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 *عاصم خليل

 

 ** من منظور دستوري مقارن  حالة الضرورة
 

 المقدمة .1

 غيتتتة األ ةتتتا لتج يتتتل ال  لتتت  الةستتت  ل    تتت   -التتت  ل  القتتتا     فتتت -" الضتتتة ة " حالتتت  ُتستتتت   
 حضتت ة هتت   الضتتة ة   لحالتت . التت  ل  للقتتا     ا تهاكتتا   -األ لتت  لل هلتت - تباةهتتاا   ةكتت   التتت  الةشتتة    

 القتتتتتتتا     ال ظتتتتتتتا  أ تتتتتتتةا  فتتتتتتت  حاضتتتتتتتة    أ هتتتتتتتا كةتتتتتتتا الةتتتتتتت      القتتتتتتتا     الج تتتتتتتا    القتتتتتتتا     فتتتتتتت  الفتتتتتتت 
 لي تتتاة   تتاة،  " الشتت  " ف تت  ي اجتت  حيتت   (Irizarry 15) الالتي تت  ال ظتتا   فتت   "األ جل سكستت   "

  (.Ferzan 184; Irizarry 22) للقا     ا تهاك    لك ف  كا   ا   حت  ضةةا   األقل

فتت  حتتالتي    العاةت   الضتتة ة  أ  الضتة ة  حالتت  قضت   إثتتاة  يتتت  ةتا غالبتتا   ال ستت ة،  القتتا     فت 
 ةكنتت ال   أساستت ا   حقتتا   ي تهكتت      أث تتام ةةاةستت  ةهتتاةه  التت ي الةتت ظني  الحكتت ةيي      تت  التت فا  أجتتل ةتت 

 – ةتثال   القت ة  األةت  كحةا ت )  ل تا ةصتلح  حةا ت  بغتة  للتعت يل  التعتة      ف  كالحق  ست ة،ا  
 األساستت   للحقتت    التقييتت  أ   "اال تهتتاك"  كتت      تت ةا أ (  هتت  ةتتا  علتتق  ل تت  أح ا تتا الضتتة ة  الصتتغة  

  لك أل  العا     األح ا  ف   ست ة،  غية إجةام    ا تباة   ةك  استث ا    ت ني ، إلجةام  " تال ا  "  الحة،ا 
  لتت  للحنتتا  ضتتة ة،ا    عتت  اإلجتتةام هتت ا أ  إال الةثتتا   ستتبيل  لتت  الستتلعا   بتتي  النصتتل ةبتت أ ي تتاق 
 الضتتة ة  حالتت  فتت    كةبتت أ (. Kuts 239) ) هتت  ةتتا  علتتق  ل تت  الضتتة ة  الكبتتة ( أ تتة   قّ ةتت  أهتت ا 
" للعت اة   النعل ت  الحك ة  استجاب   بي  ب   لتق   للحك ة  القا     يجيز  ةا بي  النج  " جسة  ل  تعةل
(Stavsky 343.) 

                                                           
 جاةع  بيةز، .  ب   ل ن  آ  ثا   للقا    ال ست ة،  ال  ل كةس  الشيخ حة  شاغل  العا  ستا  القا    أ *

 إلتاحتتت  العةب تت  للغتت  ةج تتت  قتت . ال ستتت ة، الةقتتاة   ة ستت    ةتتاكن بال تتك للقتتا     ضتتة ال ستت   األصتتل   لهتت ا البحتت  باللغتت  اإل كليز،تت   ظهتتة  **
 حقت   الت ز،تل لجاةعت     ال يهت   أل ت  أةبتاا ةا  ت . حقت   الةلك ت  النكة،ت  للة لت  بالعةب ت   الةتحت ثي  ال ستت ة،  القتا      علبت  البتاحثي  لجةهت ة

 .ال   األصل   عتة ال   األصل   التةجة    ف  حا  ظه ة ا تال  ف  الةع   بي  أكسن ة  لل   األصل  باللغ  اإل كليز، .

http://oxcon.ouplaw.com/abstract/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e395?rskey=vHPrIe&result=1&prd=OXCON
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"الضة ة  الكبتة "   ل   ه   ال ةاس  تةكز
 "بالضتة ة  الصتغة "الحجت  الةتعلقت    س شاة إل 

  س ضتتتتتل  الكبتتتتتة  تتتتتتةتبل بحالتتتتت  الضتتتتتة ة   حي ةتتتتتا
التتتتتتت      لهتتتتتتا جا بتتتتتتا  التزايتتتتتت  فتتتتتت  القتتتتتت ا ي  الةقيتتتتتت  

ته يت   بستبلست ام أكتا   لتك   البةلةا تا  ا تة تها
ةتجتتتتتا ز،      ةتتتتتثال   ةهتتتتتالاإلك  يتتتتتل حق قتتتتت  أ  ةت

للهي تتتت  القضتتتتا    أي ةتتتتا كتتتتا   لتتتتك  التقة،بتتتت   ة للتتتت
 لتت ا -كالع ال -للحنا   ل  ق ة  أ ل    ضة ة،ا  

 .(Nwapi 211) ست تن  ب ال   لك

الت  ل   ي  القتا    بتي بال ظة إلت  التشتاب  
إ ا ِةتتت   هتتتت  بتتتالتحقق فتتت   هتتت ا النصتتتل ي الج تتتا    
فت  القتا    ال ستت ة،  ت ت   "الضتة ة "كا ت  حالت  

ة  شأ   أ   سةح للةس  لي  فت    كةنه   ةستقل
ةاة ةتتتتتتت  الع اقتتتتتتتل النتتتتتتتال  لتتتتتتت   الستتتتتتتلع  الت ني  تتتتتتت  

بستتتت ا    "الجاةتتتت "الةتةتبتتتت   لتتتت  االلتتتتتزا   "الضتتتتاة "
ةهةتتتتا كتتتتتا  التتتتتثة      كافتتتتت  الظتتتتة   القتتتتا    فتتتتت 

(Johnstone 339)       باإلةكتتتتتتا إ ا كتتتتتتا   ةتتتتتت 
ةشتتتتتة      الة تتتتتل ل  "بحالتتتتت  الضتتتتتة ة "االحتجتتتتتا  
  الةالحقتتتت  الج ا  تتتت     الةستتتت  ل  ليتج تتتتل أفعتتتتاله 

 .    ال ست ة،  " يل"تتج ل السلع  الت ني    ل  

 يالتطور التاريخ .2

 لتتتتتت   غالبتتتتتتا    ستحضتتتتتتة التتتتتت ، الةثتتتتتتا  إ 
 الحتت ي   التتتاة،خ فت " الضتتة ة  حالت "  تت  الحت ي 

 حالتتتتت " ضتتتتت  أ  ةتتتتتل للةحاججتتتتت   لتتتتتك كتتتتتا  ستتتتت ام
 أبةاهتتا " األةة،كتت  التتة  ن  فعلتت  ةتتا هتت " الضتتة ة 
 األةة،ك تتتتتتتتتتت  األهل تتتتتتتتتتت  الحتتتتتتتتتتتةل  تتتتتتتتتتتال " ل كتتتتتتتتتتت ل 

(Paulsen 1257; Crocker 221; Curtis 1; 

Kuts 235)   إلتت  اإلحضتتاة أةتتة اةت تتاز  لتتق   إ 
 الني يةال تتت  لةحكةتتت ا قتتتةاة بتتت لك ةتحتتت  ا   الةحكةتتت  
 "Ex Parte Merryman" قضتت   فتت  األةة،ك تت 

 االةت تتاز هتت ا إبعتا  إلتت  يةةت  التت ،  1861 لعتا 
(Crocker 233 )  ال ستتت ة أ  حق قتت  إلتت  استت ا ا 

 للكت  جةن الةة ت اباال تصا    عتة  األةة،ك 
(Article I, Section 9, Paulsen 1277-8 .)

 لل ال تا  العل ا الةحكة  حافظ  القض    ه    ف 
 للستتتلع  التتتة  ن الغتصتتتال ةفضتتتها  لتتت  الةتحتتت  
 Stavsky) ال ع    الع اة   حال   ال  التشة،ع  

353, n54.) 

 بأفضتتتتتتتتل- ل كتتتتتتتت ل  كلةتتتتتتتتا   بتتتتتتتتة  لقتتتتتتتت 
 إل تت  استتت     التت ، العقال تت  ة هجتت   تت  -عة،قتت 
  لتتت  للحنتتتا  قستتتة  إ   "قتتتا  حيتتت  أفعالتتت   ة تتت 

  لتتتت ّ   نتتتة  قتتتت ة   ةتتت  أ تيتتت  ةتتتتا بكتتتل ال ستتتت ة
 هتتتتتت    لتتتتتت  -ال ستتتتتتا ل بكتتتتتتل- الةحافظتتتتتت   اجتتتتتتل

 فيهتتتتا ال ستتتتت ة كتتتتا  التتتتت  األةتتتت    هتتتت   الحك ةتتتت  
– اإلجتتةاما  بتتأ  شتتعة  لقتت ... األساستت  قا   هتتا
 هتتت   غيتتتة فتتت   ستتتت ة،  غيتتتة إجتتتةاما  تعتتت  التتتت 
 غ ت  ال قا    ت  إجتةاما  تصتبح أ   ةك  -الحال 
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  تتتتتتتتال  ةتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتت ة   لتتتتتتتت  للةحافظتتتتتتتت    هتتتتتتتتا
  .(Paulsen 1283) "األة   ل  الةحافظ 

 يثيتتة الضتتة ة  لحالتت  "ل كتت ل " استتت  ا  إ 
 ةتتتتتت ا ل   بتتتتتت  ةها تنتتتتتتتح ة تلنتتتتتت   تنستتتتتتيةا  ثالثتتتتتت 

 أ تت ( 1  ) هتت  الضتتة ة   لحالتت  الح يثتت  للةقاةبتتا 
 ال ستتتتت ة،  ال تتتتتا   بتج تتتتل  ال ستتتتت ة تأ ،تتتتل يجتتتتل
 تعبتتتق ال ستتتت ة،  الق ا تتت  إ ( 2) ل نستتتها  الها ةتتت 
 عة،قتتتت   تتتت  العا  تتتت  الحتتتتاال  فتتتت  ة تلتتتت  بشتتتتكل
 الةحافظتتت  إ ( 3) الضتتتة ة   حتتتاال  فتتت  تعب قهتتتا
  لتتتتت  أ ل  تتتتت  لتتتتت  -ككتتتتتل– ال ستتتتتت ة  ةتتتتتل  لتتتتت 
 (.Paulsen 1267) الةح    األحكا 

 التتتتتتت  للعة،قتتتتتت  ةشتتتتتتاب    األ   التنستتتتتتية إ 
 الج تتتا    القتتتا     فتتت " التتت فا  حالتتت " فيهتتتا ُتستتتت   
 الحقتتتت    ةتتتت  الحتتتت  حتتتتاال   لتتتت  تعب قتتتت    ةكتتتت 

 قصتتتتت  إلتتتتت  اإلشتتتتتاة   تتتتتال  ةتتتتت  غالبتتتتتا   األساستتتتت  
 Kutz 274-5; Lee) االفتةاض  " الة ق ت  الق بل "

136; Crocker 254; Cohan 1629)   فنتت 
 حالتتتتتتت  استتتتتتتُت  ة  أيلتتتتتتت    11 بعتتتتتتت  ةتتتتتتتا أحتتتتتتت ا 
 لتبة،تتتتة األةة،ك تتتت  الةتحتتتت   ال ال تتتتا  فتتتت  الضتتتتة ة 

  لتتتتتتتك فتتتتتتت  بةتتتتتتتا الةستتتتتتتة    الحك ة تتتتتتت  اإلجتتتتتتتةاما 
 فتتت  التعتتت يل حظتتتة أ  ةتتت  التتتةغ   لتتت  التعتتت يل 
 الق ا تتتتتتت  أحتتتتتتت   عتتتتتتت  األةة،ك تتتتتتت  الةتحتتتتتتت   ال ال تتتتتتتا 

 Filártiga v Peña-Irala (1980))"اآلةتتة "

(US)) (Crocker 221–2) . ةتتت كةا " ت ا لتتت 

" ال فا "  أ  ا " التع يل" تعة،  الةشه ة " التع يل
 ةستت  ال   أ  تب تتي   حالتت  فتت  استتت  اةها   ةكتت  التتت 

  ليهتتا الة صتت   االلتزاةتتا  با تهتتاك قتتا  حك ة تتا  
 ضتتتة ل ةتتت   غيتتتة  التعتتت يل ة اهضتتت  اتناق تتت  فتتت 

 أ  الالإ ستتتا     أ  القاستتت     العق بتتت  أ  الةعاةلتتت  
  تتتتال  ةتتتت  الةتحتتتت   ال ال تتتتا  فتتتت   نتتتت  ) الةهي تتتت 
 الجتتتتتتزم يجيتتتتتتز حيتتتتتت  (.ال ستتتتتتت ة ةتتتتتت  18 الةتتتتتتا  

(2340A ) تتتتج  الحكتتتت  20 إلتتتت  تصتتتتل لةتتتت   بالس 
 اةتكتتتال  حتتتا   أ  يةتكتتتل شتتت   أ،  لتتت   اةتتتا  
 إجتتاز  ةتتل الةتحتت    ال ال تتا   تتاة  التعتت يل جة،ةتت 
     الجة،ة  أسنة  حا  ف  اإل  ا  بعق ب  الحك 
 األ لت   الةت كة   بالتح يت    (Kutz 240) الةت  

  2002 آل 1 فتتت  "Jay Bybee" ةتت   الة قعتت 
" التتت ف  " ةتتت  كاةلتتت  ةجة  تتت  فيهتتتا اقتةحتتت   التتتت 
  الةتحت   ال ال تا  ف  الة ظني  تةك  الت  الج ا   

 القتتا     بة جتتل اتهتتاةه  حتتا  فتت  استتت  اةها ةتت 
  ستتت ة،ا   ةبتت أ   ك  هتتا  لتت  إقةاةهتتا إلتت  ستتع  حيتت 
 تنستيةها  ةكت  ال( 2340A) الةا   أ   ل  ي  

 بةهاةت  ق اةت   تال  للة  ن " ةلزة " بأ ها  ست ة،ا  
" الةستتتتلح  للقتتتت ا  األ لتتتت  القا تتتت  بصتتتتنت  الحةب تتتت 

(Kutz 240). 

 القتتتا     فتتت  صتتت    الثتتتا   التنستتتية  ،لقتتت 
 التت  ل  القتتا     بتتي  التةييتتز  فتت  الحتت ي   التت  ل 
 التت  ل  القتتا     بتتي  أ   الحتتةل  الستتل  أ قتتا  فتت 
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 اإل ستتتتتتتتتا  لحقتتتتتتتتت    التتتتتتتتت  ل   القتتتتتتتتتا     اإل ستتتتتتتتتا  
(Johnstone 337 .)ال ستتت ة،  األةثلتت   تتتت فة 

 أص ة" هاةبة بية "  ل  الهج   فعقل  لك   ل 
  (9066) ةقتتتت  الت نيتتتت ، األةتتتتة" ة زفلتتتت " التتتتة  ن
 األصتتتتتت   ةتتتتتت  األشتتتتتت ا  استتتتتتتبعا  أجتتتتتتاز التتتتتت ،
 الةحكةت  ا تةفت   ق  الغةب   الساحل ة  ال ابا   

 Korematsu v. United States" قضت   فت 

  صالح ا  ح    ضة   ك  ل   لك بأ " (1944)
 فتت  كتتا  للقتتةاة إصتت اة   أ  لل ستتت ة   فقتتا   التتة  ن
 ظتة   ظتل فت   "  عتة  ةباشة  ع اة   حال  ظل

 ةت  ةهت    ش اع  ا فيها تك    الت  الح يث  الحةل
 تكتتتت    أ  يجتتتتل الحةا تتتت  قتتتت   فتتتت   ةعا  تتتت   قتتتت ا 

 ;Crocker 233-4" )الةهت   ال عتة ةتل ةت استب 

Stavsky 349-50.) 

 ت ستتتتت ل إلتتتتت  ف قتتتتت   األ يتتتتتة التنستتتتتية أةتتتتتا
 فتتتتت  ُعبقتتتتت  التتتتتت  الحالتتتتت  كتلتتتتتك الضتتتتتة ة   ظة،تتتتت 
 ةقتت  الةعة فتت  الةتتا    تتال  ةتت ( فا ةتتاة) جةه ة،تت 

 أكثتتة إليهتتا االستتت ا  تتت   التتت   ستتت ةها  ةتت ( 48)
 الحتتتتتتةبي  بتتتتتتي  ةتتتتتتا النتتتتتتتة   تتتتتتال  ةتتتتتتة  250 ةتتتتتت 

  افتل التت   بالعة،قت   (Khakee 20) العتالةيتي 
 ;Kutz 274" )شتةي  كتاة " "هتتال  ّظتة"    هتا

Crocker 229-30)   التتتتة  ن ُ ةتتتت ح بحيتتتت 
 تقييتت  ستتلع   لتتك فتت  بةتتا -تقة،بتتا  – ةعلقتت  ستلعا 
  ستتتتتتتلع    هتتتتتتتاإلغا أ  األساستتتتتتت   الحقتتتتتتت    بعتتتتتتت 

 Khakee 20; Curtis) الةستلح  الق ا  است  ا 

" فا ةتتتاة" جةه ة،تت  فتت  الحكتتت  أصتتبح  بتت لك(. 32
 (.Kuts 274) الة ك ة  للةا    فقا   تقة،با   بالكاةل

 هتتتت ا ي ة تتتتا فتتتت  البتتتتاحثي  بعتتتت   ستتتتت   
 للتحتت ية" فا ةتتاة" جةه ة،تت   تجةبتت " شتتةي " أ ةتتا 
 ةصتتا ة ةتت  كةصتت ة الضتتة ة  حالتت  استتت  ا  ةتت 

 ستتتتتبيل فعلتتتتت  ال ستتتتتت ة،  اإلعتتتتتاة  تتتتتاة  الستتتتتلع  
 Crocker) اإلةهتتال  لتت  الحتتةل  تتال   الةثتتا 

229-30; Kutz 268-71)  القاضتتتت  أشتتتتاة 
 قضتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت  ة افقتتتتتتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتتتتتت " جاكستتتتتتتتتتتتتتتت   "

"Youngstown Sheet & Tube Co. v. 

Sawyer"  فا ةتاة" جةه ة،ت  تجةب   1952  ا"  
ل   يهت   الت ، ال ست ة ةشة   بي  ةا الت اق   ا 
  بتتتتي  الغةب تتتت   التقاليتتتت  فتتتت  الحة،تتتتا  تتتتتأةي  إلتتتت 

 ةتتتتت  -البةلةتتتتتا  ةتتتتت  ة افقتتتتت      -التتتتتة  ن تةكتتتتي 
 ة ق   بشكل النة    الحق    ة  أ،ّ  أ  كلّ  تعليق
 بشتتتتكل العاةتتتت   الستتتتالة  ال ظتتتتا   لتتتتك هتتتت   إ ا إال

  .(Khakee 32; Stavsky 352-4) حق ق 

 فتت  فتتةا  اإل" فا ةتتاة" جةه ة،تت  تجةبتت  ةتتل
 قبتتتتتتل ةتتتتتت  الة استتتتتت    الستتتتتتلعا  ال نتتتتتت   استتتتتتتغال 
 األ ة ب ت  الت    ةت   الع يت  ألةا  تا أب   ال از،ي  
 العالقتتتتت   ا  القضتتتتتا ا لتق تتتتتي  استتتتتتع ا ها األ تتتتتة  
 ال ستتتت ة " ةتتتت " فتتت   الته يتتت ا  العتتت اة   بحتتتالت ّ 
  (Irizayy 11) ل ع ةهتتا للقضتتام تةكهتتا ةتت  بتت ال  
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 حالت "  لت  ب تام   ال ستت ة،  غيتة للسعا  تةكها أ 
 الع يتتت  فتتت  العتتت اة   حالتتت   تعتةتتت  هتتت ا". الضتتتة ة 

 الت ،  ال ستت ة،  القتا     اإل    لت  ال ساتية ة 
 صتتتل   ا  غيتتتة ةبتتت أ  " الضتتتة ة  ةبتتت أ" ةتتت  يجعتتتل

(Stavsky 343.) 

 حالتت  لقبتت   قليلتت  استتتث اما  ه تتاك أ ّ  إال
 الحتتا  هتت  كةتتا ال ستتت ة،  اإلعتتاة  تتاة  الضتتة ة 

 بقتتةاة" )الضتتة ة  حالتت " تتتزا  ال حيتت  س  ستتةا  فتت 
 ةتتت  التتتةغ   لتتت   ستتتت ة،ا   ة ظةتتت  غيتتتة( حكتتت ة 
 األزةتتا  إزام الحك ةتت  فعتتل لتتة  أساستتا   تشتتكل أ هتتا

  استتتتتع - العب ع تتتتت  الكتتتتت اة  أ  كتتتتتالحةل الحتتتتتا   
  ال- العل تا األجهتز   لت   ستتحيل  الت  -اال تشاة
 عب عت  بشتكل ظلهتا قت  تعةل أ   -البةلةا  س ةا
(Khakee 19.) 

 يثتتاة ةتتا غالبتتا    العتتال      ةتت  الع يتت  فتت 
 االضتتعةابا  حتتاال  فتت " الضتتة ة  ةبتت أ" استتت  ا 
 فنتت   (Stavsky 355) ال ستتت ة،  غيتتة الس استت  
 قضتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتت  الةثتتتتتتتتتتا   ستتتتتتتتتتبيل  لتتتتتتتتتت  قبتتتتتتتتتتة 

"Attorney General of the Republic v. 

Mustafa Ibrahim and Others"   لستتت 
 الضتتتتتة ة  ةبتتتتت أ" أ  العل تتتتتا الةحكةتتتتت  ةأ   1964
 ألحكتتتتتا  ال استتتتتع  الةةاجعتتتتت   لتتتتت  شتتتتتة     ضتتتتتن 
 إحتت   ةتت   كتتا . تعتت يلها  ةكتت  ال التتت  ال ستتت ة

  ةض  الت  العل ا الةحكة  إ شام الةةاجعا  ه  

  استتتت ا ا  (. Stavsky 356) القضتتت   هتتت   أةاةهتتتا
 الشتتتة   تعتتت  التال تتت  الشتتتة   فتتت   الةحكةتتت   إلتتت 

 قتتتتتتتابال    صتتتتتتتبح لكتتتتتتت  الضتتتتتتتة ة  لةبتتتتتتت أ األساستتتتتتت  
 ة هتا ةنتة ال حتة ت  ضتة ة  حتا  ف ( أ  )للتعبيق

 عة،قتتت  أ،  جتتت    تتت  ( ل) استتتتث ا     ظتتتة   أ 
 تكتتتتتتت    أ (  ) الظتتتتتتتة    هتتتتتتت   لةعالجتتتتتتت  أ تتتتتتتة  

(  ) الضتتتتتة ة   ةتتتتتل ةت استتتتتب  الةت تتتتت   اإلجتتتتتةاما 
 ة قتت   عتتابل  ا  جتتةاما اإل هتت   تكتت    أ  يجتتل
 الظتتتتتتة   فتتتتتتتة   لتتتتتت   ةقتصتتتتتتة  ةحتتتتتت    أ هتتتتتتا أ،

 .االستث ا   

 العل تتتا الةحكةتتت  استتتت  ة   يجية،تتتا   فتتت 
 .Lakanmi v" قضتتتتت   فتتتتت  الضتتتتتة ة  ةبتتتتت أ

Attorney-General (1970"  ةتتل التعاةتتل فتت 
-Stavsky 359) 1966 لعتا  العستكة،  اال قتالل

 Bhutto v. Chief of Army" قض    ف (. 60

Staff (1977)"   العل تتتتتتتتا الةحكةتتتتتتتت   ظتتتتتتتتة 
   صتتل  الج يتت    الحك ةتت  شتتة    فتت  الباكستتتا   

  ةتتتال   كتتتا  اال قتتتالل أ  ةنتتتا   باإلجةتتتا  ةأ، إلتتت 
 اةت ال ستت ة بتأ  حكةتا   ُةصِ ة   ... ةشة  ا    سكة،ا  

  جتتتت   حيتتتت  الةنعتتتت     ستتتتاة،  التعبيتتتتق قيتتتت  زا 
 ةبتةة  كا ت  األ يتة  ال ة قا  ة  أّ ا   أ  الةحكة 
 القتتتتتا     ال ظتتتتا  فتتتتت  الضتتتتة ة  لةبتتتتت أ  فقتتتتا   تةاةتتتتا  

  لت  الةنة ضت  القي   باستث ام  "األ جل سكس   "
  .(Stavsky 379) القضا    الةةاجع 
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 لستتتتتلعا " بت ظ ةهتتتتتا فة ستتتتتا  ُتعتتتتتة  هتتتتت ا
 كتل تشتةل ة تلنت  أ ةتا  بثالثت  الة تلنت " العت اة  
 ةتتتتت  الع يتتتتت  فتتتتت  الة جتتتتت    العتتتتت اة   حالتتتتت   ةتتتتت 

  أ يتتتتتتتةا   الحصتتتتتتتاة   حالتتتتتتت  الةعاصتتتتتتتة   ال ستتتتتتتاتية
 التتتتتت ةل   عتتتتتت  االستتتتتتتث ا     الة استتتتتت   الصتتتتتتالح ا 

 غيتة تعت  التت " الضتة ة  حال " إل  األقةل األ ية
 لصتالح ا  ةستتقل كةبتةة ال قيق بالةع   ة ج   
 التتتتثال  العتتتت اة   حتتتتاال   تتتتاة  استتتتتث ا    ت ني  تتتت 

(Khakee 22-4 .) ال ستتتاتية ةتتت  الع يتتت   تتتت ه 
" الضتتتة ة " تضتتتةي  فتتت  النة ستتت  التتت ه  الةعاصتتتة 

 الت ني  تتتتت  الستتتتتلع  لتنتتتتت    ال ستتتتتت ة " ةتتتتتت " فتتتتت 
 ف  تن  ضها أ،) البةلةا  ة  ب ال   الق ا ي  بتشة،ل
  اضتع  بقت ا ي  قتةاةا  أ  ةةاس    سة  ةا  ضل
 (.ةصة ف  كةا البةلةا    للة افق 

 الحاالت الدراسية .3

 ال ال ا  الةتح   األةة،ك   -أ

ةهتتال"  لحةل  لتت  اإلبتتا" ُستتة  تتال  ةتتا 
 الجتتتتت  الةحكةتتتتت  األةة،ك تتتتت  العل تتتتتا فتتتتت  حتتتتتاال  

  أ تت امة تلنتت  حقتت   الةعتقلتتي  با تبتتاةه  ةقتتاتلي  
 الحقت     حقه  ف  الةثت   أةتا  الةحكةت   ال س ةا

 1.األساس   األ ة  

                                                           
  ا ظة القضا ا  1

 

فتتتتت   هتتتتت ا الةنهتتتتت    ةتتتتتهتتتتت ا  أكتتتتت   الةحك
"ة تتتت  فتتتتتة  ع ،لتتتت    " حتتتتي  قالتتتت  Hamdi"قضتتتت   

 لت  شت ك "أ ضح ا أ  حال  الحةل ل ست  بةثابت  
يتعلق األةة بحقت   ةت اع    حي   للة  ن ب ا "
فت  - القضت    تعةض . (Crocker 241)األة " 
ستتتتتلع  التتتتتة  ن فتتتتت  ستتتتتج  ةتتتتت اع   إلتتتتت  -ال اقتتتتتل

أ      ال صتتتت      أةة،كتتتت  لستتتت  ا      ةحاكةتتتت
أ       ةل تتت  قا    تتت   ا  ةغتتتز    إلتتت  الةحكةتتت 
. إال أ    ة الةحكةت  (Curtis 5)  لتح ي   ضع 
عتتتتاة النصتتتتل بتتتتي  الستتتتلعا   حيتتتت  إةحتتتت    فتتتت  

ةتة   ت ةتي ال  -ببستاع –   ا تع   الةةاجع  القضت
األساست  ثا     حي  جام حك  الةحكة  العسكة،  

 ا   تت    اتال  كتتا  الةتت اع  ةقتتكت ةتتي  أ لتت   ف ةتتا إ ا 
(Curtis 6, 8, 9.) 

  ت صتتل  Rasul v Bush"" فت  قضتت   
الةحكة  العل ا األةة،ك   إل  ال ال   القضا     ل  

 .Hamdan v"   فت  قضت   "غ ا تي تاة "ةعتقلت  

Ramsfeld"لتتتتت  أ  الةتتتتتا   إكةتتتتت     لصتتتتت  الةح
الثالثتت  الةشتتتةك  فتت  اتناق تتا  ج يتت  ت عبتتق  لتت  

إال أ    ة الةحكةت  . (Crocker 243)الةعتقلتي  
كا  "ضحال " ف ةا يتعلق بة اجهت  تحت  ا  الستلع  

جا هتتا إة التتت   ةكتت     الت ني  تت  فتت  أ قتتا  الحتتةل 
                                                                                       
Rasul v. Bush (2004); Hamdi v. Rumsfeld (2004); 
Hamdan v. Rumsfeld (2006); Rumsfeld v. Padilla 
(2006); Boumediene v. Bush (2008). 
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 Ex parte" قضت   فت كةتا إلت  حتاال  ستابق   

Quirin (1942 لتتتت  )  حيتتتت  ال صتتتت    جتتتت  
"أيتت   الةحكةتت  االحتجتتاز  الةحاكةتت  أةتتا  اللجتتا  
  العستتتتكة،  لستتتتت  ة تتتتةبي   تتتتاز،ي  كةقتتتتاتلي  للعتتتت  

 Crocker) "أةة،كتتتت  ةتتتت اع     كتتتتا  ةتتتت  بيتتتت ه 

240). 

كةتتتا  أ ضتتتح  ةحكةتتت  "ب ةتتت ي "  "األةتتت  
لةبتتتا   الحة،تتت   تتتال  اإليبقتتت  قا ةتتتا   حتتتت    تتت  

  التعستتتتن   األ لتتتت    ةتتتت  بي هتتتتا التحتتتتةة ةتتتت  القيتتتت  
 غيتتة القا    تت    الحة،تت  الش صتت    الةستتتة   ةتت  

   (Crocker 241)بنصتتتل الستتتلعا االلتتتتزا  
 .Hamdan vباالتنتتا  ةتتل ةتتا جتتام فتت  قضتت   

Ramsfeld  حيتتتت   تتتتاق  القاضتتتت  "Kennedy" 
أ  "احتتتةا  القتتا    ال تتابل ةتت   نتتا  فة  تت  الت ني  تت  

ةتتتت   ا   ةتتتت ح    تتتت -كةتتتتا جتتتتة  العتتتتا  -ع   ، التشتتتتة 
ا      ثباتتتت  فتتت  أ قتتتا  األزةتتتا .  الستتتتقةاة األةتتتا  

أفضتتتل ةتتتا  ةكتتت  أ   حنتتت  ال ستتتت ة هتتت  ا تةتتتا   
 تتت    زلتتت      بتتتة التتتزة  فحصتتت  لتتت  ةقتتتاي ن 

 (Crocker 254). "ضغ عا  اللحظ 

 إسةا يل -ل

ل  ة  القضا ا الت  تت ا   شة    سف  سل
ل   يستتتةا أستتتاليل استتتتج ال جهتتتاز األةتتت  العتتتا  اإل

 ستا ل ةا  ت    جت  أ   استت  ا  ت ع ،  ل الت    

ب صتنها ةحكةتت      ل  يستةا اإلالعل تا  العت   ةحكةت 
قتتتت  قبلتتتتت  التحتتتت ، بعتتتت  ستتتت  ا  ةتتتتت     تتتت    ل تتتتا

 Cohan)الصتتتتتة   ة تتتتتا  ةتتتتت  االلتةاستتتتتا  

قبل ثال  س  ا  ة  ة كة    ن  ال اقل  ف. (1628
Bybee""   أيلتتت    11 ا تتت اما   قبتتل ستت تي  ةتتت
 اإلستتتتتةا يل    تتتتتا   قتتتتتةة  الةحكةتتتتت  العل تتتتتا 2001
1999 (H.C. 5100/94, → Public 

Committee against Torture in Israel v 

State of Israel Case (Isr)  أ   فتتتا )
 –فتتتتتتتت   قتتتتتتتت  الحتتتتتتتتق–الضتتتتتتتتة ة   كتتتتتتتت   ةتاحتتتتتتتتا  

ف ةتتتتتا   فتتتتت  حالتتتتت  الةالحقتتتتتا  الج ا  تتتتت  للةستتتتت  لي 
ستتي   ، الة يتعلتتق ب شتتة تق  تتا  االستتتج ال الجستت

 اةا تتتا  بةتتتا  ستتتة  إ ستتتا    فتتت  ظتتتة   ةعةفتتت  إ الال
. (Lee 135; Kutz 244, n36)"الق بل  الة ق ت " 

يتضتح أ  قتةاة الةحكةت     ف  ه   ال قع  األ يتة 
 "ال تتت ا "يتنتتتق ةتتتل ال تتتتا   التتت اة   فتتت  تقة،تتتة لج تتت  

(Cohan 1627-8)  الفتتتتا  –. إال أ  الةحكةتتتت  
صتتتتتةاح  ألجهتتتتتز  األةتتتتت  العتتتتتا  للتقة،تتتتتة التتتتت ، أ   

 -(Cohan 1627)است  ا  القت   الب   ت   ال نست   
ةأ  أ  تعة    فا  الضتة ة  ال ي بغت  أ   ستت    

 استتتتتتت  ا  للةستتتتتت  لي  الحكتتتتتت ةيي  جيتتتتتتزك ستتتتتتيل  ت
 .(Lee 135)التع يل ف  حاال  ةةاثل  

تشتتتتتكل  بال ستتتتتب  للةحكةتتتتت   فتتتتت   الضتتتتتة ة 
كا تتتتت  شتتتتتة   إ ا   للةحققتتتتتي  " فا    تتتتتا  ةتتتتت  "التتتتت
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إضتتاف  القتا    ال ضتع  لحالت  الضتة ة  ةستت ف    
حاجتتتتت  ف ة،تتتتت  إلتتتتت  اةتكتتتتتال النعتتتتتل غيتتتتتة  ل جتتتتت ل
يجتل أ   كت   ال عتة الةتةا  تج بت  كةتا القتا      
.  ب تام  لت   لتك  قتةة  (Cohan 1629) ش كا  

ق  ت شتأ فت   "حال  الضة  "الةحكة  أ  استث اما  
ةتعلبتتتا   "أ  حتتتاال  "تنجيتتتة الق ابتتتل الة ق تتتت "  

العب عت  ال شت ك  للنعتل  تق    لت  "الحاج  الن ة، "
. (Isr H.C. 5100/94, 34)بتت ال  ةتت  ال عتتة" 

 "حالت  الضتة ة "بكلةا  الةحكة   ف   ال فا  ف    
ة   لتتت  حتتت  .  جتتت  لهتتت ا الغتتتة   كتتتهتتت  ةستتتع  

"  ةتتل األ تت  بعتتي  اال تبتتاة ةتجتتا الل" تيجتت     هتت
 .Isr H.C) األحت ا العب عت  غيتة الةت قعت  لهت   

5100/94, 36; Lee136). 

 ةصة - 

إ  حالتتتت  الضتتتتة ة  ة جتتتت    فتتتت  ال ستتتتت ة 
بشتتتتتتتكل -بالستتتتتتتةاا للتتتتتتتة  ن   تتجستتتتتتت   الةصتتتتتتتة، 
أ   حتتتتل البةلةتتتتا  ةتتتت   تتتتال  ستتتتلع  بتتتت -استتتتتث ا  

 18لستتتتت    15قضتتتتت   ةقتتتتت  فنتتتتت    صتتتتت ل القتتتتتا    
)حكت   "قضا    الةحكةت  ال ستت ة،  العل تا " ستت ة، 

قتتتتةة  الةحكةتتتت  ال ستتتتت ة،   2(2/1/2009بتتتتتاة،خ 
( لستتتت   154)ةقتتتت   الةةستتتت  العل تتتتا  تتتت    ستتتتت ة،  

                                                           
   بة الةابل التال ةتاا   2

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-
SC/Egypt-SCC-15-Y18.html  

حالت  "    لك أل   ل   ك  ه تاك  ليتل  لت  1981
 فقتتتتتتتا  للعة،قتتتتتتت  التتتتتتتت  حتتتتتتت  ها التتتتتتت    "الضتتتتتتتة ة 
إ ا "  ةتتت  ال ستتتت ة(  147آ تتت اك )ةتتتا    ال ستتتت ة، 

حتت   فتت  غيبتت  ةجلتتن الشتتعل ةتتا ي جتتل اإلستتةا  
ال تحتةتتتل التتتتأ ية جتتتاز لتتتة  ن  فتتت  ات تتتا  تتتت ابية

الجةه ة،تت  أ   صتت ة فتت  شتتأ ها قتتةاةا  تكتت   بهتتا 
 .ق   القا    

 ،جتتل  تتة  هتت   القتتةاةا   لتت  ةجلتتتن 
الشتتتتتتعل  تتتتتتال   ةستتتتتت   شتتتتتتة ي ةتتتتتتا ةتتتتتت  تتتتتتتاة،خ 
صت  ةها إ ا كتتا  الةجلتن قا ةتتا   تعتة  فتت  أ   
اجتةا  ل  ف  حال  الحتل أ   قت  جلستات  فت  ا لت  

ا كا  لها ة  ق   القتا    تعة  زا  بأثة ةجع  ة
    الحاجتت  إلتت  إصتت اة قتتةاة بتت لك  ا  ا  ةضتت  
 ل   قةها الةجلن زا  بأثة ةجع  ةتا كتا  بهتا ةت  
قتت   القتتا    إال إ ا ةأ  الةجلتتن ا تةتتا   نا هتتا فتت  

ب جت  ثاةها آالنتة  السابق  أ  تس    ةا يتةتل  ل  
 3".آ ة

شتتاة  إلت  الحكتت  ال ستت ة،  أشتتاة  قبتل اإل
ع ،تتتتتتل -تب يهتتتتتتا حكةتتتتتت  ال ستتتتتتت ة،  العل تتتتتتا إلتتتتتت  الة

التتت  تعتت   إلتت   ستتت ة   الضتتة ة "" ظة،تت  ل -األةتت 
حا  غيب   -تةكي ا للسلع  الت ني    "  1923 ا  

                                                           
 ةتاا  بة الةابل التال     1971 ست ة ةصة للعا    3

http://www.constitutionnet.org/sites/default/file
s/constitution_of_1971-arabic.pdf  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-15-Y18.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-15-Y18.html
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_1971-arabic.pdf
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_1971-arabic.pdf
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ةت  ة اجهت  أ ضتا  قتاهة  أ   -السلع  التشتة،ع   
ةلحتت  تعتتةأ  تتال  هتت   النتتتة  الزة  تت   تلج هتتا إلتت  

التتتتأ ية فتتت  اإلستتتةا  فتتت  ات تتتا  تتتت ابية ال تحتةتتتل 
شأ ها   ة  ث   ك   ت  لها به   الت ابية   تعب قا 
لهتتا  ةبتتةةا بحالتت  الضتتة ة   ةستتت  ا إليهتتا   بالقتت ة 
ال ،  ك   ةت استبا ةتل ةتعلباتهتا  ب صتنها تت ابية 

 ف  ال ق  ال ، ُيتج ل ف    ."ة  عب ع  استث ا   
حالتتتت  " االبتتتت  ف ةتتتتا إ ا كتتتتا  ةتتتت  الةةكتتتت  ا تباةهتتتت

فتتتتتتت    - ،تتتتتتتتةك تقتتتتتتت يةها للتتتتتتتة  ن– أ  ال "ضتتتتتتتة ة 
 قتتت  أ  قالةحكةتتت  ال ستتتت ة،  العل تتتا قتتت  استتتتبع   ح

فت  حالتت     لتتك     اتت  غيتتة كتا حتتبقتةاة التة  ن 
إلتت  التت    الكتتاف  للةتتزا   التتت  تقتت   بتتأ   اإلفتقتتاة

 لحال  ضة ة . ا  ه اك  ج  

ةتت  الصتتع ب  بةكتتا  أ  يتتت  الحنتتا   لتت  
حكةت  ال ستت ة،  لةه ا االجتها   ال شا  القضا   ل

ستتتالن  ةصتتتة ةثلةتتتا حصتتل فتتت  القضتتت   العل تتا فتتت  
ل البةلةتتتا  الةصتتتة، ُحتتت  2013نتتت   تتتا  فالتتت كة. 
هتتتتت ا  قتتتتت    ةةستتتتت . ةتتتتتعاحتتتتت  بتتتتتالة  ن ةحبعتتتتت  اإل
 تت ل  ة صتت ة )ة تت ن الةحكةتت  ال ستتت ة،  أصتت ة 

(   بتتتتت  النتتتتتتاا الجةه ة،تتتتت  الة قتتتتت العل تتتتتا  ة تتتتت ن 
التتت    الةةاستت  )الة ت تتل كتتة  ن( ة تتا    الس ستت

كتتتا  ةتتت  الةنتتتتة  أ   قتتت   البةلةتتتا  بعتتت  ا ت ابتتت  
    لتتتك استتتت ا ا  للةتتتا   ا  ي ةتتت 15بةةاجعتهتتتا  تتتال  

  2014 ة الج ي  لعا  تة  ال س (156)

إ ا حتتتتت   فتتتتت  غيتتتتتة   ة ا عقتتتتتا  ةجلتتتتتن "
ال تتتتت ال ةتتتتتا ي جتتتتتل اإلستتتتتةا  فتتتتت  ات تتتتتا  تتتتتت ابية ال 

يتتت    ة تتت ن الجةه ة،تتت  الةجلتتتن   تحتةتتل التتتتأ ية
ة  لعة  األةة  ل  .  ا  ا كا  ةجلن ال عقا  عا

يجت ز لتة  ن الجةه ة،ت  إصت اة   ال  ال غيتة قتا  
 لتتت  أ  يتتتت   ةضتتتها  ة اقشتتتتها   قتتتةاةا  بقتتت ا ي 

 الة افق   ليها  ال   ةس   شة ي ةتا ةت  ا عقتا  
فتتتت  ا لتتتت  تعتتتتة   ت تتتتاق  أ  إ ا   الةجلتتتتن الج يتتتت 

ةجعتتت  ةتتتا  زا  بتتتأثة   ةضتتت   لتتت   قةهتتتا الةجلتتتن
    حاجتت  إلتت  إصتت اة   ةتت  قتت   القتتا    كتتا  لهتتا 
الةجلتتن ا تةتتا   نا هتتا فتت    ةأإال إ ا   قتتةاة بتت لك

أ  تستتتتت    ةتتتتتا تةتتتتتتل  ليهتتتتتا ةتتتتت    النتتتتتتة  الستتتتتابق 
 4."آثاة

 فة سا - 

 ا   ستتت ةها عةقتت ضتتّة   بأ هتتا فة ستتا ُ ةفتت 
  ة تلنتتتت  تستتتتتعةل ةتتتت   اللهتتتتا ستتتتلعا  العتتتت اة  
للتعاةل ةل أ  ا  ة تلن  ة  األحت ا  أ  الظتة   

   لتتة  نلستتلعا  استتتث ا    تةتت ح  –االستتتث ا    

(Khakee 22-4; Feldman 1027; Irizarry 

10; Ferejohn&Pasquino 214 ) 

                                                           
   ةتاا  بة الةابل التال   2014 ست ة ةصة للعا    4

https://www.constituteproject.org/constitution/Egy
pt_2014.pdf?lang=ar  

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
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للتعاةل ةل الته يت ا  فت  فة ستا   ظا إ  أق    .1
التتتتت  تشتتتتية إليهتتتتا  "حالتتتت  الحصتتتتاة" كتتتتا  فتتتت 
التعبيتتتة تتتت  حيتتت  ةتتت  ال ستتتت ة.  (36)الةتتتا   
أل   ةة  ف   ظا  قا      "حال  الحصاة"   

 تةت ز 10بع  الث ة  النة س      لك ف  قتا    
 "حالتتت  الحصتتتاة"   لتتت  التتتةغ  ةتتت  أ  1791

 تعب قهتا كتا  ةستأل    قبتل  لتك كا   ة جت   
  حالتتت"  تععتتت . (Feldman 1024) ةف تتت  
  تتضتتتة لتتت  للجتتت    اةالستتت عة  الك ة"الحصتتتا

ةتتل ةتتا  تت استتلالتتت     فكتتة  الضتتة ة  العستتكة،
ةا تشية إل   ال     قتض   ا تال  الحا  ةل 

كال ال تا   تتبتل ال ظتا  "األ جل سكست   " التت 
بقتا    األحكتا   ا شتاة إليهت) الةتح   األةة،ك ت 

"قتتتا    الضتتتة ة   ا لتتت  أ هتتت  تعتتتة   العةف تتت (
 العستتتتكة، " فتتتت  حالتتتت  ال جتتتت   النعلتتتت  للحتتتتةل.

 اة ةتتت  قبتتتل ج تتتةا   فتتت  هتتت   الحالتتت   ف  هتتتا تتتت
   بالةغ  ةت  أ   لتك ةا ت إ     تعّبةالج   
عتتتتا  يجتتتتل أ   ُ ج تتتتةا  ال إال أ  ا  تعستتتتن عتبتتتتة 

(United States v. Diekelman, 92 

W.S. 520, 526 (1876) (Feldman 

1022). 

التت   (16)صالح ا  الع اة  بة جل الةتا    .2
تهتت   إلتت   إجتتةاما تةكتت  التتة  ن ةتت  ات تتا  

"تةكتتي  الستتلعا  العاةتت  ال ستتت ة،  ةتت  العةتتل 

  ابأستتتتة  ةتتتتا  ةكتتتت  ةتتتتل ال ستتتتا ل الالزةتتتت  للق تتتت
ف  الحتاال  التت  تكت   فيهتا      لكب اجباتها"

أ    ة سستتتتا  الجةه ة،تتتت   أ  استتتتتقال  األةتتتت 
أ  ال فتتتام بالتزاةاتهتتتا ال  ل تتت    ستتتالة  أةاضتتتيها

 ل عة ف ة،  جس  .    عةضة

 -أل   ةتتتة -تقتتت    "حالتتت  االستتتتعجا " لقتتت  تتتت   .3
  إبتتتتتتا  ضتتتتتتةابا  فتتتتتت  الجزا تتتتتتةكتتتتتتة   لتتتتتت  اإل

حالتتتتتتتتت   ةكتتتتتتتتت تُ   . االستتتتتتتتتتعةاة النة ستتتتتتتتت  لهتتتتتتتتتا
الحك ةتت  ةتت  التعاةتتل ةتتل "ال عتتة  االستتتعجا 

 تتال  ال عيتتة بال ظتتا  ال شتت ك" ال تتاج   تت  اإل
األحتتت ا  التتتت   ةكتتت   صتتتنها بأ هتتتا  أ   العتتتا 

ا القا     ه"كاةث   اة ".   ل  الةغ  ة  أصل
ال ستتت ة النة ستت  الحتتال  تاة،  تتا التت ،  ستتبق 

(Loi n° 55-385 du 3 avril 1955)  بقيت 
"حالتت  االستتتعجا " ستتاة،  الةنعتت    لتت  التتةغ  

   هت –لهتات ة،  ستالةةجع ت  ال  تت فة ة   ق 
الةجلن ِقبل ة   الحقا    ل   الة افق ت  ة ق  

 Décision n° 85-187 DC) -ال ستت ة، 

du 25 janvier 1985)  الفتتا  لستتلعا   .
 الةا تي الع اة  الة اس     حال  الحصاة ف  

ةتتتتتت  ال ستتتتتتت ة النة ستتتتتت   لتتتتتت   (36)   (16)
لحالتتت  االستتتتعجا   1955التتتت ال   فتتت   قتتتا    

تت  تعت يل هت ا   ق .  ست    ف  فة ساغالبا  ةا 
   ا   ص اغت    ة  أةت    ت   ةتةاا  القا       
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 است    فت يل الةثا   ل  سبفع بسه ل   سب ا  
ضتةابا  ة  أجتل التعاةتل ةتل اإل 2005عا  ال

استتت      2017-2015فت  الضتت اح    فتت  
 التت  عالتت ةهاب ت  كتة  فعتل  لت  الهجةتا  اإل

 الة   النة س  .

قت  ستبق ال ستت ة  1955  قتا    إ حي  
 شام الةجلن ال ست ة،   بةا أ  إالنة س    سبق 

 لتتتت  فتتتتة  الةقابتتتت   -فقتتتتل–الةجلتتتتن كتتتتا  قتتتتا ةا  
 "ةةاجع "ل   ك  قا ةا   ل    ال ست ة،  السابق   ف  

  الةقابتت  ال ستتت ة،  إ ستتت ة،  هتت ا القتتا   .  حيتت  
 Questionةتا  ستة  "   ل  ة   تال الالحق  أُ 

Prioritaire de Constitutionalité"  تا  فت  
التتتت    لتتتت  حيتتتتز ال نتتتا  فتتتت  األ   ةتتتت    ) 2008
ةجلتتتتتن ال ستتتتتت ة، ستتتتتلع  (  أصتتتتتبح لل2010آ اة 

القتت ا ي  التتت   تلتتكبةتتا فيهتتا   كافتت  ةةاجعتت  القتت ا ي 
قبتتتتتل بتتتتت م  نتتتتتا  ال ستتتتتت ة.  فتتتتت  حتتتتتاال   ا تةتتتتت  

ة، قضتتتا ا اةتبعتتت    ح يثتتت    تتتال  الةجلتتتن ال ستتتت
  5".بالقا    ف  "حال  الع اة  

                                                           
5
 Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 

(M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre 
de l'état d'urgence]; Décision n° 2016-535 QPC du 19 
février 2016 (Ligue des droits de l'homme [Police des 
réunions et des lieux publics dans le cadre de l'état 
d'urgence]); Décision n° 2016-567/568 QPC du 23 
septembre 2016 (M. Georges F. et autre 
[Perquisitions administratives dans le cadre de l'état 
d'urgence II]); Décision n° 2016-600 QPC du 2 

 

 الخالصة .4

حت   عب عت  "حالت  الضتة ة " النقهت  إ  اال تال  
فت  القتا    الت  ل   كةتا فت  القتا    ال ستتت ة،  ال 
يتتزا  قا ةتتا    ة كتت   أ  األةتتة لتت ن ةحستت ةا   ف ةتتا 
إ ا كا تتت  "حالتتت  الضتتتتة ة " تشتتتكل ةبتتتةةا  الستتتتتث ام 

 -فتتت  الحق قتتت -التعبيتتق الةعتتتتا  لل ستتتت ة  أ  أ هتتتا 
تحتتتاف   لتتت  ال ستتتت ة   لك هتتتا تعنتتت  النا تتتل ةتتتت  

 Ferzan) ل    تت  اال تهتتاك التت ، اةتكبتت  الةستت  

184-5; Johnstone 339; Irizarry 21-22 .)
 لتت    تيجتت  لتت لك  يتتة  التتبع  "حالتت  الضتتة ة " 

 صتتة    فتت  حتتي (Paulsen 1258)قتتا    أ هتتا 
  اقتتتل   لتتت  أ  حالتتت  الضتتتة ة  هتتت  ةجتتتة    آ تتتة 

(Kutz 266)   لتت  عة،قتت   ثة يتتةتت  الةةكتت  أ 
ال ي بغت  ال لتل بتي   ل ت       نتا  ا    تعبيق القا    

 بتتتتي  القتتتتا   . إال أ  حالتتتت  الضتتتتة ة  ال اقتتتتل  لتتتتك 
ةنيتتتت   فتتتت  النقتتتت   -  لتتتت  التتتتةغ  ةتتتت   لتتتتك–تبقتتتت  

كةبةة  ق    ل    اإلجةاما  الحك ة    أ  ض ها  
  الت  تع  ب ال   لك غية  ست ة، .

فتتت  ي ة تتتا -تتتت ةك الع يتتت  ةتتت  ال ستتتاتية الةعاصتتتة  
 جتتتت   لحظتتتتا   ستتتتتت ة،  غيتتتتة  ا  تتتت  فتتتتت   -هتتتت ا

بعتت  األح تتا   تكتت   ةتت عة   ستتت ة،ا  تحتت  استت  
حالتتتتتتت  العتتتتتتت اة   أ  حالتتتتتتتت  الحصتتتتتتتاة  حيتتتتتتتت  إ  

                                                                                       
décembre 2016 (M. Raïme A. [Perquisitions 
administratives dans le cadre de l'état d'urgence III]). 
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التعبيتتتق العتتتا ، لل ستتتت ة  عتتت  بةثابتتت  الشتتتة التتت ، 
 ل  ال  ل  تج ب   ل ن فقل أل   لك  ةثل "النعتل 

 ا  ةتتا أل   اجبهتتا تجّ بتت .  لقتت  صتتةة   الصتتح ح" 
قتتتتتتتتت   العتتتتتتتتت اة  الح يثتتتتتتتتت   لتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتةاة  ةتتتتتتتتت    

 & Ferejohn)ال كتات ة،تتت  الة ةا  تتت  القتتت    

Pasquino 211). 

ه   اللحظا  االستتث ا    تتعلتل تةتيبتا   ستت ة،  
غيتتتتتة ا ت ا  تتتتت  )بهتتتتت ا الةع تتتتت  تتتتتتت ا ل ةتتتتتل حالتتتتت  
الضتتتتتة ة (.   لتتتتت  التتتتتةغ  ةتتتتت   لتتتتتك  إال أ  هتتتتت   

لحظتتا  ال ستتت ة،  غيتتة اال ت ا  تت   ةكتت  تةييزهتتا ال
 تتتتتتت  "حالتتتتتتت  الضتتتتتتتة ة " )حالتتتتتتت  العتتتتتتت اة   حالتتتتتتت  

هتتا حتتاال  الحصتتاة  غيةهتتا ةتت  الةستتة ا ( فتت  أ 
ست ام  أكتا   لتك الت ظت     ست ة،ا  استث ا    ة ظة  

ا ةتتت  ال ستتتت ة الةكتتتت ل أ  ةتتت   اةجتتت . فتتت   جتتتزم 
 تتاة  حالتت  الضتتة ة  هتت  بحكتت  التعة،تت  حتتي  أ  

حالت   ت   ليهتتا كتت   تأ   ا ال  ةكت  لهت   ستت ةال
    لتتك أل تت  فتت  هتت   ال ستتت ة  تبقتت  حالتت  ضتتة ة 

الحال  ست ك   ف ت  تعتاة  ةت  حيت  الةنهت   )أ، 
ت قتتتتتل ةتتتتتا هتتتتت  ةستتتتتتحيل ت قعتتتتت   ستتتتتت ة،ا (   لهتتتتت ا 
الستتتتبل  فتتتت   االستتتتت ا  إلتتتت  حالتتتت  الضتتتتة ة   كتتتت   

لتت   ال قتتا ل بتتالةج   إلتت  الحقتتا ق  استتت ا ا  إليهتتا   ا 
 ل ن ب ام  ل  الق ا   ال ست ة،     لك لحل قي   
الحك ةتت  ةتت  القيتت   ال ستتت ة،  التتت  ةتت  شتتأ ها أ  
تكتتت   ب تتتال   لتتتك ضتتتاة  للتعبيتتتق فتتت  ةثتتتل هتتت   

فتت  ا كا تت  الشتتة    الظتتة  . إلتت  جا تتل  لتتك 
فتتت   اإلجتتتةاما   -فتتت  الحتتتاال  الستتتابق –ةستتتت فا  

ألةتتتتتتتتة الةت تتتتتتتت   تكتتتتتتتت    ستتتتتتتتت ة،  استتتتتتتتت ا ا  إلتتتتتتتت  ا
ال ستتتتتتت ة،  اتتتتتتت    لتتتتتت ن بتتتتتتالةج   إلتتتتتت  الظتتتتتتة   
 نستتها.   لتت  العكتتن ةتت   لتتك فتت   حالتت  الضتتة ة  
تشتية إلتت  الظتة   الةق ةتت   لت  أ هتتا  إةتا لتتت فية 
شة     اقع ت  لةتا  ةكت  ا تبتاة   لت   جت  التح يت  
ةتتتا ةتتت  أجتتتل تنتتتا ، التتتت ا  ا   ا تهاكتتتا  لل ستتتت ة   ا 

  التتتت ي   ييالحكتتت ة اال عكاستتتا   لتتت  الةستتت  لي  
يةتكبتتت   ا تهاكتتتا  للحقتتت   األساستتت   الةحة تتت   فقتتتا  

 لل ست ة.

 ا  ال ستتاتية التتت  -هتت ا    ةكتت  القتت   أ  التت    
تتتتتتتت عة تلتتتتتتتك األشتتتتتتتكا  الة تلنتتتتتتت  ةتتتتتتت  اللحظتتتتتتتا  

تحتتة   لتت  الحتت  ةتت  لجتت م الستتلع   -االستتتث ا   
الت ني  تتتتتتت  إلتتتتتتت  "حالتتتتتتت  الضتتتتتتتة ة "  تتتتتتتاة  اإلعتتتتتتتاة 

ع ب  فتتتتت  تقبتتتتتتل ال ستتتتتت ة،   ستتتتتتج  الةحتتتتتاك  صتتتتت
ا  تتتتاما  الستتتتلع  الت ني  تتتت  باةتالكهتتتتا صتتتتالح ا  

  التت  تعت  فت  األحت ا   ب ام   ل  "حالت  الضتة ة "
العب ع تت  غيتتة  ستتت ة،     لتتك أل هتتا تت تتاق  ةتتل 
ةبتتتتت أ النصتتتتتل ةتتتتتتا بتتتتتي  الستتتتتلعا  )أ، "الضتتتتتتة ة  
الكبتتة " بالعة،قتت  الةعةفتت  فتت  هتت   ال ةقتت (.  حتتت  

إلتتتت  "حالتتتت  الضتتتتة ة " فتتتت  ال ستتتتاتية   تتتت ةا  شتتتتاة 
الح يث   ف  ها تست    غالبا  ل ص  الحاال  التت  
تحل فيها السلع  الت ني  ت  ةحتل الستلع  التشتة،ع   
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فتت   ضتتل القتت ا ي    تعتت  فتت  هتت   الحالتت   ستتت ة،  
فقتتتتتل   تتتتت ةا تستتتتتت ف  جة تتتتتل الشتتتتتة   ال ستتتتتت ة،  
األ تتتتة . هتتتت ا   كتتتت     ة الةحكةتتتت  فتتتت  ةةاجعتتتت  

ف  تلتك -السلع  الت ني    لحال  الضة ة  است  ا  
 فتتت  أحستتت  األحتتتت ا ك  تتتا   الت ةتتتي    -الحتتتاال 

)بعتتتتتت  أ   ة تتتتتت  الستتتتتتلع  الت ني  تتتتتت   جتتتتتت   حالتتتتتت  
  أ   كتتت     ة الةحكةتتت  هتتت  الضتتتة ة  باألستتتان(

ةةاجعتتت  ةستتتة   تقتتتّ    جتتت   حالتتت  الضتتتة ة  كةبتتتةة 
 لإلجةاما  االستث ا    ف  أس أ األح ا .

  تتت   ث   حجتتت  الضتتتة ة  الصتتتغة   هكتتت ا  ال تستتتت
أ ةتتتا  الةستتت  لي  التتتت  ةتتت  الةةكتتت  ا تباةهتتتا فتتت  
الحتتتتتتاال  اال ت ا  تتتتتت  ا تهاكتتتتتتا   أ  تقييتتتتتت ا  جستتتتتت ةا  

ال -للحقتتتت   الة   تتتت   األةتتتتة التتتت ،  ةكتتتت  ا تبتتتتاة  
 ستتتتت ة،ا   أ  أ هتتتتا  لتتتت  األقتتتتل تجعتتتتل ةتتتت   -يتتتتزا 

ه الم الةس  لي  غية  اضعي  للةسامل     هت   
. ف  بع  ال ساتية  عكن ت ظ   حال  اال تهاكا 

العت اة  بحت   اتت  هت   االز  اج ت  ةت   تال  الحتت  
ةتتت  إةكا  تتتا  حتتتل البةلةتتتا  الة ت تتتل )كلةتتتا كتتتا  
 لك ةةك ا  ف  األح ا  العا   (  ةل اال تتةا  فت  

بتتتتتأ  بعتتتتت   -ضتتتتتة ا  أ  صتتتتتةاح   -ال قتتتتت   نستتتتت  
 الحق   األساس   ق  ت تهك أ  تقي . 

( ةتتت  ال ستتتت ة النة ستتت   16استتتت ا ا  إلتتت  الةتتتا   )
"أي ةا تك   ة سسا  الجةه ة،  أ  استقال  األةت  
أ  ستتتتالة  أةاضتتتتيها  أ  ال فتتتتام بالتزاةاتهتتتتا ال  ل تتتت  

 ف ة،   حيثةا ي قعل العةل ةعةض  ل عة جس   
 لتتتت  ة تتتت ن الستتتتل   للستتتتلعا  العاةتتتت  ال ستتتتت ة،   

تتعلبهتتتا هتتت   التتتت  جتتتةاما  اإلالجةه ة،تت  أ  يت تتت  
الظتتتة  ...". إال أ  الةتتتا    اتهتتتا تحظتتتة  بشتتتكل 
صتتة،ح حتتل الجةع تت  ال ع  تت   تتال  ةةاةستت  ةثتتل 
هتتتتت   الصتتتتتالح ا  العاة تتتتت . هتتتتت ا  تععتتتتت  الةتتتتتا   

( البةلةتتتتا  الصتتتتالح   لتة يتتتت  حالتتتت  الحصتتتتاة 36)
) التتتتت   ةكتتتت  أ  يتتتتت  إ ال هتتتتا ةتتتت   تتتتال  ةجلتتتتن 

األساس  ( ة  القا    81ال زةام(.  تشية الةا   )
األلةتتتتا   إلتتتت  تشتتتتة،ل حالتتتت  العتتتت اة     لتتتتك ةتتتت  
 تتتال  اإلجتتتةاما  التتتت  تةّكتتت  الحك ةتتت  ةتتت  تبّ تتت  

  ل ضتتتتل القتتتت ا ي  -بغيتتتتة العتتتتة  العا  تتتت -قتتتتا    
 بالتغلتتل  لتت  ةفتت  البةلةتتا    أشتتاة  إلتت  أ هتتا 
ت عبتتق فتت  الحتتاال  التتت   كتت   فيهتتا حتتل الجةع تت  

فت  الةتتا   فت  الظتة   الةبّي تت   كتت   ةةالعاةت  غيتة 
(.   ةكتت  إيجتتا  تجتتاةل ةةاثلتت  لةتتا ستتبق فتت  68)

ال ست ة البةاز،ل     ةا  ظ  "حالت  الت فا " )الةت ا  
(   فتتتتت  ال ستتتتتت ة الك لتتتتت ةب  )الةتتتتتا   136-139
( التتتتتت  154(   ال ستتتتتت ة الةصتتتتتة، )الةتتتتتا   215

 ت ظ  "حال  الع اة ".

 حتتت  إ ا كا تت  إةكا  تت  ا تهتتاك الحقتت   األساستت   
ها باستتتتتتتتتت  حالتتتتتتتتت  الضتتتتتتتتتتة ة  )الضتتتتتتتتتتة ة  أ  تقييتتتتتتتتت 

الصتتتغة ( غيتتتة ةعتتتتة  بهتتتا صتتتةاح   أ  أ  ةثتتتل 
ه   االحتةال   ة ج     لكت  "حالت  الضتة ة " بحت  
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 اتهتتتا غيتتتة ة جتتت     أ  أ هتتتا لتتت  تعتتت  ة جتتت    بعتتت  
اآل   فتت   العة،قتت  التتت  تشتتية فيهتتا ال ستتاتية إلتتت  
الحقتت    الحة،تتا  األساستت     كتت لك العة،قتت  التتت  

يهتتتتا القتتتتا    التتتت  ل  لحقتتتت   اإل ستتتتا  إلتتتت   شتتتتية ف
أ، أ   –حق   اإل سا   ا   ت ك  ه   االحتةال   

 -هتتتتت   الحقتتتتت    الحة،تتتتتا   ةكتتتتت  أ  يتتتتتت  تقييتتتتت ها
)باستث ام بع  الحق   التت  غالبتا  ةتا تتت  اإلشتاة  
إليها بشكل صة،ح  أ   شاة إليها  ل  أ ها حقت   
أّ تتتا  ةعلقتت ( كلةتتا تقتضتتت  حالتت  الضتتتة ة   لتتك )أ  

 كا   الةسة ا  له   الظة   االستث ا   (.

هتتت ا  فتتت  بعتتت  البلتتت ا  التتتت  تعبتتتق فيهتتتا الةقابتتت  
 لتتتتتت   ستتتتتتت ة،  القتتتتتت ا ي   فتتتتتت   ا تبتتتتتتاة  ستتتتتتت ة،  
األ ةا  الحك ة ت  التت  تستع  إلت  تقييت   أ  الحت  
ة  الحق   األساست   الةحة ت  بال ستت ة  غالبتا  ةتا 

ةثتتتتل هتتتت    كتتتت   ب تتتتام   لتتتت  ةبتتتت أ الت استتتتل  فنتتتت  
الحاال   تك   حال  الضة ة  )ج با  إل  ج ل ةتل 

 الت استتل بتتالةع   التت قيق للكلةتت ( ة استتب  اإلجتتةام 
ه   اح   ة  شة   ثالث   األجتزام ال عبتا  ةبت أ 

    لك بالةع   الةحت   (Nguyen 450)الت اسل 
 11ةتتتتتت  قبتتتتتتل الةحكةتتتتتت  الني ةال تتتتتت  األلةا  تتتتتت  فتتتتتت  

 ,Apothekenurteil) 1958حز،تتتتتتتتتتتةا  

BverfGE7, 377 cited in: Ondřejek 

.  بكلةتتتتا  أ تتتتة   إ  "الضتتتتة ة  الصتتتتغة " (454
 ةكتتتتتت  أ  تستتتتتتت     تتتتتتال  الظتتتتتتة   االستتتتتتتث ا    

الة ظةتتتتت   ستتتتتت ة،ا  )ةثتتتتتل حالتتتتت  العتتتتت اة    حالتتتتت  
الحصتتاة  غيةهتتا(    ةكتت  استتت  اةها أ ضتتا   تتاة  
  لتتك   ا    عتتتا  اال تهاكتتتا  التتت   ةكتتت  للةحكةتتت 
أ  تتغاض    هتا  قت  ي تلت  ب تام  لت  اللحظتا  

 ال ست ة،  الت   ح   فيها ه ا اال تهاك.

أةتتتتتا فتتتتت  البلتتتتت ا  التتتتتت  تنتقتتتتتة إلتتتتت   جتتتتت    ستتتتتت ة 
ةكتتتتت ل  أ    تتتت ةا  كتتتت   لل  لتتتت   ستتتتت ة ةكتتتتت ل 
 لك تتت   نتقتتت  ا تةافتتتا  صتتتة،حا  بحالتتت  الضتتتة ة   فتتت   
بعتتتتتت  الةحتتتتتتاك  أ  البتتتتتتاحثي   نستتتتتتة   ال ستتتتتتت ة 

ل ك   ةة ا  أل   ال  ةك  أ   ك   ال ست ة بعة،ق  
 (Paulsen 1257)بةثابتتتتتتت  ا تحتتتتتتتتاة لل  لتتتتتتت  

)الضتتتة ة  الصتتتغة   الضتتتة ة  الكبتتتة (  هتتت ا  قتتت  
بي تت  األةثلتت  التاة،  تت  الةتت ك ة  أ تتال  أ تت    تتت ةا 
 نتق  "ةت " ال ست ة إل  إعاة قا     صة،ح ي ظ  
لز  الحتتاال  االستتتث ا     غيتتة الةت قعتت   التتت  تستتت

ةتتت  ال  لتتت  إجتتتةاما  غيتتتة ا ت ا  تتت   فتتت   الةحتتتاك  
 البةلةا تتا  قتت  أجتتاز  فتت  بعتت  األح تتا  أ ةتتا  
الستتتتتتلع  الت ني  تتتتتت  با تباةهتتتتتتا ضتتتتتتة ة،  حتتتتتتت   ا   
كا ت  ت تهتتك بشتتكل صتة،ح أحكاةتتا   ستتت ة،  ةعي تت  

 )الضة ة  الكبة (.
فتت  -فتت  كلتتتا الحتتالتي   فتت    لتتك ال ي بتتل 

ةتت  أ  "حالتت  الضتتة ة " تتت فة    تتا   -حق قتت  األةتتة
 -ة  الةة    للعة،ق  الت   عبق فيهتا الةست  ل   

القا    ال ، ت ج     الت ،  ةت ح  -أ  ي تهك   بها
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ستتتتلع  غيتتتتة ةحتتتت      أ  غيتتتتة ةقيتتتت   لل  لتتتت   أ  
شتتتاة  إل تتت  للستتتلع  الت ني  تتت   أ  إلتتت  ةتتتا يتزايتتت  باإل

 ;Agamben) لتتتتتتت  أ هتتتتتتتا حالتتتتتتت  االستتتتتتتتث ام 

Schmitt)  ةا يجعل ةت  الةةكت  الةحافظت   لت  
حالتتتتتت  الضتتتتتتة ة  ضتتتتتتة  إعتتتتتتاة  ظة،تتتتتت  الحك ةتتتتتت  

 حتت  –" ال ستتة الت   ةك  تستةيتها "   - الةح    
 ا   كتتا  فتت   لتتك تعتتاة    اضتتح ةتتل ةبتت أ ستت ا   

 القا   .

  



 عاصم خليل

 

16 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

Bibliography 

Agamben, G, State of Exception (Kevin 
Attell, trans. The University of Chicago Press 
2005). 

Cohan, JA, ‘Torture and the Necessity 
Doctrine,’ (2007) 41 Valparaiso University 
Law Review 1587. 

Crocker, TP, ‘Overcoming Necessity: Torture 
and the State of Constitutional Culture,’ 
(2008) 61 SMU Law Review 221. 

Curtis, MK, ‘Lincoln, the Constitution of 
Necessity, and the Necessity of 
Constitutions: A Reply to Professor 
Paulsen,’ (2007) 59 Maine Law Review 1. 

Feldman, W, ‘Theories of Emergency 
Powers: A Comparative Analysis of 
American Martial Law and the French State 
of Siege,’ (2005) 38 Cornell International 
Law Journal 1021. 

Ferejohn, J, & Pasquino, P, ‘The law of the 
exception: A typology of emergency 
powers,’ (2004) 2 I.CON 210. 

Ferzan, KK, ‘Torture, Necessity, and the 
Union of Law and Philosophy,’ (2004) 36 
Rutgers Law Journal 183. 

Irizarry, WV, ‘Exception and Necessity: The 
Possibility of a General Theory Of 
Emergency,’ (2010) 
https://www.law.yale.edu/system/files/doc
uments/pdf/.../VazquezIrizarry_Eng_CV.pdf. 
(accessed June 25, 2016). 

Johnstone, I, ‘The Plea of "Necessity" in 
International Legal Discourse: Humanitarian 
Intervention and Counter-terrorism,’ (2005) 
43 Columbia Journal of Transnational Law 
337. 

Khakee, A, Securing Democracy? A 
Comparative Analysis of Emergency Powers 
in Europe (Policy Paper No. 30, Geneva 

Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces 2009). 

Kutz, C, ‘Torture, Necessity and Existential 
Politics,’ (2007) 95 California Law Review 
235. 

Lee, Y, ‘The Defense of Necessity and 
Powers of the Government,’ (2009) 3 Crim 
Law and Philos 133. 

Levinson, S, (ed), Torture: A Collection 
(Oxford University Press 2004). 

Nguyen, TH, La Notion d'Exception en Droit 
Constitutionnel Français (Thèse de Doctorat, 
Université Paris I Panthéon – Faculté de 
Droit 2013). 

Nwapi, C, ‘A Necessary Look at Necessity 
Jurisdiction,’ (2014) 47 UBC Law Review 
211. 

Ondřejek, P, ‘Limitations of Fundamental 
Rights in the Czech Republic and the Role of 
the Principle of Proportionality,’ (2014) 20 
European Public Law 451. 

Paulsen, MS, ‘The Constitution of 
Necessity,’ (2004) 79 Notre Dame Law 
Review 1257. 

Prakash, S, ‘The Constitution as Suicide 
Pact." Notre Dame L. Rev. 79 (2004): 1299. 

Schmitt, C, Political Theology: Four Chapters 
on the Concept of Soverignty (George 
Schwab, trans. The University of Chicago 
Press 2005 (1985)). 

Stavsky, MM, ‘The Doctrine of State 
Necessity in Pakistan,’ (1983) 16 Cornell 
International Law Journal 341. 

Tenny, D, ‘There Is Always a Need: The 

"Necessity Doctrine" and Class Certification 

Against Government Agencies,’ (2005) 103 

Michigan Law Review 1018.  



  من منظور دستوري مقارن حالة الضرورة

 

17 
 (2018/10) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

A. Constitutions 

Constitution of the United States: 1787 

(US).  

The Weimar Constitution: 1919 (Germany). 

The Constitution of France: 1958 (Fr)  

The Constitution of the Arab Republic of 

Egypt: 1971 (Egypt). 

The Constitution of the Arab Republic of 

Egypt: 2014 (Egypt). 

 

B. Cases  

Ex Parte Merryman, U.S. Federal Court 

(1861) 

Ex Parte Milligan, US Supreme Court (1866), 

Ex parte Quirin, US Supreme Court (1942) 

Korematsu v. United States, US Supreme 

Court (1944) 

Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, US 

Supreme Court (1952) 

Attorney General of the Republic v. Mustafa 

Ibrahim and Ibrahim and Others, The 

Supreme Court of Cyprus (1964) 

Lakanmi v. Attorney-General, the Supreme 

Court of Nigeria (1970)  

Bhutto v. Chief of Army Staff, the Pakistan 

Supreme Court (1977) 

Filártiga v. Peña-Irala, US 2nd Cir. (1980) 

Décision n° 85-187 DC du 25 janvier, 

Constitutional Council, France (1985) 

H.C. 5100/94, Pub. Comm. against Torture 

in Isr. v. Gov’t of Israel 53(4), Israeli 

Supreme Court (ISC) – acting as High Court 

of Justice (1999) 

Rasul v. Bush, US Supreme Court (2004)  

Hamdi v. Rumsfeld, US Supreme Court 

(2004) 

Hamdan v. Rumsfeld, US Supreme Court 

(2006) 

Rumsfeld v. Padilla, US Supreme Court 

(2006)  

Boumediene v. Bush, US Supreme Court 

(2008) 

Case n.15/18, The Supreme Constitutional 

Court of Egypt (2009)  

Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 

2015, Constitutional Council, France  

 Décision n° 2016-535 QPC du 19 février 

2016, Constitutional Council, France  

Décision n° 2016-567/568 QPC du 23 

septembre 2016, Constitutional Council, 

France  

Décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 

2016, Constitutional Council, France 

 

 



كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

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

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

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

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

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

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

ش

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

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

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

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

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

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

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

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

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

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

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

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

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

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

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

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

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

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

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


