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 **وعاصم خليل *نوار بدير   

 

 الطوارئ حالة 

 

 مةمقد  ال .1

 الظارو  تحكا  التا  العاماة القواعاد إلا  منهاا  الدساتير وبالتحديد للدولة الوطنية القانونية األنظمة تتعرض
 كيانهاا يهادد جساي  خطر إل  الدولة تعّرض الت  االستثنائية الظرو  بعض الدولة تواجه قد ولكن. العادية

 تفاصايلها إحالاة ما  نصوصاه فا  الحااال  هاه  لتنظي  الدول من كثير ف  الدستور فيأت  شعبها  وجود أو
 .بها خاصة وطنية قوانين إل 

 بااالن  المحاادد  الساالطة تتمتاا  بموجبهااا والتاا  االسااتثنائية  الظاارو  إحااد  ضاامن الطااوار   حالااة وتعتباار
 والسايطر  الظارو  هاه  لمواجهاة الواساعة االساتثنائية االختصاصاا  مان العديد ممارسة بصالحية القانون 
 العلياااا المصاالحة يخاااد  بمااا مؤقااا  بشااك  العاديااة والتشااار عية الدسااتور ة األحكاااا  تجميااد يااات  بحياا . عليهااا

 الطاوار   لحالاة المنظماة النظر اة القاانون  الفكار ابتاد  وقاد(. 16  2014 إباراهي ) خاارج  ظر  لمواجهة
 حقاو   حماياة لضامان وكهلك المشروعية  مبدأ عل  الخروج لتبر ر ممارستها؛ وقواعد وأسباب آلية موضحا  
 (.32  2016 جابورب ) ممارستها عند وحر اته اإلنسان

 
                                                             

 بجامعة بيرز  . كلية الحقو  واإلدار  العامة  باحثة ف  وحد  القانون الدستوري ة ف  دائر  القانون  و غير متفرغ ُمدرسة *
 استاه مشارك ف  القانون العا   جامعة بيرز  . **
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الورقااااة فاااا  تعّرضااااها لموضااااو  هااااه  تكماااان أهميااااة 
اساااااااااتثنائ  يمااااااااااند لساااااااااالطة معيناااااااااة العديااااااااااد ماااااااااان 

اختصاصاااتها األصاالية  الصااالحيا  الخارجااة عاان 
الحااد مان ممارسااة الحقاو  والحر ااا   خاللهااتاتمكن 

ضاامن حاادود معينااة. وتناااق  الورقااة حالااة الطااوار  
فا  النظااا  القااانون  الفلساطين  مقارنااة بااهلك النظااا  

 المتب  ف  مصر واألردن والعرا .

تحاااول الورقااة اإلجابااة علاا  التساااؤال  التاليااة  ماان 
الجهاااااة المختصاااااة بااااارعالن حالاااااة الطاااااوار   وهااااا  
تتمتااااا  بسااااالطا  مطلقاااااة فااااا  إعالنهاااااا وتنفياااااهها أ  
هنالاااك ضاااوابد تقّياااادها  كياااق يمكاااان التوفيااا  بااااين 
النصااااو  الدسااااتور ة الناظمااااة للحقااااو  والحر ااااا  

 وابد إعمال حالة الطوار  الفردية وبين ض

وللوصااول إلاا  التايااا  المنشااود  تفاارد الورقااة ثالثااة 
أجزاء  األول يتعّرض لماهية حالة الطاوار  ويعاال  
بالقساااا  األول مفهااااو  حالااااة الطااااوار   بينمااااا الثااااان  
ينتقاا  لاطاااار القااانون  لحالاااة الطااوار . أماااا الجااازء 

الااة الثااان  ماان الورقااة يهاات  فاا  التنظااي  القااانون  لح
الطاااااااااوار  موضاااااااااحا شاااااااااروطه إعمالهاااااااااا الشاااااااااكلية 
والموضااااوعية فاااا  قساااامين. وأخياااارا  يتحااااد  الجاااازء 
الثال  عان أثار إعاالن حالاة الطاوار  علا  الحقاو  

مكانية الرقابة عليها.  والحر ا   وا 

 

 ماهية حالة الطوارئ  .2

تعتبااار حالاااة الطاااوار  إحاااد  الظااارو  االساااتثنائية 
ماااند بعاااض التااا  تعاصااارها الدولاااة؛ وبموجبهاااا يااات  

الصااااالحيا  االسااااتثنائية لاااابعض الساااالطا . لااااهلك 
يهااات  هااااها الجاااازء بتوضااايد مفهااااو  حالااااة الطااااوار   
واإلطااار القااانون  الناااظ  لعملااه فاا  كاا  ماان النظااا  
 القانون  الفلسطين  واألردن  والعراق  والمصري.

 . مفهوم حالة الطوارئ 2-1

تعتبااار حالاااة الطاااوار  حالاااة اساااتثنائية يااات  إعالنهاااا؛ 
واجهة خطار يهادد أمان الدولاة واساتقرارها يات  مان لم

خاللهااااااا مااااااند ساااااالطة معينااااااة صااااااالحيا  واسااااااعة  
 بموجبهااا تمااند الحاا  بتقييااد الحر ااا  العامااة ل فااراد

. ويعاااااّر  بعاااااض الفقهااااااء (354  2007)لحااااار  
حالاة الطاوار  بأنهاا  انظااا  قاانون  يتقارر بمقتضاا  
 قااوانين دسااتور ة عاجلااة لحمايااة المصااالد الوطنيااة 
وال يلجأ إليها إال بصافة اساتثنائية ومؤقتاة؛ لمواجهاة 
الظرو  الطارئة  و ت  بواسطتها انتقاال صاالحيا  

)أحماااااد  السااااالطة المدنياااااة إلااااا  السااااالطة العساااااكر ةا
  وبموجبهااااااااااا تتجااااااااااااوز السااااااااااالطا  (280  2011

التنفيهيااااة اختصاصاااااتها لتااااادخ  فاااا  اختصاصاااااا  
الساالطة التشاار عية  وحتاا  يصاا  األماار فاا  بعااض 

)فااااااار   اال  إلاااااا  مخالفااااااة القااااااوانين القائمااااااةالحاااااا
2011  178). 
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ومياز  بعاض الادول بااين قاوانين الطاوار  واألحكااا  
العرفيااااة علاااا  اعتبااااار أن الثانيااااة تاااانظ  ظرفااااا  أشااااد 
خطاااور  مااان األولااا   كمااااا هاااو الحاااال فاااا  األردن  

 1952الدسااتور األردناا  لعااا  ( ماان 125فالماااد  )
ألردن فاااااااا  حااااااااال مواجهااااااااة ا وتعديالتااااااااه اعتباااااااار 

لظاااارو  خطاااار  ال يمكاااان ردعهااااا أو تجاوزهااااا وفقااااا  
لااااك بنااااااء  علاااا  قااااارار  ألحكااااا  حالااااة الطاااااوار   فللم 
مجلااااا  الاااااوزراء إعاااااالن األحكاااااا  العرفياااااة. وكاااااان 

  1965العااارا  أيضاااا  مااان هاااه  الااادول حتااا  عاااا  
حي  ت  فيما بعاد توحياد القاانون يبن بماا يسام  احالاة 

 . (171  2011فار  ) الطوار ا

لنسابة إلا  موقاق القضااء الدساتوري المصاري أما با
فاا  تعر فااه لحالااة الطااوار   فقااد جاااء ضاامن حكمااه 

  30/1/1993قضائية  بتار خ  15( لسنة 1رق  )
مااا يلااا   ااألصاا  أن فااا  إعااالن حالاااة الطاااوار  ال 
يكون إال لمواجهة نهر خطيار  تهادد معهاا المصاالد 
 القومية الت  قد تناال مان اساتقرار الدولاة أو تعارض

 أمنها أو سالمتها لمخاطر داهمةا.

أمااااا علاااا  صااااعيد االتفاقيااااا  الدوليااااة  فقااااد عّرفاااا  
( مااااان العهاااااد الاااادول  الخاااااا  باااااالحقو  4الماااااد  )

 حااال  المدنية والسياسية حالة الطوار  بأنهاا  افا 
 األماااااااة  حيااااااا  تتهاااااادد التااااااا  االسااااااتثنائية الطااااااوار  
 فاا  األطاارا  للاادول يجااوز رسااميا   قيامهااا والمعلاان
 التااااا  الحااااادود أضاااااي  فااااا  تتخاااااه  أن العهاااااد هاااااها

 بااللتزامااااااااا  تتقيااااااااد ال تاااااااادابير الوضاااااااا   يتطلبهااااااااا
 عاااد  شااار طة العهاااد  هاااها بمقتضااا  عليهاااا المترتباااة
 المترتبااااة األخاااار   لاللتزامااااا  التاااادابير هااااه  منافااااا 
 علا  انطوائهاا وعاد  الادول  القانون  بمقتض  عليها
 أو اللاااون  أو العااار   هاااو الوحياااد مبااارر  يكاااون  تميياااز
االجتماااع ا   األصاا  أو الاادين أو اللتااة أو الجاان 

وبالتال  فرن العهد الدول  الخا  باالحقو  المدنياة 
والسياساااااية عااااار  حالاااااة الطاااااوار  بأنهاااااا الظااااارو  
االساتثنائية التا  تواجههاا الدولاة وتهادد حياا  األماة. 

( مااان االتفاقياااة األوربياااة 15وكاااهلك األمااار المااااد  )
 وقااااا  ء فيهاااااا  افااااا لحقاااااو  اإلنساااااان  والاااااهي جاااااا

 حيااا  تهادد التا  األخار   العاماة الطاوار   أو الحارب
 يتخاااااه أن متعاقاااااد ساااااا  طااااار  ألي يجاااااوز األماااااة 
 فاااا  باالتفاقيااااة الموضااااحة التزاماتااااه تخااااالق تاااادابير
 أال وبشاار  الحاال  مقتضايا  تحتمهااا حادود أضاي 

 فاااا  األخاااار   التزاماتااااه ماااا  التاااادابير هااااه  تتعااااارض
 الدول ا.  القانون  إطار

فااا  حااين توساااع  االتفاقيااة األمر كياااة لحقاااو  هلااك 
( منهاااا  فااا  تحدياااد حالاااة 27اإلنساااان فااا  المااااد  )

الطااوار  بأنهااا تشاام  حالااة الحاارب أو الخطاار العااا  
أو أي ظاار  يهاادد اسااتقالل الدولااة أو أمنهااا  وجاااء 

 أوقااااا  فاااا  الطاااار   للدولااااة ناااا  الماااااد   ايمكاااان
 الحاااااال  ماااان ساااواهما أو العااااا  الخطاااار أو الحااارب
 أن أمنهااااا  أو الدولااااة اسااااتقالل تهاااادد التاااا  الطارئااااة
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 االتفاقيااة بموجااب التزاماتهااا مان تحااد إجااراءا  تتخاه
 التااااا  الماااااد  وخاااااالل بالقااااادر فقاااااد ولكااااان الحالياااااة 
 أال شاااار طة الطاااار   الوضااا  ضااارورا  تقتضااايهما
 األخااااار   التزاماتهااااا مااااا  اإلجااااراءا  تلاااااك تتعااااارض
 تميياااز علااا  تنطاااوي  وأاّل  الااادول  القاااانون  بمقتضااا 
 أو الاااااادين أو اللتااااااة أو الجااااان  أو العاااااار   بسااااابب
 .االجتماع ا األص 

وبالتاااااااااال  يمكاااااااااان مالحظااااااااااة أن تعر فااااااااااا  الفقااااااااااه 
واالتفاقيااااا  الدوليااااة اتحااااد  فاااا  اعتبااااار أن حالااااة 

 ةاألمااااالطااااوار  ترافاااا  الظاااارو  التاااا  تهاااادد حيااااا  
ن اختلفاااا  فاااا  تحديااااد التفاصااااي  وفقااااا  وكيانهااااا  وا 

 منها.لمنظور ك  

 . اإلطار القانوني لحالة الطوارئ 2-1

نظاااا  القااااانون األساساااا  الفلسااااطين  المعاااادل للعااااا  
ضمن الباب السااب  مناه  األحكاا  الخاصاة  2003

-110برعالن حالة الطوار   وعالجها ف  المواد )
(  موضاااااحا  بااااااهلك الحاااااااال  التاااااا  تسااااااتدع  114

إعاااالن حالااااة الطااااوار  والشااارو  القانونيااااة المرافقااااة 
لهاااا  وكاااهلك الجهاااة المختصاااة برعالنهاااا  وأكاااد فااا  

( مناااااه  علااااا  إلتااااااء كافاااااة األحكااااااا  114المااااااد  )
المنظمة لحالاة الطاوار  والمعماول بهاا فا  فلساطين 
قباااا  نفاااااه القااااانون األساساااا  ومنهااااا أحكااااا  أنظمااااة 

  وهلاااك دون إحالاااة 1945الااادفا  االنتدابياااة للعاااا  

تنظاااي  تفاصااايلها إلااا  قاااانون خاااا  بهاااا  كماااا هاااو 
 متب  ف  األردن ومصر والعرا .

دسااااااتير الااااادول المقارناااااة ل حكاااااا  بينماااااا تعرضااااا  
العاماااة لحالاااة الطاااوار  مااا  إحالاااة تنظاااي  أحكامهااااا 

( 124التفصاايلية إلاا  قااوانين خاصااة بهااا  فالماااد  )
(  نظماااا  1952ماااان الدسااااتور األردناااا  المعاااادل )

 يسااتدع  مااا حااد  هاإحالااة الطااوار   وجاااء فيهااا  ا
 فيصاادر طااوار   وقااو  حالااة فاا  الااوطن عاان الاادفا 
 الصاالحية بموجباه تعطا  الادفا  نون قا باس  قانون 
 التااادابير التخااااه القاااانون  يعيناااه الاااهي الشاااخ  إلاا 

 وقاق صاالحية هلاك فا  بماا الضارور ة واالجراءا 
 الااااوطن عاااان الاااادفا  لتاااأمين العاديااااة الدولااااة قاااوانين
الدفا ا  وبناء عل  هلك صادر قاانون  قانون  ويكون 

  والاهي ألتا  قاانون 1992( لسانة 13الدفا  رق  )
 .1935( لسنة 473الدفا  رق  )

وكاااااهلك األمااااار  أشاااااار الدساااااتور المصاااااري لحالاااااة  
( ماااان دسااااتور عااااا  154الطااااوار  ضاااامن الماااااد  )

( مااان دساااتور عاااا  141  وسااابقتها المااااد  )2014
  وبنااء  عليهااا ياات  الرجااو  لنصااو  القااانون 1971
معاااااااااارو  بقااااااااااانون ال 1958( لساااااااااانة 162رقاااااااااا  )

يال  المرافقاااة   وكاااهلك التعااادالطاااوار  عناااد حااادوثها
 .له
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أمااااا بالنسااااابة إلااااا  الدساااااتور العراقااااا  الااااادائ  للعاااااا   
فقاااد تعاااّرض لحالاااة الطاااوار  ضااامن المااااد   2005

(  و ت  االحتكا  إل  أمار الادفا  عان الساالمة 61)
لمعرفاااااة األحكاااااا   2004( لسااااانة 1الوطنياااااة رقااااا  )

 القانونية المفصلة لحالة الطوار .

لقااااااااانون  وبالتااااااااال  يمكاااااااان مالحظااااااااة أن النظااااااااا  ا
الفلسااااطين  قااااد أخاااااه بنظااااا  التشاااار عا  المعاصااااار  
للطااوار   والتاا  ياات  تحدياادها وفقااا  لمااا يسااتجد علاا  
أرض الواقاا  ماان أحاادا  أو ظاارو   بحياا  تكااون 
السااااااالطة التنفيهياااااااة ملزماااااااة باااااااالرجو  إلااااااا  الهيئاااااااة 
التشاااار عية التخاااااه أيااااة تاااادابير كمااااا هااااو متباااا  فاااا  

لعارا  تبّنا  بينماا كا  مان مصار واألردن وا انجلترا.
نظاااا  قاااانون  خااااا  يحااادد مسااابقا  االختصاصااااا  
الممنوحااااااة للسااااااالطة التنفيهياااااااة عنااااااد إعاااااااالن حالاااااااة 
الطوار  كما هو الحال فا  فرنساا  ما  اإلشاار  إلا  
أن الاان  المصااري قيااد صااالحية الساالطة التنفيهيااة 

-30  1995)الكفاااااو ن برقابااااة الهيئااااة التشاااار عية 
بموجبااااااه . فهااااا  بمثابااااااة تفااااااويض دائااااا  يحاااااا  (31

للساااااااالطة التنفيهيااااااااة إعااااااااالن حالااااااااة الطااااااااوار  دون 
الحصاااول علااا  موافقاااة جهاااة محااادد   كلماااا قاااادر  
الحاجاااااة إلعالنهاااااا  فهااااا  مرهوناااااة بااااارراد  السااااالطة 

 .(37  2005)المجال   التنفيهية

 

 التنظيم القانوني لحالة الطوارئ  .3

دسااتور ا  تعتباار حالااة الطااوار  حالااة  اسااتثنائية  مقيااد   
وجبهاااا ماااند السااالطا  التنفيهياااة أو   يااات  بموقانونياااا

وفقااا  ألحكااا  النظااا  القااانون  الااداخل   -المختصااة 
صاااااالحيا  غيااااار مختصاااااة بهاااااا أصاااااال ؛  -للدولاااااة

لمواجهاااة ظااار  اساااتثنائ ؛ لاااهلك يشاااتر  إلعالنهاااا 
توافر العديد من الشرو  القانونياة ساواء  الشاكلية أو 
الموضااااوعية  لضااااامان عاااااد  تجاااااوز هاااااه  السااااالطة 

ر  أو اسااااااتتاللها. و خصاااااا  هااااااها لحاااااادود الطااااااوا
الجاازء للحاادي  عاان الشاارو  الموضااوعية والشااكلية 
الناظمااااااة لحالااااااة الطااااااوار  فاااااا  األنظمااااااة القانونيااااااة 
موضااو  الدراسااة فاا  قساامين؛ األول يهاات  بالشاارو  

 الموضوعية أما الثان  للشكلية  وفقا  لما يل  

 الشروط الموضوعية .3-1

يشاااااااتر  إلعاااااااالن حالاااااااة الطاااااااوار  تاااااااوافر شااااااارو  
حالاااة هاتهاااا وفقاااا  لماااا تضااامنته الموضاااوعية تتعلااا  ب

نصااااو  القااااانون األساساااا  الفلسااااطين  والدساااااتير 
 المقارنة وقوانينها ها  العالقة  وه  كالتال  

 وجود ظر  استثنائ    .أ 

يشتر  إلعالن حالاة الطاوار  تاوافر حالاة اساتثنائية 
غيااااار عادياااااة ساااااواء أكانااااا  أخطاااااار خارجياااااة مثااااا  

الحارب األهليااة  أ  طبيعيااة  الحارب  أ  داخليااة مثاا 
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مث  الكوار  الطبيعية كالفيضانا . وحادد  المااد  
( من القانون األساس  الفلسطين  المعادل 110/1)
( هه  الظارو  االساتثنائية بأنهاا تشام  أي 2003)

 أو غاااااازو أو حااااارب بسااااابب القااااااوم  ل مااااان تهدياااااد
 طبيعية. كارثة حدو  أو مسلد عصيان

األردن ومصاااااار بينمااااااا لاااااا  توضااااااد دساااااااتير كاااااا   
والعرا  الظرو  االساتثنائية الموجباة إلعاالن حالاة 
نما تعّرض  لها ضامن قاوانين الطاوار   الطوار   وا 

( ماااااان قاااااااانون الااااااادفا  2الخاصااااااة بهاااااااا  فالمااااااااد  )
  اعتباااااااار  أن 1992( لساااااااانة 13األردناااااااا  رقاااااااا  )

الحاال  الت  تستدع  إعاالن حالاة الطاوار  بأنهاا  
طن  أو السااااالمة االحاااااال  التاااا  تهاااادد األماااان الااااو 

العامة ف  جمي  أنحاء المملكاة أو فا  منطقاة منهاا 
بساابب وقااو  حااارب أو قيااا  حالاااة تهاادد بوقوعهاااا أو 
حاااااادو  اضااااااطرابا  أو فتنااااااة داخليااااااة مساااااالحة أو 

 كوار  عامة أو انتشار آفة أو وباءا. 

أمااا أماار الاادفا  عاان السااالمة الوطنيااة العراقاا  رقاا  
ار  اعتبر أن والمنظ  لحالة الطو  2004( لسنة 1)

الحاااااال  التااااا  تساااااتدع  إعالنهاااااا تتعلااااا  باااااالخطر 
الحال الناشئ عان حملاة مساتمر  للعناق  وجااء فا  

( مناه  ايجاوز إعاالن حالاة الطاوار  1ن  المااد  )
فااا  أياااة منطقاااة مااان العااارا   عناااد تعاااّرض الشاااعب 
العراق  لخطر حال جسي  يهدد األفراد فا  حيااته   

ن أي عادد مان وناشئ عن حملة مستمر  للعناق  ما

األشاخا  لمنا  تشاكي  حكومااة واساعة التمثيا  فاا  
العاارا  أو تعطياا  المشاااركة السياسااية السااليمة لكاا  
العاااااراقيين أو أي غااااارض آخااااارا. فاااااالن  العراقااااا  
اشااتر  إلعااالن حالااة الطاااوار  ارتباطهااا فاا  حملاااة 
مستمر  للعنق  و بادو أناه تاأثر باالظرو  السياساية 

فااا  تلاااك الفتااار    التااا  عاصااار  تبنااا  هاااها القاااانون 
و ااااّدع  بعااااض الفقهاااااء أنااااه وفاااا  هااااه  الحالااااة ياااات  
العاود  إلا  قاانون الادفا  عان الساالمة الوطنياة رقا  

  باعتبااااااار أنااااااه مااااااا زال سااااااااري 1965( لساااااانة 4)
المفعاااااول مااااان الناحياااااة القانونياااااة؛ ألن قاااااانون عاااااا  

  2011)فاااااار   لااااا  يعاااااال  كافاااااة األماااااور 2004
177-187). 

( 162( ماااان القااااانون رقاااا  )1وقااااد حاااادد  الماااااد  )
المصاااري والمتعلاااا  بحالاااة الطااااوار    1958لسااانة 

الظرو  المحققاة إلعالنهاا فا  حاال تعاّرض األمان 
أو النظاااااا  العااااااا  فاااااا  مصااااار أو أي منطقااااااة فيهااااااا 

قيااااا  حالااااة تهااااادد أو للخطاااار بساااابب وقااااو  حاااارب  
بوقوعهاااااا  أو حااااادو  اضاااااطرابا  فااااا  الاااااداخ  أو 

انتشاار أوبئااة. وهلاك مااا أكاد  حكاا   كاوار  عامااة أو
 لسانة( 74) المحكمة الدستور ة العليا المصار ة رقا 

 25 لساانة( 146) رقاا  الحكاا  وكااهلك قضااائية  23
قضاااائية  والاااهي جااااء فياااه  اإن تفعيااا  قاااانون حالاااة 
الطوار  ماا هاو إال نظاا  اساتثنائ  خاا  قصاد باه 
دعاا  السااالطة التنفيهياااة وتزو ااادها بمكناااا  تحاااد مااان 
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  والحر ااا  العامااة؛ بهااد  مواجهااة ظاارو  الحقااو 
طارئة تهدد السالمة العامة أو األمن القاوم  للابالد 
مثااااااااااا  الحااااااااااارب أو أخطاااااااااااار التهدياااااااااااد الخاااااااااااارج  
واالضاطرابا  التا  تهادد األمان الاداخل  أو حادو  
وباااااء أو ماااااا شاااااابه هلاااااك ماااان أماااااور وثيقاااااة الصااااالة 
بالساااااااالمة العاماااااااة واألمااااااان القاااااااوم   وهاااااااو نظاااااااا  

هد  غاياة محادد   فاال يجاوز التوساا  اساتثنائ  يسات
 ف  تطبيقه و تعّين تفسير  ف  أضي  الحدودا.

وبالتال  يمكان مالحظاة أن الحااال  التا  تساتدع  
إعاااااااااالن حالاااااااااة الطاااااااااوار  فااااااااا  النظاااااااااا  القاااااااااانون  
الفلسااااااطين  تتشااااااابه فاااااا  الظاااااارو  المتعلقااااااة فاااااا  
ن اختلاااق  إعالنهاااا فااا  كااا  مااان مصااار واألردن  وا 

شاااار األوبئاااة. وهلاااك علااا  عنهاااا بعاااد  تنظيماااه النت
خاااااال  الااااان  العراقااااا  الاااااهي رباااااد إعاااااالن حالاااااة 

الجادير بالاهكر و الطوار  بحمال  العنق المستمر . 
فاااا  هااااها الساااايا  بااااأن الحاااااال  المااااهكور  إلعااااالن 
حالااة الطااوار  فاا  كافااة األنظمااة القانونيااة موضااو  
الدراساة جاااء  علاا  سابي  الحصاار ال المثااال؛ ألن 

اسااااتثناء علاااا  األصاااا  فااااال حالااااة الطااااوار  تعتباااار 
 يجوز التوس  أو القيا  عليها.

 عد  كفاية القاعد  القانونية   .ب 

إلعمااااال حالااااة الطااااوار  يشااااتر  أن تكااااون القاعااااد  
القانونيااااااة العاديااااااة عاااااااجز  عاااااان مواجهااااااة الظاااااار  

االساااتثنائ ؛ كاااأن ال يتاااوافر تنظاااي  قاااانون  للتعامااا  
 .ما  الحالاة الطارئاة  أو فا  حاال كانا  غيار كافيااة

ماااثال  تااا  اعتباااار ثاااور  البركاااان ظرفاااا  اساااتثنائيا  دفااا  ف
الدولاااة الفرنساااية وبالتحديااااد مقاطعاااة كوديلاااوب إلاااا  
إعااالن حالااة الطااوار  فيهااا  واتخاااه قاارارا  باارخالء 

  (.45  2014الشكراوي المنطقة ومن  اإلبحار )

 قيد التاية   .ج 

يجاااب أن يكاااون الهاااد  مااان إعاااالن حالاااة الطاااوار  
ة للسااااكان  فااااال يجااااوز أن تحقياااا  المصاااالحة العاماااا

يكااااون الهااااد  ماااان إعااااالن حالااااة الطااااوار  التنكياااا  
  2007)جاساااا   بااااألفراد أو كبااا  حر ااااته  العاماااة

244-245). 

 التناسب ف  اإلجراءا   .د 

يشاااااااااتر  إلعاااااااااالن حالاااااااااة الطاااااااااوار  أن تتناساااااااااب  
اإلجااراءا  المتخااه  مااا  الظاارو  االسااتثنائية  باااأن 

لظار   فاال تكون بالقدر المالئا  للتتلاب علا  هاها ا
يمكااان التضاااحية بمصاااالد األفاااراد مااان أجااا  تحقيااا  
مصاااااااالد الجماعاااااااة إال بقااااااادر الضااااااارور  الموجباااااااة 
ال يعتبار تصارفها غيار مشارو   و نادرج  لتحقيقها  وا 
أماار التناساااب ضااامن السااالطة التقدير اااة التااا  تتمتااا  

  2016)جااابورب   بهااا الساالطة المختصااة برعالنهااا
42). 
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الحالااااة الفلسااااطينية  وفاااا  ها  الساااايا   قااااد شااااهد 
 الااارئي  إعااالن منهااا ماارتين؛ الطااوار   حالااة إعااالن
 المرسااااااو  بموجااااااب الطاااااوار   حالااااااة عرفااااااا  ياسااااار

 بتاااااااااااااار خ  2003 لسااااااااااااانة( 18) رقااااااااااااا  الرئاسااااااااااااا 
 الوطنياة السالطة أراضا  كاما  عل  5/10/2003

اإلسااارائيلية  وشاااّك   االجتياحاااا  بسااابب الفلساااطينية
 إعاالن هلكوكا الرئي  ما أساما  احكوماة الطاوار ا.

 جمياااا  فاااا  الطااااوار   حالاااة عبااااا  محمااااود الااارئي 
 بموجااااااااب الفلسااااااااطينية الوطنيااااااااة الساااااااالطة أراضاااااااا 

 بتااااااااااااااار خ  2007 لساااااااااااااانة( 9) رقاااااااااااااا  المرسااااااااااااااو 
 االنقسااا  بساابب يومااا   ثالثااين ولمااد   14/6/2007

الفلسااطين   وأنشااأ الاارئي  مااا يساام  احكومااة إنفاااه 
 العااوور) حالة الطوار ا؛ لمواجهة الظرو  المعلنة

2013  92-100). 

 الشروط الشكلية .3-2

ال يكفاااا  االلتاااازا  بالشاااارو  الموضااااوعية إلعااااالن  
نما يتعاين التقياد بالشارو  الشاكلية  حالة الطوار   وا 
المرتبطاااة بااااإلجراءا  الواجباااة االتباااا  عناااد إعاااالن 
حالااة الطااوار  سااواء الجهااة المختصااة برعالنهااا أو 

 تمديدها أو الرقابة عليها  وفقا  للتفصي  التال  

 القيد االختصاص    .أ 

جهة المختصة بارعالن حالاة الطاوار  مان تختلق ال
نظاااااا  قاااااانون   خااااار؛ فمنهاااااا ماااااا تمنحهاااااا للسااااالطة 

التنفيهياااااة بشاااااك  مساااااتق  ساااااواء لااااارئي  الدولاااااة أو 
رئااااااي  مجلاااااا  الااااااوزراء  وأخاااااار  تشاااااارك الساااااالطة 

 التشر عية والتنفيهية ف  إمكانية إعالنها.

فالنظا  الدستوري ف  فلسطين أجاز لرئي  السالطة 
الاااة الطاااوار  بمرساااو  عناااد تاااوافر الوطنياااة إعاااالن ح

( مااااااان 110/1شاااااااروطها  وفقاااااااا  ألحكاااااااا  المااااااااد  )
 (.2003القانون األساس  الفلسطين  المعدل )

 بموجااب مااند (2005) الاادائ  العراقاا  أمااا الدسااتور
 النااااااااواب مجلاااااااا  منهااااااااا( 9) الفقاااااااار ( 61) الماااااااااد 

 الطااااااوار   حالااااااة إعااااااالن علاااااا  الموافقااااااة صااااااالحية
 مااان يقاااد  مشاااترك طلاااب علااا  بنااااء الثلثاااين بأغلبياااة
 إلعاااالن الاااوزراء مجلااا  ورئاااي  الجمهور اااة رئاااي 
ن .الطوار   حالة  األغلبياة هاه  أن الابعض اعتبار وا 

ن المطلوباااة  األفاااراد حقاااو   حماياااة تضااامن كانااا  وا 
 التنفيهيااااة الساااالطة انفااااراد ومنااااه األساسااااية  وحر اتااااه
 حالاااااة إعاااااالن إبطااااااء إلااااا  ساااااتؤدي أنهاااااا إال بهاااااا 

 الخطااار مااا  يتعاااارض الاااهي األمااار وهاااو الطاااوار  
 فاار ) لمواجهتاه سار   إجراء يستوجب الهي الحال
2011  178). 

 الساااالطة أن إلاااا  اإلشااااار  وفاااا  ها  الساااايا  يجااااب
 العاااارا  فاااا  الطااااوار   حالااااة إعااااالن فاااا  المختصااااة
 1970 عااااا  فدسااااتور دسااااتور  لكاااا  وفقااااا   اختلفاااا 
 عاااااا  دساااااتور بينماااااا الاااااوزراء  مجلااااا  إلااااا  منحهاااااا
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فا   الجمهور اة  رئاي  صاالحية مان جعلها 1968
لهاااااها  الساااااابقة الدسااااااتير بعاااااض تتعااااارض لااااا  حاااااين

 دون  اكتفاااا  بمعالجتهااااا أو الطااااوار   لحالااااة التااااار خ
 عاااا  دساااتور منهاااا باااهلك  المختصاااة الجهاااة تحدياااد
 والجااااااادير. 1958 عاااااااا  دساااااااتور وكاااااااهلك  1963
 1925 للعاااا  األساساا  العراقاا  القااانون  أن بالااهكر
 العاارا   فاا  الطااوار   لحالااة تعاارض ماان أول يعتباار
الحساين  ) الاوزراء مجلا  موافقاة بعد للملك وخولها
2010  438-439 .) 

 الدساااااااتور مااااااان( 154) أمااااااا بالنسااااااابة إلااااااا  الماااااااد 
 الجمهور ااااة رئااااي  ( فقااااد منحاااا 2014) المصااااري 
 مجلا  رأي أخه بعد الطوار   حالة إعالن المصر ة
 الناااواب مجلااا  علااا  عرضاااها وجاااوب مااا  الاااوزراء 
ها بشااأنه  يارا  مااا ليقارر التالياة أيااا  السابعة خاالل  وا 
 منحا  بينما لالنعقاد. دعوته يجب منعقد غير كان

 (1971المصااااااري ) الدساااااتور ماااااان( 141) المااااااد 
 الجمهور اااة صاااالحية إعاااالن حالاااة الطاااوار  لااارئي 

 الخمسااة خااالل الشااعب مجلاا  علاا  عرضااه بشاار 
 أول فاا  أو بشااأنه ياارا  مااا ليقاارر التاليااة يومااا   عشاار
 .منحال   كان إها الجديد الشعب لمجل  اجتما 

 األردنااااا  الدساااااتور وعلاااا  خاااااال  هلااااك فقاااااد أحااااال
 إلاا  الطاوار   حالااة بارعالن المختصااة الجهاة تحدياد
والااااهي منحهااااا إلاااا   فيهااااا  المطبَّقااااة الاااادفا  قااااوانين

 قاااانون  /أ( مااان2مجلااا  الاااوزراء  بموجاااب المااااد  )
 .1992 لسنة( 13) رق  الدفا 

ختصاااااة بااااارعالن حالاااااة بالتاااااال  تختلاااااق الجهاااااة الم
الطااااوار  ماااان نظااااا  قااااانون  إلاااا  آخاااار  منهااااا ماااان 
تمنحهاااا للسااالطة التنفيهياااة ساااواء الااارئي  أو مجلااا  

 الوزراء  وأخر  تشرك معها السلطة التشر عية.

 القيد الزمن   .ب 

إن حالااة الطااوار  تعتباار حالااة اسااتثنائية تعلاان لمااد  
نما لمواجهاة الظار   محدد  ولي  بشك  مستمر  وا 

ئ   وتختلاااق هاااه  الماااد  مااان نظاااا  قاااانون  االساااتثنا
ألخاار  وتضاامن  كافااة الحاااال  المقارنااة نصوصااا  
قانونية وأخار  دساتور ة علا  ضارور  تضامين قارار 

المنطقاااااة المساااااتهدفة الطاااااوار  علااااا  إعاااااالن حالاااااة 
 وموعد سر انها وكهلك الهد  من إعالنها.

وماااند الااان  فااا  فلساااطين رئاااي  السااالطة الوطنياااة 
الفلساااطينية إعالنهاااا لماااد  ال تتجااااوز ثالثاااين يوماااا   
وكهلك األمر ف  الدستور العراق   بينما ترتفا  هاه  

 المد  إل  ثالثة أشهر ف  الدستور المصري. 

وال يجااااوز للجهااااة المختصااااة برعالنهااااا تمديااااد حالااااة 
ممثلاة الشاعب  الطوار  إال بموافقة الهيئاة التشار عية

رادتااااااه  فااااااالن  الفلسااااااطين   حالااااااة أجاااااااز تمديااااااد وا 
 موافقااااااة بعااااااد أخاااااار   يومااااااا   ثالثااااااين لمااااااد  الطاااااوار  
 ثلثاااااااا  بأغلبيااااااااة الفلسااااااااطين  التشاااااااار ع  المجلاااااااا 
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( أجااز 2014أعضائه. وكهلك الدساتور المصاري )
 أعضاااء عادد ثلثاا  موافقاة تمدياد حالاة الطااوار  بعاد

هامجل  الشعب لمد  ثالثاة أشاهر إضاافية    كاان وا 
 مجلاااا  علاااا  األماااار يعاااارض قااااائ   غياااار المجلاااا 
 للموافقة.  الوزراء

( فا  2012وكهلك األمار نظا  الدساتور المصاري )
( مااااد  إعااااالن حالااااة الطااااوار   وجاااااء 148الماااااد  )

 سااتة تتجاااوز ال محاادد  لمااد  إعالنهااا فيهااا  اويكااون 
 موافقاااة بعاااد مماثلاااة أخااار   لماااد  إال تماااد ال أشاااهر 
عاااااا ا. مااااا  اإلشاااااار  إلااااا  أن  اساااااتفتاء فااااا  الشااااعب

  لاااا  ياااان  علاااا  1971الدسااااتور المصااااري للعااااا  
( بالن  علا   148هه  المد   واكتف  ف  الماد  )

 الطاااوار   حالاااة إعاااالن يكاااون  األحاااوال جميااا  اوفااا 
 مجلااا  بموافقاااة إال مااادها يجاااوز وال محااادود   لماااد 

الشااااعبا. بينماااااا خاااااال الاااان  الدساااااتوري والقاااااانون  
القيااااد الزمناااا  لحالااااة الطااااوار  األردناااا  ماااان تنظااااي  

 سواء مد  إعالنها أو تمديدها.

وبك  األحوال ال يجوز أن تتجاوز مد  إعالن حالاة 
الطاااااااوار  الظااااااارو  االساااااااتثنائية التااااااا  اساااااااتدع  
إعالنهااا؛ حتاا  ال تسااتخدمه الاادول لتعطياا  أو تقييااد 

  2007)لحااار   ممارساااة حقاااو  اإلنساااان وحر اتاااه
363-364). 

بانقضاااااااء المااااااد  الزمنيااااااة  وتنتهاااااا  حالااااااة الطااااااوار  
المحااااادد  لسااااار انها أو انتهااااااء الظااااار  االسااااااتثنائ  
الااهي أعلناا  ألجلااه أيهمااا أقاارب. ويعلاان عاان وقااق 
العما  بقاانون الطاوار  وانتهائاه بنااء  علا  قارار ماان 

/ج( مااان 2مجلااا  الاااوزراء األردنااا  حساااب المااااد  )
  أو رئااااي  الجمهور ااااة 1992قاااانون الاااادفا  للعاااا  
( مااااان قااااااانون الطااااااوار  2لماااااااد  )المصااااار ة وفقااااااا  ل

المصااااااري  بينمااااااا لاااااا  تتعاااااارض الاااااان  الدسااااااتوري 
 الفلسطين   ومقابله العراق  لهلك بشك  صر د.

 القيد الرقاب   .ج 

تعتبار حالاة الطاوار  مان الظارو  االساتثنائية التا  
ياااات  فيهااااا تقييااااد الحقااااو  والحر ااااا   وحرصااااا  علاااا  
ة عد  االعتداء عليها أو تجاوزها  ال بد مان ممارسا

الرقاباااااة عليهاااااا  وبالعااااااد  تخاااااّول الهيئاااااة التشااااار عية 
الرقاباااااة علااااا  كافاااااة اإلجاااااراءا  التااااا  تااااا  اتخاههاااااا 
ضااااامن حالاااااة الطاااااوار . وماااااند القاااااانون األساسااااا  

 التشااااار ع  ( للمجلااااا 2003الفلساااااطين  المعااااادل )
 اإلجاااااراءا  مراجعاااااة كافاااااة السااااالطة التقدير اااااة فااااا 

 لااةحا أثناااء اتخااه  التاا  بعضااها أو كلهااا والتاادابير
 المجلااا  يعقاااد  اجتماااا  أول لاااد  وهلاااك الطاااوار  

 التمدياااد جلساااة فااا  أو الطاااوار   حالاااة إعاااالن عقاااب
 االسااااتجواب ولديااااه الحاااا  فاااا  إجااااراء أسااااب  أيهمااااا
وكااهلك األماار المشاار  العراقااا   .الشااأن بهااها الااالز 

أشاااااار إلااااا  ضااااارور  قياااااا  رئاااااي  مجلااااا  الاااااوزراء 
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بعاااارض اإلجااااراءا  المتخااااه  خااااالل مااااد  الطااااوار  
( يوماااا  مااان تاااار خ 15علااا  مجلااا  الناااواب خاااالل )

 إنهائها. 

بينمااا تكااون الرقابااة فاا  الحالااة المصاار ة علاا  قاارار 
حالااة الطااوار  هاتااه ولااي  اإلجااراءا  التاا  اتخااه  

( ماان القااانون 2  حالااة الطااوار   فالماااد  )أثناااء فتاار 
المعاااادل لقااااانون الطااااوار   1972( لساااانة 37رقاااا  )

  نصاا  علاا   1958( لساانة 162المصااري رقاا  )
ايجاااب عااارض قااارار حالاااة الطاااوار  علااا  المجلااا  
خاااالل الخمساااة عشااار يوماااا  التالياااة؛ ليقااارر ماااا يااارا  
ها كااااان مجلاااا  الشااااعب ماااانحال  يعاااارض  بشااااأنه  وا 

الجدياااد فااا  أول اجتماااا  لاااه  األمااار علااا  المجلااا  
ها لاااا  يعاااارض القاااارار علاااا  مجلاااا  الشااااعب فاااا   وا 
الميعااااد المشاااار إلياااه أو عااارض ولااا  يقااار  المجلااا  

 اعتبر  حالة الطوار  منتهيةا. 

وبنااااء  علااا  الااان  السااااب  يمكااان مالحظاااة وجااااود 
اخاااااااااتال  فااااااااا  صاااااااااياغة النصاااااااااو  الدساااااااااتور ة 
الفلسااطينية والعراقيااة ماان جهااة والمصاار ة ماان جهااة 

   أمااا الحالااة الفلسااطينية والعراقيااة فقااد منحاا  أخاار 
الهيئااااة التشاااار عية الساااالطة التقدير ااااة لمراجعااااة كافااااة 
اإلجااراءا  التاا  تاا  اتخاههااا خااالل حالااة الطااوار   

 شاااعبالبينماااا فااا  الحالاااة المصااار ة ألزمااا  مجلااا  
مراجعااة إعااالن الطااوار  هاتااه دون اإلجااراءا  التاا  

ة الطااااوار  تاااا  اتخاههااااا  وبالتااااال  فقااااد تنتهاااا  حالاااا

بالحالة المصر ة بقو  القانون فا  حاال عاد  عارض 
قرار إعالن حالة الطاوار  علا  مجلا  الشاعب فا  
الماااد  التااا  حاااددها المشااار  أو عرضااا  علياااه ولااا  
يواف  عليها  إضافة إل  إمكانية انتهائهاا بقارار مان 

)الكفااااااااو ن  رئااااااي  الجمهور اااااااة كماااااااا أشاااااارنا ساااااااابقا  
1995  108-110). 

الساايا   تجاادر اإلشااار  إلاا  أن نصااو  وفاا  ها  
القااانون األساساا  لاا  تلااز  الساالطة التنفيهيااة بعاارض 
اإلجاااراءا  والتااادابير التااا  تااا  اتخاههاااا أثنااااء حالاااة 
الطااااااوار  علاااااا  المجلاااااا  التشاااااار ع   باااااا  منحاااااا  
للمجلاا  التشاار ع  الحاا  فاا  مراجعتهااا سااواء كلهااا 
أو بعضااها. لكاان ياار  الاابعض بااأن المجلاا  وأثناااء 

لاجااراءا  المتخااه  فاا  حالااة الطااوار  ال مراجعتااه 
يملك صالحية إقرار أو حتا  إلتااء هاه  االجاراءا  
والتااااادابير المتخاااااه  فاااااا  هاااااه  الفتااااار ؛ ألن المشاااااار  
الدساااااتوري إها قصاااااد هلااااااك ساااااين  عليهاااااا بشااااااك  
 صاااار د ضاااامن النصااااو  الدسااااتور ة ها  العالقااااة

 .(55  2015)خلي  

جااراءا  و ثاور هناا التسااؤل حاول اساتمرار ة هاه  اإل
والصااااااالحيا  المتخااااااه  ماااااان الاااااارئي  فاااااا  الحالااااااة 
الفلساااطينية أثناااااء حالااااة الطاااوار   ومااااد  امتاااادادها 
إل  ما بعاد هاه  المرحلاة االساتثنائية  فاالبعض يار  
بضاارور  التفر اا  بااين اإلجااراءا  والتاادابير المتعلقااة 
بتعلياا  نصااو  القااانون األساساا  الفلسااطين  بااأن 
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عتبار كاشافا  ولاي  تصار  الارئي  فا  هاه  الحالاة ي
منشئا  لهها التعليا   وأن إنهااء حالاة الطاوار  يعنا  
إنهاااء العماا  بتعلياا  أحكااا  هااها القااانون األساساا . 
أماا بالنساابة لاجاراءا  األخاار  التا  يتخااهها رئااي  

تاااااازول  الو السااااالطة الفلساااااطينية أو الحكوماااااة تبقااااا  
بانتهااااء حالاااة الطاااوار   ويحااا  للمجلااا  التشااار ع  

  2015خلياااا  ) أول اجتمااااا  يعقااااد مراجعتهااااا فاااا  
56). 

أماااااا المشااااار  األردنااااا  فلااااا  يلاااااز  السااااالطة التنفيهياااااة 
عرض اإلعالن واإلجراءا  الت  تا  اتخاههاا خاالل 
فتاااار  الطااااوار  علاااا  الهيئااااة التشاااار عية  ولاااا  تمااااند 
الهيئااة التشاار عية صااالحية إنهاااء حالااة الطااوار  أو 
التاااادخ  فيهااااا  وجاااااء فاااا  تفسااااير المجلاااا  العااااال  

ردناااااا  باألغلبيااااااة لاااااان  الدسااااااتور  اإن سااااااكو  األ
الدساااتور عااان الااان  راحاااة علااا  الجهاااة المختصاااة 
بوقاااااااق العمااااااا  بقاااااااانون الااااااادفا  عناااااااد زوال حالاااااااة 
الطاااوار  ال يعنااا  إعطااااء هاااه  الصاااالحية لمجلااا  
نمااااااا تبقاااااا  للساااااالطة التنفيهيااااااة التاااااا  لهااااااا  األمااااااة  وا 
صااالحية إعاااالن النفااااه ابتااداء ؛ ألن هاااهين األمااار ن 

وماااان طبيعااااة واحااااد   وال يجااااوز التفر اااا  متالزمااااان 
بينهماااا فااا  الحكااا  فااا  ظااا  النصاااو  الدساااتور ةا. 
وبالتال  فرن الصالحيا  الممنوحة فا  هاها السايا  
للسااااالطة التنفيهياااااة فااااا  إنهااااااء حالاااااة الطاااااوار  فااااا  
األردن أوساااااا  منهااااااا فاااااا  مصاااااار والعاااااارا ؛ ألنهااااااا 

نهائهااااا  وهاااا   المختصااااة باااارعالن حالااااة الطااااوار  وا 
عااارض قااارار إنهائاااه أو تمدياااد  علااا  غيااار ملتزماااة ب
 مجل  األمة.

أثررررر  عررررال حالررررة الطرررروارئ علرررر   .4
 الحقوق والحريات

قااد يترتااب علاا  إعااالن حالااة الطااوار  تقييااد العديااد 
من الحقو  والحر اا  وبالتحدياد المتعلقاة بالسياساية 
والمدنياااااااة  فقاااااااد يااااااات  حظااااااار التعليقاااااااا  السياساااااااية 

قياااااود والمظااااااهرا  والنشااااااطا  الحزبياااااة أو وضااااا  
علااا  المجاااال  والصاااحق واإلهاعاااا   خاااالل فتااار  
إعااااااالن حالااااااة الطااااااوار   بحياااااا  تمااااااند للساااااالطا  
ن  التنفيهياااااااة صاااااااالحيا  واساااااااعة فااااااا  تقييااااااادها  وا 

)شاااقير  اختلفااا  مااان دولاااة إلااا  أخااار  فااا  تنظيمهاااا
1997  69). 

فلااااارئي  الاااااوزراء العراقااااا  صااااااحب االختصاااااا   
بااااارعالن حالاااااة الطاااااوار  العدياااااد مااااان الصاااااالحيا  

ساااااتثنائية التااااا  نااااا  عليهاااااا أمااااار الااااادفا  عااااان اال
الساااالمة الوطنياااة  والتااا  أباحااا  لاااه سااالطة فااارض 
حظار التجاول لفتاارا  قصاير  وفقااا  لضاوابد محاادد   
وكااااااااااهلك فاااااااااارض قيااااااااااود علاااااااااا  األمااااااااااوال وحياااااااااااز  
الممنوعا   وأيضا  عل  وساائ  النقا  والمواصاال  
بمختلاااق أنواعهاااا وعلااا  المحاااال التجار اااة والناااوادي 

والنقابااااااااا  وغيرهااااااااا  وحجااااااااز بعااااااااض والجمعيااااااااا  
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األشاخا  وتااوقيفه  بعااد الحصاول علاا  أماار بااهلك 
مااااان الجهاااااا  المختصاااااة  منااااا  اساااااتعمال الساااااال  
والااهخير   واتخاااه إجااراءا  عسااكر ة وأمنيااة واسااعة  

( مااان 3وغيرهاااا مااان األماااور التااا  تناولتهاااا المااااد  )
  كااا  هلاااك وفقاااا  لضاااوابد 2004أمااار الااادفا  عاااا  

 محدد .

( ماااان قااااانون الاااادفا  األردناااا  للعااااا  4)أمااااا الماااااد  
أجاااز  لمجلاا  الااوزراء ساالطة فاارض قيااود  1992

علاااااا  حر ااااااة األشااااااخا  فاااااا  االجتمااااااا  والتنقااااااا  
واإلقامااااااة والتفتااااااي  دون التقييااااااد بأحكااااااا  القااااااانون  
واالساتيالء علا  أي أرض أو بناااء  وتحدياد مواعيااد 
فااااتد المحااااال   وا غااااال  أيااااة طاااار  أو اتجاهااااا   

رسااااااائ  والصااااااحق والمطبوعااااااا  وكااااااهلك مراقبااااااة ال
 وغيرها من األمور. 

وفااا  مصااار  لااارئي  الجمهور ااااة الحااا  فااا  وضاااا  
قيااود علاا  حر ااة األشااخا  فاا  االجتمااا  والتنقاا  

مراقبااااة الرسااااائ  والصااااحق واإلقامااااة  ماااا  إمكانيااااة 
والمطبوعاااااا  بكافاااااة أنواعهاااااا  وساااااحب التاااااراخي  

المواد القابلاة لالشاتعال  وكاهلك تحدياد أو  باألسلحة
اعيااااااد فااااااتد المحااااااال وا غالقهااااااا  باإلضااااااافة إلاااااا  مو 

   .صالحية إخالء بعض المناط 

بينماااا لااا  يتطاااّر  الااان  الدساااتوري الفلساااطين  إلااا  
صااااااالحيا  رئااااااي  الساااااالطة الوطنيااااااة الفلسااااااطينية 

خااالل حالااة الطااوار   واكتفاا  بااالن  علاا  إعالنااه 
بمرساااو  يتضاااامن المنطقاااة والهااااد  والماااد  الزمنيااااة 

 لحالة الطوار .

حمايااة الحقااو  والحر ااا  وعااد  االعتااداء  ولضاامان
عليها أثنااء حالاة الطاوار  نظما  نصاو  القاانون 
األساسااا  الفلساااطين  والدساااتور المصاااري والعراقااا  
واألردناا  والقااوانين ها  العالقااة  العديااد ماان القيااود 
الضااامنة لحمايااة حقااو  األفااراد وحر اااته  أثناااء فتاار  

 صة.حالة الطوار  المعلنة من الجها  المخت

فالقاانون األساسا  حصار إمكانياة فارض قياود علاا  
حقااو  األفااراد وحر اااته  ضاامن حالااة الطااوار  بااأن 
تكااون بالقاادر الضااروري لتحقياا  هااد  الحالااة التاا  
تواجهها الدولاة بموجاب المرساو . وماند كا  فارد تا  
توقيفااااااه بموجااااااب هااااااه  الحالااااااة أن يوّكاااااا  محاميااااااا   

ائاب العااا  وكاهلك أن يراجا  قارار توقيفااه مان قبا  الن
أو المحكمة المختصة خالل ماد  ال تتجااوز خمساة 

 عشر يوما  من تار خ التوقيق.

بينمااااا أجاااااز قاااااانون الطااااوار  المصااااري للشاااااخ   
المعتقاا  أن يااتظل  أمااا  محكمااة أماان الدولااة العامااة 
مااان أماااار االعتقااااال  والتاااا  تتشااااك  لتايااااا  إعااااالن 
حالااة الطااوار   إها انقضاا  ساااتة أشااهر ماان تاااار خ 

رار توقيفااه فاا  حااال لاا  ياات  اإلفااراج عنااه. صاادور قاا
مااا  اإلشاااار  إلااا  أن النصاااو  القانونياااة المصااار ة 
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مّيااز  فاا  حالااة إنهاااء حالااة الطااوار  بااين القضااايا 
التااااا  ارتكباااااا  فاااااا  حالااااااة الطااااااوار  وأحيلاااااا  إلاااااا  
المحاااك  االسااتثنائية امحاااك  أماان دولااةا والتاا  تنشااأ 
بشاااك  خاااا  لمتابعاااة كافاااة القضاااايا ها  العالقاااة 

ساااار ان حالااااة الطااااوار   وبااااين تلااااك القضااااايا التاااا  ب
ارتكبااا  فااا  حالاااة الطاااوار   ولااا  تحااا  إلااا  قضااااء 
أمن الدولة  حيا  تحاال إلا  المحااك  العادياة  وفقاا  

 ( من قانون الطوار .20-19للمادتين )

( مااان قاااانون الااادفا  األردنااا  أجااااز  8أمااا المااااد  )
لكاا  شااخ  جاار  توقيفااه أو القاابض عليااه بموجااب 

القاااانون أو تااا  وضااا  الياااد علااا  مالاااه أن يقاااد  هاااها 
طعنااا  لااد  محكمااة العاادل العليااا  باا  وأجاااز  تقاادي  
طعااان مااار  ثانياااة فااا  حاااال تااا  رد الطلاااب فااا  المااار  

 األول   طالما كان األمر المطعون فيه قائما .

بينمااا تعااّرض الاان  الااوارد فاا  أماار الاادفا  العراقاا  
  التا  بشك  عا  لخضاو  كافاة القارارا  واإلجاراءا

قااا  بهااا رئااي  الااوزراء خااالل حالااة الطااوار  لرقابااة 
محكماااااااة التميياااااااز  ومحكماااااااة التميياااااااز فااااااا  إقلاااااااي  
كردساتان فيمااا يتعلاا  باارجراءا  الطااوار  فاا  نطااا  
اإلقلاااي   ولهاااا الحاااا  فااا  إلتاااااء االجاااراءا  وتقر اااار 
بطالنهاااااااا وعاااااااد  مشاااااااروعيتها أو إقرارهاااااااا  دون أن 

للجاوء إليهاا  تتضمن نصا  صر حا  يخّول األطارا  ا
أو تحدياااد هاااه  ا لياااة  باساااتثناء المااااد  الرابعاااة مااان 
ها  القاااااانون التااااا  نصااااا  علااااا  عااااارض القااااارارا  

واألواماار الصاااادر  بتوقيااق أو حجاااز األشاااخا  أو 
أمااااواله  التاااا  تتخااااه بموجااااب أحكااااا  قااااانون الاااادفا  

( ساااااااعة ماااااان 24علااااا  قاضاااااا  التحقياااااا  خااااااالل )
 اتخاهها.

الناظماااااة لحالااااااة  فالنصاااااو  الدساااااتور ة والقانونيااااااة
الطاااااوار  أباحااااا  ل فاااااراد بعاااااض ا لياااااا  الهادفاااااة 
لحمايااة حقااوقه  وحر اااته  ضااد اإلجااراءا  المتخااه  
بحقهااااااا  مااااااان السااااااالطا  المخولاااااااة بااااااارعالن حالاااااااة 
الطاااوار   ولكااان لااا  تتعااارض لماااد  رقاباااة القضااااء 
علاااا  اإلعااااالن هاتااااه  إال أن القضاااااء اسااااتقر علاااا  

عااان نطاااا  اعتبااار  مااان أعماااال الساااياد  التاا  تخااارج 
)أحمااااااد  رقابااااااة القضاااااااء؛ لتميزهااااااا بطاااااااب  سياساااااا 

2011  288). 

وهااها مااا أكااد  قاارار المحكمااة العليااا األردنيااة بتااار خ 
  الااهي جاااء فيااه  اأقااّر  المحكمااة أن 5/2/1977

حالااة الطااوار  تبااّرر تخو اا  الهيئااة التنفيهيااة ساالطة 
تقدير اة واساعة الماد  والنطاا  دون تخو ا  القضااء 

عل  ما تتخه  من إجراءا  فا  هاها سلطة التعقيب 
الشأن؛ ألن هلاك يقتضا  تاوافر معلوماا  وعناصار 
وماااااواز ن تقااااادير مختلفاااااة اإلنتااااااج للقضااااااء  وتبااااارر 
المحكماااة هلاااك باااأن اعتباااارا  المالءماااة تجعااا  مااان 
غير المناساب طار  هاه  المساائ  علناا  فا  سااحا  

 .(84-83  2005)المجال   القضاءا
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أما القضاء الدستوري فيراقب بشك  عا  علا  ماد  
ويحكااا  اتفاااا  هاااه  القااارارا  بقاااوانين مااا  الدساااتور  

بعااااااد  دسااااااتور ة المخاااااااالق منهااااااا  و رتااااااب ا ثاااااااار 
 القانونية حسب النظا  القانون  لك  دولة.

وفاا  هلااك جاااء حكاا  المحكمااة الدسااتور ة المصاار ة 
قضااااااااائية  بتااااااااار خ  15( لساااااااانة 17العليااااااااا رقاااااااا  )

( ماان المااااد  1  بعااد  دسااتور ة البناااد )3/6/2013
( مااااان قااااارار رئاااااي  الجمهور اااااة بالقاااااانون رقااااا  39)
ماان تخو اا  رئااي  الجمهور ااة  1958( لساانة 162)

التاااارخي  بااااالقبض واالعتقااااال بتفتااااي  األشااااخا  
واألماااااكن دون التقيااااد باااارهن قضااااائ  مساااابب؛ ألنااااه 
يهاادر حر ااا  المااواطنين ويشااك  خرقااا  لمباادأ سااياد  

ي يعااااااد أسااااااا  الحكاااااا  فاااااا  الدولااااااة  القااااااانون الااااااه
وأضااااااااف  اإن قاااااااانون الطاااااااوار  يعاااااااال  أوضااااااااعا  
اسااتثنائية متعلقااة بمواجهااة نااهر خطياار  تتهاادد معهااا 
المصالد القومية بما قد ينال مان اساتقرار الدولاة أو 
ن حالااة  تعاارض أمنهااا وسااالمتها لمخاااطر داهمااة  وا 
الطااااااوار  بااااااالنظر إلاااااا  مااااااداها وطبيعااااااة المخاااااااطر 

ا ال تالئمهااااااا أحيانااااااا التاااااادابير التاااااا  المرتبطااااااة بهاااااا
تتخااهها الدولااة فاا  األوضااا  المعتاااد   هلااك أنااه ال 
يجااااوز أن يتخااااه قااااانون الطااااوار  الااااهي رّخاااا  بااااه 
طالقااه  الدسااتور هر عااة إلهاادار أحكامااه ومخالفتهااا وا 
ماااااان عقالهااااااا  إه إن قااااااانون الطااااااوار  يطاااااا  علاااااا  
طبيعته كعم  تشر ع  يتعين عليه أن يلتاز  بأحكاا  

ور كافاااااة  وفااااا  مقااااادمتها حقاااااو  الماااااواطنين الدسااااات
 وحر اته ا.

 خاتمة .5

تعتبار حالاة الطااوار  إحاد  الحاااال  الاوارد  ضاامن 
والتاااااا  ياااااات  تقنينهااااااا  نظر ااااااة الظاااااارو  االسااااااتثنائية
تشاار  لمواجهااة بحياا    بالعاااد  ماان خااالل الدسااتور

خطاار معااين حااال وجسااي  تعاصاار  الدولااة  بموجبهااا 
األحكاااا  الدسااااتور ة يحااا  للساااالطة التنفيهياااة تجميااااد 

والتشاااااااار عية العاديااااااااة بشااااااااك  مؤقاااااااا  بمااااااااا يخااااااااد  
المصاالحة العليااا لمواجهااة هااها الظاار  الطااار . وال 
باااد إلعالنهاااا تاااوافر العدياااد مااان القياااود الموضاااوعية 
والشاااااكلية  كااااااأن تعاصاااااار الدولاااااة غاااااازو مساااااالد أو 
كاااااوار  طبيعاااااة أو غيرهاااااا مااااان الحااااااال  المحااااادد  

لااااا  سااااابي  بااااان  الدساااااتور أو القاااااانون الاااااوطن  ع
الحصااااار ولاااااي  المثاااااال  و ااااات  إعالنهاااااا مااااان قبااااا  
أشاااااااخا  محاااااااددين بااااااان  الدساااااااتور أو القاااااااانون 
المااانظ  لهاااا  وقاااد تكاااون جهاااة تشااار عية أو تنفيهياااة  
و ااات  إعالنهاااا لماااد  زمنياااة محااادد  بااان  تشااار ع . 
علااا  أن يااات  عرضاااها علااا  الهيئاااة التشااار عية لاااد  

 أول اجتما  لها عقب إعالن حالة الطوار .

السااااالطة المختصاااااة بااااارعالن حالاااااة الطاااااوار  تمااااند 
العدياااد مااان الصاااالحيا  ومااان ضااامنها تقيياااد حر اااة 
الفرد وحقوقه  لكن يت  هلك ضامن ضاوابد محادد   
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بان  القااانون  وتخضا  لمراجعااة الهيئاة التشاار عية  
إال أن الاااااااان  الدسااااااااتوري الفلسااااااااطين  لاااااااا  ياااااااانظ  
الصااالحيا  الممنوحااة للجهااة المختصااة برعالنهاااا  

ثتااار  قانونياااة عناااد تطبيقهاااا علااا  أرض مماااا يشاااّك  
الواقااااا  لعاااااد  معرفاااااة ماااااد  حجااااا  الصاااااالحيا  أو 

 حدودها.

ويقاا  العاابء األكباار فاا  الرقابااة علاا  هااه  األعمااال 
علاااا  المحكمااااة اإلدار ااااة  أمااااا المحكمااااة الدسااااتور ة 
تبح  فقاد ماد  انساجا  اإلجاراءا  المتخاه  خاالل 
حالااة الطااوار  ماان الجهااا  المختصااة بااهلك ماا  مااا 

 د من تقييدا  ضمن نصو  الدستور.ور 
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 (2018/5) فئة موسوعة القانون الدستوري العربي املقارن -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -أوال

 االتفاقيا  الدولية  -أ

 والسياساااية المدنياااة باااالحقو   الخاااا  الااادول  العهاااد 
  1966ديساامبر/كااانون  16 فا  اعتمااد) 1966لعاا  

  1976آهار/ مااااار   23ودخاااا  حيااااز النفاااااه فاااا  
 األول  المجلااااد دولياااة  صاااكوك مجموعاااةنشااار فااا  
 رقااااااااااااااا   1993 نيو اااااااااااااااورك  المتحاااااااااااااااد   األمااااااااااااااا 
 (.A.94.XIV-Vol.1, Part 1    28المبي 

  1950لعاااااا   األوروبياااااة لحقاااااو  اإلنسااااااناالتفاقياااااة 
  1950تشاار ن الثااان / نااوفمبر  4)اعتمااد  بتااار خ 

 (.1953أيلول/ سبتمبر  3ودخل  حيز النفاه ف  
 1969لعاااااا   مر كياااااة لحقاااااو  اإلنسااااااناالتفاقياااااة األ 

  1969تشر ن الثاان / ناوفمبر  22)اعتمد  بتار خ 
 (.1978ودخل  حيز النفاه ف  تموز/ تموز 

 التشر عا   -ب

  الوقاائ  (2003)القانون األساس  الفلسطين  المعادل  
 .19/3/2003بتار خ   الفلسطينية  عدد ممتاز

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

 ( 2014)المصري ستور الد 

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

  (2005) العراق الدستور  
www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=ar 

   1992( لسنة 13رق  ) (األردن )قانون الدفا  
http://jordanlegalcenter.blogspot.com/2016/06/13-1992.html 

  رقااا  ابشاااأن حالاااة الطاااوار ا )لمصاااري( قاااانون بقااارار
  28/9/1958 صااااادر فاااا   1958لساااانة  (162)

)بياناا   فر عل  شابكة قاوانين الشار  متو وتعديالته  
 .النشر غير ظاهر (

  ( 1رقا  ) (العراقا )أمر الدفا  عن الساالمة الوطنياة
  2004لسنة 

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/16450.html  

   عااااااا ( ل18رقاااااا  ) (الفلسااااااطين )المرسااااااو  الرئاساااااا 
بتاااااار خ   (48)الوقاااااائ  الفلساااااطينية  عااااادد   2003

5/10/2003. 
   سااااااانة( ل9رقاااااا  ) (الفلساااااااطين )المرسااااااو  الرئاساااااا 

بتاااااار خ   (71)الوقاااااائ  الفلساااااطينية  عااااادد   2007
14/6/2007. 

 األحكا  القضائية  -ج

 (  لسانة 1حك  المحكمة الدستور ة العليا المصر ة رقا )
  المكتااااب الفناااا   30/1/1993قضاااائية  بتااااار خ  15
 .417   2  الجزء  5

 (  74حكااا  المحكماااة الدساااتور ة العلياااا المصااار ة رقااا )
  المكتاااااب 15/1/2006قضاااااائية  بتاااااار خ  23لسااااانة 
 .2  الجزء  11الفن   

 (  146حكاا  المحكمااة الدسااتور ة العليااا المصاار ة رقاا )
  المكتاااااااب 4/1/2009قضاااااااائية  بتاااااااار خ  25لساااااانة 
 .1250   2  الجزء  12الفن   

  ( 17) حكاا  المحكماااة الدساااتور ة العلياااا المصااار ة  رقااا
 .3/6/2013 بتار خ قضائية  15 لسنة

 :المراجع -ثانيا

  اتشاار عا  الضاارور  دراسااة  .2014هي   تونصااير. ا إباار
أطروحااااة  .مقارناااة باااين الدسااااتور الجزائاااري والمصاااريا
 ماجستير ف  القانون   جامعة محمد حيدر.

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=ar
http://jordanlegalcenter.blogspot.com/2016/06/13-1992.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/16450.html
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 .سلطا  رئي  الدولة ف  إعاالن 2011 أحمد  أحمد .
وزار  ) مجلااااة  العااااادلحالااااة الطااااوار  دراساااااة مقارنااااة. 

 .279-288  34  عدد (العدل ف  السودان
 . نظر اااااااااة الظااااااااارو  ا .2016 جااااااااابورب   إساااااااااماعي

  االستثنائية وضوابطها ف  القاانون الدساتوري الجزائاري 
-31   عاادددفاااتر السياسااية والقااانون دراسااة مقارنااةا.  

44. 
   االسااااتثنائية الظاااارو  نظر ااااةا. 2007. أمياااار جاساااا 

 تكر اااا  جامعاااة مجلااااة. االمعاصااار  تطبيقاتهااااا وبعاااض
 .264-237  8 عدد  14 اإلنسانية للعلو 

  .االتنظاي  الدساتوري والقاانون2010الحسين   مالك .  
إلعااااالن حالااااة الحاااارب وحالااااة الطااااوار  فاااا  العاااارا .ا 

كليااة القاانون فاا  الجامعااة المستنصاار ة ) مجلاة الحقااو  
 .451-431  9-8  عدد 3 (العراقية

  . صااالحيا  الساالطة التنفيهيااة ا. 2015خلياا   عاصاا
السااااااالطة الفلساااااااطينية كحالاااااااة وامتيازاتهاااااااا وحااااااادودها  

دراسااااااااا  فاااااااا  النظااااااااا  الدسااااااااتوري . فاااااااا   ادراسااااااااية
. بيرز    كلياة الحقاو  واإلدار  100-13  الفلسطين 

 العامة  جامعة بيرز  .
  . حاااااااال  الطااااااوار  وضاااااامانا  . 1997شااااااقير  رز

المؤسساااة . را  هللا  احتااارا  الحقاااو  السياساااية والمدنياااة
 امواطنا.الفلسطينية لدراسة الديمقراطية 

 .االتنظااي   .2014 الشااكراوي  علاا   إسااماعي  البااديري
مجلاااااة  .األنظماااااة االساااااتثناء دراساااااة مقارناااااة القاااااانون 

جامعااااة ) المحقاااا  الحلاااا  للعلااااو  القانونيااااة والسياسااااية
   .101-8  3  عدد 6 (العرا  -باب 

  .اسالطا  الضابد اإلداري فا   .2013العاوور  بشير
أطروحاة  .الفلساطين االظرو  االستثنائية ف  التشار   

 ماجستير ف  القانون  جامعة األزهر.

  . احالااااااة 2014فااااااار   عبااااااد الشااااااهيد ساااااانان حااااااات .
الطوار  بموجب أمر الدفا  عان الساالمة الوطنياة رقا  

مجلاة مركاز والرقابة القضاائية عليهاا.ا  2004لسنة  1
 .200-175  9  عدد (العرا ) دراسا  الكوفة

  .اصااالحيا  الضاابد اإلداري  .1995الكفاااو ن  أحمااد
ةا. ف  التشر   األردن   دراسة مقارنف  حالة الطوار  

 أطروحة ماجستير ف  القانون  الجامعة األردنية.
  .احالااااة الطااااوار  فاااا  2007لحاااار   عبااااد الاااارحمن .

 مجلااة الحقااو  الجزائاار  هاا  زالاا  مبااررا  اسااتمرارها.ا 
 .370-357  1  عدد 31( الكو  )

  .االرقابااة علاا  أعمااال ساالطة  .2005المجااال   أحمااد
الطاااوار  فاااا  ظاااا  حالااااة الطااااوار  فاااا  األردن دراسااااة 

أطروحة ماجساتير فا  القاانون  جامعاة عماان  .مقارنةا
 العربية.



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  


