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 *تاال ناصر
 

 **الطالق في المسيحية: ما بين المساواة واستقاللية الطوائف

 مقدمة

الحقىو  والحرعىات ااساسىل  لل،ىردى على  الىر   مى   -التشىرعااتالتي تسمو على  ااةى  -نظمت دساتير الدول 
الحرعىات ااساسىل  و مى  هىذه الحقىو   ا  الحقو  والحرعات وصىاوة  حصىرها ممىا ي اىا هنىاق انتقاصىتنوع هذه 

ةاإلضاة  إل  صاوة  التقاضي ةىي ظىا  ىالتشرعاات الاادل  أوعليها ةي الدستور  اةي حال ل  لا  منصوص
 -حقىو  والحرعىاتمى  تطىور م،هىو  ال -هذا ال،راغ القانونيى وم  هذا المنطلق لسىا  منظىرو حقىو  اإلنسىا  

   ةي الدساتير والتشرعاات الاادل .إل  عد  حصر الحقو  والحرعات ةي تلق التي تدو  

ى إال أنه نتي   للاقد اال تماعي الذي يواةق عللىه ااة  الحقو  والحرعاتةااصا أ  يولد اإلنسا  حرا  وعتمت  
ةاى  هىذه الحقىو  والحرعىات لصىالو الدولى  التنظل  الذي لحا  الم تمى ى يتنىا ل ال،ىرد عى   ةحا  ال،رد ضمنا  

 والتي بدورها تنظ  الاالقات التي تحا  ااةراد الخاضاي  لها م  خالل سلطاتها الاام . 

 

                                                           
   .محامل  متدرب ى طالة  ما ستير ةي القانو  ب اما  بير عتى وناشط  ةي م ال حقو  اإلنسا  *

 ى ةىىي برنىىامج ما سىىتير القىىانو  ب اماىى  بير عىىتى خىىالل الحرعىىات الاامىى  والحقىىو  ااساسىىل أصىىلها ورقىى  ةحملىى  مقدمىى  ضىىم  مسىىا   هىىذه الدراسىى  ةىىي  **
 عل  مالحظات أستاذ المسا  د. عاص  خليا. . وقد  رى تطوعرها لغالات النشر بناء  2016/2017ال،صا الدراسي الماني 
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  الحرعىىىى  ال،ردلىىىى  هىىىىي مىىىى  أبىىىىر  الحرعىىىىات التىىىىي إ
يتمتىىىى  بهىىىىا ال،ىىىىرد والتىىىىي تنىىىىدر  تحتهىىىىا الاديىىىىد مىىىى  
الحقىىىىىىو  والحرعىىىىىىات ااساسىىىىىىل ى ةىىىىىىالتمت  ةالحرعىىىىىى  
ال،ردلىى  لاطىىي ال،ىىرد الحىىق ةاختلىىار مىىا يتناسىى  مىى  
ر ةاتىىه لتحقيىىق اسىىتقالليتهى و لىىا  الحرعىى  ال،ردلىى  
يىىى دي ةالضىىىرورا إلىىى  االنتقىىىال مىىى  ارامىىى  ال،ىىىرد 
ولانىىىىىي أ  هنىىىىىاق سىىىىىلط  إخضىىىىىاع وهلمنىىىىى  علىىىىى  

 أو ىقراراته سواء اانت هذه السلط  م  قبىا ااةىراد
 م  قبا الدول  ع  طرعق القواني  التي ت،رضها.

تقييد ةا  الحقو  والحرعىات  ةاإلماا ال شق أنه 
ااساسىىىل  ةىىىي ةاىىى  الحىىىاالت التىىىي ت ىىىو  لخدمىىى  

ى امىىىىىىا وحسىىىىىى  الم،هىىىىىىو  الحىىىىىىدي  الصىىىىىىالو الاىىىىىىا 
للحقىىىىىو  ةىىىىىت   ملاهىىىىىا تخضىىىىى  المتحىىىىىا  التىىىىىوا   
والتناسىىى  علىىى  عاىىى  الم،هىىىو  القىىىدل  ةىىى   ةاىىى  

 1.لها قلم  مالارع  ةحد ذاتها الحقو  

مىىىىىىىى  قىىىىىىىىانو  الطبلاىىىىىىىى  لسىىىىىىىىيرورا الحلىىىىىىىىاا  انطالقىىىىىىىا  
واسىىىىتمرارعتها مىىىىى  خىىىىىالل الاالقىىىى  مىىىىىا بىىىىىي  الر ىىىىىا 
والمىىرأا والتىىي يىىت  مىى  خاللهىىا إن ىىا  ااط،ىىالى تىى  
تنظل  هذه الاالقى  ةىي إطىار الى وا  والىذي تخضى  

حاامىىىه للشىىىراي  الدينلىىى  والتىىىي تنظمهىىىا الدولىىى  ةىىىي أ
وضال . هذه الاالقى  التىي تنطلىق ةااسىا  قواني  

مىى  الحرعىى  ال،ردلىى  للر ىىا والمىىرأا ةىىي قبىىول تنظىىل  
                                                           

1
 Kai Moller, The Global model of constitutional 

rights (Oxford: Oxford University Press, 2012), 12. 

الاالقىى  واالنخىىرا  ةىىي م سسىى  الىى وا  والتىىي ت ىىو  
ذا اىىىا   بىىىدورها منسىىى م  مىىى  القىىىواني  واانظمىىى ى وا 
االنطىىىال  مىىى  اىىىو  ال،ىىىرد لىىىه حرعىىى  االختلىىىار ةىىىي 

ر  عىىىد  قبىىىول تنظىىىل  هىىىذه الاالقىىى ى ةل،تىىى أوقبىىىول 
ةىىىىي حىىىىال قبولىىىىه أ  ت ىىىىو  لىىىىه الحرعىىىى  ةىىىىي اختلىىىىار 

  .الشرعق

  قبىىىىول الر ىىىىا والمىىىىرأا لتنظىىىىل  الاالقىىىى  ةىىىىي أامىىىىا و 
اختلىاره  إلنهىاء هىذه  إطار رسمي لستدعي منطقلىا  

ر ةىى   أوالاالقىى  ةىىي حىىال اانىىت ر بىىته  م تماىىي  
حىىد ااطىىرام المن،ىىردا تت ىىه إلنهايهىىا وذلىىق ةسىىب  أ

ا  ينةىىىىى  مىىىىى  حرعىىىىى  أ  قلىىىىىا  هىىىىىذه الاالقىىىىى  ةااسىىىىى
عىىىد  االسىىىتمرار  أوواالسىىىتمرار  ىااةىىىراد وقناعىىىاته 

طىرام أ  لحىدده أ،تىر  مر ل  أةي هذه الاالق  هو 
ال أ  ذلىىق ال لحىىد  ةىىي الاديىىد مىى  دول إالاالقىى . 

الاىىىال  والتىىىي تضىىى  طوايىىىع مختل،ىىى  تمنىىى  الىىى و ي  
مىىر نهىىاء عقىىد الىى وا  مىى  خىىالل الطىىال ى ااإمىى  

د حقهى  ةىي اختلىار نه لقي ىأالذي يبدو للوهل  ااول  
ر ىامه  على  إى وع دي إلى  بها الحلاا التي ير بو  

االستمرار ةىي عالقى   و لى   يىر مر ىو  بهىا مى  
 قبا أحد ااطرام أو الطرةي  ماا . 

 هىا  إل اةى  على  سى الللورق  الةحملى  تسا  هذه ا
و ىىىىىىىود تقييىىىىىىىد علىىىىىىى  ةاىىىىىىى  المنتمىىىىىىىي  للطوايىىىىىىىع 

لمسىىلحل  ةحسىى  قىىوانينه  ال نسىىل  مىى  إنهىىاء عقىىد ا
الىى وا  مىى  خىىالل الطىىال  مخال،ىى  لحىىق أساسىىي   
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التىي ت مى  ةىي تحديىد  وذلق انطالقىا  مى  اإلشىاالل 
مىىىا إذا اىىىا  الحىىىق بتنهىىىاء عقىىىد الىىى وا  مىىى  خىىىالل 
الطىىىىىال  النىىىىىاة  مىىىىى  حىىىىىق الر ىىىىىا والمىىىىىرأا ةىىىىىال وا  

سىىرا هىىو حىق أساسىىي ةىىي ظىا عىىد  و ىىود أوت ىوع  
صىىىىىرعو ةىىىىىي القىىىىىانو  ااساسىىىىىي ال،لسىىىىىطيني نىىىىىل 

ماانلى  ةاإلضاة  إل  الةحى  ةىي إلاطي هذا الحق 
الطاىىى  ةىىىالقواني  ال نسىىىل  التىىىي تقيىىىد الحىىىق بتنهىىىاء 
عقىىىىد الىىىى وا  انطالقىىىىا مىىىى  المواميىىىىق الدوللىىىى  التىىىىي 

ةىىي ظىىا ال،ىىراغ ةىىي وذلىىق  ىصىىادقت عليهىىا ةلسىىطي 
 التشرعاات الوطنل .

 -مةاتهىاإ الورقى  تحىاولالتي -ةرضل  الةح   ت م 
ةي أ  تقييد الحق ةي إنهاء عقد ال وا  مى  خىالل 

وعنتهىق حرعى   ىالطال  يى دي لمخال،ى  حىق أساسىي
ال،ىىرد ةىىي اختلىىار شىىرعاه وحرعتىىه ةىىي عىىد  اسىىتمرار 

هىىىذا التقييىىىد ةاإلضىىىاة  إلىىى  اىىىو  الراةطىىى  ال و لىىى ى 
 سا  الدي  والطاي،ى .أما بي  ااةراد عل   عا  تميي  

 ىااساسىىل أسىىيل  الةحىى  ومىى  خىىالل اإل اةىى  علىى  
حرعىىى   حىىىول سىىىيل  ال،رعلىىى اا م موعىىى  مىىى  تطىىىر 
 ا  حقىىىهىىذا ل اىىد   ؛ ةهىىىاةىىي إنهىىىاء عقىىد الىى وا ااةىىراد 
ايىىىع لماىىى  تبرعىىىر الحىىىق و  للوهلىىى  ااولىىى   ا  أساسىىىل

ةي إنهاء عقد ال وا  م  خالل التشرعاات الوطنل  
ت على  الدولى  هىا يو ىد الت امىاو  والمواميق الدولل  
الت امىات  و ىود مىاذا بخصىول لحمال  هذا الحىق 

هىىا يخضىى  هىىذا و  علىى  ااةىىراد لحمالىى  هىىذا الحىىق 

الحق المتحا  التوا   ةي حال تاارضه م  حقو  
  أو مصالو محمل 

المىىنهج الوصىى،ي التحليلىىي إلمةىىات ةرضىىل   لسىىتخد 
أ  الحق ةىي إنهىاء عقىد الى وا  مى  خىالل الطىال  

خال،تىه تى دي إلى  انتهىاق حرعى  هو حىق أساسىي وم
ال،ىىىىرد وتنىىىىتقل مىىىى  اسىىىىتقالليته المرتةطىىىى  ةالحرعىىىى  

القىىواني  التىىي تقيىىد  ةاإلضىىاة  إلىى  تحليىىا والمسىىاوااى
هىىىىذا الحىىىىق مقارنىىىى  ةىىىىالمواميق الدوللىىىى  التىىىىي تاطىىىىي 

 الطاي، . أوالحق دو  تميي  عل  أسا  الدي  

يتنىىاول المةحىى  ااول  :مةحمىىي ينقسىى  الةحىى  إلىى  
إنهىىاء عقىىد الىى وا  ةىىي ماانلىى  اعتةىىار الحىىق مىىدى إ

وعنقسىىى   ا .أساسىىىل ا  حقىىىبوصىىى،ه مىىى  خىىىالل الطىىىال  
المطلى  ااول يتنىاول  :مطلبىي المةح  ااول إلى  

مىىىىدى تىىىى مير تقييىىىىد الحىىىىق بتنهىىىىاء عقىىىىد الىىىى وا  مىىىى  
خالل الطىال  على  اسىتقاللل  ال،ىرد ومىدى ارتةاطىه 

مىىىىا المطلىىىى  المىىىىاني أ .ةالحرعىىىى  وال رامىىىى  والمسىىىىاواا
ةيتناول التبرعر م  خالل المواميىق الدوللى  ةىي ظىا 
و ود ةىراغ دسىتوري لاطىي هىذا الحىقى مى  التطىر  
لماان  هذه المواميق ةي النظا  القانوني ال،لسىطيني 

مىىىىىا أل،حىىىىل إماانلىىىىى  ااخىىىىىذ بهىىىىىا عنىىىىىد التقاضىىىىىي. 
المةحىىىىى  المىىىىىىاني ةسىىىىىىوم يتنىىىىىاول وا ةىىىىىىات الدولىىىىىى  

إنهاء عقد ال وا  م  خالل  ةراد ت اه الحق ةيواا
 :مطلبىىىىىي المةحىىىىى  المىىىىىاني إلىىىىى  وعنقسىىىىى   .الطىىىىىال 

المطل  ااول يتناول مدى الت ا  الدولى  ةىي حمالى  
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هىىىىذا الحىىىىق ةاإلضىىىىاة  اللتىىىى ا  ااةىىىىراد ةحمالىىىى  هىىىىذا 
مىىا المطلىى  المىىاني ةسىىوم يتنىىاول إخضىىاع أالحىىقى 

مىى  ى الحىق ةىىي إنهىىاء عقىىد الى وا  المتحىىا  التىىوا   
 نىىى  مىىىا بىىىي  الحىىىق بتنهىىىاء عقىىىد الىىى وا  خىىىالل الموا

وحىىىىىق الطوايىىىىىع ةىىىىىي عىىىىىد  التىىىىىدخا ةىىىىىي شىىىىى ونه  
 الخاص .

: هز  هزو المبحث األول: إنهاء عقد الزووا 
 ؟حق أساسي

عرَّم  اارل ةا اق  حقىو  اإلنسىا  ومىا يتصىا بهىا 
مىى  حرعىىات أساسىىل  ة نهىىا  علىى  يتالىىق ةالشىىخلى 
وال سىىىلما اإلنسىىىا  الاامىىىىاى الىىىذي لاىىىىل  ةىىىي ظىىىىا 

 ى وع ىىى  أ  لسىىىت،يد مىىى  حمالىىى  القىىىانو  عنىىىد دولىىى
عنىىدما لاىىو  ضىىحل  لالنتهىىاقى  أواتهامىىه ب رعمىى ى 

عىىىى  طرعىىىىق تىىىىدخا القاضىىىىي الىىىىوطني والمنظمىىىىات 
-أي اإلنسىا -الدولل . اما ينةغي أ  ت ىو  حقوقىه

وال سلما الحق ةي المساوااى متناسق  م  مقتضلات 
  2النظا  الاا . 

عقىىىد الىىى وا  مىىى    ةحىىىل إماانلىىى  اعتةىىىار إنهىىىاء إ
خىىىىىالل الطىىىىىال  حىىىىىق أساسىىىىىي يىىىىى مر علىىىىى  حقىىىىىو  

لسىىىىتدعي الةحىىىى  ةىىىي مىىىىدى تىىىى مير تقييىىىىد  ىاإلنسىىىا 

                                                           
ى د.تى شىةا  وحرعاتىه ااساسىل   اإلنسا نضال  مال  راداى  حقو   2

 (20/4/2017)تىىىىىىىىىىىىىىىىىارع  االسىىىىىىىىىىىىىىىىىتر اع: د.ت قىىىىىىىىىىىىىىىىىواني  الشىىىىىىىىىىىىىىىىىر ى 
previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/48.pdf 

الحىىىىق بتنهىىىىاء عقىىىىد الىىىى وا  علىىىى  اسىىىىتقاللل  ال،ىىىىرد 
وهىو مىا سىيت  ى المرتةط  ةالحرع  وال رامى  والمسىاواا

تناولىىىه ةىىىي المطلىىى  ااولى ةاإلضىىىاة  إلىىى  ضىىىرورا 
ر الحىىىق بتنهىىىاء الةحىى  عىىى  التبرعىىر إلماانلىىى  اعتةىىا

عقىىد الىى وا  مىى  خىىالل نصىىول القىىانو  ااساسىىي 
ال،لسىىطيني والمواميىىق الدوللىى  وهىىو مىىا سىىيت  تناولىىه 

 ةي المطل  الماني.

تقييززد الحززق بءنهززاء الززووا  تززيرير المطلززا األول: 
 على استقاللية الفرد

نهىىىىا ألىىىى  لاىىىىد ينظىىىىر إلىىىى  الحقىىىىو  الدسىىىىتورع  علىىىى  
أدى التطىىور نمىىا ا  تحمىىي مصىىالو ماينىى  وخاصىى ى و 

إلىىى  و ىىىود مىىىا لسىىىم   ةالتضىىىخ  الحقىىىوقي  والىىىذي 
بدوره لشير إل  حمال  مت ايدا لمصالو للسىت ذات 

أنىه   وما ناتقد أنىه حىق أساسىي ن،ا ى 3أهمل  ابيرا.
مما لستدعي التميي  بىي  الحقىو   ا  أساسل ا  لل  حق

 4للوهل  ااول  وبي  الحقو  ااساسل  ال،الل .

لحىىق ةىىي إنهىىاء عقىىد الىى وا    اةتىىرا  أ  لل،ىىرد اإ
م  خالل الطال  ينطلق م  مدى ت مير تقييىد هىذا 
الحىىىىىق علىىىىى  اسىىىىىتقاللل  ال،ىىىىىردى ة،ىىىىىي هىىىىىذه الحالىىىىى  

نىىىه تة ىوةحسىىى  قىىىواني  ةاىىى  الطوايىىىع المسىىىلحل 
لمنىى  علىى  الىى و ي  إنهىىاء عقىىد الىى وا  مىى  خىىالل 

                                                           
3
 Moller, The Global model, 3. 

 .6المر   السابقى  4

http://previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/48.pdf
http://previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/48.pdf
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انطالقىا  مى  ولى تي ذلىق  .ال ةي حال  ال ناإالطال  
ةاىىىىرا  ال سىىىىد الواحىىىىد  والتىىىىي تانىىىىي أ  االمنىىىىي  قىىىىد 
أصىىةحا ةىىال وا  وحىىدا واحىىدا ولىىل  أ مىىرى وقىىد تىى  

 أو  الىىىى و  ا ؛السىىىىما  ةىىىىالطال  ةىىىىي حالىىىى  ال نىىىىا
قد حطما مبدأ ال سد الواحد بدخول   ال و   لاونا

  5. سد مال  ةال نا

 انتقىىال  هنىىاق أ ،وهىىذا لانىىي ةمىىا ال م ىىال للشىىق
تقاللل  ال،ىىرد مىى  خىىالل حصىىر الطىىال  ةىىي مىى  اسىى

ال نىىىاى ممىىىا لانىىىي عىىىد  إماانلىىى  إنهىىىاء عقىىىد الىىى وا  
والىىذي يىى دي  الطىىرةي  ماىىا   أوحىىد ااطىىرام ألر ةىى  

دخا إلىىى  انتهىىىاق حىىىرعته  ال،ردلىىى  ةىىىي االختلىىىار وع ىىى
عاما اال ةار واالر ىا  على  االسىتمرار ةىي عالقى  

والىىىىذي يىىىى دي ةالضىىىىرورا إلىىىى   ى يىىىىر مر ىىىىو  بهىىىىا
انتهىىىاق ارامىىى  ال،ىىىرد بتر امىىىه علىىى  شىىىرعق لىىى  لاىىىد 

مىىىر علىىى  ير ىىى  ةالةقىىىاء ماىىىهى امىىىا وال لقتصىىىر اا
ال  ىنمىىىىىا ةحسىىىىى  الطاي،ىىىىى  القةطلىىىىى ا  منىىىىى  الطىىىىىال  و 

خىىر ةىىي آالمىىرأا مىى  شىىخل  أولصىىو  وا  الر ىىا 
حىىال تىى  الطىىال  لسىىب  ال نىىاى وهىىذا الىى وا  المىىاني 

قىىىىد  علىىىى  أالطىىىىرم الىىىىذي  لاتبىىىىر ةىىىىاطال  و لاتبىىىىر
وهىىذا بىىدوره لقيىىد ةشىىاا اامىىا حرعىى   6ىالىى وا   انلىىا  

ال،ىىىرد ةىىىي اختلىىىار شىىىرعق آخىىىر لالرتةىىىا  ةىىىهى وذلىىىق 

                                                           
)القىىاهرا:  شىىرعا  ال و ىى  الواحىىدا ةىىي المسىىلحل الةاةىىا شىىنودا المالىى ى  5

 .43 ى(2001د. ى 
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لاني أ  الشخل لقى  أمىا  خلىارع  ال مالى  لهمىاى 
ما أ  ير   عل  االستمرار ةالراةطى  ال و لى  التىي إ

مىا أ  ين،صىىا عى  الشىىرعق ا  ال ير ى  ةاسىىتمرارهاى و 
 يىىىر رسىىىمي مىىى  عىىىد  اسىىىتطاعته مطلقىىىا   ان،صىىىاال  

ةىىىال وا  مىىىرا أخىىىرى بترادتىىىه ور بتىىىهى وحالىىى  حصىىىر 
خلىىىىارات ال،ىىىىرد ةىىىىي أمىىىىور ماينىىىى  لاتبىىىىر ةحىىىىد ذاتىىىىه 
 انتقاصا  م  استقالليته وعرتةط ةي الحرع  وال رام .

ما بخصول ارتةا  اسىتقاللل  ال،ىرد ةىي المسىاوااى أ
بىىىي  المىىىواطني   ا  واضىىىح ا  ةىىىال شىىىق أ  هنىىىاق تمييىىى  

الطاي،ىى ى ةىىةغ  النظىىر عىى   أوعلىى  أسىىا  الىىدي  
تناولهىا ةىي يىت  خصوصل  اىا طاي،ى  والتىي سىوم 

المةحىىىىىىى  المىىىىىىىانيى ال يو ىىىىىىىد تبرعىىىىىىىر للتمييىىىىىىى  بىىىىىىىي  
ة،ىىىىي حىىىىي  تسىىىىمو  .المىىىىواطني  علىىىى  أسىىىىا  الىىىىدي 

القىىواني  لىىةا  اادلىىا  والطوايىىع المختل،ىى  بتنهىىاء 
طوايع أخرى عقد ال وا  م  خالل الطال ى تمن  

 .مىى  خىىالل القىىواني  مىى  ممارسىى  هىىذا الحىىق ألضىىا  
  حىىىىق اإلنسىىىىا  ةىىىىي حرعىىىى  قراراتىىىىه الشخصىىىىل  ال إ

لقتصر عل  شخل م  طاي،  ماين  بىا هىو حىق 
 أولمتىىىد للشىىىما ال ملىىى  ةغىىى  النظىىىر عىىى  الىىىدي  

اللىىو ى ة،ىىي هىىذا الصىىدد ال تشىىما عىىد   أوال ىىن  
    منىإالمساواا التمييى  على  أسىا  ال ىن  حيى  

الطىىىال  ةحسىىىى  الطوايىىىع المسىىىىلحل  لمتىىىد للشىىىىما 
 ىنما التميي  يت  عل  أسىا  الىدي ا  الر ا والمرأاى و 

مىىىىىىر الىىىىىىذي حرمتىىىىىىه المواميىىىىىىق الدوللىىىىىى  والقىىىىىىانو  اا
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تطىىىر  لىىىه لاوهىىىو مىىىا سىىىيت   –ااساسىىىي ال،لسىىىطيني 
 ةي المطل  الماني.

  تقييىىد حىىق ةاىىى  المنتمىىي  للطوايىىع المسىىىلحل  إ
مىىى  خىىىالل الطىىىال  يلحىىىق مىىى  إنهىىىاء عقىىىد الىىى وا  

ةاسىىتقاللل  ال،ىىرد المرتةطىى  ةالحرعىى  وال رامىى   ضىىررا  
اسىىتمرار علىى  ر ىىا  الشىىخل إ  إحيىى   ؛والمسىىاواا

رادتىىىه ينىىىتقل مىىى  ارامتىىىه ولمتهنهىىىاى إعالقىىى  ةغيىىىر 
ةاإلضىاة  الى  أنىه ينىتقل مى  حرعى  ال،ىرد ةاختلىىار 

نىه أ صحلو – الشرعق المناس  وعر مه عل  خلار
نه ل  لاد ير   ةي االستمرار بهىذا أ الإ – قبا ةله
ل  التمييى  بىي  المىواطني  إنه ي دي أاما و  .الخلار

مىى  خىىالل القىىواني  التىىي تاطىىي هىىذا الحىىق لىىةا  
 الطوايع وتحر  آخرع  منه.

القززززززانون األساسززززززي موقززززززف المطلززززززا الرززززززاني: 
 الفلسطيني والمواريق الدولية

  الحىىىق بتنهىىىاء عقىىىد الىىى وا  مىىى  خىىىالل الطىىىال  إ
 .سىراأة  ةااسا  م  حق ال،رد ةال وا  وت ىوع  ين
لىىى  القىىىانو  ااساسىىىي ال،لسىىىطيني إنىىىه ةىىىالر وع أال إ

علىىىى  تشىىىىرع  ةىىىي الدولىىىى  وةىىىىق مبىىىىدأ أ والىىىذي لاتبىىىىر 
والىىذي يىىنل ةىىي الةىىا  المىىاني  ىهرملىى  التشىىرعاات

نىىىه ال أمنىىىه علىىى  الحقىىىو  والحرعىىىات الاامىىى ى ن ىىىد 
 يىىىر مةاشىىىر يىىىنل  أويو ىىىد نىىىل صىىىرعو مةاشىىىر 

حتى  عى   أونهىاء عقىد الى وا  إعل  حق ال،رد ةي 

سىىىراى ةااىىى  المواميىىىق حقىىىه ةىىىي الىىى وا  وت ىىىوع  اا
شىىارت ةشىىاا صىىرعو إلىى  حىىق ال،ىىرد أالدوللىى  التىىي 

ةىىال وا ى إال أنىىه لماىى  االنطىىال  مىى  نىىل المىىادا 
( مىى  القىىانو  ااساسىىي والتىىي تىىنل 2( ةقىىرا )10)

حرعاتىىىه ااساسىىىل  حقىىىو  اإلنسىىىا  و  -1علىىى  أنىىىه  
تامىىا السىىلط  الوطنلىى  -2مل مىى  ووا ةىى  االحتىىرا . 

ال،لسىىىىىىىىطينل  دو  إةطىىىىىىىىاء علىىىىىىىى  االنضىىىىىىىىما  إلىىىىىىىى  
اإلعالنات والمواميق اإلقللملى  والدوللى  التىي تحمىي 

عطىى  القىىانو  ااساسىىي أ وبىىذلق  7 حقىىو  اإلنسىىا .
ليهىىا السىىلط  إشىىرعل  للمواميىىق الدوللىى  التىىي تنضىى  

ةلمىىىا يتالىىىق ةحقىىىو  اإلنسىىىا ى الوطنلىىى  ال،لسىىىطينل  
مما ي اا مى  الضىروري الةحى  ةىي هىذه المواميىق 
ةي ظا ال،راغ الدستوري ةلما يتالق ةحىق ال،ىرد ةىي 

 نهاء عقد ال وا .إ

 أو  و ىىود حىىق مىى  حقىىو  اإلنسىىا  ةىىي مااهىىدا إ
ميما  دولي ال لا،ي للقول ةى   الحىق ينطبىق على  
حالىى  ماينىى ى بىىا ي ىى  ةحىىل مىىا إذا اانىىت الدولىى  

لهىىذه سىىواء عىى  طرعىىق االنضىىما  قبلىىت هىىذا الحىىق 
امىىىا  ىالمصىىىادق  عليهىىىامىىى  خىىىالل  المااهىىىدا أو

حيىىىى   توع ىىى  التحقىىىىق مىىىى  أ  المااهىىىىدا قىىىىد دخلىىىى
 مىىىىى  الىىىىىدولالمطلىىىىىو  اىىىىىدد الالن،ىىىىىاذ ةاىىىىىد انضىىىىىما  

ى ةاإلضىىىىىاة  إلىىىىى  ةحىىىىىل مىىىىىا إذا الت،اقلىىىىى لسىىىىىرعا  ا
                                                           

عىىىىدد  ىالوقىىىىاي  ال،لسىىىىطينل  ى2003قىىىىانو  ااساسىىىىي الماىىىىدل لسىىىىن  ال 7
 .5ل ى2003-3-19بتارع   ىممتا 
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نها ل  تق  أاانت الدول  واةقت عل  هذا الحقى أي 
ةىىىالتح،ل عللىىىه وةىىىق اإل ىىىراءات القانونلىىى  المتةاىىى ى 
 8وأنها ل  تق  بتاطيا هذا الحق ةي حال  الطوارئ.

ةىىىالر وع لإلعىىىال  الاىىىالمي لحقىىىو  اإلنسىىىا  والىىىذي 
اامىىى  لضىىى  اليحىىى  ةىىىالحقو  ااساسىىىل  والحرعىىىات ال

التىي تلتىى   الدولى  ةاحترامهىىا وعىد  انتها هىىاى نصىىت 
ولمىا اىا  التقىاء ال ملى  ديةا   اإلعال  على  أنىه  

ةىال   عل  ةه  مشىترق لهىذه الحقىو  والحرعىات أمىرا  
الضىىىرورا لتمىىىا  الوةىىىاء بهىىىذا التاهىىىد...  ممىىىا لانىىىي 
ة نىىىىه ي ىىىى  أ  لاىىىىو  هنىىىىاق ةهىىىى  مشىىىىترق لاليحىىىى  

ةالتىالي  ىها اإلعىال الحقو  والحرعىات التىي يتضىمن
ال م ىىال لت،سىىيرات تختلىىع مىى  دولىى  اخىىرى حىىول 
الحقىىىىو  والحرعىىىىات الىىىىواردا ةىىىىي اإلعىىىىال  وعتو ىىىى  
االلتىىى ا  ةىىىي بنىىىوده ةاسىىىتمناء تلىىىق التىىىي تىىى  الىىىتح،ل 

 القانوني عليها. 

( مىىى  اإلعىىىال  الاىىىالمي لحقىىىو  16تىىىنل المىىىادا )
. للر ىىىىا والمىىىرأاى متىىى  أدراىىىىا 1 علىىى  أ   اإلنسىىىا 

س  البلوغى حق الت و  وت سل  أسراى دو  أي قيد 
الدي ى وهما متسىاولا   أوال نسل   أوةسب  الار  

ةىىي الحقىىو  لىىدى التىى و  وخىىالل قلىىا  الىى وا  ولىىدى 
ال لاقىىىىىد الىىىىى وا  إال برضىىىىىا الطىىىىىرةي   .2انحاللىىىىىه. 

ا سر .اا3 راه ةله.إاامال  ال  الم م   وا هما رضاء  
                                                           

8
 Marco Divac Öberg, N.D. Mandatory Readings for 

Human Rights. Unpublished class notes.  

ساسىىل  ةىىي الم تمىى  ولهىىا هىىي الخللىى  الطبلالىى  واا
  9 حق التمت  ةحمال  الم تم  والدول .

  أ( 16( مىىى  المىىىادا )1يتبىىىي  مىىى  خىىىالل ال،قىىىرا )
سىىىىرا للر ىىىىا والمىىىىرأا الحىىىىق ةىىىىي الىىىى وا  وت سىىىىل  اا

  المىىادا أعطىىت للر ىىا والمىىرأا حىىق أأي  ىدو  قيىىد
ال أ  إ ى ىىراهإرادتهمىىا ودو  إاختلىىار الشىىرعق ةاامىىا 

لىى  تىىنل ةشىىاا مةاشىىر علىى  حىىق الىى و ي   المىىادا
ةىىىي إنهىىىىاء عقىىىىد الىىى وا  وا ت،ىىىىت ةالنصىىىىول علىىىى  
مسىىىىاواا الطىىىىرةي  ةىىىىي الحقىىىىو  خىىىىالل قلىىىىا  الىىىى وا  
ولىىىىىدى انحاللىىىىىه دو  التطىىىىىر  للحىىىىىق بتنهىىىىىاء عقىىىىىد 

 ال وا .

ى نىىىىىل الاهىىىىىد الىىىىىدولي الخىىىىىال ذاتىىىىىه ةىىىىىي السىىىىىلا 
للىىه إانضىىمت  والىىذي –ةىىالحقو  المدنلىى  والسلاسىىل  
علىى  تنظىىل  حقىىو   - السىىلط  الوطنلىى  ال،لسىىطينل 

الر ىىىا والمىىىرأا مىىىا ةاىىىد انتهىىىاء عقىىىد الىىى وا ى حيىىى  
ااسىىىىرا هىىىىي  .1 : نىىىىهأ( علىىىى  23نصىىىىت المىىىىادا )

الوحدا ال ماعل  الطبلال  وااساسل  ةىي الم تمى ى 
. لاو  2 ولها حق التمت  ةحمال  الم تم  والدول .

الىىى وا ى حىىىق  للر ىىىا والمىىىرأاى ابتىىىداء مىىى  بلىىىوغ سىىى 
ال يناقىىد  .3 ماتىرم ةىه ةىىي التى و  وت سىىل  أسىرا.

أي  وا  إال برضىىىىىىىىا الطىىىىىىىىرةي  الم مىىىىىىىى   وا همىىىىىىىىا 

                                                           
قىىىرار ال مالىىى   . اإلنسىىىا اامىىى  المتحىىىدا.  اإلعىىىال  الاىىىالمي لحقىىىو   9

 .1948ألع لسن   217رق  الاام  
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. تتخذ الدول ااطرام 4 ال إ راه ةله. اامال   رضاء  
ةىىىىي هىىىىذا الاهىىىىد التىىىىدابير المناسىىىىة  ل ،الىىىى  تسىىىىاوى 
حقو  ال و ي  ووا ةاتهما لدى الت و  وخىالل قلىا  

يتو ى   االنحىاللوةى  حالى  ال وا  ولدى انحاللىه. 
تىىدابير ل ،الىى  الحمالىى  الضىىرورع  لىى والد ةىىي  اتخىىاذ

  10 حال  و وده .

( ةشىىاا صىىرعو علىى  حىىق ال،ىىرد 4ال،قىىرا )لىى  تىىنل 
ةي إنهاء عقد ال وا  عل  الىر   مى  ت  يىدها على  
ضىىىىىىرورا تسىىىىىىاوي حقىىىىىىو  الىىىىىى و ي  عنىىىىىىد انحىىىىىىالل 

ط،ىىىال مىىىا امىىىا وتطرقىىىت لتىىدابير تخىىىل اا ىالىى وا 
لضا  عل  أ  أنها ل  تنل أانحالل ال وا  إال ةاد 

 إنهاء ال وا  هو حق يتمت  ةه الر ا والمرأا. 

( علىىىى  المىىىىادا 19امىىىىا وبىىىىي  التاليىىىىق الاىىىىا  رقىىىى  )
( والىىىىىذي تقىىىىىو  ةىىىىىه الل نىىىىى  المانلىىىىى  ةىىىىىالحقو  23)

الترتيةىىات أ  المسىاواا تمتىد إلى   ىالمدنلى  والسلاسىل 
 ىالقىىىىىىانوني أو ةسىىىىىى  الىىىىىى وا  ةاالن،صىىىىىىالالمتالقىىىىىى  

ةاإلضىىاة  إلىى  ت  يىىدها علىى  أنىىه يتاىىي  حظىىر ألىى  
مااملىىى  تميي عىىىى  ةلمىىىىا يتالىىىق ة سىىىىةا  أو إ ىىىىراءات 

أو الطىىىىىال ى أو حضىىىىىان  ااط،ىىىىىالى أو  االن،صىىىىىال
اإلعالىىى  أو الن،قىىى ى أو حقىىىو  ال عىىىاراى أو ةقىىىدا  أو 
اسىىىىىتاادا السىىىىىلط  الوالدلىىىىى ى مىىىىى  مراعىىىىىاا المصىىىىىلح  

                                                           
الاهىىد الىىدولي الخىىال ةىىالحقو  المدنلىى  والسلاسىىل  . اامىى  المتحىىدا.   10
 1976ى بدأ الن،اذ عا  1966ألع لسن   2200رق  

ال ةىىىىي هىىىىذا الصىىىىدد. وعنةغىىىىي للىىىىدول الاللىىىىا ل ط،ىىىى
ى أ  تدر  ةي تقارعرهىا بو ىه خىال ااطرام ألضا  

مالومىىىىىىات عىىىىىى  الترتيةىىىىىىات التىىىىىىي اتخىىىىىىذتها لتىىىىىى مي  
الحمالىىى  الضىىىىرورع  ل ط،ىىىىال لىىىدى حىىىىا الىىىى وا  أو 

وبىىذلق لاىىو  التاليىىق قىىد أ ىىد  11الىى و ي . ان،صىىال
مااملىىى  تميي عىىى  ةاىىىد انتهىىىاء عقىىىد   علىىى  حظىىىر ألىىى
ا  أ  إنهىىىاء عقىىىد الىىى وا  هىىىو حىىىق بىىىر إالىىى وا  دو  

 لل،رد.

أي نىىىىىل علىىىىى  الحىىىىىق بتنهىىىىىاء عقىىىىىد  إ  عىىىىىد  ورود
انطالقىىىا  آخىىىر مىىىدخا يىىى دي إلىىى  التمسىىىق ةالىىى وا ى 

مىى  الحىىق ةىىي المسىىاواا وعىىد  التمييىى  علىى  أسىىا  
الطاي،ىىىى  ةىىىىي حالىىىى  إنهىىىىاء عقىىىىد الىىىى وا ى  أوالىىىىدي  

( 9قانو  ااساسي ال،لسطيني ةىي المىادا )ل الينة
 ال،لسطينيو  أما  القانو  والقضاء سواء  نه:أعل  

ال تميي  بينه  ةسب  الار  أو ال ن  أو اللو  أو 
أي أنىه نىل  . الدي  أو الرأي السلاسىي أو اإلعاقى 

ةشاا صرعو عل  عد  التميي  عل  أسا  الدي ى 
ة،ىىىىىىىىي حالىىىىىىىى  إنهىىىىىىىىاء عقىىىىىىىىد الىىىىىىىى وا  هىىىىىىىىا ل اامىىىىىىىىا 
ال،لسىىىىطينيو  ةالتسىىىىىاوي أمىىىىا  القىىىىىانو   يتضىىىىىو أ  

نىىىىه لماىىىى  ل،لسىىىىطيني يتةىىىى  إال ىىىىوا  هىىىىو ال حيىىىى  
الىىىىدي  اإلسىىىىالمي إنهىىىىاء عقىىىىد الىىىى وا  علىىىى  عاىىىى  

 . ال،لسطيني الذي يتة  الدي  المسلحي

                                                           
 (.19تاليق الاا  رق  )الل ن  المانل  ةالحقو  المدنل  والسلاسل .  ال 11
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ال  الاىىىالمي الضىىىا  ةىىىي المىىىادا المانلىىى  نل اإلعىىىعىىىو 
النىىا   ملاىىا سىىواء أمىىا  القىىانو ى وهىى    نىىه:أعلىى  

يتسىىىىاوو  ةىىىىي حىىىىق التمتىىىى  ةحمالىىىى  القىىىىانو  دونمىىىىا 
تمييىى ى امىىا يتسىىاوو  ةىىي حىىق التمتىى  ةالحمالىى  مىى  
أي تمييىىى  ينتهىىىق هىىىذا اإلعىىىال  ومىىى  أي تحىىىرع  

   . عل  مما هذا التميي

حقو  المدنلىىىىىى  الاهىىىىىىد الىىىىىدولي الخىىىىىىال ةىىىىىال يىىىىىنل
النىىىىىا    نىىىىىه:أ( علىىىىى  26والسلاسىىىىىل  ةىىىىىي المىىىىىادا )

سواء أما  القىانو  وعتمتاىو  دو  أي تمييى    ملاا  
وةىي هىذا الصىدد  . ةحق متساو ةىي التمتى  ةحمايتىه

ي   أ  لحظر القانو  أي تميي  وأ  لا،ا ل مل  
ااشىىخال علىى  السىىواء حمالىىى  ةاالىى  مىى  التمييىىى  
اي سىىىب ى اىىىالار  أو اللىىىو  أو ال ىىىن  أو اللغىىى  

أو  يىىىىىر سلاسىىىىىيى أو  أو الىىىىىدي  أو الىىىىىرأي سلاسىىىىىلا  
ااصىىىىىىىىىا القىىىىىىىىىومي أو اال تمىىىىىىىىىاعيى أو المىىىىىىىىىروا أو 

 النس ى أو  ير ذلق م  ااسةا .

المواميىىىىىق الدوللىىىىى  والقىىىىىانو  وةالنتي ىىىىى ى لظهىىىىىر أ  
عىد  قد ا،لوا الحىق ةالمسىاواا و  ال،لسطيني ااساسي

 ؛التمييىى  أمىىا  القىىانو  والقضىىاء علىى  أسىىا  الىىدي 
ممىىا لانىىي أ  ال،ىىرد الىىذي ينتمىىي للطاي،ىى  المسىىلحل  
لىىىه الحىىىق ةالمسىىىاواا وعىىىد  التمييىىى  عىىى  ال،ىىىرد الىىىذي 

 طاي،  أخرى.  ينتمي ال

إلمةىىات أ  الحىىق بتنهىىاء عقىىد علىى  مىىا تقىىد ى و  بنىىاء  
لصىىىلو ا  لاىىىو  تبرعىىىرا   الىىى وا  هىىىو حىىىق أساسىىىي

يتو ىىى  النظىىىر ةىىىي لماىىى  التقىىىد  ةىىىه إلىىى  القضىىىاءى 
 .ماان  هذه المواميق ةي النظا  القانوني ال،لسطيني

لىى  يىىنل القىىانو  ااساسىىي ال،لسىىطيني علىى  ماانىى  
القىىىانوني المواميىىىق والمااهىىىدات الدوللىىى  ةىىىي النظىىىا  

نما ا ت،  المشرع ةالنصول عل  أ  ا  ال،لسطيني و 
السىىىلط  ال،لسىىىطينل  سىىىوم تامىىىا علىىى  االنضىىىما  
للمواميىىىىق والمااهىىىىدات دو  تحديىىىىد آللىىىى  االنضىىىىما  

  النظىىر ةىىي ماانىىى  إوماانىى  تلىىق المواميىىقى حيىىى  
هىىىىىذه المواميىىىىىق يىىىىى دي إلىىىىى  مارةىىىىى  اذا اانىىىىىت هىىىىىذه 

 .ال وأالمواميق ناةذا ةي النظا  القانوني 

ة،ي الحال  ال،لسىطينل  لى  يىنل القىانو  ااساسىي  
ةمان  أ  القواعىد واالحاىا   عل  او  النظا  منايلا  

الواردا ةي المواميق الدولل  تةق  دو  أي ت مير ةىي 
القىىىىانو  الىىىىداخلي مىىىىا لىىىى  يىىىىت  إقرارهىىىىا وةقىىىىا  لقواعىىىىد 
الامللىىى  التشىىىرعال  ةىىىي الدولىىى ى حتىىى  لاىىىو  هنىىىاق 

عل  او   أوةي القانو  الداخليى  إماانل  إلن،اذها
حادلىىا  والىىذي لامىى  ةىىي أ  الميمىىا  الىىدولي أالنظىىا  

المااهىىىىىدا تصىىىىىةو  ىىىىى ءا  مىىىىى  القىىىىىانو  الىىىىىداخلي  أو
دخولهىىىىا حيىىىى  الن،ىىىىاذ أو  أوبىىىىرا  المااهىىىىدا إةم ىىىىرد 
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المصادق  عل  الميما ى دو  الحا ى  للقلىا  ةامللى  
 12تشرعال  داخلل .

سىىىطيني قليلىىى  ةىىىي هىىىذا حاىىىا  القضىىىاء ال،لأ  أامىىىا و 
الش   ومتةاين  ةىي اميىر مى  ااحلىا  ممىا لصىا  
ماىىىىه حسىىىى  موقىىىىع النظىىىىا  ال،لسىىىىطيني مىىىى  عالقىىىى  

 13القانو  الدولي ةالقانو  الداخلي.

 لما  اعتةار أ  تت،ق الةاحم  م  الرأي القايا ة نه 
لخلىوه مى   حىادي نظىرا  أالنظا  ال،لسطيني هو نظا  

قواعىىد دسىىىتورع  ت،يىىىد  يىىىر ذلىىىقى امىىىا أ  اإلشىىىارات 
ت،يىد ةى    ااساسىي القىانو   ةىي الىواردا القانونلى 
 لالت،اقلىات الدوللى  االنضىما  على  لحى  القىانو  

( مى  10ةىي المىادا ) ورد مىا ذلق وممال وتطبلقهاى
االت،اقلىىىىىىات   أو  14القىىىىىانو  ااساسىىىىىىي ال،لسىىىىىىطيني.

تلىىا  دو  الحا ىى  إلىى  إقرارهىىا الدوللىى  قابلىى  للتن،يىىذ ذا
 ةقانو . 

  ن،ىىىىىاذ المااهىىىىىدات ةىىىىىي النظىىىىىا  ةىىىىىتخىىىىىر آةمانىىىىى  و 
برامهىىا دو  إوا تسىىابها لقىىوا القىىانو ى لاىىو  ةم ىىرد 

الحا ىى  ةىىي ذلىىق إلىى  القلىىا  ةامىىا تشىىرعاي لضىى،ي 
ل ا ى وةالتالي يلت   القاضىي عل  المااهدا ص،  اإل

                                                           
والقىىىىانو  الىىىىوطني: دراسىىىى  مقارنىىىى  المااهىىىىدات الدوللىىىى  رعىىىى  الةطمىىىى ى  12

)را   للاالق  ما بي  المااهدات الدولل  والقانو  الىوطني وآللىات توطينهىا
(ى 2014هللا: المرا  ال،لسطيني السىتقالل المحامىاا والقضىاء  مسىاواا ى 

36. 
 المر   السابق. 13
14

 .48المرجع السابق،  

الوطني بتطبلقها م  تلقاء ن،سه. ولما  القول ة   
عىىىد  قلىىىا  السىىىلط  الوطنلىىى  ال،لسىىىطينل  ةىىى ي عمىىىا 
قىىانوني إلن،ىىاذ ةاىى  االت،اقلىىات قىىد لصىى  ةىىي هىىذا 

 15الموقع. 

قبىىىىىىول المحامىىىىىى  ةىىىىىىي قىىىىىىد لاىىىىىىو  هنىىىىىىاق صىىىىىىاوة  
حقىىىىو  لىىىى  يىىىىرد نىىىىل عليهىىىىا ةىىىىي ةىىىىي ختصىىىىال ال

ى إال أنه ةىي حالى  الحىق ةالمسىاواا القانو  ااساسي
والتي يرد ذارها ةي القانو  ااساسي وةي المواميق 
الدوللىىىىىىى ى لاىىىىىىىو  هنىىىىىىىاق إماانلىىىىىىى  للتقاضىىىىىىىي أمىىىىىىىا  
المحام  الدستورع  وةقا  للقانو  ااساسي والمواميق 

ليهىىىىىىىا السىىىىىىىلط  الوطنلىىىىىىى  إالدوللىىىىىىى  التىىىىىىىي انضىىىىىىىمت 
ال،لسىىىىطينل  والتىىىىي تاطىىىىي الحىىىىق ل ةىىىىراد ةالمسىىىىاواا 

 وعد  التميي .

 فراد واجبات الدولة واألالمبحث الراني: 

  الدول وم  خالل دساتيرها وقوانينها تنل عل  إ
وهىىىىو بىىىىذلق  .الحقىىىىو  والحرعىىىىات ااساسىىىىل  ل ةىىىىراد

إقىىرار منهىىا بوا ىى  احترامهىىا لهىىذه الحقىىو  وضىىما  
ةالقىىىىىىىانو  ااساسىىىىىىىي  .ةىىىىىىىرادحمايتهىىىىىىا مىىىىىىى  قبىىىىىىىا اا

ال،لسىىىىىطيني يىىىىىنظ  الحقىىىىىو  والحرعىىىىىات ةىىىىىي الةىىىىىا  
مىىىىىادا تىىىىىنل علىىىىى  حقىىىىىو   25المىىىىىاني والمتضىىىىىم  

                                                           
 .المر   السابق 15
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مختل،ىىىى  مىىىى  ورود قيىىىىود ماينىىىى  علىىىى  ةاىىىى  هىىىىذه 
 الحقو . 

تتبنىى  الىىىدول ةىىي ومايقهىىىا الدسىىتورع  آللىىىات مختل،ىىى  
ةىىىي ال،لىىى  ةىىىر  القيىىىود علىىى  الحقىىىو  والحرعىىىاتى 

خىىىىرىى القيىىىىىود التىىىىىي والتىىىىي تشىىىىىاا مىىىى  الو هىىىىى  اا
تخضىىىىى  لهىىىىىا سىىىىىلطات الدولىىىىى  عنىىىىىد ةرضىىىىىها لتلىىىىىق 
القيىىىىود. وتختلىىىىع هىىىىذه ا للىىىىات ةىىىىي مىىىىدى توةيرهىىىىا 
لضىىمانات احتىىرا  وحمالىى  الحقىىو  والحرعىىاتى ة،ىىي 
حىىىي  لىىى  يىىىوةر ةاضىىىها ضىىىمانات حقلقلىىى  ةىىىي هىىىذا 
المضىىىمارى ن ىىىو الىىىةا  ا خىىىر ةىىىي ذلىىىقى ووةىىىر 
الضىىىىىىىىمانات الال مىىىىىىىى  الحتىىىىىىىىرا  وحمالىىىىىىىى  الحقىىىىىىىىو  

حىىىىدى هىىىىذه الطىىىىر  هىىىىي إحالىىىى  ةىىىىر  إ .الحرعىىىىاتو 
القيىىىود للبرلمىىىا ى وتظهىىىر تلىىىق ةاةىىىارات  ةىىىي حىىىدود 

  16.حاا  القانو  أ م  مراعاا  أوالقانو   

  القانو  ااساسي ال،لسطيني هذه الطرعقى  مى  تبن  
( والتىىىىىي تقىىىىىرر حىىىىىق 19خىىىىىالل نصىىىىىول المىىىىىواد )

حاىىا  أالتابيىىر عىى  الىىرأي مىى  مراعىىاا ةىىي اإلنسىىا  
( والتىىىىىىىي ربطىىىىىىىت ممارسىىىىىىى  26القىىىىىىىانو ى والمىىىىىىىادا )

الحقو  السلاسل  ةالقيود التي ينل عليها القانو ى 
( والتىىىي تىىىنل علىىى  أ  الحىىىق ةىىىي 25/4والمىىىادا )

                                                           
 تمهيدلى  دراسى  ةلسىطي : ةىي الدسىتوري  التنظىل  خضىرى محمىد 16

 القضىايل  والسىلط  والحرعىات للحقىو   الناظمى  النصىول اقتىرا  لغالىات
: المراى  ال،لسىطيني السىتقالل را  هللا) المقبىا ةلسىطي  دولى  دسىتور ةىي

 .44(ى 2015 ى مساوااالمحاماا والقضاء  

( 27ضىىرا  لاىىو  ةىىي حىىدود القىىانو ى والمىىادا )اإل
عىىىىال  وةقىىىىا  للقىىىىانو  والتىىىىي ت ،ىىىىا حرعىىىى  وسىىىىايا اإل
 17ااساسي والقواني  ذات الاالق .

يود عل  ةا  الحقو  والحرعات يى دي   و ود قإ
إلىىى  االنتقىىىال مىىى  ماانىىى  هىىىذه الحقىىىو  ول نىىىه ال 
ي   أ  ي دي إل  تقاع  الدول  ع  حمايتها م  
قبا ااةراد أو احترامها م  قبا الدول ى ةالنصول 
على  الحقىىو  والحرعىات ااساسىىل  ةىي الدسىىتور هىىو 
الحىىد اادنىى  الىىذي ي ىى  أ  تلتىى   ةىىه الدولىى  ت ىىاه 

ةىىىىراد وعىىىىد  النصىىىىول علىىىى  ةاىىىى  الحقىىىىو  ال اا
عىىىىد  و ىىىىوده وال لانىىىىي أ   أولانىىىىي انت،ىىىىاء الحىىىىق 

انتها ه ال لمى  ةاسىتقاللل  ال،ىرد المرتةطى  ةالحرعى  
نمىىىىىا ي اىىىىىا هنىىىىىاق صىىىىىاوة  ا  وال رامىىىىى  والمسىىىىىاوااى و 

 إلماانل  التقاضي أما  المحا   المختص .

فزززراد فزززي المطلزززا األول: مزززدا التزززواو الدولزززة واأل
الحززززق بءنهززززاء عقززززد الززززووا  مززززن  ززززالل  حمايززززة
 الطالق

إ  النظرعىىىىىىىى  التقليدلىىىىىىىى  للحقىىىىىىىىو  ت،تىىىىىىىىر  و ىىىىىىىىود 
ةقىىط ةىىي م ىىال احتىىرا  الدولىى  الت امىىات سىىلبل  علىى  

االةتىىرا  لىى  لاىىد ةىىي  ل ىى  هىىذا .الحقىىو  ااساسىىل 
ماانىىهى حيىى  إ  السىىايد حاللىىا  ةىىي اميىىر مىى  الىىدول 

الدولىىىىىى  الت امىىىىىىىات إي ابلىىىىىى  واتخىىىىىىىاذ علىىىىىىى  أ  هىىىىىىو 
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ضىىىىىىرار ةمصىىىىىىالو ااةىىىىىىراد التىىىىىىي ات لمنىىىىىى  اإلخطىىىىىىو 
ةمىىىىا ةىىىىي ذلىىىىق الحقىىىىو  السلاسىىىىل   تحميهىىىىا الحقىىىىو  

ناهلىىىىىىىىق عىىىىىىىى  الحقىىىىىىىىو  االقتصىىىىىىىىادل   –والمدنلىىىىىىىى  
 يىر أنىه ةلمىا يتالىق ةىالحق بتنهىاء  18.واال تماعل 

عقد ال وا ى ل  يتخلا القانو  ااساسي ال،لسىطيني 
 يىر  أونصا  لاطي هذا الحق سىواء ةشىاا مةاشىر 

مما لشير للوهل  ااول  أ  هىذا الحىق  يىر مةاشر 
ى محمىى ةمانىى  آخىىر لىىل  هنىىاق حتىى  التىى ا  سىىلبي ي ٍّ

عل  الدولى  ةىاحترا  هىذا الحىق ممىا ال ي اىا هنىاق 
ي ابلىا  لحمالى  إم اال  للقول ة   الدول  تلت   الت امىا 

 هذا الحق. 

ي ابلىىا  لظهىىر صىىراح  مىى  إ  التىى ا  الدولىى  الت امىىا  إ
ى حيىىىى  تسىىىىا  الىىىىدول التىىىىي خىىىىالل نىىىىل الدسىىىىتور

تتبنىىىىىىىىىىىى  ةاىىىىىىىىىىىىرا االلتىىىىىىىىىىىى ا  اإلي ىىىىىىىىىىىىابي ةاسىىىىىىىىىىىىتخدا  
المصطلحات التي تدل عل  دور الدول  ةي حمالى  

ةرعقلىا إالحق ولل  م ىرد احترامىهى ةدسىتور  نىو  
نىل صىراح   علىى  االلت امىات اإلي ابلىى  ةىي المىىادا 

 تحتىىر  الدولىى    أعلىى   نصىىت( حيىى  2( ةقىىرا )7)
ميما  الحقو  وتحميها وتا  ها الحقو  الواردا ةي 

ىى .وتراعيهىىا  ا الدولىى  ولظهىىر مىى  خىىالل الىىنل تحم 
امىىىا  19الت امىىىات سىىىلبل  مىىى  خىىىالل حمالىىى  الحقىىىو .

( مىىىى  القىىىىانو  ااساسىىىىي 10ةىىىىالنظر إلىىىى  المىىىىادا )
                                                           

18
 Moller, The Global model, 6. 

 .8المر   السابقى  19

طر  لحقىو  اإلنسىا  والحرعىات تال،لسطيني والتي ت
ااساسىىىىىل ى ةتىىىىىنل ةشىىىىىاا واضىىىىىو علىىىىى  أ  هىىىىىذه 

ساسىىىىىىىىىل  مل مىىىىىىىىى  ووا ةىىىىىىىىى  الحقىىىىىىىىىو  والحرعىىىىىىىىىات اا
االحتىىىىىرا ى أي أ  المشىىىىىرع حينمىىىىىا تطىىىىىر  للحقىىىىىو  
والحرعىىىات ةىىىر  التىىى ا  سىىىلبي بوا ىىى  احتىىىرا  هىىىذه 
الحقو  والحرعات ةقىطى وال ل،ىر  على  الدولى  أي 
التىىىى ا  إي ىىىىابي ت ىىىىاه حمالىىىى  هىىىىذه الحقىىىىو  واتخىىىىاذ 
التىىدابير الال مىى  لضىىما  حمايتهىىا مىى  الدولىى  ومىى  

 ةراد.اا

الاهىىىىد الىىىىدولي الخىىىىال ةىىىىالحقو  مىىىىا ةلمىىىىا يخىىىىل أ
 1966المدنلىى  والسلاسىىل ى والىىذي تىى  اعتمىىاده عىىا  

ةقىىد أي قبىىا بىىدء ظهىىور ةاىىرا االلت امىىات اإلي ابلىى ى 
ذ تضى  ةىي اعتةارهىا مىا على   : نل ةي ديةا تىه وا 

الدولى ةمقتض  ميمىا  اامى  المتحىداى مى  االلتى ا  
ا  بتا ع  االحترا  والمراعاا الاالميي  لحقىو  اإلنسى

ل  أ  ديةا   الاهىد إوحرعاتهى...  مما لشير ألضا 
ت،ىىىىر  الت امىىىىا  سىىىىلبلا  علىىىى  الىىىىدول بتا عىىىى  احتىىىىرا  
الحقىىو  والحرعىىات علىى  م مىىا الحقىىو ى  يىىر أنىىه 

( مى  ن،ى  الاهىد والتىي تىنل على  23ةي المادا )
سراى نل الاهد ةشىاا الحق ةي ال وا  وت وع  اا

لىىىىىىدول  تتخىىىىىىذ ا : أ( علىىىىىى  (4صىىىىىىرعو ةىىىىىىي ال،قىىىىىىرا 
ااطىىىرام ةىىىي هىىىذا الاهىىىد التىىىدابير المناسىىىة  ل ،الىىى  

حقىىىىو  الىىىى و ي  ووا ةاتهمىىىىا لىىىىدى التىىىى و   ي تسىىىىاو 
وخىىىىىالل قلىىىىىا  الىىىىى وا  ولىىىىىدى انحاللىىىىىه. وةىىىىى  حالىىىىى  
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االنحىىىىىالل يتو ىىىىى  اتخىىىىىاذ تىىىىىدابير ل ،الىىىىى  الحمالىىىىى  
وهىىذا لشىىير . الضىىرورع  لىى والد ةىىي حالىى  و ىىوده  

إلىى  أنىىه علىىى  الدولىى  المصىىادق  علىىى  الاهىىد القلىىىا  
ةالت امات إي ابل  م  خىالل اتخىاذ التىدابير الال مى  

عنىد  أولضما  تساوي حقو  ال و ي  لدى ال وا  
انحاللىىىىىىهى إال أ  الىىىىىىنل ذاتىىىىىىه ال لضىىىىىى  الت امىىىىىىات 
إي ابلىىىىى  علىىىىى  الدولىىىىى  لحمالىىىىى  الحىىىىىق بتنهىىىىىاء عقىىىىىد 

 ال وا  ةحد ذاته.

لق ةالت امات ااةراد ةىالحقو  ااساسىل ى لى  ةلما يتا
نهىىا تىى مر ةقىىط ألاىىد ينظىىر للحقىىو  الدسىىتورع  علىى  

نهىا تطبىىق إعلى  الاالقىى  بىي  المىىواط  والدولى ى بىىا 
مىىىا بىىىي  ااةىىىراد ةاضىىىه  الىىىةا ى وهىىىو مىىىا لاىىىرم 
ةالتىىىىىىى مير ااةقىىىىىىىي للحقىىىىىىىو ى وهىىىىىىىي تنىىىىىىىدر  ضىىىىىىىم  
  الت امات الدول  اإلي ابل  ة نهىا مل مى  لضىما  عىد

  20ةراد آخرع .أانتهاق ااةراد لحقو  

مىىىىىر مىىىىى  خىىىىىالل ولماىىىىى  االسىىىىىتدالل علىىىىى  هىىىىىذا اا
ديةا ىىىىى  الاهىىىىىد الىىىىىدولي الخىىىىىال ةىىىىىالحقو  المدنلىىىىى  

ذ تىىدرق أ  علىى  ال،ىىردى والسلاسىىل  والتىىي تىىنل:   وا 
الىىىىذي تترتىىىى  عللىىىىه وا ةىىىىات إ اء ااةىىىىراد ا خىىىىرع  

ولل  السىىاي   وا  اء ال ماعىى  التىىي ينتمىىي إليهىىاى مسىى
تا عىى  ومراعىىاا الحقىىو  الماتىىرم بهىىا ةىىي هىىذا  إلىى 

لىىى   ااةىىىراد ألضىىىا أالاهىىدى...  ممىىىا لانىىىي أ  الاهىىد 
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علىىى  احتىىىرا  الحقىىىو  الىىىواردا ةىىىي الاهىىىد إال أنىىىه لىىى  
يىىىىنل علىىىى  ا للىىىى  التىىىىي سىىىىوم لضىىىىم  بهىىىىا قلىىىىا  

والتي تتمما ةي قلا  الدول   ىااةراد ةاحترا  الحقو  
ةىىىىراد لحقىىىىو  ةالت امىىىىات إي ابلىىىى  لضىىىىما  احتىىىىرا  اا

ةاضىىه  الىىةا ى وبىىذلق ةلمىىا يتالىىق ةىىالحق بتنهىىاء 
عقىىىىد الىىىى وا ى ةتنىىىىه ال لماىىىىى  تصىىىىور قلىىىىا  الدولىىىىى  
ةضما  احترا  ااةراد لهذا الحقى لىل  ةقىط ةسىب  

 لاىىو   نمىىاا  و  ىعىىد  و ىىود نىىل صىىرعو ةىىي القىىانو  
خوةا  م  اتها  الدول  ةالتدخا ةي الش و  الخاص  

اء عقىىىىد الىىىى وا ى ة،ىىىىي حالىىىى  الحىىىىق بتنهىىىى .للطوايىىىىع
والىىذي تمناىىه ةاىى  الطوايىىعى لاىىو  وا ىى  الدولىى  
ضىما  حمالى  هىذا الحىىق ةموا هى  الطوايىع للاىىو  

مىر الىذي لماى  ةقي وهو ااهناق تطبيق للت مير اا
أ  تاتبره الطوايع تدخال  ةي ش ونها الخاصى  ممىا 
ي اىا هنىاق إشىاالل  ولسىىتدعي الةحى  ةىي التىىوا   

د ةىىىىىي إنهىىىىىاء  وا ىىىىىه مىىىىىا بىىىىىي  الحقىىىىىو ى حىىىىىق ال،ىىىىىر 
والمرتةط ةالحرع  وال رام  والمسىاوااى ةاإلضىاة  إلى  

وبىىىي  حىىىق الطوايىىىع ةىىىي إدارا  ىالحىىىق ةىىىي المسىىىاواا
 .ش ونها الخاص 

إ ضززززا  حززززق  إنهززززاء الززززووا  المطلززززا الرززززاني: 
 المتحان التواون 

دسىىىتورع  تتمتىىى   ا  لقىىىد در  االعتقىىىاد أ  هنىىىاق حقوقىىى
ةقىىوا مالارعىى  خاصىى ى إال أ  الحقىىو  هىىذه مارضىى  
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أي أ  هىىذه الحقىىو   21ىالمتحىىا  التىىوا   والتناسىى 
أ  لقىىىو  القاضىىىي هنىىىا هىىىي وال،اىىىرا  .للسىىىت مطلقىىى 

ةالموا نىىىىىىىى  مىىىىىىىىا بىىىىىىىىي  حقىىىىىىىىي ى أي مصىىىىىىىىلح  ضىىىىىىىىد 
 راء التناس  ةي تو لىه إت م  أهمل  و  22مصلح .

  التنبىىىى  التسىىىىبي  القضىىىىايي ا  لاىىىى   القىىىىدرا علىىىى
  لاىىىىو  وسىىىىيل  تحليللىىىى  لتقيىىىىل  مىىىىا إذا أالقىىىىانوني و 

  أاانىىىىت الدولىىىى  تت ىىىىاو  حىىىىدود سىىىىلطتها التقديرعىىىى  
وةالتىىالي لصىىةو أمىىا  القاضىىي أ  ي ىىري هىىذا  23ىال

التىىىىوا   والتناسىىىىى  مىىىىىا بىىىىىي  الحقىىىىىو  انطالقىىىىىا  مىىىىى  
 حمال  المصالو المحمل  ل ةراد.

مىىىا  علىى  يراىى  اختةىىار محىىا   حقىىو  اإلنسىىا  أوال  
ذا اىىىىىا  هنىىىىىاق انتهىىىىىاق لحىىىىىق ماىىىىىي  مىىىىى  حقىىىىىو  إ

اإلنسىىىىا  امىىىىىا يىىىىىدعي المسىىىىىتدعيى مىىىىى  يىىىىىت  تحليىىىىىا 
ذا اىىا  لماىى  تبرعىىر هىىذا التىىدخا الىىذي إمسىى ل  مىىا 

أدى إلىىى  انتهىىىاق الحىىىق ةىىىي ضىىىوء ماىىىايير محىىىددا 
مةىىىىىات علىىىىى  وعنىىىىىدها يتحىىىىىول عىىىى ء اإل 24.للتقىىىىدير

الحاوم  المستدع  ضدها لتقدل  أسةا  تبىرر هىذا 
التىىدخا الىىذي أدى إلىى  االنتهىىاقى وعىىادا مىىا لسىىبق 

ولل  حىول مىا أهذا التحليا للتناس  إ راء تحقلقات 
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ذا اىىا  لهىىذا التىىدخا الىىذي قامىىت ةىىه الدولىى  أسىىا  إ
ةىىىىي القىىىىانو  الىىىىوطني أي اختةىىىىار للشىىىىرعل  بو ىىىىود 

الهىىىىىىىدم  ختةىىىىىىىارانىىىىىىىل قىىىىىىىانونيى ةاإلضىىىىىىىاة  إلىىىىىىى  
 25المشروع.

  الحىىق بتنهىىاء عقىىد الىى وا ى والىىذي تمناىىه ةاىى  إ
أنىىىىىىه ينىىىىىىتقل مىىىىىى   تىىىىىى  بلىىىىىىا   أالطوايىىىىىىع سىىىىىىبق و 

اسىىتقاللل  ال،ىىرد وعنتهىىق حقىىه ةىىي المسىىاواا والحرعىى  
إال أنىىىىه انطالقىىىىا  مىىىىى   .ال،ردلىىىى  وال رامىىىى  اإلنسىىىىانل 

قاعىىىىىدا أنىىىىىه لىىىىىل  هنىىىىىاق حقىىىىىو  مطلقىىىىى  ولهىىىىىا قىىىىىوا 
إ راء التوا   مىا بىي  حىق مالارع  خاص ى يتو   

رادتىىه إال،ىىرد ةىىي إنهىىاء عقىىد الىى وا  والىىذي ينةىى  مىى  
الخاص ى وبي  حق ومصلح  الطوايىع ةاالسىتقالل 

  التىىىىوا   ةىىىىي هىىىىىذه إةىىىىي إدارا شىىىى ونها الداخللىىىىى . 
الحال  يتمما ةي موا ن  نصول القىانو  ااساسىي 
ال،لسطيني المتالىق ةالمسىاواا بىي   ملى  المىواطني  

ليهىىىىىا إللمواميىىىىىق الدوللىىىىى  التىىىىىي انضىىىىىمت  ةاإلضىىىىىاة 
السىلط  ال،لسىىطينل  والتىي تاطىىي الحىق بتنهىىاء عقىىد 

ومىىا بىي  قىىواني  الطوايىىع التىي تمنىى  إنهىىاء  ىالى وا 
 عقد ال وا  انطالقا  م  تشرعاات دينل .

ال م ىىىال للشىىىق أ  التىىىدخا ةىىىي الشىىى و  الخاصىىىى  
ماىى  أ  يىى دي إلىى   ع عىى  اامىى  الاىىا  لللطوايىىع 
الاىىىىىىىىا  وعخلىىىىىىىىق اضىىىىىىىىطراةات مماىىىىىىىى  أ  والنظىىىىىىىىا  
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خاصىىىىىى  ةىىىىىىي ظىىىىىىا الىىىىىىدول ذات التنىىىىىىوع  ىتتصىىىىىىاعد
مىىىىىا  الىىىىىت تاىىىىىاني مىىىىى   أوالطىىىىىاي،ي والتىىىىىي عانىىىىىت 

ةيتو ىىىىى  ةىىىىىي هىىىىىذه الحالىىىىى  عنىىىىىد إ ىىىىىراء  .الطاي،لىىىىى 
التوا   ااخذ ةاي  االعتةار طبلا  الم تم  ومدى 
 هو عتىه وان،تاحىه علىى  تقبىا أ  الحقىو  والحرعىىات 

لىىىواردا ةىىىي الدسىىىتور تسىىىمو ااساسىىىل  خاصىىى  تلىىىق ا
 عل  ااة  القواني  الخاص  ااخرى.

ةىىي حاىى  للمحامىى  اإلدارعىى  ت ىىدر اإلشىىارا إلىى  أنىىه 
الاللا المصرع ى أ ر مت ال نلس  القةطل  ةي مصىر 

قى وعتضىىىىىىىو أ  ل ىىىىىىىط  علىىىىىىى  تن،يىىىىىىىذ  وا  شىىىىىىىخل م  
ال نلسىى  لىى  ت ىى  تقبىىا إ ىىراء هىىذا الىى وا  ةسىىب  أ  

لحىا لىه الى وا  مى    الذي طلق ةسب  عل  ال نا ال
سىىرا حتىى  لىىو تىىا  عىى  أةاىىد انىىه ال يىى تم  علىى  

وأعلىىىىىىى  الةاةىىىىىىىا شىىىىىىىنودا رأ  ال نلسىىىىىىى   26.خطييتىىىىىىه 
القةطلىى  رةضىىه للحاىى  وعىىد  التن،يىىذ ا  هىىذا الحاىى  

  لهىىىذا إ 27.يتاىىىار  مىىى  وصىىىالا ال تىىىا  المقىىىد 
الدولى  الحا  دالل  عل  أ  الطوايع تىرة  تىدخا 

الدينلىى  علىى  الىىر   ةىىي شىى ونها الخاصىى  وشىىاايرها 
مىىى  أ  رةىىى  تىىى وعج شىىىخل مطلىىىق هىىىو انتهىىىاق 

إال أ   .صىىىىارر لحرعتىىىىه وحقىىىىه ةىىىىي اختلىىىىار شىىىىرعاه
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 ى(20/4/2017)تارع  االستر اع:  10/2010

 http://www.coptology.com/website/wp-
content/documents/Sherouk_Mariage_Divorcing.pdf  

 المر   السابق.  27

ال نلسىىى  ا ت،ىىىت بىىىتعال  خطىىىورا هىىىذا الحاىىى  وعىىىد  
تن،يىىىذه ممىىىا يخلىىىق إشىىىاالل  أخىىىرى تتممىىىا ةىىىي عىىىد  

حاىىىىا  القضىىىىاا ةلمىىىىا أو ىىىىود آللىىىىات واضىىىىح  لتن،يىىىىذ 
 يتالق ةالحقو  والحرعات ل ةراد. 

 البلىىىىى  المواميىىىىىق الدوللىىىى  الخاصىىىىى  ةحقىىىىىو   تىىىىنل
اإلنسىىىىا  علىىىى  و ىىىىو  ت،سىىىىير النصىىىىول والقواعىىىىد 
القانونل  لصالو الحقو  والحرعىات ااساسىل  وعلى  
نحىىىىو يىىىى دي إلىىىى  ضىىىىما  احتىىىىرا  حقىىىىو  اإلنسىىىىا  

ةالتالي يتو   على  القاضىي  28.وحرعاته ااساسل 
بىىىىىي  المصىىىىىالو المختل،ىىىىى  عنىىىىىد الموا نىىىىى  المخىىىىىتل 

ت،سىىىىىير النصىىىىىول لصىىىىىالو الحقىىىىىو  التوسىىىىى  ةىىىىىي 
والحرعىىات ااساسىىل  ةمىىا لضىىم  عىىد  انتها هىىا مىى  

وانطالقىىىا  مىىى  مبىىىدأ هرملىىى   .الدولىىى  أوقبىىىا ااةىىىراد 
الامىىىىىىا علىىىىىى  حمالىىىىىى  عللىىىىىىه التشىىىىىىرعااتى يتو ىىىىىى  

الحقىىو  ااساسىىل  الىىواردا ةىىي الدسىىتور ةىىي موا هىى  
م   ىالتشرعاات الاادل  والمتضمن  قواني  الطوايع

االعتةىىار قابللىى  الم تمىى  لتقبىىا حامىىه  ااخىىذ ةاىىي 
ال لاىىىو  الحاىىى  أعلىىى   ىلصىىىالو الحقىىىو  والحرعىىىات

سىىىىىبةا  ةىىىىىي خلىىىىىق ن اعىىىىىات طاي،لىىىىى  تضىىىىىر ةمصىىىىىالو 
ةىىىىىىراد الم تمىىىىىى  مقابىىىىىىا أوحقىىىىىىو  عىىىىىىدد ابيىىىىىىر مىىىىىى  

 مصلح  ةرد وحقه ال،ردي ةي إنهاء عقد ال وا .

 

                                                           
 .56ى التنظل  الدستوري ةي ةلسطي خضرى   28
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  تطىىور م،هىىو  الحقىىو  والحرعىىات ااساسىىل  أدى إ
إلىىىىى  تضىىىىىخ  حقىىىىىوقي واضىىىىىو لظهىىىىىر مىىىىى  خىىىىىالل 
تطبلقىىىات المحىىىا   المختل،ىىى  ودسىىىاتير الىىىدول والتىىىي 

ةرعقلىىاى هىىذا التضىىخ  إلاتبىىر أبر هىىا دسىىتور  نىىو  
الحقىىىىىىوقي  اىىىىىىا هنىىىىىىاق حمالىىىىىى  لمصىىىىىىالو ااةىىىىىىراد 
المختل،ىىىى  ةغىىىى  النظىىىىر عىىىى  أهميتهىىىىا ممىىىىا ي اىىىىا 

انلىىى  ل،حىىىل مىىىا هىىىو حىىىق أساسىىىي إما هنىىىاق دايمىىىا  
 محمي وما هو  ير ذلق.

  للنصول عل  الحقو  والحرعات ااساسل  ةي إ
خاصىىىىىى  ةىىىىىىي موضىىىىىىوع إماانلىىىىىى   الدسىىىىىىاتير أهملىىىىىى   

إال أ   ىالتقاضي أما  المحا   الدستورع  المختص 
عىىد  و ىىود نىىل لحىىق ماىىي  ال لسىىقط قلمتىىه احىىق 
وذلىىق نتي ىى  التضىىخ  الحقىىوقيى امىىا وأنىىه ةاعتمىىاد 
آللىىى  ت،سىىىير النصىىىول لصىىىالو الحقىىىو  والحرعىىىات 
لصىىىىىىةو أمىىىىىىا  القاضىىىىىىي إماانلىىىىىى  للتوسىىىىىى  بت،سىىىىىىير 
النصول الاام  ةما يخد  الحقو  والحرعات. ة،ي 

وحي   ىالحق بتنهاء عقد ال وا  م  خالل الطال 
  االنتقىىىىىىىال منىىىىىىىه يىىىىىىى دي إلىىىىىىى  انتهىىىىىىىاق الحىىىىىىىق إ

لماىىىى  للقاضىىىىي الدسىىىىتوري التوسىىىى  ةىىىىي  ىةالمسىىىىاواا
ل ونهىىا  لمىىادا المتالىىق ةالمسىىاواا نظىىرا  تحليىىا نىىل ا

  . مر حمال  للحقو  والحرعاتأ

حىىىىق ال،ىىىىرد ةاىىىىد  التمييىىىى  المبنىىىىي تىىىىرى الةاحمىىىى  أ  
الطاي،ى  ي ى  أ  لسىمو على   أوعل  أسا  الدي  

حىىىىىق الطاي،ىىىىى  ةىىىىىي اسىىىىىتقاللها وعىىىىىد  التىىىىىدخا ةىىىىىي 
طالمىىىىا أ  ال،ىىىىرد المنتمىىىىي لهىىىىذه  .شىىىى ونها الخاصىىىى 

قوانينهىىىىا التىىىىي  أورسىىىىاتها الطاي،ىىى   يىىىىر مقتنىىىى  ةمما
سىمو للمحامى  طالما و  ىنها تنتهق م  حقوقهأيرى 

مىىىىىر مترواىىىىىىا  لاىىىىىو  ااحينهىىىىىىا  ىأ  تقىىىىىو  ةالتىىىىىدخا
  إ للمختصي  قانونا  والمتمملىي  ةىي القضىااى حيى 

ال ناي  تستمد قوانينها م  التشىرع  اإللهىي ةالتىالي 
ذا اانىت هىذه إلاو  مسلما  ةىه وال م ىال لنقىا  مىا 

علىىى  عاىىى   .ني  تنتهىىىق مىىى  حقىىىو  اإلنسىىىا القىىىوا
القاضىىي الدسىىتوري الىىذي لحاىى  وةىىق قىىانو  حقىىو  

قدر على  تحليىا النصىول تحلىلال  اإلنسا  وهو اا
قانونلىىىىىىىىا  موضىىىىىىىىوعلا  لصىىىىىىىىالو الحقىىىىىىىىو  والحرعىىىىىىىىات 

 ااساسل .

  خلو نصول القىانو  ااساسىي ال،لسىطيني مى  إ
الحىىق ةىىي إنهىىاء عقىىد الىى وا  النىىاة  مىى  الحىىق ةىىي 

 وا  لضىانا أمىا  إشىاالل  إماانلى  التقاضىي أمىا  ال
ن،اذ الحق م  إوصاوة   ىالمحام  الدستورع  الاللا

خاصىىىىىىى  ةىىىىىىىي ظىىىىىىىا التىىىىىىى ا  القضىىىىىىىاا  ىقبىىىىىىىا الدولىىىىىىى 
حىىىال تىىى   ةىىىي –ال،لسىىىطينيي  ةىىىي حىىىدود النصىىىول 

أنىىىىىىىه لماننىىىىىىىا  إال – قبىىىىىىىول الىىىىىىىدعوى مىىىىىىى  ااسىىىىىىىا 
االستاان  ةمدخا المساواا والذي نل علله القانو  

 ااساسي ال،لسطيني والمواميق الدولل .
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 (2017/10)فئة أوراق طلبة املاجستري  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

ةلما يخل التوا   بي  الحق ةي إنهاء عقد ال وا  
وحىىىىىىق الطاي،ىىىىىى  ةىىىىىىىي عىىىىىىد  التىىىىىىىدخا ةىىىىىىي شىىىىىىى ونها 

ةحىىىل  أنىىىه يتو ىىى  دايمىىىا   تىىىرى الةاحمىىى الخاصىىى ى 
اسىىتادادل  الم تمىى  لقبىىول سىىمو الحقىىو  والحرعىىات 

حتىىىى  ال لاىىىىىو   ىخىىىىرآااساسىىىىل  علىىىى  أي قىىىىىانو  
بتنهىىىىاء عقىىىىد  وا  شىىىىخل ينتمىىىىي  القىىىىرار القاضىىىىي

 ىلطاي،ىى  تمنىى  الطىىال  وقاىىه اارملىىا  علىى  الم تمىى 
مىى  الاىىا ى ةىىي النظىىا  واا خىىالليىى دي إلىى  اإلأ  و 

إشىىاالل    وةىىي  ملىى  الحىىاالت لىى  لاىىو  هنىىاق ألىى
ةلما يخل إنهاء عقد ال وا  ةي ظىا و ىود قىانو  
مىىىىدني للىىىى وا  لحمىىىىي حقىىىىو  الىىىى و ي  ولسىىىىت ي  

هىىذا الاقىىدى وصىىوال  لدولىى  علمانلىى   إلرادتهمىىا بتنهىىاء
لىىى  سىىىلط  ةىىىي أدلمقراطلىىى  ال لاىىىو  ةيهىىىا للطوايىىىع 

 إقرار القواني .
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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  


