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مقدمة العدد

عىل طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة
تؤكد »مســاواة« عىل أن غايتها من إصدار جملة »العدالة والقانون« تكمن يف تشجيع فكرة التعليق 
عــىل األحكام والقرارات القضائية، وفقًا للضوابط واملعايري القانونية ذات الصلة، عماًل بالقاعدة 

الفقهية التي تعترب القرارات واألحكام القضائية عنوانًا للحقيقة، وإن مل تكن بالرضورة عينها.
وهدف »مساواة« تفعيل مبدأ علنية القضاء والوقوف عىل الوجه االمثل إلعامل قاعده تسبيب األحكام 
والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشعبية والوطنية عىل حسن أداء الوظيفه القضائية.

وتســعى »مســاواة« إىل إثراء احلوار القانوين وإغنائه بغية حتقيق العدالة، وإغناء التجربة القضائية 
يف تفســري أحكام القانون، وإعطاء الوصف األدق ملقاصــد ومعاين النصوص والقواعد القانونية 

والترشيعات، وإنزال القاعدة القانونية املالئمة عىل وقائع النزاع املرفوع إىل القضاء.
وتعتقد »مساواة« أن عملية التعليق عىل األحكام القضائية تلعب دورًا هامًا يف لفت انتباه املرشع اىل 
مواطن اخللل والضعف والتناقض يف القوانني واالنظمة السارية، ليقوم بدوره بإجراء التعديالت 
الالزمة والرضورية لتوحيد رزمة القوانني واالنظمة، بام يضمن دســتوريتها وتطابقها وانسجامها 
كمدخل أساس لتجسيد مبدأ سيادة القانون وحفظ األمن املجتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطني 

مبدأ استقالل القايض، وبناء دولة املؤسسات والقانون.
و»مســاواة« ال تستهدف بأي حال التجريح الشخيص أو النقد السلبي، بقدر ما تنطلق يف مسعاها 
هــذا من كافة اإلعتبارات التــي أمجع عليها فقهاء القانون والقضــاء، والكامنه وراء التعليق عىل 

األحكام والقرارات القضائية.
ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« 
بني أيدي السادة القضاة واملحامني والعاملني بالقانون، تعرب عن اجتهادات وأفكار ورؤى أصحاهبا 
ومقدميها، ويف ذات الوقت تشــكل تعميقًا وتطويرًا للحوار القانوين والفكري اهلام والرضوري 
لتوحيد املفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة واملحامني الفلســطينني وكافة املشتغلني 

بالقانون، من رؤساء ووكالء نيابة وأساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق وغريهم.
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وهذا ما يصبوا إليه املركز الفلســطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مســاواة«، يف إطار سعيه احلثيث 
يف العمل عىل بناء قضاء فلســطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور ورســالة 
املحامني الفلســطينني ونقابتهم يف صيانة مبدأ سيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق جمرب للنجاح 
يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.وها نحن يف »مساواة« نصدر العدد السادس والثالثون من جملة 
»العدالــة والقانون« عدد خاص« والذي يتضمن التعليق عىل القرارين بقانون 16 و17 لســنة 2019 
والقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية، والتعليق عىل احلكم الصادر عن املحكمة 
الدستورية يف الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 2019 واحلكم الصادر عن حمكمة استئناف خانيونس يف 
االستئناف الرشعي رقم 177 لسنة 2019 واحلكم الصادر عن حمكمة صلح رام اهلل يف الطلب اجلزائي 
رقم 14 لسنة 2019 وحكمها اجلزائي رقم 12 لسنة 2019 اىل جانب تناول استمرار توقيف املتهم/ة 
بعد انقضاء ستة اشهر عىل التوقيف، واملشاركة املجتمعية يف مكافحة الفساد بوصفها رضورة واحتياج 

قدمها قضاة وقانونيون وأساتذة قانون خمتصني من كل من مرص واألردن وفلسطني.
وباعث »مساواة« عىل ذلك هو فتح حوار جمتمعي يستهدف الوقوف عىل رؤية مؤسسات املجتمع املدين 
ودورها وجهودها، لدعم عملية املصاحلة من خالل التوافق الوطني بشأن مجلة من املوضوعات واملحاور 
التي يوفر التوافق بشأهنا فرصًة حقيقية، وجدية إلنجاحها وصواًل اىل جتسيد عدالة انتقالية كفيلة بضامن 
تعويضًا عاداًل ونزهيًا لضحايا اإلنقسام وإعامل التقييم واملسائلة يف استمرار إشغال الوظيفة العامة من قبل 
من بارشوا إشغاهلا يف ظل اإلنقسام وآليات العدالة االنتقالية املالئمة،  لترسيع عملية املصاحلة، وآليات 

املحاسبة عن انتهاكات حقوق االنسان يف ظل اإلنقسام وضامن محايتها واحرتامها يف ظل املصاحلة.
ويف هذا الســياق متثل مراجعة الترشيعات واألحكام القضائية الصادرة يف ظل اإلنقسام،  لتعديل 

أو إلغاء تلك التي قد تشكل من وجهة نظر مؤسسات املجتمع املدين معوقًا يف إنجاح املصاحلة.
 وإســهامًا من »مســاواة« يف تفعيل النقاش واحلوار القانوين املتصل بتلك الترشيعات واألحكام 
الصادرة يف ظل اإلنقســام،  ووضع خمرجاته امام ممثيل مؤسسات املجتمع املدين، ليشكل معينًا هلم 
لتحديــد رؤيتهم ودورهم يف حث خمتلف االطراف الرســمية ذات الصلة عىل تعديل أو إلغاء ما 

يشكل منها عائقًا أمام حتقيق املصاحلة لغاياهتا وأهدافها. 
وترى »مســاواة« يف إصدارها هلذا العدد اخلاص من العدالة والقانون، والذي يتضمن اجتهادات 
وآراء قانونية متخصصة حملية واقليمية، تناولت بالبحث والتعليق عددًا من الترشيعات واألحكام 
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القضائية الصادرة يف ظل اإلنقســام ما يسهم يف إنجاح حوار مؤسسات املجتمع املدين بشأهنا، بام 
يمكنها من حتقيق دورًا اجيابيًا وبناًء يف إنجاز املصاحلة وضامن استمراريتها وحتقيق اهدافها.

 وتنوه »مساواة« إىل أن دورها هذا يأيت يف سياق تنظيمها للقاءات حوارية جمتمعية عامة ومتخصصة 
تبني رؤية مؤسســات املجتمع املدين بشان حماورها اخلمس املشار إليها أعاله، وذلك بالتعاون مع 
برنامج سواســية 2 ، وبمشاركة خرباء دوليني لغايات الوقوف عىل النامذج الدولية املتبعة يف دول 
واجهت أزمات مماثلة هبذا القدر ـــأو ذاك يف أزمة اإلنقســام الذي ال زلنا نعاين منها يف فلسطني، 
واســتفادة مؤسســات املجتمع املدين خاصة وســائر القوى والفعاليات السياسية عامة من تلك 

التجارب، بوقوفها عىل مدى مالئمتها لالحتياج الوطني الفلسطيني. 
وتذكر »مساواة« بأهنا ستتقدم اىل أصحاب القرار السيايس واحلزيب بأوراق موقف تعكس وجهة نظر 
مؤسسات املجتمع املدين ملتطلبات وآليات إنجاح املصاحلة وإنجاز عدالة انتقالية عادلة ومنصفة، 
تسهم يف تعزيز السلم األهيل والوحدة املجتمعية سندًا اىل ما ستوثقه »مساواة من آراء ومقرتحات 

ومطالب ممثيل مؤسسات املجتمع املدين.
وتأمل »مســاواة« أن حيقق العدد السادس والثالثون من جملتها »العداله والقانون« الغاية املرجوة 
منه، وهي عاقدة العزم عىل االستمرار يف مواصلة إصدارها إىل جانب شقيقتها »عني عىل العدالة«.

"مساواة"
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القراران بقانون 16 و17 لسنة 2019

والتعليق عليهام
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تعليق عىل القرارين بقانون 16، 17 لسنة 2019
ختفيض سن تقاعد القضاة وإنشاء جملس أعىل إنتقايل

نظرة حتليلية نقدية
هل يمكن أن يولد إصالح من رحم املخالفة 

الدكتور فتحي فكري - أستاذ القانون العام - كلية احلقوق – جامعة القاهرة

  ستسطر السجالت أن تاريخ 15 يوليو 2019 من األيام الفارقة يف مسرية القضاء الفلسطيني، ففي 
هذا التاريخ أصدر رئيس السلطة الوطنية قرارين بقانون، خفض بأوهلام سن إحالة القضاة للتقاعد

 ) القرار بقانون رقم 16 لســنة 2019 (، وأنشأ بثانيهام ما سمي بمجلس القضاء األعىل االنتقايل 
) القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 (، عاهدًا اليه بمهام أقل ما توصف به أهنا »غري مألوفة ».

  وتــردد يف تربير تلك اخلطوة احلاجة امللحة، ومنذ زمن، إلصالح القضاء، إلعادة ثقة املواطن يف 
مؤسسة العدالة، بالتأكيد عىل استقالل السلطة القضائية، ومنع التدخل يف شؤوهنا، وحتقيق العدالة 

الناجزة، بحسبان أن العدل البطيء ظلم ينبغي تنزيه القضاء عنه (1) .
  ويف إطار نظرة تقييمية للقرارين بقانون، يلزم بداية بحث مدى مرشوعية ســندمها ) أواًل( ، قبل 
التطرق ملضموهنام )ثانيًا (، لبيان مدى مسايرهتام للنصوص القانونية، وكذلك املبادىء املستقرة يف 

خصوص السلطة القضائية.
أواًل – مرشوعية سند اصدار القرارين بقانون : 

  كفتنا ديباجة القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 مؤونة االجتهاد الستخالص أساس إصدار هذا 
القرار، باإلشارة إىل أنه نتاج للامدة 43 من الدستور املعدل لسنة 2003 .

 وتكرر األمر حرفيًا يف القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 .

العوامل  من  جمموعة  تراكمت  األخرية  الفرتة  يف   « القانونية  للشؤون  الفلسطيني  الرئيس  مستشار  لسان  عىل  جاء   1
السلبية التي قادت الرئيس إلختاذ مثل هذا القرار ، أمهها تراجع نسبة ثقة اجلمهور بالقضاء فحسب اإلحصاء هي 
ترتاوح ما بني -30 %35 ، وتأخري فرص الفصل يف النزاعات بني الناس ، وبالتايل تعثر إمكانية الوصول للعدالة من 

قبل املواطنني ، ما أثار قلق الرئيس ، ودفعه إلختاذ هذا القرار بمستوي املسؤولية التي حيملها بصفته الدستورية ".
                                                                   htmi.1261388/22/07/alwatanvoice.com/article/news/2019  : انظر  
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 فهل جييز النص الدستوري (2) املذكور- حقا - سن هذين القرارين بقانون ؟ 
   من الطبيعي أن يسبق اإلجابة عىل هذا السؤال استعراض أحكام املادة املنوه عنها . 

وطبقًا للامدة 43 من القانون األســايس » 1- لرئيس الســلطة الوطنيــة يف حاالت الرضورة التي 
ال حتتمل التأخري يف غري أدوار انعقــاد املجلس الترشيعي، إصدار قرارات هلا قوة القانون، وجيب 
عرضها عىل املجلس الترشيعي يف أول جلســة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإال زال ما كان 
هلــا من قــوة القانون، أما إذا عرضت عىل املجلس الترشيعي عىل النحو الســابق ومل يقرها زال ما 

يكون هلا من قوة القانون « . 
  ويستفاد من النص أن حلول رئيس الدولة حمل الربملان يف املهام الترشيعية رهني برشطني :

- توافر الرضورة .
- عرض ما صدر من أعامل عىل املجلس النيايب وفقا للقواعد املنظمة الجتامعاته .

  وبقليل من التأمل يبني تكاثف سحابة من الشكوك حول توافر هذا الضابط أو ذاك .
  فمقتىض الرضورة وقوع حدث ما يشــكل خطرًا حااًل وجســياًم، ال يمكن مقابلته والتغلب عليه 
باإلجراءات العادية املتاحة للسلطة التنفيذية، بام ال مفر معه، وقد غاب الربملان، من السامح لرئيس 

الدولة بإصدار ما يلزم من قواعد ملواجهة الظرف الطارىء وحمارصته، متهيدًا للقضاء عليه.
  ومل يســبق إصدار القرارين بقانون وقوع اخطار باملفهوم الفائت. وال يدحض ذلك ما ُأعلن عن 
احلاجة للتصدي للخلل الذي يعرتي املنظومة القضائية يف تنظيمها وسريها من سنوات وسنوات. 
فتلك احلاجة قد تربر الدعوة لتعديل النصوص برملانيًا، ولكنها ال تقيم الرضورة كســبب ملامرسة 

رئيس الدولة للسلطة الترشيعية االستثنائية (3) . 

يري البعض أن املرشع التأسييس الفلسطيني غاب عنه النص عىل عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية بقرارات   2
التقاعد  اىل  القضاة  إحالة  اجاز  والذي   2006 لسنة   2 رقم  بقانون  القرار  اىل  بإإلشارة  ذلك  أمهية  وأكد   ، بقوانني 
واالستيداع بل وعزهلم ! ولوال رفض املجلس الترشيعي هلذا القرار ، واضطرار الرئيس الصدار مرسوم بالغائه  )القرار 

رقم )364 ( لسنة 2006 ( ، لظلت تلك اإلجراءات تطارد القضاة ، ومتس يف الوقت  ذاته حسن سري العدالة .
انظر : حممد خرض – التنظيم الدستوري يف فلسطني – 2015 – ص 113 .  

تنص املادة 100 من الدستور عىل أن يؤخذ رأي جملس القضاء األعىل " يف مرشوعات القوانني التي تنظم أي   3
شأن من شؤون السلطة القضائية بام يف ذلك النيابة العامة . وربام تبادر للذهن أن عدم مراعاة القرارين بقانون 

هلذا اإلجراء يمثل مثلبًا يضاف اىل قائمة املثالب العاقة هبام .
ويف تقديرنا أن اصدار القرارات بقوانني إبان وجود رضورة يتيح إغفال بعض اإلجراءات ، وجتاوز بعض   
األشكال . أما إذا ختلفت الرضورة فال فائدة من احلديث عن احرتام االشكال واإلجراءلت ، النه ببساطة 

يمتنع ممارسة السلطة موضع تلك القيود .
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   ومن ثم فإن ما قيل عن تطلب أوضاع الســلطة القضائيــة املراجعة ومنذ أمد، دليل ضد اصدار 
القرار، ال دعامة له ، أو ركيزه تربره . وهذا عني ما قضت به املحكمة الدســتورية العليا يف مرص، 
حينام أعلنت إنتفاء الرضورة، وبالتايل الوقوع يف محأة املخالفة الدســتورية، بالنسبة للقرار بقانون 
رقم 44 لسنة 1979 بتعديل القواعد املنظمة لألحوال الشخصية. فقد جرى هذا التعديل يف محى 
أن مرور زهاء مخسني عاما عىل صدور تلك القواعد يفرض إعادة النظر فيها لتستجيب لألوضاع 

التي استجدت عىل األرسة املرصية وتتوافق معها .
  ويف معرض طرحها لتلــك الذريعة أبانت املحكمة: “ يبني من األعامل التحضريية للقرار بقانون 
رقم 44 لســنة 1979 املطعون عليه أن األسباب التي استندت اليها احلكومة يف التعجيل بإصداره 
يف غيبة جملس الشعب، تتمثل فيام أوردته مذكرته اإليضاحية من » أن القانونني رقم 25 لسنة 1920 
ورقم 25 لســنة 1929 اخلاصني ببعض أحكام األحوال الشخصية قد ميض عىل صدورمها قرابة 
مخسني عامًا طرأ فيها عىل املجتمع كثري من التغيري املادي واألديب التي انعكست آثارها عىل العالقات 
االجتامعية األمر الذي محل القضاة عبئًا كبريًا يف ختريج احلوادث التي تعرض عليهم، وقد كشف ذلك 
عن قصور يف بعض أحكام القوانني القائمة مما دعا إىل البحث عن أحكام األحوال التي اســتجدت 
يف حياة املجتمع املرصي وذلك يف نطاق نصوص الرشيعة دون مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي 
ألي فرد من أفراد األرسة بل اهلدف من املرشوع هو تنظيم اســتعامل بعض هذه احلقوق ..«  كام أنه 
عند عرض القرار بقانون )حمل الطعن ( عىل جملس الشــعب للنظر يف إقراره ، أفصح وزير الدولة 
لشــؤون جملس الشــعب عن ماهية الرضورة التي دعت اىل إصداره بقوله » وال شك أن الرضورة 
حتتم إســتصدار قانون لتعديل األحوال الشــخصية .. وقد طال األمد عىل إستصدار هذه القوانني 
وطول األمد واســتطالة املدة هي حالة الرضورة، بل هي حالة اخلطورة فاألرسة املرصية تنتظر هذا 
اإلصالح منذ عام 1905، واللجان تنعقد وتتعثر أعامهلا ولكن دون جدوى والئحة ترتيب املحاكم 
الرشعية، والقانونان اللذان حيكامن جمال األرسة رقم )25( لســنة 1920 ورقم )25( لسنة 1929 
كالمهــا حيتاج إىل تعديل منذ صدورمها، أي منذ عامي 1920 و 1929 . اليس يف ذلك كله مدعاة 
لرضورة يقدرها ويل األمر ليصدر قرارًا ثوريًا بإصالح األرسة ؟ لو ترك األمر القرتاح قرار بقانون 
أو ملرشوع قانون وثارت حوله املناقشات وظل شهورًا وسنني فإين هي احلاجة التي تدعو إىل حتقيق 

إصالح األرسة بقرار ثوري مثل القرار بقانون املعروض .
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 » ملا كان ذلك ، وكانت األســباب سالفة البيان، وحاصلها جمرد الرغبة يف تعديل قوانني األحوال 
الشــخصية بعد أن طال األمد عىل العمل هبا رغم ما اســتجد من تغيريات يف نواحي املجتمع وإن 
جاز أن تندرج يف جمال البواعث واألهداف التي تدعو سلطة الترشيع األصلية إىل سن قواعد قانونية 
جديدة أو استكامل ما يشوب الترشيعات القائمة من قصور حتقيقاً إلصالح مرجتى إال أنه ال تتحقق 
به الضوابط املقررة يف الفقرة األوىل من املادة 147 من الدستور)اخلاصة بلوائح الرضورة (، ذلك 
أن تلك األســباب – تفيد أنه مل يطرأ – خالل غيبة جملس الشــعب – ظرف معني يمكن أن تتوافر 
معه تلك احلالة التي حتل هبا رخصة الترشيع اإلستثنائية التي خوهلا الدستور(4) لرئيس اجلمهورية 
بمقتىض املادة 147 املشار اليها ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 – إذ صدر استنادًا 

إىل هذه املادة – وعىل خالف األوضاع املقررة فيها (5) ، يكون مشوبًا بمخالفة الدستور “ (6) .
  ومل يكن رشط العرض عىل املجلس النيايب بأوفر حظًا .

  وربام بدا غريبًا التطرق لعرض القرارات بقوانني عىل الربملان وقد انقضت مدته ، وتعذر – حتى اللحظة 
إلتئام تشكيله، بسبب الرشخ الذي أمل بالوحدة الفلسطينية نتيجة لإلنقسام بني غزة والضفة الغربية .

  وبداية نؤكد عىل أن هذا اإلنقســام مســألة واقع، ال ينبغي هلا ، بحــال ، إعاقة إعامل النصوص 
الدستورية (7) . من هذا املنطلق نستطيع أن نقرر أن السلطة التأسيسية الفلسطينية، حينام قننت لوائح 
الرضورة قدرت أن تلك اللوائح ســتطرح عىل املجلس النيايب خالل فرتة معروف سقفها األعىل 

املراد دستور 1971  .  4
وفقًا لصدر املادة 147 من دستور 1971 » إذا حدث يف غيبة جملس الشعب ما يوجب اإلرساع يف اختاذ تدابري   5

ال حتتمل التأخري لرئيس اجلمهورية أن يصدر يف شأهنا قرارات هلا قوة القانون " .
وتكرر جوهر النص يف املادة 156 من دستور 2014 احلاىل .  

املحكمة الدستورية العليا ) مرص( – 4 / 5 / -1985 جمموعة األحكام - ج3 – ص 195 .  6
كانت املادة 24 /2 من قانون مبارشة احلقوق السياسية يف مرص رقم 73 لسنة 1956 تنص عىل جواز اسناد   7
اإلرشاف عىل جلان االقرتاع الفرعية لغري القضاة ، خالفًا لنص املاة 88 من دستور 1971 الناصة عىل إجراء 
الدستورية  بعدم  اإلدانة  من  االفالت  احلكومة  وحاولت   . قضائية  هيئة  من  اعضاء  إرشاف  حتت  االقرتاع 
بالتذرع بعدم كفاية أعضاء السلطة القضائية لتغطية كامل اللجان الفرعية. بيد ان املحكمة الستورية العليا – 
يف النزاع الذي طرح عليها بشأن تلك املادة - ردت هذا الدفاع موضحة » أنه إذا تطلب الدستور أمرًا فال جيوز 

التذرع باالعتبارات العملية لتعطيل حكمه بزعم استحالة تطبيقه " .
املحكمة الدستورية العليا ) مرص( – 7/8/ 2000 – جمموعة األحكام – ج9 – ص 667 .  

ويف التعليق عىل هذا احلكم راجع مؤلفنا : ثالث قضايا انتخابية للمناقشة – 2002 – ص 5 وما بعدها .  
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وقت ســنها. فوفقًا للنظام الداخيل للمجلس الترشيعي، فإن املدة الفاصلة بني الدورات الربملانية 
، والتي يمكن إعامل املادة 43 من الدســتور يف غضوهنا، ال تتجاوز الشهرين بكثري (8) . بل يمكن 
تقصري هذا الفاصل بالدعوة لدور إنعقاد غري عادي ملناقشــة القرارات بقوانني التي يقدر النواب 

خطورهتا، وبالتايل احلاجة للبت يف أمرها وتقرير مصريها بصورة عاجلة .
وهــذا التصور منطقي، ألننا بصدد اختصاص منوط بممثيل الشــعب )النواب(، بورش يف غيبتهم 
من قبل رئيس الدولة. وملا كان هذا االختصاص يمس – كقاعدة – احلقوق ويقيد احلريات، فمن 

األمهية بمكان عرضه عىل الربملان يف أقرب فرصة ليقرر ما يراه يف شأنه .
 وهكذا يتضح أن ضابطا انطالق هذا االختصاص االســتثنائي من اطاره النظري إىل حيز التطبيق 

العميل قد غابا بيقني .
وال ينبغــي الترسع بقدح هذه الرؤية بأهنا تغل يد الدولــة عن مواجهة األخطار التي قد حتدق هبا 
، حال غياب الربملان . فتحليلنا ينرصف إىل عدم جواز اســتدعاء املادة 43 من الدســتور لتخلف 
ضوابط إعامهلا، إال أن ذلك ال حيول دون اللجوء إىل نظرية الرضورة الدستورية (9) التي جتيز اختاذ 
اإلجراءات املوازية حلجم األخطار التي تفاجئ الدولة يف مسريهتا، بحسبان أن االلتزام باملرشوعية 

من شأنه هتديد وجود الدولة ذاته، بام جيرد هذا اإللتزام من جل قيمته وكامل فائدته . 
وجيل أن تطبيق تلك النظرية يقتيض حدوث خطرحال وجسيم، هيدد بقاء الدولة وكياهنا، ال جمرد 
وقوع أمر طارئ، يكفي فيه اصدار الئحة رضورة.  وال نرى ظل ملثل هذا اخلطر يف الفرض املثار.

ثانيًا -  حتليل مضمون القرارين بقانون :
ســنفتتح التحليل باحلديث عن القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 ، لنتناول فيام بعد القرار التايل 

والصادر يف ذات التوقيت .
1( القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 : 

طبقًا للامدة 16 من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي » يعقد املجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته   8
العادية السنوية عىل فرتتني مدة كل منهام أربعة أشهر تبدأ األويل يف األسبوع األول من شهر آذار )مارس( 
والثانية يف األسبوع األول من شهر أيلول أو يف دورات غري عادية بدعوة من رئيسه بناء عىل طلب من جملس 
الوزراء أو من ربع عدد أعضاء املجلس فإذا مل يدع رئيس املجلس اىل مثل هذا االجتامع يعترب االجتامع منعقدًا 

حكاًم باملكان والزمان املحددين يف طلب األعضاء أو طلب جملس الوزراء " .
حييي اجلمل – نظرية الرضورة ف القانون الدستوري – ص 13 وما بعدها .  9
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انطوى هذا القرار بقانون عىل مسألتني : 
األوىل – مدد خربة تقلد بعض املناصب القضائية أو عضوية املحكمة العليا :

تويل بعض املناصب القضائية : تناول القرار بقانون حمل البحث ثالثة مناصب قضائية هي :
- رئيس ونائب رئيس املحكمة العليا :

مل يعد متطلبًا  لتويل منصب رئيس أو نائب رئيس املحكمة العليا (10) قضاء بعض الوقت يف عضوية 
تلك املحكمة العليا لشغل هذا املنصب أو ذاك ، كام كان احلال قبل صدور القرار بقانون املشار اليه 
(11) ، إذ يكفي  حاليًا العمل يف القضاء النظامي أو يف سلكي النظام القضائي واملحاماة معًا ، أو يف 

مهنة املحاماة ، مدة مخسة عرش عامًا .
ويغلب علينا الظن أن النص قبل التنقيح كان أكثر توافقًا مع مقتضيات تويل رئاسة املحكمة العليا 
، فجســامة تبعات املنصب ومكانة املحكمة ترجحا احلاجة لقضاء بعض الوقت يف عضويتها، وال 

خيتلف احلال بالنسبة لنائب الرئيس .
ناهيك عن أن اختيار رئيس املحكمة العليا من خارجها قد يولد حساســيات داخل املحكمة، هلا 

بالرضورة توابعها السلبية عىل حسن تسيريها .
- عضوية املحكمة العليا :

خفف القرار بقانون - نســبيًا - قواعد عضوية املحكمة العليا بالنســبة للقضاة (12) ، حيث أصبح 
يكتفي بالعمل يف سلك القضاء النظامي أو يف سلك القضاء النظامي واملحاماة ملدة عرش سنوات ، 
متخليًا بذلك عام كان ُمتطلبًا قباًل من اشرتاط شغل وظيفة قاض بمحكمة اإلستئناف أو ما يعادهلا 

بالنيابة العامة ملدة ثالث سنوات (13) .

سنجمل احليث عن الرئيس ونائب الرئيس الشرتاكهام يف احلكم .  10
كانت املادة 20 يف بندها الثاين من قانون السلطة القضائية تنص عىل أنه " يشرتط فيمن يعني رئيسًا للمحكمة   11
العليا أو نائبًا له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر املحكمة العليا مدة ال تقل عن ثالث سنوات أو عمل حماميًا 

ملدة ال تقل عن مخس عرشة سنة " .
العليا باستمرار تطلب قضاء عرش سنوات يف  باملحكمة  لتعيني املحامني أعضاء  بالنسبة  ظل الوضع كام هو   12

ممارسة املهنة .
نص البند األول من املاة 20 من قانون السلط القضائية قبل التنقيح عىل أن يشرتط فيمن يعني قاضيًا باملحكمة   13
العليا " أن يكون قد شغل ملدة ثالث سنوات عىل األقل وظيفة قاض بمحاكم االستئناف أوما يعادهلا بالنيابة 

العامة أوعمل حماميًا ملدة ال تقل عن عرشة سنوات » .
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وال مراء يف أن هذا املسلك مرده اعتبار غري موضوعي ، يتمثل يف سامح القرار بقانون رقم 17 لسنة 
2019 بعزل القضاة مما حيرص االختيار يف نطاق أضيق، ولذا كان هذا التخفف. 

- رئاسة حمكمة االستئناف :
كان اختيار رؤساء حماكم االستئناف يتم من بني من جلسوا للقضاء بإحدى دوائر اإلستئناف مدة 
ال تقل عن مخس ســنوات (14) . وقناعتنا أن  خفض ســن التقاعد  الذي أيت به القرار بقانون رقم 
16 لسنة 2019 يمثل أحد أهم األسباب الكامنة وراء فتح باب تويل رئاسة حمكمة االستئناف ملن 
عمل يف ســلك القضاء النظامي أو النيابة العامة، أو يف ســلكي القضاء النظامي واملحاماة معًا، أو 

عمل حماميًا، مدة ال تقل عن عرش سنوات (15) .
وجيرنا خفض سن تقاعد القضاة ملعاجلة جوازه دستوريًا، وهو اجلانب الثاين من القرار بقانون رقم 

16 لسنة 2019 .
الثانية - مدى دستورية خفض سن إحالة القضاة للمعاش :

عدل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 الفقرة األوىل من املادة 34 من قانون السلطة القضائية بام 
مؤداه خفض سن املعاش للقضاة  ليصبح ستني بداًل من سبعني عامًا .

وفور مطالعة احلكم اجلديد تتبدى لنا مشكلة من شقني :
الشق األول – جواز إصدار قرار بقانون بأثر رجعي :

والرجعية هنا مســتفادة من تطبيق النص اجلديد عىل املتواجدين باخلدمة وجتاوزا - وقت اصدار 
القرار- سن الستني، مما يتعني معه إهناء خدمتهم فورًا.

والواقع أن التحليل القانوين يأبى ، وبشدة ، إصدار قرار بقانون بأثر رجعي . فتلك القرارات يتوقف 
صدورهــا عىل توافر رضورة ما، بام تفيده من وجود خطر حال ، وأي احداث ماضية ينخلع عنها 

وصف احللول ، بام حيول النظر اليها كحالة رضورة (16) .
وبناء عليه نرى أن القرار بقانون من هذه الزاوية انزلق إىل هوة املخالفة الدســتورية، ليســتقر يف 

سحيق أعامقها .

البند )2( من املادة 19 من قانون السلطة القضائية .  14
البند )2( من املادة الثانية من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 .  15

انتقادنا بعض لوائح الرضورة التي صدرت يف مرص بأثر رجعي ، راجع مؤلفنا يف القانون  قلنا بذلك حال   16
الربملاين – 2006 –ص 440 .
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الشق الثاين- التزام القرار باحلفاظ عىل احلقوق املكتسبة :
مــن حمددات رجعية النصوص القانونية ) قوانــني ، ومن باب أوىل قرارات بقوانني ( احلفاظ عىل 
احلقوق املكتســبة، وعدم اهدارها . وقد ارسى القايض الدســتوري يف مرص ذلك املبدأ بمناسبة 
صدور قانون حييل إىل املعاش أســاتذة اجلامعات الذين بلغوا سن السبعني وقت اصداره، يف حني 
أن النص قبل ذلك كان يمنحهم احلق يف االستمرار باخلدمة كاساتذة غري متفرغني بغري حد زمني 
. وترمجة ملوقفها أوضحت املحكمة الدســتورية العليا أن » النطاق الذي يمكن أن يرتد اليه األثر 
الرجعــي للقانون ، هو ذلك الذي يعدل فيه الترشيع من مراكز قانونية مل تتكامل حلقاهتا، وبالتايل 
مل تبلغ غايتها النهائية متمثلة يف حقوق تم اكتساهبا وصار حيتج هبا تساندًا إىل أحكام قانونية كانت 
نافذة ، إذ يف هذا النطاق يبقى املركز القانوين قاباًل للتدخل الترشيعي، تدخاًل قد يزيد أو يزيل من 
آمال يبني عليها صاحب املركز توقعاته، فإذا تقرر األثر الرجعي يف غري هذا النطاق، وامتد إىل إلغاء 
حقوق تم اكتساهبا فعاًل وصارت لصيقة بأصحاهبا، وفقًا ألحكام قانونية كفلت محايتها واالحتجاج 
هبــا يف مواجهة الكافة ، كأثر لنفاذ هذه األحكام ، فإن األثر الرجعي يكون بذلك قد حتول اىل أداة 
إلهدار قوة القوانني الســابقة ومكانتها من اإلحرتام الذي جيب كفالته هلا طوال الفرتة التي كانت 
نافذة فيها وهو األمر الذي يتصادم مع أحكام املادتني )   64و65 ( من الدستور اللتني تنصان عىل 

أن “ سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة “ وأن “ ختضع الدولة للقانون ...” (17) .
وجيل أن القرار بقانون رقم 16 لســنة 2019 بإحالته للتقاعد من جتاوز سن الستني حال صدوره 

قد اهدر حقوقًا مكتسبة لذوي الشأن ، وهي نقصية دستورية أخرى تلحق به وتثقل كاهله.

املحكمة الدستورية العليا ) مرص( -  7/7/ 2002 - جمموعة األحكام - ج 10 – ص 508 ، ويف التعليق عىل   17
احلكم راجع : حممد فؤاد عبد الباسط – تعليق عىل حكم املجكمة الدستورية العليا بعدم دستورية املادة الرابعة 
من القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 49 لسنة 1972 – 2003 .
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2( القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 :
تتبلور أحــكام القرار بقانون رقم 17لســنة 2019 يف إنشــاء جملس القضــاء األعىل االنتقايل، 

باختصاصات يصعب التاميش معها، وهو ما سنفصله توًا .
فوفقًا للامدة الثالثة من القرار بقانون املذكور ُينشأ جملس قضاء أعىل انتقايل، يتشكل كالتايل :

رئيسًا للمحكمة العليا ،  - املستشار / عيسى عبد الكريم ابراهيم أبو رشار 
رئيسًا ملجلس القضاء االنتقايل .       

- املستشارة سلوى كامل جورج الصايغ                    عضوًا
عضوًا - املستشار عزمي حسني أمحد طنجري   
عضوًا - املستشار حسني أمحد حممود عبيدات   
عضوًا - املستشار عبد الكريم أمحد عبد الرمحن حنون  
عضوًا -  النائب العام     
عضوًا - وكيل وزارة العدل  (18)    

ويثري هذا التشكيل مالحظات عدة :
* اشــتمل التشكيل عىل سبعة أعضاء، مخســة منهم اختريوا بذواهتم، مما يعطي االنطباع بترسب 
االعتبار الشــخيص يف االختيار (19) ، وهو ما يوفر شبهه انتهاك املحظور الدستوري بعدم التدخل 

التشكيل املنصوص عليه يف قانون السلطة القضائية تضمن عضوية وكيل وزارة العدل ضمن أعضاء جملس القضاء   18
أألعىل ، وملا كان وكيل وزارة العدل يمثل السلطة التنفيذية ، فمن غري املنطقي تواجده يف جملس يدير شؤون القضاء 

والقضاة ، اتفاقًا مع مبدأ استقالل القضاء املكفول دستوريًا ) املادة 97 من القانون األسايس املعدل ( .
القضائية  السلطة  ، وان أعضاء  القضائية يف حاجة اىل اصالح  املنظومة  بقانون بدعوى أن  القرار  صدر هذا   19
بأن  الفلسطينية  الرسمية  األنباء  وكالة  أفادت  فقد   . جدوى  دون  املنظمومة  تلك  إلصالح  الفرصة  منحوا 
قرار الرئيس يأيت » بسبب فشل جملس القضاء األعىل احلاىل يف وقف التدهور املتسارع يف القضاء واصالحه 
هذا  ومثل   :  2019/Independetarabia/node/42446 / 19 07 موقع  راجع   . به  والنهوض 
التربير يغض الطرف عن بعض ترصفات السلطة التنفيذية وأثرها السلبي عىل املنظومة القضائية ، ومن ذلك 
ما سجله البعض من تعيني رؤساء جملس القضاء األعىل يف الفرتة من 2002 – 2015 خالفًا ملا ورد يف املادة 
18 من قانون السلطة القضائية املتطلبة تنسيب جملس القضاء األعىل يف هذه التعيينات ، األمر الذي من شأنه 
" جعل املجلس القضائي خاضعًا لسيطرة=السلطة التنفيذية عىل إعتبار أن رأس السلطة التنفيذية ، هو من 
يقوم بتعيني رأس السلطة القضائية منفردًا ، دون أدنى مشاركة من أي سلطة أخرى ". حممد خرض – املرجع 

السابق – ص 114 .
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يف جمريات القضاء أو يف شــؤون العدالة  (20) ، سيام إذا وضعنا يف احلسبان اختصاصات املجلس، 
كام سيأيت بيانه .

* انطوى التشــكيل عىل عضوين ســابقني بمجلس القضاء ، احيال  للتقاعد لبلوغ سن السبعني ، 
ليتناقض القرار بقانون رقم 17 لســنة 2019 مع سابقه الذي حدد سن انتهاء اخلدمة بستني عامًا. 
وهكذا رغــم صدور القرارين بقانون يف ذات اليوم ، ومن ذات اجلهة، وقع هذا التنافر الســافر، 
ناهيك عام يثريه ذلك من وجود شــبهة انحراف بالســلطة (21) التي نقابلها حال التفرقة يف املعاملة 

بني أصحاب املراكز القانونية املتامثلة .
* لعل افدح مآخذ التشــكيل إسناد رئاسة املجلس االنتقايل ورئاسة املحكمة العليا أيضًا لشخص 
بعينه حمال للمعاش، فعالوة عىل الشــخصنة الواضحة للمنصبني، فإن هذا املوقف يناقض ما قيل 
مــن أن هدف القرار بقانون جتديد الدماء يف رشايني املنظومــة القضائية، وهو ما ال يتصور حتققه 

بإعتالء كبار السن املحالني للتقاعد أهم املواقع !
إزاء ماســبق مل يكن غريبًا أن ُتعلن إحدى منظامت املجتمع املدين أن املادة الثالثة من القرار بقانون 
رقم 17 لســنة 2019 » تكرس تفرد الســلطة التنفيذية يف اختيار رئيس وأعضاء املجلس األعىل 
االنتقايل والذي تم يف الظالم، ودون مشــاركة جمتمعية حقيقية وجادة وبعيدًا عن أي لقاء أو حوار 

ونذكر كذلك بالقرار بقانون رقم 2 لسنة 2006 ، والذي مس - كام سلف القول – استقالل القضاء من أكثر   
من زاوية ، ولوال عدم اقرار املجلس الترشيعي له ، لبات استقالل القضاء منقوصًا بصورة ملحوظة بعمل 

تنفيذي .
املادة 98 من القانون األسايس املعدل .  20

هناك اتفاق عىل وجود عيب االنحراف بالسلطة بالنسبة للقرارات اإلدارية ، ونادي الفقه ، منذ وقت طويل ، بإقرار   21
هذا املثلب بخصوص الترشيعات الربملانية )العالمة عبد الرزاق السنهوري – خمالفة الترشيع للدستور واالنحراف يف 
استعامل السلطة الترشيعية –معاد  نرشه بمجلة القانون واالقتصاد – 1992 – عدد خاص بمناسبة مرور مائة عام عىل 
مولد املؤلف – الصفحات من 369 – 477 ( ، وظل صدى هذا النداء بعيدأ عن أن يصل لألحكام القضائية حتي عام 
2012، حني قضت املحكمة الدستورية العليا يف مرص بعدم دستورية قانون مبارشة احلقوق السياسية رقم 73 لسنة 
1956 املعدل فيام تضمنه آنذاك من عزل سيايس لبعض رموز نظام ما قبل ثورة 2011 وبأثر رجعي . واستنادًا لغياب 

العمومية والتجريد عن النص الطعني ، انتهى القايض الدستوري اىل اصابته بوصمة االنحراف الترشيعي .
املحكمة الدستورية العليا )مرص( – 14 / 6 / 2012 – جمموعة األحكام – ج 13 /1 – ص 1094 .  
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أو اعتامد عىل معيار موضوعي « (22) .
وإذا انتقلنا الختصاصات املجلس االنتقايل فســنجد أهنا أكثر عرضة لســهام نقد نافذة ، وحسبنا 
الوقوف يف هذا الشأن عند البندين 2، 3 من املادة الثانية من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 .
فوفقًا للبند الثاين من املادة الثانية من القرار بعاليه ملجلس القضاء األعىل االنتقايل » إعادة تشــكيل 

هيئات املحاكم عىل كافة درجاهتا وأنواعها « .
  وتسمح تلك السلطة بنقل القضاة من حمكمة ألخرى يف ذات املستوى ) نقل مكاين (، أو ملحكمة 

أقل (23) درجة ) نقل نوعي ( . 
وال شك يف أن هذا النقل أو ذاك ، يمس استقالل القايض (24) ، ملا “ قد يولده هذا اإلجراء يف 

نفسه من املرارة أو الشعور بأنه متصل بقضائه أو مرتتب عليه « (25) .
وربام قيل دفعًا ملا سبق أن النقل جُماز يف قانون السلطة القضائية بقرار من جملس القضاء األعىل (26) 

، ومن ثم فإن إمتامه اآلن ال جديد  فيه .

بيان مساواة حول القرار بقانون بشأن تشكيل جملس قضاء أعىل انتقايل ، متاح عىل املوقع اآليت :   22
                                                                                                       Pngoportal.org/news/16169.htmi

النقل ملحكمة أعىل درجة ال يثري يف األغلب األعم من الفروض مشكلة ، حيث يمكن النظر إليه عىل أنه نوع   23
من التقدير املعنوي أو األديب لذي الشأن .

القرن  اإلمام حممد عبدة يف فجر  أعلن  إذ   ، بعيد  منذ وقت  كافية  القضاة بضامنات  نقل  احاطة  أمهية  برزت   24
املنرصم أن األمن " من العزل عند مجيع الناس يشمل األمن من الوسائل التي تلجيء إليه كنقل املوظف اىل 
جهة يصعب عليه أن يقيم فيها ، ألسباب صحية أو عائلية . ولونقل إليها رغم إرادته اضطر يومًا من األيام 
اىل االستقالة أو اىل حماباة من بيده أمر نقله أو بقائه فيتأثر ملا يناله . هلذا اتفقت حكومات العامل العادلة ،عىل 
أن يكون لطبقة من القضاة هذه امليزة ، مزية األمن من العزل ، وما يلجيء إليه ، بل األمن من أن يكون راحة 

القايض بيد شخص خر غري جمتمع إخوانه « .
وردت الفقرة أعاله يف املذكرة االيضاحية ملرشوع قانون استقالل القضاء رقم 66 لسنة 1943، واملنشورة يف:   

حييي الرفاعي – ترشيعات السلطة القضائية معلقًا عىل نصوصها – 1991 – ص 415 .
حممد كامل عبد النبي عبيد – استقالل القضاء – رسالة – حقوق القاهرة – 1988 – 588 .  25

بعد التأكيد عىل خماطر نقل القضاة وتأثريه عىل حيادهم ، املح البعض اىل جتاوز القرار بقانون املعدل لقانون املحاكم   
النظامية لذلك بمنحه رئيس جملس القضاء األعىل منفردًا صالحية ندب القضاة سنة كاملة قابلة للتجديد مرة أخرى .

حممد خرض – املرجع السابق – ص 121 .  
طبقًا للامدة 22 البند 2 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 » يكون نقل القضاة أو نبهم بقرار من جملس   26

القضاء األعىل .. " . 
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والواقع أن هذا الدفاع  - إن طرح عىل ســاحة النقاش – يتغافل عن الفارق اجلوهري بني جملس 
أعىل ُشــكل بالصفات، وبالتايل يفرتض موضوعيتــه، وجملس أعىل تكون يف غالبيته بالذوات، مما 

ينعكس عىل حيدته .
وعليه فتقبل القرارات يف الفرض األول ، ال ينرصف بطبيعة احلال للفرض اآلخر .

ولعلــه من املفيد التلميح اىل ما تقيض به بعض الترشيعــات من عدم جواز نقل طائفة من القضاة 
مكانيًا إال بموافقتهم (27) .

يبقى تناول البند الثالث والذي اناط بمجلس القضاء األعىل » التنســيب لرئيس الدولة بعزل أي 
قاض وفقًا ألحكام قانون الســلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 وتعديالته ، أو احالته للمعاش 
املبكر أوندبه لوظيفة أخرى وفقًا للقانون ، إذا وجد جملس القضاء األعىل االنتقايل بأن يف استمرار 

إشغاله للوظيفة القضائية ما يمس هبيبة القضاء ومكانته وثقة اجلمهور به « . 
وهذا البند وضع بني يدي املجلس االنتقايل سلطة أقل ما يقال عنها أهنا شديدة اخلطورة والوعورة. 

وتتبلور تلك السلطة يف أمرين :
- عزل القضاة : سمح البند موضع الفحص بعزل القضاة ، وال يقلل من وطأة هذا اإلجراء تقييده 

بام ورد يف قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وتعديالته . 
فشتان الفارق بني قرار حيركه جملس ال تتدخل السلطة التنفيذية يف عضويته، وآخر خيرج من جملس 
لتلك السلطة اليد الطوىل يف تكوينه . ناهيك عن الدواعي محالة األوجه، والواردة يف عجز النص، 

إلنطالق إجراءات عزل القايض  
 يف اطارهذه املعطيات يبدو العزل أقرب اىل القرار اإلداري منه اىل العمل القضائي ، وهو ما خيالف 
ليس فقط القانون األســايس (28) ، وإنام أيضًا اإلعالن الدويل حول اســتقالل القضاء الصادرعن 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1985(29) .

ينص صدر املادة 54 من قانون السلطة القضائية يف مرص رقم 46 لسنة 1972 عىل أن " رؤساء دوائر حمكمة   27
استئناف القاهرة وقضاهتا ال جيوز نقلهم اىل حمكمة أخرى إال برضائهم وموافقة جملس القضاء األعىل ..« . 

املادة 99 من القانون األسايس .   28
لتأديب  كرس  والذي  القضائية  السلطة  الستقالل  األساسية  باملباديء  ميالنو  بإعالن  اإلعالن  هذا  يعرف   29

القضاة وايقافهم وعزهلم املباديء اآلتية يف املرفق امللحق به :
- " ينظر يف التهمة املوجهة أو الشكوي املرفوعة ضد قاض بصفته القضائية واملهنية وذلك عىل نحو مستعجل   
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ويلح الوضع الفائت علينا ملناشدة جملس  القضاء األعىل االنتقايل اىل عدم استخدام سالح العزل، 
حتى يفصل يف مصريه قضائيا (30) .

اإلحالــة للمعاش املبكر أو الندب لوظيفة أخرى : يعرتي هذا الشــطر من النص غري نقيصه من 
أكثر من وجه :

1- اإلحالة للمعاش  املبكر ال تفرتق يف مكنوهنا عن العزل (31) ، وبالتايل تطوهلا االنتقادات املبداة 
سلفًا . من هذا املنظور ال يصح - بحال - اختاذ هذا اإلجراء، وهو عقوبة، دون مراعاة الضامنات 

الواجب حتققها يف مثل هذه احلالة .
هذا من جانب، ومن جانب آخر، من املقبول التساؤل عام إذا كان السامح باإلحالة اىل التقاعد املبكر 
بمثابة عودة ملا نص عليه القرار بقانون رقم 2 لســنة 2006 ، والذي أزاحه املجلس الترشيعي من 
مدارج الرشعية بعدم املوافقة عليه ؟ إذا كان األمر كذلك فنحن بصدد عمل يتحدى اإلرداة الشعبية 
بصورة جلية . فلو أن الربملان كان من امليرس انعقاده ، لكان الرفض هلذا اإلجراء هو القرار املتوقع له .

2- ذكر النص انه يمكن ندب القايض لوظيفة أخرى، دون أن يوضح ما إذا كانت  الوظيفة األخرى 
داخل السلطة القضائية (32) أم خارجها ؟ 

وعادل بموجب إجراءات مالئمة . وللقايض احلق يف احلصول عىل حماكمة عادلة . ويكون فحص املوضوع يف 
مرحلته األويل رسيًا ، ما مل يطلب القايض خالف ذلك .

" – ال يكون القضاة عرضة لإليقاف أوللعزل إال لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي جتعلهم غري   
الئقني ألداء مهامهم .

" – حتدد مجيع اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف أو العزل وفقًا للمعايري املعمول هبا للسلوك القضائي.  
" – ينبغي أن تكون القرارات الصادرة  بشأن اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف أو العزل قابلة إلعادة   

البنظر من جانب جهة مستقلة .. » .
نص اإلعالن متاح عىل الرابط التايل :  

                                                    Ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudicary.aspx

طالعتنا األنباء عن طعن قدمه 16 قاضيًا بعدم دستورية تشكيل جملس قضاء أعىل انتقايل، راجع املوقع التايل :  30
                                                                                                                                         Ultrapal.ultraswat.com

أفاد البعض وبحق ، أنه " يعترب من قبيل العزل أي إجراء من شأنه إهناء عمل القايض ، ولو تغريت املسميات   31
، كاإلحالة املبكرة اىل التقاعد أو االستيداع أو غريها من الصور التي تقطع القايض عن الوظيفة القضائية «.

حممد خرض – املرجع السابق – ص 116 – 117 .  
أو   ، الفنية  املكاتب  كالعمل يف   ، اإلداري  الطابع  ذات  الوظائف  من  العديد  القضائية  السلطة  داخل  توجد   32

اإلرشاف عىل مراكز أو وحدات تدريب أعضاء السلطة القضائية ..الخ .



قرارات بقانون والتعليق عليها

31

كام أن الندب بطبيعته مؤقت، فهل يمكن للقايض العودة لعمله القضائي عقب انتهاء الندب ؟ أم 
أن مقصود القرار بقانون هو النقل ؟ بام يفصح عن عدم انضباط الصياغة والترسع يف اعدادها  .

3- األسباب املسوقة بالقرار بقانون لإلحالة للمعاش املبكر أو النقل لوظيفة أخرى تتسم بعمومية 
يف جمال ال حيتملها، أال وهو تنظيم الســلطة القضائية . فاإلجراءات املشار اليها موقوفة عىل تقدير 
جملس القضاء األعىل االنتقايل بأن اســتمرار صاحب الشــأن يف شغل الوظيفة يمس هيبة القضاء 

ومكانته وثقة اجلمهور به .
فكيف نوفر للقايض الطمأنينة يف عمله، وتلك العبارات الفضفاضة واملصطلحات املطاطة حتارصه، 
وهتدد احتفاظه بمنصبه ، وملدة رسيان القرار بقانون ، واملقدرة بعام قابل لالمتداد لســتة أشهر (33) 

أخرى ؟
كلمة ختامية :

تدعونا املثالب العالقة بالقرارين بقانون حمل البحث اىل  طرح السؤال اآليت : 

هل يمكن أن يولد اصالح من رحم املخالفة .

وفقًا للامدة الرابعة  البند )1( من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 " مدة والية جملس القضاء األعىل االنتقايل   33
سنة واحدة ، تبدأ من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون ، قابلة للتمديد لستة أشهر أخري بقرار من رئيس 

الدولة ، بناء عىل تنسيب من جملس القضاء األعىل االنتقايل " .
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تنظيم  بشأن  فلسطني  دولة  رئيس  سيادة  عن  الصادرة  بقانون  القراراين  عىل  تعليق 
السلطة القضائية، القرار بقانون رقم )16( لسنة 2019 والقرار بقانون رقم )17( 

لسنة 2019 

املحامي الدكتور نوفان العجارمة - استاذ القانون العام املشارك - كلية احلقوق اجلامعة االردنية 
وزير التنمية السياسة سابقا - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سابقا - رئيس ديوان الترشيع والرأي سابقا 

اواًل: القرارات موضوع التعليق : 
القرار بقانون رقم )16( لسنة 2019، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، 
الصادر عن ســيادة رئيس دولة فلســطني بتاريــخ 2019/7/15. والقــرار بقانون رقم )17) 
لسنة2019، بشأن تشكيل جملس قضاء أعىل انتقايل، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطني بتاريخ 
2019/7/15. واملنشورين يف عدد ممتاز رقم)20( من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2019/7/16.

بشــأن تشكيل جملس قضاء أعىل انتقايل، واهناء خدمة القضاة عند إكامهلم سن الستني من عمرهم، 
وحل جملس القضــاء األعىل القائم، وهيئات املحكمة العليا، وحماكم اإلســتئناف والبداية كافة، 

وإنشاء جملس أعىل انتقايل بالصالحيات املناطة به .
ثانيًا : النصوص الدستورية ) يف القانون األسايس الفلسطيني(  املتعلقة بالقرارات موضوع التعليق :
املادة )43( :  لرئيس السلطة الوطنية يف حاالت الرضورة التي ال حتتمل التأخري يف غري أدوار انعقاد 
املجلس الترشيعي، إصدار قرارات هلا قوة القانون، وجيب عرضها عىل املجلس الترشيعي يف أول 
جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإال زال ما كان هلا من قوة القانون، أما إذا عرضت عىل 

املجلس الترشيعي عىل النحو السابق ومل يقرها زال ما يكون هلا من قوة القانون. 
املادة)97( : الســلطة القضائية مســتقلة، وتتوالهــا املحاكم عىل اختــالف أنواعها ودرجاهتا، 
وحيدد القانون طريقة تشــكيلها واختصاصاهتا وتصدر أحكامهــا وفقًا للقانون، وتعلن األحكام 

وتنفذ باسم الشعب العريب الفلسطيني.
املادة)98( : القضاة مســتقلون، ال ســلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال جيوز ألية سلطة 

التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة.
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 املادة )100( : ينشأ جملس أعىل للقضاء ويبني القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سري 
العمل فيه، ويؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بام 

يف ذلك النيابة العامة.
ثالثًا:  من حيث التعليق .

اجازت املادة )43( من القانون األســايس الفلســطيني  لرئيس السلطة الوطنية يف حالة الظرورة 
التــي ال حتتمل التأخري  يف غري ادوار انعقاد املجلس الترشيعــي  اصدار قرارات هلا قوة القانون ، 
وقد اصدر سيادته القرار بقانون رقم )16( لسنة 2019، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 
(1( لسنة 2002، والقرار بقانون رقم )17( لسنة2019 ، بشأن تشكيل جملس قضاء أعىل انتقايل، 

كون املجلس الترشيعي غري منعقد .
ان األصل ســالمة كل ما يصدر عن الســلطتني الترشيعية والتنفيذية من قوانني  وانظمة ، 
وان كل ما يصدر عنهام يتمتع بقرينة الدستورية، وهذا يدفع املحكمة الدستورية املوقرة عند 
فحصها هلذه األعامل أن تضع يف اعتبارها أال تقيض بعدم الدســتورية إال إذا كان التعارض 
بني النص الترشيعي املطعون فيه والدســتور واضحًا ورصحيًا بحيث ينعدم معه الســبيل 
إىل التوفيــق بينهام، وكانت عبارات هذا النص الترشيعــي وصياغته ال حتتمل أي لبس يف 
فهم معناها، ومقتىض ذلك أن قرينة دســتورية الترشيعات واالنظمة توجب عىل املحكمة 
الدستورية أال تقيض بعدم الدستورية إال إذا كان ذلك واضحًا وقاطعًا بحيث ال يبقى جمال 
للشك يف احتامل عدم دســتورية هذا القانون، وهو ما تسميه بعض أحكام املحكمة العليا 

األمريكية بمبدأ الشك املعقول(34) . 
كام تفرض قرينة الدســتورية كذلك أن تأخذ املحكمة بالتفســري الذي جيعل القانون متوافقًا 
مع الدســتور، فإذا أمكن تفسري القانون أو النظام عىل أكثر من وجه، وكان أحد هذه الوجوه 
جيعله متفقًا مع الدستور تلتزم املحكمة هبذا التفسري ما دامت عبارات النص حتتمله. فاألصل 
يف النصوص الترشيعية هو محلها عىل قرينة الدســتورية بافرتاض مطابقتها للدستور، ومن ثم 
ال جيوز أن يكون رسياهنا مرتاخيًا ، بل يكون إنفاذها، واعتبارًا من تاريخ العمل هبا الزمًا، وال 

د. امحد كامل ابو املجد ، الرقابة عىل دستورية القوانني يف الواليات املتحدة واالقليم املرصي ، رسالة دكتوراة،   34
القاهرة ، 1962، ص461.
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جيــوز بالتايل أن يكون جمرد الطعن عليها موقفًا ألحكامها، أو مانعًا من فرضها عىل املخاطبني 
هبا ، وذلك أن إبطاهلا ال يكون إال بقرار من املحكمة الدســتورية العليا إذا ما قام لدهيا الدليل 

عىل خمالفتها للدستور(35) .
ومن املسلم به فقهًا وقضاًء بأن القانون يكون غري دستوري إذا خالف نصًا دستوريًا قائاًم أو خرج 
عىل روحه ومقتضاه. ومرد ذلك إىل أن الدستور وهو القانون األعىل فيام يقرره ـ ال جيوز أن هيدره 
قانون وهــو أداة أدنى، ويكون نص او مضمون القرارات بقانون غري دســتورية إذا انطوت عىل 

خمالفة مبارشة للدستور.

وبناء عىل ما تقدم ، نجد ان القرارين بقانون الصادرين عن سيادة الرئيس الفلسطيني " ومع  
االحرتام- شاهبام العيبني الدستوريني التاليني : 

االول :  عدم توافر حالة الرضورة املنصوص عليها يف املادة )43( من الدستور الفلسطيني)القانون 
األســايس( : جاءت املادة )43( من الدستور) القانون األسايس( لتقرر أن لرئيس السلطة الوطنية 
احلــق بإصدار قرارات بقانون " يف حاالت الرضورة  التي ال حتتمل التأخري ".ومعنى ذلك أن هذا 
احلق ال يقوم لرئيس الســلطة الوطنية  إال بقيام حالــة الرضورة  (36) ، ورشط قيام حالة الرضورة 

حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية ، احلكم الصادر بتاريخ 1994/5/7 يف الدعوى رقم )11( لسنة   35
15 قضائية، جمموعة احكام املحكمة اجلزء السادس ، ص277).

 A االستثنائية  الظروف  )نظرية  البعض  أطلق  فقد  النظرية،  هذه  عىل  يطلقها  التي  التسمية  يف  الفقه  اختلف   36
القضاء  خليل،  حمسن  الدكتور  نذكر:  الفقه  هذا  ومن   )Theoric des circonstances exceptionnelles

1968 ص110 وما بعدها، دكتور حممد رشيف اسامعيل،  اإلداري ورقابته عىل أعامل اإلدارة، اسكندرية 
شمس،  عني  حقوق  دكتوراه،  رسالة  مقارنة،  دراسة  االستثنائية،  الظروف  يف  اإلداري  الضبط  سلطات 
1979 ص142 وما بعدها، دكتور أمحد مدحت عيل، نظرية الظروف االستثنائية، دكتوراه، القاهرة 1977، 

دكتورمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري، الطبعة الرابعة 1979 ص209.
la theorie de la necessite ومن هؤالء  بينام يطلق البعض اآلخر عىل هذه النظرية اسم )نظرية الرضورة   
باإلسكندرية  املعارف  منشأة  القضائية،  الرقابة  وضامنة  الرضورة  لوائح  الدين،  مجال  سامي  دكتور  نذكر: 
دكتور  بعدها،  وما  الدستوري، ص100  القانون  الرضورة يف  نظرية  اجلمل،  دكتور حييى  1982، ص13، 
القانون  يف  الوسيط  متويل،  احلميد  عبد  دكتور  ص191،   ،1939-1938 اإلداري،  القانون  رأفت،  وحيد 
1956، ص340، دكتور طعيمه اجلرف، مبدأ املرشوعية وضوابط  الدستوري، دار املعارف، االسكندرية، 

خضوع الدولة للقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص90 وما بعدها.
يف حني يذهب جانب من الفقه إىل اخللط بني املصطلحني ويطلق عىل النظرية اسم )نظرية الرضورة والظروف   
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يرتك أمر تقديره إىل رئيس الســلطة الوطنيــة يف بداية األمر، ثم خيضع لرقابة الربملان حينام تعرض 

االستثنائية( دكتور حممود حافظ، التفويض الترشيعي يف فرنسا ومرص، دكتوراه بالفرنسية، 1950 ص163 
االلغاء،   قضاء   – االول  اجلزء  الدولة،  وجملس  اإلداري  القضاء  خريي،  مرغني  حممد  دكتور  بعدها،  وما 
دراسة   – القضاية  الرقابة  اإلدارة-  أعامل  عىل  الرقابة  ليله،  كامل  حممد  دكتور  ص57،   ،1989 القاهرة، 
مقارنة،بريوت،1968، ص78. كام يفضل البعض تسميتها نظرية )سلطات احلرب والظروف االستثنائية( 
دكتور سليامن الطاموي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مرجع سبق ذكره ص119، دكتور السيد حامد 
التهامي كرات، نظرية سلطات احلرب والظروف االستثنائية يف الدولتني: احلديثة واالسالمية، دراسة مقارنة، 

دكتوراه، حقوق عني شمس، الطبعة األوىل 985 ص228.
واطلق البعض عليها كذلك اسم )نظرية الرضورة واالسستعجال(.  

 HAURIOU (M), precis de droit constitutionnel, Paris, 1923 p.451 et.ss.

وأخريًا يربط جانب من الفقه بني الظروف االستثنائية والقوة القاهرة عىل أساس أهنام ينتميان معًا إىل نظرية الرضورة.
 NIZARD, la jurisprudence administrative des circonstances exceptionnelles et la legalite, 

L.G.D.J., 1962 p. 78 - 265.

التي جتمع بني )سلطات احلرب والظروف االستثنائية( وجتعل منها  التسمية  ابتداء  أن نستبعد  وجتدر اإلشارة   
مصطلحًا واحدًا للداللة عىل النظرية التي نحن بصددها حيث يعرب كل واحد منهام عن ذات النظرية ولكن يف 
مرحلتني متتاليتني: املرحلة األوىل إبان احلرب العاملية األوىل، إذ أطلق جملس الدولة الفرنيس عىل هذه النظرية 
اسم )سلطات احلرب( ثم مد تطبيقها عىل ظروف استثنائية أخرى غري احلرب، وذلك فيام بني احلربني أو بعد 

احلرب العاملية الثانية، وهذه متثل املرحلة الثانية للنظرية حيث أطلق عليها حينئذ )نظرية الظروف االستثنائية(.
االستثنائية-  الظروف  الرضورة-  التالية:  املصطلحات  لدينا  يتبقى  فإنه  املصطلح  هذا  نستبعد  أن  وبعد   
عن  مجيعها  تعرب  مرتادفات  أهنا  أم  املصطلحات،  هذه  بني  اختالف  هناك  فهل  القاهرة،  القوة  االستعجال- 
ليست  املصطلحات  هذه  أن  عىل  العريب،  و  الفرنيس  الفقه   من  العظمي  الغالبية  اتفاق  مع  واحد؟  معنى 
مرتادفات، وإنام لكل مصطلح من بينها مدلول خاص، نجد أن هذا الفقه قد اختلف فيام بينه اختالفًا بينا يف 
وضع املعايري أو الضوابط التي متيز كل مصطلح منها عن بقية املصطلحات األخرى: اختلف لدرجة يصعب 
معها اإلملام بمختلف هذه املعايري، أو يصعب معها القول أن الفوارق بني هذه املصطلحات، أو ما تدل عليه 
تلك املصطلحات يف الواقع العميل، أصبحت واضحة ومعلومة، بل عىل العكس من ذلك، إذ يالحظ أن كثرة 
التي قيل هبا يف هذا اخلصوص، جعلت األمر معقدًا للغاية بحيث  اآلراء واالجتاهات وبالتايل تعدد املعايري 
يصبح اإلحاطة به، أو وضع تصور للمسألة يف إطارها الصحيح، وعىل الرغم من اعرتافنا بأمهية تلك اآلراء 
وبأمهية مناقشتها وتفنيدها، إال أننا نعرتف يف ذات الوقت بأن هذه األمهية حمدودة من الناحية العملية ولن 
تضيف كثريًا يف هذا الشأن خاصة أهنا ال تتعلق مبارشة بموضوع البحث الذي نحن بصدده، من هنا نرى أنه 
من األفضل أن نقدم جهدًا متواضهعًا لوضع النقاط عىل احلروف، ومن ثم متييز هذه املصطلحات بعضها عن 
البعض اآلخر بقدر املستطاع، لنرى ماذا كانت تعرب مجيعها عن معنى واحد، أم أن لكل منها مدلول خاص، 

ويف هذه احلالة ما هي العالقة التي تربط بني تلك املصطلحات.
ابتداء  جيب أن نستبعد كاًل من مصطلحي )االستعجال( و )القوة القاهرة(، حيث يصعب أن نطلق أي منهام   

عىل النظرية التي نحن بصددها.... ملاذا؟
أوالً:  بالنسبة ملصطلح االستعجال وهو مصطلح يعني أن أمرًا ما ال يتحمل التأخري، أو أن هناك أمهية معينة   
وجه  عىل  ما  إجراء  اختاذ  من  البد  أو  الترصف،  رسعة  من  البد  ثم  ومن  محايتها،  املراد  املصلحة  أو  للفعل 
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عليه القرارات بقانون إلقرارها أو تعديلها أو رفضها.

حلالة  أو  )الرضورة(  حلالة  نتيجة  أو  تطبيقًا  يكون  أن  هذه،  واحلالة  يعدو  ال  االستعجال  فهذا  االستعجال، 
)الظروف االستثنائية( ذلك أن الرضورة قد ختلق حالة من االستعجال التي حتتم الترصف عىل وجه الرسعة، 
وكذلك الشأن بالنسبة للظروف االستثنائية والتي قد ختلق أيضًا هذه احلالة من االستعجال وتتطلب بالتايل 
رسعة الترصف. إال أن ذلك ال يعني من ناحية أخرى أن حالة االستعجال- عىل هذا النحو- تكون دائاًم وأبدًا 
مرتبطة بكل من )الرضورة( )والظروف االستثنائية(، إذ قد توجد هذه احلالة أيضًا يف الظروف العادية، أي 
دون أن تكون هناك رضورة أو ظروف استثنائية، والدليل عىل ذلك أن معظم اجراءات الضبط اإلداري تتسم 
أمر  أن االستعجال  باختصار شديد-  غاية األمهية وهي-  نتيجة يف  باالستعجال، يرتتب عىل ذلك  ذاهتا  يف 
مستقل وقائم بذاته، فهو صفة وسمة لإلجراء أو الترصف الذي قد يتخذ يف الظروف العادية أو عندما تكون 

هناك حالة رضورة أو حالة ظروف استثنائية.
ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن هناك فرقًا مهاًم يف هذا الصدد، ذلك أن حالة االستعجال املرتبطة بالرضورة أو   
بالظروف االستثنائية تربر خروج اإلدارة عىل قواعد الرشعية العادية واالحتامء بقواعد الرشعية االستثنائية، 
يف حني أن حالة االستعجال األخرى، أي التي ال تكون مرتبطة بالرضورة أو الظروف االستثنائية، فإهنا ال 
تربر مثل هذا اخلروج، وبالتايل إذا جلأت اإلدارة بناء عليها إىل قواعد الرشعية االستثنائية كان ترصفها باطاًل 
وجديرًا باإللغاء، فخالصة القول إذن أن االستعجال أمر قائم بذاته كام ذكرنا، ومن ثم فهو ال خيتلط بحاالت 

الرضورة أو الظروف االستثنائية، وإنام قد يعد فقط واحدًا من النتائج أو اآلثار املرتتبة عليها.
ثانيًا: أما فيام يتعلق بمصطلح القوة القاهرة: فإنه يصعب أيضًا أن نخلط بينه وبني حالة الرضورة أو حالة الظروف   
االستثنائية، ذلك أن القوة القاهرة، وهي حالة طارئة، يرتتب عليها استحالة مطلقة يف مواجهة األخطار املرتتبة 
القاهرة( ال  العادية، فإهنا )القوة  القانونية  القواعد  عليها، أي استحالة مواجهة تلك األخطار باإلجراءات أو 
نتيجة حلالة من حاالت الرضورة أو حلالة من حاالت الظروف االستثنائية، بمعنى  تعدو أن تكون تطبيقًا أو 
تطبيق  معها  يستحيل  التي  األخطار  من  جمموعة  يف  تتجسد  قد  االستثنائية  الظروف  أو  الرضورة،  من  كال  أن 
القوة  القول إن هذه  أمام )قوة قاهرة(، ومن ثم يمكن  العادية فحينئذ نكون  القانونية  القواعد  أو  اإلجراءات 
القاهرة- شأهنا شأن حالة االستعجال- ما هي إال تطبيق أو حالة خاصة لكل من نظرية الرضورة، أو نظرية 
الظروف االستثنائية، ذلك أن هناك حاالت أخرى هلاتني النظريتني ال يرتتب عليها تلك االستحالة املطلقة، وإنام 

يرتتب عليها فقط أن تصبح اإلجراءات والقواعد القانونية العادية غري كافية أو عاجزه عن مواجهتها.
وبعد أن استبعدنا كاًل من حالة االستعجال وكذلك حالة القوة القاهرة باعتبار أهنام ليسا إال تطبيقًا، أو حالة   
خاصة لكل من نظرية الرضورة، ونظرية الظروف االستثنائية، فإننا نتساءل هل هناك فرق بني هاتني النظريتني 

األخريتني ومها الرضورة والظروف االستثنائية؟
هنا نجد أن االختالف بني الفقهاء قد وصل إىل ذروته، إذ يرى البعض أنه ال فرق بينهام عىل االطالق بينام   
يرى البعض اآلخر أن نظرية الرضورة تطبيق وحالة من حاالت الظروف االستثنائية، او بالعكس بمعنى ان 

الظروف االستثنائية  تطبيق أو حالة من حاالت الرضورة.... وهلم جرا.
يف الواقع من األمر، يلزم للتمييز بني هاتني النظريتني، أن نفرق بني األسباب املؤدية إليهام وبني النتائج املرتتبة   

عىل كل منهام:
- فيام يتعلق باألسباب: ال نرى أن هناك فرقًا يذكر بني النظريتني، إذ قد تؤدي احلرب والكوارث واألوبئة   
والفيضانات والزالزل... الخ إىل قيام حالة رضورة أو إىل قيام حالة ظروف استثنائية، وهنا خيتفي لفرق بينهام 
أننا أمام نظرية للظروف االستثنائية، أو يقال نظرية  أننا أمام نظرية للرضورة أو  متامًا، وهلذا يمكن أن يقال 
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واحلقيقة أن عبارة “ يف حاالت الرضورة  التي ال حتتمل التأخري “ التي يستنتج منها رشط الرضورة، 
عبارة مطاطة وغامضة وتسمح بكل اإلدعاءات وحتكم كل األهواء، ويمكن اختاذها ذريعة الرتكاب 
خمالفات دستورية، والبد من اإلعرتاف أن حتديد مسألة الرضورة من األمور الصعبة التي ال ختضع 
ملعيــار منضبط، النه ال يوجد فيصل دقيق للتفرقة بني حاالت اإلســتعجال وغريها من احلاالت 
االخرى، فام يراه البعض رضوريًا قد يعتربه البعض اآلخر غري رضوري وذا أمهية ثانوية، وبالتايل 
فمن العســري حتديد نطاق الرضورة مقدمًا. ولكن مع ذلك فمن املمكن وضع رشوط وقيود دقيقة 
حلالة الرضورة، متنع إســاءة اســتعامل هذا احلق والتالعب به واســتغالله يف غري ما رشع له. وقد 

الرضورة أو الظروف االستثنائية.... الخ.
إذ  حمددًا،  إطارًا  منهام  لكل  وجتعل  النظريتني  بني  تفرق  التي  فهي  منهام:   كل  عىل  املرتتبة  النتائج  عن  أما   -  
يالحظ أن نظرية الرضورة ترتبط دائاًم باملحافظة عىل النظام العام بمدلوالته الثالثة املعروفة، ومن ثم يمكن 
أكدته  ما  النظرية )وهذا  ترتكز عليه هذه  الذي  أو األساس  السند  العام هي  النظام  املحافظة عىل  إن  القول 
حمكمة القضاء اإلداري يف حكمها الصادريف 6/26/ 1951، جمموعة أحكام جملس الدولة، السنة اخلامسة 
دون  اإلداري-  الضبط  سلطات  توسيع  يف  فقط  تتجسد  عليها  ترتتب  التي  النتائج  فإن  وهلذا  ص1126( 
غريها- يف حني أن نظرية الظروف االستثنائية ال ترتبط فقط باملحافظة عىل النظام العام كام هو احلال يف نظرية 
بانتظام واضطراد، ومن ثم فقد أوجدت  العامة  املرافق  الرضورة، وإنام أيضًا بحالة املحافظة عىل دوام سري 
العادية، أال وهو  الترشيعية  الظروف االستثنائية للخروج عن احلدود  ترتكز عليه يف  أساسًا جديدًا لإلدارة 
الواجبات املفروضة عليها من أجل املحافظة عىل هذين األمرين، أو بمعنى آخر يمكن القول إن أساس نظرية 
الظروف االستثنائية هو واجبات السلطة اإلدارية يف املحافظة عىل النظام العام من ناحية وسري املرافق العامة 
النتائج املرتتبة عليها غري متمثلة فقط يف توسيع سلطات  بانتظام واضطراد من ناحية أخرى، وهكذا تكون 
الضبط اإلداري كام هو الشأن يف حالة الرضورة وإنام أيضًا يف توسيع سلطات اإلدارة بصفة عامة، وهذا ما 
أكده كل من القضاء اإلداري يف فرنسا ويف مرص، ففي فرنسا أيد القضاء اإلداري يف حكمه بتاريخ 28 يونيه 
1918 يف قضية p.49 3-Heries S.1923 قرار احلكومة بفصل املذكور دون مراعاة اإلجراءات القانونية، عىل 
أساس واجب السلطة اإلدارية يف املحافظة عىل سري املرافق العامة، وأضاف احلكم قائاًل : أن هذا القرار كان 
يمكن اعتباره غري مرشوع يف الظروف العادية، ولكن الظروف االستثنائية التي كانت متر هبا البالد هي التي 
دفعت اإلدارة للقيام بواجباهتا وبذلك يعترب هذا القرار مرشوعًا، وهذا ما أكدته املحكمة اإلدارية العليا يف 
مرص يف حكمها بتاريخ 4/13/ 1957 السنة الثانية، القضية رقم 1517 املجموعة ص886، حيث تقول: 
)ختتلف األزمات يف الظروف االستثنائية عنها يف الظروف العادية حيث تتمتع سلطات )البوليس( اإلداري 
بسلطات واسعة تضاف إىل سلطاهتا العادية ويصري كل إجراء تتخذه اجلهات اإلدارية يف مثل هذه الظروف أو 
احلروب أو األزمات أو األوقات العصيبة، ومن شأن تأمني سري املرافق العامة أو محاية النظام العام، ولو كان 
هذا االجراء باطاًل لتجاوز االختصاص أو خمالفة القانون، فإنه يعترب سلياًم مادام هو رضوري هلذا التأمني أو 

تلك احلامية، وليس ذلك تطبيقًا حلالة الرضورة وإنام تأسيسًا عىل واجبات السلطة االدارية.....(.     
للمزيد انظر : الدكتور نوفان العجارمة و الدكتور رمضان بطيخ ، مباديء القانون اإلدري يف اململكة االدرنية اهلاشمية -   
الكتاب االول - اإلدارة العامة تنظيمها ونشاطها ، ط1، دار اثراء للنرش والتوزيع ، عامن ، 2012 ص، 340 وما بعدها .
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وضع القضاء يف أحكامه بعض الرشوط لقيام حالة الرضورة، البد من توافرها إلمكان استخدام 
النصوص التي تنص عىل حالة الرضور

ومهــام يكن من أمر فإن حق تقدير رشط الرضورة يعود بالدرجة األوىل لرئيس الســلطة الوطنية 
يامرســه حتت رقابة الربملان) املجلس الترشيعي( بمعنى أن املجلس الترشيعي إذا مل جيد هناك ثمة 
رضورة تســتوجب إصدار القرارات بقانون، فيكون من حقه رفض تلك القرارات، باإلضافة إىل 

حقه الطبيعي بتحريك املسؤولية الوزارية  املسؤولية السياسية.
وللقضاء ايضا احلق يف بســط رقابته عىل رشط الرضورة، فاذا تبني له أن  رئيس السلطة قد استغل 
هذه الصالحية لغري الغاية املعدة هلا هذه الصالحية، كان من حق القضاء التعرض لدستورية  هذه 

القرارات وابطاهلا .
أن النصــوص الترشيعية إنام وضعت لتحكم الظروف العادية، فإذا طرأت ظروف اســتثنائية ثم 
أجربت اإلدارة عىل تطبيق النصوص العادية، فإن ذلك يؤدي حتاًم إىل نتائج غري مستساغة تتعارض 
حتى ونية واضعي تلك النصوص العادية. فالقوانني تنص عىل اإلجراءات التي تتخذ يف األحوال 
العاديــة، وما دام أنه ال يوجد فيها نص عىل ما جيب إجــراؤه يف حالة اخلطر العاجل، تعني عندئذ 
متكني السلطة اإلدارية او احلاكمة من اختاذ اإلجراءات العاجلة، التي مل تعمل لغاية سوى املصلحة 
العامة دون غريها، وغنى عن البيــان يف هذا املجال أن هناك قاعدة تنظم القوانني مجيعًا وتفوقها، 
وحمصلها وجوب اإلبقاء عىل الدولة، فغاية مبدأ املرشوعية يتطلب أواًل وقبل كل يشء العمل عىل 

بقاء الدولة"(37).
فللحكومة عند قيام حالة استثنائية متس األمن والطمأنينة سلطة تقديرية واسعة، لتتخذ من التدابري 
الرسيعة احلاســمة ما تواجه به املوقف اخلطري، إذ بقدر اخلطر الذي هيدد األمن والطمأنينة بقدر ما 
تطلــق حريتها يف تقدير ما جيب اختاذه من إجراءات وتدابري لصون األمن والنظام، وليس يتطلب 
من اإلدارة يف مثل الظــروف اخلطرة ما يتطلب منها يف الظروف العادية من الدقة واحلذر حتى ال 

يفلت الزمام من يدها (38) .
ورغم تعدد األســانيد التي قيل هبا لتربير نظرية الرضورة  يف القانون الدســتوري كام هو احلال ف 

حكم املحكمة اإلدارية العليا املرصية  الصادر بتاريخ 4/14/ 1962، جمموعة السنة السابعة،  ص610.  37
احلكم الصادر بتاريخ 13 4/ 1957، القضية رقم 1517 السنة الثانية املجموعة الرسمية ص886.  38
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ي نص املادة )43( من القانون األسايس الفلسطيني ، إال أهنا تدور مجيعها حول أمرين أساسيني:
األمر األول: عــدم صالحية الترشيعات التي وضعت لتحكم الظروف العادية، ألن تواجه ما يرتتب 
عىل الظروف االســتثنائية من أخطار وقالقل هتدد أمن املجتمع أو النظام العام فيه، ويتضح هذا األمر 
جليًا من حكم املحكمة اإلدارية العليا الصادر يف 4/14/ 1962 حيث تقول ) إن النصوص الترشيعية 
إنام وضعت لتحكــم الظروف العادية، فإذا طرأت ظروف اســتثنائية، ثم أجربت اإلدارة عىل تطبيق 
النصــوص العادية، فإن ذلك يؤدي حتاًم إىل نتائج غري مستســاغة تتعــارض حتى ونية واضعي تلك 
النصــوص العادية(، هذا ويضيف جانب من الفقه إىل ذلك القول بأن القوانني ليســت غاية يف ذاهتا، 
وإنام هي وســيلة لتحقيق غاية سامية تنحرص يف أن الدولة وقوانينها والسلطات املمنوحة هلا هتدف اىل 
املحافظة عىل مصالح اجلامعة وسالمتها، فإذا كان حتقيق هذه الغاية يستدعي اخلروج عىل بعض القواعد 
القانونية أو جتاهل بعض احلريات فال جناح عىل الدولة وال حرج إذا هي انتهجت هذا السبيل للدفاع عن 
نفسها واملحافظة عىل كياهنا وتلبية حاجات املجموع والدولة، إذ تترصف يف مثل هذه الظروف احلرجة 

خمالفة يف ترصفها القوانني السائدة، فإهنا تستخدم - يف الواقع- حقًا هلا بل واجبًا مفروضًا عليها(39).
األمر الثاين: رضورة بقاء الدولة واســتمرارها، وهذا أمر منطقي يربر يف الواقع اخلروج عىل مبدأ 
املرشوعية العادية والتمســك بام تقيض به نظرية الظروف االستثنائية، إذ ما فائدة احرتام القوانني 
ومــا فائدة عدم اخلروج عىل ما تقيض به من أحكام، إذا كان من شــأن ذلك اهنيار الدولة ذاهتا أو 
اختفائها فالرشط األول- كام يقول األستاذ "فالني"- لتنفيذ القوانني واحرتامها، وهو وجود دولة 
قــادرة عىل حتقيق ذلك(40) فإذا مل توجد هذه الدولة، أو مل تعد قادرة عىل تنفيذ القوانني واحرتامها، 
مل تعد هناك مصلحة أو فائدة من التمســك بمبدأ املرشوعية، الذي سينهار بدوره تبعًا لذلك، ويف 
ذلــك تقول املحكمــة اإلدارية العليا املرصية إنه: )غنى عن البيان يف هــذا املجال أن هناك قاعدة 
تنتظم القوانني مجيعًا وتفوقها، وحمصلها وجوب اإلبقاء عىل الدولة، فغاية مبدأ املرشوعية يتطلب 
أواًل وقبل كل يشء العمل عىل بقاء الدولة، األمر الذي يســتتبع ختويل احلكومة استثناء، ويف حالة 
الرضورة، من السلطات ما يسمح هلا باختاذ اإلجراءات التي يتطلبها املوقف، ولو خالفت يف ذلك 

د. حممد كامل ليله، الرقابة عىل أعامل االدارة، دار النهضة العربية، القاهرة،1968   ص80.  39
                    Waline, Traite Elementaire de droit administratif, Paris, op. cit., p.229  40
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القانون يف مدلوله اللفظي، ما دامت تبغي الصالح العام(41)).
 ويف كل االحوال، وإذا كان للسلطة طبقًا هلذه النظرية أن تعدل القوانني القائمة أو تلغيها أو تعطل 
نفاذها وذلك بام متلكه من ســلطة وفقا ألحكام الدســتور، فإن ذلك مرشوط يف الواقع بأن تكون 
هذه التدابري أو تلك اإلجراءات الزمة ورضورية ملواجهة الظروف االســتثنائية او حالة الرضورة  
وصيانة النظام العام وضامن ســري املرافق، بل وأن تكون هذه التدابري متالئمة أو متناسبة مع هذه 
الظروف، إذ الرضورة تقدر بقدرها، وهلــذا جيمع الفقه والقضاء عىل رضورة توافر رشوط معينة 

إلمكان تطبيق نظرية الرضورة  تتمثل يف اآليت(42):
وجود خطر جسيم وحال هيدد سالمة الدولة وأمنها وذلك برصف النظر عن مصدر هذا اخلطر والذي قد 
يتمثل يف كوارث طبيعية- حالة حرب -اضطرابات.... الخ، واخلطر اجلسيم هو اخلطر غري املعتاد أو غري 
املألوف، أما كون اخلطر حال فيقصد به أن يكون قد وقع بالفعل ومل ينته بعد أو وشيك الوقوع، وأخريًا 
أن هيدد هذا اخلطر سالمة الدولة أي أحد عنارصها واملتمثلة يف الشعب أو اإلقليم أو السلطة السياسية.

عجز الطرق العادية أو الوســائل القانونية والدستورية عن مواجهة اخلطر الذي هيدد أمن الدولة 
وسالمتها، بحيث يعترب اإلجراء أو التدبري الذي اختذته اإلدارة إعاماًل لنظرية الظروف االستثنائية 

احلكم الصادر يف 4/14 1962، املجموعة الرسمية، السنة السابعة، ص601.  41
42  VEDEL,Droit administratif, op.cit.p. 198; BIRAT, la theorie des circonstances exc 

eptionnelles dans la jurisprudence de conseil d›Etat, These, Paris, 1950 p.452 etss, 
Fahmy Medany la theorie des circonstances exceptionnelles en droit administratif 
Francais et Egyptien, 1954 p. 188 etss.

دكتور حممد كامل ليله، الرقابة عىل أعامل اإلدارة، ص85 وما بعدها، د. سامي مجال الدين، لوائح   
الرضورة، ص33 وما بعدها، د. طعيمه اجلرف، مبدأ املرشوعية، ص162 وما بعدها، حكم حمكمة  العدل 

العليا يف الدعوى رقم 1982/112، جملة نقابة املحامني لسنة 1983، ص: 176  حيث أوضح ذلك 
احلكم رشوط نظرية الظروف االستثنائية وحرصها يف أربعة رشوط حيث تقول )) يشرتط لالحتجاج 

بأحكام الرضورة ما ييل :
1. وجود خطر هيدد النظام العام.  

2. أن يتعذر دفع هذا اخلطر بالطرق القانونية العادية.  
3. أن يكون رائد اإلدارة يف تدخلها حتقيق املصلحة العامة وحدها.  

4. جيب أن ال تضحى مصلحة اإلفراد يف سبيل املصلحة العامة إال بمقدار ما تقيض به الرضورة، إي أن ال   
تتعسف اإلدارة بإجراءاهتا.
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هو اإلجراء أو التدبري الوحيد املالئم لدفع هذا اخلطر(43).
أن يكــون هدف اإلدارة من ترصفها ابتغاء مصلحة عامة، جديــة وحمققة(44) واملقصود باملصلحة 
اجلدية هنا أن اإلدارة تعتمد عىل أســباب جوهرية يف تربير ترصفها، بحيث لو مل تترصف عىل هذا 
النحو الذي اختذته الختل النظام العام أو توقف ســري املرافق العامة. واملقصود باملصلحة املحققة 
أن تكون األســباب التي اعتمدت عليها اإلدارة لتربير اإلجراءات االستثنائية )كتعديل القوانني( 

التي اختذهتا حقيقية وليست ومهية.
أن تكون اإلجراءات املستخدمة بمقتىض الظروف االستثنائية مقصورة عليها وبالقدر الرضوري 
ملواجهتها، وهلذا يقوم القايض يف مثل هذه احلالة بتقدير مدى مالئمة الوسيلة املستخدمة مع درجة 
جسامة احلالة االستثنائية، فإذا وجد أن الوسيلة املستخدمة أشد من درجة جسامة اخلطر، فإنه حيكم 

بعدم رشعية هذه اإلجراءات(45).
إذا توافرت رشوط تطبيق نظرية الظروف  الرضورة عىل هذا النحو، كان لإلدارة أن تتدخل ملواجهتها 
ومــن ثم اختاذ اإلجراءات الكفيلة ملواجهة ما يرتتب عليهــا من نتائج أو آثار، ولكن هذا ال يعني 
أن اإلدارة حــرة طليقة من كل قيد يف هذا اخلصوص، بحيث تســتطيع- بحجة مواجهة الظروف 
االســتثنائية وصيانة األمن والنظام العام يف املجتمع- أن تتخذ ما تشاء من هذه اإلجراءات وهتدر 
بالتــايل وكام تريد حريات األفراد وحقوقهــم، وإنام ختضع يف ذلك لرقابة القضاء الذي يرى ما إذا 
كانــت أركان الرضورة متوافرة حتى يقوم حق الرضورة وتنتفي املســؤولية، فــإذا مل تتوافر هذه 
األركان، فليست هناك رضورة ويكون العمل الصادر من اإلدارة يف هذه احلالة موجبًا للمسؤولية 
إذا كان ماديــًا، وباطاًل إذا كان قرارًا إداريا او عمال ترشيعيًا(46).  مع مالحظة أن مناط هذه الرقابة 

املجلة   ،1998/1/26 تاريخ  عامة(  )هيئة   1997/234 رقم  الدعوى   يف  العليا  العدل  حمكمة  حكم   43
القضائية، لسنة 1998، ص:35، كذلك حكم حمكمة القضاء اإلداري املرصية  الصادر يف 31 /1/ 1961 

القضية رقم 144 لسنة 18ق، ص63.
د. عبد الفتاح داير، نظرية أعامل السيادة يف القانون املرصي والفرنيس، رسالة دكتوراه، طبعة 1954 ص25   44
وما بعدها، جمموعة املبادىء التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا يف 4/14/ 1962 السنة السابعة ص605.

القضاء اإلداري،  18 /3/ 1956، جمموعة أحكام  بتاريخ  القضاء اإلداري املرصية  الصادر  حكم حمكمة   45
السنة العارشة ص251.

حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر بتاريخ 26 /6/ 1951 السنة اخلامسة املجموعة ص1099.  46
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ليس التحقق من مرشوعية اإلجراء أو القرار من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وإنام عىل 
أساس توافر الظروف االستثنائية او حالة الرضورة أو عدم توافرها (47).

وبناء عىل ما تقدم، نجد بأن رشط الرضورة غري متوافر حتى يتكمن رئيس دولة فلسطني أن يصدر 
قرارات بقانون ، فحالة الرضورة املنصوص عليها يف املادة 43 من الدستور الفسطيني تتمثل يف نشوء 
خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كاحلرب والكوارث والفتن الداخلية وطبيعة 
هذا اخلطر انه داهم ذو صفة استثنائية فاملادة )43( ذات طبيعة استثنائية وجيب أن تفرس تفسريا ضيقا 
ألن الترشيع اصال يعود للســطة الترشيعية ) للمجلس الترشيعي(  واستثناء هذه القاعدة منحت 
السلطة التنفيذية ) ممثلة برئيس السلطة الوطنية( حق الترشيع بإصدار قرارات بقانون خروجا عىل 
هذه القاعدة ويف أحوال استثنائية فيجب أن تقترص هذه السلطة عىل هذا االستثناء وال تتعداه وال 
جيوز أن متتد هذه الســلطة لغري حاالت الرضورة فام يمكن معاجلته بقانون عادي ال يصح معاجلته 
بقرار بقانون ألن نصوص الدســتور ومبادئه وهي التي يقوم عليها نظام احلكم يف الدولة يتوجب 

النزول عندها باعتبارها أسمى القواعد الترشيعة. 
فهذه النصوص واملبادئ هي التي حتدد للسلطات العامة يف الدولة وظائفها واختصاصاهتا بحيث ال جيوز 
ألي سلطة أن تتعدى عىل اختصاص سلطة أخرى. وحيث أن حالة الرضورة باملعنى الذي نصت عليه 
املادة )43( من الدستور غري متوفرة الصدار - القرار بقانون رقم )16( لسنة 2019، والقرار بقانون 
رقم )17( لسنة 2019، - ألن معاجلة أوضاع القضاء ليست خطرا جسيام دامها وال وضعا طارئا ملحا 
فليس شأن  القضاء شأن الكوارث التي تقع أو احلرب التي نشبت فجأة أوالفتنة التي تستوجب جماهبة 
رسيعة لئال ينرش خطرها فتهدم كيان الدولة وتعصف بمؤسساته فوضع رشوط تنظيم أوضاع  القضاء 
ســواء من حيث  خفض سن التقاعد و إهناء خدمة القضاة عند إكامهلم سن الستني من عمرهم، وحل 
جملس القضاء األعىل القائم، وحل هيئات املحكمة العليا، وحماكم اإلســتئناف والبداية كافة، وإنشاء 
جملــس أعىل انتقايل بالصالحيات املناطة ، فهذه  األمور هي موضوع القرارات بقانون وهي بالقطع ال 
تتساوى يف القدر واألمهية مع احلاالت التي تشكل خطرا دامها كالكوارث واحلروب والفتن وال يمكن 
أن تعترب وضعا طارئا ملحا. وألن حالة الرضروة تقاس بوجود أحداث مفاجئة تشكل خطرا جسيام فاذا 

حكم املحكمة اإلدارية العليا الصادر يف 23 /5/ 1961، السنة السادسة املجموعة الرسمية ص102.   47



قرارات بقانون والتعليق عليها

43

كانت األوضاع التي عاجلتها القرارت بقانون سالفة الذكر قائمة منذ عدة سنوات ) من سنة 2002 ) 
سابقة لصدروها فقد انتفى عنرص املفاجأة واملدامهة وبالتايل انتفت حالة الرضورة.

 فالقرارات بقانون  املذكورة هي قوانني معدلة لقانون الســلطة القضائية رقم )1( لســنة 2002  وقد 
رغب رئيس السلطة الوطنية - من خالل القرارات بقوانيني - تعديل نصوص القانون القديم ) قانون 
السلطة القضائية(  لسد النقض يف أحكامه والقصور الذي ظهر نتيجة تطبيقه فاملوضوعات التي عاجلهتا 
القرارات بقانون هي موضوعات نظمها القانون القديم عىل نحو معني فجاءت القرارات بقانون لتعدل 
يف أحكامها وهذا يعني أن التعديالت التي وردت يف القرارات بقوانني ال تعني وجود خطر جسيم حدث 
فجأة وبذلك تكون احلاالت التي عاجلهتا القرارات بقوانني ليست من ضمن حاالت االستعجال التي 
نصت عليها املادة 43 من القانون األســايس باهنا التي )ال حتتمل التأخري( والتي تقتيض عالجا فوريا 
ورسيعا فاألوضاع التي عاجلهتا القرارات بقوانني ليســت مما يندرج حتت هذه احلالة سواء من حيث 
التنظيم القضائي أو تنظيم األوضاع الوظيفية للســادة القضاة فهي ليست أمور ملحة بحيث ال حتتمل 
التأخري . مما يعني أن اصدار القرارات بقوانني كان يمكن تأجيلها اىل حني انعقاد  املجلس الترشيعي. 
الثاين: خمالفة القرارات موضوع التعليق  املادة )100( من الدستور الفلسطيني ) القانون األسايس( 
: بعد االطالع عىل حيثيات الطعن الدستوري بالقضية رقم )13( لسنة )4( قضائية والصادر عن 
املحكمة الدســتورية العليا الفلسطينية  واملنشــور يف القوائع الفلسطينة بالعدد رقم)159( تاريخ 
2019/9/18 ، نجد بأن ســيادة الرئيس الفلسطيني خالف املادة )100( من القانون األسايس 
والتي تنص عىل:  ينشأ جملس أعىل للقضاء ويبني القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سري 
العمل فيه، ويؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بام 

يف ذلك النيابة العامة.
ووجهة املخالفة يتضمن عدم أخذ رأي املجلس القضائي األعىل يف مرشوع القررات بقوانني قبل 
إصدرها ، فهذه النص  الدســتوري ملزم للسلطة الترشيعية سواء يف الظرف العادي أم االستثنائي 
فاملرشع الدستوري ال يكتب قصة  وال رواية بل خياطب سلطات الدولة كافة وقواعده ملزمة هلا ، 
فهناك حكمة من ايراد مثل هذا احلكم يف املادة )100( من الدستور ، وفيه احرتام واجالل للسلطة 

القضائية عندما يتم استطالع رأهيا بشأن القوانني التي تنظم شؤوهنا.
فالنصوص الدستورية جيب أن تفرس بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضًا، بحيث ال 
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يفرس أي نص منها بمعزل عن النصوص األخرى- فال يمكن النظر للامدة )43( من الدستور الفلسطيني 
بمعزل عن املادة )100( منه -  بل جيب أن يكون تفسريها بام يقيم بينها التوافق والنأي هبا عن التعارض.
 فاألصل يف النصوص الدستورية أهنا تعمل يف إطار وحدة عضوية جتعل من أحكامها نسيجا متآلفا 
مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون حمدد يســتقل به عن غريه من النصوص استقالاًل ال يعزهلا 
عن بعضها البعض ، وال جيوز بالتايل أن تفرس النصوص الدستورية بام يبتعد هبا عن الغاية النهائية 
املقصودة منها وال أن ينظر إليها بوصفها هائمة يف الفراغ، أو باعتبارها قيام مثالية منفصلة عن حميطها 
االجتامعي، فالتعارض أو التناقض بني النصوص و املبادئ الدستورية  قد يكون تعارضًا ظاهريًا، 
وقد يكون تعارضًا حقيقيًا ، ويف حالة وجود تعارض حقيقي فإن األفضل هو األخذ بقاعدة إعامل 
فكرة التوفيق بني النصوص املتعارضة، وقد صدرت أحكام عديدة عن املحكمة الدستورية العليا 
املرصية تبنت نفس الفكرة وهي التوفيق أو التوازن بني احلقوق األساسية، مؤكدة عىل أن نصوص 

الدستور يكمل بعضها بعضا دون تصادمها أو تنافرها أو هتادمها لبعضها ولكنها تتكامل(48). 
وعليه، نجد بأن االجراء الســابق - أخذ الــرأي مقدما من املجلس األعىل للقضاء -  إنام رُشع يف 
واقــع  األمر للمصلحة  العامة فهذا اإلجراء إنام يســاعده عىل التبــرص والرتوي قبل اختاذ القرار 
فتتجنب  الدولة بذلك ليس فقط مواطن الزلل واخلطأ، وإنام أيضًا املسؤولية عن األرضار التي قد 
ترتتب عىل ذلك، وهذا إجراء دســتوري ملزم قبل إصدار القرارات بقانون من قبل رئيس السلطة 
الفلســطينية ، وحيث أن هذا االجراء مل تتم مراعاته ، فتكون تلك القرارات مشــوبه بعيب خمالفة 

املادة )100( من القانون األسايس.

 

حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية، يف القضية رقم )11( لسنة 13ق دستورية جلسة )8( يوليو 2000   48
جلسة  دستورية  9ق  لسنة   )37( رقم  القضية  يف  العليا  الدستورية  املحكمة  حكم  كذلك   ، ص667  جـ9 

19مايو 1990 ، جـ4 ص 267).
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القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن 
اجلرائم اإللكرتونية والتعليق عليه
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تعليق عىل نصوص القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية

القايض الدكتور مصطفى قاسم/ مرص

مقدمة:
يف هنايــة القرن العرشين إجتاحت العــامل ما أطلق عليها ثورة املعلومــات والتي انبثق عنها ثورة 
اإلتصاالت وارتبط كل منهام باآلخر، فأصبحت وســيلة اإلتصال امُلثىل يف العامل يف الوقت الراهن 

هى شبكة اإلنرتنت والتي ال يمكن أن تعمل إال من خالل خط تلفوين سلكيًا أو السلكيًا .
وقد كان " للتقدم العلمي فوائد مجة إال أنه نتج عنه نوع حديث من اإلجرام كان ثمرة التقدم املذهل 
يف اإلتصاالت والذى أضحى معه العامل قرية صغرية، فام حيدث يف اي مكان يف العامل تتناقله وكاالت 
األنبــاء يف احلال عن طريق اإلنرتنت واألقامر الصناعية، كــام أنه يمكن ملن كان يف أقىص العامل أن 

جيري حمادثات مع من يف أدناه، وأن يراه يف احلال بواسطة احلاسب اآليل عرب شبكة اإلنرتنت"49.
وكان لزامًا أن يتدخل املرشع يف ظل ما أســفر عنه التقــدم العلمي يف املجال التقني لتنظيم احلامية 
اجلنائية للبيانات واملعلومات ومواجهة استخدام التكنولوجيا احلديثة يف ارتكاب اجلرائم اجلنائية .

  وقد صدر القرار بقانون رقم 10 لســنة 2018 بشــأن اجلرائم اإللكرتونية هبدف محاية البيانات 
واملعلومات احلكومية والشــخصية يف األنظمة والشــبكات املعلوماتية من العبث هبا أو اخرتاقها 
أو إتالفها، وحلامية البيانات الشــخصية التي يمكن إســتغالهلا مما ييسء إىل أصحاهبا ويعد انتهاكًا 

للحريات الشخصية وحرمات األفراد .
وكان من الطبيعي أن يضع القانون تنظيم إجرائي هيدف إىل حسن سري العدالة اجلنائية مما مقتضاه 
أن ينطوي عىل أحكام إجرائية تتعلق بإجراءات التحري والضبط واملراقبة والتفتيش بام يتناســب 

مع هذا النوع من اإلجرام .
وسوف نتناول بعض األحكام اإلجرائية واملوضوعية التي شملتها نصوص القرار بقانون رقم 10 

لسنة 2018 وذلك يف عرض موجز يناسب هذا التعليق.

49  املستشار الدكتور حممد سمري - قانون العقوبات اإلقتصادي - القسم العام والقسم اخلاص - طبعة نادي 
القضاة املرصي - 2019 - صـ31
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األحكام اإلجرائية الواجب إتباعها عند تنفيذ القانون :
متهيد :

هتدف األحكام اإلجرائية بصفة عامة يف جمال القانون اجلنائي إىل تطبيق النصوص العقابية " ممارسة الدولة 
حلقها يف العقاب " عن طريق بيان الوسائل املستخدمة لكشف اجلرائم ، وتعقب مرتكبيها، ومجع األدلة 
لتقديم املتهم احلقيقي للمحاكمة اجلنائية يف ضوء الضوابط الدســتورية حلامية احلقوق واحلريات(50) ، 
ويالحظ ان تلك الكيفية التي تبارش من خالهلا الدولة حقها وســلطتها يف توقيع العقاب ؛ تســودها أو 
حيكمها عدة قواعد أساسية منها قاعدة أنه ال عقاب بغري قضاء ، وكذا قاعدة أصل الرباءة، فضاًل عن قواعد 
املحاكمة املنصفة، وتلك القواعد غالبًا ما تنص عليها الدساتري والقوانني األساسية يف الدول احلديثة .

ونقصد باحلديث عن األحكام اإلجرائية يف شأن قانون اجلرائم اإللكرتونية حمل التعليق؛ أهنا القواعد 
اإلجرائية التي أوردهتا نصوص القرار بقانون رقم 10 لســنة 2018 بشــأن اجلرائم اإللكرتونية، 
والتي تستهدف ضامن حسن سري العدالة اجلنائية بام يتناسب مع طبيعة اجلرائم الواردة يف القانون، 
والتطبيق الفعال للنصوص التجريميــة والعقابية الواردة به وتتعلق بالدعوى العمومية، بدءًا من 

مرحلة اإلستدالل " وإن كانت سابقة عىل الدعوى العمومية " إىل صدور حكم بات فيها.
  ومن ثم فإن حديثنا عن األحكام اإلجرائية يف شأن القانون حمل التعليق يقترص عىل القواعد اإلجرائية 

اخلاصة شأن اجلرائم اإللكرتونية والتي أوردها وتتميز عن قواعد اإلجراءات اجلنائية بصفة عامة .
والبني من مطالعة النصوص اإلجرائية الواردة يف هذا القانون أن بعضها جاء يف مرحلتي اإلستدالل 

والتحقيق وهو ما سنتناوله بشىء من التفصيل يف السطور القادمة :

مرحلة اإلستدالل ومأموري الضبط القضائي :
يقصد باإلســتدالل البحث والتحري عن اجلرائم هبدف احليلولة دون وقوعها إن أمكن ذلك، أو 

ضبطها والوصول ملرتكبها ان تعذر منعها .

مبارشهتا  كيفية  بموجبه  الدولة  تنظم  الذى  القانون  من  الفرع  ذلك  بأنه  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  يعرف   50
 ، التعريف د/ حممود نجيب حسني   لسلطتها ىف العقاب ، أي كيفية تطبيق قانون العقوبات . انظر ىف هذا 

رشح قانون اإلجراءات اجلنائية - الطبعة الرابعة - 2010
دار النهضة العربية  تنقيح د/ فوزية عبد الستار .  
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  وقد أنشأ القرار بقانون حمل التعليق يف مادته الثالثة(51)، وحدة داخل جهاز الرشطة تسمى وحدة اجلرائم 
اإللكرتونية تتمتع بصفة الضبط القضائي بحسبان أن أعضائها بحسب األصل هم من قوات الرشطة 
واألمن الذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي وفقًا لنصوص القانون(52)، وأخضعها - تقريرًا 
للقواعد العامة - حتت إرشاف النيابة العامة فيام يتعلق بأعامل وظائفهم املرتبطة بالضبط القضائي(53).
  ويستفاد من نص املادة الثالثة الفقرة األوىل من القانون حمل التعليق أن املرشع الفلسطيني أراد أن 
يعهد لوحدة اجلرائم اإللكرتونية املســتحدثة القيام بأعامل اإلستدالل يف شأن اجلرائم حمل القانون 
دون غريهم من رجال الرشطة، وهو إجتاه حممود ملا تتميز به هذه اجلرائم من طبيعة خاصة تستلزم 
أن يكون القائم بأعامل اإلستدالل فيها - وكذا احلال أثناء التحقيق واإلهتام واملحاكمة - عىل دراية 
وعلم باألمور الفنية والتي متثل عامدها بشأن اختاذ اي اجراء بشأهنا، إال أنه بمطالعة كافة نصوص 
القانون نجد أن املرشع مل يرش رصاحة هلذا األمر، وهو ما يســتفاد منه أنه ال يوجد مانع من الناحية 
القانونية من أن يبارش أعامل اإلستدالل بشأن اجلرائم حمل القانون أي من مأموري الضبط القضائي 

املختصني قانونًا بأعامل اإلستدالل وفقا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية.
  وقــد منح القــرار بقانون حمل التعليق يف مادته 54 (54) صفة مأمــوري الضبط القضائي ملوظفي 
وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املعنيون "الفنيون" وذلك يف جمال تنفيذ أحكام القانون 
وهو األمر الذى من شأنه تقديم العون الفني ألعضاء الضبط القضائي األصليني من أعضاء جهاز 

تنص املادة الثالثة بفقرهتا األوىل من القرار بقانون حمل التعليق عىل أن » -1 تنشأ وحدة متخصصة ىف جهاز   51
الرشطة وقوى األمن من مأمورى الضبط القضائي تسمى وحدة اجلرائم اإللكرتونية . ، تتوىل النيابة العامة 

اإلرشاف القضائي عليها كل ىف دائرة إختصاصه.
مأمور  من  يكون   " أن  عىل   2001 لسنة   3 رقم  الفلسطيني  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   21 املادة  تنص   52
 2-  . العامة  واإلدارات  املحافظات  رشطة  ومديرو  ومساعدوه  ونوابه  الرشطة  مدير   1- القضائي  الضبط 

ضباط وضباط صف الرشطة كل ىف دائرة اختصاصه. 
-3 رؤساء املراكب البحرية واجلوية . -4 املوظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون " .  
القضائي  الضبط  مأمور  عىل  العام  النائب  يرشف   1-  « أن  عىل  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   20 املادة  تنص   53
وخيضعون ملراقبته فيام يتعلق بأعامل وظيفتهم . -2 للنائب العام أن يطلب من اجلهات املختصة إختاذ اإلجراءات 

التأديبية بحق كل من يقع منه خمالفة لواجباته أو تقصري ىف عمله ، وال يمنع ذلك من مساءلته جزائيًا .
تنص املادة 54 من القرار بقانون حمل التعليق عىل أن » تتوىل الوزارة وفقًا إلختصاصها تقديم الدعم واملساعدة   54
لغايات  الوزير مأموري ضبط قضائي  قبل  املعينون من  الوزارة  القانون، ويعترب موظفو  إنفاذ  الفنية جلهات 

تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 
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الرشطة بام يمكنهم من رسعة التطبيق الفعال لنصوص القانون (55) ، وهو األمر الذى يتســق مع 
أحكام املادة 5/32 من القرار بقانون فيام نصت عليه من أنه "يشــرتط يف مأمور الضبط القضائى 

أن يكون مؤهاًل للتعامل مع الطبيعة اخلاصة للجرائم اإللكرتونية ".
  وأســند القانون جلهــات التحري والضبط املختصة أعامل اإلســتدالل املتعلقــة برصد املواقع 
اإللكرتونية سواء أكانت ُتبث من  داخل الدولة أو خارجها حال قيامها بوضع اي عبارات أو أرقام 
أو أفالم أو اي مواد دعائية أو غريها من شــأهنا هتديد األمن القومي، أو النظام العام، أو اآلداب 
العامة، وأن حترر حمرض بام أســفر عنه الرصد ويعرض عىل النائب العام أو أحد مســاعديه وذلك 

بطلب اإلذن بحجب املواقع وفقًا ملا جاء بنص املادة 39 .

األوامر القضائية يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي:
  نظم القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية العديد من اإلجراءات واألوامر 

القضائية التي تتخذ بمناسبة التحقيق اإلبتدائي بشأن اجلرائم الواقعة باملخالفة ألحكامه.
  ويعرف التحقيق اإلبتدائي بأنه عبارة عن عدة إجراءات تتخذها السلطات من أجل متحيص األدلة 
التي أسفرت عنها املرحلة املمهدة للدعوى اجلنائية وهي مرحلة مجع اإلستدالالت، باإلضافة إىل 

حماولة مجع أدلة جديدة ختدم حتقيق اجلريمة التي وقعت .
   ومجع هذه األدلة هيدف إىل إثبات أو نفي اجلريمة ونســبتها إىل املتهم هبا، أي حماولة الوصول إىل 
احلقيقة قبل أن إحالة القضية إىل املحكمة، فإن تبني أن هناك أدلة كافية عىل وقوع اجلريمة ونسبتها 

إىل شخص معني كانت إحالتها إىل املحكمة أمر له أساسه من األوراق. 
  وتكمــن أمهية الرجــوع ملفهوم التحقيق اإلبتدائي يف ضوء قواعد قانــون اإلجراءات اجلنائية ملا 
لذلك من أمهية يف الوقوف عىل دوره يف حتقيق فاعلية النصوص اجلنائية بشقيها التجريم والعقاب.

وجدير بالذكر ان املادة اخلامسة من القانون املرصي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ، قد أجازت للوزير    55
املختص وهو وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ان يستصدر قرارًا من وزير العدل بمنح صفة الضبطية 
القضائية للعاملني باجلهاز القومي لتنظيم اإلتصاالت أو غريهم ممن حيددهم جهاز األمن القومي » رئاسة 
اجلمهورية - وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - املخابرات العامة - هيئة الرقابة اإلدارية - بالنسبة للجرائم 

التى تقع باملخالفات ألحكام هذا القانون واملتعلقة بأعامل وظائفهم . وقد جرى نصها عىل اآليت : 
" جيوز بقرار من وزير العدل باإلتفاق مع الوزير املختص منح حق الضبطية القضائية للعاملني باجلهاز أو غريهم ممن   
حتددهم جهات األمن القومي ، بالنسبة إىل اجلرائم التى تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون واملتعلقة بأعامل وظائفهم "
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ونتناول فيام ييل األوامر القضائية التي نظمها القرار بقانون حمل التحقيق والتي تتخذ بمناسبة مجع 
األدلة وحتقيقها يف مرحلة التحقيق االبتدائي.

أمر التفتيش : 
" يعد اإلطالع عىل املعلومات اإللكرتونية نوع من التفتيش هيدف إىل ضبط أدلة اجلريمة، وذلك إذا 
كانت هذه املعلومات حماطة بسياج من احلامية، ومن ثم خيضع للضامنات التي يوجبها القانون. ويقع 
التفتيش يف إطار جرائم اإلنرتنت عىل حملني: األول: هو مكونات احلاســب اآليل املادية، وتتضمن 
وحدات اإلدخال ووحدات اإلخراج ووحدة الذاكرة ووحدة احلســاب واملنطق ووحدة التحكم 
ووحدة التخزين الثانونية وتشــمل الربجميات اجلاهزة والبيانات واملعلومات والثاين: هو الشبكة 

وما تتضمنه من مكونات " (56).
وجــاء نص املــادة 32 من القرار بقانون حمــل التعليق لينظم التفتيش بشــأن اجلرائم التي تناوهلا 

القانون(57).
فقــد أجازت هذه املادة من القرار بقانون حمل التعليق لســلطة التحقيق " النيابة العامة " أو من تنتدبه من 
مأموري الضبط القضائي إصدار األمر بتفتيش األشــخاص واألماكن ووســائل تكنولوجيا املعلومات 
ذات الصلة باجلريمة، وأوجبت تلك املادة أن يكون أمر التفتيش حمدد املدة ومســببًا ، مع جواز جتديد أمر 
التفتيش أكثر من مرة مادامت مربرات هذا اإلجراء قائمة، وأجازت املادة صدور أمر التفتيش عىل وسائل 
تكنولوجيا املعلومات مبارشة بقصد احلصول عىل املعلومات والبيانات ذات الصلة باجلريمة حمل التحقيق.

املستشار الدكتور / حممد سمري ، قانون العقوبات اإلقتصادي " القسم العام  القسم اخلاص " مرجع سابق    56
صــ222 ، 223

تنص املادة 32 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية عىل أن -1 للنيابة العامة أو من   57
الصلة  املعلومات ذات  تكنولوجيا  تفتيش األشخاص واألماكن ووسائل  القضائي  الضبط  تنتدبه من مأموري 
باجلريمة .-2 جيب أن يكون أمر التفتيش مسببًا وحمددًا وجيوز جتديده أكثر من مرة ، مادامت مربرات هذا اإلجراء 
قائمة . -3 إذا أسفر التفتيش ىف الفقرة 2 من هذه املادة عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة باجلريمة 
، يتعني عىل مأمورى الضبط القضائي تنظيم حمرض باملضبوطات  وعرضها عىل النيابة العامة إلختاذ ما يلزم بشأهنا 
. -4 لوكيل النيابة أن يأذن بالنفاذ املبارش ملأموري الضبط القضائي أو من يستعينون هبم من أهل اخلربة إىل  أي 
 . املعلومات  أو  البيانات  بقصد احلصول عىل  فيها  التفتيش  وإجراء   ، املعلومات  تكنولوجيا  وسيلة من وسائل 

-5 يشرتط ىف مأمور الضبط القضائي ان يكون مؤهاًل للتعامل مع الطبيعة اخلاصة للجرائم اإللكرتونية«
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وجدير بالذكر أن تطبيق ضوابط التفتيش سالفة البيان يكون يف ضوء إعامل قواعد التفتيش الواردة يف 
قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني والتي مل يتناوهلا نص املادة 32 من القرار بقانون حمل التعليق.
وتتمثــل أهم تلك القواعد يف إعتبــار التفتيش عماًل من أعامل التحقيق، ومن ثم فال جيوز القبض 
عىل األشخاص يف غري أحوال التلبس بغري إذن من النيابة العامة، وبشأن تفتيش املنازل  فال يكون 
إال يف حالة وجود إهتام موجه إىل شــخص يقيم يف املنزل املراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو 
بإشــرتاكه يف إرتكاهبا، أو بوجود قرائن قوية عىل أنه حيوز أشــياء تتعلق باجلريمة وان يتضمن أمر 

التفتيش البيانات التي أوجبها قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة 40 منه . 
و يالحظ أن نص املادة 32 سالفة البيان قد إنطوى عىل خروج عن القواعد العامة بشأن التفتيش ، 
إذ أهنا أجازت جتديد أمر التفتيش أكثر من مرة دون حد أقىص ، فضال عن أنه مل حيدد املدة التي يكون 
فيها أمر التفتيش نافذا وترك األمر ملصدر اإلذن بالتفتيش، وال شك أن إمكانية جتديد أمر التفتيش 
دون حــد أقىص جيعل من ضامن حتديد مدة األمــر بالتفتيش ألول مرة هباًء منثورًا، إذ أن التجديد 
دون حــد أقىص يعني أن يظل األمر بالتفتيش مفتوحا ومطلق وهو ما جيعل حريات األشــخاص 
وحقوقهم دائاًم يف حالة خطر التعدي عليها بل التعدي فعاًل ، وال ينال من ذلك ما قرره املرشع يف 
عجز الفقرة الثانية من املادة 2 بقوله " مادامت مربرات هذا اإلجراء قائمة " فمن الطبيعي أن تظل 
مربرات اإلجراء قائمة يف نظر من أصدر أمر التفتيش أول مرة، ســيام وأن الســبب وراء التجديد 
لن يكون ســوى أنه مل يســفرعن ضبط أدلة متعلقة باجلريمة الصادر بشأهنا أمر التفتيش ، ومن ثم 
فإن النص عىل جواز جتديد أمر التفتيش دون حد أقىص يعد مساســاً بمبدأ الرباءة التي  نص عليها 
القانون األســايس الفلســطيني يف املادة الرابعة عرش منه (58)، والتي توجب أن تكون اإلجراءات 

املاسة باحلرية دائام يف أضيق نطاق.
وجدير بالذكر أن القانون املرصي قد حدد مدة إصدار أمر التفتيش بثالثني يومًا قابلة للتجديد ملرة 

واحدة مع إمكانية استئناف هذا األمر(59).

(1( تنص املادة 14 من القانون األساسى الفلسطينى عىل أن » املتهم برىء حتى تثبت إدانته ىف حماكمة قانونية   58
تكفل له فيها ضامنات الدفاع  عن نفسه.....«

تنص املادة 6 من القانون املرصي عىل أنه » جلهة التحقيق املختصة ، بحسب األحوال ، أن تصدر أمرًا مسببًا   59
ملأموري الضبط القضائي املختصني ، ملدة ال تزيد عىل ثالثني يومًا قابلة للتجديد ملرة واحدة ، متى كان لذلك 
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األمر بحجب املواقع اإللكرتونية )60(
  نظمت املادة 39 من القرار بقانون رقم 10لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية األمر القضائي 

بحجب املواقع اإللكرتونية (61). 

فائدة ىف ظهور احلقيقة عىل ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتىض أحكام هذا القانون ، بواحد أو أكثر مما يأيت :
ضبط أو سحب أو مجع  أو التحفظ عىل البيانات واملعلومات أو أنظمة املعلومات أو تتبعها ىف أى مكان أو   
نظام أو برنامج أو دعامة إلكرتونية أو حاسب تكون موجودة فيه. ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة 

األمر ، عىل أال يؤثر ذلك عىل استمرارية النظم وتقديم اخلدمة إن كان لذلك مقتض.
والنظم  األجهزة  من  وغريها  البيانات  وقواعد  احلاسب  برامج  إىل  والنفاذ  والدخول  والتفتيش  البحث   )2  

املعلوماتية حتقيقًا لغرض الضبط.
3 ( أن تأمر مقدم اخلدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلومايت أو جهاز تقني موجودة حتت   
سيطرته أو خمزنة  لديه ، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة اإلتصاالت التى متت عىل ذلك النظام أو النظام التقني. 

وىف كل األحوال ، جيب أن يكون أمر جهة التحقيق مسببًا .  
      ويكون استئناف األوامر املتقدمة أمام املحكمة اجلنائية املختصة منعقدة ىف غرفة املشورة ، ىف املواعيد ووفقًا 

لإلجراءات املقررة بقانون اإلجراءات اجلنائية .
ما  إذا   ، املختصة  والضبط  التحري  » جلهات  أن  2018 عىل  لسنة   10 رقم  بقانون  القرار  39 من  املادة  تنص   60
رصدت قيام مواقع الكرتونية ُمستضافة داخل الدولة أو خارجها ، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفالم 
أو أى مواد دعائية أو غريها من شأهنا هتديد األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة ، أن تعرض حمرضا 
بذلك عىل النائب العام أو أحد مساعديه وتطلب اإلذن بحجب املوقع أو املواقع اإللكرتونية أو حجب بعض 
روابطها من العرض ،-2 يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب اإلذن ملحكمة الصلح خالل 24 ساعة ، 
مشفوعًا بمذكرة برأيه ، وتصدر املحكمة قرارها ىف الطلب ىف ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض ، 

عىل أال تزيد مدة احلجب عىل ستة أشهر ، مامل جتدد املدة وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها ىف هذه املادة "
إتاحة  مكان   « أنه  اإللكرتونيه  اجلرائم  بقانون  التعريفية  األوىل  للامدة  وفقا  اإللكرتونى  باملوقع  يقصد    )2)   61
املعلومات أو اخلدمات عىل الشبكة اإللكرتونية من خالل عنوان حمدد، وجدير بالذكر أنه »يقصد باملواقع أو 
مواقع الويب أهنا جمموعة صفحات مرتبطة ببعضها وخمزنة عىل خادم واحد ، ويمكن زيارهتا عرب اإلنرتنت 
الذى  الرنامج  هو  الويب  وخادم   ، باإلنرتنت  اإلتصال  يدعم  حممول  هاتف  أو  كمبيوتر  جهاز  خالل  من 
يسمح بالتجول عىل شبكة اإلنرتنت بإستخدام أى من متصفحات الويب مثل جوجل أو إكسبلور وغريمها 
ومن ثم رؤية الصفحات املخزن عليها املعلومات وتتنوع مواقع اإلنرتنت فمنها مواقع شخصية حتتوى عىل 
املنشورات اخلاصة بالشخص أو أبحاثه أو معلومات أو بيانات شخصية ، ومواقع مؤسسية كاملواقع الرتوجيية 
أو اإلعالنات التعليمية أو اإلعالمية ومواقع أخبار ومصادر صحفية وجمالت إلكرتونية ، ومواقع إباحية إلخ .

ويستطيع مستخدم اإلنرتنت إنشاء موقع له عىل شبكة الويب العاملية يضع فيه ما حيب ختزينه عليها ، ومن ثم   
يمكن ألى مستخدم لإلنرتنت ىف مجيع أنحاء العامل إستقبال هذه املعلومات من خالل متصفح املوقع ، وقد 

يكون من بني هذه املعلومات ما يعد جريمة مثل السب والقذف وخدش احلياء العام ....« .
املعارف  منشأة   " املري  هباء  املستشار   2018 لسنة   175 رقم  القانون   " املعلومات  تقنية  جرائم  »رشح   

اإلسكندرية - 2019 - صـ58 " 
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فقد خولت املادة 39 ســالفة البيان ملحكمة الصلح ، بناء عىل طلب النائب العام أو أحد مســاعديه ، 
أن يصــدر قراره بقبول طلب احلجب أو رفضــه يف ذات يوم عرضه عليه، وأال تزيد مدة احلجب عىل 
ستة أشــهر قابلة للتجديد بذات ضوابط إصدار األمر، وتتمثل هذه الضوابط يف قيام جهات التحري 
والضبط، إذا ما أســفرت اإلستدالالت رصد قيام مواقع إلكرتونية تبث من داخل الدولة أو خارجها 
بوضع اي عبارات أو أرقام أو اي مواد دعائية أو غريها من شأهنا هتديد األمن القومي، أو النظام العام، 
أو األداب العامة بتحرير حمرض وعرضه عىل النائب العام أو أحد مساعديه لطلب اإلذن بحجب املوقع 

أو املواقع اإللكرتونية حمل اإلستدالالت أو حجب بعض روابطها من العرض .
وقد شــابت تلك املادة العديد من أوجه العوار الترشيعي والدستوري مما يمثل إخالاًل بالضامنات 

الدستورية للحريات.
فمن ناحية رتب املرشع عىل جمرد إجراء اإلســتدالل من قبــل جهات التحري عرض حمرض عىل 
النائب العام أو أحد مســاعديه وطلب اإلذن بحجب املوقع، دون أن يكون للنيابة العامة أي دور 
بشأن مراقبة جهات التحري فيام قامت به من أعامل استدالل سواء عن طريق املذكرة التي تعرضها 
النيابة العامة عىل حمكمة الصلح يف شــأن  طلب احلجــب، اي أن من يطلب طلب حجب املواقع 
حمل التحري هو مأمور الضبط القضائي ويقترص دور النيابة عىل جمرد العرض عىل حمكمة الصلح 
خالل 24 ســاعة عىل طلب احلجب، عىل أن يكون هذا العرض مشــفوعا بمذكرة بالرأي فقط ، 
فهذا يعني أن املحرك الرئييس هلذا اإلجراء اخلطري الذي يتضمن مساســا باحلريات هو جمرد اجراء 

من إجراءات اإلستدالل غري اخلاضع جلهة رقابية حمايدة حقيقية .
وال ينال من ذلك ما قد يقال أن األمر برمته معروض عىل حمكمة تتوافر هلا الضامن القضائي " إذ 
أن املرشع بنفســه هو من قام بتقويض الضامن القضائي وذلك من عدة وجوه، أوهلا عدم وجود 
رقابة من النيابة العامة عىل أعامل التحري واإلســتدالل وما أســفرت عنهام ، ثانيهاًم : وجوب 
العرض عىل حمكمة الصلح خالل 24 ساعة من ورود املحرض للنيابة العامة دون إعطاء فرصة 
حقيقية إلبالغ ذوي الشــأن من مديري املواقع إلبداء دفوعهم وتفنيد أعامل اإلستدالل ان كان 
لذلك وجه، ثالثهاًم : أنه اخذًا يف اإلعتبار عدم كفالة حق إستئناف األمر، ال جمال للحديث عن 
رقابة فعالة ملحكمة الصلح عىل حمرض التحريات يف ضوء النص عىل وجوب أن تصدر املحكمة 
قرارها بشأن الطلب يف ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو الرفض، سيام وأن هذا القرار وفقًا 
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ألحكام القانون حمل التعليق غري قابل للطعن، ســوى إذا ما طبقنا القواعد العامة بشأن الطعن 
يف قــرارات قاىض الصلح، وإن كان األمر حمل شــك من الناحية العملية يف ضوء غياب النص 
املنظم حلق الطعن يف نصوص القرار بقانون حمل التعليق، فإذا ما أضفنا إىل ما تقدم ان القانون مل 
يلزم حمكمة الصلح، والفرض أهنا تتشــكل من قاض واحد، بتسبيب القرار الصادر عنها بشأن 
طلب احلجب، ومن ثم فقد أصبح الضامن القضائي بشــأن القرار املاس باحلرية وهذا احلجب 

حمل شك إىل حد كبري، وهو ما يعد إهدارًا للحقوق واحلريات عىل نحو غري مقبول.
فالقانــون حمل التعليق جعل من جمرد عمل إســتدالل الذي ال يعد جــزءًا وال مرحلة من مراحل 
الدعوى اجلنائية مسوغًا بذاته لصدور قرار ماس باحلرية دون توافر أية ضامنات دستورية أو قانونية 
تكفل حق الدفاع، والطعن، ومعرفة األســباب التي دعت إىل إصداره وال مراقبة اإلســتدالالت 

والتحريات  للتأكد من رشعيتها وجديتها .
وجدير بالذكر أن القانون املرصي رقم 175 لســنة 2018 بشــأن مكافحــة جرائم تقنية 
املعلومات قد تناول بالتنظيم اإلجراءات الالزمة للفصل يف طلبات حجب املواقع والتظلم 
منها، وذلك بأن جعل لســلطة التحقيق " النيابة العامة " بحسب األصل أو قايض التحقيق 
أن تأمــر بحجب املوقع أو املواقع حمــل البث وأن يكون ذلك بناء عىل أدلة تثبت قيام املوقع 
أو املواقــع بوضع اي عبارات او أرقام أو صور أو أفالم أو أي مواد دعائية أو ما يف حكمها 
تعد جريمة وفقًا ألحكام القانون وتشــكل هتديدًا لألمــن القومي أو يعرض أمن البالد أو 

اقتصادها القومي للخطر.
وأوجب القانون عىل جهة التحقيق عرض أمر احلجب عىل املحكمة املختصة " حمكمة اجلنح املستأنفة 
يف غرفة املشــورة والتي تتكون من ثالثة قضاة " خالل 24 ساعة مشفوعة برأهيا وتصدر املحكمة 
قرارها املســبب بالقبول أو الرفض، واستثنى من ذلك املرشع حالة اإلستعجال لوجود خطر حال 
أو رضر وشــيك الوقــوع فأجاز أن تقوم جهات التحري باحلجب عــىل أن يتم عرض األمر عىل 
جهات التحقيق خالل 48 ساعة، وتصدر املحكمة قرارها املسبب أيضًا فيام تم من اجراءات، وإذا 
مل تعرض جهة التحري املحرض يف املواعيد املقررة اعترب احلجب كأن مل يكن، وكفل القانون التظلم 
لكل من صدر يف حقه القرار وللنيابة العامة وجلهة التحقيق ولكل ذى شــأن بعد مرور سبعة أيام 
من تاريخ صدوراألمر وذلك أمام حمكمة اجلنايات، وأوجب عىل املحكمة أن تفصل خالل سبعة 
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أيام كحد أقىص من تاريخ التقرير به ، فإذا ما رفض التظلم فله أن يتقدم بتظلم جديد كلام انقضت 
ثالثة أشهر من تاريخ احلكم برفض التظلم (62).   

 مراقبة األحاديث واإلتصاالت اإللكرتونية :
  نظمت املواد من 34 وحتى 36 إجراءات مراقبة اإلتصاالت واملحادثات اإللكرتونية واإلعرتاض 

تنص املادة 7 من القانون املرصي عىل أنه » جلهة التحقيق املختصة متى قامت أدلة عىل قيام موقع ُيبث من   62
داخل الدولة أو خارجها ، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفالم أو أى مواد دعائية أو ما ىف حكمها، بام 
ُيعد جريمة من اجلرائم املنصوص عليها ىف هذا القانون ، ويشكل هتديدًا لألمن القومي أو يعرض أمن البالد 

أو اقتصادها القومي للخطر ، أن تأمر بحجب املوقع أو املواقع حمل البث ، كلام أمكن حتقيق ذلك فنيًا.
وعىل جهة التحقيق عرض أمر احلجب عىل املحكمة املختصة ، منعقدة ىف غرفة املشورة خالل أربع وعرشين   
ساعة مشفوعًا بمذكرة برأهيا. وتصدر املحكمة قرارها ىف األمر مسببًا إما بالقبول أو الرفض ، ىف مدة ال جتاوز 

اثنتني وسبعني ساعة من وقت عرضه عليها .
وجيوز ىف حالة اإلستعجال لوجود خطر حال ، أو رضر وشيك الوقوع ، أن تقوم جهات التحري والضبط   
املختصة بإبالغ اجلهاز ، ليقوم بإخطار مقدم اخلدمة عىل الفور باحلجب املؤقت للموقع أو املحتوى أو املواقع 
مضمون  بتنفيذ  اخلدمة  مقدم  ويلتزم  ألحكامها.  وفقًا  املادة  هذه  من  األوىل  الفقرة  ىف  املذكورة  الروابط  أو 

اإلخطار فور وروده إليه.
التى قامت باإلبالغ أن حترر حمرضًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام  التحري والضبط  وعىل جهة   
الفقرة السابقة ُيعرض عىل جهات التحقيق خالل ثامن وأربعني ساعة من تاريخ اإلبالغ الذى وجهته للجهاز 
، وتتبع ىف شأن هذا املحرض ذات اإلجراءات املبينة بالفقرة الثانية من هذه املادة . وتصدر املحكمة املختصة 

قرارها ىف هذه احلالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب ، أو بوقفها .
فإذا مل يعرض املحرض املشار إليه ىف الفقرة السابقة ىف املوعد املحدد ، يعد احلجب الذى تم كأن مل يكن .  

وملحكمة املوضوع أثناء نظر الدعوى ، أو بناًء عىل طلب جهة التحقيق أو اجلهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإهناء   
القرار الصادر باحلجب ، أو تعديل نطاقه.

وىف مجيع األحوال ، يسقط القرار الصادر باحلجب بصدور أمر بأالوجه إلقامة الدعوى اجلنائية ، أو بصدور   
حكم هنائي فيها بالرباءة.

وتنص املادة 8 من ذات القانون عىل أنه » لكل من صدر ضده قرار قضائي من املنصوص عليها ىف املادة )7( من   
هذا القانون ، وللنيابة العامة وجلهة التحقيق املختصة ولكل ذى شأن ، أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه أمام 
حمكمة اجلنايات املختصة بعد إنقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور األمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب األحوال . 

فإذا ُرفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلام انقضت ثالثة أشهر من تاريخ احلكم برفض التظلم.
وىف مجيع األحوال ، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب حمكمة اجلنايات املختصة ، وعىل رئيس املحكمة أن   
حيدد جلسة لنظر التظلم يعلن هبا املتظلم واجلهاز وكل ذى شأن ، وعىل املحكمة أن تفصل ىف التظلم خالل 

مدة ال جتاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به .
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ملحتوى اإلتصاالت (63). 
فخولــت املادة 34 لقايض الصلــح أن يأذن للنائب العام أو أحد مســاعديه بمراقبة اإلتصاالت 
واملحادثات اإللكرتونية، وتســجيلها والتعامل معها للبحث عــن دليل وذلك برشطني : 1( أن 
يتعلق الدليل املراد البحث عنه بجناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس مدة ال تقل عن سنة . 2( أن 
تتوافر دالئل جدية، وجعل مدة هذا اإلذن مخسة عرش يومًا قابل للتجديد مرة واحدة عىل أن حيرر 

حمرض بام يسفر عن املراقبة والتسجيل.
وفوضت الفقرة الثانية النائب العام أو أحد مســاعديه أن يأمر بجمع املعلومات والتزويد الفوري 
الي بيانات بام فيها حركة اإلتصاالت أو معلومات إلكرتونية أو بيانات مرور أو معلومات املشرتك 
التي يراها الزمة ملصلحة التحقيق لغاية الفقرة األوىل. وأوجب القانون عىل اجلهات املختصة إختاذ 
اإلجراءات الالزمة للحفاظ عىل ســالمة األجهزة واألدوات ووسائل تكنولوجيا املعلومات حمل 

التحفظ حلني صدور قرار من اجلهات القضائية املختصة.
وأجاز القانــون للمحكمة املختصة " حمكمة الصلح " بناء عىل عرض النائب العام او أحد مســاعديه 

نصت املادة 34 من القانون حمل التعليق عىل أنه » -1  لقايض الصلح أن يأذن للنائب العام أو أحد مساعديه   63
بمراقبة االتصاالت واملحادثات اإللكرتونية، وتسجيلها، والتعامل معها للبحث عن الدليل املتعلق بجناية 
أو جنحة يعاقب عليها باحلبس مدة ال تقل عن سنة، وذلك ملدة مخسة عرش يومًا قابلة للتجديد ملرة واحدة، 
بناًء عىل توافر دالئل جدية، وعىل من قام بالتفتيش أو املراقبة أو التسجيل أن ينظم حمرضًا بذلك يقدمه إىل 
النيابة العامة. -2 للنائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر باجلمع والتزويد الفوري ألي بيانات، بام فيها حركة 
االتصاالت أو معلومات إلكرتونية أو بيانات مرور أو معلومات املشرتك التي يراها الزمة ملصلحة التحقيقات 
لغايات الفقرة )1( من هذه املادة ، باستعامل الوسائل الفنية املناسبة، واالستعانة بذلك عند االقتضاء بمزودي 
اخلدمات، حسب نوع اخلدمة التي يقدمها »  ، وتنص املادة 35 عىل أنه » عىل اجلهات املختصة اختاذ التدابري 
واإلجراءات الكفيلة باحلفاظ عىل سالمة األجهزة أو األدوات أو وسائل تكنولوجيا املعلومات أو األنظمة 
من  قرار  صدور  حني  إىل  التحفظ،  حمل  وخصوصيتها  اإللكرتونية  املعلومات  أو  البيانات  أو  اإللكرتونية 
36 من ذات القانون أن » -1 للمحكمة املختصة  اجلهات القضائية ذات العالقة بشأهنا  » ، كام تقرر املادة 
أن تأذن باالعرتاض الفوري ملحتوى اتصاالت، وتسجيلها أو نسخها بناًء عىل طلب من قبل النائب العام أو 
باالتصاالت موضوع طلب  التعريف  التي من شأهنا  العنارص  أحد مساعديه، ويتضمن قرار املحكمة مجيع 
االعرتاض واألفعال املوجبة له، ومدته. -2 تكون مدة االعرتاض يف الفقرة( 1( من هذه املادة ، ال تزيد عىل 
يتعني عىل اجلهة  للتمديد مرة واحدة فقط.-3  قابلة  إنجازه،  الفعيل يف  تاريخ الرشوع  بداية  ثالثة أشهر من 
املكلفة بتنفيذ إذن االعرتاض إعالم النيابة العامة بالتاريخ الفعيل النطالق عملية . االعرتاض، والتنسيق معها 

بخصوص اختاذ التدابري الالزمة حلسن سريه« 
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اإلذن باإلعرتاض ملحتوى اتصاالت أو نســخها، ويقصد باإلعرتاض أنه مشاهدة البيانات واحلصول 
عليها وتســجيلها، ويالحظ أن القانون قد جعل مدة اإلذن باإلعرتاض تصل لثالثة أشــهر مع جواز 

مدها ملدة أخرى.
ونرى أن اإلذن باإلعرتاض يعد من أكثر اإلجراءات املاســة باحلرية عىل نحو واسع وغري حمدود، 
فإذن تسجيل املعلومات والبيانات عىل اي من املواقع اإللكرتونية يشمل مئات بل آالف األشخاص، 
ورغم ذلك فإن املرشع قد جعل إصداره دون ثمة ضوابط تذكر فلم يستلزم وجود أدلة كافية بشأن 
جريمة تبلغ من اجلسامة مبلغ معني، كام مل يستلزم أن يكون اإلذن الصادر باإلعرتاض مسببًا كام فعل 
بشــأن التفتيش، فضاًل عن أن مدة اإلذن قد تصل إىل ســتة أشهر إذا ما صدر اإلذن يف كل مرة ملدة 
ثالثة أشهر، ومن ثم فإن تنظيم إصدار اإلذن بمراقبة املحادثات واإلتصاالت اإللكرتونية عىل هذا 
النحو يمثل مساسًا باحلقوق واحلريات وإخالاًل بالضامنات الدستورية الواردة يف القانون األسايس .

إلتزامات مزودي أو مقدمي اخلدمة :- 
مزود اخلدمة وفقًا ملا جاء باملادة األوىل من القرار بقانون حمل التعليق هو " اي شخص يقدم ملستخدمي 
اخلدمة اخلاصة به القدرة عىل اإلتصال عن طريق تكنولوجيا املعلومات، أو اي شخص آخر يقوم 
بمعاجلة أو ختزين أو إســتضافة بيانات احلاسوب نيابة عن اي خدمة إلكرتونية أو مستخدمي هذه 
اخلدمة " ومن ثم فإن مزود اخلدمات أو مقدمها  يعد أحد الوسائل األساسية إلنفاذ هذا القانون إذ 
عن طريقه يمكن الوصول ملعلومات عديدة مثل كشف اجلرائم الواقعة باملخالفة ألحكام القانون . 
لذا فمن الطبيعي أن يفرض القانون عليهــم جمموعة من اإللتزامات حتى يضمن التطبيق الفعال 
لنصــوص القانون. وجاء نص املادة 31 من القرار بقانون حمل التعليق ليقرر اإللتزامات التي تقع 

عىل مزود اخلدمة وتتمثل يف :
أواًل / تزويــد اجلهات املختصة ويقصد هبا بطبيعة احلال وبحســب األصــل - جهات التحري 
-بمعلومات املشــرتك التي تســاعد يف كشــف احلقيقة، بناًء عىل طلب النيابة العامة أو املحكمة 
املختصــة، ولتنفيذ هذا اإللتزام جاء نص الفقــرة الثانية من املادة 31 باإللتزام الثاين وهو إحتفاظ 
مزود اخلدمة بمعلومات املشرتك ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، ويقصد بمعلومات املشرتك وفقا 
للامدة األوىل التعريفيــة من القرار بقانون حمل التعليق أهنا  املعلومات املوجودة لدى مزود اخلدمة 
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واملتعلقة بمشــرتكي اخلدمات حول نوع خدمة اإلتصاالت املســتخدمة، والرشوط الفنية، وفرتة 
اخلدمة، وهوية املشرتك، وعنوانه الربيدي، أو اجلغرايف أو هاتفه، ومعلومات الدفع املتوفرة بناًء عىل 
إتفاق أو تركيب اخلدمة، وأي معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات اإلتصال بناء عىل إتفاق 
اخلدمة "، وال شــك يف أن اإلحتفاظ هبذه البيانات من شأنه  مساعدة جهات اإلستدالل والتحقيق 

يف مجع األدلة املتعلقة باجلريمة حمل التحقيق.
ويتمثــل اإللتزام الثالث من التزامات مــزودي اخلدمة يف تنفيذ األوامــر والقرارات القضائية 
الصادرة بشــأن حجب الروابط أو حمتوى أو تطبيق عىل الشــبكة اإللكرتونية، ويتمثل اإللتزام 
الرابع يف التعاون ومساعدة اجلهات املختصة يف مجع أو تسجيل املعلومات أو البيانات اإللكرتونية 
واإلحتفاظ هبا مؤقتًا، عىل أن يكون ذلك بناًء عىل قرار من قايض املحكمة املختصة، وهذا اإللتزام 
الرابع يتعلق حتديدًا بتنفيذ قرارات األذون والقرارات القضائية الصادرة إعاماًل للمواد 34 ،35، 

36 من القرار بقانون حمل التعليق سالفة الذكر.
ونرى أن إلتزامات مقدمي اخلدمة الواردة يف القانون املرصي جاءت أكثر فاعلية يف تنفيذ نصوص 

القانون والتي حتتاج إىل مساعدة فنية واسعه من قبل مقدمي اخلدمات (64).

حجية الدليل اإللكرتوين:
"مما ال شــك فيه أن اإلثبات عن طريق األدلة الرقمية يعترب من أهم وأبرز تطورات العرص الرقمي 
احلديث يف كافة النظم القانونية، وهو يثري كثري من اإلشكاليات، مما يشكل عبئًا عىل رجال القضاء 

أنه » مع عدم اإلخالل  املعلومات عىل  تقنية  2018 بشأن جرائم  175لسنة  القانون رقم  2 من  املادة  تنص   64
باألحكام الواردة هبذا القانون وقانون  تنظيم اإلتصاالت الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 يلتزم مقدمو 
اخلدمة بام يأتى: -1 حفظ وختزين سجل النظام املعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية املعلومات ، ملدة مائة وثامنني 
يوما متصلة . وتتمثل البيانات الواجب حفظها وختزينها فيام يأتى : أ- البيانات التى متكن من التعرف عىل 
مستخدم اخلدمة . ب - البيانات املتعلقة بمحتوى ومضمون النظام املعلوماتى املتعامل فيه متى كانت حتت 
سيطرة مقدم اخلدمة . ج- البيانات املتعلقة بحركة اإلتصال . د- البيانات املتعلقة باألجهزة الطرفية لإلتصال 
البيانات التى  .ه- أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من جملس إدارة اجلهاز. -2 املحافظة عىل رسية 
تم حفظها وختزينها ، وعدم إفشائها أو اإلفصاح عنها بغري أمر مسبب من إحدى اجلهات القضائية املختصة 
، ويشمل ذلك البيانات الشخصية ألى من مستخدمى خدمته ، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة باملواقع  
واحلسابات اخلاصة التى يدخل عليها هؤالء املستخدمون ، أو األشخاص واجلهات التى يتواصلون معها. 

-3 تأمني البيانات واملعلومات بام حيافظ عىل رسيتها ، وعدم إخرتاقها أو تلفها«. 
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وخرباء احلاســب اآليل نظرا حلداثته وندرة القواعد القانونية والترشيعات التي تنظم هذا الشأن ال 
سيام يف جمال اإلثبات " (65).

واألصل أن اجلرائم عىل إختالف أنواعها، إال ما اسُتثنى منها بنص خاص، جائز إثباهتا بكافة الطرق القانونية 
ومنها البينة وقرائن األحوال، ومن ثم فقد كان القضاء يف مرص يأخذ بالدليل اإللكرتوين إستنادًا للقواعد 

العامة يف اإلثبات اجلنائي التي متنح القايض احلق يف األخذ باي دليل متى إطمأن إليه وكان مرشوعًا.
ويقصد بالدليل اإللكرتوين أو الرقمي يف ضوء تعريف املرشع املرصي له يف املادة األوىل من القانون 
رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات أنه -اي معلومات إلكرتونية هلا قوة أو 
قيمة ثبوتية خمزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة احلاسب أو الشبكات املعلوماتية وما 
يف حكمها، ويمكن جتميعها وحتليلها بإستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة-. 
والواقــع أن النص يف املادة 37 من القرار بقانون حمل التعليق عىل اعتبار - الدليل الناتج باي وســيلة 
من وســائل تكنولوجيا املعلومات أو أنظمة املعلومات أو شبكات املعلومات أو املواقع اإللكرتونية أو 
البيانات واملعلومات اإللكرتونية من أدلة اإلثبات يعترب خطوة حمموده يف سبيل إسباغ الرشعية عىل الدليل 
اإللكرتوين، مما يسهم يف فعالية تطبيق القرار بقانون ونصوصه التجريمية والعقابية، ولكن يعوزه تقنني 
الضوابط الفنية يف حتصيل الدليل والتي من شــأهنا منع إمكانية العبث هبا وبمحتواها، وهو األمر الذى 
جتنبه املرشع املرصي يف املادة 11 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

إىل إعطاء احلجية للدليل اإللكرتوين برشط  توافر الرشوط الفنية بالالئحة التنفيذية هلذا القانون (66). 
وقد عاقب املرشع الفلسطيني يف املادة 47 من القرار بقانون حمل التعليق عىل العبث باألدلة القضائية 

املعلوماتية بأي صورة من الصور الوارده هبذا النص (67).

65  املستشار / هباء املرى - رشح جرائم تقنية املعلومات - مرجع سابق - صـ365 .
تنص املادة 11 من القانون املرصي رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات عىل أنه »   66
يكون لألدلة املستمدة أو املستخرجة من األجهزة أو املعدات أو الوسائط أو الدعامات اإللكرتونية أو من 
النظام املعلومايت أو من برامج احلاسب ، أو من أى وسيلة لتقنية املعلومات ذات قيمة وحجية األدلة اجلنائية 
املادية ىف اإلثبات اجلنائي متى توافرت هبا الرشوط الفنية الواردة بالالئحة التنفيذية هلذا القانون«. ونرى أنه 
حلني صدور الالئحة التنفيذية فإنه جيوز الطعن ىف األدلة املشار إليها ىف تلك املادة أمام املحاكم ىف حال إذا ما 

شاب الدليل أى خطأ من الناحية الفنية مادامت الالئحة التنفيذية مل تصدر. 
تنص املادة 47 من القرار بقانون حمل التعليق عىل أن » كل من أقدم عىل العبث بأدلة قضائية معلوماتية أو أقدم   67
عىل إتالفها أو إخفائها أو التعديل فيها أو حموها، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة، وبغرامة ال تقل عن ألف 

دينار أردين، وال تزيد عىل ثالثة االف دينار أردين، أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا. 
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األحكام املوضوعية بشأن قانون اجلرائم اإللكرتونية )68(:

متهيد :
يقصد باألحكام املوضوعية أهنا القواعد التي يكون حملها تعريف اجلرائم وبيان عقوبتها وحتديد مسؤولية 

مرتكبيها، اي أهنا هي القواعد التي تنصب مبارشة عىل تنظيم أصل احلق يف العقاب وترسم حدوده.
وتشــمل أركان اجلريمة ورشعيتها والعقوبات والتدابري وأســباب اإلباحة واإلعفاء من العقاب 

وموانع املسؤولية والرشوع واملسامهة اجلنائية .
وســنتناول يف الســطور القادمة عىل نحو موجز املقصــود باجلريمة اإللكرتونيــة أو املعلوماتية، 

وخطورهتا، وأركاهنا ، ثم نستعرض يف عجالة أهم اجلرائم التي وردت يف هذا القانون.

مفهوم اجلريمة اإللكرتونية أو املعلوماتية ، وخطورهتا :

أوالً : مفهوم اجلريمة اإللكرتونية أو املعلوماتية:
ال شــك أن اجلريمة كظاهرة إجتامعية تتطور بتطور اإلنسان، وحيث أن هذا التطور قد بلغ ذروته 
مع ظهــور عرص اإلتصاالت وثورة املعلومات التي كانت أهم مظاهرها شــبكة اإلنرتنت والتي 
يمكن اإلتصال هبا من اي بقعة يف أرجاء املعمورة بمجرد أن يمتلك املســتخدم وسيلة من وسائل 

اإلتصاالت احلديثة.
وحيث أن الترشيعات عادة ال تضع تعريفات ســواء للجريمة بوجه عام أو للجرائم املســتحدثة 

كجرائم املعلومات.
وقد تعددت التعريفات التي قيلت بشــأن ماهية اجلريمة اإللكرتونية ســواء تلك الواردة يف كتب 
الفقه أو املواثيق الدولية ذات الصلة، وأخذا يف اإلعتبار املفهوم التقليدي للجريمة بأهنا - كل فعل 
أو ترك هنى املرشع عنه ورصد لفاعله جزاءا جنائيا - (69) ، فإن اجلريمة املعلوماتية يمكن أن تعرف 

الشك أن تناول األحكام املوضوعية لقانون اجلرائم اإللكرتونية عىل سبيل التفصيل والتأصيل أمر ال يتسع   68
له املقام ىف هذا البحث ، مما جيعلنا سنقترص عىل بعض اجلوانب من األحكام املوضوعية  للقانون حمل التعليق 
وتناول أهم اجلرائم عىل سبيل اإلجياز ، عىل أن يكون تناولنا هلذه األحكام وكافة اجلرائم  عىل نحو أكثر عمقا 

وبام يتسع له املقام ىف بحث أخر ، لذا لزم التنوية. 
د / عوض حممد عوض - قانون العقوبات - القسم العام  - مؤسسة الثقافة اجلامعية - 1981 ص 29.   69
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من الناحية الفنية بأهنا نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنيات املعلومات واحلاسب األيل بطريقة مبارشة 
كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل اإلجرامي املقصود (70) .

وتكمن خطورة اجلريمة اإللكرتونية - من وجهة نظرنا- يف وســيلتها وهى إســتخدام التقنيات احلديثة 
للحاسب اآليل، ومن ثم فإن مرسحها ليس هو املرسح التقليدي للجريمة وإنام هو الفضاء املعلومايت الذى 
ال يتطلب إنتقال اجلاين إليه بل يرتكبها أيا كان موقعه بضغطة ذر عىل اجلهاز املستخدم واملتصل باإلنرتنت .
ويتمثل العنرص الثاين يف خطــورة اجلريمة اإللكرتونية يف أن مرتكبها - اجلاين- يتمتع بدراية فنية 
عالية بوســائل تقنية املعلومات، فهو ليس كاملجرم التقليدي ، ومن ثم فهو حيتاج يف تعقبه وضبط 

جريمته ومجع األدلة بشأهنا أجهزة تتمتع إمكانياهتا الفنية والبرشية بقدرات تفوقه .
وتزداد خطورة اجلرائم اإللكرتونية يف أهنا مل تعد تقترصعىل إرتكاهبا من أشخاص ضد أشخاص أخرين 
بذواهتم، بل أصبحت اجلرائم املنظمة ترتكب عرب شــبكة اإلنرتنت قبل الدول مثل جرائم اإلرهاب 
اإللكرتوين حيث تقوم اجلامعات اإلرهابية عىل إنشــاء مواقع هلا عــىل اإلنرتنت متارس من خالهلا 
أنشــطتها يف التحريض عىل العنف، وإثارة النزاعات، وتعلم كيفية صناعة املتفجرات وإستخدامها، 
وترويج األفكار املتطرفة عرب اإلنرتنت، فضال عن تأثري اجلريمة اإللكرتونية عىل املعامالت اإللكرتونية 
اليومية لألفراد واحلكومات عن طريق تزوير املحررات اإللكرتونية الرســمية والعرفية والتوقيعات 

اإللكرتونية، وشهادات التصديق اإللكرتونية التي تسمح بالتأكد من هوية التوقيع اإللكرتوين.

ثانيًا : أركان اجلريمة اإللكرتونية أو املعلوماتية:
وختتلف اجلريمة اإللكرتونية عن اجلريمة العادية يف أن األوىل مرسحها هو الفضاء املعلومايت، بينام اجلريمة 

العادية فمرسحها هو العامل التقليدي، إال أهنام يشرتكان يف أن لكل منهام ركن مادي وآخر معنوي .
فالركن املادي للجريمة يتمثل يف سلوك يفيض إىل نتيجة معينة ترتبط به إرتباط السبب باملسبب.

فالســلوك هو جوهر الركن املادي ، فال يتصور أن تقع جريمة دون سلوك يتمثل يف فعل أو ترك، 
ويشرتط القانون يف بعض اجلرائم أن يفيض هذا السلوك إىل نتيجة إجرمية معينة.

والســلوك قد يكون إجيابيًا ويعرف بأنه كل فعل أو قول جيرمه القانون ويؤدي إىل نتيجة إجرامية، 
وقد يكون هذا السلوك سلبيا ويتمثل يف اإلمتناع عن أداء عمل وواجب قانونًا.

ىف بيان ماهية اجلريمة املعلوماتية والتعريفات الفقهية الوارده هلا أنظر املستشار/ هباء املرى - رشح جرائم تقنية   70
املعلومات -صـ13ومابعدها. 
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والركــن املادي يف اجلرائم اإللكرتونية يثري الكثري من الصعوبات، هذه الصعوبات يفرضها املكان 
الذى تتم فيه اجلريمة وهو اجلانب التقني ، فالسلوك ال بد وأن يكون له مظهر خارجي جيعل اجلريمة 
فعــل ظاهرال جمرد فكرة يف نفس اجلاين ، ومن ثم فالســلوك املادي يف اجلريمة املعلوماتية يتطلب 

وجود إتصال باإلنرتنت ومعرفة هبذا النشاط ونتيجته .
وتتمثل الصعوبات يف حتديد متى يبدأ السلوك اإلجرامي املعلومايت، ومتى يكتمل ، ومتى يقال أنه 

توقف عند مرحلة الرشوع.
وال شك يف أن أول مظاهر السلوك املادي يف اجلرائم اإللكرتونية هو اإلتصال باإلنرتنت، ويتمثل السلوك 
املادي يف اجلريمة املعلوماتية يف الدخول غري املرشوع يف نظم وقواعد معاجلة البيانات، ونظام معاجلة البيانات 

 .out put املخرجات processing.3- املعاجلة input. 2- يتكون من ثالث مراحل -1 مدخالت
فالدخول غري املرشوع يف نظم وقواعد البيانات واملعلومات هو أحد أبرز صور السلوك املادي للجريمة 
املعلوماتيــة وذلك بقصد التالعب يف هذه النظم أو املعلومات أو رسقتها أو تدمريها أو تزويرها، وقد 
يتمثل الســلوك املادي للجريمة اإللكرتونية يف إنتهاك رسية البيانات الشــخصية لألفراد واملؤسسات 

واحلكومات من خالل إخرتاق الربيد اإللكرتوين واملواقع اإللكرتونية هلذه املؤسسات أو األفراد .
وصفــوة القول أن الدخول غري املرشوع يف نظم وقواعد البيانات يعد املظهر اخلارجي للســلوك 

املادي يف اجلرائم املعلوماتية.
الركن املعنوي:  يتمثل الركن املعنوي بصفة عامة يف القصد اجلنائي بعنرصية العلم واإلرادة ، فالعلم 
هــو أن متثل الواقعة اإلجرامية يف ذهن اجلــاين بكافة عنارصها املؤثمة قانونًا، وتتجه إرادته إلتيان 
هذا الســلوك املادي للجريمة إلخراجها حليز النور، فاإلرادة هي إنعقاد العزم عىل حتقق السلوك، 
ويتعني أن يتوافر الركن املعنوي يف اجلرائم اإللكرتونية بأن يعلم اجلاين بأن ســلوكه الذي ســيأتيه 

مؤثم قانونًا ومع ذلك تتجه إرادته لتحقق نتيجته.
وجدير بالذكر أن اجلرائم اإللكرتونية ختضع شأهنا شأن كافة اجلرائم ملبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات 
واملنصوص عليه باملادة 15 من القانون األسايس الفلسطيني (71) ، وما يقتضيه إعامل هذا املبدأ من 

مراعاة أمرين أساسيني :

تنص املادة 15 من القانون األساسى الفلسطينى عىل أن » العقوبة شخصية ، ومتنع العقوبات اجلامعية ، وال   71
جريمة وال عقوبة إال بنص قانونى.....«. 
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أوال: "أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة حمددة الخفاء فيها أو غموض، فال تكون هذه 
النصوص شباكا أو رشاكا يلقيها املرشع، متصيدا بإتساعها أو بخفائها من يقعون حتتها أو خيطئون 
مواقعها، وهى بعد ضامنة غايتها أن يكون املخاطبون بالنصوص العقابية عىل بينة من حقيقتها، فال 

يكون سلوكهم جمافيا هلا، بل إتساقا معها ونزوال عليها " (72).
ثانيا: أن يكون اجلزاء اجلنائي متناســبًا مع األفعال املؤثمة، ومربرًا من الوجهة اإلجتامعية، حائاًل دون 
الولوغ يف اإلجرام، ملبيًا رضورة أن يتهيأ املذنبون حلياة أفضل، نائيا بعقاهبم أن يكون غلوا أو تفريطا  (73 ).
وبعد أن فرغنا من احلديث عن مفهوم اجلرائم اإللكرتونية وخطورهتا وأركاهنا ننتقل لعرض بعض 

أهم اجلرائم التي جاءت بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018  بشأن اجلرائم اإللكرتونية :
أ ( جريمتي الدخول غري املرشوع وجتاوز حق الدخول : 

جاءت املادة الرابعة من القرار بقانون رقم 10 لســنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية لتجرم سلوك 
الدخول غري املرشوع للمواقع اإللكرتونية واألنظمة والشبكات، وجاءت تلك املادة يف 4 فقرات (74) .

411.املحكمة  " دستورية ص   8 2/22/-1997 ج  " جلسة  17 قضائية دستورية  48 لسنة  القضية رقم   72
الدستورية العليا املرصية. 

أحكام املحكمة الدستورية العليا املرصية ىف:-  73
القضية رقم 114 لسنة 21 ق دستورية جلسة 2001/6/2 - ج 9 دستورية - ص 986.   

القضية رقم 145لسنة 18ق دستورية بجلسة 2000/6/3 - ج 9 دستورية ص 601.  
(1)  -1  كل من دخل عمدًا دون وجه حق بأي وسيلة موقعًا إلكرتونيًا أو نظامًا أو شبكة إلكرتونية أو وسيلة تكنولوجيا   74
معلومات أو جزء منها أو جتاوز الدخول املرصح به أو استمر يف التواجد هبا بعد علمه بذلك، يعاقب باحلبس، أو بغرامة 

ال تقل عن مائتي دينار أردين، وال تزيد عىل ألف دينار أردين، أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا، أو بكلتا العقوبتني
-2 إذا ارتكب الفعل املذكور يف الفقرة )1 (من هذه املادة، عىل البيانات احلكومية، يعاقب باحلبس ملدة ال تقل   
عن ستة أشهر، أو بغرامة ال تقل عن مخسامئة دينار أردين، وال تزيد عىل ألفي دينار أردين، أو ما يعادهلا بالعملة 

املتداولة قانونًا، أو بكلتا العقوبتني.
أو  أو إضافتها  املعلومايت أو حذفها  النظام  إلكرتونية خمزنة يف  أو معلومات  بيانات  إلغاء  الدخول  إذا ترتب عىل   
إفشاؤها أو إتالفها أو تغيريها أو نقلها أو التقاطها أو نسخها أو نرشها أو إعادة نرشها أو أحلق رضرًا باملستخدمني 
طريقة  أو  تصميامته  أو  عنوانه  شغل  أو  حمتوياته  تعديل  أو  إلغاؤه  أو  اإللكرتوين  املوقع  تغيري  أو  املستفيدين،  أو 
استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم عىل إدارته، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة، أو بغرامة ال تقل 
عن ألف دينار أردين، وال تزيد عىل ثالثة آلف دينار أردين، أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا، أو بكلتا العقوبتني.
إذا ارتكب الفعل املذكور يف الفقرة )3( من هذه املادة عىل البيانات احلكومية، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل   
مخس سنوات، وبغرامة ال تقل عن ثالثة آلف دينار أردين، وال تزيد عىل مخسة آالف دينار أردين، أو ما يعادهلا 

بالعملة املتداولة قانونًا. 
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والعلة من التجريم يف هذا النص هي املحافظة عىل شــبكات معاجلة البيانات واملعلومات واملواقع 
واحلسابات اخلاصة من الدخول غري املرشوع أو الدخول خطأ وعدم اخلروج.

ويتحقق الركن املادي يف تلك اجلريمة يف صورته البســيطة يف الدخول غري املرشوع عىل موقع أو 
حساب خاص أو نظام معلومايت حمظور الدخول عليه سواء أكان عمدا أو بطريق اخلطأ، ويف احلالة 

األخرية البقاء دون وجه حق يف املوقع اإللكرتوين أو النظام املعلومايت املحظور الدخول عليه.
والبقاء بعد الدخول خطأ يعني أن اجلاين مل تنرصف نيته منذ البداية إىل دخول احلساب أو املوقع أو 
النظــام املعلومايت، ولكنه دخله مصادفة أو قام موقع أخر بتحويله إليه وهو ليس له حق الدخول، 

ولكنه مل خيرج من املوقع بعد ذلك وإنرصفت إرادته للبقاء فيه.
وحمــل اجلريمة يف هذه املادة هو املواقع اإللكرتونية والنظام أو الشــبكة اإللكرتونية أو املعلوماتية 
واي وسيلة من وسائل تكنولوجيا املعلومات وذلك وفقا للتعاريف الواردة باملادة األوىل من القرار 

بقانون رقم 10لسنة2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية.
وغنــى عن البيان أنه يتعني أن يكون املوقع االلكــرتوين أو النظام املعلومايت حمل الدخول حمظور 
الدخول عليه، اي أنه ليس مفتوحا أمام اجلمهور دون ضوابط ، وذلك مستفاد من عبارة " كل من 

دخل عمدًا دون وجه حق....". 
وقد عاقب املرشع الفلسطيني عىل الدخول غري املرشوع أو الدخول خطأ وعدم اخلروج باحلبس أو 

بغرامة ال تقل عن مائتي دينار أردين وال تزيد عىل ألف دينار أردنى أو بكلتا العقوبتني .
وقد شــدد املرشع العقاب إذا وقع هذا الدخول غري املرشوع او جتاوز حدود احلق يف الدخول عىل 
البيانات احلكومية فجعله احلبس ملدة ال تقل عن ســتة أشــهر أو بغرامة ال تقل عن مخسامئة دينار 

أردين وال جتاوز ألفي دينار أردين أو بكلتا العقوبتني.
فإذا ترتب عىل الدخول غري املرشوع إلغاء البيانات املوجودة بالنظام املعلومايت أو املوقع اإللكرتوين ، أو 
حذفها، أو إضافتها، أو إفشاؤها، أو إتالفها، أو تغيريها، أو نقلها، أو إلتقاطها، أو نسخها، أو نرشها، 
أو إعادة نرشها، أو احلق رضرا باملســتخدمني أو املســتفيدين، أو تغيري املوقع اإللكرتوين، أو إلغاؤه، 
أو تعديل حمتوياته، أو شــغل عنوانه أو تصميامته أو طريقة إســتخدامه، أو إنتحال شخصية مالكه أو 
القائم عىل إدارته، عوقب اجلاين باحلبس مدة ال تقل عن سنة ، أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار أردين 

وال تزيد عن ثالثة االف دينار أردين أو بكلتا العقوبتني.
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وجدير بالذكر أن النتيجة اإلجرامية التي قررها املرشع واملرتتبة عىل الدخول غري املرشوع جاءت عىل سبيل 
احلرص وليس املثال، وال جمال للتوسع فيها أو القياس عليها إعامال للقاعدة األصولية بأنه ال قياس يف التجريم.
فإذا وقعت اي من النتائج اإلجرامية سالفة البيان عىل البيانات احلكومية حتول وصف اجلريمة إىل 
اجلناية وأصبحت العقوبة هى الســجن مدة التزيد عىل مخس سنوات ، وبغرامة ال تقل عن ثالثة 

االف دينار أردين ، وال تزيد عىل مخسة االف دينار أردين .
وجدير بالذكر أن النص يف املادة 15 من القانون املرصي رقم 175 لســنة 2016 بشــأن مكافحة 
جرائم تكنولوجيا املعلومات كان أكثر دقة وتناسب مع مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات حال تناوله 
جريمة جتاوز احلق يف الدخول فقــد جعل العقاب عىل هذا التجاوز يكون يف حالني أوهلا التعدي 

عىل حدود حق الدخول من حيث الزمان أو من حيث مستوى الدخول .
فصياغة املرشع الفلسطيني يف جريمة جتاوز حق الدخول يشوهبا عدم الدقة والوضوح مما قد يصمها 
بعدم الدستورية ملخالفة مبدأ رشعية اجلرائم بام موجبه من أن تكون األفعال اإلجرائية واضحة ال 

لبس فيها وال غموض.

ثانيا : جريمة اإلعتداء عىل سالمة األجهزة والنظم املعلوماتية : 
تناول املرشع الفلســطيني هذه اجلريمة يف املادتني 5 ،6 من القانون حمــل التعليق (75)، فموضوع 
اجلريمة كام حدده املرشع هو األجهزة أو الربامج أو مصادر البيانات واملعلومات.ويطلق عىل هذه 
اجلريمة يف الترشيع املرصي"جريمة اإلعتداء عىل سالمة البيانات واملعلومات والنظم املعلوماتية " .
وحيال يف مفهوم حمل هذه اجلريمة إىل ما ورد يف التعريفات باملادة األوىل من القرار بقانون سالفة البيان.
ويكفي لتوافر الركن املادي إتيان اجلاين الي فعل من األفعال الواردة باملادة اخلامســة وهى إعاقة 

تنص املادة اخلامسة من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 عىل أنه » كل من أعاق أو عطل الوصول إىل اخلدمة   75
الشبكة  كانت عن طريق  بأي وسيلة  املعلومات  أو  البيانات  أو مصادر  الربامج  أو  األجهزة  إىل  الدخول  أو 
اإللكرتونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا املعلومات، يعاقب باحلبس أو بغرامة ال تقل عن مائتي دينار أردين، 
وال تزيد عىل ألف دينار أردين، أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا، أو بكلتا العقوبتني.، وتنص املادة السادسة 
عىل أن " كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة اإللكرتونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا املعلومات، ما من 
شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتالف الربامج أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل 
مخس سنوات، وبغرامة ال تقل عن ثالثة آلف دينار أردين، وال تزيد عىل مخسة آلف دينار أردين، أو ما يعادهلا 

بالعملة املتداولة قانونًا ".
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أو تعطيل الوصل إىل اخلدمة أو الدخول إىل األجهزة أوالربامج أو مصادر املعلومات أو املعلومات 
باي وسيلة من وسائل تكنولوجيا املعلومات.

ويعاقــب املرشع عىل تلك اجلريمة باحلبــس أو بغرامة ال تقل عن مائتي دينار أردنى وال تزيد عىل 
ألف دينار أردين أو بكلتا العقوبتني .

وتعاقب املادة السادســة من القانون عىل التعدي عىل سالمة الشبكة املعلوماتية وتتطلب اجلريمة 
وفقا هلذا النص أن يقوم املتهم بإنتاج أو إدخال عىل الشــبكة اإللكرتونية ما من شــأنه إيقافها عن 

العمل أو تعطيلها أو إتالف الربامج أو حذفها أو تعديلها .
ويعاب عىل هذا النص أنه مل حيرص كافة الصور التي تتضمن إعتداء عىل سالمة الشبكة املعلوماتية كأن يكون 
من شأن هذا الفعل احلد من كفاءهتا أو التشويش عليها أو إجراء معاجلة إلكرتونية للبيانات اخلاصة هبا.

فوفقــا ملبدأ رشعية اجلرائم وعدم جواز القياس يف حالــة التجريم فإنه يتعني للعقاب، وفقا للامدة 
السادسة، أن يكون من شأن فعل املتهم إيقاف الشبكة أو وسيلة تكنولوجيا املعلومات عن العمل، 
أو تعطيلهــا أو إتالف الربامج أو حذفها أو تعديلها فقط ، أما إذا ترتب عىل الفعل احلد من كفاءة 

الشبكة فحسب فال عقاب أو جتريم ، وهو ما يتعني أن يؤخذ يف احلسبان.

ثالثا : جريمة اإلعرتاض غري املرشوع :
تناول املرشع الفلسطيني يف املادة السابعة من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 ما يطلق عليه جريمة 
اإلعرتاض غري املرشوع، وذلك بنصه عىل أن " كل من إلتقط ماهو مرســل عن طريق الشــبكة أو 
إحدى وسائل تكنولوجيا املعلومات أو سجله أو إعرتضه أو تنصت عمدا دون وجه حق، يعاقب 
باحلبس مدة ال تقل عن سنة، أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار أردين، وال تزيد عىل ثالثة آالف دينار 

أردين، أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتني".
وبمطالعة نص املادة السابقة يبني أن املرشع قد عدد صور السلوك اإلجرامي وذلك بإستخدام ألفاظ 
التقط ، سجل ، اعرتض ، تنصت وبالرجوع للامدة األوىل من الترشيع بشأن التعريفات نجدها قد 

جاءت خلو من اإلشارة إىل مفهوم حمدد هلذه الكلامت .
ونرى أن املعنى املقصود لتلك األفعال مجيعها هو احلصول عىل املعلومات والبيانات أيا كان حمتواها 
سواء باإللتقاط كام لو كانت صور، أو التسجيل واملشاهدة إن كانت بيانات ومعلومات ، أو التنصت 
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إن كانت أحاديث ومراسالت وذلك لغرض غري مرشوع، ونرى أنه كان يتعني عىل املرشع الفلسطيني 
أن يضــع تعريفًا ملفهوم اإلعرتاض يف املادة األوىل اخلاصة بمقصود الكلامت والعبارات الواردة يف 
القانون بحيث يكون جامعًا لكافة أنواع الســلوك املجرم مانعًا من إختالطه بغريه من الترصفات 

األخرى، وذلك إعامال ملقتضيات مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات .
وبمقارنة هذا النص بالقانون املرصي سنجد أن األخري قد حدد مفهوم اإلعرتاض يف املادة األوىل 
منه اخلاصة بالتعريفات فقرر أنه يقصد باإلعرتاض ) مشــاهدة البيانات او املعلومات أو احلصول 
عليها ، بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النســخ أو التسجيل او تغيري املحتوى أو إساءة 

اإلستخدام أو تعديل املسار أو إعادة التوجيه، وذلك ألسباب غري مرشوعة ودون وجه حق (.
ثم جاءت املادة 16 منه حتت عنوان جريمة اإلعرتاض غري املرشوع لتقرر أنه ) يعاقب باحلبس مدة 
ال تقل عن سنة ، وبالغرامة ال تقل عن 50 ألف جنيه وال جتاوز مائتني ومخسني ألف جنيه أو بإحدى 
هاتــني العقوبتني، كل من اعرتض بدون وجه حــق اي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول 
عن طريق شــبكة معلوماتية أو أحد أجهزة احلاســب اآليل وما يف حكمها (، ومن ثم فإن السلوك 

اإلجرامي بشأن تلك اجلريمة يف القانون املرصي حمدد وواضح دون لبس أو جتهيل.
"فإعرتاض املعلومات أو البيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة 
احلاســب االىل وما يف حكمها هو معرفة حمتــوى أو مضمون هذه املعلومات أو البيانات أو ما هو 
متداول عىل الشــبكة املعلوماتية أو احلاســب االىل وذلك بإلتقاطها بإستخدام وسائل فنية وتقنية 

متكن من هذا اإلعرتاض دون وجه حق " (76)  .
وخيتلف اإلعرتاض عن جريمة الدخول غري املرشوع يف أن يف حالة الدخول غري املرشوع يقوم اجلاين 
بتشــغيل احلاســب االىل املتصل باملوقع والذى هو حمل الدخول غري املرشوع للدخول إىل نظامه، 
أما اإلعرتاض فإن احلاسب االىل يكون مشغال بمعرفة صاحب املوقع  ويقترص دور اجلاين يف هذه 

احلالة عىل جمرد إعرتاض املعلومات أو البيانات أو رسائل الربيد اإللكرتوين .  
فالفارق بني اإلعرتاض والدخول غري املرشوع أن األول هيدف إلغراض معينة حمددة عىل ســبيل 
احلرص، والثاين يتحقق بمجرد الدخول عىل املواقع واحلســابات والنظم املعلوماتية دون وجه حق 

فقط ، ولو مل يكن لغرض معني مادام أنه يعلم أنه ليس من حقه الدخول .

)( املستشار / هباء املرى " رشح جرائم تقنية املعلومات- مرجع سابق" صـ97،98.   76
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رابعا: اجلرائم األخرى املؤثمة بموجب القانون حمل التعليق:
تناول املرشع الفلســطيني يف القانون حمل التعليق العديد من اجلرائم ويمكن أن نقســمها إىل جرائم 
مســتحدثة مل يكن ينص عليها من قبل كجرائم إصطناع شــهادات التصديق اإللكرتوين وهى تلك 
الشهادات التي تصدر من الوزارة املختصة -وزارة اإلتصاالت- أو غريها من اجلهات املرخص هلا، 
ويمكن من خالهلا معرفة هوية صاحب التوقيع اإللكرتوين، أو تقديم بيانات غري صحيحة إلصدارها، 
واإلنتفاع دون وجه حق بخدمات اإلتصاالت ســواء أكان ذلــك بقصد الربح أم ال، وفك البيانات 
املشفرة، وتزوير املحررات اإللكرتونية الرسمية والعرفية برشط حدوث رضر يف املحررات العرفية، 

وتزوير التوقيعات اإللكرتونية، وإصطناع املواقع اإللكرتونية والربيد اإللكرتونى .....إلخ .
وهناك طائفة من اجلرائم منصوص عليها يف ترشيعات خاصة جعل املرشع من إرتكاهبا عن طريق 
الشبكة اإللكرتونية أو اي من وسائل تكنولوجيا املعلومات ظرفا مشددًا للعقاب كجرائم اإلبتزاز، 
واإلحتيال، واجلرائم الواردة بترشيعات غســل األموال ومتويل اإلرهاب، ومكافحة املخدرات، 

والتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ، ونقل وزراعة األعضاء البرشية. 
وبعد أن فرغنا من تناول موجز ألهم اجلرائم التي نظمها القرار بقانون حمل التعليق - بام يتســع له 
املقام - نعرض يف إملامه بعض أهم املالحظات املتعلقة بالسياســة الترشيعية يف التجريم والعقاب 

بشأن هذا القانون ، وذلك عىل النحو األتى:
عدم وضع تعريفات لألفعال املؤثمة : ففي ظل تناول الترشيع جلرائم ذات طبيعة فنية وإلتزاما بمبدأ 
رشعية اجلرائم كان يتعني عىل املرشع الفلسطيني أن يضع مصطلح أو تعريف خمترص للجريمة املؤثمة 
قبل النص اجلنائي املؤثم للفعل ، مما يسهم يف أن تكون األفعال املؤثمة واضحة ال لبس فيام، سيام يف ظل 
تلك اجلرائم املستحدثة ذات الطبيعة الفنية. ولعل هذا هو ما فطن إليه املرشع املرصي يف القانون رقم 
175 لسنة2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية من وضعه مصطلح أو إسم للجريمة قبل النص املنظم هلا.
عدم جواز التصالح بشــأن اجلرائم اإللكرتونية: جاءت نصوص القرار بقانون حمل التعليق خلوا 
من اي نص جييز التصالح بشأن اجلرائم الواقعة باملخالفة ألحكامه، فعىل الرغم من خطورة اجلرائم 
اإللكرتونية فإنه يوجد العديد منها تقع عىل مصالح خاصة لألفراد، وهناك جرائم أخرى من التي 
تقع عىل نظم املعلومات واملواقع اإللكرتونية اخلاصة بالدول واألشخاص اإلعتبارية مما يسهل جرب 
الرضر الناشــىء، ومن ثم يكون من املالئم ترشيعيا جواز التصالح والصلح بشأن تلك اجلرائم، 
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برشط توافر ضوابط حمددة وذلك كله بام ال يؤثر عىل حقوق املرضور من اجلريمة أو الدعوى املدنية.
  وقد أغفل املرشع كذلك إنتهاج هنج العفو عن اجلرائم الواقعة باملخالفة ألحكامه يف حالة اإلبالغ عنها 
قبل التنفيذ أو قبل كشفها، مما يسهم يف منع اجلريمة قبل وقوعها و رسعة ضبطها قبل الكشف عنها.

جــاءت التعريفات الواردة باملادة األوىل من القرار بقانون حمل التعليق (77) قارصة يف بعضها يف أهنا  

تنص املادة األوىل من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية عىل أن » يكون للكلامت   77
والعبارات الواردة يف هذا القرار بقانون املعاين املخصصة هلا أدناه، مـا مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:

الوزارة: وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.   
الوزير: وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.   

معاجلة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو جمموعة عمليات عىل البيانات، سواء تعلقت بأفراد أو خالفه، بام   
يف ذلك مجع تلك البيانات أو استالمها أو تسجيلها أو ختزينها أو تعديلها أو نقلها أو اسرتجاعها أو حموها أو 
نرشها، أو إعادة نرش بيانات أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل األجهزة أو إلغاؤها أو تعديل حمتوياهتا.
تكنولوجيا املعلومات: أي وسيلة إلكرتونية مغناطيسية برصية كهروكيميائية، أو أي وسيلة أخرى، سواء أكانت   
مادية أم غري مادية، أو جمموعة وسائل مرتابطة أو غري مرتابطة، تستخدم ملعاجلة البيانات وأداء املنطق واحلساب أو 
الوظائف التخزينية، وتشمل أي قدرة ختزين بيانات أو اتصاالت تتعلق أو تعمل باإلقرتان مع مثل هذه الوسيلة. 
البيانات واملعلومات اإللكرتونية: كل ما يمكن ختزينه أو معاجلته أو إنشاؤه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا   

املعلومات، بوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو األرقام أو احلروف أو الرموز أو األشارات، وغريها. 
الشبكة اإللكرتونية: ارتباط بني أكثر من وسيلة لتكنولوجيا املعلومات للحصول عىل املعلومات وتبادهلا، بام   

يف ذلك الشبكات اخلاصة أو العامة أو الشبكة العاملية ) اإلنرتنت(.
السجل اإللكرتوين: جمموعة املعلومات التي تشكل بمجملها وصفًا حلالة تتعلق بشخص أو يشء ما، والتي   

يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو تسلمها أو ختزينها بوسائل إلكرتونية. 
يتم  املعلومات،  تكنولوجيا  وسائل  إحدى  باستخدام  يصدر  الذي  اإللكرتوين  السجل  اإللكرتوين:  املستند   
إنشاؤه أو ختزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبالغه أو استالمه بوسيلة تكنولوجيا املعلومات عىل 

وسيط مادي أو عىل أي وسيط إلكرتوين آخر، ويكون قاباًل لإلسرتجاع بشكل يمكن فهمه. 
املوقع اإللكرتوين: مكان إتاحة املعلومات أو اخلدمات عىل الشبكة اإللكرتونية من خالل عنوان حمدد.   

الشخص: الشخص الطبيعي أو املعنوي.   
التطبيق اإللكرتوين: برنامج إلكرتوين مصمم ألداء مهمة حمددة بشكل مبارش للمستخدم أو لربنامج إلكرتوين   

آخر، يستخدم من خالل وسائل تكنولوجيا املعلومات أو ما يف حكمها
بيانات املرور: أي بيانات أو معلومات إلكرتونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا املعلومات تبني مصدر اإلرسال،   
والوجهة املرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتارخيه، وحجمه، ومدته، ونوع خدمة اإلتصال. كلمة 
الرس: كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا املعلومات، وما يف حكمها، للتأكد من هويته، وهي جزء من 

بيانات املرور، وتشمل الرموز وبصمة العني أو الوجه أو اإلصبع أو ما يف حكمها. 
وسيلة التعامل اإللكرتوين: البطاقة اإللكرتونية التي حتتوي عىل رشيط ممغنط أو رشحية ذكية أو ما يف حكمها   
من تكنولوجيا املعلومات أو تطبيق إلكرتوين، حتتوي هذه الوسيلة عىل بيانات أو معلومات إلكرتونية تصدرها 

اجلهات املرخصة بذلك
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مل حتط بكافــة األفعال املؤثمة يف القانون والتي تعترب مصطلحات فنية خيتلف املعنى العادي هلا عن 
مفهومها من الناحية الفنية ، كفعل "اإلعرتاض" املؤثم باملادة الثامنة ، ومصطلح  - الربنامج والربامج 

- رغم أهنام يمثالن موضوع للسلوك املادي يف بعض اجلرائم كنص املادة اخلامسة سالفة البيان.

البيانات احلكومية: البيانات اخلاصة بالدولة واهليئات واملؤسسات العامة أو الرشكات التابعة هلا.   
األصلية.  هيئتها  إىل  إعادهتا  دون  وفهمها  قراءهتا  به  يستحيل  شكل  إىل  إلكرتونية  بيانات  حتويل  التشفري:   
الشفرة: مفتاح أو مفاتيح رسية خاصة، لشخص أو جلهة معينة تستخدم لتشفري البيانات احلاسوبية باألرقام 

واحلروف والرموز والبصامت أو ما يف حكمها. 
اإللتقاط: مشاهدة البيانات أو املعلومات أو احلصول عليها.   

اإلخرتاق: الدخول غري املرصح به أو غري املرشوع لنظم تكنولوجيا املعلومات أو الشبكة إاللكرتونية .  
يسمح  طابع  وهلا  إلكرتونية،  بمعاملة  مرتبطة  أو  ملحقة  أو  مضافة  إلكرتونية  بيانات  اإللكرتوين:  التوقيع   

بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، ويميزه عن غريه بغرض املوافقة عىل مضمون املعاملة. 
أداة التوقيع: برنامج يستعمل إلنشاء توقيع إلكرتوين عىل معاملة.   

العالقة  إثبات  قبلها  من  املفوضة  اجلهة  أو  الوزارة  تصدرها  التي  اإللكرتونية  التصديق  شهادة  الشهادة:   
وااإلرتباط بني املوقع وبيانات التوقيع اإللكرتوين. 

تكنولوجيا  طريق  عن  اإلتصال  عىل  القدرة  به  اخلاصة  اخلدمة  ملستخدمي  يقدم  شخص  أي  اخلدمة:  مزود   
خدمة  أي  عن  نيابة  احلاسوب  بيانات  استضافة  أو  ختزين  أو  بمعاجلة  يقوم  آخر  شخص  أي  أو  املعلومات، 

إلكرتونية أو مستخدمي هذه اخلدمة. 
اإلتالف: تدمري الربامج اإللكرتونية، سواء أكان كليًا أم جزئيًا، أو جعلها عىل نحو غري صاحلة لإلستعامل.   

خدمة  نوع  حول  اخلدمات  بمشرتكي  واملتعلقة  اخلدمة  مزود  لدى  املوجودة  املعلومات  املشرتك:  معلومات   
أو  اجلغرايف  أو  الربيدي  وعنوانه  املشرتك،  وهوية  اخلدمة،  وفرتة  الفنية،  والرشوط  املستخدمة،  اإلتصاالت 
هاتفه، ومعلومات الدفع املتوفرة بناًء عىل اتفاق أو تركيب اخلدمة، وأي معلومات أخرى عن موقع تركيب 

معدات االتصال بناًء عىل اتفاق اخلدمة. 
أو  واألهلية  املحلية  اهليئات  أو  اخلاصة  املؤسسات  أو  اخلاص  أو  العام  القطاع  يف  يعمل  من  كل  املوظف:   

اجلمعيات أو الرشكات اخلاصة التي تساهم هبا الدولة، وكل من هو يف حكمهم. 
احلبس: وضع املحكوم عليه بحكم قضائي يف أحد سجون الدولة مدة ترتاوح بني أسبوع إىل ثالث سنوات.   

السجن: وضع املحكوم عليه بحكم قضائي يف أحد سجون الدولة مدة ترتاوح بني ثالث سنوات إىل مخس عرشة سنة   
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التعليق عىل القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018بشأن اجلرائم اإللكرتونية

ر جاموس، باحث حقوقي/ رام اهلل  عامَّ

مقدمة
أعاد قرار حمكمة صلح رام اهلل الصادر بتاريخ 17 أكتوبر - ترشين األول 2019، والقايض بحجب 
(59( موقعًا إلكرتونيًا ومنصًة عىل مواقع وسائل التواصل االجتامعي، اجلدل احلقوقي واملجتمعي 
حول القرار بقانون رقم )10( لســنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية،78 وتعالت معه األصوات 
املطالبة بإلغاء هذا القانون، باعتباره يمثل هتديدًا حلقوق اإلنســان وحرياته األساســية التي كفلها 
القانون األسايس املعدل لسنة 2003 وتعديالته، واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان التي انضمت 

إليها دولة فلسطني يف مايو - أيار 2014. 
مل يكن قرار حجب املواقع اإللكرتونية الشــاهد الوحيد عىل خطورة قانون اجلرائم اإللكرتونية، فحتى 
تاريخ كتابة هذه السطور ما زال العديد من املواطنني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضون 
ملختلف أشــكال املضايقات بام فيها احلرمان من احلرية بناًء عىل قانون اجلرائم اإللكرتونية، وألسباب 
متصلة بالتعبري عن آرائهم يف الشــؤون العامة. يف هذا الورقة، نطرق الباب من جديد للبحث يف قانون 
اجلرائم اإللكرتونية وتأثريه اخلطري عىل منظومة احلقوق واحلريات وعىل مبادئ وقيم النظام الدستوري 
يف فلســطني، ولعل احلديث عن هذا املوضوع يكتســب أمهية وزمخا أكرب يف ظل احلديث عن املصاحلة 
الوطنية وإجراء االنتخابات العامة بعد 14 عامًا من حجبها عن مصدر السلطات احلقيقي "الشعب".

78  تستخدم هذه الورقة تعابري خمتلفة للقرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية، وللقرار 
يشري  وقد  اإللكرتونية،  اجلرائم  قانون  وهي:  اإللكرتونية،  اجلرائم  بشأن   2017 لسنة   )16( رقم  بقانون 
القرار بقانون رقم )16( وذلك بحسب سياق احلديث، كام  القرار بقانون رقم )10( أو إىل  التعبري إىل  هذا 
وتستخدم تعبري قانون الـ 2017 ويشري دائاًم إىل القرار بقانون رقم )10(، إضافة إىل تعبري قانون الـ 2017 

الذي يشري دائاًم إىل القرار بقانون رقم )16).
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ة  فاالنتخابات ال تتطلب فقط التوجه إىل صندوق االقرتاع واإلدالء بالصوت، بل حتتاج إىل بيئة حرَّ
يعرب فيها اجلميع عن آرائهم وتوجهاهتم االنتخابية بحرية باستخدام خمتلف وسائل التعبري املرشوعة 
يف املجتمعات الديموقراطية احلرة، ويســتطيعون معها تقرير اجلهة التي سيقف صوهتم إىل طرفها، 
وال خيفى عىل أحد هنا األمهية الكبرية للتكنولوجيا باعتبارها إحدى أهم وسائل التعبري عن الرأي، 
وبالتايل، ســيدور احلديث عن القوانني واإلجراءات التي تضمن توفر هذه البيئة ومحايتها، ويمكن 
القول يف هذا الســياق، أن قانون اجلرائم اإللكرتونية ســاري املفعول يف الضفة الغربية )عمليًا عىل 
األقل(، وقانون إساءة استخدام التكنلوجيا ساري املفعول يف قطاع غزة، ال يوفران أبدًا البيئة املطلوبة 
للعملية االنتخابية احلرة، بل عىل العكس، إذ تتعارض هذه القوانني جوهريًا مع وجود البيئة االنتخابية 

املرجوة، وذلك من خالل ما تفرضه من قيود عىل حرية التعبري وحرية الوصول إىل املعلومات.
إضافة إىل ذلك، ســيكون جزءًا من عملية املصاحلة الوطنية وخمرجاهتا، مراجعة الترشيعات التي 
صدرت خالل سنوات االنقسام، وصواًل إىل قوانني ديموقراطية حترتم حقوق اإلنسان وحرياته 
األساسية وتوفر احلامية الالزمة هلا بعد سنوات من التغييب القرسي، لذا يأمل الباحث أن تشكل 
هــذه الورقة بام تتضمنه من مالحظات عىل ترشيعات اجلرائــم اإللكرتونية وتأثريها عىل حقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية، جزءًا من تراكم املعرفة التي يمكن االستناد إليها يف مرحلة ما ملعاجلة 
ترشيعــات اجلرائم اإللكرتونية أو أي ترشيعات أخرى تنتهك احلقوق واحلريات، حتى ال تكون 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف فلسطني مُمأسسة وممنهجة، ألن انتهاكات حقوق اإلنسان يف فلسطني 
لو كانت كذلك، وقد تكون كذلك فعاًل، ال تعني فقط النيل من الكرامة اإلنسانية عىل الرغم من 
خطورة ذلك، بل إهنا تفقد الفلســطينيني أي مربر أخالقــي يف دفاعهم عن حقوقهم الوطنية يف 
مواجهة االســتعامر واالحتالل اإلرسائييل السيام حقهم يف تقرير املصري، وذلك يف الوقت الذي 
حيتاج فيه الفلسطينيون أكثر من أي وقت مىض الدفاع عن حقوقهم وإقناع العامل بعدالة قضيتهم.

1. مأسسة انتهاكات حقوق اإلنسان
تصاعد احلديث يف اآلونة األخرية حول مأسســة انتهاكات حقوق اإلنســان يف فلســطني، وهي 
من أخطر األوصاف التي قد تلحق بانتهاكات حقوق اإلنســان -بأن تكون ممنهجة وممأسســة-، 
فالباحث يف القانون الدستوري، حممد خرض، قد حتدث باستفاضة عن هذه احلالة يف فلسطني وبني 
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كيف يمثل قانون اجلرائم اإللكرتونية واإلجراءات القضائية املرتبطة به، بام فيها األحكام القضائية 
ولوائــح االهتام وتعامل نظام العدالة اجلنائية عمومًا، التعبري األفصح عن حالة املأسســة تلك.79 
أما القايض أمحد األشــقر، فقد حتدث هو اآلخر عن هذه احلالة يف مقال رأي نرشته إحدى وسائل 
اإلعالم املحلية، وقد كان ســببا يف إحالته ملجلس التأديب القضائي80، إذ استعرض فيه مجلة من 
القوانني أبرزها قانون اجلرائــم اإللكرتونية، وقرارات وإجراءات حكومية أخرى أوىص بإلغائها 
 Human rights) 81.ومراجعتها كافًة حتى ال تكون انتهاكات حقوق اإلنسان يف فلسطني ممأسسة
watch( يشــار إليها فيام بعد “HRW”، واحدة من منظامت حقوق اإلنســان الوازنة وذات املصداقية 

حول العامل، وجدت يف تقرير أعددته حول التعذيب واالعتقال التعســفي يف فلسطني أن السلطة 
الفلســطينية ومحاس تنفذان اعتقاالت تعســفية وتعذيب منهجي، وأن أيا منهام مل تبذل أي جهود 

جدية ملحاسبة املتورطني يف جرائم االعتقال التعسفي والتعذيب تلك.82
يعتقد الباحث هنا بوجود حالة مُمأسســة وممنهجة فعاًل النتهاكات حقوق اإلنســان يف فلسطني، 
فاستمرار االنتهاكات وحجمها وخطورهتا والتغايض عن املتورطني فيها وغياب املساءلة احلقيقة 
حياهلا، تؤرش عىل ذلك، ففي التقرير الســنوي الرابع والعرشين للهيئة املســتقلة حلقوق اإلنسان 
-ديوان املظامل- الذي يغطي وضع حقوق اإلنسان يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام 
2018، يظهر أن اهليئة استقبلت )1334( شكوى تتعلق بانتهاك احلق يف احلرية واألمان الشخيص 

 2019/10/17 بتاريخ  التعليق عىل قرار حمكمة صلح رام اهلل رقم )2019/12( الصادر  79  حممد اخلرض، 
بشأن حجب املواقع اإلكرتونية، منشورة يف هذا العدد اخلاص من جملة العدالة والقانون.

80  إحالة قاض فلسطيني ملجلس تأديبي بسبب »مقالة«، العريب اجلديد، عىل الرابط اآليت:
 https://www.alaraby.co.uk/medianews/20194/11//%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D984%%D8%A9-
%D982%%D8%A7%D8%B6-%D981%%D984%%D8%B3%D8%B7%D98%A%D986%%D98%A-
%D984%%D985%%D8%AC%D984%%D8%B3-%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D98%A%D8%A8%D98%A-
%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D985%%D982%%D8%A7%D984%%D8%A9-، 2019/12/4 :تاريخ الزيارة.

81  القايض د. أمحد األشقر يكتب لـوطن: حتى ال تتّم مأسسة انتهاكات حقوق اإلنسان، أّي مساءلٍة نريد؟؟، 
وكالة وطن لألنباء، عىل الرابط اآليت:

 https://www.wattan.tv/ar/news/279458.html، 2019/12/4 تاريخ الزيارة.

املنتقدين  أفواه  تكّمامن  و«محاس«  الفلسطينية«  السلطة  هوادة:  بال  وتعذيب  تعسفية  اعتقاالت  فلسطني:    82
واملعارضني، منظمة )Human rights watch(، عىل الرابط اآليت:

 https://www.hrw.org/ar/news/20192019/11/30 330567/29/05، تاريخ الزيارة/.
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يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بام يشــمل االحتجاز التعسفي، واالحتجاز عىل خلفية حرية 
الرأي والتعبري من ضمنها عرشات حاالت احلرمان من احلرية بســبب استخدام وسائل التواصل 

االجتامعي، وأكثر من ذلك بقليل استقبله -ديوان املظامل- يف األعوام 2016 و83.2017 
أما -، فقالت يف تقرير منشــور عىل موقعها اإللكرتوين عىل لسان السلطة الفلسطينية: إن األخرية 
أفادت بأهنا احتجــزت يف الفرتة املمتدة من يناير -كانون ثــاين 2018 إىل آذار -مارس 2019: 
(1609( شخصًا بتهمة اإلساءة إىل -مقامات عليا- و-إثارة نعرات طائفية-، ومها هتمتان تتسببان، 
بحســب HRW، يف جتريم املعارضة الســلمية فعليًا. وقالت كذلك: إن السلطة الفلسطينية أفادت 
باعتقال )752( شخصًا يف نفس الفرتة بسبب منشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي، فيام قالت 
HRW عىل لسان الســلطة أيضًا إن النيابة العامة يف الضفة الغربية قد أسندت اهتامات وجهتها إىل 

 ،HRW 815( شخصًا خالل 2018 إىل -قانون اجلرائم اإللكرتونية- التقييدي، بحسب وصف)
 HRW بينام وجهت بعض التهم تلك عىل خلفية منشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي. وأكدت
أن بعض هذه االعتقاالت عىل األقل كانت بسبب انتقادات سلمية أو معارضة للسلطة الفلسطينية 

أو مسؤوليها. فيام وثقت املنظمة عرشات االعتقاالت املامثلة يف 2016 و84.2017 
ويف قطاع غزة قالت HRW إن ســلطات محاس أفادت بأهنا وجهــت يف نفس الفرتة املذكورة، هتمة 
-إساءة إىل آخرين يف منشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي"إىل )24( شخصًا. وهتمة "النيل من 
الوحدة الثورية" إىل )15( شخصًا، وهتمة "إساءة استخدام التكنولوجيا: إىل )27( شخصًا. وعقبت 
HRW عىل ذلك وقالت إن هذه اجلرائم الثالث الفضفاضة تستخدم ملعاقبة خمالفة الرأي أو املعارضة 

الســلمية، وبأن هذه األرقام ال تعكس العدد احلقيقي لالعتقاالت التعسفية. حيث قالت HRW إهنا 
وثقت حاالت عديدة ألشخاص احتجزوا بســبب التعبري السلمي، دون أن توجه هلم هتم رسمية، 

بام يشمل أكثر من ألف حالة أثناء مظاهرات "بدنا نعيش" يف مارس/آذار 2018 يف قطاع غزة.85

83  اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظامل«، وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني: التقرير السنوي 24، اهليئة 
املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظامل«: رام اهلل، 2018.

املنتقدين  أفواه  تكّمامن  و«محاس«  الفلسطينية«  السلطة  هوادة:  بال  وتعذيب  تعسفية  اعتقاالت  فلسطني:    84
واملعارضني، مرجع سابق.

85  املرجع السابق.
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يؤيد الباحث، يف سياق احلديث عن مأسسة انتهاكات حقوق اإلنسان وقانون اجلرائم اإللكرتونية، الرأي 
الذي عرب عنه الباحث اخلرض، وهو أن قانون اجلرائم اإللكرتونية هو أســاس حالة مأسسة انتهاكات 
حقوق اإلنسان، وحتديدًا انتهاكات حرية التعبري والصحافة، فاالدعاءات الرسمية بأن االنتهاكات فردية 
وال تعرب عن السياسة العامة للدولة مل تعد واقعية متامًا بعد صدور وتطبيق قانون اجلرائم اإللكرتونية، 
باعتباره هو واألحكام القضائية وقرارات االهتام الصادرة أو املوجهة بناًء عليه أو املستندة إليه، إحدى 

أدوات تعبري الدولة عن سياساهتا العامة، وهبم مجيعًا عربت الدولة عامَّ تريد حقيقًة.86 
ينطلــق الباحث من ذلك الــرأي، ويعترب بالبناء عليه أن إلغاء ترشيعــات اجلرائم اإللكرتونية أو 
تعديلها يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بام يؤدي إىل احرتام ومحاية حقوق اإلنسان، وحماسبة 
املسؤولني عن هذه االنتهاكات، رضورة ال حتتمل التأخري، ومدخل رئييس إلهناء االنقسام وإنجاز 
املصاحلة الوطنية وإجراء االنتخابات، وتأيت هذه الورقة لتكون جزءًا من نقاشات رضورية جيب أن 
تتم إلعادة االعتبار للكرامة اإلنسانية وحلرية التعبري وللحق يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة، 
ويمكن االستناد إليها وإىل غريها من األوراق واملواقف الصادرة عن املؤسسات املحلية والدولية يف 
بيان خطورة ترشيعات اجلرائم اإللكرتونية واستخداماهتا يف كثري من دول العامل غري الديموقراطية.  

2. بوادر األزمة: حجب العام 2017
عنــد احلديث عن قانون اجلرائم اإللكرتونية، ال بد من العودة إىل منتصف العام 2017، وحتديدًا 
إىل اخلامــس عرش من يونيو - حزيران من ذلك العام، لإلحاطة بكيفية تدرج املوضوع والظروف 
التي واكبته، والتي قد تســهم بالوقوف عىل اهلدف احلقيقي من وراء ترشيع اجلرائم اإللكرتونية. 
ففي ذلك التاريخ، الذي مل يكن فيه قانون اجلرائم اإللكرتونية قد أبرص النور بعد، تناقلت وسائل 
إعالم حملية خربا مفاده: أن النائب العام الســابق أمحد براك، قد أصدر قرارًا بحجب )11( موقعًا 
إلكرتونيًا، وتم تعميم هذا القرار عىل الرشكات مزودة خدمات اإلنرتنت يف فلسطني لتنفيذه، والتي 
بدورها قد اكتفت بتنفيذه فعاًل دون أن يبدي مستشاروها القانونيون أي ردود فعل قانونية لتأمني 

استمرار متتع املشرتكني بخدمات اإلنرتنت بموجب مسؤوليتهم املدنية -العقدية. 
مل يأت القرار املذكور استنادًا إىل نص قانوين وفقًا ملبدأ الرشعية اإلجرائية -ال إجراء حتقيقي بدون 

86   حممد اخلرض، مرجع سابق.
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نــص قانوين-، حيث إن قانون اجلرائم اإللكرتونية كام أرشنا ســابقًا مل يكن قد صدر بعد، ولكن 
ذلك ال يعني أنه ســيكون مقبواًل دســتوريًا لو صدر هذا القرار بناًء عىل قانون، بل سنكون حينها 
أمام مأسســة النتهاكات حقوق اإلنسان من خالل قانون وهو ما تم فعاًل بعد ذلك. واستند قرار 
احلجب إىل أن املواقع اإللكرتونية التي شملها، تنرش األكاذيب واالفرتاءات بحق النخب الفلسطينية 
وتعكر صفو األمة. وبحســب ما تم تداوله يف ذلك الوقت، فإن القرار استهدف مواقع مقربة من 

حركة محاس وأخرى من عضو حركة فتح السابق النائب حممد دحالن.87
أثار قرار احلجب املذكور اســتياء املواطنني الفلســطينيني ومؤسسات املجتمع املدين التي بادرت 
بدورها إىل إدانة القرار واعتباره انتهاكا للدستور والقانون وحقوق املواطنني وحرياهتم األساسية، 
وتنصاًل من التزامات دولة فلســطني عىل الصعيد الدويل والتــي ترتبت عليها بموجب انضاممها 
الرســمي إىل االتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنســان، مطالبًة بالرتاجع الفوري عن القرار 

وإلغائه ومتكني املواطنني من حقهم يف التعبري عن الرأي.88 
عىل الرغم من تلك املطالبات، استمر رسيان قرار احلجب ومل يتم إلغاؤه، فلم يكن ثمة إعالن رسمي 
بالرتاجع عن ذلك القرار، كام مل تقم أي من املواقع التي تم حجبها باختاذ أي إجراءات قانونية إللغاء 
قرار احلجب، وهو املوقف الذي اختذتــه الرشكات املزودة خلدمات االنرتنت أيضا، والتي يعتقد 
الباحث أهنا اجلهة املخولة الســتخدام األدوات القانونية املتاحة يف اختاذ إجراءات قانونية إللغاء 
قرار احلجب باالستناد إىل قواعد املسؤولية العقدية يف القانون املدين، لكنها مل تقم بذلك، واكتفت 

بتنفيذ القرار دون البحث يف مدى مرشوعيته. 

اجلزيرة لإلعالم، عىل  االحتالل، معهد  احتالل فوق  بفلسطني..  اإللكرتونية  املواقع  الوادية، حجب  87  مرح 
الرابط اآليت:

 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/284، 2019/11/30 :تاريخ الزيارة.

املستقلة حلقوق  اهليئة  إلكرتونية،  مواقع  قرار حجب  لرفع  التدخل  وزير التصاالت  تطالب  املستقلة  اهليئة    88
اإلنسان، عىل الرابط اآليت:

 https://ichr.ps/ar/12152/17//%D8%A7%D984%%D987%%D98%A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D984%%
D985%%D8%B3%D8%AA%D982%%D984%%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D984%%D8%A8-
%D988% %D8%B2%D98 %A%D8%B1-%D8%A7%D984% %D8%A7%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D984% %D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D984% %D8%AA%D8%AF%D8%AE%D984-%
%D984%%D8%B1%D981%%D8%B9-%D982%%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-
%D985%%D988%%D8%A7%D982%%D8%B9-%D8%A5%D984%%D983%%D8%AA%D8%B1%D988%%D
986%%D98%A%D8%A9.htm، 2019/11/29 :تاريخ الزيارة.
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مؤسسات املجتمع املدين هي األخرى -والتي كان لبعضها دور يف اختاذ إجراءات قانونية إللغاء قرار احلجب 
الصادر يف العام 2019 واملشار إليه يف مطلع هذه الورقة-89 مل تتقدم ألي جهة قانونية بالتامس إللغاء القرار. 
لكن ذلك ال يعني بأي حال التقليل من أمهية فعالياهتم ضد قرار احلجب، وال يعني أيضًا لومهم عىل عدم 
اختاذ إجراءات قانونية إللغاء القرار، ألن أســباب ذلك قد تعود يف حقيقتها إىل عدم ثقتهم بنظام العدالة 
الرســمي، كام أن ذلك ال يعني أن الباحث يعترب اختاذ اإلجراءات القانونية كانت ستكون فاعلة وستؤدي 
للعدالة ومحاية حقوق اإلنسان، ال بل عىل العكس ربام كانت ستؤدي إىل مأسسة االنتهاك من خالل حكم 

قضائي، والذي يعد بحسب الباحث اخلرض مرحلة متقدمة جدًا يف مأسسة انتهاكات حقوق اإلنسان.90 
إن حجب العام 2017 مل يكن هو احلجب األول للمواقع اإللكرتونية يف فلســطني، فقد سبقه يف 
العام 2012 قرارًا للنائب العام األســبق أمحد املغنــي، أمر بموجبه حجب ثامنية مواقع إلكرتونية 
دون إبداء األســباب واألسانيد القانونية، ولكن مراقبون قالوا بأن األسباب سياسية، حيث تعود 
املواقع الثامنية ملعارضني سياسيني مقربني من عضو حركة فتح السابق النائب حممد دحالن. واعترب 
القرار يف نظر عديد اخلرباء بأنه يمثل أكرب حتول نحو رقابة روتينية عىل اإلنرتنت يف تاريخ الســلطة 
الفلسطينية حيث كان الفلسطينيون قبل ذلك يقرؤون كل ما حيلو هلم.91 يذكر أن هذا القرار بحسب 
مراقبني92 كان الســبب الرئييس وراء استقالة وزير االتصاالت األسبق مشهور أبو دية من منصبه 
كوزير لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، متهاًم النائب العام يف حينه بوضع قوانينه اخلاصة لتربير 

قراره، فاحلجب هو ضد املصلحة العامة وال يوجد قانون يربره.93

89  قامت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ونقابة الصحفيني بتقديم اعرتاض ملحكمة صلح رام اهلل ملراجعة قرار 
احلجب الصادر يف أكتوبر -ترشين األول 2019.

90  حممد خرض، مرجع سابق.
91  تقرير- حجب املواقع اإللكرتونية قمع االنسان ام ضبط الفلتان؟، وكالة معًا اإلخبارية، عىل الرابط اآليت:

 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=479391، 2019/12/4 تاريخ الزيارة.

92  هاين املرصي، حجب املواقع اإللكرتونّية واستقالة الوزير، املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
االسرتاتيجية -مسارات، عىل الرابط اآليت:

 https://www.masarat.ps/article/82/%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D984%%D985%%D988%%D8
%A7%D982%%D8%B9-%D8%A7%D984%%D8%A5%D984%%D983%%D8%AA%D8%B1%D988%%D9
86%%D98%A%D991%%D8%A9-%D988%%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D982%%D8%A7%D984%%D8
%A9-%D8%A7%D984%%D988%%D8%B2%D98%A%D8%B1، 2019/12/4 :تاريخ الزيارة

93  تقرير- حجب املواقع اإللكرتونية قمع االنسان ام ضبط الفلتان؟، مرجع سابق.
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ويف قطاع غزة كان وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف حكومة محاس أســامة العيسوي، 
قد أصدر هو اآلخر قرارًا يف العام 2012 بشأن فلرتة وحجب املواقع اإللكرتونية املخلة باآلداب 
والتعليامت املتعلقــة به، وقالت الوزارة حينها أن اهلدف هو محاية املجتمع الفلســطيني واحلفاظ 
عىل نســيجه االجتامعي ومحاية متصفحي االنرتنت وذلك من منطلق دورها املســؤول جتاه قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف فلســطني. وشــمل القرار املواقع اإلباحية، ولكن اشتكى 

بعض املشرتكني يف ذلك الوقت بأن القرار شمل مواقع دينية وإخبارية وعلمية.94
بناًء عىل ما ســبق، فإن الواقع يشــري إىل وجود جتربة واجتاه رسميني يف حجب املواقع اإللكرتونية 
دون ســند قانوين وألسباب غري مقبولة يف املجتمعات الديموقراطية احلرة، ولكنها مع ذلك بقيت 
إجــراءات خارج نطاق القانون، ومتثل انتهاكات حلقوق اإلنســان، وجرائم موصوفة يف القانون 
والدستور )املادة 32 من القانون األسايس(، لكنها ال توصف بأهنا "انتهاكات مُمأسسة أو ممنهجة"، 
فاألخرية جاءت عن طريق قانون صدر وتم تطبيقه يف سياق انقسام سيايس وغياب برملاين ورصاعات 
داخل النظام نفسه، أفرز نصوصًا قانونية تنتهك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، كام أفرز أحكاما 
قضائية تصدر باالســتناد إليها. ويعتقد الباحث هنا أن التهاون يف إجراءات احلجب والتضيق عىل 
احلريات خالل السبع سنوات السابقة عىل األقل، كانت السبب الرئييس يف االجتاه نحو "تقنني"هذه 

االنتهاكات وجعلها مستقرة ومرشوعة باالستناد إىل "قانون ينظمها".

3. قانون اجلرائم اإللكرتونية: بدايات مأسسة انتهاكات حقوق اإلنسان
ليــس مصادفة أن صدور قانون اجلرائم اإللكرتونية، قد جــاء بعد قرار حجب املواقع "حجب الـ 
2017" بأيام قليلة، وحتديدًا يف أقل من أسبوعني من قرار احلجب. حيث إن النائب العام السابق كان 
قد أصدر قراره باحلجب يوم 12 يونيو -حزيران 2017، بينام صدر القانون يوم 24 يونيو -حزيران 
من نفس العام، وكام جاء يف ديباجة القانون، فإن جملس الوزراء كان قد نسبَّه للرئيس إلصداره بصيغة 

قرار بقانون وفقًا للامدة )43( من القانون األسايس بتاريخ 20 يونيو -حزيران 2017. 
إن إصدار قانــون اجلرائم اإللكرتونية يف ذلك التوقيت حتديدًا، قــد يعطي مؤرشًا عىل األهداف 
احلقيقية الكامنة من ترشيعه، يعترب الباحث هنا، إضفاء املرشوعية عىل قرار احلجب واحدًا من بني 

94  ترحيب بحجب املواقع اإلباحية وختوف من سوء اخلدمة، دنيا الوطن، عىل الرابط اآليت:
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012313380/01/09/.html، 2019/12/1 :تاريخ الزيارة.
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تلك األهداف، حيث إن القانون قد تضمن باإلضافة إىل أحكام أخرى ذات عالقة بحرية التعبري، 
أحكامًا خاصة بحجــب املواقع اإللكرتونية. وما يرجح كفة هذا التحليل، أن القانون كان قد بدأ 
العمل عليه منذ ترشين األول -أكتوبر 2016 بحســب ما ورد يف مذكرة اهليئة املســتقلة حلقوق 
اإلنســان حول قانون اجلرائم اإللكرتونية،95 لكن مل جير إصــداره إال بعد قرار احلجب املؤرخ يف 
يونيو -حزيران 2019، وكأن يف ذلك رســالة رسمية مفادها: إذا كانت املشكلة باحلجب هي يف 
عدم وجود نص قانوين يســمح به، فهذا القانون يمنح هــذه الصالحية، وبالتايل، يغطى احلجب 
قانونيًا. إن هذا التحليل فيام لو صح، يمثل جوهر ما تسميه هذه الورقة، مأسسة االنتهاك. علاًم أن 
املشــكلة يف احلجب ال تكمن فقط يف مرشوعية القرار، فهذه مشــكلة واحدة من بني مجلة مشاكل 
أخرى يعرتهيا هذا النظام "نظام احلجب"، والتي ســنبحثها بالتفصيل عند البحث يف االنتهاكات 

التي تضمنها قانون اجلرائم اإللكرتونية بعد قليل. 
نفــس األمر ينطبق عىل قطاع غزة، الذي عمدت فيه كتلة محاس الربملانية يف املجلس الترشيعي إىل 
إصدار القانون رقم )3( لســنة 2009 املعدل لقانون العقوبات االنتدايب رقم )74( لسنة 1936، 
والذي أضاف إليه املادة )262 مكرر( والتي تعرف بتهمة إســاءة اســتخدام التكنولوجيا، حيث 
جرمت هذه املادة ما يسمى باإلساءة العمدية الستعامل أجهزة اخلطوط اهلاتفية أو اإلنرتنت أو أية 
وسيلة تكنولوجية أخرى بأن رّوج أو نقل أو طبع أو نسخ أية مواد إباحية، أو أزعج الغري، أو وجه 
إليهــم ألفاظًا بذيئة أو خملة باحلياء أو تضّمن حديثه حتريضا عىل الفســق والفجور. فهذه املادة من 
وجهة نظر الباحث، جاءت كام هو احلال بالنسبة لقانون اجلرائم اإللكرتونية إلضفاء "املرشوعية" 
عىل انتهاكات كانت حتدث يف وقت سابق، ولكنها كانت دائاًم تعترب خارج نطاق القانون، وليست 

مرشوعة. أما يف ظل )262 مكرر( املذكورة، فقد أصبح هلذه االنتهاكات أساس قانوين.

95  اهليئة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم )16( بشأن اجلرائم اإللكرتونية، اهليئة املستقلة حلقوق 
اإلنسان، عىل الرابط اآليت:

 h t tps : / / i ch r .ps /a r /12174 /17 //%D8%A7%D984% %D987% %D98 %A%D8%A6%D8%A9-
%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D985%%D8%B0%D983%%D8%B1%D8%A9-%D982%%D8%A7%D
986%%D988%%D986%%D98%A%D8%A9-%D8%AD%D988%%D984-%%D8%A7%D984%%D982%%D8%
B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D982%%D8%A7%D986%%D988%%D986-%%D8%B1%D982%%D985-%
16()-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D986-%%D8%A7%D984%%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6
%D985-%%D8%A7%D984%%D8%A5%D984%%D983%%D8%AA%D8%B1%D988%%D986%%D98%A%
D8%A9.htm، 2019/12/3 :تاريخ الزيارة.
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 4. تضليل وتضارب مصالح وتغييب املجتمع
بالعودة إىل ظروف ومالبسات ومراحل ترشيع قانون اجلرائم اإللكرتونية، والتي يعتقد الباحث أنه 
من املهم توضيحها للوقوف عىل األهداف احلقيقة من القانون، ولتفسري احلالة السيئة التي جاء هبا 
من حيث انتهاكه حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية. فقد بدأ تداول قانون اجلرائم اإللكرتونية يف 
الدوائر الرسمية ألول مرة بحسب ما جاء يف مذكرة اهليئة املستقلة حول القانون، بتاريخ 19 أكتوبر 
-ترشين األول 2016، عندما أبرق أمني عام جملس الوزراء ملعاىل وزير العدل رسالة محلت الرقم 
)أ.ع.م.و/2297/2016( حتت عنوان "مرشوع قرار بقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 
) ( لســنة 2016"، يطالبه فيها باالطالع عىل مرشوع القرار بقانون املذكور، وإفادة جملس الوزراء 
هبذا اخلصوص، متهيدًا الختاذ القرار املناسب. مشريًا يف متن الرسالة أهنا معطوفة عىل تعليامت دولة 
رئيس جملس الوزراء يف معرض رده عىل كتاب النائب العام برضورة التنسيق مع معاىل وزير العدل 

فيام يتعلق بمرشوع القرار بقانون املذكور96.
أصدر جملس الوزراء بتاريخ 20 يونيو -حزيران 2017 املوافق 25 رمضان 1438، قرارًا بتنسيب 
مرشوع القرار بقانون رقم )16( لســنة 2017 بشــأن اجلرائم اإللكرتونية إىل الرئيس إلصداره 
باالســتناد إىل املادة )43( من القانون األســايس كام هو مبني يف ديباجة القانون. ولدى مراجعتنا 
ملحرض اجتامعات جملس الوزراء يف ذلك التاريخ والتي تنرش عادًة عىل وسائل اإلعالم غري احلكومية 
ويذكر فيها قرارات املجلس، مل يلحظ وجود قرارًا من املجلس بتنسيب قانون اجلرائم اإللكرتونية، 
األمر الذي يؤكد تعمد إسقاط قرار املجلس بتنسيب قانون اجلرائم اإللكرتونية من اخلرب اإلعالمي 
لقــرارات جملس الوزراء، عىل ما يبدو رغبًة يف جتنب إثارة الــرأي العام قبل نرش القرار بقانون يف 
اجلريدة الرســمية، وقالت اهليئة املستقلة يف تعقيبها عىل ذلك بأهنا تلمس وجود تضليل متعمد فيام 

يتعلق بتنسيب القرار بقانون بشأن اجلرائم اإللكرتونية97.
وبتاريخ 2017/6/24 املوافق السبت 29 رمضان 1438، أي يف اليوم األخري من الدوام الرسمي 
قبل توجه املواطنني إىل عطلة عيد الفطر، أصدر الرئيس قانون اجلرائم اإللكرتونية ألول مرة، لينرش 

96  املرجع السابق.

97  املرجع السابق.
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يف اجلريدة الرســمية بتاريخ 9 يوليو -متــوز 2017، ونصت مادته األخرية عىل رسيانه من تاريخ 
نرشه، وهنا إحدى مشاكل القانون التي سنتحدث عنها بعد قليل.

إن الطريقة التي تم فيها اعداد ومترير قانون اجلرائم اإللكرتونية، تؤرش عىل وجود مشكلة حقيقية مل تعد 
الة عىل  خافيًة عىل أحد يف آلية اختاذ القرارات يف ظل استمرار غياب املجلس الترشيعي وغياب رقابة فعَّ
السلطة التنفيذية يف ظل تلك الظروف، فإذا غض الطرف عن مسألة استغالل عطلة عيد الفطر والرغبة 
يف جتنب إثارة الرأي العام بإســقاط قرار تنسيب القانون من األخبار اإلعالمية والتي تؤرش مجيعها عىل 
مشــكلة يف مسألة شفافية املؤسسات العامة، ومع التأكيد عىل أمهية هذه املسألة، إال أن القانون مل خيضع 
ألي نقاش جمتمعي قبل إصداره ونرشه، ولعل جلســات احلوار الذي عقدهتا احلكومة مع مؤسســات 
املجتمع املدين حول القانون يف وقت الحق لصدوره ورسيانه، تنفي وجود هذه املشــاورات قبل ذلك، 

وهذا بحد ذاته يدلل عىل وجود مشكلة يف القانون مل تكن احلكومة راغبة بطرحها لنقاش جمتمعي.  
إضافة إىل ذلك، فإن طرح مرشوع القانون من قبل النائب العام كام هو مبني يف مذكرة اهليئة املســتقلة، 
وما كشفت عنه جلســات احلوار مع املجتمع املدين بعد ذلك، والتي اختذت النيابة العامة فيها، موقف 
املدافع الرصيح عن القانون، وغري ذلك من األمارات التي كانت تؤكد عىل أن القانون هو قانون النائب 
العام، ال تشــري هذه الوقائع فقط إىل خمالفة العملية الترشيعية حتى تلك التي تتم يف ظل غياب املجلس 
الترشيعي والتي ال تعرتف للنائب العام بدور يف الترشيع، بل إهنا تنطوي عىل حالة من تضارب املصالح، 
حيث إن مبدأ الفصل بني الســلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري يف فلسطني، يفرض أال تكون 
اجلهة التي ختتص بســن القوانني هي نفســها اجلهة التي تتوىل تنفيذها، ضامنة حلقوق اإلنسان وحرياته 
األساسية. ويف حالة هذا القانون بالتحديد، فإن النائب العام هو الذي يقف عىل رأس اجلهة املخولة بتنفيذ 
أحكامه "النيابة العامة"، وهذا القانون نفسه الذي طرحه النائب العام ينظم اإلجراءات والصالحيات 
التي تتخذها النيابة العامة يف ســياق حتقيقها بجريمــة ارتكبت بمخالفة أحكامه، ولعل يف هذا الوضع 
تفسري للصالحيات الواسعة التي منحها القانون للنائب العام وللنيابة العامة، والتي سنأيت عليها الحقًا.

5. قانون الـ 2017: انتهاكات بال هوادة
يف الظروف والســياق والتاريخ التي أرشنا إليها سابقًا، صدر قانون اجلرائم اإللكرتونية حتت مسمى 
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"القرار بقانون رقم )16( لسنة 2017 بشأن اجلرائم اإللكرتونية، ونرش يف الوقائع الفلسطينية بتاريخ 
9 يوليو -متوز 2017، ونصت مادته )61( عىل رسيانه من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية، وهو ما ال 
يستقيم بأي وجه مع حق األفراد يف العلم بالقاعدة القانونية، حيث إنه من املفرتض أن يمنح األفراد فرتة 
كافية من الوقت لالطالع عىل القواعد القانونية التي حتكمهم قبل أن يتم تطبيقها عليهم، هذا االفرتاض 
يصبح أمر ال بد منه يف القوانني اجلزائية التي تتسم بفرضها "جزاءات قاسية" عىل املخالفني ألحكامها. 
وعىل إثر صدور القانون، عقدت مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني اجتامعات عدة ملناقشته واختاذ 
موقف منه، وطالبت تلك املؤسسات يف بياناهتا الصحفية وترصحيات ممثليها باإللغاء الفوري لقانون 
اجلرائم اإللكرتونية أو عىل األقل وقف نفاذه حلني إخضاعه لنقاش جمتمعي حقيقي، كام أصدرت 
بعض املؤسســات أوراق موقف ومذكرات قانونية تضمنت انتقاداهتا ومالحظاهتا التفصيلية عىل 

القانون -شكلت هذه األوراق للباحث هنا مرجعًا مهاًم يف التعليق الفني عىل القانون.
إضافة إىل ذلــك، كان قانون اجلرائم اإللكرتونية، موضوع مذكــرة خطية بعثها املقرر اخلاص 
املعني بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري "ديفيد كاي"، إىل احلكومة الفلسطينية منتصف 
حزيران/ يونيو 2017 بناًء عىل بالغني أرســلتهام "مؤسســة احلق"،98 يطالبها فيها باختاذ مجيع 
اخلطوات الرضورية الستعراض القرار بقانون رقم )16( لسنة 2017 بشأن اجلرائم اإللكرتونية 
ومراجعته لضامن متاشيه مع االلتزامات التي يرتبها القانون الدويل حلقوق اإلنسان عىل فلسطني. 
وذلك بعد أن اســتعرض يف تلك املذكرة خطورة نصوص القــرار بقانون وهتديدها للحق يف 
حرية الرأي والتعبري. وقد أرســلت احلكومة الفلسطينية ردًا مكتوبًا عىل مذكرة املقرر اخلاص 
يف العارش من أيلول/ سبتمرب 2017، أكدت فيها عملها عىل مراجعة القرار بقانون رقم )16) 

لسنة 2017 بأرسع وقت ممكن.
نستعرض هنا أبرز االنتهاكات التي تضمنها قانون اجلرائم اإللكرتونية، سواًء قانون الـ 2017 أو 
قانون الـ 2018، وبخاصة، أنه مل يكن ثمة اختالف حقيقي بني القانونني حيســب ملصلحة حقوق 

اإلنسان وحرياته األساسية، وهو ما سنعمل عىل بيانه عند احلديث عن ّوهم التعديل القانوين.

اإللكرتونية،  للجرائم  املعدل  بقانون  القرار  مرشوع  عىل  احلق  مؤسسة  مالحظات  عابدين،  عصام     98
مؤسسة احلق، عىل الرابط اآليت:

 http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2291.html، 2019/11/30 :تاريخ الزيارة. 



قرارات بقانون والتعليق عليها

95

5-1. إهدار مبدأ الرشعية اجلنائية: انتهاك حرية التعبري وتفريط بقيمة املساواة
يعترب إهدار قانون اجلرائم اإللكرتونية ملبدأ الرشعية اجلنائية، واحدًا من األســباب التي وجهت فيها 
سهام النقد الشديدة إىل القانون، ويعني هذا املبدأ الدستوري أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوين 
)املادة 15 من القانون األســايس(، ويفرتض هــذا املبدأ كذلك أن تكون نصوص التجريم واضحة 
ال لبس فيها، ال حتتمل التفســري والتأويل من قبــل القائمني عىل تطبيقها بمن فيهم القضاة وأعضاء 
النيابة العامة، الذين جيب أن يقترص دورهم عىل التحقق والتأكد من ارتكاب اجلرم من عدمه. وحتقق 
إهدار القانون هلذا املبدأ بتجريمه العديد من السلوكيات بموجب مصطلحات فضفاضة وغري حمددة، 
مثل: النظام العام، اآلداب العامة، السلم االجتامعي، الوحدة الوطنية، أمن الدولة، األمن القومي.

املادة )16):  
كل من أنتج ما من شأنه املساس باآلداب العامة، أو أعده، أو هيأه، أو أرسله، أو خزنه؛ بقصد االستغالل،   .1
أو العرض عىل غريه عن طريق الشبكة اإللكرتونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا املعلومات، أو الرسوم 
املتحركة، يعاقب احلبس مدة ال تقل عن سنة، أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار أردين وال تزيد عن مخسة 

آالف دينار أردين، أو بكلتا هاتني العقوبتني.
كل من أنشأ موقعًا، أو تطبيقًا، أو حسابًا إلكرتونيًا، أو نرش معلومات عىل الشبكة اإللكرتونية، أو إحدى   .2
وسائل تكنولوجيا املعلومات، تدعو إىل تسهيل برامج وأفكار تروج ملا من شأنه املساس باآلداب العامة، 
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة، أو بغرامة مالية ال تقل عن ألف دينار أردين وال تزيد وال تزيد عن مخسة 

آالف دينار أردين، أو بكلتا هاتني العقوبتني.
ملادة )20): ا 

تكنولوجيا  وسائل  إحدى  أو  اإللكرتونية،  الشبكة  طريق  عن  أداره  أو  الكرتونيا،  موقعًا  أنشأ  من  كل   .1
أو  الداخيل  أمنها  أو  العام،  نظامها  أو  الدولة،  سالمة  تعريض  شأهنا  من  أخبار  نرش  بقصد  املعلومات؛ 
اخلارجي للخطر، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة، أو بغرامة مالية ال تقل عن ألف دينار أردين وال تزيد 

وال تزيد عن مخسة آالف دينار أردين، أو بكلتا هاتني العقوبتني.
كل من روج بأي وسيلة تلك األخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نرشها، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة، أو بغرامة   .2

مالية ال تقل عن ألف دينار أردين وال تزيد وال تزيد عن مخسة آالف دينار أردين، أو بكلتا هاتني العقوبتني.
املادة )51):  

إذا وقعت أي جريمة من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القرار بقانون بغرض اإلخالل بالنظام العام، أو   
تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر، أو تعريض حياة املواطنني للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات 
العامة ألعامهلا، أو تعطيل أحكام الدستور أو القانون األسايس أو القوانني أو اللوائح، أو بقصد اإلرضار 
بالوحدة الوطنية، والسالم االجتامعي، أو ازدراء األديان أو االعتداء عىل احلقوق واحلريات التي يكفلها 

الدستور أو القانون األسايس، تكون العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة.
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يمثل مبدأ الرشعية اجلنائية، ضامنة مهمة حلقوق األفراد وحرياهتم، فمن حق األفراد أن يعلموا ابتداًء 
ما هو الســلوك الذي يدخل حتت طائلة التجريم، وعدم وضوح النص اجلنائي ال يمكنهم من ذلك، 
األمر الذي جيعلهم فريسة سهلة ألجهزة إنفاذ القانون، الذين بإمكاهنم يف ظل عدم وضوح النص، أن 
يفرسوا من وجهة نظرهم، سلوك من يريدون عىل أنه يدخل يف نطاق التجريم، وهذا بحد ذاته تفريط 
ة، ألنه يف ظل عدم وضوح  بقيمة املساواة، إحدى القيم التي تقوم عليها املجتمعات الديمقراطية احلرَّ
النص، وترك حتديد السلوك اإلجرامي لتفسري وتقديرات أجهزة إنفاذ القانون، فإن تلك التفسريات 
والتقديرات ستختلف من شخص آلخر، وبالتايل، االنتقائية يف الشخص ويف السلوك، وهذا هو التعبري 
األفصح عن هتديد السلم واألمن يف املجتمع، فالشعور بالظلم والتمييز ال يمكن توقع أو ائتامن عواقبه.
إن استخدام املصطلحات الفضفاضة يف التجريم، كانت أهم األسباب التي قادت إىل اعتبار قانون 
اجلرائم اإللكرتونية، يمثل انتهاكًا رصحيًا وخطريًا للحق يف حرية الرأي والتعبري، ألن الســلطات 
قــد تلجأ وهي جلأت فعاًل من خالل عدة اعتقاالت نفذهتا، إىل تفســري اآلراء املعارضة أو الناقدة 
للسياسات والشخصيات العامة عىل أهنا متثل هتديدًا للنظام العام أو األمن القومي أو السلم األهيل، 
واعتبارها بالتايل ســلوكيات جمرمة توجب املساءلة اجلزائية. مع العلم أن وضع أي قيود عىل حرية 
التعبري بموجب تلك املصطلحات ينطوي عىل خمالفة رصحية للامدة )19( من العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية، وللتعليق العام رقم )34( للجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، 

الذي يشرتط يف أي قيود توضع عىل حرية التعبري؛ أن تكون واضحًة متامًا.
يعتقد الباحث أن اســتخدام قانون اجلرائم اإللكرتونية للمصطلحات الفضفاضة يف التجريم، جاء 
هبدف إضفاء "املرشوعية" عىل أي مالحقات مرتبطة بحرية التعبري بام فيها احلرمان من احلرية. ولكن 
ذلك ال يعني أنه مل تكن هناك مالحقات من هذا النوع يف الفرتة السابقة لصدور القانون، حيث تشري 
اإلحصائيات الصادرة عن املؤسســات احلقوقية إىل وجود مئات املالحقات للناشطني واملعارضني 
عــىل خلفية ما يكتبونه عىل وســائل التواصل االجتامعي يف فرتات زمنيــة خمتلفة مل يكن فيها قانون 
اجلرائم اإللكرتونيــة قد صدر. بل إن تلك املالحقات كانت تغطى بنصــوص قانونية أيضًا، مثل: 
نصوص قانون العقوبات األردين رقم )16( لسنة 1960، التي تعاقب عىل إثارة النعرات العنرصية 
أو املذهبية )املادة 150(، أو تلك التي تعاقب عىل إطالة اللسان )املادة 195(، إضافة إىل النصوص 
املجرمة للذم والقدح والتحقري، والتي ال تشرتط مجيعها وسيلة معينة لقيام السلوك اإلجرامي. هذا 
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يقودنا إىل التســاؤل التايل، وهو: إذا كانت أجهزة إنفاذ القانون جتد ما يسعفها يف النصوص القانونية 
السارية إلضفاء املرشوعية عىل انتهاكاهتا حلرية الرأي والتعبري، ملاذا إذن قانون اجلرائم اإللكرتونية؟
ثمة العديد من التحليالت التي يمكن طرحها يف ســياق اإلجابة عىل هذا التساؤل الذي حياول أن 
يثبت مأسسة أو تقنني انتهاكات حقوق اإلنسان، منها: أن املصطلحات الفضفاضة التي يستخدمها 
قانــون اجلرائم اإللكرتونية يف بناء نصوص التجريم والعقاب، ســتمكن أجهزة إنفاذ القانون من 
تكييف أي ســلوك يتم عرب شبكة االنرتنت، عىل أنه يمثل هتديدًا أو إرضارًا بالنظام العام أو األمن 
القومي أو اآلداب العامة يوجب املساءلة اجلزائية وبصورة أوسع وأكثر وضوحًا من السابق. فهذا 
التكييف ســيكون واضحًا متامًا اآلن ال يعرتيه أي شك، وذلك بعد أن كانت هتم كإثارة النعرات 
العنرصية أو الطائفية حمل شكوك وسخرية من املراقبني، حتى أن أجهزة إنفاذ القانون مل تعد حتتاج 
بعد اآلن إىل تلفيق هتم للمعارضني من قبيل حيازة الســالح أو االنضامم إىل مجعيات حمظورة، إذا 
مل جتد ضالتها يف هتم إثارة النعرات أو إطالة اللســان، فالقانون اجلديد يفي بالغرض متامًا من هذه 

الناحية، نظرًا كام أرشنا التساع ذمة املصطلحات التي جاء هبا.
حتليــل آخر يدلل عىل اهلدف من اســتخدام القانون للمصطلحــات الفضفاضة وعىل واحدًا من 
أهم أهداف القانون بشــكل عام، أال وهو: أن تطبيق القانون اجلديد يتطلب أن متلك أجهزة إنفاذ 
القانون سلطات واسعة يف مراقبة االنرتنت، عىل الرغم من أن ذلك ال يعني أهنا مل تكن تقوم هبذه 
الصالحيات يف الســابق؛ أي خارج نطاق القانون، ولكن األمر يف ظل قانون اجلرائم اإللكرتونية 
الذي يمنح أجهزة إنفاذ القانون صالحيات واســعة يف مراقبة االتصاالت واالنرتنت سنتحدث 
عنها بعد قليل، أصبحت معه املراقبة املذكورة مرشوعة، وتستند إىل أساس قانوين. وبالتايل، حتييد 

أي صعوبة قد تواجه السلطات أمام املحاكم يف إثبات مرشوعية الدليل.

5-2. حجب املواقع اإللكرتونية: انتهاك حلرية التعبري والصحافة وللحق يف املحاكمة العادلة 
انتهاك قانون اجلرائم اإللكرتونية حلرية الرأي والتعبري مل يكن فقط باستخدامه املصطلحات الفضفاضة 
يف نصوص التجريم عىل النحو الذي أرشنا إليه قبل قليل. فإجازة القانون حلجب املواقع اإللكرتونية 
بناًء عىل األسباب ووفقًا لإلجراءات التي نصت عليها املادة )40( منه، متثل هتديدًا خطريًا حلرية الرأي 
والتعبري وحرية وسائل اإلعالم. حيث إن حرية التعبري ال تقترص عىل متكني املواطنني من اعتناق اآلراء 
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والتعبري عنها بحرية دون مضايقة، بل إن حقهم يف تلقي املعلومات واآلراء والبيانات رشط رضوري 
لتمكينهم من اعتناق خمتلف اآلراء والتعبري عنها بحرية حتى لو كانت صادمة بالنســبة للمجتمع أو 
النظام الســيايس، وحجب املواقع يتعارض مع هذا الرشط، فاألفراد لن يتمكنوا بعد ذلك من تلقى 

املعلومات واآلراء التي متكنهم من تكوين رأهيم ومن ثم التعبري عنه.
املادة )40):

1. جلهات التحري والضبط املختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكرتونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، 
بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفالم أو أي مواد دعائية أو غريها، من شأهنا هتديد األمن القومي أو 
النظام العام أو اآلداب العامة، أن تعرض حمرضًا بذلك عىل النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب اإلذن 

بحجب املوقع أو املواقع اإللكرتونية أو حجب بعض روابطها من العرض.
2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب اإلذن ملحكمة الصلح خالل )24( ساعة، مشفوعًا بمذكرة برأيه، 

وتصدر املحكمة قرارها يف الطلب، يف ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.

إضافــة إىل ذلك، فإن إجراء حجب املواقع اإللكرتونية وفق تنظيمه الوارد يف املادة )40( املذكورة، 
ينطوي عىل انتهاٍك حلرية وسائل اإلعالم التي كفلها القانون األسايس يف املادة )27( منه، فاحلجب 
قبل أي يشء هو من أقسى القيود التي يمكن أن تفرض عىل وسائل اإلعالم، ألنه يؤدي إىل فرض 
رقابة مســبقة عىل اإلعالم، حيث إن حجب موقع الكــرتوين ما، يعني منع هذا املوقع من النرش يف 
املســتقبل، وهذا هو جوهر الرقابة املسبقة، التي تعترب الغاية التي توختها الدساتري من حظر الرقابة 
عىل وسائل اإلعالم بصورة عامة، ويف هذا نصت املادة )3/27( من القانون عىل األسايس عىل حظر 
الرقابة عىل وسائل اإلعالم، وهذه هي القاعدة العامة. ومن ثم أتى بعد ذلك النص عىل القيود التي 
يمكن أن ختضع هلا -ال جيوز إنذارها أو وقفها أو مصادرهتا أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إال وفقًا 

للقانون وبموجب حكم قضائي-، وهذا مؤرش واضح عىل خطر الرقابة عىل وسائل اإلعالم.99 
وعىل ذلك، فإن تنظيم حجب املواقع اإللكرتونية يفرتض عناية خاصة من املرشع، من حيث مرشوعيته 
القانونية؛ أي أن يكون منصوص عليه يف القانون، ومن حيث أسبابه التي جيب أن تكون واضحة متامًا 
وأال متس جوهر حرية اإلعالم، وأن تكون هذه األسباب معقولة ومقبولة يف املجتمعات الديموقراطية 
ة، إضافة إىل أن إجراءاته هي األخرى، جيب أن تضمن توفر أعىل ضامنات املحاكمة العادلة، من  احلرَّ
حيث اجلهة املختصة بتقريره، وهي املحاكم، وكيفيته؛ أي من خالل حكم قضائي، ومن حيث إتاحة 

املجال ملمثيل وسائل اإلعالم بمامرسة احلق يف الدفاع ويف مناقشة األدلة.

99  حممد خرض، مرجع سابق.
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إن التوقــف قلياًل عىل نص املادة )40( املذكورة، يكفي ملالحظة عدم حتديده الرشوط املوضوعية 
واإلجرائية التــي يمكن بناًء عليها حجب املوقع االلكرتوين أو إغالقه. فاألســباب التي تضعها 
للحجب هي نفسها املصطلحات الفضفاضة التي استخدمت يف صياغة نصوص التجريم، والتي 
ال تصلح أن تكون معها األخرية نصوصًا جنائية بحســب مبدأ الرشعية، ونحيل إىل ما أرشنا إليه 

سابقًا يف بيان خماطر استخدام هذه املصطلحات يف قانون اجلرائم اإللكرتونية. 
إضافــة إىل أن هذه املادة ال توفر ضامنات إجرائية للمواقع املــراد حجبها، فهي متنح النائب العام 
صالحيــة التقدم بطلب ملحكمة الصلح بحجب املوقــع أو املواقع اإللكرتونية أو بعض روابطها 
خالل 24 ســاعة من رصد جهات التحري والضبط املختصة للمواقع التي من وجهة نظرها هي، 
تشكل هتديدًا لألمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة، من دون أن اشرتاط حضور املتهمني 
ودفاعهم عن أنفســهم، ومن دون اشرتاط وجود الئحة اهتام من األساس، ال بل إن هذه املادة ال 

تنص عىل وجوب إخطار أو تبليغ املتهمني باحلجب حتى بعد أمر املحكمة به. 
مل ينطــوي تنظيم قانون اجلرائم اإللكرتونية حلجــب املواقع اإللكرتونية، عىل انتهاك حلرية التعبري 
فقط، بل انتهك وبشــكل واضح احلق يف املحاكمة العادلة واحلق يف الدفاع، اللذين كفلهام القانون 
األسايس وكفلتهام كذلك املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ويف هذا السياق، يصف الباحث اخلرض 
املادة )40( املذكورة من ناحية انتهاكها للحق يف املحاكمة العادلة، أهنا شديدة الغرابة وشاذة وتشكل 
خروجًا عىل مبادئ النظام الدستوري كافًة. وبمناسبة احلديث عن املعايري الدولية، فال بد من التنويه 
هنا أن االنرتنت بحسب جملس حقوق اإلنسان هو حق أسايس من حقوق اإلنسان، وأن إجراءات 
املنع املتعمد أو تعطيل وعرقلة الوصول اىل نرش املعلومات واحلجب والتشويش املتعمد خلدمات 

االنرتنت؛ إجراءات مدانة بشكل قاطع ال لبس فيه.100
تبني من خالل ما ســبق، اخلطورة التي يشــكلها قانون مثل قانون اجلرائم اإللكرتونية عىل حرية 
التعبري، فاســتخدام املصطلحات الفضفاضة يف التجريم وتنظيمه حجب املواقع اإللكرتونية عىل 

الرابط  100  جملس حقوق االنسان يقرر ان الوصول اىل االنرتنت حق من حقوق اإلنسان، )euronews(، عىل 
اآليت:

 https://arabic.euronews.com/201605/07//un-denounces-disruption-of-internet-access-as-human-rights-violation، 
.تاريخ الزيارة: 2019/12/4
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النحو املبني يف املادة )40(، يشريان إىل ذلك بوضوح تام. ويف ظل هذا الوضع، ال يمكن احلديث 
عن انتخابات حرة، ألن األخرية تتطلب توفري مساحة واسعة حلرية تعبري تنتج تعددية رضورية يف 

ة. اآلراء ال يمكن يف غياهبا أن يلحق باالنتخابات وصف احلرَّ

5-3. انتهاك احلق يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة
مل ينــل احلديث عن انتهاك قانون اجلرائم اإللكرتونية للحق يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة، 
القدر الكايف من األمهية واملساحة التي تتناسب مع حجم هذا االنتهاك، فاحلديث هنا يدور عن انتهاك 
واحٍد من أهم حقوق اإلنسان اللصيقة بالكرامة اإلنسانية، وهو احلق يف اخلصوصية وحرمة احلياة 
اخلاصة، الذي جاء النص عليه رصاحًة مع احلرية الشــخصية يف املادة )32( من القانون األسايس 
التي جرمت االعتداء عىل احلقوق التي يكفلها، وخصت االعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة بالنص 
رصاحًة يف متنها، مما يؤرش عىل األمهية الكبرية هلذا احلق باعتباره مكونًا أساسيًا للكرامة اإلنسانية. 
لقد كان الرتكيز يف نقاشــات القانون والتحليالت املرتبطة به عىل انتهاكه حلرية التعبري، حتى البعد 
الدويل الذي أخذه القانون بمخاطبة املقرر اخلاص املعني بتعزيز حرية الرأي والتعبري يف األمم املتحدة 
للحكومة الفلســطينية بشأن القانون، كان بسبب انتهاكه حلرية التعبري، لكن ال يعني ذلك بأي حال 
أن حرية التعبري غري مهمة أو احلديث عن انتهاك القانون هلا كذلك، بل عىل العكس متامًا، فكشــف 
مجيع عورات القانون مهمة جدًا يف سياق السعي الحرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتوفري 
احلامية هلا، ولذلك سيعمد الباحث هنا عىل بيان واحٍد من اجلوانب املظلمة لقانون اجلرائم اإللكرتونية 
واملتمثل بانتهاكه حلق اإلنســان يف اخلصوصية وحرمة حياته اخلاصة. هذا احلق الذي جيب أن ينال 
األمهية التي يستحقها، وبخاصة، يف ظل انتشار اهلواتف الذكية وتطور وسائل تكنولوجيا املعلومات.

5-3-1. تفتيش وسائل تكنولوجيا املعلومات وضبطها
التفتيش عمومًا، تفتيش األشخاص واملساكن، هو من أخطر التهديدات حلق اإلنسان يف اخلصوصية 
وحرمة حياته اخلاصة، فام هو احلال عند احلديث عن تفتيش وســائل تكنولوجيا املعلومات؟ التي 
باتــت يف الوقت احلاىل خمزن األرسار األكرب لإلنســان، وليس ثمة حاجة للتدليل عىل ذلك، فهذه 
الوسائل بام حتويه من معلومات شخصية، تفوق قدسيتها بحسب الباحث، قدسية املساكن، ولذلك 
ال بد من أن حياط تفتيش هذه الوســائل أو ضبطها بأعىل قدر ممكن من الضامنات، حتى ال تكون 

خصوصية البرش مكشوفة دون مربر معقول ومقبول.
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وتتمثل الضامنات التي جيب أن تتوفر وأن تتم مراعاهتا عند خضوع الشخص أو مسكنه أو حاسوبه أو 
أي من متعلقاته الشخصية للتفتيش أو ضبط هذه املتعلقات، يف أن يكون التفتيش أو الضبط منصوص 
عليهام يف القانون، وأن يكون هلام ما يربرمها يف الواقع، بأن يكون اللجوء إليهام بشــأن جريمة ارتكبت 
للبحث عن أدلتها، مع خضوعهام دائاًم ملبدأ التناسب، والذي يعني عدم اللجوء إليهام إذا كان باإلمكان 
حتقيق اهلدف منهام بإجراءات أقل شــدة أو بدون انتهاك من األساس. إضافة إىل أن األمر بالتفتيش أو 
الضبط جيب أن يصدرا عن قاض مستقل وحمايد، ليس هذا فحسب، بل جيب أن يضمن القانون معاجلة 
حاالت التفتيش أو الضبط غري القانونية أو حاالت التعسف يف استعامل هذه الصالحيات. هذا ما كفله 
القانون األسايس يف املادتني )17، 11( منه، ونصت عليه املادة )17( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياســية، وحتدثت عنه اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يف تعليقها العام رقم 
(16( لسنة 1988 املتعلق باحلق يف اخلصوصية. فهل يوفر قانون اجلرائم اإللكرتونية هذه الضامنات؟
لدى مراجعة نص املادتني )33، 34( من قانون اجلرائم اإللكرتونية، يتبني أن القانون ال يوفر ضامنات 
حقيقية الحرتام حق األفراد يف اخلصوصية وحرمة حياهتم اخلاصة يف حاالت تفتيش وسائل تكنولوجيا 
املعلومــات أو ضبطها، حيث إن املادتني املذكورتني وإن نصتا عــىل إمكانية اللجوء إىل التفتيش أو 
الضبــط، إال أهنام مل تنصا رصاحًة عىل أن يكــون التفتيش أو الضبط بصدد جريمة ارتكبت، كام أهنام 
متنحــا اختاذ مثل هذه اإلجراءات اخلطرية للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأمور الضبط القضائي من 
دون أن تشرتط كلتامها صدور قرار قضائي من حمكمة خمتصة جييز التفتيش أو الضبط، كام أن هاتني 
املادتني ال تضع أي حدود زمنية أو موضوعية للتفتيش. مما يشكل يف ظل غياب هذه الرشوط، هتديدًا 
خطريًا للحق يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة، وبخاصة، كون الصالحيات التي يمنحها القانون 
للنيابة العامة يف هذا املجال، خطرية وواسعة، فمثاًل منحت الفقرة األوىل من املادة )34( النيابة العامة 
صالحيات يف احلصول عىل األجهزة أو األدوات أو الوسائل أو البيانات أو املعلومات اإللكرتونية أو 
بيانات املرور أو البيانات املتعلقة بحركة االتصاالت أو بمستعمليها أو معلومات املشرتك ذات الصلة 
باجلريمة اإللكرتونية، كل هذا ألحد أطراف الدعوى اجلزائية "النيابة العامة" من دون رقابة قضائية 
حمايدة، ودون اعتبار لنص املادتني )11، 17( من القانون األســايس، اللتان تستلزمان احلصول عىل 

أمر قضائي يف حاالت التفتيش ويف أي حاالت أخرى تستدعي تقييد احلرية الشخصية.
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املادة )33): 
تكنولوجيا  ووسائل  واألماكن  األشخاص  تفتيش  القضائي  الضبط  مأموري  من  تنتدبه  من  أو  العامة  للنيابة   .1

املعلومات ذات الصلة باجلريمة.
2. جيب أن يكون أمر التفتيش مسببًا وحمددًا، وجيوز جتديده أكثر من مرة، ما دامت مربرات هذا اإلجراء قائمة.

3. إذا أسفر التفتيش يف الفقرة )2( من هذه املادة، عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة باجلريمة، يتعني 
عىل مأموري الضبط القضائي تنظيم حمرض باملضبوطات، وعرضها عىل النيابة العامة الختاذ ما يلزم بشأهنا.

4. لوكيل النيابة أن يأذن بالنفاذ املبارش ملأموري الضبط القضائي أو من يستعينون هبم من أهل اخلربة إىل أي وسيلة 
من وسائل تكنولوجيا املعلومات، وإجراء التفتيش فيها بقصد احلصول عىل البيانات أو املعلومات.

5. يشرتط يف مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهاًل للتعامل مع الطبيعة اخلاصة للجرائم اإللكرتونية.
املادة )34):

بيانات  البيانات أو املعلومات اإللكرتونية أو  1. للنيابة العامة احلصول عىل األجهزة أو األدوات أو الوسائل أو 
باجلريمة  الصلة  ذات  املشرتك  معلومات  أو  بمستعمليها  أو  االتصاالت  بحركة  املتعلقة  البيانات  أو  املرور 

اإللكرتونية.
2. للنيابة العامة اإلذن بالضبط والتحفظ عىل كامل نظام املعلومات أو جزء منه أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا 

املعلومات التي من شأهنا أن تساعد عىل كشف احلقيقة.
3. إذا مل يكن الضبط والتحفظ عىل نظام املعلومات رضوريًا أو تعذر إجراؤه، تنسخ البيانات أو املعلومات التي هلا 

عالقة باجلريمة والبيانات التي تؤمن قراءهتا وفهمها عىل وسيلة من وسائل تكنولوجيا املعلومات.
4. إذا استحال إجراء الضبط والتحفظ بصفة فعلية، يتعني حفاظًا عىل أدلة اجلريمة استعامل كافة الوسائل املناسبة 

ملنع الوصول والنفاذ إىل البيانات املخزنة بنظام املعلومات.
5. تتخذ االحتياطات الرضورية للحفاظ عىل سالمة املضبوط املتحفظ عليه، بام يف ذلك الوسائل الفنية حلامية حمتواها.
6. حترر قدر اإلمكان قائمة باملضبوط املتحفظ عليه بحضور املتهم أو من وجد لديه املضبوط املتحفظ عليه، وحيرر 
تقرير بذلك، وحيفظ املضبوط املتحفظ عليه حسب احلالة يف ظرف أو مغلف خمتوم، ويكتب عليه ورقة مع 

بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد املحارض والقضية.

5-3-2. مراقبة واعرتاض االتصاالت واملحادثات اإللكرتونية وتسجيلها
إذا كان لتفتيش وضبط وســائل تكنولوجيــا املعلومات كل هذه اخلطورة عىل حق اإلنســان يف 
اخلصوصيــة وحرمة حياته اخلاصة، فام هو احلــال عند احلديث عن مراقبة واعرتاض االتصاالت 
واملحادثات اإللكرتونية وتســجيلها؟ أليس من املفرتض أن حتاط هي األخرى بضامنات حقيقية 
لتجنب عدم التعســف باســتعامهلا؟! خاصة وأن املراقبة قد تصل يف معظم احلاالت ملعلومات ال 

تتعلق باجلريمة الذي اختذت بصددها.
الضامنــات التي جيب أن تتوفر يف مراقبة االتصاالت واملحادثات اإللكرتونية، ال ختتلف كثريًا عن 
الضامنات التي جيب أن تتوفر يف حاالت تفتيش وســائل تكنولوجيا املعلومات أو ضبطها، والتي 
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حتدثنــا عنه قبل قليل، كام ال ختتلف هذه الضامنات يف حالة تقييد احلقوق واحلريات األخرى، من 
حيث اشــرتاط توفر النص القانوين التي جييزها، ووجود تربيرهــا القانوين واحلقوقي املقبول يف 
ة، مع اخلضوع دائاًم ملبدأ التناســب، إضافة إىل اشــرتاط أن تصدر  املجتمعات الديموقراطية احلرَّ

إجازة املراقبة عن قاٍض حمايد ومستقل.
لقــد منح قانون اجلرائم اإللكرتونية يف املادة )35( منه صالحية لقايض الصلح أن يأذن للنيابة العامة 
بمراقبة االتصاالت واملحادثات اإللكرتونية وتســجيلها والتعامل معها، للبحث عن الدليل املتعلق 
باجلريمــة، ملدة 15 يوم قابلة للتجديد ملرة واحدة بناًء عىل توفر دالئل جديدة. قد يبدو للوهلة األوىل 
أن هذه املادة توفر ضامنات حقيقية للحق يف اخلصوصية عند مراقبة االتصاالت، فهي تشرتط احلصول 
عىل إذن املحكمة للمراقبة، وتشرتط أن تكون األخرية للبحث عن دليل بشأن جريمة ارتكبت. إال أن 
احلقيقة أن هذه املــادة انتقصت من الضامنات احلقيقية التي وفرهتا املادة )51( من قانون اإلجراءات 
اجلزائية بشأن مراقبة االتصاالت السلكية والالســلكية، فاملادة )35( مل تشرتط تقديم طلب املراقبة 
من النائب العام أو أحد مساعديه كام تنص عىل ذلك املادة )51( املذكورة، كام أهنا مل تشرتط أن تكون 
املراقبة بشأن جناية أو جنحة ال تقل عقوبتها عن سنة، ومل تشرتط كذلك تسبيب قرار املراقبة. بل أكثر 
من ذلك بكثــري، عاد قانون اجلرائم اإللكرتونية يف الفقرة الثانية من ذات املادة، ويف املادة )37( منه، 

إلفراغ حمتوى الضامنات اهلشة التي نصت عليها الفقرة األوىل من املادة )35( املذكورة.

املادة )35): 
العامة بمراقبة االتصاالت واملحادثات اإللكرتونية، وتسجيلها، والتعامل معها؛  للنيابة  1. لقايض الصلح أن يأذن 
للبحث عن الدليل املتعلق باجلريمة، وذلك ملدة مخسة عرش يومًا قابلة للتجديد ملرة واحدة، بناًء عىل توافر دالئل 

جدية، وعىل من قام بالتفتيش أو املراقبة أو التسجيل أن ينظم حمرضًا بذلك يقدمه إىل النيابة العامة.
2. للنيابة العامة أن تأمر باجلمع والتزويد الفوري ألي بيانات، بام فيها حركة االتصاالت، أو معلومات إلكرتونية، 
أو بيانات مرور، أو معلومات املحتوى التي تراها الزمة ملصلحة التحقيقات، باستعامل الوسائل الفنية املناسبة، 

واالستعانة بذلك عند االقتضاء بمزودي اخلدمات، حسب نوع اخلدمة التي يقدمها.

فقــد منح القانون النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من املادة )35( املذكورة، صالحية األمر باجلمع 
والتزويد الفوري ألي بيانات بام فيها حركة االتصاالت، أو معلومات إلكرتونية، أو بيانات مرور، أو 
معلومات املحتوى التي تراها الزمة ملصلحة التحقيقات، باستعامل الوسائل الفنية املناسبة واالستعانة يف 
ذلك عند االقتضاء بمزودي اخلدمة حسب نوع اخلدمة التي يقدمها. لقد منح القانون هذه الصالحيات 
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للنيابة العامة بام فيها احلصول عىل أخطر املعلومات -معلومات املحتوى-، وذلك دون اشرتاط احلصول 
عىل أمر قضائي ودون حتديد مدة معينة للرسيان عىل النحو الذي اشرتطته الفقرة األوىل عىل األقل. 

إضافة إىل ذلك، فإن الفقرة الثانية من املادة )35( املذكورة، مل تقترص عىل إفراغ الضامنات اهلشــة التي 
نصت عليها فقرهتا األوىل، بل تضمنت خمالفة رصحية للمعايري الدولية بإجازاهتا استعانة النيابة العامة 
بمــزودي اخلدمة يف مجيع البيانات واملعلومات...، إذا تنكر تلك املعايري عىل احلكومات إجبار مقدمي 
خدمة االتصال أو صانعي وموردي العتاد أو الربجميات عىل تضمني وسائل مراقبة وتنصت يف نظمهم 
التي يشغلوهنا أو ينتجوهنا أو يعرضوهنا ليستخدمها اجلمهور أو اجلهات اخلاصة أو احلكومية. كام ترفض 
تلك املعايري إجبار احلكومات مقدمي خدمة االنرتنت عىل مجع أو حفظ معلومات بعينها أو أي معلومات 
بشــكل مسبق -احرتازًا أو حتسبًا- ألغراض مراقبة حكومية لالتصاالت، فاألفراد هلم احلق يف التعبري 
عن رأهيم بمجهولية، وعىل احلكومة االمتناع عن اإللزام بطلب هويات مستخدمي االتصاالت )تقرير 

املقرر اخلاص املعني بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري يف 16 مايو 2011 الفقرة 84).101
وبناًء للمعايري الدولية املشار إليها آنفًا، توصلت اهليئة املستقلة يف مذكرهتا الرسمية حول القانون، 
إىل وجود مشكلة حقيقية يف املادة )32( من قانون اجلرائم اإللكرتونية، حيث تلزم هذه املادة مزود 
اخلدمة بتزويد اجلهات املختصة بجمع البيانات واملعلومات الالزمة التي تساعد يف كشف احلقيقة، 
بناًء عىل طلب النيابة العامة أو املحكمة املختصة، وباالحتفاظ باملعلومات عن املشرتك ملدة ال تقل 
عن ثالث ســنوات، والتزامها أيضًا بالتعاون ومســاعدة اجلهات املختصة، وبناًء عىل قرار قايض 

املحكمة املختصة يف مجع أو تسجيل املعلومات أو البيانات اإللكرتونية واالحتفاظ املؤقت هبا. 

املادة )32):
يلتزم مزود اخلدمة، وفقًا لإلجراءات القانونية املقررة باآليت:

1. تزويد اجلهات املختصة بجميع البيانات واملعلومات الالزمة التي تساعد يف كشف احلقيقة، بناًء عىل طلب النيابة أو 
املحكمة املختصة.

2. حجب رابط أو حمتوى أو تطبيق عىل الشبكة اإللكرتونية بناًء عىل األوامر الصادرة إليها من اجلهات القضائية مع 
مراعاة اإلجراءات الواردة يف املادة )40( من هذا القرار بقانون.

3. االحتفاظ بمعلومات املشرتك ملدة ال تقل عن ثالث سنوات لغايات ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة.
4. التعاون ومساعدة اجلهات املختصة وبناًء عىل قرار قايض املحكمة املختصة يف مجع أو تسجيل املعلومات أو البيانات 

اإللكرتونية واالحتفاظ املؤقت هبا.

101  اهليئة تصدر مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم )16( بشأن اجلرائم اإللكرتونية، مرجع سابق.
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ال تنطوي هذه املادة بحسب اهليئة املستقلة عىل انتهاك مزدوج حلرية التعبري وللحق يف اخلصوصية، 
ولكنها تشكل أيضًا خطرًا عىل القدرة التنافسية لرشكات االتصاالت يف الضفة الغربية وقطاع غزة مع 
مثيالهتا من الرشكات اإلرسائيلية.102 وباملناسبة، تم إبداء هذا املوقف من قبل حقوقيني واقتصاديني 
يف مناسبات عدة، حيث إن قانون اجلرائم اإللكرتونية بافتقاده للضامنات احلقيقية حلقوق األفراد، ويف 
ظل وضع كثري من االلتزامات "املحرجة" عىل رشكات االتصاالت، قد يدفع املواطنني لالشرتاك 
مع رشكات االتصاالت اإلرسائيلية وتفضيلها عىل الرشكات الوطنية، ومما قد يزيد من هذا الدافع؛ 

أسعار الرشكات اإلرسائيلية املنخفضة مقارنة بأسعار السوق الفلسطيني املرتفعة.
أما فيام يتعلق باملادة )37( من قانون اجلرائم اإللكرتونية، فهي األخرى دليل واضح عىل أن القانون 
مل يضع أي ضوابط عىل مراقبة االتصاالت، وأن الضامنات اهلشة التي جاءت هبا الفقرة األوىل من 
املادة )35( املذكورة ليست هي السند األول واألخري، ومل تغري من احلقيقة شيئا، حيث نصت املادة 
(37( املذكورة عىل صالحيــة املحكمة املختصة أن تأذن باالعرتاض الفوري ملحتوى اتصاالت، 
وتسجيلها أو نسخها بناًء عىل طلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، وحددت الفقرة الثانية 
من هذه املادة مدة االعرتاض بمدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر من بداية تاريخ الرشوع الفعيل يف إنجازه 

قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

املادة )37):
1. للمحكمة املختصة أن تأذن باالعرتاض الفوري ملحتوى اتصاالت، وتسجيلها أو نسخها بناًء عىل طلب من قبل 
باالتصاالت  التعريف  شأهنا  من  التي  العنارص  مجيع  املحكمة  قرار  ويتضمن  مساعديه،  أحد  أو  العام  النائب 

موضوع طلب االعرتاض واألفعال املوجبة له، ومدته.
2. تكون مدة االعرتاض يف الفقرة )1( من هذه املادة، ال تزيد عىل ثالثة أشهر من بداية تاريخ الرشوع الفعيل يف إنجازه، 

قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
الفعيل النطالق عملية االعرتاض،  بالتاريخ  العامة  النيابة  إعالم  إذن االعرتاض  بتنفيذ  املكلفة  اجلهة  يتعني عىل   .3

والتنسيق معها بخصوص اختاذ التدابري الالزمة حلسن سريها.

إن هذه املادة مل تشــرتط أن يكون اعرتاض االتصاالت بصدد جريمة ارتكبت، كام أهنا حتدد مدته 
بثالثة أشهر بعد أن كانت املدة يف املادة )35( املذكورة 15 يومًا قابلة للتجديد ملرة واحدة، إضافة 
إىل أهنا تسمح باللجوء إىل هذا اإلجراء اخلطري برصف النظر عن جسامة اجلريمة عىل النحو الذي 

102  املرجع السابق.
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اشرتطته املادة )51( من قانون اإلجراءات اجلزائية. إذن ما هو نص املادة املعترب؟ ما هو نص املادة 
واجب التطبيق؟ نص املادة )35( أم نص املادة )37(؟ علاًم أن الباحث مل يَر فرقًا ومل يتبني أن هناك 

أي آثار ترتتب عىل التفريق ما بني مراقبة االتصاالت واعرتاضها. 
لنا أن نتســاءل يف ختام حديثنا عن انتهاك القانون للحق يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة عام 
تســاءلنا بشأنه أثناء حديثنا عن انتهاك القانون حلرية التعبري، وهو: ما اهلدف من هذه النصوص يف 
ظل وجود نص املادة )51( من قانون اإلجراءات اجلزائية ويف ظل حتى قيام السلطات فعاًل باملراقبة 
وغريها من أشــكال انتهاك احلق يف اخلصوصية دون تقيدها بأحكام املادة )51( املذكورة؟ اهلدف 
احلقيقي يتمثل يف الرغبة يف صالحية مراقبة أوسع وبإجراءات أسهل عام كان عليه الوضع يف املادة 
(51( املذكــور وجتنب أي صعوبات تتعلق بإثبات مرشوعية الدليل أمام املحكمة، كام يتمثل هذا 

اهلدف يف التقنني أو املأسسة النتهاكات احلق يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة.

6. قانون الـ 2018: َوهم التعديل القانوين
حتت ضغط من مؤسســات املجتمع املدين الفلســطيني، وضغط املنظامت الدولية، السيام املقرر 
اخلاص لألمم املتحدة املعني بتعزيز حرية الرأي والتعبري، وبعد جلســات طويلة من احلوار ما بني 
احلكومة ومؤسســات املجتمع املدين، ألغى الرئيس حممود عباس بتاريخ 2019/4/29، القرار 
بقانون رقم )16( لسنة 2017 بشأن اجلرائم اإللكرتونية، وذلك بموجب القرار بقانون رقم )10) 
لسنة 2018، الذي نصت املادة )55( منه عىل أنه: "1. يلغى القرار بقانون رقم )16( لسنة 2017 
بشأن اجلرائم اإللكرتونية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون". وبالتايل، أصبح 
القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 هو اإلطار القانوين الناظم للجرائم اإللكرتونية يف فلسطني.

لقد سوقت احلكومة القانون اجلديد، بقوهلا إهنا استجابت فيه ملطالب مؤسسات املجتمع املدين واملقرر 
اخلاص، فالقانون اجلديد ألغى املواد األكثر جداًل يف القانون الســابق، وهي املواد )16: 20: 51(، 
املجرمة لســلوكيات بموجب مصطلحات فضفاضة والتي متت اإلشارة إليها سابقًا. كام أنه استبدل 
معظم العقوبات القاســية التي كان يفرضها عىل كثري من السلوكيات املجرمة والتي ال تتناسب مع 
جسامة اجلريمة، بعقوبات أقل قسوة، فاألشغال الشاقة املؤبدة واملؤقتة التي كانت حارضة يف معظم 
نصوص القانون الســابق، استغنى عنها القانون اجلديد، واســتبدهلا بالسجن ملدد أقل مما كان عليه 
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النص ســابقًا. إضافة إىل ذلك، فقد أدخل القانون اجلديد تعديــالت طفيفة عىل صالحيات النيابة 
العامة يف مراقبة االتصاالت. 

وشكلت املادتني )21، 22( من القانون اجلديد، واللتان متثالن بالعادة نصوص دستورية يأيت النص 
عليها يف الدستور، أهم املواد التي استندت إليها احلكومة يف تربير تسويقها للقانون اجلديد، حيث نصت 
املادة )21( عىل كفالة حق اإلنسان يف التعبري عن رأيه، وحرية االبداع الفني واألديب، ونصت كذلك 
عــىل عدم جواز رفع الدعاوى لوقف ومصادرة األعامل الفنية واألدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إال 
بأمر قضائي، ومنعت توقيع عقوبة سالبة للحرية أو األمر باحلبس االحتياطي يف اجلرائم التي ترتكب 
بســبب عالنية املنتج الفني أو األديب أو الفكري. إضافة إىل نصهــا عىل أن حرية الصحافة والطباعة 
والنرش الورقي واملرئي واملســموع واإللكرتوين، مكفولة. وحظرت يف فقرهتا الرابعة فرض قيود عىل 

الصحافة أو مصادرهتا أو وقفها أو إنذارها أو إلغاؤها إال وفقًا للقانون، وبموجب حكم قضائي. 
املادة )21):

1. لكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش وفقًا للقانون.
2. حرية اإلبداع الفني واألديب مكفولة، وال جيوز رفع أو حتريك الدعاوى لوقف أو مصادرة األعامل الفنية واألدبية 
والفكرية أو ضد مبدعيها إال بأمر قضائي، وال توقع عقوبة سالبة للحرية أو التوقيف االحتياطي يف اجلرائم التي 

ترتكب بسبب عالنية املنتج الفني أو األديب أو الفكري.
أشخاص  من  وللفلسطينيني  مكفولة،  واإللكرتوين  واملسموع  واملرئي  الورقي  والنرش  والطباعة  الصحافة  حرية   .3
املرئية واملسموعة  الصحف، وإنشاء وسائل اإلعالم  ملكية وإصدار  أو خاصة، حق  اعتبارية عامة  أو  طبيعية 

ووسائط اإلعالم الرقمي وفقًا للقانون.
4. ال جيوز فرض قيود عىل الصحافة أو مصادرهتا أو وقفها أو إنذارها أو إلغاؤها إال وفقًا للقانون، وبموجب حكم 

قضائي.

أما املادة )22( املذكورة، فقد نصت عىل حظر التدخل التعســفي أو غري القانوين يف خصوصيات أي 
شخص أو يف شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته. ولكنها يف ذات الوقت، ال تضع جزاء جنائي أو إداري 
عىل التدخل التعسفي الذي دائاًم ما يأيت من املوظفني العموميني. فيام نصت الفقرة الثانية من ذات املادة 
عىل معاقبة كل من أنشأ موقعًا أو تطبيقًا أو حسابًا إلكرتونيًا أو نرش معلومات عىل الشبكة اإللكرتونية 
أو إحدى وسائل تكنولوجيا املعلومات بقصد نرش أخبار أو صور أو تسجيالت صوتية أو مرئية، سواء 
كانت مبارشة أو مسجلة، تتصل بالتدخل غري القانوين يف احلياة اخلاصة أو العائلية لألفراد، ولو كانت 
صحيحة، باحلبس مدة ال تقل عن ســنة، أو بغرامة ال تقل عن ألــف دينار أردين، وال تزيد عىل ثالثة 

آالف دينار أردين، أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا، أو بكلتا العقوبتني.
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املادة )22):  
1. حيظر التدخل التعسفي أو غري القانوين يف خصوصيات أي شخص أو يف شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته.  

2. كل من أنشأ موقعًا أو تطبيقًا أو حسابًا إلكرتونيًا أو نرش معلومات عىل الشبكة اإللكرتونية أو إحدى وسائل   
تكنولوجيا املعلومات بقصد نرش أخبار أو صور أو تسجيالت صوتية أو مرئية، سواء كانت مبارشة أو مسجلة، 
تتصل بالتدخل غري القانوين يف احلياة اخلاصة أو العائلية لألفراد، ولو كانت صحيحة، يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن سنة، أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار أردين، وال تزيد عىل ثالثة آالف دينار أردين، أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة 

قانونًا، أو بكلتا العقوبتني.

أمام هذه التغيريات التي جاء هبا قانون اجلرائم اإللكرتونية لســنة 2018، هل يمكن القول بأن هذا 
القانون، يعترب متقدمًا فعاًل عن ســابقه من حيث احرتام ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؟ 
لإلجابة عىل هذا التساؤل، يعتقد الباحث أنه ال بد من مراجعة نصوص القانون اجلديد املرتبطة بحرية 
التعبري بام فيها حجب املواقع اإللكرتونية، ونصوصه املتعلقة باحلق يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة.
إذا سلمنا يف البداية أن قانون الـ 2018 قد محل تقدمًا عن سابقه فيام يتعلق بإلغاء العقوبات القاسية 
عىل وجه التحديد، والتــي كانت من ضمن بعض العقوبات املرتتبة عىل اجلرائم التي ينص عليها 
قانون الـ 2017، والتي شكلت يف وقت سابق، سببًا رئيسيًا النتقاد مؤسسات املجتمع املدين واملقرر 
اخلاص حلرية التعبري هلذا القانون. كام يمكن يف ذات السياق، اعتبار املادتني )21، 22( املذكورتني 
أعاله، أهنام يمثالن تقدمًا ملحوظًا لقانون الـ 2018 عن سابقه، ويكشفان للوهلة األوىل عن نوايا 

حسنة من القائمني عىل القانون.
إال أننا نجد أن النصوص الالحقة للقانون اجلديد، قد أفرغت نص املادتني )21، 22( من حمتوامها، 
كام أهنا مل جتعل من هذا القانون خمتلفًا جوهريًا عن ســابقه "قانون الـ 2017" الســيام يف القضايا 
اجلوهرية، فالتنظيــم القانوين حلجب املواقع اإللكرتونية بقي عىل احلال الذي كان عليها يف قانون 
الـ 2017، من حيث عدم توفــريه أي ضامنات حقيقية حلرية التعبري وللحق يف املحاكمة العادلة، 
مع تغري طفيــف وغري مؤثر يتعلق بتحديد مدة احلجب، فقد أصبحت هذه املدة بموجب القانون 

اجلديد ستة أشهر قابلة للتجديد دون حتديد سقف أعىل للتجديد.
املادة )39):  

1. جلهات التحري والضبط املختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكرتونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها،   
بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفالم أو أي مواد دعائية أو غريها، من شأهنا هتديد األمن القومي أو النظام 
العام أو اآلداب العامة، أن تعرض حمرضًا بذلك عىل النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب اإلذن بحجب املوقع أو 

املواقع اإللكرتونية أو حجب بعض روابطها من العرض.
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2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب اإلذن ملحكمة الصلح خالل )24( ساعة، مشفوعًا بمذكرة برأيه،   
وتصدر املحكمة قرارها يف الطلب، يف ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، عىل أال تزيد مدة احلجب عىل 

ستة أشهر، ما مل جتدد املدة وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة.

إضافــة إىل ذلك، مل حيــدث القانون اجلديد أي تغيري يذكر عىل صالحيــات النيابة العامة بتفتيش 
وضبط وسائل تكنولوجيا املعلومات، فاملادتني )32، 33( من القانون اجلديد، أتيا بذات نصوص 
املادتني )33، 34( من قانون الـ 2017، والذي ســبق وأن بينَّا خماطرمها الكبرية عىل حق اإلنسان 
يف اخلصوصية وحرمة حياته اخلاصة. أما التغيري الذي طرأ عىل صالحيات النيابة العامة يف مراقبة 
واعــرتاض االتصاالت، فقد كان جلهة مواءمة تنظيم هــذه الصالحية مع تنظيمها الوارد يف املادة 
(51( من قانون اإلجراءات اجلزائية، وفعاًل متت هذه املواءمة، من خالل اشرتاط املادة )34( من 
القانون اجلديد، تقديم طلب إذن مراقبة االتصاالت من النائب العام أو أحد مساعديه بعد أن كان 
هــذا الطلب بموجب املادة )35( من قانون الـ 2017، مــن املمكن تقديمه من قبل وكيل النيابة 
العامة، كام أن هذه املادة حرصت اجلرائم التي يمكن بشأهنا تفعيل املراقبة متامًا مثلام حترصها املادة 
(51( مــن قانون اإلجراءات اجلزائية، وهي اجلنايات أو اجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة ال تقل 
عن سنة، بعدما كانت املراقبة يف ظل قانون الـ 2017، ممكنة يف أي جريمة حتى لو كانت بسيطة.

املادة )34):  
1. لقايض الصلح أن يأذن للنائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة االتصاالت واملحادثات اإللكرتونية، وتسجيلها،   
والتعامل معها للبحث عن الدليل املتعلق بجناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس مدة ال تقل عن سنة، وذلك ملدة 
مخسة عرش يومًا قابلة للتجديد ملرة واحدة، بناًء عىل توافر دالئل جدية، وعىل من قام بالتفتيش أو املراقبة أو التسجيل 

أن ينظم حمرضًا بذلك يقدمه إىل النيابة العامة.
2. للنائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر باجلمع والتزويد الفوري ألي بيانات، بام فيها حركة االتصاالت أو معلومات   
إلكرتونية أو بيانات مرور أو معلومات املشرتك التي يراها الزمة ملصلحة التحقيقات لغايات الفقرة )1( من هذه املادة، 
باستعامل الوسائل الفنية املناسبة، واالستعانة بذلك عند االقتضاء بمزودي اخلدمات، حسب نوع اخلدمة التي يقدمها.

ومــع ذلك، فإن هذا التغيري الذي طرأ عىل أحكام مراقبة االتصاالت، مل يكن حقيقيًا، وال يشــري 
إىل أن القانــون اجلديد يوفر ضامنات حقيقية الحرتام ومحاية احلــق يف اخلصوصية وحرمة احلياة 
اخلاصة، وذلك ألن القانون اجلديد قد أبقى بموجب املادة )36( منه عىل صالحيات النائب العام 
أو أحد مســاعديه يف االعرتاض الفوري ملحتوى االتصاالت وتسجيلها ونسخها، كام أنه قد أبقى 
عىل صالحيات النائب العام أو أحد مســاعديه باألمــر باجلمع والتزويد الفوري ألي بيانات، بام 
فيها حركة االتصاالت أو معلومات إلكرتونية أو بيانات مرور أو معلومات املشــرتك التي يراها 
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الزمة ملصلحة التحقيقات، وذلك باستعامل الوسائل الفنية املناسبة، واالستعانة بذلك عند االقتضاء 
بمزودي اخلدمات، حسب نوع اخلدمة التي يقدمها، مع تغري يتعلق بحذف معلومات املحتوى من 
نا ما حتمله  ضمن املعلومات والبيانات التي يمكن للنائب العام األمر بتجميعها. وقد ســبق وأن بيَّ
هذه الصالحيات من إفراغ ملحتوى الضامنــات التي تنص عليها املادة )34( من القانون اجلديد، 

واملادة )51( من قانون اإلجراءات اجلزائية.
إذا كانت التغيريات التي جاء هبا القانون اجلديد عىل النصوص الناظمة للحجب وعىل النصوص الناظمة 
ناه، فإن الباحث يعتقد  ملراقبة االتصاالت واعرتاضهــا، مل تكن حقيقية أو جوهرية عىل النحو الذي بيَّ
أن مســألة إلغاء القانون اجلديد للمصطلحات الفضفاضة يف نصوص التجر يم، والتي شــكلت مادة 
مهمة جدًا بالنسبة للحكومة يف تسويق القانون اجلديد، مل تكن هي األخرى حقيقية متامًا، بل وتنطوي 
عىل تضليل متعمد، ألن القانون اجلديد قد فتح املجال جمددًا لتجريم سلوكيات بموجب مصطلحات 
فضفاضة إذا ما ارتكبت هذه السلوكيات بوسيلة إلكرتونية، حيث إن املادة )45( من القانون اجلديد، 
قد نصت عىل معاقبة كل من ارتكب فعاًل يشــكل جريمة بموجب أي ترشيع نافذ باستخدام الشبكة 
اإللكرتونية أو بإحدى وسائل تكنلوجيا املعلومات، أو اشرتك فيها أو تدخل فيها أو حرض عىل ارتكاهبا، 
ومل ينــص عليها يف هذا القانون، بالعقوبة ذاهتــا املقررة لتلك اجلريمة يف ذلك الترشيع. وهذا يعني أن 
نصوص قانون العقوبات األردين لسنة 1960، املجرمة ألفعال وكتابات بموجب نصوص فضفاضة من 
قبيل جرائم الذم والقدح وإطالة اللسان وقدح املقامات العليا وإثارة النعرات العنرصية والطائفية، هي 
جمرمة أيضًا بموجب املادة )45( املذكورة، وذلك إذا ما ارتكبت بإحدى وسائل تكنلوجيا املعلومات.   

املادة )45):  
وسائل  بإحدى  أو  اإللكرتونية  الشبكة  باستخدام  نافذ  ترشيع  أي  بموجب  جريمة  يشكل  فعاًل  ارتكب  من  كل   
تكنولوجيا املعلومات، أو اشرتك فيها أو تدخل فيها أو حرض عىل ارتكاهبا، ومل ينص عليها يف هذا القرار بقانون، 

يعاقب بالعقوبة ذاهتا املقررة لتلك اجلريمة يف ذلك الترشيع.

بناًء عىل استعراضنا ألحكام القانون اجلديد -قانون اجلرائم اإللكرتونية لسنة -2018 ومقارنتها 
بأحكام وتنظيامت القانون القديم -قانون اجلرائم اإللكرتونية لسنة -2016، فإنه يمكننا القول بأن 
القانون اجلديد مل يأت بأي جديد، ومل حيدث أي تغيري جوهري، وكل ما جاء به فقط، هو: الَوهم، 
"وهم التعديل"، اعتقدت احلكومة أنه ســيخفف عنها االنتقادات املحلية والدولية التي تعرضت 
هلا بشــأن قانون اجلرائم اإللكرتونية، وأنه سيجنبها أي خماطر تتعلق بالتمويل. ولذلك عمدت إىل 
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"مناورة" بإلغاء قانون الـ 2017، وسن قانون الـ 2018، بدون أن يكون هناك أي تغيري جوهري 
حيسب ملصلحة حقوق اإلنسان.

7. مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة يف ظل قانون اجلرائم اإللكرتونية
حتدثنا يف أكثر من مناسبة يف هذه الورقة عن تعبري قانون اجلرائم اإللكرتونية عن صورة واضحة من مأسسة 
انتهاكات حقوق اإلنسان أو تقنينها أو إضفاء املرشوعية عليها. ويثري هذا احلديث تساؤل مهم يف سياق 
قانون اجلرائم اإللكرتونية أو أي قانون آخر يتضمن انتهاكات حلقوق اإلنســان، وهو: هل أن النصوص 
التي تنتهك حرية التعبري واحلق يف اخلصوصية يف قانون اجلرائم اإللكرتونية، تعفي القضاة وأعضاء النيابة 
العامة وأجهزة إنفاذ القانون بشكل عام من مسؤوليتهم يف محاية حقوق اإلنسان؟ علام أن اإلجابة عىل هذا 

التساؤل يمكن تعميمها عىل أي نصوص قانونية تنتهك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
يقــدم الباحث اخلرض إجابة واضحة عىل هذا التســاؤل،103 حيث يقول )بترصف( إن النصوص 
القانونية الســيئة التي تنتهك حقوق اإلنســان وحرياته األساســية، ال تعفي أي موظف عام من 
مسؤوليته يف محاية حقوق اإلنسان حتى لو كانت احلجة هي أهنم يطبقون النص القانوين. فالقايض 
مثاًل يمتلك العديد من األدوات القانونية التي متكنه من محاية حقوق اإلنســان حتى يف ظل قانون 
يسء، حيث بإمكانه أن يمتنع عن تطبيق النص القانوين بســبب خمالفته الدســتور، وبإمكانه ومن 
خالل حريته يف االقتناع القضائي أن يفرس النص اليسء ملصلحة حقوق اإلنسان، إضافة إىل سلطته 

يف وقف النظر يف الدعوى وإحالة النص للجهة املختصة باملراجعة الدستورية. 
يســتند الباحث اخلرض يف رأيه إىل املادة )10( من القانون األســايس التي تنص عىل أن -حقوق 
اإلنســان وحرياته األساســية ملزمة وواجبة االحرتام-، وإىل املادة )32( من نفس القانون التي 
تنص عىل أن -كل اعتداء عىل أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها 
من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون األســايس أو القانون، جريمة ال تسقط الدعوى 
اجلنائية وال املدنية الناشــئة عنها بالتقادم، وتضمن الســلطة الوطنية تعويضًا عاداًل ملن وقع عليه 
الرضر-. فهذه النصوص الدستورية التي هلا قيمة تسمو فيها عىل القواعد القانونية األخرى سندًا 
ملبدأ سمو الدستور، متثل أساسًا قانونيًا يلزم مجيع موظفي الدولة بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة 

العامة بحامية حقوق اإلنسان حتى يف ظل وجود نص قانوين يسء.

103  حممد خرض، مرجع سابق.
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التوصيات
لقد تبني لنا من خالل ما اســتعرضته هذه الورقة، أن قانون اجلرائم اإللكرتونية ساري املفعول يف 
الضفة الغربية، وما يعرف بقانون إســاءة استخدام التكنولوجيا ساري املفعول قطاع غزة، يمثالن 
بام ال يدع جمااًل للشك هتديدًا وانتهاكًا خطريين عىل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي كفلها 
القانون األسايس ونص عىل إلزاميتها ورتب اجلزاء اجلنائي واإلداري واملدين عىل انتهاكها. كام أنه يف 
ظل هذه القوانني ال يمكن إجراء انتخابات حرة، ألن األخرية تتطلب بيئة حّرة، ال يمكن أن تتوفر 
هي األخرى يف ظل وجود قوانني تنتقص من حرية الرأي والتعبري وتعرض خصوصية اإلنســان 
للخطر. وعىل ذلك، نقدم هنا توصيات عدة من شأن األخذ هبا رد االعتبار للكرامة اإلنسانية التي 
تعرضت لإلهانة بســبب قوانني اجلرائم اإللكرتونية، كام أن هذه التوصيات رضورية إذا ما أردنا 
انتخابات حرة، ومهمة لتجاوز التناقض يف اخلطاب الفلسطيني الذي يؤثر سلبًا عىل احلقوق الوطنية 

الفلسطينية ومربراهتا األخالقية، وتتمثل هذه التوصيات يف اآليت:

اإللغاء الفوري للقرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية.

اإللغاء الفوري للامدة )262 مكرر( من قانون العقوبات االنتدايب لسنة 1933 ساري املفعول 
يف قطاع غزة، والتي تنص عىل هتمة إساءة استخدام التكنولوجيا.

إلغاء نصوص قوانني العقوبات املجرمة لســلوكيات بموجب مصطلحات فضفاضة يف كل 
من الضفة وغزة، إلهدارها مبدأ الرشعية اجلنائية، وانتهاكها حلق اإلنســان يف العلم بالقاعدة 
القانونية، ولتفريطها بقيمة املســاواة، وألن مثل تلك النصوص استخدمت دائاًم يف -ترشيع- 

انتهاكات حقوق اإلنسان.

الرتاجع عــن اإلجراءات القضائيــة والتنفيذية التي اختــذت باالســتناد إىل قوانني اجلرائم 
اإللكرتونية، السيام تلك املتعلقة باملالحقة القضائية للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، 

وتلك املتعلقة بحجب املواقع اإللكرتونية.

توقف أجهزة الضبط القضائي عىل مالحقة اآلراء املعارضة للسلطات احلاكمة يف كل من الضفة 
وغزة، وذلك حتت طائلة املسؤولية اجلزائية واملدنية والعزل من الوظيفة العامة.
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تبني القضاة وأعضاء النيابة العامة منهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف مجيع اإلجراءات القضائية، 
واســتدعاء أدوات محاية حقوق اإلنســان، وبخاصة، تلك املتعلقة بحفظ الدعوى اجلزائية، 
وإعامل مبدأ هرمية الترشيعات، وبتفسري النص ملصلحة حقوق اإلنسان -مأسسة محاية حقوق 

اإلنسان-. وذلك كله حتت طائلة املسؤولية اجلنائية واملدنية والتأديبية.

مراجعة املنظومة القانونية الفلسطينية لضامن حساسيتها حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية، التي 
كفلها القانون األسايس واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان التي انضمت إليها دولة فلسطني، 

وذلك من خالل جملس ترشيعي منتخب وبمشاركة جمتمعية فاعلة وحقيقية.
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أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية يف الطعن 

الدستوري رقم 17 لسنة 2019

وموضوعه القراران بقانون 16 , 17  لسنة 2019
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تعليق عىل احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطني يف 
الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 2019 

املستشار الدكتور عبد العزيز حممد سلامن نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية أستاذ القانون 
الدستوري باجلامعة الربيطانية بالقاهرة

ختفيض ســــن القضـــاة ومبـــدأ عـــــدم القابليـــة للعـــزل

موجـــــــــــــــز الوقائـــــــــع : تتحصل الوقائع- حسبام أوردها احلكم حمل التعليق -يف 
أن عدًدا من الســادة القضاة باملحكمة العليا وحمكمة االســتئناف، وحمكمة البداية أقاموا الدعوى 
الدســتورية املبارشة املعروضة بطلب احلكم : أواًل : بعدم دستورية القرار بقانون رقم )16( لسنة 

2019، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002. 
ثانًيا: احلكم بعدم دســتورية القرار بقانون رقم )17( لسنة 2019 بشأن تشكيل جملس قضاء أعىل 
انتقايل . وما أدى إليه من إهناء خدمة القضاة عند اكتامل سن الستني من عمرهم، وحل جملس القضاء 
األعىل القائم، وهيئات املحكمة العليا، وحماكم االستئناف والبداية كافة، بام خيالف القانون األسايس.

- حددت املحكمة نطاق الدعوى أمامها بمسألتني :
األوىل: القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 ، خاصة املادة الثالثة .

الثانية : القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 حول تشكيل جملس أعىل انتقايل .
- تناولت املحكمة الدعوى بالبحث، وبجلسة 2019/9/4، حكمت املحكمة الدستورية العليا 

باألغلبية بام ييل :
أواًل : عدم دستورية القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 
1 لســنة 2002، لعدم مرشوعية القرار بقانون الســابق لعدم تقيد املرشع باألصول واإلجراءات 
والشكليات املنصوص عليها يف القانون األسايس املعدل لسنة 2003، وتعديالته يف تعديل قانون 
الســلطة القضائية رقم )1( لســنة 2002 ، املنصوص عليها يف املواد )97، 98، 99 ، 100( من 

القانون األسايس ، وليس للمالءمة الواردة فيه بشأن املادتني الثانية والثالثة منه.
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ثانًيا : رد الطعن املتعلق بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن تشكيل جملس قضاء أعىل انتقايل .
-رأي خمالف مـن املستشـار فـواز صايمة: خلص فيه إىل خمالفة القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 

ألحكام املواد )97 ، 98 ، 99، 100( من القانون األسايس لألسباب التي أوردها .
- وهذا احلكم حمل التعليق .

التعليق:  يثري التعليق عىل هذا احلكم إشــكاليات كبرية تتعلق باســتقالل السلطة القضائية، 
واســتقالل القضاة، ومدى هذا االستقالل يف النظم الدســتورية املختلفة، وكيف يكون هذا 
االستقالل عن السلطة الترشيعية، وكيف يكون عن السلطة التنفيذية التي تتوىل تعيني القضاة 
ابتداء، ومدلول عدم القابلية للعزل، وهل ختفيض سن القضاة املتواجدون باخلدمة يعد عزاًل

ونمهــد لذلك باســتعراض النصوص املتعلقة باســتقالل القضاء يف كل من القانون األســايس 
الفلسطيني، والدستور املرصي، وبالتايل سيقترص نطاق بحثنا عىل النقاط التالية :

استقالل القضاء يف الدستورين الفلسطيني واملرصي .. 1

مفهوم استقالل القضاء . 2

استقالل القضاء عن السلطة الترشيعية .. 3

استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية .. 4

مبدأ عدم القابلية للعزل، وهل ختفيض سن القضاة يعد عزاًل.. 5

أوالً: استقــالل القضاء  يف القانون األساسـي الفلسطيني والدستـور املرصي
نستعرض هنا النصوص املنظمة الستقالل القضاء كسلطة واستقالل القايض  يف قضائه :

- يف القانون األسايس الفلسطيني:
مــادة )97(: السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا، وحيدد 
القانون طريقة تشكيلها واختصاصاهتا وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وتعلن األحكام وتنفذ باسم 

الشعب العريب الفلسطيني.
مــــادة )98(: القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال جيوز ألية سلطة 

التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة. 
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مــــادة )99): -1  تعيني القضاة ونقلهم وانتداهبم وترقيتهم ومســاءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها 
قانون السلطة القضائية. -2 القضاة غري قابلني للعزل إال يف األحوال التي جييزها قانون السلطة القضائية. 
مــادة )100(: ينشأ جملس أعىل للقضاء ويبني القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سري 
العمل فيه، ويؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بام 

يف ذلك النيابة العامة. 
- الدستــور املصــري احلاىل 2014:

مــادة )184( : السلطة القضائية مستقلة، تتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا، وتصدر 
أحكامها وفقًا للقانون، ويبني القانون صالحياهتا، والتدخل يف شؤون العدالة أو القضايا، جريمة 

ال تسقط بالتقادم.
مــــادة )185( : تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية عىل شــؤوهنا، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، 
يناقشها جملس النواب بكامل عنارصها، وتدرج بعد إقرارها يف املوازنة العامة للدولة رقاًم واحدًا، 

ويؤخذ رأهيا يف مرشوعات القوانني املنظمة لشؤوهنا.
مــــادة )186(: القضاة مستقلون غري قابلني للعزل، ال ســلطان عليهم يف عملهم لغري القانون، 
وهم متســاوون يف احلقوق والواجبات، وحيدد القانــون رشوط وإجراءات تعيينهم، وإعاراهتم، 
وتقاعدهم، وينظم مســاءلتهم تأديبيًا، وال جيوز ندهبم كليا أو جزئيا إال للجهات ويف األعامل التي 
حيددها القانون، وذلك كله بام حيفظ اســتقالل القضــاء والقضاة وحيدهتم، وحيول دون تعارض 

املصالح. ويبني القانون احلقوق والواجبات والضامنات املقررة هلم.
مــــادة )187( : جلســات املحاكم علنية، إال إذا قررت املحكمة رسيتها مراعاة للنظام العام، أو 

اآلداب، ويف مجيع األحوال يكون النطق باحلكم يف جلسة علنية.

ثانًيا: مفهــوم استقـالل القضــــاء :
استقالل القضاء يعني آال خيضع القضاء حتت تأثري سلطة أو شخص معني، واليلتمس رضاء أحد، 
وآال تكون عليه سيطرة ألحد، ال حلاكم وال خلصم، اليتحرى إال إقامة العدل، وال خيشى يف اهلل لومة 
الئم، ويتطلب ذلك أال يعمل القايض وفق توجهات الناس وميوهلم، وإنام وفًقا ألحكام القانون104.

يراجع د. أمحد فتحى رسور: بحث بعنوان » استقالل القضاء حق من حقوق اإلنسان ىف القانون املرصي«   104
منشور بمجلس القانون واالقتصاد - السنة اخلمسون : عدد خاص : ص 109 وما بعدها.
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لقد حظي اســتقالل القضاء عىل تواىل األزمنة باهتامم بالغ إدراًكا خلطورة رسالته يف إعالء سيادة 
القانون، ومحاية الرشعية، وصيانة حقوق اإلنسان ، فقد محل أمانة حتقيق العدل منذ فجر التاريخ، 
واستشــعرت اجلامعة البرشية منذ وعت حاجتها املاسة إليه ، ســبياًل إىل حتقيق األمن والطمأنينة 

ونصفة املظلوم وقمع الظامل وأداء احلق إىل مستحقيه.
واستقالل القضاء ال تصنعها النصوص، سواء أكانت نصوص دستورية أو ترشيعية، وإنام يأيت من طبيعة 
الوظيفة القضائية، فمن طبيعة القضاء أن يكون مستقاًل  واألصل فيه أن يكون كذلك ، وكل مساس 
هبذا األصل من شــأنه أن يعبث بحرية القضاء ، وكل تدخل يف عمل القضاء من جانب أية سلطة من 
الســلطتني خيل بميزان العدل ، ويقوض دعائم احلكم . فالعدل كام قيل قدياًم أساس امللك . ويف قيام 
القضاء بأداء وظيفته حًرا مستقاًل مطمئًنا عىل كرسيه آمًنا عىل مصريه أكرب ضامنة حلامية احلقوق العامة 
واخلاصة. أليس هو األمني عــىل األرواح واحلريات ؟ أليس هو احلارس للرشف والعرض واملال ؟ 
أليس من حــق الناس أن يطمئنوا إىل أن كل ما هو عزيز عليهم جيد من كفالة القضاء أمتع محي وأعز 
ملجــأ ، أولييس من حق الضعيف إذا ناله ضيــم أو حاق به ظلم أن يطمئن إىل أنه أمام  القضاء قوي 
بحقه عزيز بنفسه مهام كان خصمه قوًيا بامله أو نفوذه وسلطانه ؟ فمن احلق أن يتساوى - أمام قدس 

القضاء - أصغر شخص يف الدولة بأكرب حاكم فيها ، وأن ترعي اجلميع عني العدالة .
واستقالل السلطة القضائية يعني حتررها من أي تدخل من جانب السلطتني الترشيعية والتنفيذية ، وعدم 
خضوع القضاة لغري القانون ، فواجب القايض يف تطبيق القانون يقتيض منه معرفة إرادة املرشع عىل الوجه 
الصحيح ، وهو ما ال يتأتى إال إذا كان كامل احلرية يف استخالص هذه اإلرادة غري متأثر بفكرة معينة ، وغري 
خاضع لتدخل من هاتني الســلطتني، وال يعني هذا االستقالل التحكم أو االستبداد يف الرأي أو احلكم، 

ولكنه يعني عدم اخلضوع يف استخالص كلمة القانون وتطبيقها إىل غري ضمري القايض واقتناعه احلر.

ثالًثا: استقــالل القضــاء عن السلطــة الترشيعيــة :
العالقة التي حتكم الربملان بالقضاء هي عالقة استقالل عضوي ووظيفي، حتول دون تدخل الربملان 
يف أعامل السلطة القضائية ، سواء من حيث التدخل يف أحكام القضاء ذاهتا ، أو التدخل يف تنظيمه، 

أو التدخل يف حق التقايض .
وقد استقر الفقه عىل أنه ال جيوز للسلطة الترشيعية التدخل فيام يكون القضاء يف حسمه من منازعات، 
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أو من التدخل يف وظيفة القضاء بام هو أقل من ذلك شــأهنا مثــل نقد حكم قضائي، أو التعرض 
لقضية مطروحة عىل القضاء.

وقد قطع األستاذان " اسامن" و "نيزار" بأهنام يعتربان مساًسا بمبدأ الفصل بني السلطات أن يصدر 
من الربملان قانون يلغي حكاًم هنائًيا صادًرا عن السلطة القضائية.

ومبدأ الفصل بني السلطات ال يوجب عىل السلطة الترشيعية أن حترتم أحكام القضاء فقط، بل يتجاوز 
ذلك ليمنع املرشع أن ينتقد حكاًم أو جيعل موضوًعا ملناقشــة داخل الربملان، أو أحد جلانه، ومن باب 
أوىل يمتنع عليه أن يلغي أو يعدل حكاًم قضائًيا. وإذا كانت وظيفة القايض تنحرص يف حسم املنازعات 
بتطبيــق القانون، فليس من حق املرشع أبًدا أن يفحص ما إذا كان القايض قد فرس قانوًنا ما تفســرًيا 
صحيًحا أو خاطًئا ، فهذا هو الدور الذي تضطلع به املحاكم األعىل يف النظام القضائي، ســواء كنا يف 
جمال القضاء العادي أو يف جمال القضاء اإلداري . وال جيوز أن ينقلب الربملان إىل حمكمة نقض عليا105.

ويمتنع عىل املرشع أيًضا التدخل بتعطيل حكم قضائي أو املساس بطريقة أداء القايض لوظيفته إنام 
جيب صد املرشع عن التدخل يف تنظيم القضاء إذا كان القصد منه النيل من اســتقالله أو االعتداء 
عليه . وجيب بوجه خاص أن حيتاط القضاء من حتايل املرشع حتاياًل يؤدي إىل إهدار استقالل القضاء 

عن طريق ما يسمى بإعادة تنظيم بعض جهات القضاء106.
وإذا كانت الدســاتري املعارصة تبيح للمرشع احلق يف تنظيم القضاء، فإنه ال جيوز له التدخل حتت 

ستار التنظيم أن ينتقص من الوالية القضائية سواء لقاض بذاته أو للسلطة القضائية يف جمملها.
فال حيق له إلغاء بعض املحاكم أو إبعاد بعض القضايا عن أن تنظرها حمكمة معينة ، أو أن يعدل يف األغلبية 
الالزمة إلصدار األحكام ، أو حماولته النيل من األحكام القضائية ، أو تقويض تنفيذها بوسائل خمتلفة .
ومن املهم أن نشــري إىل أن املحكمة الدســتورية العليا املرصية قد اختذت موقًفا حاساًم من تدخل 
املرشع يف أعامل السلطة القضائية، ولو كان تدخلــــه بطريقـــة مسترتة وغري حمسوسة فأبطلت 
الترشيعات التي تدخل بموجبها املرشع يف أعمـال القايض ، ويف تفعيل سلطته التقديرية أو عرقلة 

تنفيذ األحكام القضائية .

(1( الدكتور حممد عصفور ، » استقالل السلطة القضائية » ، كتاب منشور بمجلة القضاة ، 1969 ، الصفحة   105
رقم 397.

(2( الدكتور / حممد عصفور ، املرجع السابق ، الصفحة  403.  106
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ونعرض جلانب من النصـــوص الترشيعيـــة التي أهدرهتا املحكمة الدستورية العليا، ألن املرشع 
تدخل هبا - عىل نحو أو آخر - يف عمل السلطة القضائية وذلك عىل النحو اآليت :

أواًل : التدخـل يف السلطــة التقديريــة للقايض اجلنائـي :
يتصل تطبيق القانون اجلنائي باحلرية الشخصية، تلك احلرية التي ال جيوز التضحية هبا يف غري رضورة 
متليها مصلحة اجتامعية هلا اعتبارها . ذلك أن احلرية وثيقة الصلة باحلق يف احلياة ، وكل قيد عىل هذه 
احلرية يتخذ شــكل اجلزاء اجلنائي ، يتمخض عقاًبا مقتضًيا إخضاع هذا اجلزاء ألكثر صور الرقابة 
ا مع اجلرم املقرتف ، ولكن  القضائية عىل الدســتورية حدة ، بام يؤدي إىل أن يكون اجلزاء متناســبً
حالة عىل حدة، ومن هنا تأيت أمهية الســلطة التقديرية للقايض يف إنزال اجلزاء اجلنائي لكل واقعة 
عىل حدة ، أي أن العقاب جيب أن يكون مفرًدا بالنســبة لكل متهم ، وهو ما يســمى بمبدأ- تفريد 
العقاب- . هــذا املبدأ يقيض بأن لكل جريمة ظروف معنية ينبغي مراعاهتا ، لكل جمرم حالة جيب 

مراعاهتا ، هذه احلالة نتاج لعوامل نفسية واجتامعية وبيولوجية .
وإذا كان مراعاة-التفريــد - واجًبا عىل القــايض ، فإنه واجب أيًضا عىل املرشع ، لكن هل املرشع 

أيًضا يتوىل - التفريد العقايب -؟
اإلجابة عىل ذلك بالنفــي ، وإنام دور املرشع يتمثل يف وضعه لترشيعات تتضمن مقاييس عامة يف 

بعض اجلرائم ومقاييس خاصة ، يتمكن من خالهلا القايض أن يقوم بتفريد العقاب.
لكن يثار تساؤل عن مدى إمكانية وضع ترشيعات حتد من سلطة القايض يف تفريد العقوبة لبعض 

اجلرائم ، نظًرا خلطورهتا ، أو ألي سبب آخر .
وقــد أجابت املحكمة الدســتورية العليا عن ذلك بأنه ال جيوز عــىل اإلطالق أن تفقد النصوص 
العقابيــة اتصاهلا بمحيطها ضامًنا ملوضوعية تطبيقها ، فال يكون إنفاذها دااًل عىل قســوهتا جامًدا ، 
فجاء منافيا لقيم احلق والعدل ومؤكًدا شذوذها ، أو جماوزهتا حدود االعتدال التي ينبغي معها أن 
يكون للقايض الكلمة األخرية يف شأن إيقافها ، فال يكون جتريده من هذا االختصاص إال عدواًنا 

عىل الوظيفة القضائية بام خيل بمقوماهتا.
ففي حكمها الصادر يف القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية  -دستورية- بجلسة 1997/9/1.

-وحيث إن الســلطة التي يبارشها القايض يف جمال وقف تنفيذ العقوبة، فرع من تفريدها ؛ وكان 
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التفريد الينفصل عن املفاهيم املعارصة للسياســة اجلنائية، ويتصل بالتطبيق املبارش لعقوبة فرضها 
املرشع بصورة جمردة، شــأهنا يف ذلك شــأن القواعد القانونية مجيعها، وكان إنزاهلا -بنصها- عىل 
الواقعة اإلجرامية حمل التداعي، ينايف مالءمتها لكل أحواهلا ومتغرياهتا ومالبســاهتا؛ فإن ســلطة 
تفريــد العقوبة - ويندرج حتتها األمر بإيقافها - هــي التي خترجها من قوالبها الصامء، وتردها إىل 

جزاء يعايش اجلريمة ومرتكبها، ويتصل هبا اتصال قرار .
وحيث إن من الثابت كذلك، أن تفريد عقوبة الغرامة - وهو أكثر مرونة من تفريد العقوبة السالبة 
للحريــة - جينبها عيوهبــا باعتبارها أثقل عىل الفقراء منها عىل األغنياء ؛ وكان فرض تناســبها يف 
شأن جريمة بذاهتا، إنصافا لواقعها وحال مرتكبها يتحقق بوسائل متعددة يندرج حتتها أن يفاضل 
القايض - وفق أســس موضوعية - بني األمر بتنفيذها أو إيقافها، وكان املرشع قد سلب القايض 
هذه الســلطة بالفقرة الرابعة من املادة )154( املطعون عليها فإنه بذلك يكون قد أخل بخصائص 
الوظيفة القضائية التي تناسبها، وقوامها يف شأن اجلريمة حمل الدعوى اجلنائية، تقدير العقوبة التي 

تناسبها، باعتبار أن ذلك يعد مفرتضا أوليا  متطلبا دستوريا لصون موضوعية تطبيقها .
وحيــث إنه فضاًل عام تقدم، الجيوز للدولة -يف جمال مبارشهتا لســلطة فرض العقوبة صونا لنظامها 
االجتامعي - أن تنال من احلد األدنى لتلك احلقوق التي اليطمئن املتهم يف غياهبا إىل حماكمة تتم إنصاًفا، 
غايتها إدارة العدالة اجلنائية إدارة فعالة وفقا ملتطلباهتا التي بينتها املادة )67( من الدســتور؛ وكان من 
املقرر أن - شخصية العقوبة وتناسبها مع اجلريمة حملها - مرتبطتان -بمن يكون قانوًنا مسئواًل عنها 
ارتكاهبا - عىل ضوء دوره فيها، ونواياه التي قارنتها، ومانجم عنها من رضر ليكون اجلزاء عنها موافًقا 
خلياراته بشأهنا . متى كان ذلك، وكان تقدير هذه العنارص مجيعها، داخاًل يف إطار اخلصائص اجلوهرية 
للوظيفة القضائية باعتباره من مكوناهتا؛ فإن حرمان من يبارشوهنا من سلطتهم يف جمال تفريد العقوبة 
بام يوائم -بني الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها يف حالة بذاهتا- مؤداه بالرضورة أن تفقد 
النصوص العقابية اتصاهلا بواقعهــا، فالتنبض باحلياة، واليكون إنفاذها -إال عمال جمرًدا يعزهلا عن 

بيئتها- دااًل عىل قسوهتا أو جماوزاهتا حد االعتدال، جامًدا فًجا منافيا لقيم احلق والعدل .

ثانًيا : افـرتاض قرائـن إلثبات بعض اجلرائم :
يف هذه احلالة، اليتدخل املرشع بصورة مبارشة يف السلطة التقديرية للقايض اجلنائي، وإنام يعمد يف 
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بعض اجلرائم إىل نقل عبء اإلثبات ليقع عىل عاتق املتهم متجاوًزا افرتاض الرباءة .
وقد أكدت املحكمة الدســتورية العليا عىل أن هذا التدخل خيالف الدســتور، ومن ذلك قوهلا إن 
اختصاص السلطة الترشيعية بإقرار القواعد القانونية ابتداء، أو تفويض السلطة التنفيذية يف إصدارها 
يف احلدود التي بينها الدستور ، الخيول أيتهام التدخل يف أعامل أسندها الدستور إىل السلطة القضائية 

وقرصها عليها، وإال كان هذا افتئاًتا عىل واليتها، وإخالاًل بمبدأ الفصل بني السلطات.
وحيث إن الدســتور كفل يف مادته السابعة والستني احلق يف املحاكمة املنصفة بام تنص عليه من أن 
املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها ضامنات الدفاع عن نفســه. وهو حق 
نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان يف مادتيه العارشة واحلأدية عرشة التي تقرر أوالمها أن 
لكل شخص حًقا مكتماًل ومتكافًئا مع غريه يف حماكمة علنية ، ومنصفة ، تقوم عليها حمكمة مستقلة 
حمايدة ، تتوىل الفصل يف حقوقه والتزاماته املدنية، أو يف التهمة اجلنائية املوجهة إليه.  وتردد ثانيتهام 
يف فقرهتا األوىل حق كل شخص وجهت إليه هتمة جنائية ، يف أن تفرتض براءته إىل أن تثبت إدانته 

يف حماكمة علنية توفر له فيها الضامنات الرضورية لدفاعه .
وحيث إن الدســتور يكفل للحقوق التي نص عليها يف صلبــه احلامية من جوانبها العملية وليس 
من معطياهتا النظرية، وكان استيثاق املحكمة من مراعاة القواعد املنصفة آنفة البيان عند فصلها يف 
االهتام اجلنائي، حتقيقا ملفاهيم العدالة حتى يف أكثر اجلرائم خطورة، ال يعدو أن يكون ضامنة أولية 
لعدم املساس باحلرية الشخصية - التي كفلها الدستور لكل مواطن - بغري الوسائل القانونية  التي 
ال يرتخــص أحد يف التقيد هبا ، والنزول عليها . وكان افرتاض براءة املتهم يمثل أصال ثابتا يتعلق 
بالتهمة اجلنائية من ناحية إثباهتا ، وليس بنوع العقوبة املقررة هلا،  وينسحب إىل الدعوى اجلنائية يف 
مجيع مراحلها، وعىل امتداد إجراءاهتا،  فقد غدا من احلتم أن يرتب الدســتور عىل افرتاض الرباءة 

عدم جواز نقضها بغري األدلة اجلازمة التي ختلص إليها املحكمة ، وتتكون من مجاعها عقيدهتا.
والزم ذلك أن تطرح هذه األدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وأال تفرض عليها أي 
جهة أخرى مفهوًما حمدًدا لدليل بعينه،   وأن يكون مرد األمر دائام إىل ما استخلصته هي من وقائع 

الدعوى، وحصلته من أوراقها ، غري مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأهنا.
 وحيــث إنه عىل ضوء ما تقدم، تتمثــل ضوابط املحاكمة املنصفة يف جمموعة من القواعد املبدئية التي 
تعكس مضامينها نظاما متكامل املالمح ، يتوخى باألسس التي يقوم عليها، صون كرامة اإلنسان ومحاية 
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حقوقه األساسية، وحيول بضامناته دون إساءة استخدام العقوبة بام خيرجها عن أهدافها. وذلك انطالًقا 
من إيامن اآلمم املتحرضة بحرمـة احلياة اخلاصة، وبوطأة القيود التي تنال من احلرية الشخصية ولضامن 
أن تتقيد الدولة عند مبارشهتا لســلطاهتا يف جمال فرض العقوبة صونا للنظام االجتامعي ، باألغراض 
النهائيــة للقوانني العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة املتهم هدفا مقصودا لذاته،  أو أن تكون القواعد 
التي تتم حماكمته عىل ضوئها ، مصادمة للمفهوم الصحيح إلدارة العدالة اجلنائية إدارة فعالة . بل يتعني 
أن تلتزم هذه القواعد جمموعة من القيم التي تكفل حلقوق املتهم احلد األدنى من احلامية التي ال جيوز 
النــزول عنها او االنتقاص منهــا .  وهذه القواعد -وإن كانت إجرائية يف األصل - إال أن تطبيقها يف 
جمــال الدعوى اجلنائية - وعىل امتداد مراحلها - يؤثر بالرضورة عىل حمصلتها النهائية، ويندرج حتتها 
أصل الرباءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق األشياء،  وهي بعـد قاعدة حرص الدستور 
عىل إبرازها يف املادة )67( مؤكًدا بمضموهنا ما قررته املادة )11( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

عىل ما سلف بيانه،  واملادة السادسة من االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان.
وحيث إنه فضاًل عام تقدم،  فإن اجلريمة حمل االهتام من اجلرائم العمدية، التي يتعني أن يكون الدليل 
عــىل توافر عنارصها مجيعها يقينًيا الظنًيا أو افرتاضًيا، وكان االختصاص املقرر دســتورًيا للســلطة 
الترشيعية يف جمال إنشاء اجلرائم وتقدير عقوباهتا، ال خيوهلا التدخل بالقرائن التي تنشئها لغل يد حمكمة 
املوضوع عن القيام بمهمتها األصيلة يف جمال التحقق من قيام أركان اجلريمة التي عينها املرشع إعاماًل 
ملبدأ الفصل بني الســلطتني الترشيعية والتنفيذية، وكان األصل يف القرائن القانونية - قاطعة كانت أم 
غــري قاطعة - هو أهنا من عمل املرشع، إذ حيدد مضموهنا عىل ضوء ما يكون يف  تقديره معرًبا عام يقع 
غالًبا يف احلياة العملية وكانت القرينة القانونية التي أنشأها النص املطعون فيه - حتى بافرتاض جواز 
االحتجاج بالقرائن القانونية يف املجال اجلنائي - التعترب كذلك ،  ذلك أن األصل يف الذبائح هو خلوا 
من  أمراضها أو مما خيرجها بوجه عام عن طبيعتها . واألمر العارض هو انتفاء ســالمتها وتعييبها وال 
يكون ذلك إال بالوســائل العلمية وحدها يبارشها أهل اخلربة واملتخصصون  . وما ذلك إالمحاًل عىل 
قاعدة أصوليه ثابتة مفادها أن األصــل يف الصفات العارضة العدم . وقد نقض املرشع بالقرينة التي 
أحدثها ما يفرتض أصاًل يف الذبائح ، وهو صالحية اســتهالكها آدمًيا .  وكان جيب عىل النيابة العامة 
- وهــي تدعي خالف األصل - أن تقيم الدليل عىل ادعائهــا ، إال أن النص املطعون فيه أعفاها من 
التزامها هذا ، وأحلها كذلك من التدليل عىل توافر القصد اجلنائي يف اجلريمة حمل االهتام، منحًيا بذلك 
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حمكمة املوضوع عن حتقيق أركاهنا، وهو ما يعد انتحااًل ترشيعا الختصاص خمول للســلطة القضائية، 
وإهداًرا الفرتاض الرباءة من التهمة التي نســبتها النيابة العامة إىل املتهم يف كل وقائعها وعنارصها . 

وإخالاًل باحلرية الشخصية التي اعتربها الدستور حًقا طبيعًيا لكل إنسان107 .

رابًعا : استقــالل القضـــاء عن السلطــة التنفيذيــة :
إذا كان من الرضورة النص يف الدســاتري عىل استقالل السلطة القضائية ، وأن يعد ذلك أصاًل من 
األصول التي تقوم عليها الدولة ، فإن جمرد هذا النص الدستوري اليكفي لتحقيق استقالل القضاء 
عن السلطة التنفيذية ، وإنام البد من إجياد ضامنات حقيقية فعلية تكفل استقالل القايض ، وتكفل 

استقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وإذا كان األمر قد استقر يف كثري من البلدان العربية  ومن بينها مرص  عىل أن السلطة التنفيذية هي 
التي تتوىل تعيني القضاة ، فإن هذا األمر الجيب أن يكون له أدنى تأثري عىل استقالل القايض كقاض 

أو القضاء كسلطة.
ويف عبارة موجزة نقول أنه جيب أن يتوافر يف النظام القانوين نفســه الضامنات التي تطمئن القايض 

إىل استقالله وحريته.
وإذ انتهينا إىل أن أمر تعيني القايض بمفرده ال يمكن أن يكون له التأثري األكرب عىل استقالل القايض، 

طاملا وجدت الضامنات التي تضمن حق استمراره يف منصبه وترقيته وكفالة راتبه.
فالبد من وجود ضامنات حقيقية تكفل اســتقالل القايض، بام حيمي يف النهاية املتقاضني، ويكفل 

احلق يف التقايض .
وتتمثل الضامنات اجلوهرية يف عدة أمور منها :

1( محايـة مرتـب القايض 108.
تتطلب رســالة القضاء جهًدا ومشــقة لتحقيقها ، وهي ذات طبيعة خاصة يف آدائها ، فهي تتطلب 

احلكم ىف الدعوى رقم 5 لسنة 15 قضائية »دستورية«  جلسة 1995/5/20.  107
يراجع ىف ذلك :  108

الدكتور حممد عصفور ، مرجع سابق ، الصفحة رقم 368 وما بعدها.
الدكتور حممد كامل عبيد ، استقالل القضاء ، نادى القضاة بالقاهرة ، 1991 ، الصفحة رقم 378 وما بعدها.
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التجرد واحليدة واالســتقالل ، كام تفرتض التفرع الكامل ، فالقايض الجيوز له أصاًل أن جيمع إىل 
جانب وظيفة القضاء عماًل آخر، وطبيعة عمله واســتقالله ال يسمحان له بأن يبارش نشاًطا خاًصا 
مثلام هو مقرر لكثري من طوائف العاملني يف الدولة مثل األطباء واملهندســني وأساتذة اجلامعات ، 
وهي كلها وظائف ال شك يف أهنا تؤدي خدمات أساسية للمجتمع، ولكن طبيعتها ال تأبى عليها 

مبارشة نشاط آخر امتداًدا للنشاط الرسمي، عىل عكس وظيفة القضاء متاًما.
ويعد مرتب القايض من أهم الضامنات األساسية حلسن أداء رسالة القضاء ، والسيطرة عىل مرتبات 
القضاة تكاد تصل لتكون ســيطرة عىل إرادهتم ، وبالتايل مساًســا مبارًشا برصح القضاء، ومن ثم 
فإن استقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يقتيض أول ما يقتيض أن يكون حتديد مرتبات 
القضاة منوًطا بالسلطة القضائية وحدها، وما يقتضيه ذلك أيًضا بعد ضامن املرتب أن يكون املرتب 
عىل قدر كبري من الكفاية . بحيث يواجه مطالب احلياة ، ويتفق مع مظهر القايض ، وسمو رسالته 
وجالل مهمته من ناحية ، وحتى ال يكون رفع املرتب أو زيادته مطلًبا للقضاة جيعله حماًل للمساومة 

بينهم وبني السلطة التنفيذية من ناحية أخرى .
ومنذ زمن بعيد ، قال قايض القضاة جون مارشــال  أنه : من أجل اخلري العام ، ولكي نجعل القايض 
مستقاًل، أو يف استقالل،  وحتى اليؤثر فيه أو يسيطر عليه سوى ربه وضمريه ، جيب أن حيمي مرتبه من 
أن ينتقص يف أية صورة سواء يف صورة رضيبة أو غريها ، وجيب أن يكفل له مرتبه بكامله ملعاونته109.
وإذا كانت معظم الترشيعات التي تنظم أمور القضاة حتدد عىل وجه قاطع مرتبات القضاة وعالواهتم 
، فإن بعض الدساتري حترص عىل أن تؤكد معنى االستقرار بالنسبة ملرتبات القضاة - حتى اليكون 
املســاس هبا  املدخل إىل النيل من استقالل القضاء ، فتنص عىل أنه - الجيوز انقاص هذه املرتبات 

خالل مبارشة القضاة لعملهم.
ولعل محاية مرتب القايض تتطلب االســتقالل املاىل الكامل للسلطة القضائية ذاهتا ، بحيث يكون 
للسلطة القضائية موازنة مالية مستقلة تدرج رقاًم واحًدا يف املوازنة العامة أسوة بام هو مقرر بالنسبة 
ملوازنة السلطة الترشيعية، فيستقيم التوازن الدستوري بني السلطات الثالث ، بأن تصبح كل سلطة 
سيدة موازنتها، بعيًدا عن مظنة التأثري والتحكيم من جانب أية سلطة من السلطتني األخريتني110.

109 الدكتور حممد عصفور ، مرجع سابق ، الصفحة رقم 369 .
(2( الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم ، 381.  110
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ولقد كانت موازنة السلطة القضائية واستقالهلا مطروحة بشدة عىل جلنة اخلمسني التي تولت وضع مرشوع 
دستور 2014 ، أو ما يسمى بالتعديالت الدستورية لدستور 2012 ، التي شملت كل نصوصه تقريًبا .

وقد حرصت اللجنة كل احلرص عىل االستقالل املاىل للسلطة القضائية، وامتد احلرص إىل اهليئات 
القضائية األخرى . فقد أورد الدستور يف املادة )184( عىل أن :" السلطة القضائية مستقلة، تتوالها 
املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا، وتصدر أحكامها وفًقا للقانون، ويبني القانون صالحياهتا، 

والتدخل يف شؤون العدالــة أو القضايا، جريمة ال تسقط بالتقادم".
ونصت املادة )185( عىل أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية عىل شؤوهنا، ويكون لكل منها موازنة 
مستقلة، يناقشها جملس النواب بكامل عنارصها، وتدرج بعد إقرارها يف املوازنة العامة للدولة رقاًم 

واحًدا، ويؤخذ رأهيا يف مرشوعات القوانني املنظمة لشئوهنا".

2( إبعاد السلطة التنفيذيـة عن ترقيات وتنقالت القضــاة :
من أهم األمور اللصيقة باستقالل القضاة أن تكون ترقيات القضاة وتنقالهتم بعيًدا متاًما عن السلطة 
التنفيذية، وجعل كل ما يتعلق هبذين األمرين بيد السلطة القضائية ذاهتا وفًقا لقواعد حمددة وصارمة .
وإزاء ما تقدم ، فقد اجتهت بعض النظم إىل حرمان القايض من أية ترقية، استناًدا إىل أن مبدأ الرتقية 
يف ذاته يتنافر مع ما جيب أن يتمتع به القايض من استقالل ، إذ أن إعامل مبدأ الرتقية يتطلب إخضاع 
عمل القايض لنوع من التقييم أو التقدير، والتقييم يف ذاته ينتقص من شــأن القايض حتى لو توىل 

هذا التقييم رجال من السلك القضائي ذاته.
فمجرد أن يعني القايض حيصل عىل مرتب مناســب يغنيــه عن أية ترقية ، والرتقية إن متت ال تفيد 

القايض ماديًا أو معنوًيا111.
أما النظم األخرى ، فرتى أن التطلع إىل الرتقية شعور رضوري ، ودافع للنشاط واالجتهاد ، والبد 

من األخذ هبا.
وإذا كانت الرتقية هي الشــعور الوحيد املؤثر الذي تســتطيع السلطة التنفيذية استغالله للتأثري يف 
القايض ، ومن ثم لزم أن تبعد السلطة التنفيذية متاًما وأن يعهد هبذا األمر برمته إىل السلطة القضائية 
ذاهتا . وهذا هو املعمول  به يف العديد من البلدان ومن بينها مرص عىل تفصيالت ليس هنا موضعها.

111 الدكتور حممد عصفور ، مرجع سابق  ، الصفحة رقم 377 وما بعدها.
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4( وضـــع نظــام خــاص ملسؤوليـة القضــاة  :
ال يكتمل االستقالل للقايض ، ما مل يكن هناك نظام خاص ينظم مسؤولية القايض ، سواء املسؤولية 

التأديبية ، أم املسؤولية املدنية .
أما عن النظام اخلاص للمسؤولية التأديبية للقايض، فال يتحقق إال إذا توىل التأدب القضاة أنفسهم 
وفًقا لقواعد إجرائية وموضوعية واضحة متام الوضوح ال جمال للبس فيها. أما املســؤولية املدنية 
، فــإن املقرر أن أحكام املحاكم ختضع للمراجعة عن طريق الطعن عليها أمام حمكمة أعىل دون أن 
خيضع القايض مصدر احلكم ألية مســاءلة أو أية مطالبــة بتعويض إال يف احلاالت املتعلقة باخلطأ 
املهني اجلســيم أو الغش أو الغدر حتى يســتطيع القايض أن يبارش عمله بكامل حريته واستقالله 
دون وجــل أو خوف من املالحقة من ناحية، ومن الناحية األخرى ألننا لو أجزنا مقاضاة القايض 
ومساءلته مدنًيا عام يفصل فيه من دعاوي فإن سبياًل من دعاوى التعويض التي يرفضها املتقاضون 

اخلارسون لن تنقطع ألنه البد يف معظم الدعاوى من حمكوم ضده وحمكوم له.

خامًسا: مبــــدأ عــدم قابليــة القاضــي للعـــزل وكيـــف يتحقــق :
يعد مبدأ عدم قابلية القايض للعزل تصحيًحا لوضع خلقه تعيني السلطة التنفيذية للقضاة . وهو أحد أهم 
ضامنات استقالل القضاة، ويمثل من الناحية النظرية إحدى النتائج اجلوهرية ملبدأ الفصل بني السلطات، 

كام أن تلك الضامنة تعد من الناحية العملية الرمز الظاهر وامللموس لوجود سلطة قضائية مستقلة .
وإذا كان القضاء هو املسؤول عن إرساء دعائم العدالة يف املجتمع واملنوط به محاية حقوق املواطنني 
وصون حرياهتم، فإن القايض هو التجســيد احلي للعدالة ، ومن ثم يصبح رضورًيا إدراك العالقة 
بني هذه احلقيقة وبني استقالل القضاء، وليس ذلك توكيًدا حلقيقة قد ُعدت من املسلامت فحسب 

، بقدر ما هو إرساء لضامن من أهم الضامنات الديمقراطية يف أي جمتمع متحرض112(1).
ويعني مبدأ عدم القابلية للعزل أنه ال جيوز إبعاد القايض عن منصبه القضائي سواء بطريق الفصل 
أو اإلحالــة إىل التقاعد أوالوقف عن العمل أو النقــل إىل وظيفة أخرى إال يف األحوال وبالكيفية 

املنصوص عليها يف القانون.
ذلــك ألن طبيعة الوظيفة القضائية تقتيض أن يضع القانون ثقته يف ذكاء القايض وضمريه ، ويعتم 

(1( الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم ، 169.  112
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عليه كأداة شخصية للعمل القضائي، فيقيض عنه أية مؤرشات أو ضغوط خارجية يمكن أن تفرض 
عليه آراء مسبقة أو مدفوعة بمصالح أخرى غري مصلحة النظام القانوين، فإن القايض هو أداة هذا 
النظام يف التعبري عن نفسه عند تعثره ، واستقالله يضمن استبعاد العوامل اخلارجية التي يمكن أن 

تقطع العالقة املبارشة بني األداة ووظيفتها.
وال ريب أن ذلك يقتيض أواًل أن يكون القايض مســتقاًل استقالاًل وظيفيا بام ال يعني أنه ال خيضع 
لسلطة رئاسية متيل عليه ما يقيض به يف دعوى منظورة أمامه، أو أن يكون مسؤواًل أمام هذه السلطة 
عــن قضائه ، إنام هو خاضع فقط للقانون الذي يقوم بتطبيقه وفًقا ملا يمليه عليه اقتناعه وضمريه ، 
ويقتيض ثانًيا أن يكون هذا القايض مســتقاًل استقالاًل شخصًيا بام يعني حتريره من اخلوف وتأمينه 

عند احلاجة بتقرير ضامنات دستورية وقانونية عديدة ، لعل أمهها عدم قابليته للعزل113.
وضامنة عدم القابلية للعزل إذا كانت توفر للقايض االطمئنان وحتميه من مؤثرات السلطة التنفيذية 
وضغوطهــا ، فإهنا يف الوقت ذاته ليســت امتياًزا للقايض بقدر ما هــي - يف املقام األول - محاية 
للمتقاضني ، وضامن حلسن إدارة القضاء ، وليس معنى ذلك أن القايض أصبح مالًكا لوظيفته ، أو 
أنه مهام أخطأ أو أساء فسوف يكتب له االستمرار فيه، ولكنها تعني تأمينه ضد أي حظر قد يتهدده 

أو أية  ضغوط قد يتعرض هلا دونام إخالل بمساءلته عن أية أخطاء يرتكبها114.
لكن يثور التساؤل عن مدى إطالق مبدأ عدم القابلية للعزل ، وهل من قيود ترد عىل هذا املبدأ ؟

عدم قابلية القايض للعزل المتنع مساءلة القايض تأديبًيا وتوقيع اجلزاء التأديبي عليه الذي قد يصل إىل 
عزله أو إبعاده عن الوظيفــة القضائية ، رشيطة أن يتم ذلك يف إطار التأديب، ووفًقا لقواعده، والبد 
أن تكــون قواعد التأديب وإجراءاته واضحة وضوًحا تاًما ، ال لبس فيها وال غموض، وال أن تكون 
النصوص املنظمة لذلك حتتمل أوجه عديدة من التفسريات التي يمكن أن يلجأ إليها العصف هبذا املبدأ .

والنصوص املنظمة لعزل القايض تأديبيًا البد أن تكون مصاغة يف صورة قواعد عامة جمردة توضح 
فيها أســباب العزل وحدوده وقيوده وضوابطه وإجراءاته ، ألنه إذا مل يبنى عىل أصول وإجراءات 
واضحة وحمددة سلًفا هيدد استقالل القضاء وهيدد بالرضورة حسن سري العدالة. واألهم من مجيع 

113 الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم ، 170.

114 الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم ، 172.
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مــا تقدم هو أن تتم إجراءات التأديب وتوقيع العقوبة التأديبية بقرار من الســلطة القضائية ذاهتا ، 
بإجراءات تضعها هي ، تكفل من خالهلا للقايض كل الضامنات املوضوعية واإلجرائية .

ويف صدد التوفيق بني مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل وبني إمكان عزهلم إذا ارتكبوا ما يستوجب ذلك 
- العزل التأديبي - . فقد انتهت اللجنة الرابعة للمؤمتر الدويل لرجال القانون الذي عقد يف مدينة 
نيودهلي باهلند يف عام 1959 إىل وجوب حرص أسباب العزل التأديبي يف حاالت ثالثة فقط، هي :

العجز اجلسامين أو العقيل .. 1

صدور حكم باإلدانة الرتكاب جريمة جنائية جسيمة .. 2

عدم االستقامة .. 3

وأن اللجوء إىل أسباب أخرى وأساليب خمتلفة لعزل القضاة مثل : العزل بطريق التصويت الترشيعي، 
أو العزل بناء عىل قرار اهتام جنائي ، جيعل استقالل القضاء أمر غري مضمون.

ومن مقتضيات عدم القابلية للعزل أن يظل القايض حمتفًظا بوظيفته حتى بلوغ سن التقاعد املنصوص 
عليه يف القانون املنظم للسلطة القضائية ، دون أن تكون ألية جهة أو سلطة احلق يف عزله أو تنحيته 
أو إقصائه عن وظيفته أو ممارسة أية أسإليب للضغط أو القرس أو اإلكراه حلمله عىل ترك وظيفته.
 وال جيــوز أيًضا أن يتم عزل القضاة بطريقــة ضمنية حتت أية غطاء أو حجة، وبصفة خاصة حتت 

ستار إعادة تشكيل اهليئات التي تقوم عليها السلطة القضائية، أو إعادة تنظيمها.
والشــك أن دعاوى إعادة تنظيم القضاء أو إعادة تشكيل هيئاته عادة ما يكون اهلدف من ورائها هو 
النفاذ بطريق ملتو إىل السلطة القضائية لالعتداء عليها بإهدار استقالهلا أو النيل منها لإلطاحة بضامنتها 

أو التأثري فيها بإقصاء بعض رجاهلا عن مناصبهم بعد إعادة التشكيل أو إعادة التنظيم املزعوم.115
- ختفيــض ســــن القضـاة أثنـــاء وجودهـــم باخلدمــة :

الســؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كان القانون هو الذي حيدد سن القضاة ابتداء سواء سن الستني 
أو السبعني فلامذا ال يقوم القانون بتعديل هذه السن وفًقا لسلطة املرشع التقديرية ؟ وهل إذا  تناول 

املرشع سن القضاة بالتعديل يكون قد وقع يف حومة املخالفة الدستورية؟
وإذا أجاز ذلك للقانون الصادر عن السلطة الترشيعية، فهل جيوز بمعرفة السلطة التنفيذية .

115  الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم ، 264.
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ال نريد اخلوض يف مســألة القرارات بقوانني ، ومدى جواز إصدارها يف شــأن من شؤون السلطة 
القضائية وفًقا للتنظيم الدستوري الفلسطيني حتى ال يستطيع البحث أكثر مما ينبغي 116.

وباختصار شديد فإننا مع من يرى - بحق - أنه يعترب من قبيل العزل أي إجراء من شأنه إهناء عمل 
) القايض ( فلو تغريت املســميات، كاإلحالة املبكرة إىل التقاعد أو االستيداع أو غريها من الصور 

التي تقطع القايض عن الوظيفة  القضائية117 .
املحكمة الدستورية العليا املرصية تؤكد عىل عدم دستورية خفض مدة خدمة القضاة أثناء توليهم لوظائفهم .
وننقل جانًبا من حيثيات هذا احلكم الصادر بجلســة 1996/6/15 يف القضية رقم 34 لسنة 16 
قضائية -دســتورية- ، حيث قالت -وحيث إن الدستور قد نص يف املادة )166(، عىل أن القضاة 
مســتقلون، الســلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال جيوز ألي سلطة التدخل يف القضايا 
أو شــؤون العدالة؛ وكان هذا االســتقالل يتوخى أن يكون عاصاًم من التدخل يف شؤون السلطة 
القضائية، أو التأثري يف جمرياهتا، أو حتريفها، أو اإلخالل بمقوماهتا باعتبار أن القرار النهائي يف شأن 
حقوق األفراد وواجباهتم وحرياهتم، بيد أعضائها، ترد عنهم العدوان، وتقدم ملن يلوذ هبا الرتضية 
القضائية التي يكفلها الدســتور أو القانون أو كالمها، اليثنيها عن ذلك أحد. وليس جلهة أيًا كان 

شأهنا، أن ترصفها عن مهامها أو تعطلها.
وحيث إن اســتقالل الســلطة القضائية مؤداه: أن يكون تقدير كل قــاض لوقائع النزاع، وفهمه حلكم 
القانون بشأهنا، متحررًا من كل قيد، أو تأثري، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيا كان نوعها 
أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورهتا، مايكون منها مبارشًا أو غري مبارش؛ وكان مما يعزز هذه الضامنة 
ويؤكدها، اســتقالل السلطة القضائية عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية، وأن تنبسط واليتها عىل كل 
مســألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقالل أعضائها كامال قبل بعضهم البعض، فال تتأثر أحكامها 
بموقعهم من رؤســائهم أو أقراهنم عىل ضوء تدرجهم وظيفيًا فيام بينهم. ويتعني عىل السلطة التنفيذية 
بوجه خاص أال تقــوم من جانبها بفعل أو امتناع جيهض قرارًا قضائيًا قبل صدوره، أو حيول بعد نفاذه 

(2( يراجع الدراسة القيمة التى قام هبا األستاذ الدكتور فتحى فكرى عن هذا األمر بعنوان » نظرة حتليلية   116
 « انتقايل  أعىل  وأنشأ جملس  القضاة  تقاعد  2019 بخفض سن  لسنة   17  ،  16 رقم  بقانون  للقرارين  نقدية 

مقبولة للنرش بمجلة » مساواة » العدد » 35« .
(3( يراجع الدراسة السابقة للدكتور فتحى فكرى - ص 10 ، هامش 4.  117
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دون تنفيــذه تنفيذًا كاماًل. وليس لعمل ترشيعي أن ينقض قرارًا قضائيًا، وال أن حيور األثار التي رتبها، 
وال أن يعــدل من تشــكيل هيئة قضائية ليؤثر يف أحكامها. بل إنه مما يدعم هذا االســتقالل، أن يكون 

للقضاة حق الدفاع عن حمتواه بصورة مجاعية، من خالل اآلراء التي يعلنوهنا، ويف إطار حق االجتامع.
ويتعني دومًا أن يكون إســناد القضايا إليهم وتوزيعها فيام بينهــم عماًل داخليًا حمضًا، فال توجهه 
ســلطة دخيلة عليهم أيًا كان وزهنا. وال جيوز كذلك- يف إطار هذا االســتقالل- تأديبيهم إال عىل 
ضوء سلوكهم الوظيفي، والعزهلم إال إذا قام الدليل جليًا عىل انتفاء صالحيتهم، والخفض مدة 
خدمتهم أثنــاء توليهم لوظائفهم، والتعيينهم آلجال قصرية يكــون عملهم خالهلا موقوتًا، وال 
اختيارهم عىل غري أســس موضوعية تكون اجلدارة واالستحقاق مناطها. وجيب بوجه خاص أن 
توفر الدولة لســلطتها القضائية -بكل أفرعها- مايكفيها من املوارد املالية التي تعينها عىل أن تدير 

بنفسها عدالة واعية مقتدره، وإال كان استقالهلا ومًها".
واضح من العرض املتقدم أن القرار بقانون رقم 16 لســنة 2019 ، أهدر متاًما ضامنة عدم القابلية 
للعزل، وتسبب يف عزل عدد كبري من القضاة بام يتنايف وأحكام املواد ) 97 ، 98 ، 99 ، 100( من 
القانون األسايس الفلسطيني ، بام يوجب القضاء بعدم دستوريته ، وهو ما فعلته املحكمة الدستورية 

العليا املوقرة يف الطعن الدستوري املعروض .
- القــرار بقانـون رقـم 16 لسنة 2019 ، أهـــدر احلقـــوق املكتسبـة ، وتعــارض مــع احلاميــة 

الدستوريـة حلـق العمـل .
إصدار مثل هذا القرار ليطبق بأثر مبارش يتضمن بالرضورة رسيانه عىل طائفة استقر مركزها القانوين، 
واكتسبت  حًقا يتمثل يف استمرارهم كقضاة حتى بلوغ سن السبعني يف ظل أحكام قانونية ، كفلت 

محايتها واالحتجاج هبا يف مواجهة الكافة 
ونضع أمام القارئ حالة مماثلة للحالة املعروضة كانت تتعلق بقانون صدر ليحيل أســاتذة اجلامعات 
املرصية الذين بلغوا الســبعني عاًما إىل التقاعد يف حــني أن تقاعدهم قبل صدور هذا القانون مل يكن 
مقيًدا بســن حمددة فكان أن ألغت املحكمة الدســتورية العليا هذا النص يف حكمها الصادر بجلسة 
2002/7/7 يف القضية رقم 131 لســنة 22 قضائية -دســتورية- حيث أوردت - وحيث إنه عن 
النعي بعدم دســتورية نص املادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيام نصت عليه من رسيان 
أحكام هذا القانون " عىل أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أســاتذة متفرغني قبل تاريخ العمل به "، 
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فــإن مؤدى هذا النص- وبعد أن قررت املــادة األوىل من هذا القانون تعديل حكم املادة )121( من 
قانون تنظيم اجلامعات املشار إليه، وكان هذا التعديل يرسي بأثره الفوري املبارش، عىل األستاذ املتفرغ 
ليصبح بقاؤه يف العمل موقوتًا ببلوغه سن السبعني - هو إهناء خدمة األساتذة املتفرغني الذين جاوزوا 
سن السبعني عند العمل بالقانون رقم 82 لسنة 2000، أي إعامل حكم النص الطعني بأثر رجعي عىل 

من كان قد استقام مركزه القانوين كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن السبعني.
وحيث إنه، ولئن كان القانون رقم 82 لســنة 2000، ومن أحكامــه النص الطعني، عند عرضه 
كمرشوع قانون عىل جملس الشعب، قد ُأخذ الرأي النهائي عليه نداء باالسم وحصل عىل األغلبية 
اخلاصة املنصوص عليها يف املادة )187( من الدســتور إلعامل حكمه بأثر رجعي، فإن اســتيفاءه 
هذه الشكلية ال يرتتب عليه، وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة عصمة أحكامه املوضوعية من 

اخلضوع للرقابة التي تبارشها هذه املحكمة عىل دستورية القوانني.
وحيــث إن احلكم املوضوعي الذي تضمنه هذا النص هو إهناء خدمة األســاتذة املتفرغني الذين 
جاوزوا سن السبعني وقت العمل بالقانون 82 لسنة 2000 بعد أن كان قد اكتمل مركزهم القانوين 

كأساتذة متفرغني قبل العمل به.
وحيث إن النعي عىل هذا احلكم املوضوعي بمخالفته للدستور هو نعي صحيح، ذلك أن هذا احلكم 
قد وقع يف محأة املخالفة الدستوريـة من وجهني متساندين، األول: هو أن النطاق الذي يمكن أن يرتد 
إليه األثر الرجعي للقانون، هو ذلك الذي يعدل فيه الترشيع من مراكز قانونية مل تتكامل حلقاهتا، 
وبالتايل مل تبلغ غايتها النهائية متمثلة يف حقوق تم اكتساهبا وصار حيتج هبا تساندًا إىل أحكام قانونية 
كانت نافذة، إذ يف هذا النطاق يبقى املركز القانوين قاباًل للتدخل الترشيعي، تدخاًل قد يزيد أو يزيل 
مــن آمال يبنى عليها صاحب املركز توقعاته، فإذا تقرر األثــر الرجعي يف غري هذا النطاق، وامتد 
إىل إلغاء حقوق تم اكتســاهبا فعاًل وصارت لصيقة بأصحاهبا، وفقًا ألحكام قانونية كفلت محايتها 
واالحتجاج هبا يف مواجهة الكافة، كأثر لنفاذ هذه األحكام، فإن األثر الرجعي للقانون يكون بذلك 
قــد حتول إىل أداة إلهدار قوة القوانني الســابقة ومكانتها من االحرتام الذي جيب كفالته هلا طوال 
الفرتة التي كانت نافذة فيها وهو األمر الذي يتصادم مع أحكام املادتني )64، 65( من الدســتور 

اللتني تنصان عىل أن - سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة - وأن - ختضع الدولة للقانون.
أما الوجه الثاين ملخالفة النص الطعني للدســتور، فهو مساســه بإحدى احلريات األساسية التي كفلها 
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الدستور للمواطنني كافة وهي حرية البحث العلمي، ذلك أن هذه احلرية هي من احلريات التي ال تنفصل 
وال تنفصم عن شخص الباحث العلمي، فال مفارقة بينها وبينه وال يتصور هلا كيان أو وجود استقالاًل 
عنــه، وإذا كان جوهر هذه احلرية هو مطلق احلرية عىل نحو غري هنائي، ألن أي قيد عليها مهام هان، إن 
هو إال نفي هلا، وأية عقبة يف طريقها ولو َضؤَلت ليســت إال عدوانًا عليها، والزم ذلك أن إعامل حكم 
النص الطعني بأثر رجعي يف حق جمموعة من األســاتذة املتفرغني - بحسباهنم باحثني علميني - وهم 
بذلك حمور وكيان حرية البحث العلمي، وإهناء خدمتهم بعد كسبهم للحق يف البقاء يف خدمة اجلامعات 
بعد سن السبعني، هو أمر من شأنه زعزعة أوضاعهم العملية، وزلزلة كياناهتم العلمية، وهو ما يتصادم 
مع نص املادة )49( من الدســتور الذي مل يكتف بكفالة حرية البحث العلمي للمواطنني قاطبة، وعىل 
نحو مطلق، وبال أي قيد، وإنام أضاف إىل ذلك تقرير التزام عىل الدولة بتوفري وسائل التشجيع الالزمة 
لتحقيــق حرية البحث العلمي، تقديرًا من املرشع الدســتوري بأن ثمرة هذه احلرية هي التقدم العلمي 
كمفتاح أمل واحد ووحيد الستعادة مرص مكاهنا ومكانتها احلضارية، فإذا جاء النص الطعني واستبدل 
بكفالة وســائل تشــجيع البحث العلمي، زعزعة وزلزلة أوضاع فئة بارزة من الباحثني العلميني، فإنه 

يكون قد خالف موجبات الدستور، ويتعني القضاء بعدم دستوريته يف نطاق ما وقع فيه من خمالفة".
مالحظـات ختاميـة عىل احلكــم حمـل التعليق:

أواًل: كانت األوىل باملحكمة املوقرة أن حتدد نطاق الدعوى يف القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 
دون القرار بقانون رقم 17 لســنة 2019 الذي مل يأخذ حظه من البحث لتصل املحكمة يف النهاية 
إىل رد الطعن، بام يعني أن هذا القرار بقانون موافًقا لكل أحكام الدستور ، وهو بمثابة حتصني هلذا 

القرار من الطعن عليه بعدم الدستورية مستقباًل.
ثانًيا : نعتقد صواب ما انتهي إليه الرأي املخالف يف خصوص القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 .

ثالًثا: الذي طرح أمامنا " من واقع احلكم حمل التعليق " أن الطعن أقيم من ستة عرش قاضًيا ، ومع 
ذلــك ورد بمدونات احلكم يف أكثر من موضع عبارة "اجلهــة الطاعنة " وال ندري من هي اجلهة 

الطاعنة ، فالطاعنني " أفراًدا" وليسوا جهة .
رابًعا : منطوق احلكم الدســتوري دائاًم يكون " عدم دستورية املادة ..أو عدم دستوريته فيام تضمنته أو 
فيام مل يتضمنه النص دون إبداء أســباب داخل املنطوق . ومنطوق احلكم كان األفضل أن يكون "عدم 
دستورية القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 دون اإلضافة الواردة " لعدم مرشوعية القرار بقانون السابق 
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لعدم تقيد املرشع باألصول واإلجراءات والشكليات املنصوص عليها يف املواد )97 ، 98(، 99 ، 100) 
من القانون األسايس ، وليس للمالءمة أو عدم املالءمة الواردة فيه بشأن املادتني الثانية والثالثة منه".

إذ هذه العبارات مجيعها ال تصلح باملنطوق، وإنام هي أسباب يتضمن إيرادها يف موضعها من احلكم، 
واملنطوق يكون مع األسباب املرتبطة به والتي ال تقبل التجزئة كاًل واحًدا .

فيكفي أن تورد املحكمة املنطوق فقط، واألسباب تكون يف موضعها .
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احلكم الصادر عن حمكمة اإلستئناف الرشعية يف 
خان يونس رقم 177 لسنة 2019 والتعليق عليه

وموضوعه احلبس حتى االذعان
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تعليق عىل قضاء حمكمة االستئناف الرشعية بخان يونس

يف االستئناف الرقيم 177 لسنة 2019

حممد عبد الفتاح عبد الرب
ُمستشار ُمساعد بمجلس الدولة املرصي

ام وأن النصوص - كام هو معلوم  كأي جهد برشي قد يطال النقص أو القصور عمل امُلرشع، ســيَّ
- تتناهــى بينام الوقائــع ال تتناهى. فضاًل عن أن امُلرشع ال يعمل يف العدم وال يصوغ نصوصه من 
فراغ، بل يرصد ما يســتجد من ظواهــر اجتامعية واقتصادية وما يطرأ من ظروف سياســية عىل 
الصعيد الوطني، ثم بعد ذلك ينهض إىل التدخل - بوسائله الترشيعية - استجابًة وتفاعاًل مع هذه 
امُلستجدات، وهي عملية تستغرق بعضًا من الوقت ريثام تتشكل فلسفته الترشيعية فتثمر عن أفكار 

وحلول ُيمكن إفراغها يف قالب قانوين يتصف بالعمومية والتجريد.
وعمومــًا ُتقاس كفــاءة أي جهاز ترشيعي بالقدر الذي تتقلص فيه دائرة ما يكشــف عنه التطبيق 
العمــيل للنصوص الترشيعية من نقص أو قصور عن اإلملام بأوســع نطاق من الفروض الواقعية 
ّك كفاءة امُلرشع هو قدرته عىل استرشاف املستقبل وَصْوغ نصوص  امُلتصورة، بعبارة أخرى فإن حِمَ
قانونية - فضاًل عن اكتامل تناوهلا لكافة جوانب ما تنظمه من مسائل - تبقى طوياًل بحيث تستوعب 

ما يفرزه الواقع العميل من إشكاليات قانونية ُمتجددة. 
وبالنظر إىل ُبطء املسار الترشيعي وتأخره يف كثري من األحيان عن مسايرة ُسنَّة التطور، ينوء القضاء 
بعبٍء ثقيٍل يف َسّد هذه الفجوة وتدارك ما يشوب البناء القانوين من خلل؛ فالطبيعة امُلتسارعة للعمل 
القضائي ال حتتمل تربص اســتجابة املرشع بالتدخل لوضع حلول ترشيعية ملا يكشف عنه التطبيق 

العميل من أوجه نقص تدمغ العمل الترشيعي أو ما يستجد من فروض مل يتصورها املرشع. 
ومن هذا يتبني أن دائرة نشاط القايض أوسع من دائرة نشاط املرشع، وأقرب منها إىل واقع احلياة. فاملرشع 
يضع من عٍل القواعد العامة للقانون ليحكم هبا سلوك األفراد. ولكن هذه القواعد ال تأيت كاملة أبدًا، بل 
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هي تتسم بالنقص حتاًم. وهو نقص يكتشفه القايض عندما يبارش وظيفته يف احلكم بالعدل بني الناس"(118).
وإذا كانت القاعدة األصولية تقيض بأنه ال اجتهاد مع النص، فال شك أنه مع غياب األخري فال مفر 
أمام القايض من االجتهاد وإال ُعدَّ ُمنِكرًا للعدالة. واجتهاد القضاء يف استكناه فلسفة املرشع وفهم 

مقاصده وصواًل حلكم القانون يف مسألة غاب فيها النص أمر غاية يف الدقة. 
َنة((119) عملية شاقة تقف دوهنا عقبات  فالبحث يف مصادر القاعدة القانونية غري الترشيعية )غري امُلَقنَّ
كثــرية حاصلها عدم القدرة عىل االتفاق عىل مضمــون ثابت هلا. وإذا كانت النصوص الترشيعية 
ليســت بمنأى عن االختالف حول مضامينهــا، إال أن إفراغ حكم القانون يف عبارات حُمددة هبذه 

النصوص يقلل إىل حٍد بعيد من احتامل حصول هذا االختالف. 
وقبل إجالة البرص يف مصادر القاعدة القانونية غري الترشيعية ينبغي أن َيْسَتْنِفد القايض وسائل التفسري 
الترشيعــيstatutory construction ؛ إذ قد جيد فيها مــا يكفيه َمؤونة البحث يف هذه املصادر مع ما 
يالزم هذا البحث من صعوبات. ومرة أخرى فالتفسري الترشيعي عملية فنية هلا أصوهلا وقواعدها، 
ويف ذات اآلن فهي صنعة دقيقة تفرتض التمتع بَمَلكات قانونية لفهم النصوص ومحلها عىل الوجه 

الذي رمى إليه املرشع(120).
فــإذا كان النص غري واضح لعيب فيه، كغمــوض أو تناقض أو نقص، وجب عىل امُلَفرسِّ أن يتبني 
إرادة املرشع احلقيقية من وراء النص املعيب، وهذا هو التفســري. وله طرق خمتلفة يمكن تقسيمها 

إىل قسمني:

118  سمري عبد السيد تناغو " النظرية العامة للقانون - 1999 - صـ744.
119 خلََّص بعض الفقه املرصي مصادر القانون غري الترشيعية يف أربعة مصادر: 1( العرف وتلحق به العادة، 2) 
الدين، 3( القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وأخريًا 4( الفقه والقضاء. عبد الرزاق السنهوري، أمحد حشمت 

أبو ستيت  أصول القانون أو املدخل لدراسة القانون  1950  صـ82.
120 ”Where a literal import of the language of a statute shows that words have been omitted that should have 

been in the statute in order to carry out its intent and spirit, clearly ascertainable from the context, the court 
may supply the omission to make the statute conform to the obvious intent of the legislature or to prevent 
the act from being absurd. This rule is a corollary of the principle that what is within the spirit of the law is 
as much a part of it as what is written pursuant to which an apparent omission in an interpretation purely 
literal of the language used may be remedied by adhering to its avowed objective and intent. The court 
cannot, however, supply what it thinks the legislature would have supplied had its attention been called to 
the omission, as that would be judicial legislation.”  Ruben E. Agpalo, Statutory Construction, 143 (2003).
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طرق داخلية ينطوي عليها الترشيع نفسه فال يلتمس امُلَفرسِّ هاديًا من عنرص خارجي عن الترشيع 
 ،)à fortiori(  واالستنتاج من باب أوىل ،)analogie( ومن أهم هذه الطرق االستنتاج بطريق القياس
واالستنتاج من مفهوم املخالفة à contrario، وتقريب النصوص املتعلقة بموضوع واحد من بعض.

طرق خارجية وفيها يســتند امُلَفرسِّ عىل عنرص خارجي عن الترشيع نفسه، ومن ذلك االستناد إىل 
حكمة الترشيع، واالسرتشــاد باألعامل التحضريية، واالسرتشاد بالعادات، والرجوع إىل املصدر 

التارخيي للترشيع.(121)
فــإذا ما تعثرت جهود القايض يف التعرف عىل حكم القانون يف مســألة معينة - ال نص فيها - من 
ه  النص ذاته بوسائل التفسري الترشيعية، مل يعد أمامه سوى اللجوء إىل مصادر القانون األخرى، َعلَّ
فه سكوت املرشع عن النص عىل  جيد فيها ما يســد الفراغ الترشيعيstatutory omission  الذي َخلَّ

حكم القانون يف هذه املسألة.
وعــىل أي حال، فال جيب أن يَتَفلَّت اجتهاد القايض - يف البحث عن حلول قانونية للحاالت التي 
أجدب الترشيع فيها عن نص ينظمها - من احلدود الدستورية التي يتَسيََّج هبا النظام القانوين للدولة 
ككل، وهي احلدود التي يستظل هبا العمل الترشيعي والعمل القضائي معًا، والتي حتجز لكل منهام 

جمااًل خاصًا ال تتقاطع دوائره بافتئات بل تتساند يف تكامل(122).

عبد الرزاق السنهوري، أمحد حشمت أبو ستيتمرجع سابقصـ243، 244.  121
القاعدة  مصادر  من  وراءه  فيام  البحث  أو  القانوين  النص  تفسري  صالحية  من  املوضوع  قايض  يملكه  ما  عالوة   122
القانونية األخرى لبيان حكم القانون يف مسألة بعينها، يملك القايض الدستوري صالحية القضاء بعدم دستورية 
نص ما فيام مل يتضمنه من حكم معني ال يكتمل التنظيم القانوين ملوضوع ما إال به، فيام ُيعرف بالرقابة الدستورية 
يتجسد يف صورة نقص  الذي  الترشيعي( -  )السكوت  اإلغفال  خُمالفة هذا  إىل  استنادًا  الترشيعي،  اإلغفال  عىل 
يشوب الترشيع - لنص دستوري بعينه. وتطبيقًا لذلك - عىل سبيل املثال - قضت املحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية عُجز الفقرة األوىل من املادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 )يف شأن تنظيم هدم املباين واملنشآت 
غري اآليلة للسقوط واحلفاظ عىل الرتاث املعامري(، والتي تنص عىل أن »حُيظر الرتخيص باهلدم أو اإلضافة للمباين 
واملنشآت ذات الطراز املعامري املتميز املرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تارخيية أو التي متثل حقبة تارخيية أو 
التي تعترب مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم اإلخالل بام ُيستحق قانونًا من تعويض«، وذلك فيام مل يتضمنه من حتديد 
قواعد وضوابط تقدير التعويض امُلقرر به ورصفه مُلستحقيه [املحكمة الدستورية العليا بمرص - القضية رقم 39 
لسنة 39 ق«د« - جلسة 2 مارس 2019]. »ومن حيث إن املقرر يف قضاء املحكمة الدستورية العليا أن كل خمالفة 
للقانون يتعني تقويمها. كام أن الدستور يكفل لكل حق أو حرية نص عليها احلامية من جوانبها العملية، التي تتمثل 
إنفاذها رشطًا لالنتفاع هبا يف الصورة  التي يوفرها الدستور حلقوق املواطنني وحرياهتم، والتي يعترب  يف الضامنة 
التي تصورها الدستور نطاقًا فاعاًل هلا، وهذه الضامنة ذاهتا هي التي يفرتض أن يستهدفها املرشع، وأن يعمل عىل 
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وقد خَلَّص املرشع املرصي كل ما تقدم يف املادة األوىل من القانون املدين املرصي رقم 131 لســنة 
1948م وذلك بنصه عىل أن )1( ترسي النصوص الترشيعية عىل مجيع املســائل التي تتناوهلا هذه 
النصــوص يف لفظها أو يف فحواها. )2( فــإذا مل يوجد نص ترشيعي يمكن تطبيقه، حكم القايض 
بمقتىض العرف، فإذا مل يوجد، فبمقتىض مبادئ الرشيعة اإلسالمية، فإذا مل توجد، فبمقتىض مبادئ 

القانون الطبيعي وقواعد العدالة.(123)
وتطبيقًا لنص الفقرة األوىل من املادة األوىل من القانون املدين السابقة قضت حمكمة النقض بأنه من 
املقرر وفقًا حلكم املادة األوىل من القانون املدين أن النصوص الترشيعية إنام ترسي عىل مجيع املسائل 
التي تتناوهلا يف لفظها أو يف فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، وامُلراد 
بمفهــوم النص هو داللته عىل يشء مل ُيذكر يف عبارته وإنــام ُيفهم من روحه، فإذا كان النص تدل 
عبارته عىل حكم يف واقعة اقتضت هذا احلكم ووجدت واقعة أخرى مساوية هلا يف علة احلكم أو 
أوىل منها بحيث يمكن تفهم هذه املســاواة أو األولوية بمجرد فهم اللغة من غري حاجة إىل اجتهاد 
أو رأي، فإن مؤدى ذلك أن ُيفهم أن النص يتناول الواقعتني وأن حكمه يثبت هلام لتوافقهام يف العلة 

حتقيق وسائلها من خالل النصوص القانونية التي ينظم هبا هذه احلقوق وتلك احلريات، ورشط ذلك أن يكون 
فإذا  العملية،  قيمتها  التي هلا شأن يف ضامن  أجزائها  احليوية، وأن حييط بكل  كافاًل مبارشهتا يف جماالهتا  تنظيمها 
نظمها املرشع تنظياًم قارصًا بأن أغفل أو أمهل جانبًا من النصوص القانونية التي ال يكتمل هذا التنظيم إال هبا، كان 
ذلك إخالالً بضامنتها التي وفرها الدستور هلا، بام ُيعد خمالفة دستورية« [املحكمة الدستورية العليا بمرص  القضية 
رقم 213 لسنة 32 ق«د« جلسة 6 أبريل 2014] - مُلراجعة احلكمني السابقني ُيمكن زيارة موقع البوابة القانونية 

http://www.tashreaat.com )ترشيعات(
فهو  املرشع، ولذلك  »ليس من طبيعة عمل  بنص ترشيعي  القانون  أن حتديد مصادر  إىل  الفقه  أشار بعض    123
طريق  عن  القانونية  للقواعد  احلقيقية  املصادر  تقيص  الباحث  يقيد  ال  فإنه  املجاوزة،  أو  بالقصور  اتسم  إذا 
املادة األوىل من  الفقه أن نص  املختلفة«، وارتأى ذات  الظواهر  البحث عن أسباب  املتبع يف  العلمي  املنهج 
تقويمية،  سلوكية  قاعدة  يضع  ولكنه  القانون،  مصادر  عن  تقريرية  علمية  قاعدة  يضع  »ال  املدين  القانون 
ينرصف التكليف الوارد هبا إىل القايض يف املسلك الواجب عليه اتباعه فيام يتعلق باملصادر التي يستقي منها 
 .. القانون هو  أن »حتديد مصادر  أمامه«، وأضاف  تعرض  التي  املنازعات  بتطبيقها عىل  يقوم  التي  القواعد 
عمل علمي يستمد قواعده من الواقع، وليس فقط من نصوص الترشيع. فهذه النصوص قد تعترب عنرصًا من 
عنارص الواقع، ولكنها ال تستغرق الواقع كله«. ورفض نفس الفقه اعتبار مبادئ الرشيعة اإلسالمية من بني 
مصادر القانون، بقالِة أهنا »من املبادئ العامة التي ُتستنبط منها القواعد القانونية الوضعية التي تصدر بطريق 
الترشيع«، كام رفض اعتبار القانون الطبيعي وقواعد العدالة من مصادر القانون بحجة أهنام »ُيعربان عن جوهر 
امُلنشئة هلذه  القانون وال يعتربان من مصادره.«، وخلص يف النهاية إىل أن مصادر القانون  بمعنى األسباب 

القواعد - تتلخص يف الترشيع والعرف والقضاء. سمري عبد السيد تناغو  مرجع سابق  صـ232، 233.
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سواء كان مساويًا أو أوىل ويسمى مفهوم املوافقة أو املفهوم من باب أوىل.(124)
وقضت أيضًا بأن تفسري النصوص القانونية امُلراد تطبيقها عىل واقعة الدعوى املطروحة عىل املحكمة 
هو من صميم عملها وأوىل واجباهتا للوصول إىل معرفة حكم القانون فيام هو معروض عليها. وأن 
إعامل التفسري اللغوي أو اللفظي للنص باستنباط املعنى الذي أراده الشارع من األلفاظ والعبارات 
التي يتكون منها النص سواء من عباراته أو إشارته أو داللته. فإذا تعذر عىل القايض الوقوف عىل 
قصد املرشع عن طريق التفســري اللغوي فقد تعينه عىل الكشــف عن هذا القصد عنارص خارجية 
غري مســتمدة من الدالالت املختلفة للنص كاألعامل التحضريية واملصادر التارخيية واحلكمة من 
النص واجلمع بني النصوص. وأن التفســري جيب أن يتوخى الكشــف عــن املعنى أو املعاين التي 
ينطوي عليها النص اختيارًا للحّل األقرب إىل حتقيق العدالة باعتباره احلّل املناســب الذي أوجب 

القانون إعامله.(125)
     وتطبيقًا لنص الفقرة الثانية من املادة األوىل من القانون املدين ذهبت حمكمة النقض إىل أن نص املرشع 
يف املــادة 101 من قانون اإلثبات املقابلة للامدة 405 مــن القانون املدين عىل أن »األحكام التي حازت 

حمكمة النقض املرصية يف الطعون أرقام : 5051 لسنة 63 قضائية  جلسة 13 مارس 2001؛ 11395 لسنة   124
78 قضائية  جلسة 12 يناير 2010؛ 2355 لسنة 82 قضائية  جلسة 13 فرباير 2014؛ واملحكمة اإلدارية 
العليا املرصية يف الطعن رقم 8858 لسنة 56 قضائية عليا  جلسة 24 نوفمرب 2012 - ُيراجع املوقع الرسمي 

ملحكمة النقض املرصية
 http://www.cc.gov.eg  

وموقع شبكة قوانني الرشق  
.https://www.eastlaws.com  

ومن قضاء جملس الدولة املرصي يف هذا السياق ما قضت به املحكمة اإلدارية العليا من أنه وإذ »مل يتضمن قانون   
بتحديد  امللغي الحقًا( نصًا رصحيًا   - 1978 47 لسنة  بالقانون رقم  بالدولة )الصادر  املدنيني  العاملني  النظام 
السلطة املختصة باإلحالة إىل التحقيق أو اإلحالة إىل املحاكمة التأديبية، إال إنه ليس هناك شك يف أن هذه السلطة 
ال ينبغي أن ُيرتك أمرها ُفُرطًا، يامرسها كل أحد من السلطات اإلدارية الصغرية. واستدعاء أقرب القواعد حلكم 
هذا املوضوع يقتيض القياس عىل أحكام املادة رقم )82( من القانون املذكور، التي حددت أصحاب االختصاص 
بالترصف يف التحقيق، باعتبار أن اإلحالة إىل التحقيق والترصف فيه مها إىل احتاد العلة أقرب.« )الطعن رقم 302 
لسنة 34 ق.ع  جلسة 17 ديسمرب 1994( [ُمشار إليه بمجموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية 

العليا يف ربع قرن )الفرتة من 1991/10/1 إىل 2016/9/30( )اجلزء الرابع( صـ2964.
125 حمكمة النقض املرصية  الطعن رقم 814 لسنة 72 قضائية جلسة 25 فرباير 2014 - ُيراجع املوقع الرسمي 

ملحكمة النقض املرصية
.http://www.cc.gov.eg  
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قــوة األمر املقيض تكون حجة فيام فصلت فيه من احلقوق، وال جيوز قبول دليل ينقض هذه احلجية ... 
وتقيض املحكمة هبذه احلجية من تلقاء نفســها« ُيعد خروجًا عىل األصل الذي يعطي ملحكمة املوضوع 
الســلطة التامة يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير أدلتها واملوازنة بينها ثم األخذ بام تقتنع به واطراح ما 
عداه بأســباب ســائغة بام يف ذلك األدلة التي سبق طرحها يف دعوى سابقة، ألن تقدير األدلة يف ذاته ال 
حيــوز حجية، إال أن النــص ألزم املحكمة - مهام كان اقتناعها - بأال تقيض يف دعوى عىل خالف حكم 
أخر ســبق أن صدر بني اخلصوم أنفســهم وحاز قوة األمر املقيض، وذلك محاية للنظام القضائي ومنعًا 
لتضارب األحكام وجتديد املنازعات وتأبيدها حســبام أفصحت املذكرة اإليضاحية للقانون املدين ... 
أما إذا فات هذا الغرض األصيل بأن صدر حكامن متناقضان يف نزاع بذاته وبني اخلصوم أنفسهم وإزاء 
خلو الترشيع والعرف من حكم ُمنظم لتلك احلالة فإنه إعاماًل للفقرة الثانية من املادة األوىل من القانون 
املدين تعني اللجوء ملبادئ الرشيعة اإلســالمية، ومؤداها أنه إذا سقط األصل ُيصار إىل البدل وال حجية 
مع تناقض، فإذا تناقض متســاويان تساقطا ومتاحيا ووجب الرجوع لألصل باسرتداد حمكمة املوضوع 
لســلطتها يف الفصــل يف النزاع عىل هدى من األدلة املطروحة حتقيقــاً للعدالة دون تقيد بأي من هذين 
احلكمني. وعىل ذلك فال وجه للرأي الذي يعتد باحلكم األســبق بمقولة أنه األوىل ألنه مل خيالف غريه 
وال للحكــم الالحق لتضمنه نزول املحكوم له عن حقه يف الســابق، بل األوىل هو العودة لألصل بأن 

يتحرى القايض وجه احلق يف الدعوى عىل ضوء األدلة املطروحة.(126) 
وعىل ما يبدو فقد تأثر امُلرشع الفلسطيني بسابقه املرصي بنصه يف املادة األوىل من القانون املدين الفلسطيني 
رقم 4 لسنة 2012م عىل أن -1 ترسي نصوص هذا القانون عىل مجيع املسائل التي تتناوهلا يف لفظها أو 
يف فحواها. -2 إذا مل جيد القايض نصًا ترشيعيًا يمكن تطبيقه حكم بمقتىض مبادئ الرشيعة اإلسالمية 

فإذا مل توجد فبمقتىض العرف، فإذا مل يوجد فبمقتىض مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
وُيالحــظ عىل النص األخري تطابق صياغته تقريبًا مع صياغة املرشع املرصي يف القانون املدين، مع 
اختالف وحيد هو تقديم املرشع الفلسطيني ملبادئ الرشيعة اإلسالمية عىل العرف، وهو اختالف 
غري جوهري بالنظر لرتاجع دور العرف كمصدر للقانون يف الدولة احلديثة، فضاًل عن صعوبة قيام 

عرف خُمالف ملبادئ الرشيعة اإلسالمية يف الدول ذات األغلبية امُلسلمة.

ُيراجع املوقع   - 2007 10 سبتمرب  76 قضائية جلسة  2204 لسنة  النقض املرصية  الطعن رقم  )( حمكمة   126
الرسمي ملحكمة النقض املرصية

.http://www.cc.gov.eg 
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بعد أن فرغنا من َعْرض ما تقدم من مبادئ، نتحول ملناقشــة وقائع الطعن موضوع التعليق املاثل، 
ثم نردف بتطبيق ما افتتحنا به التعليق من مبادئ عىل هذه الوقائع.

واملســألة القانونية امُلثارة هبذا التعليق تتلخص يف التساؤل عن مدى جواز أن يقوم القايض بتعدية 
فه سكوت املرشع الوطني عن بيان  َحّل قانوين أجنبي إىل نزاع أمامه َسّدًا للفراغ الترشيعي الذي َخلَّ
حكم القانون يف املسألة موضوع هذا النزاع!!                                                                                      

تتلخص وقائع الطعن املاثل يف صدور حكم وجاهي عن حمكمة دير البلح الرشعية التابعة لديوان 
القضاء الرشعي بالســلطة القضائية بفلسطني بتاريخ 2018/5/30م يف مادة من مواد األحوال 
الشخصية بإلزام أحد األشخاص بتمكني من كانت تربطه هبا عالقة زوجية من استضافة ومشاهدة 
صغارمها يف األوقات وللمدد امُلحددة هبذا احلكم. وعقبت املحكمة بأنه جيب عىل اجلهة التي ُيناط 
هبا التنفيذ أن تبادر إليه متى ُطلب منها وعىل كل سلطة وكل قوة أن تعني عىل إجرائه ولو باستعامل 

القوة اجلربية متى ُطلب منها ذلك طبقًا لنصوص القانون.
وعــىل ما يبدو من األوراق فقد تراخى امُلكلف بالتنفيذ )املحكوم ضده( عن تنفيذ مضمون احلكم 
الســابق، فأقامت طالبة التنفيذ دعواها يف القضية التنفيذية رقم 2018/137م بطلب تنفيذ حكم 
مشاهدة واستضافة الصغار، كان عىل أثرها أن صدر حكم بحبس امُلنفذ ضده حتى اإلذعان بتاريخ 
2019/3/20م، فــام كان من األخري إال أن تقدم بطلب أمــام قايض التنفيذ بمحكمة دير البلح 

الرشعية إللغاء تنفيذ احلكم الصادر ضده، وهو الطلب الذي تم رفضه بتاريخ 2019/5/9.
وقد نعى امُلنفذ ضده  بصحيفة طعنه أمام حمكمة االستئناف الرشعية بخان يونس التابعة للمجلس 

األعىل للقضاء الرشعي عىل احلكم السابق خُمالفة القانون استنادًا إىل مجلة من احلجج:
أن احلكم الصادر بحبس امُلنفذ ضده حتى اإلذعان صدر خارج االختصاص الوظيفي لقايض التنفيذ 
وذلك بســبب الفراغ الترشيعي يف قانون التنفيذ الفسطيني رقم 23 لسنة 2005م، ولعدم صدور أي 
تعميامت تذكر من رئيس املجلس األعىل للقضاء الرشعي بجواز إصدار احلكم بذلك أو العمل بموجبه.

ال جيوز تقييد حرية املواطنني بحبسهم إال بنص رصيح، كام أن املحكمة العليا مل تقر قرارات احلبس 
حتى اإلذعان يف غري األمور املالية.

حدود التنفيذ هي أموال املدين فقط عماًل باملادة 40 من قانون التنفيذ امُلشار إليه.
االختصاص الوظيفي ُمنعقد للنيابات العامة إن ثبتت خُمالفة امُلنفذ ضده األحكام واألوامر املرشوعة 



أحكام صادرة عن حمكمة اإلستئناف الرشعية يف خان يونس

152

عماًل باملادة 2 من قانون التنفيذ الفلسطيني التي نصت عىل أن ُيعاقب بالعقوبة امُلقررة يف القوانني 
اجلزائية من يقوم بُمامنعة القائم بالتنفيذ باملقاومة والتعدي. ...

استناد احلكم إىل قرارات بقوانني غري ُمطبقة بقطاع غزة جتيز احلبس حتى اإلذعان يف تسليم األوالد 
ألمهم، وهو ما ينطوي عىل خمالفة دستورية، إذ يستقل كل قطر بقوانينه امُلطبقة فيه، وَمّد هذا التطبيق 

إىل النزاع املاثل قرار سيادي ال ختتص املحاكم الرشعية بإصداره.
أن األصل فيام مل يرد به نص أن تصدر اللوائح اخلاصة بتنظيمه من قبل املحكمة العليا الرشعية واملجلس 
األعىل للقضاء الرشعي للعمل بموجبها لتكون ضابطة للمستجدات من األمور ومستند قانوين هلا ولو مؤقتًا.

وبتاريــخ 2019/6/18م أصدرت حمكمة االســتئناف الرشعية بخان يونــس حكمها بقبول 
االستئناف شكاًل ويف املوضوع بالتصديق عىل احلكم امُلستأنف ملوافقته للوجه الرشعي والقانوين، 

وَرّد أسباب االستئناف ملخالفتها للسوابق القضائية. 
وكان مما جاء بأسباب حكمها أن قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م قد خال من تنظيم حلالة امتناع امُلنفذ 
ضده عن تسليم الصغري يف دعاوى احلضانة واملشاهدة واالستضافة، وحيث أن القرار بقانون رقم 17 
لسنة 2016م بشأن التنفيذ الرشعي امُلطبق يف حمافظات الوطن الشاملية قد عالج هذه احلالة يف املادة 15 
منه والتي نصت عىل أنه  ... جيوز حبس املحكوم عليه إىل حني إذعانه عند االمتناع عن تســليم الصغري 
أو عدم االلتزام بتنفيذ حكم املشاهدة أو االستضافة أو االصطحاب، وذلك بناء عىل طلب املحكوم له.
وأضافت املحكمة بأســباب حكمها أنه ومن حيث إن البند الرابع من املادة 22 من قانون التنفيذ 
وتعديالته رقم 25 لسنة 2007م امُلطبق باململكة األردنية اهلاشمية ينص عىل أنه للدائن أن يطلب 
حبــس مدينه دون حاجة إلثبات اقتداره يف احلاالت اآلتية ... االمتناع عن تســليم الصغري الذي 
عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم االلتزام بتنفيذ حكم امُلشاهدة، وجُيدد حبسه تلقائيًا حلني اإلذعان.     
واختتمت املحكمة أســباهبا باإلشارة إىل أنه جيوز لقايض املوضوع - بام له من سلطة قضائية - أن 
يســتند يف أحكامه القضائية إىل مواد قانونية وسوابق قضائية ُمطبقة يف بلدان أخرى يف حال الفراغ 

الترشيعي املحيل للفصل يف نزاع قائم، خلوصًا إىل ما انتهت إليه من تأييد احلكم امُلستأنف.
وبُمطالعة قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005م نجده قد أجدب عن بيان حكم رصيح  يف 
شأن امتناع أحد األبوين عن تسليم من حتت يده من الصغار لألخر ملشاهدهتم أو استضافتهم. وال 
شك أن هذا السكوت الترشيعي سيرتتب عليه تفريغ األحكام القضائية الصادرة بااللزام بالتسليم 
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للرؤية واالستضافة من كل قيمة عملية هلا. ومن ثم كانت احلاجة ماسة إىل البحث عن حّل قانوين 
هلذا الفراغ الترشيعي، إما بتفسري نصوص قانون التنفيذ تفسريًا يضع حالًّ مقبواًل رشيطة أال يصل 
توسع القايض يف تفســريه للنصوص إىل َحّد إضافة حكم جديد ال حتتمله نصوص القانون، وإما 

بالبحث عن هذا احلّل لدى مصدر غري ترشيعي للقاعدة القانونية. 
وقبل مناقشة احلّل الذي آثرت املحكمة يف الطعن املاثل العمل به، واملتمثل يف تعدية حكم جاءت 
به نصوص قانونية ُمطبقة يف اختصاصات قضائية أجنبية قررت احلبس حتى اإلذعان، نرى البحث 
فيام إذا كان بمقدور القايض استنباط هذا احلكم من طريق تفسري نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني 

القائمة ويف احلدود وبالضوابط التي تقرها قواعد التفسري الترشيعي.
أواًل: استنباط جواز احلبس لإلكراه باستخدام قواعد التفسري الترشيعي

تنص املادة رقم )2( من قانون التنفيذ الفلســطيني رقم 23 لسنة 2005م يف فقرهتا الرابعة عىل أن 
.. يعاقب بالعقوبة املقررة يف القوانــني اجلزائية من يقوم بمامنعة القائم بالتنفيذ باملقاومة والتعدي 

وكذلك رجال الرشطة الذين ال يقومون بواجبهم إذا طلب منهم.
وتنــص املادة )3( مــن ذات القانون عىل أن  خيتص قــايض التنفيذ بالفصــل يف مجيع منازعات 
وإشكاالت التنفيذ وبإصدار القرارات واألوامر املتعلقة به، وإلغاء احلجز وَفّكه عىل أموال املدين 
وبيع األموال املحجوزة، كام خيتص بإصدار األمر بالقبض عىل املنفذ ضده وحبسه وفقًا ملا هو مقرر 

يف هذا القانون. ..
وتنص املادة )21( من ذات القانون عىل أن التنفيذ املعجل بغري كفالة واجب بقوة القانون لألحكام 
الصادرة بتســليم الصغري أو رؤيته، أو بأجرة احلضانة أو الرضاع، أو املســكن للزوجة، أو النفقة 

للمطلقة أو لألبناء أو للوالدين.
وتنص املادة )49( من ذات القانون عىل أنه ال جيوز احلجز عىل ما حيكم به القضاء من املبالغ املقررة 
أو املرتبــة مؤقتًا للنفقة أو الرصف منها يف غرض معــني، وال عىل األموال املوهوبة أو املوىص هبا 

لتكون نفقة إال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
وتنص املادة )50( من ذات القانون عىل أن األموال املوهوبة أو املوىص هبا مع اشرتاط عدم جواز 
احلجــز عليها ال جيوز حجزها من دائني املوهوب له أو املوىص له، الذين نشــأ دينهم قبل اهلبة أو 

الوصية - إال لدين نفقة مقررة وبمقدار الربع.
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وتنص املادة )63( من ذات القانون عىل أنه ال جيوز تنفيذ االلتزامات التي ال يكون حملها مبلغًا من 
النقود جربًا إال إذا كان ذلك ممكنًا قانونًا.

وتنص املادة )64( من ذات القانون يف فقرهتا األوىل عىل أنه إذا مل يذعن املدين يف الســند التنفيذي 
ويســلم برضاه اليشء املعني واجب التسليم ومل يكن ذلك اليشء ظاهرًا للعيان، وعجز املدين عن 
تقديم أدلة كافية عىل تلفه أو هالكه أو ضياعه، جيوز حبســه وفقــًا إلجراءات احلبس املنصوص 

عليها يف هذا القانون. ..
وتنص املادة )65( من ذات القانون يف فقرهتا األوىل عىل أنه يف االلتزام بعمل يشء إذا امتنع املدين 

عن العمل تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا العمل عىل نفقة املدين. ..
وفيام يتعلق بحق االمتياز عىل أموال املدين نصت املادة )148( من القانون املذكور عىل أن-1 يكون 
حق االمتياز عامًا إذا كان شاماًل أموال املدين كلها، وخاصًا إذا تعلق بقسم منها. -2 يستويف أصحاب 
الديون الذين هلم حق االمتياز العام ديوهنم من أموال املدين مجيعها ترجيحًا عىل غريهم من الدائنني بام 
ال يتعارض مع أصحاب الديون اخلاصة. -3 يستويف أصحاب الديون الذين هلم حق االمتياز اخلاص 
ديوهنم من أموال املدين الذي تعلق هبا حق االمتياز وليس هلم حق امتياز عىل غريها من أموال املدين.
 وتنص املادة )149( من ذات القانون يف فقرهتا األوىل عىل أن -1 الديون املمتازة امتيازًا عامًا هي: 

أ( نفقة الزوجة واألوالد والوالدين املحكوم هبا. ....
وتنص املادة )161( من ذات القانون عىل أنه ال حاجة لطلب إثبات اقتدار األشخاص املذكورين 
أدناه عند طلب حبســهم: ...-3 املحكوم عليه بنفقه للزوجة أو األصول أو الفروع أو األقارب  

إذا امتنع عن دفعها دون حاجة إلثبات اقتداره. ... 
 ويتضح من املعاجلة الشــاملة حلقوق املرأة واألبناء التي ترتتب أثناء قيام الزوجية أو بعد انفصام 
ُعراها أن املرشع بقانــون التنفيذ املذكور قد أوىل اهتاممًا كبريًا بالوفاء هبذه احلقوق ومحاية وعائها، 
وهو ما يظهر من إقراره للتنفيذ امُلعجل بغري كفالة لألحكام الصادرة بتســليم الصغري أو رؤيته، أو 
بأجرة احلضانة أو الرضاع، أو املسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة، وجتنيب األموال التي قد تكون 
حماًل ألداء هذه احلقوق ملخاطر احلجز عليها وفاء بديون أخرى، وإقراراه بامتياز عام لنفقة الزوجة 

واألوالد، وتنازله عن رشط إثبات اقتدار املدين فيام يتعلق هبذه احلقوق.
ويتضح أيضًا من معاجلة املرشع أنه وإن مل ينص رصاحة عىل جواز احلكم بحبس املدين عند امتناعه 



أحكام صادرة عن حمكمة اإلستئناف الرشعية يف خان يونس

155

عن تنفيذ األحكام الصادرة بتمكني أحد األبوين من رؤية أو استضافة صغاره، إال أنه مل يستبعد هذا 
احلّل. بل إن البحث يف فلسفة املرشع ُيستخلص منه حرصه األكيد عىل تنفيذ ما تتضمنه السندات 
التنفيذيــة - والتي نص يف املادة )8( من القانون عىل أهنا تشــمل األحــكام والقرارات واألوامر 

القضائية والنظامية والرشعية - من أوامر وأحكام، ولو بطريق احلبس.
وإذا كان املرشع حريصًا كل هذا احلرص عىل الوفاء للزوجة أو امُلطلقة بحقوقها وحقوق صغارها 
املالية، وهو ما شــهد به ترشيع حبس املحكوم عليــه بنفقة الزوجة أو الفروع عند الرتاخي يف أداء 
هذه احلقوق دون حاجة إلثبات اقتداره، فال يســوغ أن يكون أقل حرصًا يف ضامن حقها يف رؤية 
صغارها واستضافتهم، بل إن تصور إنرصاف نية امُلرشع هلذه النتيجة ينطوي عىل مفارقة غري منطقية  
يتنزه املرشع عن قصدها. ومن زاوية أخرى فال يسوغ - عقاًل أو قانونًا - أن يكون امُلرشع قد أراد 
بالسكوت عن إقرار احلبس تعليق تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد امُلمتنع عن تسليم الصغار 

عىل مشيئته، فهذا قصد ينبغي تنزيه املرشع عنه أيضًا.
 ومن مجاع ما سبق نعتقد أن قواعد التفسري الترشيعية جتيز استصحاب حكم جواز حبس أحد األبوين 
)املحكوم ضده( حال امتناعه عن متكني الطرف األخر من ممارسة حقه القانوين يف رؤية واستضافة 
صغاره، وذلك من باب أوىل  أو عىل األقل قياســاً  عــىل حكم حبس املحكوم ضده المتناعه عن 
أداء احلقوق املالية التي ترتبت عىل انتهــاء الزوجية. فهذا هو ما يقود إليه القياس)127( املنطقي 
والتقريب بني النصوص وفهم العلة من وراء ترشيع احلبس عند االمتناع عن أداء التزام ماىل ثابت 

بسند تنفيذي يف مواد األحوال الشخصية.
ثانيًا: استنباط جواز احلبس لإلكراه باستخدام مصادر القاعدة القانونية غري الترشيعية

مل خترت املحكمة يف الطعن موضوع التعليق املاثل استخدام وسائل التفسري الترشيعي الستنباط جواز 
احلبس إلكراه املحكوم ضده عىل تنفيذ احلكم الصادر بتمكني طليقته من رؤية واستضافه صغارمها، 
بل جلأت إىل البحث يف مصادر القاعدة القانونية غري الترشيعية. والسؤال هنا هل أخطأت املحكمة 

قانونًا بتعدية حكم القانون األجنبي إىل مسألة َسَكت عن تنظيمها امُلرشع الوطني؟
ال شــك أن التزام القضاء يف أي دولة بتطبيق قوانينها الداخلية ُيعد أحد أبرز مظاهر سيادهتا التي 

127 القياس يف اصطالح األصوليني: هو إحلاق واقعة ال نص عىل حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، يف احلكم الذي ورد 
به النص، لتساوي الواقعتني يف علة هذا احلكم«. عبد الوهاب خالف - علم أصول الفقه - الطبعة الثامنة - صـ52.
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متارسها عىل إقليمها. فال يمكن لدولة ُمستقلة تكاملت عنارص وجودها - ومن بينها وجود سلطة 
ترشيعية وطنية - أن تستدعي قوانني دولة أخرى لتطبقها عىل مواطنيها.

ولكن من وجه أخــر ال نعتقد أن ثمة ما يمنع القايض يف حالة الفراغ الترشيعي يف النظام القانوين 
الوطنــي من أن جُييل برصه يف القوانني امُلقارنة للتعرف عىل احللــول القانونية التي تبناها مرشعو 
األنظمة القانونية األخرى، وهو يف هذه امُلهمة ال يفعل أكثر مما يفعله امُلرشع الوطني عند ممارســة 
عملــه الترشيعي؛ فكثريًا ما ينظر املرشع الوطني يف الترشيعات امُلقارنة التي عاجلت موضوع ينوي 

تنظيمه توفريًا للوقت واجلهد، ولالستفادة من خربات مرشعي هذه األنظمة يف ذات املوضوع.
 وباملثل فال حرج عىل القايض الوطني أن يسرتشد بحلول قانونية تضمنتها قوانني أجنبية يف احلاالت 
َسَكت املرشع الوطني عن تنظيمها. وال شك أن القايض الوطني يف حالة كهذه سيتخري - من بني 
األنظمــة امُلقارنة - النظام األقرب إىل النظام القانوين الوطنــي، وهو تقارب حتكمه عنارص دينية 
وثقافيــة وجغرافية. ويف هذه احلالة فإن القايض الوطني ال يطبق قانونًا أجنبيًا، فذلك مما ال خيتص 
به،  فضاًل عن مساسه بسيادة الدولة التي يعمل بمرفقها القضائي، لكنه يستهدي فحسب بحلول 

قانونية جاءت هبا أنظمة أخرى تعالج مسألة معروضة عليه يف نزاع جيب أن يفصل فيه.
واحلقيقة أن مصادر القاعدة القانونية غري الترشيعية فيها من الرحابة واملرونة ما ُيتيح للقايض ُمكنة 
نســبة أي حّل قانوين جاء به ترشيع أجنبي إىل أي منها. فمثاًل فيام يتعلق بالقضاء موضوع التعليق، 
فيمكن نســبة احلّل الذي طبقته املحكمة )احلبس حتى اإلذعان( إىل قواعد الرشيعة اإلسالمية أو 
قواعــد القانون الطبيعي والعدالــة، وكلها تأبى أن ُيقىض بحق ال نفاذ له، أو أن حُيرم أحد األبوين 
مــن لقاء صغاره، أو أن يتأذى الصغري بغري جريرة، وهي تأمر أيضًا بالتحيل باحلميد من األخالق، 
وحُتّض عىل الرّب واإلحسان إىل الناس، وتنهى عن التباغض وإنكار احلقوق واللدد يف اخلصومات.
ويف انسجام احلبس إلكراه املدين بدين النفقة عىل أدائه مع قواعد الرشيعة اإلسالمية ذهبت املحكمة 
العليا املرصية إىل أن أحكام الرشيعة اإلسالمية توجب عىل املدين الوفاء بديونه من تلقاء نفسه إبراء 
لذمته، فإن امتنع عــن ذلك رغم قدرته عىل الوفاء يكون ظاملًا وجيوز زجره وردعه عن التامدي يف 
ظلمه، وقد رُشعت لذلك وســائل تكفل للدائنني احلفاظ عىل حقوقهم ولو بطريق اإلكراه وذلك 
بالتضييــق عىل املديــن باحلبس أو املالزمة أو باحلجر ملنعه عن التــرصف يف ماله وبيعه جربًا عليه 
لســداد ديونه. وال تربأ ذمة املدين من الدين إال بالوفاء أو مــا يقوم مقامه. ويف خصوص رشعية 
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احلبس كوســيلة إلجبار املدين عىل الوفاء بالدين فالرأي املتفق عليه بني أئمة املســلمني هو جواز 
حبس املدين املورس املمتنع من أداء احلق إىل مســتحقه محاًل عىل أدائه، وهلم يف ذلك أدلة من السنة 
واإلمجاع، إذ جاء يف احلديث الرشيف  يَلُّ اْلَواِجِد حُيِلُّ ِعْرَضُه َوُعُقوَبَتُه ، واليَلُّ املطل والواجد الغني 
وإحالل العرض هو إغالظ القول للمدين وشكايته. وروي عن اخلليفتني عمر بن اخلطاب وعيل 
بن أيب طالب وكثري من الصحابة والتابعني وقضاة املســلمني أهنم كانوا جيبسون املدينني املامطلني. 

وقد كانت هذه املبادئ معمواًل هبا يف مرص يف الديون كافة قبل سن القوانني احلديثة.(128)
وال حاجــة للقول بأن جتويز الرشيعة اإلســالمية حبس املدين بدين النفقة ال ُيقاس عليه حبســه 
المتناعه عن متكني طليقته من رؤية صغارها واستضافتهم، بل نراه يوجبه من باب أوىل؛ فالقاعدة 
ْيُتْم  الرشعية عىل أهنال رضر وال رضار، وقد قال سبحانه وتعاىل يف حُمكم التنزيل )َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ
ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم( ِذيَن َلَعَنُهُم اهلُل َفَأَصمَّ ُعوا َأْرَحاَمُكْم * ُأوَلئَِك الَّ ْرِض َوُتَقطِّ َأْن ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
ْه  ُه بَِوَلِدِه((130)، وقوله صىل اهلل عليه وسلم »اَل ُتَولَّ (129)، وقوله )اَل ُتَضارَّ َوالَِدٌة بَِوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد لَّ

والدة عىل ولدها«(131)، وفيام يتعلق بحق احلضانة فقد ُروي أن أبا بكر حكم عىل عمر - ريض اهلل 
َها، َوُلْطُفَها َخرْيٌ َلُه ِمْنَك"، وُروي أن امرأة أتت النبيَّ صىلَّ  عنهام - بعاصم ألمه وقال "ِرحُيَها، َوَشمُّ
َم فقاَلْت يا رسوَل اهللِ اْبنِي َهَذا كاَن َبْطنِي َلُه ِوَعاًء وَحْجِري له ِحَواًء وَثْديِِي َلُه ِسَقاًء  اهلُل عليه وســلَّ
ُه َيْنِزُعُه ِمنِّي قال "أنت َأَحقُّ بِِه َما مل َتْنِكِحي"، وإذا كان ما تقدم يف حق حضانة الصغري  وَزَعَم َأبوُه َأنَّ

فهو أوىل يف رؤيته واستضافته. 
وهكذا فإننا - بشــكل عام - ال نرى ثمة مانع يف تبني حّل احلبس إلكراه امُلمتنع عن تنفيذ احلكم 
ا عماًل بقواعد التفسري الترشيعي، أو تطبيقًا ملصادر  الصادر بتسليم الصغار لرؤيتهم واستضافهم؛ إمَّ
القواعد القانونية غري الترشيعية. لكننا - من وجه أخر - ال نؤثر - خالفًا للمحكمة - اللجوء إىل 

املحكمة العليا املرصية  الدعوى رقم 1 لسنة 5 قضائية عليا )دستورية(  جلسة 29 يونية سنة 1974  ُمشار له   128
بمجموعة أحكام وقرارات املحكمة العليا  القسم األول جمموعة األحكام الصادرة يف الدعاوى الدستورية 

)اجلزء األول( األحكام الصادرة من إنشاء املحكمة سنة 1970م حتى هناية نوفمرب سنة 1976م صـ163.
سورة حممد اآليتان 22و23.  129

سورة البقرة  األية 233.  130
ه وأذهب عقله. ه احلزُن أو الوجُد فالنًا إذا حريَّ 131  ُيقال ولَّ



أحكام صادرة عن حمكمة اإلستئناف الرشعية يف خان يونس

158

ح له  مسار احتياطي بالبحث عن حكم القانون يف مصادر غري ترشيعية حال وجود مسار أصيل ُترشِّ
نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005م نفسه باستخدام وسائل التفسري الترشيعي.

وأيًا كان سند تبني احلكم بحبس امُلمتنع عن تسليم الصغار تنفيذًا حلكم صادر هبذا املضمون، فإنه 
ال وجه لالعرتاض بأن هذا احلّل يتعارض مع مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات، أو يشــكل اعتداًء 
عىل احلرية الشخصية أو التضامن االجتامعي أو إخالاًل بتقاليد األرسة - كمبادئ وقيم دستورية.

أواًل: عدم تعارض احلبس لإلذعان مع مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات.
ال يتعارض احلبس لقهر إرادة امُلمتنع عن متكني الطرف األخر من رؤية صغاره واســتضافتهم مع 
مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات، وهو املبدأ الذي يقيض بأن ال جريمة وال عقوبة إال بنص؛ فاحلبس 
هنا ليس عقوبة جنائية بل وسيلة إكراه مادي لقهر إرادة امُلمتنع عن التنفيذ وَحّثه عىل االمتثال حلكم 
القانون بتنفيذ مقتىض احلكم القضائي الصادر ضده، وذلك استطرادًا يف القياس عىل ما نص عليه 
املرشع الفلسطيني باملادة )164( من قانون التنفيذ بقوله أنه إذا دفع املحكوم عليه الذي صدر بحقه 
أمر حبس القســط املســتحق من الدين أو عمل بموجب أمر قايض التنفيذ أو كشف عن أموال له 
تكفــي لوفاء الدين املحكوم به عليه أو املقدار الباقي منه بال دفع جيوز لقايض التنفيذ أن يلغي بناء 
عــىل طلب املحكوم عليه أمر احلبس ويأمر باإلفراج عنه، بعبارة أخرى فال داعي لالســتمرار يف 

حبس املحكوم ضده ما دامت قد حتققت الغاية من وراءه.
ويف ذلــك تقول املحكمة العليا أن  احلكم بحبس املحكوم عليه بالنفقة وما يف حكمها ليس عقوبة 
جنائية بمفهومها الفني الدقيق بل وسيلة إرغام وإكراه للمحكوم عليه كي يؤدي ما عليه متى كان 

قادرًا عىل ذلك وامتنع عنتًا وظلاًم(132).

ثانيًا: عدم تعارض احلبس لإلذعان مع احلرية الشخصية أو القيم االجتامعية.
ال يســوغ القول بتعارض حبس امُلمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بالتمكني من الرؤية 
واالستضافة مع احلرية الشخصية لألفراد، أو مع ما جيب أن يقوم عليه املجتمع من تقاليد وعادات 
راســخة. بل العكس هو الصحيح. فاحلرية الشخصية ليست صالحية ُمطلقة بإتيان أي عمل وإن 
َمّس بحقوق األخرين، أو ترصحيًا مفتوحًا باالمتناع عن أداء أي عمل متى أوجبه القانون. عالوة 

132 ذات احلكم امُلشار له سلفًا يف الدعوى رقم 1 لسنة 5 قضائية عليا )دستورية(.
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عىل أن إكراه امُلمتنع عىل متكني غريه من ممارســة حقه يف رؤية صغاره واســتضافتهم هلو مما ُيألم به 
النســيج االجتامعي ملا تبقى من بناء أرسة تداعت أركاهنا، ويستنقذ الصغار من مصري ُمظِلم َحتَّمه 

عليهم تناحر أبوين أضحى التنائي بدياًل من تدانيهام.
ومل يأخذ املرشع املرصي بفكرة احلبس عند امتناع أحد األبوين عن متكني األخر من رؤية الصغار، بل 
رفضها رصاحة، إذ تنص املادة )20( من املرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 اخلاص ببعض أحكام 
األحوال الشــخصية وامُلعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م عىل أنه .. لكل من األبوين احلق ىف 
رؤية الصغري أو الصغرية ولألجداد مثل ذلك عند عدم وجود األبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا، 
نظمها القايض عىل أن تتم ىف مكان ال يرض بالصغري أو الصغرية نفســيًا. وال ينفذ حكم الرؤية قهرًا، 
ولكــن إذا امتنع من بيده الصغري عن تنفيذ احلكم بغــري عذر أنذره القايض فإن تكرر منه ذلك جاز 
للقايض بحكم واجب النفاذ نقل احلضانة مؤقتًا إىل من يليه من أصحاب احلق فيها ملدة يقدرها. ..

وُيالحظ أن احلّل الذي تبناه املرشع املرصي مل يكن ممكنًا للمحكمة يف القضاء موضوع التعليق أن 
تستنبطه عماًل بقواعد التفسري الترشيعي - كام آثرنا يف حالة احلبس حتى اإلذعان، فال يملك القايض 
ح له النصوص القائمة به وال حتتمله إرادة  أن ُيفرسِّ قانون التنفيذ الفلسطيني بإضافة حكم ال ُتَرشِّ
امُلرشع عىل أي وجه - برصف النظــر عن عدالته أو نجوعه. ويف املقابل كان بمقدور املحكمة أن 
تقيض بنقل احلضانة لألم مؤقتًا - كعمل املرشع املرصي - لزجر األب املمتنع عن تسليم الصغار، 
ال من طريق التفسري الترشيعي، بل باعتباره َحالًّ ال يتعارض مع قواعد الرشيعة اإلسالمية - عىل 

نحو ما أرشنا يف استيعاب مبادئ الرشيعة اإلسالمية حلّل احلبس حتى اإلذعان. 
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تعليق عىل قضاء حمكمة اإلستئناف الرشعية بخانيونس

يف االستئناف الرقيم 177 لسنة 2019

القايض الرشعي الدكتور حممد خري إبراهيم درادكه

املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم التســليم عىل سيد املرسلني سيدنا حممد صىل اهلل عليه 

وسلم واله وصحبه وسلم وبعد:
فكام هو معلوم أن الرشيعة اإلسالمية حافظت عىل كيان األرسة من خالل بيان األحكام التي تنظم 
عالقة الفرد بأرسته والتي جتىل الفقه اإلســالمي يف تناوهلا يف أبــواب النكاح والطالق، والتي تم 
مجعها من خالل تقنينها حتت مســمى قانون األحوال الشخصية أو قانون األرسة أو قانون حقوق 
العائلة، ومع ذلك ال مشــاحة يف االصطالح، وأن تقنني هذه األحكام و تنظيمها عىل شكل مواد 
جائز رشعًا وذلك من باب السياسة الرشعية، هذا ويشار إىل أن أول من نظمها عىل شكل مواد هو 
الشيخ حممد قدري باشــا يف كتابه األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية، وأول قانون صدر يف 
زمن الدولة العثامنية حتت مسمى قانون حقوق العائلة العثامين، ثم توالت األقطار التي كانت حتت 
واليتها بإصدار قوانني خاصة هبا حتت مسمى قانون األحوال الشخصية أو قانون األرسة وكذلك 
العائلة التي بينت فيها احلقوق والواجبات املتعلقة بكل فرد من أفراد األرسة والتي تنقسم عىل نوعني 
منها املادي كالنفقة واملهر،  ومنها املعنوي كاحلضانة واملشاهدة.  ) األشقر: عمر سليامن، الواضح يف 
رشح قانون األحوال الشخصية األردين، ص 11 – 24، دار النفائس -عامن، ط 4 - 2007 ).
وكــام هو معلوم أيضًا، أن القوانني الناظمة لعمل املحاكم الرشعية كقانون أصول املحاكامت الرشعية 
قد بينت اختصاص عمل املحاكــم الرشعية، وكيفية و إجراءات املطالبة باحلقوق املنصوص عليها يف 
قانون األحوال الشــخصية، إال أننا وجدنا أن قانون أصول املحاكامت الرشعية رقم 12 لسنة 1965 
املعمــول به يف قطاع غزة، قد خال من النص عىل حق املشــاهدة رصاحة وفق املادة 5 منه، إال أنه نص 
عىل حق احلضانة وحيث أن املشــاهدة جزء منها فإن ذلك يبقى من اختصاص عمل املحاكم الرشعية 
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وليس مســتثنى من عملها. )القرارات القضائية ألصــول املحاكامت الرشعية حتى عام 1990م مجع 
وترتيب وتعليق الشيخ عبد الفتاح عايش عمرو صفحة 264 ، دار يامن- عامن- ط 1 - 1990م ( .

وانه بتاريخ 2010/12/20م صدر عن رئاســة املجلس األعــىل للقضاء الرشعي التعميم رقم 
2010/22 بعد أن خال قانون األحوال الشخصية وحقوق العائلة رقم 303 لسنة 1954 املعمول 

يف قطاع غزة املطالبة بحق املشاهدة لألب واألم املتضمن ما ييل:
أوال: مشاهدة الصغري حق مرشوع لألب واألم ولسائر من له حق احلضانة. 

ثانيا: حيكم القايض بني احلاضن وطالب املشــاهدة بناًء عىل اتفاقهم، عىل زمان املشاهدة ومكاهنا 
ومدهتا عىل أن ال يرض ذلك بمصلحة الصغري. 

ثالثا: عند االختالف يف مشاهدة الصغار حيكم القايض باملشاهدة عىل النحو اآليت، مفصال ذلك من 
البند 1 حتى البند 6 من هذه الفقرة منها : 1 - حتدد مشاهدة الصغري لألم واألب مرة كل أسبوع، 
فإن ُفقد األب أو غاب أو ُتويف أو ُفقد األهلية يقوم اجلد ألب مقامه، وإذا مل يوجد للصغري أب أو 
أم أو جد ألب، فإنه حيق ملن له حق احلضانة، وإن تعددوا بمشــاهدة الصغري مرًة كل أسبوعني يف 

نفس الوقت وال يمنع سائر األقارب بمشاهدته مع صاحب احلق باملشاهدة ...... الخ. 
رابعا: ينتهي حق مشــاهدة الصغري و اســتضافته ببلوغه مخسة عرشة ســنة ما مل يكن هنالك مانع 

رشعي حسب األصول. 
خامسا: ال مانع من تعديل األحكام السابقة لدعاوى املشاهدة بام يتفق مع هذا التعميم.

سادسا: يلغى كل ما يتعارض مع هذا التعميم من تعميامت سابقة هبذا اخلصوص.
ســابعا: يبدأ العمل هبذا التعميم اعتبارا من 2011/1/1م وعىل اجلهات املختصة كل فيام خيصه 

تنفيذه حسب األصول.  ) موقع ديوان القضاء الرشعي (.
وبموجــب هذا التعميم صدر حكم لألم برؤية أوالدها الصغار - بغض النظر عن كيفيتها - عن 
حمكمة دير البلح الرشعية رقم 2015/205/17 تاريخ 2018/5/30 - حمل التعليق - بموجب 
املواد املنصوص عليها من قانون أصول املحاكامت الرشعية رقم 12 لســنة 1965 وتعميم رئاسة 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي رقم 2010/22 الناظم  ملثل هذا احلق. 
وبحســب ما ظهر يل من خالل الالئحة االستئنافية املقدمة من قبل وكيل املدعى عليه  أنه تم تنفيذ 
هــذا احلكم وامتنع املدعى عليه من متكني املدعية من رؤية أوالدهــا الصغار،  فقرر قايض التنفيذ 
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حبس املحكوم عليه حتى اإلذعان، وحيث مل يلق ذلك قبوال للمحكوم عليه اعرتض عليه استئنافا 
متذرعا بالفراغ الترشيعي وعدم وجود نص ترشيعي خيول قايض التنفيذ أن إلصدار مثل هذا القرار 

بحق موكله.
وبالرجوع ثانية للقوانني الناظمة لعمل املحاكم الرشعية يف قطاع غزة، مل أجد قانونا للتنفيذ الرشعي 
ينظم عمل قايض التنفيذ الرشعي وحيدد له مهامه وصالحياته لتنفيذ األحكام الصادرة عن املحاكم 
الرشعية سوى قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005، و ال يوجد ما يسعف إلصدار مثل هذا القرار  
باحلبس حتى اإلذعان لتنفيذ حكم املشاهدة، حيث أن هذا القانون جاء خمتزال يف كيفية تنفيذ األحكام 
القضائية والسندات التنفيذية املتعلقة باحلق املادي فقط دون املعنوي كاألموال املنقولة وغري املنقولة 
املرتتبة يف الذمة وعىل الرغم من أنه تطرق يف املادة 21 منه عىل التنفيذ املعجل بغري كفالة و واجب 
بقوة القانون لألحكام الصادرة بتسليم الصغري أو رؤيته أو بأجرة احلضانة أو الرضاع ونحو ذلك 
من األحوال الشــخصية، إال أنه مل يتطرق إىل كيفية إلزام املحكوم عليه بتســليم الصغار أو متكني 
املحكوم هلم من الرؤية كام هو منصوص عليه يف القوانني والترشيعات التنفيذية الناظمة لتنفيذ مثل 
هذا احلق - أي حق تسليم الصغار والرؤية- كام جاء يف قانون التنفيذ األردين لسنة 2017م حتت 
عنوان حبس املدين ومنعه من الســفر  يف املادة 22 فقرة ب بند 4 منه ما نصه ) االمتناع عن تسليم 
الصغري الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم االلتزام بتنفيذ حكم املشــاهدة وجيدد احلبس تلقائيا 
حلني اإلذعان(، ومثل ذلك جاء يف قانون التنفيذ الرشعي األردين لســنة 2013م يف املادة 15 فقرة 
أوالتي جاء نصها ) جيوز حبس املحكوم عليه إىل حني إذعانه عند االمتناع عن تســليم الصغري أو 
عدم االلتزام بتنفيذ حكم الرؤية أو االستزارة أو االصطحاب وذلك بناء عىل طلب املحكوم له(. 
وملــا كان القضاء مصانًا من العبث، فإن ما يصدر عنه من أحكام تكــون مرعية و واجبة التنفيذ إن 
األصــل يف القضاء هو احلكم واإللزام، وحقيقته  كام قال ابن رشــد، اإلخبار عن حكم رشعي عىل 
سبيل اإللزام، ) ابن فرحون:  برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم شمس  الدين أبو عبد اهلل حممد، تبرصة 
احلكام يف أصــول االقضية ومنهاج األحكام ج1ص9، دار الكتب العلمية بريوت، ط1 1995م ( 
وال يصار إىل عدم تنفيذه بحجة الفراغ الترشيعي بعدم وجود نص باحلبس حتى اإلذعان ألن احلبس 
هبذه الصورة يعترب أداة من أدوات اإللزام املرشوعة، واألصل يف مرشوعيته الكتاب والسنة واإلمجاع 

ويف كافة الرشائع والقوانني .
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وخالصة القول فيام ســبق أن األصل يف األحكام الصادرة عن املحاكم الرشعية يف أي ترشيع ويف 
أي جمتمع مصانة ومرعية وواجبة التنفيذ وملزم التقيد هبا، وإال كانت من باب العبث بمكان. وان 
املقصد األصيل للقضاء هو فض النزاع وإهناء اخلصومة وإحقاق احلق والعدالة بني الناس، وبالتايل 
لو صدر حكام قضائيا وال يوجد آلية أو وســيلة أو أداة لتنفيذه كان حكمه لغوا وهذا حمال لكونه 
مل حيقق املقصد األســايس من القضاء، وعليه وحيث أنه ال يوجد هنالك طريقة أو وســيلة إللزام 
املحكوم عليه لتنفيذ مثل هذا احلق الصادر عن اجلهة القضائية وعدم ضياعه يف حالة عدم االلتزام 
بتنفيذه إال باحلبس حتى اإلذعان يكون ما اختذه قايض التنفيذ صحيحا وموافقا للمقصد القضائي 

وموافقا أيضا جلميع القوانني والترشيعات الناظمة ملثل هذا احلق.
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احلكم الصادر عن حمكمة صلح رام اهلل يف 
الطلب اجلزائي رقم 12 لسنة 2019 واحلكم 
الصادر عن ذات املحكمة يف الطلب اجلزائي 

رقم 14 لسنة 2019 والتعليق عليهام

وموضوعه " حجب املواقع اإللكرتونية"
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تعليق عىل قرار قايض صلح  رام اهلل يف الطلب رقم 14 لسنة 2019

دكتور فتحي فكري
أستاذ القانون العام 
كلية احلقوق جامعة القاهرة 

فرضت الصحافة اإللكرتونية وجودها يف شــتى أرجاء املعمورة، مما تطلب تدخل املرشع لســن 
القواعــد الناظمة هلــا. وكان من الرضوري أن توازن تلك القواعد بني االنتشــار اللحظي العابر 
للحدود ملا تعرضه الصحافة اإللكرتونية من أخبار أو معلومات.. إلخ، وبني احلفاظ عىل مصالح 

الدولة العليا، ال سيام أمنها وما يمس استقرارها.
ومل يتخلف املرشع الفلسطيني عن السري يف هذا املضامر، حيث أصدر القرار  بقانون رقم 10 لسنة 

2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية.
وإذا كان القانون املار ذكره قد صاغ يف بنوده األفعال املكونة جلرائم إلكرتونية راصدًا هلا العقوبات 
التي قدر مناســبتها، فإنه حاول يف الوقت ذاته مواجهة بعض الســلوكيات فور وقوعها، بام يمنع 

إرضارها املحتمل بمصالح حيوية تتصل باألمن القومي أو النظام العام. 
واتفاقًا مع ذلك، نصت املادة 39 من القرار بقانون املار ذكره: -1 جلهات التحري والضبط املختصة، 
إذا ما رصدت قيام مواقع إلكرتونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام 
أو صــور أو أفالم أو أي مواد دعائية أو غريها، من شــأهنا هتديد األمن القومي أو النظام العام أو 
اآلداب العامة، أن تعرض حمرضًا بذلك عىل النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب اإلذن بحجب 

املوقع أو املواقع اإللكرتونية أو حجب بعض روابطها من العرض. 
-2 يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب اإلذن ملحكمة الصلح خالل )24( ساعة، مشفوعًا 
بمذكرة برأيه، وتصدر املحكمة قرارها يف الطلب يف ذات يوم عرضه عليها بالقبول أو الرفض، عىل 
أال تزيد مدة احلجب عىل ستة أشهر، ما مل جتدد املدة وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة .
  من منطلق هذا النص، قدم النائب العام الطلب رقم 12 لسنة 2019 ملحكمة صلح رام اهلل بغية حجب 
بعض املواقع اإللكرتونية (133). وتم قبول الطلب شكاًل واالستجابة له موضوعًا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

(( شمل الطلب 50 موقعًا.  133
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ونظــرًا خللو الترشيع مــن آلية للطعن عىل قرار قــايض الصلح يف طلــب اإلذن بحجب املواقع 
اإللكرتونية، فقد غلب الظن أن ملف املوضوع قد أغلق ملدة احلجب املقررة. بيد أن إحدى الرشكات 
املترضرة مل ُتســلم بالقرار أو تستسلم له، وقدمت للقايض ُمصدره طلبًا ملراجعته (134)، مستندة يف 

ذلك إىل انتهاك املادة 39 الفائت رسدها، وسند اإلذن باحلجب للدستور عىل غري صعيد. 
وعىل غري توقع مرة أخرى، قبل قايض صلح رام اهلل الطلب شــكاًل، دون بياٍن شاٍف ألسباب هذا 
القبول، بينام يقتيض القبول الشكيل الدلوف للموضوع الذي تركز حول تنكب املادة 39 من قانون 

اجلرائم اإللكرتونية للقواعد الدستورية.
ومرة ثالثة، كانت املفاجأة يف اقتناع املحكمة بشبهة املخالفة الدستورية املنسوبة للنص املشار إليه، 
وإصدار قرارها بإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل يف أمره، إعاماًل للفقرة الثانية من املادة 

27 من القانون رقم 3 لسنة 2006.
مما سلف، يتبني أن قرار حمكمة الصلح رقم 14 لسنة 2019 يطرح قضية مزدوجة األبعاد:

- تقييم النظام اإلجرائي لإلذن بحجب املواقع اإللكرتونية.
- تقدير إحالة قايض الصلح املادة 39 من قانون اجلرائم اإللكرتونية للمحكمة الدستورية العليا.
  إال أن احلديــث عن هذيــن املوضوعني ال يكتمل دون التمهيد هلام بلمحــة عن حرية الصحافة 
وارتباطهــا باحلرية األصل؛ أال وهي حرية الــرأي. وال يمكن وضع كلمة النهاية يف التعليق دون 
بيان مناسب ألمهية توفري ضامنات فعالة حلامية حرية الصحافة بأشكاهلا املختلفة، كأحد أبرز أدوات 

عالج جرح االنقسام الداخيل الذي يتوجع منه اجلميع يف فلسطني وخارجها. 
وعلينا اآلن طرح رؤانا ملعاجلة القضايا املثارة:

أواًل- مكانة حرية الصحافــة وارتباطها بحرية التعبري عن الرأي: الصحافة احلرة هي مرآة الرأي 
العام، فعىل صفحاهتا تعرض قضاياه، وعربها يســتقي معلوماتــه التي يكون من خالهلا قناعاته، 
ويسهم بفاعلية يف ممارسة حقوقة وحرياته. وال ينفك عام سبق دور الصحافة احلرة يف حماربة الفساد 
وكشف املفسدين، وحماسبة احلكام بلغت ما بلغت مواقعهم أو مناصبهم يف مدارج السلطة العامة.
وجــيل أن الصحافة ال توصف بأهنا حرة إال يف كنف نظام حكم ديمقراطي تتداول فيه املعلومات 

الطلب رقم 14 لسنة 2019.  134
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بحرية وشــفافية، بال عوائق حتد من انتشارها، أو حواجز تسد السبل أمام تدفقها، اللهم ما يتعلق 
باحلفاظ عىل مصالح البالد العليا وصيانة أمنها القومي، ولفرتة حمدوة.

وترمجة لذلك، أعلنت املحكمة الدستورية العليا يف مرص أن -الدستور قد تغيا بنصوصه.. إرساء 
أصل عام يعزز للصحافة - إصدارًا وممارسة - ضامنات حريتها - من خالل األطر التي قررها - بام 
جيعلها - طليقة من أي قيود جائرة ترهق رســالتها، أو حتــد - بغري رضورة- فرص إصدارها أو 
إضعافهــا بتقليص دورها يف بناء املجتمع وتطويره، وليؤمن من خالهلا أفضل الفرص التي تكفل 
تدفق اآلراء واألنباء واألفكار ونقلهــا إىل القطاع األعرض من اجلامهري، متوخيًا دومًا أن يكرس 
بالصحافة قياًم جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذي يدور فوق منابرها بدياًل عن االنغالق 
والقمع والتســلط، ونافــذة إلطالل املواطنني عىل احلقائق التي ال جيــوز حجبها عنهم، ومدخاًل 
لتعميق معلوماهتم، فال جيوز طمسها أو تلوينها، خاصة يف عرص آذن احتكار املعلومة فيه بالغروب، 
واستحال احلجر عليه، بعد أن تنوعت مصادرها وباتت املعرفة مطلبًا رضوريًا لكل الناس، وغدت 
حرية األفراد يف التعبري والقول أمرًا الزمًا لتكفل للمواطن هنرًا فياضًا باآلراء واملعلومات، ودورًا 
فاعاًل -من خالل الفرص التي تتيحها- يف التعبري عن تلك اآلراء التي يؤمن هبا، وحيقق هبا تكامل 

شخصيته، ولتؤيت ثامرها يف بناء قيم الفرد واجلامعة، وتنمية روافد الديمقراطية.. - (135).
 وننوه يف هذا املقام إىل نظرية احلريات األساســية التي شيدها املجلس الدستوري يف فرنسا بقراره 
الصــادر10 - 11 اكتوبر 1984 والتي تضم قائمتها حرية الصحافــة، ومن آثارها رهن تدخل 

السلطة العامة يف جمال حرية أساسية بجعلها أكثر واقعية (136).
مــن هنا قيل أن حرية الصحافة هي -االمتداد الطبيعي حلريــة الرأي والتعبري عنه..- (137)، وأهنا 
-الوسيلة التي متكن كل فرد من التعبري عن آرائه وإظهارها والعمل طبقًا لوجدانه وعقيدته كمواطن 

ضمن حدود القانون- (138).

135  املحكمة الدستورية العليا )مرص( - 5 /5 / 2001 - جمموعة األحكام -ج 9 -ص 907.
املتحدة، مع  العربية  القانوين للصحف يف دولة اإلمارات  التنظيم  املعنون  التفاصيل راجع مؤلفنا  136  ملذيد من 

اإلشارة لدول اخلليج - 1994 -ص 8 وما بعدها.
137  عبد العزيز ساملان -احلامية الدستورية حلرية الرأي -2014- ص 283.

138  عبد اهلل اسامعيل البستاين - حرية الصحافة - رسالة -حقوق القاهرة - 1950 - ص 2.
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وكانت تلك االعتبارات ماثلة يف ذهن الشــارع التأسييس الفلسطيني، فقام بتضمني وثيقة القانون 
األسايس غري نص يكفل حرية التعبري عن الرأي وفرعها: حرية الصحافة.

فوفقًا للامدة 19 من الدستور -ال مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان احلق يف التعبري عن رأيه ونرشه 
بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام القانون-.

وتناولت املادة 27 من الوثيقة الدســتورية حرية الصحافة وسائر وسائل اإلعالم )139( مؤكدة 
يف فقرهتا الثالثة عىل حظر الرقابة عىل وسائل اإلعالم )140(، وعدم جواز -إنذارها أو وقفها أو 

مصادرهتا أو إلغائها أو فرض قيود عليها إال وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي-.
ولكي يكون للنصني السابقني مردود واقعي، كفلت املادة 30 حق التقايض وعرض األنزعة املثارة 
عىل قاضيها الطبيعي. وستكون هذه النصوص هي النرباس لنا حال إبداء الرأي يف دستورية املادة 

39 من قانون اجلرائم اإللكرتونية الحقًا.
ثانيًا - تقييم النظام اإلجرائي لإلذن بحجب املواقع اإللكرتونية: اســتعرضنا آنفًا نص املادة 39، 

واعتامدًا عىل هذا االستعراض، ونأيًا عن التكرار، نضع يف بؤرة الضوء املالحظات اآلتية:
- يقدم طلب اإلذن باحلجب بداية إىل النائب العام أو أحد مســاعديه، ويتوىل من ُقدم إليه الطلب 
رفعه ملحكمة الصلح خالل )24( ساعة مشفوعًا برأيه. وإذا كان مقبواًل أن يقدم الطلب ألكثر من 
جهة، فإنه يتعذر إقرار تقديمه لساحات القضاء من غري طريق النائب العام. فخطورة املسألة تدعو 
لوضعهــا بني يدي قمة التدرج اهلرمي يف ذلك اجلهاز القضائي، كام أن تركيز جهة التقدم ملحكمة 

الصلح من شأنه أن يفيض إىل توحيد كيفية التعاطي مع طلبات اإلذن باحلجب.
- احلاجــة امللحة لرسعة البت يف طلب اإلذن باحلجب قد دعت املرشع إىل النص عىل حســم قايض 

139ورد يف احلكم يف صفحته األوىل، عىل سبيل اخلطأ املادي، أن املادة 19 من القانون األسايس تنطوي عىل حمددات 
للقانون وبحكم  وفقًا  إال  ...إلخ  وقفها   أو  إنذارها  بعدم جواز  والصحافة  اإلعالم  التجور عىل حقوق  متنع 
قضائي، والصواب أن املادة املشار إليها كفلت حرية التعبري، واملحددات التي أملح اليها احلكم جاءت يف املادة 

27 كام أبنا يف املتن.
الفقرتني األوىل والثانية انرصف إىل الصحف  التأسييس، فالنص يف  الدقة يف هذا املوضع عن املرشع  غابت   140
ووسائل اإلعالم، أما الفقرة األخرية فقرصت حكمها -ظاهريًا- عىل وسائل اإلعالم وحدها، نقول ظاهريًا، 
ألن احلامية التي توفرها تلك الفقرة جيب أن تظلل الصحف ووسائل اإلعالم. هذا من جانب، ومن جانب 
استخدام  من  يستخلص  ما  وهو  الصحف،  يستبعد  ال  بأنه  تيش  النص  يف  املستخدمة  العبارات  فإن  آخر، 

مصطلح املصادرة، وجمال انطباقه الطبيعي هو الصحف.
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الصلح للطلب يف نفس يوم عرضه عليه، أي أن القايض ال يغوص يف أعامق املوضوع، ويفصل تبعًا ملا 
تنبئ به ظاهر األوراق، وهو األمر الذي نقابل مثيله حال نظر طلبات االستعجال يف اإلجراءات املدنية.
مــن هنا، ليس من املقبول أو املعقول أال يعرض القرار الصادر يف ظل هذه املالبســات عىل قاض 
آخر يناقش الطلب دون عجلة من أمــره، من كافه الوجوه، مع إتاحة الفرصة الكاملة ألصحاب 

الشأن يف إبداء دفاعهم ودفوعهم ومتحيصها والرد امُلفند عليها.
فقد كان األوفق، حال موافقة قايض الصلح عىل احلجب (141)، أن تتاح الفرصة للمترضر ليعرض 
القرار خــالل خالل فرتة قصرية )ثالثة أيام مثاًل( عىل قاض يمكن أن نطلق عليه قايض املوضوع 

)حمكمة البداية عىل سبيل املثال(، ليؤكد القرار أو يلغيه كليًا أو جزئيًا بتقصري مدة احلجب مثاٍل.
وبدون ذلك، يصعب القول أن حق التقايض حتقق للمترضر من حجب املوقع أو املواقع اإللكرتونية، 
وهذه خمالفة رصحية لنص القانون األســايس الكافل هلذا احلق (142)،  بوصفه الدرع احلامي لسائر 

احلقوق واحلريات الدستورية.
- ال ختطئ النظرة العابرة لنص املادة 39 من قانون اجلرائم اإللكرتونية طول فرتة احلد األقىص ملدة 
احلجب )ستة أشهر(، ســيام مع إمكانية تكرارها ملدة أو مدد مماثلة. وال هيون من هذا النقد القول 
بأن املد ســيتم وفقًا لإلجراءات التي جرى هبا احلجب أول مرة، فقــد رأينا املثالب العالقة بتلك 
اإلجراءات. ولذا، وبأخذ ما ورد أعاله يف احلســبان، نرى أال تتجاوز فرتة احلجب ثالثة أشــهر، 

تنتهي بانقضاء املدة أو بصدور قرار بإلغاء احلجب من قايض املوضوع، طبقًا للتصور املقرتح.
- بقــي أن نقف عىل طبيعة قرار قايض الصلح باإلذن باحلجب. طبقًا لرؤية القرار حمل التعليق ال 
ينرصف األمر حلكم قضائي وإنام لتدبري احرتازي، ونحن نشاطر القرار فيام ذهب إليه من أن القرار 
املعني ليس حكاًم قضائيًا. فاألحكام تتطلب اجتامع ثالثة (143) ضوابط: صدورها من قضاة، الفصل 
يف خصومــة، اتباع اإلجراءات القضائية، ويف مقدمتها كفالة حق الدفاع بصورة تريض الشــعور 

بالعدالة، وهو ما ال توفره املنظومة احلالية يف ضوء رسعة الفصل وعدم القابلية للطعن.

أيضًا يف فرض  بل  الطلب،  قبول  الصلح عىل قاض آخر ال تربز أمهيته يف حالة  قرار حمكمة  141رضورة عرض 
رفضه، فاجلهة طالبة اإلذن باحلجب هلا مصلحة حمققة يف إعادة النظر يف القرار منعًا لألرضار املحدقة باملصالح 

التي توخى النص محايتها.
142  املادة 30 من القانون األسايس.

143  ملزيد من التفاصيل راجع عىل سبيل املثال مؤلفنا: قضاء اإللغاء - 2018 - ص 64 وما بعدها.
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وتوافقنــا مع عدم وجود حكم قضائي، ال يمنع حتفظنا عــىل اعتبار قرار الفصل يف الطلب تدبريا 
احرتازيا. فالتدبري االحرتازي يصيب الشخص املستهدف توقيًا خلطورته، وبالتايل، فإن األصل أال 
يتعــداه لغريه. وإذا افرتضنا أن اإلذن باحلجب لــه ذات اهلدف الوقائي، فإن أثره يتجاوز صاحب 
الشــأن إىل الرأي العام يف الفرض الذي يصدر فيه بدون داع يســانده أو مربر يؤازره، وهو فرض 

-يف إطار القواعد السارية- ليس بعيد االحتامل. 
واألدنى لقناعتنا أن ما يصدر يف طلبات اإلذن باحلجب هو -قرار قضائي-. وتلك القرارات هي 
أعامل تصدر من املحاكم بتكليف من نص قانوين، وال تتكامل يف شأهنا مقومات احلكم القضائي.
والتحليل السابق يضع أيدينا عىل خمالفة دستورية أخرى، وهي عدم قابلية قرار قضائي للطعن، يف 
الوقت الذي يطول الطعن األحكام القضائية التي حتظى بالضامنات التي تكفلها األعامل القضائية!
ثالثًا - تقدير إحالة قايض الصلح املادة 39 من قانون اجلرائم اإللكرتونية للمحكمة الدســتورية 
العليا: اجتهدنا أعاله يف حتليل تركيبة املادة 39 من قانون اجلرائم اإللكرتونية، واستظهرنا من هذا 
التحليل النقائص التي تشــوهبا وختتلط هبا، ومنها شبهات قوية بعدم الدستورية. وقد ملس حكم 

قايض الصلح بعضها، وهو ما دعاه إىل إحالة املادة املشار إليها للمحكمة الدستورية العليا.
وارتكزت تلك اإلحالة عىل املادة 27 الفقرة الثانية من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم3 لسنة 2006، 
والتي تقــىض بأنه -إذا تراءى إلحدى املحاكم أو اهليئــات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى 
الدعاوى عدم دستورية نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار الزم للفصل يف النزاع، أوقفت 

الدعوى واحيلت األوراق بغري رسوم إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل يف املسألة الدستورية-.
وبالتأمل، يتبني أن مفرتض اإلحالة األســايس يتجســد يف وجود دعوى قضائية، باملعنى الدقيق، 
معروضة عىل املحكمة التي تنظر النزاع، تتوج بحكم يتمتع باحلجية. وكام رأينا، ختتتم الطلبات التي 
تعرض عىل قايض الصلح بقراٍر ال بحكم، مما جيعل االســتناد إىل املادة 27 /2 من قانون املحكمة 

الدستورية العليا ال حمل له.
وبغض الطرف عام ســبق، وبافرتاض صحة االرتكان للــامدة 27 /2، فإن قايض الصلح مل يكن 
مطروحًا عليه أي نزاع من األســاس. فكام سلف القول، نظر القايض طلب احلجب رقم 12 لسنة 
2019 بتاريخ 2019/10/17 وانتهى إىل قبوله، وبإصدار قراره هذا، استنفد كامل سلطاته. ومن 
ثم كان عليه أن يقيض بعدم جواز نظر الطلب رقم 14 لسنة 2019. فالطلب األخري ال يعد طعنًا، 
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ألن الطعن ينظر إليه كقاعدة أمام قاض أعىل درجة )144( ممن أصدر احلكم املنعى عليه. هذا عىل 
فرض جواز الطعن، وهو ما يتخلف يف احلالة املعروضة، وأقر به قايض الصلح يف احليثيات بقوله 

إن اإلذن باحلجب غري قابل للطعن بأي شكل من األشكال. 
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن احلاالت التي جيوز للقايض معاودة النظر يف ملفها، تنحرص 
يف تصحيح خطأ مادي (145)، أو تفســري غموض اعرتى منطوق احلكم (146)، أو الفصل يف طلب 
ُأغفل الفصل فيه (147)، وليس من بني تلك احلاالت الرد عىل دفع، ولو كان بعدم الدستورية، طاملا 

مل يكن مطروحًا من قبل (148).
ولذلك نرى أن إحالة قايض الصلح املادة 39 من قانون املحكمة الدســتورية للقايض الدستوري 

وردت عىل غري حمل.
وال يعنى ذلك حرمان الرشكة املســتدعية من االســتظالل بضامنة اللجوء للقايض الدستوري، فمن 
مميزات تنظيم رقابة الدستورية يف فلسطني السامح للمترضر من نص قانوين بمهامجته بأسلوب الدعوى 
األصلية، وهو ما تقيض به رصاحة املادة 27 البند )1( من قانون املحكمة الدستورية العليا. وبالتايل، 
للرشكة املعنية أن تدلف عرب هذا الطريق إىل ساحة القضاء الدستوري عارضة مناعيها عىل نص املادة 

جلوء  جواز  من  والتجارية  املدنية  املحاكامت  أصول  قانون  من   109 املادة  يف  جاء  بام  البعض  حياج  ال  حتى   144
العودة  أن  نوضح  تعديله،  أو  إلغائه  أجل  الوقتي من  باإلجراء  القرار  الذي أصدر  للقايض  املستدعى ضده 
اإلذن  طلبات  يف  يفتقد  ما  وهو  جييزها،  رصيح  نص  مردها  الفرض،  هذا  يف  مصدرالقرار،  القايض  لذات 

باحلجب.
145  املادة 183 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم2 لسنة 2001.
146  املادة 184 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
147 املادة 185 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

148 إليضاح كامل أبعاد الصورة نعرض نص قرار قايض الصلح يف الطلب رقم 12 لسنة 2019:
»بالتدقيق يف هذا الطلب، جتد املحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندًا لنص املادة 39 /2 من القرار   
بقانون بشأن اجلرائم اإللكرتونية رقم )10( لسنة 2018 عىل سند من القول بأن اجلهة املستدعى ضدها قد أقدمت 
عىل نرش ووضع عبارات وصور ومقاالت عرب الشبكة العنكبوتية من شأهنا هتديد األمن القومي والسلم األهيل 
واإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني طالبة بالنتيجة حجب هذه املوقع )الصواب 
حجب هذه املواقع(، ومن  حيث املوضوع، من ظاهر األدلة املقدمة يف هذا الطلب فإننا نجد أن نص املادة 2/39 

من القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية قد أجازت حجب عن املواقع اإللكرتونية.
لذلك »وسندًا ملا تقدم، فإن املحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب املواقع اإللكرتونية املذكورة أعاله«.  
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39 من قانون اجلرائم اإللكرتونية حلسم الشبهات التي  تدور حوله والشكوك التي تالحقه.
رابعًا : أمهية ضامن حرية الصحافة يف املناخ الســيايس الســائد يف فلســطني حاليــًا: أمهية حرية 
الصحافــة بكل صورها تتبدى يف كل األوقات، بيد أن تلك احلرية تتضاعف أمهيتها إىل ذروهتا يف 
أوقات األزمات، ســيام السياسية منها. فتلك األزمات ال تعنى جمرد اختالف يف الرؤى، وتباين يف 
التوجهات، وانام رصاع بني مواقف عنواهنا التشــدد املصاحب بغلق أبواب التواصل مع اآلخر، 

وإن جرت مواربتها أحيانًا.
يف هذا املناخ تلعب الصحافة، سيام اإللكرتونية يف عرصنا الراهن، دورًا ال غنى عنه يف فتح قنوات 
حوار ال تقىص رأيًا، وال تســتبعد فكرًا. وربام ساعد هذا احلوار املفتوح عىل بيان أن تباعد املواقف 
ال يمنع من وجود نقاط التقاء يمكن أن تكون فاحتة تفاهم إلهناء رصاع ال يســتفيد من استمراره 

إال أعداء استقرار األوضاع.
وبغض النظر عن بلوغ اهلدف الســابق، فــإن دور الصحافة يف تكوين الرأي العام وبلورة اجتاهه، 
ســتجعل هذا الرأي يظهر ضغطه يف اجتاه إهناء انقسام يشتت جهود اإلصالح الداخيل، ويضعف 

مواقف التفاوض اخلارجي.
كام أن ضامن حرية الصحافة ســيتعدى دوره يف إهناء انقسام دام للوطن، إىل هتيئة األجواء لوحدة 
وطنية صلبة البنيان من خالل إجراء انتخابات رئاســية وترشيعية تتســم بالنزاهة والشفافية، تعد 

الصحافة احلرة، ورقية أو إلكرتونية، من أقوى حراسها.
لكل ما سبق، حيدونا األمل يف مراجعة املادة 39 من قانون اجلرائم اإللكرتونية بام يزيل العوائق أمام 
الصحافة اإللكرتونية التي تشــكل لغة التواصل األساسية يف وقتنا، بام جيارى النهج الديمقراطي 

لعرصنا، فهل نحن فاعلون؟
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تعليق عىل قرار حمكمة صلح رام اهلل

يف الطلب رقم )2019/14(149

تعليق املحامي الدكتور " حممد خري" عامر رشيف/ األردن

مقدمة :-
يســتند النظام القضائي يف الدول املعارصة عىل أســس وقواعد مهمة تعد املبادىء األساسية يف كل 
نظام قضائي هذه القواعد مهمة حلسن القضاء وحسن اجراء املحاكامت واستتباب العدل والنظام يف 
املجتمع وتأمني رقابة الشــعب عىل أعامل السلطة القضائية، باالضافة إىل حصول اخلصوم عىل محاية 
قضائية عن طريق قضاء عادل باجراءات مبسطة ومحاية حقوقهم يف الدفاع وعدم اإلرضار هبم نتيجة 
تأخر الفصل يف املنازعات وهذه القواعد تتمثل باســتقالل الســلطة القضائية وحق الدفاع واملساواة 
بني اخلصوم أمام القضاء والتقايض عىل درجتني وعلنية اجللسات وشفوية املرافعات وجمانية القضاء. 
ويف القضية املعروضة علينا فإننا ســنعرض مبدأين أساسيني من هذه املبادئ، األول التقايض عىل 

درجتني والثاين مبدأ حق الدفاع كوهنام خاصيان هبذه الدعوى. 
وســنتناول التعليق عــىل هذا احلكم من خالل عرض لوقائع الدعــوى، ومن ثم نعرض املبدأين 

األساسني املتعلقان هبا، ونناقش املبادئ اخلاصة هبا، وأخريًا ابداء رأينا يف املوضوع. 

أواًل :-  وقائع الدعوى 
تقدم موقع ألرتا فلســطني مشــفوعًا بمربرات وبينات بالطلب رقــم )2019/14( طلبات . 1

جزائية إىل حمكمة رام اهلل ومتســكت بطلبها بوجود شبهه خمالفة دستورية يف نص املادة )39( 
من قانون اجلرائم اإللكرتونية الفلســطيني التي جتعل حكم حمكمة الصلح فيام يتعلق بحجب 

املواقع اإللكرتونية قطعيًا وال جيوز الطعن به . 

نوهت املحكمة ابتداًء إىل ما ورد يف املادة )27( من القانون األسايس الفلسطيني التي نصت عىل . 2
ما ييل :- ))1.  تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق للجميع يكفله هذا القانون األسايس 

149   أ. حممد اخلرض، باحث يف القانون الدستوري وحقوق اإلنسان، وأستاذ قانون دستوري يف جامعة بريزيت
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وختضع مصادر متويلها لرقابة القانون 2. حرية وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة وحرية 
الطباعــة والنرش والتوزيع والبث، وحريــة العاملني فيها، مكفولة وفقًا هلذا القانون األســايس 
والقوانني ذات العالقة 3. حتظر الرقابة عىل وسائل اإلعالم، وال جيوز إنذارها أو وقفها أو مصادرهتا 

أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إال وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي((. 

نصت املادة )39( من قانون اجلرائم اإللكرتونية الفلســطيني عىل ما ييل :- ))جلهات التحري . 3
والضبط املختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكرتونية مســتضافة داخل الدولة أو خارجها، 
بوضــع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفالم أو أي مواد دعائية أو غريها، من شــأهنا هتديد 
األمــن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة، أن تعرض حمرضًا بذلك عىل النائب العام أو 
أحد مساعديه، وتطلب اإلذن بحجب املوقع أو املواقع اإللكرتونية أو حجب بعض روابطها 
من العرض. 2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب اإلذن ملحكمة الصلح خالل )24( 
ساعة، مشفوعًا بمذكرة برأيه، وتصدر املحكمة قرارها يف الطلب، يف ذات يوم عرضه عليها إما 
بالقبول أو بالرفض، عىل أال تزيد مدة احلجب عىل ستة أشهر، ما مل جتدد املدة وفقًا لإلجراءات 

املنصوص عليها يف هذه املادة.(( 

عماًل بنص املادة )39( سالفة الذكر، تقدم عطوفة النائب العام بطلب اىل حمكمة صلح رام اهلل . 4
يطلب فيه حجب بعض املواقع اإللكرتونية ومن ضمنها موقع الرتا فلســطني، علاًم أن طلب 
النائب العام ال يمثل حكاًم قضائيًا و انام هو تدبري احرتازي ملدة ســتة آشــهر، دون أن يسمح 

النص بالطعن عىل قرار املحكمة الصادر بموجب هذه املادة. 

قام موقع الرتا فلســطني بتقديم طلب اىل املحكمة املختصة تتمســك بموجبه بشــبهة خمالفة . 5
دستورية حيث أن نص القانون ال يسمح بالطعن عىل  قرار املحكمة الصادر بموجب ذلك . 

إن الفقرة الثانية من املادة ) 27( من قانون املحكمة الدســتورية رقم )3( لســنة 2006 منح  . 6
املحاكم واهليئات ذات االختصاص القضائي احلق بأنه إذا تراءى إلحدى املحاكم أو اهليئات 
ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص يف قانون أو مرسوم 
أو الئحة أو نظام أو قرار الزم للفصل يف النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغري رسوم 

إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل يف املسألة الدستورية.
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بناء عىل ما ورد يف نص املادة )27( من القانون رقم )3( لسنة 2006 ، و بناًء عىل ما ورد يف املادة . 7
)19( من القانون األسايس التي تنص )) ال مساس بحرية الرأي ولكل انسان احلق يف التعبري 
عن رأيه ونرشه بالقول أو بالكتابة أو غري ذلك من وســائل التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام 
القانــون (( ورأت املحكمة أن نص املادة )39( من قانون اجلرائم اإللكرتونية بعدم نصه عىل 
عدم امكانية الطعن حيرم اخلصم من امكانية التقايض عىل درجتني، وبناًء عىل كل ما تقدم قررت 
املحكمة وقف السري يف الطلب، وإحالته اىل املحكمة الدستورية، للبت يف املسألة الدستورية. 

ثانيًا :- مناقشة املبادئ 
من خالل اســتقراء وقائع هذه الدعوى يتضح لنا أن املرشع الفلسطيني جعل نص املادة )39( من 
قانون اجلرائم اإللكرتونية قطعيًا ال يقبل الطعن به، ويســتتبع ذلك أن هذه املادة جعلت التقايض 

عىل درجة واحدة بداًل من درجتني. 
كــام يتضح لنا أن هذه املادة حرمــت األطراف من حق الدفاع، بالرغم من أنه حق مقدس مكفول 
بموجب الدســتور، إذ بمجرد تقديم النائب العام للطلب بحجب املواقع اإللكرتونية يكون قرار 

حمكمة الصلح غري قابل للطعن. 

التقايض عىل درجتني ومبدأ  بالدعوى واملتمثلة بمبدأ  املتعلقة  املبادئ  ثالثًا :- رشح وبيان 
حق الدفاع 

التقايض عىل درجتني . 1
 هذا املبدأ أسايس مسلم به، إذ حيق ملن خيرس دعواه أمام حمكمة الدرجة األوىل الطعن يف هذا احلكم 
أمام حمكمة أعىل درجة، وهي حمكمة االستئناف هبدف الوصول إىل تطبيق سليم للقانون واستقراء 
صحيح ملوضوع الدعوى، بحيث تتوىل حمكمة االستئناف تصحيح األخطاء التي تقع يف حكم حمكمة 

أول درجة، وحمكمة االستئناف هي حمكمة موضوع تتوىل نظر الدعوى موضوعًا . 
ويمكن تعريف التقايض عىل درجتني بأنه فحص اخلصومة القضائية بشقيها الواقعي والقانوين عىل 

نحو متتابع من حمكمتي خمتلفتني تعلو أحدمها عىل األخرى . 
أو أنــه إتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغري صاحلــه بأن يعرض النزاع أمام حمكمة أعىل درجة 

للفصل فيه من جديد . 
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أو أنــه عرض الدعوى مره ثانية عىل هيئة قضائية أعىل من اهليئة التي نظرت فيه أول مره ، وتكون 
اهليئة الثانية متمتعة باخلربة الواســعة والفهم الدقيق ملسائل القضاء ، وتكون أكثر عددًا من األوىل 

ألن رأي اجلامعة يف الغالب أقوى من رأي الفرد . 
وبالرغم من أن مبدأ التقايض عىل درجتني يعد خروجًا من مبدأ حجية اليشء املحكوم فيه  فإن هذا 
املبدأ يســود يف معظم النظم القضائية العربية احلديثة كاألردن ومرص و فلسطني، واألجنبية  ملا فيه 

من كفالة حلسن سري العدالة وملا حيققه من األمور اآلتية:-
إعطاء أطراف الدعوى فرصة لتصحيح األحكام الحتامل وقوع خطأ من حماكم الدرجة األوىل . 1

من حيث الواقع أو القانون، فتقوم حمكمة الدرجة الثانية بتصحيح ما شاب هذا احلكم من خطأ. 
حتقيق رقابة قضائية ذاتية، وذلك برقابة املحكمة األعىل عىل املحكمة األدنى، مما جيعل املحكمة . 2

األدنى أكثر دقة بدراسة موضوع الدعوى والتدقيق فيها وصواًل للعدالة. 
إعطاء أطراف الدعوى فرصة الشباع غريزة العدالة وخاصة يف نفس املحكوم عليه عن طريق . 3

إتاحة الفرصة أمامه لعرض النزاع من جديد أمام حمكمة أعىل درجة وأكثر عدالة وأكثر خربة . 

و إذا ما نظرنا إىل موقف الدستور والقضاء الفلسطيني واألردين لالحظنا أهنام أخذا هبذا املبدأ . 

يف الدستور الفلسطيني :-  
نصت املادة )30( من القانون األســايس املعدل عىل التقــايض حق مصون ومكفول للناس كافة، 
ولكل فلســطيني حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي، وينظــم القانون إجراءات التقايض بام يضمن 
رسعة الفصل يف القضايا. 2. حيظر النص يف القوانني عىل حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة 
القضاء. 3.  يرتتب عىل اخلطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية حيدد القانون رشوطه وكيفياته .

 يف الدستور األردين
نصت املادة )100 ( منه عىل ما ييل :-

تعني أنواع املحاكم ودرجاهتا وأقســامها واختصاصاهتا وكيفية إدارهتا بقانون خاص عىل أن ينص 
هذا القانون عىل إنشاء قضاء إداري عىل درجتني.
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يف القضاء 

أوالً :- موقف املحكمة الدستورية األردنية بخصوص التقايض عىل درجتني 
قرار املحكمة الدســتورية رقم )2015/2 باألكثرية ( فقد اعتربت املحكمة الدســتورية أن حق 
التقايض هو مبدأ دســتوري أصيل، وأنه وإن كان الدســتور قد ترك للمــرشع العادي أمر تنظيم 
ممارسته، إال أنه مقيد برضورة مراعاة الوسائل التي تكفل محايته والتمتع به عىل قدم املساواة وعدم 
االنتقاص منه، وأن يتم متكني املواطنني من ممارسة حقهم يف التقايض عىل درجتني خاصة إذا كان 
القانون قد أعطى هذا احلق ألحــد أطراف اخلصومة وكان موضوع النزاع املطروح يقتيض ذلك، 
وأن القــول بخالف ذلك جيعل املرشع العادي متجاوزا حلدود التفويض وخمالفا لروح الدســتور 
الذي يضمن متكني املواطن من استنفاذ كافة الطرق والوسائل التي تكفل له حقوقه بشكل كامل، 

ومنها حق التقايض عىل درجتني وضامن حتقيق التوازن واملساواة بني املتقاضني. 
قرار املحكمة الدســتورية رقم )2 لســنة 2013  باإلمجاع ( )) إن حق التقايض مبدأ دســتوري 
أصيل، حيث ترك للمرشع العادي أمر تنظيم هذا احلق رشيطة مراعاة الوســيلة التي تكفل محايته 
والتمتــع به وعدم االنتقاص منه، بل متكني املواطنني من ممارســة حرياهتم وحقوقهم بام يف ذلك 
حق التقايض عىل درجتني )اذا كان موضوع النزاع املطروح يقتيض ذلك(، وإال كان متجاوزًا حلدود 
التفويض وخمالفًا لروح الدســتور الذي يضمن متكني املواطن من استنفاذ كافة الطرق والوسائل 

التي تضمن له حقوقه بشكل كامل ومنها حق التقايض عىل درجتني ..((
قــرار املحكمــة الدســتورية رقم 4 لســنة 2013  )) إن حــق التقايض مبدأ دســتوري أصيل، 
حيــث ترك للمــرشع العادي أمر تنظيم هــذا احلق رشيطة مراعاة الوســيلة التــي تكفل محايته 
والتمتــع به وعدم االنتقاص منه، بل متكني املواطنني من ممارســة حرياهتم وحقوقهم بام يف ذلك 
حق التقايض عىل درجتــني، وإال كان متجــاوزًا حلدود التفويض وخمالفًا لروح الدســتور الذي 
يضمن متكني املواطن من استنفاذ كافة الطرق والوسائل التي تضمن له حقوقه بشكل كامل ومنها 

حق التقايض عىل درجتني.((

ثانيًا :- موقف االقضاء الفلسطيني  من مبدأ التقايض عىل درجتني 
 القرار رقم )495 لســنة 2000( تاريخ 2005/6/22 استئناف مدين ))......  ذلك حتقيقا ملبدأ 
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التقــايض عىل درجتني وهو املبدأ الذي يقوم عليه النظام القضائي يف فلســطني وهذا ما قضت به 
حمكمة النقــض املرصية يف النقض 1972/5/23 طعن 23 ســنة 81 الذي جاء فيه )بأن حكم 
حمكمة االستئناف يكون باطال إذا تصدت للموضوع وترتب عىل ذلك تفويت درجة من درجات 
التقايض وال يزيل هذا البطالن عدم متســك الطاعن أمامها بطلــب اعادة القضية إىل حمكمة أول 
درجة ذلك أن مبدأ التقايض عىل درجتني من النظام العام وال جيوز للخصوم النزول عنه ....(( . 
وكذلك ما يشري اىل ذات املضمون السابق القرار رقم )428 لسنة 2000 ( فصل 2004/6/20 

استئناف رام اهلل . 
واحلكم رقم 787 لسنة 2000 فصل بتاريخ 29/5/2004  استئناف مدين 

حق الدفاع كمبدأ من مبادئ التقايض 
يعد حق الدفاع من األسس املهمة التي يستند عليها نظام التقايض، وأصبح من أبرز السامت التي 

متتاز هبا الترشيعات اإلجرائية، إذ تضمنت نصوصًا قانونية تكفل حق الدفاع. 
ويقتيض هذا املبدأ أن لكل فرد حق اللجوء إىل القضاء للمطالبة باحلامية القضائية، فلكل فرد اللجوء 
إىل القضاء للمطالبة بام يراه حقًا له وقت ما يشــاء، وله أن يقدم اىل املحكمة ما يشاء من الطلبات، 
وله احلق بالطعن بقرار املحكمة وفقًا للقانون، وال يقترص هذا احلق عىل املواطنني أو األشــخاص 

الطبيعني، بل يتعداه إىل األجانب و األشخاص املعنويني . 
وهذا املبدأ من النظام العام وال جيوز التنازل عنه إذا كان هذا التنازل قبل اللجوء إىل القضاء ، أما إذا 
كان التنازل الحقًا الستعامل هذا احلق بعد اقامة الدعوى فيكون للشخص التنازل عن هذا احلق . 
ويعترب مبدأ كفالة حق الدفاع للجميع عىل قدم املساواة من أهم املبادئ التي يقوم عليها النظام؛ ألنه 
حيقق ثقة الناس بالقضاء واحرتامهم له، ولذلك حترص الدول عىل تأكيده بالنص عليه يف الدستور، 

ألن حق الدفاع يرتكز عىل احلق يف التقايض. 
وقد نص عىل هــذا املبدأ كونه مبدأ أســايس يف التقايض عدد من املواثيق الدولية والدســتورين 
الفلســطيني واألردين، فالبنسبة للمواثيق الدولية نالحظ أن االعالن العاملي حلقوق االنسان لسنة 
1948 نص يف املادة )8( منه ) لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل املحاكم الوطنية إلنصافه عن أعامل 
فيها اعتداء عىل احلقوق األساســية التي يمنحها له القانون(. وال شك أن هذه احلقوق األساسية 
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معروفــة مثل حق اإلنســان يف حياته وحقه يف ابداء الرأي و التعبري وحقه يف ســالمة بدنه وكيانه 
االعتباري وحقه يف املحافظة عىل أمواله وغريها .

يف القانون األســايس املعدل الفلسطيني نصت املادة )14( املتهم بريء حتى تثبت  إدانته يف حماكمة 
قانونية تكفل له فيها ضامنات الدفاع عن نفسه، وكل متهم يف جناية جيب أن يكون له حمام يدافع عنه . 
 يف الدستور األردين فقد نصت املادة )101( حتت عنوان ضامنات حق التقايض  املحاكم مفتوحة 

للجميع ومصونة من التدخل يف شؤوهنا  . 
رأينا يف املوضوع :- 

إن احلق الذي مارســته حمكمة الصلح بوقف النظر يف الطلب بموجب نص املادة )27( من قانون 
املحكمة الدستورية السالفة الذكر، وإحالته اىل املحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية النص هو 
اجراء صحيح ، ويلزم عىل املحكمة الدســتورية احلكم بعدم دستورية نص املادة )39( من قانون 
اجلرائم اإللكرتونية التــي تقيض أن يكون قرار حمكمة الصلح ال يقبل الطعن، بل يلزم أن يعرض 
النزاع عىل حمكمة االستئناف، ألن خطأ حمكمة الدرجة الثانية يكون أقل احتاماًل من الدرجة األوىل 

، ألهنا مكونه من قضاة أكثر عددًا وخربة . 
اضافــة لذلك أن نظر النــزاع أمام حمكمتني من درجتني خمتلفتني يقلــل من وقوع اخلطأ ويوصل 
املتقاضني اىل مرحلة القناعة من أجل أن تكون األحكام القضائية مطابقة للحقيقة الواقعية ال جمرد 

اجراء شكيل . 
فباالضافة إىل ما ســبق بيانه لفوائد مبدأ التقايض عىل درجتني، فإن هــذا املبدأ ومبدأ حق الدفاع 

حُيققان فائدتان :- 
األوىل :- وقائيــة بام يكفله من ارشاف عىل قضاة حماكم الدرجة األوىل إرشافًا بحملهم عىل توخي 

العناية يف أعامهلم والتزام العدالة يف احكامهم . 
الثانية :- عالجية فهو يمكن املتقاضني من فرصة ثانية يعيدون فيها بحث منازعاهتم ويستدركون 
فيها ما فاهتم من أوجة الدفاع، ويســتكملون ما نقص من وسائل التحقيق ، ويصلحون فيها خطة 
الدفاع التي ســلكوها أمام حمكمة الدرجة االوىل ، ويف الغالــب ال يتبني النقص أو اخلطأ إال بعد 

صدور حكم حمكمة الدرجة األوىل . 
ونأمل من املحكمة الدستورية املوقرة أن تسمح باستئناف قرار حمكمة الصلح اخلاص باملادة )39) 



أحكام صادرة عن  حمكمة صلح رام اهلل

187

من قانون اجلرائم اإللكرتونية الفلسطيني حتى يكون هناك اشباع للعدالة ورقابة عىل قرار حمكمة 
الصلــح خاصة أن حق التعبري والرأي مكفول بموجب املواثيق الدوليه املعنيه بحقوق االنســان 
بشــكل عام واالتفاقيات املتعلقه بحرية االعالم والصحافه بشــكل خــاص وتم كفالة هذا احلق 
بموجب الدســاتري والترشيعات الوطنيه وهذا ما تم النص عليه يف املاده 19 من االعالن العاملي 
حلقوق االنسان واملاده 15 من الدستور االردين الذي جاء منسجاًم مع االتفاقيات الدوليه حلقوق 
االنســان التي تعترب احلق التعبري عن الرأي وحرية االعالم من أهم احلقوق واحلريات االساسيه 
لالفراد كونه ال يمكن احلديث عن جمتمع الديمقراطيه وحقوق االنســان وســيادة القانون دون 
وجود اليات للتعبري عن الرأي ومن اهم هذه االليات وسائل االعالم املرئيه واملقروءه واملكتوبه. 
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التعليق عىل قرار  قايض صلح رام اهلل رقم  14 لسنة2019   بشأن حجب 
املواقع اإللكرتونية

املستشار الدكتور حممد النجار
نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا )مرص(

ملخص الوقائع 
بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2019،  أصدر  قايض الصلح بمحكمة رام اهلل يف إطار اختصاصه اجلنائي 
)مأذونية إجراء املحاكمة( قراره يف الطلب املقيد برقم 12 لســنة 2019، املقدم من النيابة العامة، 
ضد )حل عنا( و58 موقع آخر، بطلب األمر بحجب هذه املواقع اإللكرتونية استنادا لنص الفقرة 
الثانية من املادة 39 من القرار بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية، عىل سند من 
أن هذه املواقع تقوم بالتهجم واإلساءة إىل رموز السلطة الوطنية الفلسطينية ونرش عبارات وصور 
ومقاالت من شــأهنا هتديد األمن القومي والسلم األهيل، وأن استمرار بثها عىل النحو املتقدم من 
شأنه اإلخالل باألمن القومي، والنظام العام، وهتديد السلم األهيل. وإذ القى هذا الطلب القبول 
من  قايض الصلح، فقد أصدر أمره بحجب عدد 59 موقع إلكرتوين املقام ضدها الطلب، مستنًدا 
يف ذلــك إىل نص البند 2 من املادة 39 من القرار بالقانون رقم 10 لســنة 2018 بشــأن اجلرائم 
اإللكرتونية، حجًبا مطلًقا غري متقيد بمدة حمددة خالًفا للقيد املقرر يف هذا النص الذي قيد ســلطة 
القايض يف احلجب بحد أقىص ستة أشهر للحجب، مع إمكانية التجديد ملدة أخرى باإلجراءات ذاهتا.

وإذ مل ترتــيض املعروض ضدها الثانية )ألرتا فلســطني( هذا القرار، فقــد أقامت الطلب رقم 14 
لســنة 2019، طلًبا إللغاء القرار الصادر يف الطلب رقم 12 لســنة 2019، واستندت إىل انطواء 
هذا االختصاص عىل خمالفة ألحكام الدســتور، ومن ثم فقد استشــعر قايض الصلح شبهة عدم 
دســتورية نص املادة 39 من القانون املار ذكره، وهو يف تقديره نص الزم للفصل يف النزاع املردد 
أمامه، ومن ثم فقد أوقف الفصل يف الطلب وأحال الدعوى املوضوعية إىل املحكمة الدســتورية 
للفصل يف دستورية هذا النص، عمال بالسلطة املقررة ملحكمة املوضوع بموجب نص البند 2 من 

املادة 27 من قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2006.
ونعى حكم اإلحالة عىل النص املطعون عليه خمالفة نيص املادتني )19، 27( من القانون األسايس 
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الفلســطيني املتعلقتني بحرية الرأي وحرية الصحافة، واللتني حتظران املســاس بحرية الرأي إال 
بموجــب حكم قضائي، وهو وصف ال ينطبق عىل اإلجراء الذي قرره هذا النص، إذ خول قايض 
الصلح تقييد حرية التعبري بموجب تدبري مؤقت، حلني إجراء التحقيق يف اجلرائم املرتكبة عرب وسائل 
االتصاالت؛ األمر الذي يثري شبهة عدم الدستورية هلذا السبب، ومن جهة أخرى، فإن هذا التدبري 
يتجــرد من صفة احلكم القضائي، لعدم متكني من يصــدر ضده من مواجهة هذا االدعاء باإليراد 
والرد، وتفنيد األدلة القائمة ضده، وملا أسبغه عىل هذا القرار من حصانة حتول دون الطعن فيه بأي 

طريق من طرق الطعن، إخالاًل بمبدأ التقايض عىل درجات.

الرأي 

متهيد 
أحال قايض الصلح نص املادة 39 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018، إىل املحكمة الدستورية العليا 
للنظر يف أمر دستوريته، وسوف نعرض يف تعليقنا هذا إىل قبول هذه اإلحالة من خالل النقاط اآلتية: 

املطلب األول : يف استيفاء قرار  قايض الصلح للرشوط الشكلية:
أجاز البند 2 من املادة )27( من قانون املحكمة الدســتورية العليا الفلســطينية الصادر بالقانون 
رقم 3 لســنة 2006 للمحاكــم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي، عنــد نظر الدعاوى، أن 
توقف الفصل يف الدعوى وحتيل األوراق بغري رسوم إىل املحكمة الدستورية العليا متى تراءت هلا 
عدم دســتورية نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار، وكان هذا النص الزما للفصل 
يف النــزاع املردد أمامها. وقد أوجب نص املادة )28( مــن القانون ذاته أن يتضمن القرار الصادر 
باإلحالة إىل املحكمة بيان النص الترشيعي املطعون بعدم دســتوريته والنص الدســتوري املدعى 
بمخالفته وأوجه املخالفة، حتى تقف املحكمة الدستورية العليا عىل شبهة العوار الدستوري التي 
ثــارت يف ذهن املحكمة املحيلة. وإذ كان قرار قــايض الصلح قد أبان بوضوح تام النص القانوين 
الذي أثار وجهة عدم الدستورية بشأنه، كام استظهر أوجه عدم الدستورية التي تراءت له، متمثلة 
يف االفتئات عىل حرية الرأي وحرية التعبري والنرش، مستنًدا يف ذلك إىل نيص املادتني )19، 27( من 
القانون األسايس الفلسطيني، فضال عن إخالل النص باحلق يف التقايض لعدم تنظيم سبيل للطعن 
عىل القرار الصادر من قايض الصلح اســتناًدا إىل هــذا النص، ومن ثم فإن قرار اإلحالة يكون قد 
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استوىف العنارص الشكلية الالزمة لصحته عىل ما نصت عليه املادتني )27، 28( من قانون املحكمة.

املطلب الثاين : يف قبول الدعوى

الفرع األول يف معيار توافر املصلحة يف اإلحالة 
يقوم النظام الدســتوري الديمقراطي عىل توزيع وظائف احلكم بني ســلطات ثالث، هي السلطة 
التنفيذية، والسلطة الترشيعية، والسلطة القضائية، واستقالل كل سلطة باختصاصها عن السلطتني 
األخرتني، وهو ما يعرف بمبدأ الفصل بني الســلطات. وإذا كانت الســلطة التنفيذية هي أقدم هذه 
السلطات، وهي التي تفرعت منها السلطتان، الترشيعية والقضائية، خصاًم من سلطاهتا املطلقة قبل 
استقرار النظم الديمقراطية، فإن السلطة الترشيعية هي التي تعرب عن إرادة الشعب وضمريه بام تصدره 
من ترشيعات تكتسب قيمتها القانونية من كوهنا تصدر عن ممثيل األمة املنتخبني. أما السلطة القضائية، 
فإهنا تلتزم بتطبيق هذه النصوص واخلضوع هلا باعتبارها مصدر إلزامها، وتقوم بإنزال احلكم القانوين 
الذي تســتخلصه من نصوصها عىل اإلخصام. ومن هنا، فإن القانــون بجميع مصادره هو مصدر 
القاعدة القانونية التي يتوىل القضاء بجميع فروعه كل بحســب اختصاصه- تطبيق أحكامه. إال أن 
تطور الفكر القانوين قد خلص إىل أن التزام السلطة القضائية بأحكام القانون ال يقترص عىل القوانني 
التي يصدرها الربملان فحسب، وإنام يمتد إىل سائر القوانني، وعىل رأسها الدستور الذي يعد القانون 
الوضعي األعىل يف البالد، وهو هبذه املثابة ليس حمض نصائح أخالقية، وال وصايا غري ملزمة، وإنام 
قاعدة قانونية واجبة التطبيق (150). فالتزام السلطة القضائية بتطبيق أحكام الدستور هو التزام جوهري 
يقســم القضاة مجيعهم عليه، األمر الذي يســتوجب عدم تطبيق القانون املخالف للدستور باعتباره 
ناقض القانون األعىل الواجب التطبيق أواًل. فعمل القضاء يف هذه احلالة ال يســتطيل عىل نصوص 
القوانني واللوائح إال يف حدود معارضتها ألحكام الدستور. وال تتمثل الغاية من هذه الصالحية يف 
تصحيح العمل الترشيعي املخالف للدســتور عىل أسس نظرية؛ بل يف احليلولة دون إنفاذ نص أدنى 
ينتهي إىل إهدار حكم الدستور يف حالة معينة. من أجل ذلك استقر القضاء يف معظم الدول الرئيسة 

يف هذا املعنى حكم املحكمة العليا األمريكية يف قضية ماربري ضد ماديسون )Marbury v. Madison( سنة   150
1803.  ونشري هنا إىل أننا اعتمدنا يف احلصول عىل األحكام األجنبية الصادرة من املحكمة العليا عىل كتاب 
 Jerome A. Barron And( ملؤلفه )Constitution Law in A Nutshell( ،الوجيز يف القانون الدستوري

Thomas Dienes( الطبعة الثانية، ترمجة حممد مصطفى غنيم.
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اآلخذة بنظام الرقابة القضائية الدســتورية عىل القوانني عىل رضورة توفر رشط املصلحة. بمعنى أن 
رقابة املحكمة الدستورية عىل دستورية النص القانوين األدنى تتوقف عىل أن يكون من شأن الرقابة 
تغري وجه الرأي يف املسألة املعروضة عىل حمكمة املوضوع واحليلولة دون إنفاذ أحكام الدستور. فإذا 
مل يكن هلذه الرقابة من أثر عىل الدعوى املوضوعية يتغري هبا وجه الرأي عند الفصل فيها، غدت هذه 

الرقابة إخالال بمبدأ الفصل بني السلطات، وعدت عدوانًا عىل وظيفة السلطة الترشيعية.
ففي الواليات املتحدة، قضت املحكمة العليا األمريكية يف قضية بيكر ضد كار (151)، بعد أن طلبت 
من األطراف أن يثبتوا وجود اخلصومة القضائية املوضوعية التي تربر التدخل القضائي الستيضاح 
املســائل الدستورية املختلف بشأهنا. ويف قضية لوس أنجليس ضد ليونز (152)، قالت املحكمة، إن 
عىل املدعي أن يثبت أن رضًرا واقعًيا أصابه نتيجة القانون املشــكو منه. ويف قضية سينجلتون ضد 
وولف (153)، قالت املحكمة إنه يتعني عىل املدعي أن يثبت حدوث رضر فعيل ســواء أكان الرضر 
اقتصادًيــا، أو بيئيا، أو حتى رضًرا معنوًيا، كعدم القدرة عىل العيش يف مجاعة متكاملة.وعىل غرار 
ذلك، قضت املحكمة الدستورية العليا يف مرص بأن املصلحة الشخصية املبارشة ال يكفى لتحققها 
أن يكون النص الترشيعي املطعون فيه خمالًفا للدستور، بل جيب أن يكون هذا النص -بتطبيقه عىل 
املدعــي- قد أحلق به رضًرا مبارًشا، وكان قضاء هذه املحكمــة قد جرى عىل أن مفهوم املصلحة 
الشــخصية املبارشة -وهي رشط لقبول الدعوى الدستورية  إنام يتحدد عىل ضوء عنرصين أوليني 
حيددان مًعا مضموهنا وال يتداخل أحدمها مع اآلخر أو يندمج فيه، وإن كان استقالهلام عن بعضهام 
البعض ال ينفي تكاملهام، وبدوهنام جمتمعني ال جيوز هلذه املحكمة أن تبارش رقابتها عىل دســتورية 
القوانني واللوائح، أوهلام: أن يقيم املدعي ويف حدود الصفة التي اختصم هبا النص الترشيعى املطعون 
فيه- الدليل عىل أن رضًرا واقعًيا -اقتصادًيا أو غريه- قد حلق به، وجيب أن يكون هذا الرضر مبارًشا 
مستقاًل بعنارصه ممكًنا إدراكه ومواجهته بالرتضية القضائية، وليس رضًرا متومًها أو نظرًيا أو جمهاًل، 
بام مؤداه: أن الرقابة عىل الدستورية جيب أن تكون موطًئا ملواجهة أرضار واقعية بغية ردها وتصفية 
آثارها القانونية، وال يتصور أن تقوم املصلحة الشــخصية املبارشة إال مرتبطًة بدفعها. ثانيهام:  أن 

Baker v. Carr)  151( سنة 1962.
Los Angeles v. Lyons)  152( سنة 1983.

Singleton v. Wulff )  153( سنة .1976
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يكــون مرد األمر ىف هذا الرضر إىل النص الترشيعي املطعون عليه، فإذا مل يكن هذا النص قد طبق 
عىل املدعي أصاًل، أو كان من غري املخاطبني بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان اإلخالل 
باحلقوق التي يدعيها ال يعود إليه، فإن املصلحة الشــخصية املبارشة تكون منتفية، ذلك أن إبطال 
النص الترشيعي ىف هذه الصور مجيعها لن حيقق للمدعي أي فائدة عملية يمكن أن يتغري هبا مركزه 

القانوين بعد الفصل ىف الدعوى الدستورية عام كان عليه عند رفعها. (154)
وخالصة القول، إذا مل يكن للفصل يف الدعوى الدستورية أثر عىل الدعوى املوضوعية، فإن الدعوى 
الدستورية تتحول إىل بحث نظري يف شأن موافقة النص املطعون عليه للدستور، وهو ما خيرج عن 

اختصاص السلطة القضائية بسائر حماكمها ويعد عدواًنا عىل مبدأ الفصل بني السلطات. 

)1( دور املحكمة الدستورية يف التحقق من رشط املصلحة
قد يتباين الرأي بني حمكمة املوضوع من جهة، وبني املحكمة الدســتورية يف شأن توافر املصلحة يف 
الدعوى الدستورية. ويظهر األمر جلًيا يف األحوال التي حتيل فيها حمكمة املوضوع الدعوى إىل املحكمة 
الدستورية معتقدة بتوافر املصلحة، أو العتقادها أن النص املحال هو الذي سيطبق عىل الدعوى، إال 
أن املحكمة الدستورية يف مرص قد أبانت بوضوح تام أهنا اجلهة املختصة بالتحقق من رشط املصلحة، 
وأن جمرد اإلحالة ال يكشف بالرضورة إذا كان النص املحال سيطبق عىل النزاع املوضوعي، فقضت 
تطبيًقا لذلك ب يشــرتط لقبول الدعوى الدســتورية -عىل ما جرى به قضاء هذه املحكم - توافر 
املصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل ىف املسألة الدستورية الزًما للفصل ىف الطلبات املرتبطة هبا، 
واملطروحة عىل حمكمة املوضوع، واملحكمة الدســتورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر رشط 
املصلحة ىف الدعوى املقامة أمامها للتثبت من هذا الرشط الالزم لقبوهلا، وليس جلهة أخرى أن تنازعها 
ذلــك أو حتل حملها فيه. ومن ثم؛ فإنه ال تالزم بني اتصال الدعوى هبذه املحكمة عن طريق اإلحالة 
من حمكمة املوضوع، وتوافر رشط املصلحة ىف الدعوى الدستورية؛ فاألوىل ال تغنى عن الثانية، فإذا 
انتهت هذه املحكمة إىل أن النص املحال الذي تراءى ملحكمة املوضوع غري دستوري، وأدركت أن ال 
أثر مبارش له عىل الطلبات املبداة ىف النزاع املوضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غري مقبولة. (155) 

حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر يف القضية رقم 24 لسنة 12 قضائية » دستورية » بجلسة 1 /1 /   154
1994ج 6 »دستورية« ص117.

بجلسة  »دستورية«  قضائية   20 لسنة   158 رقم  القضية  يف  الصادر  العليا  الدستورية  املحكمة  حكم   155
2000/5/6 ج 9 »دستورية« ص577.
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ومن املتعني اإلشارة هنا إىل أن مناط القضاء حتديد مدى انطباق النص موضوع الدعوى الدستورية 
عىل الدعوى املوضوعية وتأثريه فيها. أي أن قضاء املحكمة اســتند رصاحة إىل أن الفصل يف النزاع 
املوضوعي ال يســتوجب القضاء يف دســتورية النص املحال، فالنص لن يطبق أصاًل. مثال ذلك إذا 
كانت اخلصومة يف الدعوى املوضوعية قد اختذت مساًرا قانونًيا ال ينتهي إىل حصول املدعي عىل احلق 
املطالب به. كام لو أقام املدعي دعوى بطالن حكم لعيب شاب إعالنه باخلصومة، ثم يطعن يف دعوى 
البطالن عىل النص املوضوعي احلاكم للمنازعة القانونية، فهنا ما يطرح يف دعوى البطالن ال عالقة له 
باألســس التي بني عليها احلكم املطعون ببطالنه، وال سبيل إلثارته إال بعد أن يقىض ببطالن احلكم 
املوضوعي (156)، إذ الفصل يف هذا الطلب الدستوري ال عالقة له بام يثار يف دعوى البطالن، وهو ما 

تعرب عنه املحكمة الدستورية العليا يف مرص بانتفاء االنعكاس (157).

)2( دور املحكمة الدســتورية يف التحقق من توافر رشوط قبــول الدعوى املوضوعية أمام حمكمة 
املوضوع

 فإذا كان النص املحال هو الذي يتوجب تطبيقه عند مبارشة حمكمة املوضوع الختصاصها، وثبت 
لدى املحكمة الدستورية أن هذا النص هو احلاكم للنزاع املوضوعي، فإنه يثور البحث حول مدى 
سلطة املحكمة الدستورية يف إعامل رقابتها عىل جدية النزاع املطروح عىل حمكمة املوضوع وفرص 
قبوله أمامها، وهنا ُميزت املحكمة الدستورية العليا يف مرص بني فرضني، فإذا كان النزاع املوضوعي 
يتحدد موضوًعا يف املسألة الدستورية املطروحة عىل املحكمة الدستورية، بمعنى إن احتد موضوع 
كلتا الدعوتني عىل نحو تنتهي به اخلصومة املوضوعية بمجرد الفصل يف املسألة الدستورية املعروضة 
عليها، فهنا خلصت املحكمة إىل عدم قبول الفصل يف املســألة الدســتورية بحسباهنا خصومة مع 
القانون، وليس هلا من أثر يف تطبيق نص قانوين خمالف للدستور. من ذلك قضاؤها بأن -يتعني أن 
يكون احلكم الصادر ىف الدعوى الدستورية مؤثًرا فيام تنتهي إليه حمكمة املوضوع ىف شأن الطلبات 
املوضوعية املرتبطة هبا. فإذا مل يكن له هبا من صلة، كانت الدعوى الدستورية غري مقبولة. واألمر 

156  يراجع عىل سبيل املثال احلكم الصادر بجلسة 5 سبتمرب لسنة 2015 يف القضية رقم 31 لسنة 34 قضائية 
دستورية، اجلزء 15 اجلزء األول ص 1037.

157  يراجع يف استخدام املحكمة هلذا املصطلح عىل سبيل املثال حكمها الصادر بجلسة 14 / 10 / 2017، يف 
القضية رقم 57 لسنة 13 قضائية دستورية، اجلزء 16 / 1 ، ص 759.
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كذلك إذا كانت كلتا الدعوتان، املوضوعية والدستورية، تتوجهان لغاية واحدة ممثلة ىف جمرد الطعن 
عىل بعض النصوص الترشيعية؛ بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتني الدعوتني تكونان عندئذ 
متحدتني حماًل، الجتاه أوالمها إىل مســألة وحيدة ينحرص فيها موضوعها هى الفصل ىف دســتورية 
النصوص الترشيعية التي حددهتا، وهى عني املســألة التي يقوم هبا موضوع الدعوى الدستورية. 
واحتــاد هاتني الدعوتني ىف حمليهام مؤداه أن حمكمة املوضوع لن يكون لدهيا ما جتيل فيه برصها بعد 
أن تفصل املحكمة الدســتورية العليا ىف دستورية النصوص املطعون فيها سواء بتقرير صحتها أو 
بطالهنا، وبالتايل لن يكون احلكم الصادر عن هذه املحكمة الزًما للفصل ىف الدعوى املوضوعية، 

إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر ىف املسألة الدستورية عليه. (158)
بيد أن األمر يدق إذا ما طرح عىل املحكمة الدســتورية مســألة دستورية بموجب إحدى الوسائل 
القانونية إلثارة الدعوى الدستورية، وكان البادي من األوراق أن الدعوى املوضوعية غري مرجحة 
القبول، فهل للمحكمة الدســتورية أن تعرض عن نظر املسألة الدستورية استناًدا إىل ترجح عدم 

قبول الدعوى املوضوعية؟ 
هنا استقر قضاء املحكمة الدستورية العليا يف مرص عىل عدم جواز نكول املحكمة الدستورية العليا 
عن نظر املســألة الدســتورية يف هذه احلالة، إذ ليس من سلطة هذه املحكمة النظر يف رشوط قبول 
الدعــوى املوضوعية أمام حمكمة املوضوع، وحســبها يف ذلك أن يكون النص املطروح أمامها هو 
احلاكم للنزاع املوضوعي، وتطبيًقا لذلك قضت املحكمة الدســتورية العليا يف مرص بأن لكل من 
الدعوتني، املوضوعية والدستورية، ذاتيتها ومقوماهتا، ذلك أهنام ال ختتلطان ببعضهام وال تتحدان 
ىف إجراءات أو رشائط قبوهلام؛ بل تســتقل كل منهام عن األخرى ىف شــكلها وموضوعها؛ كام أن 
الفصل ىف رشوط اتصال الدعوى املوضوعية بمحكمة املوضوع وفقًا لألوضاع املقررة أمامها ليس 
من بني املهام التي أناطها املرشع باملحكمة الدستورية العليا، وإنام تنحرص واليتها فيام يعرض عليها 
من مسائل دستورية لتقرر صحة النصوص املطعون عليها وبطالهنا، بعد تثبتها من اتصال الدعوى 
الدستورية هبا بإجراء صحيح وفقًا لألوضاع املقررة ىف قانوهنا، وليس جلهة قضائية أخرى أن تنازعها 

158  حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1992/2/1يف القضية رقم 35 لسنة 11 قضائية »دستورية« 
ج1/5 »دستورية« ص158. وكذا حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1993/1/2يف القضية 

رقم 3 لسنة 12 قضائية »دستورية« ج2/5 »دستورية« ص124.
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ذلك أو حتل حملها فيه.(159)، وأن اخلصومة الدستورية تنفصل ىف موضوعها وبواعثها عن الرشوط 
التي تنفرد حمكمة املوضوع بتحقيقها والفصل فيها، وأن الدفع بســقوط احلق ىف اسرتداد الرضيبة 
ملــيض املدة تنفرد حمكمة املوضوع بتحقيقه والفصل فيه.(160)  وأن لكل من الدعوتني الدســتورية 
واملوضوعية ذاتيتها ومقوماهتا فال ختتلطان حمكمة املوضوع هي وحدها التي تفصل يف توافر رشوط 

اخلصومة املرددة أمامها وتستقل بتكييفها. (161)
واخلالصة فإن الدور الذي يقف عنده قبول الدعوى الدستورية ينتهي باستجالء املحكمة الدستورية 
للنص احلاكم للمنازعة املوضوعية، دون أن يســتطيل إىل بحث رشوط قبول املنازعة املوضوعية 

أمام حمكمة املوضوع.
بيد أن للمحكمة الدســتورية العليا يف مرص قضاء مســتقر حال أغلق املرشع ســبيل الطعن أمام 
اخلصوم إخالال باحلق يف التقايض، فهنا أجيز لصاحب املصلحة أن يثري املسألة الدستورية أمام أي 
حمكمة يفرتض أن تكون خمتصة لو كان النص يفتح أبواب الولوج فيها، وهنا يمكن إثارة املســألة 
الدستورية بموجب إحدى الطرق املقررة يف القانون، مفرتًضا قيام املصلحة احلقيقية يف عرض هذه 
املسألة الدستورية عىل املحكمة الستغالق طرق الطعن. من ذلك ما قضت به املحكمة الدستورية 
العليا يف مرص (162) يف قضية تتحصل وقائعها يف أن النيابة العامة اهتمت شــخًصا بتبديد مياه الري 
وهــي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامــة، إال أن حمكمة أول درجة قضت غيابًيا  عىل خالف 
صحيح القانون- باحلبس، وإذ عارض املتهم يف احلكم، وكان نص الفقرة األوىل من املادة )398) 
من قانون اإلجــراءات اجلنائية قد قرص قبول املعارضة ىف األحكام الغيابية الصادرة ىف اجلنح عىل 
تلك املعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون املعاقب عليها بعقوبة الغرامة، األمر الذي ينتهي إىل 
استغالق سبيل املعارضة أمامه -العتداد القانون بالعقوبة الواردة بالنص، دون العقوبة املقيض هبا 

جلسة 2 / 6 /2018، الدعوى رقم 20 لسنة 38 قضائية دستورية اجلزء 16 / 1 ص 1326.  159
160  جلسة 2007/7/1، الدعوى 131 لسنة 21 قضائية دستورية  ج 12، ص 558.

حكم املحكمة الدستورية العليا جلسة 1 / 2 / 1997، الدعوى رقم 65 لسنة 17 - دستورية ، اجلزء 8 ص   161
.368

حكم املحكمة الدستورية العليا  الصادر بجلسة 5 مارس سنة 2016، يف القضية  رقم 56 لسنة 32 قضائية   162
» دستورية«. اجلزء 1/15 ص 1334.
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يف احلكم- فقد أحالت حمكمة اجلنح التي تنظر املعارضة النص إىل املحكمة الدستورية التي قبلت 
بدورها اإلحالة لتوافر املصلحة، وقضت بعدم دســتورية هذا النص لقرص احلق يف املعارضة دون 

اجلنح املعاقب عليها بعقوبة الغرامة.

 )3( يف استمرار املصلحة حلني الفصل يف الدعوى الدستورية
وإذا كان حتقق رشط املصلحة باملفهوم الســابق حتديده هو مناط قبول الدعوى الدســتورية، فهل 
يتعني اســتمرار املصلحة حلني الفصل يف الدعوى. وبعبارة أخرى ما أثر انقضاء مصلحة اخلصوم 

يف الدعوى املوضوعية عىل استمرار نظر الدعوى الدستورية؟ 
وهنا فقد استقر قضاء املحكمة الدستورية العليا يف مرص أن زوال مصلحة خصوم الدعوى املوضوعية 
من شأنه أن ينفي رشط املصلحة يف الدعوى الدستورية كذلك، وعلة ذلك أن زوال مصلحة اخلصوم 
يف الدعوى املوضوعية سيجعل لقضاء املحكمة الدستورية جمرد حكم يف القانون ليس له أثر تطبيقي، 
ومن هنا تقيض املحكمة يف هذه احلالة بعدم قبول الدعوى الدســتورية، ولو كانت املصلحة متحققة 
عنــد اتصاهلا باملحكمة الدســتورية، ومثال ذلــك إذا تعلق الطعن عىل نص منظــم للحق يف طلب 
التطليــق، وكانت الدعوى املوضوعية تدور حول طلب التطليق ثــم اصطلح الزوجان وتنازال عن 
دعوامها املوضوعية. فإن الفصل يف دستورية هذا النص لن يكون له انعكاس عىل الفصل يف الدعوى 
املوضوعية. من ذلك قضاؤها املصلحة الشخصية املبارشة هو رشط لقبول الدعوى الدستورية مناطها 
ارتباطها باملصلحة القائمة ىف الدعوى املوضوعية، وذلك بأن يكون الفصل ىف املســألة الدســتورية 
الزمــا للفصل ىف الطلبات املرتبطة هبا، واملطروحة أمام حمكمــة املوضوع، وكان من املتعني أن تظل 
هذه املصلحة الشخصية املبارشة قائمة حتى الفصل ىف الدعوى الدستورية، فإذا انتفت منذ رفعها أو 
زالت قبل الفصل فيها، وجب أال ختوض املحكمة الدستورية العليا ىف موضوعها، باعتبار أن الدعوى 
الدستورية، وعىل ما جرى عليه قضاؤها، ينبغي أن تؤكد بامهية اخلصومة التي تتناوهلا، التعارض بني 
املصالح املثارة فيها بام يعكس حدة التناقض بينها،  ويبلور من خالل تصادمها وجماهبتها لبعضها،  حقيقة 
املسألة الدستورية التي تدعى املحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، ومن ثم جيب أن يكون للخصم 
الذي يقيم الدعوى الدستورية مصلحة واضحة تظل مستمرة حتى الفصل فيها ىف اجتناء الفائدة التي 
يتوقعها منها باعتبارها الرتضية القضائية التي يرد هبا عن احلقوق التي يدعيها مضارا فعلية أصابتها أو 
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هتددها من جراء إعامل النص الترشيعي املطعون عليه ىف حقه، وترتيبه آلثار قانونية بالنسبة إليه (163). 
وقريب من ذلك ما قضت به املحكمة العليا األمريكية يف قضية ماركو دي فونيس ضد أودجيارد سنة 
1974 (164) وهو طالب يف الصف الثالث يف كلية احلقوق بجامعة واشــنطن أقام دعوى ضد برنامج 
القبول باجلامعة، فلم تقبل املحكمة الدعوى مســتندة إىل أنه أيا كان الرأي يف الدعوى؛ فإن الطالب 

بعد أن قبل يف اجلامعة واقرتاب من التخرج؛ فإنه مل يعد للقضية حمل يقىض فيه.
بيد أن األمر خيتلف إذا مل تتوافر املصلحة مع طبيعة النص املطعون عليه إال يف مدة ضيقة، بام يرتتب 
عليه انقضاء املحل لضيق الوقت الذي تتحقق فيه املصلحة، بحيث أنه بمجرد عرضه عىل املحكمة 
ستكون املصلحة يف رفع الدعوى قد انقضت وزال حملها. ويف هذا الفرض فإن من املستحيل عرض 
املســألة الدستورية عىل املحكمة إلبداء الرأي فيها. واحلق أن املحكمة الدستورية العليا يف مرص مل 
يعرض عليها هذا الفرض هبذا الوضوح، ومن ثم مل تقل فيه رأهيا. بيد أن هذا الفرض عرض عىل 
املحكمة العليا األمريكية يف قضية رو ضد وايت (165) وكانت وقائع النزاع تدور حول سيدة حامل 
طعنت عىل قانون حيظر اإلجهاض، وعند مبارشة املحكمة العليا لسلطتها القضائية كانت السيدة قد 
وضعت وليدها، فثار التساؤل حول مدى توافر مصلحتها يف االستمرار يف الدعوى رغم انقضاء 
املحل بالوالدة، إال أن املحكمة العليا األمريكية خلصت إىل قاعدة جديدة حاصلها أنه متى كانت 
املصلحة يف إثارة املسألة الدستورية ذات طبيعة متكررة ومتجددة، وربام تثور يف وقت قريب، فإن 
انقضاء حمل الدعوى )املصلحــة فيها( ال حيول دون تصدي املحكمة للفصل يف املوضوع يف حال 

كان نظرائها عرضة لتكرار حالتها. 

قضاء مستقر للمحكمة الدستورية العليا يف مرص، يراجع عىل سبيل املثال حكمها الصادر بجلسة 21 أكتوبر   163
سنة 1995، يف القضية رقم 9 لسنة 15 قضائية »دستورية« اجلزء 7 ص  222.  وكانت وقائعها تدور حول 
إقامة املدعي دعوى منازعة يف مسكن احلضانة ثم تصالح مع املدعى عليها التي تنازلت بمقتىض هذا الصلح 
عن احلكم االبتدائي الصادر لصاحلها باستقالهلا وحمضونتها بمسكن الزوحية، وتقدم هبذا الصلح الذي أقره 
وكيلها املخول ذلك إىل حمكمة املوضوع فغدا النص املطعون عليه غري الزم للفصل ىف الدعوى املوضوعية بعد 
قضاء حمكمة املوضوع بقبول االستئناف شكال وىف املوضوع بإلغاء احلكم املستأنف، وبانتهاء اخلصومة بني 
طرفيها، بام مؤداه زوال مصلحته الشخصية املبارشة ىف الدعوى الدستورية الراهنة، وبناء عليه قضت املحكمة 

الدستورية بعدم قبول الدعوى
قضية )De Funis v. Odegaard( سنة 1974.  164

.Roe V Wade abortion case 1973  165
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والرأي عندي أن الطبيعة املؤقتة للمصلحة التي تصل إىل حد تعذر عرض املســألة الدستورية عىل 
املحكمة الدستورية تســتوجب بغري جدال إتاحة الفرصة إلثارة املسألة الدستورية بكل الوسائل 
القانونية املقررة رغم انقضاء املصلحة، إذ ال جيوز حرمان ذوي الشــأن بصورة مطلقة من عرض 
املســألة الدستورية أمام القضاء الدستوري، واستجالء أمر دستوريتها، ومن ثم فنحن نؤيد قضاء 
املحكمة الدستورية العليا يف هذا الشأن؛ ولكن ليس عىل أساس القابلية للتكرار عىل نحو ما ذهبت 
إليه املحكمة، وإنام عىل أساس أنه ال جيوز احلرمان من احلق يف التقايض بسبب طبيعة النص اخلاصة.

الفرع الثاين : يف طبيعة النص املحال إىل املحكمة الدســتورية العليا يف قرار قايض الصلح رقم 14 
لسنة 2019

جيري نص املادة )39( من القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م بشأن اجلرائم اإللكرتونية عىل أن:
 جلهات التحــري والضبط املختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكرتونية مســتضافة داخل . 1

الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفالم أو أي مواد دعائية أو غريها، 
من شأهنا هتديد األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة، أن تعرض حمرضًا بذلك عىل 
النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب اإلذن بحجب املوقع أو املواقع اإللكرتونية أو حجب 

بعض روابطها من العرض. 
يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب اإلذن ملحكمة الصلح خالل )24( ساعة، مشفوعًا . 2

بمذكرة برأيه، وتصدر املحكمة قرارهــا يف الطلب، يف ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو 
بالرفض، عىل أال تزيد مدة احلجب عىل ستة أشهر، ما مل جتدد املدة وفقًا لإلجراءات املنصوص 

عليها يف هذه املادة.
ويمكــن أن نقرر أن النص املحال أوجب عىل النيابة العامة بنــاء عىل طلب جهات التحري- أن 
تطلــب من قايض الصلــح اإلذن بحجب موقع أو عدة مواقع إلكرتونيــة إذا ما قامت بعرض ما 
من شــأنه هتديد األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة. واملالحظ أن هذه السلطة رشعها 
النص املحال بغض النظر عن اختاذ النيابة العامة شؤوهنا يف الدعوى اجلنائية عن اجلرائم املؤثمة هلذه 
األفعال. فالفرض أن جيوز مبارشة هذه املكنة ولو مل تكن هناك أي دعوى جنائية موضع حتقيق أو 
إحالة، بل ولو مل تكن النيابة العامة تنتوي حتريك الدعوى اجلنائية عن أي من هذه األفعال. كذلك 



أحكام صادرة عن  حمكمة صلح رام اهلل

199

من الالفت أنه بالرغم من أن نصوص القانون بشأن اجلرائم اإللكرتونية قد تضمنت جرائم تتعلق 
بتهديد األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة (166)، إال أن املكنات املخولة للســيد قايض 
الصلح بموجب هذه املادة ال تتطلب إسناد طلب النيابة العامة إىل خمالفة منسوبة إىل نص حمدد من 
النصوص الواردة هبذا القانون. بل يكفي توصيف احلالة املوجبة إلعامل هذه الســلطة دون إسباغ 
التكييف القانوين من النيابة العامة عىل الفعل، فهي ســلطة ختتلف عن ســلطة النيابة العامة عند 
مبارشهتــا إجراءات التحقيق كاحلبس االحتياطي والقبض والتفتيش، والتي تتطلب اســتناد هذا 
اإلجراء إىل ارتكاب جريمة بعينها يتجىل فيها النص املؤثم للفعل املربر هلذا اإلجراء. ومن الالفت 
كذلك أن املرشع أوجب عىل قايض الصلح أن يصدر قراره يف اليوم ذاته إما بالقبول وإما بالرفض، 
وهــو ما يعني حرمان قايض الصلح من إجــراء أي حتقيق يف صحة الوقائع الواردة يف هذا الطلب 
إال إذا أمكنــه االنتهاء من هذا التحقيق يف اليوم ذاته. وبداهة فإنه يمتنع عليه اإلحالة إىل املحكمة 
الدســتورية للبت يف دســتورية هذا النص، إذ ال يتصور أن تبت املحكمة الدستورية يف دستورية 
اإلحالــة يف اليوم ذاته، كام وأن قضاءه برفض الطلب أو قبوله يقيض عىل املصلحة الواقعية بام يثري 

البحث يف مسألة قبول الدعوى الدستورية عىل نحو ما يثريه البحث يف قبوهلا يف احلالة الراهنة.
ولعل املربر احلقيقي الستحداث املرشع هذه املكنة هو االحتياج إىل رسعة التدخل باحلجب لدرء 
خطر حمدق ال حيتمل اإلرجاء حلني دراسة التكييف القانوين املناسب هلذا الفعل. ولعل هذا االعتبار 

أو  األجهزة  إىل  الوصول  تعطيل  وجريمة   ،)4 )مادة  ترصيح  دون  إلكرتوين  موقع  دخول  جريمة  ذلك  من    166
الربامج )مادة 5(، وجريمة إيقاف أو إتالف الربامج اإللكرتونية )مادة 6(، وجريمة التقاط أو اعرتاض مرسل 
عرب الشبكة اإللكرتونية )مادة 7(، وجريمة فك بيانات مشفرة أو استعمل عنارص مشفرة )مادة 8(، وجريمة 
االنتفاع بخدمات االتصال بدون وجه حق )مادة 9(، وجريمة إنشاء شهادة غري صحيحة أو تقديم بيانات غري 
اإللكرتونية  الشبكة  استخدام  وجريمة   ،)11 )مادة  الشبكة  عرب  مستند  تزوير  وجريمة   ،)10 )مادة  صحيحة 
 ،)13 )مادة  اختالسها  أو  أموال  اإللكرتونية يف رسقة  الشبكة  استخدام  12(، وجريمة  )مادة  دون وجه حق 
وجريمة االستيالء عن طريق الشبكة اإللكرتونية عىل مال أو ما يف حكمه )مادة 14(، وجريمة استعامل الشبكة 
اإللكرتونية يف هتديد آخر )مادة 15(، وجريمة إرسال أعامل إباحية عن طريق الشبكة اإللكرتونية )مادة 16(، 
وجريمة إنشاء موقع لنقل األعضاء أو زراعتها عرب الشبكة اإللكرتونية )مادة 17(، وجريمة غسل األموال عرب 
الشبكة اإللكرتونية )مادة  املخدرات غرب  تداول  إنشاء موقع بقصد  18(، وجريمة  الشبكة اإللكرتونية )مادة 
19(، وجريمة انتهاك امللكية الفكرية عرب الشبكة اإللكرتونية )مادة 20(، إدارة مرشوع للمقامرة عرب الشبكة 
اإللكرتونية )مادة 23(، وجريمة إنشاء أو إدارة موقع بقصد إثارة الكراهية عرب الشبكة اإللكرتونية )مادة 24(، 

وجريمة إنشاء موقع من شأنه تربير أعامل اإلبادة اجلامعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية )مادة 25).
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كذلــك هو الذي أوجب عىل النيابة العامة عرض الطلــب املقدم من جهات التحري عىل حمكمة 
الصلح خالل أربع وعرشين ساعة من تقديمه، وهو املربر أيضا إللزام قايض الصلح بإصدار قراره 
يف يوم العرض ذاته. وإذ كان املرشع قد هيأ للدولة اختاذ هذا اإلجراء الوقتي عىل وجه الرسعة، فقد 
وجب أال تزيد مدة اإلجراء عن ستة أشهر فقط ما مل جتدد املدة باتباع اإلجراءات املنصوص عليها 
آنًفــا مرة أخرى، إذ اختذ اإلجراء من غري هتمة موجهة ألحد، ودون حتريك دعوى جنائية فيها، أو 

حتى افتتاح إجراءات التحقيق فيها، وإنام بناء عىل حتريات فقط.  
ومن جهة أخرى فإن املرشع مل ينظم أي وسيلة للطعن عىل هذا القرار، أو املعارضة فيه متى صدر 
غيابًيا- أمام القايض عينه، ليضحى هذا اإلجراء نافًذا بصدوره يف حق اخلصوم، رغم عدم اشرتاط 

حضورهم أو متكينهم من إبداء دفاعهم.
ويقابل هذا اإلجراء ســلطة املحكمة اجلنائية إذا ما نظرت التهمة وخلصت إىل اإلدانة، فقد نصت 
املــادة )50( من القانون ذاته عىل وجوب القضاء بحجب املوقع اإللكرتوين الذي ارتكبت فيه أو 
بواسطته تلك اجلرائم بحسب األحوال، وذلك دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا 
القرار بالقانون، وحقوق غري حسن النية، وكذا مصادرة األجهزة أو الربامج أو الوسائل املستخدمة 
يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القرار بقانون أو األموال املتحصلة منها، عىل أن 
تكون إزالة املخالفة عىل نفقة الفاعل. وهي عقوبة تكميلية تقيض هبا املحكمة تبًعا للقضاء باإلدانة 
يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، ومن ثم يتاح للمحكوم عليه إبداء دفاعه بشأهنا، 

والطعن عىل احلكم الصادر فيها وفقا لقواعد الطعن عىل األحكام اجلنائية.
وخالصة القول أن قرار قايض الصلــح بتطبيق هذه العقوبة التبعية بصورة مؤقتة بموجب حمرض 
حتريات عىل نحو مؤقت هو قرار هنائي وبات، ولو تضمن خطأ يف التطبيق من قبل القايض املختص.

الفرع الثالث : يف توافر رشط املصلحة يف الدعوى املنظورة أمام املحكمة الدستورية العليا 
قلنا أن قايض الصلح قد أصدر قراره بتاريخ 17 / 10 / 2019، يف الطلب رقم 12 لسنة 2019 
بحجب عدد 59 موقع من الشــبكة اإللكرتونية حجًبا غري مؤقت استناًدا إىل النص املحال، وهو 
بذلك قد خالف حكم املادة رقم 39 التي قرصت هذا احلق عىل مدة ســتة أشهر كحد أقىص، ما مل 
جيــدد باإلجراءات ذاهتا. وقلنا أن هذا القرار غري قابل للطعن عليه بأي من طرق الطعن إذ مل حيدد 
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املرشع ســبيال للطعن عليه. وأنه إذ ُعِرض طلب بإلغاء هذا القرار عىل القايض ذاته قيد برقم 14 
لســنة 2019، فقد أجال برصه يف النص، ومل جيد يف حدود السلطات املخولة له مكنة لالستجابة 
هلــذا الطلب، ووجد النص حيول دون مراجعة هذا القرار ال منه وال من حمكمة أخرى أعىل، ومن 
ثم فقد جلأ إىل إحالة النص إىل املحكمة الدستورية العليا للنظر يف مدى إخالله بحرية الرأي والنرش 
من جهة، وباحلق يف التقايض من جهة أخرى، ومن ثم فإن البحث يثور يف انعقاد ركن املصلحة يف 
الدعوى الدستورية يف ظل استنفاد القايض لواليته، وعدم إمكان إثارة األمر مرة أخرى بالنظر لعدم 
تقيده باملدى الزمني املؤقت الوارد يف النص، بام يعني اســتغالق أي سبيل للتقايض أمام املتظلم. 

ومن ثم فإننا نديل برأينا يف قبول هذه الدعوى الدستورية يف ظل املحاذيري الراهنة.

)1(: يف حتقق املصلحة يف اإلحالة  
النص املحال هو النص احلاكم لســلطة قايض الصلح عند إصداره قرار بحجب املواقع التي هتدد 
األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة، وهو الذي يتعني عليه تطبيقه يف هذه احلالة، ومن 

ثم فإن الرشط األول النعقاد املصلحة يف إحالته يكون متحقًقا.

)2( يف انقضاء املصلحة بالفصل يف الطلب
وإذ كان ذلك، وكان قد سبق لقايض الصلح الفصل يف الطلب املقدم من النيابة العامة رقم 12 لسنة 
2019، بحجب املواقع املبينة به، ومن بينها املوقع املتظلم، ثم أعاد املتظلم طرح املسألة عينها أمام 
القايض يف الطلب رقم 14 لســنة 2019، وكان النص املحال ال يعطي املتظلم احلق يف إقامة هذا 
التظلم بعد صدور األمر باحلجب، فإن مآل الطلب وفًقا للنص القائم القضاء بعدم قبوله لســبق 
الفصل يف موضوعه وحتصن قراره، ومن ثم فإن البحث يثور بشأن مدى حتقق املصلحة الشخصية 
املبارشة يف إحالة النص إىل املحكمة الدســتورية العليــا للفصل يف موضوعه يف ظل ترجح الرأي 

بالقضاء بعدم القبول. 
والرأي عندنا أن هذا االعتبار ال يقوى عىل نفي املصلحة يف إحالة الطلب إىل املحكمة الدســتورية 

العليا، وذلك لالعتبارات اآلتية: 
)أ( أنــه مهام كان الرأي يف احتامل قبول الطلب أمام حمكمة الصلح، فإن يف هذه املســألة ما خيرج عن 
اختصاص املحكمة الدستورية العليا، كوهنا تقع يف صميم اختصاص القضاء املوضوعي، وهو وحده 
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الذي يقدر هذا القبول من عدمه، إذ لو استطال بحث املحكمة الدستورية العليا إىل أحوال قبول هذا 
الطلــب من قبل حمكمة املوضوع، العُترب ذلك افتئاتا عىل اختصاص أصيل هلا ال ســبيل إىل إنكاره. 
وبداهة فإنه ال يمكن أن ينتهي قضاء املحكمة الدستورية إىل رفض طلب مطروح عىل حمكمة املوضوع.
)ب( أن املصلحة تقوم يف حقيقة األمر اســتناًدا إىل استغالق السبيل أمام قايض الصلح يف مبارشة 
نظر التظلم من القرار الذي اختذه عىل عجل، وال ســبيل إلثارة ذلك إال بطرح األمر عىل املحكمة 
الدســتورية لتقول فيه كلمتها. فاحلق يف التقايض يوجب أال يســتغلق سبيل احلامية القضائية أمام 
طالــب اإلنصاف، فال بد أن يكفل املرشع للمتقايض الســبيل للنفاذ للقضــاء وعرض رأيه عليه 
طلًبــا للعدالة. وإذ كان التنظيــم الذي أتى به نص املادة 39 املحال جييز صدور أمر  قايض الصلح 
بحجب املواقع اإللكرتونية دون أن يوجب حضور املسؤول عن هذه املواقع، وسامع رأيه ودفاعه، 
وكان هذا احلكم قد اســتوقف أمر دستوريته قايض الصلح، فأحال األمر عىل املحكمة الدستورية 
للنظــر فيه، فإن مؤدى ذلك توافر املصلحة املبارشة التي يتوقف عليها أمر الفصل يف هذا الطلب. 
فإما تثبت املحكمة دستورية هذا التنظيم عىل حاله فيقىض بعدم قبوله الستنفاد صالحيته بالطلب 
األول، وإما أن يقىض بعدم الدســتورية فينفتح سبيل التقايض يف ضوء ذلك، ويقيض القضاء عىل 
ضوء ذلك. ويف احلالني تكون املصلحة املبارشة قائمة، وال يعد ســبق الفصل يف الطلب رقم 12 

لسنة 2019، مانًعا من توافرها.

 )3( طبيعــة النص الذي ضيق املدى الزمني لترصف قايض الصلح يفتح الباب أمام جتدد املصلحة 
يف أي وقت حتى يستجيل دستورية السلطات املخولة له بموجب هذا النص

وأخرًيا، فإنه وبغض النظر عن شــخوص املصلحة ظاهرة جلية عىل نحو ما أسلفنا بام يكفي للقطع 
بتوافرها، فإن طبيعة التنظيم التي أتى هبا النص املحال تأبى التأخر يف الفصل فيها، ذلك أن املرشع 
أوجب عىل قايض الصلح إصدار قراره يف يوم عرض الطلب عليه، وهو هنا إن أرخى إصدار األمر 
حلني عرض النص عىل املحكمة الدســتورية العليا، فيعد قد خالف القانون وانتهك أحكامه. وإن 
أصدر أمره سواء بقبوله أو برفضه فلن تكون هناك أي مصلحة ترجتى من عرض األمر عىل املحكمة 
الدستورية العليا، إذ ال توجد دعوى موضوعية يتوقف الفصل فيها عىل القضاء يف دستورية النص، 
بام يسوغ طلب الفصل يف دستوريته. وإذ كان ذلك، وكان هذا الطلب مما يتكرر أمر طرحه عىل حمكمة 
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املوضوع يف كل حالة من شأهنا هتديد األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة، سواء أكان هذا 
ابتداًء ألول مرة، أم كان بمناســبة طلب النيابة مد أجل الطلب األصيل بعد ميض املدة التي شملها 
احلجب، ومن ثم فإن الطبيعة اخلاصة هلذا احلكم "يف رأينا" توجب انعقاد املصلحة ملحكمة الصلح يف 
اإلحالة بصورة دائمة يف كل حالة يكون الفصل يف الطلب مرتاخًيا دون مساس بااللتزام امللقى عىل 
قايض الصلح بالفصل يف يوم عرض الطلب، ومن بينها حالة التظلم من األمر حمل اإلحالة املاثلة.
ومن مجاع ما تقدم، فإننا نخلص إىل قبول اإلحالة أمام املحكمة الدســتورية العليا يف الطلب رقم 

14  لسنة 2019، الستيفاء رشوط قبوله الشكلية ورشط املصلحة.
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تعليق عىل قرار حمكمة صلح رام اهلل

يف الطلب رقم )2019/12(167

تعليق األستاذ حممد خرض - جامعة بريزيت

مقدمة، وأمهية التعليق
هذا تعليق عىل احلكم الصادر عن حمكمة صلح رام اهلل يف الطلب رقم 2019/12 املقدم من النيابة 
العامة، عمال بأحكام املادة 2/39 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية. 
وتأيت أمهية هذا التعليق كونه يتعلق بموضوع ثار عليه جدل جمتمعي كبري، وهو موضوع إغالق مواقع 
اإلنرتنت بأمر من قايض الصح بناء عىل طلب النيابة العامة. وقد ادعت النيابة أن أسباب احلجب 
تعود إىل أن املواقع اإللكرتونية تقوم بالتهجم واإلســاءة إىل رموز يف السلطة الوطنية، وتقوم بنرش 
ووضع عبارات وصور ومقاالت عرب الشــبكة العنكبوتية، من شأهنا هتديد األمن القومي والسلم 
األهيل، واإلخــالل بالنظام العام، واآلداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلســطيني. وتابعت أن 
استمرار بث هذه املواقع عرب الشبكة العنكبوتية من شأنه اإلخالل باألمن والنظام العام واإلرضار 

باألمن القومي الفلسطيني، وهتديد السلم األهيل الفلسطيني.
بالرغم من وجود إمجاع كبري عىل عدم مرشوعية هذا اإلغالق، إال أنه هناك خالف حول املشكلة، 
وحتديدا هل املشــكلة يف القانون ذاته، أو يف إجراءات تطبيق القانون بام يف ذلك القرار احلاىل حمل 
التعليق، أم أن املشــكلة يف كليهام، أي يف القانون، ويف القرار احلاىل الصادر عن املحكمة يف الطلب 
رقم 2019/12. هذا التعليق ســيحاول املسامهة يف اإلجابة عىل التساؤل األسايس وهو، إىل أي 
مدى ينسجم هذا القرار مع القانون األسايس ومع مبادئ حقوق اإلنسان؟ وحتديدا احلق يف التعبري 
واحلق يف حماكمة عادلة. ومن خالل اإلجابة عىل التساؤل الرئييس سيتم تناول مسائل تتعلق بعالقة 
مثل هذا القرار مع حالة ما يســمى مأسسة انتهاك حقوق اإلنسان وخطورة هذه احلالة عىل عملية 
املصاحلة، باعتبار أن معاجلة انتهاكات حقوق اإلنســان، واملساءلة عن هذه االنتهاكات تعترب أحد 

املتطلبات األساسية هلذه املصاحلة.

167   أ. حممد اخلرض، باحث يف القانون الدستوري وحقوق اإلنسان، وأستاذ قانون دستوري يف جامعة بريزيت
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القرار احلاىل الصادر عن حمكمة الصلح يف الطلب رقم 2019/12 يؤرش عىل خطورة هذا القانون 
وتطبيقه ليس فقط عىل حرية التعبري بل أيضا احلق يف األسايس يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة، 
وأيضا احلق يف حماكمة عادلة. التعليق احلاىل يركز عىل حرية التعبري واحلق يف حماكمة عادلة. أما احلق 
يف حرمة احلياة اخلاصة، وبالرغم االنتهاكات الواضحة واملبارشة هلذا احلق يف نصوص هذا القانون، 

إال أن توضيح هذه االنتهاكات وخطورة مأسستها خترج عن إطار التعليق احلاىل.

نبذة عن القرار وخلفية عامة
قدم هذا الطلب من قبل النيابة العامة، اســتنادا إىل املادة 2/39 من القرار بقانون رقم 10 لســنة 

2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية، وذلك حلجب عدد من املواقع مرقمة يف الطلب من 59-1.
حســب القــرار، ال يوجد تفاصيل أو منشــورات حمددة تم تقديمها إلثبــات توافر رشوط املادة 
2/39 من القرار بقانون بشأن اجلرائم اإللكرتونية، وهذا يعني أن القرار استند عىل فرضية صحة 
ادعاءات النيابة العامة. حيث تستنتج املحكمة من ظاهر األدلة املقدمة يف هذا الطلب فإننا نجد أن 
نص املادة 2/39 من القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن اجلرائم اإللكرتونية قد أجازت 
حجــب املواقع اإللكرتونية وبناء عليه، تقرر املحكمة إجابــة طلب النائب العام وحجب املواقع 

اإللكرتونية املذكورة يف الطلب.
والقرار بقانون رقم )10( لســنة 2018 بشــأن اجلرائــم اإللكرتونية، فيام بعــد )قانون اجلرائم 
اإللكرتونية(، هو النســخة املعدلة من القرار بقانون بشــأن اجلرائم اإللكرتونية رقم )16( لسنة 
2017، حيث أعاد الرئيس إصدارة بموجب الصالحيات االستثنائية للسلطة التنفيذية وفق املادة 
43 من القانون األسايس، بعد االحتجاج الكبري عىل النسخة األوىل من القانون، الذي وصل حد 
خماطبة مؤسسة احلق املقرر اخلاص حلرية التعبري، الذي بدوره طالب السلطة بمراجعة هذا القانون 
لضامن متاشيه مع االلتزامات التي ترتبها االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطني168، وعىل 
إثر ذلك قامت الســلطة بطرح هذا القرار بقانون للنقاش املجتمعي، وشكلت أيضا ما سمي جلنة 

168  انظر، وكالة معا، ورقة موقف صادرة عن مؤسسة احلق بشأن حجب مواقع إلكرتونية، 2019، منشور عىل 
الرابط

 ،http://bit.ly/2K7FThh 
تاريخ الدخول  2019 -11 -10.
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مواءمة الترشيعات، وكان معظم أعضائها موظفني يف السلطة التنفيذية، وغايتها مراجعة الترشيعات 
من أجل التأكد من مواءمتها مع االتفاقيات الدولية169. 

قانون اجلرائم اإللكرتونية، حمل النقاش احلاىل، عرض عىل اللجنة املشار إليها، وأقرته، حسب فهمها 
للمعايري الدولية، وجتدر اإلشارة أن النيابة العامة كان هلا دور أسايس يف صياغة نصوص القانون، 
والدفاع عنه، من خالل النائب العام السابق، الذي عرف عنه إضافة إىل وظيفته كنائب عام نشاط 
ترشيعي واسع، حيث قام بالعديد من املبادرات الترشيعية اجلدلية، مثل القرار بقانون بإنشاء حمكمة 
اجلنايات الكربى، الذي ألغي الحقا بناء عــىل مطالبات حملية ودولية إلخالله الكبري يف ضامنات 
املحاكمة العادلة، إضافة إىل القرار بقانون بشأن منع السفر، الذي كان يمنح النيابة صالحية إنشاء 

قوائم منع من السفر، وألغي أيضا نتيجة االحتجاجات احلقوقية الواسعة.
األمثلة السابقة تشري إىل عينة من القرارات بقانون االرجتالية، التي كانت تؤرش عىل إشكالية كبرية يف 
العملية الترشيعية، سواء من حيث انسجامها منع املنظومة الترشيعية الداخلية، خاصة تلك التي تكونت 
قبل تعطل املجلس الترشيعي، والحقا إلغائه بالكامل كأحد السلطات الثالث بقرار من قبل املحكمة 
الدســتورية، أو مع املنظومة الترشيعية الدولية، وخاصة اتفاقيات حقوق اإلنسان التي انضمت إليها 
دولة فلسطني، إضافة إىل اجلدل املجتمعي حول تشكل جمموعة من املصالح داخل السلطة التنفيذية، 
وحلفائها، بدأت تقف خلف مثل هــذه الترشيعات، وتدعم باجتاه تعزيز مصاحلها من خالل عملية 
ترشيعية ال تقوم عىل املشــاركة، وغري شفافة وغري ديمقراطية، ويعترب اجلدل الكبري الذي وصل حد 

النزول للشارع من أجل املطالبة بإلغاء قانون الضامن االجتامعي مثال واضح عىل هذه احلالة.
قانون اجلرائم اإللكرتونية حمل النقاش، هو النسخة املعدلة من القرار بقانون السابق، وحسب وصف 
الباحث احلقوقي عامر جاموس الذي كان يمثل أحد مؤسسات املجتمع املدين يف جلسات احلوار، 
بأن هذا الترشيع مل يأت باجلديد، وكل ما جاء به هو "وهم التعديل القانوين"، ويف هذا املقال املنشور 
عىل أحد املواقع اإلخبارية التي تم إغالقها بموجب قرار املحكمة احلاىل، )Ultra-Palestine(، يصف 
عملية التعديل بأهنا مل تسفر عن االستجابة ملتطلبات مؤسسات املجتمع املدين، كام أهنا مل تف بوعدها 
للمقرر اخلاص بحرية الرأي والتعبري". ويضيف، "فالترشيع اجلديد، مل يدخل تعديالت جوهرية 

169  انظر، املرجع السابق
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عىل النصوص التي تعطي صالحيات واسعة ألجهزة إنفاذ القانون املتداخلة مع احلق يف اخلصوصية 
وحرمة احلياة اخلاصة، كام أنه فتح املجال جمددا لتجريم عديد األفعال بموجب مصطلحات عامة 
وفضفاضة". ويستنتج الباحث يف النهاية "أن مؤسسات املجتمع املدين واحلراك احلقوقي حول قانون 
اجلرائم اإللكرتونية، قد أخطأوا يف التوّقف عن املطالبة بتحقيق مجيع مطالبهم الواضحة، فلم تظهر 

هذه الدعوات من جديد إال بعد "ترسيب" قرار حمكمة صلح رام اهلل" احلاىل170.
وتأكيدا عىل ما أورده جاموس بدأت العديد من مؤسســات املجتمع املدين تطالب بإلغاء أو تعديل 
هــذا القرار بقانون، الذي صدر القرار احلاىل اســتنادا له. بالرغم من أمهية هذه الدعوات، وبالرغم 
من اتفاقنا عىل ما جاء فيها، بخصوص رضورة الســعي جديــا إللغاء هذا القرار بقانون، ألنه يمثل 
مرحلة جديدة خمتلفة متاما يف التضييق عىل حقوق اإلنســان ويف مأسسة هذه االنتهاكات من خالل 
مالحقات فردية أو مجاعية، كام هو احلال يف القرار احلاىل. بالرغم من أمهية ذلك، إال أن الكاتب خيشى 
أن هذه الدعوات كانت تتجاوز أو تغض الطرف عن اإلشكالية املتعلقة بضامنات املحاكمة العادلة، 
والواجب الوظيفي، ســواء للنيابة العامة أو للقضاة، يف حال التعامل مع طلبات تتعلق بحق أسايس 
من حقوق اإلنسان، ويف هذه احلالة حرية التعبري والصحافة، وهو ما سيتم تناوله يف البند املحورين 

الثاين والثالث من هذا التعليق، بعد عرض املحور األول اخلاص بانتهاك حرية التعبري والصحافة.

املحور األول: هذا القرار يمثل انتهاكا حلرية التعبري والصحافة
ال شك أن حرية التعبري هي أساس املجتمع الديمقراطي، فال يعقل أن يكون هناك مشاركة واعية يف 
احلياة السياسية وما يتطلبه ذلك من قرار مستند عىل معلومات متاحة سواء بالرتشح أو االنتخابات 
بدون وجود بيئة داعمة للتعبري عن اآلراء وتداوهلا وتلقيها دون أي معيقات. ويف ذات االجتاه، تؤكد 
املادة 19 من القانون األسايس املعدل لسنة 2003، "ال مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان احلق يف 

التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن".
املواقع املســتهدفة يف احلظر، يف معظمها إخبارية، ويف تصنيف مســاحة حرية التعبري يعترب املجال 

170   انظر، عامر جاموس، وهم التعديل القانوين يف اجلرائم اإللكرتونية، 2019 رابط املقال
 .http://bit.ly/2NQdUna 

علام أن هذا املقال منشور عىل موقع ألرتا فلسطني، وهذا املوقع حمظور يف فلسطني عند كتابة هذا التعليق وفقا للقرار 
احلاىل حمل التعليق الصادر عن حمكمة صلح رام اهلل رقم 2019/12.
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الســيايس هو األوســع، وتأيت يف قلبه املواقع اإلخبارية، حيث تعترب أســاس التعددية السياسية 
واحلزبيــة. فال يمكن أن يكون هناك تعددية إذا كانت املواقع اإلخبارية متثل إطارا ولونا سياســيا 
وحزبيا واحدا. وهذا يتوافق مع نص املادة 5 من القانون األســايس الفلســطيني، "نظام احلكم يف 

فلسطني نظام ديمقراطي نيايب يعتمد عىل التعددية السياسية واحلزبية".
املواقع التي تم حظرها هي متثيل ملا ورد يف القانون األسايس من خلق بيئة تعددية، وهذا هو املدخل 
لألمن القومي، ألنه بدون التعددية السياســية واحلزبية، وبدون املحاسبة املجتمعية التي تأيت من 
خالل اآلراء املعارضة واملختلفة فإن النظام يمنع متنفسا أساسيا للمساءلة وهي املساءلة الشعبية. 
وتأكيدا عىل ذلك، انتقدت منظمة مراســلون بال حدود يف بيان قرار احلظر الذي يشمل صفحات 
مع ماليني املشرتكني عىل فيســبوك، ضمنهم وكالة "أخبار الشباب" أو "شبكة القدس". وتابعت 

يبدو أن هذه اخلطوة غري املقبولة قد تم اختاذها ملعاقبة وسائل اإلعالم التي تنتقد احلكومة"171.
فإذا كان املطلوب فقط املواقع واألخبار التي تؤيد الســلطة القائمة، فإن هذا يعني اإلجهاز عىل أي 
صورة فاعلة للمســاءلة املجتمعية. وهذا يــؤدي إىل ازدهار ونمو ثقافة اخلروج عىل القانون، وخنق 
األصــوات التي متثل حتذيرا من اخلطر حتى قبل وقوعه. وهو يشــكل إعاقــة جدية حلق املواطنني 
الفلسطينيني فرادا ومجاعات يف املشاركة يف احلياة السياسية، وفقا للامدة )26( من القانون األسايس، 
وهذه املشاركة ال يمكن أن تكون حكرا لفريق أو حزب أو جمموعة من األشخاص. وتعقيبا عىل ذلك، 
أصدرت "رابطة الصحافيني"، داخل اخلط األخرض، بيانا أوضحت فيه أهنا ترى باحلجب "اعتداًء عىل 
حرية العمل الصحايف، حرية التعبري، واعتداًء عىل حق مجهور الفلسطينّي باملعرفة وتلقي املعلومات".

يمثل هذا احلظر أيضا إخالل بمبدأ املشاركة، كام يعصف بمبدأ التعددية الفكرية، وهو منزلق خطري 
لإلخالل باألمن القومي وهو املدخل املبارش لزعزعة النظام العام الفلسطيني. من يطلع عىل جتارب 
الدول يرى أن هذه حقيقة ال تقبل الدجل، فاملجتمعات التي تسمح بحرية تداول املعلومات تشعر 
فيها الســلطات احلاكمة بالرقابة وهذا يؤدي إىل تطوير نظام وقائي من الفساد والظلم واإلفالت 

171  سام اإلخبارية، صحافيون فلسطينيون حيتجون عىل قرار حجب مواقع إلكرتونية
 ،http://bit.ly/2NA8opO ،

تاريخ الدخول 10-11-2019.
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من املحاسبة. وبالعكس، فاملجتمعات التي متنع أو تعيق أو هتدد تداول املعلومات متثل بيئة خصبة 
للفســاد واخلروج عىل القانون واإلفالت من العقاب. وتعقيبا عىل هذا احلظر قال املحّرر يف موقع 
ألرتا فلسطني والناطق باسمه أمحد يوســف: النيابة العاّمة قالت إّن سبب حجب موقعنا جاء بعد 
نرش مواد تطال رموز الســلطة بالسوء، وكّلها مقاالت رأي لكّتاب معروفني. وأضاف يوسف إّن 

هذه املقاالت تتحّدث عن نقد لسياسة السلطة الفلسطينّية واألجهزة األمنّية172.
إضافة لذلك، ال يمكن تشكيل عالقة صحية بني مؤسسات الدولة والفئات املجتمعية دون وجود 
قنوات تواصل وحوار يكون للفئات املجتمعية من خالهلا احلق يف املســاءلة واالستفسار عن كافة 
اجلوانب املتعلقة بإدارة الشأن العام. والصحافة احلرة هي القناة الرئيسية ملثل هذا التفاعل اإلجيايب 
الذي حيقق مبدأ الشعب مصدر السلطات. أما النقد الذي يوجه إىل أن هذه املواقع متحزبة وليست 
حرة أو حمايــدة، فتكون اإلجابة أن احلامية املطلوبة يف حرية التعبــري هي أصال ملثل هذا النوع من 
املسامهات التي ال تقبلها األغلبية يف املجتمع أو التي متثل خروجا عن القواعد التقليدية املتعارفة، 
حتى لو كانت صادمة أو غريبة173. هذه متثل أساس الوعي احلقيقي فمن خالهلا إما أن تصمد وجهة 
النظر الرسمية أو العامة وهذا يمثل عنارص قوة هلا، أو تضعف وتنهار وهذا يمثل انتصارا للمنطق 

عىل حساب قوة السلطة وسطوة املنصب.
ما هو متداول من اســتهجان جمتمعي إلغالق هــذه املواقع يعترب مؤرش عىل األزمة احلقيقية، وغياب 
الثقة يف نظام العدالة اجلزائية، وهذا يشمل مجيع أجهزة إنفاذ القانون واملحاكم. والغريب يف األمر يف 
هذه املرحلة هو مطالبة احلكومة بلسان املتحدث باسمها إبراهيم ملحم جهات االختصاص والنائب 
العام بالرتاجع عن القرار وفق اإلجراءات القانونية واجبة االتباع والتسلســل174، وهذا يعني وجود 

172  املونيرت، حجب املواقع اإللكرتونّية حيرج احلكومة الفلسطينّية، 2019، منشور عىل املوقع
 ،http://bit.ly/33F2Gcc 

تاريخ الدخول  2019 -11 -10.
العليا األمريكية،  173  ويف حكمها يف قضية )Texas v. Johnson, 491 U.S 397, 1981( تقول املحكمة 
»إذا كان هناك مبدأ أساسيا تقوم عليه حرية التعبري، فهذا املبدأ هو أنه ال جيوز للحكومة أن متنع التعبري عن 
أية فكرة بسبب أن املجتمع أو األغلية فيه جتد أن الفكرة ذاهتا  صادمة أو غري مقبولة وبالتايل جتريمها. للمزيد 
حول نطاق احلامية الدستورية حلرية التعبري انظر، اخلرض، حممد. 2012. حرية التعبري واإلعالم بني النظرية 

والتطبيق »دراسة مقارنة«. ص 25-22
174   وفا، احلكومة تطالب بالرتاجع عن قرار حجب بعض املواقع اإللكرتونية، 2011، منشور عىل املوقع
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أزمة حقيقية داخل الســلطة التنفيذية، حيث يفرتض أن متثل النيابة العامة السلطة التنفيذية يف حتريك 
الدعاوى وتقديم الطلبات، ويف احلالة الراهنة، يصبح السؤال امللح، أي مصالح متثل النيابة العامة، إذا 
كانت احلكومة ذاهتا ال تؤيد هذه املالحقة وتعترب ما حصل خمالف للمعايري الدولية اخلاصة بحرية العبري. 
ما حصل يعترب خمالفة التفاقيات حقوق االنســان، علينا أن نلتزم باحرتام وتطبيق كافة املعاهدات 
واالتفاقيات الدوليــة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبري175. هذا هــو ترصيح وزير العدل حول 
هذا القرار. وهو يؤرش عىل حالة االنفالت الترشيعي والسياســايت واملؤسسايت، خاصة يف املسائل 
املتعلقة بنظام العدالة اجلنائية وحقوق اإلنســان. حيث يفرتض حسب قانون السلطة القضائية أن 
يكون وزير العدل مرشفا عىل سياسة املالحقة اجلزائية للنيابة العامة، وهذا اإلرشاف حممود يف أكثر 
الدول ديمقراطية مثل أملانيا وفرنسا، ويف احلالة الفلسطينية يساعد يف تعزيز استقالل النيابة العامة 
عن األجهزة األمنية وتبعيتها سياساتيا للحكومة، دون النيل من االستقالل الفني للنيابة العامة يف 

مالحقة اجلرائم، وفقا لسياسة احلكومة املعلنة يف هذا الشأن.
وتعقيبا عىل هذا املنع، وصفت شبكة املنظامت احلقوقية ما حصل بأنه خطري وغري مربر، ويشكل صفعًة 
لكل التعهدات التي قدمها رئيس احلكومة منذ بداية جلسات املشاورات لتشكيلها حتى اليوم، واملتعلقة 
بضامن احلريات العامة وتوفري بيئة ديمقراطيــة حتتمل االختالف وتعدد اآلراء، عدا عن كونه تعبريًا 
مكثفًا عن االمعان يف مصادرة احلريات العامة والتعدي الصارخ عىل القانون، وحتييد وهتميش وقمع 
االصوات املعارضة176. ومن جهتها استنكرت اهليئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني )حشد(  
هذا املنع، وأكدت يف بيان هلا أن هذا القرار يأيت يف إطار سياســية معلنة للســلطة الوطنية الفلسطينية 

 ،http://bit.ly/33uMf1Q 
تاريخ الدخول  2019 -11 -10.

175   وكالة وطن لألنباء، وزير العدل لوطن: نؤكد التزامنا باحلامية القانونية للصحفيني يف ظل وجود االحتالل...
وترسيخ سيادة القانون، 2019، رابط اخلرب

 ،http://bit.ly/2pX8I9i 
تاريخ الدخول 2019 -11 -10.

احلكومة،  لتعهدات  وصفعة  لألفواه  تكميم  املواقع  حجب  قرار  األهلية:  املنظامت  اإلخبارية،  معا  وكالة     176
2019، رابط اخلرب

 ،http://bit.ly/36RZg7A، ،
تاريخ الدخول  2019 -11 -10.
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ترتكز عىل توظيف املنظومة الترشيعية والقضائية لتضيق مساحات حرية الرأي والتعبري، حيث مل يكن 
قرار حمكمة صلح رام اهلل األول من نوعه بل ســبقه قرارات مشــابه كان من أخرها يف شهر أغسطس 
2018 حينام قرر املستشار أمحد حممد براك، النائب العام األسبق، حجب 11 موقع الكرتوين فلسطيني، 
وذلك عرب توجيه أمر رسمي للرشكات املزودة خلدمة االنرتنت، بحجب هذه املواقع اإللكرتونية177.

كام هو شأن باقي حقوق اإلنســان، حرية التعبري ليست مطلقة، وحرية وسائل اإلعالم ختضع لقيود 
مقبولة يف جمتمع ديمقراطي، ووفقا للفقرة 2 من املادة )27( من القانون األسايس املعدل لسنة 2003، 
فإن حرية وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والنرش والتوزيع والبث، وحرية 
العاملني فيها، مكفولة وفقًا هلذا القانون األسايس والقوانني ذات العالقة. أما الفقرة 3 من ذات املادة 
فإهنا تضع قيودا إجرائية عىل أجهزة الدولة والســلطات العامة يف تقييد وســائل اإلعالم، فهي حتظر 
الرقابة عليها من أية جهــة كقاعدة عامة، وأيضا ال جتيز إنذارها أو وقفها أو مصادرهتا أو إلغاؤها أو 

فرض قيود عليها من أي نوع إال وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي. 
واحلكمة من حظر الرقابة بصورة عامة هو منع احلظر املســبق، ويعترب إغالق املوقع كامال هو من 
قبيل احلظر املسبق، ألن هذا اإلغالق ال يتعلق فقط باملايض، أي باملساءلة عن املنشورات السابقة، 
بل أيضا يمنع هذه املواقع من النرش مســتقبال وهو ما يشــكل خروجا عىل القاعدة العامة الواردة 
يف املادة 27 فقرة 3 املتعلقة بحظر الرقابة املســبقة. وهذه القاعــدة متعارف عليها يف املجتمعات 
الديمقراطية، حيث ال جيوز اللجوء إىل احلظر املســبق، لكن يمكن اللجوء إىل إجراءات الحقة يف 

حال كان النرش يقع ضمن القيود املقبولة عىل النرش يف املجتمع الديمقراطي178. 
وخالفا لذلك فإن الفقرة األوىل من املادة )39( من قانون اجلرائم اإللكرتونية تضع قيودا ال تتناســب 
مع أمهية احلق يف التعبري ويف تعزيز حرية وسائل اإلعالم حيث تنص جلهات التحري والضبط املختصة، 

177   دنيا الوطن، )حشد(: قرار حجب 59 موقعًا إمعان بتنفيذ سياسات السلطة نحو إخراس احلريات، رابط اخلرب
 ،http://bit.ly/2K631Ne 

تاريخ الدخول  2019 -11 -10.
178  للمزيد حول الرقابة املسبقة عىل النرش إنظر،

 Bennett, S L, ‘Broadening of the Pentagon Papers Standard: An Impermissible 
Misapplication of the National Security Exception to the Prior Restraint Doctrine’ (1980) 4 
U. Puget Sound L. Rev., 123.
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إذا ما رصدت قيام مواقع إلكرتونية مســتضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام 
أو صور أو أفالم أو أي مواد دعائية أو غريها، من شأهنا هتديد األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب 
العامــة، أن تعرض حمرضًا بذلك عىل النائب العام أو أحد مســاعديه، وتطلب اإلذن بحجب املوقع أو 
املواقع اإللكرتونية أو حجب بعض روابطها من العرض. وهذا النص يعيد اســتعامل عبارات غامضة 
وفضفاضة ال تستقيم مع املعايري الدولية بشأن محاية احلقوق واحلريات األساسية، ويف هذا الشأن يؤكد 
الباحث يف حقوق اإلنسان، عصام عابدين  ال جيوز االكتفاء برتديد مصطلحات واردة يف املواثيق الدولية 
بشأن حرية التعبري عن الرأي...، كام هي، وقراءهتا عىل نحو جمتزأ، ألننا بتلك القراءة اهلشة نتجنى عىل 
املعايري  الدولية ومبادئ وقيم حقوق اإلنســان، ونبقى بذلك يف جمال املصطلحات الفضفاضة التي ال 
يمكن قياس األداء عليها، يف املامرسة العملية، وتصبح ُعرضة لالجتهادات الشخصية واآلراء املتضاربة، 
وإهيام الناس )مصدر السلطات( أننا أمام اجتهادات خمتلفة وآراء ومدارس هنا وهناك، واحلقيقة أننا أمام 

جتاهل للمعايري الدولية وخصائص حقوق اإلنسان وعامليتها وعدم قابليتها للتجزئة179.
باملقابل جييز القانون األســايس اللجوء إىل إجراءات تقيد حرية وسائل اإلعالم عىل أن تتناسب هذه 
القيود مع أمهية احلق أو املصلحة املنوي محايتها دون مبالغة، وبام يبقى املجال واملتنفس مفتوحا ملامرسة 
احلرية، وال يؤدي إىل النيل من جوهر احلرية. وهذا التقييد جيب أن يســتند إىل القانون وأن يصدر به 
حكم قضائي. واحلكم القضائي وفقا للامدة )27( من القانون األســايس التي حتمي حقا أساسيا من 
حقوق اإلنسان واملجتمع، ال يعني بأي حال أن يكون احلظر وفقا لطلب مستعجل يصدر خالل 24 
ساعة دون اإلبالغ أو السامح باالطالع عىل األدلة أو مناقشتها، يف جلسة علنية تراعى فيها كافة ضامنات 
املحاكمة العادلة كام سيتم بيانه يف املحور الثاين من هذا التعليق بخصوص ضامنات املحاكمة العادلة. 
جتــدر اإلشــارة إىل أن املعايري الدولة فيام يتعلق بحرية التعبري وحرية وســائل اإلعالم، ال ختتلف 
يف جوهرها عن املعايري التي تبناها القانون األســايس الفلســطيني، وهذا ما كفلته املادة )19( من 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياســية وأيضا التوصيــة 34 الصادرة عن جلنة حقوق 
اإلنسان، وكذلك ما أكده جملس حقوق اإلنسان بشأن التكامل بني احلق يف التعبري ووسائل اإلعالم 

179  وكالة وطن لألنباء، عصام عابدين، حرية التعبري عن الرأي للقضاة.. بني املعايري الدولية وترويج األوهام، 
2019، رابط املقال،

http://bit.ly/32yw7ek، تاريخ الدخول 2019 -11 -10.  



أحكام صادرة عن  حمكمة صلح رام اهلل

213

اإللكرتونية، وحتديدا ما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عىل شبكة اإلنرتنت حيث اعترب املجلس 
أن -االتصال باإلنرتنت حقا من حقوق اإلنسان، ويضمن هذا احلق منع الدول واهليئات األخرى 
من التشــويش واإلغالق املتعمد خلدمات اإلنرتنت-، كام ويدين املجلس بشكل قاطع -التدابري 

املتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إىل املعلومات أو نرشها عىل اإلنرتنت-180.
وهذه املبادئ مجيعها، كام تم اســتعراضه ســابقا، عربت عنها العديد من املؤسســات الفلسطينية 
والدولية، الحقا لترسيب قرار حظر املواقع الصادر عن حمكمة الصلح بناء عىل طلب النائب العام، 
حيث عربت هذه املؤسسات، من ضمن مؤسسات أخرى، عن استهجاهنا هلذا احلجب، وطالبت 
النيابة العامة، وأجهزة الدولة املختلفة باحرتام أحكام القانون األسايس الفلسطيني وقواعد حقوق 
االنسان، التي كفلت حرية التعبري والرأي، وحرية العمل اإلعالمي املرئي واملقروء واملسموع، كام 
دعت إىل وقف العمل بقانون اجلرائم اإللكرتونية رقم )10( لسنة 2018 وفقا ملا تم بيانه أعاله.

املحور الثاين: القرار يشكل انتهاكا لضامنات املحاكمة العادلة
قانون اجلرائم اإللكرتونية هو مثال واضح عىل حالة إساءة استعامل الصالحية الترشيعية التي نشأت 
عن اإلسهال الترشيعي استنادا للامدة )43( من القانون األسايس املعدل لسنة 2003. النائب العام 
الســابق، كان هو األب الروحي هلذا القانون املثري للجدل، فهو من قام بصياغة مرشوعه وإعالنه 
واالجتامع مع ممثيل مؤسسات املجتمع املدين والنقابات لنقاشه، وكان هو املرجع للممثلني الرسميني 
خاصــة من أعضاء النيابة العامة يف إدارة جلســات احلوار حول تعديل هذا القانون. وبالرغم من 
تظاهر اجلهات الرسمية باالستجابة ملعظم املالحظات حول هذا القانون، إال أنه بعد صدور حكم 
املحكمة احلاىل وتطبيقها لنص املادة )39( منه، عادت تعلو أصوات شــخصيات جمتمعية ونقابية 
ومؤسســات حقوق اإلنسان، وتشري إىل أن هذا القانون هو أساس حالة مأسسة انتهاكات حقوق 
اإلنســان وحتديدا حرية التعبري والصحافة واخلصوصية، واحلــق يف حماكمة عادلة. وهذا ال يعني 
أنه قبل صدور هذا القانون مل تكن هناك انتهاكات حلرية التعبري واســتهداف للصحفيني والكتاب 
واألفراد عىل خلفية حرية التعبري وفقا إلجراءات تعسفية. لكن املسألة أصبحت ممأسسة وممنهجة، 

180  يورو نيوز، جملس حقوق االنسان يقرر ان الوصول اىل االنرتنت حق من حقوق اإلنسان، 2016، منشور عىل املوقع
http://bit.ly/32E4G36، تاريخ الدخول  2019 -11 -10.   
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حيث كان الســلطة تدعي أن هذه االنتهاكات ال تعرب عن سياســة عامة للدولة، لكن بعد صدور 
هذا القانون، وأثناء كتابة هذا التعليق، هناك العديد من املواطنني الفلسطينيني والعديد من وسائل 

اإلعالم حياكموا بناء عليه، الهتامات تتعلق بمنشورات عىل مواقع االنرتنت181. 
فحسب خمتصني يف جمال حقوق اإلنسان فإن هناك حاجة ملحة إلعادة النظر بشأن استمرار تطبيق 
قانون اجلرائم اإللكرتونية، ملا يتضمنه من أحكام متس حق املواطنني الفلســطينيني يف اخلصوصية، 
وتوســيعه للصالحيــات املمنوحة للنائب العام الفلســطيني ومســاعديه يف مراقبة االتصاالت 
واملحادثات اإللكرتونية وتســجيلها، إضافة إىل منحه املحكمة حق حظر املواقع خالل 24 ساعة 
من تاريخ الطلب، وملدة 6 أشــهر قابلة للتمديد182. وأيضا يؤكــد الباحث احلقوقي جاموس أن 
قانون اجلرائم اإللكرتونية بصورته املعدلة ال يزال حيتوي النصوص املنتقدة -املرتبطة بصالحيات 
أجهزة إنفاذ القانون يف تفتيش األجهزة اإللكرتونية واحلصول عىل بيانات املرور؛ أي تلك النصوص 
املتعلقة باحلق يف اخلصوصية وحرمة احلياة اخلاصة-183. وهذه األمثلة من املالحظات احلقوقية عىل 

هذا القانون تؤرش عىل خطورة هذا القانون يف التأسيس النتهاكات ممنهجة حلقوق اإلنسان184.
ولتوضيح خطورة هذا القانــون عىل احلق يف حماكمة عادلة خاصة، وحتديدا احلق يف الدفاع ومبدأ 
املواجهة، وعالقة هذه املبادئ الدستورية يف القضية احلالية وكيف أن نصوص القانون ذاهتا وتطبيقها 
من قبل قايض املوضوع دون اتباع القواعد العامة يف املحاكمة أدى إىل توسيع دائرة احلقوق الدستورية 
التــي ينتهكها هذا القرار. فمثال تؤكــد إدارة موقع عرب 48، الذي ورد ضمن قائمة املواقع التي 
تم حجبها، أن هذا القرار يثري مجلة من التســاؤالت املرشوعة، خاصة وأن اإلدارة مل تتلق أي بالغ 
هبــذا الصدد185. بمعنى أن هذا احلجب تم دون إبالغ اجلهة التي تم احلجب بمقابلها بنية احلجب 

181  عامر جاموس، وهم التعديل القانوين يف اجلرائم اإللكرتونية، مرجع سابق
 ،2017 جمتمعية؟  »حاجة  أم  لألفواه«  »تكميم  اإللكرتونية«  »اجلرائم  قانون  فلسطني..  األناضول،  وكالة   182

منشور عىل الرابط
http://bit.ly/2NTkeKO، تاريخ الدخول  2019 -11 -10.  

183  عامر جاموس، وهم التعديل القانوين يف اجلرائم اإللكرتونية، مرجع سابق
 ،2017 اإللكرتونية،  للجرائم  املعدل  بقانون  القرار  مرشوع  عىل  احلق  مؤسسة  مالحظات  انظر،  للمزيد    184

منشور عىل الرابط
http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2291.html، تاريخ الدخول  2019 -11 -10.  

185  موقع عرب 48، حجب مواقع إلكرتونية باجلملة واحلكومة الفلسطينية تطلب مراجعة القرار
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واألسباب التي دعت له من الناحية الواقعية. ويف ذات السياق أكد أمحد يوسف حمرر يف موقع الرتا 
فلسطني أنه منذ بدأ عمل املوقع ونرش املواد من خالله مل يرفع أحد شكوى ضده بالقضاء، فكان قرار 
احلجب مفاجئ ومستغرب لنا186. وهذا يعني أن هذا القرار، بالرغم من صدوره من حمكمة إال أنه 
مل تتوافــر فيه معايري املحاكمة العادلة من حيث تبليغ األطراف يف الدعوى، ومواجهتهم باحليثيات 

واملنشورات، واألدلة التي تستند النيابة العامة إليها، ومتكينهم من حقهم يف الدفاع. 
ما حصــل أن العاملني يف هذه املواقع تفاجأوا بقرار احلظر. والحقا لذلك قامت نقابة الصحفيني 
واهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان بالتقدم إىل ذات املحكمة التي أصدرت احلكم باحلظر بطلب الرجوع 
عن القرار، وبناء عىل هذا الطلب قام القايض بإحالة املادة )39( من قانون اجلرائم اإللكرتونية إىل 
املحكمة الدستورية، للبت يف دستورية هذه املادة دون أن يكون هلذه اإلحالة أثر عىل قراره السابق 
باحلجب، وهو ما يمكن أن يفرس بأنه، اعرتاف ضمني من القايض بشــبهة عدم دســتورية احلظر، 
ويف نفــس الوقت إرصاره عىل رسيانه بمخالفة ملبادئ حقوق اإلنســان، وإلجراءات اإلحالة إىل 
املحكمة الدستورية، حيث تطلب اإلحالة وقف النظر يف الطلب األصيل إىل أن يتم البت يف املسألة 
الدستورية، وعىل ضوء ذلك، تقرر املحكمة املختصة يف هذا الطلب. يف النتيجة، فإن قرار احلجب 
سيبقى قائم إىل أن تبت املحكمة الدستورية يف هذه اإلحالة سواء من الناحية الشكلية، وهذا يعني 
قبوهلا أو رفضها لإلحالة، أو من الناحية املوضوعية، أي نظرها يف دستورية املادة )39( من قانون 

اجلرائم اإللكرتونية من حيث مدى توافقها مع القانون األسايس الفلسطيني187.
وحســب نص الفقرة الثانية من املادة )39( من قانــون اجلرائم اإللكرتونية، يقدم النائب العام أو أحد 
مساعديه طلب اإلذن ملحكمة الصلح خالل )24( ساعة، مشفوعًا بمذكرة برأيه، وتصدر املحكمة قرارها 
يف الطلب، يف ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، عىل أال تزيد مدة احلجب عىل ستة أشهر، ما 

http://bit.ly/33uaixX،2019، تاريخ الدخول  2019 -11 -10.  

االحتالل  خيدم  قرار   ... اإللكرتونية  املواقع  حجب  االستقالل،  صحيفة  مع  مقابلة  يف  الترصيح  هذا  ورد    186
االرسائييل، 2019،   منشور عىل الرابط

http://bit.ly/2CwSuWY، تاريخ الدخول 10-11-2019.   

اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، اهليئة املستقلة تقدم مذكرة قانونية بشأن دستورية املادة 39 من »قانون اجلرائم   187
اإللكرتونية«، منشور عىل الرابط

http://bit.ly/2Q4QTQi. تاريخ الدخول 10-11-2019.   
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مل جتدد املدة وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة. واملتمعن يف هذه املادة يالحظ شدة غرابتها 
وشــذوذها، فهي تشكل خروجا عىل كل مبادئ النظام الدستوري. وبالرغم من اخلطورة الظاهرة هلذه 
املادة عىل مبادئ حقوق اإلنســان وعىل قيم النظام الدســتوري إال أن ما ورد يف املادة من حيث إمكانية 
قبــول املحكمة أو رفضها للطلب ووفقا للمبادئ العامة وقواعد املحاكمة العادلة يتيح املجال للقايض 
رفض طلب حجب املواقع، خاصة إذا ما تم تقديم طلب باجلملة، حيث أن مثل هذا الطلب خيالف مبدأ 
شــخصية العقوبة وفقا للامدة )15( من القانون األسايس التي تنص العقوبة شخصية، ومتنع العقوبات 
اجلامعيــة، وال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوين، وال توقــع عقوبة إال بحكم قضائي. بخالف ذلك، 
هذه املادة يف ظاهرها تبيح تقديم طلبات باجلملة، وهذا يشــكل تعارض واضح مع املبادئ الدستورية 
ومنها حظر العقوبات اجلامعية. وهذا يعني أن تقديم الطلب من قبل النائب العام بصيغة قوائم تشتمل 
عىل اهتامات عامة وأدلة غري حمددة، وطلب منع باجلملة، من أجل وضع اخلتم القضائي، خيالف بصورة 

صارخة مبادئ العدالة، ومبدأ شخصية العقوبة وفقا ملا هو مقرر يف القانون األسايس الفلسطيني. 
أيضا، وفقا لذات املادة )15( من القانون األســايس، ال توقع أي عقوبة إال بنتيجة حكم قضائي. 
ومعروف أن اخلتم القضائي خيالف مبادئ وقواعد املحاكمة العادلة، وهو ال يشــكل حكام قضائيا 
باملعنى املقصود يف القانون األســايس، يف إطار احلــق يف حماكمة عادلة. وما يالحظ عىل هذه املادة 
خمالفتهــا أيضا ملبدأ عالنية اجللســات )املادة )105( من القانون األســايس(188، وهو أيضا أحد 
الضامنــات املهمة للحق يف حماكمة العادلة، كام أنه ضامنة للمجتمع يف االطالع واحلكم عىل عدالة 
اإلجراءات داخل النظام القضائي. وكام هو واضح من ترصحيات اجلهات املختلفة، بأن هذا القرار 
هو جتديد حلظر سابق تقدمت به النيابة إىل املحكمة، بمعنى أن هذه العملية كانت تتم برسية، دون 
إبــالغ اجلهات املوجه ضدها القرار، ودون إعالن نتيجة هــذا القرار للعموم. وفقا لرويرتز، فإن 
مصدر رفيع يف النيابة العامة طلب عدم نرش اســمه أشار إىل أن عدد من هذه املواقع حمجوب منذ 
سنتني وجيري كل ستة شهور جتديد القرار حسب القانون 189. املفاجئ يف القرار هو إضافة مواقع 

188  تنص املادة )105( من القانون األسايس املعدل لسنة 2003 »جلسات املحاكم علنية، إال إذا قررت املحكمة 
أن تكون رسية مراعاة للنظام العام أو اآلداب ويف مجيع األحوال يتم النطق باحلكم يف جلسة علنية«.

189  صحيفة العرب، حمكمة فلسطينية حتمي األمن القومي بحظر مواقع إلكرتونية. ونقابة الصحافيني تتوجه للقضاء منّددة 
بمجزرة بحق حرية التعبري وتعترب إصدار القرار يوما أسود يف تاريخ الصحافة الفلسطينية، 2019، منشور عىل الرابط

 http://bit.ly/2NxL0JF، تاريخ الدخول  2019 -11 -10.
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جديدة إىل قرار احلظر دون السامح للقائمني عىل هذه املؤسسات باالطالع عىل األدلة أو مناقشتها 
أو تقديم ما يثبت عدم صحة ادعاءات النيابة العامة بأن هذه املواقع تشكل خطرا عىل األمن القومي 

والنظام العام بحسب ما هو وارد يف طلب النيابة العامة.

املهني  السلوك  بقواعد  وإخالال  الدولة  اللتزامات  خمالفة  يشكل  القرار  الثالث:  املحور 
وواجبات الوظيفة

بداية، هذا املوضوع يطرح ألول مرة يف هذه الطريقة. وهو جديل، خاصة يف ظل عالقة بني السلطة العامة 
واألفراد ال تقوم عىل االحرتام املتبادل واحرتام مبادئ حقوق اإلنسان، ويف ظل سلطة ال يعتقد شاغلوا 
مناصبها أن اإلرادة العامة ألفراد الشعب هي مصدر رشعيتهم. بالرغم من ذلك، ومسامهة يف النقاش يف 
موضوع العدالة االنتقالية يف املجتمعات يف حالة رصاع، وبسبب العالقة املتبادلة بني متطلبات العدالة 
االنتقالية وحالة ما بعد الرصاع، أصبح هناك وعي أن العودة إىل حالة الرشعية وحالة السالم ال بد أن 
حتمل يف طياهتا املحاسبة عن االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان. وبالرغم من أن هذا التعليق ال يدعو إىل 
تصنيف حالة حمددة من احلاالت التي متت مناقشتها يف إطار املراجعة عن االنتهاكات املمأسسة حلقوق 
اإلنسان، إال أنه من الواجب االعرتاف بأن االستمرار يف انتهاك حقوق اإلنسان من خالل الترشيعات 
واألحكام القضائية تعترب مرحلة متقدمة يف مأسسة االنتهاكات وهذا يتطلب املراجعة احلقيقية وإعادة 

االعتبار الحرتام حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية يف عمل السلطات املختلفة.
من واجب كل شــخص يشغل وظيفة عامة االلتزام بواجب احرتام حقوق اإلنسان. الدولة ككل 
عليها واجبات، والدولة يمثلها أفراد ومؤسسات وهيئات. يف الشكل اخلارجي العام، الدولة ملزمة 
جتاه املجتمع الدويل ويف حالة االلتزامات التعاقدية مثل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنســان، فإن 
الدولــة وقعت وتعهدت بااللتزام املوضوعي يف احرتام ومحاية حقوق اإلنســان وأيضا بااللتزام 
الشــكيل أو االجرائي املتعلق بالتزاماهتا جتاه األجســام التعاقدية التي تراجع مدى تطبيق الدولة 

واحرتامها لتعهداهتا بناء عىل التقارير التي تقدمها الدولة190.
املوظفون احلقوقيون الذين يشــغلون وظائف عامة حيكمهم يف عملهم القانون األســايس، وعند 

190  للمزيد انظر، مالحظات مؤسسة احلق عىل مرشوع القرار بقانون املعدل للجرائم اإللكرتونية، 2017، مرجع سابق.
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تعيينهم يقسمون عىل احرتامه، والقانون األسايس من الناحية املوضوعية حيتوي قسمني أساسيني 
مرتابطني، األول يتعلق بالســلطات وحيكم تنظيمها مبدأ الفصل املتوازن بينها، والقســم الثاين، 
يتناول احلقوق واحلريات، وهو يقوم عىل مبادئ، من أمهها عاملية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم 
قابليتها للترصف. ومعنى عدم قابلية الترصف أن انتهاكها أو قبول انتهاكها، أو حتى املصاحلة عىل 
انتهاكها ال تعفي من قام باالنتهاك من املســاءلة، ويســتحق ضحية االنتهاك التعويض العادل من 
الدولة، وهذا ما أكدت عليه املادة )32( من القانون األسايس حيث نصت كل اعتداء عىل أي من 
احلريات الشــخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنســان وغريها من احلقوق واحلريات العامة التي 
يكفلها القانون األســايس أو القانون، جريمة ال تســقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها 

بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل ملن وقع عليه الرضر.
أيضا، تعترب وظيفة كل من القايض وعضو النيابة العامة من الوظائف احلقوقية التي يعترب اجلهل يف 
القانون فيها إخالال بواجبات الوظيفة، وهذا يشمل ما اصطلح عىل تسميته بقانون حقوق اإلنسان، 
ويتعلق باملنظومة الترشيعية التي حتمي حقوق اإلنســان سواء كانت يف القانون الدويل أو القانون 
الداخيل بدأ بالقانون األســايس ومرورا بكافة الترشيعات األخرى املكملة للدستور أو التي تنظم 
حقا معينا من حقوق اإلنسان. وما يميز هذه الطائفة من الوظائف أن قواعد السلوك ومبادئ العمل 
فيها تقوم عىل الســعي نحو محاية وتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان. ويعترب اخلروج عىل هذه القواعد 
واملبادئ موجبا للمســاءلة التأديبية، حتى لو كان هذا اخلروج غري جمرم بالقانون أو يف مثل احلالة 

احلالية حمل النقاش هو منظم بنص القانون. 
إضافة لذلك، املادة )42( من مدونة السلوك القضائي، الواردة يف الباب املتعلق بالكفاءة، تنص عىل 
أنه يتوجب عىل القايض أن يكون مطلعًا عىل االتفاقيات الدولية الثنائية واجلامعية التي تكون فلسطني 
طرفًا فيها، وهذا يعني أن عدم اطالع القايض عىل هذه االتفاقيات واحلقوق الواردة فيها، والعمل عىل 
إدماجها يف األحكام التي تصدر عنه، خاصة إذا كانت ال تتعارض مع القانون األسايس واملبادئ العامة 
للقانون هو من واجبات القــايض الوظيفية. أما القول أن من واجب القايض تطبيق القانون عىل ما 
يعرض عليه من مسائل، حتى لو كان هذا القانون متعارضا مع احلقوق التي يكفلها القانون األسايس، 
فهو قول كان يمكن أن يســتقيم إذا كان القانون األسايس ال يضمن للقايض احلر املستقل مكنة عدم 
تطبيق القوانني املخالفة للمبادئ والقيم التي يقوم عليها. لكن يف ظل وجود القانون األسايس وهو 
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القانون األســمى ويف ظل مبدأ هرمية الترشيعات، الذي يعطي املكنة ألي قاض، عارف بمتطلبات 
وظيفته القضائية، إما تطبيق النص الدستوري مبارشة يف حال التعارض بني النص الدستوري والنص 
القانوين، أو تفسري النص القانوين بام ال يتعارض مع النص الدستوري، ويف حال مل يكن هناك إمكانية 
لتحقيق اخليارين السابقني، يكون القايض ملزما باالمتناع عن تطبيق النص املخالف للدستور، ويتمثل 
االمتناع يف حالة األنظمة التي تأخذ بالرقابة الدســتورية املركزية يف اإلحالة إىل املحكمة الدستورية، 
التي عليها أن تقوم بإعامل ذات املبادئ، مع وجود خيار احلكم بعدم الدستورية إذا كان النص خمالف 

للقانون األسايس، وذلك حتت طائلة املسؤولية األخالقية والدستورية.
وهذا األمر أيضا ينطبق عىل عضو النيابة العامة، فيتوجب عليه أيضا مراعاة حقوق اإلنســان أثناء 
التحقيق واإلحالة واملرافعة. وللنيابة العامة سلطة تقديرية واسعة يف اختاذ القرار باملالحقة أو احلفظ 
خاصة إذا كانت هذه املالحقة ختالف القيم واملبادئ الدســتورية وحقوق اإلنسان ومبادئ العدالة، 
ويصبح من واجبها عدم اللجوء إىل نصوص أو صالحيات تؤدي إىل مأسسة انتهاك حقوق اإلنسان. 
واملالحظ يف الدعوى احلالية أن النيابة العامة مل تقم بواجبها املهني يف السعي نحو فحص أدلة اإلثبات، 
وتقييمها، وتقدير رجحان اإلدانة فيها، بام ال يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنســان، وحق املجتمع 
الذي متثله يف الوصول إىل املعلومات. وأيضا مل يقم القايض بدوره سواء يف تطبيق متطلبات وظيفيته 
القضائية يف تطبيق القانون بمعناه الواســع وبام يشمل املبادئ والقيم الدستورية التي حتمي حقوق 

اإلنسان، أو يف فحص األدلة املقدمة من النيابة والوقوف عىل جديتها وحتقيقها لرشوط اإلدانة.
من غري املفرتض أن يكون القايض هو اخلتم لتقديرات وأهواء السلطة التنفيذية، ومن غري املتصور أن تكون 
النيابة العامة الذراع املدنية لألجهزة األمنية، فوفقا للامدة )96( من القانون األســايس القضاة مستقلون، 
ال ســلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال جيوز ألية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة. 
ووفقا للامدة )69( من قانون السلطة القضائية يكون )مأمورو( الضبط القضائي فيام يتعلق بأعامل وظائفهم 
تابعني للنيابة العامة. هذا ما يفرتض أن يكون. النيابة العامة وظيفتها اإلرشاف عىل األجهزة األمنية التي 
تتمتع بصفة الضبط القضائي، أي التي يمنحها القانون صالحية التحري ومجع االستدالالت، وإذا رأت 
أن هنــاك وجها لتحريك الدعوى اجلزائية، بناء عىل ما يتم تزويدها به من معلومات، فإهنا تقوم بذلك يف 
مواجهة الشخص، مع إتاحة كافة ضامنات املحاكمة العادلة، بام يف ذلك احلق يف الصمت، واحلق يف توكيل 
حمام، واحلق يف مواجهته بأدلة اإلدانة، وأخريا احلق يف اإلحالة إىل املحكمة املختصة دون تأخري، وكل ذلك 
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بمراعاة كافة ضامنات حقوق اإلنسان أثناء إجراءات التحري والتحقيق واإلحالة واملحاكمة. 
والقايض مؤمتن عىل محاية حقوق اإلنســان يف اإلجراءات املنظورة أمامه، ويف حال وجود خمالفة 
للقانون أو لضامنات املحاكمة العادلة ســواء كان ذلك من قبل أفراد الضابطة القضائية أو من قبل 
النيابة العامة. والرقابة القضائية ال تعني ضامن اخلتم القضائي، بل يتوجب عىل القايض حتت طائلة 
املســؤولية األخالقية واملهنية والدستورية، أن يراجع كافة إجراءات وأدلة النيابة العامة، ويف حال 
وجود أي خمالفة للقانــون أو لضامنات املحاكمة العادلة عىل القايض أن يعلن عن بطالن اإلجراء 

وأن حيكم بام ينص عليه القانون يف حال بطالن اإلجراء أو خمالفته لضامنات املحاكمة العادلة.
إن مثل هذه القواعد، يف حال االتفاق عليها، يمكن العمل عىل مأسســتها بحيث تشكل مستقبال 
معيارا لتقييم عمل أعضاء الضابطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة. ويمكن أن يشــكل 
احرتامهم ملبادئ حقوق اإلنسان وقيم النظام الدستوري أحد املعايري األساسية يف تقييم صالحيتهم 
لشغل هذه الوظائف. وهذا يتوافق مع قسمهم، ومع نص املادة )10( من القانون األسايس التي توكد 
عىل عاملية حقوق اإلنسان من خالل إلزام مؤسسات الدولة بواجب احرتام ومحاية حقوق اإلنسان، 
ونصها أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام، علام أن هذا النص خياطب 
كل من يشــغل وظيفة عامة، سواء كان يقوم بدور ترشيعي أو قضائي أو تنفيذي. وأيضا بالتكامل 
مع هذه املادة يأيت نص املادة )32( الذي يؤكد عىل مبدأ عدم قابلية حقوق اإلنسان للترصف، وأن 
انتهاك حقوق اإلنسان جريمة ال تسقط بالتقادم، وهذا ما يؤكد عىل ما تناولناه بخصوص مسؤولية 

شاغيل الوظائف العامة، وحتديدا الوظائف احلقوقية، يف احرتام حقوق اإلنسان.

االستنتاجات والتوصيات
بناء عىل ما تم نقاشــه يف هذا التعليق، يمكن اخلروج بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
بتعزيز احرتام ومحاية حقوق اإلنسان بصورة عامة، ويف تبني إجراءات حمددة هبدف ضامن عدم تكرار 
مثل هذه االنتهاكات ومأسستها يف املستقبل. وهذه االستنتاجات والتوصيات يمكن تلخيصها بام يأيت:

رضورة الرجوع عن قرار احلجب، وإثبات جدية إدانة هذا القرار من قبل احلكومة. ويمكن أن 
يتم ذلك من خالل طلب يقدم من جهة رســمية، وعدم معارضة النيابة العامة لذلك، وإعالن 
ذلك للمواقع التي تم حجبها، وللكافة، مع التأكيد عىل سياسة االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات 
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التي حتمي حقوق اإلنســان التي انضمت إليها فلسطني، وخاصة تلك املتعلقة باحرتام ومحاية 
وتعزيز احلق يف التعبري ويف حرية وسائل اإلعالم.

رضورة الســعي فورا نحو إلغاء القرار بقانون اجلرائم اإللكرتونية، ألنه يمثل مرحلة جديدة 
خمتلفة متاما يف التضييق عىل حقوق اإلنســان ويف مأسسة هذه االنتهاكات من خالل مالحقات 
شــخصية أو مجاعية، يف انتهاك للحق يف اخلصوصية، ودون مراعاة ضامنات املحاكمة العادلة، 

كام هو احلال يف القرار احلاىل.

بالرغم من البيئة املعادية للحق يف التعبري وحرية وسائل االعالم التي تنشأ بسبب القرار بقانون 
اجلرائــم اإللكرتونية، اال انه من واجب مأموري الضبــط االمتناع عن مالحقة االفعال ملجرد 
معارضتها لنهج الســلطة، ألن اتاحة املجال لآلراء املعارضة هو تعزيز ملناعة النظام السيايس، 

ومالحقة اآلراء املخالفة هو املدخل لتهديد االمن القومي والنظام العام

عىل أعضــاء النيابة العامة، االمتناع عن اللجوء اىل طلبات، ختالف مبادئ حقوق اإلنســان، 
وتؤدي اىل تشــويه صورة نظام العدالة اجلنائية الفلسطيني، وأن متارس النيابة العامة سلطتها 
التقديرية يف حفظ االجراءات إذا تعلقت هذه اإلجراءات بطلبات ختالف القانون األســايس 

وااللتزامات التعاقدية لدولة فلسطني جتاه اتفاقيات حقوق االنسان.

عىل القضاة االلتزام بواجباهتم يف تطبيق القانون األسايس وبام يشمل مبدأ الفصل املتوازن بني 
السلطات واحرتام حقوق اإلنسان، وحتقيقا لذلك، يف حال تطلب القانون وجوب صدور قرار 
أو حكم قضائي يف مواجهة حقوق دســتورية مكفولة عىل القايض مســؤولية أخالقية ومهنية 
ودســتورية يف مراجعة ملف النيابة العامة واألدلة املقدمة، والتحقق من احرتام كافة ضامنات 
املحاكمة العادلة، وإصدار القرار أو احلكم بناء عىل ذلك، أخذا باالعتبار قرينة احرتام حقوق 

اإلنسان وإعامهلا وعدم النيل من جوهر احلق أو احلرية بنتيجة القرار أو احلكم القضائي.

طرح مسألة مســؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون يف احرتام حقوق 
اإلنسان للنقاش، واعتبار خمالفة هذه الفئات ملبادئ حقوق اإلنسان والقيم الدستورية، وخاصة 
احلق يف احلرية والكرامة اإلنسانية واملحاكمة العادلة، أحد األسس يف تقييم شاغيل هذه الوظائف، 

وتقرير صالحيتهم بناء عىل ذلك.
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وقف حالة مأسســة انتهاك حقوق اإلنسان وهدم النظام الدســتوري الديمقراطي من خالل 
الترشيعات واألحكام القضائية، ونقاش مسألة حتديد معايري واضحة تتعلق بمراجعة الترشيعات 
واألحكام القضائية الصادرة استنادا للصالحية الترشيعية االستثنائية أو الظروف االستثنائية، 
خاصة تلك التي تتداخل مع احلقوق واحلريات املحمية دستوريا أو تلك التي تؤسس لنظام ال 

يقوم عىل مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات.
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املشاركة املجتمعية يف مكافحة الفساد رضورة واحتياج191

املحامي ابراهيم الربغوثي
املدير العام للمركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«

بدايًة ال بد من اإلشــارة إىل أنه من السخرية بمكان احلديث عن النجاح يف مكافحة الفساد يف ظل 
نظام أمني ينتهج سياسة االستحواذ واالستفراد واهليمنة واالستبعاد، ويعتمد احلل األمني لألزمات 
ومطالب وحقوق املواطنني/ات، وينقلب عــىل الديمقراطية ومبادئ دولة القانون ويف مقدمتها 
الفصل بني الســلطات وســيادة القانون عىل الكافة ُحّكامًا وحمكومني، ومن الوهم احلديث عن 
مكافحة ناجعة للفساد يف ظل تغييب أدواهتا ومفاعيلها الترشيعية، ويف صدارهتا تقنني احلق يف حرية 
الرأي والتعبري واحلق يف الوصول إىل املعلومات وتداوهلا، واحلق بل والواجب يف ممارسة النقد لكل 
مظاهر األداء التنفيذي السلبي، وإشاعة املناخ السيايس املمكن من تطوير واحرتام احلوار املبني عىل 
التعددية الفكرية والتداول السلمي للسلطة، مع احتفاظ األقلية بحقها يف املشاركة يف احلياة السياسية 
العامة وتقّلد الوظائف واملناصب عىل قاعدة تكافؤ الفرص ودون متييز وفقًا ألحكام املادة 26 من 
القانون األسايس ومبادئ الئحة احلقوق الدولية، فاملكافحة الناجعة للفساد تتطلب إرادة سياسية 
وترشيعات وقوانني تشاركية تستلهم حقوق اإلنسان وحترتمها وحتميها وفق رصيح نص املادة 10 
من القانون األسايس، وتوفر الثقة للمواطنني/ات كافة لتفعيل دورهم البناء يف مكافحة الفساد. 

من نافلة القول أن الفســاد ظاهرة كونية أو عرَب وطنية أو عاملية، وآفة هُتدد اإلســتقرار املجتمعي يف 
ُمقّوماته وآفاقه املختلفة، السياســية واألمنية والثقافيــة واالقتصادية واالجتامعية، وعىل الرغم من 
اإلدراك املتزايد لعاملية ظاهرة الفساد، إال أن هذا اإلدراك مل يتحول إىل آليات منظمة ملكافحة الفساد، 
حيث تأخرت األرسة الدولية يف اإلحاطة بمخاطره ورضورة مواجهته إىل أواخر القرن املايض، حيث 
ُأعلن عن »اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســاد التي اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف 29 
آذار من العام 1996، واتفاقية مكافحة الفســاد بني موظفي اجلامعات األوروبية أو موظفي الدول 
األعضــاء لإلحتاد األورويب التي اعتمدها االحتــاد األورويب يف 26 أيار من العام 1997، واتفاقية 
مكافحة رشــو املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية التي اعتمدهتا منظمة 

191  ورقة قدمت يف املؤمتر الدويل للحوكمة والتنمية املستدامة املنعقد يف رام اهلل، يف الفرتة من 2019/12/11-9
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التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف 21 ترشين الثاين من ذات العام، واتفاقية القانون اجلنائي 
بشــأن الفســاد التي اعتمدهتا اللجنة الوزارية ملجلس أوروبا يف 27 كانون الثاين من العام 1999، 
واتفاقية القانون املدين بشأن الفساد التي اعتمدهتا اللجنة الوزارية ملجلس أوروبا يف 4 ترشين الثاين 
من العام 1999، واتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الفساد وحماربته التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات 
االحتــاد االفريقي يف 12 متوز من العام 2003، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب 
الوطنية والتي دخلت حيز النفاذ يف 29 أيلول 2003، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد التي 
اعتمدت بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 58/4 بتاريخ 2003/10/31 ودخلت 
حيز التنفيذ بتاريخ 2005/12/14«،192 والتي انضمت إليها دولة فلسطني بتاريخ 2014/4/2 
وأدخلتها حيز التنفيذ بتاريخ 2014/5/2، وكانت احلكومة الفلسطينية قد أعلنت التزامها هبا يف 

رسالتني وجهتهام إىل األمني العام لألمم املتحدة، األوىل عام 2005 والثانية عام 2007.
وبالرغــم من هذه اجلهود الدولية إال أهنا مل تنجح يف إنفاذ تلك االتفاقيات عىل نحٍو حُمقق ملكافحٍة 
أنجع للفساد، بل شهدت العديد من الدول املنضمة إىل اإلتفاقية األممية ملكافحة الفساد املزيد من 
مظاهر تعميق وانتشــار الفســاد يف اإلدارة واحلكم عىل نحٍو أبان نزوع أفراد أو جمموعات باجتاه 
»استمالك السلطة واملوارد والثروات، واستخدام السلطات والصالحيات التي تناط هبا نحو املزيد 
من ذلك االستئثار«193، ما تســبب يف زيادة اهلوة يف املداخيل، ونقص فادح يف اخلدمات الصحية 
والتعليمية وارتفاع نسبة البطالة، وتقليص اخلدمات الرضورية للحياة كالكهرباء واملاء والتعليم، 
ل عدم الرضا املجتمعي جتاه هذا االستحواذ إىل حركات احتجاج  والعمل والصحة، ما أدى إىل حتوُّ
جمتمعية واسعة، وبخاصة يف دول العامل الثالث ويف صدارهتا عديد من الدول العربية كلبنان والعراق 
ومرص والسودان، عىل نحٍو أطاح باستقرار العديد من أنظمة احلكم، وأعاد االعتبار للرصاع الطبقي، 

كمحرك أسايس للعالقات الوطنية والدولية.
ويف فلسطني مل تنجح بعد املؤسسات الرسمية واألهلية عىل السواء يف إذابة اجلليد، ورفع ثقة املواطنني/
ات يف األداء املؤســيس الذي ال زال ُينظر إليه بأنه ُيعاين من العديد من مظاهر الفســاد كالوســاطة 

192  ديباجة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
حول  آراء  جملة  الفساد«،  مكافحة  يف  املجتمعية  الرشاكة  »مقالة  يمني،  مدين  جمتمع  ناشط  الصالحي  فؤاد     193

اخلليج 2009/8/1



حوارات قانونية

226

واملحســوبية وإهدار املال العام، واإلخالل بموجبات الوظيفة العامة، والتمييز يف إشــغال الوظيفة 
العامة، واستثامرها عىل نحٍو ُيناقض معايري الكفاءة واملساواة، وهيدر القيمة احلقيقية للقواعد الدستورية 
الواردة يف القانون األسايس الفلسطيني، وخاصة الباب الثاين منه، الناظم للحقوق واحلريات، ومنها 
حق املشاركة يف احلياة السياسية العامة عىل قاعدة املساواة ودون متييز عىل اختالف مسمياته وأنواعه، 
واحلق يف تقّلد املناصب والوظائف العامة عىل قاعدة تكافؤ الفرص »املادة 26 من القانون األسايس«.
ويمكن إيعاز هذا القصور إىل عدد من األسباب أبرزها أن اهليئة تفتقد للبناء املؤسيس وال تزال ُتقاد 
من شخص واحد، وال يتضمن بنائها اإلشارة إىل جملس إدارة يقودها بشكل مجعي ومؤسسايت وخُيتار 
وفق معايري النزاهة واحليدة والكفاءة بمشاركة من السلطتني الترشيعية والتنفيذية، مع مراعاة رؤى 
مؤسســات املجتمع املدين هبذا الشأن، إىل جانب ما يؤخذ من حتفظات عىل جملسها االستشاري من 
أنه يمثل وزارات وإدارت السلطة التنفيذية إضافة إىل تعبريه عن لون سيايس واحد، مما ُيشكل ضعفًا 
يف إنتهاج سياسة ناجعة قادرة عىل متثيل جمتمعي واسع يف مكافحة الفساد، فضاًل عن ضعف الثقة يف 
اإلرادة السياسية املطلوبة ملكافحة الفساد، ويف األداء املتسق للمؤسسات الرسمية ذات اإلختصاص 
يف الرقابة عىل أداء الوظيفة العامة وبخاصة هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة املالية واإلدارية والنيابة 
العامة والقضاء، وعدم نرش األحكام الصادرة بحق املتهمني املدانني بارتكاب جرائم فساد، والتلكؤ 
يف إصدار وإنفاذ الترشيعات الناظمة إلدارة بعض أوجه املوارد املالية مثل هدايا املوظفني العموميني، 
وأوجه محاية املبّلغني والشــهود يف جرائم الفساد، وتقصري أمد التقايض يف دعاوى الفساد وإعامل 
قرينة من أين لك هذا، وإســرتداد األموال الناجتة عن جرائم الفساد املحلية واإلقليمة والدولية يف 
ظل غياب ثقافة مكافحة الفساد كمحدد أساس للعالقات بني املواطنني/ات وبينهم وبني املستوى 

السيايس والتنفيذي وغريها من أوجه القصور الترشيعي واملؤسسايت والتنفيذي. 
هلا من حٍق إىل واجب،  أمام هذا املشهد تكتيس املشاركة املجتمعية يف مكافحة الفساد أمهية استثنائية، بتحوُّ
ورضورة، ليس فقط لتحقيق التنمية املســتدامة، بل ولضامن أســس ومقومات السلم األهيل، وحلامية 
احلق يف احلياة، ولتعزيز الشــعور باإلنتامء للوطن واملجتمع عىل حٍد سواء، كون الفساد مقتاًل لإلنتامء 
واألمن، وكابحًا أساسيًا ألية عملية أو خطة وطنية تبغي توفري متطلبات احلياة، ومرتكزاهتا األساسية.
 ومــع أن الدول مل تتفق بعد عىل تعريف موّحد للفســاد، العتبارات سياســية ومصالح حزبية، 
ومراعــاة لتوجهات الرشكات عابرة القارات املتحكمــة بمفاصل االقتصاد العاملي، حيث ذهب 
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جّلهــا إىل تقليص حدوده ومداه، حيث ذهب البعض إىل تعريفه »بأنه: »اســتخدام املنصب العام 
لتحقيق مكاسب خاصة«؛ وذهب البعض اآلخر إىل تعريفه بأنه: »استخدام موظفي الدولة ملواقعهم 
وصالحياهتم للحصول عىل كســب غري مرشوع أو منافع يتعذر حتقيقها بطرق مرشوعة«؛ وذهب 
فريق ثالث إىل تعريفه بأنه: »خروج عن القانون والنظام، وعدم اإللتزام هبام أو استغالل غياهبام من 
أجل حتقيق مصالح و مكاسب سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية لفرٍد أو جلامعة معينة، عىل خالف 
الواجبات الرسمية للمنصب العام«، وعّرفه برنامج األمم املتحدة اإلنامئي بأنه: »إساءة استخدام 
القوة الرسمية، أو املنصب، أو السلطة بغية حتقيق، منفعة خاصة، سواء عن طريق الرشوة أو اإلبتزاز 
أو اســتغالل النفوذ أو املحســوبية أو الغش، أو تقديم إكراميات لتفعيل اخلدمات، أو عن طريق 
اإلختالس«؛ وعّرفه البنك الدويل بأنه: »استخدام املنصب العام بغرض حتقيق مكاسب شخصية«؛ 
وعّرفته منظمة الشفافية الدولية: »بأنه استغالل املصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة«؛ وعرفته 
أكاديمية اإلنرتبول ملكافحة الفســاد بأنه: »أي تدبري يتخذه، أو يتقاعس عن اختاذه األشخاص أو 

املنظامت العامة أو اخلاصة بام يشكل انتهاكًا للقوانني أو خيانة لألمانة«194. 
أما عىل الصعيد الوطني فقد عرفه املجلس الترشيعي الفلسطيني يف تقريره اخلاص بالفساد الصادر 
عام 1997 بأنه: »خروج عن أحكام القانون أو األنظمة الصادرة بموجبه، أو خمالفة السياســات 
العامة املعتمدة من قبل املوظف العام، هبدف جلب مكاسب له أو آلخرين ذوي عالقة، أو استغالل 
غياب القانون بشكل واٍع للحصول عىل هذه املنافع«، ومل يتطرق قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 
2005 لتعريف حمدد للفســاد رغم تناوله لبعض صوره وأشــكاله، سندًا من قول بأن القانون أو 
ع ليس من وظيفته وضع التعاريف ألهنا من اختصاص الفقهاء والباحثني، وأن أي تعريف  املــرشّ
للفساد لن يكون جامعًا مانعًا حييط بكافة أبعاده. وُيؤخذ عىل هذا التربير أن توّسع القانون يف جتريم 
األفعال املعتربة فساد، واخلالف القائم فيام يعترب جرم فساد، يقتيض تدخل املرشع لتعريفه، ليصبح 

معيارًا نوعيًا أو وظيفيًا ُيؤخذ به يف حتديد جرائم الفساد عىل نحو حاسم لإلختالف.
ونحن نرى بأن الفساد ظاهرة حكٍم وإدارة ناشئة عن سلوك أو آداء أو ترّصف أو امتناع، من خالل 
استغالل مركز أو سلطة يف خمالفة للعقد اإلجتامعي أو الدستور، سواء بإصدار أنظمة أو لوائح أو 

194  حمُيي الدين توق، احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد »منظور عن إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد«، دار 
الرشوق للنرش والتوزيع، عامن األردن، 2014.
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تعليامت أو قرارات، بمخالفة للقانون األســايس، وذلك لتحقيق منافع شخصية للموظف العام، 
أو لذويه من األقارب أو األصدقاء أو املعارف، عىل حســاب املصلحة العامة، أو اختاذ ســلوٍك أو 
ل جريمة كالرشوة واإلختالس أو سوء  إجراء، أو االمتناع عن إعامل موجب القانون عىل نحٍو ُيشكِّ
استخدام املال العام، وإنفاقه عىل نحٍو غري مربر، واخلروج عىل واالنحراف عن االلتزام بالقواعد 

والنظم القانونية الدستورية املعمول هبا حمليًا أو دوليًا، لتحقيق منفعة أو مصلحة خاصة.
وملا كان الفساد ظاهرة حكٍم وإدارة، فإن النجاح يف مواجهته ومكافحته وإزالة مسبباته يكمن يف تعظيم 
الرشاكة املجتمعية، واستدامتها يف خمتلف جماالت احلكم والتنمية، فاملكافحة الناجعة للفساد تتطلب 
ع من فرص املشاركة املجتمعية، وُيعزز من دور الدولة وآلياهتا القانونية  »مرشوعًا سياسيًا وإنامئيًا ُيوسِّ
ن من النجاح يف مواجهة الفساد كعملية خُيطط هلا، وُيعاد إنتاجها وفق اسرتاتيجية  والدستورية، بام ُيمكِّ
زون عالقاهتم وفق نمٍط قرايّب، ويستخدمون  ُتعزز استمالك الســلطة والثروة لنخبة من األفراد يعزِّ
مراكزهم الوظيفية منطلقًا لالســتحواذ عىل املال العام، وبذلك تكون الرشاكة املجتميعة يف مكافحة 

الفساد تعبريًا وطنيًا عن متطلبات الوجود الفردي واجلمعي، وإنتاج دولة احلق والقانون«195. 
وحتى ُتؤيت الرشاكة املجتمعية ملكافحة الفســاد ُأكلها، ال بد من توافر إرادة سياسية رصحية بأمهيتها يف 
مكافحة الفساد، وال بّد من إتاحة الفرصة للحصول عىل املعلومات والبيانات املتعلقة بقضايا الفساد، 
إىل جانب تكثيف اجلهود التوعوية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية واملساءلة يف اإلدارة 
والتنفيذ، يســندها رزمة من الترشيعات، من قوانني وأنظمة ولوائح وقواعد وأدلة إجراءات وقواعد 
ن املواطن/ة من الوقوف عىل مظاهر الفساد، ومواضعه  سلوك وإجراءات تقييم ومساءلة وإشهار، مُتكِّ
ومرتكبيه، وتعزز ثقته/ها بصدقية التوجه الرســمي يف إعامل املكاشفة واملساءلة كتعبري عن إرادته يف 
مكافحة الفساد كثقافة وسياسة وإدارة، األمر الذي يؤكد حقيقة أن النجاح يف مكافحة الفساد يتطلَّب 
نظام حكم ديمقراطي رشيد يعتمد الشفافية واملساءلة، كنهج يف إدارة شؤون الدولة ومرافقها وماهلا، 
وُيعِمل قاعدة املشاركة يف اإللتزام واملنافع يف املوارد، مع اإلقرار بأن الرشاكة املجتمعية ال ُتشّكل حاًل 
قات الثقافية واإلجتامعية، كالقبلية  ســحريًا ملكافحة الفســاد يف جمتمع تعاين عالقاته من مجلة من املعوِّ
والعشــائرية، بمفهومهام االجتامعي والعائيل والســيايس، واملناطقية واجلهوية، مــا يتطّلب النظر إىل 

195   فؤاد الصالحي، مرجع سابق
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مكافحة الفســاد كعملية شمولية طويلة املدى، يســتدعي نجاحها جهودًا جمتمعية تشاركية قادرة عىل 
استنفار واستثامر جهود وطاقات ومبادرات خمتلف الفئات املجتمعية األهلية والرسمية عىل حٍد سواء، 
وبناء وتفعيل كافة التحالفات واإلئتالفات املجتمعية لدى كافة الفئات واألوســاط الشعبية واألهلية 
والرسمية، فإعالء مبادئ النزاهة والشفافية والرقابة واملساءلة حق للمجتمع بكافة مواطنيه ومواطناته، 
ك  والتزامًا عىل الدولة بكافة ســلطاهتا ومســؤوليها، وجتســيد تلك القيم يتطلب إدراك وجرأة ومتسُّ
باحلقوق الدستورية، واعتبار الفساد ُمهددًا ليس فقط للحقوق الفردية، وإنام ألسس ومكّونات الوحدة 
املجتمعية والسلم األهيل، ومحاية املجتمع وأمنه يتطلب مواجهته بعيدًا عن ثقافة اخلنوع والتبعية والوالء؛ 
وتفعيل املطالبة بإحداث إصالحات عميقة تســتجيب لتطلعات الناس، وتعالج مطالبهم السياســية 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، عرب اعتامد اآلليات التي من شأهنا أن ترسخ املشاركة املجتمعية يف 
مكافحة الفساد، والتي حددها املؤمتر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واملنعقد 
حتت عنوان »املشــاركة املجتمعية يف مكافحة الفساد وآفاق تطوير آلياهتا يف البلدان العربية«، املنعقد يف 
مدينة فاس املغربية، يف الفرتة الواقعة ما بني )19-21( كانون أول من العام 2011، يف احلصول عىل 
املعلومات وإطالع اجلمهور، الشــكاوى والتبليغ عن الفساد، التشاور مع اجلمهور بشأن السياسات 
العامة، املساءلة اإلجتامعية والقانونية، وما يتطلبه ذلك كله من رضورة إجياد بيئة حاضنة هلذه اآلليات 
لضامن فعالياهتا، تتمثل باحرتام الدولة للحريات األساسية وحقوق اإلنسان، وحتيّل األطراف الرئيسية 
املعنية بمكافحة الفساد باملوضوعية واملهنية الالزمتني إلقامة حوارات ورشاكات حقيقية بني اجلهات 
احلكومية وغري احلكومية يف جمال مكافحة الفساد، عىل هدى من املعايري الدولية والتجارب اإلنسانية، 
داعيًا إىل إرساء جهود اإلصالح يف البلدان العربية عىل أسس جديدة ال تقترص عىل تعزيز كفاءة اإلدارة 
العامة وحسب، بل تسعى إىل إقامة منظومة واضحة للمساءلة الفعالة، تكون موضع ثقة الناس، وتضع 
حدًا لتداخل السلطة واملال، بالشكل الذي يؤدي إىل إساءة إدارة األموال العامة والشؤون العامة، ومن 
ر فرص  ضمنها اإللتزام بانتخابات برملانية دورية حرة ونزهية، تؤمن التداول الســلمي للسلطة، وتوفِّ
املشــاركة الضامنة حلقوق األقلية الربملانية، ما ُيعزز من قوة الربملان ومتثيله للمجتمع بشكٍل صحيح، 
ورقابته الفاعلة عىل أداء احلكومة بشكٍل يستجيب لتطلعات الناس واحتياجاهتم، وقضاًء مستقاًل ونزهيًا 
وكفؤًا، حيظى بثقة الناس، ويؤســس الحرتام حقوق اإلنسان وحكم القانون، وإعالمًا أكثر استقاللية 

ومهنية وموضوعية وقدرة عىل املسامهة البناءة يف جهود اإلصالح املنشود.
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وللمســامهة يف تســليط الضوء عىل ما جيب علينا يف فلسطني مناقشــته وإنفاذه، لتفعيل املشاركة 
املجتمعية يف مكافحة الفساد، نويص باآليت:

االلتزام بإجراء اإلنتخابات العامة دوريًا، وبقوة القانون، وتوحيد مؤسســات الدولة عىل أساس 
الكفاءة والنزاهة واملهنية.

إعادة النظر يف بنية هيئة مكافحة الفساد بام يضمن هلا االستقاللية، وحيمي رشعيتها املجتمعية، ويسهم 
ن الستدامة دورها، وقدرته وفعاليته يف إنفاذ الترشيعات الوطنية يف مكافحة  يف بنائها املؤسيس املؤمِّ
الفساد، وضامن اتساقها وانسجامها مع االتفاقية األممية ملكافحة الفساد، وتدعيم وترويج التدابري 
الرامية إىل مكافحة الفســاد بصورة أكثر نجاعة، وتيسري التعاون الدويل، إىل جانب تعزيز النزاهة 
واملســاءلة واإلدارة السليمة للشؤون واملمتلكات واملوارد العامة، وبام يضمن نيلها لثقة املواطنني 
بوصفها هيئة جمتمعية تستمد صالحياهتا ورشعيتها من العقد اإلجتامعي، ويتم اختيار إدارهتا بتوافق 
بني السلطتني التنفيذية والترشيعية، ُيراعي اإلصغاء لرؤية مؤسسات املجتمع املدين واملواطنني/ ات، 
ما ُيعزز مقومات حيدهتا واستقالهلا وفعاليتها، وأؤكد يف هذا السياق عىل رضورة وأمهية االستجابة 
ملرشوع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد تقدمت به »مساواة« يف ترشين أول لعام 2013، تضّمن 
فيام تضمنه اقرتاحًا بتعديل املادة الثالثة من قانون مكافحة الفســاد رقم 1 لسنة 2005 وتعديالته، 
لتصبح عىل النحو اآليت: »1. تنشــأ بمقتىض أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد 
تتمتع بالشخصية االعتبارية واالســتقالل اإلداري واملاىل ويكون هلا موازنة خاصة هبا، وهلا هبذه 
الصفة القيام بجميع الترصفــات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقايض، 
ويمثلها أمام املحاكم نيابة مكافحة الفســاد. 2. يتوىل إدارة اهليئة جملس يتكون من رئيس وســتة 
أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة واحليدة واخلربة، وال يشــغلون وظائف عامة، ويتم تعيينهم 
بقرار من رئيس الدولة بناءُا عىل تنســيب من جملس الوزراء ومصادقة املجلس الترشيعي، وتكون 
مدة العضوية يف املجلس 4 سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة، للرئيس أو ألٍي من األعضاء، وحيدد 
راتب كل من الرئيس واألعضاء وســائر حقوقهم املالية بقرار من جملس الوزراء بناًء عىل تنسيب 
املجلس. 3. يكون املقر الرئييس للهيئة يف مدينة القدس، وجيوز بقرار من املجلس إنشــاء فروع أو 
مكاتب هلا يف كافة حمافظات الوطن. 4. تتمتع اهليئة يف ممارســة مهامها وأعامهلا بحرية واستقاللية 
دون أي تأثري أو تدخل من أية جهة كانت. 5. تتكون املوارد املالية للهيئة من املبالغ الســنوية التي 
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ختصــص هلا يف املوازنة العامة، وفقًا للموازنة املعتمدة هلا من قبل جملس الوزراء بناًء عىل تنســيب 
املجلس، ومن املساعدات والتربعات واهلبات واملنح غري املرشوطة. 6. يؤدي الرئيس واألعضاء 
قبل مبارشهتم مهامهم أمام رئيس الدولة وبحضور رئيس املجلس الترشيعي ورئيس جملس القضاء 
األعىل اليمني التالية: »أقسم باهلل العظيم أن أكون خملصًا هلل ثم للوطن وأن أحرتم النظام الدستوري 
والقوانــني واألنظمة وأن أقوم باملهام املوكلة يل بصدق وأمانة واهلل عىل ما أقول شــهيد«. 7. عىل 
الرئيــس واألعضاء أن يتفرغوا لعملهم، وال جيوز ألي منهــم مزاولة أي عمل أو وظيفة أو مهنة 
أخرى. 8. خيتار املجلس من بني أعضائه نائبًا للرئيس يتوىل مهامه عند غيابه. 9. يعني املجلس عددًا 
كافيًا من املوظفني واملستشــارين لتمكني اهليئة من القيام بمهامها ويتم حتديد درجاهتم ورواتبهم 
ومكافآهتم وعالواهتم ومجيع حقوقهم الوظيفية واملالية بموجب نظام خاص يصدر عن املجلس. 
10. استثناءًا مما ورد يف البند التاســع خيضع موظفوا اهليئة ألنظمة التقاعد السارية املفعول. 11. 
عىل كٍل من الرئيس واألعضاء ومجيع العاملني فيها أن ُيشهروا وُيفصحوا عن ممتلكاتم وممتلكات 
أزواجهم وأوالدهم القارصين قبل مبارشهتم لعملهم وحتفظ هذه الذمم يف اهليئة بالنسبة للعاملني 
ولدى املحكمة العليا بالنسبة لرئيس اهليئة. 12. يكون للرئيس واألعضاء صفة الضابطة القضائية 

لغايات قيامهم بمهامهم، وحيدد املجلس املوظف يف اهليئة الذي يتمتع هبذه الصفة«.
نؤكد مرة أخرى عىل مطالبتنا لكافة اجلهات الرسمية ذات العالقة بالوقوف عىل مالحظات مركز 
»مساواة« عىل القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 
2005 وتعديالته، والصادر بتاريخ 2018/11/08 واملنشــور يف الوقائع الفلســطينية بتاريخ 
2018/11/28، والتي تضمنت فيام تضمنته أن القرار بقانون مل يســتجب لكافة وأهم متطلبات 
املكافحة الناجعة للفســاد، وجاء قارصًا عن معاجلة املعوقات التي حتول دوهنا من حيث: أ- أخطأ 
القرار بقانون شــأنه شــأن القرار بقانون املعدل لقانون ديوان الرقابة املاليــة واالدارية يف إدراج 
مؤسسات منظمة التحرير الفلســطينية يف أحكامه، سيام وأن منظمة التحرير تعلو دولة فلسطني، 
ويفرتض وجود آليات وإجراءات ناظمة ملكافحة الفســاد فيهــا. ب- مل يتطرق القرار بقانون إىل 
هيكلة ومأسســة هيئة مكافحة الفســاد، وجاء خلوًا من بيان بنيتها اإلدارية كمؤسسة. ج- أخرج 
القرار بقانــون ومّس بصالحيات املجلس الترشيعي يف إقرار تعيني رئيس هيئة مكافحة الفســاد 
)وكامــل أعضاء جملس إدارته حال األخذ بمقرتحنا أعاله( ما يؤثر عىل حيدهتا وينبئ عن تبعيتنها 
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للســلطة التنفيذية. د. جاء القرار بقانون خلوًا مــن إلزام كبار املوظفني العموميني كرئيس الدولة 
ورئيس جملس الوزراء والوزراء ومن يف حكمهم واملحافظني والنائب العام ورئيس جملس القضاء 
األعىل ومن يامثلهم ورئيس هيئة مكافحة الفساد بإعالن ذممهم املالية وإشهارها. ه- مل ُيعمل القرار 
بقانون مبدأ الالحصانة ملرتكبي جرائم الفســاد، وأبقى رفع احلصانة بيد اجلهة الوظيفية املسؤولة 
عن املتهم/ة بارتكاهبا، األمر الذي من شأنه أن يمس بمبدأ عدم اإلفالت من العقاب. و- مل يرد يف 
القرار بقانون ما حيظر شمول العفو اخلاص للمدانني بارتكاب جرائم فساد، األمر الذي من شأنه 
التأثري الســلبي اجلدي عىل ثقة اجلمهور بتوفر إرادة سياسية حقيقية ملكافحة الفساد. ع- استورد 
القرار بقانون نصًا من قرار بقانون حمكمة اجلنايات الكربى )ُحّلت مؤخرًا( وذلك بإيراده نصًا يمس 
بمبدأ املحاكمة العادلة عرب حظر إدخال املتهم/ة يف إجراءات املحاكمة إال إذا أثبت أن غيابه/ا عن 
إحدى جلساهتا كان لقوة قاهرة، وذلك عىل خالف إجراءات املحاكمة العادلة وضامناهتا التي تكتفي 
باالدخال إذا ما أثبت املتهم/ة أن غيابه/ا كان ملعذرة مرشوعة. ل- أطلق القرار بقانون وتوسع يف 
إعامل مبدأ نقل عبء اإلثبات األمر الذي يمس بمبدأ املتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومبدأ أن عىل 
النيابة إثبات ارتكاب املتهم/ة للتهمة املنســوبة إليه/ا، ومبدأ أن املتهم ال يكلف بإثبات براءته/ا 
وذلك عىل خالف أحكام القانون األسايس وقوانني اإلثبات السارية، وتلك املعمول هبا يف الدول 
القانونية والتي تتضمن إعامل طريق أو وسيلة القرينة القابلة إلثبات عكسها بداًل من نقل عبء إثبات 
الرباءة عىل املتهم/ة. م- أغفل القرار بقانون مســاءلة املوظفني العموميني األجانب عن جريمتي 
الرشوة واالرتشــاء. ن- أغفل القرار بقانون جتريم الفساد يف القطاع اخلاص بشكل عام وال سيام 
جتريم الفساد يف الرشكات اخلاصة التي تدير مرفقًا عامًا. س- أخفق القرار بقانون يف عدم إخراج 
جمالس إدارات مؤسســات املجتمع املدين من وجوب تقديم إقرارات الذمة املالية عىل اعتبار أهنم 
ليسوا من املوظفني العموميني، سيام وأن مؤسسات املجتمع املدين خاضعة ألحكام قانون مكافحة 
الفساد، األمر الذي من شأنه التأثري الســلبي عىل دور تلك املؤسسات فضاًل عن جتاوزه ألحكام 
االتفاقية األممية ملكافحة الفساد التي ختاطب املوظفني العموميني فقط بشأن اقرارات الذمة املالية. 
ص- أخطأ القرار بقانون يف إضافة جرائم التزوير والتزييف حتت مظلة جرائم الفساد دون حمددات 
أو معايري تربطهام بجرائم الفســاد عىل الرغم من أن االتفاقية األممية ملكافحة الفســاد خترجهام من 
مظلة جرائم الفســاد. ف- أخطأ القرار بقانون عندما أغفل النص الرصيح عىل اعتبار عدم تنفيذ 
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قرارات وأحكام املحاكم جريمة فســاد، رغم أهنا تندرج حتت مظلة اجلرائم املاسة بالوظيفة وفقًا 
لقانون العقوبات الساري. ق- أخطأ القرار بقانون يف عدم النص الرصيح عىل إلزام هيئة مكافحة 
الفســاد بإجابة املشتكي/ة أو املبلغ/ة باإلجراء املتخذ بشأن شكواه/ها أو بالغه/ا مسببًا وخطيًا 
وقابلية الطعن بقرار اهليئة الصادر بشأنه/ا ال سيام وأن القرار اخلاص بحفظ الشكاوى أو البالغات 
جيب أن يكون مسببًا وخاضعًا للطعن فيه قضائيًا. ي- أخطأ القرار بقانون يف حرمان من ال يتقدم 
بشكواه/ا أو بالغه/ا إىل اهليئة مبارشة من حقه/ا يف احلامية. ز- ملحق سلم الدرجات والرواتب 
والعالوات والزيــادات واملواصالت واملزايا امللحق بالقرار بقانــون تضمن امتيازات ال تتوافق 

واملوارد العامة، كام جاء امللحق خلوًا من إيراد رئيس اهليئة ضمنه.
ونشري إىل أن »مساواة« طالبت احلكومة بطرح القرار بقانون رقم 37 لسنة 2019 والقرار بقانون 
رقم 9 لســنة 2019 للنقاش املجتمعي جمددًا، وربطهام قبل إقــرار صيغتهام الترشيعية بمتطلبات 
املصاحلة، والتي من ضمنها إجراء انتخابات عامة ترشيعية ورئاسية يتبعها إحالتهام كمرشوع قانون 
جديد إىل املجلس الترشيعي املنتخب بصفته السلطة املختصة بالترشيع الختاذ املقتىض املالئم بشأهنام.

اإلرساع يف اعتامد وإصدار قانون احلق يف الوصول إىل املعلومات واحلصول عليها.
اإلرساع يف إقرار وإصدار نظام هدايا الوزراء ومن يف حكمهم.

اإلرساع يف نرش وإنفاذ نظام محاية املبلغني والشــهود، عىل نحٍو يتسق مع نصوص وأحكام قانون 
اإلجراءات اجلزائية، وضامنات املحاكمة العادلة، ويضمن كافة أوجه احلامية للمبلغني والشــهود، 

وال يقرصها عىل احلامية الوظيفية.
رفع احلصانة عن أي موظف عام يف كل ما يتصل بجرائم الفساد.

إحــداث التعديالت الترشيعية عىل رزمة القوانني القضائية بام فيها قانون أصول املحاكامت املدنية 
والتجارية، وقانون تشكيل املحاكم النظامية، وقانون اإلجراءات اجلزائية، وقانون البينات بام يضمن 

رسعة إجراءات التقايض يف قضايا الفساد، وإعامل قرينة »من أين لك هذا؟«.
إلغاء العفو اخلاص عن املدانني بارتكاب جرائم فساد.

اعتامد اإلعالن واملســابقة وإجراءات التوظيف النزيه والشــفاف ملشغيل الوظيفة يف هيئة مكافحة 
الفساد، وجهات إنفاذ القانون، والوظيفة العامة.

 رفع كفاءة العاملني يف هيئة مكافحة الفســاد، وبخاصة املحققني، بام يضمن التخصص والكفاءة 
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والقدرة عىل مجع اإلستدالالت، وإجراء التحريات، ومجع األدلة، وإجراء التحقيق، بام فيه إجراءات 
التدقيق املحاسبي والرقايب، بام يشمل رقابة األداء واإلمتثال.

 اختاذ اإلجراءات الترشيعية والتنفيذية امللزمة لكافة املوظفني العموميني، وبخاصة املندرجني حتت 
مسمى الفئة األوىل، والوزراء ومن يف حكمهم بإشهار ذممهم املالية وإعالهنا قبل توليهم مناصبهم 

أو وظائفهم العامة.
 رفع احلصانة عن مالحقة العسكريني واألمنيني املتهمني بقضايا الفساد.

 نرش األحكام النهائية الصادرة يف قضايا الفساد.
 العمل عىل حتديث اســرتاتيجية الوقاية والتوعية عرب القطاعية بام يســهم يف إقناع املواطنني/ ات 

بنجاح اهليئة ومؤسسات إنفاذ القانون يف مكافحة الفساد.
 إصالح منظومة العدالة، وإعادة بنائها عىل نحٍو يضمن حيدهتا ونزاهتها واستقالليتها.

 إعادة النظر فيام يســمى بالســفريات اخلارجية للموظفني العموميني، عىل نحٍو ُيبنّي الغاية منها، 
وتكلفتها، واجلهة الداعمة هلا ومربراهتا، وخمرجاهتا، ونرشها للجمهور.

 اعتامد مبدأ املالحقة اإلدارية والقانونية كمعيار وحيد تســتند إليه إجرءات املســاءلة ذات الصلة 
بجرائم الفساد.

 تفعيل مبدأ التقييم الدوري لألداء يف سائر الوظائف العامة، بام يضمن املساءلة.
 تعديل قرار بقانــون اجلرائم اإللكرتونية، عىل نحٍو يضمن حرية الــرأي والتعبري واخلصوصية، 
وتداول املعلومات، وحرية اإلعالم، وتعديل قانون العقوبات عىل نحٍو يضمن حقوق اإلنســان 

وبخاصة احلق يف حرية الرأي والتعبري.
 إخضاع قرار اهليئة القايض بحفظ البالغ أو الشكوى للرقابة القضائية.

 اعتامد نظام الربنامج اإللكرتوين يف توزيع القضايا عىل القضاة.
 تفعيــل نصوص القانون املانعة واملجرمة لعدم تنفيذ القرارات واألحكام القضائية، وإلغاء قانون 

منع اجلرائم بام حيول دون إعامل االعتقال االداري.
 تطوير املناهج الدراســية يف املدارس واملعاهد واجلامعات بام يعزز ثقافة مكافحة الفساد، وإدراج 

الفساد ومكافحته كمساق أكاديمي لكافة مراحل التعليم املدريس واجلامعي.
 االلتزام بقانون املوازنة العامة، وإقرارها يف املواعيد املحددة هلا وفقًا ألحكام القانون، وإعادة النظر 
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يف بنودها عىل نحٍو يضمن توفري احلق يف العمل والصحة والتعليم، ومكافحة البطالة، بوصفها بيئة 
مشجعة عىل الفساد. 

 رفــع احلد األدنى لألجــور، وإعادة النظر يف النظام الرضيبي بــام يضمن عدالته وختفيف العبء 
الرضيبي عن الفئات ذوي الدخل املحدود.

 إخضاع الرشكات ومؤسسات القطاع اخلاص لقانون مكافحة الفساد.
 تعزيز أوارص التعاون مع اجلهات اإلقليمية والدولية لضامن اســرتداد األموال، ومساءلة املتهمني 

بارتكاب جرائم الفساد الفارين من وجه العدالة.
 إعداد برنامج توعية وطنية ملخاطر الفساد، وسبل مكافحته بوصف تلك املكافحة حقًا للمواطنني، 
وتنفيذه بمشاركة مؤسســات املجتمع املدين واملؤسسات املجتمعية القاعدية عىل أوسع نطاق، بام 

يشمل سائر فئات املجتمع. 
 منع االزدواج الوظيفي، وإعادة النظر يف االمتيازات امللحقة برواتب املوظفني العموميني، وحتديد 

حد أقىص لألجر، عىل نحو يضمن تقليص النفقات العامة، ومعاجلة مظاهر إهدار املال العام.
 إعادة النظر يف قانون التقاعد العام ورشوط إشــغال الوظيفــة العامة ومعايريها، بام يضمن عدم 
اإلفراط يف التعيينات الوظيفية التي ال مربرًا وال احتياجًا هلا، واحلد من ظاهرة اإلحالة املبكرة عىل 

التقاعد.
 احرتام احلق يف اإلرضاب وتفعيل جلان حل النزاعات عىل قاعدة توازن املســؤوليات بني أطراف 

اإلنتاج الثالث.
 إلغاء كافة القرارات التي قد ُتشــّكل أداة إلشــغال الوظيفة العامة عىل خالف إعامل قاعدة تكافؤ 

الفرص والكفاءة يف إشغال الوظيفة العامة.
اإلرساع يف إقــرار وإصــدار الترشيعات الضامنــة للحق يف حرية الرأي والتعبــري واحلق يف نقد 
سياســات واداء سائر املوظفني/ات العموميني، واحلق يف الوصول إىل املعلومات وتداوهلا وإلغاء 
كافة الترشيعات املاّســة أو املنتهكة لتلك احلقوق بوصف مكافحة الفساد تعبري سيايس عن الوجه 

اآلخر للديمقراطية.
إننا نرى يف هذه التوصيات ما يســتدعي النقاش واحلوار والتوافق املجتمعي بشــأن موضوعاهتا، 
واالجراءات الواجب اختاذها إلعامهلا، ما ُيســهم يف توفــري األدوات الترشيعية واإلدارية املالئمة 
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والالزمة والقادرة عىل جرس هّوة الثقة بني املواطن واملســؤول، بوصفها حجر األساس يف نجاح 
اجلهود الوطنية واملجتمعية ملواجهة الفســاد وكبح مجاحه، ونرى أيضًا بأن الوقت قد حان لوضع 
مقرتحاتنا املبينة أعاله موضع التطبيق حفاظًا عىل استقرار جمتمعنا وأمننا، وتوطيدًا ملتطلبات انتامئنا 
مات التنمية املستدامة الضامنة حلقوق شعبنا ومواطننا بصفته إنسانًا. لوطننا وجمتمعنا، وتوفريًا ملقوِّ

وأخريًا فإننا نرى ونويص سائر اهليئات واملؤسسات الدولية واإلقليمة واملحلية إىل تطوير الترشيعات 
بام يضفي الوصف احلقيقي عىل جرائم الفساد بوصفها جرائم ضد اإلنسانية فهي أداة هنب لقوت 
وأموال الشعب، وانتهاك حلقه يف احلياة والكرامة اإلنسانية إهنا بحق جرائم ضد اإلنسانية تستدعي 

املسائلة وتتطلب تكريس ثقافة النزاهة والشفافية يف احلكم واإلدارة.
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استمرار التوقيف بعد الستة أشهر دون اإلحالة إىل املحكمة املختصة 

اعتداء عىل احلريات وجريمة ال تسقط بالتقادم 

الدكتور/ ساهر الوليد- غزة

نصت املادة 4/120 من قانون االجــراءات اجلزائية: الجيوز بأي حال من األحوال أن تزيد مدة 
التوقيف املشــار إليها يف الفقرات الثالث أعاله عن ســتة أشهر وإاّل  يفرج  فورًا عن املوقوف مامل 

تتم إحالته إىل املحكمة املختصة ملحاكمته.
يتضح من هذا النص أن اإلفراج املنصوص عليه يف هذه املادة هو أحد حاالت اإلفراج املنصوص 
عليها، وهو أحد حاالت اإلفراج الوجويب والذي يتحقق بمرور ســتة أشــهر عىل توقيف املتهم، 
وهي الســتة أشهر التالية ملدة )48( ساعة االفتتاحية التي تأمر هبا النيابة العامة، ويف هذا املقام يثار 

التساؤل حول األثر املرتتب عىل اعتبار اإلفراج وجوبيًا يف هذه احلالة؟؟
واإلجابة هنا هي أن اجلهة املختصة ال متلك أي سلطة تقديرية يف اإلفراج أو عدم اإلفراج، وفقًا  ملا 
نصت عليه املادة 11 من قانون رقم 6 لسنة 1998، بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني، إذ 
يقع عىل النائب العام أو وكالئه واملحافظني وقضاة املحكمة العليا، كل يف دائرة اختصاصه واجب 
الدخــول ملراكز اإلصالح يف أي وقت لتفقدها هبدف التثبت من بعض األمور التي من بينها عدم 
وجود أي نزيل حمتجز بغري وجه قانوين حيث أن بقاء هذا النزيل موقوفا  بغري وجه حق رغم مرور 
مدة الستة أشهر التي تستوجب اإلفراج عنه وجوبًا، يعد اعتداء عىل احلريات وهي جريمة التسقط 
الدعوى اجلزائية  وال املدنية  الناشئة عنها بالتقادم، ويكون مسؤواًل عنها بشكل مبارش اجلهة التي 
أمرت باســتمرار توقيفه أو اجلهة التي بارشت الرقابة وامتنعت عن تطبيق القانون باإلفراج عنه، 

وهذا ما نصت عليه املادة 32 من القانون األسايس.
مما ســبق، يتضح أن النيابة العامة بام هلا من دور رقايب جيب عليها أن تقف عند مســؤولياهتا وذلك 
بتفعيل رشط اإلفراج الوجويب، أما اإلحالة اىل املحكمة فيجب أن نفرق بني حالتني يف هذا اخلصوص:
األوىل: إذا اكتملت مدة الســتة أشــهر، فال جيوز للنيابة العامة يف هذه احلالــة  إحالة املتهم  للمحكمة 
املختصة موقوفًا، ألنه بمرور الستة أشهر يكن من الواجب اإلفراج عنه، فاذا خالفت النيابة ذلك وأحالت 
املتهم موقوفًا فعىل املحكمة أن تقيض ببطالن اســتمرار التوقيف ملخالفته نص املادة 4/120 من قانون 
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االجراءات اجلزائية، ويف هذه احلالة  تكون النيابة مسؤولة عن انتهاك حق املتهم يف التنقل وحجز حريته.
الثانية: إذا متت االحالة اىل املحكمة املختصة  قبل انتهاء مدة الستة أشهر بيوم أو يومني أو بمدة بسيطة 
فإن املرشع يف هذه احلالة أجاز أن تبقى فرصة لتمديد التوقيف بام يزيد عن ستة أشهر، ولكن االحالة 
عندما تســبق انتهاء مدة الستة أشهر بيوم أو يومني أو بمدة بسيطة، فإهنا تفتح املجال للشك حول 
حياد النيابة، ألن االحالة يف هذه احلالة تكن أقرب إىل تفســريها عىل أهنا خطوة من أجل استمرار 

التوقيف ال أكثر وال أقل، وهو األمر الذي يتعارض مع افرتاض أن النيابة العامة خصاًم رشيفًا.
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حاالت اإلفراج عن املتهم املوقوف احتياطيًا

الدكتور/ طارق الديراوي- غزة

يفرتض يف احلبس االحتياطي أن يكون إجراًء مؤقًتا بحكم طبيعته وُينتج آثاره خالل املدة املحددة 
له قانونًا وبالتايل إذا زالت الرضورة التي دعت إىل التوقيف فال بد من انقضائه وإال انتقت احلكمة 
من اختاذه، لذا فإن حتديد فرتة زمنية معينة ينقيض بعدها توقيف املتهم، يعد ضامنة هامة جتنبه البقاء 
مدة طويلة يف الســجن قد يكون هلا أثرها اليسء عليه وعىل من يعيلهم، وحثًا لسلطة التحقيق عىل 
رسعة اختاذ إجراءات التحقيق وإنجاز معامالت التحقيق واالنتهاء منها يف أقرص وقت ممكن، كام 

تكمن أمهية حتديد املدة يف متكني اجلهات املختصة من مراقبة جتديد املدة.
   وتأسيسًا عىل ذلك ذهب املرشع الفلسطيني إىل عدم السامح لسلطة التحقيق باختاذ إجراء التوقيف 
إال ملدة حمددة قابلة للتجديد ممن أصدره أو من جهة قضائية أعىل منه، وقد حدد املرشع احلد األقىص 
للحبس االحتياطي يف مرحلة التحقيق بســتة أشهر حيث منح وكيل النيابة صالحية متديد توقيف 
املتهم أربع وعرشين ســاعة فقط، وإذا كانت إجراءات التحقيق تربر اســتمرار توقيف املتهم ملدة 
أكثــر من ذلك فيجب عليه عرض األمر عىل قايض الصلح، وأن يطلب منه متديد التوقيف ملدة ال 
تتجاوز اخلمســة عرش يوما )م119 إجراءات جزائية فلســطيني( ويف مجيع األحوال جيوز لقايض 
الصلح جتديد أمر التوقيف ملدد أخرى ال تزيد يف جمموعها عىل مخســة وأربعون يوما، وللحد من 
مدة احلبس االحتياطي فقد اشــرتط عند متديد توقيف املتهم ملدة أكثر من مخس وأربعون يوما أن 
يقدم طلب من النائب العام أو أحد مســاعديه إىل حمكمة البداية، ويف هذه احلالة ال جيوز أن تزيد 
مدة التوقيف عىل مخســة واربعني يوما، ويف مجيع األحوال ال جيوز أن تزيد مدة التوقيف عىل ستة 
أشــهر وإال يفرج عن املتهم ما مل تتم إحالته إىل املحكمة املختصة ملحاكمته )مادة)120( إجراءات 
فلسطيني( كام أنه ال جيوز أن تزيد مدة التوقيف عن مدة العقوبة املقررة للجريمة املوقوف بسببها.
كام نص املرشع الفلســطيني يف الفصل الثامن من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل اإلفراج بالكفالة 

يف )املواد 148-130)
حيث أوجب القانون اإلفراج عن املتهم املحبوس احتياطيا بقوة القانون يف األحوال التالية:

يف اجلنح التي حد عقوبتها األقىص ال يتجاوز السنة الواحدة.. 1
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إذا أصدرت سلطة التحقيق قرارًا بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية، ومل يكن املتهم حمبوسًا . 2
لسبب آخر.

إذا اتضح لسلطة التحقيق أن الواقعة خمالفة  أو أهنا جنحة ال جيوز فيها احلبس االحتياطي أصاًل.. 3

إذا اهنارت الدالئل التي أجازت احلبس االحتياطي.. 4

يف حالة عدم مد احلبس االحتياطي عند انتهاء املدة املقررة أو رفض اإلذن بذلك.. 5

يف احلالة التي توجبها العدالة وحكمة احلبس االحتياطي كام لو أصبحت مدة احلبس االحتياطي . 6
مساوية ملدة احلد األقىص للعقوبة عن اجلريمة املحبوس من أجلها املتهم.

ففي مجيع احلاالت الســابقة يتم اإلفراج عن املتهــم بقوة القانون وبدون تقديم أي كفالة أو تعيني 
حمل إقامة يف اجلهة الكائن هبا مركز املحكمة.   
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اإلفراج عن املوقوف ملدة تزيد عن ستة شهور وجويب بقوة القانون وعىل النيابة 
العامة إنفاذه

الدكتور/ عبد القادر جرادة- غزة

ال يوجد ما يسيغ قهر اإلنسان وإخضاعه لإلذالل، فهو من الدعائم األساس للحياة البرشية؛ وألن 
مصلحة املجتمع تكون يف املحافظة عىل كرامته وآدميته، ومنع كل تعسف قد يلحق به، فقد أحسن 
املرشع الفلسطيني صنعًا عندما نصت املادة )4/120( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني 
رقم )3( لسنة 2001م بأنه: -ال جيوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف املشار إليها يف الفقرات الثالث 
أعاله عىل ستة أشهر، وإاّل ُيفرج فورًا عن املتهم؛ ما مل تتم إحالته إىل املحكمة املختصة ملحاكمته-.
وقد أثار حســاب مدد التوقيف يف الواقع العميل الكثري من اإلشــكاليات نظرًا لتعددها من جهة، 
وتناقضها من جهة أخرى يف بعض احلاالت، وقد قضت حمكمة النقض أنه: -وعن السبب الثاين، 
وحاصله النعي عىل احلكم املطعون فيه اســتناده إىل اجراءات باطلــة بداعي أن الطاعن بقي قيد 
التوقيف مدة تزيد عن ســتة أشهر دون أن تتم إحالته للمحاكمة. ويف ذلك نجد أن الئحة االهتام 
تفصح بأن توقيــف الطاعن تم بتاريخ 2005/8/18م يف حــني أن الالئحة أحيلت للمحكمة 
بتاريــخ 2006/1/28م، هذا فضاًل عن أن إفادة الطاعن لــدى النيابة العامة أخذت منه بتاريخ 
2005/8/18م، وهي اإلفادة التي بنت عليها حمكمة االستئناف عقيدهتا، والتي تضمنت، وعىل 
النحو الذي ورد فيها اعرتاف الطاعن بام أسند إليه، وقد جاء هذا االعرتاف عىل نحو واضح مفصل.
كام أن جتاوز أفراد الضبط القضائي املدة املقررة هلم باعتقال الطاعن، ليس من شأنه أن يرتب بطالن 
اإلجراءات التي اختذهتا النيابــة؛ ما دام أهنا جاءت متفقة وحكم القانون، إذ ال  رابط بني اعرتاف 

املتهم )الطاعن( لدى النيابة وبني جتاوز مدة توقيفه لدى افراد الضبط القضائي-196.
واحلق: إن اإلفراج الوجويب هو التزام السلطة املختصة باإلفراج عن املتهم دون أن يكون هلا تقدير 

مالءمته، فهو حق للمتهم؛ متى استوىف رشائطه. 
ويرجع ذلك إىل تقدير الشــارع بأن مسوغات التوقيف يف قضية معينة قد زالت عىل نحو ال ريب 

فيه، ومن ثم وجب األمر به؛ ما مل يكن موقوفًا لسبب آخر. 

196  نقض جزائي فلسطيني )رام اهلل( رقم )2014/279(، جلسة 2015/3/29م )غري منشور(.
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ومن حاالت اإلفراج الوجويب: انتهاء مدة الســتة أشــهر التي حددها املرشع؛ ما مل يتم إحالته إىل 
املحكمة املختصة ملحاكمته197. 

ويف هذا الشأن قضت حمكمة النقض أن توقيف املتهم بتاريخ 2003/3/27م يف حني متت إحالته 
إلجراء حماكمته بتاريخ 2003/10/6م فيام قدم طلب اإلفراج عنه بتاريخ 2003/10/27م طاعنًا 
بصحة وسالمة استمرار توقيفه بام جياوز مدة الستة أشهر؛ ألن اإلحالة للمحاكمة بعد املدة املذكورة 
يوجب حتاًم اإلفراج عنه، وال يعقل رفض طلبه اإلفراج عنه؛ ما دام أن استمرار بقائه موقوفًا يستند 
أصاًل إىل خمالفة رصحية ألحكام القانون، وليس إىل قرار جديد بالتوقيف بعد أن أحيل ملحاكمته198.
وملّا كان املتهم هو صاحب املصلحة األوىل يف إخالء سبيله، ولذا فإن له احلق يف أن يطلب من املحكمة 
املختصة اإلفراج عنه، وجيوز للمتهم أن يقدم ذلك الطلب بنفسه أو ذويه أو عن طريق حماميه199. 
ولكن ُتثار املشكلة عندما ال يتقدم املوقوف بطلب هبذا اخلصوص، وُيكتشف األمر خالل قيام النيابة 

بالتفتيش عىل مراكز التوقيف أو عند تقديم شكوى هبذا اخلصوص للنيابة العامة مثاًل.
ويرى البعض: إن عىل النيابة العامة؛ عندما تعلم بتجاوز مدة الســتة أشــهر دون تقديم املوقوف 
للمحاكمة؛ أن تطلب إخالء ســبيله من املحكمة املختصة؛ ما دام قد تم متديد توقيفه بواســطتها، 
وعىل أســاس أن من يملك التوقيف يملك اإلفراج، وذلك إذا اتضح هلا من أوراق الدعوى عدم 

وجود مسوغ الستمرار توقيفه.
ونرى: إن للنيابة العامة باعتبارها خصاًم رشيفًا وحمايدًا يف الدعوى اجلزائية أن تأمر بإخالء ســبيل 

املوقوف؛ ألن هذا االجتاه حيمي احلريات الفردية، وعىل أساس:
1 - إن الدعوى اجلزائية مل خترج من حوزهتا، فلم حيال املوقوف للمحاكمة بعد، ومل تغل يدها عنها 

فام زالت متلك صالحية اإلحالة أو احلفظ.
2  إن التوقيف بواسطة املحكمة هو ضامن للمتهم ، وال جيوز أن يتحول إىل تعسف يرض به ويمس 

197  وجيوز يف تلك احلالة وبعد اإلفراج عن املوقوف أن تقدمه النيابة للمحكمة املختصة، وهلا أن تطلب منها إعادة 
توقيف؛ إذا ما كان مثل هذا اإلجراء مسوغًا. راجع: نقض جزائي فلسطيني رقم )10/ 2004( ، جلسة 29 

/ 5/ 2004م ، جمموعة األحكام القضائية، مصدر سابق، ص 53 .
198  راجع: نقض جزاء رقم )2004/10( ، قرار رقم )11( جلسة 2004/5/29م، ص 53.

199  راجع: املادة )572( من التعليامت القضائية للنائب العام رقم )1( لسنة 2006م.



حوارات قانونية

243

حريته وحقوقه.
3 - إنه ال اجتهاد مع مورد النــص، حيث نصت املادة )4/120( من قانون اإلجراءات اجلزائية 

الفلسطيني عىل أنه: "... وإال يفرج فورًا عن املتهم".
وال شك: إن ختويل املحكمة هذه الصالحية سيأخذ وقتًا غري معلوم ، ويف هذا خمالفة لرصاحة النص.

ونشــري إىل ملحوظة مهمة، وهي: رضورة إحالة امللف لدائــرة التفتيش القضائي للتحقق عام إذا 
كان هناك تقصري من عضو النيابة املســؤول عنه ملساءلته عن السبب الذي أدى لعدم تقديم املتهم 

للمحاكمة خالل مدة الستة شهور التي حددها املرشع.
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سلطة النيابة العامة يف اإلفراج الفوري بعد ميض ستة أشهر من التوقيف

الدكتور/ أيمن عبد العال/غزة

استعراض بعض النصوص ذات الصلة:
**أواًل: النصوص الواردة يف القانون األسايس:

املادة 6: "مبدأ سيادة القانون أساس احلكم يف فلسطني، وختضع للقانون مجيع السلطات واالجهزة 
واهليئات واملؤسسات واالشخاص".

املادة 10: "حقوق االنسان وحرياته االساسية ملزمة وواجبة االحرتام. ...........إلخ".
املادة 11: "احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال متس. ال جيوز القبض عىل أحد أو تفتيشه 
أو حبســه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إاّل بأمر قضائي وفقا ألحكام القانون، وحيدد 

القانون مدة احلبس االحتياطي،.....إلخ"
املادة 32: "كل اعتداء عىل أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لالنسان وغريها من 
احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون األسايس أو القانون، جريمة ال تسقط الدعوى اجلنائية 

وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل ملن وقع عليه الرضر".
***ثانيا: النصوص الواردة يف قانون اإلجراءات اجلزائية:

مــادة 24: "لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامــة أو أحد مأموري الضبط القضائي 
عنها ما مل يكن القانون قد علق حتريك الدعوى اجلزائية الناشئة عنها عىل شكوى أو طلب أو إذن".

مادة 25: "جيب عىل كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني بخدمة عامة أثناء تأدية عمله 
أو بســبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات املختصة ما مل يكن القانون قد علق حتريك 

الدعوى اجلزائية الناشئة عنها عىل شكوى أو طلب أو إذن".
مادة 108: "جيوز لوكيل النيابة توقيف املتهم بعد استجوابه ملدة ثامن وأربعني ساعة ويراعى متديد 

التوقيف من قبل املحكمة طبقًا للقانون".
مادة 119: "إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف املقبوض عليه أكثر من أربع وعرشين 
ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قايض الصلح متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز مخسة عرش يومًا".

مادة 120: "]1[  لقايض الصلح بعد ســامع أقوال ممثل النيابــة واملقبوض عليه أن يفرج عنه، أو 
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يوقفه ملدة ال تزيد عىل مخســة عرش يومًا، كام جيوز له جتديد توقيفه مددًا أخرى ال تزيد يف جمموعها 
عىل مخسة وأربعني يومًا.

]2[  ال جيوز أن  يوقف أي شــخص مدة تزيد عىل ما ذكر يف الفقرة )1( أعاله، إال إذا قدم طلب 
لتوقيفه من النائب العام أو أحد مســاعديه إىل حمكمة البداية ويف هذه احلالة ال جيوز أن  تزيد مدة 

التوقيف عىل مخسة وأربعني يومًا.
]3[  عىل النيابة العامة عرض املتهم قبل انتهاء مدة الثالثة أشهر املشار إليها يف الفقرتني السابقتني 

عىل املحكمة املختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مددًا أخرى حتى انتهاء املحاكمة.
]4[  ال جيوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف املشار إليها يف الفقرات الثالث أعاله عىل ستة أشهر 

وإال يفرج فورًا عن املتهم ما مل تتم إحالته إىل املحكمة املختصة ملحاكمته. 
]5[    ال جيوز أن يستمر توقيف املتهم املقبوض عليه يف مجيع األحوال أكثر من مدة العقوبة املقررة 

للجريمة املوقوف بسببها".
مــادة 125: "ال جيوز توقيف أو حبس أي إنســان إال يف مراكز اإلصالح والتأهيل )الســجون( 
وأماكــن التوقيف املخصصة لذلك بموجب القانون. وال جيوز ملأمور أي مركز قبول أي إنســان 
فيه إال بمقتىض أمر موقع من السلطة املختصة وال جيوز له أن يبقيه بعد املدة املحددة هبذا األمر".

مادة 126: "للنيابة العامة ورؤســاء حماكم البداية واالســتئناف تفقــد مراكز اإلصالح والتأهيل 
)الســجون( وأماكن التوقيف املوجودة يف دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة 
غري قانونية، وهلم أن يطلعوا عىل سجالت املركز وعىل أوامر التوقيف واحلبس وأن يأخذوا صورا 
منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبدهيا هلم، وعىل مديري ومأموري 

املراكز أن يقدموا هلم كل مساعدة للحصول عىل املعلومات التي يطلبوهنا".
مادة 128: "لــكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غري قانونية أو يف غري املكان املخصص 
لذلك، أن خيطر النائب العام أو أحد مســاعديه بذلــك، الذي يأمر بإجراء التحقيق واإلفراج عن 

املوقوف أو النزيل بصفة غري قانونية، وحيرر حمرضًا بذلك الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة".
**ثالثا: حتليل النصوص:

من مجاع النصوص القانونية سالفة البيان يتضح مدى حرص املرشع الدستوري عىل صيانة احلرية الشخصية 
وذلك بحسبان أهنا من احلقوق األساسية الطبيعية للفرد استنادا إىل قرينة الرباءة املفرتضة لإلنسان.
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ولعل ذلك يتأكد أكثر بمطالعة صيغة خطاب املرشع يف جل النصوص سالفة الذكر بأهنا نصوص 
آمرة ال جمال فيها إلعامل السلطة التقديرية طاملا أهنا متس احلرية الشخصية للفرد ، ومعنى ذلك أنه 

ال اجتهاد مع رصاحة النصوص .
وبخصــوص اجلزئية حمل البحــث جيب االنتباه إىل أن النيابة العامة وإن أجيز تســميتها خصام يف 
الدعوى اجلزائية إال أهنا اخلصم الرشيف الذي هيدف إىل حتقيق موجبات القانون ســواء كان ضد 

مصلحة املتهم أو لصاحله.
ولعله بدا من مطالعة النصوص الســابقة تلك الســلطة التي قررها املرشع لكل من النيابة العامة 
ورؤساء حماكم البداية واالستئناف يف تفقد مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( وأماكن التوقيف 

املوجودة يف دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غري قانونية.
ومن ناحية أخرى بإسقاط ما تقدم يف بوتقة النص اجلازم اآلمر الوارد يف املادة 4/120 من قانون 

اإلجراءات اجلزائية سالف البيان والذي جيري عىل أن:
))ال جيوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف املشار إليها يف الفقرات الثالث أعاله عىل ستة أشهر وإال 

يفرج فورًا عن املتهم ما مل تتم إحالته إىل املحكمة املختصة ملحاكمته((
يتضح رضورة اإلفراج احلتمي عن املتهم املوقوف خاصة إذا انتفى مربر احلبس االحتياطي له.

ولعل هذا الدور الرقــايب جلناحي العدالة عىل النحو الوارد باملادة 126 يؤكد ذلك القصد والعلة 
الترشيعية هلذه النصوص التي تغيا هبا املرشع حرصا واضحا عىل صيانة احلرية الشخصية.

والذي حيدث عمال أن النيابة العامة إذا مل تكن قد انتهت من التحقيقات فإهنا جتد نفسها يف مأزق إن 
هي أخلت سبيل املتهم فتقوم بإعداد الئحة اهتام مبترسة يعرتهيا القصور يف كثري من األحيان وحتيل 
املتهم حمبوسا إىل حمكمة املوضوع فيكون املتهم حتت واليتها عىل ذمة الدعوى التي أوقف من أجلها.
ولكن تئن العدالة من ذلك ولن تتحقق هبذا الترصف فقد يفلت جمرم فعال من العقاب أو قد يدان  بريء .

وملا تقدم يتضح األمر يف أن اإلفراج عن املتهم يف احلالة حمل البحث، وجويب وبقوة القانون.
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بــدعــم مــــن 

)مجلة دراساتها وأبحاثها محكمة(


