبص   والعنلاايص 

 م  القاايصو   بغيااة تعاال اال النغلات الت  تتعاايرش 
حن ح ااامية ا سااالة  وتلنمت حن  لة توادي ح  ي 
الي يياااااااااة ا ريوقلياااااااااية الت  شااااااااا مت لن ة قيصوصية 

ح  اااااي قاااايصو  ا  وا    لت وعل قواصين الي ييااااااااااااااااااة
وقل      ؛ال اااااااااا  ااااااااااية ايلي  تعمق ب حور البواق

   9-7اميل  "الليي   الي يية"   39
  11 الللجن الييأق  40
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بق ل  ت اايسااااااااااااااااب حن قاايصو  العاايدمااة البيبص   الل 
الع ااااااال  وسااااااايت  لقلار القيصو  النل ل حن اللنلن 

الل لا   هوهاااااااذا حاااااااي ل ااااااال  الي ياااااااااااااا  اللقااااااالس
هللا  لضياة لل  ل  الب لعيرلة  العيتواوروس   ي

الالتين لقوحو  بللاجعة قيصو  ا  وا  ال اااا  ااااية 
وتقوم لن ة قيصوصية بإ لاس حيااااااااااااااوسة   ال يص أ  

واق حي   فة الالتينقيصو  ا  وا  ال ااااا  اااااية ل يد
قلحا قيضاااااااا  اللي لة الي يااااااااية الالتي ية ا ب س  
شااااااااااوق  جورق ب لعي   له  القضاااااااااايلي الت  ساااااااااايت  

 التعل ل  مي ي ه :

  اليضيصة -3  قضيلي اإلرث -2  سن البواق -1
لاضاااااااايذ ال يتبين للورات حتعمقة  -5  ال فقة -4

 يى ل  ت  ل  ي  اللا ااااااااااة بيلبواق لل )بيلبواق 
العلاال  م   -6 ( ضااااااااااااااو    ل ااذه الاالوراتبعاال ا

حن لجاال )للناايس صظاايم حو اال لتياال اال حقاالار ال فقااة 
ضاااالي  اإلص اااايف واليييسلة ا  تقل ل الوف لل 

ولضااااااالي  اساااااااتللار  يية للعلة   حن اللللة واللجل
ل تفي  ا   يلة تعلش ا ساالة لل  الصف ااي  لو 

حلاجعة ضااااااااااليصيت اليقوق ليل حن  -7 ( ال الق
سوا    لجل وا تفي  ا   يلة تغييل الل ناللللة وال

                                                           
تعااال الت  م  قااايصو  ا  وا   -ولااايلاااة حعاااي اإلابااايرا  " و  حلة 41

)تيرعخ البعيرة:  2019صيياااااااااي / لألعل  3ين"  ال ااااااااا  اااااااااية لملياااااااااييي
5/4/2019 :) 

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=980525&fbcl
id=IwAR1DFiisKHtVzIEZRs_stjbA4Sh5MC-
nyYybt6Qpw9L22iUqQPRtoxTKkfQ  

حن قبااااااال ا ب لو ا م لو البواق الل تم  ا  
للنيس صظيم  -8  الليي   الي يااااااااية وال اااااااال ية حًعي

 41حو ل لملسوم القيصوصية ا  الليي   الي يية 

المطلب ال:اني: تشااااااميل المحاكم الكنسااااااية 
 ودرجاتها 

 ميا ي للي صص واقً   ت  ت ساااااااايس الليي   الي يااااااااية
ة ل بلوهو ب  2003القيصو  ا سيس  اللعل  لي ة 

سسااااااااااااااتور ح قاات ا  ااال  ياايب سسااااااااااااااتور الاالولااة 
ي لملبيسئ ا سااااااايساااااااية ا  الت ظي  واقً   الفميااااااا ي ية

القضاايد  اإ  التقيضاا  لحيم الليي   الي يااية  م  
سرجتين للي ورس ا  القواصين الي يااااية ا ريوقليااااية 

 واليييولي ية والبلوتيت تيلة 

ل الليي   الي ياااااااااااااية اليييولي ية ا  اللرجة ت ااااااااااااا   
ا ول  حن قيضاااااا  الس وعياااااال  قيضاااااا  ا سااااااقي 
ا ألشاااااا   لياااااات ين ل  لليرس ساااااام تا القضاااااايدية 

وعمتبم ا سااااااااااااقي  42أ فيااااااااااااا لو أواساااااااااااا ة آالعن 
ا ألشااا  أتعيين صيدب قضااايد  لو اواي ااايلس  تلتن 
بيااااااااااام ة قضااااااااااايدية ا تييسلة  ا   ي  ت  ت ااااااااااا يل 

تيو  ح لفة   نيسااااايقفة لألشااااايّ حي لة جلي ية حن ل

 25(  حنمة اليق القيصوص  ال اااااااايسرة أتيرعخ 1419لليسة )بلوجب ا 42
   اليلس  اللسول   ح لر سيأق  1983 يصو  النيص /   ي ل 
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لل لص ي ت ي ااااااااااال ا  الل يو    حن يالية قضاااااااااااية
 -2  وييق اليااااااااييحة اللقلسااااااااة -1 :اليقوقية وه 

وييق البواق  لياااات ين ا سااااقي ل  ل مي يالية لو 
حن ه  اليااااااااااااة قضااااااااااااية لمي   ا  الل يو  الت  

لو  م  جااايصاااب حن ا هليااة   ال ااااااااااااااعوحاااة بل اااي 
ل و  حاالة السااااااااااااااتئ اايف ا  هااذا الي    43اليبيلة 

ي حن ص ااااااال  وحً  15القضااااااايد  ضااااااالن حيعيس قيتن 
ا  حي لة اللرجة النيصية لنب ت ااااااا يم ي  44 الي  

أ فس ال لعقة الت  ت اااااااااااااا مت اي ي حي لة اللرجة 
لقا مااااااااااااااالر الي   ا  اللرجة ا ول  حن   ا ول 
الس اينااب ل  تنلا حي لااة الاالرجااة الناايصياة  قاايش  

لحي حيي   اليلساا  اللسااول  لو  45 ب ااورة جلي ية
يعتبل القيضاااااااااااااا  ا  م  لمعيل  االيبل اللسااااااااااااااول  

الياااااييوليااااا  لجلن وت ظل ا  شاااااااااااااا ااااايو  الب ال  
وال تلاضاااااااااايت ا  الل يو  الت  ت تص بي  وا  
ال اااااااا  ااااااااية والت  ليصت اللوتي اللوحيصية  حي لة 
اليبل اللوحااايص   قااال راضااااااااااااااااات قبو  بين ااااي حلة 

 46لال  

  يلليي   الي يية اليييولي ية ص يدي  ل و  الي   ا  ا
ي واقً   بعل ماااااالوره حن الليي   البلالة والسااااااتئ يف

                                                           
 (  الل لر الييأق  1425بلوجب الليسة ) 43
 (  الل لر الييأق  1630بلوجب الليسة ) 44
 (  الل لر الييأق 1441الليسة ) 45
 (  الل لر الييأق 2 /1445لليسة )ا 46

اتيوز القضية   لقواصين ال وادي اليييولي ية الغلحية
لضااياة لل   47ماافة القضااية اللبلحة )  لي حبلًحي(

  ل  48ل  الي   ليوز ماااااااااااافة القضااااااااااااية الليّ لة
مت ا   ي  توماااااااااا  ال وادي اليييولي ية ال اااااااااالقية

لل لصا حن   حي لة البلالة والساااااتئ يف لمي   قاتا
ال يسر ل  ل و  ه يك  لم اصياااااااااااااانيم أين القلارعن 
بييااااااى  ت  الت ياااااااااااااايق أين اللي لتين ا   ااااااي  
الاتالف لي  تقوم حي لااااااة الباااااالالااااااة بللاجعااااااة 
القضااااااااااااااية  م  ضااااااااااااااو  البي يت النل لة  للي ل  
القواصين الي ياااااااااااااايااااة ت تمي حن  يااااى المنو  لل  

ساااااااتئ يف  أل ل تف  بعضااااااا ي بي   البلالة  م  ال
وإ  توالت لح اااايصيااااة السااااااااااااااتئ اااايف   لرش الواقن

ايماااة  ا  ال ا تليس الساااتئ يف بي سااايس  م  
ر بة ا تلاف الذ ن لعتقلو  ب   قلار اللي لة ل  

 49 تنيه   ل ن  يسًل 

   ول  القيصو  الي ياااااا  وييق البواق لهلية ايمااااااة
بة  لبام لليلبييى ل و  ه يك  ه  اليي  بيل ياااااااااااااا

لمي اايدس اليااييولي يااة  أوجوس حااي لياااااااااااااال  حياايح  
الوييق  وتيو  ح لتا اللديياااااااااااااااة اللايذ  ن وييق 

اقاااال  تفق   البواق لحاااايم تمااااب تلا   قاااال البواق

 (  الل لر الييأق 1641سة )اللي 47
(  حنلو ة قواصين الي يدس ال ااااالقية ال ااااايسرة أتيرعخ 1322الليسة ) 48

   اليلس  اللسول   ح لر سيأق  1990ت لعن ا و / ا توحل  18
  17 -16 اميل  "الليي   الي يية"  49
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أل   ال لاي   م  تمب الب ال  لو ايااااااااااااخ البواق
وتع     ل  بعض اللااذاهااب تااذهااب ل نل حن قلاا 
     البلالةاللييح  اليق ا  الساااااااااااااتئ يف  م   

وحغض ال ظل    ت  وإ  ل   ل ااب ال لاااي  أااذلاا 
ي  م  اللاب ااااااة البوجيااااااة  فااااااياااااااً  50؛ ن رل  لااااااي

وسللوحت اااي  للاااي تمبم  يلهاااي حن الي ااايدس بااايل ظل 
لل  حي لة البلالة ال يماااااااااااة أب ال  البواق  اإحي 

لو تقباال   ل  تنباات الي   أاالو  تاا ايل بقلار ح  ااي
الاااااال و  لفيص جاااااال اااااال ا  سرجااااااة ياااااايصيااااااة حن 

ا   ل لً لين هذا الساااااتئ يف ليس حعتل   51الليي لة 
بعضاااااا ي  تف  لق ل ل ال وادي الل  ية بيلضاااااالورة  

  52أ ي   م  تمب لتلاف ال باذ   بيلستئ يف

تت اااااااا ل الل ساااااااايااااااااة القضاااااااايدية لمليي   الي يااااااااية 
جة ا ريوقلياااااااية حن الليي   الي ياااااااية البلادية للر 

ول ااااي مااااااااااااااال يااااة الباااات ا  جلين ا حور   لول 
الي ياااااااااية ال يماااااااااة أل يت ي اللوحية ا ريوقلياااااااااية 

اللنلن ع  ااا  الواقعة ضااالن سادلة اات ااايمااا ي  و 
اللي لة وتت لي   اللقلس حي لة ا  لل حيياظة

                                                           
 25(  حنمة اليق القيصوص  ال اااااااايسرة أتيرعخ 1432بلوجب الليسة ) 50

   اليلس  اللسول   ح لر سيأق  1983  ي ل  يصو  النيص / 
(  حنلو ة قواصين الي يدس ال ااالقية ال ااايسرة 1368بلوجب الليسة ) 51

  اليلساااا  اللسااااول   ح اااالر 1990ت اااالعن ا و / ا توحل  18أتيرعخ 
 سيأق  

  17 -16اميل  "الليي   الي يية"   52
اللي لااااة الي ياااااااااااااايااااة لب لع يااااة اللوم حيااااي   ب لعلليااااة القاااالس   53
 gopjecc.org  2018ت االعن النيص / صوالبل  5  القلس   ريوقلسا
   (7/4/2019 :تيرعخ البعيرة)

وصاايدااب   وهو ل اال ا ساااااااااااااااايقفااة  حن رديس حي لااة
للرجة   لحي اللي لة الساااتئ ياية  لملديس ول ضاااي 

ام ااي مااااااااااااااال يااة ال ظل والباات ا    ة ياايصيااةحي لاا
القلارات الل عو  أ اااااي ال ااااااااااااااااااايسرة  ن اللياااااي   
الي ياااية البلادية  اتنبت     اللي لة الأتلادية لو 
تمغيااااا لو تبعاااال  ميااااا  وتتاااا لي حن رديس حي لااااة 
و ضااااااااوعن  وعت  تعيي    حن قبل رديس ال يدفة لو 

 2014ا   يم  53ليللنلن اللقلس   ل م  سااام ة
( 28يصو  حنيلس ال وادي الل  ية رق  )قمااااااااااااااالر 
الل بق ا   لحيم هو و   ا  ا رس  2014لياااااااااااا ة 

وتت ااااااااا ل  54 الليي   ا ريوقلياااااااااية ا  اميااااااااا ين
الليااي   أ ااي   م  هااذا القاايصو  حن حي لااة أاالاديااة 
وحي لة استئ يف  وتتيو  ال يئة القضيدية ا  لال 
اللي لتين حن يالية قضاااااااية  م  ا قل  تيااااااات صي 

م ال يسرة حن اللي لة البلادية اال  ياليين ا   ي
  55 الي   ي حن تيرعخ ملور وحً 

ال اايدفااة اااإقا لاااذصااي الليااي   البلوتياااااااااااااات تاايلااة لحااي 
اياااا نل  ؛اإلصنيمية صلوقجي ا  ت اااا يل تم  الليي  

بييااااااااااب حي ل له اللييح  سااااااااااميلي  التلزا  حييح  ا  القضااااااااااي   54
ياايب الي ياا  ا  امياا ين وا رس  وسااورعي  ا  رساايلة  بل ألصيحج الوات

)توجل صياااااا ة حن هذه الللاساااااامة حن  2019صييااااااي / لألعل  10أتيرعخ 
 البي نة(  

 28و(  حن قايصو  حناايلس ال وادي الال  يااة رق  /23ت ص اللاايسة ) 55
   م  لصا "تيااات صي ا   يم ال ااايسرة  ن اللي لة اال  2014ليااا ة 

ياليين  وحي حن تيرعخ ماااااااااااااالورهي لقا ليصت وجيهية لو حن اليوم التيل  
 و وجيه  ا تبيرا"  لمتبميغ لقا ليصت بلنيبة الوجيه  ل
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( ا  قااايصو  الي يياااااااااااااااااة اإلصنيمياااة 71ا  اللااايسة )
المويلعة ا  ا رس  وا راضاااااااااااا  اللقلسااااااااااااة لياااااااااااا ة 

قلله  ل  سرجيت التقيضاا  سرجتي  الياايأق  2015
هلاااي: الااالرجاااة ا ول  البااالادياااة و الااالرجاااة النااايصياااة 
الساااتئ ياية   ت  تعيين قضاااية الليي   حن اللنمس 
الي ياااااااااااا  وتت اااااااااااا ل اللي لة اللو ية البلادية حن 

وع اااااااااااتلط ل  ل و  رديس اللي لة   يالية قضاااااااااااية
ي أي لي ل اااتلط ا  ل  ل و  العضاااوا  ا الا    قياااّ

ا  اليقوق  أي لي تت  ل اللي لة اللو ية نيزعن حُ 
السااااااااااتئ ياية لم يدفة حن يالية قضااااااااااية لماااااااااايمين  

  ال له  لضاااا من بل  ااااب رديس اللي لة وا ال 
وع ااااااااتلط ل  ل و  رديس اللي لة     اي يا ضااااااااو 

ي لو ح لاصي وعنوز ل  ل و  العضااوا  ا الا    قيااّ
ي حنيزً  ين لو حنيزعن ا  اليقوق لو قيااااااااااّ ا   اقيااااااااااّ

 ق اليقو 

ال وادي الااال  ياااة الت  ل  لعتلف أ اااي ا  القااايصو  
الفميااااااا ي   ول   ت ااااااا ل ل   حيي   ايماااااااة   من  
ر يليهي لل  الليي   الللصية  لحي لقا ليصت ال يدفة 
تتبن ل ااايدفاااة لال  قلعباااة ل اااي ا  ت بيق العقيااالة 

حن اللديس ا  م  لتم   يت اذ تفوعضاااً االلياااييية  
حني   م  و ال باذ   لملي لة لف اااااال حوجً يال يدفة 

ل  وجاااال لاااال    حي لااااة   قلاااا  تاااايدفااااة ا  باااايش
                                                           

بييااااااااااااااب حي ل له اللييح  سااااااااااااااميلي  التلزا  حييح  ح تص ا   56
ت لعن ا و / 10   القضي  الي ي   ا  حييسية  بل ألصيحج الواتييب

  )توجل صي ة حن هذه اللييسية لل  البي نة( 2019ل توحل 

لحي   و  لل  اللي لة ا ريوقليااااااااية  ح ت ااااااااة امن
ال يدفة الل ااااااااي ية اإلصنيمية اال حي لة ح ت ااااااااة 

لو  تفق جلين   و  لل  اللي لاة اللالصياة  ل   ايمن
ا تلاف  م  ل  ي  ال ااااااااال ية للي لة ل يااااااااية 

 56 يص وحيلتيل    عقل الات ؛حعي ة

( حن قاايصو  حناايلس ال وادي 16 اايلناات اللاايسة )
حيااا لة  1958( ليااا ة 9الل  ية  يل اللياااملة رق  )

أين حنمس تيدفة   ت يزذ الات ااااااااااااااايص الوايف 
لو أين حنمس تيدفة س  ية   س  ية وحي لة صظيحية

لو أين حنمس تيدفتين  لنوز   وحي لة شاااااااااااااال ية
ال ية ليل حن الفلقي  ل  لقلم لل  وزعل العللية ماا

ساااااااااااوا  ل ي  قبول لمل و  لم   البت ا  هذا الت يزذ
ل  و ميا   لحي ل اااااااااااااما هذا ال مب   راضاااااااااااااي ل ي

  لي حي لة ايماااااااااااااااة لت ظل ا  تعيين الللجن  
 -1 :تت ااااااا ل اللي لة الل ت اااااااة لم ظل ا  ال باذ

قيضيين حن قضية حي لة الستئ يف ال ظيحية حن 
لقا   ورديس حنمس ال اااايدفااااة الاااال    قات العالقااااة

 ااااي  ال الف أين حنمس تاااايدفااااة س  يااااة وحي لاااة 
حن قيضااااااااااا  القضاااااااااااية ول ل قضاااااااااااية  -2  صظيحية

حي لة الساااااااااااااتئ يف ورديس حنمس ال يدفة الل  ية 
لقا لي  ال الف أين حي لة شااااال ية   قات العالقة

ل ل قضااااااااااية حي لة  حن -3  وحنمس تيدفة س  ية
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حنمي  ال يدفتين مي بت    الستئ يف وحن رديي
لقا لي  ال الف أين حنمياااااااااااااا  تيدفتين    العالقة

لعين وزعل العاااالليااااة حن   جلين ا  وا  اللااااذلورة
عتلتب  م  ال  ص الذا و ه ل  رديًيي لملي لة  

ل  لقلم الساااتل ي  بيل اااورة ا صي قللهي ل   بلز 
  اللي لااة لو اللنمس الااذا ا تلش  م  وايفتااا

وعناااب  م    حاااي  نبااات حاااي ورس ا  اسااااااااااااااتااال ااايداااا
لو اللنمس الذا قلم الساااااتل ي  اللذلور اللي لة 
 لل  ل  تبااااااتّ    جاااااال جلين اإلجلا اتتلليااااااا ل  

 57اللي لة ال يمة ا  ا حل

تنلر اإلشاااااااااايرة لل  ل  اللنتلن الفمياااااااااا ي       
أت و اااا الجتلاااي   وتوادفاااا اللتعااالسة  وه اااي  نور 
التياااااااايؤ  ا   يلة وقوذ صباذ أين شاااااااا  ااااااااين حن 

ص حن الااللاايصااة لو أين شاااااااااااااا   تاايدفتين ح تمفتين
وقل  يلج   ال حن اللليصة اللياااااايييةآاإلسااااااالحية و 

( لياااااااااااااا ااة 9قاايصو  حناايلس ال وادي الاال  يااة رق  )
فق ا تلاف  م  تياال اال قلاا   اااإحااي ل   تّ  1958

لو المنو  لل    ا  ال باذ اللي لة الل ت ااااااة لمبتّ 
 يلة المنو  لل  الليي   وا   58 الليي   ال ظيحية

ب مب استيضيي ا   حن  تقوم اللي لة ال ظيحية
ن ايااااا الليااااي   الت    تل  للي ااااي لاااال تلف  تبيّ 

وت مب للي ي ل  تواي ي الليي     وقيدن القضااااااااااااااية
                                                           

ق( قيصو  حنيلس ال وادي الل  ية  يل الليااااملة /16اصظل: الليسة ) 57
   ح لر سيأق  1958( لي ة 9رق  )ا رسص  

 (  الل لر الييأق  7اصظل: الليسة ) 58

أبيي  حي تياااااااااال  با الضاااااااااالورة ايلي ل بق ا  تم  
القضاااية ال يماااة لو لي  ال ظل اي ي حن ماااال ية 
اللي لة ال اال ية لو تم  ال يدفة لو قل  اللنمس  

ا حن ضااااااب  القضااااااية  وعبمغ ب ً وع و  هذا البيي  ج
وعنااب  م     اال حن الفلقااي  صياااااااااااااا ااة حن القلار

القيضااااااااا  لو رديس اللي لة ل  لقوم بيلتوقين  ميا 
 59ي ي وميييً وع و  تيح    واتلا

 2001( ليااا ة 5وسااان قيصو  ت ااا يل الليي   رق  )
( مااااااااااااااال ياااة حي لاااة ال قض ا  30ا  اللااايسة )

السااااااااااتئ يف ا  ال عو  الللاو ة للي ي حن حيي   
القضاااااااااااااااايلااي النباديااة واللاالصيااة وحياااااااااااااااايداال ا  وا  
ال اااااااا  ااااااااية لغيل الليااااااااملين  وقل   تعيرش حن 
القواصين الي يية الل بقة لل  ال وادي الل  ية  هذا 

اي   يم ال ااااااااااااايسرة  ن  ؛يال ص ل  ل ن واضااااااااااااايً 
  الليي   السااااااااتئ ياية الت   ت  المنو  بيل عن اي ي

ية لم حيي   الستئ يف له  حيي   الستئ يف الللص
 60الي يية 

لّ  الي يدس الليااااااااااييية اللعتلف أ ي تتنيوز  لوس 
اللو  القيدلة؛ اوللة الليي   الي ياااااااااااية ليل تيدفة 
تلتل ايرق ح يتق امياااااااااااااا ين  لياااااااااااااام ة ب لعلك 
الي يياااة ا ريوقلياااية ا  القلس تلتل لل  اميااا ين 

 (  الل لر الييأق 8اصظل الليسة ) 59
  14 -13ق وات   "حيي  "   60
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وا رس  وإسااااااالاديل  لحي ح لا  الي يياااااااة ا ساااااااقفية 
نيمية اتلتل ول تا لت اااال لل  امياااا ين وا رس  اإلص

ل و  المنو  لل   61وإساالاديل وسااورعي ولب ي   وه ذا
-تم  الي يدس لو الياام ة ا  م  لم يدفة الي يااية 

ا  ال با اااااايت   - اااااايللنلن اللقاااااالس الب لعلليااااااة
بل بلة ال قض  والقلارات الت  ت اااااالر ح ا ت ااااااب  

يييين  يلقيصو   وتياااااااالا  م  جلين الل يلي اللياااااااا
اللوجوس ن تيت ر يلة الياااااام ة الب لعللية ا  لا 
سولااة لاايصاات  قلارات الليااي   الي ياااااااااااااايااة ا  ااايرق 
امياااااااااااااا ين  ت  ت ااااااااااااااللق ي ا  الليي   الي يااااااااااااااية 
اللوجوسة ا  اميااااااااااا ين لل  ياااااااااااب تيدفتا  حنال 
ه يك تفيهليت أين الي يدس ا  اللنيحن اللقلسااااااااة 
 )اليااااااااي وسوس( ب   ال وادي ا ريوقليااااااااية ل تقوم

أت ااااااااااااااااال ق قلارات ل ااايدس لم وادي الليااااااااااااااييياااة 
ا ال   وإصلي ا ريوقليية اق   وهذا لع   لصا  ل 
 وجل لا سور رقيأ  لملولة الفميااااااااا ي ية لو ج يزهي 
القضااايد   م  قواصين الليي   الي ياااية لو القلارات 
ال ااااااايسرة    ي؛ لوص ي حيي   حياااااااتقمة ايماااااااة ل 

ح ذ القلم   ساااام ة رقيأية  مي ي  وهذا حتعيرف  ميا
ول  وجل لا سور رقيأ  حن اللي لة اللسااااااااااااااتورعة 

  لل ل  اللي لة اللساااااتورعة 62  لصي ا  اميااااا ين 

                                                           
  18-17اميل  "الليي   الي يية"   61
بييااااااااااااااب حي ل له اللييح  سااااااااااااااميلي  التلزا  حييح  ح تص ا   62

ت لعن ا و /  25  يب  ا  حييسية  بل ألصيحج الواتيالقضي  الي ي 
  ()توجل صي ة حن هذه اللييسية لل  البي نة 2019ل توحل 

ح ت ااااة  63 2006( ليااااا ة 3رق  )  ي ياااااب قيصوص
ا  اللقيبة  م  سسااااااااااااااتورعة القواصين وا صظلة  للي 

(  لين ل  ُ ن ل حوضااااوذ 24/1هو حبين ا  الليسة )
 يية لحيح ي سيبًقي  حل  سستورعة بعض القواصين الي

وعت  التعااايحااال حن هاااذه القواصين للاااي هو حتعااايرف 
  لًاي ح ذ القلم  

تنفيذ األحما  الصاااادرن عند  المطلب ال:الث:
 المحاكم الكنسية 

ا مااااااااااااال ل  ل تير اللي وم  ميا ت فيذ اللتباحيت 
لل لص اي صنال ا   يلب   ياللفلوضاااااااااااااااة  مياا تو اً 

ا  يي  ل  اللي وم لا لو الليااتفيل حن الي   لنل 
صفيا حض ًلا ليم  تلعق الت فيذ النبلا لمي و  
 م   قااا الااذا احت ن الل فااذ  ميااا ال  اااااااااااااا   ن 

لت فيااذ  يت فيااذ  ل  لياالس القاايصو  الفمياااااااااااااا ي   قاايصوصااً 
ا   يم القضاااااايدية ال اااااايسرة  ن الليي   الي يااااااية 

للي هو ا  الليي   ال اااااااااااال ية  اع ل أ ي  يايماااااااااااا  
مااااااااااالور الي   ال  يد  حن الليي   الي ياااااااااااية  ت  
الساااتعيضاااة بقيصو  الت فيذ اللوجوس ا  اللولة الت  
اي ي اللي لة الي يااااااية الل ت ااااااة أل يليهي   توجا 
اللي وم لااا ل اال ر اايلااي ال وادي الاال  يااة لل  سادلة 

  الوقيدن 0062( لي ة 3اصظل قيصو  اللي لة اللستورعة العميي رق  ) 63
  93  ص 62  العلس 2006آقار/ حيرس  25 الفمي ي ية  أتيرعخ
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ق وعت  ت بي  الت فيذ الل ت اااااااااااااة بيليااااااااااااا ل الت فيذا
 64 2005( لي ة 23قيصو  الت فيذ الفمي ي   رق  )

 الخاتمة 

حن اال  هذا العلش للوضاااااوذ القضاااااي  الي يااااا  
هلات لل  أيي  القضااااااااي  الي ياااااااا    ا  امياااااااا ين

ي حلي ورس ا  اص القً   ال يص بيلل يلي اللياااااااااايييين
القيصو  الفميااااا ي   والقيصو  الي يااااا  ال ااااايسر  ن 

لل اايلااي ال وادي الي اايدس اللياااااااااااااايييااة اللعلو  بااا 
 ةً الل  ية اللعتلف أ ي   ل الل االذ الفمياا ي    آاذ

بعين ال تبااير ا ساااااااااااااااايس القاايصوص  وتلعقااة ت ظي  
 اليم ة الفمي ي ية لمليي   الي يية  

اات اااااااااات الليي   الي يااااااااااية بيل ظل ا  حياااااااااايدل 
ا  وا  ال ااااااا  اااااااية ل الاس الليااااااايييين  وتليبت 

ت  التلييب لي  الليي   الي يااااااااااااااية حن  يى اللف وم
بلياااااايدل   أي  ي وحين الليي   ال اااااال ية الل ت ااااااة
بيإلضااياة   ا  وا  ال اا  ااية ال يمااة بيلليااملين

لل  اللياااي   ال ظااايحياااة ا  الات اااااااااااااااايص  لتقوم 
يلبت ا  ال با يت وال  اوحيت الت  تلال ضالن ب

 رسيلت ي الل  ية  

واال  بين  تبين ل  العل ل حن اللياااااااااايدل الل لة 
صظل إلمااااااااالي ح ظوحة القضااااااااي  الت  تيتيق لل  

                                                           
  الوقيدن الفمياااااااا ي ية  2005( لياااااااا ة 23اصظل: قيصو  الت فيذ رق  ) 64

  46  ص 63   لس 2006ييي / األعل ص 27أتيرعخ 

وتياااااااااااااا يل اللعيحالت  م  القضااااااااااااااي    الي ياااااااااااااا 
ح  ي  لم وجوس   واللييحيين والل يلي الليااااااااااااااييين

  قيصو  ل وا  شااااااااااااا  اااااااااااااية حو ل لم وادي الل  ية
وااتقاااير الل تباااة القااايصوصياااة لل  قواصين حتلجلاااة لل  

العظ  القواصين الت   ت  ت بيق ي ا    المغة العلحية
لمغاااة اليوصاايصياااة والالتي ياااة وا رح يااة اللياااي   ه  بااي

اال أااال ل  تيو  جلين ال  ااااااااااااااوص   واإلصنميبعاااة
مااااااااااااااايسرة بيلمغة العلحية وحعتللة حن قبل اللولة  

( حن القااايصو  ا سااااااااااااااااايساااااااااااااا  4وحلوجاااب اللااايسة )
"المغة العلحية ه   2003الفميااا ي   اللعل  ليااا ة 

العل ل حن القواصين اللعلو  للي ل    المغة اللسلية"
ا  الليي   الي يااااية  يل ماااايسرة حن اللنمس أ ي 

وعل ن   ول  ت  ااال ا  النلعلة اللسااالية  الت ااالعع 
حلي ل اا ل  لم اسااتقلار  ؛ال عن ألسااتورعة القواصين

قضاااااايد  ا  الليي   الي يااااااية  بيإلضااااااياة لل  لصا 
 ماااااااااااييب الات ااااااااااايص القيصوص   يل ااااااااااا ل  يدقً 

والل يلي الليااااااايييين والل تلين بيلقضاااااااي  الي يااااااا  
  حعلاااة القواصين اللعلو  أ ااي والياااااااااااااااايرعااة ا   و 

 الليي   الي يية  

لقل لس  تعلس القواصين لل  تعلس اإلجلا ات اللتبعة 
اع ل  لم وجوس ص اااااوص تفيل آلية  ؛ساال الليي  

ليباايت الاال و  لو تياال اال اإلجلا ات لحاايم اللي لااة 
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نا  قواصين ا  وا  ال اااا  ااااية اللعلو  أ ي    ُ لج 
    و يييولة اللوجوس أ ي الل يلي اللياااااالل  قواصين الل

وهذا ا حل ل ااااااااااتت العيحل ا  اليقل القيصوص   ل  
تو يل القواصين الي يااااااااية اللتعمقة بلياااااااايدل ا  وا  
ال اااااااا  ااااااااية وقيصو  البي يت ولمااااااااو  الليي ليت 

   ا  تيوعن لرضااااااااية ح ااااااااتللة أين ال وادي ياااااااال
 الل  ية وزعيسة النقة ايلي أي  ي 
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 والمراجع:المصادر 

  واًل: المصادر

 ( لياااااااااااا ة 88قيصو  تياااااااااااانيل البواق وال الق بالبيب )
الصتلاب  -[  قواصين امياا ين )حنلو ة سرا تو  1919

   لس 1937البلع يص (  أتيرعخ ليصو  النيص /   ي ل 
   حتوال  م  اللقتف :1025  ص 88

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1919&MID=161 

  قواصين امياااااا ين 1922صص حلسااااااوم امياااااا ين لعيم  
 22الصتاالاب البلع اايص (  أتاايرعخ  -)حنلو ااة سرا تو  

  3303  ص 0   ااالس 1937يص /   اااي ل النااا ااايصو  
 اللقتف :حتوال  م  

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1922&MID=1023 

  النلعلة 1952سستور الللمية ا رسصية ال يشلية س ة  
لااايصو  يااايص /   اااي ل  8تااايرعخ أ  اللساااااااااااااالياااة ا رسصياااة

   حتوال  م  اللقتف :3  ص 1039   لس 1952
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/PDFPre.aspx?
Y=1952&ID=1066 

  الالتي ية قيصو  ا  وا  ال   ية ا ألشية الب لعللية
   حتوال  م  اللقتف : 1954ا ورشميلية لي ة 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1954&MID=14959 

  وا وقيف لم يدفة اإلصنيمية قيصو  ا  وا  ال ااااا  اااااية
   حتوال  م  اللقتف :1954ا سقفية العلحية لي ة 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1954&MID=14956  

 يصو  حنيلس ال وادي الل  ية  يل اللياااااااااملة ا رسص  ق
  النلعلة اللسااااااااااااالية ا رسصية  1958( ليااااااااااااا ة 9رق  )

  1366   االس 1958يص /   ااي ل الناالاايصو   2أتاايرعخ 
   حتوال  م  اللقتف :102ص 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1958&MID=15379  

  1962ل ال  بيل ظيم اللسااااااااااتورا لق يذ  بة لياااااااااا ة  
  1962آقار/ حيرس  29الوقيدن الفمياااااااا ي ية  أتيرعخ 

   حتوال  م  اللقتف :664  ص 0 لس 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1962&MID=1045 

   حنمة اليق القيصوص  ال اااااايسرة  ن اليلساااااا  اللسااااااول
حتوال  م    1983يص /   ااي ل الناالاايصو   25أتاايرعخ 

 اللقتف : 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1983&MID=14950 

   حنلو ة قواصين الي يدس ال لقية ال يسرة  ن اليلس
  1990و / ل توحل  ت اااااااالعن  28  أتيرعخ اللسااااااااول 

 حتوال  م  اللقتف : 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1990&MID=14952  

 (  لي ة 1قلار رق )أتيرعخ الوقيدن الفمي ي ية  1994  
  10  ص 1   لس 1994ت العن النيص / صوالبل  20

 حتوال  م  اللقتف : 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=1994&MID=9663 

 ا ريوقلس ليااااا ة   قيصو  ا  وا  ال ااااا  اااااية لميااااالعي
   حتوال  م  اللقتف :2000

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=2000&MID=15206  

 (  2قيصو  لمااااااااااااااو  الليي ليت الللصية والتنيرعة رق )
ل مو /  5  الوقيدن الفميااااااااا ي ية  أتيرعخ 2001ليااااااااا ة 

  حتوال  م  5  ص 38   ااااالس 2001ساااااااااااااابتلبل 
 اللقتف : 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=2001&MID=13849 

 (  4قااايصو  البي ااايت ا  اللواس اللااالصياااة والتنااايرعاااة رق )
ل مو /  5  الوقيدن الفميااااااااا ي ية  أتيرعخ 2001ليااااااااا ة 

  حتوال  م  226  ص 38   لس 2001ساااااااااااااابتلبل 
 اللقتف : 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=2001&MID=13858  

 (  لي ة 5قيصو  ت  يل الليي   ال ظيحية رق )2001  
  2001ل مو / ساااابتلبل  5  أتيرعخ الوقيدن الفمياااا ي ية

   حتوال  م  اللقتف : 279  ص 38 لس 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=2001&MID=1385  
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  الوقيدن 2003القيصو  ا ساااااااااااايساااااااااااا  اللعل  لياااااااااااا ة  
  0   لس 2003آقار/ حيرس  19الفميااا ي ية  أتيرعخ 

   حتوال  م  اللقتف : 5ص 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=2003&MID=14138 

 (  لياااااااااااااا اااااة 23قااااايصو  الت فياااااذ رق )الوقااااايدن 2005  
   لس 2006ألعل لصييااااااااي /  27الفمياااااااا ي ية  أتيرعخ 

   حتوال  م  اللقتف :46  ص 63
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?lnk=2&LegPath=2005&MID=15138  

 (  لي ة 3قيصو  اللي لة اللستورعة العميي رق )2006  
  العلس 2006حيرس  /الوقيدن الفمياا ي ية  أتيرعخ آقار

 حتوال  م  اللقتف :  93  ص 62
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GeLegConsFT.
aspx?lnk=2&LegPath=15122  

  : حنلوذ قيصو  العيدمة البيبص    حتوال  م  اللقتف 
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/PDFPre.aspx?
Y=0&ID=14958  

 ثانيًا: المراجع:

    الي يااااااااية شاااااااالي قواصين الليي ليت جلجس  رعلو
أوجا  يم وقواصين الليي ليت اليقوقية لل  الي يدس 

أيلوت: الل تبة البوليااااااااااااااّية    ال اااااااااااااالقية اليييولي ية
2008  

   ا  " الليي   الي يااية ا  امياا ين" اميل   يماا: 
أيلزعت:   القضاااااي  ال ااااال   والي يااااا  ا  اميااااا ين

  2012حع ل اليقوق  جيحعة أيلزعت  
  ا  وا  ال ااا  اااية لغيل الوجيب ا   ساااالحة  ل لل

  1979س    القيهلة:   الليملين الل لعين
  حوسااو ة ا  وا  ال اا  ااية لغيل  ماايسق  حورعس

  1998القيهلة: ح تبة سصيي القيصو     الليملين
   ال الق والتفلعق لل  ال وادي الل  ية     يل ق لي

   1984  س م: س    اللييية
   رس  "اللياااااي   الي يااااااااااااااياااااة ا  ا ق وات   حااااايلااااا 

حنماااة صقااايباااة الليااايحيين ا  الللمياااة "  وامياااااااااااااا ين
   36-3(: 2010) 7العلس   ةا رسصية ال يشلي

  لب لع يااااة اللوم ا ريوقلساللي لااااة الي ياااااااااااااايااااة- 
 5"اللي لة الي يااااااااااااااية البلادية ا  القلس"    القلس

  )تاااايرعخ البعاااايرة: 2018ت اااااااااااااالعن الناااايص / صوالبل 
7/4/2019 :) 

http://www.gopjecc.org/page-39.html  

  31"الوضاااان القيصوص  ا  امياااا ين"    حع ل اليقوق 
  )تااااااايرعاااااااخ الااااااابعااااااايرة: 2013آب/ ل يااااااااااااااااااااا اااااااس 

10/10/2019 :) 
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepa
ge/2013-08-31-07-08- 

  تعااال الت  م   -" و  حلة  ولااايلاااة حعاااي اإلابااايرا
صيياااااي /  3قيصو  ا  وا  ال ااااا  اااااية لمليااااايييين"  

 (: 5/4/2019)تيرعخ البعيرة:  2019ألعل ل
http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=9805
25&fbclid=IwAR1DFiisKHtVzIEZRs_stjbA4Sh5MC-
nyYybt6Qpw9L22iUqQPRtoxTKkfQ  
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  *كوثر امريش
 

 حجب المواقع اإلخبارية
  **في ظل المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية 

 
 مقدمة

 يصااااااااااااال للد اتارث اتليتف ل اترين ل، فقد   ر ا رفي   ،بدأت فكرة حقوق اإلنساااااااااااااي  ليترة وأل فر ات ررة ا   رة
اتذي تاقه اتلديد  1948،1اإلعال  اتليتفر تاقوق اإلنسي  عي   للد، اتفجرفع اتدوتر ب ذه اتاقوق وتنظ ف ي

مرل اتل د اتدوتر اتخيص ليتاقوق اتفدن ل واتس يس ل،  ،من اتفواث ق واتفةيدئ اتدوت ل اتفنظفل تاقوق اإلنسي 
واتف ريق اتلربر  ،مرل اتت يد ل ا مريك ل تاقوق اإلنساااااااي  ،ومةيدئ جو ينساااااااةري واتلديد من اتت يد يت اتدوت ل

كيشااا ل ت اق  يتاقوق اإلنساااي ، واتت يد ل ا وألوب ل تاقوق اإلنساااي ، و ذه اتنماااوص اتفنظفل تلرةر نماااوصااا  
 وإنفي كل إنسي  يرفرع ب ي منذ م الده. ،فنح ليترشريليتت ت   ، ذه اتاقوق تم قل ليإلنسي ف 2،ة تهأنشوت ست م

                                                           
 .2018فر اتقينو  من ك  ل اتاقوق واإلداألة اتليمل لجيملل ب رزيت عي  مايم ل مردألبل، حيص ل ع ى دألجل اتةكيتوأليوس  *

ت مااال اتدألاسااار اترينر ا ،  الل ذه اتوألدل فر أصااا  ي، دألاسااال أعدت اساااركفيت  تفرق ةيت مسااايق قح قل لاأ اتقينو ق قأساااري  اتفسااايق  مافود عالونل  **
. 2019وتن ترقرق  ذه اتوألدل تايتت اتاجب اترر شاااااااا د ي  ري  اتلي   .2018مييو  16، جيملل ب رزيت، وجرت منيدشاااااااار ي بريألي  2017-2018

  .11ت فزيد انظر اتايش ل ألدم ق
  .40 ، 2006مركز اإلسكندأليل ت كريث، قاتقي رة   حريل اإلعال  فر اتقينو  اتدوترمافد عقي هللا شلةي ،  1
قديوا  اتفظيتمق،  ات  ئل اتفسااااارق ل تاقوق اإلنساااااي قألا  هللا   ف ساااااق ن  تقة قيت دضااااايل لاتافييل اتقضااااايل ل ت اقوق واتارييت اتليمل فر  حفد ا شاااااقر،أ 2

  .18/11/2019اسررجلت بريألي  ق https://ichr.ps/ar/1/8 . تروفر منه نسخل إتكررون ل ع ى اترالط اآلتر 16 ، 2013
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 وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، جامعة بريزيت.

تشااااااااااكل اتاقوق واتارييت حجر ا ساااااااااايس فر أي 
ومن أ م  اااذه اتاريااايت حريااال  3ديفقراطر،مجرفع 

اترأي واترلة ر اترر تلرةر نققااااااال اتنرقااااااايل ناو 
مجرفع ديفقراطر ديلم ع ى اتنزا ل واتشاااا يف ل، ف ر 

ت لديد من اتارييت واتاقوق ا  رى  تلرةر مد ال  
عال  مرل حريل اتماااااااااااااايفل واإل 4عن ي، اترر تنةرق

تنقل  ،اترر توفر اتافييل ت فؤساااااااااااسااااااااااايت اإلعالم ل
ي من اتلقيث.  ،اتاق قل كفي  ر وعد  إ  يل ي  وف 

ليإلضااااااااايفل تاق اتاماااااااااول ع ى اتفل وميت  ففن 
حق كاااال مواطن ملرفاااال مااااي يريااااد من اتفل وماااايت 
واتاقيلق حول أج زة اتدوتل أو مؤسااااساااايت ي، واتاق 

ت ي و و ا داة اترر يساااااااااارق ع من  ال ،فر اتنشاااااااااار
اإلعالمر نشاااااااار اتاق قل واترأي اتلي . وبيتريتر ف   
 ذه اتارييت تشااااكل وساااا  ل ت رديلل اتفجرفل ل ع ى 
اتسااااااااااااا قيت من أجل اترمااااااااااااادي تنر ي يت حقوق 

 واتكشف عن حيتت ات سيد. ،اإلنسي 

فر اآلونل  ازداد انرشاايأل وساايلل اإلعال  اإلتكررون ل
اجع تجوء كةديل ت وسااااااايلل اترق  ديل اترر تر ا   رة، 

اتنيس إت  ي، ح أ ساااااا  ت اتوساااااايلل اتاديرل نشاااااار 

                                                           
اترأي واترلة ر واتارييت اإلعالم ل انر ي يت حريل عماااااااااااي  عيبدين،  3

، مؤساااااااااسااااااااال اتاققألا  هللا  ات  ساااااااااق ن ل  اتوطن ل فر منيطق اتسااااااااا قل
2012 ، 6. 

ماااااوأل اتنت وانر ي  دآتء حفيد، قحريل اإلعال  فر ف ساااااق ن  ب ن  4
وادع اتاقوق واتارييت اتليمل فر ف سااااااااااق ن قب ن اترنظ م اتاريلق، فر  

 ، 2013 جاايملاال ب رزياات،لقب رزياات  مل ااد اتاقوق واترق  ااد واترداايلاالق 
165. 

اتفل وميت واتوصاااول إت  ي. فوسااايلل اإلعال  تلرةر 
أحااد أ م ماركاايت اتفجرفلاايت  ف ر تشااااااااااااااكاال أداة 

كفاي أن اي تلفال  5تروج اه اترأي اتلاي  واتراأث ر ع  اه،
ع ى توع اااااال اتناااااايس من  الل اتفل وماااااايت اترر 

 آألاء موت رح اتفجيل ت م ت نقيش وتةيدل  تنشاااااااااااار ي،
 .حوت ي

اتدول إتى تنظ م وسااايلل اإلعال  دفع  ذا اتنرشااايأل 
اإلتكررون ل، حرى ت تؤدي إتى مشي ل شخم ل أو 

ساااااااااواء، فرم اتنت ع ى حريل  سااااااااا يسااااااااا ل ع ى حد  
دساااااااايت ر أغ ب وساااااااايلل اإلعال  لكل أشااااااااكيت ي فر 

، ع ى أ  تنظم لشاااااااااااكل ت مااااااااااا  ر ليتقينو  6اتدول،
ي مع اتفواث ق اتااااادوت ااااال تاقوق  وجااااايء  تاااااع مر قااااا 
اإلنساااااااااااااااي  اترر نظفت  ذه اتاريل ود دت ي لفي ت 
ي قد ي ملني ي، و تع حرى ت تشااااااااااااااكل اعرداء ع ى 

، اتاادولللض حقوق أ رى ت فواطن ن. كفااي داايماات 
 مرل فرنسااااااااااااااي وإيقيت ي واتوتييت اتفرادة ا مريك ل،

لشاااااااااااكل لسااااااااااان دوان ن تنظم اتوسااااااااااايلط اإلتكررون ل 
يضاااااااااااااافن عد  اتفسااااااااااااااايس ليتاقوق واتارييت ددأل 

ب رزيت  ق حريل اتمااايفل فر اترشااريليت ات  سااق ن ل ميجد اتليألوألي، 5
 .8 ، 2015 مركز تقوير اإلعال  فر جيملل ب رزيت،

ألا  هللا  قاترنظ م اتقينونر تاريل اإلعال  فر ف ساااااااااااق ن ألشااااااااااايد توا ،  6
 .3 ، 2011، اإلعالم ل مدىاتفركز ات  سق نر ت رنف ل واتارييت 
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 اإلمكي ، و ذا اترنظ م ا ر ف من دوتل   رى بنيء
  ع ى نظيم ي اتس يسر.

ف سق ن نجد اتقينونر فر  عند اتطالع ع ى اتوادع
أناااه ا رم لاريااال اترأي واترلة ر وحريااال وسااااااااااااااااايلااال 

ي وث قل     فيح أ نمااات ع ،اإلعال  ا رفيم ي  يصااا 
ثم تال ي اتقينو   1988،7ل تلي  إعال  اتساااااااااااارقال

اتااذي نت ع ى  ااذه  2003ا ساااااااااااااااايساااااااااااااار تلااي  
وشااااااااااااااااادد ع ى أ ف ااال تنظ ف اااي  ،اتاريااايت وغ ر اااي

وتراق ق  ،لقينو ، توضااااااااااااع اتخقوا اترل ساااااااااااال ت ي
 .اترواز  ب ن حريل ا فراد واتفم ال اتليمل

ليإلضااايفل إتى اتقوان ن اترر نظفت حريل اتماااايفل 
دينو  اتفقةوعيت واتنشاار واتوساايلل اإلعالم ل مرل 

  10، وكي  آ ر ي اتقراأل لقينو  ألدم ق1995تلي  
اتذي نظم  8لشااااأ  اتجرالم اإلتكررون ل 2018تساااانل 

فر للض مواده وساايلل اإلعال  اإلتكررون ل، ونت 
  تساااااانل 16صااااااراحل ع ى إتقيء اتقراأل لقينو  ألدم ق

اتذي أثيأل جدت   9لشأ  اتجرالم اإلتكررون ل، 2017
ي  لساااااااةب   تدى اترأي اتلي  ووسااااااايلل اإلعال واسااااااال 

                                                           
فر اتوادع أشااااااااايألت وث قل إعال  اتسااااااااارقالل تاريل قاترأيق وتم تلقة ي  7

 لف ردة قاترلة رق!
لشااأ  اتجرالم اإلتكررون ل، جريدة  2018  تساانل 10دراأل لقينو  ألدم ق 8

 .8ص، 2018/4/29، 16، اتلدد اتففريز ات  سق ن ل اتوديلع

لشااأ  اتجرالم اإلتكررون ل، جريدة  2017  تساانل 16دراأل لقينو  ألدم ق 9
 .15ص، 2017/7/9، 14، اتلدد ات  سق ن ل اتوديلع

مق يس نظي  اتنزا ل فر  ،قأمي ق اتلرالف من أجل اتنزا ل واتفسيءتل 10
 .94 ، 2017ألا  هللا، ق 2017ف سق ن تلي  

اإلشااااااااكيت يت اترر   رت  الل تقة قه، و يصاااااااال 
 ،للااااد اتاوادم اتفركرألة من اعرقاااايل اتمااااااااااااااا   ن

وغ ر اااي من اتاااايتت.  ،وحجاااب اتفوادع اإل ةااايأليااال
 الل  يإ ةاايألياا   يمودلاا   29فقااد تم حجااب مااي يقاايألث 

ألدم  دةااال صااااااااااااااااادوأل اتقراأل لقاااينو   2017،10عاااي  
 11.  اتجرالم اإلتكررون لألش 1720  تسنل 16ق

حجاااب  جااايء  اااذا اتةااااأ  تفلرفااال مااادى داااينون ااال
اتفوادع اإل ةااااااايأليااااااال فر  ااااااال اتفواث ق اتااااااادوت ااااااال 

تذا ترركز أ ف ل اتةاأ  .واترشااااااااريليت ات  سااااااااق ن ل
توض ح اتقواعد اتقينون ل اترر نظفت  سل ه إتىفر 

 ت ااع اتقواعااد حجااب اتفوادع اإل ةاايألياال وماادى ات اايق
مع اتفواث ق اتااادوت ااال، وماااي يزياااد اتةااااأ أ ف ااال  و 

 ح أ ساااااااااااااا لفد اتةاأ إتى  تنيوته اتةلد اترقة قر
اتوطن ااال  اتفواث ق اتااادوت ااال واترشااااااااااااااريلااايتمقااايألبااال 

حماااا ت فر اتفجرفع ات  سااااق نر،  ،ايتت وادل لل
إتى جينب إساااا يمه فر توع ل اإلعالم  ن واتشاااالب 

 ذه ليإلجراءات اترر يجب اتق ي  ب ي ت رمااااااااااااااادي ت
 اتنر ي يت.

للد صااااااادوأل اتقينو ، وتزامني ليتشاااااااروع ل جراءات نشااااااار  ذه اتوألدل،  11
صااااااادوأل دراأل من ماكفل صااااااا ح ألا  هللا  2019أ روبر  21شااااااا د يو  

موادع إ ةاااايألياااال واجرفاااايع اااال  يتكررون ااااي ، من ب ن ااااإي مودلاااا   59لاجااااب 
 ،و تع بنيء ع ى اتق ب اتفقد  من اتنيلب اتلي  ات  سااااق نر ،وساااا يساااا ل

ثااااايأل  اااااذا اتقراأل غضااااااااااااااااااب اتفوطن ن أ . 12/2019يافااااال اتردم قو 
جراء انر اااي اااه تلااادد من حقود م اتفك وتااال فر اتقاااينو    ات  سااااااااااااااق ن  ن

ا سااااايسااااار واتفواث ق اتدوت ل. مي زاتت  ذه اتقضااااا ل مر يع ل، وتذتع تن 
  ذه اتوألدل  ذه اتقض ل.نيول تر
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يرناااايول اتةاااااأ اإلطاااايأل اتقااااينونر اتنااااي م تاجااااب 
اتفوادع اإل ةيأليل فر اتضاااااااااااااا ل اتقرب ل، و تع ع ى 
مرح ر ن ترفرل ا وتى بدألاسااااال اترشاااااريليت اتني فل 

  تساااااااااااااانل 10ته دةل صااااااااااااااادوأل اتقراأل لقينو  ألدم ق
 ،أمااي اترااين اال .لشااااااااااااااااأ  اتجرالم اإلتكررون اال 2018

  تسااااااااااااانل 10ألدم ق قينو  رلنى لك ف عيتج اتقراأل لف
حجب اتفوادع  لشاااااااااااااااأ  اتجرالم اإلتكررون ل 2018

 اإل ةيأليل.

مدى مشااااروع ل  ترفرل إشااااكيت ل  ذا اتةاأ بدألاساااال
 اتفواث ق اتدوت ل فر  ل ،حجب اتفوادع اإل ةيأليل

دةل صادوأل اتقراأل  ،اترشاريليت ات  ساق ن ل اتسايأليلو 
لشاااااااااااااااأ  اتجرالم  2018  تساااااااااااااانل 10لقينو  ألدم ق

ن اال وبلااده، وك ف عاايتج  ااذا اتقراأل لقااينو  اإلتكررو 
اتاجب ومدى توافق نمااوصااه مع اتفواث ق اتدوت ل 

 يتاقوق اإلنسي ، و ل تشكل  ذه اتنموص انر ي   
 ؟ت اقوق فر اتقينو  ا سيسر

 المبحث األول

 حجب المواقع اإلخبارية
 في المواثيق الدولية

ت ةاأ فر مدى مشروع ل حجب اتفوادع اإل ةيأليل، 
تم تنظ ف اااااااي فر اتفواث ق واترشااااااااااااااريلااااااايت  وك ف

                                                           
12 A/HRC/17/27, (https://undocs.org/en/A/HRC/ 

 .(اسررجع بريألي  2019/11/18) (17/27

يجااااب اترلرف ابرااااداء  ع ى اتفقمااااااااااااااود   اتوطن اااال
عرفاااه اتفقرأل اتخااايص  ؟لاجاااب اتفوادع اإل ةااايأليااال

اتفلنر برلزيز وحفاااااااييااااااال اتاق فر حريااااااال اترأي 
ت ر خااااذ تفنع ماروياااايت واترلة ر، ع ى أنااااه قتااااداب ر 

مل نل من اتوصاااااااول إتى اتفسااااااارخدن  اتن يلر. ومن 
اترداب ر منع اتفسااااارخدم ن من اتوصاااااول جف ل ت ع 

وإتى  ،إتى موادع مل نل ع ى شااااااااااةكل اإلنررناااااااااااااااااااااااات
وامرااادادات  ،عنااايوين بروتوكول شااااااااااااااةكااال اإلنررنااات

إغالق مواداااااااااااااع ع اااااااااااااى شةكل  أو تفجيتت،أسفيء ا
اإلنررنت من  يد  اتشاااااااةكل اتذي يسااااااارضااااااا   ي، أو 
اساااااارخدا  تكنوتوج يت ترشاااااا ح تفناااااااااااااااااااااع صاااااا ايت 

أو ماروييت أ رى ماددة  ترضااافن ك فيت م ريح ل
  12ق.من اتظ وأل

ومن  الل اترلري  اتسااااااااايبق واتففيألسااااااااال اتلف  ل  
ت اجاااب يفكن اتروصااااااااااااااااال إتى أ  عف  ااال حجاااب 

  اتاجااب ت إح ااأ اتفوادع تخر ف عن إغالد ااي، 
عن اتفودع من اتنشاار ع  ه، وتكن  يفنع اتفساائوت ن

ياافاانااع اتاافااواطااناا اان ماان اتااوصااااااااااااااااول إتااى اتاافااودااع 
غالق ف و يلنر إد ااايل اتفودع ومارويااايتاااه. أماااي اإل

ومنع اتفساااااااااااااائوت ن من مفيألساااااااااااااال حرير م ليترلة ر 
 ، وكال في مشرةٌه فر مشروع ره.روحق م ليتنش
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للد إيضاااااااااايب اتفقمااااااااااود ليتاجب ساااااااااانةاأ ك ف 
عيتجت اتفواث ق اتدوت ل حجب اتفوادع اإل ةيأليل. 

يلرض  ،فقد تم تقساااااااااااااا م  ذا اتفةاأ إتى مق ة ن
ص اترر عااايتجااات اتفق اااب ا ول من فاااي اتنمااااااااااااااو 

حجاااب اتفوادع اإل ةااايأليااال واتاقوق واتاريااايت اترر 
،  يصل اتفواث ق ترليألض مله فر اتفواث ق اتدوت ل

، ب نفي يلرض اترر صااااااايددت ع   ي دوتل ف ساااااااق ن
وماي ، رالثر ا جزاءاتاتفق ااب اترااينر مةاادأ ات ات 

 اتفقمود له.

المطلب األول: مدى مشررررررررررولية حجب المواقع 
المواثيق الرررردوليررررة لحقو  اإلخبرررراريررررة في ظررررل 

 اإلنسان

ليتنظر إتى اتفواث ق اتدوت ل تاقوق اإلنسي  ت نجد 
حجب اتفوادع اإل ةيأليل، ع ى اترغم  تنظم ينموص  

ناااه يفل اتلااادياااد من اتاقوق واتاريااايت اترر أمن 
تشااااااااااااااكاال حجر ا ساااااااااااااااايس  ي مجرفع يقو  ع ى 

فاجاااب  13،اتاااديفقراط ااال وي رم لاقوق اإلنساااااااااااااااااي 
اتفوادع  و إجراء تاق قر يرم اتخااااااي ه من  الل 

بنيء ع ى اترشاااااريليت اتوطن ل اتج يت اتفخرمااااال، 
فر حيل تم مخيت ل اتنموص  ،اترر نظفت اتاجب

                                                           
  انر ي يت حريل اترأي للنوا وألدل دينون ل تا    ل عمااااااااي  عيبدين،  13

 واترلة ر واتارييت اإلعالم ل فر منيطق اتساااااااا قل اتوطن ل ات  سااااااااق ن ل
 .6 ، 2012 مؤسسل اتاق،ألا  هللا  ق

اترر تنت ع ى د ود  ،اتفنظفل ت فوادع اإلتكررون ل
 14.يجب ع ى اتفوادع اتترزا  ب ي

ل  ااذه اتق ود تنساااااااااااااارق ع تاااديااد ماادى مشااااااااااااااروع ااو 
وعد  انر ي  ي  ع ى اتفوادع اإلتكررون ل اتف روضاااااال

تاريل اترأي واترلة ر واتاقوق اتفنةرقل عن ي، يجب 
رالثر ا جزاء، اتت ات  ااال ألاعااات مةااادأ ات ات 

ومدى اترنيساااب ب ن اتجزاء واتفخيت ل و ذا مي سااا رم 
تناااايوتااااه فر اتفق ااااب اترااااينر. وت ةاااااأ فر ماااادى 

داء اترنيسااااااااااااب ب ن اتجزاء واتفخيت ل يجب اتنظر ابر
حجاب اتفوادع اإل ةايأليل ومي اتاقوق اترر  أثرإتى 

 نر ع.ت  

 يإ  حجب اتفوادع اإل ةيأليل يشااااااااااااااكل ابرداء  انر ي   
تارياااال اترأي واترلة ر، اترر تلرةر نققاااال اتنرقاااايل 
ي نر جل تذتع،  تاقوق وحرييت أ رى دد تنر ع أيضاا 
فقاد تم تلري  حريال اترأي واترلة ر ع ى أن اي قحق 

فل وميت من أي مماااااااادأل، ونق  ي اتوصااااااااول إتى ات
وتةيدت ي، واتاق فر نشااااااار اآلألاء وا فكيأل وتةيدت ي، 

ترلرض  أتمن  الل وساااايلل اإلعال  اترر يروجب 
ترديلل مسةقل ع ى مي تقدمه إت فر أض ق اتادود، 

  تسااااانل 16مؤساااااسااااال اتاق، قمذكرة دينون ل حول اتقراأل لقينو  ألدم ق 14
  https://bit.ly/2qTbm0nق تكررون االق،لشاااااااااااااااأ  اتجرالم اإل 2017

  .20/4/2018اسررجلت بريألي  ق
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وبفي ته عالدل ليتنظي  اتلي  واآلداث، مع ضاااااااااروألة 
 15.راديد اتدد ق ت ذين اتفمق ا نقات

لري  مدى اتردا ل ب ن حريل اترأي يرضااااااح من اتر
وأ ف ااااي حق  ،واترلة ر واتاقوق واتارياااايت ا  رى 

وحق اتنشاااااااااااااار وحريل  ،اتوصااااااااااااااول إتى اتفل وميت
كفاااي يرضااااااااااااااح أ  حجاااب اتفوادع  16،اتماااااااااااااااااايفااال

اإلتكررون ل ينر ع حريل اترأي واترلة ر، ف و يشاااكل 
ا تإلعالم  ن عند نشاااااااااااااار اتاقيلق وا  ةيأل،  ت ديد 

رضااااااااااا م ت ضاااااااااااقوطيت واترديلل ليإلضااااااااااايفل إتى تل
اتاق قل ومي يرم  قجودةقاتفشاااااااااااااااددة اترر تؤثر ع ى 

 نشره.

  من اإلعال  اتليتفر تاقوق 19نمااااااااااااات اتفيدة ق
  ع ى حق كل شاااخت لففيألسااال 1948اإلنساااي  ق

ليترلة ر عن ألأيه دو  أي د د قتكل شخت  ،حريره
اتاق فر حريل اترأي واترلة ر، ويشاااااااااافل  ذا اتاق 
حريل اعرنيق اآلألاء دو  أي تد ل، واساارقيء ا نةيء 
وا فكيأل وت ق  ي وإ اعر ي لأيل وساااااااااااااا  ل كينت دو  

  19تق د ليتادود اتجقراف لق، وكذتع أ دت اتفيدة ق
فاااااادن اااااال من اتل ااااااد اتاااااادوتر اتخاااااايص لاااااايتاقوق ات

 ،حريل اترأي واترلة رع ى   1976واتساااااااااا يساااااااااا ل ق

                                                           
 .16، اترنظ م اتقينونرتوا ،  15
 .165، قحريل اتعال  فر ف سق نقحفيد،  16
ألضاااااااااااي  ف سااااااااااار، قاإلعال  اتجديد ب ن حريل اترلة ر وحفييل ا من  17

، من  الل اترالط  Research Gate، مروفر عةر مودع اتقومرق
)https://bit.ly/2PMhbVz  18/11/2019اسررجع بريألي  ق.  

بنيء حريل اترلة ر تكن ي نمااااااااات ع ى إمكين ل تق  د 
 .ع ى مليير حدد ي نت اتفيدة

إ  حريااال اترأي واترلة ر  ر حريااال مك وتااال تجف ع 
فئيت اتفجرفع ومن ضاافن م فئل اإلعالم  ن، اتذين 
يفيألسااااااو  حق م فر حريل اترأي واترلة ر من  الل 

ي لاريل 17وساااااايلل اإلعالم ل،ات و ذا مي ي لرف أيضاااااا 
 ،  و اتمااااايفل و ر حريل أ رى يرف ز ب ي اإلعالم 

 وتك ل ت م حريل اترأي واترلة ر.

د اتفقرأل اتخيص اتفلنر برلزيز وحفييل اتاق  يشااااد 
يجب أ  ي نظر فر حريل اترأي واترلة ر، ع ى أنه ق

إتى اتمايفل ليعرةيأل ي نشيط ي وم ناااااااااااال تقد   دمل 
 تفجرفعتفد ا فراد وا ن يروأليل  ي مجرفع،  ضااااااااا

 كل ليتفل وميت اتضااااااااروأليل اتااااااااااااااااااااااارر تفكن م من 
وآألال م لاريل.  ت متقوير أفكيأل م وتكوين اساااارنريجي

اااااااااااااااااااام فر قاترفيس اتفل وميت  ومفيألسااااال ا فراد حق ي
واتامااول ع   يق تفكن م من اتخي  دراألات مساارن رة 

تفشااااااااااااااااايألكااال ومن اترلة ر عن آألال م لاريااال ومن ا
 ذا يوضااااااااحو  18ق.اتنشاااااااا قل فر اتنظي  اتديفقراطر

ماااادى اتراااادا اااال ب ن حرياااال اترأي واترلة ر وحرياااال 
 ،لرفاد ع ى ا  رى تمن فاي  فا   كال    اتماااااااااااااااايفال

18  A/HRC/20/17, (https://undocs.org/en/A/HRC/20 
 .(اسررجع بريألي  2019/11/18) (17/
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ق إحاااادا فااااي يؤدي إتى ك اااايتاااال تاقق اتارياااال اق  وت  
 ا  رى.

  من اإلعال  اتلاااايتفر 19 فااااي أ  نت اتفاااايدة ق
د ع ى حريل اترأي  تاقوق اإلنساااااااااااااااي ، اتذي شاااااااااااااااد 
ي اتاق فر اتاماااااول ع ى  واترلة ر، تضاااااف ن أيضااااا 
اتفل وميت وتةيدت ي. ويفكن تلري   ذا اتاق لأنه 

حق اتفواطن فر اتن ي  إتى م  يت اتفؤسااااااااااااااسااااااااااااااال ق
اتليمل، واساااااارقماااااايء اتفل وميت اتخيصاااااال ليتشااااااأ  

فن ياظو  ب ي من اتشخم يت اتليمل مرى اتلي  م
  منع  فااع  ااه، و  19.ادرضاااااااااااااااات اتااايجاال إتى  تااعق

 يانر ي   ي ل د  ع ى اتفل وميت  اتط العاتفواطن ن من 
 تاق م فر اتامول ع ى  ذه اتفل وميت.

  59جيء دراأل اتجفل ل اتليمل تألمم اتفرادة ألدم ق
ت ؤكد أ ف ل اتاق فر اتامااول ع ى  ،1946تلي  

نت ع ى أ  قحرياااااال تااااااداول فقااااااد اتفل وماااااايت، 
اتفل وميت حق من حقوق اإلنسااي  ا ساايساا ل و ر 
اتفل يأل اتذي تقيس له جف ع اتارييت اترر تكرس 

نماااااااااااااااات اتفاايدة و  .ا مم اتفرااادة ج ود ااي ت ااي...ق
  من إعال  ات ونسااااكو لشااااأ  إساااا ي  وساااايلل 2/2ق

 ع ى أنه  1978ال  واتر ي م قاإلعال  فر دعم اتس

                                                           
 .18، اترنظ م اتقينونرتوا ،  19
اتفةااااايدئ اتلااااايتف ااااال تألمن اتقومر واتاق فر اتفل ومااااايت قمةااااايدئ  20

يون و  12فريق ي، وصاااادألت فر إتشااااوانرق، صاااا قت فر تشااااوانر جنوث 
 إألشااااااااايد اتفنخرط ن فر صااااااااا يغل، وطوألت  ذه اتفةيدئ ب دف 2013

قيجب ضااااااافي  حماااااااول اتجف وأل ع ى اتفل وميت 
ع ممااااااايدأل ووسااااااايلل اإلعال  اتف  أة عن طريق تنو  

دتاااه...ق، وكاااذتاااع  اتفةااادأ ا ول من مةااايدئ  شاااااااااااااااااد 
جو ينسااااةري ع ى ضااااروألة حمااااول اتشااااخت ع ى 

 اتفل وميت وا فكيأل ونق  ي.

اتاق فر  20 2013نظفااااات مةااااايدئ تشااااااااااااااوانر ق
اتفل ومااايت وتااادا   اااي مع ا من اتامااااااااااااااول ع ى 

أنه  اتوطنر، ونمااااااااااااااات فر اتفةدأ ا ول من ي ع ى
ترفيس وت قر واسااااااااارخدا  اقتكل شاااااااااخت اتاق فر 

وتنااايدااال اتفل ومااايت اتفوجودة تااادى، أو ن ااايلااال عن 
اتساااااااااا قيت اتليمل أو اترر ياق ته لفوجب اتقينو  

أ  اتفواث ق اتدوت ل وب ذا ير ضااااااح  .اتوصااااااول إت  يق
ألة ك يتل اتاق فر اتامول ع ى دت ع ى ضرو شد  

  اتفل وماايت تكاال اتفواطن ن، وعااد  اتفساااااااااااااااايس لااه
ناه يشااااااااااااااكال أداة إ ح اأ ،و تاع  ثره ع ى اتفجرفع

عن طريق إيمااااااااااااااايل اتاقيلق  ت رديلل اتجرفيع ل،
 .ت فواطن ن وتكوين اترأي اتلي 

 ااااذتااااع نرى أ  اتاجااااب ينر ااااع اتاق لاااايتنشاااااااااااااار 
وساااااااااااااايلل نه قاساااااااااااااارخدا  لأف لر  ي  اإلتكررونر اتذي 

اترقن ل اتاديرل فر بأ، أو إألساايل، أو اساارقةيل، أو 

صاااااااا ل لساااااااا قل اتدوتل فر  ي، مفي ته ، أو تقة قر يومراجل اترشااااااااريليت
نزال اتلقوبل نر جل إأو  ،حجب اتفل وميت  سةيث ترل ق لي من اتقومر

 اإلفميب عن ت ع اتفل وميت.
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نقل اتفل وميت اتفكروبل واتفرل ل واتفسفوعل، سواء 
ي، أو مشااااااااي د، أو أصااااااااوات    اأو صااااااااوأل   ي ينت نماااااااا 

تلرض اترداول، وبيتريتر ينشااااااااااااااأ من  ذا اتنشاااااااااااااار 
عالديت دينون ل وحقوق وواجةيت م زمل ت فرليم  ن 

 21مع  ذه اتوس  لق.

من اإلعال  اتفشاااااارر   اتريسااااااع ادياتر  في يشاااااا ر
اترل سااااااااا ل اتلشااااااااارة تاريل اترأي  ادييتاتفرل ق ليتر

 2 براااااايألي  فر واشاااااااااااااانقن اتماااااااااااااااااااايدأل ،واترلة ر
اتق ود اتواألدة ع ى حريااااااال أ  إتى  ،2010فةراير

تراقق  عد ق أدت إتى نررنتاترأي واترلة ر ع ى اإل
نررناات كااأداة تاادعم اتراادفق اتار  اايماال ألسااااااااااااااايتاال اإل

يت وا فكاايأل، و تااع لسااااااااااااااةااب اتج ود اترر ت فل وماا
جل اتساااااااااااااا قرة ع ى أو أاتخذت ي للض اتدول من 

ويرفرل  تع فر حجب اتفوادع  ،تق  د  ذه اتوسااااااااا  ل
نررنات، وعاد  احررا  حقوق اإلتكررون ال وعنايوين اإل

بنيء و  22.أوتئع اتذين يساااااااااااااارخدمو  ت ع اتخدميتق
 ر إتى اتق ود اترر ترد ع ىنظ  ي   ،ع ى  ذا اإلعال 

نررنت لأن ي تشااااااااااااااكل ع ى اإل حريل اترأي واترلة ر
ا وانر ي  ي ت ذه اتاريل.  ت ديد 

                                                           
ت قااينو  ي وفقاا   اإلتكررونرنة اال زيااد مقاايب اال، قحفاايياال حقوق اتنشاااااااااااااار  21

اتفؤتفر اتدوتر ا ول للنوا  اتفكرةيت ، فر  مقيألنلقا ألدنر  دألاسااااااااااااال 
جفل ل اتفكرةيت واتفل وميت -ومرا ز اتفل وميت فر ب ئل ألدف ل مرق رة

 ا ألدن ااال،جفل ااال اتفكرةااايت واتفل ومااايت قعفاااي    ا ألد  –ا ألدن ااال 
2014 ، 251.  

ثاني: مبدأ الفحص   في الثالثي األجزاءالمطلب ال
 المواثيق الدولية.

نماااااات اتفواث ق اتدوت ل ع ى أ ف ل اتفايفظل ع ى 
 اتاقوق واتاريااايت وك ااايتر اااي دو  أي د اااد، إت أ   

  من اتل ااااد اتاااادوتر ت اقوق اتفاااادن اااال 19اتفاااايدة ق
تق  د حريل اترلة ر ضااافن ثالثل  تواتسااا يسااا ل أجيز 

تاق ق اترواز  ب ن تم تنظ ف ي من أجل  ،شااااااااااااااروا
لا ااأ ت يؤدي مفاايألساااااااااااااااال  23اتاقوق اتفراادا  اال،

 ر، و ذا مي آإحدى  ذه اتاقوق إتى انر ي  حق 
ي اتفيدة ق   من اإلعال  29/2نماااااااااات ع  ه أيضاااااااااا 

 ، فقد جيء ف  ي  1948يتفر تاقوق اإلنسااااااااي  قاتل
قت يخضااااااع أي فرد، فر مفيألساااااال حقوده وحرييته، 
ي من اااي،  إت ت ق ود اترر يقرأل اااي اتقاااينو  مساااااااااااااار ااادفااا 
حماااار ا، ضاااافي  اتعرراف اتواجب لاقوق وحرييت 
اآل رين واحررام ي، واتوفيء ليتليدل من مقرضااااااا يت 

رفع ات ضاااااااااااااا  ال واتنظاي  اتلاي  وألفايه اتجف ع فر مج
 ديفقراطرق.

  من اتل د اتدوتر ت اقوق 19/3نماااااااااااااات اتفيدة ق
قتسررةع مفيألسل اتاقوق أنه  اتفدن ل واتس يس ل ع ى

اإلعال  اتفشاااااااااااااارر  مج ل حقوق اإلنسااااااااااااااي  فر اتجفل ل اتليمل،  22
 ، 2010دييت اترل ساااااااااا ل اتلشاااااااااارة تاريل اترأي واترلة ر قاتفرل ق ليترا

  .18/11/2019اسررجع بريألي  ق  https://bit.ly/2svnBAoق
 ، قوث قااال تف  اااديااال عن اتقوان ن اتضاااااااااااااااايلقااال 19منظفااال اتفااايدة ق 23
اسااااااااااررجع   قhttps://www.article19.org/data/filesنررنتق قتإل

  .12/6/2019بريألي  
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من  اااذه اتفااايدة  2اتفنمااااااااااااااوص ع   اااي فر ات قرة 
واجةيت ومسااااااااااااؤوت يت  يصاااااااااااال، وع ى  تع يجوز 
إ ضااااااااايع ي تةلض اتق ود وتكن شاااااااااريقل أ  تكو  

    تكو  ضااااااااااااااروألياااال  أأماااااددة بنت اتقااااينو  و 
تحررا  حقوق اآل رين أو ساااااااااااااافلر م. ث  تافييل 
ا من اتقومر أو اتنظي  اتلي  أو اتمااال اتليمل أو 
اآلداث اتليملق. نجد أ   ذا اتنت جيء اسااااااااااااااررنيء  
ع ى ا صاااااااااااال اتذي يقضاااااااااااار لاق كل شااااااااااااخت 
لففيألساااااااااااااال حقوده دو  أي د د، تذتع يجب أ  يرم 
تنظ م  اااااذه اتق ود فر نقااااايق ضاااااااااااااا ق وتقااااايياااايت 

مع مراعية اتشااااااااااروا اتواألدة فر  24قط،اتضااااااااااروألة ف
 سيلقل.اتنت اتفيدة 

ت جناال اتفلن اال لاقوق   34قاترل  ق اتلااي  ألدم أ ااد 
أ  اتق ود اتواألدة ع ى حريااال اترلة ر  25اإلنسااااااااااااااااي 

ا، فقد نت  يجب أ  تكو  فر حدود ضاااااااااااااا قل جد 
ا ع ى ع ى أنااااه ق عناااادمااااي ت رض دوتاااال طرف د ود 

تلر ض  ذه مفيألسااااااااااااااال حريل اترلة ر، ت يجوز أ  
اتق ود اتاق ن ساااااااه ت خقر. وتشااااااا ر ات جنل إتى أنه 
يجاااااب أت تنق اااااب اتلالدااااال ب ن اتاق واتق اااااد وب ن 

 اتقيعدة واتسررنيءق.

                                                           
 .10، وألدل دينون ل تا    لعيبدين،  24
  ع ى اتفيدة 34اترل  ق اتلي  ألدم ق ،اإلنسااااي ات جنل اتفلن ل لاقوق  25
 ، 2011واتساااااااااااااا اايساااااااااااااا اال، ق  من اتل ااد اتاادوتر ت اقوق اتفاادن اال 19ق

تفلرفل مدى مشااااااااااااااروع ل اتق ود اتواألدة ع ى حريل 
يجب فام ي بنيء   اترلة ر فر اترشريليت اتوطن ل

رالثر اتع ى اتشااااااااااااااروا اتواألدة فر مةاااادأ ات ات 
ف ي، ف ذه اتق ود وألدت اسااااااااااررنيء  ع ى  وتق ا جزاء 

 ااي ف اتروسااااااااااااااع عااد  يجااب وع  ااه   .حرياال اترلة ر
وداااد تم تنظ م  اااذا لا ااااأ ت ري اتاق من ملناااايه، 
ت جنااال اتفلن ااال   34اتفةااادأ فر اترل  ق اتلاااي  ألدم ق

، واترقيألير اتمااااااااااايدألة عن اتفقرأل لاقوق اإلنساااااااااااي 
اتخاااايص اتفلنر برلزيز وحفاااايياااال اتاق فر حرياااال 

أي واترلة ر، ليإلضااااااااايفل إتى ج يت دوت ل أ رى اتر 
 و ذه اتشروا  ر ملن  ل لاقوق اإلنسي . 

ي ع  ه  .1 أ  يكو  اتق د اتف روض منمااااااااااااااوصاااااااااااااا 
 مسةق ي فر اتقينو .

أوت ي نشااااار ي وع م اتنيس  ،عدة غيييت ت ذا اتشااااارا
ب ااي، ثم حرى تفر  ااذا اتق ود لاا جراءات إصاااااااااااااااداأل 

اتفج ل اترشااااااااااااااريلر، ح ااأ من ينظم  فراتقوان ن 
 و اتفج ل اترشااااااااااااااريلر اتذي  ياتق ود وينت ع   

ي مراعاااية لااايدر أجزاء ات ات  يجاااب ع  اااه أيضااااااااااااااااا 
حرى تمااااااةح  ذه اتق ود مشااااااروعل ويفكن   اترالثر

ي يلفل ع ى توزيع  .تنظ ف ي ليتقينو   و ذا أيضااااااااااااااا 
اتف ي  فر تق  د اتاريل ع ى اتسااااااااااا قل اترشاااااااااااريل ل 

  قاسااااااااررجع بريألي  https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34ق
18/11/2019.  
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تساااااااااااااارقل اتساااااااااااااا قل اترن  ذيل بذتع  فال  واترن  ذيل
  26.اتفقيتة فر اتق ود  ش ل ،وحد ي

نجد أ   ذا اتشااارا يروافق مع مةدأ اتفشاااروع ل فر 
ح اااأ قت جريفااال وت عقوبااال إت  ،اتقاااينو  اتجزالر

حرى تسااااااااااااارق ع اتسااااااااااااا قيت اتفخرمااااااااااااال و  .قبنت  
 ت بد من تنظ م  ليتاجب مفيألسااال  ذه اتماااالح ل

 .ليتقينو  واتنت ع   ي   ذه اتمالح ل

ت جنااااال اتفلن ااااال   34وألد فر اترل  ق اتلاااااي  ألدم ق
عدة شااااااااااروا يجب أ  تروفر فر  لاقوق اإلنسااااااااااي 
   ت ق ود اتواألدة ع ى حريل اترلة راتقوان ن اتفنظفل 

يجب أ  تماااااااااااايي  ذه اتقوان ن بددل كيف ل  تكر أ. 
يرساانى ت  رد ضااةط ساا وكه وفق ي ت ي، ويجب إتيحر ي 

 تليمل اتجف وأل.

يجوز أ  يفنح اتقاااااااينو  ا شاااااااااااااااخااااااايص . ت ث
اتفساااااااااااؤوت ن عن تن  ذه سااااااااااا قل تقديريل مق قل فر 
تق  اااد حريااال اترلة ر، بااال يجاااب أ  ينت اتقاااينو  
ع ى توج  يت كيف ل ت فك   ن برن  ذه  ترفك ن م من 
اتراقق ع ى اتناو اتفنيساااب من أنواع اترلة ر اترر 

 تخضع ت رق  د، وت ع اترر ت تخضع ت ذا اترق  د.

                                                           
26 Center for law and democracy," Analysis of the 
Guarantees of Freedom of Expression in the 2008 
constitution of the republic of the union of Myanmar" 

دة تارياال اترلة ر  .ج يجاااب أ  تكو  اتقوان ن اتفق ااا ن
مراللفل مع أحكي  اتل د وأ دافه وأغراضاااااااااااااااه، وأت 
تنر ع أحكي  عد  اترف  ز اتفنمااااااااااااااوص ع   ي فر 
اتل د، وأت تنت  ذه اتقوان ن ع ى جزاءات ترنيفى 

 مع اتل د، مرل اتلقوبل اتةدن ل.

أ  يساار دف اتق د اتف روض اتلفل ع ى  دمل  .2
 وع. دف مشر 

  من اتل اااد اتااادوتر ت اقوق 19نمااااااااااااااااات اتفااايدة ق
  ع ى ا  داف 3اتفدن ل واتساااااااااا يساااااااااا ل فر ات قرة ق

اتفشااااااروعل اترر يجب أ  يساااااارند إت  ي أي د د واألد 
 وأحقوق اآل رين ع ى حريل اترلة ر، و ر قاحررا  

سااااااافلر م، أو تافييل ا من اتقومر أو اتنظي  اتلي  
أ  اتق د ق. وبفي لأو اتمال اتليمل أو اآلداث اتليم

توضاااااا ح  ذه اتف ي  م فر  ف نه يجب ، و اسااااااررنيء
لفي ت ي قد اتاق ملنيه، كفي  ،نقيق واضح وض ق

سااااااااااة ل اتاماااااااااار وت ل  ى رت ع      ذه اتق ود أ 
 .ال يجوز اتق يس ع   يف  اتفريل

إ  أول ا سااااااااااااااةيث اتفشااااااااااااااروعل ت رض اتق ود  و 
ر احررا  حقوق اآل رين أو ساااااافلر م، ويشاااااافل تلة 

قاتاقوقق، حقوق اإلنساااااااي  ع ى اتناو اتفلررف له 
فر اتل ااد، وفر اتقااينو  اتاادوتر تاقوق اإلنساااااااااااااااي  

(2012), (https://bit.ly/2tiR6Gg) (retrieved on 
4/4/2018 ).  
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عيمل. كفي ويرل ق تلة ر قاآل رينق لي شااااااااااااااخيص 
اآل رين اتااذين يرماااااااااااااارفو  لماااااااااااااا ر م ات ردياال أو 
 أعضااااااااااايء فر جفيعل، وتذتع يجوز ع ى ساااااااااااة ل 
اتفريل اإلشاااااايألة إتى ا فراد ا عضاااااايء فر اتجفيعل 

 27لري  م حسب ملرقدات م اتدين ل أو إثن ر م.بر

اتسااااااةب اتفشااااااروع اترينر  و حفييل ا من اتقومر، 
  ع ى 1995اتااذي عف اات مةاايدئ جو ااينسااااااااااااااةري ق

إيضاااااااااااااايحه، ف ر اتفةدأ اترينر من ي وضااااااااااااااات مي 
اتفقماود لافييل ا من اتقومر فقد نمات ع ى قأ  
حفييل اتدوتل أو وحدة أألاضااا  ي ضاااد اسااارخدا  اتقوة 

اتر ديد ب ي، أو ددألة اتدوتل ع ى اترد ع ى مرل أو 
 ذا اتر ديد ليساااااااااارخدا  اتقوة، سااااااااااواء من مماااااااااادأل 
 اايألجر كر ااديااد عسااااااااااااااكري، أو مماااااااااااااااادأل دا  ر 

  راريض عل اتلنف تق ب نظي  اتاكمق.

 ذتع أوضااااح اتفةدأ اترينر اتايتت اترر ت تشااااكل 
تألمن اتقومر قث  إ  اتق د اتواجب اتفةرأل  ات ديد  

حجل ا من اتقومر ت يماااااااةح مشاااااااروع ي  بنيء  ع ى
إ ا كي  غرضاااااه ا سااااايسااااار  و حفييل ممااااايتح ت 
عالدااال ت اااي لاااي من اتقومر، ع ى سااااااااااااااة ااال اتفرااايل 
تافييل اتاكومل من اإلحراج أو كشااااااااااف ا  قيء، 
أو إل  يء مل وميت عن أداء اتفؤسسيت اتاكوم ل 

                                                           
، ات جناااال 2011تلااااي    34  من اترل  ق اتلااااي  ألدم ق28اتةنااااد ق  27

 .اتفلن ل لاقوق اإلنسي 

واتلااااايمااااال، أو ترلزيز أيااااادتوج ااااال مل نااااال، أو تقفع 
 اتضقراليتق.

كفي  كر اتفةدأ اتسااااااااااايلع من مةيدئ جو ينساااااااااااةري  
ي للض اتايتت اترر ت تشااااكل ت ديد   ا تألمن أيضاااا 

ومن ي  ،وت ل اتامااار ،ع ى ساااة ل اتفريل ،اتقومر
قأ  اتكشااااااااااااااف عن مل ومااايت ت  اااد انر اااي  حقوق 

تألمن  ااإلنساااااااي  من دةل اتسااااااا قل، ت يلرةر ت ديد  
مر ف   تاديد ممق ح ا من اتقو  وع  ه  .اتقومرق

ا ت تفل حريل  يجب أ  يكو  فر حدود ضاا قل جد 
و ذا  ،اترأي واترلة ر إت عند اتضااااااااااروألة اتقمااااااااااوى 

 اتجزء اتريتأ من ات ات.

  2013اتفةدأ اتريساااااااااع من مةيدئ تشاااااااااوانر ق نت
ع ى أسااااااااااااااايس  اتفل وميت اترر يجوز حجة يع ى 

تل ق اااااي لاااااي من اتقومر، و اااااذا اتفةااااادأ حااااادد  اااااذه 
وت ل ع ى ساااة ل  ،راتفل وميت ع ى ساااة ل اتامااا

مل وماايت حول  قط وعف  اايت  .1ق و ر ،اتفراايل
وددألات دفيع ل مسرفرة، وطوال فررة اتفن لل اتلف  ل 

. مل وماايت عن اإلنراايج، واتقاادألات، 2 .ت فل وماايت
أو اساااااااااارخدا  نظم ا ساااااااااا ال وا نظفل اتلسااااااااااكريل 

. 3 .ا  رى، لفاااي فر  تاااع أنظفااال اتتمااااااااااااااااايتت
فاددة تافييل أألاضاااااااااار مل وميت ترل ق ليترداب ر ات
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اتدوتل واتةن ل اترار ل اتارجل، أو اتفؤسااااااااااااااسااااااااااااااايت 
اتوطن ل اتارجل، ضااااد اتر ديدات أو اساااارخدا  اتقوة 

ق ...أو اترخريب، وات ليت ل اترر تلرفد ع ى اتساااااااريل
اتفل ومااايت اتجااايلز تااادوتااال حجة اااي و اااذا يلنر أ   

ت يفكن  ،باااادداااال ة ااااي عن اتفواطن ن ماااااددؤ وإ  ااااي
مفي يسااا ل عف  ل فات   س ع   ياتروساااع أو اتق ي

 مدى تل ق اتق ود لي من اتقومر.

ف ر  ،أمااااي ف فااااي يرل ق لاااايتنظااااي  واآلداث اتلاااايماااال
ممااااااااااااااق اااااايت ياااااادد اااااي اتنظاااااي  اتقاااااينونر تكااااال 

ويجب أ  تخضااع ترديلل اتساا قل اترشااريل ل 28دوتل،
عنااااد تنظ م اتق ااااد واتنت ع  ااااه  ،فر ت ااااع اتاااادوتاااال

تقد أشااااااايأل اتفقرأل اتخيص اتفلنر برلزيز  ليتقينو .
قأ  فكرة إتى  وحفييل اتاق فر حريل اترأي واترلة ر

اتنظي  اتلي  غيمضاااااال إتى حد  مي، ومن اتففكن أ  
تدألج ف  ي فكرة ضااا قل أ رر و ر قمنع ات وضاااى أو 
اتجريفلق واترر وألدت فر اتت يد ل ا وألوب ل تاقوق 

إتى م  و   ، ليإلضاااااااااايفل 10/2اإلنسااااااااااي  ليتفيدة ق
منع ات وضااااااااااااااى أو اتجريفاال، يفكن إدألاج اتفةاايدئ 
ا ساااااااايساااااااا ل اترر يقو  ع   ي أي مجرفع ديفقراطر 
واترر تر ق مع احررا  حقوق اإلنساااااااااااااااي  فر م  و  

 29اتنظي  اتلي ق.

                                                           
 ،اتفنردى اتقينونرمج ل ، ف مل نس قل وألييض دنش، قاتنظي  اتلي ق 28

 biskra.dz-http://fdsp.univ/ق. 166 ، 2008ق 5عااااااااااادد 
images/revues/mntda/r5/mk5a12.pdfاسااااااااااااااررجع برااايألي    ق

18/11/2019.  

أ  يكو  اتق د اتف روض ضااااااااروألي ي فر مجرفع  .3
 ديفقراطر.

ت يفكن فرض اتق ود ع ى حريااااال اترلة ر إت إ ا 
 غراض  ل وضااااااااااااااروألياالحاايجاال م ااا    اايناات  نااي 
 ذا مي إ ا كي   ر  ذا اتجزء يرم تاديد مشروعل. ف

، وجزء اجرااااااايز ات ات اترالثر أ  تداااااااد اتق اااااااد 
اتضاااروألة  ني يرتةط لشاااكل أسااايسااار ليتجزء اترينر، 
فااا  ا تم فرض د ود ع ى حريااال اترلة ر ت ااادف من 
ا  داف اتفشااااااااااااااروعل، ف ني يجب ع ى اتدوتل أ  

ل واتضااااااااروألة ت ذا اتق د، و تع توضااااااااح مدى اتايج
من  الل مةدأ اترنيساااااااب اتذي يلنر مدى تنيساااااااب 

  ذا اتق د مع ات دف اتفراد حفييره. 

ت جناال   34 ااذا مااي أوضاااااااااااااااااه اترل  ق اتلااي  ألدم ق
عندمي تارج دوتل طرف ق اتفلن ل لاقوق اإلنساااااااااااي 

لأسااااااااايس مشاااااااااروع ت رض د ود ع ى حريل اترلة ر، 
ددة و يصاااااااااااااال لكل ف   ع   ي أ  ترةت لقريقل ما

حيتل ع ى حدة اتقة لل اتفاددة ت ر ديد، وضااااااروألة 
اإلجراء اتفل ن اتفرخذ ومدى تنيساااااااااااةه، وت سااااااااااا في 

 ق.ل ديمل ص ل مةيشرة وواضال ب ن اترلة ر واتر ديد

29 E/CN.4/1995/32, (https://undocs.org/en/E/CN.4/ 
 .(اسررجع بريألي  2019/10/13) (1995/32
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واتضاااااروألة تشااااافل عدة أموأل يجب مراعيت ي  و ر  
، يفل جس م ضرأل أ  يكو  فرض اتق د تقييل دفع

تم يكن  ني  وساااااااااا  ل و  أحد ا  داف اتفشااااااااااروعل،
أ رى تفنلااه، كفااي يجااب أت ي ري  ااذا اتق ااد اتارياال 

 لا ااأ ت يفنع من مفاايألساااااااااااااااال حرياال ،من ملنااي ااي
وإنفي ينظف ي فر نقيق ض ق، وأ  ر ا  ،اترلة ر بريت ي

 تضاااااااااارأليجب أ  يكو   ني  تنيسااااااااااب ب ن اتق د وا
د  اااتفراد دفلااه، حرى ت يكو   نااي  مقاايتة فر تق 

من اتففكن منع حمااوته ضاارأل فع حريل اترلة ر تد
 30اترلة ر.حريل بوسيلل أ رى ت تفل 

اتق ود اتف روضاااااال ع ى  شااااااىييجب أ  ترفوبيتريتر 
تكو  لا اااأ مع مةااادأ اترنااايساااااااااااااااااب، حريااال اترلة ر 

 ذه  منيساااااااااااةل تراق ق و   ر ي اتافيل ل، وأ  تكو  
أدل اتوساااااااااااااايلل تد ال  مقيألنل لق ر ي من  اتق ود  ر

تاقق اتنر جل اتفنشاااااااااودة، اتوسااااااااايلل اترر يفكن أ  
مع اتفماا اااااااااااااااااال  نيسااب  ذه اتق ودت ليإلضاايفل إتى
 31.اتارر سراف  ي

عف ت اتفاكفل ا وألوب ل تاقوق اإلنساااااااااااااااي  ع ى 
تقة ق مةااادأ ات ات اترالثر ا جزاء فر عاادد من 

                                                           
30  Center for law and democracy," Analysis of the 
Guarantees of Freedom of Expression in the 2008 
constitution of the republic of the union of Myanmar" 
(2012), (https://bit.ly/2PN15Ls) (retrieved on 

4/4/2018 ). 
جنل اتفلن ل  ت، 2011تلي    34من اترل  ق اتلي  ألدم ق  34اتةند ق 31

 لاقوق اإلنسي .

اتقضااااااااااااااااييااي اترر تل قاات بةلض اتق ود اتواألدة ع ى 
  من 10/2حريل اترلة ر، ح أ نمااااااااااااااات اتفيدة ق

 اااذه ا وألوب ااال تاقوق اإلنسااااااااااااااااي  ع ى ق اتت ااايد ااال
اتارييت ترضااااااافن واجةيت ومساااااااؤوت يت. تذا يجوز 
إ ضااااااااايع ي تشاااااااااك  يت إجرال ل، وشاااااااااروا، ود ود، 
وعقوبيت ماددة فر اتقينو  حسااااااااااااااةفي تقرضاااااااااااااا ه 
اتضااااااااااااروألة فر مجرفع ديفقراطر، تماااااااااااايتح ا من 
اتقومر، وسااااالمل ا ألاضاااار، وأمن اتجفي  ر وح   

حفييل اتمااااااااااااااال واآلداث، اتنظي  ومنع اتجريفل، و 
واحررا  حقوق اآل رين، ومنع إفشاااااايء ا سااااااراأل، أو 

 .قتدع م اتس قل وح يد اتقضيء

كفي حكفت اتفاكفل ا وألوب ل تاقوق اإلنسااااااااااااااي   
للدد من اتقضاااااييي اترر تم ب ي حظر اتوصاااااول إتى 
للض اتفوادع اإلتكررون ل دو  سةب مشروع، ح أ 
ي تارياااال اترلة ر، ف و  اعرةرت  ااااذا اتاظر انر ااااي اااا 

  من اتت يد ل ا وألوب ل 10انر ي   حكي  اتفيدة ق
 32تاقوق اإلنسي .

اترالثااال فر اتق اااد اتفراد  إ  تاقق  اااذه اتشااااااااااااااروا
اترلة ر، يدل ع ى اجر يزه تفةدأ  فرضاااااااه ع ى حريل

يفكن اتطالع ع ى للض  ذه اتقضاااااييي من  الل اتفودع اترسااااافر  32
تااااااااااا ااااااااااافاااااااااااااااااااااااكااااااااااافااااااااااال ا وألوبااااااااااا ااااااااااال تاااااااااااااااااااااااقاااااااااااوق اإلنسااااااااااااااااااااااااي ، 

 https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Access_ق
Internet_ENG.pdf13/10/2019اسررجع بريألي    ق.  
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وبيتريتر ع ى مشااااااروع ره  ،رالثر ا جزاءاتات ات 
بنااايء ع ى اتفواث ق واتفةااايدئ اتااادوت ااال اترر عف ااات 
ع ى   ق تواز  ب ن اتاقوق دو  مسااااايس إحدا في 

 ل ألاعت  اآلتر  ترسااااااااااااااايؤلالي  رى، و ني يقرب 
وطن ل  ذه اتشااااروا فر اتق ود اتواألدة اترشااااريليت ات

 و ذا مي س رم تنيوته تحق ي. ؟ع ى حريل اترلة ر

 الثاني مبحثال

 حجب المواقع اإلخبارية
 في التشريعات الفلسطينية

تسركفيل اتةاأ فر مدى مشروع ل حجب اتفوادع 
اترر   ل  سق ناتيجب فات اترشريليت   اإل ةيأليل

لفااي وألد لاايتفواث ق   ااينظفاات اتاجااب، وماادى اترزام
 .رالثر ا جزاءاتاتدوت ل ومةدأ ات ات 

تااذتااع فقط تم تقساااااااااااااا م  ااذا اتفةاااأ إتى مق ة ن  
   ساااااق ن ليلرض اتفق ب ا ول منه اترشاااااريليت ات

اتني فل تاجب اتفوادع اإلتكررون ل دةل صااااااااااااااادوأل 
لشاااااأ  اتجرالم  2018  تلي  10اتقراأل لقينو  ألدم ق

 فواد تب اترااااينر اتفق ااااف فااااي يلرض اإلتكررون اااال، 
اتني فل تاجب اتفوادع اإل ةيأليل فر اتقراأل لقينو  

 لشأ  اتجرالم اإلتكررون ل. 2018  تلي  10ألدم ق

الناظمة  فلسرررررطينيةالمطلب األول: التشرررررريعات ال
لحجررب المواقع اإللرترونيررة قبررل لرررررررررردور القرار 

 2018( لعام 10بقانون رقم )

للاااد ت ات اتفنظومااال اترشااااااااااااااريل ااال اتفقةقااال فر 
  تلي  10ف سااااق ن دةل صاااادوأل اتقراأل لقينو  ألدم ق

حجااب تنظ م ، تم تجااد اتةاايحراال تشااااااااااااااريلاايت 2018
 ليساااررنيءاتفوادع اإل ةيأليل لشاااكل واضاااح وصاااريح، 

 رتقأاتاااذي  2017  تلاااي  16اتقراأل لقاااينو  ألدم ق
. تكن 2018  تلي  10يتقراأل لقينو  ألدم قلصراحل 

كن فات مدى مشااااااااااااااروع ل اتاجب من  الل يف
 ،اتنظر إتى اتاقوق واتارياايت اترر ترلاايألض ملااه

واترر تم تنظ ف ي واتنت ع ى وجوث احررام ي فر 
 اترشريليت اتوطن ل.

، صااااااااايددت دوتل ف ساااااااااق ن 2014أبريل  2بريألي  
ع ى اتل اااااد اتااااادوتر اتخااااايص لااااايتاقوق اتفااااادن ااااال 

ه   ع ى أن2واتسااااااااااا يسااااااااااا ل، اتذي نت فر اتفيدة ق
يجااااب ع ى كاااال دوتاااال طرف ف ااااه احررا  اتاقوق 
اتفلررف ب اااي، وك ااايتااال  اااذه اتاقوق تجف ع ا فراد 
اتفوجودين فر إد  ف ي واتدا   ن فر وتير ي، ويجب 
ع ى  ذه اتدول كذتع مواءمل تشاااااااريليت ي لفي يك ل 
إعفاايل اتاقوق اتفلررف ب ااي فر  ااذا اتل ااد. و نااي 

اءمل أصاااااةح من اتضاااااروألي ع ى دوتل ف ساااااق ن مو 
تشااااريليت ي لفي يك ل اتاقوق اتفنمااااوص ع   ي فر 

242



 يف ظل املواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية حجب املواقع اإلخبارية

 

15 
 (2019/10) طلبة البكالوريوسفئة أوراق  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 

 ذا اتل د، و تع للد أ  صااااااااااااااايددت ع  ه فر عي  
2014. 

 2003.33اتقينو  ا سيسر اتفلدل تسنل  .1

  منه ع ى 19اتفيدة قفر نت اتقينو  ا سااااايسااااار 
حريل اترأي واترلة ر قت مسااايس لاريل اترأي، وتكل 

ليتقول أو إنسااااي  اتاق فر اترلة ر عن ألأيه ونشااااره 
اتكريلل أو غ ر  تع من وساايلل اترلة ر أو ات ن مع 

نمااااااااااااااات اتفيدة د كذتع فق. مراعية أحكي  اتقينو ق
من اتقينو  ا ساااايساااار ع ى حقوق وساااايلل  34 27ق

، وع ى أ  حريل وسااااااااايلل اإلعال  اإلعال  وحرييت ي
 لكيفل أشكيت ي مك وتل وفق ي ت ذا اتقينو .

اترديلل   27/3ق اتقينو  ا سااايسااار فر اتفيدةحظر 
ع ى وساااايلل اإلعال  أو ود  ي أو إتقيء ي أو فرض 
اتق ود ع   ي إت وفق ي ت قينو  اتفنظم ت ذه اتوسااااااااايلل 
وبفوجب حكم دضاااايلر، وبيتريتر أي إتقيء أو ودف 
  حااد وسااااااااااااااايلاال اإلعال  لااايجاال تاكم دضااااااااااااااايلر،

ي  ليإلضاااااايفل إتى اتقينو  اتفنظم. و ذا ينقةق أيضاااااا 
يل اترر تلرةر إحدى وسااااااااااااااايلل ع ى اتفوادع اإل ةيأل 

                                                           
، جريدة اتوديلع ات  ساااق ن ل، 2003اتقينو  ا سااايسااار اتفلدل تسااانل  33

 .5ص ،2003/3/19، 0 اتلدد
. تأسااااااا ل 1  من اتقينو  ا سااااااايسااااااار ع ى أ  ق27نمااااااات اتفيدة ق 34

اتماف وسيلر وسيلل اإلعال  حق ت جف ع يك  ه  ذا اتقينو  ا سيسر 
.حريل وساااااااااايلل اإلعال  2وتخضااااااااااع مماااااااااايدأل تفوي  ي ترديلل اتقينو . 

اتفرل ل واتفساااااااافوعل واتفكروبل وحريل اتقةيعل واتنشاااااااار واتروزيع واتةأ، 

اإلعال ، وبفااي أن ااي ترفرع لقة لاال  اايصاااااااااااااااال فاا   
 ،اتاجب اتذي يقع ع   ي لايجل إتى حكم دضاااااايلر

و تاااع لااا عفااايل  اااذه اتفااايدة، ويجاااب أ  يرم تنظ م 
إجراءات اتاجب ليتقينو ، تضاااااااااااااافي  عد  انر ي  

 حريل اترأي واترلة ر وحريل اتمايفل.

ا سااايسااار حظرت   من اتقينو  32 في أ  اتفيدة ق
اتعرداء ع ى اتارييت اتشااااااااخماااااااا ل وحرمل اتا ية 

ق ل اعرداء ع ى أي أ  اتخيصااال، فقد نمااات ع ى 
من اتارييت اتشاااااخمااااا ل أو حرمل اتا ية اتخيصااااال 
تإلنساااااي  وغ ر ي من اتاقوق واتارييت اتليمل اترر 
يك   ي اتقينو  ا سااااااااااااايسااااااااااااار أو اتقينو ، جريفل ت 

ن ل اتنيشاااااااااائل عن ي تسااااااااااقط اتدعوى اتجنيل ل وت اتفد
ي عيدت   ليترقيد ، وتضاااافن اتساااا قل اتوطن ل تلويضاااا 

  .تفن ودع ع  ه اتضرألق

  1995.35دينو  اتفقةوعيت واتنشر تلي   .2

ي ومن اترشاااااريليت اترر يفكن فامااااا ي دينو   أيضااااا 
اتذي نظم وساااايلل  1995اتفقةوعيت واتنشاااار تلي  

اإلعال  اترق  اااااااديااااااال، وتم يرقرق ترنظ م اتفوادع 

ت ذا اتقينو  ا ساااايساااار واتقوان ن  ات ي  ي، مك وتل وفق  وحريل اتليم  ن ف 
. تاظر اترديلل ع ى وسااااااااااااايلل اإلعال ، وت يجوز إنذاأل ي أو 3اتلالدل. 

ت قينو  ي ود  ي أو مماااااااااااااايدألت ي أو إتقيؤ ي أو فرض د ود ع   ي إت وفق  
 وبفوجب حكم دضيلر.ق 

لشااااااااااأ  اتفقةوعيت واتنشاااااااااار، جريدة  1995  تساااااااااانل 9دينو  ألدم ق 35
 .11ص، 1995/8/29، 6، اتلدد ات  سق ن ل اتوديلع
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ويلود  تع تقد    يل ك حدى وسااااااايلل اتنشاااااااراإل ةيأل 
فر عماااااار أصااااااةح اتعرفيد ا  ةر فنان اتقينو ، 

ف اه ع ى اتوسااااااااااااااايلال اإلتكررون ال اترر توفر اتودات 
واتج د، وتك ل إيميل اتفل وميت اإل ةيأليل لسرعل 

تضفي    أصةات لايجل ترنظ م دينونر ت يففيلقل، 
د يفكن د يس للض اتفوا . وع  ه ف نهحقوق اتنيس

إتى ح ن صااااااااااااااادوأل  ،ع ى اتفوادع اإل ةايأليال مؤدرا ي
 دينو  مخرت برنظ ف ي.

 أ    ع ى2قااد نت اتقااينو  اتساااااااااااااااايبق لاايتفاايدة قت
قاتمااااااااااااااايفل واتقةيعل حرتي  وحريل اترأي مك وتل 
 ، تكل ف ساااااق نر، وته أ  يلرث عن ألأيه لاريل دوت 
ي فر وسااااااااااااااايلل اترلة ر   ريلل، وتمااااااااااااااوير ا وألسااااااااااااااف 

نقيق حريل منه   4اتفيدة ق ب نتكذتع  .واإلعال ق
قتشاااااافل  فقد نماااااات ع ى  ،اتمااااااايفل ومي تشااااااف ه

. إطالع اتفواطن ع ى 1ي ر  حريل اتماااااااااايفل مي 
اتوداااايلع وا فكاااايأل واتتجااااي اااايت واتفل وماااايت ع ى 

. 2اتفسااااروى اتفا ر واتلربر واإلسااااالمر واتدوتر. 
.اتةاأ 3إفسااااااايب اتفجيل ت فواطن ن تنشااااااار آألال م. 

وا  ةيأل واإلحمااااااااااااايل يت اترر ت م عن اتفل وميت 
اتفواطن ن من مماايدأل ي اتفخر  ل وتا    ي وتداوت ي 

  ..ق.ونشر ي واترل  ق ع   ي فر حدود اتقينو .

                                                           
 . 37نت اتفيدة قانظر  36

نجد أ   ،ي اتفيدت ن اتساااااااااااايلقر نروبيتطالع ع ى ك 
حجب اتفوادع اإل ةيأليل ف ه انر ي  واضاااااااااااح تاريل 

من اتطالع ع ى  فواطن ننه يفنع ات  ،اتماااااااايفل
اتودااااااايلع وا فكااااااايأل واتفل ومااااااايت، ويفنع كاااااااذتاااااااع 

واتفل وميت  آألال ماإلعالم  ن واتفواطن ن من نشاار 
ي ري حريل اتمايفل  . ف و بذتعاترر تدي م وتةيدت ي

 ، و ذا 4اتفيدة ق يمن ماروييت ي اترر نمااااات ع   
 يشكل انر ي  ي ت اريل.

  من اتقينو   اته تروضااااااااااح 37 في جيءت اتفيدة ق
ترر ياظر ع ى اتفقةوعيت نشاار ي، اتفوضااوعيت ا

وترفرل  ذه اتفوضوعيت فر كل مل ومل سريل عن 
اتشااااااااارطل ودوات ا من أو أسااااااااا ار ي أو عريد ي أو 
أماااي ن اااي أو تاركااايت اااي أو تااادأليةااايت اااي، أو أي مقااايل  
يشااااااااااااافل تاق ر ا ت ديينيت واتفذا ب، كذتع اتفقيتت 
اترر من شااااااااااااااااااأن ااااي زعزعاااال اتوحاااادة اتوطن اااال، أو 

ى األتكيث اتجرالم، كفي وياظر نشااااااار اتراريض ع 
اتفقيتت اترر من شاااأن ي اإلسااايءة تكرامل ا فراد أو 
حرييت م أو اإلضاااااااااااااراأل لسااااااااااااافلر م، إضااااااااااااايفل إتى 

 36ماظوألات أ رى.

نجد أ  اتفيدة اتسااااااااااايلقل حددت اتايتت اترر يفنع 
اتنشاااااااااااااار ب ي، و يصاااااااااااااال اتفل وميت اتفرل قل لقوى 

دد  كرت  فقاد حددت اي بددل، ف اذه اتاايتت  ا من
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ع ى ساااة ل اتامااار وت ل اتفريل،  ن ي د ود واألدة 
 .ب يع ى حريل اتمايفل وت يفكن اتروسع 

 ، فاااي يجاااب ع ى اإلعالم  ن اتترزا  ب اااذه اتفااايدة
  47وإت تلرضوا ت لقيث اتذي نمت ع  ه اتفيدة ق

ق ااال من يخااايتف أحكاااي  اتفااايدة   اتاااهمن اتقاااينو  
أيل عقوبل    من  ذا اتقينو  ليإلضااااااااااااااايفل إتى37ق

أ رى منمااااااوص ع   ي يجوز ت ساااااا قل اتفخرماااااال 
لقراأل إداألي ضااةط ومماايدألة جف ع نساا  اتفقةوعل 
اتمااااايدألة فر  تع ات و  وت فاكفل أ  تأمر برلق ل 
صاااااااادوأل اتفقةوعل تلق ال  مؤدر ي وتفدة ت تزيد عن 

 ثالثل أش ر.ق

 ذه مجفل اترشااااااااااريليت ات  سااااااااااق ن ل اترر عيتجت 
دةل  ،لشاااااااكل غ ر مةيشااااااار حجب اتفوادع اإل ةيأليل

اتذي  ،2017  تلي  16صاادوأل اتقراأل لقينو  ألدم ق
نظم حجااب اتفوادع اإل ةاايألياال لشااااااااااااااكاال واضااااااااااااااح 
وصريح، وتكنه أ تقر صراحل لفوجب اتقراأل لقينو  

ي اتذي نظم  2018  تساااااااااانل 10ألدم ق حجب أيضاااااااااا 
لقريقل مشااااايب ل ت قراأل  ،اتفوادع اإل ةيأليل فر مواده

 لقينو  اتسيبق مع للض اإلضيفيت.

 

المطلررب الثرراني: الموان النرراظمررة لحجررب المواقع 
( لسرررررررررنررة 10اإلخبرراريررة في القرار بقررانون رقم )

2018 

اتقراأل  صااااااادألليإلضااااااايفل إتى اترشاااااااريليت اتسااااااايلقل 
لشاااااااااااااااأ  اتجرالم  2018  تساااااااااااااانل 10لقينو  ألدم ق

اإلتكررون ااال، اتاااذي عااايتج فر للض مواده حجاااب 
اتفوادع اإلتكررون ل لمااااااااااوألة واضااااااااااال، فقد حددت 

تةاايع ااي عنااد اتق ااي  ا ااذه اتفواد اإلجراءات اتواجااب 
لااايتاجاااب، ومن اتج ااال اتفخرمااااااااااااااااال باااذتاااع، وماااي 

 .اتايتت اترر يفكن ف  ي حجب اتفوادع اإل ةيأليل

اتفودع  اتقراأل لقينو     من1عرفت اتفيدة ق ،ابرداء  
نااه ق و مكااي  إتاايحاال اتفل وماايت أاإلتكررونر ع ى 

أو اتخدميت ع ى اتشااااااااااااااةكل اإلتكررون ل من  الل 
وبااايترااايتر فااا   اتفوادع اإلتكررون ااال  .عنوا  مااااددق

تنشااااااأ ب دف نشاااااار اتفل وميت وتةيدت ي، ف ر تلرةر 
ل وميت اترر وساااا  ل من وساااايلل اتامااااول ع ى اتف

ي، فاا ن ااي توفر ت م حق م و ي جااأ إت  ااي اتفواطن   غاايتةاا 
فر اتامااااااااااااااول ع ى اتفل وميت وتةيدت ي، كفي أن ي 
توفر ت م  دمل اترل  ق ع ى ا  ةيأل ومشاااااااايألكر ي، 
مفااي يفكن م من مفاايألساااااااااااااااال حق م فر اترلة ر عن 

 .آألاء م
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من  ذا اتقراأل لقينو  ع ى  37 21ونمااااات اتفيدة ق
أ  حريل اتمااايفل واتقةيعل واتنشاار لكيفل أشااكيت ي 
مك وتل تجف ع ا شاااااااااااااخيص اتقة ل  ن واتفلنوي ن، 
وأنه ت يجوز فرض أي د ود ع ى اتمااااااااااااااايفل أو 
مماااااايدألت ي أو ود  ي أو إنذاأل ي أو إتقيؤ ي، إت وفق ي 

نجد أ   ذه اتفيدة ت قينو  وبفوجب حكم دضااااايلر. 
  من اتقينو  27/3اتفيدة ق مضااااااافو  رؤكد جيءت ت

 .2003ا سيسر تلي  

نظفت مواد  ذا اتقراأل لقينو  اتفوادع اإلتكررون ل، 
واتق ود اتواألدة ع   اااي، وأوجةااات عقوبااايت ع ى كااال 
من يخيتف  ذه اتق ود، ليإلضاااااااايفل إتى أن ي نظفت 

تفيألسااااه  ،حجب اتفوادع اإلتكررون ل ك جراء تاق قر
فقد  38.حيتت حدد ي اتقينو  اتس قل اتفخرمل فر 

 دمل  يد  ع ى اترزاميت مزو  31/2نمت اتفيدة ق
اتتميتت قحجب ألالط أو ماروى أو تقة ق ع ى 
اتشاةكل اإلتكررون ل بنيء  ع ى ا وامر اتمايدألة إت  ي 
من اتج يت اتقضااايل ل مع مراعية اإلجراءات اتواألدة 

حااددت 39.  من  ااذا اتقراأل لقااينو ق39فر اتفاايدة ق
اتفاااايدة اتج اااال اتفخرماااااااااااااااااال لاجااااب اتفوادع  ااااذه 

اإلتكررون ل و ر اتج يت اتقضاااااااايل ل، كفي أشاااااااايألت 
                                                           

. حريل اتماااااايفل 3ق  من اتقراأل لقينو  ع ى أ  21نمااااات اتفيدة ق 37
مك وتاال،  اإلتكررونرواتقةاايعاال واتنشاااااااااااااار اتوألدر واتفرلر واتفساااااااااااااافوع و 

وت   سااااق ن  ن من أشااااخيص طة ل ل أو اعرةيأليل عيمل أو  يصاااال، حق 
أل اتماااااف، وإنشاااايء وساااايلل اإلعال  اتفرل ل واتفساااافوعل م ك ل وإصاااادا

. ت يجوز فرض د ود ع ى 4ت قينو . ي ووساااااااااااااايلط اإلعال  اتردفر وفق  
اتمااايفل أو مماايدألت ي أو ود  ي أو إنذاأل ي أو إتقيؤ ي إت وفقي ت قينو ، 

  اترر نمااااااااااااااااات ع ى اإلجراءات 39إتى اتفااايدة ق
 واتايتت اترر يجوز اتاجب ب ي.

  فر اتجزء ا ول من اااااااي 39/1 كرت اتفااااااايدة ق
اتااايتت اترر يجوز ف  ااي حجااب اتفوادع اإل ةاايألياال 

إ ا مي  -تفخرمااال و ر قتج يت اتراري واتضاااةط ا
ألصااااااااادت د ي  موادع إتكررون ل مسااااااااارضااااااااايفل دا ل 
اتدوتل أو  يألج ي، بوضااااااااااااع أيل عةيألات، أو أألدي ، 
أو صوأل، أو أفال ، أو أيل مواد دعيل ل، أو غ ر ي، 
من شاااااأن ي ت ديد ا من اتقومر، أو اتسااااا م ا   ر، 

 40أو اتنظي  اتلي ، أو اآلداث اتليمل...ق

 ين اال يلرةر إجراء تا ظ اا  إ  حجااب اتفوادع اإلتكررو 
 ،اتفيدةفر اتايتت اترر  كرت  أحديرم اتخي ه فر 

و ر نشااااار مواد من شاااااأن ي ت ديد ا من اتقومر أو 
اتساااااااااااااا م ا   ر أو اتنظااي  واآلداث اتلاايماال، واترر 
 كرت ع ى سااااااة ل اتاماااااار وت ل اتفريل، كفي أ  

من اتلقوبل اتف روضاااااااااااااال ع ى  ااتاجب يلرةر جزء  
ح أ  ،ند د يم ي لأحد ت ع اترمرفيت ذه اتفوادع ع

نه يفنع اتفواطن ن من اتوصاااااول إتى مي تم نشاااااره، إ

وبفوجب حكم دضاااااااااااايلرق. كفي أ   ذه اتفيدة مساااااااااااارادثل، تم توجد فر 
 .2017  تسنل 16اتقراأل لقينو  ألدم ق

 .قمذكرة دينون لق مؤسسل اتاق، 38
 .2017  تسنل 16  من اتقراأل لقينو  ألدم ق32/2مشيب ل ت فيدة ق 39
 .2017  تسنل 16  من اتقراأل لقينو  ألدم ق40/1مشيب ل ت فيدة ق 40
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اتفساااااؤوت ن عن اتفودع من إيمااااايل اتاقيلق  ويفنع
 .واتفل وميت

ف   اتقراأل لقينو  دد نت  ،ليإلضاااااااايفل إتى اتاجب
ع ى اتلقوبيت اتف روضااااااااااال ع ى ت ع اترمااااااااااارفيت 

اتفواد قاترر تاكم ب ااي اتفاكفاال للااد إتفااي  اتراق ق 
  ع ى عقوبل 24نمت اتفيدة قح أ  41  22-26

إحدى اتايتت اترر تد ل ضاااااااااااااافن م  و  اتنظي  
ي إتكررون  ي أو حساااااااااااااايل ي  اتلي  ق ل من أنشااااااااااااااأ مودل 
ي أو نشاااااااااااااار مل ومااااايت ع ى اتشااااااااااااااةكااااال  اتكررون ااااا 
اإلتكررون ل، أو إحدى وسيلل تكنوتوج ي اتفل وميت، 
 لقمااااد عرض أي ك فيت مكروبل أو ساااا وك يت من

شااااااااااأن ي أ  تؤدي إتى إثيألة اتكرا  ل اتلنمااااااااااريل أو 
اتدين ل أو اترف  ز اتلنمااري لاق فئل مل نل لسااةب 
انرفيل ي اتلردر أو اتفذ ةر أو ات و  أو اتشااااااكل أو 
لسااااااااااااااةب اإلعيدل، يليدب ليتاةل مدة ت تزيد عن 
ساااااااااانل أو لقرامل ت تقل عن ميلرر دينيأل أألدنر وت 

مي يليدت ي ليتلف ل  دينيأل أألدنر، أو تزيد ع ى أتف
 اتفرداوتل دينون ي، أو ك ري اتلقوبر نق.

ية  ن  يدد قااا   ي  تم تضااااااااااااااع تلري ااا  39/1إ  اتفااايدة ق
تفقماااااااااااود لي من اتقومر، واتنظي  اتلي ، واتسااااااااااا م ا

ا   ر، ف ر مماااق ايت واسااالل فضااا يضااال ت بد 
                                                           

ل ع ى اإلتكررون تقد احروى اتقراأل لقينو  اتسااااااااااااايبق لشاااااااااااااأ  اتجرالم  41
 ااااذه اتفواد ع ى ممااااااااااااااق ااااايت ، وتكن كاااايناااات تاروي  ااااياتفواد  ات

ع ى اترغم من أنه تم إيضيب ملنى  .من توض ا ي
نه يجب أ ذه اتفمق ايت فر اتفواث ق اتدوت ل إت 

حرى ت يرم   اتقراأل لقاااااينو  تلري  اااااي باااااددااااال ىع 
اساااااااااااااارقالت اااااي لقريقااااال تؤدي إتى انر اااااي  اتاقوق 
واتارييت، ليإلضااااااااايفل إتى مخيت ل  ذه اتفيدة تفةدأ 
شاارع ل اتجرالم واتلقوبيت واتذي نماات ع  ه اتفيدة 

ت جريفل وت عقوبل ق  من اتقينو  ا ساااااايساااااار 15ق
ا مر اتااااذي يوجااااب أ  تكو     إت بنت دااااينونر

وت  ،ت غفوض ف  ي ،نماااااااااوص اترجريم واضاااااااااال
تارفل اترأويل أو اتر ساااا ر، ف    ذه اتفمااااق ايت 

من اتقفوض تدى اتفواطن ن اتفقيتة ن  ينوع   توجد
ف   عد  وضاااااااااوب  ع  ه و  .لفلرفل اتقيعدة اتقينون ل

 ذه اتفماااااااااااااق ايت ت يفكن اتفواطن ن من ملرفل 
تر م ءرم مسايتحرى  ،  أو اتفةيبمي  و ات لل اتفجر  

 42فر حيل مخيت ر م ت ذه اتفيدة.

تةيع ي ااإلجراءات اتواجب   39 في  كرت اتفيدة ق
، و ااذه اإلجراءات ترفراال لق ااي  عنااد اتق ااي  لاايتاجااب

اتج يت اتفخرماال ليتراري واتضااةط قوحدة اتجرالم 
إلتكررون ل ليتشاااااااااارطل  ل عداد ماضاااااااااار ليتايتت ا

 ، ثم 39/1اترر عددت ي اتفيدة قو اترر ألصااااااااااااادت ي، 
تلرض  ذا اتفاضاااااااااااااار ع ى اتنيلب اتلي  أو أحد 

  تساااانل 10عفل اتقراأل لقينو  اتجديد ألدم ق ،فضاااا يضاااال، غ ر واضااااال
 . ي، ع ى تاديد للض  ذه اتفمق ايت وتوض ا2018

 .قلمؤسسل اتاق، قمذكرة دينون  42
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مساااااااااايعديه مقيتةل  ل    تاجب اتفوادع اإلتكررون ل 
أو إحاادى ألوالق ااي، ثم يقااد  اتناايلااب اتلااي  أو أحااد 

ة مشااا وع ي لفذكر  ،مسااايعديه اتفاضااار وط ب اإل  
سااااااااايعل من  24إتى ماكفل اتمااااااااا ح  الل  ،برأيه

وع ى اتفاكفل إصاااااداأل  .حماااااوته ع ى اتفاضااااار
 إماااي ،ق اااباتات و  اتاااذي داااد  إت  اااي ف اااه فر اتقراأل 

ليترفض أو اتقةول، ح أ منح اتفشاااااااااااااارع اتفاكفل 
 اتس قل اترقديريل ليتخي  اتقراأل.

بر ات  اااااذه اإلجراءات نجاااااد أن اااااي تنر اااااع حق 
ماادوأل اتقراأل  الل فاتفواطن ن ليتفاي فل اتليدتل، 

ساااايعل فقط ت يوفر أي ضاااافي  من ضاااافينيت  24
اتفاي فل اتليدتل، لا أ ت يلقر اتفواطن ن حق م 
ل بداء دفوع م واعرراضااااااااااااايت م ع ى  ذه اإلجراءات 

، ياتفجا اال لاق م، وباايعرةاايأل اتاجااب إجراء تاق ق اا  
اتااذي نت ع  ااه اتقااينو  اتةراءة نااه ينر ااع مةاادأ  فاا

اتخي  إجراء   تع أ  43  14اتفيدة قفر ا سااايسااار 
جريفااال داااد ثةرااات اتاتاجاااب أثنااايء اتراق ق ي  اااد أ  

و ذا يرليألض مع ضاااااااااااااافينيت اتفر م  .ع ى اتفر م
  44.اترر تقضر لأنه بريء حرى يرةت  الف  تع

                                                           
إدانرااه فر ماااي فاال دااينون اال تك اال تااه ف  ااي قاتفر م برئ حرى ترةاات  43

يل يجب أ  يكو  ته ضاااااااااافينيت اتدفيع عن ن سااااااااااه، وكل مر م فر جني
 .ماي  يدافع عنهق

مؤسسل اتاق، قمالحظيت مؤسسل اتاق ع ى مشروع اتقراأل لقينو   44
اسااررجلت ق  https://bit.ly/2Eh6yF1( ”لاتفلدل ت جرالم اإلتكررون 

  .20/4/2018بريألي  

ي نمااات   ليتشاااق ا   ر من 39/2 في أ  اتفيدة ق
ع ى أ  دراأل اتفاكفل ليتاجب يجب أ  يادد مدة 

تزيد  ذه اتفدة عن سرل أش ر،  أتاتاجب، ويجب 
مي تم يرم تجديد ي وفق ي تذات اإلجراءات اترر صدأل 

 ،ب ي دراأل اتاجب، أي لقراأل من ماكفل اتماااااااااااااا ح
بنيء  ع ى ط ب اتنيلب اتلي  أو أحد مسااااااااااااااايعديه. 

ي اتفيدة ق   من  ات 50و ذا مي نماااااات ع  ه أيضاااااا 
اتقراأل لقينو ، اترر نمااااااااااااااات ع ى ماروييت اتقراأل 
اتقضااااااااااااااايلر، ومن ضاااااااااااااافن ي تاديد مدة اتاجب، 
 وبيتريتر ف   حجب اتفوادع اإلتكررون ل ت ل إجراء  

اتقراأل لقاااااااينو  ماااااااي  ر  يااااااااددتم ي. وتكن دالفااااااا  
نااااااه إجراء إح ااااااأ  ،اإلجراءات اتالحقاااااال ت اجااااااب

ء اتراق ق تاق قر وجب ع ى اتن يلل اتليمل للد إن ي
وانر اااااايء ماااااادة اتاجااااااب ات جوء ت فاكفاااااال وعرض 

إ  كاااينااات داااد اتااادعوى ع   اااي ت ةااااأ فر اتجريفااال 
 45تفت فلال  أ  ت.

نماااااااااوص اتقراأل لقينو  تشاااااااااددت ليتاجب   في أ 
  منه ع ى 30ح أ نمااااااات اتفيدة ق ،لشاااااااكل كة ر

ا مل وميت عن مودع  عقوبل تكل من نشاااااااااار دمااااااااااد 
ا مل وميت   تكررونر تم حجةهإ ق ل من نشااار دماااد 

ل فر اتفيدة اإلتكررون تم يرضافن اتقراأل لقينو  اتسايبق لشاأ  اتجرالم  45
  منه، أي تاديد يرل ق لفدة اتاجب وإنفي ترك ي صاااالح ل تقديريل 40ق

 ت قيضر.
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عن مودع إتكررونر ماجوث لفوجب أحكي  اتفيدة 
  من  ذا اتقراأل لقينو ، ليسااااااااااارخدا  أنظفل أو 39ق

تكررونر  يلاايدااب لاايتاةل ماادة ت إمودع أو تقة ق 
تقل عن ثالثل أشااااا ر، أو لقرامل ت تقل عن ميلرر 

تف ديناايأل أألدنر، أو أديناايأل أألدنر، وت تزيااد ع ى 
ي، أو لك راااي ماااي يلااايدت  اااي لااايتلف ااال اتفراااداوتااال داااينونااا 
ي تاقوق وحريايت . اتلقوبر نق و اذا يشااااااااااااااكال انر اي ا 

اتفواطن ن من حريااااااال ألأي وتلة ر، أو حق فر 
 46.اتامول ع ى اتفل وميت

 في أ   ذه اتلقوبيت ت ترنيسب وات لل اتفنموص 
ا تاريل ا فراد فر  ع  ه، ف ر تشاااااااااكل ألادع ي وت ديد 

لشاااااااااااكل طة لر، و ذا مي يلرف اترلة ر عن آألال م 
ق اتذي يقماااااااااااااااد له وجود chilling effectلفةدأ ق

إجراء دينونر يجلل اتفواطن ن مررددين فر مفيألسل 
حقود م اتشااااااااااارع ل، و تع  وف ي من اتنريلج اتجزال ل 

 47اتفررتةل ع ى  تع.

 ذتع ف   عقوبل اتاةل  ر من اتلقوبيت اتسااااايتةل 
ق واتارييت، ت اريل اترر ترليألض مع م  و  اتاقو 

  34  من اترل  ق اتلي  ألدم ق26فقد أشاااااااااايأل اتةند ق

                                                           
  تسااااااااااااانل 16 ذه ميدة مسااااااااااااارادثل، تم توجد فر اتقراأل لقينو  ألدم ق 46

، وتكنه تضااااااااااافن عقوبل إضااااااااااايف ل ت فوادع اترر ترجيوز اتاجب 2017
  منه ع ى أنه قيليدب ليتاةل مدة ت تقل 31نت فر اتفيدة قح أ 

عن ثالثل شاااا وأل، وبقرامل ت تقل عن  فساااافيلل دينيأل أألدنر، وت تزيد 
عن أتف دينيأل أألدنر كل من دي  ليسااارخدا  أنظفل، أو مودع أو تقة ق 
 إتكررونر  ترجيوز اتاجب اتف روض لفوجب أحكي   ذا اتقراأل لقينو .ق

إتى أنه قيجب ع ى اتقوان ن اتفنظفل ت ق ود اتواألدة 
ع ى حرياال اترلة ر أت تنت ع ى جزاءات ترناايفى 

  من  ات 47مع اتل ااد اتاادوترق، و كر فر اتةنااد ق
اترل  ق أناااه يجاااب ع ى قاتااادول ا طراف اتا قااال 

يب ل واتجزاءات اتف رطل. كفي ت تر يدي اترداب ر اتلق
ينةقر فر أي حاااايل من ا حوال، اإلدراأل برقة ق 
اتقينو  اتجنيلر إت فر أشاااااااد اتايتت  قوألة، وأت 
تكو  عقوباال اتسااااااااااااااجن ع ى اإلطالق  ر اتلقوباال 

 اتفنيسةلق.

 ذه اتةنود لشاااكل صاااريح أ  عقوبل اتاةل  توضاااح
ترناااااايفى مع مةاااااايدئ اتل ااااااد اتاااااادوتر ومع اتاقوق 

ارييت لشااكل أساايساار، وأن ي عقوبل غ ر منيساةل وات
 ي فلااال من ا فلااايل اترر جرم اااي اتقراأل لقاااينو  

 لشأ  اتجرالم اإلتكررون ل وعيدب ع   ي ليتاةل.

اجب اتفوادع اإلتكررون ل ت اتفنظفل ذه  ر اتفواد 
فر اتقراأل لقينو  لشاااااااااااأ  اتجرالم اإلتكررون ل، اتذي 

ي تدى اتفجرفع  ات  ساااااااااااق نر عند آثيأل جدت  واسااااااااااال 
سن ه ل اتس قل اترن  ذيلو تع لسةب اسر راد   صدوأله

نه تم يراع اتاقوق واتارييت أح أ نجد 48إصاااداأله،و 

47  Columbia Law Review,” The Chilling Effect in 
Constitutional Law” (1969), (https://www.jstor.org 
/stable/1121147) (retrieved on 2019/10/12). 

اتفركز ات  ساق نر تسارقالل اتفايمية واتقضاية مسايواة، قوألدل مودف  48
لشااأ  اتقراأل لقينو  لشااأ  ماكفل اتجنيييت اتكةرى واتقراأل لقينو  لشااأ  
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نه تم ياقق أفر كر ر من مواده، ليإلضااااااااااااااايفل إتى 
اترواز  ب ن حقوق وحريااااااايت اتفواطن ن واتق ود 

ا مر اتذي يوجب   اتف روضاااااااااااال ع ى مفيألساااااااااااار ي
 49اد.اترشك ع بدسروأليل  ذه اتفو 

 المبحث الثالث

 الواقع العملي لحجب المواقع اإلخبارية

حجاااب اتلااادياااد من اتفوادع  2017اتلاااي   شاااااااااااااا اااد
من  اتدراأل  ت عدةاإل ةيأليل فر ف سق ن، فقد صدأل 

لاجاااب أ رر من فررات مررااايت ااال  اتنااايلاااب اتلاااي  فر
ي   29 ي إ ةااايأليااا  ا مر اتاااذي آثااايأل غضااااااااااااااااب مودلااا 

اتفواطن ن واإلعالم  ن، كفااي أنااه آثاايأل فضااااااااااااااوت م 
و تع ت قفوض اتذي أحيا ليتقراأل، ف م يرم اإلعال  

وتذتع ساااااااااااااا رنيول  50عنه أو حرى تة  غ اتفوادع له.
اتفق ب ا ول اتايتل اتوادل ل اترر حماااااااااااااا ت، ثم 

                                                           

اساااااااااررجع بريألي  ق  https://bit.ly/2Pmbu1Kقلق اإلتكررون اتجرالم 
24/5/2018.  
 ل تاقوق اإلنساااي  ديوا  اتفظيتم، قمذكرة دينون ل حول ات  ئل اتفسااارق 49

لق اإلتكررون االشاااااااااااااااأ  اتجرالم  2017  تسااااااااااااااناال 16اتقراأل لقااينو  ألدم ق
  .20/4/2018اسررجع بريألي  ق  https://bit.ly/38BPyasق

مرب اتواديل، قحجب اتفوادع اإلتكررون ل ل  سااااااااااااااق ن.. احرالل فوق  50
 http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/articleق اتحااااااااااراااااااااااللق

  .28/4/2018اسررجع بريألي    ق/2017/07
 اتفرجع اتسيبق. 51
ات و ، قاتنيلب اتلي  يقرأل حجب موادع إ ةيأليل مقربل من ف سااااااااااااق ن  52

  https://paltoday.ps/ar/post/125417فرح ليتضاااااااااااااا ل وغزةق ق
  .28/4/2019اسررجع بريألي  ق

 ر  وكيتل ددس  2017اتفوادع اإل ةيأليل اترر تم حجة ي فر عي   53
ماجوث ، وكيتل ددس برس قيلفل حيت ي  ، وكيتل صاااااااااااااا ي اإل ةيأليل ق

ساااااااااااااا لرض اتفق ااب اترااينر اتجااينااب اتقااينونر ت ااذا 
 واتدوت ل. ت  سق ن لاترشريليت ابنيء  ع ى  ،اتقراأل

مواقع ال المطلرب األول: حرا ت نراةررررررررريرة لحجرب
 خباريةاإل

 16مااااي يقاااايألث  2017 يون و 15براااايألي  حجااااب 
ي إ ةيألي ي فر ف سااااااااق ن، لفوجب دراأل صاااااااايدأل  مودل 

شااااااااااااااركيت ات  سااااااااااااااق ن ل اتفزودة ت من اتنيلب اتلي  
بل  ،نررنت، وتم يرودف اتاجب عند  تعتخدمل اإل
حرى  ، ل من اتقراألات لاجب موادع أ رى تةله س س

ي تم حجة  29ب غ عدد ي   يون و الل شااااا ر  يمودل 
ي  ذه اتساااااااااايلقل  2017،51من عي   وتم تكن أيضاااااااااا 

ا وتى من نوع ي فر ف ساااااااااااق ن، فقد صااااااااااادأل دراأل 
، نت ع ى حجب للض 2011مشااااااااااااايله فر عي  
تفاات  53وجف ع  ااذه اتااايتت 52.اتفوادع اإل ةاايألياال

قماجوث ، وكاايتاال اترأي قيلفاال حاايت ااي  ، ف سااااااااااااااق ن اآل  قماجوث ، 
وكيتل ف ساااااااااق ن برس قيلفل حيت ي  ، أحوال اتة د قيلفل حيت ي  ، آألان وز 
قيلفاال حاايت ااي  ، اتكراماال برس قيلفاال حاايت ااي  ، اتدمااااااااااااااى ات ضااااااااااااااايل اال 

أمد تإلعال  قماجوث ، مودع فرح قماجوث ، فراس برس قماجوث ، 
م ديي قيلفل حيت ي  ، صااااااااااااا  ل ف سااااااااااااق ن قماجوث ، وكيتل شاااااااااااا يث 
قماجوث ، أميمل قماجوث ، مودع كريلب اتقساااي  قماجوث ، صاااوت 
فرح اإل ةيألي قيلفل حيت ي  ، اتفركز ات  ساااااااااااااق نر تإلعال  قماجوث ، 

ي  ، إ وا  أو  تين قيلفااال حاايت اااي  ، مودع حركاال حفااايس قيلفااال حاايت ااا
شااااااااا ي قماجوث ،  -اتلفل اتجفي  ري قيلفل حيت ي  ، ف ساااااااااق ن تإلنةيء

م وضاااا ل فرح قماجوث ، مودع ف سااااق ن ت اواأل قماجوث ، ف سااااق ن 
ناااات قماجوث ، أ  تياااات برس قماجوث ، مودع إجناااايد اإل ةاااايألي 
قماجوث ، صا  ل اترسيتل قماجوث ، و ذا بنيء  ع ى مي توصل إت ه 

ي لاااأ  مااادىقل واتاريااايت اإلعالم ااال اتفركز ات  سااااااااااااااق نر ت رنف ااا ق، ع فااا 
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 2017  تلي  16لقينو  ألدم قدةل صاااااااااااادوأل اتقراأل 
لشااااااااااأ  اتجرالم اإلتكررون ل، و ذا مي ساااااااااا وضاااااااااااه 

 اتفق ب اترينر.

و جااه دراأل اتناايلااب اتلااي  لاجااب اتفوادع اإل ةاايألياال 
نررنت، دو  دة تخدمل اإلت شركيت ات  سق ن ل اتفزو ن 

تة  غ اتفوادع اترر تم حجة ااي ب ااذا اتقراأل، أو حرى 
أل من  الل إعالم ااااي لااااي مر، فقااااد ع فاااات لاااايتقرا

اتفواطن ن اتذين ددموا شااااااااااااااكوا م تلد  ددألت م ع ى 
دع، كفي ألفض اتنيلب اتلي  اإلدتء ااتوصاااااااااااول ت فو 

لأي تماااااااريح صاااااااا ر حول  ذا اإلجراء، و ذا مي 
 لاتةيحر تاتفوادع اإل ةيأليل اترر اساااااااااااااارقيع هأ دت

  54اترواصل مل ي.

دو  أ   ،وتلل  مسأتل اتاجب جيءت لشكل م يجئ
اء دينونر مساةق ضاد للض اتوكيتت خذ أي إجر ر  ي  

موادل اااي ق فاااي  و اتاااايل مع وكااايتااال  تاترر حجةااا
لاااااايتقوان ن  أن ااااااي م رزماااااال اترر أ اااااادت شاااااااااااااا اااااايث 
ت و  ،بيتريتر ت يوجد مي يوجب حجة ي. و ات  سااق ن ل

أساااااااااااةيث ومةرألات حق ق ل ودينون ل تلف  ل  يوجد أي
                                                           

 ، وت ل 2018قاتايتلق مي ب ن ا دواس مرمااا ل بريألي  ات ات قابريل 
 تيألي  نشر اتوألدل.

 .2018ابريل  26وكيتل ش يث اإل ةيأليل. مقيب ل  يت  ل.  54
ساااا  في  اتلفوأل، مو ف فر دساااام اإلنريج بوكيتل شاااا يث اإل ةيأليل.  55

، أجرا ي اتفركز ات  سااق نر ت رنف ل 2017وت وي 4مقيب ل منشااوألة بريألي  
  https://bit.ly/2EfZLLFقواتارييت اإلعالم ل مدى. مروفرة ع ى 

 . 24/5/2018اسررجلت بريألي  ق

قد حيوتت للض اتوكيتت اترواصااااااال مع ت .اتاجب
فوأل ع ف ااااي لااااأمر اتاجااااب تفلرفاااال  اتناااايلااااب اتلااااي 

ا سااااااةيث، إت أن ي تم تساااااارقع اتامااااااول ع ى أيل 
 وع م للض كفي ،اجبمل وميت حول أساااااااااااااةيث ات

ع ى منيطق    اتاجب يقرماااااااااااااارلأ ذه اتوكيتت 
من  الل ، اتساااا قل ات  سااااق ن ل فر اتضاااا ل اتقرب ل

 55تإلنررنت.تواص  م مع اتشركيت اتفزودة 

اترر تمادأل فر غزة، تلد صاا  ل ف ساق ن ات وم ل 
ؤ ي إحدى اتفوادع اترر تم حجة ي، اترر يشااااااااااااكل درا

%، ب نفي يريلل ي اتجف وأل 60اتضااااااااااا ل اتقرب ل  فر
فر غزة عةر نسااااخر ي اتوألد ل اتماااايدألة  ني ، ف ر 
صاااااااا  ل تلفل لشاااااااكل مسااااااارقل، ت يوجد أساااااااةيث 

و ات ا مر ينقةق ع ى وكيتل  56واضااال تاجة ي.
األ لااااااأنااااااه م اااااايجئ اترر اعرةرت اتقر  قداااااادس برسق

ن ااي تم تكن ع ى ع م إ ا إومج ول اتفلاايتم، ح ااأ 
 ااااااي   ااااااذا اتقراأل مجرد حجااااااب ت فودع أ  حظر ا 

  57ت لفل، في موأل مة فل.

إييد اتقرا، ألل ل تارير صاااا  ل ف ساااق ن ات وم ل اتمااايدألة فر غزة.  56
، أجرت ي اتجزيرة نت، مروافرة 2017يون و 16مقيب ل منشااااااااااااااوألة بريألي  

 www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/6/عااااا اااااى ق
  .28/4/2018اسررجلت بريألي    ق/16
احفد اتة ريوي، مارأل فر وكيتل ددس برس. مقيب ل منشاااااااااااوألة بريألي   57
، أجرا ي اتفركز ات  سااااااااق نر ت رنف ل واتارييت اإلعالم ل 2017وت وي 4

اسااااااررجلت بريألي  ق  https://bit.ly/36BJ5uwقمدى، مروافرة ع ى 
24/5/2018.  
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ي ت ةيحرل لأ  عف  ل حجب  ذه  تع يلقر  انقةيع 
اتفوادع ألبفي كينت مرتةقل بوديلع س يس ل أ رر من 
 داااااينون ااااال، وإ  تم تق  ف اتر فااااال لااااا ثااااايألة اتنلرات

ت  ااي دالفااي إاتازب اال واتقاايل  اال اترر يرم اتساااااااااااااارناايد 
فر حيل عد  وجود أسااااااااااااااةيث  ، قواتب وت م جي زة

 حق قل ودينون ل ت اجب. 

إ  اتفوادع اإل ةيأليل تم يكن تدي ي ع م لقراأل اتنيث 
اتلي ، ومي زال للضااا ي يج ل ساااةب اتاجب، ح أ 
تم يرم اإلفماايب عن اتسااةب اتذي دفع اتنيلب اتلي  

مرل  ذا اتقراأل، وتكن صدأل تمريح واحد  إلصداأل
طيألق قعن اتاكومل من  الل اتنيطق ليسااااااااااااااف ي 

  للض اتفوادع اتفاظوألة إداايل ف ااه ق  ألشاااااااااااااافاايوي 
ي تر ر ات رناال وت 20اترر يزيااد عاادد ااي عن ق   مودلاا 

ترو ى اتفماااااااااااااااااداد اااال واتف ن اااال فر نقاااال ا  ةاااايأل 
و ني  58واتفل وميت اتفرل قل ليتشااااااااأ  ات  سااااااااق نرق.

يؤٌل عن مدى صااااااااااال  ذا اتت ي ، ع ى يروأل تساااااااااا
اترغم من أ  اتفسااااااااااااااؤوت ن عن اتفوادع اإل ةااايأليااال 

 أ دوا اترزام م ليتقوان ن وعد  مخيت ر ي.

ونر جااااال ت اااااذا اتقراأل دااااايمااااات اتلااااادياااااد من اتفوادع 
اإل ةيأليل للدد من اتخقوات اترماال ديل تفواج ره، 

                                                           
شااةكل أج يل اإل اع ل، قاتاكومل  دراألات حظر اتفوادع صاادألت وفق  58

اسااااااررجلت   قhttp://www.arn.ps/archives/199807اتقينو ق ق
  .28/4/2018بريألي  

مرل اتود يت اتحرجيج ل، واتخي  للض اإلجراءات 
ترجايوز اتاجاب. وازديايد اعرفايد  اذه اتفوادع   الات ن  

اإل ةيأليل ع ى وسااااااااااااااايلل اترواصااااااااااااااال اتجرفيعر، 
ليإلضاايفل إتى اساارفراأل عف  ل اترشاايوأل مع اتج يت 

اترر فر حيل فشااااااااا  ي، سااااااااارقو  نقيلل و اتفخرمااااااااال، 
 جوء إتى ماكفل اتلدل اتل  ي ترفع يتاتماااااااااااااا   ن ل

و اااااذا ماااااي تجاااااأت إت اااااه وكااااايتااااال اتقااااادس  59.اتاجز
داايماات لاايتقلن لقراأل اتناايلااب اتلااي  فقااد ألياال، اإل ةااي

لااااايتاجاااااب أماااااي  ماكفااااال اتلااااادل اتل  اااااي برا  هللا، 
اسااارقيعت اتاماااول ع ى نساااخل من دراأل اتنيلب و 

اتلي  من  الل اتفاكفل، ومي زاتت اتوكيتل لينرظيأل 
 60.دراأل اتفاكفل

 في وديمت مؤسااااساااال اتاق ل ألساااايل بالغ ن ت فقرأل 
اتخاايص فر ا مم اتفرااادة اتفلنى برلزيز وحفاايياال 

، قداف د كييقاتاق فر حريل اترأي واترلة ر اتسااااااااا د 
  16تضاااااااااااااافني مالحظيت ي ع ى اتقراأل لقينو  ألدم ق

لشاااأ  اتجرالم اإلتكررون ل، وانر ي يت  2017تسااانل 
 16يألي  حرياال اترأي واترلة ر فر ف سااااااااااااااق ن، وبراا

أألسااال اتفقرأل اتخيص مذكرة إتى  2017أغساااقل 
تضاااااااااااافنت مالحظيته ع ى  ،اتاكومل ات  سااااااااااااق ن ل

شااةكل أج يل اإل اع ل، قاتاكومل  دراألات حظر اتفوادع صاادألت وفق  59
اسااااااررجلت   قes/199807http://www.arn.ps/archivاتقينو ق ق

  .28/4/2018بريألي  
قيشاااااااااااااا ر  2018إبريل  26وكيتل اتقدس اإل ةيأليل. مقيب ل  يت  ل.  60

 اتةاأ إتى حيتل اتدعوى ودت إجراء اتفقيب ل .
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 يصاااااااال ف في يرل ق ليتفمااااااااق ايت  ،اتقراأل لقينو  
ات ضاااااااا يضاااااااال واتلقوبيت اتقيساااااااا ل اترر تضاااااااافن ي، 
وكااااااذتااااااع اتنمااااااااااااااوص اتفرل قاااااال لاجااااااب اتفوادع 

نررنت ليترليو  وإتزا  مزودي  دمل اإل ،اإلتكررون ل
 ج زة ا من ااااااال فر جفع و ز  اتة نااااااايت مع ا

وغ ر اااااي من  ،ساااااااااااااانوات 3واتحر اااااايم ب ااااااي مااااادة 
اتنر ي يت اتواألدة فر اتقراأل لقينو ، ليإلضاايفل إتى 
اتنر ااااااي اااااايت اترر حماااااااااااااا اااااات فلال  من اعرقاااااايل 

ي اتكررون  ي  30وحجب مي يقيألث  ،تمااااااااااا   ن مودل 
 61.لقراأل من اتنيلب اتلي 

ا دادمات ات 2017سااااااااااااااةرفةر 10برايألي  و  اكومال ألد 
ع ى مااذكرة اتفقرأل اتخاايص ترلزيز وحفاايياال اتاق 
فر حريااال اترأي واترلة ر، وكاااي  ألد اااي ف فاااي يرل ق 
لاجاب اتفوادع اإلتكررون ال، أ  اتفايدة اترر نظفت 

  احروت ع ى مجفوعاااال من 40اتفاااايدة قاتاجااااب 
، فارى يرم تكررونرإاتضااااااااااااااوالط تاجااب أي مودع 

تفاكفل اتاجب ت بد أ  يمدأل حكم دضيلر من ا
اتفخرمااااااااااااااال، وت بد أ  تروفر إحدى اتايتت اترر 

، وبااايترااايتر   من اتقراأل لقاااينو  40 كرت اااي اتفااايدة ق
كفي ف    ذه اتفيدة جيءت مر قل واتفواث ق اتدوت ل، 

                                                           
عمي  عيبدين، ألل ل وحدة اتفنيصرة اتفا  ل واإلد  ف ل فر مؤسسل  61

 .2018إبريل  28اتاق، مقيب ل شخم ل، 
ود مؤسسل اتاق فر مواج ل دراأل لقينو  اتجرالم ج  عمي  عيبدين، 62

 .69 ، 2018مؤسسل اتاق، ألا  هللا  ق لاإلتكررون 

أ  اتفماااااق ايت اتواألدة ف  ي ت سااااات مماااااق ايت 
اتقينو  ا سايسر فر فقد تم اسارخدام ي  ،فضا يضال

فساااااااااااااااأتل اتفسااااااااااااااايس مرل اتنظي  واآلداث اتليمل، ف
ليتنظي  واآلداث اتليمل  ر ساااا قل تقديريل تقيضاااار 

 62اتفوضوع.

أماااي ف فاااي يرل ق برد اااي ع ى حااايتت اتاجاااب اترر 
، فقد ديتت أ  اتاجب تم لفوجب  حماااااااااااااا ت فلال 
دراأل دضااااايلر صااااادأل حساااااب اتقوان ن اتفلفول ب ي، 
ا إتى وجود دضاااااااااااااييي تاق ق ه تدى اتن يلل  واسااااااااااااارنيد 

ع واتقيلف ن ع   ي تفخيت ر م اتليمل لاق  ذه اتفواد
 63ت قوان ن اتفلفول ب ي فر ف سق ن.

وبيترد ع ى ا ساااااااااااةيث اترر أوألدت ي اتاكومل، فر  
ي مع  64 40اتةدايل ف   نت اتفيدة ق جيء مرنيدضاااااااا 

وضااااااااافينيت اتفاي فل  ،أحكي  اتقينو  ا سااااااااايسااااااااار
  من اتل اااد 14اتلااايدتااال اتفة نااال فر نت اتفااايدة ق

س يس ل، كفي أ  اتفدن ل و اتدوتر اتخيص ليتاقوق ات
نت  ذه اتفيدة ياروي ع ى ممق ايت فض يضل 
لاااايجااال إتى تاااادياااد، ففمااااااااااااااق ح اتنظاااي  واآلداث 

وت  ،اتليمل ممااااااق ح فضاااااا يض لايجل إتى تاديد

 .اتفرجع اتسيبق 63
لشأ   2018  تسنل 10  من اتقراأل لقينو  ألدم ق39مشيب ل ت فيدة ق 64

ل، وبيتريتر في   ذه اتفيدة تنر ع  ات ا حكي  اترر اإلتكررون اتجرالم 
   واترر سةق إيضيح ي.39قانر كر ي اتفيدة 
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يفكن تركه كساااااااا قل تقديريل تقيضاااااااار اتفوضااااااااوع، 
 فالبد من وضع تلري  واضح ت ذه اتفمق ايت.

أمي ف في برل ق لمدوأل دراأل دضيلر لاجب اتفوادع 
اإل ةيأليل مال اتدألاسااال، ف نه عند صااادوأل أي دراأل 

 يشااااااخماااااا  أ ي  دضاااااايلر لاق أي شااااااخت سااااااواء 
وجب تة  قه ليتاكم، كفي وجب  ي أو اعرةيألي   يطة ل   

  أ  يكو  دد ب  غ ابرداء  ليتدعوى اترر ألفلت ضاااااده
بنيء  ع ى إت أنه  .حرى يسااااارق ع اتدفيع عن ن ساااااه

اتفقااااااايبالت اترر أجرت اااااااي اتةااااااايحرااااااال، مع اتفوادع 
 ،اإلجراء اتم يرم مرل  ذ ،اإل ةيأليل اترر تم حجة ي

و و من أ م إجراءات اتفاااي فاال اتلاايدتاال، ف م يكن 
ت م ع م لقراأل اتنيلب اتلي  ليتاجب أو حرى لسةب 
 ااذا اتقراأل، كفااي أ   ااذه اتفوادع صاااااااااااااارحاات لااأن ااي 

 دأل عن ي أي مخيت ل.  م رزمل ليتقينو  وتم يم

المطلب الثاني: قرار النائب العام بالحجب في ظل 
 التشريعات الوطنية والدولية

للاااااااد اتطالع ع ى اتقراأل وماااااااي أحااااااايا لاااااااه من 
ماللساااااااايت، وجب اتةاأ فر صاااااااااره من عدم ي، 

فر ومدى مراعيته ت رشااااااااااااااريليت اتوطن ل واتدوت ل. 
اتةااادايااال وجاااب مالحظااال أ  جف ع دراألات اتاجاااب 

كاينات دةاال صااااااااااااااادوأل اتقراأل ر يلاايتج ااي اتةاااأ، اتر
اتذي صااادأل بريألي   2017  تسااانل 16ألدم ق لقينو  

، ومع  تاااااااع فااااااا   اتقراألات اترر 2017يوت و  9

أصدأل ي اتنيلب اتلي  تشكل انر ي  ي تفنظومل حقوق 
وحرييت اإلنسي ، ومخيت ل ت رشريليت اتوطن ل اترر 

  دةل صدوأل اتقراأل لقينو  لشأ  ذه اتاقوق نظفت 
، لااايإلضااااااااااااااااايفااال إتى أ  دراألات اتجرالم اإلتكررون ااال

ي ت قراأل لقينو  ألدم ق   تسنل 10اتاجب مخيت ل أيض 
اتذي تم ايضااااااااااااااايحه ومليتجل اتاجب من  2018

 الل نمااااااااااااااوصاااااااااااااااه، من أجال ملرفال اإلجراءات 
 .اتواجب اتق ي  ب ي فر حيل حمول حيتت مشيب ل

ي ت فواث ق اتادوت  ل إ  دراأل اتنايلاب اتلاي  جايء مخايت ا 
و تع  نه يشااكل انر ي  ي   اتخيصاال لاقوق اإلنسااي 

تاريل اترأي واترلة ر وحريل اتمااااااااااااااايفل واتاق فر 
اتنشاااار، ف و يفنع اإلعالم  ن من مفيألساااال حقود م 
وحريايت م لايتنشاااااااااااااار وإيمااااااااااااااايل اتاقايلق، وبايتريتر 

  من اإلعال  اتلاايتفر تاقوق 19مخاايت رااه ت فاايدة ق
دت ع ى حق كل شاااااااااااااخت شاااااااااااااد  اإلنساااااااااااااي  اترر 

 عن ألأيه دو  أي د د. لففيألسااااااااااااااال حريره ليترلة ر
  من اتل اد اتادوتر 19 اذتاع فا ناه مخايتف ت فايدة ق

 تنماااااا ، ودداتخيص ليتاقوق اتفدن ل واتساااااا يساااااا ل
د حرياااال تق  اااا تع ى حرياااال اترأي واترلة ر، وأجاااايز 

ودد قاال، تم يرم ضاااااااااااااافن شااااااااااااااروا ماااددة  اترلة ر
 مراعيت ي فر دراأل اتنيلب اتلي .

ي تفةاااادأ ات ات   كفااااي أ   ااااذا اتقراأل جاااايء مخاااايت اااا 
، ف و دد ميألس صاااااااالح ل تم ينت اترالثر ا جزاء

ع   اااي اتقاااينو ، ف م يفنااااه اتقاااينو  اتمااااااااااااااالح ااال 
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ل صااااااااداأل دراألات لاجب اتفوادع اإل ةيأليل، كفي أ  
اتقراأل تم يأت مساااااااااااااةة ي تنةاأ فر اتجزأين اآل رين 

تافييل اتقراأل صااااااااايدأل ا و في أ  يكو   ،من ات ات
اتفيدة أحد ا  داف اتفشااااااااااااااروعل اتواألدة فر نت 

  من اتل ااااااد اتاااااادوتر لاااااايتاقوق اتفاااااادن اااااال 19/3ق
اتذي  اتق د  يكو   ني  تنيسااب ب ن أو  ،واتساا يساا ل

، ا مر اتاااذي ت ات ااادف اتفراد حفاااييراااهتم اتخاااي ه و 
 اتاجب.سةب  ملرفليفكن فامه دو  

 دراأل اتناايلاب اتلااي  حق اتفواطن نذتاع فقااد انر ااع  اا
اتاااذي تم  فر اتوصااااااااااااااول إتى اتفل ومااايت وتةااايدت اااي

تنظ فه فر مةيدئ جو ينساااااااااةري ومةيدئ تشااااااااا وانر 
، وبيتريتر ف   دراأل اتاجب جيء ساااااااااااايلقل اإلشاااااااااااايألة

ي. ي ت فواث ق اتدوت ل واترشريليت اتوطن ل أيض   مخيت  

ل دراأل اتاجب من اتنيلب اتلي ، مخيت ل تفي شااااااااااااااك  
ت رميص وألد فر اترشريليت اتوطن ل لخموص ا

فر إصااااااااداأل اتقراأل ليتاجب، فيتقينو  ا ساااااااايساااااااار 
حظر فرض اتق ود ع ى نت ع ى ي  27/3 دةماايق

ي ت قااينو  وبفوجااب حكم  وساااااااااااااااايلاال اإلعال  إت وفقاا 
دضااااايلر، وبيتريتر ف   ات رمااااايص ل صاااااداأل أمر 
حجب اتفوادع اإل ةيأليل  و تج ل دضاااااااااااايل ل وت ل 

                                                           
اتقضااااااااايء اإلداألي ب ن اتقضااااااااايء واترقة ق ف د عةد اتكريم أبو اتلرم،  65
 .306  2005 داأل اترقيفل ت نشر واتروزيع،عفي   ق

انر ي  ي  51اتفركز ات  سااااااااااااق نر ت رنف ل واتارييت اإلعالم ل مدى، ق 66
ضااااااااااااااااااااد اتاااااريااااااايت اإلعااالماا ااااااال فاار فاا سااااااااااااااااقاا اان  ااالل حاازياارا ق 

، هدا  دراأل تنيلب اتلي ، و ذا سااااااااةب من أسااااااااةيث انل
، ح أ تم يرم مراعية ألكن ات رماااااااااااايص فر اتقراأل

  65يجب مراعيته فر جف ع اتقراألات. و و ألكن

ألدم   من اتقراأل لقينو  39وكذتع نماااااااااااات اتفيدة ق
ع ى إجراءات صااااااااااااااادوأل اتقراأل  2018  تلي  10ق

يتقراأل يمااااااااااااااااادأل من فااالاجاااب اتفوادع اإل ةااايأليااال، 
يلب اتلي   الل ماكفل اتمااااااااا ح للد إحيتره من اتن

 نيلب اتلي  ت  ات رميص ت ل  تع أسيعل،  24
فقراأل اتناايلااب اتلااي  منلااد  وغ ر م ز   ،باال ت فاااي م

 فر  ذه اتايتل.

أضااااااااااااااف إتى  تااع لااأ  دراأل اتناايلااب اتلااي  تم يااأت 
مسااااةة ي، ف م يرم اإلفماااايب عن دراأل اتنيلب اتلي  أو 
حرى عن ا سااااااااااااااةاايث اترر دعاات إتى حجااب  ااذه 

رغم من أ  اتقراأل لقينو  لشااااااااااااااأ  اتع ى 66،اتفوادع
دااد حاادد اتااايتت  2018تلااي  اتجرالم اإلتكررون اال 

اترر يجوز ف  ي اتاجب ع ى سااة ل اتاماار وت ل 
 ، فكااي  ع ى اتناايلااب اتلااي  39اتفراايل فر اتفاايدة ق

ليترغم من كو   ،أ  يوضااح  ذه ا سااةيث فر دراأله
ي  كفي أنه .تلد  ات رمااااااااااااااايص   ذا اتقراأل منلدم 

ع ى ماكفااال اتماااااااااااااا ح عناااد اتخاااي  اااي دراأل ا  يجاااب

اسااااااااااااااررجع   قhttps://www.madacenter.org/article/1323/ق
  .30/11/2019بريألي  
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ليتاجب أ  تة ن ا سااااااااااةيث اترر دفلر ي إتى اتخي  
حرى ترفكن اتفوادع    اااااااذا اتقراأل فر حكف اااااااي

اإل ةيأليل من اتدفيع عن ن ساااااااااااااا ي، ومواج ل  ذه 
اتقراألات اتفجا اااال لاق ااااي، فاااا   تسااااااااااااااة ااااب اتاكم 

 67اتقضااايلر ألكن أسااايسااار من أألكي  صاااال اتاكم،
صاااااااااااااادأل اتاكم ليتاجب دةل ن ي   وبيتريتر حرى تو

اتقراأل لقينو  لشااااااااااااااأ  اتجرالم اإلتكررون ل وجب أ  
 يكو  اتاكم مسةة ي.

 ، فااي أ  دراأل اتناايلااب اتلااي  تم يرتةط لفاادة ماااددة
ع ى و تاااع بنااايء    لاااينر ااايل اااي تنر ر حااايتااال اتاجاااب

  تلاااي  10ألدم ق   من اتقراأل لقاااينو  39/2تفااايدة قا
دة عن ساااااااااااااارل تزيد  ذه اتف أتح أ يجب  ،2018
مي تم يرم تجديد ي، ف م يرم اإلفمااااااايب عن  ،أشااااااا ر

ت يصاااااا ل اتقراأل وتكن من اتواضااااااح أنه غ ر مرتةط 
، ا مر حيتل اتاجب و تع تسااااااارفراأل ،لفدة ماددة

اتذي يشاااااااااااكل مخيت ل  حكي  اتقراأل لقينو  لشاااااااااااأ  
 ل.اتجرالم اإلتكررون 

وت ل  ،كلقوباااال ودعويرة ن من  تااااع أ  اتاجااااب 
 قر كفي تم تنظ فه. و ذا يشااكل مخيت ل   جراء تاق

  من اتقينو  ا ساااااااااايساااااااااار اترر 15حكي  اتفيدة ق 
نمااات ع ى مةدأ اتفشاااروع ل، فقد تم اتاكم للقوبل 

                                                           
شااااارب دينو  أصاااااول اتفاي فيت اتفدن ل واترجيأليل عرفي  اتركروألي،  67

داأل   اتقاادسقاتجزء اترااينر  ا حكااي  واتقلن  2001  تسااااااااااااااناال 2ألدم ق
  .65  2014ات كر، 

و تع    دراأل  ،اتقينو  فر غ ر منمااااااوص ع   ي 
اتاجب دد صاااااااااااادأل دةل ن ي  اتقراأل لقينو  لشااااااااااااأ  
اتجرالم اإلتكررون اااال، كفااااي أ  جريفاااال  ااااذه اتفوادع 

واضاااااااااال بنيء  ع ى اتقراأل اتذي صااااااااادأل، مفي غ ر 
ي ت اذه اتفايدة من اتقاينو   يشااااااااااااااكال أيضاااااااااااااااي انر اي ا 

 .را سيس

وتو افررضااااااااااااااناااي أ  اتاجاااب اتاااذي تم كاااي  ب ااادف 
أي إجراء تاق قر، فاااا نااااه تم يرم مراعااااية  ،اتراق ق

دواعاااااد اتراق ق كفاااااي وألدت فر داااااينو  اإلجراءات 
، ح أ تم يرم مةيشرة 2001  تسنل 3اتجزال ل ألدم ق

إجراءات اتراق ق ا  رى ب دف اسركفيل اتراق ق، 
  منه ع ى قيجوز ت خمااااو  62فقد نماااات اتفيدة ق

يرو  أ  يقدموا توك ل اتن يلل اتدفوع واتق ةيت اترر 
وباااايتراااايتر يفكن ت فوادع  ."تقااااديف ااااي أثناااايء اتراق ق

اإل ةاااايألياااال بناااايء  ع ى  ااااذه اتفاااايدة تقااااديم دفوع ااااي 
ألض أوط ةااايت اااي توك ااال اتن ااايلااال، و اااذا تم يرم ع ى 

 .اتوادع

 أنه   من  ات اتقينو  ع ى63كفي نمت اتفيدة ق 
قيجوز ت فر م واتفجنر ع  اااااه واتفااااادعر لااااايتاقوق 

 قر م صااااااااااااااوأل ا من أوألاق اتفاادن اال أ  يق ةوا ع ى ن
فااي وتى ع ى اتن اايلاال  68،"اتراق ق أو مساااااااااااااارنااداتااه

  ، جريدة اتوديلع2001  تساااااااااااااانل 3دينو  اإلجراءات اتجزال ل ألدم ق 68
 .94ص ،2001/9/5، 38، عددات  سق ن ل
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اتلاااايماااال أ  توفر اتقراأل اتماااااااااااااااااايدأل لاق اتفوادع 
وتة ق م بنساااخل منه، ا مر اتذي تم يامااال أيضاااي 

اتنااايلاااب اتلاااي    الل اتاجاااب. وبااايترااايتر فااا   دراأل
وتفخاايت رااه  ،و تااع تألسااااااااااااااةاايث اتساااااااااااااااايلقاال  منلااد 

، 2003دل تلي  تنمااااوص اتقينو  ا ساااايساااار اتفل
مفاااي يررتاااب ع  اااه لاااأ  اتقراأل غ ر م ز   ي ج ااال 

سااااااااااواء تفزودي  دمل  ،من اتج يت اتفلن ل ليتقراأل
نررنااااااات، أو ت فوادع  ات اااااااي أو حرى ت فواطن ن اإل

اتاااااااذين تم انر اااااااي  حق م فر اتاماااااااااااااااول ع ى 
اتفل وميت من  الل منل م من اتوصاااااول إتى  ذه 

اتروجاااه اتفوادع، وتاااذتاااع وجاااب ع ى  اااذه اتج ااايت 
 ت قضيء واتقلن لقراأل اتنيلب اتلي  تلد  مشروع ره.

 الخاتمة

فر ضاااااااااوء مي ساااااااااةق ومن  الل دألاسااااااااال اتفواث ق 
اتدوت ل واتاقوق واتارييت فر اتفةاأ ا ول، ف   
ي  حجب اتفوادع اإل ةيأليل يشااااااااااااكل انر ي  ي صاااااااااااايأل  
ت اقوق واتارياااااايت اترر نظفر ااااااي  ااااااذه اتفواث ق، 

ر واتاقوق واتارييت و يصااااااااااااااال حريل اترأي واترلة 
اتفرتةقل ب ي. ح أ يشاااااااكل اتاجب انر ي  ي  حكي  

  من اتل اااد اتااادوتر اتخااايص لااايتاقوق 19اتفااايدة ق
  من اإلعال  19اتفدن ل واتسااااااااااااا يسااااااااااااا ل، واتفيدة ق

 اتليتفر تاقوق اإلنسي .

ي   ذتع ف   حجب اتفوادع اإل ةيأليل يشااااااااااكل أيضاااااااااا 
ليت انر ي  ي ت اقوق واتارييت اتفنظفل فر اترشااااااااااري

ات  سااق ن ل، و يصاال فر اتقينو  ا ساايساار اتفلدل 
د ع ى ضروألة احررا  حريل 2003تلي   ، واتذي شد 

اترأي واترلة ر وحريل اتمااااااااااااااايفل ومنع أي اعرداء 
ع ى  ااذه اتاقوق. و ااذا مااي يجلاال اتفواد اتنااي فاال 
تاجاااب اتفوادع اإلتكررون ااال، فر اتقراأل لقاااينو  ألدم 

إلتكررون ل غ ر لشاااااااااأ  اتجرالم ا 2018  تلي  10ق
دسااااااااااااااروأليل. إ  اتقراأل لقينو ، فر تنظ فه تايتت 
اتاجب، أوألد ممق ايت واسله فض يضل لايجل 
إتى توضاااا ح وت ساااا ر فر حدود ضاااا قل، لفي يرالء  
ا ات ات اترالثر ا جزاء،  مع اتفواث ق اتدوت ل ومةد 

 و ذا مي تم تنيوته فر اتفةاأ اترينر.

وادع اإل ةيأليل أمي لفي يرل ق فر حيتت حجب اتف
، واترر تم مليتجر ي فر 2017ات  سااااااااااااااق ن ل عي  

اتفةاااأ اتراايتااأ، فاا   دراألات اتناايلااب اتلااي  لاجااب 
 ت ااي منلاادماال وت إتزام اال اتفوادع اإل ةاايألياال جاايءت 

و تع تفخيت ر ي  حكي  اتقينو  ا سااااااااايسااااااااار، وعد  
، ليإلضاااااايفل إتى عد  مراعيت ي تقواعد ات رماااااايص

ماكفااال اتماااااااااااااا ح  تااادع ف اااي لاكم دضااااااااااااااااايلر من
 اتفخرمل.
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 المصانر والمراجع:
 أوً : المصانر

 المعاهدات والمواثيق الدولية 
 عاااي  59دراأل اتجفل ااال اتلااايمااال تألمم اتفراااادة ألدم ق  

1946 (https://undocs.org/en/A/RES/59(I)) 

 1948تاااااقااوق اإلنساااااااااااااااااااااي  ق اإلعااال  اتاالااااااايتاافاار  
 )https://bit.ly/2YUwsrQ( 

 1950اتت اااااايد اااااال ا وألوب اااااال تاقوق اتنسااااااااااااااااااااي  ق  
(https://bit.ly/2RQAWhD) 

  اتدوتر اتخيص ليتاقوق اتفدن ل واتساااااااااااااا يساااااااااااااا ل اتل د
 (https://bit.ly/2Pm6j1R)  1966/1967ق

  إعال  ات ونساااااكو قلشاااااأ  اتفةيدئ ا سااااايسااااا ل اتخيصاااال
ل ساااااااااااا ي  وساااااااااااايلل اإلعال  فر دعم اتسااااااااااااال  واتر ي م 

اإلنساااااااي ، ومكيفال اتلنماااااااريل اتدوتر، وتلزيز حقوق 
  1978وات مااااال اتلنماااااري واتراريض ع ى اتارث ق

(https://bit.ly/2tgpYaM) 
  اتفقرأل اتخيص اتفلنر برلزيز وحفييل اتاق فر تقرير

تلي  ن  واتخفساتايديل فر دوألته  ،حريل اترأي واترلة ر
  1995ق
)https://undocs.org/en/E/CN.4/1995/32( 

  مةيدئ جو ينسااةري قلشااأ  ا من اتقومر وحريل اترلة ر
  1995/1996واتاااوصاااااااااااااااااول إتاااى اتااافااالااا اااومااااااايتق ق

(https://bit.ly/2sxYi0B) 
  اإلعال  اتفشااارر  اتفرل ق ليترادييت اترل سااا ل اتلشااارة

  2010تااااااااااااااااااااارياااااااااال اتاااااااااارأي واتااااااااااراااااااااالااااااااااةاااااااااا اااااااااار ق
)https://bit.ly/2svnBAo( 

 من اتل ااد 19ق  ع ى اتفاايدة 34اترل  ق اتلااي  ألدم ق  
اتدوتر ت اقوق اتفدن ل واتساااااااااااااا يساااااااااااااا ل، ت جنل اتفلن ل 

  2011ق لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااوق اإلنسااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
)undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34)  

  اتفقرأل اتخيص اتفلنر برلزيز وحفييل اتاق فر تقرير
تلي   ة، فر دوألته اتسااااااااايللل عشااااااااار اترأي واترلة رحريل 

  )https://undocs.org/en/A/HRC/17/27(  2011ق

  اتفقرأل اتخيص اتفلنر برلزيز وحفييل اتاق فر تقرير
  2012تلي  قاتلشرين فر دوألته  حريل اترأي واترلة ر،

)https://undocs.org/en/A/HRC/20/17( 
 اتفةيدئ اتليتف ل تألمن اتقومر واتاق  مةيدئ تشوانر ق

 )https://bit.ly/2rFa89u)  2013فر اتفل وميتق ق

  الوطنية:التشريعات 
  2003اتقينو  ا سااااايسااااار ات  ساااااق نر اتفلدل تسااااانل ،

 ،19/3/2003، عدد مفريز، ات  سق ن ل جريدة اتوديلع
 .48- 5ص

 1995  تسااااااااااااانل 9دينو  اتفقةوعيت واتنشااااااااااااار ألدم ق ،
، 29/8/1995، 6، اتلدد ات  سااااااااااااق ن ل جريدة اتوديلع

 .29-11ص 
 2001  تساااااااااااااانااال 3داااينو  اإلجراءات اتجزال ااال ألدم ق ،

، 5/9/2001، 38، اتلدد ات  سااااااااااااق ن ل جريدة اتوديلع
  .225-94ص 

 لشااااااااااااأ  اتجرالم  2017  تساااااااااااانل 16دراأل لقينو  ألدم ق
، 14، اتلادد ات  سااااااااااااااق ن ال ل، جريادة اتودايلعاإلتكررون ا

 .31-15 ص ،9/7/2017
 لشااااااااااااأ  اتجرالم  2018  تساااااااااااانل 10دراأل لقينو  ألدم ق

، اتلااااادد ات  سااااااااااااااق ن ااااال ل، جريااااادة اتودااااايلعاإلتكررون ااااا
 .24-8، ص 29/4/2018، 16اتففريز

 ثانيًا: المراجع:

 :المراجع العربية 
 اتقضيء اإلداألي ب ن اتقضيء واترقة ق .أبو اتلرم، ف د .

 .2005، داأل اترقيفل ت نشر واتروزيععفي   
  ،اتافييل اتقضاااااااايل ل ت اقوق واتارييت  .أحفدا شااااااااقر

ات  ئل ألا  هللا  . اتليمل فر ف ساااق ن  تقة قيت دضااايل ل
. 2013 ديوا  اتفظيتم، -اتفسااااااااارق ل تاقوق اإلنساااااااااي 

تروفر مناااااه نسااااااااااااااخااااال إتكررون ااااال ع ى اترالط اآلتر  
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https://ichr.ps/ar/1/8   قاساااااااااااااااررجلااااااات برااااااايألي
18/11/2019.  

  مق يس  ق.أمي قاتنزا ل واتفساااااااااااااايءتل جل أاتلرالف من
 .2017 ،. ألا  هللا2017نظي  نزا ل فر ف سق ن تلي  

   شااااااااارب دينو  أصاااااااااول اتفاي فيت  .اتركروألي، عرفي
اتجزء اترينر   2001  تسااااااانل 2اتفدن ل واترجيأليل ألدم ق

 .2014داأل ات كر،  اتقدس . ا حكي  واتقلن
 اترنظ م اتقااااينونر تارياااال اإلعال  فر  .توا ، ألشاااااااااااااااااايد

اتفركز ات  ساااق نر ت رنف ل واتارييت . ألا  هللا  ف ساااق ن
 .2011 اإلعالم ل،

 قاتساااااااااااااا قاال تاجااب موادع إ ةاايألياال مقرباال من  .اتجزيرة
http://www.aljazeera.net حفااااااايس ودحال ق ق

news/humanrights/2017/6/16//اسااااااااااررجع   ق
  .28/4/2018بريألي  

 مااااوأل دقحريل اإلعال  فر ف سااااق ن  ب ن  .حفيد، آتء
وادع اتاقوق واتاريااايت اتنت وانر اااي  اتاريااالق، فر  

ق ن قب ن اترنظ م واترق  ااد واترداايلاالاتلاايماال فر ف سااااااااااااااق 
 جيملل ب رزيت،-ب رزيت  مل د اتاقوق . 161-257

2013. 
 فر اتقينو  عال  اإلحريل  .شاااااااااااااالةي ، مافد عقي هللا

 .2006مركز اإلسكندأليل ت كريث،  اتقي رة  .اتدوتر
   ج ود مؤسااااااساااااال اتاق فر مواج ل  .عيبدين، عمااااااي

مؤسااااااااااااااساااااااااااااال . ألا  هللا  لاإلتكررون دراأل لقينو  اتجرالم 
 .2018، اتاق

  وألدل دينون ل تا    ل حول  انر ي يت  .عيبدين، عمااااي
حريل اترأي واترلة ر واتارييت اإلعالم ل فر اتفنيطق 

مؤسااااساااال اتاق، ألا  هللا  . اتساااا قل اتوطن ل ات  سااااق ن ل
2012. 

 حريل اتمااااااااااااااايفل فر اترشااااااااااااااريليت  .اتليألوألي، ميجد
ير اإلعال  فر جيملل مركز تقو . ب رزيت  ات  ساااق ن ل
 .2015ب رزيت، 

  قاتنيلب اتلي  يقرأل حجب موادع إ ةيأليل  .ف سق ن ات و
ماااااااااقاااااااااربااااااااال مااااااااان فاااااااااراااااااااح لااااااااايتضاااااااااااااااااااااا ااااااااال وغااااااااازةق 

  https://paltoday.ps/ar/post/125417ق
  .28/4/2018اسررجع بريألي  ق

 اتفايمية واتقضية مسيواة سرقالل اتفركز ات  سق نر ت. 
قوألداال مودف لشاااااااااااااااأ  اتقراأل لقااينو  لشاااااااااااااااأ  ماكفاال 
اتجناااااايياااااايت اتكةرى واتقراأل لقااااااينو  لشاااااااااااااااااااأ  اتجرالم 

  https://bit.ly/2Pmbu1Kلق قاإلتااااااااكاااااااارااااااااروناااااااا اااااااا
  .24/5/2018اسررجلت بريألي  ق

  ق.مدىقاتفركز ات  ساااق نر ت رنف ل واتارييت اإلعالم ل 
ضااااااااااااد اتارييت اإلعالم ل فر ف سااااااااااااق ن  يانر ي    51ق

.https://www.madacenter ق ااااالل حاااازياااارا ق 
/org/article/1323اساااااااااااااااااااااراااااااارجااااااااع بااااااااراااااااايألياااااااا    ق

30/11/2019.  
 ،يوفق   اإلتكررونرحفييل حقوق اتنشاااااااااااااار قنة ل.  مقيب ل 

اتفؤتفر اتدوتر ، فر  ت قينو  ا ألدنر  دألاساااااااال مقيألنلق
ا ول للنوا  اتفكرةاااايت ومرا ز اتفل وماااايت فر ب ئاااال 

 –جفل ل اتفكرةيت واتفل وميت ا ألدن ل -ألدف ل مرق رة
جفل ااااااال اتفكرةااااااايت عفاااااااي   . 277-251، ا ألد 

 .2014ا ألدن ل، واتفل وميت 
 قوث قاااال تف  اااادياااال عن اتقوان ن  . 19فاااايدة قمنظفاااال ات

.https://www.article19 ق اتضاااااااااااايلقل تإلنررنتق
org/data/files12/6/2018اسررجلت بريألي    ق.  

 قمذكرة دينون ل حول اتقراأل لقينو  ألدم  .مؤساااااسااااال اتاق
لق، اإلتكررون االشااااااااااااااااأ  اتجرالم  2017  تسااااااااااااااناال 16ق
اسااااااااااااااررجلاات براايألي  ق  https://bit.ly/2qTbm0nق
6/3/2018.  

 قمالحظيت مؤسسل اتاق ع ى مشروع  .مؤسسل اتاق
لق اإلتاااكااارااارونااا ااااااااتاااقاااراأل لاااقااااااايناااو  اتااافااالااااااادل تااا اااجااارالااام 

?http://www.alhaq.org/arabic/index.phpق
option=com20/4/2018اسررجلت بريألي    ق.  
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   ،مج ل . قاتنظي  اتلي ق .ألييض دنشو نساااااا قل، فضاااااال
 181-166   2008ق 5 عااااادد ،اتفنرااااادى اتقاااااينونر

biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5ق
a12.pdf12/6/2018اسررجع بريألي    ق.  

 قاإلعال  اتجديد ب ن حريل اترلة ر  . ف سااااااااااار، ألضاااااااااااي
 قوحااااااااااااااااافاااااااااااااااااييااااااااااااااااال ا مااااااااااااااااان اتاااااااااااااااااقاااااااااااااااااومااااااااااااااااار

)https://bit.ly/2PMhbVz( اسااااااااااااااررجع برااااااايألي  ق
12/6/2018.  

 قمذكرة  .ق ل تاقوق اإلنساااي  ديوا  اتفظيتمات  ئل اتفسااار
 2017  تساااااااااااااانل 16دينون ل حول اتقراأل لقينو  ألدم ق

 لق،اإلتاااااااااااكااااااااااارااااااااااارونااااااااااا ااااااااااالشاااااااااااااااااااااااااأ  اتاااااااااااجااااااااااارالااااااااااام 
اساااااااااااااااررجع برااااااايألي  ق  https://bit.ly/38BPyasق
6/3/2018.  

 ل ل  ساااااااااااق ن.. اإلتكررون قحجب اتفوادع  .اتواديل، مرب
احاااااااااااااااااااااارااااااااااااااااااااااالل فااااااااااااااااااااااوق اتحااااااااااااااااااااااراااااااااااااااااااااااللق 

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/articlق
e/2017/0728/4/2018اسررجع بريألي    ق.  
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  **وعاصم خليل *ياسمين خميس
 

 واقع النظام الدستوري الفلسطيني وتطوره:
 ***2018مراجعة ألهم األحداث والقرارات الدستورية خالل العام 

 

 مقدمة  -1

ثم يق م ايد ذلك الإ   ات الدستتتتتتتإ  يس الج  ستتتتتتتس  ،الفلستتتتتتت  د يقدم هذا االستتتتتتتإيجاز اليظام الدسام الدستتتتتتتإ    
الإ  حدثت ف  فلستتتتت  ذ، قدذ  مجا  قاستتتتتستتتتتس الجمااس الدستتتتتإ  يس  ويستتتتتي   ل  و تتتتت  حالس الل  جال س  والمهمس

 والديمقجاط س قذ خالل الإظا ب الإا يخ س والس اس س 

ايد أن أمج المظلس ال طد  الفلس  د   عالن طجحت فكجة   اغس دسإ   لتتتتتت لالدولس الفلس  د سل، ف  ال دايس، 
ب د أن المشتتتتتتتتتتا يم اعول س لم ديمم  ال ايد ادفام ات أوستتتتتتتتتتل  ب ذ ح  قس  ،1988االستتتتتتتتتتإقالل ف  الظ ا ج عام 

الق  د الظ هجيس المجد  س بهذه االدفامات واستتتتتتإمجا   سهجي   ستتتتتتجا  م وقدسمس الإلجيج الفلستتتتتت  د س  هذا الإ خ ج 
  قلدوديسف  ظم  وأبجمها ك ن السل س الفلس  د س ه  سل س ح م ذاد  ام جب االدفام ات، الي ا ق الخا ج س،

                                                           
  ن  ي  ك -  وحق ق  نسان قذ جاقيس س جاك  سدولالقان ن ، قاجسإ ج ف  العض  ف  ش  س لالخ جاء القان ن  ن الفلس  د  ن الش ابل *

 جاقيس ب جميت  ل ثان  للقان ن الدسإ    والدول ،وشاغم كجس  الش خ حمد بذ خل فس آ ،القان ن اليامأسإاذ  **
  :االلغس اإلنظل  يسهذه ال  مس امثااس نسخس قيجبس لل  مس اآلد س المدش  ة  ***

Khamis, Yasmin & Asem Khalil, ‘Palestine’. In: 2018 Global Review of Constitutional Law, Richard Albert, David 
Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, (eds.). I•CONnect and the Clough Center for the Study of Constitutional 
Democracy at Boston College, 2019, pp. 224-228. Available here: http://bit.ly/2kKjJrX  

 الملال لها للإ ستتتتتتتتتم، ضتتتتتتتتتافس اي  المجاجم  ججى علما ا نه  ؛اليجب  واإلنظل    ييإمد الدص اع تتتتتتتتتل  يااالنظل  يس   ذف  حال االخإالف ب ذ الدصتتتتتتتتت
 ، عل  قستتاهمإها   ويشتت ج ال احثان قستتاعدة ال لث  ان ا القاضتت  يطال س ا ال  ي س ف  القان ن، جاقيس ب جميتودلديث ال  مس ح ثما كان ذلك ضتتجو يااا

 بهذا الخص ص 
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

واليإها القان ن س خالل الفإجة االنإقال س الإ  كان قذ 
  1999حإ  عام  1994المقج  أن دمإد قذ عام 

، مج  المتظتلتس الإشتتتتتتتتتتتتتتتجييت  1997وف  عتتتتتتتام 
المدإَخب الفلس  د  يوه  اله ئس ال جلمان س للسل س، 

 ، اعإماد القان ن اعستتتتتتتاستتتتتتت    ال 1996ف  اليام 
أن الج  س الستتتتتتتتتتابق ياستتتتتتتتتتج عجفات  تتتتتتتتتتادق عل  

، أ  ايد 2002القان ن اعستتتتتتتتتاستتتتتتتتت  فق  ف  عام 
ثالث ستتتتتتتتتتتتتتد ات قذ انإهتتتتاء الفإجة االنإقتتتتال تتتتس ذات 

ستتتتد ات  كما دم ديديم القان ن اعستتتتاستتتت  الخمس ال
، وشتتتتتتتتتمم دغ  جه الج  ستتتتتتتتت  استتتتتتتتتإلداث 2003عام 

قدصتتتتتتتتتتتتب    س ال م اء، وهذا بدو ه أدى ال  دغ ج 
دو  الج  س الذ  كان يجأس قظلس ال م اء ام جب 

   2002الصتتتت غس الستتتتااقس قذ القان ن اعستتتتاستتتت  ي
ججاء  ، لإم  ذ 2005كمتتا ججى ديتتديتتم آخج عتتام 

لإشتتتتجيي س والج استتتت س كم أ بم ستتتتد ات  االنإخااات ا
لإياقم قم كافس االماستتستتات الجستتم س  تلوهداك دق   

القان ن اعستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتت  عل  أنه دستتتتتتتتتتتإ   الستتتتتتتتتتتل س 
 تتتتتتتتتتتتتتدا  دستتتتتتتتتتتتتتإ   دولس   ل  ح ذ  ،الفلستتتتتتتتتتتتتت  د س

    1فلس  ذ 

 

 

                                                           

القان ن اعستتتتاستتتت  الميدل ليام جم م قجاجم هذا الفصتتتتم دشتتتت ج  ل   1 
 ، قا لم يذكج خالف ذلك 2003

    التطورات الدستورية الرئيسية -2

نق س دل ل االدستتتتتتتتت س لفلستتتتتتتتت  ذ،  2012كان عام 
الظمي تتس اليتتاقتتس لمقم المإلتتدة عدتتدقتتا اعإجفتتت بهتتا 

كدولس غ ج عضتتتتتتتتتتتتت ؛ ف اإلضتتتتتتتتتتتتتافس  ل  االقإ امات 
اعخجى الإ  حصتتتتتتتتتتتلت عل ها فلستتتتتتتتتتت  ذ ف  اعقم 
المإلدة نإ ظس ذلك، أ تتتتتتتتتتتتتت ت ااإلق ان اآلن دفي م 

 ،  قذ القان ن اعستتتتتاستتتتت  الفلستتتتت  د 115المادة ي
الإ  دشتتتتتتتتت ج  ل  ستتتتتتتتتجيان القان ن اعستتتتتتتتتاستتتتتتتتت  قدة 

م  ق ان س دمديد اليمم اه  ل  ق ،المجحلس االنإقال س
ح ذ دخ ل الدستتإ   الظديد للدولس الفلستت  د س ح   
الإدف ذ، كما أ تتتتتتتت ت ااق ان دلك الدولس االنضتتتتتتتتمام 
 لالدفامات والمدسمات الدول س وه  قا حدث فيالا   

وبهذا االدظاه عملت اللظدس الدستتتتإ  يس عل  وضتتتتم 
قادة، واستتتتتتإكمم هذا  273قشتتتتتتجور دستتتتتتإ   يضتتتتتتم 

ومد دشتتتتتتتتت لت  ،2015ر الل ل نهايس عام المشتتتتتتتتتجو 
اللظدس بهدف ال داء عل  جم م اععمال الستتتتتتتتتتتااقس، 
واسإكمال قشجور دسإ   فلس  د  حديث  وضمت 
اللظدتتس أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء قذ المظلس ال طد  والمجك  ، 

ف ا ل  اتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتس  ل  بجلمتتان  ذ وحق م  ذ، ح تتث ك  
اميالظس المسا م اإلش ال س أو غ ج الملس قس الإ  

خالل فإجة ستتجيان القان ن اعستتاستت   ولكذ، نشتت ت 
مجا  دسإ   يجس   لم يإم  2حإ  كإااس هذا الإقجيج،

   2018 ن فم ج /أ  حإ  دشجيذ الثان  2
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ق ادئ الستتتتتتتتتتتتتت ادة ال طد س أو ي  ذ أستتتتتتتتتتتتتتس الدولس 
 الفلس  د س  

، انضتتتتتتتمت فلستتتتتتت  ذ  ل  عدد قذ 2014ف  عام 
االدفام ات الدول س وقياهدات حق ق اإلنستتتتتتتتتتان دون 

يب عل  ومد كان قذ الصتتتتتتتتتتتتتت 3سات  بداء أ  دلف  
الدولس أن دلإ م ب اج ادها الدول س الإيامديس ستتتتتتتتتتتتتت اء 

ا، ومد أث جت هذه المستتتتت لس بدو ها ف  ا أو دول   قلل   
عن القتتتتان ن  ؛الملتتتتاكم ف  قدتتتتاستتتتتتتتتتتتتت تتتتات قإيتتتتددة

اعستتتتتاستتتتت  لم ي ضتتتتتت ق انس االدفام ات الدول س ف  
الدستتتتام القتتتتان ن  التتتتداخل  الفلستتتتتتتتتتتتتت  د   والمججم 

  الإ  10/2ه  المتتتادة يال ح تتتد ف  هتتتذا القتتتان ن 
ددع  الستتتتتتتتتل س الفلستتتتتتتتت  د س  ل  االنضتتتتتتتتتمام، دون 
 ا تتتتتاء،  ل  الميتتتتتاهتتتتتدات والم اث ق التتتتتدول تتتتتس الإ  

 دلم  حق ق اإلنسان   

   المحكمة الدستورية   -أ

يش ج القان ن اعساس   ل  دش  م قل مس دسإ  يس 
وه  قتتتتا دم  ، 103عل تتتتا ام جتتتتب متتتتان ن يالمتتتتادة 

المل مس الدستتتتتتتإ  يس اليل ا  مم ا ام جب مان ن الحقا 

                                                           
يقلدثس  فلستتتتتت  ذ  ل هات الدول س الإ  انضتتتتتتمت انسج ما مس ااالدفام ا 3

ق مم وما ة الخا ج س  ، قإ فجة ع ج 2018آب/أغستتتت س  1حإ  دا يخ 
  http://bit.ly/2YCl4R8: اآلد  والمغإجب ذ، عل  الجاا 

-93 ، ص2006آذا /قا س  25ي 62ال ما م الفلستتتتتتتتت  د س، اليدد  4
112  

 ، 2017ول/أكإ بجاعدشتتتتتتجيذ  15ي 137ال ما م الفلستتتتتت  د س، اليدد  5
وحدة القان ن  :الم ضتتتتتتتتتتتت ر، يم ذ قجاجيس  للم يد ح ل هذا 10-4ص

دس 3ي كما دم ديديم ذلك القان ن  4 2006  لستتتتتتتتتتتتتت
 2017،5  لستتتتتتتتتتتتتتدس 19ام جب القجا  اقان ن  مم ي

  لستتتتتتتتتتتتتتدتتتتس 7والحقتتتتتا ام جتتتتتب القجا  اقتتتتتان ن  مم ي
وي جس كم قذ القان ن اعستاست  ومان ن  6 2019

المل مس الدستتتتتتتإ  يس اليل ا اعستتتتتتتاس إلنشتتتتتتتاء ه ئس 
قلس عذ الستتتتل س القضتتتتا  س  لمضتتتتا  سل قجك يس قستتتتإ

ودك ن قستتتتتتتاول س المل مس الدستتتتتتتإ  يس اليل ا الجمااس 
عل  الدستتتتتتتتتتتتإ  يس ودفستتتتتتتتتتتت ج القان ن اعستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتت  

 والإشجييات  

هداك طجق قخإلفس الدصتتتتتتتتتال المل مس الدستتتتتتتتتإ  يس 
، ال يذ الم اشج اليل ا االجمااس عل  الدسإ  يس؛ أوالا 

ج ا، ال يذ غ ج الم اشتتتتقذ جانب المإضتتتتج ؛ وثان ا 
أثدتتتاء الدسج ف  ن ار متتتا م، أ  عل  خلف تتتس دع ى 
مضتتتتتتا  س قلددة، دل لها المل مس قذ دلقاء نفستتتتتتها 
أو ا لب قذ الخصتتتت م أنفستتتتهم  ذا د افجت شتتتتجو  

ا، قذ جانب المل مس الدستتإ  يس اليل ا قي دس؛ وأخ جا 
غ ج دستتتتتتتإ     انفستتتتتتتها  ذا امإديت ا ن هداك نصتتتتتتتا 

 االد ار القا م أقاقها  قإصالا 

ح ل القجا  اقان ن الميدل  و مس ق م اظاقيس ب جميت، ل الدستتتتتتتتتتتتتتإ    
سلسلس أو اق عمم ب جميت للد اسات  ،للقان ن المل مس الدسإ  يس اليل ا

قإ فجة ع ج  ،2017دشتتتتتتتتتتتتتتجيذ الثتتتان /ن فم ج   ،2/2017ي القتتتان ن تتتس
  http://bit.ly/2PwaAyzالجاا : 

-94ص ، 2019آذا /قا س  26ي 153ال ما م الفلستت  د س، اليدد  6
95  
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ل ام جتتب متتان ن المل متتس المخ   –متتام الج  س ومتتد 
كانت و  ،بإشتتتتتتتتت  م أول ه ئس للمل مس -الدستتتتتتتتتإ  يس

  2016  بجيم /مضتتتاة ف  ن ستتتان سق  نس قذ دستتتي
م م ذلك، أوكلت قهام المل مس الدستتتتتتتتتتتتتتإ  يس  ل  
المل متتتتتس اليل تتتتتا،  ل  ح ذ دشتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتم المل متتتتتس 

قذ القتتتان ن  101التتتدستتتتتتتتتتتتتتإ  يتتتس يام جتتتب المتتتادة 
ه  ي  ذ مضاة المل مس الدسإ  يس ن د اعساس    

اخإصاص لج  س السل س وحده، ايد أن دمت  مالس 
ق افقس المظلس الإشتتتتتتتتتتتتجيي  ف  الإيديم الذ  ججى 

م م   دا ه  وه   2006عل  قس دة القان ن عام 
قا ييد  عمل اا ا ن للستتتتتتتتتتتتتتل س الإدف ذيس، وبالإلديد 

مس لج  س الستتتتتتتتل س، ق انس قإف مس ققا نس قم المل 
الدستتتتتتتتتتإ  يس اليل ا ومضتتتتتتتتتتادها؛ ك نه الظهس المخ لس 
وحدها بإي  ذ مضتتتتتتتتتتتتتتادها  وه  قا مد ييد   ق ان س 
 الإ ث ج عل  مجا ادها وبالإال  المساس ااسإقالل إها 

وحإ   2005 ن فم ج/ا قذ دشتتتتتتتتتتتتتتجيذ الثان واعإ ا ا 
ا، قدها ا دسإ  ي  مجا ا  58 د   7ومت كإااس الإقجيج،

  وهدتتا ادختتذدهتتا المل متتس اليل تتا امجا ا  27قتتا يقتتا ب 
دظد  اإلشتتتتتتتتتتتتتا ة أيضتتتتتتتتتتتتتا  ل  أن المل مس اليل ا مد 
 فضتتتتتت اشتتتتت م استتتتتإ ام  اليديد قذ القضتتتتتايا عل  

                                                           
   2018أ  حإ  دشجيذ الثان /ن فم ج   7
انسج قلخصتات ح ل القجا ات الإ  أ تد دها المل مس اليل ا اصتفإها  8

مجا ات لن ا  بديج، س اليل ا: قل مس دستتتتإ  يس قامإس والمل مس الدستتتتإ  ي
، ستتتلستتتلس أو اق عمم ب جميت للد استتتات لالقضتتتاء الدستتتإ    الفلستتت  د 

واإلدا ة   ، وحدة القان ن الدستتتتتتتتتتتتتتإ   ، كل س اللق ق 6/2018القان ن س ي

لم دشتتتجر االدسج ف  ف ؛ججاء شتتت ل  أستتتس دقد س أو 
 8قلإ اها الم ض ع  

 يالمخالفات ألحكام القانون األساس  -ب

ا قا وميت عدة قخالفات للقان ن اعستتتتتتاستتتتتت ، وكث جا 
أو  ل  عدم وج د نص  ،دي ى  ل  دفستتتتتتت جات بديلس
عل  ستتت  م المثال، ف ما   دستتتإ    ف  المقام اعول

يإيلق اتتتتتالخالف ح ل السجوف الإ  يم ذ ف هتتتتتا 
الدع ة  ل   ججاء انإخااات أو استتتتتإفإاء شتتتتتي  ، أو 
السجوف الإ  يم ذ ف هتتا للج  س أن يفجز حتتالتتس 
ال  ا ئ اصتتتت  ة قشتتتتجوعس ودو  ح  قس  نفاذ حالس 
ال  ا ئ  كمتتا د جم خالفتتات ف متتا يإيلق اتتاالقإ تتام 

ا للقان ن ا و وحا   قدله نصتتتتتتتتتتتتت  الدستتتتتتتتتتتتت   الذ  يد غ
اعساس  عدد قدامشس  الح ات الج  س والل  قس 

  اأثداء حالس ال  ا ئ وبيد انإهاء فإجة الثالث ذ ي قا 
كما أن قسإ ى د افق اآل اء ب ذ الفصا م الم ل ب 

 أوجتتتدلإيتتتديتتتم الإجد  تتتات التتتدستتتتتتتتتتتتتتإ  يتتتس القتتتا متتتس متتتد 
خالفتتتات أيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا؛ ح تتتث ي  ن هدتتتاك د افق عل  

دك ن ف  شتتتتتتتتتتتتتت لها وقضتتتتتتتتتتتتتتم نها قخالفس   ججاءات
 9لإلججاءات ال ا دة ف  القان ن اعساس  

، قإ فج ع ج الجاا : 2018 شتتتتتتتتتتتتتت تتا /ف جايج اليتتاقتتس، جتتاقيتتس ب جميتتت،
http://bit.ly/36q0uWX  

دو  الدستتتتتتتتتتتاد ج الم إ بس ف  د ج   اعمقات ل عا تتتتتتتتتتتم خل م،انسج:  9
الدستتتتتإ  يس: الستتتتتل س الفلستتتتت  د س ايد و تتتتت ل حجكس حماس للل م عام 

، ستتتلستتتلس أو اق عمم ب جميت للد استتتات القان ن س لكلالس د استتت س 2006
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وإحدى هذه القضتتتتتتتتتتتتتايا الج  ستتتتتتتتتتتتتس المث جة للقلق ه  
خدقت   قذ القان ن اعستتاستت  الإ  استتإ  43المادة ي

اشتتتتتتتتت م قفج  ك داة لصتتتتتتتتت اغس القان ن ف  الضتتتتتتتتتفس 
، قذ خالل لمجا ات 2007الغجب تتتتتتتس قدتتتتتتتذ عتتتتتتتام 
ا الجمتتتااتتتس اق ان ذل  وه  فإجة غتتت ابتتتت ف هتتتا أيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا

نإ ظتتتتتس ليتتتتتدم دم ذ  ؛والإتتتتتدم ق ال جلمتتتتتان  الفيتتتتتال
 10المظلس الإشجيي  قذ االنيقاد 

خا تتتس دلك الإ  –القجا ات اقان ن وال د ال شتتتجع س 
 تتتتتتد ها الج  س ايد انإهاء الستتتتتتد ات اع بم ل اليس أ

الج  س والمظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  يح تتتتتتتث كتتتتتتتان قذ 
 – 2010المفجوز أن دظج  االنإختتتتتااتتتتات عتتتتام 

لم دظج انإختتااتتات   تتاستتتتتتتتتتتتتت تتس   ذ ،اا حتتاد  دث ج خالفتتا 
 ؛2006ودشتتتتتتتتتتتتجيي س ف  دولس فلستتتتتتتتتتتت  ذ قدذ اليام 

استت ب الشتتجس الستت استت  ب ذ حماس وفإت قدذ اليام 
النقسام الظغجاف  والقان ن  ا ل  ضافس ، ااإل2007

ق قدذ ذلك الإا يخ ب ذ الضتتتتتتتتتتتتتتفس الغجب س الذ  ديم  
ا اتتتت ن القل تتتتم  قذ هتتتتذه القجا ات وم تتتتار غ ة  علمتتتتا

هااقان ن يم ذ  ا نها دستتتإظ ب لشتتتج  الضتتتجو ة  عد 
ضتتتتتتتفاء الشتتتتتتتجع س عل  الإ  لال دلإمم الإ خ جل، إل

انقستتتتتتتتتتتتتتمت  2007دلك القجا ات اقان ن  فمدذ اليام 
                                                           

واإلدا ة الياقس،  ، وحدة القان ن الدستتتتتتتتتتتتتتإ   ، كل س اللق ق 1/2017ي
قإ فج ع ج الجاا :  .2017جتتتتتتتاقيتتتتتتتس ب جميتتتتتتتت، آب/أغستتتتتتتتتتتتتت س 

http://bit.ly/2kJtOVV   
للج  س الستتتتتتتتتتتتتتل تتس ال طد تتس ف   :يتت د   عل  قتتا 43ددص المتتادة ي 10

حاالت الضتتتتتجو ة الإ  ال دلإمم الإ خ ج ف  غ ج أدوا  انيقاد المظلس 
لها م ة القان ن، ويظب عجضتتتتتتتتتتتتها عل   مجا ات الإشتتتتتتتتتتتتجيي ،   تتتتتتتتتتتتدا 

ا  ستتتل س الل  قس وقهاقها والستتتل س الإشتتتجيي س أيضتتا
نإ ظس لذلك  وبما أن المظلس الإشتتتتتتتتجيي  لم يإم ذ 

دم دفي تتتتم المتتتتادة  ؛2007م قذ االنيقتتتتاد قدتتتتذ عتتتتا
ف  ال مت الذ  استتتتتإمج    ف  الضتتتتتفس الغجب س،43ي

ف تته المظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  ف  م تتار غ ة اتتاالنيقتتاد 
 ود د  م ان ذ د  ق ف  م ار غ ة فق   

وعل  الجغم قذ  ق تتتان تتتس االستتتتتتتتتتتتتتإدتتتاد  ل  المد ق 
القتتتان ن  لتتتدعم هتتتذا الإف ي  للج  س اتتتالإشتتتتتتتتتتتتتتجيم 

الإ  ال دلإمم االستتتتتتتتتتتتتتإثدا   ف  حالس الضتتتتتتتتتتتتتتجو ة 
ال أنه قذ ال اضتتتتتتتتتتتتتتت أن الدولس يظب أن  الإ خ ج، 

ديمم عل  الإغلب عل  هذه السجوف االستتتتتتتتتتإثدا  س 
واللفاظ عل  الفصتتم ب ذ الستتل ات  ودشتت ج اعدلس 
الإ  مدقت حإ  اآلن  ل  أن حالس الضتتجو ة كانت 
أداة أستتتتتتتتاستتتتتتتت س ف  يد الستتتتتتتتل س الإدف ذيس، ولذلك ال 

المشتتتتتتتتتتت لس ستتتتتتتتتتتإلم ف  ي جد ستتتتتتتتتتت ب لالعإقاد ا ن 
 المسإق م القجيب 

 

 

المظلس الإشتتجيي  ف  أول جلستتس ييقدها ايد  تتدو  هذه القجا ات وإال 
مظلس مال قتتتا كتتتان لهتتتا قذ م ة القتتتان ن، أقتتتا  ذا عجضتتتتتتتتتتتتتتتتت عل  ال

الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  عل  الدل  الستتتتتتتتتتتتتتتابق ولم يقجها مال قا ي  ن لهتا قذ م ة 
 ل .القان ن 
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 القضايا الدستورية -3

 ،(5/2017المحكمة الدستتتتتتتتتتورية رقم   قرار -أ
 ( من القانون األستتاستتي،10تفستتير الما )  ب

  11بخصوص مكانة االتفاقيات الدولية

جاء هذا الل م الإفستتت ج  للمل مس الدستتتإ  يس اليل ا 
ايتتتتد أن و دهتتتتا طلتتتتب قذ وميج اليتتتتدل للجد عل  

القان ن اعساس  ها دعب ظ  س، لم ي  سأسئلس    أ بيس 
  قذ الظهس المخإصتتس االإصتتديق 1اشتت م  تتجيت: 

عل  الميتتتاهتتتدات واالدفتتتام تتتات التتتدول تتتس  وقتتتا آل تتتس 
  وقا 2 نفاذها وآل س  دقاجها االإشتتجييات ال طد س  

الق متتس القتتان ن تتس لهتتا ام اجهتتس القتتان ن ال طد  ف  
حق ق    قتتا ه  أوجتته احإجام3حتتال ديتتا ضتتتتتتتتتتتتتتهتتا  

اإلنستتتان وحجياده اعستتتاستتت س وأستتتس اإلل ام وااللإ ام 
  قا ه  آل ات  دقاج 4عل  الصتتتتتتتتتتتتتتي د ال طد   

االدفام ات والمياهدات الدول س الإ  دلإ م بها دولس 
فلستتتتتتتتتتتتتت  ذ، ودفي لهتتا ف  الدستتام القتتان ن  التتداخل  

  والم انس القان ن س الإ  دلإلها ف ه 

دقديم مجا  وبغ س الإ  تتتتتتتم  ل  فهم أوضتتتتتتتت، يظب 
  4/2017آخج ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتابق اتتتتتليظتتتتتام، وه  القجا  ي

                                                           
 ، 8201آذا /قتتتتا س  25ي 411ال متتتتا م الفلستتتتتتتتتتتتتت  د تتتتس، اليتتتتدد  11

  97-87ص
 ديستتتتتتتتتتتتتتم ج/كتتتان ن اعول 27ي 501ال متتتا م الفلستتتتتتتتتتتتتت  د تتتس، اليتتتدد  12

  100-95ص ، 2018

ح ث  12؛2017الصتتاد  ف  دشتتجيذ الثان /ن فم ج 
ا ا ستتتتتتتتتجييا أ تتتتتتتتتد ت المل مس الدستتتتتتتتتإ  يس اليل ا مجا ا 

دفام ات الدول س عل  اال قفاده ستتتتتتتتتتتتتتم    ،اوغاقضتتتتتتتتتتتتتتا 
 الإشجييات ال طد س  

جضتتتتتت عل  المل مس قستتتتت لس الإستتتتتلستتتتتم الهجق  ع  
 ايد أن أحالت قل مس  تتتتتتتتتتتتتتلت  للمياهدات الدول س 

مضتتتتتتت س كانت اعونجوا يوكالس اعقم المإلدة إلغاثس 
ا ف ها  ومد ودشتتتتتتتتتتغ م الالجئ ذ الفلستتتتتتتتتت  د  ذ  طجفا 

قتتام قل متتس أيهتتا اتتاللصتتتتتتتتتتتتتتتتانتتس أثتتا ت ال كتتالتتس دمإ  
  استتتتتتتتتتس اعونجوا  ويجى  دفام س ققج  ا الالصتتتتتتتتتتلت وفقا 

ماضتت  الم ضتت ر الذ  أحال القضتت س  ل  المل مس 
اليل ا أن الفصتتم ف  هذا الدفم يستتإدع   الدستتإ  يس

دفام س الدول س االدستتتتتتتتتتتتتت س للإشتتتتتتتتتتتتتتجيم ب ان قجد س اال
ف   هاد   ق يظبوأ  الق اعد  ،الداخل  الفلستتتت  د 

حتتتتتتتال  ،الد ار الميجوز عل  هتتتتتتتذه المل متتتتتتتس
دفتتتام تتتس التتتدول تتتس والقتتتان ن الإيتتتا ز ب ذ أح تتتام اال

لم ياكد القجا   تتتتتجاحس ف   13 الداخل  الفلستتتتت  د 
اللالس ف ما  ذا كان القان ن الدول  له اعستت ق س  هذه

 عل  القان ن اعستتتتاستتتت  الفلستتتت  د ، بم حدد، بدالا 
دفتتتتام تتتتات التتتتدول تتتتس دستتتتتتتتتتتتتتم  عل  قذ ذلتتتتك، أن اال

وحدة القان ن الدستتتتتتتتإ    اظاقيس ب جميت، لو مس ق م  ح ل انسج:  13
مجا  المل مس الدستتإ  يس اخصتت ص ق انس اإلدفام ات الدول س ف  الدسام 
القان ن  الفلستتتتت  د ل، ستتتتتلستتتتتلس أو اق عمم ب جميت للد استتتتتات القان ن س 

، قإ فجة ع ج الجاا : 2017 ، كتتتتتان ن اعول/ديستتتتتتتتتتتتتتم ج 12/2017ي
http://bit.ly/34rg6YD  
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الإشتتتتتتتتتتتتتتجييتتتات ال طد تتتس التتتداخل تتتس  دون أ  دلتتتديتتتد 
اخصتتتتتتت ص نشتتتتتتتج االدفام ات الدول س قذ عدقه ف  

 الظجيدة الجسم س  

أن  هدتت ك تتدالجغم قذ  فيل  ، 5/2017أقتتا القجا  ي
دفتتتتام تتتتات التتتتدول تتتتس دستتتتتتتتتتتتتتم  عل  الميتتتتاهتتتتدات واال

الإشتتتتتتتتتتتتتتجييات ال طد س الياديس،  ال أنه اعإ جها أمم 
قجد س قذ القان ن اعستتاستت   وبذلك ماقت المل مس 
الدستتتإ  يس اليل ا ااستتتإلداث ماعدة دستتتإ  يس جديدة  
وباإلضتتتتتتتتتتتتتتتافس  ل   بجام ق تانس الميتاهدات الدول س 

إشتتتجيي س ف   طا  الدسام القان ن  ضتتتمذ الهجق س ال
الفلس  د ، مدم هذا القجا  أيضا  ؤيس اش ن طجيقس 
 دقاج المياهدات الدول س ضتتتتتتتتتتتتتتمذ الدسام القان ن  

ف   الإصتتتتتتتتتتتديق عل ها ونشتتتتتتتتتتتجها ف   ،الفلستتتتتتتتتتت  د 
المل مس أضتتتتتتتتتتتتتتتافت  ال أن  14الظجيدة الجستتتتتتتتتتتتتتم س 

ا ليدم د   ق القان ن الدول ، وه  ف  وح دا  اسإثداءا 
ان يإيتتتا ز قم اله يتتتس ال طد تتتس والتتتديد تتتس حتتتال كتتت

قذ  اوالثقاف س للشيب اليجب  الفلس  د    غم أن أي  
المياهدات الإ   تتتتادمت عل ها فلستتتت  ذ لم ددشتتتتج 
ايتتد ف  الظجيتتدة الجستتتتتتتتتتتتتتم تتس،  ال أن التتدولتتس عل هتتا 
الإ اقتتات دظتتاه المظإمم التتدول  وعل هتتا ال فتتاء بإلتك 

 االلإ اقات 

                                                           
 شتتتتتتتتتتتتتتاد د ام وعا تتتتتتتتتتتتتتم خل م، ل نفاذ االدفام ات الدول س ف  انسج:  14

فلستت  ذ: اإلشتت ال ات القان ن س واللل ل الدستتإ  يسل، ستتلستتلس أو اق عمم 
 ، وحدة القان ن الدستتتتإ   ، كل س 1/2019ب جميت للد استتتتات القان ن س ي

قذ  ،حدود القان ن اعستتتتتاستتتتت دظاوم القجا  اعخ ج 
خالل د ضتتتتتتتتتتتتتت ت ك ف تتتتس الإ م م عل  االدفتتتتام تتتتات 
والمياهدات أو الإصتتتتتتتتديق عل ها  ودقدم المما ستتتتتتتتس 
ق يدا قذ الإ ضتتتتتتتتتتتتتت ت قذ خالل  ث ات أن الظهات 
المف ضتتتتتتس قذ جانب الستتتتتتل س الإدف ذيس يأو الج  س 
اش م ق اشج  لها أيضا سل س الإ م م عل  مجا ات 

الدول س والمصتتتتتتتتتتتتتتادمس عل   االنضتتتتتتتتتتتتتتمام للمدسمات
االدفام ات الدول س  وه  بذلك ال ددإقص قذ حق ق 
الج  س و   س ال م اء ووميج الختتتتا ج تتتتس ف  هتتتتذا 

فالإصتتديق عادة ه  قستتاول س    س الدولس  ؛الصتتدد
الذ  ي فم، عدد الإلقق قذ المياهدة، انستتتتتتتتتتتتظاقها 

 .قم قصالت دولس فلس  ذ

ستتتتتتتتتتان وحجياده وعدد ب ان أوجه االحإجام للق ق اإلن
اعستتتتتتتاستتتتتتت س وأستتتتتتتس اإلل ام وااللإ ام عل  الصتتتتتتتي د 
التتت طتتتدتتت ، يتتتدتتتص التتتقتتتجا  عتتتلتتت  وجتتت ب  دقتتتتتتتاج 
المياهدات واالدفام ات الدول س الخا تتتتتتتتتتتتتتتس الق ق 
اإلنستتان ضتتمذ الإشتتجييات الياديس، اما ال يإدام  
قم اله يس الديد س والثقاف س للشتتتيب الفلستتت  د   أ  

نفتتتتاذ دلتتتتك ف  حتتتتالتتتتس حتتتتدوث أ  ددتتتتامر، لذ يإم  
االلإ اقتتتتتتات، اتتتتتتالجغم قذ عتتتتتتدم وج د دلف  عل  

 .المياهدة ومت الإصديق عل ها

، 2019اللق ق واإلدا ة اليتتاقتتس، جتتاقيتتس ب جميتتت، كتتان ن الثتتان /يدتتايج 
  http://bit.ly/2rVBJ66جاا : قإ فجة ع ج ال
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وأكتتدت المل متتس، لتتدى قيتتالظتتس آل تتس اإلدقتتاج، أن 
الميتتتتاهتتتتدات ددفتتتتذ اتتتتلد اجهتتتتا ف  الق ان ذ الملل تتتتس، 
اعقج الذ  يإيا ز ب ضتتتتتت أ قم د ك دها الستتتتتتابق 
اتت ن الميتتاهتتدات التتدول تتس دإمإم اتت ول يتتس ف متتا يإيلق 

  27يلق ان ذ الملل تتس  وبمظجد الدسج ف  المتتادة اتتا
قذ ادفام س ف  دا لقان ن المياهدات، يصتتتتتتتتتتتتتت ت ذلك 

عنتته يدص عل  أن التتدول، ف   ؛ا للمشتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتمقث جا 
خفتتتامهتتتا ف  ددف تتتذ الميتتتاهتتتدة  ستتتتتتتتتتتتتتي هتتتا  ل  د جيج 

الدول س، ال يظ م لها االحإظاج أو الإيذ  بدص ص 
أيضتتا  ل  أن م ان دها الداخل س  ودظد  اإلشتتا ة هدا 

القجا  أوضتتت كذلك أن  عالن االستتإقالل يالصتتاد  
عذ المظلس ال طد  الفلستتتتتتتتتتت  د  لمدسمس الإلجيج 

  يلإتتم قجد تتس أعل  قذ 1988الفلستتتتتتتتتتتتتت  د تتس عتتام 
 القان ن اعساس  يالدسإ   الم إ ب  

 ،(2/2018قرار المحكمة الدستتتتتتتتتتورية رقم   -ب
تفستتتير مصتتتطلأ  العتتتين العستتتكري  و  عية ب

  15العر ةجهاز 

دظد  اإلشتتتتتا ة أوال  ل  أن المل مس، لدى قما ستتتتتس 
واليإها القضتتتا  س لالستتتإظااس ل لب دفستتت ج الق ان ذ، 
دإظاوم  تتتتالح ادها عددقا دستتتتمت لدفستتتتها امجاجيس 

ا إلعالنها ايد ذلك دمه دا  ،االإشتتتتتتتتتتتتتجييات دستتتتتتتتتتتتتإ  يا 
                                                           

  ،18أكإ بج /دشتتتتتتتتجيذ اعول 23ي 148ال ما م الفلستتتتتتتت  د س، اليدد  15
  107-132ص

ول/ديستتتتتتتتتتتتم ج اعكان ن  31ي 15ال ما م الفلستتتتتتتتتتتت  د س، عدد قمإام  16
  17-4ص  ،2017

فقد مدم وميج اليدل  ،ا النها اس ب عدم الدسإ  يس
وأ تتتتد ت  ،ل مس الدستتتتإ  يسطلب الإفستتتت ج  ل  الم

ا ، مجا ا 2018 ستتتت إم جأيل ل/  12المل مس، بإا يخ 
  84ا يإيلق ااعح ام ال ا دة ف  المادد ذ يدفستتتتتتتت جي  

  قذ القان ن اعستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتت   وكذلك المادة 102وي
 2017  لستتتتتتتتتتتتتتدس 23  قذ القجا  اقان ن  مم ي53ي

وأشتا ت بذلك  ل  دفست جها لي ا ة  16اشت ن الشتجطس 
لالشتتتتتتتت ن اليستتتتتتتت ج ل وط  يس جهاملالشتتتتتتتتجطسل،  ل  
جانب دلديد المل مس المخإصتتتتتس املاكمس ضتتتتت ا  

 الشجطس 

وف  القجا  م تتد المجاجيتتس، ختتالفتتت المل متتس مجا هتتا 
الذ   17 1/2017الإفستتت ج  الستتتابق يوأبجمه القجا  

اعإ ج أن الشتتتتجطس لم ة نساق س ذات ط  يس خا تتتس 
ما س اخإصتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتات قدن سل؛ وبدال قذ ذلك، د

اتتت ن  -ف  القجا  م تتتد المجاجيتتتس–ادعتتتت المل متتتس 
لالشتتتتتتتتتتتتتتجطتتتس دتتت ختتتذ ال تتتاام اليستتتتتتتتتتتتتت ج  قم اي  
االخإصتتا تتات الخا تتس االقضتتايا المدن سل  وماقت 
المل مس، ااإلشتتتتتتا ة ال  اعح ام الظدا  س، بإ ستتتتتت م 
دفس جها لي ا ة لالش ن اليس ج ل، وسيت  ل  جيم 

 .ول س االسإثداء ،ليس ج  ه  القاعدةالقضاء ا

 ، 2017 ي ل  دم م/ 81ي 134ال متتتتتا م الفلستتتتتتتتتتتتتت  د تتتتتس، اليتتتتتدد  17
  62-55ص
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ل  م ان ذ اليق بتتات الث  يتتس  واستتتتتتتتتتتتتتإدتتدت المل متتس 
اصتتتتتتتتفس  1979لمدسمس الإلجيج الفلستتتتتتتت  د س لليام 

خا س، لإلديد ن اق الصالح س القضا  س للملاكم 
اليستتتت جيس يالشتتتتخصتتتت س، والم ان س، والم ضتتتت ع س   
غ ج أن هتتذه الق ان ذ قث جة للظتتدل، ومتتد دم ال يذ 

ا استتتتتتتت ب عدم دستتتتتتتتإ  يإها  ويالح  الدقاد، عل  به
ستتتتت  م المثال، أنها لم ددشتتتتتج ف  الظجيدة الجستتتتتم س، 

  قذ القتتتتان ن 116ا لمتتتتا دقإضتتتتتتتتتتتتتت تتتته المتتتتادة يوفقتتتتا 
كما الحس ا أن هذه الق ان ذ ال دم    ،اعستتتتتتتتتاستتتتتتتتت 

ب ذ المدن  ذ واليستتتتتتتتتتتتتت جي ذ؛ ك نها  تتتتتتتتتتتتتتتد ت ف  
عددقا كانت قدسمس الإلجيج  ،ظجوف استتتتتتتتتتتتتتإثدا  س

ستتتتتتتت  د س د د  الستتتتتتتتل س ودما س الستتتتتتتت ادة عل  الفل
 أ اض ها بإفي م واليس القضاء الث    

وف  القضتتتتتتتتتتتتتت س م د الدسج، مج ت المل مس وج ب 
اسإ فاء المياي ج، دون أن د ضت قا  ذا كان يإي ذ 
استتتإ فاء قي ا  واحد أو جم م المياي ج  ومد  تتتد  
القجا  ا غل  س استتتتتتتتتت  س يأ بيس قذ أ تتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتت يس 

يا  ل   ا ال القجا  اقان ن اشتتتتتتتتتتتتتت ن مضتتتتتتتتتتتتتتاة ، قاد
ا الشتتتتتتتجطس، ليدم الدستتتتتتتإ  يس، قيإ جا الشتتتتتتتجطس جهاما 

يإقد أن المل مس، ا  وكان ي  ا قدن   ا ال جهاما عستتتتتتتت جي  
ال دا  هذا الإفس ج، أخ  ت االدسج  ل  الشجطس 

                                                           
وحدة القان ن الدستتتتتتتتإ    اظاقيس ب جميت، لو مس ق م  ح ل انسج:  18

مجا  المل مس الدستتتتتتإ  يس الإفستتتتتت ج  لي ا ة لالشتتتتتت ن اليستتتتتت ج ل وط  يس 
جهام الشجطس وقلاكمس قدإس  هل، سلسلس أو اق عمم ب جميت للد اسات 

ا وبلع اء الملاكم اليس جيس ا عس جي  ب  فها جهاما 
دم دظاهم  الح س قلاكمس أعضا ها  وبهذا اليمم 

حق قس أن هذه الملاكم يظب أن دخضتتتتتتم للقاضتتتتتت  
ال   ي ، الذ  ه  دا ما القاضتتتتتتتتتتتتتت  الياد  ول س 

 .اليس ج  

 خالل اعستتتتتتتاب م الإال س  ق  الا أثا  هذا الل م جدالا 
امستتتتتتتتتتتاهمات جهات فاعلس   غداؤهلصتتتتتتتتتتتدو ه، ججى 

قخإلفس ف  المظإمم المدن  والمإخصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتت ذ ف  
قظال  القان ن اليام وحق ق اإلنسان؛ حإ  اض ج 
   س المل مس، ف  نهايس الم اف،  ل    تتتتتتتتتتتتتتدا  

وألغ  ن س المل مس الميلدس  ،ب ان أوضتتتتتتتتتتتتتتت القجا 
لخضتتتتار المدن  ذ ل اليس الملاكم اليستتتت جيس  ولكذ ا

 18ذاده  ش ال   هذا اإلعالن الد  

 ،(10/2018قرار المحكمة الدستتتتتورية رقم   -ت
( من 55مكرر و 47، 47تفستتتتتتتتتير الموا   ب

القانون األستتتتتتتاستتتتتتتي، بخصتتتتتتتوص الم لس 
  19التعريعي

وجتتته وميج اليتتتدل طلتتتب الإفستتتتتتتتتتتتتت ج هتتتذا للمل متتتس 
عل  طلتتتب قذ    س قظلس  التتتدستتتتتتتتتتتتتتإ  يتتتس، بدتتتاءا 

القضتتتتتتتتتتتتتاء اععل ،    س المل مس اليل ا  وستتتتتتتتتتتتتل  

، قإ فجة ع ج 2018 ، دشتتتتتتتتتتتتتتجيذ اعول/أكإ بج 9/2018القتتتتتان ن تتتتتس ي
  http://bit.ly/34mTPLC الجاا :

كان ن اعول/ ديستتتتتتتتتتم ج  23ي 19 قمإام ال ما م الفلستتتتتتتتتت  د س، عدد 19
  51-44ص ، 2018
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 ؛ال لب الضتتتتت ء عل  أن المظلس الإشتتتتتجيي  فشتتتتتم
 5عنتتتته لم يديقتتتتد قدتتتتذ نهتتتتايتتتتس دو دتتتته اعول  ف  

وحإ  نهتتتايتتتس واليإتتته القتتتان ن تتتس  ،2007دم م/ي ل   
  2010كان ن الثان /يدايج  25والدستتتتتتتتتتتتتتإ  يس ف  

هذه اللالس ف  غ اب  لن استتتتتتتتتتتتتإمجا وف  اللق قس، ف
االنإخااات الياقس يدإهك القان ن اعستتتتاستتتت  ومان ن 
االنإخااات الياقس يوالق ان ذ ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلس ، كما 
يمس المصتتتتتتتتالت الياقس وال طد س  كما يدإهك اللق 

ذيذ هم ف  ستتتتتذ الاعستتتتتاستتتتت  لظم م الفلستتتتت  د  ذ 
 الإص يت ف  أن يدإخ  ا قمثل هم كم أ بم سد ات 

ضتتتتت   ديديم يال دد الثالث   ل  ، أ2005ف  عام 
  يدص عل  أن لقدة المظلس الإشجيي  47المادة ي

أ بم ستتتتتتتتد ات قذ دا يخ انإخااه ودظج  االنإخااات 
قجة كم أ بم ستتتتد ات اصتتتت  ة دو يس ل وددص المادة 

ددإه  قتتتدة واليتتتس "ا عل  أن ق ج   أيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  47ي
المظلس الإشتتجيي  القا م عدد أداء أعضتتاء المظلس 

  مدإخب ال م ذ الدسإ    لالظديد ال

وي ضتتتتتتت مجا  المل مس الدستتتتتتإ  يس اليل ا ق ضتتتتتت ر 
الدقاش أن المظلس الإشجيي  ه  السل س الإشجيي س 
المدإخ س، وهذا يث ت أن المظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  ل س 

فتتاموا اتتاالنإختتااتات كتت فجاد؛ بتتم  اقظجد أفجاد أو أفجادا 
 حدى السل ات الثالث الم لفس امهام دسإ  يس،   ه

ال م هذه اللق قس  حدى أهم الستتتتتتتتتتتتتتل ات ف   وه 
  .ال الد

 25ومتتتد عقتتتد المظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  المدإختتتب ف  
جلسس واحدة فق  بإا يخ  2006كان ن الثان /يدايج 

  وحتتاجظتتت المل متتس، لتتدى 2007دم م/ي ل    5
دستتتتتتتتتتتتتتظ تتتتتم هتتتتتذه اللق قتتتتتس، اتتتتت ن المظلس ل ف ل 
االضتتتتتتت الر االدو  المد   اه كستتتتتتتل س دشتتتتتتتجيي س، 

 تد اتالق ان ذ واعنسمتتس الإ  ددسم عملتته، و ف  الإق
امتتتتا ف  ذلتتتتك التتتتدو ة اليتتتتاديتتتتس الثتتتتان تتتتس الإ  دعتتتتا 

ا لقسمهم  ا للقان ن ووفقا النيقادها فخاقس الج  س وفقا 
فقد المظلس الإشجيي  ق انإه كسل س  ؛ونإ ظس لذلك

فقتتتد ق تتتانإتتته كمظلس  ؛دشتتتتتتتتتتتتتتجيي تتتس، ونإ ظتتتس لتتتذلتتتك
عدم  ا أنه عل  الجغم قذدشتتتتتتتتتتتتجيي   والحست أخ جا 

عقد جلستتتتتات، ال ي ال أعضتتتتتاء المظلس الإشتتتتتجيي  
  قذ 55ي يإقاضتتتتتتتتتتت ن  واد هم وق اياهم وفقا للمادة

القان ن اعستتتتتتتتاستتتتتتتت ، وه  قا يلق  ايبء  ضتتتتتتتتاف  
 .عل  ق  ان س الدولس

 :مج ت المل مس ف  دفس جها خمس نقا     سس

 ن شتتتتتتتتتتتجع س وج د المظلس الإشتتتتتتتتتتتجيي  دك ن   -1
 ،الجماب سامما ستتتتتتس اخإصتتتتتتا تتتتتتاده الإشتتتتتتجيي س و 

ي  ن مد  ؛2007ا ليدم انيقاده قدذ عام ونسجا 
فقد  تتتتفإه كستتتتل س دشتتتتجيي س، وبالدإ ظس  تتتتفس 

 المظلس الإشجيي   
ق ج   ف  حالس  47عدم ان  اق نص المادة ي -2

عتتتتتتدم  ججاء االنإختتتتتتااتتتتتتات التتتتتتدو يتتتتتتس للمظلس 
ستتتتتتتد ات   وهذا ييد   بم أالإشتتتتتتتجيي  يأ  كم 
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 ال ف   ق ج   47أنه ال يم ذ د   ق المادة ي
واليإتتته  سقظلس قدإه تتت :ظتتتم وج د قظلستتتتتتتتتتتتتت ذ

 القان ن س، وقظلس جديد قدإخب 
 ، فجأت 55أقا اشتتتتتتتتتتتتتان دفستتتتتتتتتتتتت ج نص المادة ي -3

المل مس الدسإ  يس اليل ا عدم وج د أيس أس اب 
ق ج س الستتتتتتتتتإمجا  دقاضتتتتتتتتت  أعضتتتتتتتتتاء المظلس 
الإشتتتتجيي  المدإه س قدة واليإه عيس استتتتإلقامات 

ا ف  الق ان ذ ت قدصتتتتت ص عل هآقال س أو ق اف
أو الل ا ت ذات اليالمس االشتتتتتتتتتتتتت ن الإشتتتتتتتتتتتتتجيي ، 

 ا قذ دا يخ  دو  هذا القجا   اعإ ا ا 
 ن المظلس الإشتتتتتتتجيي  ف  حالس دي م وغ اب  -4

، ومتتد انإهتتت 2007دم م/ ي ل    5دتتام، قدتتذ 
 يدتتتايج /كتتتان ن الثتتتان  25قتتتدة واليإتتته بإتتتا يخ 

وقتتتا مال  ،، أثدتتتاء قتتتدة دي لتتته وغ تتتااتتته2010
ا اشتتتتتتتتتتتتت م كاقم حإ  اآلن  وبداء   ا  وغاقي الا 

عل ه فلن المصتتتللس اليل ا للشتتتيب الفلستتت  د ، 
وقصتتتتتتتتتتتتتتللتتس ال طذ، دقإضتتتتتتتتتتتتتت  حتتم المظلس 

 قذ دا يخ   تتتتتتتتدا  الإشتتتتتتتتجيي ، واعإ ا ه قدلال  
 هذا القجا   

دع ة فختتتتاقتتتتس    س التتتتدولتتتتس  ل   عالن  ججاء  -5
االنإخااات الإشتتتتتتتجيي س خالل ستتتتتتتإس أشتتتتتتتهج قذ 

   الظجيدة الجسم س دا يخ نشج هذا القجا  ف
وف  ح ذ أن القجا  يستتإدد  ل  أستتاس وامي  قإ ذ، 
فال يم ذ االدعاء ا ن القان ن اعستتتتاستتتت  لم يإداول 

قستتتتتتت لس حم المظلس الإشتتتتتتتجيي ؛ ح ث ددص عل  
  قده، الإ  د ضت ا نه لال يظ م 113ذلك المادة ي

حم المظلس الإشجيي  الفلس  د  أو دي  له خالل 
أو ديل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتق أح ام هذا ال ابل   فإجة حالس ال  ا ئ 

القتتتان ن   وقم اعختتتذ ف  االعإ تتتا  اتتت ن واضتتتتتتتتتتتتتتي
ا يمدم حم المظلس ا  تتتتجيلا ستتتتاستتتت  أضتتتتاف ا بددا اع

دون اإلشتتتتتتتتتتتا ة  ،الإشتتتتتتتتتتتجيي  ف  حالس ال  ا ئ فق 
إلق تتتان تتتس حتتتم المظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  ف  السجوف 

 ،ا لإفس جات قإدامضسقما دجك ال اب قفإ حا  ،الياديس
ايضتتها اعإ ج ا نه وبم جب امفه م المخالفس يظ م 

 ،حتتتتم المظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  ف  السجوف اليتتتتاديتتتتس
وغ جهم اعإ ج اتتتت نتتتته قذ اتتتتاب أول  ال يظ م حتتتتم 

 المظلس الإشجيي  ف  السجوف الياديس  

اغ  الدسج عذ االخإالف ف  دفستتتتتتت ج نصتتتتتتت ص 
القان ن اعستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتت  ذات اليالمس، ال يم ذ الق  ل 

لمل متتس التتدستتتتتتتتتتتتتتإ  يتتس اليل تتا امشتتتتتتتتتتتتتتجوع تتس دتتدختتم ا
قفادها  ق ان س  ،الستتتتتإلداث ماعدة دستتتتتإ  يس جديدة

وإن كتتان  ،م تتام الج  س التتم المظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي 
ا أن ديإ ج عدم م ام الج  س االدع ة  الق انها ط يا

ه  نفستتتتتتتتتتته  2010النإخااات دشتتتتتتتتتتتجيي س قدذ اليام 
قخالفس دستتإ  يس وجب دصتتل لها قذ خالل الدع ة 

 47 س و  استتتتتت س  كما أن المادة يالنإخااات دشتتتتتتجيي
ا عل   ق ان س دمديد واليس  واضتتتتلا ق ج   دقدم دل الا 

 المظلس الإشجيي  ف  ظجوف اسإثدا  س  
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، عدتتدقتا 2016كتتانتتت أث جت هتتذه المستتتتتتتتتتتتتتت لتتس عتتام 
ماقت المل مس اليل ا، اصتتتتتتتتتتتتتفإها الدستتتتتتتتتتتتتإ  يس، قذ 

 3صتاد  بإا يخ ال  3/2016 مم يالإفست ج  القجا  
االإ ك د أن قدة  2016،20فم ج دشتتتتتتتتتتتتتتجيذ الثان /ن  

واليتتس المظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  المدإه تتس واليإتته ال قد تتس 
ا  ل  ح ذ أداء أعضتتتتتتتتتتاء المظلس الإشتتتتتتتتتتجيي  قامإا 

كمتتتا أكتتتدت المل متتتس  ،الظتتتدد ال م ذ التتتدستتتتتتتتتتتتتتإ  يتتتس
دستتإ  يس مجا  اقان ن بجفم اللصتتانس ال جلمان س الإ  
كان يإمإم بها عضتتتتتتتتتت  المظلس الإشتتتتتتتتتتجيي  قلمد 

المل مس ا ن الج  س له كاقم  دحالن  ومضتتتتتتتتتتتتتتتت
الستتتتتتتتل س إللغاء حصتتتتتتتتانس أ  عضتتتتتتتت  ف  المظلس 

ف  ظم عدم انيقاد المظلس الإشتتتتجيي    الإشتتتتجيي 
كمتتا مج ت أن مجا  الج  س بجفم اللصتتتتتتتتتتتتتتتتانتتس قذ 
خالل القجا  اقان ن يإفق قم اع  ل والصالح ات 

  21المخ لس للس د الج  س ام جب القان ن 

  يس اليل ا ق ضتتتتتتتتتتت ر كما أن مجا  المل مس الدستتتتتتتتتتتإ
الدقتاش أعاله يإيتا ز قم القتان ن اعستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتت  

والقتتان ن االنإختتاب ، التتذ  يدص عل  أن  ،الميتتدل
االنإخااات الج استتتت س والإشتتتتجيي س يد غ   ججاؤها ف  

  لليتتام 1 ال أن القجا  اقتتان ن  مم ي –ومتتت واحتتد 
 دجك قظاالا  22اشتتتتتتتتتتتتتتت ن االنإخااات الياقس، 2007

 ،ان س النإخااات قدفصتتتتتتتتتتتلسللإفستتتتتتتتتتت ج ا ن هداك  ق 
                                                           

 ، 2016دشجيذ الثان /ن فم ج  10ي 126ال ما م الفلس  د س، اليدد  20
  101-96ص

  37، صلالفلس  د مجا ات القضاء الدسإ    لبديج، انسج:  21

: ليصتتتتتتتتتتتتتد    قده  ل  أن2المادة ي ح ث أشتتتتتتتتتتتتتا ت
الج  س خالل قتتدة ال دقتتم عذ ثالثتتس أشتتتتتتتتتتتتتتهج م تتم 

واليس المظلس قجستتتتتت قا ا  أودا يخ انإهاء قدة واليإه 
  استتت س ف   أودشتتتجيي س  يدع  ف ه إلججاء انإخااات

فلستتتتتتتتتت  ذ، ويلدد ف ه ق عد االمإجار، ويدشتتتتتتتتتتج هذا 
المجستتتتتتتتتتتتتت م ف  الظجيدة الجستتتتتتتتتتتتتتم س وييلذ عده ف  

 الصل  ال  ق س الملل س ل 

 ؛ف  ال امم، ال حاجس  ل  حم المظلس الإشتتتتتتتتتتتجيي 
، 2010عن االنإخااات كانت قستتتتتتتتتتتتتإلقس قدذ عام 

فتلن االنإهتاك التدستتتتتتتتتتتتتتإ    اللق ق  ه  أن  وعل ته 
 ل  انإخااات   استتتتتتت س أو دشتتتتتتتجيي س  يدر  الج  س لم 
  ، وقدذ ذلك الل ذ وحإ  اآلن 2010ف  اليام 

المظلس الإشتتتتتتتتتتتتتتجيي  نإ ظس  الدهايس، ججى حم  ف  
إل ادة ستتتتتتت استتتتتتت س، ولكذ قذ غ ج المإ مم أن دظجى 
االنإخااات  وف  حال أججيت االنإخااات، ال د جد 

ا للقان ن اعساس  أ  دال م عل  أن ذلك س إم وفقا 
ومتتتتتان ن االنإختتتتتااتتتتتات يأ  أن دك ن االنإختتتتتااتتتتتات 
الج استتتتتتتتت س والإشتتتتتتتتتجيي س قإ اقدس   وبمجاجيس لقجا ات 
المل مس الدستتتتتتتتتتتتتتإ  يس اليل ا هذه وغ جها، ي دو أن 
مجا ادها دق م عمل اا االمستتتتتتاهمس ااستتتتتتإيادة ستتتتتتل ات 

 .قدسمس الإلجيج الفلس  د س وقاسسادها

-2 ، ص2007أيل ل/ستتتتتتتت إم ج 9ي 72ال ما م الفلستتتتتتتت  د س، اليدد  22
50  
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و تتتتتتتتتتمس   القان ن اعستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتال يد غ  أن يإلمم 
اإلخفتتاق ف  هتتذه االنإهتتاكتتات، عنتته ستتتتتتتتتتتتتتذ ك تتديتتم 

ب ف   طا  قي ذ، وف  ظجوف إ  دسإ    قامت، ك  
ستتت استتت س وثقاف س ووطد س خا تتتس  غ ج أن المل مس 
الدستتتتتتتتتتتتتتإ  يس اليل ا ل ستتتتتتتتتتتتتتتت ق لفس بإلق ق  غ ات 

 الظمه  ، بم ه  ق لفس اضمان الإق د االدسإ   

قستتت دة ح اء  ن يإم أوف  هذا اإلطا ، قذ المإ مم 
عادده  ل  طاولس الدقاش، إ الدستتتتتتتإ   الفلستتتتتتت  د ، و 

وكذلك اللال االدس س  ل  قخإل  القضايا والثغجات 
الإ  دداولإها هذه المجاجيس  وبم جب الدصتتتتتتتتتتتتتت ص 

هم ذلتتك ف   نشتتتتتتتتتتتتتتتتاء ستتتتتتتتتتتتتتعل  اعمتتم، ياقتتم أن ي
ن ن الدول  دإفق قم القا ،ديمقجاط س بجلمان س ديدديس

  وحق ق اإلنسان 
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 خليل ورشاد توامصم اع
 

 الشغور المفاجئ في منصب الرئيس: 
  *المعضلة والسيناريوهات المتوقعة

يتقلددالرئدد محملد عددس لليدد ثلرئحددسال،ددمالام مدد انلحع ددد ليعدد ليدد يلسدد رلرئدد محملرئ رسدد ل  مدد لل  دد ا لام مدد ل
ت  يدد لرئذليددةحنح ل.ا(ا(رئنلام مدد ل سئدد ل ليددةحانلسام مدد لرئيددلة لرئذليدددةحنح (لرئلجندد لرئتنذحة دد لئعناعدد لرئ

ل1ئن2004س حع ليتقلدالرئد محملليد ثلرىسئدولبعسندخلر تلد نلرئلجند لرئتنذحة د ل رحود لئد ل.ىسرلدد  ل د ل دس عي ل
 قدالحقلدالل2ن2008سيتقلالرئث  ح لبعسنخلر تل ب /لحزيحت لددالرد رلرئعجلدملرئع يدز لئددلفا(ا(رفل د ل  تدس  ل

لس حع ليمسظل   لر تلخلئألسئول  ل3(2005رئث ئث لبعسنخلرال تل ب الرئ م مح لرئشعيح لرئت لن ال  لين ي ل
 راليسالاسح لرئ محملل   ال.بع ليؤيالللول هعح لهةرلرئعنصخلسمدوسئ لشغدل ئ ئنل قدالغدل لدنصدخلامدحمل

ديندد لللددولادزيدد لشلددميللى دد لدنصددخلادددز ل سئدد ل ليددةحال  ددسل ا دد)لمددنسرال.سهددسلستددول ئدد لرئس دد لللددولر
  2003رئععارلئع اللئ(ل د لرئعنصخلرئث ئثنل ح تكمل صملشئول سك الرئق  سيلرىم م 1988ل اللرالمتقمر

                                                           
 شدد ه لشلد   لجد  لحسل(لhttps://bit.ly/2Exdoqbرئعلتصدد  لليد لرئد رب لنل2019 دس عي لل24دس د)لصد حذ لرئ داانلرتدد اي للللددولرئعق ئد  شد الهدة لل*

ظودد ال ك حودد لب ىمدد ثنل ددمرل ددالسلل(ب ال جلحزيدد حنذحددة لنلدل ددبلرودد لدللدد ل   ع  ددعوددسال دد ل  ئددخل ودد نلسحقددا عو لئلجرئيليددل لئل  دد الحس،حقهددة لضددعال
ل(2019 س عي لل19نلرت اي لذليةحنح ي نلسسرلرئنا الرئامتسا لئعناع لرئت  ي لرئد  ض  ل ادو لرئي سث يلئةلي لدي قلرئق  سيلرئامتسا لبج دع لرح زل

ل2004 ددس عي لل11سي ئدد لرى يدد للسرئععلسددد الرئذليددةحنح ل.س دد ئنلفرئلجندد لرئتنذحة دد لئعناعدد لرئت  يدد لرئذليددةحنح لحنتلددخلرئيددحالد عددس لليدد ثلامحيدد  لئودد فنلل1
ttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Wy91c2a18150881463aWy91c2h(لنعحدددد)لرئدددد سرب لرئعشدددد الئودددد ل دددد لهددددة لرئسا دددد لرمددددت نع ل

ل(2019 س عي لل20رت اي ل
=5794http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id سي ئ لرى ي للسرئععلسد الرئذليةحنح ل.س  ئنلفد عس للي ثلف رسلد زيفل(((لديح  للة لفنل (ال 2

للhttps://bit.ly/2rawO0uر ا  ل ن  لرئجزي  نلر   دجلد لسارللرئلي نلفشلميلرئع يز لد عس للي ثلامحي لئذليةحافنل (ال
نل حعدد لحقلددالرئث ئثدد ل1989نلسحقلددالرئث  حدد لبعسنددخل دد رالئلعجلددملرئع يددز ل دد لددد اثل1969 ددد لرئدد محملل  دد انل قددالحقلددالرىسئددولىسرلددد  ل دد ل ي ريدد لل3

(لر اد ل د ل د رالرئعجلدملرئع يدز ل2004الستدولاسحلد ل د ل دس عي ل(لس قد ل شدل لرئ م مد الرئدثم1996بعسنخلرال تل ب الرئ م مح لرئشعيح ل د ليند ي ل
ل http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=3739ل ب ئلصسصللي لدس )لسي ئ لفس  فلدال مرلرئ رب 

279

https://bit.ly/2Exdoqb
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Wy91c2a18150881463aWy91c2
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5794
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5794
https://bit.ly/2rawO0u
http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=3739


 خليل ورشاد توامعاصم 

 

2 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

رئددددة ل اددددملس ئدددد لغددددلسالام مدددد لرئيددددلة لب مددددن  ه ل
ئددددددد محملرئعجلدددددددملرئتشددددددد يع نلشئدددددددولسدددددددحالشنددددددد رلل

 ئ(37/2يسد ل.د   لل60ر تل ب الل نل ل مرل

–شيلر دددتمرلشمدددن  لحدددسئ لهدددة لرئ م مددد اليؤغددد ل
للددددول  ودددد لدتي يندددد نلساللل-شضدددد   لئعؤغدددد رال  دددد  ل

سدددددددددالل4 عتيدددددددد لغددددددددل لشسدددددددداره لشغددددددددل اللى دددددددد  (
رئعؤغدد رالرئسر عحددد ل ددد لرئعع امدد ل يلرئيدددحالاسسددد ل

يع لسحنوددددد ئلرتسئحددددد ل تدددددسيل.امدددددحملرئعجلدددددملرئتشددددد ل
ام مددددد لرئيدددددلة لدؤ تددددد لدددددد لردددددحاللودددددا لرئ محيدددددحال
ل  دددد السليدددد ثليدددد يلامحيدددد لئليددددلة ل قدددد ل.روددددة ل
رئصدددذ ليددد يل عوددد لرئقدددسر حالرئتددد ل صدددااه ئنل حعددد ل
 دددد يلسحنودددد لرئيددددحالليدددد ثلامحيدددد لئلجندددد لرئتنذحة دددد نل

لسام م لرئاسئ لغ غ  ل. ع لميبلس غح ئ(ل

الئيديخلرآليل  لسد رلغدل الحلد لرئ م مد الرئدثم
دذدد ن)ل.  ئس دد  ئنلمددحكسيلدددالرئحيددح لللددولرئلجندد ل
رئتنذحة دد ل يلحنتلددخلامحيدد لئودد لدددالرددحال ل دد مو نل

                                                           
الح  حد ل ليددةحال د لرىدددملرئدة لغددول2012للدولرى دد لستدول ددس عي لل4

رئعت ا لئصذ لف سئ فلبع يزلد ر خ؛ل قي ل ئ لرئت اي لي   لحعس لصدذ ل
سددد لحيعودد لدددالل-ر دزيتدد لسظ س دد لرئت ايلحدد –رئاسئدد لاللددميلرالمددتقمرل

نل قددال2012رلت ر دد اللددا لدددالرئاسئدد لراسئدد ل ليددةحا(ل ددد لبعددال ددس عي ل
 ليددةحالرئععتدد رل كددسيلرئدديعسليؤمددملصددذ لام مدد لرئاسئدد لللددول سئدد ل

رو لب ىدملرئعت دا نلس  ئتد ئ لبد الامدحملرئيدلة لهدسلامدحملرئاسئد لبيدنال
نلرددارل ل يلرئاسئدد لسلدد لدكدد يلرئيددلة (لسئكددالهددةرل2005ر تل بدد للدد ال

رئتذيددددح لغحدددد لدتذددددبلللحدددد ؛لسحددددثل يلرئيددددلة ل رحودددد لددددد لزرئدددد لدتدددد    ل
ب لتيددد ال رحوددد لح سئددد لشئدددولد سلددد لرئاسئددد (ل ددد لمدددح قلدتصددد نلر اددد ل

لئيحن ايسلرئل دمل  لهة لرئسا  (ر

س يلينتلددددددددددخلرئعجلددددددددددملرئع يددددددددددز ل. سلرئعجلددددددددددمل
امحيدددددد لئاسئدددددد ل ليددددددةحانل ح مدددددد لللددددددولل5رئددددددسرن ئ

مددددد بقتحال. سيلرئلدددددسشل ددددد لددددددا لدشددددد سلحتوع ل
سغددد لحتوع ئ(لسللدددولرىغلدددخلمدددتلت الرئعؤميدددت يل

 رحدد لئل م مددتحا(لسئكددال دد لرئعق ردد نل دد يللرئشددل 
دع دل لمتنشدفل حعد ليتعلددبلبعنصدخلامدحملرئيددلة ل
.  لرئسر د)لهدسلرىهدم ئ؛لس د ى  ل د لضدسللسد ل
رئعجلدددددملرئتشددددد يع لرئذليدددددةحن لرنددددد للللدددددولف ددددد رال
حذيدددح  فلئلع كعددد لرئامدددتساي لرئعلحددد نل ددد ل  يدددعي ل

لل6ئدلفرئ محمفلرئ  (ل-دجتوا -نل ن زال ح ل2018

                                                           
 دد ليدد لددد  ليددةي ل حودد لر تصدد صلئلعجلددملرئع يددز ل دد لهددة لرئسا دد لل5

 كددسيلب دكدد يلرئعجلددملرئددسرن لرالضددةمألبدد ؛ل ئدد ل يلرىسرلدجلددمل
ُدن نللالرئثد   لضدعالرئناد الرئيح مد لئددلفا(ا(رفنلسينعقدالرىسرلدد ل

.رند للل1973ز للد الرحال ساح لر عق  لرئث   (لس ال  شدفلرئعجلدملرئع يد
للددددولحج  دددد ل سئحدددد لئوحندددد لب مددددملرئلجندددد لرئع يزيدددد ئليوحندددد لسمددددةح لرددددحال
رئعجلددملرئددسرن لسرئلجندد لرئتنذحة دد لئيددالرئذدد رال دد لرئ دد الالرئتدد ليتعددةال
دعو للقالرئعجلملرئدسرن لب كدمليثد  للدا ل ل د ل لسظد سرلرئشدت ا(ل
س ددد لرالنعددد رلئعدددخلرئعجلدددملرئع يدددز ل سالدودددمل ددد لصدددن)لرئيح مدددح ل

ل رسد مددح لرئت دد الرئددسرن  لرئتج  دد لرئذليددةحنح رئذليددةحنح (لاغدد  لحددسرانل
.ارالهللا لدعوددددالشردددد رهحمل رددددسلئلددددالئلاارمدددد الرئاسئحدددد لبج دعدددد لرح زيدددد نل

(لحتددددددددددددددس  ل يددددددددددددددل لرئكت س حدددددددددددددد لليدددددددددددددد لرئدددددددددددددد رب  ل81-78ئنل2013
https://bit.ly/37hdAqyلل

ليدددد يلهددددةرلرئقدددد رالدسضدددد)لرمددددتنك اللددددا لدددددالرئارامددددحالسرئعؤميدددد ال6
رئ قس حدد ؛لس دد ى  ل دد لضددسلليس دد لئددحملدددالرددحالرئلحدد ارالرئعت سدد ل
س قددد لئلقددد  سيلرىم مددد نلس يلردددارلسدددملئعدددفزقلمح مددد لر تصددد   ليتعثددد ل
ب مددددتع رالحق ضدددد ل ل دددد للرئعجلددددملرئتشدددد يع لئعك  دددد حوملاغددددملحعةدددد ل

مددددنسرا(للعددددسانلاللحلددددسشلهددددة لرئسا دددد لل10رئعجلددددملدنددددةل  ثدددد لدددددال
يل ئد لغحد لدندتجلئل   حود نلس دالبد ال دد رلب ئتعلحبلللول ئ لرئقد را؛ليدسل

سر عددد (لر اددد ل ددد ل ددد رالرئع كعددد لليددد لدس ددد)لسي ئددد لفس ددد فلددددال دددمرل
للhttps://bit.ly/2s0sPUFرئ رب  ل
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سلل ئدد نليتيدد لرلرئذليددةحنحسيلسغحدد هملدددال دد لضدد
رئعوتعحالب ئشفيلرئذليةحن لسدسرلرئعلد ملددالهدة ل
رىزدددد  ليحدددسلسددددالمدددحتسئولام مددد لرئيدددلة لسددد رل
غددل البشددك لدذدد ن)ل يدد للقددالر تل بدد الحشدد يعح ل
نايددددا لحددددؤدال  معدددد لبفلعدددد رلامددددحملرئيددددلة لس قدددد ل

لىسك الرئق  سيلرىم م ؟

مددددتسا لئليدددددلة لشيلرئقدددد  سيلرىم مدددد ل.رئنددددد ظملرئا
سدؤميدد حو ئلالل قدداالنسربدد /لسددملصدد ي  لسدي غدد ر؛ل
 وددسلئددمليتنيددفلب  ئدد لغددلسالام مدد لرئيددلة ل دد لظدد ل
سدد لرئعجلددملرئتشدد يع ل.ا عدد لئكس دد لئددملُ جددزلرئ دد ل
 صددددملسئددددمليتس دددد)لرئتعةدددد ئنلس  ئتدددد ئ للدددداالسنددددس ل
امحيددد لئحشدددل لام مددد لرئيدددلة لدؤ تددد (لس ئددد لللدددول

رئتددددد لح تددددد  ل دددددمرل مددددد حح لرئعايدددددالددددددالرئددددداسرل
رسض)لراي ل، ٍينلي من  ه لدؤ ت لئ محملرئسزارلل سل
امدددددحملرئع كعددددد لرئامدددددتساي (ليدددددةئ ل ددددد يلرئقددددد  سيل
رىم مدد لئددمليددن لللددول سكدد ال  صدد لب  تلدد ن/ل

ل.حعححال  مخلئ محملرئيلة 

 دد الهدة لرئعع دل نلحعد شلرئسا د ل حعد ليلد لنعلد ل
دالرئيحن ايسه الرئععكالساس،و لس عسلرئع   ي ل

 صددددد لبكدددددد لمددددددحن ايسنل سيل يل عندددددد ل ئدددددد ل يلرئل
رئسا دد لحتينددولهددة لرئيددحن ايسه الي لددسرلدقت سدد ل سل
دسصددولرودد نل جعلدد لدنودد لحددفح لب ئعيدد ثلب ئعيدد   ل
رئا عق ررحد لس د لمدح قلحكدد يملفئعيد فلرالمدتنج  لردددل

 فا(ا(رفليلع لس ع لرئيلة ل  ل زد  لل

السيناريو األول: تولية رئيس المجلسس التشسريعي 
 نحل رئاسة السلطة مؤقتاالم

شيلسدددد لرئعجلددددملرئتشدددد يع لالل عندددد ل و  دددد لسال دددد ل
رئعجلدددددددملرئتشددددددد يع ؛لسحدددددددثلشيلحعددددددداي لرئقددددددد  سيل

رلتي ل يلفدا لسال  لرئعجلملل2005رىم م لل ال
رئتش يع لرئق ممفلحنتود لفلندال  رلل ل د للرئعجلدمل
ل47رئجايددددددالرئعنتلددددددخلرئحعددددددحالرئامددددددتساي فل.ددددددد   ل

رددد لرال تل بددد الئددملحعقدددانلدكدد ائ(لس  ئتدد ئ نلدددد ل 
سرئعجلددملرئجايددالئددملينتلددخنلسرىل دد للرئجددا لئددمل
يددددددؤ سرلرئحعددددددحا؛ل دددددد يلامددددددحملرئعجلددددددملرئتشدددددد يع ل
رئعن دد نلرئيددحاللزيددزل سيدد نلهددسلصدد سخلرىسقحدد ل
 دد لحددسئ لام مدد لرئيددلة لدؤ تدد (لهددةرلرئيددحن ايسلهددسل
رى دددددددد نلئعنةدددددددددبلرالستكدددددددد الئنصدددددددددسصلرئقددددددددد  سيل

شدد يع لئددمل ددفالرىم مدد نلسئكددسيلسدد لرئعجلددملرئت
دنيدددددددجع لسصددددددد ححلرىسكددددددد الرئصددددددد ي  لئلقددددددد  سيل

سئكددالل7رىم مدد نلردد لرنتودد  لئلع كعدد لرئامددتساي (
حيندد لهدددةرلرئلحددد ال يدددتلزالحسر قددد لسرنحددد نل ددد لضدددسلل

لرئلمرلرحالر   لفرال قي اف(

السيناريو الثاني: تعيين مجلسس للسسلطة مسن ق سل 
 "م.ت.ف"

 دددددفح لهدددددةرلرئيدددددحن ايسلب مدددددتةي الس  ،ددددد لفح ايلحددددد فل
نللناد ل صاالرئعجلمل1993سصل ل  ل  تس  ل

                                                           
لر ا لرئ  غح لرئي بق (ل7
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رئع يددددز ل دددد رارلرتكلحددددسلرئلجندددد لرئتنذحة دددد لفرتشددددكح ل
دجلددددملرئيددددلة لرئسرنحدددد لرئذليددددةحنح ل دددد لرئع سلدددد ل

ا لدددددال ل دددد للرئلجندددد لرئتنذحة دددد لرال تق ئحدددد لددددداللدددد
سلددا لدددالرئددار  لسرئلدد امفل.رئعدد    ل سالئنلسر تحدد ال
رئيددددددحال  مدددددد لل  دددددد الفامحيدددددد لئعجلددددددملرئيددددددلة فل

لل8.رئع    ل،  ح ئ(

 دد يل ئدد لرئتسندد لح  ددح رلئلذتدد  لرئعيكدد  لددداللوددال
رئيددلة لرئذليددةحنح نل ددمرلرئذتدد  لرال تق ئحدد لرئيدد بق ل

ئي ئع  ح لرئت لن ال د لئعقالرال تل ب الرئ م مح لسر
نلسر تلددددخلبعسنيودددد لرئ رسدددد لل  ددددد ال1996يندددد ي ل

امحي لئليلة (ل عس لدصةلحلفدجلملرئيلة فلشئدول
رالمدد رمحل ل-رحذ  حدد ا/لحذ هعدد الرئيددمالرئذليددةحن 

رئتدددددد لحددددددا ل لستددددددول دددددد لرنحدددددد لرئنادددددد الرئيح مدددددد ل
ل-مدددد ل يلددددد لُهجدددد –رئذليددددةحن نلس لددددساال ا ددددد ل
رئجععح ئنلحنيثدبل حد للدق ا  لئلنا الرئعجلي ل. ا ا

لرئيلة لرئتنذحة  للالرئيلة لرئتش يعح (ل

 دددمرلحلددد لرئذتددد  لرئعيكددد  لحشدددك لدجلدددملرئيدددلة نل
سددددد اثلرئيددددلةتحالرئتشدددد يعح لسرئتنذحة دددد نلستددددول يل
بعسلرئقسر حالرئي اي لئلحسال المدنو ل ئد لرئعجلدمل

س  ئتدددددد ئ نل ددددددالحلجددددددفلفرئقحدددددد   لل9س صددددددااه لامحيدددددد (

                                                           
ر اددددد ل ددددد لرئقددددد رالليددددد لدس ددددد)لسي ئددددد لفس قددددد فلددددددال دددددمرلرئددددد رب  لل8

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4935لل
نل1995ئلئيددددن ل9 لدددددثمل دددد  سيلرئعةيسلدددد السرئنشدددد لا ددددمل.دددددال ئددددل9

ل(29-11ئنلص1995 غيةملل29.ل6رئس  م)لرئذليةحنح نللا ل

ل للهدددة لرئتج  ددد لسحك راهددد نلرئذليدددةحنح فلشئدددولرمدددتا
 ُتشددك لفا(ا(رفلدجليدد لئليددلة لسحلتدد الامحيددو (ل
س دد لسدد رلسصدد ل ئدد نلللددولفدجلددملرئيددلة فل الل
يتسمددد)ل ددد لدع امددد لرال تص صددد الرئتشددد يعح لشالل
ب ئقدددددداالرئددددددمزالالندددددد رلرالرال تل بدددددد الرئتشدددددد يعح ل

 سدسرنو لس الالرئ  سا (

مكسا  السيناريو الثالث: إحسلل المجلسس المريس   
 المجلس التشريعي

 دددالحيددد لالرئع كعددد لرئامدددتساي لرئعلحددد نلددددال دددمرل
 دددددددددد رالحذيددددددددددح  نلفرئقحدددددددددد   لرئذليددددددددددةحنح فلب   ردددددددددد ل
ر تص صدد الرئعجلددملرئتشدد يع لئلعجلددملرئع يددز ل
ستدددولشنددد رللر تل بددد الر ئع  حددد لنايدددا (لس ددد لهدددة ل
رئ  ئدد ل كددسيلامددحملرئعجلددملرئع يددز ل. رحدد لامددحمل

ملرئزلندددسينلرئددد محملرئعجلدددملرئدددسرن ئنلرئيدددحالمدددلح
رئعؤ دد لئليددلة نلشئددولسددحالر تلدد نلامددحملرئيددلة ل
رئجايا(لشيل  رل لبعدسل د رارالرئع كعد لرئامدتساي ل
حددالملرستع ئحدد ل ه رودد لروكددةرلرحجدد  ؛ليتق ي هدد لبددفيل
شلميلرالمتقمرل.رئص  اللدالرئعجلدملرئدسرن لئددل
فا(ا(رفئل للدددولددددالرئقددد  سيلرىم مددد ل.رئصددد  ال

ئليدددلة ئنلسحق ي هددد ل   ددد لللدددالرئعجلدددملرئتشددد يع 
رامددتساي لرئتشدد يع الرئجزرمحدد لرئثسايدد لئددددلفا(ا(رفل

سدشدددد سلح لحةيحقودددد لدددددال يدددد لهحندددد لل1979ئعدددد ال
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ئنل   لل س لرىدال.هحند لرئق د للرئعيدك  لمد بق 
 10اغملد لللحو لدالر تق  را(

السسسسيناريو الرا سسسع: التعجيسسسل فسسسي إنفسسسا  "مشسسسرو " 
 دستور فلسطين

غددد ل لرئجودددس لرئ مدددعح لبصدددح غ لدشددد سأل مدددتسال
رئاسئددد ل دددسارللقدددخلشلدددميلرمدددتقمئو لفرئ ددددز فللددد ال

س دددالغدددوالل11نلددددال دددمرل  ثددد لددددالديددد ا(1988
صدددداسالن دددد ل يددددل لدت سدددد لئلنقدددد  لل2003رئعدددد ال
سلقددخل ئدد لندد  لرئععدد لللددولنعلدد لدددالل12رئعدد ا(

رئعيس رالرئعتارسئ لبشك لغح لامع نلئع لن  هد ل
سحددددثل ُلحددددالحشددددكح لئجندددد لل13؛2015 ال يددددل لرئعدددد

نلللدددددددددولضدددددددددسلل2011صدددددددددح غ لرئامدددددددددتساللددددددددد ال
رئت  ح لئتسن لرئقحد   لرئذليدةحنح لئلجععحد لرئع دد ل

                                                           
ر اددد  لسسدددا لرئقددد  سيلرئامدددتسا ل ددد لن دعددد لرح زيددد نلفسا ددد لدس دددسلل10

سدددددسرل ددددد رالرئع كعددددد لرئامدددددتساي لرئتذيدددددح  لئعيددددد ا لفرئشدددددفيلرئعيدددددك  فل
مليددل ل سارقللعد لرح زيدد لسريحعد لنود زلرئشدد ر لسد   عد لدنتيديح فنل

(لدتددددددس  لليدددددد ل2018ئنلحشدددددد يال سرل9/2018ئلاارمدددددد الرئق  س حدددددد ل.
للhttps://bit.ly/2TDgteVرئ رب  ل

 ليدددددةحالردددددحال مدددددتسالرئاسئددددد لر اددددد  لل صدددددمل لحددددد لساغددددد  لحدددددسرانلل11
سرئ  نددد لشئدددولدحثددد قلسرنددد  لدق ا ددد الشمدددت رححجح ل ددد لرئناددد الرئيح مددد ل

يدددةحن لىب ددد الرئيح مددد السرئاارمددد ال.رئيحددد   لرئع يدددزلرئذللرئذليدددةحن 
(لحتدس  ل يدل لرئكت س حد لليد ل11-5ئنل2014رالمت رححجح لفديد ارافنل

لhttps://bit.ly/2Ot63wp رئ رب  
ديدددددس  ل مدددددتسال سئددددد ل ليدددددةحا لر اددددد  ل  ،ددددد يلرددددد رسريل.حعلحقددددد ائنلل12

.ارالهللا لرئع يددددددددزلرئذليددددددددةحن لئلي ددددددددسالرئيح مددددددددح للرئعيددددددددس  لرئث ئثدددددددد 
ئ(لحتدددددددددددس  ل يدددددددددددل لشئكت س حددددددددددد لليددددددددددد لرئددددددددددد رب  ل2003سرئعيددددددددددد ح نل

 https://www.pcpsr.org/sites/default/files/nbrowna.pdfل
اللحتددس  ل يدددل لدنودد لللدددولدس دد)لشئكت س ددد نلسيددت ذظلرئي سثددد يللدددالل13

ل ش ه لالئتزردوع لرى م  لرةئ لئلعصاالرئة لسصملدن لللحو (

ئملتددد ررلبذليدددةحالياسئددد لغحددد لل دددسل.سهدددسلدددد ل
ئ(ل ددد ليلتددد لرئعيدددس ححال.للدددول2012سصددد للددد ال

 ددددمرلرئقدددد  سيلرىم مدددد لرئ دددد ئ ئنلهن ئدددد ل حدددد ال
 تدددد نلسدددد رلحعددددةالن دددد لئتددددسئ لدنصددددخلرئدددد محملدؤل

شمدددددددن   لئن مدددددددخلرئددددددد محمنلسهدددددددسلامدددددددحملرئع كعددددددد ل
لل14رئامتساي لرئعلح (

سئعددد ليدددد يلرئعشددد سألددددد لزررلدذتسسددد لئلتعدددداي نل قددددال
ُ ص الشئدولرئتنصدح لللدولشدك  حد لحعحدحالرئد محمل
ئن مي لرااللددالر تل بد ل. د لسد الالدعحند نليتعدةال
شنددددددددد رللر تل بددددددددد ائ(لس ددددددددد لظددددددددد ل يلرئعيدددددددددس ححال

 لرئامتسالدال مرلشن رلرالحيعحلحلةة يلال ذ 
بدد ئقذزللددالرالمددتذت للرئشددعي نلب   ردد لر تصدد صل

س دددددد لضددددددسللح  حدددددد لل15ش ذدددددد   لئلعجلددددددملرئع يددددددز ؛
 ليةحالشئولصذ ل سئد لد ر دخل د لرىددملرئعت دا نل
 ددددددالُ صدددددد الشئددددددولرئتعجحدددددد ل دددددد لشصددددددارالرئامددددددتسال
ئلتصددددددددددا لئلعع ددددددددددل ل حددددددددددالرئي ددددددددددث(لشيلهددددددددددةيال

ص الشئدولرئتعجد ل د لرئيحن ايسهحال ةح ري؛لش لمحُل

                                                           
ئلددددددالديدددددس  ل184نلسرئعددددد   ل.2003ئلددددددالديدددددس  ل119رئعددددد   ل.ل14

ل(2015
ئلددددددالديدددددس  ل266نلسرئعددددد   ل.2003ئلددددددالديدددددس  ل185رئعددددد   ل.ل15

(ل  لرئ قحق نلشيلحنصح لديس  لرئامدتسالللدولنئحد /لشند رلرال2015
ش ذددد   لدسضددد)لرمدددتل رن؛لف كحدددسل عكدددالئعيدددس  ل مدددتسالغحددد لدلدددزال يل
ح تدددس لللدددولشنددد رلرالحينددد لرئامدددتسالحكدددسيلدلزدددد ف؟نلس ددد ى  ل  نددد ل

غحدد لدنتليدد (لسئكددال دد يلهددة لرئسا دد لئددالل ي ئدد لئجندد /لفمددلة فلحفمحيددح 
 ليدددةحالردددحالحلدددسشل ددد لهدددة لرئعيدددفئ (لر اددد لسسئوددد  ل لحددد لسحدددسرانل

ل(46نل26نل متسالرئاسئ 
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شصارال معولس،حق ل متساي لئل   الشن رمح لب ت نل
رئتصا لىزد لارهند نلاغدملرئت يدثل د ل ئد لسدسرئ ل
،م،دد للقددس (لس دد ى  ل دد لضددسللرالضددة رالشئددول
ش ذدددددد   ل سيلرمددددددتذت للغددددددعي نلب كددددددملحس دددددد)لحعددددددةال

 شن رل (

 السيناريو الخامس: خلفة الدولة للسلطة

لدددولصدددذ ل سئددد ل ددد ل ددد لضدددسللسصدددسرل ليدددةحالل
رىدددددملرئعت ددددا نلس  مددددتةي المدددد بقتحالندددد  ل حوعدددد ل
حعحدددحالامدددحملرئاسئددد لددددالرددد رلرئعجلدددملرئع يدددز ل

نليعدددد ل2008سليدددد ثللدددد الل1988.ل  دددد اللدددد ال
مدددديبلس غددددح ئ؛ل ددددالُيلجددددفلشئددددولرلتيدددد ال يلفرئيددددلة ل
رئسرنحددددد لرئذليدددددةحنح فلئدددددملحعدددددال  معددددد نلرددددد لسا،توددددد ل

 لسددددد رلس  دددددد لدق دوددددد لف سئددددد ل ليدددددةحافنلس  ئتددددد ئ
غددددلسالدنصددددخلفرئدددد محمفل قدددداالرئعجلددددملرئع يددددز ل
للدددولر تلددد ن/لحعحدددحالامدددحملرئاسئددد نلئذتددد  لر تق ئحددد ل
دؤ تدد ل جدد  لرنو يتودد لر تل بدد الام مددح لسحشدد يعح (ل

 ددسال– دد لرئسر دد)نلمدد ل يلددد ل  دداالرئدد محملليدد ثل
شئدددددولل-ح  حدددد لسضدددد)ل ليدددددةحال دددد لرىددددددملرئعت ددددا 
رنحددد لشصدددارالد مدددسالرددددلفرمدددتياررلرمدددملرئيدددلة لرئسل

ب ممل سئد ل ليدةحافلب ئتعداي لف د لرىسارقلرئ مدعح ل
سرى تدددددددددددد السرئح  ةدددددددددددد السرئععدددددددددددد دمالرئل صدددددددددددد ل
بعؤميدددد الرئيدددددلة لرئسرنحدددد لرئذليدددددةحنح لرئ مدددددعح ل
سرئسرنح فنلبع ل  ل ئ لرئيذ ارانل سيلرئعيد ثل سل
رئتعدددددداي لردددددددفرالمملسرئشددددددع ال دددددد لرىسارقلرئ مددددددعح ل

 لسرى تدددددددددددد السرئععدددددددددددد دمالسرئح  ةدددددددددددد الرئل صدددددددددددد
لل16بعؤمي الدناع لرئت  ي لرئذليةحنح ف(

س ددد لرئتةيحدددبنلئدددمل عدددالرئددد محملُ عددد رل ذيددد ل. ددد ل
شد  للرئتش يع الللولرى د ئلبف د لامدحملئليدلة ل
سرئاسئ ليع ليد يل د لرئيد ربنلرد لرئاسئد ل قد ؛ل ئد ل

ي  دد لدؤميدد لللدددولل- يدد ل ئدد – يلصددذ لرئاسئدد ل
شلدددميلرالمدددتقمرنل حعددد لب حددد لدؤميددد لرآليلللدددول

تددد ررلرىددددملرئعت دددا (للعسدددد نلس ددد لسددد رلنددد  لرل
رئتسنددد ل  دددسلهدددةرلرئيدددحن ايسنل ل ئيددد لمدددحكسيلهنددد  ل

  سالدي لالئلع كع لرئامتساي (

السسسيناريو السسسادج: تجميسسد العمسسل اسس ع   حكسسام 
 القانو  األساسي من خلل إعل  حالة الطوارئ 

ئدددد محملرئيددددلة لبعسنددددخلرئقدددد  سيلرىم مدددد ل.ددددد   ل
رئةدددددسرا نل حعةددددد لبعدددددسللئل يلُ علدددددالس ئددددد 110

ئل37/2 سك الرئق  سيلرىم م نلسدالرحنو لرئع   ل.
رئتدددد لحدددددناملغدددددل لدنصددددخلامدددددحملرئيدددددلة لدؤ تددددد ل
ب مددددن   لئدددد محملرئعجلددددملرئتشدددد يع نلسُيقدددداالللددددول
حعحددحال  مددخلئدد نل،ددملحنق دد لس ئدد لرئةددسرا لسييقددول
  مخلرئ محملغ غملئوةرلرئعنصخنلئحتسئولرئ م مد ل

يسددد ل جدد  لل60ئعددا لسدد رلغددلسالدنصددخلرئدد محمل

                                                           
ل27.ل99نلرئس ددد م)لرئذليدددةحنح نللدددا ل2013ئلئيدددن ل2د مدددسالا دددمل.ل16

ل(17-16ئنلصل2013 ي ري ل
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سللدولل17 مئو لشند رللر تل بد الام مدح لديدتعجل (
س ق لئلق  سيلرىم مد ل– يل قسالرئعجلملرئتش يع ل

بع رنعددددد لفرالنددددد رلرالسرئتددددداررح لل-ئ101/4.دددددد   ل
 لودد ل سلبع ددو لرئتدد لرحلددةال ،ندد للس ئدد لرئةددسرا ل

لس ئ لئا ل سرلرنتع أف(ل

شيلر تصددددددد صلشلدددددددميلس ئددددددد لرئةدددددددسرا لسصددددددد ي ل
لدد محمنلس  ئتدد ئ ل دد يلرال ددارالللددولهددةرلرئيددحن ايسلئ

محكسيل ي لرئشلسالرئعذ ن)ل  لدنصي (لسيقت  ل
شلددميلس ئدد لرئةددسرا لفسنددس لحوايددالئألدددالرئقددسد ل
بييخلس نل سلغدزسل سللصدح يلديدلحل سلسداسال

ئ(لس دددالُ صددد الشئدددول101/1  ا،ددد لريحعحددد فل.دددد   ل
حيددددسياللشلم ودددد لب متشددددع الحوايددددالئألدددددالرئقددددسد ل

يخللصح يلديلحل اليل لغلسالدنصدخلامدحملبي
رئيددلة نليفسددال غددك رلرئتددارسرلغحدد لرئيددلع لللددول
رئيددلة ؛ل ي ئنو  دد لددد لدددالمددلة لئتنادد ل دد لدددا ل
مددمد لحقدداي لديددسالشلددميلس ئدد لرئةددسرا لشاللبعددال
شلم وددددددد (لاللغددددددد ل يلهدددددددةرلرئيدددددددحن ايسل دددددددال كدددددددسيل
رى ةدد لدددالرددحالددد لحع ضدد لرئسا دد ؛ل ذحدد لرستكدد ال

                                                           
ئددد محملغدددواالرئليددد  لرئذليدددةحنح لس ئددد لدشددد رو لحقنحددد نللنددداد ل  ددداالرل17

ليد ثلللدولحشدكح لسكسدد لش ذد  لس ئد لرئةدسرا ل. م د لىسكد الرئقد  سيل
نلرئتددد ل ددد  الشئدددولمدددحة  ل2007رىم مددد ئللقدددخل سدددارالغدددز لصدددحسل

س يدد لسعدد ثلبددد ئقس لرئعيددل  لللددولرئ كدددمل دد ل ةدد ألغدددز (لس ددالرمدددتنال
رئدد محمل ددد لد مدددسد لرودددةرلرئلصدددسصلللددولف سكددد الرئيددد نلرئيددد ب)لددددال

ئل10س ئددد لرئةدددسرا ئنلر اددد  لرئع مدددسالا دددمل.لرئقددد  سيلرىم مددد فل.بددد ن
ئنل2007 غيدددددةملل9.ل71نلرئس ددددد م)لرئذليدددددةحنح نللدددددا ل2007ئيدددددن ل
ل(7ص

سرا لرئتدددددد لهدددددد لبعث بدددددد لفرئلعندددددد فل دددددد لئ  ئدددددد لرئةدددددد
 رئتج انلرئع  ح (

سسحدددثل يلرئذليدددةحنححالسرئعجتعددد)لرئددداسئ لختامسسسا  
ُ عحددددد سيلرهتع دددددد لييحددددد رل ددددد لهسيددددد لرئددددد محملرئقددددد  ال
ئليددددددددلة لرئذليددددددددةحنح /ل سئدددددددد ل ليددددددددةحالسرآلئحدددددددد ال
رئامدتساي لسرئق  س حد لسرئيح مددح لئدةئ ؛ل داالرئي سثدد يل

دتس عدددد ل.غحدددد ل دددد لهددددة لرئسا دددد للددددا لمددددحن ايسه ال
ُدسصددولرودد ئنلددد)لرئت ددةي لدددالبع ددو ل  ثدد لدددال
رى ددد  نل سيلرمدددتواررلرئعذ ضدددل لرحنوددد (ل ئددد لشالل

ل-ب لتقددد  لرئيددد سثحا– يلرئعشدددكل لرئعؤا ددد لرئ قحقحددد ل
ئحيدد ل دد لهسيدد لرئدد محملرئقدد  ال سلرال تقدد ئ ل سل دد ل
نئحددد الر تحددد ا نلسهدددسلالل علددد لمدددلة ل علحددد نلب كدددمل

زيددد لسرنحددد لللدددولغحدد ن/لضدددعسلسندددس لمددلة لد ي
رىاشلرئذليددةحنح ؛ل ددد لظدد لدددد لحقددسالبددد لشمددد رمح ل
دالحعزيزلئيحة حو لللدولرئ دذ لرئل  حد لسرمدتع رال
رئشددددد قلدددددد)ل ةددددد ألغدددددز لسحنذحدددددةلرئسال ددددد الرئعت دددددا ل
س مدددد رمح لئلةتوعدددد ل دددد لضددددملرئقدددداثل سيلانعدددد نل
سضدددملرئعيدددتسرن الرئتددد لرلتي حوددد لسرغدددنةالددددؤ  رل

سيتزردال ئ لدد)لل18بف و لاللحل ئسلرئق  سيلرئاسئ  
دددد لحقدددسالبددد لرال را لرئعا حددد لرالمددد رمحلح لددددال شددد  ل
دل سظل  لحعزيزللم تو لرئعي غ  لد)لفرئعسررنحافل

                                                           
ل  دد نلفسرغددنةالئددملحعددالحعتيدد لرئعيددتسرن الرئحوس  دد للBBCر ادد  لل18

ل2019 دددس عي لل19 ددد لرىارضددد لرئذليدددةحنح لرئع تلددد لغحددد ل   س حددد فنل
50469413-https://www.bbc.com/arabic/middleeastلل
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.رئعدددددددا ححالرئذليدددددددةحنححائلسرئععددددددد لحددددددداايجح لللدددددددول
رمدددددتاارملف حدددددد  رافلد لحدددددد لح  ةودددددد للم دددددد الددددددد)ل
رئيلة لرئذليةحنح لدالنو نلسددالنود ل  د  لدد)ل

 لحدددددسزأل ددددداد حو لللدددددحوملسددددددالرال را لرئعا حددددد لرئتددددد
لل19 مئوملبك ا(

 دد لهددة لرئ  ئدد نليدد  لرئي سثدد يلبددفيل   دد لنددسرنل
للولمؤررلددالهدسلرئد محملرئقد  ا لهدةرلغحد لدودمنل
رئعودددمليحذحددد لدق سدددد لدشددد سألرئشددد  د لرئصدددوحس  ل
رئددددة ليوددددارلئتددددادح لرئوسيدددد لرئسرنحدددد لرئذليددددةحنح ل
رئسرسا لشئولغح لانع (لس دااللددال ئد ليتسندخل يل
ينصددددخلرئيددددؤررلسدددددسرليحذحدددد لرئتع دددددد لددددد)ل قددددداريل
رئذليددددددةحنححاللعلحدددددد  لئعكدددددد  تومل دددددد لسكددددددمل  ذيددددددومل

ل  يلة لد يزي لبقح   لفرئ محمف؟ 

                                                           
ر ادددد  لل صددددمل لحدددد نلفرئيددددلة لرئذليددددةحنح  لمددددحن ايسه الرئسضدددد)لل19

  تدددددس  لل5نلغددددديك لرئيح مددددد الرئذليدددددةحنح ل.رئشددددديك ئرئددددد رهالرئعقلقددددد فنل
للhttps://bit.ly/2qo2Lmdل2016
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SUMMARY 

Sudden Vacancy in the office of 
the President: Dilemmas and 

Expected Scenarios 

Mahmoud Abbas is currently the chairman 
of the Palestine Liberation Organization’s 
(PLO) Executive Committee and president 
of the State of Palestine and the Palestinian 
Authority (PA). If he were to no longer be 
able to fulfil these roles, then the Executive 
Committee would appoint one of its 
members and the Central Council would 
nominate/appoint a president of the State 
of Palestine – it would most likely be the 
same person, as was also the case under 
Yasser Arafat. However, this leaves the 
question of who would become president 
of the PA if this office was suddenly 
vacated. The Basic Law (BL) suggests that 
the speaker of the Palestinian Legislative 
Council (PLC) would became president on 
an interim basis, which only opens up a 
further question as the Council has been 
dissolved and no new elections are 
currently scheduled to take place. 

Scenario One: Aziz Dweik, who was the 
speaker of the PLC when it was dissolved, 
would assume the presidency on an interim 
basis. The 2005 amendment to the Basic 
Law (BL) establishes that the mandate of 
incumbent PLC representatives ends when 
new members take their oath of office. The 
mandate of ‘incumbent’ members is 
therefore still in effect. 

Scenario Two: The PLO Central Council may 
repeat its actions of 1993, and would 
therefore select the PA’s president and 
instruct the PLO Executive Committee to 
appoint the PA’s Council, which would 
henceforth apply executive and legislative 
powers. 

Scenario Three: The PLO Central Council 
would officially replace the PLC. Salim 
Zanon, the speaker of the PLO Central 
Council, would henceforth serve as the PA’s 
interim president. 

Scenario Four: It is possible that the Draft 
Constitution of Palestine will be officially 
endorsed. If/When this occurs, it will 
stipulate that the vice-president should 
replace the president – if the vice-
presidency is unoccupied, the chairman of 
the Constitutional Court will be asked to fill 
the role. 

Scenario Five: The State of Palestine has 
now replaced the PA, and its president 
could therefore be appointed/selected. In 
the absence of an incumbent president, the 
Central Council would elect/appoint the 
Head of State. 

Scenario Six: The PA president may declare 
a state of emergency, which would suspend 
the interim BL provisions related to the 
presidency, and would task the vice-
president with fulfilling the mandate of the 
president. 

This paper recognizes that both Palestinians 
and the international community are closely 
preoccupied with the question of who will 
be the next president of the PA and the 
State of Palestine, and it therefore outlines 
six different scenarios, without indicating a 
specific preference for any one. But this 
overlooks what is perhaps the central 
question, which is the fragmentation of the 
Palestinian political agency without any real 
central Palestinian authority, and regardless 
of who will be the next president. Whereas 
the preceding scenarios operate within a de 
jure framework of reference, this question 
instead orientates towards a series of de 
facto considerations. 
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