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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 »مســاواة« تفعيل مبدأ علنية القضاء والوقوف عىل الوجه االمثل إلعامل قاعده تســبيب 
األحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشــعبية 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 الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء »مساواة«، يف إطار سعيه احلثيث 
يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور ورسالة 
املحامني الفلسطينني ونقابتهم يف صيانه مبدأ سيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق جمرب للنجاح 

يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.
وها نحن يف »مســاواة« نصدر العدد السابع والثالثون من جملة »العدالة والقانون« »عدد خاص« 
والذي يتضمن التعليق عىل حكم صادر عن املحكمة الدســتورية العليا يف الطعن الدستوري رقم  
8 لسنة 2018 والتعليق عىل حكم صادر عن حمكمة العدل العليا رقم 220 لسنة 2016 ، والقرار 
بقانون ( ) لســنة 2020 بشأن حالة الطوارئ كذلك التعليق عىل القوانني التالية الصادرة يف غزة،  
قانون الصلح اجلزائي رقم ( ) لســنة 2017، قانــون العقوبات والتدابري البديلة، قانون رقم (3) 
لســنة 2009 معدل لقانــون العقوبات، قانون رقم (4) لســنة 2009 معدل لقانون اإلجراءات 
اجلزائية، قانون رقم (3) لسنة 2016 » الفصل يف املنازعات اإلدارية« ، قانون حق العودة لالجئني 
الفلســطينيني رقم ( ) لســنة 2007،قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن االنتخابات 
العامة، قانون رقم (5) لســنة 2012: اهليئة العامة للمعابر واحلدود، قانون رقم (2) لسنة 2008 
معدل لقانون األحوال املدنية رقم 2 لسنة 1999، قانون رقم 5 لسنة 2013 قانون اجيار العقارات، 
قانون القضاء العسكري رقم 3 لسنة 2008 وقانون اللجنة اإلداريةاحلكومية رقم ٤ لسنة 2016.

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 اإلنقســام وإعامل التقييم واملسائلة يف استمرار إشغال 
الوظيفة العامة من قبل من بارشوا إشــغاهلا يف ظل اإلنقســام وآليات العدالة االنتقالية املالئمة،  
لترسيع عملية املصاحلة، وآليات املحاســبة 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 
القضائية الصادرة يف ظل اإلنقســام ما يسهم يف إنجاح حوار مؤسسات املجتمع املدين بشأهنا، بام 

يمكنها من حتقيق دورًا اجيابيًا وبناءًا يف إنجاز املصاحلة وضامن استمراريتها وحتقيق اهدافها.
 وتنوه »مساواة« إىل أن دورها هذا يأيت يف سياق تنظيمها للقاءات حوارية جمتمعية عامة ومتخصصة، 
وذلك بالتعاون مع برنامج سواسية 2 ، وبمشاركة خرباء دوليني لغايات الوقوف عىل النامذج الدولية 
املتبعة يف دول واجهت أزمات مماثلة هبذا القدر أو ذاك يف أزمة اإلنقسام الذي ال زلنا نعاين منها يف 
فلسطني، واستفادة مؤسسات املجتمع املدين خاصة وسائر 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 أراء ومقرتحات 

ومطالب ممثيل مؤسسات املجتمع املدين.
وتأمل »مســاواة« أن حيقق العدد الســابع 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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أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها

احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية العليا
يف الطعن الدستوري رقم  8 لسنة 2018

» إرضاب األطباء«
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أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها
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التعليق عىل حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر يف الطعن الدستوري رقم 
2018/8

» إرضاب األطباء«
املحامي الدكتور حممد عبداهلل الظاهر - األردن

موضوع الدعوى  
الطعن بطريق الدعــوى األصلية املبارشة وفقًا ألحكام املــادة (1/27) من قانون املحكمة 
الدســتورية العليا رقم 3 لسنة 2006 وتعديالته املقدم من جملس نقابة األطباء / هيئة مكتب 
القدس ضد ســيادة رئيس دولة فلسطني - رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
باإلضافة لوظيفته للطعن يف عدم دستورية نص املادة (1/4) من القرار بقانون رقم 11 لسنة 
2017 بشأن تنظيم ممارسة حق اإلرضاب يف الوظيفة العمومية التي تنص عىل : (حيظر ممارسة 
اإلرضاب عــىل -1 موظفي القطاع الصحي ما عدا اإلداريــني منهم ) وذلك ملخالفتها نص 
املادة (4/25) من القانون األسايس املعدل لسنة 2003 وتعديالته التي نصت عىل (احلق يف 

اإلرضاب يامرس يف حدود القانون).

ويف معرض التعليق عىل القرار املشار إليه، فإننا نبدي ما ييل:

خمترص الوقائـع أوالً 
1. بتاريــخ 2018/12/30 تقدم الطاعــن جملس نقابة األطباء/هيئة مكتــب القدس بالطعن 
الدســتوري رقم 2018/8 بطريق الدعوى األصلية املبــارشة وفقًا ألحكام املادة (1/27) 
من قانون املحكمة الدســتورية العليا رقم 3 لســنة 2006 وتعديالته ضد سيادة رئيس دولة 
فلسطني/ رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية باإلضافة لوظيفته، طاعنًا يف عدم 
دســتورية نص املادة (1/4) من القرار بالقانون  رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة 
حق اإلرضاب يف الوظيفة العمومية التي تنص عىل (حيظر ممارسة اإلرضاب عىل: -1 موظفي 
القطاع الصحي ما عدا اإلداريني منهــم) وذلك ملخالفتها ما ورد يف نص املادة (4/25) من 
القانون األســايس املعدل لسنة 2003 وتعديالته التي نصت عىل (احلق يف اإلرضاب يامرس 
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يف حدود القانون).

2. إســتندت اجلهة الطاعنــة يف طعنها عىل أن املادة املطعون بعدم دســتوريتها ختل باحلقوق التي 
كفلها القانون األسايس عىل نحو أحلق هبا رضرًا مبارشًا، إذ حرمت من حق منحها إياه القانون 
األسايس املعدل لسنة 2003 يف املادة (4/25) منه التي نصت عىل (احلق يف اإلرضاب يامرس 
يف حدود القانون) وأن القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 أباح اإلرضاب ملوظفي الوظيفة 
العامة ولكنه إستثنى موظفي القطاع الصحي ما عدا اإلداريني منهم وحظر عليهم ممارسة حقهم 
يف اإلرضاب، األمر االذي يعد - بنظر الطاعن - معاملة إســتثنائية وحيدث تفرقة بني طوائف 
املوظفني وينطوي عىل إهدار بمبدأ املساواة بينهم وبني أقراهنم الذين مل حيرموا من هذا احلق.

3. أصدرت املحكمة الدستورية العليا املوقرة قرارها رقم 2018/8 املتضمن رد الطعن ومصادرة 
قيمة الكفالة بإعتبار أن الفقرة (أ) من املادة الرابعة من القرار بقانون رقم (11) لســنة 2017 

حمل الطعن ال يشوهبا أي عوار دستوري.

يف النواحي املوضوعية للقرار والنتيجة التي إنتهى إليها: ثانياً 
معلومًا أن املرافق العامة يف الدولة تتوىل تقديم اخلدمات لألفراد وإشباع احلاجات العامة واجلوهرية 
يف حياهتــم حتقيقًا للنفــع العام، ويرتتب عىل إنقطاع هذه اخلدمــات حصول خلل وإضطراب يف 
حياهتم اليومية، لذلك كان من الرضوري أن ال تكتفي الدولة بإنشــاء املرافق العامة بل تسعى إىل 
ضامن إستمرارها وتقديمها للخدمات، لذلك كان احلرص عىل تأكيد هذا املبدأ واعتباره من املبادئ 
األساسية التي يقوم عليها النشاط اإلداري، دون أن يتطلب تقريره نص ترشيعي، ألن طبيعة نشاط 

املرافق العامة تستدعي اإلستمرار واإلنتظام.
ويرتتب عىل إتصاف املرافق العامة باملرشوعات ذات النفع العام، أن تقوم عىل ســد حاجات عامة 
مشــرتكة أو تقديم خدمات عامة مجاعية كنرش العدالة واملحافظة عىل الصحة العامة واألمن العام 
ونــرش التعليم يف أرجاء الدولة، وهلذا كان من الالزم أن تســتقل هذه املرافق بنظام قانوين خاص 
حيــوي العديد من القواعد واملبادئ العامة التي تؤمن إنتظام ســريها وتأمني احلاجات التي تقوم 
عىل إشــباعها، وهذه املبادئ بطبيعة احلال ترسي بصفة حتمية دون احلاجة لنص ترشيعي خاص 
يقررها، ولعل من أوىل هذه املبادئ مبدأ حسن سري املرافق العامة بإنتظام والذي يعد من أهم  املبادئ 
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الضابطة لتســيري املرافق العامة، ملا له من أمهية بالغة يف حياة اجلامعة نظرًا ملا ينجم عن توقفها من 
إخالل كبري يف نظام املجتمع. 

ويقتيض مبدأ اإلستمرارية توفر مجلة من الضامنات تعمل مجيعًا عىل جتسيده يف أرض الواقع، ومن 
هذه الضامنات ما وضعه املرشع ومنها ما رسخه القضاء اإلداري، وتتجىل هذه الضامنات يف تنظيم 
ممارسة حق اإلرضاب، وممارسة حق اإلستقالة وسن قواعد خاصة حلامية أموال املرفق، وهي مجيعًا 
متثــل ضامنات ترشيعية من صنع املرشع فضال عن ضامنات أخرى كنظرية املوظف الفعيل ونظرية 

الظروف الطارئة والتي رسخها القضاء اإلداري. 
ويف جمال احلديث عن اإلرضاب، الذي يعّرف عىل أنه توقف املوظفني  العموميني يف املرافق العمومية 
عن القيام بأعامهلم أو اإلمتناع عن أدائها ملدة معينة، كوســيلة محل اإلدارة عىل تلبية مطالب مهنية 
معينة أو إجتامعيــة دون أن تنرصف نيتهم إىل ترك العمل هنائًيــا، فإنه يمكن القول أن اإلرضاب 
وإن كان حقــًا كفلته املواثيق الدولية والقوانني األساســية من حيث األصل، إال أن له نتائج بالغة 
اخلطورة عىل سري العمل يف املرفق العام وقد تتعدى نتائجه إىل اإلرضار باحلياة االقتصادية واألمن 
والصحة والســالمة العامة يف الدولة، وهلذا كان البد من تنظيم ممارســة حق اإلرضاب يف املرافق 
العامة بوصفه واحد من الضامنات التي جتسد مبدأ حسن سري املرافق العامة بإنتظام وإطراد، ومن 
هنــا يمكن فهم الطريقة التي صيغت هبا اإلتفاقيات واملواثيق الدولية يف هذا املجال عندما جعلت 
اإلرضاب حقــاً مقيدًا بحيث يتعني ممارســته وفقًا لقوانني البلد املعنــي، وذلك حرصًا منها عىل 
 خصوصية حسن سري املرافق العامة وضامن إستمراريتها وإطرادها، فنجد أن العهد الدويل اخلاص 
باحلقــوق اإلقتصادية واإلجتامعيــة والثقافية وإن نص يف املادة (1/8/د) عــىل أن تعهد الدول 
األطراف يف هذا العهد بكفالة حق اإلرضاب، إال أنه أشــرتط ممارســته وفقا لقوانني البلد املعنى، 
وتأكيدًا هلذا املعنى فقد نص رصاحة من خالل الفقرة (2) من ذات املادة عىل أن ال حتول هذه املادة 
دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الرشطة أو موظفي اإلدارات احلكومية لقيود قانونية 

عىل ممارستهم هلذه احلقوق.
يف ضوء ذلك، جاء القانون األســايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003 وتعديالته ومن خالل نص 
املادة (4/25) وكفل احلــق يف اإلرضاب رشيطة أن يامرس يف حدود القانون، حيث نصت املادة 
املذكورة عىل أن (احلق يف اإلرضاب يامرس يف حدود القانون)، وهو ما يعني أن القانون األسايس 
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قد أشرتط ممارســة اإلرضاب يف حدود القانون، حيث جاء تبعًا لذلك القرار بالقانون رقم (11) 
لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق اإلرضاب يف الوظيفة العمومية لينص يف املادة (1/4) منه عىل 
(حيظر ممارســة اإلرضاب عىل:-1 موظفي القطاع الصحي ما عدا اإلداريني منهم) وذلك حرصًا 
عىل حســن سري مرفق الصحة وإستمراريته وإطراده، وملا يمكن أن يؤديه اإلرضاب يف هذا املرفق 

من نتائج كارثية حتيط باملواطنني واملجتمع بأرسه.
وال يرد القول بعد ذلك بعدم دستورية نص املادة (1/4) من القرار بقانون رقم 11 لسنة 23017 
بشأن تنظيم ممارسة حق اإلرضاب يف الوظيفة العمومية التي حظرت ممارسة اإلرضاب عىل موظفي 
القطاع الصحي ما عدا اإلداريني منهم، بزعم خمالفتها نص املادة (4/25) من القانون األســايس 
املعدل لسنة 2003 وتعديالته، بإعتبار أن النص املذكوراملطعون بعدم دستوريته جاء منسجام مع 
القانون األسايس حيث مل يتضمن معاجلة مستقلة ملوضوع ممارسة اإلرضاب بام يتجاوز الدستور، 
بل جاء مســتمدًا من النص الدستوري الذي أشرتط رصاحة أن تكون ممارسة اإلرضاب يف حدود 
القانون، هذا يف الوقت الذي جاء القانون األسايس منسجاًم مع اإلتفاقيات واملواثيق الدولية املصادق 
عليها، وبعبارة أخرى فقد جاء النص املطعون بعدم دستوريته حمققًا ملبدأ املرشوعية وتدرج القاعدة 
القانونيــة، الذي يقيض بإلتزام القاعدة األدنى بحكم القاعدة األعىل ووجوب أن ال خيرج القانون 

العادي عىل حكم الدستور أو يعدل او يعطل أي حكم من أحكامه.
خالصة القــول فإننا  نتفق مع ما توصلت إليه املحكمة الدســتورية العليا املوقرة يف قرارها مدار 
احلديث، عندما أعتربت أن الفقرة (1) من املادة الرابعة من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 
حمل الطعن ال يشوهبا أي عوار دستوري وبالتايل رد الطعن املقدم من الطاعن جملس نقابة األطباء/
هيئة مكتب القدس، بإعتبار أن املرفق الصحي من املرافق العامة السيادية واألساسية التي متس حياة 
املواطنني وحقوقهم األساسية يف احلياة، وتبعا لذلك فإنه يتعني عىل املرشع التدخل بإجياد التوازن 
بني حق اإلرضاب للموظف العام ووجوب إســتمرار عمــل مرفق الصحة، إنطالقًا من رضورة 
التوفيق بني محاية حق اإلرضاب واحلقوق واألهداف الدســتورية األخــرى املنبثقة عن املصالح 
العامة للدولــة والتي تتمتع بضامنات مبارشة متأتية عن النصوص الدســتورية، وإنطالقا من أن 
املوظف العام هو األداة الرئيســية لضامن تقديم اخلدمة للمرافق العامة وضامن إستمراريتها، وهو 
الســبب الذي دعا القانون العام لتنظيم سرياملرافق العامة من خالل تنظيم عمل املوظف، وفرض 
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قيــود عىل إمتناعه عن القيام بوظائفه وأعامله التي كلفه القانون القيام هبا، والتي من ضمنها حتريم 
اإلرضاب أو وضــع القيود عليه أو تنظيمة عىل نحو معني يف القطاع العام، كونه يؤدي إىل التوقف 
عن حتقيق غاية النفع العام، وهو ما أجتهت إليه العديد من الدول التي حّرمته بشكل مطلق وأعتربته 
عمل غري مرشوع، يف حني ســمحت بعض الــدول للموظفني باإلرضاب ضمن قيود ويف حدود 

الترشيعات التي ُتسن لتنظيمه.   
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التعليق عىل حكم املحكمة الدستورية العليا )طعن رقم 2018/8(

الدكتور رفعت عيد سيد
أستاذ القانون العام كلية احلقوق ــ جامعة القاهرة / مرص 

يف جلســة 26 فرباير سنة 2020 أصدرت املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية حكاًم يف الدعوى 
رقم (1) لسنة (5) قضائية لفت إليه األنظار بام قرره من مبادئ هامة تتصل بصميم إحدى احلقوق 
الدستورية، أال وهو احلق يف اإلرضاب بالنسبة للعاملني بمرفق الصحة. وقد رأيت أن أسجل بعض 
ما عّن يل من مالحظات بصدد ما أورده حكم املحكمة الدستورية من مبادئ. ولعله من املفيد أن 
أعرض يف عجالة وقائع هذه الدعوى التي تقررت بصدد الفصل فيها تلك املبادئ اهلامة، ثم أعرج 

عىل تفصيل هذه املبادئ وتدوين مالحظايت بصددها.

الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى يف أن جملس نقابة األطباء (هيئة مكتب القدس) تقدم يف 30 ديسمرب 
2018 بدعوى لقلم املحكمة الدســتورية العليا بطريق الدعــوى األصلية املبارشة وفقًا ألحكام 
املادة 1/27 من قانون املحكمة الدســتورية العليا، طاعنًا يف عدم دستورية املادة 1/4 من القرار 
بقانون رقم (11) لســنة 2017 بشأن تنظيم ممارســة حق اإلرضاب يف الوظيفة العمومية والتي 
تنص عىل أن : »حُيظر ممارسة اإلرضاب عىل : 1ــ موظفي القطاع الصحي ما عدا اإلداريني منهم« 
وذلك ملخالفتها ما ورد يف نص املادة 4/25 من القانون األسايس والتي نصت عىل أن : »احلق يف 

اإلرضاب يامرس يف حدود القانون« .
ويف السند الذي اعتمدت عليه النقابة يف دعواها أشارت إىل أن املادة املطعون بعدم دستوريتها ختل 
باحلقوق التي كفلها القانون األســايس عىل نحو أحلق هبا رضرًا مبارشا إذ حرمت من حق منحها 
إياه القانون األسايس وهو حقها يف اإلرضاب. وأضافت اجلهة الطاعنة أن القرار بقانون رقم (11) 
لسنة 2017 أباح اإلرضاب ملوظفي الوظيفة العامة ولكنه استثنى موظفي القطاع الصحي ما عدا 
اإلداريني منهم وحظر عليهم ممارسة حقهم يف اإلرضاب، مما يعد معاملة استثنائية، وحيدث تفرقة 
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بــني طوائف املوظفني، وينطوي عليه إهدار مبدأ املســاواة بينهم وبني أقراهنم الذين مل حُيرموا من 
هذا احلق. 

وبتاريخ 9 يناير 2019 ورد إىل قلم املحكمة الدســتورية العليــا رد النيابة العامة بالئحة جوابية 
تلخصت بأن الدعوى واجبة الرد شكاًل وموضوعًا .

فام الذي ارتأته املحكمة الدستورية العليا يف هذا الصدد ؟

1ــ الفارق بني تنظيم احلقوق الدستورية وتقييدها .
إن حق اإلرضاب جُيسد برأينا وجهًا من أحد أوجه التعبري أو التظاهر التى يتمتع هبا اإلنسان للتعبري 
عن رأيه. وهذا ما أعلنته املحكمة الدستورية العليا يف احلكم حمل التعليق بقوهلا » إن اإلرضاب يعترب 
أحد أشــكال التظاهر أو اإلحتجاج اجلامعي األكثر إنتشارًا وممارسة من طرف العاملني واهليئات 
النقابية التي متثلهم«. إال أن هذا احلق ليس مطلقًا، بل خيضع لضوابط يعود للمرشع سلطة حتديدها 

يف سبيل احلفاظ عىل النظام العام . 
من هنا فإن حق اإلرضاب البد أن ينعكس آثاره عىل األمن العام الذى ُيعد اهلاجس األول املسيطر 
عىل أجهزة السلطة، لذلك تبقى مســألة التوفيق بني متطلبات احلق والنظام العام الُشغل الشاغل 
لــكل من رجال الفقه ورجال القضاء. وهذا التوفيق نتج عنه ما ُعِرف برضورة التمييز بني التنظيم 

الذى هيدف إىل التوفيق والتقييد الذى يساند جانب األمن العام .
يف البداية ُأْسَتِعنَي بالتمييز بني جوهر احلق وكيفية ممارسته بحيث إذا ورد التنظيم عىل كيفية ممارسة 

احلق فُيعد تنظياًم مباحًا. أما إذا ورد التنظيم عىل جوهر احلق فُيعد تقييدًا غري مرشوع له .
وتردد هــذا املعيار يف مقالة للدكتور عبد الرزاق الســنهوري بعنوان »خمالفة الترشيع للدســتور 
واإلنحراف يف استعامل السلطة الترشيعية«(1) .ويف رشح وجهة نظره أعلن السنهوري أن احلريات 
َل يف شــأهنا سلطة  واحلقوق العامة التى نص الدســتور عىل تنظيمها بقانون يكون املرشع قد ُخوِّ
تقديرية لتنظيمها عىل أال ينحرف عن الغرض الذى قصد إليه الدســتور وهو كفالة هذه احلريات 
يف حدودها املوضوعية ، فإذا نقضها املرشع أو انتقص منها كان ترشيعه مشوبًا باإلنحراف . وهذا 
اإلنحــراف يتحقق عندما تصبح احلرية بعد التنظيم منتقصًا من أطرافه بحيث ال حيقق الغاية التى 

منشورة بمجلة جملس الدولة ، السنة الثالثة ، 1952 .  1
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قصد إليها الدستور(2).
وهــذه الطريقة يف حتديد معيار التمييــز بني التنظيم والتقييد مل ُيكتب هلا النجاح ، إذ أهنا جتعل حل 
املشكلة مرهون ببيان جوهر احلق وكيفية ممارسته، وهذا األمر ليس من السهل حتقيقه لعدم وضوح 
اخلط الفاصل بني وجوه إســتعامل احلق وجوهره، فاحلق ذاته يشء جمرد وال يمكن اإلحســاس به 
إال عندما يربز إىل الوجود يف صور استعامله(3) .ولذلك كان من املتوقع إستبعاد هذا املعيار، وهو 
ما دعا السنهوري إىل اإلشارة إىل معيار آخر يعتمد عىل مدى اخلطورة املرتتبة عىل تدخل املرشع أو 
جهة اإلدارة . فإذا ما انتقص الترشيــع من احلق إنتقاصًا خطريًا، فإن الترشيع ُيعد باطاًل إلنطوائه 

عىل إنحراف يف إستعامل السلطة الترشيعية .
إال أن هــذا القول صادفته صعوبة مبعثها عدم اإلتفاق حول متــى ُيعد اإلنتقاص خطريًا؟ أو كام 
قــال البعض »أين هو املعيــار املوضوعي الذى يمكن إختاذه لقيــاس أو لوزن مبلغ خطورة ذلك 

اإلنتقاص ؟«(4) .
ومع ذلك حاول البعض أن جيدد هذه الفكرة ، بالقول بأن »الدستور حني خيول املرشع حق تنظيم 
حريــة من احلريات إنام خيولــه احلق يف أن ينتقص من هذه احلرية ، فــإن من له حق تنظيم إحدى 
احلريات له حق وضع قيود عىل تلك احلرية، والقيود تنطوي بداهة عىل اإلنتقاص من هذه احلرية« . 
ويضيــف هذا الرأي »أنه حني يقرر أحد الدســاتري أو إحدى وثائق إعالن احلقوق مبدأ حرية من 
احلريات ثم خيول املرشع حق تنظيم هذه احلرية فإن املرشع ليس عليه من الناحية القانونية ســوى 

قيد قانوين واحد هو عدم إلغاء أو هدم تلك احلرية«(5) .
ولكن ما زال التســاؤل األسايس  الذي يطرح نفســه هو : ما املدى الذى يبلغه املرشع يف إنتقاصه 
للحريــة ؟ بمعنى آخر ، هل جيوز للمرشع أن ينتقص من احلرية كيفام شــاء ما دام مل يصل إىل حد 

عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ، ص 116 وما بعدها .  2
انظر : عاطف البنا ، حدود سلطة الضبط اإلداري ، جملة القانون واالقتصاد، كلية احلقوق ـ جامعة القاهرة ،   3
العددان الثالث والرابع ، سنة 48 ، سبتمرب وديسمرب 1978،مطبعة جامعة القاهرة 1980 ، ص 57؛ حممد 

عصفور ، احلرية ىف الفكرين الديمقراطي واالشرتاكي ، طبعة 1961 ، ص 88 وما بعدها .
نعيم عطية ، النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنرش ، 1965 ، ص 162 .  4

5  نعيم عطية ، املرجع السابق ، ص 161 ، 162 .
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إلغاء أو هدم احلرية املعنية ؟
قيــل بأنه »ليس هناك حد للمدى الذى يبلغه املــرشع يف إنتقاصه من هذه احلرية، حيث ال يوجد 
معيار موضوعي لقياس أو لوزن مبلغ خطورة هذا اإلنتقاص، فالدســتور أو وثيقة إعالن احلقوق 
إذ يقرر مبدأ حرية من احلريات ثم خيول للمرشع حق تنظيم هذه احلرية فإن املرشع ليس عليه ـ من 
الناحية القانونية ـ سوى قيد قانوين واحد هو عدم إلغاء أو هدم تلك احلرية وذلك ما مل تكن هناك 
قيود أخرى نص الدســتور عليها وفرض عىل املرشع إحرتامها ، أما عدا ذلك من قيود فإهنا قيود 

سياسية بحتة يرجع األمر فيها للربملان وحده حتت رقابة الرأي العام وحده«(6).
وإذا كنا ال نعــرتض عىل ما اتفق عليه جل املؤلفات التى تعرضت للحريات العامة من أن التقييد 
ُيعد غري مرشوع متــى أدى إىل إلغاء أو هدم احلرية املعنية، فإننا نقرتح تغيري وصف التقييد يف هذا 
الفــرض ، ذلك أن نزع احلرية وإلغائها يفيد زواهلا عن أصحاهبا بحيث ال يوجد جمال عن احلديث 
عن حرية مقيدة. أما التقييد فيعنى إضافة رشوط جديدة مل يتطلبها املرشع ، بحيث يصبح ممارســة 

احلرية أكثر مشقة أو حتول دون ممارستها بطريقة فعالة. 
وال يكفي تربير هذه القيود بفكرة املحافظة عىل النظام العام، إذ أنه يكفي أن تلقى أي من السلطتني 
الترشيعيــة والتنفيذية بورقة النظام العام ، لكى تبيح لنفســها إهدار هذه احلرية أو إعناهتا. ففكرة 
النظام العام ما هي إال »جمرد تكئة لتربير التدخل يف جمال احلريات العامة«(7). والرضورة التى تسمح 

لإلدارة بالتدخل تستلزم رشوطًا خاصة خيضع تقدير تواجدها أو عدم تواجدها لرقابة القضاء .
وإذا كان معيار التمييز بني التنظيم والتقييد قد وجد ســبيله إىل املحكمة الدستورية العليا يف مرص، 
فإن القايض الدســتوري غلب عىل مســلكهـ  يف معظم األحيانـ  طابع اإلســتحياء ، حيث عمد 
إىل ترديد بعض عبارات أصبحت شــبه مســتقرة يف قضائه مفادها أن »األصل يف سلطة املرشع يف 
جمال تنظيم احلقوق ـ وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة ـ أهنا سلطة تقديرية ما مل يقيد الدستور 
ممارستها بضوابط حتد من إطالقها، وتكون ختومًا هلا ال جيوز إقتحامها أو ختطيها، وكان الدستور إذ 

حممد عصفور ، وقاية النظام االجتامعي باعتبارها قيد عىل احلريات العامة، رسالة دكتوراه ـ حقوق القاهرة،   6
1961 ، ص 83 وما بعدها . أنظر أيضًا عاطف البنا ، املرجع السابق ، ص 57 .

حممد عبد اللطيف ، احلريات العامة ، مطبوعات وحدة التأليف والرتمجة والنرش ، جامعة الكويت ، الطبعة   7
األوىل ، 1995 ، ص 40.
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يعهد بتنظيم معني إىل السلطة الترشيعية، فإن ما تقرره من القواعد القانونية بصدده ال جيوز أن ينال 
من احلق حمل احلامية الدســتورية ، سواء بالنقض أو اإلنتقاص، ذلك أن إهدار احلقوق التى كفلها 

الدستور أو هتميشها عدوان عىل جماالهتا احليوية التى ال تتنفس إال من خالهلا«(8) .
كام قيض بأن »األصل يف سلطة املرشع يف جمال تنظيم احلقوق أهنا سلطة تقديرية ما مل يقيد الدستور 
ممارســتها بضوابط حتد من إطالقها، وتكون ختومًا هلا ال جيوز إقتحامها أو ختطيها، وكان الدستور 
إذ يعهد بتنظيم موضوع معني إىل الســلطة الترشيعية، فإن ما تقرره من القواعد القانونية بصدده ال 
جيوز أن ينال من احلق حمل احلامية الدستورية سواء بالنقض أو اإلنتقاص ، ذلك أن إهدار احلقوق 
التى كفلها الدستور أو هتميشها عدوان عىل جماالهتا احليوية التى ال تتنفس إال من خالهلا، بام مؤداه 
أن تبارش السلطة الترشيعية إختصاصاهتا التقديريةـ  وفيام خال القيود التى يفرضها الدستور عليهاـ  
بعيدًا عن الرقابة القضائية التى متارسها املحكمة الدستورية العليا ، فال جيوز هلا أن تزن بمعايريها 
الذاتية السياسة التى انتهجها املرشع يف موضوع معني، وال أن تنافسها أو ختوض يف مالءمة تطبيقها 
عماًل ، وال أن تنحل للنص املطعون فيه أهدافًا غري التى رمى املرشع إىل بلوغها ، وال أن تقيم خياراهتا 
حمل عمل السلطة الترشيعية . بل يكفيها أن متارس السلطة الترشيعية إختصاصاهتا تلك مستلهمة 
يف ذلك أغراضًا يقتضيها الصالح العام يف شأن املوضوع حمل التنظيم الترشيعي وأن تكون وسائلها 

إىل حتقيق األغراض التى حددهتا مرتبطة عقاًل هبا«(9).
وُقيض أيضًا أن »السلطة التقديرية للمرشع تقوم يف جوهرها عىل املفاضلة بني البدائل املختلفة التى 
تتزاحم فيام بينها عىل تنظيم موضوع معني الختيار ما يكون يف تقديره انسبها ملصلحة اجلامعة وأقرهبا 

للوفاء بمتطلباهتا، بافرتاض مرشوعيتها مجيعًا وإتصاهلا باحلقوق حمل التنظيم«(10) . 
من هذه العبارات قد يبدو ـ للوهلة األوىل ـ تســليم القضاء الدســتوري بمبدأ عدم إمتداد رقابة 
الدستورية إىل مالئمة الترشيع . إال انه يصعب يف رأينا اإلستناد إىل هذه العبارات للقول باإلستبعاد 

8  املحكمة الدستورية العليا ، جلسة 5 يونيو 1999، القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية دستورية ، املحكمة 
الدستورية العليا ، اجلزء التاسع , املجلد األول ، يونيو 2001 ، قاعدة رقم 36 ، ص 296 وما بعدها. 

9  املحكمة الدستورية العليا املرصية ، جلسة 14 يناير 1995 ، الدعوى رقم 16 للسنة القضائية 15، جمموعة 
أحكام املحكمة الدستورية ، اجلزء السادس ، ص 494 .

10  املحكمة الدستورية العليا املرصية ، جلسة 15 يونيه 1996 ، الدعوى رقم 14 للسنة القضائية 16، جمموعة 
أحكام املحكمة الدستورية ، اجلزء السابع ، ص 716 .
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املطلق لرقابة املالئمة . فهذه العبارات قد مست مسًا خفيفًا رقابة املالئمة، حيث أوضحت أن السلطة 
الترشيعية جيب أن تســتلهم أغراضًا يقتضيها الصالح العام وأن تكون الوسائل التى جلأت إليها ـ 
أي الســلطة الترشيعية  لتحقيق الصالح العام مرتبطة عقاًل هبا . والســؤال اآلن ، كيف نتأكد من 
توافر الصالح العام من ناحية، وإرتباط الوســائل هبا ، من ناحية أخرى ؟ أليس يف مراقبة القايض 
الدستوري هلذين العنرصين يشكل مدخاًل لرقابة املالئمة!! أضف إىل ذلك ، أن املحكمة الدستورية 
إشرتطت أن تكون اخليارات املتاحة للسلطة الترشيعية جيب أن تكون مجيعها مرشوعة، فمن الذى 

يراقب هذه املرشوعية ؟ أليس هو القايض الدستوري !!
رأي املحكمة الدســتورية العليا الفلسطينية : أما املحكمة الدستورية العليا يف فلسطني فإهنا مل تنتبه 
إىل عواقب هذه املشــاهبة وما جتر إليه من وجوب التســوية بني التنظيم والتقييد يف النتائج واآلثار 
فأقرهتا يف حكمها حمل التعليق والذي جاء فيه ما يأيت : »وعىل الرغم من إعرتاف املرشع الدستوري 
بحــق اإلرضاب للموظفني العموميني إال أنه أوجب عىل املرشع التدخل لتنظيم هذا احلق بإعتبار 
أن ترك أمر ممارســته بال حدود يمكن أن ُيســاء إستعامله عىل نحو يغدو فيه أداة هدم ومعول دمار 
وختريب لألمن واإلقتصاد القومي وهيدد كيان الفرد واملجتمع مًعا«. وانتهت املحكمة إىل أن املادة 

املطعون فيها ال تشوهبا املخالفة الدستورية.
وُيفهــم من هذه الفقرة أن املحكمة الدســتورية العليا أقرت املرشع فيام ذهب إليه من تنظيمه حلق 

اإلرضاب حيث حظر ممارسته من ِقبل األطباء، وأجازه من ِقبل اإلداريني يف مرفق الصحة . 
واحلقيقــة أن حظر اإلرضاب عــىل األطباء ال يمثل تنظياًم وال تقييدًا كام ســبق لنا القول، بل يعد 
مصادرة كاملة هلذا احلق الدســتوري ، دون أي سند من الدســتور . وهكذا يبدو لنا وجود شبهة 
عدم دستورية يف نص املادة 1/4 من القانون رقم 11 لسنة 2017 فيام أورده من حظر اإلرضاب 
عىل األطباء تقييدًا ملا أورده القانون األســايس من أن اإلرضاب حق ُيامرس يف حدود القانون دون 

أن يقرن ذلك بأي حتفظ .
وقد ُيقال أن املرشع الدســتوري أحال إىل القانون بيان حدود حق اإلرضاب ، مما يفتح الباب أمام 
املرشع ليضع ما يراه من ضوابط ، إال أن هذا القول صادر عىل املطلوب. فالقانون األسايس فّوض 
املــرشع يف بيان حدود حق اإلرضاب دون أن يمس وجود هذا احلق بحيث حيظره عىل طائفة دون 

أخرى .
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ومن نتائج اخللط بــني تنظيم حق اإلرضاب وحظره ، ظهر قصور القانون حمل التعليق وبان عدم 
مساواته. ففي الوقت الذي حظر عىل األطباء اإلرضاب ، فتح الباب أمام اإلداريني بقطاع الصحة 
ملامرســة هذا احلق . ومفاد ذلك أن الطبيب حال ممارســة اإلداري حلقه يف اإلرضاب سيتضاعف 
عمله . فبجانب عمله األصيل سيامرس املهام التي كان عىل اإلداري أن يقوم هبا، وإذا تقاعس عن 
ذلك أعد مقرصًا وحق عليه العقاب. أضف إىل ذلك أن قيام الطبيب بأعامل اإلداري سيرصفه عن 

القيام بمهامه األصلية عىل نحو فّعال مما يتعارض مع العلة من حظر اإلرضاب .

2ــ التوفيق بني املبادئ الدستورية حال تعارصها .
من املســلم به أن حقوق اإلنســان التي تعرب عن قيم أساسية يف املجتمع البرشي كله، ال يمكن أن 
تتحقق بشكل مطلق، إذ أهنا كثريًا ما تتضارب فيام بينها. فمثاًل احلق يف اإلرضاب قد يتضارب مع 
حقــوق أخرى طبقًا ملحل اإلرضاب . فإذا كان اإلرضاب يتعلــق باملعلمني فهذا قد يتعارض مع 
حق التعليم . وإرضاب نقابة املحامني يتعارض مع حق العدالة املنصفة ، وإرضاب العاملني بقطاع 

الصحة يتعارض مع حق الصحة وأحيانًا احلق يف احلياة وهكذا ... 
وحلل مشكلة التضارب بني احلقوق، جيب إجراء معادلة وموازنة بني احلقوق املتناقضة ، أي جيب أن 
نقابل بني مدى املساس بحق ومدى املساس بحق آخر أو بأهداف أخرى للدولة ، والتفكري باحلل 
الذي يتيح أقىص محاية للحقني مع أدنى حد من املســاس بكل واحد منهام . ففي قضية اإلرضاب 
عىل سبيل املثال ، جيوز للقانون أن حيدد الضوابط الالزمة ملامرسة هذا احلق عىل نحو ال يرض باخلدمة 
العامــة، كأن جييز اإلرضاب مع وجود احلد األدنى من اخلدمة ، بحيث يتم توزيع األطباء بصورة 
تضمن للبعض من ممارسة احلق يف اإلرضاب مع التزام البعض األخر بمامرسة مهامه، وذلك تيسريًا 

للمواطنني من اإلنتفاع بخدمة املرفق الصحي .
ويف حال عجزنا عن حٍل يســمح بمامرسة احلقني معًا، نلجأ إىل تقرير مبدأ التناسب بني ما حيصله 
صاحب احلق من إســتعامله من منفعة، وبني ما يلحق الغري من رضر بســبب هذا اإلستعامل ، فإذا 

رجحت كفة الرضر أعترب اإلستعامل غري مرشوع .
فإذا تم إســتعامل احلق يف اإلرضاب بصورة مطلقة ، فإن أثاره عىل صحة املواطنني سيكون كبريًا ، 
حيث سيعجز هؤالء يف احلصول عىل العالج يف الوقت املناسب . ويف هذا الفرض ال بد من التضحية 
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باحلق يف اإلرضاب لصالح حق املواطنني يف الصحة واحلياة .
أما إذا تساوت األرضار مع املنفعة ، فال بد من إعطاء األولوية للحق الذي تواله املرشع الدستوري 
ـ ومن بينهم العاملني بالقطاع الصحي  بالتنظيم واإلقرار . فاإلعرتاف »باإلرضاب ملوظفي الدولةـ 
ــ من منطلق قاعدة دستورية يوفر محاية وفاعلية تكفل التمتع هبذا احلق عمليًا وواقعيًا ، فاملوظف 
العــام ينهض بــأداء خدمات حيوية ال حتتمل التعطل أو اإلنقطاع ، ولذا تســود نظرة حذرة ، بل 
رافضة، إلرضاب القائم عىل هذه اخلدمات حال غياب مظلة دستورية تقر باحلق وحتميه«(11) . أما 
مبدأ ســري املرفق العام بإنتظام وإضطراد فهو مل يدخل الكتلة الدستورية إال من بوابة القضاء . من 
هنا جاز لنا املقارنة بني حقني دستورين أحدمها تم اإلقرار به من خالل نص دستوري ، واألخر تم 

إقراره قضائيًا ، فتكون األولوية لألول يف حال تعارضهام .
رأي املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية : أقرت املحكمة الدستورية العليا القواعد السابقة يف جزء 
منها وطبقتها عىل الدعوى حمل التعليق ، فقررت أنه : »وحيث أن املصلحة العامة تقتيض إستمرارية 
املرفق العام ودوامه بإنتظام وإضطراد لتقديم اخلدمات األساســية للمواطنني ، وحيث أن ممارسة 
اإلرضاب يف املرافق العامة تؤدي إىل تعطيل حركة العمل يف املرفق العام بإنتظام وإضطراد وشلها 
، كان ال بد من تدخل املرشع لتقييد هذا احلق وتنظيم ممارســته بإعتبار أن مبدأ إســتمرارية املرفق 
العــام يعد من املبادئ املهمة التي يقوم عليها املرفق، حيث جاء هذا املبدأ كغريه من املبادئ كمبدأ 
املســاواة أمام املرافق العامة لتأمني محاية قانونية دستورية وترشيعية للمرفق العام من زاوية ضامن 
مصالح مســتخدميه ومحايتها، إضافة إىل أن هذا املبدأ يعد من أهم املبادئ التي بنيت عليها نظرية 

املرفق العام التي تستند إىل رضورة اإلستجابة لتأمني االحتياجات العامة« .
هكذا أقرت املحكمة الدســتورية مبدأ دوام ســري املرفق العام كمبدأ دستوري يمكنه منازعة حق 
اإلرضاب يف التطبيق. بل أن املحكمة انتهت إىل أن ممارســة اإلرضاب يف املرافق العامة تؤدي إىل 
تعطيل حركة العمل يف املرفق العام وشلها، لذلك كان يتعني عىل املرشع أن يتدخل لتقييد هذا احلق 

لدرجة حظره عىل األطباء دون اإلداريني.
وهذا ما انتهت إليه املحكمة يمنح ــ بغري ســند قانوين ــ أولوية ملبدأ دوام ســري املرفق العام عىل 

فتحي فكري ، تعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا يف الدعوى رقم 2017/238 ، منشور يف جملة العدالة   11
والقانون ، العدد 32 ، ص 102 .
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حساب حق اإلرضاب وهو مبدأ دستوري النشأة .
عالوة عىل ذلك أن املحكمة ربطت بني حظر اإلرضاب وحتقيق املصلحة العامة من زاوية أن احلظر 

يضمن مصالح مستخدمي القطاع الصحي .
إال أن هذا التعميم ال حيوز عىل قناعتنا. فربام تكون األدوات الطبية واخلدمة املقدمة باملرفق ال تفي 
باحلد األدنى املقبول ، فيعمد األطباء إىل اإلرضاب للضغط عىل النظام ليقوم بتلبية مطالبهم يف حتسني 
اخلدمــة وتوفري األدوات الالزمة لقيام املرفق بتحقيق غاياته . فهل يعقل هنا القول بأن اإلرضاب 
يرض باملصلحة العامة ؟ وهل املصلحة العامة تتحقق لو ُحرم األطباء من إســتعامل أدوات سلمية 

للمطالبة بحقوقهم وأجربوا عىل العمل رغم فشل املفاوضات مع اإلدارة القّوامة عىل املرفق ؟
من ناحية أخرى ، ال يعد اإلرضاب الوسيلة الوحيدة التي هتدد دوام املرافق العامة وسريها بإنتظام . 
فهناك اإلستقالة التي قد يتقدم هبا عدد كبري من املوظفني . رغم ذلك مل حيظر املرشع تقديم اإلستقالة، 
بل قام بتنظيمها من خالل القواعد التي تضمن ســري املرفق وعدم توقفه. فلامذا مل يلجأ املرشع إىل 
تنظيم إرضاب األطباء واقتنع باحلظر، رغم أن اإلرضاب حق دســتوري رصيح ، بينام اإلســتقالة 

حق ضمني مرتبط بحق اإلنسان يف العمل؟
ويف سبيل تربير حظر إرضاب األطباء يف القطاع الصحي جلأت املحكمة الدستورية العليا إىل التمييز 
بني املرافق السيادية واألخرى التي يتخلف عنها هذا الوصف . ويف ذلك تقول املحكمة : »بالرجوع 
إىل النصوص يف القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003 وتعديالته نجد أنه كفل احلق يف 
اإلرضاب من خالل املادة 25 منه يف الفقرة الرابعة التي تنص عىل : »احلق يف اإلرضاب يامرس يف 
حدود القانون« . وحيث أن هذا النص جاء ضمن املادة املتعلقة باحلق يف العمل والتنظيم النقايب ومل 
يعالج اإلرضاب كحق مســتقل وإنام كتابع ومرتبط بحقوق أخرى، فهذا احلق الدستوري ال يمنع 
املرشع الفلســطيني من التدخل لتنظيمه بإعتباره األمني عىل احلقوق واحلريات والكفيل بضامهنا، 
فتنظيم املرشع هذا احلق من شأنه أن يوسع احلرية أو يضيقها أو يمنعها إذا اقتضت الرضورة ذلك 
بالنسبة ملوظفي املرافق العامة التي متس أمن الدولة مساسًا مبارشًا (كمرفق القضاء والرشطة واألمن 
الوطني) ، كام هو احلال يف القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق اإلرضاب 
يف الوظيفة العمومية (...) . وإذا كانت القيمة الدستورية ملبدأ إستمرارية املرفق العام ليست ذات 
حمتوى واحد بالنســبة للمرافق العامة مجيعها فيختلف من مرفق عام آلخر حسب طبيعته وأمهيته، 
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فبالنظر إىل ممارسة حق اإلرضاب نجد أن القيمة الدستورية ملبدأ إستمرارية املرافق العامة هلا مدلول 
واسع يف املرافق الدستورية خصوصًا السيادية منها أكثر منها يف املرافق العامة األخرى حيث يظهر 

هذا املبدأ ضعيفًا يف املرافق العامة االقتصادية بشكل عام« .
ثــم رتبت املحكمة عىل هذا التمييز نتيجــة مؤداها : »أن احلق يف اإلرضاب ممنوع يف املرافق العامة 
الدستورية السيادية (القضاء واجليش والرشطة) إلرتباطها بضامن إستمرارية النظام واألمن العام 
واحلفاظ عليه ... ، يف حني أن ممارســة حق اإلرضاب يف املرافق الدستورية غري السيادية واملرافق 
العامة احليوية مرشوطة ممارســته بتأمني تشغيل املرفق العام أو ســري حمدود له ، حيث أن ممارسة 
اإلرضاب يف مثــل هذا النوع من املرافق خيضع ملفاوضات مســبقة قبل إعالن اإلرضاب املرتقب 

هبدف تأمني حد أدنى من االستمرارية« .
وطاملا أن مرفق الصحة ال يعد من املرافق السيادية ، وبالتايل كان ُينتظر من املحكمة أن جتيز تنظيم 
حق اإلرضاب بشــأنه وليس حظره، إال أننا وجدنا املحكمة وقد جلأت إىل وصف جديد يمكنها 
من إعامل آلية احلظر يف املرافق الســيادية وتطبيقها عىل مرافق ال يتوافر بشأهنا هذا الوصف. لذلك 
أســبغت املحكمة عىل مرفق الصحة بأنه من »املرافق الدستورية األساسية« : »نظرًا لتامسه املبارش 

مع حياة املواطنني وحقوقهم األساسية كاحلق يف احلياة« . 
هكذا انتهت املحكمة إىل أنه ال جيوز اإلرضاب يف املرافق الســيادية واألساسية ، بينام جيوز تنظيمه 

يف املرافق األخرى عىل نحو يضمن احلد األدنى من اخلدمة .
والواقع أن إســباغ محاية قانونية مقررة للمرافق الســيادية (مثل حظر اإلرضاب) عىل مرافق غري 
سيادية (كمرفق الصحة) يزيل أي إختالف بينهام ، ويتغافل عن العلة التي من أجلها أوىل الدستور 

اهتاممه هبا .
كام أن املرشع يف القانون حمل التعليق أورد الكثري من األمثلة ملرافق عامة ال جيوز اإلرضاب بشأهنا، 
ومن أمثلة ذلك القضاء والرشطة واألمن ومرفق الرئاسة وجملس الوزراء والسلك الدبلومايس واهليئة 
العامة لإلذاعة والتليفزيــون وأعضاء النيابة العامة . ثم جاءت املحكمة لتضيف إىل القائمة مرافق 
أخرى أساسية كمرفق الصحة. وال نستبعد أن ُيضاف مستقباًل مرفق املياه واملواصالت واالتصاالت 
والكهرباء، بســبب إرتباط خدمات تلك املرافق بحياة املواطنني األساسية. وهنا لنا ان نتساءل أين 

هي املرافق العامة التي جيوز تنظيم حق اإلرضاب بشأهنا وليس حظره بخالف ما سبق ذكره ؟
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التعليق عىل حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر
يف الطعن الدستوري رقم 2018/8

الدكتور/ رائد صالح قنديل/ غزة
أستاذ القانون الدستوري واإلداري املساعد

 

أوالً: الوقائع األساسية التي صدر بشأهنا احلكم
تتلخص وقائع احلكم يف أن الطاعن جملس نقابة األطباء هبيئة مكتب القدس ويمثله نقيب األطباء 
الســابق الدكتور/ نظام نجيب تقدم بواســطة وكيله املحامي/ مهند أبو ليىل بالطعن الدستوري 
رقم(2018/8)بطريق الدعوى األصلية املبارشة إىل املحكمة الدستورية العليا الستصدار حكم 
بعدم دســتورية نص املادة(1/4) من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة 
حق اإلرضاب يف الوظيفة العمومية والتي قررت بأن » حيظر ممارســة اإلرضاب عىل: -1 موظفي 
القطاع الصحي، ماعدا اإلداريني منهم...«. بسبب خمالفتها ملا ورد يف نص املادة (4/25) من القانون 
األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003م وتعديالهتا التي تقيض بأن« ...، احلق يف اإلرضاب يامرس 
يف حدود القانون«، وقد نظرت املحكمة الدســتورية العليــا يف صحيفة الطعن عىل النحو الثابت 
بمحارضها، وبتاريخ 2020/2/26م انتهى حكمها  باإلمجاع برد الطعن ومصادرة قيمة الكفالة.

ثانيًا:  التعليق عىل احلكم
ومع احرتامنا هلذا احلكم -كونه غدا عنوانًا للحقيقة- فإنه يثري العديد من املسائل الدستورية املهمة 
والتي تتعلق بحفظ الرشعية الدستورية ومحاية احلقوق واحلريات، مما يستوجب تسليط الضوء عليها 

ملا يكتنفها من أمهية وهي:

1-  صياغة احلكم الدستوري ومشتمالته:
مــن حيث الصياغــة:  إذا كانت لغة الترشيع تتســم بالعمومية والتجريد فإن لغة القضاء تتســم 
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باخلصوصية والنسبية، فليس من اجلائز أن تأيت صياغة احلكم القضائي - ال سيام احلكم الدستوري- 
عىل وجــه يتصف بالعمومية واالمجال؛ فدور القضاء هو نقل النــص الترشيعي من العمومية إىل 
التخصيص ومن التجريد إىل التطبيق(12)، كام أن اللغة القضائية ال حتكمها قواعد عامة مطلقة لصياغة 
األحكام، ذلك أن الصياغة تعتمد عىل احلس السليم والثقافة القانونية والقضائية واللغوية للقايض، 
وهي بطبيعة احلال ختتلف من قايض إىل آخر، فاألمر  يتوقف عىل شــخص القايض ومدى امتالكه 

املهارات واألساليب اللغوية والثقافية التي متكنه من صياغة احلكم عىل نحو سليم.
فاحلكم القضائي باعتباره تعبريًا عن فكر القايض يقتيض أن يكون واضحًا يف ألفاظه، جليًا يف معانيه، 
حاساًم يف مبانيه، فهو ال يكتب اعتباطًا وإنام يصاغ بأسلوب مسبوك متني مستوٍف الشرتاطات الفن 
القانوين(13)، ومما ينبغي العناية به عند صياغة األحكام القضائية، أن يكتب احلكم بلغة عربية دقيقة 
ورصينة وحمددة ال جمال فيها للتأويل واالحتامل، حيث يتعني عىل القايض أن يســتخدم األسلوب 
اهلادئ الوقور باختيار األلفاظ الواضحة والدقيقة واملرتابطة واملتناسقة، ويبتعد عن التزيد والتكرار 
والغلظة، كذلك جيب أن توصف عبارات احلكم باحلسم واجلزم باعتبار أهنا تبنى عىل اجلزم واليقني، 

فضاًل عن التزام القايض بالعبارات واملسميات التي نص عليها الشارع يف القانون.
وفيام يتعلق بمنهجية احلكم الدســتوري: يتعني يف بداية احلكــم أن تعرض املحكمة رسدًا لوقائع 
الدعــوى واإلجراءات التي اختذت فيها، ثم تعرض بعد ذلــك لكيفية اتصال الدعوى باملحكمة 
الدســتورية؛  بمعنى هل أقيمت بطريق الدعوى األصلية املبارشة - كام هو احلال يف الدعوى حمل 
التعليق- أم بوسيلة أخرى من الوسائل التي نص عليها قانوهنا كالدفع أو االحالة أو التصدي، ثم 
ينتقل القايض للبحث يف مســألة مدى اختصاص املحكمة الوالئي بنظر الدعوى باعتبار أن هذه 
املسألة سابقة عىل مسألة البحث يف الرشوط الشكلية لقبول الدعوى، وهنا عليه أواًل أن يبني املسائل 
اخلارجة عن اختصاص املحكمة ويقوم باستبعادها، ثم يعرض لألمور التي ختتص هبا املحكمة، ومن 
ثم تنتقل املحكمة بعد ذلك للتأكد من توافر الرشوط الشــكلية الالزمة لقبول الدعوى ويتم ذلك 

د. أرشف توفيق شمس الدين، أصول اللغة القضائية، اجلزء األول، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة،2000م،   12
ص19. 

والتوزيع،  للنرش  الثقافة  دار  مكتبة  وقضاًء،  وفقهًا  ترشيعًا  القانونية  الصياغة  فن  الشيخيل،  القادر  عبد  د.   13
األردن، 1995م، ص83.  
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من خالل حتققها مــن صحة اتصاهلا بالدعوى وفقًا للطرق املنصوص عليها يف املادة (27) قانون 
املحكمة الدســتورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديالته، وأنه قد روعي يف تقديمها املواعيد 
املحددة قانونًا... الخ، وبعد التحقق من توافر الرشوط الشــكلية، يتعني عىل املحكمة أن تعرض 
بشكل مفَصل ملدى توافر املصلحة الشخصية املبارشة فيمن أقام الدعوى الدستورية، وهذا األمر 
عىل قدر كبري من األمهية ال ســيام  يف ظل متتع أحكام القضاء الدســتوري باحلجية املطلقة وامللزمة 

لكافة سلطات الدولة. 
وبعد أن تتأكد املحكمة من توافر املصلحة يف الطعن املاثل أمامها يتم حتديد نطاق الدعوى من خالل 
التعــرض للنص الطعني أو جزء منه والذي تتحقق من خالله مصلحة الطاعن، تم تنتقل املحكمة 
بعد ذلك لفحص وبحث دســتورية النصوص الترشيعية املعروضة عليها، ببيان ما إذا كان النص 
القانوين أو الالئحي قد صدر متفقًا وأحكام القانون األســايس الفلســطيني املعدل لسنة 2003م 

وتعديالته أم خمالفًا له، و إذا كان خمالفًا فعليها أن تبني النص الذي يشوبه العوار الدستوري.
تسبيب احلكم الدســتوري: ونعني بذلك ايراد األسباب واحلجج القانونية واألدلة الواقعية التي 
بنت املحكمة عىل أساســها منطوق احلكم فهي التي تقود إىل النتيجة، حيث تعد دعامات املنطوق 
وأسســه ومربراته، وهي تتداخل عادة مع الوقائع، وال ختفى األمهية العملية لتســبيب األحكام 
فهي من ناحية تــؤدي إىل عناية القايض بحكمه ومحله عىل تقيص العدالة بحيث ال يصدر أحكامًا 
ارجتالية ال تستند إىل أسانيد قانونية، ومن ناحية ثانية جتنب عملية التسبيب مسألة اجلور يف أحكامه 
التي يصدرها من خالل بيان القواعد القانونية واحلجج اجللية والواضحة التي أدت إىل اختاذه هذا 
احلكم، إضافة إىل ما للتسبيب من دور يف القناعة التي جيب أن تتولد لدى اخلصوم من عدالة حكم 

املحكمة واحرتامهم له.
لذا يتعني أن تكون األحكام القضائية مبنية عىل أســباب واضحة وجلية تنم عن حتصيل املحكمة 
وفهمها لوقائع الدعوى وأدلتها، وجيب أال تتســم بالعمــوم واالمجال واإلهبام، كذلك أال تكون 
متناقضة مــع بعضها البعض بام يؤدي إىل هدم كل جزء من احلكــم للجزء اآلخر فيصبح احلكم 
وكأنه بال أسباب، وهذا يتطلب أن تتوافر الدقة يف اختيار التعبريات واأللفاظ القانونية التي تكتب 

هبا األسباب.
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2- ماهية احلق يف اإلرضاب وعالقته باحلريات العامة:
عرف اإلرضاب، وتعددت حركاته يف العــرص احلديث يف غضون النهضة الصناعية، حيث أدت 
قســوة الظروف التي أحاطت بالطبقة العاملة إىل زيادة الشعور بالتضامن فيام بينهم، مما دفعهم إىل 
االحتاد والتكتل من أجل الدفاع عن مصاحلهم وانتزاع حقوقهم من أصحاب العمل، ومن هنا ظهر 
اإلرضاب كســالح يف أيدي الطبقة العاملة وخاصة بعد ظهور النقابات حيث تستخدمه للضغط 

عىل أصحاب العمل إلجبارهم عىل حتقيق املطالب املهنية(14).
ويعــرف اإلرضاب بأنه » توقف مجاعي مدبر عن العمل هبدف تأييد مطالب مهنية رفض صاحب 

العمل حتقيقها«.
ولقد تباينت آراء الفقه بشأن تقسيامت وأنواع اإلرضاب، ويرجع ذلك التباين إىل اختالف الزاوية 
التي ينظر من خالهلا كل فقيه للحق يف اإلرضاب، ومن أبرز أنواع اإلرضاب السائد يف دول العامل 
نجد اإلرضاب املحدود، واإلرضاب عرب األيادي املشدودة، وكذلك اإلرضاب القصري واملتكرر، 
واإلرضاب املفاجئ(احلاميس)، واإلرضاب بالتناوب ... والقائمة تطول بحيث ال يتســع املجال 

لذكرها.
 وبالنظر إىل جممل هذه التقسيامت تالحظ لنا أهنا ليست جامعة وشاملة لكل أنواع اإلرضاب، ذلك 
أن هناك أنواعًا عديدة من اإلرضاب التي تنطوي حتت نطاق املعايري التي ُيســتند إليها يف التقسيم، 
فضاًل عن أن هذه التقسيامت تؤدي إىل تشابك أنواع اإلرضاب، بحيث ال يوجد تقسيم واحد جيمع 
يف طياته كافة أنواع اإلرضاب، ويرجع السبب يف ذلك - برأينا- إىل عدم وضع الفقه ملعيار واضح 

وحمدد يستند إليه يف تقسيم وحتديد أنواع اإلرضاب.
وفيــام يتعلق بعالقة اإلرضاب باحلريات، نجده يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من احلقوق واحلريات 
العامة كاحلق يف العمل، واحلق يف التنظيم النقايب، وكذلك حرية التعبري عن الرأي، وحرية التظاهر، 

وأخريًا حرية االجتامع الذي يعترب اإلرضاب جزءًا منه.
وهذا ما أكده املرشع الدســتوري الفلسطيني حينام نص عىل احلق يف اإلرضاب باعتباره  حقًا ليس 
مستقاًل بذاته وانام ذات صلة وثيقة بالعديد من احلقوق واحلريات األخرى، حيث نصت املادة (25) 

العربية،  النهضة  دار  الترشيعية،  التعديالت  ألحدث  وفقًا  اجلديد  العمل  قانون  رشح  نايل،  عيد  السيد  د.   14
القاهرة، 2008م، ص593. 
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من القانون األســايس الفلسطيني املعدل لســنة 2003م وتعديالته عىل أن« -1  العمل حق لكل 
مواطن وهو واجب ورشف وتسعى السلطة الوطنية إىل توفريه لكل قادر عليه. -2  تنظم عالقات 
العمل بام يكفل العدالة للجميع ويوفر للعامل الرعاية واألمن والرعاية الصحية واالجتامعية.-3  

التنظيم النقايب حق ينظم القانون أحكامه. -4 احلق يف اإلرضاب يامرس يف حدود القانون«.
فيعد احلق يف اإلرضاب من احلقوق االقتصادية واالجتامعية التي هتدف إىل رفع املعاناة عن الطبقات 
العاملية، إال أنه يتميز ببعض اخلصوصية فهو حق فردي جيب ممارسته بطريقة مجاعية وإال فال جدوى 
منه، إذ جيب أن تتحد إرادات العامل يف التوقف عن العمل للمطالبة باحلقوق واملصالح املهنية هلم.
فاإلرضاب هو رد فعل مجاعي عىل حالة واقعية تعرب عن مصالح ومطالب العاملني املهنية يف مواجهة 
مستخدميهم ورؤسائهم، تكون الغاية منه حتقيق التوازن االقتصادي واالجتامعي الذي ُيفتقد بسبب 

تفاوت مراكز أطراف العالقات املهنية.
كام يعد اإلرضاب وسيلة للطبقة العاملة يف التعبري عن مطالبها والتي تعترب إحدى صور التعبري عن 
الرأي، ومما الشك فيه أن اإلرضاب يعد أحد وسائل التعبري عن الرأي، ذلك أن املوظف شأنه شأن 
املواطنني يف ممارســة احلقوق واحلريات التي كفلها الدستور بصفة عامة، ومنها عىل وجه التحديد 
احلقوق واحلريات السياســية والتي يكون حق التعبري عن الرأي أحدها ويعد اإلرضاب من صور 
هذا احلق بل إنه يعد ضامنة من ضامنات هذه احلقوق واحلريات، كام ويرتبط باحلق يف العمل، باعتبار 
أن التوقف عن العمل يمثل العنرص اجلوهري لإلرضاب، وهو يتمثل يف انقطاع العامل عن الذهاب 
إىل العمل ومن ثم عدم تنفيذهــم العمل الذي كلفوا به، ويقتيض ذلك أن يكون العامل املرضبون 
ملتزمني قانونا بتنفيذ العمل الذي امتنعوا عن تنفيذه، وذلك أيًا كان مصدر هذا االلزام عقدًا فرديًا 

أم مجاعيًا أم نصًا أم الئحة داخلية.   
كام ويعد اإلرضاب أحد أشــكال التظاهر أو االحتجاج اجلامعي، وتقر جلنة احلرية النقابية التابعة 
ملنظمة العمل الدولية برشعية اإلرضاب ليس باعتباره غاية يف ذاته وإنام باعتباره حقًا أساسيًا ووسيلة 
العاملني واهليئات النقابية التي متثلهــم يف الدفاع عن مصاحلها االقتصادية واالجتامعية وباعتباره 

نتيجة طبيعة مالزمة للحق النقايب املكفول بمقتىض اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87(15).

يراجع يف ذلك تفصياًل: جمموعة القرارات الصادرة عن جلنة احلرية النقابية لسنة 1996م يف فقرتيها   15
.521 ،520
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3- احلق يف اإلرضاب يف املواثيق واالتفاقيات الدولية واالقليمية:
مما ال شك فيه أن االتفاقيات واملواثيق الدولية واإلقليمية قد أولت اهتاممًا بالغًا باحلق يف اإلرضاب، 
وتضمنت موادها ســبل احلفــاظ عىل هذا احلق بعد اقرارها له، بحيــث تعترب القرارات الصادرة 
من هيئة األمم املتحدة أهم املصادر بالنســبة حلامية حقوق اإلنســان، وتلتزم الدول باحرتام هذه 
القواعد، كام وأكدت املؤمترات الدوليــة تلك احلامية بالنص عليها رصاحة يف توصياهتا، وفيام ييل 
نعرض ألبرز االتفاقيات واملواثيق التي تضمنت احلق يف اإلرضاب ســواء عىل املستوى الدويل أو 

املستوى اإلقليمي:
*العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام 1966م والذي نص رصاحة 
عىل كفالة حق العاملني يف اإلرضاب رشيطة مراعاة القوانني الداخلية، حيث نصت املادة (1/8) 

منه عىل أن«  1- تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييل:
(أ) حق كل شخص يف تكوين النقابات باالشرتاك مع آخرين وىف االنضامم إىل النقابة التي خيتارها، 
دونام قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، عىل قصد تعزيز مصاحله االقتصادية واالجتامعية ومحايتها. وال 
جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية، 
يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلامية حقوق اآلخرين وحرياهتم،

(ب) حق النقابات يف إنشــاء احتادات أو احتادات حالفية قومية، وحق هذه االحتادات يف تكوين 
منظامت نقابية دولية أو االنضامم إليها،

(ج) حق النقابات يف ممارسة نشاطها بحرية، دونام قيود غري تلك التي ينص عليها القانون وتشكل 
تدابري رضورية، يف جمتمع ديمقراطــي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلامية حقوق 

اآلخرين وحرياهتم.

)د( حق اإلرضاب، رشيطة ممارسته وفقا لقوانني البلد املعنى.

*امليثاق االجتامعي األورويب لسنة 1961م واملعدل سنة 1996م  والذي نص يف املادة (6) منه عىل 
أن« هبدف ضامن املامرســة الفعالة للحق يف التفاوض بشــكل مجاعي - يتعهد األطراف، بتشجيع 
التشاور املشرتك بني العامل وأصحاب العمل، بتشجيع - متى كان ذلك رضوريًا ومناسبًا - آليات 
املفاوضات االختيارية بني أصحاب العمــل أو منظامت أصحاب العمل ومنظامت العامل بقصد 
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الوصول إىل لوائح بنود ورشوط التوظيف عن طريق االتفاقيات اجلامعية، بتشجيع إنشاء واستخدام 
اآلليات املناسبة للمصاحلة والتحكيم االختياري من أجل تسوية نزاعات العاملة، وأن تعرتف بحق 
العامل وأصحاب العمل يف العمل اجلامعي يف حاالت تضارب املصالح - بام يف ذلك حق اإلرضاب 

- بموجب االلتزامات التي قد تنشأ عن االتفاقيات اجلامعية املربمة مسبقًا«.
*امليثاق العريب حلقوق اإلنســان لعام 2004م حيث جاء يف املادة )3/35( منه ما ييل:« تكفل كل 

دولة طرف احلق يف اإلرضاب يف احلدود التي ينص عليها الترشيع النافذ«.
*اتفاقيــة منظمــة العمل العربية رقم )8( لعام 1977م والتي نصــت يف املادة (12) منها عىل أن  
»للعامل حق اإلرضاب للدفاع عن مصاحلهم االقتصادية واالجتامعية بعد استنفاد طرق التفاوض 

القانونية لتحقيق هذه املصالح«.
ومما سبق يتضح أن احلق يف اإلرضاب أصبح حقًا أصياًل للعامل أقرته املواثيق واالتفاقيات الدولية 
واالقليمية باعتباره وسيلة من وسائل محاية مصاحله االقتصادية واالجتامعية يمكنه اللجوء إليه ما 
دام احلصول عليها مل يتحقق بالطرق والوســائل التي تنص عليها القوانني الداخلية و ذلك رشيطة 
عدم املســاس باحلريات العامة والنظام العام للدولة، فضاًل عن ممارســة احلق يف اإلرضاب وفقًا 

للتنظيم الذي تقره القوانني الداخلية للدول األعضاء.

4- التكريس الدستوري للحق يف اإلرضاب:
يعد احلق يف اإلرضاب صــورة من صور التعبري عن الرأي، وينتمي إىل طائفة احلقوق االقتصادية 
واالجتامعية التي أقرهتا  املواثيق  واالتفاقيــات الدولية واالقليمية، وحرصت عىل كفالته العديد 

من دساتري دول العامل(16).
ومن أبرزها الدستور الربازييل لعام 1988م وتعديالته، والذي أوىل عناية بالغة هلذا احلق من خالل 
إفراده مادتني مســتقلتني ومنفصلتني للتأكيد عىل هذا احلق، حيث نصت املادة(1/9) منه عىل أن« 
حــق اإلرضاب مصون ومن حق العامل اختاذ القرار حول توقيت ممارســته وحتديد املصالح التي 

ومن الدول العربية التي أقرت احلق يف اإلرضاب يف دساتريها أيضًا: الدستور التونيس لعام 2014م يف الفصل   16
(36)، وكذلك الدستور السوري لعام 2012م ( املادة 44)، والدستور املوريتاين لعام 1991م املادة(14). 
2009م  لعام  بوليفيا  ودستور  املادة(97)،  وتعديالته  1999م  لعام  فنزويال  دستور  األجنبية  الدول  ومن 
املادة(53)، ودستور إسبانيا لعام 1978م املادة(2/28)، ودستور ايطاليا لعام 1947م وتعديالته املادة(40).
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يدافع عنها عن طريق اإلرضاب«، بينام نصت املادة (7/37)  من ذات الدســتور عىل أن« يامرس 
حق اإلرضاب بالطريقة وضمن احلدود الواردة يف قانون حمدد«.

وكذلك نص الدستور الروماين لعام 2003م عىل أن« -1 للمستخدمني احلق باإلرضاب للدفاع عن 
مصاحلهم املهنية واالقتصادية واالجتامعية.-2 حيدد القانون الرشوط واحلدود التي حتكم ممارسة 

هذا احلق، باإلضافة إىل الضامنات الالزمة لتأمني اخلدمات الرضورية يف املجتمع«.
ومن الدســاتري العربية التي اعرتفت هبذا احلق، الدستور املرصي لعام 2014م وتعديالته والتي 

نصت املادة (15) منه عىل أن« اإلرضاب السلمي حق ينظمه القانون«.
وكذلك الدســتور املغريب لعام 2011م حيث جــاء يف الفصل (29) منه عىل أن » حق اإلرضاب 

مضمون وحيدد قانون تنظيمي رشوط وكيفيات ممارسته«.
والدستور اجلزائري لعام 2016م الذي نص يف املادة (71) منه عىل أن« احلق يف اإلرضاب معرتف 

به، ويامرس يف إطار القانون«.
وعىل ذات املنوال سار املرشع الدســتوري الفلسطيني، حيث كرس احلق يف اإلرضاب من خالل 
ما تضمنته املادة(4/25) من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003م وتعديالته والتي 

نصت عىل أن » احلق يف اإلرضاب يامرس يف حدود القانون«.
 وهكذا أضحى احلق يف اإلرضاب يف فلســطني حقًا دستوريًا-  يتمتع باحلامية الدستورية شأنه يف 
ذلك شأن احلقوق واحلريات األخرى الواردة يف صلب الوثيقة الدستورية- إذ أن املرشع الدستوري 
قد تبنى هذا احلق رصاحة باعتباره وسيلة من وسائل املطالبة املرشوعة لكل فلسطيني دون تقييدها 
بطائفة معينة ســواء كانوا عاماًل أم موظفني يف الدولة؛ فالنص الدستوري أباح اإلرضاب للعاملني 

يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص عىل حد سواء.
وصفوة القول: إن تضمني احلقوق واحلريات يف صلب الدستور- ال سيام احلق يف اإلرضاب- يمثل 
الضامنة احلقيقية والفاعلة حلامية تلك احلقوق واحلريات، لذا فإن االعرتاف الدســتوري للحق يف 
اإلرضاب يعد عالمة هامة وفارقة للقيم وااللتزامات الوطنية، كونه يوفر بيئة داعمة له، فضاًل عن 

أنه يعد عامل نجاح وفاعل يف االنفاذ القانوين للحق يف اإلرضاب.
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5- القوانني الناظمة للحق يف اإلرضاب يف فلسطني:
انطالقًا من الرشعية الدستورية للحق يف اإلرضاب الواردة يف املادة( 4/25) من القانون األسايس 
املعدل لســنة 2003م وتعديالته أضحى اإلرضاب حقًا دستوريًا عامًا مكفواًل للجميع، ومل ياميز 
املرشع الدســتوري بصدد هذا احلق بني العاملني يف املرافق العامة وغريهم من العاملني يف املرافق 
اخلاصة؛ إذ اكتفى املرشع الدستوري بتقرير هذا احلق والتأكيد عليه بقوله« احلق يف اإلرضاب يامرس 
يف حدود القانون«، وبذلك يكون الدستور قد أحال إىل املرشع العادي سلطة تنظيم ممارسة هذا احلق.
وباالطالع عىل قانون اخلدمة املدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديالته،  نجده قد خال متامًا من أي 
اشارة إىل احلق يف اإلرضاب، إىل أن صدر القرار بقانون رقم )5( لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة 
اإلرضاب يف الوظيفة العمومية، والذي تضمن التأكيد عىل احلق يف اإلرضاب وأنه مكفول للجميع 

يف املادة األوىل« حق اإلرضاب مكفول ملوظفي اخلدمة املدنية وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون«. 
كام وأحال بشــأن تنظيم ممارسة اإلرضاب يف املرافق العامة إىل األحكام الواردة يف املادة (67) من 

قانون العمل الفلسطيني رقم (7 )  لسنة 2000م والتي تنص عىل:
» 1. جيــب توجيه تنبيه كتايب من قبل الطرف املعني باإلرضاب أو اإلغالق إىل الطرف اآلخر واىل 

الوزارة قبل أسبوعني من اختاذ اإلجراء موضحًا أسباب اإلرضاب أو اإلغالق
2. يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع يف املرافق العامة

3. يف حال اإلرضاب يكون التنبيه الكتايب موقعًا من 51 %من عدد العاملني يف املنشأة عىل األقل، 
ويف حال اإلغالق تكون نفس النسبة من جملس إدارة املنشاة

4. ال جيوز اإلرضاب أو اإلغالق أثناء إجراءات النظر يف النزاع اجلامعي
5. يرتتب عىل عرض نزاع العمل اجلامعي عىل جهة االختصاص وقف اإلرضاب أو اإلغالق«.

وبتاريخ 2017/5/8م صدر القرار بقانون رقم (11) لســنة 2017م بشــأن تنظيم ممارسة حق 
اإلرضاب يف الوظيفة العمومية. والذي ألغي بمقتضاه القرار بقانون رقم(5) لسنة 2008م سالف 
الذكر، كام وتضمن ذات األحكام الواردة يف املرسوم السابق من التأكيد عىل احلق يف اإلرضاب يف 
املرافق العامة،  واإلحالة إىل أحكام املادة( 67) من قانون العمل بشــأن تنظيم اإلرضاب. وأورد 
حكاًم جديدًا حظر بموجبه  اإلرضاب يف بعض املرافق العامة واحليوية،  إذ نصت املادة(3) بحظر 
ممارســة اإلرضاب عىل كافة منتسبي قوى األمن، واعترب أن االخالل بحكم هذه املادة جريمة مترد 
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يعاقب عليها القانون. ومل يكتف املرشع هبذا احلظر بل امتد احلظر ليطول طائفة أخرى من املرافق 
العامة  ومنها:

 »1 . موظفي القطاع الصحي، ماعدا اإلداريني منهم.
   2. موظفي الرئاسة.

   3. موظفي جملس الوزراء.
   4. موظفي السلك الدبلومايس.

   5. موظفي اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون.
   6. القضاة وأعضاء النيابة العامة«.

6- السلطة التقديرية للمرشع وحدودها:
ختتلف القيود التي يفرضها الدستور عىل سلطة املرشع العادي -عند مبارشته الختصاصاته- بني 
السعة والضيق تبعًا لطبيعة املوضوع حمل التنظيم، فقد حيدد الدستور رصاحة نطاق موضوع معني 
حتديدًا كاماًل، بحيث تنعدم معه السلطة التقديرية للمرشع، وقد يرى الدستور منح املرشع العادي 

سلطة تقديرية يتمتع خالهلا بقدر من احلرية يف تنظيم موضوع معني. 
وتعرف الســلطة التقديرية للمرشع بأهنا »حرية املرشع يف املفاضلة وفق أســس منطقية بني بدائل 
تتزاحم مجيعًا عىل تقديم حلول خمتلفة يف املوضوع الواحد، وتدور مجيعها يف إطار املصلحة العامة 
ليختار من بينها أقلها تقييدًا للحقوق التي ينظمها وأعمقها اتصااًل باألغراض التي يستهدفها«(17).

وقد عرفت املحكمة الدســتورية العليا املرصية السلطة التقديرية للمرشع بأهنا« ... املفاضلة التي 
جيرهيــا املرشع بني البدائل املختلفة الختيار ما يقدر أنه أنســبها ملصلحة اجلامعة، وأكثرها مالءمة 

للوفاء بمتطلباهتا يف خصوص املوضوع الذي يتناوله بالتنظيم،... »(18).
وفيام يتعلق بمجال احلقوق واحلريات الواردة يف الوثيقة الدستورية فإن كثريًا منها خُيضع الدستور 
أمر تنظيمها كأصل عام للسلطة التقديرية للمرشع العادي دون قيد دستوري حمدد رشيطة أال يؤدي 

املستشار الدكتور/ عوض املر، الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني يف مالحمها الرئيسية، مركز رينيه جان   17
دبوي للقانون والتنمية، 2003م، ص1352. 

حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم(152) لسنة 22 ق" دستورية" الصادر بتاريخ 2001/4/7م،   18
جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا، اجلزء التاسع، ص896.  
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هذا التنظيم إىل مصادرهتا أو الغاءها أو اهدارها، وأن يكون وفقًا للضوابط الدستورية الثابتة كمبدأ 
املساواة، تكافؤ الفرص، والكفاية والعدل.

وعادة ما يكشف الدستور عن سلطة املرشع العادي التقديرية يف جمال تنظيمه للحقوق واحلريات 
العامة بإيراد عبارة«  وفقًا للقانون، بناء عىل قانون، ينظمه القانون، يف حدود القانون«.

ونجد أن الدستور قد ينص يف بعض األحوال عىل حرية ما، دون توضيح أسلوب ممارستها والرشوط 
والضوابط الالزمــة لتحقيقها، وهنا يكون قد خول املرشع العادي القيام هبذه املهمة حتى يضمن 

ممارستها عىل النحو السليم الذي حيقق الغاية املرجوة منها. 
وعىل ذلك فإن تقرير احلق أو احلرية يف صلب الدســتور غــري كاف، بل يتعني الرجوع إىل النص 
الترشيعي املنظم له ملعرفة سبيل ممارسته، بيد أن هذا النوع من احلقوق واحلريات تثور بشأنه اشكالية 
وصعوبة من حيث تدخل املرشع ازاءها، حيث أنه قد يقيد احلرية أو ينقصها إىل املدى الذي يؤدي 
إىل إهدارها، وهنا يكون املرشع قد خالف أحكام ونصوص الدستور فضاًل عن انحرافه يف استعامل 
سلطته التقديرية باعتبار أنه خرج عن الغاية التي توخاها الدستور، مما جيعل الترشيع املنظم للحرية 

مشوبًا بالبطالن.
وعليه فإن استعامل السلطة التقديرية للمرشع املخولة له من قبل الدستور يتعني أن تكون من أجل 
حتقيق الغاية التي رسمها املرشع الدستوري وهي كفالة ممارسة احلرية عىل النحو الذي حيقق املصلحة 

العامة واملساواة بني املواطنني. 
وهذا ما أكدته املحكمة الدســتورية العليا املرصية يف العديد من أحكامها ومنها ما قررته بأن« ... 
وحيــث إن قضاء هــذه املحكمة قد جرى كذلك عىل أن األصل يف ســلطة املرشع يف جمال تنظيم 
احلقوق، أهنا ســلطة تقديرية، طاملا بقيت حركتها حمدودة بنطاق الضوابط الدستورية، وجوهرها 

هو التفرقة بني تنظيم احلق وبني املساس به عىل نحو هيدره كليًا أو جزئيًا...«(19).

حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم(11) لسنة 24ق« دستورية« الصادر بتاريخ 2004/5/9م،   19
أيضًا  ذلك  يف  وراجع  ص757،   ،11 اجلزء  األول،  املجلد  العليا،  الدستورية  املحكمة  أحكام  جمموعة 
األحكام التالية:  حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم(6) لسنة 24ق« دستورية« الصادر بتاريخ 
2002/9/22م، جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا، اجلزء 10، ص607، حكم املحكمة الدستورية 
أحكام  جمموعة  2002/12/15م،  بتاريخ  الصادر  دستورية«  20ق«  لسنة  رقم(98)  القضية  يف  العليا 

املحكمة الدستورية العليا، اجلزء 10، ص786.
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القيود التي ترد عىل سلطة املرشع ازاء تنظيم احلقوق واحلريات:
حينام يعهد الدستور إىل املرشع العادي سلطة تنظيم بعض احلقوق واحلريات انام يقصد منح املرشع 
العادي ســلطة وضع احلدود الالزمة ملامرســة احلريات، فليس ثمة جدال أو شــك يف أن السلطة 
التقديرية للمرشع هي سلطة قانونية وليست سلطة مطلقة أو تعسفية، فهي وإن كانت ختول املرشع 
حــق االختيار بني بديلني أو أكثر إال أهنا مقيدة يف هذا االختيار بأن تلجأ إىل البديل األكثر مالئمة 

ليكون اختيارها متفقًا مع أحكام الدستور. 
فســلطة املرشع يف تنظيمه للحقوق واحلريات حتيط هبا دائــرة معينة يلتزم املرشع بأن ال خيرج عن 
حدودها وإال اعترب خمالفًا للدســتور ومنحرفًا يف استعامل سلطته الترشيعية، وتطبيقًا لذلك قضت 
املحكمة الدســتورية العليا املرصية بأن« وحيث إن الســلطة التي يملكهــا املرشع يف جمال تنظيم 
احلقــوق، وإن كان األصل فيها هو إطالقها، إال أن القيود التي قد يفرضها الدســتور لصون هذه 
احلقوق من صور العدوان املحتمل عليها، هي التي تبني ختوم الدائرة التي ال جيوز أن يتداخل التنظيم 
الترشيعي فيها هادمًا للحقوق التي يكفلها الدستور، أو مؤثرًا يف حمتواها بام ينال منها ، ومن ثم متثل 
هــذه الدائرة جمااًل حيويًا ال يتنفس احلق إال من خالهلا، وال يكون تنظيم هذا احلق ممكنًا من زاوية 
دستورية إال فيام وراء حدودها اخلارجية، ليكون اقتحامها جمانبًا لتنظيمه، وعدوانًا عليه أدخل إىل 

مصادرته أو تقييده ...«(20).
ويتضح مما ســبق أن ســلطة املرشع يف تنظيم احلقوق واحلريات وإن كانت تقديرية إال أهنا ليست 
مطلقة فهي مقيدة بحدود وضوابط معينة عند اســتعامهلا هلذه الســلطة، ومن أبرز هذه الضوابط 

واحلدود ما ييل:
- عدم مصادرة الترشيع للحق أو احلرية أو االنتقاص منها

- عدم جواز فرض قيود عىل احلرية جتعل استخدام األفراد هلا شاقًا ومرهقًا
- عدم التمييز بني املراكز القانونية املتامثلة

حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم(9) لسنة 16ق" دستورية" الصادر بتاريخ 1995/8/5م،   20
جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا، اجلزء 7، ص106.
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- عدم مصادرة الترشيع للحق أو احلرية أو االنتقاص منها:
إن ترخيص الدستور للمرشع العادي وتفويضه يف تنظيم بعض احلقوق واحلريات ال يعني التحلل 
من الضوابط والقيود الدستورية، فال جيوز للمرشع أن يعصف باحلق حمل التنظيم أو ينال منه بدعوى 
التنظيم، ألن ســلطة املرشع التقديرية ال تعني نقص أو اهدار احلق الذي يتواله بالتنظيم، ومن ثم 
يتعني التمييز بني أصل احلق الذي كفله الدستور وبني تنظيم ذلك احلق(21)، فإذا خرج املرشع العادي 
فيام يضعه من ترشيعات عىل هذا الضامن الدســتوري بأن قيد حرية وردت يف الدســتور مطلقة أو 

اهدر  أو انتقص من حرية حتت ستار التنظيم وقع عمله الترشيعي مشوبًا بعيب خمالفة الدستور.
وتؤكد املحكمة الدستورية العليا املرصية عىل ذلك بقوهلا »...، وحيث إن األصل يف سلطة املرشع 
يف جمــال تنظيم احلقوق - وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة - أهنا ســلطة تقديرية ما مل يقيدها 
املرشع بضوابط معينة حتد من إطالقها وترسم بالتايل حدودًا ملامرستها ال جيوز ختطيها، وكان الدستور 
إذ يعهد إىل الســلطة الترشيعية تنظيم موضوع معني، فإن ترشيعاهتا يف هذا اإلطار ال جيوز أن تنال 
من احلق حمل احلامية الدســتورية، وذلك باقتحامها - بالنقص أو االنتقاص - املنطقة التي اعتربها 

الدستور جمااًل حيويًا هلذا احلق لضامن فعاليته...«(22).
 وعىل ذات النهج قررت املحكمة أيضًا »... وحيث إن موضوع تنظيم احلقوق وإن كان يدخل يف 
نطاق الســلطة التقديرية التي يامرسها املرشع وفق أسس موضوعية والعتبارات يقتضيها الصالح 
العام، إال أن هذا التنظيم يكون جمانبًا أحكام الدســتور منافيــًا ملقاصده إذا تعرض للحقوق التي 

تناوهلا سواء بإهدارها أو باالنتقاص منها...«(23).
وهكذا يتضح لنا أن املحكمة الدســتورية العليا وإن أقرت بسلطة املرشع التقديرية يف جمال تنظيم 
احلقوق واحلريات، إال أهنا فرضت رقابتها عىل هذه الســلطة وذلك إذا ما انحرف املرشع بسلطته 
التقديرية، حيث يكون الترشيع خمالفًا ألحكام الدستور ومنافيًا ملقاصده إذا خرج عن حدود التنظيم 

د. عادل عمر رشيف، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري يف مرص، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة   21
عني شمس، 1988م، ص364.

حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم(27) لسنة 8ق" دستورية" الصادر بتاريخ 1992/1/4م،   22
جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا، املجلد األول،  اجلزء 5، ص103.

حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم(34) لسنة 13ق" دستورية" الصادر بتاريخ 1995/8/5م،   23
جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا، اجلزء 6، ص302.
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املرشوع، ومل يلتزم بالضوابط التي نص عليها الدستور، أو تعرض للحقوق واحلريات التي تناوهلا 
بالتنظيم بام ينال منها سواء بمصادرهتا أو بإهدارها أو باالنتقاص منها.

 - عدم جواز فرض قيود عىل احلرية جتعل استخدام األفراد هلا شاقًا ومرهقًا:
عندما خيول الدستور املرشع العادي سلطة تنظيم حرية من احلريات العامة، فيقصد بذلك أن يقوم 
املرشع بوضع الرتتيبات واإلجراءات التي تســهل عــىل املواطنني التمتع باحلرية ال أن يرهقهم مما 
يصعب عليهم التمتع هبا، لذا فإن قيام املرشع بوضع رشوط وإجراءات تعســفية عىل هذه احلرية 
جتعل اســتخدام األفراد هلا شاقًا ومرهقًا خيلع عن هذه احلرية مضموهنا وجدواها، وهذا يعني أن 
املرشع يكون خارجًا عن غاية الدستور ومقصده مما جيعله منحرفًا يف استعامل سلطته الترشيعية (24).

فحينام ينص القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003م وتعديالته  يف املادة (4/25) عىل أن 
»... احلق يف اإلرضاب يامرس يف حدود القانون«. يكون قد كفل حق اإلرضاب للمواطنني، ولكن 
أعطى املرشع العادي سلطة تنظيم هذا احلق وحتديد اإلجراءات والوسائل الالزمة ملامرسة هذا احلق 
واسباغ الصفة القانونية عليه، رشيطة أال يتعســف املرشع يف حتديده هلذه اإلجراءات والرتتيبات 
مما جيعل ممارســة هذا احلق أمرًا شــاقًا ومرهقًا عىل األفراد، وإال فإن املرشع يعد بذلك خارجًا عن 
غايات الدستور ومقاصده مما جيعله منحرفًا يف استخدام سلطته الترشيعية وبالتايل اسباغ صفة عدم 

الدستورية عىل القانون املنظم للحق يف اإلرضاب.

-عدم التمييز بني املراكز القانونية املتامثلة:
يعد احلق يف املساوة هو أصل احلريات وأساس كل تنظيم قانوين، فبدون هذا املبدأ لن يستطيع أحد 
التمتع بأي من احلقوق واحلريات التي تكفلها القوانني، فإذا مل يكن هناك مساوة بني األفراد يف التمتع 
بتلك احلقوق فال يصح االدعاء بوجود حقوق وحريات أصاًل، حتى قيل أن مبدأ املساواة هو حجر 
الزاوية يف القضاء الدستوري بوصفه مبدًأ مشرتكًا حيصل اجلميع من خالله عىل كافة حقوقهم(25).

املقررة  والضامنات  العامة  واحلريات  احلقوق  تنظيم  يف  املرصي  املرشع  سلطة  حدود  طريح،  حممد  هالة  د.   24
ملامرستها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011م، ص246.

د. عبد احلميد متويل، احلريات العامة، نظرات يف تطورها وضامناهتا ومستقبلها، منشأة املعارف، اإلسكندرية،   25
ص276. 
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وللحق يف املســاوة طبيعة مزدوجة فهو يعد حق أســايس من حقوق االنسان واملواطن شأنه شأن 
احلقــوق واحلريات األخرى، ويعترب يف ذات الوقت ركيزة أساســية ترتكــز عليها كل احلريات 

وتستخدم بالتايل كدليل أو عالمة ارشادية أو موجه تفسري وتوضيح احلق ذاته.
وجتدر اإلشــارة كذلك إىل أن احلامية القانونية املتكافئة التي يكفلها مبدأ املساواة ال تقترص تطبيقها 
عىل احلقوق واحلريات العامة الواردة يف صلب الوثيقة الدســتورية بل ينســحب جمال إعامهلا إىل 

احلقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدرها.
ويعد مبدأ املساواة من أهم ضوابط السلطة التقديرية للمرشع بحسبانه من أكثر املسائل التي تكثر 
معها حاالت عدم الدســتورية، لذا يتعني عىل املرشع العادي االلتزام هبذا املبدأ وهو بصدد ممارسة 
اختصاصه الترشيعي، فال يتخذ الســلطة التقديرية وسيلة أو ذريعة لتجاوز القيود الدستورية التي 
تلزمه بتحقق املبدأ وتكريسه، حتى وإن كان يامرس اختصاصه انطالقًا من سلطته التقديرية، إذ جيب 
عليه أن يعامل املراكز املتامثلة بطريقة متامثلة وكذلك أن يعامل املراكز املختلفة بصورة خمتلفة وفقًا 
لطبيعة كل حالة عىل حدة رشيطة أن يكون اختالف التنظيم الذي أحدثه القانون مرتبط بموضوع 
القاعدة القانونية التي أنشــأها، باعتبار أن املســاواة تتحقق بني األفراد عندما تتم املساواة بني من 
تتامثــل مراكزهم القانونية فال يصدر الترشيع لتقرير نفع أو رضر لفرد دون غريه أو ملجموعة دون 

غريها من هؤالء األفراد.
ويمكننا االستدالل عىل ما سبق ذكره من خالل ما أورده القضاء الدستوري املقارن ال سيام القضاء 
املرصي الذي يشار له بالبنان عرب ارسائه العديد من املبادئ القضائية ذات الشأن الدستوري، حيث 
استقرت أحكام املحكمة الدستورية العليا املرصية عىل أن احلق يف املساواة هو أساس العدل واحلرية 
والسالم االجتامعي، كام وذهبت املحكمة يف إطار حتديدها ملفهوم املساواة وبيان حدود وضوابط 
السلطة الترشيعية يف هذا الشأن إىل القول بأن » ... مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون ال يعنى أن 
تعامــل فئاهتم عىل ما بينها من تفــاوت يف مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، وال يقوم هذا 
املبدأ عىل معارضته صور التمييز مجيعها، ذلك أن من بينها ما يستند إىل أسس موضوعية وتبعًا لذلك 
ال ينطــوي عىل خمالفة هلذا املبدأ، فكل تنظيم ترشيعي ال يعترب مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض 
بعينهــا يعترب هذا التنظيم ملبيًا هلا، وتعكس مرشوعية هذه األغراض إطارًا للمصلحة العامة التي 
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يسعى املرشع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبياًل هلا »(26).
صفوة القول أنه يتعني أال تتخذ السلطة التقديرية للمرشع للتمييز بني املراكز القانونية املتامثلة بام خيل 
باألســس املوضوعية التي يتعني أن يقوم عليها التمييز املربر دستوريًا وإال أصبحت سلطة حتكمية 

وتعسفية باملخالفة ملبدأ املساواة.

وتأسيسًا عىل ما تقدم ذكره قدرنا إبراز بعضًا من النتائج اجلوهرية وتسليط الضوء عليها ملا يكتنفها 
من أمهية:

- يتعذر جماراة املحكمة فيام وصلت إليه من دســتورية املادة (1/4) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 
2017م بشــأن تنظيم ممارســة حق اإلرضاب يف الوظيفة العمومية، حيث إن النص الترشيعي 
الطعني قد أخل بمبدأ املســاواة املنصوص عليه يف املادة (9) من القانون األســايس الفلسطيني 
املعدل لسنة 2003م وتعديالته، ذلك أنه خص الفئة التي تعلق هبا جمال تطبيقه بمعاملة استثنائية 
ال تســتند إىل أسس موضوعية جاوز هبا ما تقتضيه احلامية املتكافئة بني املراكز القانونية املتامثلة، 
وهى معاملة رتبها عىل واقعة ال يقوم هبا التباين بني مركزين قانونيني. وتتمثل بمنح فئة العاملني 

اإلداريني يف القطاع الصحي باحلق يف ممارسة االرضاب واستثناء باقي موظفي ذات القطاع. 

- مع تسليمنا بأن احلق يف اإلرضاب ليس حقًا مطلقًا ال سيام يف املرافق العامة احليوية واالسرتاتيجية 
التــي تقدم اخلدمات الرضورية للمواطنني، إال إنه ال يوجــد ما يمنع من تقييده، كأن ال يكون 
هناك توقف كامل عن العمل، األمر الذي يفرض ضامن حد أدنى من التشغيل وتقديم اخلدمة، 
بام حيقق التوازن بني حق اإلرضاب ومبدأ انتظام سري املرافق العامة ويسمح إلدارة املرفق سلطة 
حتقيــق هذا التوازن. وهذا ما يطلق عليه »مبدأ التوازن الرضوري بني األمن االجتامعي وحتقيق 
املطالب املهنية«، ال ســيام أن هذا احلل قد أخذت به العديــد من الترشيعات املقارنة نذكر منها 
القانون اجلزائري رقم(-90 02) لعام 1990م املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلامعية يف العمل 
وتســويتها وممارسة حق اإلرضاب، والذي نص يف املادة (37) منه عىل أنه  » إذا كان اإلرضاب 

حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم(114) لسنة 22ق"دستورية" الصادر بتاريخ 2012/5/6م،   26
املحكمة  حكم  وأيضًا:  ص947،   ،13 اجلزء  األول،  املجلد  العليا،  الدستورية  املحكمة  أحكام  جمموعة 
جمموعة  2010/9/26م،  بتاريخ  الصادر  24ق"دستورية"  لسنة  رقم(251)  القضية  يف  العليا  الدستورية 

أحكام املحكمة الدستورية العليا، املجلد األول، اجلزء 13، ص463.
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يمس األنظمة التي يمكن أن يرض انقطاعها التام استمرار املرافق العمومية األساسية، أو يمس 
األنشــطة االقتصادية احليوية أو متوين املواطنني أو املحافظة عىل املنشآت واألمالك املوجودة، 
فيتعني تنظيم مواصلة األنشــطة الرضورية يف شكل قدر أدنى من اخلدمة ...«، كام وقد حددت 
املــادة (38)من ذات القانون جماالت احلد األدنى يف 14 بند من بينها، املصالح االستشــفائية، 

املناوبة ومصالح االستعجاالت وتوزيع األدوية. 

      كام أن حظر املوظف العام من ممارســة حقه يف اإلرضاب يضعه مع الدولة بموضع شــبيه بعقد 
االذعــان يف   القانون املدين، كونه يمثــل احللقة األضعف يف هذه العالقة، باإلضافة إىل أن هذا 
املنع سيساهم يف متكني اجلهة اإلدارية من التعسف يف استعامل حقها فيام إذا أرادت ذلك، وبالتايل 

لن تتاح للموظف وسيلة الدفاع عن حقوقه ومصاحله. 

- إن استدعاء املرشع يف القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق اإلرضاب 
يف الوظيفــة العمومية  للامدة (67) من قانون العمل ومد تطبيقها عىل املوظف العام، ال تتالءم 
وطبيعة أحكام الوظيفة املدنية وفلســفتها، ذلك الختالف القواعد الناظمة للموظف عن تلك 
الناظمة للعامل، فاألخري حتكمه قواعد تعاقدية تتعلق بفض منازعات العمل اجلامعية التي حتكم 
العالقة بينه وبني رب العمل، بينام املوظف العام خيضع لعالقة تنظيمية فيام بينه وبني جهة اإلدارة.   

- إن تربير املحكمة الدستورية العليا واستنادها يف أكثر من موطن يف حيثيات حكمها عىل اصطالح 
»املصلحة العامة« حيمل يف طياته الغمــوض واالهبام، فاملصلحة العامة عبارة مرنة وفضفاضة 
ال تقوم عىل معيار دقيق وحاســم وحمدد، وكان عليها أن تبني فحواها ومدلوالها بشكل جممل 
ومفًصل إذا أرادت أن تســتند إليها، ال ســيام يف ظل ما تتمتع هبا أحكامها من حجية مطلقة يف 

مواجهة سائر سلطات الدولة. 
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احلكم الصادر عن حمكمة العدل العليا
رقم 220 لسنة 2016

اإلنتخابات املحلية«
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التعليق عىل حكم حمكمة  العدل العليا  الصادر يف الدعوى رقم 2016/220 
دعاوى إدارية بتاريخ 2016/10/3

»اإلنتخابات املحلية«

املحامي الدكتور    
حممد عبداهلل الظاهر - األردن

املستدعــــــــــون
 1- مجال حممد حممود املرصي بصفته الشخصية وبصفته ممثال عن القائمة اإلنتخابية كتلة التحرر 
الوطني والبناء املرشحة لعضوية جملس بلدي أم النرص (منطقة شامل غزة) وبصفته أيضا 
ممثاًل عن القائمة اإلنتخابية لكتلة التحرر الوطني والبناء املرشــحة لعضوية جملس بلدي 

بيت حانون (منطقة شامل غزة).
2- مجال صالح حممد اخلريي بصفته الشخصية وبصفته ممثال عن القائمة اإلنتخابية كتلة التحرر 

الوطني والبناء املرشحة لعضوية جملس بلدي مدينة الزهراء (منطقة غزة).
3- حممد عبداحلميد إبراهيم أبو صقر بصفته الشــخصية وبصفته ممثاًل عن القائمة اإلنتخابية 
كتلة التحرر الوطني والبناء املرشحة لعضوية جملس بلدي النصريات (منطقة دير البلح).

املستدعى ضدهم
1- جملس الوزراء الفلسطيني ممثاًل بدولة رئيس الوزراء/ رام اهلل.

2- وزير احلكم املحيل باالضافة اىل وظيفته / رام اهلل.
3- جلنة اإلنتخابات املركزية / رام اهلل.

موضوع الطعـن

1- القرار الصادر عــن جلنة اإلنتخابات املركزية القايض بقبــول اإلعرتاضات املقدمة ضد 
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كتلة التحرر الوطني والبناء املرشحة يف بلدية أم النرص (منطقة شامل غزة) وكتلة التحرر 

الوطني والبناء املرشــحة يف بلدية بيت حانون (منطقة شامل غزة) وكتلة التحرر الوطني 

والبناء املرشحة يف بلدية مدينة الزهراء (منطقة غزة) وكتلة التحرر الوطني والبناء املرشحة 

يف بلدية النصريات (منطقة دير البلح) وشــطب هذه القوائم ومنحها إمكانية إســتئناف 

قــرار جلنة اإلنتخابات املركزية خالل ثالثة أيام من تاريــخ صدور القرار أمام املحكمة 

املختصة رغم علم اجلهات املســتدعى ضدها عدم وجود قضاة رشعيني خمتصيني و/أو 

قضاء رشعي خمتص و/أو حماكم رشعية خمتصة للفصل يف الطعون الواجب تقديمها من 

املستدعيني وفق أحكام املادة (23) من قانون إنتخابات جمالس اهليئات املحلية رقم (10) 

لسنة 2005 وتعديالته، األمر الذي حرم املستدعني من ممارسة حقوقهم التي كفلها هلم 

القانون والدستور.

2- القــرار الصادر عن جملس الوزراء حتت الرقم (17/108/03/م.و/ر.ح) لعام 2016 

بتاريخ 2016/6/21 والذي حدد بموجبه يوم 2016/10/8 موعدا إلجراء إنتخابات 

جمالس اهليئات املحلية وتكليف حلنة اإلنتخابات املركزية بالبدء يف إجراء كافة التحضريات 

والرتتيبات الفنية الالزمة لتنظيم هذه اإلنتخابات يف موعدها املحدد وتكليف وزير احلكم 

املحيل بمتابعة تنظيم وإجراء إنتخابات جمالس اهليئات املحلية بالتنسيق مع جلنة اإلنتخابات 

املركزية نيابة عن جملس الوزراء عىل الرغم من علم اجلهات املســتدعى ضدها عدم توفر 

األجواء واإلمكانيات واآلليات الالزمة ملامرســة أهايل قطاع غزة (املحافظات اجلنوبية) 

بطريقة متفقــة مع األصول والقانون ملثل هذه اإلنتخابات وبالتحديد عدم وجود قضاء 

رشعي وقضاة رشعيني للنظر يف الطعون واإلستئنافات التي ستقدم لدى املحاكم املختصة 

تطبيقــًا لنص املادة (23) من القانون املنوه إليه أعاله إضافة إىل عدم وجود أجهزة أمنية 

ورشطية رشعية يف قطاع غزة لضامن أمن وسالمة العملية اإلنتخابية.

ويف معرض التعليق عىل القرار املشار إليه، ومع كل اإلحرتام للمحكمة املوقرة التي أصدرته، فإننا 

نبدي ما ييل:
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خمترص الوقائـع وأسباب الطعن أوالً 
1. الوقائع:

4. املســتدعون هلم صفة ومصلحة بتقديم هذا الطعن كوهنم يمثلون القوائم اإلنتخابية لكتلة 
التحرر الوطني والبناء التي تقدمت بطلبات الرتشح لكل من بلدية ام النرص (منطقة شامل 
غزة) وبلدية بيت حانون (منطقة شــامل غزة) وبلدية مدينة الزهراء (منطقة غزة) وبلدية 

النصريات (منطقة دير البلح) ضمن املدة املحددة بالقانون.
5. بعد إنتهاء عملية ترشــح وتســجيل القوائم اإلنتخابية لدى جلنــة اإلنتخابات املركزية يف 
املحافظــات اجلنوبية (قطاع غزة) تم فتح باب اإلعرتاضات عىل قوائم املرشــحني بعد 
نرشها ملدة ثالثــة أيام وفق أحكام املادة (22) من قانون اإلنتخابات رقم (10) لســنة 

2005 وتعديالته.

6. جلنة اإلنتخابات املركزية وخالل املدة املحددة بنص املادة (23) من القانون رقم (10) لسنة 
2005 وتعديالته وبإنتهاء املــدة املحددة للبت يف اإلعرتاضات قامت جلنة اإلنتخابات 
املركزية بتاريخ 2016/9/3 بإبالغ املستدعني بشطب القوائم اإلنتخابية التي يمثلوهنا 
نتيجة اإلعرتاضات املقدمة ضدها أو ضد أحد مرشــحيها أو ضد عدد من مرشحيها كام 
أبلغتهم أن بإمكاهنم إســتئناف هذا القرار الصادر عن اللجنة خالل ثالثة أيام من تاريخ 

صدورة أمام املحكمة املختصة.

7. حاول املستدعون ممارسة حقهم القانوين وفق أحكام املادة (23) من القانون رقم (10) لسنة 
2005 وتعديالته أال أهنم مل جيدوا يف منطقتهم أو يف قطاع غزة قضاء رشعيًا خمتصًا أو حماكم 
رشعية خمتصة أو قضاة رشعيني خمتصني لتقديم إســتئنافاهتم أو طعوهنم ضد القرارات 
الصادرة عن جلنة اإلنتخابات املركزية والتي قضت بشــطب القوائم التي يمثلوهنا كون 
حماكم البداية يف قطاع غزة والقضاة العاملني فيها معينني خارج نطاق القانون وبطريقة غري 
رشعية حيث إشغاهلم هلذا املنصب دون تنسيب من جملس القضاء األعىل الرشعي ودون 



61

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

مصادقة عىل تعيينهم من ســيادة رئيس دولة فلسطني وفق ما تتطلبه أحكام املادة (18) 
من قانون السلطة القضائية النافذ، هذا إضافة إىل مجيع التشكيالت القضائية الصادرة عن 
جملس القضاء الرشعي مل تشــمل أي من حماكم البداية وقضاهتا يف قطاع غزة األمر الذي 

حرم املستدعني من ممارسة حقوقهم املقررة بالقانون واملحمية بالدستور.

8. إعامال لصحيح القانون ووفق أحكام املادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 2005 وتعديالته 
فقد كان عىل اجلهات املستدعى ضدها وقبل إصدار القرار بتحديد موعد إجراء اإلنتخابات 
للمجالس املحلية يف كافة أرجاء الوطن ولكي تضمن نزاهة اإلنتخابات وحريتها أن تتأكد 
بأن مجيع اإلجراءات التي تضمن مثل هذه األمور متوافرة وبالتايل كان عليها ويف ســبيل 
ذلك التحقق من مدى توفر البيئة املناســبة إلتاحة الفرصة للمرشحني ملامرسة حقوقهم 

اإلنتخابية وفق ما نص عليه القانون.

أسباب الطعن:
1. القرارات موضوع الطعن يف هذه الدعوى خمالفة لألصول والقانون خمالفة جســيمة انحدر هبا 

إىل درجة اإلنعدام ومشوبة بعيب التعسف يف إستعامل السلطة.

2. القرارات حمل الطعن تشكل مساسًا بوحدة ومستقبل دولة فلسطني وإستقرار السلطات فيها وعىل 
األخص السلطة القضائية واملحاكم وتعطي الرشعية جلهات دخيلة عىل القضاء وعىل األجهزة 
الرشطية واألمنية والتي تم اإلستيالء عليها عن طريق اإلنقالب عىل الرشعية والدستور األمر 

الذي من شأنه أن يعمل عىل تعزيز وجتسيد اإلنقسام بني شطري الوطن ورشعيته.

3. القرارات حمل الطعن فيها جتاهل للحقوق القانونية والدستورية التي كفلها القانون للمستدعني 
وتشكل إعتداء واضحًا عىل هذه احلقوق وإلغاءًا هلا.



62

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

يف النواحي الشكليه للقرار: ثانياً 
من املســتقر قانونــًا وقضاءًا أن النظر يف أي دعوى والفصل فيهــا يتطلب دائام التعرض للنواحي 
الشكلية واملوضوعية وصواًل إىل إصدار القرار الفاصل يف النزاع املعروض، وأن كال الناحيتني حيتل 
أمهية بالغة يتعني مراعاهتا لغايات البت يف النزاع، أما النواحي الشكلية فهي تلك املتعلقة بالقواعد 
اإلجرائية التي حتكم العمل القضائي والتي يتعني إعامهلا وتطبيقها يف النزاع املعروض قبل التطرق 
للقواعــد املوضوعية التي حتكم النزاع، وبعد ذلــك يتم التصدي ملوضوع الدعوى بحيث متارس 
املحكمة ســلطتها يف بحث مرشوعية القرار اإلداري لتنتهي بالنتيجة أما إىل إلغاء القرار املشــوب 

بأحد عيوب القرار االداري، أو إىل تأكيد مرشوعية القرار واحلكم برفض الدعوى.

يف ضوء ذلك ويف جمال احلديث عن القرار أعاله الصادر عن املحكمة العليـــا املوقرة، يتبنّي أنه مل 
يتضمن البحث يف النواحي الشكلية واإلجرائية الواجب إعامهلا ومراعاهتا، حيث مل يرش إىل مسألة 
القبول الشــكيل للطعن املقدم من املستدعيني، من حيث تقديمه ضمن املهلة املحددة قانونًا، كام مل 
تتعّرض املحكمة  إىل تاريخ صدور القرار الطعني وتاريخ تبليغه للمســتدعي حتى يتسنى هلا إختاذ 
القرار املناســب بشأن قبول الطعن شكاًل من عدمه، وال خيفى أن املدد املحددة لتقديم الطعون يف 
القرارات اإلدارية حتمية ومتعلقة بالنظام العام ويرتتب عىل عدم مراعاهتا وجتاوزها سقوط احلق 
يف الطعن بحيث تقيض املـحكمة من تلـقاء نفسها برد الدعوى، إزاء هذه األمهية فقد كان لزامًا أن 
يتعرض احلكم الصادر يف هذه الدعوى إىل مســألة القبول الشكيل بعد التثبت من تقديم الدعوى 

ضمن امليعاد املحدد قانونا.

إضافة إىل ماسبق فقد خىل القرار مدار احلديث من احلكم بالرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة، 
وذلــك خالفًا ملا تقيض بــه األصول واإلجراءات القانونية، فضاًل عن أنــه مل يتضمن بيانًا بكيفية 
صــدورة فيام إذا كان باإلمجاع أو باألكثرية، كام مل يذيل بتوقيع كامل أعضاء اهليئة احلاكمة، وهو ما 

قد حيمل خمالفة أصولية وقانونية مع اإلحرتام.
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يف النواحي املوضوعية للقرار: ثالثاً 
باستقراء القرار رقم 201/220 مدار احلديث، فإنه يالحظ إحتوائه عىل العديد من املوضوعات 
القانونية اهلامة التي غالبًا ما تثار أمام القضاء بشكل عام ويف القضاء اإلداري عىل وجه اخلصوص، 

وهو ما سنقوم بإستعراضة تباعًا من خالل عدة حماور: 

املحور األول: املصلحة والصفة يف الدعوى: 
من املسلم به أنه يشرتط توافر املصلحة لدى رافع الدعوى، ويقال عادة تعبريًا عن هذا املعنى أن ال 
دعوى بغري مصلحة وأن املصلحة هي مناط الدعوى، واملصلحة يف هذا املعنى هي املنفعة التي جينيها 
املدعي من إلتجائه إىل القضاء فهي الباعث عىل رفع الدعوى وهي يف نفس الوقت الغاية املقصودة 
من رفعها، واملصلحة التي يعتد هبا هي املصلحة القانونية بحيث يشرتط أن تكون شخصية ومبارشة 
وأن تكون قائمة وحالة، وحتى تكون املصلحة قانونية، البد أن تستند إىل حق حيميه القانون، وال 
هيم أن تكون املنفعة التي ســتحصل لصاحبها مادية أو معنوية كثرية أو قليلة،  ويشــرتط أن تكون 
املصلحة يف الدعوى متوافرة ويتم تقدير وجودها يوم رفع الدعوى، بمعنى أن تكون حالة وقائمة 
عند إقامة الدعوى وتتواصل حتى الفصل فيها، فإذا إنتفت أثناء السري يف الدعوى يكون مآل هذه 
الدعوى الرفض والرد إلنعدام املصلحة، وبطبيعة احلال فإنه يقصد باملصلحة الشخصية واملبارشة 

أن يكون القائم بالدعوى هو صاحب احلق املوضوعي أو املركز القانوين موضوع الدعوى. 
عالوة عىل وجوب توافر رشط املصلحة، فإنه يتعني عىل القايض حتى يقبل الدعوى أن يتحقق من 
أن املدعي تتوفر فيه الصفة التي ختّوله القيام هبا، وأن املدعى عليه أيضا له صفة يف الدعوى املقامة 
ضده، فرشط الصفة جيب أن يتوفر يف الطالب واملطلوب أي أن تقام الدعوى من ذي صفة عىل ذي 
صفة، ويقصد بالصفة أن يكون صاحب احلق املوضوعي هو القائم بالدعوى، إذ أن إقامة الدعوى 
من قبل شــخص ال صفة له ال يمكن تصحيحه الحقًا حتى بحضور صاحب الصفة، كون إقامة 
الدعوى باطل من أساسه، بمعنى أنه يتعني ملن يقيم الدعوى لطلب ما لغريه من حق، عليه إثبات 
صفته وإال رفضت دعواه، وعىل املحكمة أن تتبنى هذا اإلجراء من تلقاء نفسها وتتعرض له حتى 
ولو مل يطلبه أو يثره اخلصوم، ونشري هنا اىل أن املحكمة عند التحقق من الصفه فإن عليها أن تقوم 
بذلــك قبل الدخول يف موضوع الدعوى، بإعتبار أن األمر يتعلق باخلصومة والتي هي من النظام 
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العام الذي يوجب عىل املحكمة أن تتحرى عنها من تلقاء نفسها ويف أي حال تكون عليه الدعوى، 
وهــو ما خيتلف عن املصلحة التي يكون عىل املحكمة الدخول يف موضوع الدعوى والتحقق عن 

أسانيدها للفصل يف مسألة حتقق املصلحة من عدمه بالنتيجة.
وقد طرح الفقهاء مشــكلة إستقاللية رشط الصفة عن رشط املصلحة فانقسموا إىل إجتاهني، يرى 
إجتاه أول أن ال فرق بني الصفة واملصلحة وأن وجود الرشط األول يغني عن وجود الرشط الثاين، 
بينام يرى اإلجتاه الثاين أن كال الرشطني مستقل عن اآلخر ومن الالزم أن يتوفرا مًعا يف ذات الوقت 
لقبول الدعوى وهو املوقف األسلم، ونشري هنا إىل أنه عادة ما تثري »الصفة« يف جمال القضاء العادي 
جداًل من حيث إندماجها يف »املصلحة«، أم أهنا متثل رشطًا مستقاًل عن رشط املصلحة يلزم توافره 
لقبول الدعوى، ذلك ألن املصلحة يف هذه الدعاوى جيب أن تكون قانونية، تستند إىل حق، بإعتبار أن 
موضوع الدعوى هو املطالبة بحق أو بمركز قانوين أو التعويض عن رضر أصاب حقًا من احلقوق، 
وألنه ال يمكن تصور وجود دعوى التستند إىل حق، كام اليوجد حق دون أن حتميه دعوى، أما يف 
جمال القضاء اإلداري، فقد ذهب بعض القضاء اإلداري يف عدد من الدول إىل القول بإندماج مدلول 
الصفــة واملصلحة يف نطاق دعوى اإللغاء، بحيث تتواجد الصفة كلام وجدت مصلحة شــخصية 
مبــارشة، مادية كانت أم أدبية لرفع دعوى اإللغاء، غري أن غالبية التطبيقات القضائية قد خلصت 
إىل أن الصفــة ختتلف عن املصلحة ويتعني توافرمها جمتمعني لقبول الدعوى، فالصفة تعني إمكان 
رفع الدعوى قانونًا أو الصالحية للرتافع أمام القضاء كطرف يف الدعوى، بإعتبار أن الشخص قد 
يكون ذا مصلحة يف إقامة الدعوى ومع ذلك يمتنع عليه مبارشة الدعوى بنفسه لعدم إكامل أهليته، 
وهو ما يقال يف جمال األشخاص املعنوية التي يكون فيها صاحب املصلحة هو الشخص املعنوي، 

بينام صاحب الصفة هو ممثل هذا الشخص.
وبالرجوع إىل القرار مدار احلديث فإننا نبدي إتفاقنا التام مع ما ذهب إليه عندما عمد إىل إشرتاط 
توافــر املصلحة والصفة وقام بمعاجلة هذه املســألة بناء عىل ذلك، حيث خلــص هذا القرار إىل 
إعتبارالصفة رشط الزم ورضوري يف إقامة الدعوى وهو مســتقل عن رشط املصلحة، مستندًا يف 
ذلك إىل أن املدعني هم من املرشــحني لإلنتخابات بصفاهتم الشــخصية كل ضمن دائرته، كام أن 
كل واحد منهم يمثل قائمته إســتنادًا إىل ما جاء يف املادة االوىل من قانون إنتخابات جمالس اهليئات 
املحلية رقم 10 لسنة 2005  املتضمنة تعريف القائمة اإلنتخابية عىل أهنا (تعني األحزاب السياسية  
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أو احلركات أو اإلئتالفات أو املجموعات التي يشــكلها املواطنون أصحاب حق الرتشيح والذي 
يتم إعتامده لغايات اإلقرتاع)، وأن املادة (14) من ذات القانون قد نصت عىل أن (-1 يتم الرتشيح 
ضمن قوائم إنتخابية عىل أســاس التمثيل النسبي. 2 -تعترب قائمة املرشحني مغلقة، وتكون أسامء 
املرشــحني فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشــح. 3 -يتم تسجيل القوائم التي ترغب يف املشاركة 
يف اإلنتخابات لدى جلنة اإلنتخابات املركزية، وفق األنظمة واإلجراءات والتعليامت التي تضعها 
اللجنة 4 -حيق للقوائم التي سجلت لدى جلنة اإلنتخابات، وفقًا للفقرة (3) من هذه املادة، تسمية 
مرشــحيها واإلشرتاك يف اإلنتخابات حتت اإلسم والشعار الذي ختتاره لنفسها) كام أنه يستفاد من 
املادة (25) من ذات القانون أن املرشــحني الوارد أســامءهم يف القائمة اإلنتخابية يعملون بصفة 
التكافل والتضامن يف كل عمــل يصدر عن هذه القائمة وبالتايل فان لكل واحد من املدعني صفة 

ومصلحة يف إقامة الدعوى .

املحور الثاين:  القرار االداري القابل للطعن باإللغاء هو القرار النهائي: 
إذا كان حمل دعوى اإللغاء دائاًم قرار إداري فأنه يتعني أن يتوافر يف هذا القرار عدة رشوط، فاألول 
يتعلق بصدور القرار جيب أن يكون صادرًا من سلطة إدارية والثاين يتعلق بصدور القرار من سلطة 
إدارية وطنية، والتي جيب أن تكون مســتندة يف إصداره إىل إرادهتا املنفردة ملا تتمتع به من ســلطة 
تقديريــة، بل يتعني باإلضافــة إىل ذلك أن يكون هذا القرار قد صدر هنائيًا يف نشــاط إداري، كام 
جيب أن يكون قرارًا من الناحية الشــكلية أي أن يصدر من سلطة إدارية وكذلك إداريًا من الناحية 
املوضوعية أي وفقًا ملضمونه وفحواه، فضاًل عن أن الشكل هو ركن يف القرار اإلداري، فإذا ختلف 

الشكل أصبح القرار باطاًل إال يف حالة الظروف اإلستثنائية.
وفيام يتعلق بنهائية القرار اإلداري نشري إىل أن القرار اإلداري يوجد عندما تقوم اإلدارة باإلفصاح 
عن إرادهتا املنفردة، عندئذ يكون القرار اإلداري موجودًا، ويشرتط هنا أن يكون هذا القرار اإلداري 
هنائيًا بمعنى أنه يكون قاباًل للتنفيذ دون حاجة إىل أي إجراء الحق، وحتى يكون حماًل لدعوى اإللغاء 
جيب أن يصدر القرار عن ســلطة إدارية متلك ســلطة إصداره بصورة هنائية دون أن يكون بحاجة 
إىل تصديق ســلطة أعىل. أما إذا كان القرار ال يزال غري قابل للتنفيذ برضورة إعتامده أو التصديق 
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عليه من الرئيس اإلداري األعىل أو من جهة إدارية أخرى فأهنا ال يقبل الطعن باإللغاء، أي القرار 
النهائي الصادر عن اإلدارة والذي ينفذ دون احلاجة إىل صدور قرار آخر وأن ال يكون بحاجة إىل 
التظلم أو اإلعرتاض أو اإلستئناف، وهو ما يعد أساسا لقبول الطعون عىل القرارات اإلدارية أمام 
حمكمة العدل العليــا بحيث ال جيوز الطعن يف أي قرار إداري ما مل يكن قرارًا إداريًا هنائيًا، ويتعني 
هنا التفريق بنّي القرار اإلداري يف ذاته وبنّي آثاره الزمنية، فقد يصدر القرار اإلداري هنائيًا وتكون 
آثاره الزمنية حمددة أو مؤقتة، دون أن يكون يف ذلك مساس بصفته كقرار إداري هنائي قابل للطعن 
أمام حمكمة العــدل العليا، وبعبارة أخرى فإن البحث يف اآلثار الزمنية للقرار اإلداري جيب أن ال 
حتمل أثرًا يف وصف القرار اإلداري عىل أنه هنائي وبالتايل قابليته للطعن أمام حمكمة العدل العليا، 
غايــة ما يف األمر أن عــىل املحكمة التحقق من صدور القرار بصــورة هنائية عن أعىل جهة إدارية 
خمتصة بإصداره وعدم وجود أي طريق للطعــن املوازي، حتى يكون قاباًل للطعن أمامها، وعليه 
وحيث ذهب القرار مدار احلديث هذه النتيجة بالنســبة للقرار األول الصادر عن جلنة اإلنتخابات 
املركزية القايض بقبول اإلعرتاضات املقدمة ضد املستدعني،  فيكون قد أصاب كبد احلقيقة، وبني 

عىل أساس قانوين.

املحور الثالث:  إنتفاء طريق الطعن املوازي أو املقابل : 
مؤدي نظرية الطعن املوازي أو املقابل أن القايض اإلداري يســتطيع أن يقيض بعدم قبول الدعوى 
إذا وجــد أنه يمكن لرافع الدعوى أن يقيم دعوى قضائية أخــرى غري دعوى اإللغاء، والتوصل 
إىل النتيجة نفســها التي هتدف إليها دعوى إلغاء القرار املطعون فيه، أو بعبارة أخرى فإنه ال تقبل 
دعــوى اإللغاء ضد قرار إداري أحلق رضرًا بالطاعــن إذا كان بإمكانه اللجوء إىل دعوى قضائية 
أخرى لتحقيق ذات النتائج التي حتققها دعوى اإللغاء، مع مالحظة أن قرار القايض يف هذه احلالة 
يتصل برشوط قبول الدعوى وليس بقواعد اإلختصاص، ومن ثم فأنه يقيض بعدم قبول الدعوى 

ال بعدم اإلختصاص بالنزاع. 
وعىل ذلك فإن األســاس احلقيقي هلذه النظرية يكمن يف قاعدة قانونية أولية تتمثل يف أن (اخلاص 
يقيد العام) والتي متنح القواعد القانونية اخلاصة األولوية جتاه القواعد العامة، ومن ثم فعندما ينظم 
القانون طريقًا قضائيًا خاصًا فأن قضاء اإللغاء الذي خيتص به القضاء اإلداري يمثل القضاء العام، 
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وتبعا لذلك ال يكون خمتصًا عند تنظيم املرشع طريقا أخر للطعن يف بعض القرارات اإلدارية.
وبالعودة إىل القرار مدار احلديث نجد أن املحكمة املوقرة مصدرة القرار قد أصابت صحيح القانون 
فيــام خلصت إليه من نتيجة مؤداها رد الطعن يف القرار الطعني األول القايض بقبول اإلعرتاضات 
املقدمة ضد املســتدعني وشطب قوائمهم ومنحها إمكانية إستئناف قرار جلنة اإلنتخابات املركزية 
خالل ثالثة أيام مــن تاريخ صدور القرار أمام املحكمة املختصة، وذلك لوجود طريق طعن آخر 
يّمكن املستدعني من إقامة دعوى قضائية أخرى أمام املحكمة املختصة وإمكانية التوصل إىل النتيجة 
نفسها التي هتدف إليها دعوى اإللغاء وذلك إستنادًا ملنطوق املادة (23) من قانون إنتخابات جمالس 
اهليئات املحلية رقم 10 لســنة 2005  والتي تنص عىل أن تصدر اللجنة قراراهتا يف اإلعرتاضات 
املقدمة إليها خالل ثالثة أيام من تاريخ إنتهاء مدة تقدميها، وتكون قراراهتا قابلة لإلســتئناف أمام 

املحكمة املختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها.

املحور الرابع:  دعوى اإللغاء تقام ضد مصدر القرار دون غريه : 
من املسلم به أن دعوى اإللغاء ليست دعوى خصوم باملعنى املّتفق عليه يف الدعاوى العادية، وإّنام 
هي يف احلقيقة إختصام للقرار اإلداري املعيــب ذاته، وهذه الطبيعة العينية لدعوى اإللغاء رّتبت 
نتيجة هاّمة، وهي توجيه اخلصومة إىل اجلهة مصدرة القرار أو من يمثلها، لذلك فإّن توجيه اخلصومة 
إىل جهة غري تلك اجلهة يكون توجيها عىل غري خصم، ويؤدي إىل رد الدعوى شــكاًل، عىل إعتبار 

أّن دعوى اإللغاء توّجه إىل اجلهة التي أصدرت القرار املعيب التي متلك حق إلغائه أو تعديله.

ويمّيز عادًة بني حالة صدور القرار اإلداري من جهة إدارية تتمتع بالشخصية اإلعتبارية، ويف هذه 
احلالة ترفع الدعوى عىل ممثل الشــخص املعنوي العام، أما يف حالة صدور القرار من جهة إدارية 
ال تتمتع بالشــخصية اإلعتبارية فإّن توجبه الدعوى يكــون إىل الوزير أو من يمّثل اجلهة اإلدارية 
قانونــًا، وتفريعًا عليه فإّن الوزير يمّثل الدولة بالنســبة إىل اإلدارات التابعة له، وبطبيعة احلال فإن 
مسألة اخلصومة تعد من النظام العام التي جيوز للمحكمة إثارهتا من تلقاء نفسها يف أي وقت ولو 

مل يثرها اخلصوم.
وبالعودة إىل القرار حمل التعليق، فإننا نبدي إتفاقنا التام مع ما ذهب إليه يف معاجلته ملسألة اخلصومة 
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بالنســبة للقرارالثاين الطعــني، وذلك عندما خلص إىل رد الدعوى عن املســتدعى ضدمها الثاين 
والثالــث وزير احلكم املحيل باإلضافة إىل وظيفته وجلنة اإلنتخابات املركزية، كوهنام مل يصدرا و /

أو يشاركا يف إصدار القرار املطعون وما يستتبع ذلك من إعتبار خماصمتهام يف هذه الدعوى يف غري 
حملها ووجوب رد الدعوى عنهام لعدم اخلصومة.

       املحور اخلامس:  سلطة القضاء اإلداري يف تعديل القرار اإلداري: 
أكد القضاء اإلداري يف مســلكه العام عىل اإللتزام باحلدود التقليدية التي ترد عىل ســلطة قايض 
اإللغاء  إزاء  القرار اإلداري املطعون فيه، إذ أن القاعدة العامة تقيض أن ســلطة قايض اإللغاء جتاه 
القــرار اإلداري املطعون فيه تقترص عىل اإللغــاء أو رد الطعن، حيث كانت تلك احلدود تعود إىل 
مبدأ الفصل بني الســلطات، األمر الذي أدى إىل أضعاف دور قايض اإللغاء، لذا حرصت بعض 
الترشيعات عىل أجياد نوع من التوازن بني السلطتني اإلدارية والقضائية من أجل تركيز سلطة قايض 
اإللغاء، وذلك بمنح القضاء اإلداري صالحية تعديل القرار اإلداري املطعون فيه، بإحداث تغيري 
فيــه حيول من دون إهنائه أو إزالة آثاره وبام ال يمس جوهره، بمعنى أن يقوم التعديل عىل أســاس 
أحداث تغيري يف جزء من حمل القرار اإلداري من دون أن يشــتمله بأكمله ليحول من دون إهنائه، 
ويمكن القول بأن تعديل القرار اإلداري من حيث أسلوب إجرائه قد يكون تعديل إجيايب أوتعديل 
سلبي، أما التعديل اإلجيايب فإنه جيري باستحداث آثار تؤدي إىل إحداث تغيري يف بعض آثار القرار 
اإلداري من دون األخرى، وهو يتضمن شــقني، األول يتمثل بإلغاء غري مبارش يرد عىل جزء من 
القرار اإلداري، أما الشق الثاين فهو استحداث آثار تؤدي إىل تعديل بعض آثار القرار اإلداري من 
دون األخر، وأما التعديل السلبي للقرار اإلداري فيتم باإللغاء املبارش جلزء من القرار من دون أن 

يشتمله بأكمله.
وهبذا املعنى جاء قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني لسنة 2001 من خالل املادة 
(291) ليمنح حمكمة العدل العليا صالحية  تعديل القرار اإلداري املطعون فيه، حيث نصت عىل 
أن (تصدر املحكمة حكمها عىل وجه الرسعة يف الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار املطعون 
فيه أو بتعديله مع ما يرتتب عىل حكمها من آثار قانونية)، وهو منهج يؤكد حرص املرشع عىل تأكيد 
احلامية الكاملة ملبدأ املرشوعية، ويؤدي إىل تقوية ســلطة القايض اإلداري وتعزيز دوره يف إحداث 
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تغيري يف القرار اإلداري املطعون فيه عىل نحو حيول دون إهنائه أو إزالة آثاره وبام ال يمس جوهره، 
ونشــري هنا إىل إتفاقنا مع ما ذهــب إليه القرار مدار البحث عندما خلــص إىل تنفيذ القرار الثاين 
الصادر عن جملس الوزراء بإجراء اإلنتخابات يف كافة اهليئات املحلية يف أرجاء فلســطني باستثناء 
قطاع غزه، نظرًا للوضع القضائي القائم بســبب اإلنقسام الذي أوجد جسمني قضائيني األول يف 
الضفة الغربية والثاين يف قطاع غزة، وألن القرار الطعني مل يتضمن أية إشارة إىل املحكمة املختصة 
(حمكمة البداية) التي تفصل يف اإلعرتاضات اإلنتخابية يف قطاع غزة، وترك األمر دون بيان املرجع 
القضائي املختص فيام إذا كان املحاكم التي تتمتع باملرشوعية القانونية املعينون وفق أحكام السلطة 
القضائية رقم (1) لســنة 2002 وخاصة املادة (18) منه  أم املحاكم املتواجدة حاليًا يف قطاع غزة 
والتي مل ُتشكل بموجب قانون السلطة القضائية وال متلك الصالحية يف إصدار األحكام كونه مل يتم 
تشكيلها وتعيني قضاهتا وفق أحكام املادة 18 من قانون السلطة القضائية، وتبعًا لذلك إلستحالة 
إمتام اإلنتخابات يف قطاع غزة بسبب الوضع القضائي القائم املذكور،عىل إعتبار أنه ال جيوز لإلدارة 
أن تــرتك أمر اإلنتخابات يف قطاع غزة معلقًا، وذلــك إنطالقا من احلرص عىل األوضاع اإلدارية 
والقانونية وســالمة املواطنني، وحفاظًا عىل السلم االهيل وعدم التوسع يف النزاعات واإلنشقاق، 
وتوفري الطمأنينة بني أفراد الشــعب الواحد ولعدم ضياع فرصــة إمتام اإلنتخابات وحق املواطن 

الرشعي فيها ألن ضياع فرصة اإلنتخابات هو ضياع املصلحة العامة .
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تعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا يف القضية رقم 220  لسنة 2016   

حممد عبد الفتاح عبد الرب
ُمستشار ُمساعد بمجلس الدولة املرصي

     أقام امُلدعون الدعوى موضوع التعليق أمام حمكمة العدل العليا برام اهلل بصفتهم الشخصية وبصفتهم 
ممثلني عن القائمة اإلنتخابية لكتلة التحرر الوطني والبناء، وذلك يف خصوص اإلنتخابات التي كان 
من امُلزمع إقامتها إلختيار أعضاء بعض املجالس البلدية بقطاع غزة، ضد كل من رئيس جملس الوزراء 

الفلسطيني ووزير احلكم املحيل ورئيس جلنة اإلنتخابات املركزية، وذلك طعنًا عىل قرارين إثنني:
     األول: قــرار جلنة اإلنتخابات املركزية بقبول اإلعرتاضات امُلقدمة ضد مرشــحي كتلة التحرر 
الوطني والبناء وشــطب قوائمها، مع منحها إمكانية إســتئناف قرار هذه اللجنة خالل ثالثة أيام 
من تاريخ صدور القــرار أمام املحكمة املختصة، رغم علم املطعون ضدهم بصفاهتم عدم وجود 
تشكيل قضائي يتمتع بالرشعية خُمتص بالفصل يف هذا اإلستئناف عماًل باملادة رقم (23) من قانون 
إنتخابات جمالس اهليئات املحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديالته(27)؛ كون حماكم البداية بقطاع 
غزة والقضاة العاملني هبا ُمعينني خارج نطاق القانون وبطريقة غري رشعية؛ حيث شغلوا مواقعهم 
القضائية دون تنسيب من جملس القضاء األعىل ودون ُمصادقة عىل تعيينهم من رئيس دولة فلسطني 
وفقًا لنص املادة (18) من قانون الســلطة القضائية رقم (1) لســنة 2002(28)، األمر الذي َحَرم 

املدعني يف النهاية من ممارسة حقوقهم التي كفلها هلم القانون والدستور.
    الثــاين: قرار جملس الوزراء بتحديد موعد إجراء إنتخابات جمالس اهليئات املحلية وتكليف جلنة 
اإلنتخابات املركزية بالبدء يف إجراء كافة التحضريات والرتتيبات الالزمة لتنظيم هذه اإلنتخابات، 
وتكليف وزير احلكم املحيل بمتابعة تنظيم وإجراء اإلنتخابات بالتنسيق مع جلنة اإلنتخابات املركزية 
نيابة عن جملس الوزراء، رغم علم املطعون ضدهم بصفاهتم عدم توفر الظروف املالئمة ملامرســة 

تنص هذه املادة عىل أن »تصدر اللجنة قراراهتا يف االعرتاضات املقدمة إليها خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاء   27
مدة تقديمها، وتكون قراراهتا قابلة لالستئناف أمام املحكمة املختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها.«

تنص هذه املادة عىل أن »يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء عىل   28
تنسيب من جملس القضاء األعىل وفقًا ملا ييل: ...« 
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أهايل قطاع غزة (املحافظات اجلنوبية) هلذه اإلنتخابات بطريقة تتفق مع األصول والقانون، وحتديدًا 
عدم وجود قضاء رشعي وقضاة رشعيني للنظر يف الطعون واإلستئنافات التي ستقام أمام املحاكم 
املختصة تطبيقًا لنص املادة (23) املشار إليها، عالوة عىل عدم وجود أجهزة أمنية ورشطية رشعية 

بقطاع غزة تضمن أمن وسالمة سري العملية اإلنتخابية.
     وبالنسبة للقرار األول فقد إرتأت املحكمة أنه من امُلستقر عليه أنه ُيشرتط  لقبول دعوى اإللغاء 
أمام حمكمة العدل العليا أن توجه ضد قرار إداري هنائي، وبام أن القرار املطعون فيه األول هو قرار 
قابل لإلستئناف أمام املحكمة املختصة فهو غري هنائي وال يقبل الطعن عليه أمام حمكمة العدل العليا.
   أما عن القرار الثاين فقد أشارت املحكمة إىل أنه صادر عن جملس الوزراء الفلسطيني، وحيث أن 
دعــوى اإللغاء ُتقام ضد ُمصِدر القرار اإلداري دون غريه كونه اخلصم احلقيقي يف دعوى اإللغاء، 
وبام أن اخلصومة من النظام العام جيوز للمحكمة إثارهتا من تلقاء نفســها وبام أن املطعون ضدمها 
الثــاين والثالث - وزير احلكم املحيل ورئيس جلنة اإلنتخابات املركزية - مل ُيصدرا أو يشــرتكا يف 

إصدار القرار املطعون فيه فتكون خُماصمتهام يف هذه الدعوى يف غري حملها.
     وانتهــت املحكمــة بمنطوق حكمها إىل تنفيذ قرار جملس الــوزراء بإجراء اإلنتخابات يف كافة 
نتها بحيثيات قضائها(29)،  اهليئات املحلية يف أرجاء الوطن فيام عدا قطاع غزة لألســباب التي َضمَّ
وعدم قبول الدعوى بالنســبة للمطعون ضدمها الثاين والثالــث لعدم صحة اخلصومة (أي لعدم 

وجود صفه هلام يف امُلطالبة القضائية). 
...

     وبقراءتنا للحكم موضوع التعليق تراءى لنا التعقيب عليه من زوايا ثالث، األوىل تتعلق برشح 

جسمني  أوجد  قد  االنقسام  بسبب  فلسطني  يف  حاليًا  القائم  القضائي  الوضع  أن  احلكم  حيثيات  يف  جاء   29
قضائيني، األول يف الضفة الغربية والثاين يف قطاع غزة، ومل يتضمن القرار املطعون فيه أية إشارة إىل املحكمة 
املختصة (حمكمة البداية) التي تفصل يف االعرتاضات االنتخابية يف قطاع غزة، واكتفى فقط بالنص عىل مواد 
ثالثة مل يرد فيها املرجع القانوين املختص للبت يف القرارات الصادرة عن جلان االعرتاض وترك األمر دون 
إيضاح أو بيان ملن يكون هذا االختصاص  القضائي، أهو للمحاكم التي تتمتع باملرشوعية القانونية وقضاهتا 
املعينني وفق أحكام السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وخاصة املادة (18) منه، أم للمحاكم املتواجدة 
حاليًا يف قطاع غزة والتي مل ُتشكل بموجب قانون السلطة القضائية وال متلك صالحية إصدار األحكام ألنه مل 
يتم تشكيلها وتعيني قضاهتا وفق أحاكم املادة (18) من قانون السلطة القضائية. وانتهت املحكمة إىل أن هذا 

الوضع القضائي متخض عنه استحالة إمتام االنتخابات بقطاع غزة.
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وإيضاح معنى هنائية القرار اإلداري كرشط سابق عىل إمكانية الطعن عليه قضائيًا - وقفًا أو إلغاًء، 
والثانية تتصل بمسألة حتديد دائرة اإلختصام من حيث صفة اخلصوم امُلدعى عليهم - حتديدًا فكرة 
اإلختصــام التبعي، والثالثة كيفية الطعن عىل القرار اإلداري الذي تشــكلت اهليئة القضائية التي 

إختصها القانون بنظره تشكياًل معيبًا بعيب زال معه وجودها.

أوالً: هنائية القراراإلداري
     قبــل النعي عىل أي قرار أمام القضــاء اإلداري يتعني التحقق من توافر عدة أوصاف منطقية به 
كصدوره عن أحد أشــخاص القانون العام، وأن يكون القرار املطعون عليه هنائيًا. وإشرتاط هنائية 
القرار اإلداري تعني أنه ال يلزم لنفاذه التصديق عليه من ســلطة إدارية أخرى حتى يرسي مفعوله 

يف ترتيب اآلثار القانونية التي َقَصد إليها ُمصِدره. 
    ويف هذا املعنى ذهبت املحكمة اإلدارية العليا إىل أنه ال يكفي لتوافر صفة النهائية للقرار اإلداري 
أن يكون صادرًا من صاحب إختصاص بإصداره، بل ينبغي أن يقصد ُمصِدره الذي يملك إصداره 
حتقيق أثره القانوين فورًا ومبارشة بمجرد صدوره، وأال تكون ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه، وإال 
كان بمثابة إقرتاح أو إبداء رأي ال يرتتب عليه األثر القانوين للقرار اإلداري النهائي (املحكمة اإلدارية 
العليا ىف الطعن رقم 32184 لسنة 56 ق.عليا ، جلسة 2014/1/22)(30). ويف ذات املعنى قضت 
بأن وصف النهائية ال يفيد ســوى إستنفاد اللجنة ســلطاهتا بالنسبة ملا تصدره من قرارات، وعدم 
خضوع تلك القرارات لتصديق ســلطات أعىل (املحكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم 10714 
لسنة 48 ق.ع - جلسة 2010/1/23)(31). وقضت أيضًا بأن املقصود بالنهائية هو أن القرار ال 
خيضع للتصديق من ســلطة إدارية عليا وأن يكون قاباًل للتنفيذ بمجرد صدوره (املحكمة اإلدارية 

العليا ىف الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق.ع - جلسة 1998/2/22)(32).
     وال يصعــب تربير لزوم وصف هنائية القرار حتى يمكــن الطعن عليه قضائيًا وذلك بمراجعة 
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تعريف القرار اإلداري كام اســتقر عليه القضاء اإلداري بحسبانه إفصاحًا من اجلهة اإلدارية بام هلا 
من سلطة بمقتىض القوانني واللوائح عن إرادهتا امُللِزمة بقصد إحداث أثر قانوين معني - قد يكون 
إنشاء مركز قانوين لفرد أو عدة أفراد أو تعديله أو إلغائه؛ إذ ال يتصور أن ينهض املدعي للنعي عىل 
قــرار - باألحرى إقرتاح أو مرشوع قرار - مل يكتمل بنــاؤه بعد، ومل ينفذ - لذلك - يف حقه، ومل 
يؤثــر - من ثم - يف مركٍز قانوين له، بحيث تتوافر له مصلحة قانونية يف الطعن عليه، فإن فعل فال 

مفر من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أواهنا. 
     إال إنه ومع ما تقدم، فقد َدَرج القضاء اإلداري عىل قبول دعاوى اإللغاء املوجهة ضد القرارات 
اإلدارية غري النهائية إذا اكتســبت هذا الوصف أثناء نظر الدعوى، إقتصادًا للوقت واجلهد، ما دام 
قــد حتقق للقرار وصف النهائية قبل الفصــل فيها، ويف ذلك ذهبت املحكمة اإلدارية العليا إىل أن 
املســتقر عليه أن اخلصومة يف دعوى اإللغاء هي خصومة عينية مناطها إختصام القرار اإلداري يف 
ذاته إستهدافًا ملراقبة مرشوعيته، وملا كان القرار اإلداري عىل هذا النحو هو موضوع اخلصومة وحملها 
يف دعوى اإللغاء فإنه يتعني أن يكون القرار قائاًم ومنتجًا آلثاره عند إقامة الدعوى، فإذا ختلف هذا 
الرشط كانت الدعوى غري مقبولة، وإستثناء من ذلك استقر قضاء هذه املحكمة عىل قبول الدعوى 
إذا اكتسب القرار املطعون فيه صفة النهائية أثناء سري الدعوى، وهذا اإلستثناء مناطه مرور بعض 
القرارات اإلدارية بعدة مراحل متهيدية قبل أن تصري هنائية بإعتامدها من السلطة املختصة (املحكمة 

اإلدارية العليا يف الطعن رقم 420 لسنة 37 ق.ع - جلسة 1994/1/4)(33).
    بل وامتدادًا لإلســتثناء الســابق - ولــذات العلة - فقد قررت املحكمــة اإلدارية العليا أنه إذا 
أضحى القرار اإلداري هنائيًا يف مرحلة الطعن أمامها، رغم عدم توافر هذا الوصف له أمام حمكمة 
أول درجة، فإن ذلك حيول دون القضاء بعدم قبول الدعوى، تأسيســًا عىل أنه إذا كان الطعن أمام 
املحكمة اإلدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته عليها، فتعترب الدعوى ما تزال مطروحة وقائمة أمام 
القضاء، لذلك فإن صريورة القرار املشــار إليه هنائيًا والطعن مطروح عىل هذه املحكمة حيول دون 
احلكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان (املحكمة اإلدارية العليا ىف الطعن رقم 522 لســنة 

27 ق.ع - جلسة 1983/12/3)(34).
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ثانيًا: اإلختصام التبعي يف الدعوى اإلدارية
     يعــد توافر الصفة يف املتقاضني من أبجديات إجراءات التقايض التي ال يمكن جتاوزها عمومًا. 
ويف جمال التقايض اإلداري بالذات، وبحسبان أن املدعي يف الغالب األعم من احلاالت يكون فردًا 
تأثر مركزه القانوين بســلوك إجيايب أو سلبي للجهة اإلدارية امُلدعى عليها، فال حمل مُلطالبٍة ال صفة 
للمدعي فيها وإن كان له مصلحة تتعلق هبا(35)، كام أنه ال موطأ مُلطالبة الشخص العام املدعى عليه 

بإحداث أثر قانوين إذا مل يكن صاحب إختصاص بذلك. 
     ويف هذا املعنى ذهبت املحكمة اإلدارية العليا إىل أن املقصود بالصفة يف الدعوى امُلكنة القانونية 
للشــخص للمثول أمام القضاء يف الدعوى، كمدٍع أو مدعى عليه، والصفة يف الدعوى بالنســبة 
للفرد هي كونه أصياًل أو وكياًل أو ممثاًل أو وصيًا أو قياًم، وهي بالنسبة للجهة اإلدارية، سواء كانت 
مدعية أو مدعًى عليها: صاحب اإلختصاص يف التعبري عن اجلهة اإلدارية، أو الشــخص املعنوي 
العام املدعي، أو املتصل بالدعوى موضوعًا، والذي تكون له القدرة الواقعية والقانونية عىل القيام 
هبا، أو مواجهتها قانونًا بتقديم املستندات والدفاع والدفوع، وماليًا بالتنفيذ (الطعنان رقام 11935 
و14281 لســنة 54 ق.ع - جلسة 2014/1/18) [ُمشار إليه بمجموعة املبادئ القانونية التي 
قررهتا املحكمة اإلدارية العليا يف ربع قرن (الفرتة من 1991/10/1 إىل 2016/9/30) (اجلزء 

الثاين) صـ1355، 1356].
     وعىل كل حال يقع عىل عاتق املحكمة َضْبط دائرة اإلختصام وذلك بإخراج الشخص العام الذي 
ال تتوافــر فيه الصفة الالزمة مُلطالبته يف الدعوى. فــإذا كان صحيحًا أن املحكمة تتقيد يف قضائها 
بنطاق الدعوى املطروحة عليها من حيث خصومها، فال جتاوز أطرافها باحلكم لشــخص أو عىل 

املصلحة  تكن هذه  مل  إذا  فيها، وذلك  له صفة  تتوافر  لكن ال  الدعوى  إقامة  للمدعي مصلحة يف  يتوافر  قد   35
شخصية ومبارشة، ويف ذلك تقول املحكمة اإلدارية العليا أنه ُيشرتط لقيام املصلحة أن تكون هناك مصلحة 
قانونية، أي حق أو مركز قانوين هتدف الدعوى إىل محايته، وأن تكون املصلحة شخصية ومبارشة، وهو ما 
ُيعرب عنه كرشط مستقل باسم (الصفة)، ويعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب احلق أو املركز القانوين 
إليه  [ُمشار   (2014/3/1 جلسة   - ق.ع   58 لسنة   20529 رقم  (الطعن  به  امُلدعى  احلق  عىل  امُلعَتَدى 
إىل   1991/10/1 (الفرتة من  العليا يف ربع قرن  املحكمة اإلدارية  التي قررهتا  القانونية  املبادئ  بمجموعة 

2016/9/30) (اجلزء الثاين) صـ1349].



75

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

شــخص غري ممثل فيها متثياًل صحيحًا(36)، إال إهنا متتلك سلطة، بل جيب عليها وفقًا للرأي الغالب 
يف القضــاء اإلداري(37)، أن تتحقق من صفة اخلصــوم لتعلق ذلك بالنظام العام. ويف ذلك تقول 
املحكمــة اإلدارية العليا أنه يلزم لصحة اخلصومة القضائية أن تكون موجهة من صاحب الشــأن 
نفســه، أو من صاحب الصفة يف متثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا، فالتحقق من صفة اخلصوم أمر 
جوهري يتصل بالنظام العام للتقايض، وبصفة خاصة بالنســبة للدعاوى اإلدارية، وعىل املحكمة 
التصدي له من تلقاء نفسها (الطعن رقم 5117 لسنة 58 ق.ع - جلسة 2016/1/6) [ُمشار إليه 
باملجموعة السابقة - صـ1370]، بل ويف أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو أمام املحكمة اإلدارية 
العليا (الطعنان رقام 12793 لســنة 48 ق.ع و2585 لســنة 49 ق.ع - جلسة 2009/2/4) [

ُمشار إليه باملجموعة السابقة - صـ1371].
     وإذا كان ما تقدم أمرًا منطقيًا تفرضه طبائع األمور، فإن ثمة تساؤل عن حدود رشط الصفة بالنسبة 
للجهة اإلدارية املدعى عليها؛ بعبارة أوضح ونظرًا لتدرج دوالب العمل اإلداري وقيامه بشــكل 
أسايس عىل سلطة رئاسية عليا تدنوها سلطات أخرى تتدرج - كذلك - فيام بينها، فإن السؤال عن 
ذلك املدى الذي ينبغي أن يصل إليه املدعي يف حتديد من خياطبه بدعواه يكون أمرًا مفهومًا؛ إذ جيب 
أن جيتهد املدعي وســعه يف حتديد دائرة االختصام بأكرب قدر من الدقة؛ فمن وجٍه أوٍل ال جيب أن 
تتقلص هذه الدائرة عمن جيب أن يستهدف املدعي إلزامهم بام يطالب به قضائيًا - سيام الدرجات 
الُعليا يف املسار اإلداري، ومن وجٍه أخٍر ال يسوغ أن ُيطلب من املدعي عقد لواء اخلصومة ضد كل 

من تربطه صلة هبذه امُلطالبة - سيام الدرجات الُدنيا من هذا املسار.
     وُيفهم مما تقدم أنه ال مانع من اختصام من يمتد إليه أثر احلكم وذلك عند امُلطالبة بتنفيذه، فقد 
خيتصم املدعي الرئيس اإلداري ُمصِدر القرار نفسه فضاًل عن املستويات األدنى املسئولة عن تنفيذ 
هذا القرار يف مواجهة املدعي بحيث يكون احلكم الصادر ضد ُمصِدر القرار ُحجة ُمبارشة عليها.

      ويف هــذا املعنى فمن املقرر ىف قضاء املحكمة اإلدارية العليا أن دائرة اإلختصام يف الدعوى قد 

(الطعن رقم 27402 لسنة 55 ق.ع - جلسة 2015/3/24) [ُمشار إليه باملجموعة السابقة - صـ1373].  36
ثمة اجتاه قضائي مهجور يرى أن الدفع برفع الدعوى عىل غري ذي صفة جيب أن يدفع به اخلصم صاحب   37
املصلحة فيه (الطعن رقم 2756 لسنة 37 ق.ع - جلسة 1996/3/19) [ُمشار إليه باملجموعة السابقة - 

صـ1372].
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متتد لتشــمل من تربطهم عالقة بموضوع اخلصومة حتى يصدر احلكم يف مواجهتهم تفاديًا لآلثار 
املرتتبة عىل احلجية النســبية لألحكام، وهؤالء يكون إختصامهم تبعًا وليس أصاًل بحسباهنم غري 
ـ جلسة 2003/11/22)  املعنيني باخلصومة أصاًل (الطعنان رقام 4855 و4946 لسنه 42 ق.عـ 
[ُمشار إليه باملجموعة السابقة - صـ1356]، بعبارة أخرى فإن دائرة اإلختصام قد متتد لغري صاحب 
الصفة األصيل بالتبعية ملن له صلة بالنزاع، حتى يكون احلكم الصادر فيها حجة عليه (الطعن رقم 
41/1238 ق.ع - جلسة 2003/4/5) [ُمشــار إليه باملجموعة السابقة - صـ1356]. وكذا 
قضت بتوافر رشط الصفة يف الدعوى يف حق من يتوىل تنفيذ القرار ولو مل يكن هو من أصدره (الطعن 
رقم 44/7002 ق.ع - جلســة 2000/12/3) [ُمشار إليه باملجموعة السابقة - صـ1357]. 
ومــن املقرر أيضًا أنه إذا كان إختصام املدعى عليه قد جاء بصفة تبعية إىل جانب إختصام صاحب 
الصفة األصلية، وأن املدعي اســتهدف من ذلك أن يكون للحكم الذي يصدر لصاحله حجية يف 
مواجهته فيلتزم بتنفيذه، فعندئــذ ال تثريب عىل املدعي يف ذلك ما دام قد إختصم صاحب الصفة 

األصلية يف النزاع (الطعن رقم 7019 لسنة 45 ق.ع - جلسة 2006/1/28)(38).

ثالثًا: احَلّل القانوين عند تعذر اللجوء إىل املحكمة املختصة 
     حترص الدساتري املختلفة عىل التأكيد عىل َحْظر حتصني أعامل اجلهات اإلدارية من رقابة القضاء 
إعاماًل ملبدأ ســيادة القانون وصونًا للحق الدســتوري لألفراد يف التقايض(39). ومن ثم فلكل نزاع 
قانوين قضاء خيتص بنظره والفصل فيه. ولكن ما هو احلل القانوين إذا ما اســتحال اللجوء إىل هذا 

القضاء لعيب جوهري أصاب تشكيل اهليئة التي متثله وانسلخت عنها معه الصفة القضائية!
     إن أول حل قد يتبادر إىل ذهن املدعي هو اللجوء إىل املحكمة ذات التشــكيل املعيب باعتبارها 
أمــرًا واقعًا، وبصدور احلكم يملك كل صاحب مصلحة النعي عليه أمام املحكمة األعىل (حمكمة 
الطعن)، التي سيتحتم عليها يف هذه احلال أن تقيض ببطالن احلكم وانعدام آثاره، لتتصدى بنفسها 

 .http://www.tashreaat.com (ترشيعات) مُلراجعة احلكم السابق ُيمكن زيارة موقع البوابة القانونية  38
تنص املادة (30) من القانون األسايس الفلسطيني عىل أن »التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل   39
الفصل يف  بام يضمن رسعة  التقايض  إجراءات  القانون  وينظم  الطبيعي،  قاضيه  إىل  االلتجاء  فلسطيني حق 

القضايا.
حيظر النص يف القوانني عىل حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. ..«. 
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لنظر املوضوع كمحكمة أول درجة، لعدم وجود حمكمة أول درجة ُيمكن إعادة الدعوى إليها مرة 
أخرى.

      واقتصادًا لإلجراءات وكسبًا للوقت واجلهد قد يلجأ املدعي رأسًا إىل الدرجة األعىل عىل سلم 
التقايض، أي حمكمة الطعن، لتتوىل بنفسها الفصل يف موضوعه. 

     ولكن يعيب احَللَّني الســابقني تصادمهام مع أصــل من أصول التقايض وهو مبدأ التقايض عىل 
درجتــني، والذي يتيح خلارس الدعوى فرصة أخرى يف َعْرض طلباته أمام قضاة أخرين أكثر خربة 

ه حيصل عىل الرتضية القضائية التي مل تقض له هبا حمكمة أول درجة. َعلَّ
     ولــكل ما ســبق، يبدو أن احلل األقرب للدقة هو اللجــوء إىل حمكمة أخرى توازي يف الدرجة 
املحكمــة صاحبة االختصاص األصيل، والفرض هنا أن هذه املحكمة ختتص والئيًا ونوعيًا بنظر 
النزاع ولكن ال ختتص به مكانيًا (حمليًا). وينسجم هذا احلل مع أصول العمل القضائي الذي يأبى 
- كقاعدة - أن تكون ملحكمة أول درجة الكلمة النهائية يف النزاع القانوين دونام إتاحة ثمة وسيلة 
لتصحيح أي خطأ قد تقع فيه. ويدعم األخذ باحلل الســابق حقيقة أن قواعد اإلختصاص املحيل 
ليســت من النظام العام، فال تقيض املحكمة بعدم إختصاصها حمليًا من تلقاء نفسها، فضاًل عن أن 

خمالفة هذه القواعد ال يصح بذاته سببًا للقضاء ببطالن احلكم(40).
...

     وبتطبيق ما تقدم من مبادئ عىل قضاء حمكمة العدل العليا موضوع التعليق نعتقد أواًل أن املحكمة 
مل حيالفها التوفيق عندما أعرضت عن بحث الطعن عىل القرار األول، بقالة أن قرار جلنة اإلنتخابات 
املركزية بقبول اإلعرتاضات املقدمة ضد مرشحي كتلة التحرر الوطني والبناء قرار إداري غري هنائي 
إلمكان اإلســتئناف عليه أمام املحكمة املختصة، ومن ثم تنحرس عنه واليتها يف نظر طلب إلغائه. 
فهذا القول خيالف مفهوم هنائية القرار اإلداري كرشط للطعن عليه باإللغاء؛ فنهائية القرار اإلداري 
تعني إستنفاد آخر حلقات إصداره عىل املسار اإلداري داخل إطار السلطة التنفيذية نفسها، بحيث 
تنفذ آثاره يف مواجهة املخاطب به دونام حاجة لتصديق من سلطة إدارية أعىل. أما القول بأن إمكانية 
الطعــن عىل قرار معني قضائيًا تنفي عنه صفة النهائية هلو مــن قبيل املغالطة املنطقية وينطوي عىل 

يف عدم تعلق قواعد االختصاص املحيل بالنظام العام - ُيراجع قضاء املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم   40
541 لسنة 36 ق.ع بجلسة 1996/12/29. [املجموعة السابقة (اجلزء األول) صـ248].
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َخْلط بني الرشط الســابق وما ينتج عن حتققه، فإتاحة الطعن عىل القرار أمام املحكمة املختصة هو 
ُمكنة ترتبت عىل توافر رشط سابق هو هنائية القرار وليس العكس.

     حاصــل القول أن نفي وصف النهائية عن قرار إداري معني بدعوى أن ثمة آلية قضائية للطعن 
عليه جيايف احلكمة التي دعت ابتداًء إلشــرتاط هــذا الوصف حتى يمكن قبول الطعن عىل القرار 
قضائيًا، والتي تتمثل يف ضامن أال ُيتاح الطعن إال عىل القرار الذي ُيعد بمثابة القول الفصل والكلمة 
األخرية للجهة اإلدارية يف املوضوع َمثار النزاع، وال شــك أن إمكانية الطعن عىل هذا القرار أمام 
جهة قضائية ال يغري من حقيقة إستنفاد اجلهة اإلدارية لواليتها عىل موضوع النزاع بإعالن موقفها 

النهائي منه، بل إن إتاحة الطعن القضائي عىل هذا القرار هلو تأكيد عىل هنائيته إداريًا. 
     ومن ناحية أخرى فإننا نرى أن املحكمة جانبها الصواب عندما مل تقبل الدعوى بالنسبة للمطعون 
ضدمها الثاين والثالث – وزير احلكم املحيل ورئيس جلنة اإلنتخابات املركزية، بدعوى أهنام مل ُيصدرا 
القرار ومل يشرتكا يف إصداره، فهذا الزعم يتجاهل بالكلية فكرة اإلختصام التبعي، أي إختصام من 
ســُيطلب منهم القيام بترصف قانوين كأثر للحكم الصادر يف الدعوى، فُمصِدر القرار ليس وحده 
املسؤول عن تنفيذه، وباملثل فأي ترضية قضائية تؤثر عىل هذا القرار لن تقترص آثارها عىل ُمصِدره 
فحسب، بل ستمتد لكل حلقة من حلقات إصداره. ومن ثم فإن إختصام املسؤولني عن تنفيذ ما قد 
حتكم به املحكمة بتسلسلهم امُلتتابع فكرة منطقية جلعل مضمون احلكم ُحجة مبارشة عليهم مجيعًا.

    وملــا كان لــوزارة احلكم املحيل وجلنــة اإلنتخابات املركزية دور حمــوري يف إعداد التجهيزات 
والتحضريات للعملية اإلنتخابية واإلرشاف عىل سريها إداريًا وفنيًا، وباملثل هلام دور رئيس يف تنفيذ 
ما عسى أن يصدر من أحكام قضائية طعنًا عىل قرارات جملس الوزراء التي ختص سري هذه العملية، 
فإن إختصامهام إىل جانب جملس الوزراء الفلسطيني ُيعد إختصامًا تبعيًا صحيح قانونًا بحسبان أن 

آثار احلكم الصادر يف مواجهة املجلس املشار إليه ستطاهلام بالرضورة. 
     ويؤيد النظر السابق ما جاء بنص املادة (3) من قانون إنتخابات جمالس اهليئات املحلية رقم (10) 
لسنة 2005 من أنه »إعاماًل ألحكام هذا القانون بام حيقق الغاية املقصودة منه، تعترب جلنة اإلنتخابات 
املركزية اهليئة العليا التي تتوىل إدارة اإلنتخابات واإلرشاف عليها وتكون مسؤولة عن التحضري هلا 
وتنظيمها وإختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لضامن نزاهتها وحريتها. ويف ســبيل حتقيق ذلك، يناط 
بلجنــة اإلنتخابات املركزية ما ييل: أ) اختاذ اإلجراءات الالزمة إلجراء اإلنتخابات إعدادًا وتنظياًم 
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وإرشافًا، بام يضمن نزاهتها وحريتها. ب) تعيني طواقم الدوائر اإلنتخابية والتســجيل واالقرتاع 
والفرز. ج) اإلرشاف عىل إدارة وعمــل الطواقم ومكاتب الدوائر اإلنتخابية والعمل عىل تطبيق 
أحــكام هذا القانون. د) إصدار بطاقات إعتامد للمراقبني عىل اإلنتخابات وتســهيل عملهم. هـ) 
حتديد مراكز اإلقرتاع. و) إعداد سجالت الناخبني وحتديثها، وفقًا ألحكام القانون. ز) ممارسة أية 

صالحيات تناط هبا بموجب أحكام القانون. ...«(41).
      وأخــريًا فإننا نميــل إىل اإلعتقاد بأنه كان من األفضل أن تقيض حمكمة العدل العليا بعدم قبول 
الدعــوى أمامها ألول مرة، وتريس مبدًأ مؤداه أنه إذا اســتحال عىل املدعــي أن يقيم دعواه أمام 
حمكمة أول درجة املختصة بنظر نزاعه أصاًل لعدم رشعية تشكيلها - كأثر إلنقسام اجلسد القضائي 
الفلسطيني - فإن بمقدوره أن يتحلل من اإللتزام بقواعد اإلختصاص املحيل وذلك بأن يقوم برفع 
دعواه أمام حمكمة أخرى من ذات الدرجة - مثاًل إحدى حماكم البداية بالضفة الغربية(42) - كبديل 
عن املحكمة املختصة أصاًل (حمكمة البداية بقطاع غزة)، لئال حُيرم من حقه الدســتوري يف النعي 
ن بعدم وجود قضاء خيتص بنظره، وبحيــث ال تفوته درجة من درجات التقايض  عــىل قرار حَتصَّ
إذا ما جلأ ملحكمة الطعن للفصل يف موضوع دعواه رأسًا أو مرورًا بمحكمة ذات تشكيل معيب.

اعرتفت املحكمة يف ثنايا حيثيات حكمها بالدور الذي تلعبه كل من وزارة احلكم املحيل وجلنة االنتخابات   41
املركزية يف العملية االنتخابية وذلك بقوهلا »وحيث أن املدن واملناطق الفلسطينية وجلنة االنتخابات واملجالس 
ووزارة احلكم املحيل واملرشحني أعدوا العدة لالنتخابات بكافة ما يلزمها من جتهيزات وحتضريات  املحلية 
واإلعالن  الدعاية  يف  االموال  وإنفاق  وأدوات  وعامل  وموظفني  ومعدات  وفنية  إدارية  وترتيبات  وأماكن 
آملني نجاح هذه االنتخابات قاصدين املصلحة العامة يف إحداث التغيريات نحو االفضل للوطن واملواطنني 

والسالمة العامة...«. 
تنص املادة رقم (1) من قانون انتخاب جمالس اهليئات املحلية رقم (10) لسنة 2005م عىل أنه »لغايات تطبيق   42
أحكام هذا القانون، يكون للعبارات والكلامت اآلتية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة عىل خالف 

ذلك: ... املحكمة املختصة: حمكمة البداية ....«.
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التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا الصادر
يف الدعوى رقم 2016/220 دعوى إدارية

الدكتور/ رائد صالح قنديل/ غزة
أستاذ القانون الدستوري واإلداري املساعد 

أوالً: الوقائع األساسية التي صدر بشأهنا احلكم
تتلخص وقائع هذه القضية يف أن املستدعيني:

1- مجال حممد حممود املرصي بصفته الشــخصية وبصفته ممثاًل عن القائمة االنتخابية كتلة التحرر 
الوطني والبناء املرشــحة لعضوية جملس بلدي أم النرص ( منطقة شــامل غزة) وبصفته أيضًا 
ممثاًل عن القائمة االنتخابية لكتلة التحرر الوطني والبناء املرشــحة لعضوية جملس بلدي بيت 

حانون( منطقة شامل غزة).

2- مجال صالح حممد اخلريي بصفته الشــخصية وبصفته ممثاًل عن القائمة االنتخابية كتلة التحرر 
الوطني والبناء املرشحة لعضوية جملس بلدي مدينة الزهراء( منطقة غزة).

3- حممد عبد احلميد إبراهيم أبو صقر بصفته الشخصية وبصفته ممثاًل عن القائمة االنتخابية كتلة 
التحرر الوطني والبناء املرشحة لعضوية جملس بلدي النصريات ( منطقة دير البلح).

 أقاموا بتاريخ 2016/9/6م هذه الدعوى بواسطة  وكيلهم املحامي/نائل احلوح  ضد كل من:  
1- جملس الوزراء الفلسطيني ممثاًل بدولة رئيس الوزراء / رام اهلل 

2- وزير احلكم املحيل باإلضافة اىل الوظيفة / رام اهلل

3- جلنة االنتخابات املركزية / رام اهلل

وذلك للطعن يف القرارات التالية:
1- القرار الصادر عن جلنة االنتخابات املركزية القايض بقبول االعرتاضات املقدمة ضد كتلة التحرر 
الوطني والبناء املرشــحة يف بلدية ام النرص ( منطقة شامل غزة) وكتلة التحرر الوطني والبناء 
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املرشــحة يف بلدية بيت حانون ( منطقة شامل غزة) وكتلة التحرر الوطني والبناء املرشحة يف 
بلدية مدينة الزهراء ( منطقة غزة) وكتلة التحرر الوطني والبناء املرشــحة يف بلدية النصريات 
( منطقة دير البلح ) وشــطب هذه القوائم ومنحها امكانية اســتئناف قرار جلنة االنتخابات 
املركزيــة خالل ثالثة أيام من تاريخ صدور القــرار أمام املحكمة املختصة رغم علم اجلهات 
املســتدعى  ضدها عدم وجود قضاه رشعيني خمتصني و/أو قضاء رشعي خمتص و/أو حماكم 
رشعية خمتصة للفصل يف الطعون الواجب تقديمها من املستدعني وفق أحكام املادة (23)  من 
قانون انتخابات جمالس اهليئات املحلية رقم (10) لســنة 2005 وتعديالته، األمر الذي حرم 

املستدعني من ممارسة حقوقهم التي كفلها هلم القانون والدستور .

2- القــرار الصادر عن جملس الــوزراء حتت الرقــم (17/108/03/م.و/ر.ح) لعام 2016 
بتاريخ 2016/6/21 والذي حدد بموجبــه يوم 2016/10/8 موعدًا إلجراء انتخابات 
جمالــس اهليئات املحلية وتكليف جلنة االنتخابات املركزية بالبدء  يف إجراء كافة التحضريات 
والرتتيبات الفنية الالزمة لتنظيم هــذه االنتخابات يف موعدها املحدد وتكليف وزير احلكم 
املحيل بمتابعة تنظيم وإجراء انتخابات جمالس اهليئات املحلية بالتنســيق مع جلنة االنتخابات 
املركزية نيابة عن جملس الوزراء عىل الرغم من علم اجلهات املستدعى ضدها  عدم توفر األجواء 
واالمكانيات واآلليات الالزمة ملامرسة أهايل قطاع غزة (املحافظات اجلنوبية) بطريقة متفقة مع 
األصول والقانون ملثل هذه االنتخابات وبالتحديد عدم وجود قضاء رشعي وقضاة رشعيني 
للنظر يف الطعون واالســتئنافات التي ستقدم لدى املحاكم  املختصة تطبيقًا لنص املادة (23) 
مــن القانون املنوه إليه أعاله اضافة إىل عدم وجود أجهزة أمنية ورشطية رشعية يف قطاع غزة 

لضامن أمن وسالمة العملية االنتخابية .

واستند املستدعون يف طعنهم إىل أن:
1-  القرارات موضوع الطعن يف هذه الدعوى، خمالفة لألصول والقانون خمالفة جســيمة تنحدر 

هبا إىل درجة االنعدام ومشوبة بعيب التعسف يف استعامل السلطة.

2- القرارات حمل الطعن تشــكل مساســًا بوحدة ومستقبل دولة فلســطني واستقرار السلطات 
فيها وعىل األخص الســلطة القضائية واملحاكم وتعطــي الرشعية جلهات دخيلة عىل القضاء 
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وعىل األجهزة الرشطية واألمنية والتي تم االستيالء عليها عن طريق االنقالب عىل الرشعية 
والدســتور األمر الذي من شــأنه أن يعمل عىل تعزيز وجتســيد االنقسام بني شطري الوطن 

ورشعيته.

3- القرارات حمل الطعن فيها جتاهل للحقوق القانونية والدستورية التي كفلها القانون للمستدعني 
وتشكل اعتداًء واضحًا عىل هذه احلقوق والغاًء هلا .

ثانيًا: منطوق القرار )احلكم(:
بتاريخ 2016/10/3م أصدرت حمكمة العدل العليا املنعقدة برام اهلل قرارها(حكمها) يف القضية 

رقم (220) لسنة 2016م عدل عليا بام هو تال: 
1- تنفيذ قرار جملس الوزراء رقم ( 17/108/03/م. و /ر.ح) لعام 2016 بإجراء االنتخابات 

يف كافة اهليئات املحلية يف أرجاء الوطن فيام عدا قطاع غزة لألسباب املبينة أعاله.

2- رد الدعوى عن املدعى عليهام الثاين والثالث لعدم صحة اخلصومة.

لقــد ارتأينا قبل تناول القرار الصادر عن املحكمة املوقــرة بالتعليق أن نبدي مالحظة عىل جانب 
كبري من األمهية، وتتعلق بعنوان قضاء حمكمة العدل العليا يف الدعوى واضفاءها وصف« القرار« 
عىل احلكم الصادر عنها، األمر الذي نجده غري ســليم وال يتفق وصحيح القانون وذلك ألسباب 
عدة : فمن ناحية إن ما يصدر عن املحكمة هو عمل قضائي ويتمثل يف صدور حكم بكل ما حيمله 
األخري من معنى، وذلك برصف النظر عن املعيار الذي تعتنقه املحكمة، ســواء كان املعيار شكليًا 
ينظر إىل العمل من حيث اجلهة املصدرة له أو العضو الذي يتبع له هذا العمل، كون العمل صادر 
عن قضاة، أم كان موضوعيًا ينظر إىل جوهر ومادة العمل؛ أي باعتبار أن املحكمة تفصل يف خصومة 

بني طرفني أو أكثر، أم كان جيمع بني املعيارين معًا.
ومن ناحية ثانية فإن اطالق وصف القرار عىل ما تصدره املحكمة قد يفهم وللوهلة األوىل أننا أمام 
تظلم وليس دعوى قضائية تنتهي بحكم قضائي يتمتع بحجية يف مواجهة كافة الســلطات العامة، 

فداللة األحكام بطبيعة احلالة ختتلف عن داللة القرارات.
ومن ناحية ثالثة وأخرية إن اضفاء وصف القرار عىل ما يصدر عن قضاء هذه املحكمة يمثل خمالفة 



83

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

قانونية نجد داللتها فيام تضمنه القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003م وتعديالته والذي 
نص يف املادة(97) منه عىل أن« الســلطة القضائية مستقلة، وتتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها 
ودرجاهتا، وحيدد القانون طريقة تشــكيلها واختصاصاهتا وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وتعلن 

األحكام وتنفذ باسم الشعب العريب الفلسطيني«.
وأيضًا ما تضمنه  قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم (2) لسنة  2001م يف الباب الرابع 
عرش منه واملتعلق بأصول املحاكامت املتبعة أمام حمكمة العدل العليا، حيث نصت املادة(291) عىل 
أن« تصدر املحكمة حكمها عىل وجه الرسعة يف الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار املطعون 

فيه أو بتعديله مع ما يرتتب عىل حكمها من آثار قانونية«.
كذلك ما نصت عليه املادة(3) من قانون تشــكيل املحاكم النظامية رقم(5) لســنة 2001م بأن« 
1- تكون جلســات املحاكم علنية إال إذا قررت املحكمة من تلقاء نفســها أو بناًء عىل طلب أحد 
اخلصوم عقدها رسية مراعاة لآلداب أو للمحافظة عىل النظام العام، ويكون النطق باحلكم يف مجيع 

األحوال يف جلسة علنية..«.
كام ونصت املادة(5) من ذات القانون عىل أن«1- تصدر األحكام وتنفذ باســم الشــعب العريب 

الفلسطيني. 2- جيب أن تشتمل األحكام عىل األسباب التي بنيت عليها«.

ثالثًا: التعليق عىل قرار املحكمة: 
يف ســبيل تعليقنا عىل القرار الصادر من حمكمة العدل العليا رقم (220) لســنة 2016م، وملا كان  
هــذا القرار حمل التعليق ينصب عىل الطعن يف قرارين أوهلام: صادر عن جلنة االنتخابات املركزية، 
وثانيهام صادر عن جملس الوزراء، لذا نقســم التعليق إىل حمورين، نخصص املحور األول ملعاجلة 
ما توصلت إليه املحكمة فيام يتعلق بقرار جلنة االنتخابات املركزية سالف الذكر، أما املحور الثاين 
فنخصصه ملعاجلة قضاء املحكمة بشأن الطعن يف قرار جملس الوزراء  واملتعلق بتحديد موعد إجراء 

انتخابات جمالس اهليئات املحلية، 

املحور األول: ما تناولته املحكمة بخصوص قرار جلنة االنتخابات املركزية
قضت املحكمة يف حيثيات حكمها برد الطعن املوجه إىل القرار الصادر عن جلنة االنتخابات املركزية 
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الفتقاره لصفة القرار اإلداري النهائي باعتباره  مازال قاباًل لالستئناف أمام املحكمة املختصة وهي 
حمكمة البداية.

بداية مع تســليمنا بام اســتقر عليه الفقه والقضاء من وجوب أن يكون القرار اإلداري هنائيًا حتى 
تتمكن حمكمة العدل العليا من بســط رقابتها عىل مرشوعيــة هذا القرار من عدمه، إال أننا يف ظل  
هذه الوقائع لســنا بصدد البحث يف مسألة هنائية القرار اإلداري من عدمه، ذلك أن مناط البحث 
احلقيقي وجوهره يف هذا الصدد هو ما مدى اختصاص حمكمة العدل العليا بنظر الطعن املقدم من 

املستدعني عىل القرار الصادر عن جلنة االنتخابات املركزية؟
لقد أناط املرشع الفلســطيني باملحكمة العليا بصفتها حمكمة عدل عليا صالحية النظر يف الدعاوى 
اإلدارية والفصل فيها حلني انشاء املحاكم اإلدارية وفقًا ألحكام املادة(104) من القانون األسايس 

املعدل لسنة 2003م وتعديالته(43).
كام وبينت املادة (33) من قانون تشــكيل املحاكم النظامية رقم (5) لســنة 2001م اختصاصات 
املحكمة العليا بصفتها حمكمة عدل عليا، ومنها النظر يف سائر »املنازعات اإلدارية«(44)؛ بمعنى أن 

نصت املادة (104) من القانون األسايس املعدل لسنة 2003م وتعديالته عىل أنه "تتوىل املحكمة العليا مؤقتًا   43
كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية واملحكمة الدستورية العليا ما مل تكن داخلة يف اختصاص هيئة قضائية 

أخرى وفقًا للقوانني النافذة". 
العدل  2001م عىل أن" ختتص حمكمة  النظامية رقم(5) لسنة  املحاكم  قانون تشكيل  املادة (33) من  تنص   44

العليا بالنظر فيام ييل:
1- الطعون اخلاصة باالنتخابات. 

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية النهائية املاسة باألشخاص 
أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بام يف ذلك النقابات املهنية.

األشخاص  عن  اإلفراج  أوامر  إصدار  فيها  يطلب  التي  احلبس  يف  املعارضة  نوع  من  هي  التي  الطلبات    -3
املوقوفني بوجه غري مرشوع. 

أو  النقل  أو  املرتبات  أو  العالوات  أو  الرتقية  أو  التعيني  العمومية من حيث  بالوظائف  املتعلقة  املنازعات   -4
اإلحالة إىل املعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق باألعامل الوظيفية.

5- رفض اجلهة اإلدارية أو امتناعها عن اختاذ أي قرار كان جيب اختاذه وفقًا ألحكام القوانني أو األنظمة املعمول 
هبا.

6- سائر املنازعات اإلدارية.
حمكمة  أي  صالحية  خارجة عن  استدعاءات  أو  عرائض  جمرد  بل  حماكامت  أو  قضايا  ليست  التي  املسائل   -7

تستوجب الرضورة الفصل فيها حتقيقًا للعدالة. 
8- أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون".
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يشمل اختصاص املحكمة أي نزاع تكون اإلدارة طرفًا فيه بوصفها سلطة عامة.
 وبذلك تعد حمكمة العدل العليا  صاحبة االختصاص العام بنظر كافة املنازعات اإلدارية باعتبارها 
صاحبة الوالية العامة هبذا الشأن، وعليه فإن حمكمة العدل العليا ختتص كأصل بالنظر يف كافة الطعون 
التي تقدم يف القرارات اإلدارية متى اعرتاها عيب من عيوب صحتها، وهذا حكم عام يرسي عىل 
كافة القرارات اإلدارية ما مل يقرر املرشع استثناء أيًا من القرارات اإلدارية يوجب الطعن فيها أمام 
جهــة قضائية أخرى، فحينئذ نكون أمام حكم عام وآخر خاص يقتيض اعامهلام معًا إعامل القاعدة 

الفقهية التي تقيض بأن اخلاص يقيد العام.
وملا كان املرشع قد خص النظر يف الطعون املتعلقة باالنتخابات املحلية (البلديات) بمحكمة البداية 
التي تقع الدائرة االنتخابية ضمن دائرة اختصاصها وذلك بموجب قانون االنتخابات رقم (10) 
لسنة 2005 وتعديالته؛ فإن حمكمة البداية تكون صاحبة االختصاص يف نظر هذا النوع من الطعون 
دون غريها، اســتثناًء عىل االختصاص العام املقرر ملحكمة العــدل العليا. وبالتايل فإن القرارات 
املتعلقة باالنتخابات يتم الطعن هبا أمام حمكمة البداية املذكورة وتعترب القرارات الصادرة بشــأهنا 

من قبل املحكمة قرارات هنائية(45) .
يضاف لذلك أنه من املســتقر فقهًا وقضاًء أنه يشــرتط لقبول دعوى االلغاء انعدام طريق الطعن 
املوازي »املقابل« ، وهي نظرية من صنع جملس الدولة الفرنيس، ويقصد هبا أن دعوى إلغاء القرار 
اإلداري ال تكون مقبولة إذا كان القانون قد أتاح لصاحب الشأن طريق قضائي آخر يمكنه اللجوء 

إليه، و حيقق له نفس النتائج التي يريد الوصول إليها عن طريق دعوى اإللغاء(46).
يستفاد من ذلك أنه لتطبيق الدعوى املوازية جيب أن يتوفر للطاعن طريق طعن آخر من شأنه أن يؤدي 

تنص املادة(13) من قانون انتخاب اهليئات املحلية رقم(10) لسنة 2005م وتعديالته عىل أن«  تكون قرارات   45
جلنة االنتخابات املركزية قابلة لالستئناف خالل مخسة أيام من تاريخ صدورها أمام املحكمة املختصة التي 
تقع الدائرة االنتخابية ضمن دائرة اختصاصها، وتصدر املحكمة قرارها يف االستئناف خالل ثالثة أيام من 

تاريخ تقديمه، ويكون قرارها يف ذلك هنائيًا«.
منشور  الفرنيس، بحث  القانون  املوازية يف  الدعوى  نظرية  د. حممود حممد حافظ،  يراجع يف ذلك كال من:   46
يف جملة القانون واالقتصاد، مارس 1959م، السنة 29، ص52 وما بعدها؛ د. حممود عاطف البنا، الوسيط 
2009م، ص278 وما بعدها؛ د. طعيمة اجلرف، قضاء  الثالثة، دون دار نرش،  يف القضاء اإلداري، الطبعة 

االلغاء، دار النهضة العربية،1984م، ص161 وما بعدها.  
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إىل نتيجــة عملية تعادل عىل األقل النتيجة التي يوفرها الطعن باإللغاء؛ أي أن الدفع بعدم القبول 
املستمد من هذا الرشط ال يقوم عىل أساس سليم إال إذا توفر للطاعن مسعى قانوين وقضائي، من 

شأنه أن يؤدي إىل نتيجة عملية تعادل عىل األقل النتيجة التي يوفرها الطعن باإللغاء.
وهذا ما  أكدته حمكمة العدل العليا الفلسطينية ذاهتا يف العديد من األحكام القضائية الصادرة عنها، 
والتي من أبرزها: ما قضت به » ... وبام أنه يشرتط لقبول دعوى االلغاء أن ال يكون القانون قد نظم 
طريق طعن قضائي آخر أمام الشــخص فيحقق له مزايا معادلة أو مادية موازية ملا حتققه له دعوى 
االلغاء أمام حمكمة العدل العليا وبام أن هناك طريق آخر للطعن يف القرار اإلداري أمام حماكم احلقوق 
وهي دعوى منع معارضة يف منفعة ماجور و/أو ازالة رضر وهي حتقق للمدعي ذات النتائج التي 
حتققها دعوى االلغاء وبالتايل فإن النزاع يف هذه الدعوى هو نزاع مدين ليس من اختصاص حمكمة 

العدل العليا األمر املوجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد« (47).
كام وقررت يف حكم آخر« ... وبام أنه يشــرتط لقبول دعــوى االلغاء أن ال يكون القانون قد نظم 
طريق طعن قضائي آخر أمام الشــخص فيحقق له مزايا معادلة أو مادية موازية ملا حتققه له دعوى 
االلغــاء أمام حمكمة العدل العليا خاصة وأن الذي منع املدعني من الدخول إىل املجلس الترشيعي 
هم أفراد من الرشطة وال يوجد قرار من املجلس الترشيعي أو رئيسه بمنعهم من الدخول كام مل يتم 
مراجعة اجلهات املسؤولة عن أفراد الرشطة، وبام أن هناك عدة طرق أخرى للطعن يف القرار اإلداري 
أمام حماكم احلقوق وهي دعوى منع معارضة يف منفعة يف الوصول إىل مكان عمله أو حماكم اجلزاء 
يف اقامة شــكوى جزائية و/أو عسكرية ضد أفراد الرشطة الذين منعوا املستدعني من الدخول إىل 
املجلس الترشيعي وذلك خالفًا ألحكام املواد 182و 183 عقوبات لسنة 1960 وأن هذه املحاكم 
املتعددة من حقوقية وجزائية وعســكرية كل منها حتقق للمدعني ذات النتائج التي حتققها دعوى 
االلغــاء وبالتايل فإن النزاع يف هذه الدعوى هو نزاع مدين ليس من اختصاص حمكمة العدل العليا 

األمر املوجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد«(48).
كام وقضت يف حكم آخر«.... وبام أنه قد استقر الفقه والقضاء عىل أنه من رشوط قبول دعوى االلغاء 

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم (133) لسنة 2017م الصادر بجلسة 2017/10/23م، غري منشور.   47
قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم (137) لسنة 2017م الصادر بجلسة 2017/12/27م، غري منشور.  48
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أن ال يكون أمام الشخص دعوى موازية حتقق له مزايا وامتيازات مماثلة للمزايا واالمتيازات التي 
حتققها له دعوى االلغاء هلذا ال تقبل دعوى االلغاء شكاًل إذا كان املرشع قد نظم طريقًا آخر للطعن 
يف القرار وبام أن املستدعيني قد جلئا إىل حمكمة احلقوق أمام حمكمة البداية من أجل اجياد حل للقرار 
املطعون فيه باإلضافة إىل الطعن بالقرار أمام حمكمة العدل العليا  وهذا يعني أن املستدعيني توجها 
إىل القضاء املوازِي حلل املوضوع وهــو النزاع املدين أمام حماكم احلقوق وأن املحاكم النظامية من 
حقها بحث املوضوع حول الرضر الذي سيلحق باملستدعيني إذا وجدت أسباب قانونية تستدعي 
بذلك وبام انه ال جيوز أن تنظر حمكمتان خمتلفتان يف ذات املوضوع يف آن واحد وبام أن املســتدعيان 
اختــارا اللجوء إىل املحاكم النظامية وهو القضاء املــوازي  بعد اقامة دعوى العدل العليا فإن هذا 
يشــكل تنازل منهام عن دعوى العدل العليا األمر املوجب لعــدم قبول دعوى العدل العليا وهي 

مستوجبة الرد«(49).
ومما تقدم ذكره؛ نجد أن املرشع قد رسم طريقًا خاصًا بالطعون املقدمة ضد قرارات جلنة االنتخابات 
املركزية، مما يتعني معه حرس اجلهات القضائية األخرى عن النظر يف الطعون املقدمة يف هذه القرارات، 
فكان يتعني عىل املحكمة يف الطعن الراهن أن تقيض إما بعدم االختصاص بنظر  الطعن استنادًا إىل 
قواعد توزيع االختصاص التي نص عليها املرشع يف القانون ملحكمة البداية عىل الوجه املبني آنفا؛ 

أو القضاء بعدم القبول إعاماًل لنظرية الطعن املوازي »املقابل«.

املحور الثاين: ما تناولته املحكمة بخصوص الطعن بقرار  جملس الوزراء.
ويف معرض التعليق عىل قضاء املحكمة املوقرة بخصوص الطعن عىل قرار جملس الوزراء ســالف 
الذكر فإنه يتعني التطرق يف هذا الصدد إىل مسألتني عىل قدر كبري من األمهية عىل نحو ما هو تال:

     املسألة األوىل: صفة املستدعى ضدهم
استقر الفقه والقضاء عىل أنه ال يمكن مبارشة الدعوى القضائية إال من ذو صفة يف مبارشهتا، وهو 
إما نفس صاحب املصلحة أو من ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية، أما من عدا هؤالء فهو غري ذي 

صفة يف مبارشة الدعوى.
وتعددت تعريفــات الفقه القانوين للصفة فمنهم من يعرفها بأهنا« قدرة الشــخص عىل املثول يف 

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم (144) لسنة 2018م الصادر بجلسة 2019/4/15م، غري منشور.  49
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الدعــوى كمدعي أو مدعي عليه؛ أو بمعنى آخر القدرة عــىل رفع اخلصومة إىل القضاء أو املثول 
أمامه لتلقيها«(50).

بينام يعرفها البعض اآلخر  بأهنا » املصلحة الشخصية املبارشة بأن يكون رافع الدعوى هو صاحب 
احلق أو املركز القانوين املراد محايته أو من ينوب عنه، كالويص بالنســبة للقارص والوكيل بالنســبة 

للموكل«(51).
يف حني ذهب البعض إىل تعريفها بأهنا« هي قدرة الشــخص عــىل املثول أمام القضاء يف الدعوى 
كمدعي ومدعي عليه، وهي بالنســبة للفرد كونه أصياًل أو وكياًل أو ممثاًل قانونيًا، وهي بالنســبة 
للجهــة اإلدارية كونه صاحــب االختصاص يف التعبري عن اجلهة اإلدارية أو الشــخص املعنوي 

املدعى عليه يف الدعوى«(52).
ويعد رشط الصفة يف دعوى اإللغاء ذات طبيعة مزدوجة،  حيث يقصد به من الناحية االجيابية أن 
يكون رافع الدعوى هو صاحب املركز القانوين املراد محايته، أو من ينوب عنه، ومن الناحية السلبية 
أن توجه الدعوى إىل مــن اعتدى عىل هذا املركز  أو من يمثله(53)، فرشط الصفة ليس قارصًا عىل 
املدعي فحســب، وإنام جيب توافره أيضًا يف املدعي عليه، إذ يلزم لقبول الدعوى بحسباهنا وسيلة 
لطلب احلامية القضائية توافر الصفة يف طرفيها؛ بمعنى أن ترفع دعوى االلغاء من ذي صفة(صاحب 

احلق أو من يقوم بتمثيله قانونًا) عىل ذي صفة(اجلهة اإلدارية مصدرة القرار اإلداري).
وهذا ما قررته حمكمة العدل العليا  الفلســطينية يف العديد من أحكامها، حيث قضت بأن« ... وبام 
أن القائد األعىل لقوى األمن الفلسطينية هو مصدر القرار اإلداري الطعني وليس املستدعى ضدمها 
حسب ما هو واضح من حافظة املستندات (ن/1)  وبام أن اخلصومة من النظام العام تثريها املحكمة 

د. إبراهيم حممد عيل، املصلحة يف الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نرش، ص194.   50
د. أمحد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، الطبعة اخلامسة عرش، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1990م،   51
بند 104، ص124؛ د. رمزي سيف، الوجيز يف قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي، الطبعة األوىل، 
املدنية  املرافعات  قانون  رشح  يف  الوسيط  صاوي،  السيد  أمحد  د.  بند79؛  القاهرة،  العربية،  النهضة  مكتبة 

والتجارية، 2011م، بند 101، ص241 وما بعدها. 
د. مصطفى كامل وصفي، أصول إجراءات القضاء اإلداري، الطبعة الثانية، ص152.   52

اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  اإلدارية،  الدعوى  يف  املرشد  غنيم،  حممد  إبراهيم  د.  املعنى:  ذات  يف  راجع   53
2006م، ص97. 
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من تلقاء  نفســها حتى ولو مل يثرها أحد من األطراف وبام أن دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر 
القرار حيث أنه اخلصم احلقيقي يف دعوى االلغاء وأن املســتدعي مل يقم بمخاصمة مصدر القرار 
اإلداري الطعني وهو القائد األعىل لقوى األمن الفلســطينية مما يعني أن الدعوى تكون مستوجبة 

الرد لعدم اخلصومة«(54).
كــام وقضت يف حكم آخر » .... وبــام أن دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار كونه اخلصم 
احلقيقــي يف دعوى العدل العليا وبام أن الذي أصدر القرار  وطلب اكامل النواقص هو املستشــار 
القانوين وليس املستدعى ضده األول وأن هذا األمر من النظام العام تثريه املحكمة من تلقاء نفسها 
يف أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو مل يثره أحد من األطراف وبام أن الدعوى ليست مقامة 
عــىل اخلصم احلقيقي مصدر القرار فتكون قد فقدت أحد الرشائط األساســية الشــكلية يف اقامة 

الدعوى األمر املوجب لعدم قبوهلا وهي مستوجبة الرد »(55).
ومما تقدم ذكره يتضح أنه جيب لصحة اخلصومة يف دعوى االلغاء أن تقام الدعوى عىل مصدر القرار 
املطعون فيه، ويف احلالة املاثلة والتي نحن بصدد التعليق عليها نجد أن املستدعيني قد أقاموا دعواهم 
عىل كل من:   (-1 جملس الوزراء الفلســطيني ممثاًل بدولة رئيس الوزراء ، -2 وزير احلكم املحيل 
باإلضافة إىل وظيفته، -3 جلنة االنتخابات املركزية / رام اهلل)، وعليه قررت املحكمة عدم صحة 
اخلصومة يف الدعوى بالنســبة للمستدعى ضدهم الثاين والثالث، بعد أن ثبت لدهيا أهنام مل يصدرا 
القرار اإلداري املطعون فيه ومل يشــاركا يف إصداره، حيــث رددت يف حيثيات حكمها العبارات 
التالية« أما بالنســبة إىل القرار اإلداري املطعون فيه الثاين رقم ( 17/108/03/م.و/ر.ح) لعام 
2016 تاريــخ 2016/6/21 جتد املحكمة أنه صادر عن جملس الوزراء الفلســطيني وحيث أن 
دعوى االلغاء  تقام ضد مصدر القرار اإلداري دون غريه كونه اخلصم احلقيق يف دعوى االلغاء...، 
وبام أن اخلصومة من النظام العام جيوز للمحكمة اثارهتا من تلقاء نفسها وبام أن املستدعى ضدمها 
الثاين والثالث وزير احلكم املحيل باإلضافة إىل وظيفته وجلنة االنتخابات املركزية مل يصدرا و /أو 
يشاركا يف إصدار القرار املطعون فيه فتكون خماصمتهام يف هذه الدعوى يف غري حمله وتكون الدعوى 

قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم (217) لسنة 2018م الصادر بجلسة 2019/3/28م، غري منشور.  54
قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم (269) لسنة 2016م الصادر بجلسة 2016/11/24م، غري منشور.  55
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مستوجبة الرد عنهام لعدم اخلصومة«. 
وعليه نجد أن قضاء حمكمة العــدل العليا بردها للدعوى املقامة يف هذه القضية عن املدعى عليهام 
الثاين)وزير احلكم املحيل( والثالث )جلنة االنتخابات املركزية( لعدم صحة اخلصومة لرفعها عىل غري 
ذي صفة قد وقع صحيحًا، باعتبار أهنام مل يصدرا القرار اإلداري املطعون فيه ومل يشاركا يف إصداره. 

املســألة الثانية: قضاء حمكمة العدل العليا بتنفيذ قرار جملس الــوزراء بإجراء االنتخابات يف كافة 
اهليئات املحلية يف أرجاء الوطن ماعدا قطاع غزة.

إن اســتدعاء املحكمة للامدة (291) من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم (2) لسنة 
2001م هو يف حقيقته تأكيدًا من املحكمة الختصاصها حيال القرار اإلداري املطروح عليها، وال 
حرج عىل املحكمة إن هي استدعت هذا االختصاص- تعديل القرار اإلداري- ، رشيطة أن يكون 
هذا االستدعاء من حيث املضمون له ما يربره، ودون اخلروج عن املنظومة القانونية سارية املفعول.

ودون اخلوض يف مربرات وحيثيات هذا القرار نجد أن املحكمة قد اســتندت فيام انتهت إليه من 
تنفيذ قرار جملس الوزراء رقم ( 17/108/03/م. و /ر.ح) لعام 2016 بإجراء االنتخابات يف 
كافــة اهليئات املحلية يف أرجاء الوطن فيام عدا قطاع غزة، إىل النقص الترشيعي يف قانون انتخابات 
جمالس اهليئات املحلية بقوهلا«... وبام أن للمحكمة احلق يف تفســري النصوص وتقييم استنتاجاهتا 
وتعديل القرار املطعون فيه حســب ما تقيض به املــادة (291) من قانون أصول املحاكامت املدنية 
والتجارية لســنة 2001بام حيقق العدالة إذا ما اختلط عليها األمر بسب النقص يف هذه النصوص 

كام هو احلال يف القرار املطعون فيه الثاين...« .
واملالحــظ أن املحكمة قد حلت حمل جهة اإلدارة يف إعامل مكنــة تعديل القرار اإلداري الطعني 
فإن كان هذا جائز قانونًا بحســب األصل إال أنه مرهون بمدى امكان جهة اإلدارة من اختاذ مثل 
هذا القرار والذي يقيض بأن يتم قرص االنتخابات عىل جزء من اقليم الوطن دون البعض اآلخر.

ومن ناحية ثانية فإن النقــص الترشيعي وعىل فرض صحته، إال أن احللول التي يمكن أن يقررها 
القضاء ملثل هذه احلالة جيب أال ختالف القانون بمراتبه املختلفة، وال جممل املبادئ التي يتألف منها 

القانون ساري املفعول. 



91

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

قرار بقانون بشأن حالة الطوارىء
يف فلسطني  )   ( لسنة 2020
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التعليق عىل القرار بقانون )  ( لسنة 2020 بشأن حالة الطوارىء يف فلسطني

حالة الطوارىء يف فلسطني
بني التفصيل يف رشوط إعالهنا واإلمجال يف قواعد إنفاذها

) رؤية حتليلية نقدية (

دكتور فتحي فكري/ أستاذ القانون العام 
كلية احلقوق - جامعة القاهرة 

  كرس القانون األسايس الفلســطيني لسنة 2003 املعدل الباب السابع حلالة الطوارىء، وبنظرة 

تأصيلية ُترد مواد هذا الباب إىل حمورين رئيسيني (56) :

- ضوابط مرسوم إعالن حالة الطوارىء .

- قواعد إنفاذ حالة الطوارىء .

  وبتمحيص نصوص هذا الباب يتكشف لنا تباين منهج املعاجلة، ففي حني جاءت رشوط مرسوم 

إعالن حالة الطوارىء، إىل حد بعيد، مفصلة وحمددة ( أواًل)، وردت قواعد إنفاذ تلك احلالة كلية 

وجمملة ( ثانيًا ).

  وسنحاول التصدي للمحورين املشار إليهام من منظور حتلييل نقدي، دون أن يغيب عنا - كلام كان 

ذلك ممكنًا - ما وقع من تطبيقات، طرحت بعض التساؤالت ال تزال إجاباهتا معلقة.

ضم هذا الباب مخسة مواد، إستنبطنا من األربعة األوىل املحورين امللمح هبام ىف املتن، أما املادة اخلامسة فكانت   56
تنص عىل إلغاء » مجيع األحكام التي تنظم حاالت الطوارىء املعمول هبا ىف فلسطني قبل نفاذ هذا القانون 

األسايس بام ىف ذلك أحكام أنظمة الدفاع ( الطوارىء ) االنتدابية لعام 1945 » .
ويرى البعض أن هذا النص كتب كرد فعل عىل سوء إستخدام القوانني اإلستثنائية إبان احلكم الربيطاين واملرصي 

واألردين واالرسائييل .
ناثان ج. براون – ماذا يستطيع أبومازن عمله ؟ حتليل منشور عىل موقع مؤسسة كارينجي للسالم الدويل

                                                                                          pdf.mazen/file/org.ENDOWMENT CARNGIE
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أوالً  - تفصيل النصوص لضوابط مرسوم إعالن حالة الطوارىء  :
  تقيض املادة 110 يف بنودها الثالثة أألوىل من القانون األسايس بانه » -1عند وجود هتديد لألمن 
القومي بسبب حرب أوغزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية جيوز إعالن حالة الطوارىء 
بمرسوم من رئيس الســلطة الوطنية ملدة ال تزيد عن ثالثني يومًا. -2 جيوز متديد حالة الطوارىء 
ملدة ثالثني يومًا أخرى بعد موافقة املجلس الترشيعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه -3 جيب أن 
ينص مرسوم إعالن حالة الطوارىء بوضوح عىل اهلدف واملنطقة التي يشملها والفرتة الزمنية ».

  من قراءة  البنود املبســوطة أعاله يربز ســعي الشارع التأسييس لإلحاطة بالضوابط الواجب عىل 
مرسوم إعالن حالة الطوارىء التقيد هبا، سواء من حيث سند اللجوء إليها، ونطاق تطبيقها زمنيًا 

، وحدود إعامهلا مكانيًا، وأخريًا اإلفصاح عن غاية تفعيلها.
  وهنا يثور التســاؤل حول ما أظهره الواقع العميل من إحكام هذا التناول، وهو ما سنجيب عليه 

من خالل فحص الضوابط املنوه عنها كام سطرها الشارع التأسييس:
- وجود هتديد لألمن القومي: الســبب الوحيد إلعالن حالــة الطوارىء هو وجود هتديد لألمن 
القومي، وما ورد بالنص عقب ذكر هذا السبب هو بيان لصور هذا التهديد ( حرب - غزو - عصيان 

مسلح - حدوث كارثة طبيعية ) .
  ومن ثم علينا التحرز من اخللط الذي (57) وقع فيه البعض بني هتديد األمن القومي كسند لإلعالن، 

ونامذج هذا التهديد الواردة يف النص. 
  فالنامذج املشــار إليها ليست ســوى أمثلة، فال يعقل أن حُييص الشارع كافة صور هتديدات األمن 
القومي املعلومة وقت ســن النص، أو تلك التي جتد بعد وضعه. فهل هناك حمل لشجار يف الرأي 
حول أن وجود ترسب اشعاعي من داخل الدولة أو من أخرى جماورة يعد هتديدًا لألمن القومي، 

رغم عدم النص عىل ذلك؟ 

انظر :عامر جاموس – حالة الطوارىء ىف القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003 وتطبيقها ىف الواقع   57
الفلسطيني – دراسة منشورة ىف : احلالة الترشيعية ىف فلسطني 2007 – 2012 – ص 66 - سلسلة القانون 
Lawcen�/edu�birzeit�Lawcenter: 1) – جامعة بري زيت – معهد احلقوق – متاحة عىل (والسياسة 
pdf/files/ter             حممود حممد مسلم أبو موسى – حالة الطوارىء كإستثناء عىل مبدأ املرشوعية ىف 
الترشيع الفلسطيني – دراسة مقارنة مع النظم القانونية والرشيعة اإلسالمية – رسالة ماجستري – كلية الرشيعة 

والقانون – اجلامعة اإلسالمية بغزة – 2018 � ص 128 .
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 وغلقَا لباب اجلدل حول هذه اجلزئية نرى مراجعة النص ليصاغ كالتايل : » عند وجود هتديد بحرب أو 
غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية .. » . فبهذا التصور نحرص حاالت إعالن حالة الطوارىء 
بدقة، ونتفادى التوســع الناجم عن الصياغة احلالية والتي جتمع بــني دواعي إعالن حالة الطوارىء 
العســكرية ( وجود حرب(58) أوغزو ) والسياسية ( وقوع كارثة طبيعية أو ما شابه ذلك من أحداث) 

يف نفس الوقت (59) ، وهو ما ينعكس باملذيد من الصالحيات للجهات القائمة عىل إنفاذ تلك احلالة.
  وجيب أن ُيظهر مرسوم إعالن حالة الطوارىء نوع اخلطر املرتبص باألمن القومي، ليس فقط إلعالم 
الرأي العام إعاماًل ملبدأ الشفافية واحلق يف املعرفة، وإنام ايضًا تيسريًا للرقابة الربملانية والقضائية عىل 

اإلجراءات املتخذة بمقتىض تلك احلالة، واملقيدة باهلدف منها.
  وبالرجوع لإلعالن األخري حلالة الطوارىء (60) بتاريخ 5 مارس 2020 نلحظ بيانه سبب 

اإلعالن بشكل جيل : مواجهة » خطر فريوس كورونا ومنع تفشيه » (61) ، وما من شك يف أن هذا 
الوباء امُلتفيش عامليًا يربر إستدعاء قواعد إستثنائية خلوض معركة صده واحلد من تداعياته إجتامعيًا 

وإقتصاديًا وسياسيًا .

اليمنع التنقيح املقرتح من إصدار قانون خاص بحالة احلرب أو الغزو والسلطات املكفولة فيهام . ففى فرنسا   58
يوجد ترشيع يواجه حالة احلرب أو كام يطلق عليه حالة احلصار بجوار قانون حالة اإلستعجال املتعلق بغري 

ذلك من أخطار .
ابدينا هذا الرأي سلفًا ىف دراسة بعنوان فعالية النصوص الدستورية ملواجهة األزمة احلالية للسلطة الوطنية –   59

منشورة ضمن الكتيب الصادر عن املركزالفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء – 2008 – ص 14 .
للنظام األسايس ملنظمة  للقانون األسايس اإلشارة  الطوارىء سبق اإلستناد  ديباجة مرسوم إعالن حالة  ىف   60
يمنح  ال   « مادة)   32( من  املكون  النظام  هذ  لكون  البعض  إعرتاض  فجر  ما  ،وهو  الفلسطينية  التحرير 
السيد الرئيس أى صالحية ختوله اصدار مرسوم وقرار بقانون بشأن حالة الطوارىء عىل اإلطالق وهذا ما 
تؤكده أيضًا املادة (2) من النظام األسايس للمنظمة والتى تنص عىل أن » تبارش منظمة التحرير الفلسطينية 
وما يصدر استنادًا إليهام من لوائح   ، مسؤولياهتا وفق مبادىء امليثاق الوطني وأحكام هذا النظام األسايس 
وأحكام وقرارات » . وبالرجوع أيضًا إىل امليثاق الوطني املعدل الذى اشار إليه النص ( مكون من 33 مادة) 
الرئيس أى صالحية بشأن ترشيعات الطوارىء عىل اإلطالق . يبدو أن اخللط املستمر  فإنه ال يمنح السيد 
بني ترشيعات السلطة وترشيعات املنظمة ماضيًا وحارضًا، دون أساس دستوري ، واإلبقاء عىل تلك احلالة 

اهلالمية ال يعدو كونه جمرد خلط لألوراق لتجاوز القانون وجتنب الرقابة اجلادة واملساءلة عىل األداء » .
عصام عابدين – قراءة يف اإلطار العام والتفصييل ملرسوم وقرار بقانون حالة الطوارىء – دراسة منشورة عىل موقع 

: htmi.305336/news/ar/net.wattan وطن
البند األول من املرسوم الرئايس  ىف 5 مارس 2020 .  61
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  ومل يفرتق احلال يف اإلعالن السابق لتلك احلالة عام 2007 والذي كان مرده إنسالخ قطاع غزة عن 
الضفة الغربية (62) ، وما رافقه من إضطرابات أمنية عنيفة تسببت فيها املليشيات املسلحة هنا وهناك .

  عىل النقيض مما سبق غلف إعالن حالة الطوارىء للمرة األوىل عام 2003 ، بعبارات فضفاضة: 
نظــرًا » للظروف الراهنة الصعبــة التي يمر هبا الوطن، ولغايات الــرضورة القصوى، وبناء عل 

مقتضيات املصلحة الوطنية العليا » .
   وهذا األسلوب يف البيان يستوى وعدم التسبيب سواء بسواء، ويفىض  بالتايل إىل إثقال اإلعالن 

بمخالفة شكلية تتجسد يف النكول عن ذكر نوع التهديد الذي يتعرض له األمن القومي.
  وبتقــيص واقع فرتة إعالن حالة الطوارىء ألول مرة يبــني أن البالد كانت تعاين من إختالالت 
أمنية، عالوة عىل حمارصة قوات اإلحتالل اإلرسائييل ملقر رئاسة السلطة الوطنية. وتلك األوضاع 
كانت تربر إصدار املرسوم الرئايس إلعالن العمل بنظام الطوارىء اإلستثنائي. بيد أن عدم تضمن 
املرســوم الرئايس هلا دفع البعض إىل القول بأن تلك » األســباب جمتمعة مل تشكل السبب احلقيقي 
إلعالن حالة الطوارىء وإن كان يري الباحث أهنا تشــكل حالة حرب حقيقية تستوجب إعالن 
حالة الطوارىء. ولكن الســبب احلقيقي يف إعالن حالة الطوارىء كان هو حالة األزمة السياسية 

أورد املرسوم الرئايس رقم 9 الصادر ىف 14 يونيو 2007 » إعالن حالة الطوارىء ىف مجيع أرايض السلطة   62
الوطنية  السلطة  أجهزة  مقار  عىل  واالستيالء  غزة  قطاع  ىف  اإلجرامية  احلرب  بسبب  الفلسطينية  الوطنية 
الرشعيية  عىل  القانون  عن  اخلارجة  املليشيات  من  املسلح  والعصيان  العسكري  واالنقالب  الفلسطينية 

الفلسطينية » .
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والرصاع عىل الصالحيات بني رئيس الوزراء ورئيس السلطة الوطنية » (63) . 
  والتحليل الســابق يثري يف احلقيقة تعدد األســباب الداعية لدى الســلطة املناط هبا إعالن حالة 
الطوارىء، وعدم صحة بعض هذه األســباب، يف هذا الفرض جيوز اإلعالن طاملا أن األســباب 
األخرى تكفي لتربيره. وكام أفاد الرأي الســابق، فإن األوضاع القائمة آنذاك كانت تشــكل حالة 
حرب، وهو أمر يدعو للعمل بحالة الطوارىء، حتى وإن  كان متخذ القرار يرمي من وراء مسلكه 

أيضًا إجياد حل لرصاع سيايس .
  وعليه يكون إعالن حالة الطوارىء يف الفرض الســابق صحيح موضوعيًا، دون أن يمحو ذلك 

املثلب الشكيل الناجم عن ختلف بيان السبب احلقيقي يف صلب مرسوم اإلعالن.
- مدة  نفاذ الرشعية اإلستثنائية : حددت املادة 110 من الدستور مدة تفعيل حالة الطوارىء بثالثني 

يوما كحد أقىص، أي أن تلك احلالة يمكن أن ُتطبق ملدة أقل ال أكثر.
 والتــزم ببيان املــدة يف حدها األقىص التطبيق الثاين والثالث حلالــة الطوارىء، وصمت عن هذا 
البيان التطبيق األول، مما دفع البعض لدمغه بعدم الدستورية من هذه الزاوية (64) . والواقع أن عدم 

 -.. الفلسطيني  الترشيع  ىف  املرشوعية  مبدأ  عىل  كاستثناء  الطوارىء  حالة   – أبوموسى  مسلم  حممد  حممود   63
املرجع السابق - ص128 .

الكامن ىف إعالن حالة  بأن الرصاع السيايس هو السسب  املتن دعم وجهة نظره  إليه ىف  الرأى املشار         حاول 
الطوارىء عام 2003 بالقول : » أن مناطق السلطة الوطنية تعرضت للحرب والغزو املسلح منذ شهر سبتمرب 
أسباب موجبة  الطوارىء وهى  إعالن مرسوم  التي سبقت  املراحل  أشد وأقىص ىف  2000 وكانت احلرب 
ومنصوص عليها ىف القانون األسايس إلعالن حالة الطوارىء إال أن الرئيس مل يعلن حالة الطوارىء ىف تلك 

األوضاع » .
       وىف نفس االجتاه ايضًا أنظر : عامر جاموس - حالة الطوارىء ىف القانون األساسى الفلسطينى املعدل لسنة 

2003 وتطبيقها ىف الواقع الفلسطيني – املرجع السابق – ص 78 .  
2003 ، وال يصح  18 مارس  التنفيذ ىف         واحلقيقة أن هذا الفهم تغافل عن أن القانون األسايس دخل حيز 
اقحامه ىف احلديث بالنسبة للفرتة السابقة عىل هذا التاريخ ، وإذا كانت حالة الطوارىء قد أعلنت ىف 10 مايو 
2003 ، فإن الفرتة املنرصمة ما بني العمل بالدستور وتفعيل نصوص الطوارىء ليست كبرية . هذا من ناحية 
، ومن ناحية أخرى ، فإن  حتديد حلظة إعالن حالة الطوارىء مرتوك لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ىف 
التهديد الذي يرتبص باألمن القومي قبل اللجوء للوسائل  ضوء تقديره الستنفاد الوسائل العادية ملواجهة 
االستثنائية، وال أدل عل ذلك من  أن النص اجاز إعالن حالة الطوارىء حال هتديد األمن القومي ومل يلزم 

الرئيس بذلك ، لتكون هى اخليار األخري .
حممود حممد مسلم أبوموسى - املرجع السابق - ص 139 ، عامر جاموس -املرجع السابق - ص 78 .  64
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اإلفصاح عن مــدة رسيان حالة الطوارىء ُيفيد إعامهلا يف حدها األعىل املقدر بثالثني يومًا ، وعىل 
هذا النحو ال انعكاس هلذا اإلغفال عىل دستورية اإلعالن ومرشوعيته.

    فأمهيــة املدة ال تثور إال عند إعامل حالة الطــوارىء لفرتة تقل عن ثالثني يومُا، لنقف بدقة عىل 
وقت توقف نفاذ هذا النظام اإلســتثنائي. كام أن ضابط املدة ال ينظر إليه إال بعد التأكد من وجود 
هتديد لألمن القومي، وال يعقل مع وجود هذا التهديد إبطال إعالن حالة الطوارىء ملجرد  غياب 

املدة، مع إمكانية إعتبار مرسوم اإلعالن قد أخذ باحلد الزمني األقىص لتلك احلالة .
  ولــذا نحن نميل إىل قرص اإللتــزام ببيان املدة عىل فرض تطبيق حالــة الطوارىء لفرتة تقل عن 

ثالثني يوما .
  وعــىل صعيد آخر نرى أن احلد األقىص الوارد يف النص حيتاج إىل مراجعة لزيادته لســتني يومًا. 
فالكثري من التهديدات التي يتعرض هلا األمن القومي تتطلب مدة تزيد عن ثالثني يوما ( مواجهة 
وباء كورونا عىل سبيل املثال) . وال يزحزح عقيدتنا القول بأن تلك الفرتة قابلة للتمديد ملدة مماثلة، 
ألن ذلك التمديد مرهون بموافقة الربملان بأغلبية الثلثني ، وقد تكون تلك املوافقة أسرية ملساومات 

سياسية، ال سيام حال غياب أغلبية برملانية متامسكة.
  علــاًم بأن هذا اإلقرتاح جيب أن يوازنه آخر، أال وهو ســلطة الربملان يف مراجعة مدة إعالن حالة 
الطوارىء (65) ، ال التدابري واإلجراءات املتخذة وفقًا هلا فحســب، كام هو مستفاد من البند الرابع 

من املادة 110 من القانون األسايس (66) .
  فرقابة املجلس النيايب ملدة إعالن حالة الطوارىء، سيحث السلطة املخولة بتفعليها بتحديد وقت 
معقول لفرضها، حتى ال يتعرض مرسوم اإلعالن للخفض يف مدته من اهليئة الترشيعية، وهو أمر 

غري مرغوب فيه سياسيًا عىل األقل.
- النطاق املكاين لتطبيق احلالة االستثنائية : التهديد الذي حييق باألمن القومي قد يكون عاما، بمعنى 

اعلن البعض اختصاص املجلس الترشيعي بمعاودة النظر ىف مدة إعالن حالة الطوارىء ، دون بيان السند ىف   65
ذلك ، انظر : أمحد املبيض – حالة الطوارىء رشعية ىف حال وجود هتديد لألمن القومي - مقابلة منشورة عىل 
                                                                                                                                        net.Mannews  موقع معًا

ففى معرض استعراض ضامنات تطبيق حالة الطوارىء نلمح العبارة التالية : » فرض املجلس الترشيعي لرقابته 
الكاملة عىل إعالن حالة الطوارىء وعىل مدهتا » .
ستكون لنا وقفة حول هذا البند ىف موضع الحق .  66
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شموله أرجاء الدولة كافة، ويف هذه احلالة تظلل اإلجراءات اإلستثنائية البالد بكاملها. إال أن هذا 
التهديد قد ينحرص يف جهة أو منطقة بعينها (زلزال مدمر أصاب منطقة بعينها)، هنا ال يعمل بحالة 

الطوارىء إال يف تلك األماكن. 
  فحالة الطوارىء إستثناء عىل املرشوعية العادية، والقاعدة عدم التوسع يف فهم وتطبيق أي قاعدة 

إسثنائية.
  وعىل مرسوم إعالن حالة الطوارىء بيان احلدود املكانية لنفاذه .

   ويف املرات الثالث التي أعلنت فيها حالة الطوارىء عم تطبيقها كامل األرايض الفلسطينية.
   ويف واقع احلال فإن مصدر القرار يف عامي 2007 ، 2020 كان يدرك عدم نفاذه يف قطاع غزة، ومع 
ذلك شمل تطبيق القرار كامل األرايض الفلسطينية، يف إشارة - عىل األرجح  - لرفض اإلعرتاف 

بإنفصال القطاع، أي أن اإلشارة كانت ذات مغزى سيايس أكثر منه قانوين.
- بيان اهلدف من إعالن حالة الطوارىء : عاجلنا هذا الضابط بإستقالل عن سبب اإلعالن التزامًا 
بالنص الدســتوري، مع اإلرتباط الوثيق بينهام. فســبب اإلعالن، عىل آنف البيان، هتديد األمن 
القومي، وهدفه التغلب عىل هذا التهديد بالعــودة للحالة العادية يف أقرب فرصة مواتية. وهكذا 
يبدو أن الصلة بني األمرين هي تلك التي تقوم بني الســبب واملسبب. وبالتايل فإن عدم النص عىل 

هذا البيان حتصيل حاصل.
  ويؤكد هذا التحليل اإلطالع عىل مرسومي الطوارىء (67) يف 2007 ، 2020. فاألول صدر نتيجة 
إلنفصال قطاع غزة وما خلفه من إضطرابات أمنية، ولذا كان اهلدف منه، بحرص لفظ املرســوم، 
» حتقيق األمن واإلســتقرار للمواطنني ومحاية املؤسســات الرشعية الفلسطينية » . وإذ أختذ الثاين 
بســبب وباء كورونا، فقد تغيا »مواجهة املخاطر الناجتة عن فريوس كورونا ومحاية الصحة العامة 

وحتقيق األمن واالستقرار » .
  من هنا يبني أن ذكر هذا البيان يف مرسوم إعالن حالة الطوارىء ما هو إال ترمجة ألسلوب التفصيل 
الذي اتبعه املرشع يف معاجلة ضوابط هذا املرســوم، حرصأ منه - ربام - عىل جتنب إستنهاض تلك 

مل نذكر يف املتن مرسوم إعالن حالة الطوارىء األول عام 2003 ، ألنه ،عىل اإليضاح السابق، حدد سبب   67
اإلعالن يف عبارات مطاطة هالمية، فكان من الطبيعي أن نقابل عبارات نظرية يف الغاية من اإلعالن والتي 

ورت كالتايل : » تكريس الوحدة الوطنية وترسيخها » . 
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احلالة يف غري رضورة تقتضيها، وبقدر تلك الرضورة دون ختطيها.
  وال يفوتنــا ختامًا ألن ننوه إىل أنه ال يصح أن يفهم حتديد اهلــدف هنا عىل أنه اإللتزام باملصلحة 
العامــة بصورة إمجإلية (68) ، ألن ذلــك اإللتزام يمثل غاية لكل ترصف إداري يف الظروف العادية 
وغري العادية، بعبارة أخرى، فإن إعالن حالة الطوارىء يعد بمثابة جتسيد ملبدأ ختصيص األهداف، 
وفيه يتعني حتقيق صورة حمــددة للمصلحة العامة (العودة لألوضاع الطبيعية ) ، ال تلك املصلحة 

يف عمومها.
  وإذ فرغنا من معاجلة ضوابط مرسوم إعالن حالة الطوارىء نظريًا وعمليًا، بقي لنا التطرق للمنهجية 

التي تصورها الشارع إلنفاذها، وكيف انتقل من أسلوب التفصيل إىل نقيضه وهو اإلمجال.

ثانيًا - إمجال نصوص إنفاذ حالة الطوارىء :
  جرى العمل عىل إختصاص الســلطة التنفيذية بإعالن حالــة الطوارىء، بحكم إتصاهلا املبارش 
بالواقع، وقدرهتا عىل رصد وتقييم املخاطر التي قد تتعرض هلا الدولة، ويرتتب عىل هذا اإلعالن 
ختويل تلك السلطة باملكنات التي ُتعينها عىل مواجهة املخاطر والتغلب عليها، حتى يعود املجتمع 

إىل سريته الطبيعية يف أدنى وقت ممكن.
  بيد أن تلك املكنات، مع اإلقرار برضورة تســلح الســلطة التنفيذية هبا، تتجسد واقعيًا يف صورة 
قيود حتد من حريات األفراد وتكبل حقوقهم، من هنا بات الزمًا وضع إطار لنفاذ حالة الطوارىء 
يضمــن عدم جتاوز تفعيلها القدر الــرضوري للتعامل مع األخطار املحدقــة، تطبيقًا ملبدأ تقدير 

الرضورة بقدرها.
  وبإســتعراض نصوص الباب الســابع من القانون األسايس يتكشف لنا، أن جوانب هذا اإلطار 
إتسمت هبشاشة البنيان، وشاهبا قصور بادي للعيان، نتيجة إلمجال أو اقتضاب الصياغة. ومل يكن 

املصلحة  الطوارىء حتقيق  إعالن حالة  اهلدف من  يكون  أن  اشرتاط  من  البعض  أورده  ما  اخللط  ييش هبذا   68
العامة ، واستطرد قائاًل : " إن رشط املصلحة العامة هورشط جوهري يف كل األعامل التي تصدر عن السلطة 
التنفيذية بغض النظر عن طبيعة الظروف سواء كانت عادية أم استثنائية وجيب أن يكون اهلدف والغاية من 
إختاذ أي إجراء أو تدبري هو حتقيق هذا اهلدف وليس حتقيق مصلحة شخصية فإذا ما جلأت السلطة التنفيذية إىل 
حتقيق أهداف خاصة فإن ترصفاهتا تكون مشوبة بعيب انحراف السلطة مما يعرضها للمساءلة أمام القضاء » .

حممود حممد مسلم أبو موسى - املرجع السابق - ص122 .
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مستغربًا أن ينجم عن ذلك تساؤالت تتضارب التفسريات حوهلا، كام سنرى توًا عرب النقاط اآلتية :
- ضعف دور الربملان يف إســتمرار تطبيق حالة الطوارىء : وفقــًا للبند الرابع من املادة 110 من 
القانون األســايس » حيق للمجلس الترشيعي أن يراجع اإلجراءات والتدابري كلها أو بعضها التي 
أختذت أثناء حالة الطوارىء وذلك لدى أول اجتامع عند املجلس عقب إعالن حالة الطوارىء أو 

يف جلسة التمديد أهيام أسبق وإجراء اإلستجواب الالزم«.
  وهذا النص يتعلق بدور الربملان يف إستمرار حالة الطوارىء، فإذا كانت السلطة التنفيذية ( رئيس 
السلطة الوطنية حتديدًا) تنفرد بإعالن العمل هبا، فمن املنطقي خضوع هذا اإلعالن لرقابة السلطة 
الترشيعية، بحكم ما جيره هذا اإلعالن من متكني السلطة التنفيذية من سن قواعد ترشيعية  وإختاذ 
إجراءت إدارية تثقل هبا احلريات وتقلص مــن نطاق حركتها، وهو إختصاص أصيل للمجالس 

النيابية وحدها.
  ومطالعة البند املسطور أعاله تؤكد أن هذه الضامنة فرغت من جل حمتواها.

  فبداية أســتهل النص بكلمة » حيق« مما قد يفهم معه أن الربملان ليس ملزمًا بعقد جلســة ملراجعة 
التدابري املتخذة قبل طلب التمديد (69) ، إن ُقدم مثل هذا الطلب.

  والواقع أن اإلختصاصات املسندة جلهة ما هي مسؤوليات وواجبات، وليست حقوقًا أو إمتيازات 
يمكن مبارشهتا أو التخيل عنها. وبالتايل عىل الربملان أن يعقد جلســة ملبارشة دوره قبل التمديد إن 
كان لــه حماًل . وهنــا تتبدى احلرية حول الكيفية التي يتم هبا إعالن الربملان رســميًا بالعمل بحالة 
الطوارىء. فالنصوص مل تنص عىل إحالة مرسوم اإلعالن للربملان خالل مدة معينة، كام هو احلال 
يف مرص حيث تقيض املادة 154 من دستور 2014 عىل عرض إعالن حالة الطوارىء »عىل جملس 
النواب خالل األيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه« (70). وهذه ثغرة جيب العمل عىل تداركها، 
وإىل أن تتم تلك اخلطوة نميل إىل أن إعالن حالة الطوارىء يعد مطروحًا عىل الربملان بمجرد النرش 

عول البعض عىل مصطلح  » حيق  " للقول بأن عرض إجراءات حالة الطوارىء عىل املجلس النيايب » ليس   69
الزاميًا بل هو حق للمجلس » .

          عامر جاموس - املرجع السابق - ص 87 ، 88 .
أيام ىف  الفرتة إىل سبعة  1971، وقرصت تلك  املادة 148 من دستور  املدة ب (15) يومًا ىف  وقدرت تلك   70

دستور 2012 (املادة 148)، وعىل هذا املنوال سار الدستور احلايل . 
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باجلريدة الرسمية.
  وسبق التنويه إىل أن للربملان مراجعة تدابري حالة الطوارىء، دون فرتة تطبيقها لتضاف ثغرة أخرى 

لدور الربملان يف هذا الصدد.
  واألخطر من ذلك أن ظاهر النصوص ال حيث الربملان عىل اإلضطالع بالدور الســابق، فسلطته 
يف املراجعة تنطلق يف » أول إجتامع عند املجلس عقب إعالن حالة الطوارىء أو يف جلسة التمديد 
»، بــام مفاده أن إجتامع الربملان قد جيــري بعد إنرصام الفرتة األوىل لنفاذ حالة الطوارىء، أو قرب 
بلوغها ملنتهاها. وهنا تصبح مراجعة التدابري يف املدة األوىل غري ممكنة عمليًا، ليفرض الواقع كلمته 

ولصالح السلطة التنفيذية.
  وال يقدح يف ذلك اإلشــارة إىل أن املجلس الترشيعي يف وسعه إستجواب املسؤول عن أي جتاوز 
من أعضاء احلكومة، فمثل هذا القول، إن تردد، يغيب عنه أن اإلســتجواب من مظاهر املسؤولية 
السياســية، وتلك املسؤولية تتحكم فيها األهواء احلزبية، وهو ما ال يكفل بالقدر الالزم فاعليتها. 
ناهيك عن أن الربملان يف الظروف اإلســتثنائية مطالب بالقيام بدور وقائي، أي منع املســاس غري 

املربر باحلقوق واحلريات، ال  دور عالجي ال نفع حقيقي منه.
  ولتفادي ذلك يتعني النص رصاحة يف الدســتور عىل أن يعقد الربملان، بقوة القانون، جلســة غري 
عادية (71) إلبــداء الرأي يف إعالن حالة الطوارىء ذاته، ونطاق تطبيقــه زمنيًا ومكانيًا، والتدابري 

املتصلة بنفاذه.
  ومل تغلق قائمة مثالب البند الرابع من املادة 110 من القانون األسايس بعد. فالشارع التأسييس مل 
يتنبه إىل إمكان إعالن حالة الطوارىء يف غضون العطلة الربملانية، مما كان يستتبعه بالرضورة النص 

من املتصور أن يعقد الربملان جلسة طارئة حال إعالن حالة الطوارىء ، إذا كان املوعد املعتاد لإلجتامع الحيقق   71
اهلدف من مراجعة الربملان لإلعالن، إال ان توقف هذا اإلجتامع عىل طلب من ربع األعضاء عىل األقل ( املادة 
22 من النظام الداخىل للمجلس الترشيعي ) ، يمثل عقبة أمام هذا االجتامع . وال يفند ذلك أن اجللسة الطارئة 
يمكن إنعقادها بناء عىل طلب من رئيس الدولة ، فليس له مصلحة ىف هذا اإلنعقاد، وذات األمر ينطبق عىل 
بالدعوة الجتامع  اقرتاحنا  كان  هنا  من   . السيايس  الفصيل  لنفس  ينتمى  كان  إذا  الترشيعي   املجلس  رئيس 

الربملان بقوة القانون فور إعالن حالة الطوارىء أو إبالغه هبا حال النص عىل هذا اإلبالغ . 
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عىل إلزام رئيس الدولة بدعوة املجلس الترشيعي لإلنعقاد (72) يف دورة إستثنائية.
 وأســقط النص أيضًا وضع إعالن حالة الطوارىء حال حل املجلس النيايب (73) ، ورضورة إجياد 
إجراء يعوض - بقدر أو بآخر - الرقابة الربملانية يف ظروف نحن يف أمس احلاجة إليها، كإشــرتاط 
موافقة جملس الوزراء (74) عىل مرسوم إعالن حالة الطوارىء، وهو احلل املتبني يف الدستور املرصي، 
حيث يقيض عجز الفقرة الثالثة من املادة 154 : ب » وإذا كان املجلس غري قائم، يعرض األمر عىل 

جملس الوزراء للموافقة، عىل أن يعرض عىل جملس النواب اجلديد يف أول اجتامع له » .
  وبناء عليه فإن نص املادة 113 من القانون األسايس عىل عدم حل املجلس النيايب أو تعطيله خالل 
فرتة الطوارىء، يبدو عديم الفائدة عند إعالن حالة الطوارىء وقت غياب الربملان، ســواء بسبب 
احلل (75) أو العطلة، أو أي سبب آخر كإنتفاء القدرة عىل اإللتئام بسبب اإلنقسام كام هو حادث اآلن.
  وعمليًا مل خيضع أمر مرســوم حالة الطوارىء للرقابة الربملانية إال يف التطبيق األول عام 2003، 

ومتت املوافقة عىل التدابري املتخذة يف املجلس النيايب دون معوق يذكر.
  وكان من املتوقع  تسجيل ســابقة ثانية يف تطبيق 2007، حيث ُاعلنت حالة الطوارىء والربملان 
قائــم، إال أنه حينام حل وقت التمديد حان وقت عطلة املجلس بني دورتني، ومل يســتخدم رئيس 
الدولة املكنة املتاحة له للدعوة لدورة غري عادية، ألســباب سياســية ناجتة عن إنفصال قطاع غزة 
(76). ونظرًا إلســتمرار األزمة النامجة عن هذا اإلنفصال، فلن يعرض مرســوم الطوارىء األخري 

وفقًا للفقرة الثانية من املادة 154 من الدستور املرصي لسنة 2014 » وإذا حدث اإلعالن ىف غري دور اإلنعقاد   72
العادي ، وجب دعوة املجلس ( جملس النواب) لإلنعقاد فورًا للعرض عليه » .

يأخذ حكم حل الربملان عدم قدرة املجلس النيايب عىل إكتامل عقده ، كام هو الوضع حاليا.  73
ىف تقديرنا أنه من املناسب أن تكون موافقة جملس الوزراء عىل إعالن حالة الطوارىء ّبذات األغلبية املتطلبة   74

بالنسبة للمجلس النيايب، وهى أغلبية 3/2 األعضاء، وأن ينص ىف صلب النص الدستوري عىل ذلك .
قدرنا مناسبة اإلشارة ىف هذا الصدد ملرشوع الدستور املرصي لعام 1954 ، والذى مل يصدر إلعرتاض قادة   75
ثورة 1952 عليه ، بزعم تأثرة بالنظم امللكية السائدة قبل الثورة، فطبقًا للامدة 199 من هذا املرشوع » ىف حالة 
احلرب أو وقوع إضطرابات جسيمة ختل باألمن إخالالً خطريًا جيوز لرئيس اجلمهورية أن يطلب من الربملان 
تفويض احلكومة ىف سلطات معينة ملواجهة احلال، وإذا كان الربملان ىف غري أدوار اإلنعقاد ُدعى لالجتامع فورًا، 
وللرقابة  العامة  احلريات  لكفالة  الربملان جمتمعًا حتقيقًا  منحاًل وجبت دعوته ويظل  النواب  وإذا كان جملس 

الربملانية الكاملة ما دام التفويض قائاًم .. » .
راجع : حممود حممد مسلم أبو موسى – املرجع السابق – ص 148 .  76
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عىل املجلس الترشيعي.
  قصــاري القول أن املجلس النيايب يامرس دورًا باهتًا يف الرقابة عىل إنفاذ حالة الطوارىء، ويعزي 
ذلك يف املقام األول لكثرة الثقوب العالقة بثوب تنظيم هذا الدور، والتي ال جيدي رتقها، وتقتيض 
إعادة صياغة شاملة، من منظور فلسفة خمتلفة تتغيا احلرص عىل رقابة الربملان حلالة الطوارىء رقابة 

تلم هبا من كافة جوانبها.
إجازة  ُمبطنة لتعطيل بعض نصوص الدستور أثناء إعامل حالة الطوارىء : خيلو الباب السابع من 
الوثيقة الدســتورية من نص رصيح جييز للسلطة القائمة عىل حالة الطوارىء تعليق العمل ببعض 
نصوص الدســتور(77). وأستخلص البعض من حظر الدســتور (78) تعطيل أحكام الباب السابع 
اخلاص ب« أحكام حالة الطوارىء »، حجة لعدم جواز هذا التعليق، إنطالقًا من أن جواز تعطيل 
الدســتور يعني إمكانية حل رئيس الدولة للمجلس الترشيعي أثناء العمل بحالة الطوارىء، وهو 

ما يناقض منع صدر املادة 113 من القانون األسايس هلذا اإلجراء بكل جالء.
  واحلقيقــة أن هــذه احلجة ليس هلا إال قوة إقناع ظاهرية، فعدم تعطيل أحكام الباب الســابع من 
الدستور ال يقف، منطقيًا، عند مواد هذا الباب، وإنام يتجاوزه إىل أي أحكام أخرى تتصل به اتصااًل 
ال يقبل التجزئة، ولو وردت يف مواضع أخرى، متشيًا مع رضورة احلرص عىل تفسري النصوص من 

منظور كيل  تكاميل، ال جزئي إنعزايل. 
  ومن ثم من املتصور تعطيل بعض نصوص القانون األسايس وقت العمل بحالة الطوارىء، بخالف 
الباب الســابع وما يرتبط به من مواد إرتباطًا ال يقبل التجزئة. وحسبنا يف هذ املقام إستعادة إعالن 

إعتامدًا عىل غياب النص الرصيح أعلن البعض أنه مل جيد ىف الدستور » أى نص يعطي لرئيس السلطة صالحية   77
تعليق العمل بأى من مواد الدستور » .

         حممد احلموري – صالحيات الرئيس وفقا للامدة 43 من القانون األسايس الفلسطيني  - ص6 ، مقال منشور 
ضمن الكتيب الصادر عن املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء بعنوان » فاعلية نصوص القانون 

األسايس املعدل ملواجهة األزمة الفلسطينية – يوليو 2008 .
املادة 113 من القانون األسايس .  78
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حالة الطوارىء عام 2007 ، وما صاحبها من تعطيل للعديد من النصوص الدستورية (79) ، لعل 
أخطرها ما تعلق بالقضاء العسكري وإجازة حماكمة املدنيني يف ساحته.

وال يســتفاد مما تقدم أننا ننارص إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور يف الظروف اإلستثنائية (80) 
، وإنام أردنا إبراز وطأة حالة الطوارىء يف فلســطني، لعل هذا البيان ُيعيد النقلش حوهلا، ويمهد 

لتخفيف العبء الذي ينال من احلقوق واحلريات يف كنف تطبيقها.
ضامنات واهية لإلعتقال أخطر اإلجراءات اإلســتثنائية : من أخطر اإلجراءات التي تتيحها حالة 
الطوارىء إعتقال األشخاص بقرار إداري. فهذا اإلجراء ال يقيد احلرية الشخصية لذي الشأن فقط 
، وإنــام حيرمه كذلك من جل حقوقه وحرياته، فهل يملــك املعتقل حق العمل أو حرية التنقل أو 
التعبري عن الرأي .. الخ ؟ ومع  جسيم هذه اآلثار يتم اإلعتقال  بقرار إداري بناء عىل جمرد شبهات 

أو خطورة حمتملة. 
  ولعل اإلعتبارات السابقة هي التي حدت بالسلطة التأسيسية إىل ختصيص مادة مستقلة يف الباب 

السابع من الدستور لإلعتقال دون غريه من اإلجراءات التي تتخذ يف حالة الطوارىء.

احلكومة  تشكيل  بفرتة  املتعلقة  الدستور  من   67،  66  ،65 باملواد  العمل  بتعليق   2007 لسنة   11 املرسوم   79
اجلديدة ، ورضورة نيلها ثقة الربملان واليمني التي تؤديه الوزارة قبل مبارشة مهامها .

- املرسوم 12 بتعليق العمل باملادة 79 من الدستور املنظمة ألثر حجب الربملان الثقة عن احلكومة .
مواطني  إعفاء  بغرض   ، والرسوم  الرضائب  بإداء  اخلاصة  الدستور  من   88 باملادة  العمل  بتعليق   18 املرسوم   -

املحافظات اجلنوبية من هذا اإللتزام .
- املرسوم 28 لسنة 2007 بتعليق العمل باملادتني 101( حرص اختصاص املحاكم العسكرية ىف الشأن العسكرى 
) ، 107 ( تعيني النائب العام واختصاص النيابة العامة بمبارشة الدعوى العمومية ، ونقل هذا الدور للنيابة 

العسكرية بالنسبة للمدنيني ) .
وىف حتليل هلذه املراسيم واحلاجة الفعلية هلا راجع :عامر جاموس – املرجع السابق-  ص 94 وما بعدها .

يامثل الوضع ىف فلسطني ما كان مقررًا ىف الدستور املرصي لسنة 1923 ، حيث قضت املادة 155 منه بأنه »   80
ال جيوز ألية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إال أن يكون ذلك وقتيًا ىف زمن احلرب أو أثناء قيام 
األحكام العرفية وعىل الوجه املبني ىف القانون . وعىل أي حال ال جيوز تعطيل إنعقاد الربملان متى توافرت ىف 

إنعقاده الرشوط املقررة لذلك » .
         وتكرر ذات النص بنفس الكلامت تقريبًا ىف املادة 144 من دستور 1930 .

         ونحا هذا املنحى الدستور الكويتي الصادر عام 1962 والقايض فيى املادة 181 بأنه » ال جيوز تعطيل أي 
حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء قيام األحكام العرفية ىف احلدود التي يبينها القانون . وال جيوز بأي حال 

تعطيل إنعقاد جملس األمة ىف تلك األثناء أو املساس بحصانة أعضائه » .  
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  فطبقــًا للامدة 112 من الدســتور » جيب أن خيضع أي إعتقال ينتج عــن إعالن حالة الطوارىء 
للمتطلبات الدنيا التإلية : 1- أي توقيف يتم بمقتىض مرســوم إعالن حالة الطوارىء يراجع من 
قبل النائب العام أو املحكمة املختصة خالل مدة ال تتجاوز مخســة عرش يومًا من تاريخ التوقيف . 

2- حيق للموقوف أن يوكل حماميًا خيتاره « .
وهذا النص، عىل الرمزية التي يرتمجها، جاء قارصًا من عدة زوايا:

- إنصب النص عل ما أســامه » املتطلبات الدنيــا« إلجراء اإلعتقال، وأوحت لنا هذه املعاجلة بأن 
تلــك املتطلبات يمكن أن تعزز بغريها يف قانون أو مرســوم حالة الطــوارىء. وبالنظر يف القرار 
بقانون بشأن حالة الطوارىء لسنة2020  سنجده خلوًا من أي ضامنات إضافية للمتطلبات الدنيا 

ملن أصابه إجراء اإلعتقال.
  وربام ُظن أن القرار بقانون كان منطقيًا يف صمته، لكونه مل ُيرش إىل اإلعتقال كتدبري يمكن للسلطة 
القائمة عىل حالة الطوارىء إختاذه، إال أن هذا الفهم يتجاهل أن ما ذكر من إجراءات يف املادة األوىل 
من القرار بقانون وردت عىل سبيل التمثيل ال التحديد، وهو ما يستفاد رصاحة من عبارة صدر تلك 
املادة القائلة بأن اجلهة التي تتوىل إنفاذ أحكام ذلك القرار بقانون هلا » عىل وجه اخلصوص » . يعضد 
ذلــك ما خوله البند الثاين من تلك املادة جلهــات اإلختصاص من » إختاذ القرارات واإلجراءات 

والتدابري الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارىء« (81) .
  وال ريب بســعة اخليارات املتاحة أمام رئيس الدولة أو من يفوضه يف إصدار القرارات التي يقدر 
رضورهتا للتغلب عىل ســبب إعالن حالة الطوارىء، وقد يكون من بينها إعتقال األفراد بقرارات 

إدارية.
- من  أهم الضامنات التي كنا ننتظر إنضاممها  ملا ورد يف النص الدســتوري من متطلبات تســبيب 
قرار اإلعتقال تســبيبًا وافيًا، فهذا اإلجراء وحده هو الذي جيعل ملراجعة قرار اإلعتقال من النيابة 
العامة أو املحكمة املختصة قيمة عملية. وجيري ذات احلكم عىل حق الدفاع املقرر لصاحب الشأن. 

  ومع أمهية قدر وقيمة هذه الضامنة تضمنت نصوص القانون كفالتها للمعتقل.

يعاب عىل صياغة البند الثاين من املادة األوىل أن العبارة الواردة ىف بداية املادة ( وله عىل وجه اخلصوص ) تغنى   81
عنه ، وإذا قدرت رضورته، فمحله البند األخري من النص . فوضعه احلايل يعرب عن إرتباك ىف إعداد هذا القرار 

بقانون ، يفقده حسن الصياغة الترشيعية .
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- قضت املادة 112 من القانون األسايس بمراجعة أي توقيف من النائب العام أو املحكمة املختصة، 
وهنا يطرح السؤال اآليت : من الذي سيحيل األمر هلذه اجلهة أو تلك ؟ 

  الراجح أن تلك اإلحالة ستكون من جانب اجلهة التي أمرت باإلجراء، وهنا تثور إشكإلية جديدة 
متــى يتعني عىل تلك اجلهة القيام باإلحالة ؟ فغياب هذا التحديد قد يدفع تلك اجلهة إىل النهوض 
باإلحالة يف اليوم األخري من املهلة املتاحه هلا( 15 يومًا )، مما مفاده حرمان املعتقل يف الفرتة السابقة 
عــىل اإلحالة من حق اللجوء إىل قاضيه الطبيعي. فاحلرمان من هذا احلق قد يكون موضوعيًا، اي 
منع التقايض يف خصوص موضوع ما، أو زمنيًا بحجب هذا احلق لفرتة من الوقت طالت أم قرصت 

(82). ويرتبط هبذا احلجب املؤقت احلرمان من حق دستوري آخر أال وهو حق الدفاع .

  وال حمل لدفع  النقد عن الوضع احلايل باإلســتناد إىل جواز تعطيل بعض األحكام الدستورية يف 
فرتات الظروف اإلستثنائية، فهذا التعطيل مقيد بتحقيق اهلدف من إعالن العمل بحالة الطوارىء. 
وال نعتقــد أن تقييــد حق التقايض، والزمه حــق الدفاع، ولو زمنيًا،  يمكــن أن يندرج يف حزمة 

اإلجراءات التي نواجه هبا اخلطر املربر إلستدعاء حالة الطوارىء. 
  وبعبارة أخرى جيب التمييز بني التدابري الالزمة ملحارصة هتديدات األمن القومي ( عادة قيود تنال 
من بعض احلقوق واحلريات) ، والوســائل التي يتدرع  هبا األفراد حلامية أنفسهم من أي تغول أو 
افتئات عىل حقوقهم وحرياهتم. فتلك الوســائل منبتة الصلة عن الظرف الطاريء، ومن ثم جيب 

احلرص عىل توافرها يف الظرف العادية كام اإلستثنائية.
أثر هالمية املادة 111 من الدستور يف إتساع سلطات حالة الطوارىء: من مهام النصوص الدستورية 
أن متدنا باإلجابات حول احلقوق املكفولة لنا، ووسائل الذود عن أي جور ينال منها، وتعطي القراءة 
األوىل للامدة 111 من القانون األســايس اإلحياء بوفائها هبذا الغرض، أال أن هذا اإلنطباع رسعان 

ما يتبدد حال التدقيق يف تركيبات النص والدالالت املستفادة منه.
   فطبقًا للنص املشار إليه » ال جيوز فرض قيود عىل احلقوق واحلريات األساسية إال بالقدر الرضوري 

ىف تطبيقات احلظر الزمني حلق التقايض بالنسبة لقرارات اإلعتقال ىف مرص ، انظر : فتحي فكري – اإلعتقال –   82
1992 - ص 128 وما بعدها . 

         علاًم بأن املادة 54 من الدستور املرصي احلايل مل تعد تسمح باإلعتقال اإلداري، وتتطلب دومًا » قرار قضائي 
مسبب » للمساس باحلرية الشخصية .
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لتحقيق اهلدف امُلعلن من مرسوم إعالن حالة الطوارىء «. وكلامت النص - حتظر هكذا - أن تتجاوز 
القيود املفروضة عىل احلقوق واحلريات األساسية يف ظل حالة الطوارىء مواجهة التهديدات امُلفضية 
إلعامهلا. ولكن السؤال الذي يفرض نفسة يف احلال ما هي احلقوق واحلريات األساسية ؟ هل هي 
احلقوق املكرســة يف مواد الباب الثاين (83) من، القانون األسايس ، حتت عنوان احلقوق واحلريات 
العامة ؟ أم أننا ســنتبع هنج تقسيم احلقوق واحلريات إىل طبقتني األوىل أساسية، واألخر غري ذلك 
؟ وماهو املعيار املعول عليه إلجراء هذا التقســيم ؟ أم سنستعني بام ورد يف املادة الرابعة من العهد 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية (84) والذي أوضح أن احلقوق التي الجيوز املساس هبا يف حاالت 
الطوارىء اإلستثنائية هي :احلق يف احلياة، عدم اخلضوع  للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الال إنسانية 
أو احلاطة بالكرامة، منع الرق والعبودية، عدم جواز التعرض لتقييد احلرية جراء العجز عن الوفاء 
بإلتزام تعاقدي، منع تطبيق النصوص اجلزائية بأثر رجعي، حق اإلعرتاف بالشخصية القانونية . 

  ونميل للحل األخري، ليس فقط لنص القانون األسايس عىل أن تعمل السلطة الوطنية عىل اإلنضامم 
للمواثيق الدولية احلامية حلقوق اإلنسان (85) ، وهو ما حتقق بالفعل بالنسبة للعهد الدويل للحقوق 
املدنيــة والسياســية يف 2 أبريل 2014، وإنام أيضًا للتأثر الواضــح يف الصياغة بني املادة 111من 
الدســتور وما قننه ذلك العهد بالنســبة لوضع احلقوق واحلريات األساســية يف حالة الطوارىء 
اإلســتثنائية. ومع ذلك كان من األفضل أن تأيت اإلجابة من النص نفســه، ال أن يرتك األمر معلقًا 
تتجاذبه تأويالت متباينة، وتفســريات متناقضة إىل احلد الذي قد يصعب فيه التوفيق بينها يف جمال 

حقوق وحريات وصفت دستوريًا باألساسية.
- إفتتحت املادة 111 بالعبارة التإلية: » ال جيوز فرض قيود عىل احلقوق واحلريات األساســية إال 

املواد من 9 : 33 من القانون األسايس  املعدل .  83
وفقًا لتلك املادة » 1- ىف حاالت الطوارىء اإلستثنائية التى تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميًا، جيوز   84
للدول األطراف ىف هذا العهد أن تتخذ، ىف أضيق احلدود التى يتطلبها الوضع ، تدابري ال تتقيد باإللتزامات 
املرتتبة عليها يف هذا العهد ، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لإللتزامات األخرى املرتتبة عليها بمقتىض القانون 
الدويل وعدم إنطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هوالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 

اإلجتامعي .
         " 2- الجييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد 6، 7 ، 8 ( الفقرتني 1،2 ) ، 11، 15 ، 16 ، 18 » .

تقيض املادة العارشة من القانون األسايس ىف بندها الثاين بأن » تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء   85
عىل اإلنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التى حتمي حقوق اإلنسان » .
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بالقدر الرضوري لتحقيق »اهلدف من إعالن العمل بحالة الطوارىء. 
  ونظرًا لعدم وجود قانون مسبق للطوارىء لتحديد أنواع اإلجراءات املمكن إختاذها ورشائطها، 
فإن إعالن حالة الطوارىء كان يستتبعه حتديد اإلجراءات الالزمة ملواجهة السبب الداعي هلا، حتت 

رقابة الربملان عىل سالف القول (86) . 
  إال أن هــذا الوضع أصابه حتول الفت يف إعالن الطوارىء األخري، حيث أصدر رئيس الســلطة 
الوطنية قرارًا بقانون (87) بشــأن حالة الطوارىء مبينًا فيه الصالحيات املخولة للجهة القائمة عىل 

تلك احلالة. 
  واحلقيقــة أن الفرق بني الســبيلني يبدو لنا غري جوهري، ففي حــال تفضيل وجود قانون حيدد 
اإلجراءات املســموح  هبا ملواجهة اخلطر، فإن النصــوص، عقب رسدها ألبرز تلك اإلجراءات، 
تعود وختتتمها بعبارة تأذن بإختاذ أي تدابري أخرى الزمة لعالج املوقف الطارىء . ومتشيًا مع ذلك 
نص القرار بقانون بشأن حالة الطوارىء يف املادة الثانية - بعد تعداد بعض اإلجراءات -عىل تويل 
رئيس الدولة أو من يفوضه » إختاذ القرارات واإلجراءات والتدابري الالزمة لتحقيق غايات إعالن 

حالة الطوارىء« (88) .
   وإذ كان الوضع يمس التفاصيل أكثر من إتصاله باملضمون، فإن السؤال يعَن عن علة هذا التحول؟

   يف تقديرنا أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ربام أراد بتلك اخلطوة جتنب النقاش حول إعالن 
حالــة الطوارىء يف غياب الربملان، فاملجلس الترشيعي حال هذا اإلعالن يقف دوره عند مراجعة 

اشاد البعض هبذا اإلختيار » لكونه يمكن اإلدارة من إختاذ إجراءات ختتارها ملواجهة حالة الطوارىء، األمر   86
الذي يؤدي إىل الرسعة ىف مواجهتها، وىف الوقت ذاته يوفر محاية حلقوق األفراد وحرياهتم عن طريق إلزام 
اإلدارة بالرجوع للمجلس الترشيعي إذا ما أرادت متديد حالة الطوارىء إلختاذ مزيد من اإلجراءات والتدابري 

اإلستثنائية« .
عامر جاموس – املرجع السابق – ص 72 .

من املثري لإلنتباه صدور هذا القرار بقانون بدون رقم .  87
إتفاقًا مع ذلك أعقب إصدار رئيس السلطة الوطنية مرسوم إعالن حالة الطوارىء وختويله رئيس الوزراء   88
منها إغالق  القرارات  العديد من  بإصدار  قام األخري   ، لتحقيق غايات هذا اإلعالن  الالزمة  بالصالحيات 
كافة املرافق التعليمية ، قرص احلركة بني املحافظات عىل حاالت الرضورة القصوى ، حظر التجمع والتجمهر 
واإلحتفاالت والتظاهرات واإلرضابات ىف كامل األرايض الفلسطينية ،منع أي ترصحيات إعالمية من أي 
مسؤول إال من خيوله رئيس الوزراء ىف ذلك ، إغالق كامل املناطق السياحية والدينية تكليف األطباء بالتواجد 

عىل رأس عملهم يف مجيع املرافق الطبية  .
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التدابري التي ترشع الســلطة التنفيذية يف العمل هبا. وأساس تلك املراجعة أن تلك التدابري تعينت 
بإرادة الســلطة التنفيذية مع تضمنها ما يندرج يف إختصاص السلطة الترشيعية. أما وقد أصبحت 
اإلجراءات اإلستثنائية مستندة إىل قانون، فقد أضحت بمثابة أعامل تنفيذية، وانتفت من ثم احلاجة 

إىل املراجعة الربملانية (89). 
  ولكن عىل أي نص دســتوري يمكن أن يرد إليه إختصاص رئيس الســلطة الوطنية بإصدار قرار 

بقانون بشأن حالة الطوارىء ؟
  كان من املتوقع أن بلجأ رئيس الدولة يف هذا اإلصدار إىل املادة 43 من القانون األســايس املعدل 
املنظمة للوائح الرضورة (90)، بيد أن تصفح ديباجة القرار بقانون يكشف خلوها التام من أي إشارة 

تفيد الركون لتلك املادة، من قريب أو بعيد.
  وإذا نحينا جانبًا وضع املجلس الترشيعي الراهن، وإمكانية إعامل لوائح الرضورة يف ظله، كانت 
اإلســتعانة بتلك املادة تفرض العودة للمجلس الترشيعي، ولتفادي ذلك جرى البحث عن سند 

آخر لتأسيس القرار بقانون.
  ومــع علمنا بأن ديباجــة القرار بقانون مل تفصح بجالء عن هذا الســند، فإننا نرجح أن إفتتاحية 
املادة 111 من الدســتور واملجيزة للسلطة التنفيذية فرض قيود عىل احلقوق واحلريات األساسية 
هــي - عىل األرجح  - املرتكز إلصدار هذا القرار بقانون. فالقيود التي تطول احلقوق واحلريات 
العامة ال تصح إال بعمل ترشيعي صادر عن املجلس النيايب أو الســلطة التنفيذية يف الفروض التي 

تفوضها فيها السلطة التأسيسية، وهو ما سمحت به املادة فائتة الذكر. 

ربام يدعم هذا النظر حتليل مواد القرار بقانون بشأن حالة الطوارىء والذي يتكون من مخس مواد ، وبإستبعاد   89
املادة األخرية واملعتادة ىف كافة الترشيعات واملتعلقه بالنفاذ عقب النرش ، سنلحظ أن املادتان الثانية ( مضموهنا 
اعتبار إجراءات الطوارىء ملزمة حتت طائلة املساءلة اجلزائية واملدنية ) والرابعة ( وجوهرها إختصاص النيابة 
العامة والعسكرية ، واملحاكم العادية والعسكرية كل فيام خيصه إختاذ إجراءات إنفاذ حالة الطوارىء  والنظر 
ىف املخالفات املنبقه عنها ) ، يمكن حذفهام دون أي تأثري يذكر ، لكوهنا جمرد تكرار لقواعد عامة مامل ينص عىل 

خالفها  .
تنص املادة 43 من الدستور عىل » 1- لرئيس السلطة الوطنية ىف حاالت الرضورة التى ال حتتمل التأخري ىف   90
غري أدوار إنعقاد املجلس الترشيعي ، إصدار قرارات هلا قوة القانون ، وجيب عرضها عىل املجلس الترشيعي ىف 
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 » .
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  ومرة أخرى نقابل اإلمجال، وما يصاحبه من غموض، يف ظرف ال يوائمه إال وضوح ساطع البيان، 
بعيدًا عن أدنى لبس أو إهبام .

كلمة إستخالصية :
  الظــروف اإلســتثنائية بمثابة إختبار جاد للنصوص الدســتورية يف كفالتها حلامية حقيقية للحق 

واحلرية، وال معنى لإلخفاق فيه إال أننا أمام كلامت وحروف ال نبض للحياة فيها .
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التعليق عىل القرار بقانون )  ( لسنة 2020 بشأن حالة الطوارىء يف فلسطني

الدكتور نفيس مدانات/ األردن

القانون هو الوســيلة للوصول إىل التقدم واإلزدهار واستدامة العدالة، ولكن إذا تعرضت سالمة 
األمــة إىل اخلطر الذي هيدد كياهنا ووجودها وأصبح القانون بمعناه العادي ال يقوى عىل املحافظة 
عىل األمن وسالمة املجتمع فمن املسلم به وضع القانون العادي جانبَا (إلعطاء الفرصة للسلطات 
العامة ملعاجلة الظروف الطارئة ومن هنا قام الرأي الذي يقول أن السلطة التنفيذية ال تسطيع معاجلة 
اخلطر الطارئ معاجلة ثابتة ورسيعة وباتة، وهي مكبلة بقواعد وحقوق دستورية وقوانني وانظمة 

بل ال بد ان تتحرر السلطة التنفيذية من بعض القيود لتواجه االزمة مواجهة فعالة.
هلذا نجد أن معظم الدساتري تعطي يف أوقات األزمات إىل السلطة التنفيذية حقوقًا ضخمة ملعاجلة 

األوضاع التي هتدد أمن و وسالمة البالد.
وهلذا نالحظ أن املادة  110 من الباب الســابع من القانون األســايس الفلســطيني (أحكام حالة 
الطــوارئ) تنص عىل ما ييل: »عند وجود هتديد لألمن القومي بســبب حرب أو غزو أو عصيان 
مســلح أو حدوث كارثة طبيعية جيوز إعالن حالة الطوارئ بمرســوم من رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية بمدة ال تزيد عن ثالثني يومًا. 
جيوز متديد حالة الطوارئ ملدة ثالثني يومًا أخرى بعد موافقة املجلس الترشيعي الفلسطيني بأغلبية 
ثلثي أعضائه وجيب أن ينص مرسوم إعالن حالة الطوارئ بوضوح مع اهلدف واملنطقة التي يشملها 

والفرتة الزمنية.
حيــق للمجلس الترشيعي أن يرجع اإلجراءات والتدابري كلهــا أو بعضها التي اختذت أثناء حالة 
الطوارئ وذلك لدى أول اجتامع عند املجلس عقب إعالن حالة الطوارئ أو جلســة التمديد أهيام 

أسبق وإجراء اإلستجواب الالزم هبذا الشأن.
املــادة 111 »ال جيوز فرض قيود عىل احلقوق واحلريات األساســية إال بالقدر الرضوري لتحقيق 

اهلدف املعلن يف مرسوم إعالن حالة الطوارئ«
 املادة 112 » جيب أن خيضع أّي اعتقال ينتج عن إعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية:
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أي تـــوقيف يتم بمقتىض مرســوم إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو املحكمة 
املختصة خالل مدة ال تتجاوز مخسة عرش يومًا من تاريخ التوقيف.

حيق للموقوف أن يوكل حماميًا خيتاره«.
التعليــق: عند وجود هتديد لألمن القومي  بســبب حرب أو غزو أو عصيان مســلح أو حدوث 
كارثة طبيعية أو انتشــار وباء قاتل » كفايروس كورونا« فإن رئيس السلطة الوطنية يتخذ الوسائل 
التي تتطلبها هذه الظروف، ونحن نعتقد بأن الرئيس قبل اختاذ هذه الرســائل يقوم بالتشــاور مع 
رئيس الوزراء ورئيس املجلس الترشيعي ومن يرى أن من الرضوري التشاور معه، كام يعلم األمة 

الفلسطينية برسالة عن ذلك.
إن هذه الوســائل جيب أن تكون مســتوحاة من اإلرداة لتضمن من السلطات العامة »بأقل املهل« 

الوسائل إلنجاز مهمتها.
الربملــان (املجلس الترشيعي) جيتمع بقوة القانون ويراجع اإلجراءات كلها أو بعضها التي أختذت 
أثناء حالة الطوارئ ويقوم باإلســتجواب الالزم هبذا الشأن وهذا يمنع جتاوز احلقوق واحلريات 

املضمونة.
كام ال جيوز فرض قيود عىل احلقوق واحلريات إال بالقدر الرضوري لتحقيق اهلدف املعلن يف مرسوم 

إعالن حالة الطوارئ.
ال جيوز حل املجلس الترشيعي أو تعطيله خالل فرتة حالة الطوارئ فاملواد 111 112 113 حتيط 
بالتطبيق العميل للسلطات االستثنائية التي متنحها لرئيس السلطة الفلسطينية بسلسلة من الضامنات 

يف مواجهة تطبيق تعسفي. فهذه الضامنات تشكل كاّل وختضع لبعضها والعكس بالعكس.
بالتأكيد أن رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية هو وحده ســيد القرار املتخذ بموجب السلطات 
اخلاصة، لكنه ال يســتطيع إختاذه إال عند وجود هتديدًا لألمن القومي أو حدوث كارثة طبيعية أو 
إنتشار وباء قاتل، وهذه الرشوط وهي جمتمعة وليست متناوبة. وجيب مالحظة أن مهلة تطبيق حالة 
الطوارئ حمددة بثالثني يومــاً وال جيور متديدها ثالثني يومًا أخرى إال بموافقة املجلس الترشيعي 
الفلسطيني بأغلبية ثلثي األعضاء، ذلك ألنه ال جيوز حفظ احلقوق واحلريات األساسية إال بام هو 

رضوري لتحقيق اهلدف. 
واخريًا هناك قاعدة قانونية تنص عىل أن ما كان غري مرشوعًا يف الظروف العادية يصبح مرشوعًا يف 
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الظروف اإلســتثنائية، وذلك لتتمكن السلطة التنفيذية عىل صحة وحياة مواطنيها، والسري املنتظم 
للسلطات العامة يف الدولة، وأن يكون بإمكاهنا تنفيذ التزماهتا الدولية.

حسب املادة 110 نجد بأن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينة حيل حمل الربملان (املجلس الترشيعي) 
واحلكومة هبدف إعادة األمور إىل ما كانت عليه. والوسائل املتخذة من قبله تسمى قررات وتنرش.

وهنا نرى بأنه جيب التمييز بني قرار الســلطة الوطنيــة الذي يضع موضع التطبيق للامدة 110 من 
الباب السابع من القانون األسايس الفلسطيني (أحكام حالة الطوارئ) والقرارات التي تيل:

القرار الذي بموجبه يقرر تطبيق املادة 110 هو قرار حكومة وحســب هنا اللفظ توجد القرارات 
ألهنا متعلقة بالعالقات بني السلطات العامة وعالقات الدولة الفلسطينية مع الدول االخرى فهي 
غري خاضعة للرقابة القضائية من قبل حمكمة العدل العليا. إذن قرار تطبيق املادة 110 غري خاضع 
للرقابة اإلدارية وكذلك األمر ولنفس األسباب رفض الرئيس إصدار قرار بإهناء تطبيق املادة 110.
أما القرارات التي تيل قرار تطبيق املادة 110 والتي بموجبها يتخذ الرئيس الوســائل التي تتطلبها 
الظروف هلا طبيعة قانونية خمتلفة فيتوجب التمييز من بينها تلك التي تدخل يف جمال القانون وتلك 
التي تدخل يف جمال النظام فاألوىل تشبه القوانني والثانية تشبه األنظمة فاألوىل ال يمكن الطعن هبا 
أمام حمكمة العدل العليا يف حني أن الثانية يمكن مراجعة حمكمة العدل العليا بخصوص مرشوعيتها 
وهنا نحن نغلب املعيار املادي عىل املعيار الشكيل مع أن القرارات التي تدخل ضمن إطار القانون 
هي من الناحية العملية هتدد مبارشة وبخطورة احلريات، لكن الظروف اإلستثنائية تتطلب أحيانًا 
ذلــك، كام أن مدة تطبيق املادة 110 حمددة بثالثني يومــاً وال متدد لثالثني يومًا أخرى إال بموافقة 

املجلس الترشيعي بأغلبية الثلثني. 
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قانون رقم )4( لسنة 2009 معدل لقانون 
اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 
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التعليق عىل املادة )206( الواردة يف قانون رقم )4( لسنة 2009 معدل لقانون 
االجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 وموضوعها » تقام البينة يف الدعاوى 
اجلزائية املتعلقة باملخدرات وغريها من املؤثرات العقليه بأي من طرق االثبات«

املحامي الدكتور » حممد خري« عامر رشيف / األردن

 

مقدمة 
يعــرف االثبات بأنه اقامة الدليل عىل وقوع اجلريمة ونســبتها إىل فاعل معني ، وُيراد باإلثبات يف 
األمــور اجلنائية اثبات الوقائع وليس بيان وجهة نظر املــرشع وحقيقة قصده ألن البحث يف هذه 

األمور انام يتعلق بتطبيق القانون وتفسريه وهو من عمل املحكمة . 
واإلثبات هيدف اىل اقامة الدليل لدى السلطات املختصة ، عىل حدوث واقعه ذات أمهية قانونية ، 

وذلك باتباع اإلجراءات التي حددها القانون وفق القواعد واألصول التي أخضعها هلا . 
ومعنى ذلك أن نطاق االثبات اجلزائي ال يقترص عىل اقامة الدليل أمام املحكمة بل يتســع ليشمل 
أيضًا اقامة الدليل أمام ســلطات التحقيق وأمام سلطات مجع األدلة ، أي أن نطاق نظرية االثبات 
اجلزائي أوسع من أن تنحرص يف مرحلة املحاكمة ، فاقامة الدليل يشتمل عىل معنى البحث عنه ثم 
تقديمه اىل اجلهة املختصة ثم تقديره ، وقد أخضع امُلرشع كل ذلك لقواعد قانونية حتكمه ، فالدعوى 
اجلزائيــة تطرح أمام القضاء إما بعد مجع اإلســتدالالت أو بعد التحقيق الذي جرى بمعرفة جهة 

خًمتصة أو بعد إمتام األمرين معًا . 
وأوجــب القانون أن ترجع املحكمــة اجلزائية إىل هذه األدلة املطروحة أمامها لتحقيقها بنفســها 
ومتحيصها وتقليب وجهات النظر حوهلا عىل كافة األحتامالت لتتمكن يف النهاية من تكوين عقيدهتا 
وفــق ما يرتاح اليه ضمريها ووجداهنا ، فإما أن تقتنع املحكمة بثبوت التهمة عىل ســبيل اجلزم و 

اليقني فتحكم يف هذه احلالة باإلدانه ، إما ال تقتنع لوجود شك يف أدلة اإلهتام وحتكم بالرباءه . 
عدم حرص وسائل االثيبات يف جرائم اخمدرات 

من خالل ما هو مستقر يف بعض اجلرائم الثباهتا نجد أن املرشع قد حرص وسائل اثباهتا يف أدلة معينة 
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وال جيوز اثبات هذه اجلرائم اال وفق أدلة معينة ال يقبل غريها وهذا ما هو وارد يف جريمة الزنا ، يف 
حني أن األمر خيتلف بجرائم املخدرات حيث صدر تعدياًل ونص هذا التعديل عىل اســتثناء املادة 
(206) مــن قانون االجراءات اجلزائية رقم (4) لســنة 2009 معدل لقانون االجراءات اجلزائية 
رقم (3) لسنة 2001 والتي تنص » تقام البينة يف الداعوى اجلزائية امُلتعلقة باملخدرات وغريها من 

املؤثرات العقلية بأي من طرق االثبات » 
ومن خالل هذا التعديل اصبح اثبات جريمة املخدرات بأي طريقة دون حرص لطريقة معينة . 

واجازة املرشع اثبــات جريمة املخدرات بكافة طرق االثبات هــو تغطية العجز يف اثبات جرائم 
املخدرات أمام القضاء فكثري من املتهمني يفلتون من العقاب لعدم كفاية األدلة أو ألي ســبب من 
أســباب البطالن ، فبعد هذا التعديل أصبح هناك سلطات واسعه لدى املحكمة إلدانه شخص مل 
يعثر بحوزته عىل مادة خمدرة ملجرد وجود شــاهد من مأموري الضبط القضائي يشــهد بأن املتهم 

ُيتاجر باملواد املخدرة أو يتعاطاها.  
ومن خالل هذه الدراسة سنعرض أدلة االثبات يف القانون اجلزائي 

أوالً :- اإلعرتاف 
هناك من مل ُيفرق بني اإلعرتاف واالقرار لفظًا يف املواد اجلنائية ، ونرى أن االقرار مصطلح يستخدم 
يف القانون املدين أما االعرتاف فهو مصطلح يستعمل يف القانون اجلنائي  ،مثال عن ذلك كأن يعرتف 

اجلاين )باستهالكه أو حيازته املخدرات أو املؤثرات العقلية(. 
وقد ورد يف املادة (216) من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين بشأن اإلعرتاف نص مفاده 
أن املتهم يسأل عن التهمة املسندة إليه ، فإذا اعرتف املتهم هبذه التهمة يأمر رئيس املحكمة بتسجيل 
اعرتافه بكلامت أقرب ما تكون إىل األلفاظ التي استعملها املتهم يف اعرتافه وجيوز للمحكمة اإلكتفاء 
هبذا االعرتاف ، وحتكم عليه املحكمة بالعقوبة التي تستلزمها جريمته إال إذا رأت خالف ذلك . 
وقــد أخــذت حمكمة التمييز األردنيــة بصفتها اجلزائيــة يف القرار رقم  4102 لســنة 2019 - 
الصــادر بتاريخ 2020/2/25  وكذلك  قرار حمكمة التمييز رقم 3677 لســنة 2019 - تاريخ 
2020/2/23 باعرتاف املتهم وأدانته حيث قضت »حيث ثبت ملحكمتنا قيام املتهم األول بحيازة 
املواد املخدرة واملستحرضات الطبية لغايات توزيعها وتروجيها عىل املتعاطني مقابل الثمن املعلوم وقد 
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ثبت ذلك للمحكمة من خالل الضبط املنظم والذي يتضح من خالل شهادة شاهد النيابة النقيب 
****** بأنه تم ضبط املواد املخدرة واملستحرضات الطبية بحوزة املتهم األول وقد نظم الضبط 
وفقًا ملتطلبات املادة (151) من قانون أصول املحاكامت اجلزائية وكذلك من خالل اعرتافه بإفادة 
لــدى املحقق من أنه يقوم ببيع وترويج املواد املخدرة واملســتحرضات الطبية مقابل الثمن والتي 
أقامت النيابة البينة الكافية عىل صحة وظروف ضبط اإلفادة من أنه قد أدىل هبا بطوعه واختياره مما 
جيعلها متفقة وأحــكام املادة (159) من قانون األصول اجلزائية وما يعزز قناعة املحكمة من قيام 
املتهم األول ببيع وترويج املواد املخدرة كرب حجم وتنوع املواد املخدرة واملستحرضات املضبوطة 

األمر الذي يقتيض جتريمه هباتني التهمتني املسندتني إليه »
واالعرتاف دليل اثبات قوي إذا كان صحيحًا وتم احلصول عليه حسب القواعد واألصول امُلقررة 

يف القانون. 
ورغم أن االعرتاف اقرار عىل نفس امُلعرتف اإل أن شــأنه شــأن أي دليل آخر خيضع لتقدير قايض 

املوضوع يف األخذ أو عدم األخذ به ويف اإلستناد إىل احلكم . 
واإلعرتاف قد يكون كاماًل وهو الذي يقر فيه املتهم بصحة التهم املوجهة إليه بشكل كيل دون أي 
تغيري،فيقر املتهم بصحة اسناد التهمة اليه كام صورهتا ووصفتها سلطة التحقيق فيكون منصبًا عىل 

ارتكاب اجلريمة يف أركاهنا املادية و املعنوية . 
وقــد يكون اإلعرتاف جزئيًا بحيث يقترص فيه املتهم عىل اإلقرار بارتكاب اجلريمة يف ركنها املادي 
وينفي مع ذلك مســؤوليته عنها ، كام يعد االعرتاف جزئيًا إذا اعرتف املتهم بمســامهته يف اجلريمة 

بوصفه متدخاًل وينفي قيامه بارتكاب السلوك االجرامي املنسوب اليه . 
وال بــّد من توفر عدد من األركان حتى يعد ما يديل به املتهم اعرتافًا و أوىل هذه األركان أن يكون 
اإلعرتاف صادرًا من املتهم ، فإن صدر عن غري متهم بشأن واقعه ُمسندة اىل املتهم فال يكون اعرتافًا 
وانام ًيعد شــهادة،  كذلك يشرتط أن يكون االعرتاف واقعة ينسبها املتهم اىل نفسه ومعنى ذلك أنه 
اذا كان ما ينســبه املتهم إىل متهم آخر ســاهم معه يف اجلريمة فال يعترب اعرتاف و إنام شهادة جيوز 
االعتامد عليها إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها وهذا ما نصت عليه املادة (148) من قانون اصول 

املحاكامت اجلزائية  األردين.
  وجيب التفرقة يف هذا املجال بني االعرتاف وأقوال املتهم التي قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل 
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اإلجرامي املنســوب إليه، وهذه األقوال مهام كانت داللتها فإهنا ال ترقى إىل مرتبة االعرتاف الذي 
البد أن يكون رصحيا يف اقرتاف اجلريمة.

واإلعرتاف نوعان قضائي وغري قضائي ، ويكون قضائيًا إذا اعرتف املتهم أمام املحكمة وأمام النيابة 
العامة وهو الذي يعتمد عليه كدليل اثبات يف الدعوى اجلزائية . 

ويكــون غري قضائي إذا اتم االعرتاف أمام جهة أخرى غري جهات القضاء ، كأن يصدر االعرتاف 
عن املتهم أمام موظفي الضابطة العدلية وهذا ال يكفي لالعتامد عليه يف اصدار حكم باإلدانه . 

وحتى يصلح االعرتاف دلياًل من أدله االثبات ويصلح االعتامد عليه ال بّد من توافر عدة رشوط :
 أواًل : أن يصدر االعرتاف عن ذي أهليه يتمتع بارادة حرة ، فإن ثبت أن املتهم غري مميز ملرض عقيل 

، فال يكون هلذا االعرتاف أية قيمة يف اإلثبات .

ثانيــًا : أن يكون االعرتاف صادرًا عن ارادة حرة وتنتفي هذه احلرية اذا صدر االعرتاف حتت تأثري 
اكراه مادي كالتعذيب أو القوة أو العنف أو حتت تأثري اكراه معنوي كتهديد املتهم برش يصيبه 
أويصيب أحد أفراد أرسته أو كان االعرتاف حتت تأثري الغش و اخلداع رشيطة أن تتوافر عالقة 

السببية بني االكراه والتدليس وبني االعرتاف . 

         وهذا ما اشرتطته حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية يف احلكم رقم 4176 لسنة -2019 
تاريخ 2020/2/19

        ((.....  وتكون قد توافرت بأقواله هذه رشوط االعرتاف اجلنائي من حيث صدورها عن إرادة 
حرة وواعية ودون ضغط أو إكراه وتوافقت مع ما ورد بشكوى املشتكي والواقعة املحال هبا 
من قبل النيابة العامة .وهذا الدفع جوهري ، لذا عىل حمكمة املوضوع أن تبحث يف هذا الفعل 

ومتحصه ثم ترد عليه بالقبول أو الرفض و إال كان حكمها ُمعيبًا وقارصًا ....)). 

         وقد استبعدت حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية  اعرتافًا ملتهم ألنه مل يؤد باختياره حيث جاء يف 
احلكم رقم 3603 لسنة 2019 - الصادر بتاريخ 17-02-2020

        )) وحيث إن النيابة العامة مل تقدم ما يثبت أن هذا االعرتاف أدي بطوعه واختياره األمر الذي 
يؤدي إىل استبعاد هذا الدليل من عداد البينات(( .
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ثالثــًا : أن يكون االعرتاف رصحيًا وواضحًا ال غموض فيه وواردًا عىل الواقعه اجلرمية امُلســتندة 
للمتهم، إذ جيب أن يكون هذا االعرتاف واضحًا بحيث يكون قاطعًا يف أن املتهم يقر بارتكابه 

للجريمة .

         وهذا ما أكدته حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية يف احلكم رقم 4251 لســنة -2019 
تاريخ 2020/2/24

           ((.....وحيــث إن اعرتافه لدى املدعي العــام هو اعرتاف قضائي وإن هذا االعرتاف جاء 
متوافقًا مع باقي البينات األمر الذي جيعل املحكمة تأخذ به وكذلك من خالل ما ورد بالضبوط 

املنظمة بواقعة إلقاء القبض عىل املتهم األول....)).

رابعًا :- جيب أن يكون االعرتاف ُمطابقًا للحقيقة والواقع ، فال جيوز االستناد عىل االعرتاف متى 
ثبت أنه غري صحيح أو أنــه غري ُمطابق للحقيقة والواقع ، فعىل القايض أن ال يأخذ باعرتاف 
املتهم إذا ساوره الشك يف صحته أو يف مطابقته للحقيقة والواقع ، فمثل هذا االعرتاف بالرغم 
مــن توفر رشوطه جيب عدم األخذ به لصدوره من متهم حتت تأثري دوافع متعدده كالرغبه يف 

ختليص املجرم احلقيقي من املالحقة أو لرغبة املتهم يف التخلص من جريمة أشد.

خامســًا : أن يصدر اإلعرتاف من املتهم نفســه وهذا ما أكدته حمكمة التمييز األردنية احلكم رقم 
3556 لسنة 2019 - حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية الصادر بتاريخ 29-01-2020

((....ويف هــذا اخلصوص نجد أن اإلقرار الصادر عن الوكيل ينتج آثاره القانونية بحق املوكل إذا 
كانت الدعوى مدنية أما يف املواد اجلزائية فاإلقرار يقابل االعرتاف وال جيوز التوكيل واإلنابة 
يف االعرتاف عن جرم جزائي وبالتايل فإن اإلقرار الصادر عن وكيل املســتدعي بجرم جزائي 
ال ينتج أي أثر قانوين من الناحية اجلزائية بحق املســتدعي وملا بني القرار موضوع الطعن عىل 

هذا األساس فإنه يكون خمالف للقانون ويتعني نقضه..)).

جتزئة اإلعرتاف 
حمكمة املوضوع غري ملزمة باألخذ باالعرتاف بنصه بل هلا يف سبيل تكوين عقيدهتا أن جتزء اإلعرتاف 

وتأخذ منه ما تراه مطابقًا للحقيقة و أن تعرض عام تراه ُمغايرًا هلا . 
جتزئة االعرتاف له أصوله وقواعده ، فال تصح جتزئة االعرتاف اال إذا كان هذا االعرتاف قد انصب 
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عىل ارتكاب اجلريمة وانحرص انكار اجلاين للوقائع التي تتعلق بظروف اجلريمة أو بتقدير العقاب . 
وإذا كان من اجلائز جتزئة االعرتاف فإن القايض حني يأخذ بجزء من االعرتاف ويطرح اجلزء اآلخر 

الذي ال يطمئن اليه ، فعليه أن يتقّيد بأن تكون اجلزئية التي يقول هبا ال خُتالف املنطق . 
وعىل املحكمة أن توضح يف حكمها ما هو اجلزء الذي اطمأنت إليه من اإلعرتاف وُتبنّي ما مل تطمئن 

اليه وسبب طرحها هلذا اجلزء من اإلعرتاف و إال كان حكمها معيبًا . 
ومن حق املحكمة أن تناقش املتهم يف اعرتافه لتوضيح ما شابه من غموض وحتى تتمكن يف ضوء 
املناقشة أن تقدر مدى صحة هذا االعرتاف ، وإذا طرحت حمكمة املوضوع االعرتاف لعدم قناعتها 

بصحته وحكمت برباءة املتهم فعليها أن تبني سبب طرحها لالعرتاف واال كان حكمها معيبًا . 
وأخريًا ُنشــري أنه ليس هناك ما يمنع من عدول املتهم عن التهم يف أية مرحلة من مراحل الدعوى 
حتى قفل بــاب امُلرافعة دون أن يلزم املعرتف باثبات عدم صحة اإلعرتاف الذي تراجع عنه ، أما 

إذا صدر احلكم النهائي يف الدعوى فال يكون للعدول عن اإلعرتاف أية قيمة قانونية . 
ورغم أن اإلعرتاف دليل قوي إال أن املشــكلة تظهر عندما تضبــط املادة امُلخدرة أو امُلؤثر العقيل 
واعرتف شــخص نتيجة وجوده يف مكان ما بأنه يتاجر باملواد امُلخدرة وبعد ذلك عاد عن اعرتافه 
وأدىل بافادته أن املادة املخدرة التي اعرتف عليها ليس بمخدرة فإن عدوله يكون قد مســح الدليل 
ان كانت القضية ليس هبا أي دليل يؤكد أن املادة التي ضبطت مع املتهم ليست مادة خمدرة فعدوله 

عن اعرتافه يكفي أن يبث يف نفس القايض الشك بأن املادة قد تكون فعاًل ليست خمدرة . 

ثانيًا : الشهادة 
مما ال شك فيه أن الشهادة من أهم األدلة اجلنائية، لذلك حظيت بعناية املرشع هبا عناية فائقة فأحيانًا 
بعض اجلرائم ال يمكن إثباهتا إال من خالل الشهود ويربز دور الشهادة بشكل أساس ومهم حني ال 
تكون أدلة أخرى يف القضية املعروضة أمام ســلطة التحقيق االبتدائي والنهائي يف ظل إنكار املتهم 

لقيامه باألفعال املكونة للجريمة . 
تعرف الشهادة : اهنا تقرير اإلنسان شفاهة عام رآه أو سمعه أو أدركه بإحدى حواسه يف الواقعه التي 
يشــهد عليها، لذا فإن الشهادة تكون شــهادة رؤية أو شهادة سمعية أو حسية تبعًا إلدراك الشاهد 

الذي يديل هبا . 
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أو أهنا ((دليل من األدلة اجلنائية التي يســعى املحقق جلمعها للوصول للحقيقة ســواء أكان ذلك 
إلثبات اجلريمة ونســبتها إىل املتهم أم نفي اجلريمة أم نفي نســبتها إليه، فهي إجراء من إجراءات  

التحقيق االبتدائي والنهائي يقرر فيها الشاهد ما وصل إيل علمه بحاسة من حواسه)) . 
وُتعترب الشهادة دليل ُمبارش باعتبارها تنصب عىل الواقعه مبارشة ، ودليل شفوي ألهنا تؤدى شفاهًة 
إذ يديل الشاهد بشهادته شفويًا أمام اجلهة املختصة ، وعىل اجلهة املختصة أن تسمح للشاهد بأن يديل 
بشهادته بحرية تامه ودون تدخل ، وبعد االدالء بالشهاده يمكن للجهه املختصة أن تتدخل بأسئلة 
لتحديد إطار الشهادة ، وتدّون الشهادة بأسلوب الشاهد وبلغة أقرب ما تكون إىل لغته وأسلوبه . 

أنواع الشهادة

أواًل : الشهادة املبارشة:
وهي بأن يشــهد الشاهد بام شــاهده أو وقع حتت ســمعه وتعترب بأهنا التعبري عن مضمون إدراك 
الشاهد  احليس للواقعة التي يشهد عليها بطريقة مبارشة بحاسه من حواسه سواء كان ذلك بالبرص 
أو السمع أو الشــم أو غري ذلك، وهي أقوى أنواع الشهادات، وتتسم باجلزم واليقني والبعد عن 

الظن واالحتامل. 
أو أهنا الشــهادة التي تنجم عن االتصال املبارش حلواس الشاهد بالواقعة املشهود عنها سواء أكان 
اتصاله هبا عن طريق حاســه الشم كأن يشم الشــاهد رائحة املواد امُلخدرة أو عن طريق احلواس 
اآلخرى كاللمــس أو الذوق أو البرص ونرضب مثاًل لذلك ، فقد يتم مالحقة شــخص من جتار 
املخــدرات وأثناء مالحقته من قبل مأمور الضبط القضائي يقــوم هذا املتهم بإلقاء املواد املخدرة 
التي بحوزته ويشــاهده أحد مأموري الضبط القضائي أو غريه وهو يلقي هذه املادة ويتم ضبطها 
ويتم مواجهة املتهم هبذه الشــهادة كأحد أدلة اإلثبات، وقد تتم إدانة املتهم بناًء عىل هذه الشهادة، 

يف حال أثبت ان هذه املادة هي خمدرة.
الشهادة غري املبارشة 

وهذه الشهادة نوعان :
1. الشهادة السامعية 
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هذه الشــهادة ال يذكر الشــاهد أنه عاين الواقعة بنفسه وانام يذكر أنه سمع غريه يذكر معلوماته يف 
شــأن هذه الواقعه وهي تلك التي ينقل فيها الشــاهد الواقعه بالتواتر عام سمعه من غريه ، وهذه 
الشهادة ال تصلح وحدها كدليل اثبات ولكن يمكن للمحكمة أن تعتمد عليها لتعزيز أدلة أخرى 
، وإذا اعتمدت عليها املحكمة بمفردها تكون مشوبة بفساد يف اإلستدالل ، فهذه الشهادة هي جمرد 

استدالل ال ترقى ملرتبة الدليل ألهنا ال تكون موضع ثقة القضاء .
وهناك حاالت حددها املرشع الفلسطيني هلذه الشهادة وهي وفقًا ملا نص عليها قانون اإلجراءات 
اجلزائية ((تقبل شــهادة من أبلغ من شخص كان متواجدًا وقت وقوع اجلريمة أو قبل وقوعها أو 
بعدها بربهة وجيزة، إذا كانت الشــهادة تتعلق مبــارشة بالواقعة أو بوقائع هلا صلة هبا وكان امُلبّلغ 
نفســه شــاهد ًا يف الدعوى وكذلك جيوز قبول شهادة من أبلغ من املعتدى عليه إذا كانت الشهادة 
تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك اإلبالغ قد أدىل به حني وقوع الفعل أو بعد ذلك بربهة وجيزة، أو 

حاملا سنحت له الفرصة بذلك، أو كان عىل فراش املوت ))
 ومما سبق يتضح أن املرشع الفلسطيني قد حدد حاالت لقبول الشهادة السامعية وهي وفقًا لثالث 
حاالت حســب نصوص املواد السابقة وهي: الشهادة عن قول شاهد يف ذات الدعوى، والشهادة 

عن قول املجني عليه، والشهادة عن أقوال املجني عليه يف فراش املوت . 
جيب أن يكون موضوع الشهادة واقعة ذات أمهية قانونية يف الدعوى وأن تنصب هذه الشهادة عىل ما 
رآه الشاهد أو سمعه أو أدركه باحدى حواسه من وقائع ، وال جيوز أن تتناول الشهادة آراء الشاهد 

أو معتقداته الشخصية أومدى تقديره جلسامه الواقعه أو مدى مسؤولية املتهم . 
ومع ذلك جيوز قبول الشهادة التي ال تتعلق بالواقعة اجلرمية إذا قّدر القايض أن هلا أمهية يف حتديد 
اخلطورة اإلجرامية للمتهم كأن تدور الشــهادة حول ســمعة املتهم وأحواله النفســية والصحية 

واإلجتامعية . 
2. الشهادة بالتسامع :

هذه الشهادة عبارة عن جمرد اشاعات ترتدد بني الناس قد تكون صادقة وقد ال تكون كذلك ، فقد 
يكون هناك اشــاعه بأن شــخصًا ما ُيتاجر أو يتعاطى املواد باملخدرة ، ولكن مل يكون أحد ممن ردد 
هذه اإلشــاعه قد شاهد هذا الشخص يقوم باجلريمة ومل يســمعها ممن شاهدها ، فهي ال ترد عىل 
الواقعه ، لذلك فإهنا ال تعترب دلياًل مقبواًل  يف املسائل اجلزائية لكوهنا جمرد تردد الشاعات انترشت 
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بني الناس دون اجلزم بصحتها . 

سلطة املحكمة يف تقدير الشهادة :
الشــهادة من طرق اإلثبات وختضع لســلطة املحكمة التقديرية ، فالقايض يكون له الســلطة يف 
استخالص دالله الشــهادة لتكوين عقيدته ، وهو غري ملزم بأن يكشف عن العلة يف اعطائه قيمة 

معينة للشهادة ، وإذا ذكرها فال يناقش فيها ، وال خيضع يف تقديره لرقابة حمكمة النقض . 
فاملرشع األردين والفلســطيني نص أن تقدير الشــهادة يعود للمحكمة وجيوز هلا أن تشري لسلوك 

الشاهد وترصفاته يف املحرض .
كذلك للمحكمة أن جتزئ الشهادة وتأخذ منها ما تطمئن اليه وهذا ما نص عليه املرشع الفلسطيني 
يف املـــادة ( 2/234  ) من قانون االجراءات اجلزائية رقم (3) لسنة2001 (( إذا مل توافق الشهادة 
الدعوى ، أو مل تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض أخذت املحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته )) . 
ويف حال أدىل الشاهد بشهادة كاذبة فقد قرر املرشع له عقوبة وذلك وفقًا ملا نص عليه املرشع بأنه( 
كل من أعطى يف أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر يف أي أمر جوهري يتعلق بمسألة تتوقف 
عىل تلك االجراءات، مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة، يعترب أنه ارتكب جناية(  يطلق عليها اسم 

جناية شهادة الزور)

ثالثًا : البينة اخلطية ) الدليل الكتايب أو املحررات ( 
من املحررات ما قد يكون جمرد دليل عىل وقوع اجلريمة ونسبتها إىل املتهم ، كالرسالة التي تتضمن 

اعرتافًا من املتهم بارتكاب اجلريمة . 
وقد جعل املرشع لبعض املحررات حجية خاصة يف االثبات اجلزائي ، وذلك اســتثناًء من قاعدة 
أن االثبات يف الدعوى اجلزائيــة خيضع ملطلق تقدير املحكمة وقناعتها الذاتية ، ومن ذات احلجية 
اخلاصة يف االثبات الضبوط التي ينظمها موظفوا الضابطة العدلية مساعدوا املدعي العام يف اجلنح 
واملخالفات املكلفون باثباهتا حيث يعمل هبذه الضبوط إىل أن يثبت عكسها عن طريق البينة الكتابية 

أو الشهود .
وحتى يكون هلذه الضبوط هذه القوة اخلاصة يف اإلثبات جيب أن تتوفر فيها الرشوط التي اشرتطها 
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املرشع يف املادة (151) من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين، والتي تشرتط أن يكون موظف 
الضابطة العدلية قد حررها ضمن اختصاص وظيفته وأثناء قيامه هبا وأنه شهد الواقعه بنفسه وأن 

يراعى يف تنظيم الضبط الشكل الذي حدده القانون . 
وباالضافــة اىل املحررات التي ينظمها موظفو الضابطة العدلية هناك نوع أخر من املحررات وهي 
الضبوط التي حيررها املدعون العامون أثناء التحقيق وأيضًا حمارض جلسات املحاكم إذ تعترب هذه 

املحررات حجة بام جاء فيها حتى يطعن هبا بالتزوير . 

رابعًا :-اخلربة 
أصبح للخربة يف املجال اجلنائي أمهية بالغة نتيجة ملا يشهده العامل من تطور وتعقيد يف شتى النواحي 
العلمية والفنية بام يســتلزم معرفة معينة بأمور تتجاوز نطاق معلومات القايض القانونية كاستعانة 
القايض باخلربه لتحليل املادة املضبوطة وال جيوز للقايض أن حيل نفسه حمل اخلبري يف تلك املسائل ، 
فإن تصدى هلا وفصل فيها كان االجراء الذي اختذه باطاًل  ، وُتعرف اخلربة بأهنا إعطاء الرأي الفني 
أو العلمي من أهل الصنعة والفن واالختصاص، ينتدهبم القايض بُخصوص واقعة تتعلق باإلثبات 
يف الدعــوى، ويتوقف عليها الفصل يف تلك الدعوى، والرأي الذي ُيعطيه اخلبري ُيعّد دلياًل خيضع 

للسلطة التقديرية للقايض، ولقناعته الوجدانية . 
أو أهنا وسيلة لكشــف بعض الدالئل أو األدلة أو حتديد مدلوهلا باالستعانة باملعلومات العلمية، 
والعنرص املميز للخربة عن غريها من اجراءات اإلثبات كاملعاينة والشهادة هو الرأي الفني للخبري 

يف كشف الدالئل أو األدلة أو حتديد قيمتها التدليلية يف اإلثبات . 
واخلربة جيوز اجرائها يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ، فيحق ملوظفي الضابطة العدلية اإلستعانة 
باخلــربة عند قيامهم بوظائفهم يف البحث األويل ، كذلك جيوز اجراء اخلربة أمام املدعي العام أثناء 

التحقيق االبتدائي، كام جيوز للمحكمة أن تستعني باخلربة يف مرحلة املحاكمة . 
وجيب عىل اخلبري قبل الرشوع بمهمته أن حيلف اليمني القانونية بأن يقوم باملهمة املوكولة اليه بصدق 
وأمانه واألصل أن يقوم اخلبري بمهمته املوكولة اليه بنفســه ولكن ال يوجد ما يمنع من االسرتشاد 
بغريه من ذوي اخلربة اذا اقتنع به ، وإذا ما انتهى اخلبري من مهمته عليه أن يسلم التقرير للمحكمة .  
رأي اخلبري ليس له بالنســبة للمحكمة إإل قيمة استشــارية فقط ، فهو ال يلزم القايض بالتسليم بام 
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جاء فيه شــأنه شأن باقي األدلة األخرى يف الدعوى ، ولكن اذا رفضت املحكمة األخذ بام ورد يف 
تقرير اخلربة وجب عليها أن تبني سبب ذلك . 

واخلربة يف جرائم املخدرات يلجأ اليها لتحديد طبيعة املادة حمل اجلريمة، يف ما إذا كانت صنفا من 
أصناف املخدرات ام ال، وتستعمل لذلك تقنيات عديدة منها تصوير االشعة املنعكسة عىل النباتات 
املخدرة فقد ثبت علميا ان خاصية النباتات تعكس اشــعة املوجات الضوئية ودرجة انعكاس هذه 
االشعة وكميتها حتدد نوع النبات موضوع اخلربة، وذلك عند استعامل االشعة حتت احلمراء، لكشف 

التباين بني النبات املخدر ونبات آخر يشبهه. 
وهذا ما أكدته حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية يف احلكم رقم 2760 لســنة 2017 تاريخ  2017-

31-12
((....عــىل ضوء ذلك تم ضبطه والتحقيق معه ونظم هبذه الواقعــة الضبط املربز  وبذلك يكون 
املتهم قد تم ضبطه متلبسًا باجلريمة وبحوزته املادة املخدرة التي تبني بعد فحصها خمربيًا أهنا حتتوي 
عىل مركبات احلشــيش املخدر وبالتايل تكون اإلجراءات التي متت عىل إثر ذلك ومنها حمرض إلقاء 
القبض جاءت ســليمة وموافقة للقانون وأن خلو حمرض إلقاء القبض يف ظل هذه الظروف وإلقاء 
القبض عىل املتهم متلبســاً بحوزته املادة املخدرة من مكان اإليداع ووقته ال يؤثر عىل سالمة هذه 
اإلجراءات وال خيالف احكام املادة (100) من قانون أصول املحاكامت اجلزائية وبالتايل فإن اعتامد 
حمكمة الرشطة عىل أقوال املتهم (املميز)  لدى الضابطة العدلية التي قدمت النيابة العامة البينة عىل 
صحة وسالمة الظروف التي أديت فيها وان املتهم أداها بطوعه واختياره ال خيالف القانون...)).

أنواع الفحص املخربي يف جرائم املخدرات 
اخلربة يف جرائم املخدرات تكون من نوعني إما فحص املادة املضبوطة أو نكون أمام فحص للمتهم 
يف واقعــة تعاطي مواد خمدرة يف ظل وجود أدلة عىل هذه التهمة لكن ال يوجد هبا مادة مضبوطة ، 
والفحــص املخربي للامدة املضبوطة ويكون بفحص املــادة فيتم التأكد هل هي مادة خمدرة أو ال ، 
وما يصدر عن املخترب اجلنائي يقبل كبينة ُمقدمة  للمحكمة واملتضمنة نتيجة الفحص الكياموي أو 
التحليل الذي أجراه اخلبري بنفسه بشأن أي مادة يشتبه هبا.  والنوع الثاين الفحص املخربي للمتعاطي 
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ويكون ذلك من خالل حتليل الدم أو البول  
يف جرائم املخدرات ، واخلبري هو الذي حيدد ما إذا كانت املادة املضبوطة خمدرة أو ال  ويوجب عىل 
املحكمة االستناد لرأي اخلبري يف املسائل الفنية، واذا أرادت طرحه جانبًا فعليها أن تستند لرأي خبري 
آخر وتبني الســبب يف ذلك، وكذلك ال تستطيع حمكمة املوضوع احلكم يف قضية جريمة خمدرات 

دون أن يكون هنالك حتليل للامدة املضبوطة، وان فعلت ذلك يكون حكمها معيبًا يتعني نقضه . 

خامسًا :- القرائن 
القرائن من وسائل اإلثبات اجلنائي، وتعد واحدة من وسائل الكشف عن احلقيقة وهي بحاجة إىل 

إعامل العقل واالستنتاج املنطقي للوصول إليها فهي تعترب وسيلة إثبات غري مبارشة . 
تعرف القرائن بأهنا نتائج تســتخلص بحكم القانون أو تقديــر القايض، من واقعة ثابتة ومعروفة 

لالستدالل عىل واقعة غري معروفة. 
أو أهنا اســتنباط واقعة جمهولة من واقعة معلومة أو هو استنتاج واقعة ال دليل عليها من واقعة قام 
الدليل عليها، ملا بــني الواقعتني من عالقة منطقية يلزم منها أو يغلب معها ارتباط الواقعتني طردًا 

أو عكسًا بمعنى أن يكون وجود إحدامها مقتضيًا وجود األخرى أو نفيها . 

أنواع القرائن 

1. القرائن القانونية 
وهي التي ينص عليها القانون،وهي واردة عىل ســبيل احلــرص فال جيوز للقايض أن يضيف إليها  
وتعفــي من تقررت ملصلحتــه من أية طريقة أخرى من طرق اإلثبــات ، عىل أنه جيوز نقض هذه 

القرينة بالدليل العكيس، ما مل يوجد نص يقيض بعكس ذلك . 
والقرائــن القانونية نوعان ، األول قرائن قانونية مطلقة ال تقبل اثبات العكس مثل افرتاض العلم 
بالقانون بمجرد رسيانه ونرشه باجلريده الرســمية ، وقرائن قانونية بســيطة هي التي تقبل اثبات 
العكس ومثاهلــا قرينة الرباءة التي تقيض بأن املتهم بريء حتى يثبت العكس أي حتى تثبت ادانته 

بحكم قضائي قطعي . 
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2. قرائن قضائية ) القرائن املوضوعية أو الفعلية ( 
وهي القرائن التي مل ينص عليها القانون ويســتخلصها مــن ظروف الدعوى ويقتنع بأن هلا دالله 
معينة، ويرتك لتقدير القايض استنباط هذه القرائن ، وهي ال تدخل حتت احلرص ويستنتجها القايض 

من الوقائع الثابتة أمامه بحكم اللزوم العقيل واملنطقي .
كمشاهدة عدة أشخاص يقودون سيارة وبداخل هذه السيارة مواد خمدرة قرينة عىل اشرتاكهم  يف 

حيازة املواد املخدرة. . 

سادسًا :- التسجيل الصويت 
يعني التسجيل الصويت تسجيل األحاديث التي يديل هبا الشخص مبارشة بوساطة أجهزة  التسجيل 

االعتيادية، وقد تتم هذه بصورة علنية كام قد تتم بصورة خفية. 
واالتصاالت التي جيرهيا اإلنســان عرب أجهزة االتصال من األمور اخلاصة التي ال جيوز لآلخرين 
االطالع عليها بغري إذن وهذا ما نص عليه املرشع الفلســطيني يف املــادة (4) من قانون رقم (3) 
لســنة 1996 بشأن االتصاالت السلكية و الالسلكية حيث نص عىل أن (( رسية االتصاالت عىل 
األرايض الفلسطينية مصونة وال جيوز املساس هبا إال للسلطة العامة وحدها يف حدود القانون)) . 
 واملالحــظ أن املرشع هنا أوجب بأن االتصــاالت رسية كأصل عام وقد ترك للمرشع قيود معينة 

لرفع هذه الرسية . 
وبرجوعنا لقانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطيني رقم )3( لسنة 2006 نالحظ أنه ورد يف املادة 

)51( منه عىل ما ييل :
1. للنائــب العام أو احد مســاعديه أن يضبط لدى مكاتب الربق والربيد اخلطابات والرســائل 
واجلرائد واملطبوعات والطرود والربقيات املتعلقة باجلريمة وشخص مرتكبها.2 .كام جيوز له مراقبة 
املحادثات السلكية والالســلكية، وإجراء تسجيالت ألحاديث يف مكان خاص بناء عىل إذن من 
قايض الصلح متى كان لذلك فائدة يف إظهار احلقيقة يف جناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس ملدة 
ال تقل عن ســنة.3.جيب أن يكون أمر الضبط أو إذن املراقبة أو التسجيل مسببًا، وملدة ال تتجاوز 

مخسة عرش يوما قابلة للتجديد ملرة واحدة.
وبنــاء عىل هذه النصوص نرى أن األصل هو احلفاظ عىل احلياة اخلاصة واملحادثات اهلاتفية وهذه 
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الرسية مكفولة بنصوص القانون .
 ولكن وجد املرشع عند أي تعارض بني هذا احلق اخلاص وبني املصلحة العامه ( مصلحة املجتمع) 
يف كشــف احلقيقة يف شأن اجلريمة تقدم  مصلحة املجتمع عىل احلق اخلاص ، فأجاز للنيابة ُمراقبة 
املحادثات الســلكية والالسلكية وأجاز إجراء تسجيل ألحاديث جرت يف مكان خاص،ومل جيعل 

هذا األمر ُمطلقًا بل قيده بضوابط ورشوط وهذه الرشوط تتمثل : 
- أن تكون اجلريمة املسندة للمتهم جناية أو جنحة معاقبًا عليها باحلبس مدة ال تقل عن سنة. 

- أنه حرص الضبط لدى النائب العام أو أحد مساعديه فقط دون غريهم. 
- أن يكون بإذن خاص من قايض الصلح متى كان لذلك فائدة من ظهور احلقيقة ويقدر املحقق 
ذلك، وتراقبه يف تقديره حمكمة املوضوع، فإذا مل تقره كان الضبط أو املراقبة أو التسجيل 

باطاًل ويبطل تبعًا لذلك الدليل املستمد منه.
تسجيل املكاملات اهلاتفية: وهي التي تتم من خالل مراقبة وتسجيل املحادثات السلكية والالسلكية 
بني األشخاص وقد تكون من خالل سلطات التحقيق وفق رشوط، وقد يكون هذا التسجيل دون 
معرفة جهات التحقيق وهو الذي ظهر حديثًا من خالل تسجيل املكاملات الصوتية بشكل تلقائي يف 
ظل التطور التكنولوجي ووجود برامج عىل أجهزة اهلواتف النقالة احلديثة، وهنا ال يكون املسجل 

له هذه املكاملة مستهدف بالتسجيل،
وقد أصدر النائب العام الفلســطيني تعليامت حول قبول بعض التسجيالت وتقديمها للمحكمة 
دون التقيد برشوط اجراء التســجيل والتي تنص عىل املادة  (1) أ. اعتامد التســجيالت الصوتية 
كوسيلة إثبات جلرم السب والقذف والتهديد التي تتم عرب هاتف املجني عليه كوهنا تشكل الركن 
املــادي لذلك اجلرم مع األخذ بعني االعتبار ما ييل(1). إثبات أن الصوت املســجل خيص املتهم. 

(2).تفريغ وحتريز التسجيالت الصوتية بمعرفة خبري
معتمد من املصادر الفنية وحتت إرشاف النيابة العامة( 3) التأكد من أن احلديث املسجل مل يتعرض 

إىل التقطيع أو التحوير أو غري ذلك....
املادة (2) أ. يتم االعتداد بالتســجيالت الصوتية كوسيلة من وسائل اإلثبات بغض النظر عن مدة 
العقوبة للجريمة املرتكبة متى توافر فيها رشط من الرشوط اآلتية(1) موافقة املسجل إليه أو علمه 
بالتسجيل ودون اإلعرتاض (2) أن يكون التسجيل ملحادثات عامة مثل املؤمترات - الورشات- 
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املحارضات  وما شابه ذلك 3. مراعاة الرشوط (1  ، 2  ، 3) الواردة يف املادة (1) أعاله ....
تســجيل املحادثات يف أماكن خاصة: ويتم ذلك من خالل تســجيل األحاديــث التي تدور بني 

األشخاص يف األماكن اخلاصة وحتتاج إلذن قضائي لتسجيلها حتى يستند عليها . 
وقد يكون التسجيل بمعرفة الشخص أو األشخاص وال حيتاج إلذن قضائي يف حالة الرضا بتسجيل 
املحادثة، ألنه يتوقف عدم رشعية االستامع وتسجيل األحاديث  الشخصية عىل عدم رضا صاحبها، 
فالرضا هو الذي يمحو عنها خصوصيتها ويزيل  رسيتها ويرفع عنها احلامية القانونية، والرضا قد 
يكون رصحيًا أو ضمنيًا فإذا توافرت هذه الرشوط يف التسجيل يقدم هذا الدليل للمحكمة وتنطبق 

عليه املبادئ العامة للدليل وهو القناعة الوجدانية للقايض .

رأينا يف املوضوع 
بســبب التقدم  التكنولوجي هناك بعض الوســائل التي تســتخدم يف اإلثبات اجلنائي ومن هذه 
الوســائل هي التسجيل الصويت الذي يتم من خالل مراقبة املكاملات أو يف تسجيل الكالم اخلاص 
، وحتى ُيعتد هبذا الدليل يف االثبات اجلنائي جيب أن تتحقق الرشوط الواردة يف قانون اإلجراءات 
اجلزائية وعادة ما يتم اللجوء هلذا الدليل كاثبات ، يف اجلرائم اخلطرية كجرائم املخدرات أو القتل 
أو االرهاب  وأن ختضع هذه التسجيالت للفحص الدقيق للتأكد من عدم وقوع حذف أو إضافة 

ال عالقة له باملتهم .
كام أن هناك بعض الوســائل التي تســتخدم يف اإلثبات اجلنائي ومن هذه الوســائل هي التصوير 
بواســطة الكامريا( صور أو مقاطع فيديو )  سواء كان التصوير بواسطة كامريا ُمستقله أو الكامريا 
التي توجد يف اهلاتــف النقال احلديث ، ويف حقيقة األمر أن دليل اإلثبات هذا مهم وفّعال خاصة  

يف القضايا اخلطرية كجرائم املخدرات . 
ونحن من جانبنا نأمل من املرشع الفلســطيني األخذ هبــذا الدليل ألنه رضوري واضافته إىل أدلة 
اإلثبات اجلزائية،رشيطة  أن يكون هذا التصوير يف األماكن العامة  ألن التصوير لو تم يف األماكن 

اخلاصة ألصبح انتهاكًا للحق يف احلياة اخلاصة وال يتم األخذ به . 
ينبغــي علينا أن نعلم أن التصوير يعد دلياًل له أثر بــارز فيام لو تم اضافته ألدلة االثبات اجلزائي ، 
فمثــاًل لو تم القاء القبض عىل متهم يف جريمة خمدرات وتــم ضبطه وبحوزته أكياس حتتوي عىل 
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مواد خمدرة ، ومن خالل التحقيقات اعرتف أنه حصل عىل هذا الظرف من شخص آخر يف مكان 
عنــد أحد املحالت التجارية وكان هذا املكان يوجد به كامريات وبمراجعة الكامريات تبني صحة 
أقوال هذا املتهم ، وتطابق لون املغلف مع لونه وشــكله  ، وكام أســلفنا يف يف موضوع االعرتاف 
أن اعرتاف متهم عىل متهم يعترب قرينة ، فبهذه احلالة يعترب اعرتاف هذا املتهم عىل الشــخص الذي 
سلّمه املغلف قرينة إلدانة هذا الشخص ، وال شك أن ما أثبت صحة أقوال الشخص الذي ُقبض 

عليه هو تصوير كامريات املحال التجاري .
فهذا الدليل له أثر فيام لو تم األخذ به يف اثبات جريمة املخدرات ، رشيطة أن ال يتم حذف أو تعديل 
عىل هذا التسجيل ، واخلرباء هم الذين حُيددون أن هذا التسجيل مل يتعرض للحذف أو التعديل . 
لذا نأمل من املرشع الفلسطيني األخذ بالتصوير املرئي كدليل يستخدم يف االثبات اجلزائي ملا له من 

أمهيه بالغة يف اثبات الدعاوى اجلزائية وخاصة اخلطرية منها كجرائم املخدرات . 
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التعليق عىل القانون رقم )4( لسنة 2009م املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية رقم 
)3( لسنة 2001م بشأن اإلثبات يف الدعاوى اجلزائية املتعلقة بجرائم املخدرات

قراءة قانونية نقدية

الدكتور تامر حامد القايض 
 أستاذ القانون اجلنائي/ غزة

تعترب جرائم املخدرات من أخطر اجلرائم املاســة بنظام الدولة، واألكثر اســتهدفًا لعنارصه سواء 
الصحة العامة أو األمن العام أو الســكينة العامة، ملا حتمله يف طياهتا من أنشطة إجرامية قائمة عىل 
تدمري الذات والغري، األمر الذي جعلها تنتمي لطائفة جنايات اخلطر والرضر معًا، املعاقب عليها 

بأشد العقوبات وفق القوانني اخلاصة هبا.
الثابت أن املرشع الفلســطيني قد أفرد قوانني خاصة بجرائم املخدرات واملؤثرات العقلية، حيث 
يطبق يف املحافظات اجلنوبية قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم (7) لســنة 2013م، بعد أن 
كان يعمل بموجب القانون املرصي رقم (19) لسنة 1962م، باملقابل أصدر الرئيس الفلسطيني 
القرار بقانون رقم (18) لســنة 2015م بشأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املعمول به يف 
املحافظات الشــاملية، بعد أن كان ساريًا عليها األمر العسكري رقم (558) لسنة 1975م الصادر 
عن ســلطات االحتالل، وعىل الرغم من تعدد القوانني اخلاصة يف حمافظات الدولة الواحدة، إال 
أن املرشع الفلسطيني ســن القانون املوحد لإلثبات يف القضايا املتعلقة بتلك القوانني وهو قانون 

اإلجراءات اجلزائية رقم (3) لسنة 2001م.
يف ضوء ما تقدم بارش املحاكــم اجلنائية نظر القضايا املتعلقة بجرائم املخدرات واملؤثرات العقلية 
يف ضــوء القانون اإلجرائي املعمول به، إال أن املرشع يف املحافظات اجلنوبية قد أجرى تعدياًل عىل 
قانــون اإلجراءات اجلزائية بموجب القانون رقم (4) لســنة 2009م املعدل لقانون اإلجراءات، 
وذلــك بإضافة فقرة جديدة حتمل رقم (1/مكرر) لنص املــادة (206) من ذات القانون بقوهلا » 
اســتثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه املادة تقام البينــة يف الدعاوى اجلزائية املتعلقة باملخدرات 
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وغريهــا من املؤثرات العقلية بأي من طرق اإلثبات »، وهو التعديل الذي نرغب يف التعليق عليه 
يف عدة نقاط عىل النحو التايل:

1.  من حيث الزمان واملكان، يالحظ أن التعديل جاء يف فرتة االنقسام الفلسطيني، وبالتايل سوف 
يعمل به يف املحافظات اجلنوبية فقط، بغض النظر عن أمهيته من عدمه.

2.  مــن حيث املوضوع يالحظ أن التعديل كشــف عن رغبة املرشع الفلســطيني يف العدول عن 
قاعدة احليازة أو اإلحراز يف جرائم املخدرات، وعدم اعتبارها من اجلرائم الضبطية عىل النحو 
املخالف لنهج املرشع يف القوانني التي كانت ســارية قبل إصدار القوانني اخلاصة باملخدرات 

املعول هبا حاليًا.

           وهو التعديل الذي سمح للنيابة العامة أن تقيم الدعوى اجلزائية بحق مقرتيف جرائم املخدرات 
إذا توافر الدليل بغض النظر عن مسألة ضبط املادة املخدرة أو العقار املخدر مع املقبوض عليه، 
وحســنًا فعل املرشع يف هذا التعديل، فليس كافة اجلرائم الواردة يف قوانني املخدرات جرائم 

ضبطية.

           حيث يالحظ عىل ســبيل املثال أن املرشع قد جرم األنشــطة القائمة عىل زراعة أو إنتاج أو 
صنع أو تداول أو تعاطي أو االجتار يف املادة املخدرة، بل جرم نشــاط الصيديل الذي يرصف 
العقــار الطبي املخدر دون إذن صادر عن طبيب خمتص بالرصف، فال شــك أن تلم القضايا 
يمكن قبول فيها البينة بكافة الطرق سواء شهادة الشهود، كأن يشهد الشاهد عىل أن الصيديل 
رصف عقار طبي للمتهم وذلك أثناء تواجد الشــاهد يف الصيدلية، فال شك أن العقار الطبي 
قد ال تتوافر حيازته لدى املتهم، يف حني يمكن إقامة الدليل بشــهادة الشهود إذا توافرت وفق 
أصوهلا اإلجرائيــة الواردة يف قانون اإلجراءات اجلزائية، كام يمكن إثبات الدليل عرب التقرير 
الفني لفحص العينة املضبوطة أو بناء عىل االعرتاف الصحيح الصادر عن املتهم وفق الضوابط 

اإلجرائية.

           معطوفًا عىل ما تقدم يمكن القول أن جرائم املخدرات مل تعد جرائم ضبط بقدر ما هي جرائم 
يقرتفها عتاة اإلجرام والعصابات اإلجرامية، بل تعد من اجلرائم املنظمة العابرة للحدود، وأن 
مكافحتها يقتيض عدم تقييد قاعدة اإلثبات فيها، فإذا كان القانون ال يشرتط وجود أداة اجلريمة 
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يف جريمة القتل أو عدم اشــرتاط توافر جثة املقتول للقول بوقوع اجلريمة، فمن باب أوىل أن 
يأخذ بذلك يف قضايا املخدرات، بحيث تقبل الدعوى اجلزائية دليل اإلثبات شأهنا شأن باقي 

الدعاوى املتعلقة باجلرائم.

           تطبيقًا لذلك عىل ســبيل املثال قرر املرشع عقوبة الســجن ثالث سنوات إىل مخسة عرش سنة 
وغرامة مالية من مخســة آالف دينار إىل عرشين الف دينــار لكل من أعد منزل أو مكان أخر 
وهتيئته أو إدارته لتعاطي املخدرات، عماًل بنص املادة (3/27) من قانون املخدرات واملؤثرات 
العقلية املعمول به يف املحافظات اجلنوبية، ويقابلها نص املادة (23/ج) من القانون املعمول به 
يف ملحافظات الشاملية، وهي جريمة شكلية ال حتتاج لضبط مادة للقول بتوافرها، بل أن إثباهتا 

يكون بكافة طرق اإلثبات.

3. من حيث حمل التعديل يالحظ أنه جاء يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف ظل رسيان قوانني خاصة 
بقضايا املخدرات واملؤثرات العقلية، فالثابــت أن قانون اإلجراءات يعد الرشيعة اإلجرائية 
العامــة لكافة الدعاوى اجلزائيــة، بينام أن يرد نص خاص باإلثبــات يف دعاوى املخدرات، 
فكان األجدر عىل املرشع الفلســطيني أن جيري هذا التعديل يف مكانه الصحيح هو يف قوانني 
املخدرات، وبام أن ذلك تعذر عند إصدار القانون رقم (4) لســنة 2009م، باعتبار أن قوانني 
املخدرات واملؤثرات العقلية قد سنت ونرشت يف وقت الحق هلذا التعديل، فكان من الواجب 
عىل املرشع أن يتنبه لذلك عند إصداره هذه القوانني، وما يدعم ذلك أن صياغة الفقرة األوىل 
مــن املادة (206) من قانون اإلجراءات اجلزائيــة أكدت عىل قبول البينة يف الدعاوى بجميع 
طــرق إثبات ما مل ينص أي قانون أخر عىل خالف ذلك، ولعل مفهوم القانون األخر يمتد إىل 

قانون املخدرات عىل النحو الذي نعمل عىل ضبط النص كام يالحظ يف البند الرابع التايل.

4. من حيث العدالة اجلنائية وما تفرضه من ســلوك الطرق املكافحة جلرائم املخدرات واملؤثرات 
العقلية، فال بد أن تتضمن قوانني املخدرات النصوص التي تقرر وجوب فحص العينة للامدة 
املخدرة يف اجلرائم الضبطية وعدم االعتداد باعرتاف املتهم عىل متهم أخر كدليل إثبات، وهبذا 
نصل إىل عملية وزن ما يتطلب من نصوص مكافحة للمخدرات وتضمن رسعة الفصل فيها 
نحو عدالة ناجزة، وبني ما يتطلب عدم االفتئات عىل حريات الناس والقبض عليهم بوجه غري 
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مرشوع ملجرد اعرتاف متهم عىل متهم بأنه عىل صلة باجلريمة، فال بد أن حتاط قواعد االعرتاف 
من املتهم أو من الغري عليه بالضامنات القانونية التي تكفل حريته.

           بنــاء عــىل ما تقــدم نويص املرشع إىل إلغاء القانون رقم )4( لســنة 2009م املعدل ألحكام 
قانون اإلجراءات اجلزائية، وأن يرد التعديل باإلضافة مادة جديدة تالية للامدة )30( من قانون 
املخــدرات واملؤثرات العقليــة املعمول به يف املحافظات اجلنوبية، وهــي ذات املادة املقرتحة 
بإضافتها مع املادة )40( من القرار بقانون املعمول به يف املحافظات الشاملية، لتكون حتت تسمية 

االثبات يف الدعاوى اجلزائية املتعلقة هبذا القانون، بحيث تكون الصياغة عىل النحو التايل :-

           »  1- مع عدم اإلخالل باملواد (214 ، 215 ، 216 ، 217 ، 218) من قانون اإلجراءات 
اجلزائيــة تقام البينة يف الدعاوى اجلزائية املتعلقة هبذا القانــون بكافة طرق اإلثبات، وخيضع 

ذلك لرقابة املحكمة.

           2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه املادة جيب فحص عينة املادة أو العقار املخدر يف 
اجلرائم الضبطية من خمترب فني رسمي، وال يقبل دليل أخر دون إجراء الفحص.

نــرى بدورنا يف هذا املقام أن النص املقرتح قد وجد يف مكانه الصحيح وهو قانون املخدرات دون 
احلاجة إلجــراء التعديالت لقضايا ذات طبيعة خاصة يف قانون اإلجــراءات الذي يعد الرشيعة 
اإلجرائية العامة لكافة الدعاوى اجلزائية، سيام أن التعديل حافظ عىل املركز القانوين للمتهم بعدم 
االفتئات عليه، حيث تضمن عدم اإلخالل بقاعدة عدم األخذ باعرتاف متهم عىل متهم أخر كدليل 
إثبــات، وعدم االعتداد باالعرتاف الصادر عن املتهــم باجلرب أو اإلكراه أو بام ال يتفق مع ظروف 
الواقعة، ناهيك أن النص املقرتح عمل عىل التناســب وحتقيق العدل يف قضايا املخدرات الضبطية 
وغري الضبطية، فاألوىل أوجب املقرتح فحص العينة املضبوطة، والثانية يمكن اإلثبات فيها بكافة 

طرق اإلثبات لناسب ذلك مع طبيعتها اخلاصة.
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 قانون رقم )3( لسنة 2009 معدل 
لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936
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لقانون  معدل   2009 لسنة   )3( رقم  قانون  يف  )1(الواردة  املادة  عىل  التعليق 
العقوبات رقم )74( لسنة 1936 

إعداد  املحامي الدكتور » حممد خري« عامر رشيف/ األردن

مقدمة 
أسباب التخفيف نوعان، أســباب حرصها امُلرشع وبّينها يف القانون وتسمى (األعذار) وأسباب 
تركها لتقدير القايض وتســمى (األســباب املخففة) واألعذار إما أن تكون معفية من العقوبة أو 
خمففة هلا، وال عذر إال يف األحــوال التي يعينها القانون فاألعذار هي املنصوص عليها يف القانون 
و يرتتــب عليها ختفيف العقوبة أو رفعها كلها، وهي ال توجد بغري نص قانوين وســنقوم برشحها 

بالتفصيل عىل النحو اآليت :

1. األعذار املعفية من العقاب:
هي األعذار التي ينص عليها القانون والتي من شــأهنا رفع العقوبة عن اجلاين مع قيام املســؤولية 
اجلنائيــة، ويرتتب عىل ذلك أن الفعل الــذي إقرتفه يبقى معتربًا جريمة يف القانون، وهذه األعذار 
ذات طبيعة شــخصية فهي تتصل بالفاعل وال شأن هلا باجلريمة يف ذاهتا، وأثرها ال ينتج إال يف من 
توفرت فيه من اجلناة فاعلني أصلني كانوا أو رشكاء أو متدخلني أو حُمرضني، كام أن األعذار املعفية 
ال تنفي املســؤولية املدنية عن اجلاين ، فعىل الرغم من إنتفاء املسؤولية اجلزائية عن اجلاين الذي ُيعد 
غري مسؤول جنائيًا فإنه جيب عليه تعويض املترضر عام أحدثه بفعله اجلرمي من أرضار لتوفر الصفة 

غري املرشوعة للفعل املرتكب . 
كام ان املحكوم عليه املعفي من العقاب ال حيكم برباءته بل يقيض بإعفائه من العقوبة، وتبدو أمهية 

ذلك يف إمكانية قيام مسؤوليته املدنية عن األرضار التي تكون قد نشأت عن جريمته.

2. األعذار املخففة:
وهي الظروف املنصوص عليها يف القانون والتي تستوجب ختفيف العقوبة املقررة قانونًا للجريمة. 
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ويرتتب عىل العذر املخفف ختفيض العقوبة وجوبًا بحكم القانون، وللقايض احلرية املطلقة يف تقدير 
العقوبة والنزول هبا يف حدود النص القانوين كمن يفاجئ بزوجته تزين فيقوم بقتلها . 

3. األسباب املخففة:
تعرف األســباب املخففة بأهنا اخلصائص املوضوعية أو الشخصية غري املحدودة والتي يمكن أن 
تســمح يف ختفيف العقوبة املقررة قانونًا للجريمة وفقًا للمعيار الذي نص عليه القانون. وختتلف 
األسباب املخففة عن األعذار املخففة يف أن األعذار منصوص عليها يف القانون عىل سبيل احلرص 
والتخفيف وجويب كمن يفاجئ بزوجته تزين فيقتلها فبهذه احلالة يســتفيد من العذر املخفف ، أما 
األسباب املخففة فهي غري منصوص عليها يف القانون ويعود أمر تقديرها للقايض والتخفيف فيها 
أمر جوازي. ومن خالل إســتقراء قرارات حمكمة التمييز األردنية املوقرة نالحظ أن إســقاط ويل 
الدم عن حقه ُيعترب سبب خمفف، كام يمكن إعتبار دفع الدية ظرف خمفف ومن خالل هذه الدراسة 

سنتناول األعذار املعفية من العقاب واألسباب املخففة من العقاب يف مطلبني عىل التوايل . 

النصوص القانونية 
نصت املادة )18( من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 الفلسطيني و اخلاصة بحالة الرضورة 

عىل ما ييل :
(( جيوز قبول املعذرة يف إرتكاب فعل أو ترك ما يعترب إتيانه جرمًا لوال وجود تلك املعذرة إذا كان 
يف وســع الشــخص املتهم أن يثبت بأنه أرتكب ذلك الفعل أو الرتك درءًا لنتائج مل يكن يف الوسع 
إجتناهبا بغري ذلــك والتي لو حصلت ألحلقت أذى أو رضر بليغًا به أو برشفه أو ماله أو بنفس أو 

رشف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحاميتهم أو بامل موضوع يف عهدته :
ويشرتط يف ذلك أن ال يكون قد فعل أثناء إرتكابه الفعل أو الرتك إال ما هو رضوري ضمن دائرة 
املعقــول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الرضر الناجم عن فعله أو تركه ُمتناســبًا مع الرضر الذي 

جتنبه )). 
ونصت املادة (89) من قانون العقوبات األردين رقم (16) لسنة 1960 حتت عنوان حالة الرضورة 
(( ال يعاقب الفاعل عن فعل أجلأته الرضورة إىل أن يدفع به يف احلال عن نفسه أو غريه أو عن ُملكه 
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أو ُملك غريه خطرًا جسياًم حُمدقًا مل يتسبب هو فيه قصدًا رشط أن يكون الفعل متناسبًا و اخلطر )) . 
و نصت املادة (90) من ذات قانون العقوبات (( ال ُتعترب يف حالة الرضورة من وجب عليه قانونًا 

أن يتعرض للخطر )) . 
وهناك مادة أســتحدثت يف قانون العقوبات رقم (3) لســنة 2009 معدل لقانون العقوبات رقم 
(74) لسنة 1936 الفلسطيني وحتمل رقم (18) مكرر وتنص (( جيوز للمحكمة إعتبار عفو ويل 

الدم أو دفع الدية سببًا خمففًا للعقوبة )) . 
من خالل هذه النصوص يتبني لنا أن هناك أعذار معفية وأسباب خمففة سنتناوهلا يف مطلبني نتناول 

يف املطلب األول األعذار املعفية من العقاب و األسباب املخففة يف مطلب ثاٍن . 

املطلب األول
األعذار املعفية من العقاب

الفرع األول :- حالة اإلكراه و حالة الرضورة كامنع من موانع العقاب 
نصت املادة (88) من قانون العقوبات األردين رقم (16) لسنة 1960 (( ال عقاب عىل من أقدم عىل 
إرتكاب جرم مكرهًا حتت طائلة التهديد وكان يتوقع حني إرتكابه ذلك اجلرم ضمن دائرة املعقول 
املوت العاجل أو أي رضر بليغ يؤدي إىل تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة 
فيام لو أمتنع عن إرتكاب اجلرم امُلكره عىل إقرتافه و ُيســتثنى من ذلك جرائم القتل، كام يشرتط أن 
ال يكون فاعل اجلريمة قد عّرض نفسه هلذا اإلكراه بمحض إرداته أو مل يستطع إىل دفعه سبياًل )) . 
ُيعرف اإلكراه بأنه قوة من شأهنا أن تّشل إرادة الشخص أو تقّيدها إىل درجة كبرية عن أي ترصف، 

أو أنه إجبار شخص بغري حق عىل أن يعمل عماًل دون رضاه . 
واإلكــراه إما أن يكون مــادي أو معنوي، فاإلكراه املادي ُيكره الفاعــل عىل إرتكاب الفعل بقوه 
مادية ال يستطيع مقاومتها وهذا اإلكراه يعدم اإلرادة ، هلذا فهو ُيعد سببًا لنفي املسؤولية اجلزائية . 
وحتى يكون اإلكراه املادي سببًا من أسباب موانع العقاب، فقد تضمنت املادة املذكورة أعاله رشوط :

األول : أن يكون اإلكراه املادي ال ُيقاوم وال يستطيع الفاعل درءه 
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         فإن كان اإلنسان يستطيع مقاومة من يكرهه و يستطيع دفعه سبياًل، فال يكون اإلكراه يف هذه 
احلالة مانع من موانع العقاب 

الثاين : أن يكون اإلكراه املادي خارجًا عن إرادة الفاعل 

         بمعنــى أن ال يكــون هناك دخل إلرادة الفاعل يف إجياد اإلكراه املادي، وهذا ال يتحقق إال إذا 
كانــت القوة التي قامت باإلكراه املادي غري معروفة للفاعل وال متوقعه منه، ألن الشــخص 

الواقع عليه اإلكراه لو كان يعلم باإلكراه أو كان يتوقعه فإنه يكون إلرادته دور يف إجياده .

         أما اإلكراه املعنوي فهو اإلكراه الذي ال يتم بإستخدام القوة أو أعامل العنف بل يتم عن طريق 
الضغط ، فهو ضغط عىل إرادة شخص إلجباره عىل القيام  بسلوك جرمي . 

         وتشرتط املادة املذكورة أعاله يف اإلكراه املعنوي رشوطًا نذكرها عىل التوايل : 

أواًل : أن  يكون التهديد منصبًا عىل حق النفس يف احلياة و ســالمة اجلسد بمعنى أن يكون التهديد 
املوجه إىل املكره بإيقاع القتل أو أي أذى جسامين بليغ يؤدي اىل تشويه أو تعطيل أي عضو من 
أعضائه بصورة دائمة. وقد َقرَصَ مرشعنا أن يكون اإلكراه واقعًا عىل هذين احلقني وليس عىل 

كافة احلقوق اللصيقة بالنفس أو الشخص كحق اإلنسان يف الرشف أو احلرية . 

ثانيًا : أن يكون التهديد باإلعتداء عىل القتل أو األذى البليغ . 

ثالثًا : أن يكون التهديد حااًل، فال يعد إكراهًا معنويًا يمنع من العقاب إن كان مستقبليًا أو حمتماًل . 

رابعًا : أن ال يكون من وقع عليه اإلكراه هو من عرض نفسه لإلكراه ، ألنه لو كان هو الذي تسبب 
فيه فانه بذلك توقعه . 

خامســًا : أن ال يكون بإمكان الشخص الذي وقع عليه اإلكراه طريقة درء اخلطر الذي تعرض له 
بوسيلة غري اجلريمة . 

الفرع الثاين: حالة الرضورة 
ُتعرف حالة الرضورة بأهنا جمموعة الظروف التي يضطر فيها اإلنسان إىل إرتكاب جرم إلنقاذ نفسه 
أو ماله أو إلنقاذ نفس غريه أو ماله، والغالب يف حالة الرضورة أهنا ليســت ثمرة عمل إنســان إنام 
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هي ظرف مادي ينشأ بفعل الطبيعة . 
أو أهنا جمموعة من الظروف هتدد شــخصًا باخلطر وتوحي إليه بطريق اخلالص منه بإرتكاب فعل 

جرمي  معني .
وقــد عرفت حمكمة بداية جزاء عامن - جنايات صغــرى - يف القرار رقم (2016/526) تاريخ 
2018/11/29 »  حالة  الرضورة بأهنا  ظروف خارجية ينطوي عنها خطر جســيم وحمدق حييق 
بشخص فريغمه عىل إرتكاب جرم إلنقاذ نفسه أو ماله أو مال غريه وتقتيض هذه احلالة من املضطر 

التضحية بحق أو مال إلنقاد حقه أو حق اآلخرين مستخدمًا حالة الظرف«  . 
مما ال شك فيه، أن حاالت الرضورة متعددة ومتنوعة، وجماالهتا واسعة وشاملة، بحسب الظروف 

واملالبسات التي قد تعرتض اإلنسان يف حياته . 

رشوط حالة الرضورة 

أواًل - وجود خطر جسيم عىل النفس أو املال :
 فاخلطر اجلسيم هو الذي من شأنه أن حيدث رضر ال يمكن جربه، أو ال جيرب إاّل بتضحيات كبرية .

ويشــرتط لتحقيق حالة الرضورة ، وجود خطر يف مواجهة من يتعــرض له وهذا اخلطر ال بد أن 
يكون جسياًم ، كاملوت أو العاهة الدائمة، أما اخلطر البسيط فال يشكل حالة رضورة ، كاإلصابات 
البســيطة أو اجلروح العادية التي تشفى برسعة، دون أن ختلف أرضارًا كبرية واخلطر جيب أن هيدد 

النفس أو املال أو نفس الغري أو ماله  .
هلذا قضت حمكمة صلح جزاء إربد يف احلكم رقم 13261 لسنة 2019 - تاريخ 2020/1/28
((.....وبالرجــوع للوقائع الثابتة يتبني بأن املشــتكى عليه ***** قــد قام بإطالق عيار ناري 
من ســالح كان بحوزته، مل يتم التوصل ملعرفة أي تفاصيل عنه، وقد أعرتف بقيامه بإطالق عيار 
ناري يف اهلواء ، كام ثبت ذلك من خالل شــهادة الشاهد ***** قد ذكر أنه من املمكن ان يقوم 
املشتكى عليه ****** من اإلعتداء عليهم ، كام أن املشتكى عليه ****** ذكر بأن املشتكى 
عليه ***** قد أطلق عيار ناري للدفاع عن والدته وأهله بســبب املشــاجرة التي حصلت بينه 
وبينهم، أي أنه عندما أطلق العيار الناري مل يكن دون داع وإنام كان هناك داع وهو الدفاع عن نفس 
غريه وملكه وملك غريه، سيام وأن الشخص الذي يدافع عنه هي والدته، بالتايل فإن عنارص الركن 
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املادي للجريمة املسندة له مل تكتمل ليصار إىل بحث الركن املعنوي.
ومن جانب آخر وعىل الفرض الســاقط بأن املشــتكى عليه أطلق عيار ناري دون داع ، فإن إطالق 
عيار ناري للدفاع عن والدته من اخلطر املحدق الذي قد تتعرض له وعن ملكه يعد متناسبًا واخلطر 
الذي قد يلحق هبم سيام وأنه مل يصوب السالح جتاه أحد، وإنام قام بإطالق عيار ناري يف اهلواء لفض 
اخلالف والشجار دون أن يعرض حياة أي من األفراد للخطر، أي أنه مل يتجاوز حدود الدفاع الرشعي 
عن ملكه وبيته ووالدته ............مما يستوجب إعالن عدم مسؤوليته، كون فعله ال يشكل جرما 

وال يستوجب عقابا....)). 
      وكذلك احلكم رقم 16375 لسنة 2018 - صلح جزاء إربد الصادر بتاريخ 10-12-2018

((..... وحيث جتد املحكمة بأن قيام املشتكى عليه أمحد كامل بعدم اإللتزام برشوط اإلقامة اجلربية 
وخروجه بعد مغيب الشمس، وهو من األشخاص املوضوعني حتت رقابة الرشطة ومفروض عليهم 
إقامة جربية، يشكل من جانبة كافة عنارص الركن املادي للجرم املسند له. وملا قام بذلك بكامل إرادته 
ووعيه ، فإنه يســتجمع كافة عنارص الركن املعنوي للجرم املســند له، وبوجود نص املادة 14 من 
قانون اجلرائم فإن املشــتكى عليه أستجمع كافة عنارص اجلرم املسند له ويستوجب إدانته به......
وبالنسبة للعقاب، جتد املحكمة أن املشتكى عليه قد قام بذلك بسبب الرضورة التي أجلأته لذلك، 
وهي إسعافه لزوجته والتي حرضت إىل املحكمة يف نفس اليوم التي ضبط به املشتكى عليه، وكانت 
تظهر عليها عالمات احلمل يف املراحل املتأخرة، وأدت شــهادهتا حتت القسم وقنعت هبا املحكمة 
بأن املشــتكى عليه خرج إلنقاذ حياهتا وإســعافها، كون حياهتا قد تتعرض للخطر يف حال التأخر 
بإسعافها بناء عىل تعليامت الطبيب، وملا كان نص املادة 89 من قانون العقوبات أعفى من يرتكب 
فعال حمظورًا بسبب الرضورة ، وأن املحكمة قنعت بأقوال املشتكى عليه وشهادة الشاهدة ........ 

، فإنه يستوجب واحلالة هذه إعفاؤه من العقوبة املنصوص عليها...)) . 
ومن خالل إستقرائنا لنص املادة (89) من قانون العقوبات األردين نالحظ أهنا تضمنت مصطلح خطر 
 دون أن تشرتط أن يكون اخلطر حقيقيًا، وهذا يعني أنه يمكن التمسك بحالة الرضورة إذا كان اخلطر ومهيًا.  

واإلعتــداد باخلطــر الومهــي يف جمــال حالة الــرضورة يفــرسه أن أثر هــذا اخلطر علــــــى 
 حريــة اإلختيــار ال خيتلــف يف درجتــه عــن أثــر اخلطــر احلقيقــي عــىل تلــك احلريــة.
ومن أمثلة حالة الرضورة التي تقوم عىل اخلطر الومهي من يشــاهد دخانًا ينبعث من شــباك أحد 
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البيوت فيعتقد أن حريقًا قد نشــب فيرسع بكرس باب املنزل أو باب منزل جماور إلنقاذ من بداخله 
من السكان ثم يتبني بعد ذلك أن الدخان كان ينبعث من شواء.

ثانيًا - أن يكون اخلطر حمدقًا :
اخلطر املحدق هو اخلطر احلاّل، بمعنى أن يكون اخلطر واقعًا ال حمالة إن مل يسارع الفاعل إىل جتنّبه 
دون إبطاء ويكون اخلطر حااًل إذا كان اإلعتداء املهدد به عىل وشــك الوقوع، أو إذا كان اإلعتداء 

قد بدأ ولكن مل ينتهي بعد .
 ويكون غري حال إذا كان اإلعتداء املهدد به مســتقباًل، أو إذا كان اإلعتداء قد حتقق فعاًل وانتهى .

وحالة الرضورة تقوم عىل دفع اخلطر، وزوال اخلطر يزيل حالة الرضورة. 
وقد قضت حمكمة صلح جزاء إربد يف احلكم رقم 13030 لسنة 2019 - الصادر بتاريخ 05-12-2019
((......وأن قيامه بقطع االشارة محراء حسبام ثبت من خالل املخطط الكروكي مل يكن عبثًا وإنام كان 
يرد املشتكى عليه الوصول للمستشفى بأرسع وقت، وأن هذا األمر غريزي يف اإلنسان وال يكون 
تفكريه يف تلك الظروف موضوعيًا وعقالنيًا وإنام يريد فقط إنقاذ نفســه، ويف مثل هذه الظروف، 
فإن ما قام به املشــتكى عليه يعد دفعًا خلطر حمدق وهو أن تســوء حالته وال يصل إىل املستشفى يف 
الوقت املناسب، وكان قطعه لإلشارة لدفع هذه اخلطر عن نفسه، األمر الذي جيعل املحكمة تعفيه 

من العقاب لألسباب التي ذكرت أعاله..)).
كذلك ورد يف احلكم رقم 1092 لسنة 2018 - صلح جزاء الطفيلة الصادر بتاريخ 18-12-2018
أن املادة 89  من قانون العقوبات نصت عىل أنه ال يعاقب  ((....يف القانون جتد املحكمة ما ييل: 
الفاعل عىل فعل أجلأته الرضورة ...... إىل أن يدفع به يف احلال عن نفســه أو غريه أو عن ملكه أو 
ملك غريه، خطرًا جسياًم حمدقًا مل يتسبب هو فيه قصدًا رشط أن يكون الفعل متناسبًا واخلطر وبتطبيق 
القانون عىل واقعة الدعوى الثابتة جتد املحكمة بأن املشتكى عليه ونتيجة ملدامهة مياه األمطار الغزيرة 
ملنزله ومنزل املجاورين قام هبدم احلاجز اخلرســاين الذي وضعه املشتكي عىل املنهل الذي وضعته 
البلدية لترصيف مياه األمطار يف منطقة البقيع والذي تســبب بعدم ترصيف مياه األمطار وبالتايل 
مدامهتها للمنازل يف املنطقة والتي دخلت املنازل وأحلقت أرضارًا مادية بمحتوياهتا والتي لو أشتد 
املطر لنجم عنها هتديد ألرواح القاطنني يف املنطقة، وعليه يكون املشــتكى عليه بفعله ذاك يف حالة 
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رضورة يضيق فيها جمال اإلختيار وقتها إىل أدنى حد بحيث متيز بني رشطان: أما اهلالك أو اإلصابة 
برضر جسيم وأما خمالفة القانون، وأن خطر تلك األمطار كان خطرًا جسياًم حمدق مل يتسبب املشتكى 
عليه فيه وأن فعل املشتكى عليه كان متناسبًا واخلطر الذي دفعه بإزالته للمنهل، وبالتايل فإن أفعاله 
التي قارفها وإن كانت تشــكل جرمًا إال أنه يســتفيد من أحد حاالت موانع املسؤولية وهي حالة 
الــرضورة، ويتوجب وعمال بأحكام املادة 178  من قانون أصول املحاكامت اجلزائية إعالن عدم 

مسؤولية املشتكى عليه من اجلرم املسند اليه.

ثالثًا - أال يكون إلرادة الفاعل دور يف خلق حالة الرضورة :
 يعني هذا الرشط أن إرادة املتهم مل يكن هلا دور يف نشوء اخلطر احلاّل الذي دفعه إىل إرتكاب جريمة الرضورة .

أما إذا كان املتهم قد سّبب اخلطر قصدًا، فمعنى ذلك أنه توقع اخلطر، ومن املفروض أنه أعد العدة 
لتجنبه عىل نحو ال يمس الغري يف أنفسهم أو يف أمواهلم .

فقد قضت حمكمة صلح جزاء الطفيلة يف القرار رقم 1261 لسنة 2017 - تاريخ 21-03-2018
((.....ومــن ضمن العيوب التي تؤثر عىل إرادة املشــتكى عليه عند إرتكابه للفعل اجلرمي ومتتع 
بالتايل مسؤوليته عن هذا اجلرم حالة الرضورة التي يكون فيها املشتكى عليه يف ظرف ينطوي عىل 
خطر جســيم حمدق بجديه تدفعه إلرتكاب الفعل اجلرمي لدحض خطرًا جسميا حمدقًا عن نفسه 
أو نفس غريه وفقا ملا تقيض به أحــكام املادة  89  من قانون العقوبات. .....وبالرجوع إىل وقائع 
الدعوى الثابتة فتجد املحكمة أنه وإن كان من الثابت لدهيا أن املشتكى عليه قام بنقض الصيام علنًا 
يف شهر رمضان املبارك إال أنه من الثابت لدهيا أنه أقدم عىل هذا الفعل لدفع رضر جسيم قد يلحق 
به يف حال مل يرتكب هذا الفعل املجرم، إذ أنه من الثابت لدى املحكمة أن املشــتكى عليه يعاين من 
صعوبة بالغة يف التنفس وتضيق يف الشــعب والقصبات اهلوائية وأن هذا املرض مصحوب هببوط 
حاد يف الضغط األمر الذي يرتتب عليه تقرير أن إرادة املشتكى عليه وأن اجتهت إرادته اىل إرتكاب 
الفعل املجرم املتمثل بنقض الصيام علنًا يف شــهر رمضان الفضيل إال أن هذه اإلرادة مل تتكون يف 
ظروف طبيعية تســمح بتكوين إرادة حرة لتقوم بالتايل املسؤولية اجلزائية عنها األمر الذي يرتتب 

عليه إنتفاء مسؤولية املشتكى عليه عن اجلرم املسند إليه.
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رابعًا: أن يكون الفعل متناسبًا مع اخلطر :
ال جيوز للمتهم أن يأيت فعاًل أشــد جســامة مما يكفي لدرء اخلطر، إذ خيرج ذلك الفعل عن نطاق 

الرضورة .
فمن يستطيع تفادي اخلطر بجريمة تقع عىل نفس واحدة ويرتكب يف سبيل ذلك جريمة تؤدي إىل 

إيذاء أكثر من نفس يسأل أيضًا لعدم توافر التناسب .
فربان السفينة الذي كان يستطيع إنقاذ ركاب السفينة عن طريق إلقاء جزء من البضائع ولكنه بداًل 

من ذلك يلقي بعض ركاهبا يف البحر، فيكون مسؤواًل وال جيوز له التذرع بحالة الرضورة.

خامسًا - أال يكون هناك واجب قانوين بتحمل اخلطر أو مواجهته :
وهذا ما نصت عليبه املادة (90) من قانون العقوبات األردين حيث يفرض القانون عىل بعض األشخاص 
 واجب التعرض للخطر. ومثال ذلك رجال الرشطة يف مواجهة اخلطورة الناشئة عن مكافحة املجرمني .

فهؤالء االشــخاص مكلفون بحكم وظائفهم عىل مواجهة أخطار معينة وإنقاذ غريهم من أثارها 
وهلذا ال يقبل منهم التهرب من تلك الواجبات حتت مسمى حالة الرضورة .

آثار حالة الرضورة
يف حالة توفر رشوط حالة الرضورة فإن ذلك يمنع العقاب عن املتهم مع إمكانية احلكم بتعويض 
مدين . ولكي ترتتب آثار حالة الرضورة جيب أن يثبت أواًل توافر الرشوط الالزمة لتحقيقها، وعىل 

أساس هذه اآلثار يمكن حتديد طبيعة حالة الرضورة .

* إثبات حالة الرضورة :
القول بتوافر رشوط حالة الرضورة من إختصاص قايض املوضوع الذي يســتخلص من عنارص 

الدعوى توفر هذه الرشوط ضمن حدود سلطته التقديرية .
وجيوز للقايض من تلقاء نفســه أن يعترب حالة الرضورة متوافرة ، وذلك ألنه يلتزم قبل إدانة املتهم 

أن يتحقق من توافر كل أركان اجلريمة ورشوط املسؤولية عنها .
إاّل أن حالة الرضورة عىل الرغم من أمهيتها، يمكن أن تكون مالذًا للمجرمني للتخلص من العقاب، 

وذلك من خالل إدعاء حالة الرضورة ، وحماولة إثبات حتققها .
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لذلك ال بدَّ من التشــدد يف تطبيق حالة الرضورة، وأن ال يتــم األخذ هبا إاّل يف احلاالت التي يتم 
إثباهتا بشكل قاطع ويقيني .

املطلب الثاين

األسباب امُلخففة
هناك أســباب خُمففة للعقوبة وســنذكر منها عفو ويل الدم ودفع الدية حيث نصت املادة (1) من 
قانون رقم (3) لســنة 2009 معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 » يضاف إىل قانون 
العقوبات رقم (74) لســنة 1936 مادة مستحدثة تيل املادة (18) وحتمل رقم (18) مكرر تنص 

عىل (( جيوز للمحكمة إعتبار عفو ويل الدم أو دفع الدّية سببًا خُمففًا للعقوبة )) 
لرشح هذه املادة يتوجب علينا بيان املقصود بويل الدم و بيان موقف قضاء حمكمة التمييز األردنية من 
إسقاط أولياء الدم عن حقهم عن اجلاين وأثره عىل العقوبة، بمعنى هل تأخذ حمكمة التمييز األردنية 

عند حكمها عىل اجلاين بعني اإلعتبار إسقاط أولياء الدم عن حقهم وتقوم بتخفيض العقوبة ؟ 

الفرع األول : املقصود بأولياء الدم 
   يقصد بأولياء الدم، الورثة الرشعيني للمجنى عليه أو من يقوم مقامهم قانونًا . 

    وقد أخدت حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية يف العديد من قراراهتا بعني اإلعتبار إسقاط 
ويل الدم وقامت بتخفيض العقوبة رشيطة موافقة مجيع أولياء الدم وســنعرض بعض القرارات يف 

هذا اخلصوص . 

احلكم األول : 
جاء يف احلكم رقم 3113 لســنة 2018 - حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية الصادر بتاريخ 2018-

26-11
((.....بالتدقيــق وبحدود النقض الوارد يف قرار حمكمة التمييز من حيث العقوبة واإلدعاء باحلق 
الشــخيص، وبالرجوع إىل أقوال ومرافعة وكيل املتهم املدعى عليه باحلق الشخيص، وما جاء فيها 
»من أن املذاهب الفقهية ووفق ما أمجع عليه فقهاء الرشيعة أمجعت عىل جواز العفو من قبل ويل أمر 
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الدم رشعًا«، وحيث أســقط والد املجني عليه حقه، رغم أن والدة املجني عليه رفضت اإلسقاط 
لكن العفو يف الدم يبقى عائدًا إىل ويل الدم، طالبًا بالنتيجة إعتبار صك اإلســقاط من والد املجني 
عليــه أمام الكاتب العدل ســببًا لتخفيف العقوبة«، ويف الرد عىل ما أثــاره وكيل الدفاع بمرافعته 
النهائية وجدت املحكمة أن والد املغدور ***** املدعو ****** قد أســقط حقه الشخيص 
بموجب صك إســقاط احلق الشخيص عن املتهم ******** املشار إليه واملنظم لدى الكاتب 
العدل حســب األصول، وأن والدة املغدور املدعوة ******* مل تســقط حقها الشخيص عن 
املتهم املدعى عليه باحلق الشــخيص ********، وحيث إن إسقاط احلق الشخيص الذي يعتد 
به واملعترب قانونًا ووفق ما أســتقر عليه اإلجتهاد القضائي ملحكمة التمييز يف العديد من إجتهاداهتا 

القضائية أن يكون ذلك اإلسقاط شاماًل مجيع ورثة املغدور وليس أحدهم أو بعضهم.
ويف احلالــة املعروضة بالدعــوى وجدت املحكمــة أن وريثة املغــدور ********«والدته 
*******« مل تتقدم بإســقاط حلقها الشــخيص يف الدعوى، وبالتايل فإن إسقاط والد املغدور 
حقه الشــخيص عن املتهم املدعى عليه باحلق الشخيص بمفرده ال يعتد به قانونًا كام هو مستقر عليه 
قضاًء، وال يعتد هنا القول بأن إسقاط -ويل الدم- املقدم من والد املغدور ********* كافيًا 
وشــاماًل لباقي الورثة ومن أنه يرسي عىل اآلخرين والقول بان املتهم املدعى عليه باحلق الشخيص 
يستفيد منه، هو قول ال يعتد به قانونًا ملخالفته ملا استقرت عليه حمكمة التمييز يف العديد من اجتهاداهتا 
القضائية، مما يتعني واحلالة هذه اإللتفات عام أثاره وكيل الدفاع وإعتبار أن إسقاط احلق الشخيص 
عن املتهم املدعى عليه باحلق الشــخيص ليس كافيًا، وال ُيعتُد به كإسقاط للحق الشخيص كسبب 

من األسباب املخففة التقديرية وفق ما نصت عليه املادة )99( من قانون العقوبات.

احلكم الثاين :
 جاء يف القرار التمييزي رقم   1844 لسنة 2009 - بصفتها اجلزائية الصادر بتاريخ 15-08-2010 
((.....وحيث أن إسقاط والد املجني عليها حلقه الشخيص عن املتهم بصفته ويل الدم يف هذه القضية 
يصلح أن يكون سببًا خمففًا تقديريًا وفقًا ملا أستقر عليه قضاء حمكمتنا يف العديد من القرارات  ....)). 

احلكم الثالث :
احلكم رقم 700 لسنة 2010 - حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية الصادر بتاريخ 23-09-2010 
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((.....ويف هذا فــإن حمكمتنا بصفتها حمكمة موضوع ال جتد يف ظروف القضية ما يربر إســتعامل 
األســباب املخففة التقديرية وأن إســقاط احلق الشــخيص من قبل والد املتهم ال يعتد به طاملا أن 
والدة املجني عليه املشــتكية مل تسقط حقها الشــخيص وأن تصفح عن املتهم مما يتعني معه رد هذا 

السبب....)) . 

احلكم الرابع :
احلكم رقم 198 لسنة 2018 - حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية الصادر بتاريخ 2018/2/14 

(( .....وبالنســبة للســبب الثالث الدائر حول ختطئة حمكمة اجلنايات الكربى بمنح املميز ضده 
األسباب املخففة التقديرية وختفيض العقوبة الصادرة بحقه فإن قضاء هذه املحكمة قد أستقر عىل 
أن منح املتهم املميز ضده لألســباب املخففة التقديرية بمقتىض املادة 99 من قانون العقوبات وإن 
كانت مسألة تقديرية تســتقل هبا حمكمة املوضوع إال أن ملحكمة التمييز حق الرقابة عىل األسباب 
والعلل التي أستندت إليها حمكمة املوضوع يف منح هذه األسباب.ويف احلالة املعروضة فإن حمكمتنا 
كمحكمــة موضوع جتد أن التعليل الذي ذهبت إليه حمكمــة اجلنايات الكربى يف منح املميز ضده 
لألسباب املخففة التقديرية ال يشكل سببًا خمففًا طاملا أن والدة املجني عليها الشاهدة ******** 
وعىل الصفحة رقم 12 من حمارض املحاكمة ذكرت بأهنا تشتكي عىل املتهم املميز ضده وتطلب جمازاته 

مما جيعل التسبيب يف غري حمله وهذا السبب يرد عىل القرار املميز ويوجب نقضه...)).
لو الحظنا قرارات حمكمة التمييز األردنية املوقرة، لوجدنا أهنا تشرتط لتخفيض العقوبة وإعتبارها 
ســببًا خمففًا أن يســقط مجيع الورثة الرشعيني حقهم عن اجلاين وال عربة بإسقاط أحدهم عن حقه 
دون الباقني، ذلك أن مصطلح ويل الدم ال يشمل والد املجني عليه و إنام يمتد ليشمل مجيع الورثة 

الرشعيني .  

الفرع الثاين : دفع الدّية 
تعرف الدية بأهنا عقوبة مالية مقدره تؤدى إىل املجني عليه أو وليه يف جناية القتل بغري حق. 

أو أهنا املال الذي يدفع للمجني عليه أو ورثته من بعده سواء كانت اجلناية يف النفس أو دون النفس 
وسواء كانت اجلناية عمدًا أو خطًأ . 
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أو أهنا املال املؤدى إىل جمنى عليه أو وليه بسبب جناية، ونالحظ من هذا التعريف أن اجلناية تشمل 
اجلناية عمدًا يف حال تنازل املجني عليه أو وليه و اجلناية شــبه العمد و اجلناية اخلطأ وســواء دفع 

املال إىل املجني عليه يف حال اجلناية فيام دون النفس أو دفع إىل الويل يف حال اجلناية عىل النفس. 
وينتــج عن دفع الدّية إنقضاء حق أولياء الدم يف طلب القصاص، أما إذا مل تؤد الدية وجب احلكم 

بالقصاص 
ويف لغــة القانون تعرف الدّية بأهنا بديل عن الدعوى اجلزائية يف جرائم القصاص. والقصاص هو 

أن ُيعاقب املجرم بمثل فعله فيقتل كام قتل وجيرح كام جرح . 
ويف حقيقة األمر أن الدية حتقق هدفان األول ردع اجلاين والتعويض و التخفيف عن أولياء الدم .

رأينا يف املوضوع 
مما تقــدم وبعد أن تبني لنا أن املرشع اجلزائي األردين أعترب األســباب املخففــة تقديرية للقايض 
حيــث مل ينص عليها يف القانون وهذا ما أســتخلصناه من العديد من القــرارات التمييزية إذ جاء 
باحلكم رقم 59 لســنة 1984 - حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية الصادر بتاريخ 01-01-1900 
((  أن الظروف املخففة غــري مبينة يف القانون بل هي مرتوكة لتقدير القايض يســتخلصها من كل 
األســباب التي تضعف جسامة العمل اإلجرامي ماديًا أو مســؤولية مرتكبيه شخصيًا وله مطلق 

احلرية يف قبول الظروف املخففة وإستبعادها عند تقدير العقوبة ....)) . 
واحلكم رقم 3548 لسنة 2019 - حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية تاريخ 2020-01-19 (..لق

د أستقر إجتهاد حمكمة التمييز عىل أن إسقاط احلق الشخيص يعترب سببًا خمففًا تقديريًا)
واحلكم رقم 4120 لسنة 2018 - حمكمة التمييز بصفتها اجلزائية تاريخ 31-12-2018 ((....

جرى قضاء حمكمة التمييز عىل  أن منح املتهم (املميز ضده) األســباب املخففة التقديرية بمقتىض 
املادة (99) من قانون العقوبات وإن كانت مسألة تقديرية تستقل هبا حمكمة املوضوع إال أن ملحكمة 
التمييز حق الرقابة عىل األسباب والعلل التي أستندت إليها حمكمة املوضوع يف منح هذه األسباب 
............... فإن حمكمة التمييز ال جتد يف هذا التعليل والتســبيب الذي ذهبت إليه حمكمة أمن 

الدولة ما يشكل سببًا خمففًا تقديريًا لتخفيض العقوبة...)) . 
» وكذلك من خالل استقراءنا لنص املادة (املادة (1) من قانون رقم (3) لسنة 2009 معدل لقانون 
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العقوبات الفلسطيني  رقم (74) لسنة 1936 » يضاف إىل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 
مادة مستحدثة تيل املادة (18) وحتمل رقم (18) مكرر تنص عىل )) جيوز للمحكمة إعتبار عفو ويل 
الدم أو دفع الدّية سببًا خُمففًا للعقوبة(( نسنتج أن املرشع الفلسطيني منح املحكمة السلطة التقديرية 
يف ختفيض العقوبة يف حال دفع الدّية أو عفو ويل الدم، ومعنى ذلك أن املحكمة غري ُملزمة بتخفيض 
العقوبة حتى لو قام اجلاين بدفع الدّية أو عفى ويل الدم، فهذين الســببني يعود تقديرمها للمحكمة 
إن شــاءت اعتربهتام سببًا تقديريًا لتخفيض العقوبة و إن شــاءت قررت االلتفات عنهام. وهذا ما 
نســتدل عليه بعبارة )) جيوز للمحكمة .....(( .كام نأمل من املرشع الفلسطيني توضيح معنى ويل 
الدم حيث ال يقترص عىل والد املجني عليه بل يشــمل كل الورثة الرشعيني، وهذا يعني لو أسقط 
والد املجني عليه حقه عن اجلاين فال يعتد به إذ يلزم أن يسقط مجيع الورثة الرشعيني حقهم لألخذ 

بالسبب املخفف .  
كام نرى ومن وجهة نظرنا أن املادة )18( من قانون العقوبات الفلسطيني واملتعلقة بحالة الرضورة 
وهي مانع من موانع العقاب )تعفي اجلاين من العقاب مع بقاء الصفة اجلرمية عىل الفعل (( خيتلف 
موضوعها عن نص املادة )18 مكرر( والتي موضوعها ختفيض العقوبة إذا تم دفع الدية أو عفى ويل 
الدم ، فموضوع هذه املادة متعلق إسقاط احلق الشخيص ويعود أمر تقديرها للمحكمة، لذا نأمل من 
املرشع الفلســطيني بأن يضع عنوان هلذه املادة )) ختفيض العقوبة بسبب دفع الدية أو عفو ويل الدم 
(( ونأمل من املرشع الفلسطيني أن يلزم املحكمة باألخذ هبذه األسباب و ال يعتربها أمرًا جوازيًا . 
وكذلك ندعو املرشع الفلسطيني أن يضع عنوانًا لنص املادة )18( ونقرتح أن يكون العنوان موانع 

العقاب  إلختالف موضوع املادتني )18 ( و )18 مكرر( عن بعضهام . 
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تعليق عىل  املادة )2( الوارده يف قانون رقم )3( لسنة 2009
معدل لقانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 

 
إعداد املحامي الدكتور » حممد خري« عامر رشيف/ األردن

مقدمة 
خلق اهلل اإلنسان وكرمه وأمرنا اهلل تعإىل باملحافظة عىل النفس البرشية، لذلك تقتيض املحافظة عىل 
سالمة اجلسد واحلياة اإلنسانية حتريم املساس هبا بشتى أنواع اإلعتداءات كالرضب أو أي اعتداءات 

أخرى كاإلعتداء عىل الرشف والعرض . 
وقد حّرمت الرشائع والقوانني الداخلية والدولية التعرض للجسد البرشي أو اإلعتداء عليه بأي 
شكل من األشكال. وملا أصبحت جرائم اإلعتداء عىل الرشف شائعة يف معظم املجتمعات، فأصبح 

لِزامًا عىل املرشع التدخل لوضع نصوص قانونية حلامية أعراض الناس .
وجرائــم اإلعتداء عىل الرشف متنوعة ومتعــددة منها ما يقع رغــم إرادة املجني عليها كجريمة 
اإلغتصاب وهتك العرض ومنها ما يقع بإرادهتا كجريمة الزنا وفض غشاء البكارة بوعد الزواج .

وإضافة إىل اجلرائم سالفة الذكر فإن هناك جرائم تسمى بجرائم اللواط ، والتي سنوضحها من خالل 
هذه الدراسة  واجلدير بالذكر أن هذه اجلرائم ال تقترص عىل جسد املجني عليها أو املجني عليه بل 
يتعدى أثرها إىل إصابته أو إصابتها باضطرابات نفسية وعقلية، وإصابتها برضر يتمثل بتقليل فرص 
الزواج منها، وقد تكون النتيجة محل غري رشعي إذا كانت اجلريمة اغتصاب أو فض غشاء بكاره . 
ومن النصوص التي نظمت اجلرائم عىل الرشف ما تضمنته املاده )152( )1( من قانون العقوبات 

رقم )74( لسنة 1936 الفلسطيني عىل ما ييل : 
أ) واقع أنثى مواقعة غري مرشوعة دون رضاها وبإســتعامل القوة أو هتديدها بالقتل أو بإيقاع أذى 

جسامين بليغ أو واقعها وهي فاقدة للشعور أو يف حالة أخرى جتعلها عاجزة عن املقاومة أو 

ب) الط بشــخص دون رضاه وبإســتعامل القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسامين بليغ أو 
الط به وهو فاقد للشعور أو يف حالة أخرى جتعله عاجزًا عن املقاومة . 

ج) واقع ولدًا دون الست عرش من العمر مواقعه غري مرشوعة أو الط به . 
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 ومن خالل استقرائنا لنص هذه املادة يتبني لنا أهنا تضمنت جريمتني األوىل تتمثل باإلغتصاب و 
الثانية باللواط. وهناك مادة ُأضيفت للامدة (152) من قانون العقوبات رقم (74) لســنة 1936 
بإضافــة فقرة جديدة ( أ) مكرر تنص عىل ما ييل » واقع أنثى أو كل أنثى ســمحت برضاها لذكر 
بمواقعتها دون عقد زواج رشعي » وقد أضيفت هذه الفقرة يف تعديل قانون رقم )3( لسنة 2009 

معدل لقانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 . 
وسنقوم من خالل هذه الدراسة ببيان جريمتي اإلغتصاب واللواط ، ومن ثم نتناول اجلرائم الواردة 

يف الفقرة )أ( معدل 

اجلريمة األوىل :   جريمة اإلغتصاب 
تعترب جريمة اإلغتصاب صورة مــن صور اإلنحراف اجلنيس الذي يتصف بالعنف و اإلكراه من 
شــخص عدواين إلشباع رغبته اجلنسية ، يقوم من خالهلا اجلاين باإلستحواذ عىل الضحية قرسًا أو 

قهرًا . 
وهلذه اجلريمة ركنان، األول الركن املادي و الثاين الركن املعنوي املتمثل يف القصد اجلرمي.  

الركن األول : الركن املادي 
يتكــون الركن املادي يف جريمة اإلغتصــاب من فعل الوقاع ، وقد حدد الفقــه والقضاء ضابطًا 
للمواقعة يتمثل يف إيالج عضو الذكر يف املوضع امُلعد له من جســم األثنى، أو بمعنى آخر يتحقق 
الركن املادي يف جريمة اإلغتصاب بالتقاء األعضاء التناسلية للجاين واملنجني عليها التقاًء طبيعيًا 
تامًا يف غري حل وبدون رضاء املجني عليها. وتفرتض جريمة اإلغتصاب أن يكون طرفا اإلتصال 

اجلنيس رجل و امرأة بحيث يكون الرجل هو اجلاين و املرأة هي املجني عليها . 
وال ُيشرتط أن يتم اإليالج كاماًل حتى يتحقق اإلغتصاب، فاجلريمة تقوم حتى لو أدخل اجلاين جزء 
من قضيبه يف فرج املجني عليها أو أدخله كله . وهذا ما استقر عليه إجتهاد حمكمة التمييز األردنية  
فقد تضمن أحد قراراهتا رقم 935 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/5/20 )) .....حيث ورد 
فيه وقضاء حمكمتنا مستقر عىل أن املواقعة ال تعني إيالج القضيب كاماًل داخل فرج املجني عليها 

بل يكفي جزء بسيط منه حلصول املواقعة كام ال يتطلب األمر فض البكارة.))
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كذلك القرار الصادر من حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية رقم احلكم رقم 1936 لسنة 2009 
الصادر بتاريخ 2010/5/9 )) .....كام أن إيالج املتهم جلزء من قضيبه داخل فرج املجني عليها 

يشكل جناية اإلغتصاب طبقًا للامدة 1/292 من قانون العقوبات ....)) . 
من خالل بيان الركن املادي هلذه اجلريمة يتبني لنا أنه ال ُيعد إغتصاب فعل الفحشــاء من ذكر عىل 
ذكر، أو من أنثى عىل أنثى ، كذلك ال يعد إغتصاب مواقعة أنثى بخالف الطبيعة، كإتيان املرأة من 

الُدبر أو وضع أصبع أو يشء آخر يف فرجها . 
إضافة إىل ذلك يشــرتط أن تكون امُلواقعة يف غري حل، فتقوم جريمة اإلغتصاب إذا كان اجلاين قد 
طّلق املجني عليها طالقًا بائنًا قبل القيام بمواقعتها أو إذا كان الطالق قد أصبح بائنًا بإنقضاء العدة 
دون مراجعــة   إذ ال حيــل للرجل عندئِذ أن يواقع مطلقته، فإذا واقعهــا كرهًا كان فعله إغتصابًا، 
وعليه إذا َطَلق الرجل زوجته طالقًا رجعيًا ثم أتاها رغاًم عنها أثناء عدهتا فإن فعله ال يشكل جريمة 
إغتصاب ألن الطالق الرجعي ال ينهي الزوجية، كذلك الرجل الذي يواقع زوجته مواقعة طبيعية 

رغاًم عنها ال يعد إغتصابًا . 
ومل يشرتط املرشع األردين لقيام جريمة اإلغتصاب أي رشوط يف املجني عليها لذلك العربة لقيام 
اجلريمة أن تكون املجني عليها حمل شهوة أو ال ، وال عربة بسنها فجريمة اإلغتصاب تقوم برصف 
النظر عن ُعمر املجني عليها شابة كانت أو عجوز ، كام ال يشرتط أن تكون املجني عليها عذراء أو 

بكر أو أن تكون قد سبق هلا و أن مارست اجلنس . 
وتتم جريمة اإلغتصاب حتى لو مل يبلغ اجلاين هناية إشباع رغبته اجلنسية، فجريمة اإلغتصاب تقوم 

وإن مل ينزل السائل املنوي من قضيبه.
ويفرتض يف مواقعة األنثى أن يكون اجلاين قادرًا عىل القيام بفعل الوقاع وأن يكون جســم املجني 
عليها صاحلًا لذلك ، فان كان اإليالج مســتحياًل كعدم إنتصاب العضو أو بسبب عيب ُخلقي يف 
املجني عليها جيعل من مواقعتها أمرًا مستحياًل فنرى يف مثل هذه احلالة أن اجلاين ال يسأل عن جريمة 

إغتصاب و ان كان ُيسأل عن جريمة هتك عرض . 

ثانيًا : عدم رضاء املجني عليها 
نصت املادة (1/292) من قانون العقوبات األردين  » من واقع أنثى غري زوجه بغري رضاها ... » 



161

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

فإنعدام الرضا من جانب املجني عليها رشط أسايس لقيام جريمة اإلغتصاب . 
ويتحقــق إنعدام رضا املجني عليها يف حاالت عديده، كأن تتعرض املجني عليها إلكراه مادي أو 
معنوي أو كان رضاؤها معيبًا بسبب ما أستعمل نحوها رضوب اخلداع أو الغش أو إذا انعدم الرضا 
بســبب فقدان الوعي أو عدم التمييز، كام لو انتهز اجلاين فرصة إستغراق املجني عليها يف النوم أو 
حالة اجلنون ، كام يشــمل عدم الرضا حاالت الرضا غري املعتربة قانونًا كالرضاء الصادر عن أنثى 

مل تتم اخلامسة عرش من العمر . وسنتناول هذه احلاالت تباعًا :

احلالة األوىل : اإلكراه املادي واإلكراه املعنوي 
املقصود باإلكراه املادي ما يستعمله اجلاين من قوة مادية للتغلب عىل مقاومة املجني عليها ويدخل 
ضمــن هذا املفهوم أعامل العنف الذي يقوم هبا اجلاين لتخويــف املجني عليها كرضهبا، والعربة 
بالقوة التي يتبعها اجلاين أو باألسلوب بل باألثر املرتتب عليها، فيكون إستسالم املجني عليها هو 

نتيجة القوة التي أستخدمها اجلاين . 
أمــا فيام يتعلق باإلكراه املعنوي فهو يتمثل يف حالتني األوىل التهديد والثانية الغش واخلداع ، فمن 
صور اإلكراه املعنوي يف جريمة اإلغتصاب هتديد املجني عليها هتديدًا خطريًا باإلعتداء عىل حياهتا 

كأن هيددها بالقتل بإشهار السالح عليها أو إيقاع تشويه جسيم هبا أو بقتل قريب هلا .
واملعيار أو الضابط يف موضوع التهديد هو أثره عىل حريه اإلختيار و الرضا و ليس بمدى مرشوعيته، 
فمن هيدد أنثى باإلبالغ عن جريمة ســبق وأن أرتكبتها هيددها بأمر مرشوع ومع ذلك له أثر بالغ 

عىل حرية إختيارها. 
ومن بعض قرارات حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية التي تتضمن إرتكاب اجلاين لإلكراه املادي 
واملعنوي إلجبار الضحية عىل املواقعة فقد جاء يف أحد قراراهتا رقم 4316 لســنة 2019 – تاريخ 
2020/2/20 ))........وقــام املتهم بأخذها إىل منزله وبعد دخوهلام إىل املنزل قامت املشــتكية 
بالدخول إىل احلامم ولدى خروجها شــاهدت املتهم وكان عاريًا من املالبس متامًا وطلب منها أن 
ينام معها عندها رفضت املشتكية ذلك وقام املتهم برضهبا بواسطة يده كفًا عىل وجهها وقام بسحبها 
إىل غرفة النوم وأغلق الباب من الداخل وقام بتهديد املشتكية أنه سوف يقوم بقتلها إن مل تقم بشلح 
مالبسها عندها و خوفًا من املتهم قامت املشتكية بخلع مالبسها وساعدها املتهم بذلك وقام املتهم 
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بإدخال قضيبه يف فرج املشــتكية إىل أن استمنى داخله وبعدها قام املتهم بإدخال قضيبه يف مؤخرة 
املشتكية وأســتمر بذلك ملدة ساعتني .... . وطبقت حمكمة اجلنايات الكربى القانون عىل الواقعة 

التي توصلت إليها ووجدت ما ييل :
بالنسبة جلناية اإلغتصاب وجدت املحكمة أن قيام املتهم برضب املشتكية وهتديدها لكي يتمكن من 
جمامعتها جمامعة األزواج وإيالج قضيبه يف فرجها رغاًم عنها حتت تأثري التهديد والرضب وجمامعتها 
جمامعة األزواج فإن هذه األفعال تشكل سائر أركان وعنارص جناية اإلغتصاب بحدود املادة 292/ 

1/أ من قانون العقوبات .
كذلــك القرار الصــادر من حمكمة التمييز األردنية يف احلكم رقم 2822 لســنة 2019 - الصادر 

بتاريخ 21-10-2019
(( .....وبتطبيق القانون عىل الواقعة الثابتة يف هذه القضية جتد املحكمة أن جممل أفعال املتهم املتمثلة 
بقيامه بمامرسة اجلنس مع املدعوة ***** ملدة دقيقتني حتى استمنى يف املغسلة وإيالج قضيبه كاماًل 
يف فرجها وكان ذلك بغري رضاها من خالل هتديدها بالســالح الذي معه وهتديدها بأنه من مرتب 
البحث اجلنائي وأنه سيقوم بأخذها هي واملدعو عيل والقبض عليها وقد قامت بمامرسة اجلنس معه 
خوفًا من السالح الذي كان معه وطلب عدم اإلدعاء تشكل من جانبه كافة أركان وعنارص التهمة 
األوىل املسندة إليه وهي اإلغتصاب خالفًا ألحكام املادة (1/292/أ) من قانون العقوبات...)) .
ويشــرتط أن تقع أفعال العنف عىل شــخص املجني عليها، لذلك فإن أعامل العنف التي تقع عىل 
أشخاص آخرين أو أشــياء ال تعد من قبيل اإلكراه املادي إذا رضيت املرأة بعد ذلك بفعل الوقاع 

الذي يأتيه اجلاين ، وسبب ذلك أهنا تكون استسلمت برضاها ال بفعل القوة التي أستعملها . 
وجيب أن تكون األفعال التي يقوم هبا اجلاين تعدم إرادة املجني عليها، فإن مل تكن كذلك فإن املجني 

عليها ال تكون مكرهة و يكون الفعل قد تم برضاها. 
ال يشــرتط أن يستمر اإلكراه املادي كل مدة اإلتصال اجلنيس بل يكفي أن يقع عند إبتداء املواقعة، 
ويلزم أن تكون هناك مقاومة جدية من املجني عليها لدرء الوقاع يف ذاته، فإن كان ما أبدته املجني 
عليها هي ُمقاومة بســيطة أو شــكلية تظاهرًا منها بالتمنع ثم استسلمت بعد ذلك للجاين ومكنته 
من نفســها دون مقاومة فإن جريمة اإلغتصاب ال تقوم وال يسأل الفاعل عنها لعدم توافر عنرص 

إنعدام الرضاء .
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 فقد جاء يف أحد قرارات حمكمة التمييز األردنية احلكم رقم 180 لسنة 2010  تاريخ 2010/3/23
(( ....... حيث قام املتهم باهلجوم عليها وقبلها عىل شفتيها فقامت بدفعه عنها بعدها متكن املتهم 
من تشليحها ***** الذي ترتديه رغاًم عنها فقامت بالرصاخ إال أنه وضع يده عىل فمها ومنعها 
من ذلك ثم أمسك بثدييها من حتت املالبس فحاولت رفع***** لألعىل إال أنه أنزله مره أخرى 
لألسفل وأمسك بيدها وحاول وضعها عىل قضيبه فمنعته من ذلك ثم قام بتنزيل بنطلونه وأخرج 
قضيبه وحاول إيالجه يف فرجها رغاًم عنها إال أنه مل يتمكن بسبب مقاومة املجني عليها له ووضع 
قدميها فوق بعضهام ملنعه من إغتصاهبا وقامت بإستعطافه بأن يرتكها وشأهنا وأخربته بأهنا مسلمة 
وأن الذي يفعله حرام، إال أن املتهم قام بالنوم فوقها ووضع قضيبه املنتصب بني فخذهيا وظل حيرك 
به إىل أن إســتمنى عىل فخذهيا والرششف املوجود عىل الرسير، بعدها وىل هاربًا عن طريق بلكون 
الشقة ....)) فمن خالل هذا القرار يتبني أن ما قام به اجلاين هو فعل تم رغم إرادة املجني عليها  . 

ثانيًا : إنعدام الرضا بسبب الغش واخلداع 
يكــون الرضا غري صحيح و يعترب ُمنعدمًا و بالتايل تقوم جريمة اإلغتصاب إذا كان هذا الرضا من 
جانب املجني عليها مشوبًا بغش أو خداع صادر من اجلاين فأوقع املجني عليها يف غلط بشخصيته أو 
بصفته مما دفعها لإلستسالم له ومتكينها من مواقعتها بحيث ما كانت لرتىض بذلك لوال هذا الغلط . 
كام يكون الرضا منعدمًا إذا أوهم اجلاين املجني عليها أنه عقد عليها بعقد زواج صحيح، فتســمح 

له بمعارشهتا ومُتّكنه من نفسها معتقده أهنا زوجه له .
ويتحقــق اخلداع حني يوهــم اجلاين املجني عليها بــأن من حقه مواقعتها، فيعــد مرتكبا جلريمة 
اإلغتصــاب من يطلق زوجته طالقًا بائنًا دون أن يعلمها بذلك ثم يواقعها ويثبت بعد ذلك أهنا لو 

كانت قد علمت بوقوع الطالق ملا سمحت له بمواقعتها . 

ثالثًا : إنعدام الرضا بسبب فقدان الوعي أو عدم التمييز 
ترتكب جريمة اإلغتصاب يف هذه احلالة بسبب فقدان املجني عليها لوعيها، وقد يكون فقدان وعي 
املجني عليها إما لســبب من اجلاين كإعطائها مــواد خمدرة أفقدهتا وعيها. أو أن يكون اجلاين وجد 

املجني عليها نائمة فاغتنم الفرصة وارتكب جريمته النكراء . 
وتقوم جريمة اإلغتصاب أيضًا إذا نّوم اجلاين املجني عليها مغناطيسيًا ثم اتصل هبا إتصااًل جنسيًا 
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دون أن تبدي أية ُمقاومة، ألهنا بطبيعة احلال ال تستطيع أن تبدي أية مقاومة .
هذا بالنسبة لفقدان الوعي، أما فيام يتعلق بفقدان التمييز فإن املجني عليها التي مل تكمل سن اخلامسة 
عــرشة من العمر ومتت مواقعتها ولو برضاها فتكون هبــذه احلالة قامت جريمة اإلغتصاب، ألن 

املرشع مل يعتد برضاها . 

الركن الثاين :- الركن املعنوي 
ال شــك أن جريمة اإلغتصاب من اجلرائم العمدية ومواقعة املجني عليها ال تعد إغتصابًا إال إذا 
متت عن قصد، والذي يدل عىل هذا القصد توفر أمرين األول إنعدام رضا املجني عليها واستعامل 

العنف والقوة من اجلاين ليتمكن من اإلتصال اجلنيس معها . 
ويتوفر القصد اجلرمي عنــد اجلاين إذا توفر لديه العلم و اإلرادة ، فإذا أنرصفت إرادته إىل مواقعة 
املجني عليها وكان يعلم بأهنا غري راضية وأهنا ليست حل له وقت إتيان الفعل يكون القصد اجلرمي 
متوفرًا لديه، واســتخدام العنف والقوة هو دليل عــىل توفر القصد اجلرمي لديه، ولكنه دليل غري 
قاطع فمن املتصور إنعدام القصد رغم إستخدام القوة حني يعتقد الفاعل بأن األثنى مل تكن جادة 

يف متنعها خاصة إذا كان سلوك املجني عليها يف ظروف املواقعة ما يربر هذا االعتقاد . 
كذلك ينعدم القصد اجلرمي إذا كان اجلاين يعتقد أن من حقه مواقعه املجني عليها كمن جيرب امرأة 
عىل اإلتصال هبا جنســيًا ويف حقيقة األمر كان الذي يربطه هبا عقد زواج باطل وكان اجلاين جيهل 
ذلك. وينتفي القصد اجلرمي إذا كان اجلاين ُمكره بأن وجه اليه هتديد وهذه مســألة يرجع تقديرها 

للقايض .

اجلريمة الثانية :   جرائم اللواط 
تعرف جريمة اللواط إيالج عضو الرجل يف دبر ذكر أو أثنى برضاء الطرفني أو باإلكراه سواء كان 

اإليالج كليًا أو جزئيًا  سواء حصل إمناء أم مل حيصل . 
لتحقق هلذه اجلريمة يلزم حتقق الركن املادي و الركن املعنوي  

الركن املادي 
جريمة اللواط،  جريمة ال تتم إال بني طرفني ذكرين أو أحدمها ذكر واألخر أثنى حيث تكون إرادة 
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اجلاين إتياهنا من الُدبر، وعليه ال ُيعد لواطًا اجلنس املامثل ( أنثى و أنثى ) وهو ما ُيسمى بالسحاق . 
ويتم إيالج عضو ذكر يف ُدبر ذكر آخر أو يف ُدبر أنثى، وال عربة للكيفية التي تم هبا اإليالج ســواء 
كان اإليالج ُكليًا أو جزئيًا، وال ُيشــرتط لتحقق هذه اجلريمة أن يتم أن اإلســتمناء( نزول السائل 

املنوي ) يف دبر األنثى أو الذكر .  

الركن املعنوي 
جريمة اللواط من اجلرائم العمدية بإعتبار أن هناك سلوك أو نشاط يصدر عمدًا من اجلاين يرتتب 
عليه إحداث رضر، فاجلاين أقدم عىل نشــاطه عن علم وإرادة ، فالقصد اجلرمي يتمثل بإجتاه إرادة 

اجلاين عىل أمر معني وسيطرت عىل ماديات اجلريمة وكشفت عن خطورة اجلاين . 
ويتكون القصد اجلرمي : 

أ( العلم 
ال بّد أن يكون اجلاين عاملًا بأنه ُيامرس أفعااًل جنسية غري مرشوعة مع ذكر أو أنثى يف الُدبر، ويرتتب 

عىل ذلك أنه إذا وقع يف غلط بأن كان جيهل ذلك إنتفى القصد اجلرمي .

ب( اإلرادة 
أن تتجــه إرادة اجلاين إىل اإلتصال جنســيًا باملجني عليه أو املجني عليهــا بطريقة خمالفة للفطرة 

اإلنسانية . 
   وتطبيقًا لذلك قضت حمكمة  بداية جزاء إربد ) جنايات صغرى ( تاريخ 2014/12/16 

(( ...... وأدخل قضيبه املنتصب يف مؤخرة املجني عليه حتى أستمنى، ومن ثم لبس املجني عليه 
مالبســه وغادر املكان وبعدها التقى املجني عليه باملتهمني ******** وتوجهوا إىل حمل بيع 
اخلمور يف شــارع احلصن وقاموا برشاء مرشوبات كحولية ورشبوها يف الســيارة عىل طريق عامن 
حتى ســكر املجني عليه وعندها قام املتهم ***** بتقبيل املجني عليه عىل شفتيه رغاًم عنه وقام 
املتهم ***** بشلح بنطلونه وكلسونه وقام بتشليح املجني عليه مالبسه وأدخل قضيبه يف مؤخرة 
املجني عليه حتى أســتمنى يف مؤخرته، ومن ثم ذهبوا سويًة إىل منطقة كرم ابو عجلوق قرب إربد 
مول وعندما نزلوا من السيارة أقدم املتهم *****عىل تقبيل املجني عليه عىل فمه رغاًم عنه وقام 
بتشليح املجني عليه مالبسه وأدخل قضيبه املنتصب يف مؤخرة املجني عليه حتى أستمنى واملجني 
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عليه كان ال يزال يف حالة ســكر وبعدها توجه املجني عليه مع املتهمني ***** وعندما طبقت 
املحكمة القانون طبقت املادة (295) من قانون العقوبات و التي تنص :

 (1) أ. من واقع أنثى بغري رضاها عىل خالف الطبيعة سواء باإلكراه او باحليلة او باخلداع أو أرتكب 
فعل اللواط بذكر بغري رضاه عوقب باالشغال الشاقة مدة ال تقل عن عرش سنوات.

        ب. وتكون العقوبة باألشــغال الشاقة مدة ال تقل عن مخس عرش سنة إذا كان املجني عليه قد 
أكمل اخلامسة عرش ومل يكمل الثامنة عرش من عمره.

(2) من واقع أنثى عىل خالف الطبيعة أو أرتكب فعل اللواط بذكر وكان املجني عليه ال يســتطيع 
املقاومة بســبب ضعف أو عجز جسدي أو نفيس أو عقيل فيعد مرتكبًا للجرم املنصوص عليه 

يف الفقرة ( أ) من هذه املادة ويعاقب بالعقوبة املنصوص عليها فيها.

و بالنتيجة حكمت املحكمة عىل املتهمني إدانة *************ممارسة فعل اللواط بذكر 
ال يستطيع املقاومة بســبب حالة الضعف الناجتة عن السكر خالفًا ألحكام املادة 2/295  مكرر 
مــن قانون العقوبات مكرر ثالث مرات وقررت املحكمة وعماًل بأحكام ذات املادة وداللة املادة 
18/ج من قانون األحداث احلكم بإعتقال املتهم  بدار تربية األحداث مدة ثالث سنوات حمسوبة 

له مدة التوقيف عن كل جرم.
أمــا الفقرة أ و التي تم إضافتها بقانون رقم )3( لســنة 2009 معدل لقانون العقوبات رقم )74( 

لسنة 1936 ومن خالل حتليلها فهي تشمل جريمتني :

اجلريمة األوىل : فض غشاء البكارة بوعد الزواج 
من صور احلامية اجلزائية التي منحها املرشع اجلزائي األردين لألنثى، أنه منع وجرم فض غشاء بكارة 
األنثى البكر التي جتاوزت من عمرها الثامنة عرش سنة دون الزواج منها متى كان الفض يسبقه وعد 

الزواج منها، أو أذا تسبب يف محلها ومل  يتزوجها. 
بمعنى إذا أقنع اجلاين األنثى ومكنته من نفســها وفض غشاء بكارهتا أو تسبب يف محلها وبعد ذلك 

مل يتزوجها أو تنصل من الزواج هبا فإن فعله جمرم ومعاقب عليه.
وتعّرف جريمة فض البكارة بقصد الزواج قيام ذكر بفض غشاء فتاه بكرًا جتاوزت عمر ثامنية عرش 
عامًا بعد أن أستخدم معها أسلوب الغش واخلداع لغايات السامح له بمجامعتها جمامعة األزواج .
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ولتحقق هذه اجلريمة ينبغي علينا دراسة أركاهنا املتمثلة بالركن املادي و الركن املعنوي 

أواًل : الركن املادي 
وهو الســلوك أو النشــاط االجرامي الذي يتبعه اجلاين إلقناع املجني عليها، والسلوك أو النشاط 
اإلجرامي يف هذه اجلريمة هو وسيلة اخلداع أو الغش ليتمكن من املجني عليها، فاملجني عليها يف 

هذه احلاله مل تكن لتسلم نفسها له ومتكنه من غشاء بكارهتا لوال وعده هلا بالزواج . 
واملــرشع األردين مل يذكر طريقة اخلداع، مما يقودنا إىل رضب بعض أمثلة اخلداع التي يتبعها اجلاين 
حلصولــه عىل مبتغاه، فمثاًل قد يوهم اجلاين املجني عليها أنه طالب جامعي وأن أرسته ال تســمح 
له بالزواج يف هذه املرحلة وأنه فور اإلنتهاء من دراســته سيتزوجها، أو أنه من عائلة ثرية و والده 

خارج البالد وأنه فور عودته سيتقدم بالزواج منها . 
ويشرتط لتحقق هذه اجلريمة أن تكون املجني عليها أنثى بكرًا مل يسبق هلا الزواج من قبل وأن يكون 

هناك رضا من املجني عليها باملواقعة .

ثانيًا : الركن املعنوي
لقيام هذه اجلريمة يلزم حتقق القصــد اجلنائي العام بركنيه العلم و اإلرادة، علم اجلاين أنه يرتكب 

سلوكًا أو نشاطًا جمرم، وتوجه إرادته لتحقق هذه اجلريمة . 
يف حقيقة األمر، نرى أن املرشع األردين أحســن صنعًا بعدم حتديد وحرص وسائل اخلداع، ألنه لو 

حرصها وأتى اجلاين وسيلة خداع مل ينص عليها لكان سببًا يف هتربه و إفالته من العقاب .
كام نرى أن املرشع مل يشرتط عمر حمددًا لألنثى املجني عليها سوى أن تكون أمتت الثامنة عرش من 
العمر ، وهذا يعني أن اجلريمة يمكن أن تتحقق عىل أي أنثى امتت الثامنة عرش من عمرها رشيطة 

أن تكون بكرًا . 

اجلريمة الثانية : جريمة الزنى 
تعترب جريمة الزنا جريمة شنعاء ضد البرشية، فجاءت كل األديان الساموية والرشائع واملعتقدات 

فحرمتها وأعتربهتا من أكرب وأبشع اجلرائم، ألهنا جتعل حياة اإلنسان رخيصة ال معنى هلا. 
وتعــرف جريمة الزنى أهنا كل وطء يف غري حالل يقع من إمرأة متزوجة أو غري متزوجة مع رجل 

متزوج أو غري متزوج . 
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فجريمة الزنا تفرتض الفروض اآلتية :
- أن يقع الزنا من إمرأة غري متزوجة مع رجل غري متزوج وهذا يعد جريمة يف قانون العقوبات 

األردين. 
- أن يقــع الزنا من غــري متزوج مع إمرأة متزوجة فمن وجهة نظــر القانون املقارن أهنا زانية 

ويكون الزاين هبا رشيكًا هلا . 
- أن يكون الزنا من متزوج مع إمرأة غري متزوجة وهنا تقع جريمة الزنا من الزوج  ومن زنى 

هبا رشيكة له . 
- أن يقع الزنا من متزوج مع امرأة متزوجة وهنا يكون اإلثنان قد إرتكبا هذه اجلريمة النكراء . 

أركان جريمة الزنى  

أواًل : الركن املادي املتمثل يف وقوع الوطء غري مرشوع 
  تتحقق جريمة الزنى إذا حصل اإلتصال اجلنيس الطبيعي بني املرأة وأي رجل باإلرادة امُلشــرتكة، 
فالوطء غري املرشوع هو أساس جريمة الزنا، وهذا ما أكدته حمكمة بداية جزاء إربد بصفتها اجلزائية 
رقم 17558 لســنة 2018 - بتاريخ 2019/2/25 )) ......وعنارص الركن املادي للجريمة، 
وحيــث أن جرم الزنا يعني قيام الزاين بمعارشة الزانية معــارشة االزواج دون وجود عقد زواج 

صحيح بينهام فركن اجلريمة الرئييس هو الوطء املحرم...))  . 
وكذلك قرار رقم 1478 لســنة 2018 - الصادر عن حمكمة بداية جزاء - جنح الزرقاء الصادر 
بتاريخ 2018/9/30  وكذلك احلكم رقم 1682 لسنة 2017 - بداية جزاء - جنح شامل عامن 

الصادر بتاريخ 20-09-2017
((....الركن املادي يف فعل الزنــا يتمثل يف حدوث إتصال جنيس رضائي صحيح بني ذكر وأنثى 
أي إيالج العضو التناســيل لرجل يف املكان املعد له من جســم املرأة برشط أن ال يكون بني الرجل 

واملرأة عالقة مرشوعة...)) .
فال تقع جريمة الزنا بأي عمل من األعامل غري الطبيعية كالتامزج اجلنيس ( اللواط ) كذلك ال يعد 

زنى فعل السحاق ( وهو ممارسة اجلنس من أنثى ألنثى ) . 
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فالــوطء كاِف لتكوين الركن املادي للجريمة و لو مل حيصل إمناء أو مل يســتوف أحدمها أو كالمها 
رغبته اجلنســية أو وقع من صبي مل يبلغ سن احللم أو كانت املرأة امُلزنى هبا قد بلغت سن اليأس أو 

كان محلها مستحياًل . 
ومل يشرتط املرشع األردين لقيام جريمة الزنى أن تكون الزانية متزوجة، فرتتكب املرأة الزنا بمجرد 
أن يقع منها الوطء ســواء وهي فتاه بكر أو هــي متزوجة أو وهي خمطوبة، فال رضورة لقيام صفة 

الزوجية. 
أما بالنســبة لزنى املرأة املتزوجه فيشــرتط لقيام زوجها بمالحقتها بجريمة الزنى أن تكون رابطة 
الزوجيــة قائمة بينهام، ســواء كان مدخول هبا أم ال، فعقد الزواج هــو الذي يوجب عىل الزوجه 
اإلخالص و األمانه لزوجها  وألوالدها، فإن زنت رغم ذلك فإهنا تكون قد خانت رشف زوجها 
وأخلــت برابطة الزوجية، هذا بخالف الفتاه البكر أو الفتــاة املخطوبة ترتكب الزنا إذا وقع منها 

الوطء مع ذكر . 
وهذا ما أكدته حمكمة التمييز األردنية يف  احلكم رقم 37 لسنة 1980 -تاريخ 1980/1/1 

(( .....أن القــول بأن جريمة الزنا ال تتم عنارصهــا إال إذا كانت الرشيكة زوجة هو قول خيالف 
النص القانوين الذي يوجب معاقبة املرأة الزانية ورشيكها عند إقرتافهام جريمة الزنا ومل يشــرتط 

القانون أن تكون املرأة متزوجة أو مدخول هبا....)). 

الركن الثاين : الركن املعنوي 
تعترب جريمة الزنى من اجلرائم العمدية و املقصودة ، فال بد من وجود القصد اجلنائي لقيامها، وهو 
إنرصاف إرادة الفاعل إىل مجيع عنارص الركن املادي، ويقوم القصد اجلرمي عىل توفر عنرصي العلم 
واإلرادة، فيتوفر القصد اللجرمي لدى الزوجــة إذا كانت عاملة بأهنا ختون زوجها وقت إرتكاب 

فعل الوطء وأهنا تواقع غري زوجها . 
و يتوفــر القصد اجلرمي عند املرأة غري املتزوجة فيجــب أن تزين وهي عاملة بأن من يزين هبا حمرمة 

عليه وأهنا تواقع رجاًل ال تربطه معها عالقة مرشوعة . 
أنظر قرار رقم 1478 لسنة 2018 - الصادر عن حمكمة بداية جزاء - جنح الزرقاء الصادر بتاريخ 
2018/9/30  والقرار الصادر عن حمكمة بداية جزاء - جنح شامل عامن رقم )208 لسنة 2015( 
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تاريخ 2018/9/24 وكذلك احلكم رقم 1682 لســنة 2017 - بداية جزاء - جنح شامل عامن 
الصادر بتاريخ2017/9/20  

(( ..... الركــن املعنوي يف  جريمة الزنا من اجلرائم املقصــودة والقصد يقوم عىل عنرصي العلم 
واإلرادة فيجــب أن حييط علــم الزاين والزانية بأركان هذه اجلريمــة وأن تتجه إرادهتام إلرتكاب 
جرم الزنا وأن يعلم كل منهام أنه يبارش اإلتصال اجلنيس غري املرشوع مع شــخص ليس ملكًا له أو 

حاًل له ...)) . 
و ينتفي القصد اجلرمي عن املرأة الزانية املتزوجة إذا أعتقدت اهنا تواقع زوجها، كام لو دخل رجل 

إىل غرفة نومها ودخل يف فراشها وقام بمواقعتها فاستسلمت معتقدًة أنه زوجها . 
كذلك يتطلب القصد اجلرمي إجتــاه إرادة الزوجة أو املرأة إىل قبول اإلتصال اجلنيس بغري زوجها 
أو برجل غريب عنها، وهناك عوامل تؤثر عىل القصد اجلرمي فتعدمه وتنتفي املســؤولية اجلنائية، 
كاإلكراه فإن تعرضت املجني عليها لإلكراه فنكون أمام جريمة إغتصاب أو الغلط يف الشــخص 
وهو غري مســتحيل ولكنه نادر الوقوع عماًل  واجلنون فقد تتم املواقعة اجلنســية مع إمرأة مصابة 
بعاهة عقلية سواء كانت متزوجة أو غري متزوجة وهبذه احلالة ال تسأل املرأة عن أي نوع من أنواع 

املسؤولية اجلنائية.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن جريمة الزنى ال حُترك إال إذا تم تقديم شكوى من الزوج واألب والويل 
والســبب يف ذلك أن الزوج يمكنــه التخلص من عار زوجته بالطــالق يف حني أن األب والويل 
ســيتحمالن العار مدى احلياة، ونالحظ أن تقديم الشكوى يف جريمة الزنى لتتم املالحقة هو قّيد 
عــىل حرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى اجلنائية ضد الزوجة أو املرأة الزانية، فهذا إســتثاء من 

القاعدة التي جتعل النيابة العامة صاحبة االختصاص يف حتريك الدعوى اجلنائية . 
رأينا يف املوضوع : نرى أن املرشع بإضافته الفقرة (أ) مكرر للامدة (152) والتي تنص عىل ما ييل: 
» واقع أنثى أو كل أنثى سمحت برضاها لذكر بمواقعتها دون عقد زواج رشعي »  ينسجم ومصلحة 
املجتمع، ألن هذه املادة تشمل جريمتني األوىل فض غشاء بكارة بوعد الزواج برضاء األنثى والثانية 
جريمــة الزنى التي تتم برضاء املرأة ( األنثى ) خاصة وأن املــادة ( أ) من قانون العقوبات تتناول 

اجلرائم الواقعة عىل الرشف  . 
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التعليق عىل املادة )3( الواردة يف قانون رقم )3( لسنة 2009 معدل لقانون 
العقوبات رقم )74( لسنة 1936 و موضوعها اإلعتداء عىل احلق يف احلياة اخلاصة 

إعداد املحامي الدكتور » حممد خري« عامر رشيف/ األردن

مقدمة 
من الصعب وضع تعريف جامع مانع للحق يف احلياة اخلاصة أو احلق يف اخلصوصية، ألن تعريف 
هذا احلق يرتبط بالتقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السيايس يف كل جمتمع، فضاًل عن 
ذلــك، فإن أغلب الترشيعات اجتهت إىل عدم إيراد تعريف للحق يف اخلصوصية، واكتفت بوضع 
نصوص تكفل محاية احلق وتعدد صور االعتداء عليِه، يعد احلق يف حرمة احلياة اخلاصة احد انواع 
احلقوق الشــخصية، وحيدد هذا احلق للفرد الكيفية التي يعيــش فيها كام يروق له، وذلك مع أقل 
قــدر ممكن من تدخل الغري يف حياته، إذ يملــك الفرد احلق يف احلفاظ عىل رسية احلياة اخلاصة به، 
وعدم جعلها عرضة عىل ألســنة الناس، أو ان يكون موضوعا للنرش، فاإلنسان له احلق أن ُيرتك و 
شــأنه يعيش حياة هادئة بعيدة عن العلنية والنرش، فاحلق يف حرمة احلياة اخلاصة هو كل ما يتعلق 
بذاتية الشخص ويؤول إليه وتعني حرية الفرد عدم إفشاء معلوماته الشخصية واالحتفاظ بكل ما 
يتعلــق بحياته اخلاصة، ونطاقها يمتد إىل كل ما يتعلق بحياته العائلية واملهنية والصحية والغرامية، 
ودخله، ومعتقداته الدينية والسياســية والفكرية، ومراسالته وحمادثاته ومجيع املظاهر غري العلنية 
يف احليــاة العملية للفرد، كام وتتحقق جريمة خرق حرمــة احلياة اخلاصة بالوصول اىل املعلومات 

والبيانات املخزنة.
واحلكمة من التجريم أن احلياة اخلاصة وبوصفها متفرعة عن احلرية الشــخصية مصونة بموجب 
الدستور، بل إن املرشع الدستوري نّص رصاحة عىل احلق يف حرمة احلياة اخلاصة يف املادة (2/7) من 
الدستور األردين استرشافًا منه للمستقبل وما نتج عنه من أجهزة حديثة متكن صاحبها من اإلطالع 

عىل حياة األخرين وسلبها صفة اخلاصة وصريورهتا موضع إطالع ممن حيوزون هذه األجهزة. 
وقد سبقت الرشيعة اإلسالمية الغّراء كافة الترشيعات الوضعية يف محاية هذا احلق لقوله تعاىل "....
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َ إِنَّ  ُقوا اهللَّ َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأحُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ سَّ َواَل جَتَ
اٌب َرِحيٌم" ســورة احلجرات (12)، وحديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم "ال حيل المرئ  َ َتوَّ اهللَّ

مسلم أن ينظر إىل جوف بيٍت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل".

النصوص القانونية املنظمة للحق يف احلياه اخلاصة: 
نصــت املادة )262( من قانون رقم )3( لســنة 2009 معدل لقانون العقوبات رقم )74( لســنة 

1936 عىل ما ييل :
أ. اسرتق السمع أو سجل أو نسخ أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أيًا كان نوعه حديثًا خاصًا 

جرى يف أحد األماكن أو عن طريق اهلاتف بدون رضاء صاحب الشأن . 

ب. إلتقط أو نقل أو نســخ أو أرسل بأي جهاز من األجهزة صورة شخص يف مكان خاص ، فإن 
صدرت األفعال املذكورة أثناء اجتامع عىل مســمع ومرأى األشــخاص الذين هيمهم األمر 

احلارضين يف ذلك اإلجتامع فإن رضاءهم يكون ُمفرتضًا ما مل يبدوا اعرتاضهم عىل الفعل . 

 ج. أســاء عمدًا استعامل أجهزة اخلطوط اهلاتفية أو االنرتنت أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى بأن 
رّوج أو نقل أو طبع أو نسخ مواد اباحية أو أزعج الغري أو وجه ألفاظًا بذيئة أو خملة باحلياء أو 

تضمن حديثه معهم حتريضًا عىل الفسق و الفجور . 

د. أذاع أو نرش أو طبع أو استعمل ولو يف غري عالنية تسجياًل أو صورة أو مستندًا حصل عليه بأحدى 
الطرق املبينة يف البنود ( أ، ب، ج) من هذه املاده وكان ذلك بدون رضاء صاحب الشأن يعترب 
أنه اعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة ألحد األشخاص يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل سنة . 

ونصت املادة )348مكررة ( من قانون العقوبات األردين رقم )16( لســنة 1960 (( يعاقب بناء 
عىل شكوى الفريق املترضر باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق 
احلياة اخلاصة لآلخرين باســرتاق السمع أو البرص بأي وسيلة كانت بام يف ذلك التسجيل الصويت 

أو التقاط الصور أو استخدم املنظار وتضاعف العقوبة يف حالة التكرار )) . 

املبادئ القانونية :
يفهم من املواد الســابقة أن اسرتاق الســمع و الدخول الغري مرصح به و االعتداء عىل املراسالت 
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واملحادثات االلكرتونية و االعتداء عىل الصورة و اساءة استعامل اخلطوط اهلاتفية وشبكة االنرتنت 
بطريقة غري مرشوعه تعد جرائم ماسه باحلق يف احلياة اخلاصة وسنعرض هذه اجلرائم تباعًا . 

أواًل :- جريمة اسرتاق السمع 
اسرتاق الســمع يعني التنصت أو االستامع خلسة عىل الكالم اخلاص أو اللجوء إاىل التسجيالت 
الصوتيــة ( أي حفــظ احلديث اخلاص الذي يدور بني طرفني لالســتامع اليه فيــام بعد ) وقد قام 
املرشع بتجريم الفعل بغض النظر عن الوســيلة ومن هذه الوســائل التقاط الصور والتســجيل 
الصــويت. لطفــًا انظــر احلكم رقم 2581 لســنة 2019 - صلــح جزاء جنوب عــامن الصادر 
بتاريــخ 2019-04-16احلكم رقم 10934 لســنة 2018 - صلح جزاء جنوب عامن الصادر 
2018/11/27 احلكــم رقم 5556 لســنة 2018 - صلح جزاء غرب عــامن  الصادر بتاريخ 

30-09-2018
ولقيام هذه اجلريمة يلزم توفر الركن املادي واملعنوي وسنتعرض هلام تباعًا :- 

أواًل : الركن املادي :  يتحقق الركن املادي يف هذه اجلريمة من خالل كل ســلوك أو نشاط يقوم به 
اجلاين من شــأنه التنصت عىل الكالم اخلاص ويســتوي يف ذلك أن يتم ذلك عن طريق التسجيل 

الصويت أو التقاط صورة املحادثة ( سكرين شوت ) 
ومثــال عىل الركن املادي ، ما ورد يف احلكم رقم 7065 لســنة 2019 - صلح جزاء اربد تاريخ  

28-10-2019
 (( .......وعليه فإن قام به املشتكى عليه من أفعال واملتمثلة برتكة هاتفه يف املركبة التي كان جيلس 
فيها مع املشــتكي واملدعو ***** من أجل تســجيل احلديث الذي جــرى بينهام دون علمهام 
ومــن ثم قيامه بإخباره هلام بأنه قام بتســجيل احلديث الذي جرى بينهام األمر الذي أدى إىل خرق 
حرمة احلياة اخلاصة العائدة له من خالل تلك األفعال ،إنام تشــكل كافة أركان وعنارص جرم خر
ق حرمة احلياة اخلاصة لآلخرين خالفا ألحكام املادة (348)  مكرر من قانون العقوبات....)). 
ثانيا: الركن املعنوي:  إن جريمة اســرتاق السمع  من اجلرائم القصدية وال جمال للحديث عنها يف 
صــور اخلطأ وتتطلب قصد عام قائم عىل عنرصي العلم واإلرادة ويتمثل العلم بأن يكون الفاعل 
عىل علم بأن أفعاله التي يرتكبها من شأهنا أن خترتق ما يعد خاص بالنسبة ألرسه معينة أو شخص 
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معني وال حيق له االطالع عليها وتتمثل اإلرادة أن تتجه إرادة الفاعل نحو الفعل بغض النظر عن 
الباعث أو اهلدف . 

وينبغي علينا التفرقة بني املحادثات التي تتم بني أطراف حمدده ســواء كانت املحادثات صوتية أو 
صوتية مرئية ففي هذه احلالة يتحقق اسرتاق السمع دون موافقة أطراف املحادثة و بني املحادثات 
املفتوحة والتي يمكن ألي شخص الدخول واالستامع اليها ، ففي هذه احلالة ال تقع اجلريمة باعتبار 

أن ذلك قرينة عىل الرضا عىل سامع املحادثة . 

ثانيًا :-جريمة الدخول غري املرصح به 
تعترب جريمــة الدخول غري املرصح به وجرائم االعتداء عىل املراســالت من أفعال االعتداء عىل 
حرمة احلياه اخلاصة وجريمة قائمة بذاهتا وتتحقق بالوصول اىل املعلومات والبيانات املخزنة داخل 
نظــام املعلومات االلكرتوين ، ولقيام هذه اجلريمــة يلزم توفر األركان العامة ألي جريمة ، وهذه 
األركان هي الركن املادي والركن املعنوي ، فالركن املادي يتحقق بأي فعل يســمح بالدخول اىل 
نظام املعلومات االلكرتوين باالضافة أنه جيب أن يكون الدخول للنظام بدون وجه حق فمناط عدم 

املرشوعية هو انعدام سلطة الفاعل يف الدخول اىل هذا النظام وعلمه بذلك . 
وهــذا ما أكدته حمكمة التمييز األردنية بصفتها اجلزائية يف احلكم رقم 784 لســنة 2019 الصادر 

بتاريخ 2019/5/20 
 ((.....إن ما قام به املتهمون *********أو الولوج غري املرصح به أو غري املرشوع وبالتطفل 
واالخرتاق والقرصنة هلذا النظام غري املتاح للعموم والدخول إليه وبمجرد الدخول غري املرصح به 
إىل النظــام املعلومايت يتحقق ركن الوصول إىل املعلومات والبيانات املخزنة داخل نظام دون رضا 
صاحــب العالقة حيث إن حمل اجلريمة والنظام املعلومايت مــن البيانات أو املعلومات غري املتاح 
للجمهور ومتس األمــن الوطني أو العالقات اخلارجية للمملكة األردنية أو الســالمة العامة أو 
االقتصاد الوطنــي وحيث إن ما قام به املتهمون من الدخول قصدًا بطريقة غري مرشوعة وقيامهم 
باستخدام موقع الكرتوين بعد إنشائه بطريقة غري صحيحة والدخول إىل موقع صندوق استثامر أموال 
الضامن بطريقة غري مرشوعة بقصد اإلرضار باملصالح العليا للدولة وإرســال عدة رسائل من هذا 
املوقع لعدة جهات منها ********إنام يشكل كافة أركان وعنارص جناية الدخول قصدًا بطريقة 
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غري مرشوعة ملوقع إلكرتوين وفقًا ألحكام املادة (11/ب) من قانون جرائم أنظمة املعلومات ...).
وكذلك احلكم رقم 8229 لسنة 2019 - صلح جزاء رشق عامن الصادر بتاريخ 20-02-2020

 ((.....وهذه الصورة تتحقق عند دخول اجلاين للموقع االكرتوين دون موافقة او منح االذن له من 
مالك النظام ودون ان يكون ذلك النظام او الشــبكة متاح للعموم، او ان يتم الدخول باذن املالك 
ولكن بام يتجاوز الصالحيات التي منحها املالك عند منح االذن، ويســتوي بعد ذلك لدى املرشع 
صورة الدخول وان اختذت صورة الدخول املبارش او القرصنة او التطفل ،ويشــرتط توافر النتيجة 
اجلرمية باالضافة للسلوك اجلرمي؛ والتي تتمثل بان ينجح الفاعل يف الدخول فعال بسبب االفعال 

غري املرشوعة التي اتاها...).
وحيصل الدخول غري املرصح به بأي طريقة ، فقد يتم استعامل كلمة املرور احلقيقية متى كان اجلاين 

غري خُمّول يف استخدامها أو عن طريق استخدام برنامج أو شيفرة خاصة . 
وتتحقق هذه اجلريمة ســواء كان اجلاين يعمل يف جمال أنظمة املعلومات أم ال وسواء كان يستطيع 

االستفادة من النظام املعلومايت أم ال . 
إذن يشرتط لقيام الركن املادي اتباع فعل يؤدي اىل الدخول اىل النظام املعلومايت وأن ال يكون اجلاين 

مرصح أو مسموح له بالدخول . 
من صور الدخول غري امُلرصح به أن يكون صاحب النظام وضع رشوطًا مل يلتزم هبا من قام بالدخول 
، وتتحقق هذه اجلريمة اذا كان الفاعل خُمول له بدخول جزء من النظام و اتبع وسائل اخرى ليدخل 

جلزء آخر غري مرصح له به . 
أما بالنسبة للركن املعنوي فتعترب جريمة الدخول غري املرصح به من اجلرائم العمديه التي تستند عىل 
القصــد اجلنائي ( العلم و االرادة ) إذ جيب أن يعلم اجلاين بأنه ليس له احلق يف الدخول إىل النظام 

وأنه خيالف ارادة صاحب النظام ، وأن تتجه ارادته التيان هذا النشاط االجرامي . 
ومعنى ذلك أن القصد اجلنائي ال يكون متوفرًا اذا قام الفاعل بالدخول اىل النظام خطًأ أو سهوًا و 

بالتايل ال تتحقق جريمة الدخول غري املرصح به . 

ثالثًا:-جريمة االعتداء عىل املراسالت واملحادثات االلكرتونية 
تتحقق هذه اجلريمة باطالع الشخص عىل الرســائل االلكرتونية أو سامع املحادثات االلكرتونية 
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بصورة غري مرشوعه ، وليس من الرضوري أن حتتوي الرســائل عىل أرسار تتعلق بطريف الرسالة 
أو املحادثة ، فاحلامية اجلزائية تشــمل الرســائل واملحادثات اخلاصة برصف النظر عن حمتواها أو 
مضموهنا و لكي تقع جريمة االعتداء عىل املراسالت واملحادثات االلكرتونية جيب توفر األركان 

العامة للقصد اجلرمي واملتمثلة بالركن املادي والركن املعنوي . 
فيتحقق الركن املادي بأي فعل من شــأنه أن يؤدي إىل اإلطالع عىل املراسالت اإللكرتونية عمدًا 
ودون مســوغ قانوين ودون وجه حق  أو أن يتم احلصول عليها من خالل التقاطها أو العمل عىل 

حجبها الكرتونيًا عن املرسل إليه .  
هذا بالنســبة للركن املادي جلريمة االعتداء عىل املحادثات واملراسالت االلكرتونية ، أما بالنسبة 
للركن املادي  لالعتداء عىل املكاملات أو املحادثات االلكرتونية فيتحقق باسرتاق السمع دون رضاء 
وعلم أطراف املحادثة ســواء كانت هذه املكاملات سلكية أو السلكية أو عن طريق اهلاتف النقال 
، وال يغرّي مــن األمر يش إن كانت املعلومات أو األفكار التي تم تناوهلا يف املكاملة أو املحادثة غري 

رسية فيبقى الركن املادي متوفر يف هذه احلالة . 
أما بالنسبة للركن املعنوي فهذه اجلريمة من اجلرائم القصدية التي ال يتصور وقوعها بطريق اخلطأ، 
وصورة القصد اجلرمي املتطلب لقيامها هو القصد املبارش بعنرصيه العلم واإلرادة، أي علم اجلاين 
بامهيــة واركان فعله وأنه يقوم باالعتداء عىل مســتودع ارسار املجني عليه وما يعتربه هذا االخري 
مســتودعًا ألرساره وحيرص عىل عدم اطالع اآلخرين عليه دون رضــاه وأن فعله غري مرشوع ، 
والعلم بالقانون مفرتض إذ ال يعتد باجلهل يف القانون، وان يقدم اجلاين عىل ارتكاب تلك االفعال 

عن وعي وإرادة. 
إذ جيب أن يتم التنصت قد حصل يف غري األحوال املرصح هبا قانونًا أو بغري رضاء أطراف املحادثة 
، لذلــك فإن القصد اجلنائي ينتفي ومن ثم ينتفي الركن املعنوي يف كافة احلاالت التي حيصل فيها 
االطالع عىل املراسالت أو التنصت عىل املحادثات بناء عىل إذن من ذوي الشأن أو إذا تم االطالع 

عىل املراسالت أو التنصت يف أحوال سمح هبا القانون .

رابعًا :- جريمة اإلعتداء عىل الصورة  
تعد الصورة انعكاس لشخصية االنسان يف مظهرها املادي واملعنوي معًا ، ونظرًا هلذه األمهية التي 
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تتمتع هبا الصورة ، فإنه تم االعرتاف بوجود حق لالنســان يف صورته الشخصية وال بّد من محاية 
هذا احلق ، وأدى اإلعرتاف هبذا احلق إىل ظهور آراء حول هذا احلق ، فمنهم من قال أنه حق ملكية 
ومنهم من اجته اىل اعتبار احلق يف الصورة هو حق شخيص ومنهم من اعتربه حق مؤلف وظهر اجتاه 

رابع واعتربه يدخل ضمن نطاق احلق يف احلياه اخلاصة . 
وعىل الرغم مما جاءت به هذه اآلراء إال أهنا مل حتدد الطبيعة القانونية املناســبة للصورة ، فكل رأي 

كان هيمل اجلانب املادي أو اجلانب املعنوي . 
إال اننا من وجهة نظرنا نرى أن احلق يف الصورة ما هو إال مظهر من مظاهر احلياه اخلاصة . 

ويعرف احلق يف الصورة أنه احلق الذي خيول صاحب الصورة سلطة اإلعرتاض عىل انتاج صورته 
دون رضاه ، وبرصف النظر عن الوسيلة امُلستخدمة يف انتاج الصورة إن كانت من الوسائل القديمة 
أو اآلالت احلديثة ، كام أن هذا احلق خيول صاحبه سلطة اإلعرتاض عىل نرش صورته دون رضاه ، 
أيًا كانت وسيلة النرش أو بواسطة طباعتها عىل ملصقات وتوزيعها عىل األشخاص أو عرضها عىل 
اإلنرتنت أو حتى توزيعها عرب وسائل التواصل اإلجتامعي (فيس بوك ) أو ( واتس أب ) وغريها 

من الوسائل التي متكن غريه و لو عدد قليل من الناس االطالع عىل الصورة وامكانية رؤيتها . 
وقــد حددت املــادة (262 مكرر) من قانون العقوبات الفلســطيني بعض حاالت اإلعتداء عىل 
الصورة و املتمثله باإللتقاط  أو نقل أو نســخ أو اإلرسال إال أن هناك اعتداءات أخرى يمكن أن 
تقع عىل الصورة متمثله باالحتفاظ و التسجيل واإلستخدام   وسنتناول ما املقصود بكل اعتداء :
1. اإللتقــاط : يقصد به تثبيت صورة الشــخص عىل مادة خاصة مما يســهل االطالع عليها 

ونسخها و استخراجها . 
2. التســجيل هو حفظ الصورة عىل مادة معده لذلك بوسيلة ايًا كان نوعها ملشاهدهتا فيام بعد 

أو اذاعتها. 
3. النقل : ارسال الصورة من مكان تواجدها اىل مكان آخر عامًا أو خاصًا حتى يتمكن الغري 

من مشاهدهتا . 
4. االحتفاظ :هو أن حيتفظ الشــخص يف الصورة عن قصد منه مع علمه بمضموهنا متى كان 

تم احلصول عىل هذه الصورة باحدى الطرق غري املرشوعه 
5. النرش : هو السامح للغري باالطالع عىل الصورة أو تسهيل ذلك هلم . 
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6. االستخدام : و يقصد به استخدام اجلاين للصورة لتحقيق غرض سواء كان مرشوعًا أو غري 
مرشوع طاملا أن وسيلة احلصول عليها كانت غري مرشوعه . 

خامسًا :- جريمة اساءة استعامل اخلطوط اهلاتفية وشبكة االنرتنت 
تعترب وســائل التواصل االجتامعي وســائل فعالة لتواصل شتى أنواع املجتمعات من كافة الدول 
والفئات، فمن خالهلا ُأزيلت مجيع عوائق التواصل والتفاعل إذ أصبح بامكان اإلنســان أن ينقل 
رؤيته وأفكاره وتصوراته حول جمموعه متعدده من املواضيع ، كذلك أصبح لديه الفرصة واملجال 
بأن يتواصل مع أشــخاص ذوي تفكري مشابه ، ويتبادلون األفكار واملقرتحات حول موضوع أو 

رأي معني . 
وإذا كانت وسائل التواصل اإلجتامعي حققت بعض الفوائد ، إال أهنا بذات الوقت نتج عنها سلبيات 
إذ أن كثرة اســتخدام هذه الوسائل سامهت يف تقليل فرص التواصل املبارش ، كذلك أصبح بعض 
األشخاص يشاركون الصور التي قد حتتوي عىل مظاهر العنف أو الصور ومقاطع الفيديو االباحية .

ولتحقق هذا النوع من اجلرائم يلزم حتقق أركان اجلريمة واملتمثلة بالركن املادي والركن املعنوي . 
فيام يتعلق بالركن املادي يلزم أن يقوم اجلاين بأي نشــاط أو ســلوك اجرامي يتمثل برتّويج أو نقل 
أو طبع أو نســخ مواد اباحية أو أن يقوم بأي فعل أو نشــاط أو سلوك من شأنه إزعاج الغري أو من 
شــأنه أن يوجه ألفاظًا بذيئة أو خملة باحلياء أو تضمن حديثه معهم حتريضًا عىل الفسق و الفجور ، 
ونالحظ أن املرشع الفلســطيني مل حيرص نرش املواد اإلباحية أو ازعاج اآلخرين.....إلخ  باهلاتف 

فقط بل قد يتم ذلك باستخدام اإلنرتنت أو باستعامل أي وسيلة تكنولوجية أخرى . 
و كــام هو معلوم أن هذه اجلرائم عمدية ، إذ يقصد فيها اجلاين إحلاق الرضر ، فارتكابه ســلوك أو 

نشاط بارسال املواد االباحية ....إلخ دّل عىل شخصية اجرامية .
والركــن املعنوي يتكون من عنرصين األول العلم ، إذ جيب أن يعلم اجلاين أن نشــاطه جُمرم ومع 
ذلك أقدم عىل ارتكابــه، وأن تتحقق إرادة اجلاين اىل ارتكاب هذا الفعل امُلجرم وإرادته إىل احلاق 

الرضر باآلخرين . 
وقد تضمن املرشع األردين نصوصًا مشــاهبه ملا ورد يف العقوبات الفلســطيني حيث ورد يف املادة 
(10) من قانون اجلرائم اإللكرتونية بأنه » ُيعاقب كل من اســتخدم الشبكة املعلوماتية أو أي نظام 
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معلومات أو أنشأ موقعًا الكرتونيًا للتسهيل أو الرتويج للدعارة باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 
وبغرامة ال تقل عن ثالثامية دينار وال تزيد عن مخسة آالف دينار . 

كام نصت املادة (11) من ذات القانون » ُيعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نرش 
بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة املعلوماتية أو املوقع اإللكرتوين أو أي نظام معلومات تنطوي 
عىل ذم أو قدح أو حتقري أي شخص باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن (100) 

دينار وال تزيد عىل (2000) دينار . 
أمــا فيام يتعلق يف املادة (12/أ) » يعاقب كل من دخــل قصدًا دون ترصيح أو بام خيالف أو جياوز 
الترصيح إىل الشــبكة املعلوماتية او نظام معلومات بأي وســيلة كانت هبدف اإلطالع عىل بيانات 
أو معلومات غري متاحة للجمهور متس األمن الوطني أو العالقات اخلارجية للمملكة أو السالمة 
العامة أو اإلقتصاد الوطني باحلبس مدة ال تقل عن أربعة أشــهر وبغرامة ال تقل عن (500) دينار 

وال تزيد عىل (5000) دينار . 
أوضحت املادة املذكورة من قانون العقوبات الفلسطيني أن العقوبة للجرائم السالفة باإلضافة اىل 
عقوبة احلبس فيتم حمو التسجيالت امُلتحصلة عن اجلريمة و ُمصادرة األجهزة وغريها مما يكون قد 

استخدم يف اجلريمة أو حتصل عنها .

رأينا يف املوضوع : بعد أن استعرضنا نصوص هذه املادة ، فنرى أن املرشع الفلسطيني أحسن صنعًا 
باضافة هذه املادة ، خاصة وأهنا تكفل وتصون احلقوق املتعلقة باحلياة اخلاصة ، واملرشع الفلسطيني مل 
يقترص عىل اخرتاق احلق يف احلياه اخلاصه عىل اسرتاق السمع بل وّسع نطاق االعتداء فجعل االعتداء 
عىل الصورة اعتداًء عىل احلق يف احلياه واعترب اساءة استعامل اخلطوط اهلاتفية خرقًا للحق يف احلياة . 
وهــذه اجلريمة تتعلق باالعتــداء عىل احلق يف احلياه ، وختتلف عن جريمــة احلرمان من احلريه  ( 
القبض غري املرشوع ) ، حيث يشرتط لتحقق هذه اجلريمة توفر ركنني األول الركن املادي ويتمثل 
يف الســلوك االجرامي الذي يقوم به اجلاين ويتخذ صورة التعرض للمجني عليه بالقبض وتقييد 

حريته ، وأن يكون هذا القبض أـو احلجز أو احلبس غري مرشوع . 
ويعرف  احلبس أو احلجز بأنه شل ومنع حركة املجني عليه أو تنقله أو جتواله لفرتة زمنية من الوقت 
، أو أنه امســاك املقبوض عليه من جسمه وتقييد حركته بحرمانه من حرية التنقل فرتة من الوقت 
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طالت أو قرصت وإرغامه عىل البقاء يف مكان معني  . 
أما فيام يتعلق بالركن املعنوي ، فتعترب هذه اجلريمة من اجلرائم العمدية التي ترتكب قصدًا من اجلاين 
وهي تتطلب القصد العام أي إرادة اجلاين إىل ارتكاب فعل القبض وإىل منع املجني عليه من حرية 
احلركة والتنقل دون مربر قانوين مع علم هذا اجلاين بمخاطر ذلك فيقبل وحيقق النتيجه التي أرادها . 
وينتفي القصد اجلرمي إذا أكره اجلاين عىل فعل القبض ســواء عن طريق اإلكراه املادي أو املعنوي 
، أو إذا اجتهت إرادته للفعل دون ارادة النتيجه ، كالشــخص الذي يغلق الباب عىل شــخص آخر 

دون أن يعلم بموجود هذا الشخص داخل هذا املكان . 
لذا نأمل من املرشع الفلسطيني النص عىل صور االعتداء عىل احلق يف احلياه يف مادة مستقله حتمل 
الرقم (263) ويكون عنواهنا صور االعتداء عىل احلق يف احلياه ، ألن املادة (262) تتعلق بالقبض 

غري املرشوع وهاتني املادتني خمتلفتني عن بعضهام . 
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التعليق عىل القانون رقم )3( لسنة 2009م، معدل لقانون العقوبات
رقم )74( لسنة 1936م

الدكتور عديل نصار/ غزة

توطئة:
جــاء هذا القانون املعدل لقانون العقوبات رقم 74 لســنة 1936م النافذ يف قطاع غزة مكونًا من 
مخس مواد، تناولت املادة رقم (1) منه جزئية متعلقة بتخفيف العقوبة يف حالة عفو ويل الدم أو دفع 
الدية، ثم جاءت املادة (2) منه بخلق جريمة جديدة متثلت بمواقعة الذكر لألنثى أو ســامح األنثى 
برضاها بمواقعة ذكر دون عقد زواج، أما املادة (3) منه فقد تناولت جريمة جديدة متعلقة باالعتداء 
عىل حرمة احلياة اخلاصة عن طريق سوء استخدام التكنولوجيا، وجريمة أخرى متعلقة باالقتحام 
والبقاء غري املرشوع لألنظمة املعلوماتية، أما املادة رقم (4) فجاءت ملغية كل ما يتعارض مع هذا 

القانون، وكذلك احلال يف املادة (5) ُسّنت من أجل مقتضيات نرش وتنفيذ أحكام هذا القانون.
وســنقوم يف هذه الدراســة املتواضعة بالتعليق عىل تلك املواد، ومدى اتِّساقها اتِّفاقها مع الترشيع 
األســاس املرتبطة معه -وهو هنا قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م-؛ آخذين يف االعتبار 

ما ستحققه تلك التعديالت من حماسن وما سيشوهبا من قصور ومثالب.

التعليق عىل املادة )1( من القانون رقم )3( لســنة 2009م، معــدل لقانون العقوبات رقم )74( 
لسنة 1936م.

 تنص املادة )1(: »يضاف إىل قانون العقوبات رقم )74( لســنة 1936 مادة مســتحدثة تيل املادة 
)18( وحتمل رقم )18( مكرر تنص عىل: جيوز للمحكمة اعتبار عفو ويل الدم أو دفع الدية ســببًا 

خمففًا للعقوبة«.
من املعلوم ألهل القانون يف فلسطني أن قانون العقوبات رقم (74)  لسنة 1936م والنافذ يف قطاع 
ه وتطبيقه عىل فلسطني التي كانت  غزة هو قانون انتدايب الصنيعة؛ قامت بريطانيا -يف حينه- بســنّ
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تابعة النتداهبا، وهو ما زال نافذًا إىل اآلن يف قطاع غزة، وهو عىل ما سبق ذكره ينبع يف نشأته وتفسريه 
من القواعد التي تتبع النظام االنجلوسكســوين، وهذا ما أكدته رصيح املادة (4) من ذات القانون 
بنصها: »يفرس هذا القانون عىل أساس املبادئ املتبعة يف تفسري القوانني يف انجلرتا، وتعترب األلفاظ 
والعبارات املســتعملة فيه بأهنا استعملت للداللة عىل املعنى املقصود منها يف الرشائع االنكليزية، 
وتفرس باالســتناد إىل تلك الرشائع بقدر ما يتفق ذلك مع ســياق العبارة، إال يف املواضع التي ورد 

فيها نص رصيح عىل خالف ذلك«.
هذه التوطئة تقودنا ابتداًء إىل:

أوالً: مكان هذه املادة من النص الترشيعي الذي أضيفت إليه.
قام املرشع الفلســطيني يف التعديل الذي أجراه عىل قانون العقوبات بإضافة املادة (1) من القانون 
رقم (3) لسنة 2009م إىل قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م والنافذ يف قطاع غزة، وذلك بأن 

تيل املادة (1) املضافة املادة (18) من قانون العقوبات وأن حتمل املادة رقم (18) مكرر.
هذه اإلضافــة يف رأيينا حمل نظر؛ لكون املادة (18) من قانون العقوبات تقع يف الفصل الرابع من 
الباب األول، والذي عنونه املرشع العقايب بـ (قواعد عامة بشأن املسئولية اجلزائية)، ناهيك عن أن 
املــادة (18) ذاهتا قد جاءت ملعاجلة حالتي الرضورة والدفاع الرشعي، وكام يعلم أهل القانون أن 
تلك األحكام منفصلة عاّم جاءت به أحكام املادة (18) مكرر؛ فالتعديل األخري جاء ملعاجلة مسألة 
تتعلــق باألحكام العامة للعقوبة ومدى ختفيفها يف حالة العفو أو دفع الدية، وليس معاجلًا ملســألة 

متعلقة باملسؤولية اجلزائية !
لــذا كان أجــدر باملرشع أن يضيف هــذه املادة يف الفصل الســابع من البــاب األول واملتعلق بـ 
(العقوبــات)، وحتديدًا بإلغاء الفقرة (3) من املادة (42) واســتبداله بالنص املعدل رقم (1) من 

القانون رقم (3) لسنة 2009م.
فاملادة (42) من قانون العقوبات تناولــت »صالحية املحكمة يف ختفيف العقوبات أو تبديلها أو 
فرض العقوبات املتعارف عليها«، والفقرة (3) من ذات املادة تناولت »حسم اخلالفات وفقًا لعرف 
وعادة العشــرية التي ينتمي إليها املتهم«. ونكون هنا قد استفدنا مرتان يف آن واحد، مرة حني قمنا 
بإلغاء الفقرة التي ترجعنا إىل االحتكام للحل العشــائري وإشــكاالته املتعددة، ومن جهة أخرى 
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النص عىل اللجوء إىل تطبيق أحكام العفو والدية وفقًا للفقه اإلسالمي. فسياسة اإللغاء -هنا- ال 
تقل أمهية عن سياسة اإلنشاء.

ثانيًا: القصور الترشيعي الذي اعرتى هذه املادة.
مــا دامت هذه املــادة قد جّوزت للمحكمة اعتبار عفو ويل الدم أو دفع الدية ســببًا خمففًا للعقوبة 
وأدخلت نفســها يف مسألة رشعية بحتة، فإهنا مل تأخذ يف احلســبان اعتبار الصلح أيضًا سببًا خمففًا 
للعقوبــة، وال نقصد بالصلح هنا الصلــح اجلنائي املتعارف عليه لدى أهــل القانون أو الصلح 
العشائري، بل ما نقصده هنا الصلح الذي ذكره علامء الرشيعة اإلسالمية كأحد مسقطات القصاص 
يف القتــل العمد، والذي تتمثل فحواه يف أنه جيوز ألولياء املجني عليه أن يصاحلوا اجلاين عىل يشء 
من املال سواء كان مســاويًا للدية أو غريها، حااًل أو مؤجاًل، وبناًء عليه إذا تصالح أولياء املقتول 

مع اجلاين عىل يشء من املال فيسقط القصاص ويتعني ما صولح عليه.
مما سبق كان أجدر باملرشع اعتبار الصلح باملفهوم السابق أيضًا سببًا خمففًا للعقوبة.

1936م ال  العقوبات  لقانون  قانونية تم إضافتها  ثالثًا: كيف يمكن تفسري أي مادة 
تتناسب مع القواعد العامة يف الرشائع اإلنجليزية؟

 واحلال كذلك؛ فإن املادة رقم (1) من التعديل الذي جرى بموجب القانون رقم (3) لسنة 2009م 
هي مادة ذات طابع فقهي نابعة من تراثنا اإلســالمي احلنيف، والتي هلا أحكامها اخلاصة املختلفة 
عن باقي األنظمة القانونية الوضعية بام فيها الرشائع اإلنجليزية التي استمد املرشع العقايب يف قانون 
العقوبات رقم 74 لســنة 1936م منها أحكامه؛ األمر الذي يقودنا لتساؤلني رئيسني ينبثق عنهام 

عدة تساؤالت فرعية، وذلك عىل النحو التايل:
- التساؤل الرئيس األول: 

- من هم أولياء الدم الذين هلم حق العفو أو القبول بالدية؟
- التساؤالت الفرعية:

- هل أولياء املجني عليه الذين هلم احلق يف القصاص هم ورثته وقت وفاته.
- مــا احلال إذا كان املجني عليه غري بالغ أو جمنونــاً أو معتوهًا، فمن ينوب  عنه؟ هل وليه أو 
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وصيه أو القيم عىل أمره؟ وهل هناك حق للمحكمة انتظار بلوغ الصغري املراهق إذا رأت 
ذلك مناسبًا.

- يف احلالــة التي مل يكن فيها للمجني عليه ولّيــًا أو كان وليه جمهول املكان أو غائبًا ال ترجى 
عودته، فهل الدولة هنا هي ويل من ال ويل له. 

- هــل يثبت للويل جمهول املكان أو الغائب حقه يف القصاص أو الدية أو العفو إذا حرض قبل 
تنفيذ القصاص أو دفع الدية.

- هل جيوز الرجوع يف العفو إذا كان عفوًا رصحيًا صادرًا عن رضا.
- التساؤل الرئيس الثاين: 

- ما مقدار الدية يف جرائم القتل وكيفية تقديرها.
- التساؤالت الفرعية:

- متى حُيكم بالدية يف جرائم القتل العمد وشبه العمد واخلطأ، وهل هذا التقسيم هلذه اجلرائم 
متبع يف نظامنا العقايب النافذ يف قطاع غزة.

- من تثبت له الدية، ومن جتب عليه الدية، وكيفية استيفائها منه
- هل تكون دية اجلنني إذا سقط فامت كاملة.

- ما دية اجلنني إذا سقط ميتًا.
- هل تتعد الدية بتعدد األجنة.

كل هذه التســاؤالت وغريها تثري جداًل كبريًا حني تطبيق القضاء هلذه املادة املســتحدثة يف قانون 
العقوبات رقم (74) لسنة 1936م؛ فالقايض ُملزم بالتفسري وفقًا للقوانني والرشائع املعمول هبا يف 
إنجلرتا تبعًا لنص املادة (4) املذكورة سابقًا، ويف ذات الوقت مل يقم املرشع الفلسطيني ساَعَة أضاف 
َنها له متعلقة بام جاء به الفقه اإلسالمي يف هذا اجلانب.  املادة (1) بإرشاد القايض باّتباع تفسريات َعيَّ
لذا يبقى الســؤال املحوري: هل يأخذ القايض بقواعد التفســري اإلنجليزية حني تطبيقه هلا – وهنا 
األمر مســتحيل-، أم يقوم القايض بتفسري هذه املادة وفقًا للراجح من املذاهب الفقهية التي نادت 

هبا الرشيعة اإلسالمية؟!
لعل اإلجابة تنبع من أن املزواجة بني نظامني قانونني خمتلفني ُيوِجب عىل املرشع أن يأخذ يف اعتباره 
األصول التارخيية والترشيعية لكل منهام، وأن يبعد القايض قدر اإلمكان عن مكنة التأويل املختلط 
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بني هذين النظامني؛ لذا كان أجدر باملرشع -إن كان مضطرًا ألي تعديل من هذا القبيل- أن يرشد 
القايض إىل مصادر التفسري، والتي نحبذ أن تكون -هنا- مصادر تفسريية ترشيعية معارصة لعملية 

التعديل.

التعليق عىل املادة )2( من القانون رقم )3( لســنة 2009م، معــدل لقانون العقوبات رقم )74( 
لسنة 1936م.

تنص املادة (2) عىل: »تعدل املادة )152( من قانون العقوبات رقم )74( لســنة 1936م بإضافة 
فقرة جديدة )أ( مكرر.

واقع أنثى أو كل أنثى سمحت برضاها لذكر بمواقعتها دون عقد زواج رسمي«.
نجد أن املرشع الفلســطيني يف هذا التعديل قــد انتهج هنجًا خمالفًا ملا عليه احلال يف أغلب القوانني 
الوضعية التي قامت بتقنني جريمة الزنا والتي اعتربهتا -فقط- يف زنا الزوج أو زنا الزوجة، وذلك 
يتضح لنا من خالل وضوح النص املعدل وإطالقه لعبارة ( كل من واقع أنثى) وعبارة ( أو كل أنثى 
ســمحت برضاها لذكر ...)، هذا اإلطالق -برأينا- ُيبنيِّ السياسة اجلنائية التي اتبعها املرشع من 
خالل جتريمه ألي مواقعة خارج إطار الزواج الرســمي، سواء قام هبا رجل حُمصن أو غري حُمصن، 
وســواء قامت هبا أنثى حمصنة أم غري حمصنة، حتى لو كان ذلك برضاها، وهذا التعديل -وإن كان 
من ناحية رشعية صحيح- إال أنه خيالف السياســة الترشيعية التي انتهجها املرشع الفلســطيني يف 
قانون العقوبات (74) لســنة 1936م، وكذلك األمر رقــم (260) الصادر عن احلاكم اإلداري 

لقطاع غزة لسنة 1953م.
فلم يتضمن قانون العقوبات رقم 74 لســنة 1936 الصادر يف فلسطني زمن االنتداب الربيطاين 
-والذي مازال العمل جاريًا به يف حمافظات قطاع غزة- أي نص جيرم واقعة زنا الزوج أو الزوجة 
أو جريمة الزنا بمفهومها الرشعي، واســتمر احلال عىل هذا النحو حتى سنة 1953 إىل أن أصبح 
زنا الــزوج أو الزوجة فقط هو من يقع حتت طائلة التجريــم والعقاب بموجب األمر رقم 260 
الصــادر عن احلاكم اإلداري العام لقطاع غزة بتاريخ 1953/3/11، حيث نصت مادتاه األوىل 
والثالثة عىل أن: »تطبق عىل مجيع األشــخاص املقيمني باملناطق التي ختضع لرقابة القوات املرصية 
بفلسطني- قطاع غزة- عىل اختالف جنسياهتم ورعوياهتم املواد من 273 إىل 277 اخلاصة بجرائم 
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الزنا الوارد ذكرها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات املرصي«.
وبموجب األمر املرصي سالف الذكر أصبحت أفعال زنا الزوج أو الزوجة هي من تقع حتت طائلة 
التجريم والعقاب فقط، وأبقى هذا األمر واقعة الزنا بمفهومها (الرشعي) فعل مل تتضمنه نصوص 
التجريم والعقاب، إىل أن جاء التعديل رقم (3) لسنة 2009م والذي قام بتجريمه وفقًا ملا جاءت 

به رصيح املادة (2) منه.
اًل يف مواده من له حق إقامة الدعوى يف حالة زنا الزوجة  واملالحظ أن األمر املرصي قد جاء مفصِّ
أو الزوجة م/(273)، كام حدد عىل ســبيل احلرص أيضًا أدلة اإلثبات التي تقبل وتكون حجة عىل 
املتهم بالزنا م/(276)، وهذا ما مل تقم املادة (2) من القانون (3) لسنة 2009م بالتطرق له؛ حتى 
وإن تناولت حالة أخرى تتمثل يف حالة الزنا ســواء كان الزاين أو الزانية حمصنني أم غري حمصنني، 
إال أن وجب عىل املرشع أن يتطرق لإلجراءات املتعلقة بمن له حق رفع الشكوى وكذا اإلجراءات 
املتعلقة بإثبات مثل هذه الوقائع؛ كون هذه اجلرائم تعترب من اجلرائم التي ال متس شــخص الزاين 

أو الزانية، وإنام متتد جلميع من تربطهم معه عالقة قرابة أو عالقة اجتامعية أو وظيفية وخالفه.
وحتى يف الترشيعات التي تبنت موقف الرشيعة اإلسالمية يف تقنينها جلريمة الزنا قد حددت بطريقة 
واضحة وعىل ســبيل احلرص الطرق التي تثب هبا جريمة الزنا، حيث نصت املادة (62) من قانون 

اإلثبات السوداين لسنة 1994م -مثاًل- عىل:
 تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق اآلتية، وهى :

أ. اإلقرار الرصيح بذلك أمام املحكمة ما مل يعدل عنه قبل البدء يف تنفيذ احلكم.
ب. شهادة أربعة رجال عدول.

ج. احلمل لغري الزوجة إذا خال من شبهة.
د. نكول الزوجة عن اللعان، بعد حلف زوجها يمني اللعان.

لذا كان عىل املرشع الفلســطيني حــني إضافته هلذه الفقرة املادة املعدلة أن يأخذ يف حســبانه هذه 
الضامنات التي إن تركناها أدت إىل كثري من األرضار التي تفوق احلكمة من ترشيع هذه املادة.

- التعليق عىل املادة )3( من القانون رقم )3( لســنة 2009م، معدل لقانون العقوبات رقم )74( 
لسنة 1936م
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نصت املادة )3( عىل أنه :  
-يضاف إىل قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 مادة مستحدثة تيل املادة )262(  وحتمل رقم 

)262( مكرر تنص عىل: 
١- كل من : 

- اســرتق الســمع أو سجل أو نســخ أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أيًا كان نوعه حديثًا 
خاصًا جرى يف أحد األماكن، أو عن طريق اهلاتف بدون إذن رسمي من اجلهات املختصة أو 

بدون رضاء صاحب الشأن. 
- التقط أو نقل أو نســخ أو أرسل بأي جهاز من األجهزة صورة شخص يف مكان خاص بدون 
إذن رسمي من اجلهة املختصة، فإذا صدرت األفعال املذكورة أثناء اجتامع عىل مسمع و مرأى 
األشــخاص الذين هيمهم األمر احلارضين يف ذلك االجتامع فإن رضاءهم يكون مفرتضًا ما مل 

يبدو اعرتاضهم عىل الفعل. 
- أســاء عمدًا استعامل أجهزة اخلطوط اهلاتفية أو االنرتنت أو أية وسيلة تكنولوجية أخرى بأن 
روج أو نقل أو طبع أو نسخ أية مواد إباحية أو أزعج الغري، أو وجه إليهم ألفاظًا بذيئة أو خملة 

باحلياء، أو تضمن حديثه معهم حتريضًا عىل الفسق والفجور. 
- أذاع أو نرش أو طبع أو نسخ أو استعمل ولو يف غري عالنية، تسجياًل أو صورة أو مستندا متحصال 
عليه بإحدى الطرق املبينة يف البنود )أ، ب ،ج( من هذه املادة وكان ذلك بدون إذن رسمي من 
اجلهة املختصة أو بدون رضاء صاحب الشأن يعترب أنه اعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة ألحد 

األشخاص يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل سنة.  
٢- حيكم يف مجيع األحوال املنصوص عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة بام ييل: 

- حمو التسجيالت املتحصلة عن اجلريمة أو إعدامها.
- مصادرة األجهزة وغريها مما يكون  قد استخدم يف اجلريمة أو حتصل عنها. 

٣- كل من اقتحم نظامًا ملعلومات حاســوب خاص بالغري أو بقي فيه دون وجه مرشوع، يعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد عىل سنة، وبغرامة  ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. وإذا 
نتج عن ذلك تعطيل تشــغيل النظام أو حمو املعلومات التي حيتــوي عليها أو تعديلها، تكون 
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العقوبة احلبس، وبغرامة ال تتجاوز ثالثة أالف دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتني. 

بداية جاءت هذه املادة متعلقة بأمرين مهمني خاصة اجلرائم التي تتم عرب وسائط إلكرتونية ال سيام 
ونحن نعيش ونعايش التطور التكنولوجي الرسيع، وكذلك افتقار قانون العقوبات رقم (74) لسنة 

1936م عىل نصوص رصحية تعالج هذه التطور.
فالفقرة األوىل بجزئياهتا األربعة قد جاءت معاجلة االعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة عرب الوسائل 
اإللكرتونيــة مبينة لصورها، أما الفقرة الثالثة فقد جاءت ملعاجلة االقتحام والبقاء غري املرصح هبام 

للنظام املعلومايت.
هذه املقدمة البسيطة تستدعي منا الوقوف عىل النقاط التالية:

أواًل: مكان هذه املادة من النص الترشيعي الذي أضيفت إليه.
إن امُلتطّلــع هلذا التعديل والذي حيمل رقم املادة (262) مكرر جيد أنه تم إقحامه يف الفصل الثامن 
والعرشين من قانون العقوبات رقم 74 لســنة 1936م، والناظــر هلذا الفصل جيده يتحدث عن 
اجلرائم التي تقع عىل احلرية الشــخصية وقد حددهــا املرشع بجريمة اخلطف وملحقاهتا وجريمة 

التشغيل اإلجباري غري املرشوع وجريمة احلبس غري املرشوع.
إذن فالســؤال الذي يتبادر لذهن أي قانوين؛ ما عالقة هذه اإلضافة باملكان الذي أضيفت إليه يف 
قانون العقوبات رقم 74 لســنة 1936م، ال سيام أن التعديل يعالج مسائل متعلقة باالعتداء عىل 
حرمة احلياة اخلاصة عرب الوســائل اإللكرتونية وصورها، ومعاجلة جريمتي االقتحام والبقاء غري 

املرصح هبام للنظام املعلومايت؟
قد يقول البعض أن تلك اجلرائم املعدلة تقع عىل حرية األشــخاص خاصة وأن هناك اعتداء عىل 

حرمة احلياة اخلاصة واقتحام غري مرشوع ألجهزة احلاسوب اخلاصة.
هــذا الطرح يمكن أن يكون صحيحًا إذا كانت الواقعة املكونة للجريمة قد متت بدون اســتخدام 
وسائل إلكرتونية، أما واحلال كذلك فإنه ال يمكن لنا اعتبارها من ضمن اجلرائم الواقعة عىل احلرية 
الشخصية ما مادامت الوسيلة املستخدمة فيها هي وسيلة إلكرتونية. فاجلرائم املعلوماتية الواقعة عىل 
املكونات املنطقية (املعنوية) للنظام املعلومايت وكذلك اجلرائم التي تقع بواســطة النظام املعلومايت 
هلا طبيعة خاصة متيزها عن غريها من اجلرائم؛ فهي جريمة متعدية احلدود أو جريمة عابرة للدول 
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وكذلك متتاز بصعوبة اكتشافها لعدم ترك هذه اجلريمة ألي أثر خارجي بصورة مرئية كوهنا عابرة 
للحدود والقارات، وأيضــًا قدرة اجلاين عىل تدمري دليل اإلدانة يف أقل من الثانية الواحدة، كام أن 
جلوء بعض الرشكات واملؤسســات الكربى إىل عدم الكشف عن تعرضها هلذه اجلرائم خوفًا عىل 

سمعتها وإحجامها عن  اإلبالغ عن وقوع اجلريمة، وأيضًا متتاز بصعوبة إثباهتا.
كــام يتميز املجرم املعلومــايت عن املجرم التقليدي باملســتوى العلمي واملعــريف، باعتبار اجلرائم 
االلكرتونيــة جرائم ذات طابع فني وتقني يف الغالب األعــم، ومن يرتكبها عادة يكون من ذوي 
االختصاص يف جمال تقنية املعلومات أو عىل األقل شخص لديه حد أدنى من املعرفة والقدرة عىل 

استخدام احلاسوب والتعامل مع شبكة االنرتنت.
    هلذه اخلصائص التي ذكرناها وغريها ال نستطيع اعتبار مثل هذه اجلرائم التي قام املرشع بإضافتها 
من خالل املادة (262) مكرر من خالل التعديل رقم (3) من القانون رقم (3) لسنة 2009م معدل 
لقانون العقوبات رقم (74) لســنة 1936م، هي من طبيعة تلك املواد املنصوص عليها يف الفصل 

الثامن والعرشين واملتعلقة باجلرائم التي تقع عىل احلرية الشخصية.

ثانيًا: من حيث الصياغة الشكلية.
جيد الناظر للامدة (3) ويف بندها رقم (1) أن املرشع أراد أن حياكي يف ترشيعه للنص املعدل ما جرت 
عليه النصوص يف قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م؛ خاصة إذا كانت هذه املواد تتعلق بأكثر 
من بند يتفرع عنه عدة فقرات أخرى، إال أن تلك املحاكاة قد أدت إىل لبس واضح يتمثل يف الفقرة 
(د) بند (1) مادة (3) وخاصة حني قام املرشع بإدماج الفقرة املتعلقة بالعقوبة دون نقاط أو فواصل 
وهي: »يعترب أنه اعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة ألحد األشخاص يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل 
سنة«. حيث قام بدجمها يف الفقرة (د) وكأّن العقوبة هنا متعلقة بتلك الفقرة فقط وال متت بأي صلة 

لباقي الفقرات السابقة (أ، ب،ج) من البند رقم (1).
إن املتفحص لقانون العقوبات رقم (74) لســنة 1936م يرى أن املرشع حني النص عىل أي مادة 
تتطلــب احلاجة الترشيعية فيها لتفرعات معينة نجده حيدد تلك البنود والفقرات املتعلقة بالتجريم 
ثم يقوم بإهنائها بنقطة، ثم يقوم ويف سطر جديد بالنص عىل جسامة اجلريمة املعينة والعقوبة املقررة 
هلا، األمر الذي يعطي انطباعًا سهاًل وواضحًا بأن ما أراده املرشع هو شمول العقوبة جلميع البنود 
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والفقرات التي تســبقها، وهذا ما نجده مثاًل يف املادة (152) وتفرعاهتا واملادة (193) وتفرعاهتا 
واملادة (214) وتفرعاهتا وغريها من املواد.

إذن وإلزالة هذا اللبس فإن املرشع أمام خيارين ال ثالث هلام:
إما أن يتبع طريقة املرشع يف قانون العقوبات 74 لسنة 1936م  كام أوردناها آنفًا.

وإما أن يقوم بتعديل املادة مبتدئًا إّياها بالعقوبة؛ وذلك بـ (يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة كل 
من اعتدى عىل حرمة احلياة اخلاصة ألحد األشخاص وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتية: .....

ومن ثم يورد املرشع ما شاء له أن يورده من أفعال عن طريق البنود والفقرات.  

- التعليق عىل الفقرتني )أ، ب( من البند رقم )1( من املادة )3(:
اشرتط املرشع لقيام اجلريمة حمل الدارسة الواردة يف الفقرة (أ) من البند رقم (1) من املادة (3) أن 
يقــع فعل اجلاين عىل موضوع معني يتمثل يف (حديث خاص) جرى يف (أحد األماكن) عن طريق 

(جهاز من األجهزة) أو عن طريق (التليفون أو اهلاتف).
 ويشــري موضوع اجلريمة هنا إىل (احلديث اخلاص) واحلديث: هو كل صوت له داللة التعبري عن 
معنى أو جمموعة من املعاين واألفكار املرتابطة، ويســتوي أن يكون داللة احلديث مفهومًا للناس 

كافة، أو لفئة حمددة منهم. 
ومؤدى ذلك أنه ال يشرتط لغة معينة جيري هبا احلديث، كاحلديث الذي يتم بلغة أجنبية أو باستعامل 
الشيفرة، وينتفي عن الصوت وصف احلديث، كام لو كان حلنًا موسيقيًا أو صيحات ليس هلا داللة 

لغوية. 
واألحاديث أسلوب من أســاليب احلياة اخلاصة للناس، تستمد حرمتها من حرمة احلياة اخلاصة 
ألصحاهبا، وفيها هيدأ املتحدث إىل حمدثه، ســواء بطريق مبارش، أم بواسطة اهلاتف دون حرج أو 

خوف من تنصت غريه، ويف مأمن من فضول اسرتاق السمع. 
واحلديث نوعان: احلديث اخلاص املبارش: وهو ما يمكن ســامعه من قبل الغري باألذن املجردة أو 
هو احلديث الذي يتم بني شــخصني أو أكثر شفويًا دون استخدام أجهزة اتصال. ويشمل احلديث 
الذايت الذي جيريه الشــخص مع نفسه بصوت مسموع، كام لو كان يسجل لنفسه، وإن كان بعض 
الفقه ال يؤيد احلديث الذايت كنوع من أنواع احلديث اخلاص؛ كونه خيالف ما استقر عليه يف مفهوم 
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املحادثة باعتبارها حوار بني طرفني أو أكثر.
أما احلديث اخلاص غري املبارش: هو احلديث الذي يتم بني شخصني أو أكثر غري متواجدين يف مكان 

واحد باستخدام أجهزة االتصال.
ونجد هنا أن املرشع الفلسطيني وبموجب املادة (262--1أ) مكرر من قانون العقوبات 1936، 
مل يقيد جتريم التنصت عىل األحاديث بصدورها يف مكان خاص فقط، بل اعترب أن األحاديث تتسم 
باخلصوصية أينام صدرت سواء كان احلديث يف مكان خاص أم مكان عام أو عن طريق التليفون، 

وأن وصف االعتداء عليها باخلرق يؤكد حرمتها ورسيتها.
فهو مل يشرتط خصوصية املكان، واكتفى أن يصدر احلديث بصفة خاصة يف (أحد األماكن)، وهذا 
دليل إطالقه للفظة (األماكن) دون تقييد هلا. وهذا يدل عىل مدى احلامية الكبرية التي فرضتها هذه 

املادة عىل تلك األحاديث اخلاصة؛ بغض النظر تّم انتهاكها يف مكان عام أم يف مكان خاص.
إال أن املــرشع عاد وذكر (املكان اخلاص) يف الفقرة (ب) من البند (1) من املادة (3) حني جتريمه 
اللتقاط أو نقل أو نسخ أو إرسال صورة شخص يف مكان خاص، وكأن املرشع أراد بمفهوم املخالفة 
هلذه الفقرة أنه جيوز التقاط صورة شخص أو نقلها أو نسخها أو إرساهلا يف مكان عام، وهنا يكون 
املرشع وقع يف خطأ كبري باعتباره حرمة الصورة نابعة من خصوصية املكان ال من حرمة احلياة اخلاصة 
لإلنســان ذاهتا، وأتساءل هنا: هل قيام أحد األشــخاص بالتقاط صورة شخص يف مكان عام أو 
نقلها أو نسخها أو إرساهلا دون رضاه ال يعد انتهاكًا واعتداًء عىل حق اخلصوصية هلذا الشخص؟!

لذا كان أجدر باملرشع أن يعتد بخصوصية الصورة الشخصية للمشمول باحلامية اجلنائية بغض النظر 
أين التقطت هذه الصورة إذا مل تكن هذه الصورة قد متت بموافقته ورضاه.

ويثور التســاؤل كذلك حول األحاديث التي جترى عن طريق االنرتنت بواسطة برامج املحادثات 
عىل احلاســب اآليل أو عن التطبيقات اخلاصة بأجهزة املوبايل، مثل (اهلومتيل) و(ياهو ماســنجر) 
و(جي ميل) و (ســكاي يب) و(فايرب) و(واتسآب) و(ماسنجر)  وغريها من الربامج والتطبيقات 
التي تسمح لألفراد  بإجراء  مكاملات وحمادثات صوتية بل ومرئية من خالل شبكة االنرتنت، هل 

تنسحب إليها احلامية التي يقررها النص السابق من التعديل حمل املناقشة.
نرى هنا أن املرشع قد أحســن صنعًا، حيث مل يقرص إجراء املحادثة عىل اهلاتف فقط، مثلام فعلت 
بعض الترشيعات،  فقد أورد املرشع يف الفقرة ســالفة الذكر عبــارة) بجهاز من األجهزة أيًا كان 
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نوعه) وهي عبارة من العموم والشــمول لتتسع مجيع املكاملات واملحادثات التي جترى بطريق غري 
مبارش بني شخصني أو أكثر، سواء باستخدام اهلاتف أو احلاسب اآليل واالنرتنت أو الالسلكي أو 
غري ذلك من أجهزة االتصال التي قد يسفر عنها التقدم التقني يف هذا املجال، وعليه يمكن التأكيد 
عىل أن احلامية تنســحب إىل املحادثة التي جترى باستخدام الربامج والتطبيقات السابقة للحاسب 

اآليل وأجهزة املوبايل. 
كام نجد أن املادة (262--1أ) مكرر من قانون العقوبات 1936م حددت صور السلوك اإلجرامي 
املكون للركن املادي هلذه اجلريمة عىل ســبيل احلرص وهي:  اسرتاق السمع، والتسجيل، والنسخ، 

ونقل املحادثات اخلاصة. 
وبمجرد تســجيل احلديث يتحقق الركن املادي للجريمة، لذا تقــع اجلريمة تامة يف ركنها املادي 

بمجرد تسجيل األحاديث اخلاصة أو التليفونية. 
ويشرتط املرشع أن يكون اسرتاق السمع أو التسجيل الصويت أو نقل احلديث قد تم بغري رضا املجني 
عليه، أي دون موافقته الرصحية أو الضمنية، مع مالحظة أن املرشع قد افرتض رضا املتحدث، إذا 

صدرت األفعال املشار إليها أثناء اجتامع عىل مرأى ومسمع من احلارضين يف االجتامع. 

- التعليق عىل البند )3( من املادة )3(:
نالحظ يف هذا البند أن املرشع قد جرم جمرد االقتحام أو البقاء غري املرشوع داخل النظام املعلومايت 
حتى لو مل ينجم عن هذا الفعل رضر يذكر بالنظام املعلومايت، وشــدد العقوبة يف حالة أن نجم عن 

هذا السلوك تعطيل أو حمو أو تعديل للمعلومات.
قد يتعرض النظام املعلومايت إىل االقتحام من قبل أفراد غري مرصح هلم بالدخول إليه أو البقاء فيه، 

وقد ساهم يف انتشار هذه الظواهر تطور االتصاالت وتنامي شبكات املعلوماتية .
وبالرغم من أن االقتحام والبقاء غري املرصح هبام إىل النظام املعلومايت يعد مرحلة سابقة ورضورية 
الرتكاب اجلرائم املعلوماتية األخرى، مثل رسقة املعلومات وتزويرها أو التجســس املعلومايت أو 
جريمــة االحتيال املعلومايت  أو االعتداء عىل حرمــة احلياة اخلاصة وغري ذلك من اجلرائم، إال أن 

مرتكب هذا الفعل قد يقصده بحد ذاته دون أن هيدف إىل ارتكاب جريمة أخرى من ورائه.
ورغم أن املرشع الفلسطيني يف هذا البند -خاصة يف شقه األول- قد فرق بني االقتحام والبقاء من 
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ناحيــة وذلك بذكره أداة الربط ( أو) إال أنــه مل يفرق بينهام يف التجريم والعقاب واعتربمها جريمة 
واحدة، وشدد يف عقوبتهام إذا نتج عن ذلك االقتحام أو البقاء تعطيل أو حمو أو تعديل للمعلومات.
وامُلّطلــع عىل هذا النوع من اجلرائم االلكرتونية يرى أن كثريًا من املدارس اجلنائية احلديثة قد 
فرقت بني اجلريمتني واعتربت جريمة االقتحام جريمة منفصلة هلا طابع خاص يتميز هبا عن 
مثيلتها جريمة البقاء؛ ففعل اقتحام النظام املعلومايت ال يعترب بحد ذاته ســلوكًا غري مرشوع، 
وإنام يتخذ هذا الفعل وصفه اجلرمي انطالقًا من كونه قد تم دون وجه حق، أو بمعنى آخر دون 
ترصيح. أما  جريمة البقاء غري املرصح به داخل لنظام املعلومايت فهي تتمثل يف احلالة التي جيد 
فيها الشــخص نفسه داخل النظام عن طريق اخلطأ أو الصدفة إال أنه يقرر البقاء داخل النظام 
وعــدم قطع االتصال به. فالركن املــادي يف هذه احلالة ال يتمثل يف إقامة االتصال مع النظام، 
فالفرض هنا أن هذا االتصال مل يقصده ومل يرده اجلاين. ومثاهلا: كمن جيد نفســه ولســبب ما 
-مثل اســتخدام شــيفرة خاطئة مثاًل- داخل نظام آخر. كام أن جريمة االقتحام غري املرشوع 
هي من اجلرائم الوقتية، بينام جريمة البقاء غري املرشوع تعترب من اجلرائم املستمرة، وكذلك فإن 
جريمة البقاء غري املرشوع داخل النظام املعلومايت بشــكل عام تعترب من اجلرائم التي يصعب 
تقديم دليل عىل إثباهتا، حيث يزعم املتهم يف حالة القبض عليه أنه كان عىل وشــك االنفصال 
عــن النظام املعتدى عليه، إاّل أن طول مــدة البقاء داخل النظام وقرصها تعترب قرينة عىل قيام 

جريمة البقاء من عدمها.

لذا كان أجدر باملرشع فصل هاتني اجلريمتني عن بعضهام وجعل لكل منهام أحكامهام اخلاصة؛ 
وإذا تصادف أن تم ارتكاب اجلريمتني من جمرم واحد؛ بأن قام باالقتحام غري املرشوع إىل النظام 

املعلومايت ومن ثم البقاء فيه فرتة من الزمن أن يطبق عليه االجتامع املادي للجرائم.

كام يمكن أن نالحظ يف البند (3) من املادة (3) أن املرشع قد ساوى بني االقتحام والبقاء غري 
املرشوع جلميــع أنظمة املعلومات وما قد ينتج عنها من تعطيــل أو حمو أو تعديل، ومل خيّص 
أنظمة املعلومات احلكومية بحامية خاصة ختتلف عن محاية نظرياهتا من أنظمة املعلومات التي 
تتبع جهات غري حكومية، وبالتايل إذا قام أحد األشخاص بارتكاب األفعال املذكورة يف البند 
(3) من املادة (3) عىل البيانات احلكومية فإنه يتساوى يف ذلك مع من قام بارتكاهبا عىل أنظمة 
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معلومات ختص شــخصًا عاديًا، وهذا مدعاة لتشجيع املجرمني املعلوماتيني أن يقوموا بتلك 
األفعال عىل البيانات احلكومية دون رادع قوي.

لــذا كان أجدر باملرشع أن يذّيل هذا البند بالتــايل: » .... وإذا ارتكبت األفعال املذكورة من 
هذه املادة عىل البيانات احلكومية، يعاقب مرتكبها باحلبس مدة ال تقل عن ســنتني، أو بغرامة 

ال تتجاوز مخسة آالف دينار أردين«.
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قانون الصلح اجلزائي رقم ) (
لسنة 2017
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التعليق عىل قانون الصلح اجلزائي رقم ) ( لسنة 2017
واملتعلق باجراء الصلح والتصالح اجلزائي . 

إعداد  املحامي الدكتور » حممد خري« عامر رشيف/ األردن

مقدمة 
يعترب الصلح سببًا من أسباب انقضاء الدعوى اجلنائية ، وذلك باإلتفاق بني الفريقني امُلتنازعني عن 
طريق اإلجياب والقبول مما يؤدي إىل اهناء اخلصومة وحل النزاع القائم بينهام ، وُيعد ذلك اســتثناء 
من القاعدة العامة التي تفرتض أن الدعوى اجلنائية هي ُملك للمجتمع ، فال جيوز التصالح عليها ، 
ورغم ذلك فقد ورد يف قانون رضيبة الدخل األردين أنه جيوز ملدير رضيبة الدخل أن يعقد مصاحلة 
لقاء الغرامة التي يقررها قبل صدور حكم قطعي عن أي فعل من األفعال اجلرمية الواردة يف القانون 

، وملدير الرضيبة أن ُيوقف أية إجراءات متخذه بمقتضاها أو أن جيري أية مصاحلة بشأهنا .
كام ورد يف قانون اجلامرك األردين أن لوزير املالية أو من ُينيبه عقد تسوية صلحية مع مجيع املسؤولني 
عن التهرب اجلمركي أو مع بعضهم عن كامل اجلرم عىل أن ال يقل مبلغ التسوية الصلحية عن مثيل 
قيمة البضاعه املمنوعه أو عن مثيل الرسوم املرتتبة عىل البضاعه املسموح باستريادها ، ويرتتب عىل 

عقد هذه التسوية أن تسقط دعوى احلق العام عند اجراء مصاحلة عليها . 
و يشرتط لصحة الصلح أو التصالح عدة رشوط أوهلا أن يرتاىض الطرفان املتنازعان عليه ،وال بّد 
أن حيصــل االتفاق بني الطرفني دون أن يعرتي ارادهتام عيب من عيوب اإلرادة املتمثلة باالكراه أو 
الغــش و التدليس وأن ُيوافق املتهم عىل هذا الصلــح أو التصالح ، كذلك يلزم لصحة الصلح أو 
التصالح أن يتم يف اجلرائم التي أجاز القانون فيها الصلح ، كذلك يلزم أن يصدر الصلح أو التصالح 
ممن له احلق يف اصداره كام يشــرتط  يف الصلــح أو التصالح أن يكون باتًا غري مقرتن أو معلق عىل 
رشط وأن يصدر يف امليعاد امُلحدد و أخريًا يشرتط يف كل من الصلح والتصالح أن يكون مكتوبًا . 
و رغم اختــالف معنى الصلح عن التصالح إال أن الكثري  من الرشاح يســتخدمها كمصطلحني 
مرتادفني ، ومن خالل هذه الدراسة سنبني املقصود بكل منهام و أوجه االختالف وأطراف كل من 
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الصلح والتصالح والطبيعة القانونية لكل منهام واآلثار املرتتبة عىل كل منهام . 

أوالً : املقصود بالصلح والتصالح 
يعرف الصلح اجلنائي بأنه اتفاق قانوين اجرائي بني اجلاين واملجني عليه يف جرائم حمدده قانونًا إلهناء 
اخلصومه اجلزائية يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ، ويرتتب عليه انقضاء الدعوى اجلزائية دون 

تأثري عىل الدعوى املدنية . 
ويعرف التصالح اجلزائي بأنه ســبب من أســباب انقضاء الدعوى اجلزائيــة ختتص النيابة العامه 
ومأمــوري الضبط القضائي بعرضه عىل املتهم أو وكيله يف جرائم اجلنح واملخالفات وفق القانون 
، إذ يدفع املتهم مبلغًا معينًا يف موعد حُمدد قانونًا ، مما يرتتب عليه انقضاء الدعوى اجلزائية دون أن 

يؤثر ذلك يف الدعوى املدنية .
و مــن خالل هذيــن التعريفني يتضح لنا أن هناك نقاط اختالف بــني الصلح اجلزائي و التصالح 

اجلزائي تتجىل فيام ييل :
أواًل : من حيث األطراف يف الصلح اجلزائي يكون املجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا واجلاين أو 
مــن يقوم مقامه قانونًا ، أما يف التصالح اجلزائي فيكون األطراف النيابة العامه أو مأموري الضبط 

القضائي واملتهم أو وكيله ، وقد يكون الطرف الثاين الدولة أو هيئة عامة . 
ثانيًا : من ناحية تالقي اإلرادتني الصلح اجلزائي صادر عن ارادتني ُمتقابلتني ارادة املجني عليه أو 
من يقوم مقامه قانونًا وإرادة اجلاين أو من يقوم مقامه قانونًا ، أما يف التصالح اجلنائي فيكون صادر 

عن ارادة املتهم وحده . 
ثالثًا : اجراء كل منهام  جيوز الصلح اجلنائي يف أي مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية ، أما التصالح 

اجلنائي خالل مدة حمدده قانونًا . 
رابعًا : دفع املقابل :- ال يشرتط لصحة الصلح اجلنائي أن يكون بمقابل مادي ، يف حني التصالح 
اجلنائــي ال يرتب آثاره إال بعد دفع مبلغ معني ، حدده املرشع الفلســطيني بأنه ربع احلد األقىص 

للغرامة املقررة للجريمة أو قيمة احلد األدين امُلقرر هلا أهيام أقل . 
خامسًا : سبب إجراء الصلح أو التصالح وسلطة تعديل أحكام كل منهام ، قد يكون السبب الذي 
دفع املجني عليه لقبول الصلح هو ترضية معنوية أو مادية معينة ، أما بالنسبة للتصالح فإن القانون 
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هو الذي حيدد ســببه وموضوعه وال جيوز خمالفتهام ، فإذا حدد املرشع مبلغًا معينًا جيب عىل املتهم 
أداؤه ، فــال جيوز يف هذه احلاله أن يقل هذا املبلغ عىل هــذا القدر ، أما يف الصلح فيكون للمجني 
عليــه حرية كبرية يف قبوله ، يف حــني أن األمر خيتلف يف التصالح ألن حتديد ضوابطه ورشوطه ال 
جيعل للشخص العام يف األغلب سلطة تقديرية يف قبول التصالح أو رفضه ، بمعنى أن دور املتهم 
يقتــرص عىل قبوله أو رفضه دون أن يملك تعدياًل فيــه ، بخالف الصلح الذي يرجع فيه إىل ارادة 

الطرفني وما يتفقان عليه . 

ثانيًا : الطبيعة القانونية للصلح اجلنائي والتصالح اجلنائي :
ســنعرض يف هذا املوضوع الطبيعة القانونية للصلح والتصالح وذلــك يف عنوانني األول الطبيعة 

القانونية للصلح اجلنائي و الثاين نتحدث فيه عن الطبيعة القانونية للتصالح اجلنائي 

أواًل :-الطبيعة القانونية للصلح اجلنائي 
 الطبيعة التعاقدية 

يرى البعض أن الصلح اجلنائي يكون بتالقي اراديت اجلاين أو من يقوم مقامه قانونًا واملجني عليه أو 
مــن يقوم مقامه قانونًا عىل اهناء اخلصومه اجلنائية ، إذن هو عقد ال ينتج آثاره إال باتفاق الطرفني ، 
ويف حال رفض أحدمها ال ينعقد هذا العقد ، ويرتتب عىل ذلك أن الصلح اجلنائي يشبه إىل حد كبري 
الصلح املدين يف طبيعته القانونية ، وال بّد أن حتقق فيه أركان العقد املتمثلة بالرضا واملحل والسبب . 

 الطبيعة العقابية 
يــرى البعض أن الصلــح اجلنائي عقوبة جنائية ماليــة ، إذ جيب عىل اجلاين إزالــة آثار اجلريمة ، 
وإصالح فعلته، وهذا يتطلب دفع تعويض للمجني عليه مقابل الرضر الذي تســبب له فيه وهذا 
التعويض حيمل معنى العقوبة. وقد أخذ املرشع الفلســطيني هبذا الرأي حيث اعترب التعويض من 

أنواع العقوبات . 
ونحن مــن جانبنا نؤيد أن الصلح اجلنائي ذات طبيعة تعاقدية فهو يشــتمل عىل أركان العقد من 
تالقــي إرادتني، ( إجياب وقبول ) وهذه الصفة عقدية جنائية ، لذا كان الصلح عقدًا جنائيًا حيكمه 

القانون وينظم أحكامه وإجراءاته . 
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ثانيًا :-الطبيعة القانونية للتصالح اجلنائي 
اختلف الفقهاء حول حتديد الطبيعة العقدية بني اإلدارة و املتهم هل ُيعترب عقدًا مدنيًا أم عقدًا اداريًا 

أم عقدًا جزائيًا ؟؟ 
فمــن الفقهاء من قال أن الصلح هو عقدًا مدنيًا وكان ســندهم يف ذلك ما جاء يف تعريف القانون 
املدين الفلســطيني للصلح و الذي عرف الصلح بأنه عقد ينهــي الطرفان بمقتضاه نزاعًا قائاًم فيام 
بينهم أو يتوقيان به نزاعًا حمتماًل فيام جيوز التصالح به ، وذلك بأن ينزل كل منهام عىل وجه التقابل 

عن جزء من ادعائه . 
ونحن من وجهة نظرنا نســتبعد هذا الرأي ذلك أن موضوع الصلح املدين يتعلق باحلقوق املتصلة 
باملصالح الشــخصية لألشخاص ، أما التصالح فيتمثل بالدعوى اجلنائية التي هي ُملك للمجتمع 

وحتركها النيابة العامه . 
و ذهب البعض اىل القول أن التصالح الذي يتم بني املتهم و اإلدارة ما هو اال عقد اداري ، واستندوا 
يف ذلك أن عقد التصالح يشــتمل عىل كافة خصائص العقد اإلداري وظهور اإلدارة فيه واســتند 
انصار هذا الرأي أن من حق اإلدارة حتديد املبلغ املطلوب للتصالح بقرار منها بحيث خيضع املتهم 
لتنفيذ هذا األمر املتمثل بدفع املبلغ دون مناقشة أو جدال وإال بارشت اإلدارة الدعوى اجلزائية .  
بمعنى أن االدارة بموجب عقد التصالح تســتطيع ختفيف قسوة النصوص العقابية وجتنب املتهم 

االجراءات القضائية مقابل دفع مبلغ من املال حيدده القانون . 
فأنصــار هذا اإلجتاه يرون أن التصالح وســيلة ادارية النقضاء الدعــوى اجلزائية رشيطة أن يقبل 
املتهم التصالــح كجزاء اداري يفرض عليه ، فإذا مل يوافق املتهم عــىل تطبيق التصالح يتحول إىل 
عقاب جزائي بحيث تتخذ يف حقه كافة االجراءات اجلزائية العادية ، وبحسب نظرة أصحاب هذا 
االجتــاه فإهنم يرون أن التصالح يف اجلرائم االقتصادية واملالية أو حتى يف اطار القانون اجلنائي مع 
أجهزة العدالة جزاءًا اداريًا . فحســب وجهة هذا الــرأي أن تصالح املتهم مع اإلدارة يعترب يمثابة 

عفو صادر عن اإلدارة .
ونحن من جانبنا نســتبعد هذا الرأي ألننا لو عدنا و اســتقرنا تعريف العقد اإلداري لوجدنا أنه 
عقد ُيربم بني شخصني من أشــخاص القانون العام أو بني شخص من أشخاص القانون اخلاص 
وشخص من أشخاص القانون العام هبدف تسيري مرفق عام أو تنظيمُه ، وعقد التصالح الذي يتم 
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ابرامه مع املتهم ال يكون هدفه تسيري مرفق عام أو تنظيمه . 
وأخريًا يرى جانب من الفقه أن عقد التصالح هو عقد جزائي فهو بمثابة عقوبة مالية بام حيدثه  هذا 
النظــام من قيام املتهم بإزالة  أثــر اجلريمة وهو أمر ال يأيت إال بدفع مقابل الرضر الذي حتدثه تلك 
اجلريمة ويكون ذلك بدفع جزء من أموال املتهم . فضاًل عن ذلك أن اجلزاء االداري ينتج كرد فعل 

ناشئ عن خمالفة ادارية ، يف حني أن التصالح يتعلق بجريمة جنائية . 
ويــرى البعض أن التصالــح عقوبة جنائية توقع عىل املتهم حيــث أن النيابة العامة عندما تعرض 
التصالح يف جرائم اجلنــح ومأمور الضبط القضائي يف جرائم املخالفــات حيث يتضمن اعرتافًا 
باجلريمــة املرتكبة يوجب تطبيق العقوبة عىل مرتكبهــا ، وانتقد هذا الرأي ألن التصالح ال تتوافر 
فيه مقومات رشوط العقوبة املتمثلة برضورة صدورها عن حمكمة جنائية خمتصة وفقًا ملبدأ قضائية 
العقوبة ، كام أن مبدأ شخصية العقوبة حيول دون صدورها اال يف بمواجهة املتهم بخالف التصالح 

الذي جيوز أن يعقد مع وكيل املتهم أو ممثله القانوين . 

رأينا يف املوضوع 
بعد أن اســتعرضا الطبيعة القانونية للتصالح وبينا اسانيد كل اجتاه حول طبيعته فيام اذا كان يعترب 

ذات طبيعة عقدية أو ادارية أو هل يعترب عقوبة جنائية . 
فاننا نرى وبعد اســتعراضنا لتعريف التصالح يتبني لنا أنه عقد ذات طبيعة خمتلطة ، عقد يربم بني 
االدارة واملتهــم وبذات الوقت هو عقوبة جنائية فإن ريضَّ املتهم بالتوقيع عىل عقد التصالح اعترب 
ســببًا من أســباب انقضاء الدعوى اجلنائية و حيول دون توقيع العقاب عليه ومتابعة االجراءات 

اجلزائية بحقه . 

ثالثًا : أطراف الصلح اجلنائي وأطراف التصالح اجلنائي  
يف هذا املوضوع ســنتناول أمرين ، األول أطراف الصلح اجلنائي و الثاين أطراف التصالح اجلنائي 

عىل التوايل : 

أواًل :- أطراف الصلح اجلنائي 
 املجني عليه ووكيله 
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 املجني عليه ، هو صاحب احلق الذي حيميه القانون بنصه،  وهو الشخص الذي وقع عليه الفعل، 
، فهو الشخص الذي ُأصيب بالرضر ، وعىل العدالة تعويضه عن الرضر الذي أصابه ، وال يكفي 
الضفاء صفة املجني عليه عىل الشــخص أن يكون أصابه رضر مــن اجلريمة و انام جيب أن يتخذ 
الرضر صورة النتيجة اإلجراميه ، ذلك أن الصلح اجلنائي الذي يتم بني املتهم وبني شــخص آخر 
غري املجني عليه ال ينتج أثره فال يكون سببًا النقضاء الدعوى اجلزائية حتى لو كان هذا الشخص 

مرضور من اجلريمة . 
أما بالنســبة لألهلية املطلوبة يف املجني عليه لصحة ابرام الصلح ، فاننا و باســتقراءانا نص املادة 
السادســة من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطيني نالحظ أهنا تنص عىل ما ييل :- (( إذا كان 
املجني عليه يف اجلريمة مل يبلغ مخس عرشة ســنة كامله أو كان مصابًا بعاهه يف عقله تقدم الشكوى 

من وليه أو صيه أو القيم عليه)). 
وملا كان املرشع نص عىل من يريد التنازل عن شكواه أن تتوافر فيه أهليه التنازل ومل ينص عىل أهليه 
املجنــي عليه يف الصلح ، فهذا يفهم منه أن أحــكام األهليه اخلاصة باملجني عليه حني يتنازل عن 
شــكواه ترسي ذاهتا عىل املجني عليه حني يعقد ُصلحًا ، لذا جيب عىل املجنى عليه أن يكون بالغًا 
من العمر مخســة عرش عامًا حتى يعتد بصلحه ، فإن مل يبلغ هذا الســن أو كان مصابًا بعاهه يكون 

الصلح بحصور ممثله القانوين وهو الويل أو الويص أو القيم . 
هذا بالنســبة للمجني عليه ، أما بالنســبة للوكيل الذي حيق له ابرام الصلح ، فيشــرتط املرشع أن 
يكون هناك توكيل خاص ، فال يكفي توكيل عام وهو الذي خيول الوكيل حق مبارشة اإلجراءات 
اجلزائيــة نيابة عن موكله أن يطلب الصلح  ، وهو ذات الرشط الذي يشــرتطه املرشع عند تقديم 

الشكوى والتنازل عنها . 
 ورثة املجني عليه أو وكيلهم اخلاص 

نصت املادة (4) من قانون الصلح اجلزائي الفلســطيني  رقم (1) لسنة 2017 » للمجني عليه أو 
وكيلــه اخلاص ولورثته أو وكيلهم اخلاص و للمتهم أو وكيله اخلاص ولورثته أو وكيلهم اخلاص 
اثبات الصلح احلاصل فيام بني املتهم واملجني عليه أمام النيابة العامة أو املحكمة بحسب األحوال 

يف أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد صريورة احلكم باتًا ». 
مــن خالل حتليل هذا النص يتضح لنا أن احلــق يف الصلح اجلنائي يف جرائم االعتداء عىل األفراد 
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ينتقــل لورثة املجنــي عليه ، فقد يتوىف املجني عليه أثناء التحقيق أو بعــده أو أثناء نظر الدعوى ، 
فاعطى املرشع احلق يف الصلح لورثته أو وكيلهم اخلاص . 

أما يف القانون األردين ، فقد اعترب التنازل هو حق شخيص للمجني عليه ، فإن تويف الشاكي ، فإنه ال 
ينتقل إىل ورثته ، ويصدر التنازل عن املجني عليه أو من وكيله بوكالة خاصة للتنازل عن الشكوى ، 
فإن كانت هذه الشكوى قد قدمت بوكالة خاصة فإن مثل هذه الوكالة ال تكفي للتنازل عن الشكوى 

ما مل يكن قد ورد فيها أهنا وكالة خاصة لتقديم الشكوى و للتنازل عنها أيضًا. 
  املتهم ووكيله اخلاص 

ُيعرف املتهم بأنه الشــخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب اجلريمة وتطالب املحكمة بتوقيع 
العقاب عليه ، وما ال شــك به أنه يشــرتط يف املتهم أن يكون شــخصًا طبيعيًا ليكون أُهل لتحمل 
املسؤولية اجلزائية ، أما الشخص املعنوي فتوقع عليه عقوبات تتفق مع طبيعته كاالغالق واملخالفة 

، أما الوكيل فهو حمامي املتهم الذي يتوىل الدفاع عنه.

ثانيًا :- أطراف التصالح اجلنائي 
 مأموري الضبط القضائي 

نصت املادة (19) الفقرة (2) من قانون اإلجراءات الفلســطيني مهام مأموري الضبط القضائي 
عــىل أنه » يتوىل مأمور الضبط القضائي مهام البحث واإلســتقصاء عن اجلرائم ومرتكبيها ومجع 

اإلستدالالت التي تلزم التحقيق يف الدعوى« . 
وقد منح املرشع الفلســطيني مأمور الضبط القضائي مهمة أن يقــوم بعرض التصالح عىل املتهم 
املرتكــب جلريمة عماًل بأحكام املادة (16) من قانون اإلجراءات الفلســطيني ، ونعتقد أن هدف 
املرشع الفلسطيني يف ذلك هو لإلرساع يف اهناء الدعوى اجلزائية وتوفري الوقت ومنع تراكم القضايا 

أمام القضاء .
وممــا جيب التنويه إليه أن عرض التصالــح من قبل مأموري الضبط القضائي ال تعني انعدام رقابة 
النيابــة العامة عىل القضايا اجلنائية التي متت بالتصالح حيــث أنه  بعد موافقة املتهم عىل التصالح 
يقــوم بدفعه مبلغ الغرامة املحدد يف القانــون إىل النيابة العامة ، فاذا امتنعت عن قبول الغرامة فان 

ذلك يؤدي اىل بطالن االجراءات وتسري االجراءات .  
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 النيابة العامة 
تعترب النيابة العامة صاحبة احلق يف حتريك الدعوى اجلزائية ، و بالتايل فإن من مهمتها األساسية حماربة 
انتشــار اجلريمة داخل املجتمع ، لذا فهي تعترب صاحبة احلق األصيل يف التصالح و الصلح ( املادة 
4) من قانون الصلح اجلزائي حيث تقوم  باثبات الصلح بني اجلاين و املجني عليه ، والنيابة العامة 
ال تعترب طرفًا يف الصلح وانام دورها إجرائي يتمثل يف اثبات الصلح والتصديق عليه وفقًا للقانون 
مع املتهم ويكــون دور عرض التصالح يف اجلنح للنيابة العامة حيث نصت املادة (16) من قانون 
اإلجراءات اجلزائية الفلســطيني رقم (3) لسنة 2001 عىل أنه » جيوز التصالح يف مواد املخالفات 
واجلنح املعاقب عليها بالغرامة فقط ، وعىل مأمور الضبط القضائي امُلختص عند حترير املحرض أن 

يعرض التصالح عىل املتهم أو وكيله يف املخالفات، ويثبت ذلك يف حمرضه« . 
 املتهم 

إذا تعدد املتهمني يف الدعوى اجلزائية ، فإن التصالح ال ينتج أثره اإل بالنسبة للمتهم املتصالح مهام 
كانت صفته فاعاًل أصليًا أو رشيكًا ، باعتبار أن التصالح له أثر شخيص . 

وال يشــرتط أن يكون املتهم عائدًا مــن عدمه ليطبق عليه نظام التصالــح ، حيث مل يذكر املرشع 
الفلسطيني رشط يمنع من التصالح مع املتهم العائد .  

رابعًا :- نطاق الصلح والتصالح اجلنائي 
        سنتناول يف هذا املوضوع أمرين األول ، نطاق الصلح و يف الثاين نطاق التصالح 

  أواًل :- نطاق الصلح اجلنائي 
الصلح اجلنائي ال يتم إال يف اجلرائم التي جُييز القانون الصلح بشأهنا  ، ويرتتب عىل الصلح انقضاء 
الدعوى اجلزائية ولو كانت مرفوعه بطريق اإلدعاء املبارش ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة 
إذا تــم الصلح أثناء تنفيذها وتزول مجيع اآلثار اجلزائية املرتتبة عليها ولو بعد صدور احلكم ،  عىل 
أن انقضاء الدعوى اجلزائية أو وقف تنفيذها بســبب الصلح ال يتقرر إال بعد دفع املتهم ثلثي احلد 
األقىص ملبلغ الغرامة املقررة للجريمة ، علاًم أنه يتم احتساب الغرامة يف هذه احلالة بالدينار األردين . 
والصلح اجلنائي يكون يف اجلرائم املتعلقة باحلقوق الشخصية ال اجلرائم املتعلقة بالنظام العام واحلق 
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العام للدولة ، و ال يتصور أن يكون هناك صلح جنائي يف اجلرائم املاسة بأمن املجتمع وسالمته .
وقد أجاز املرشع الفلسطيني يف قانون الصلح اجلزائي يف املادة الرابعة الفقرة الثالثة منها الصلح إذا 
تم دفع الدّية ، فيجوز اثبات ذلك أمام املحكمة الرشعية املختصة للمصادقة عىل تقدير الدية وفقًا 

جلدول الديات الصادر عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي . 
و بالنظــر للقانون املرصي يتضح أن الصلح اجلنائي يمكن أن يكــون يف جمموعه اجلرائم املتعلقة 
بحقوق شــخصية بني األفراد منها ، جرائم اإلعتداء عىل األشخاص كصور القتل اخلطأ وجرائم 
اإليــذاء و جرائم اإلعتداء عىل الرشف كجرائم القذف والتشــهري ، جرائم اإلعتداء عىل األموال 
كالرسقة وإســاءة األمانه ، بعض جرائم املخالفات التي تلحق رضرًا بشخص املجني عليه أو ماله 

كاإليذاء اخلفيف واتالف منقول شخص آخر بامهال.

ثانيًا : نطاق التصالح اجلنائي 
حددت املادة الثانية من قانون الصلح اجلزائي الفلسطيني  رقم () لسنة 2017 ما جيوز التصالح به 
، ومن خالل حتليلنا للنص يتّبني لنا أن التصالح جيوز يف كافة مواد املخالفات واجلنح املعاقب عليها 
بالغرامه أو احلبس أو الغرامة واحلبس معًا رشيطة آال تزيد مدة احلبس عن ستة أشهر ، وعىل مأمور 
الضبط القضائي املختص عند حترير املحرض أن يعرض التصالح عىل املتهم أو وكيله يف املخالفات 

ويثبت ذلك يف املحرض ويف اجلنح يكون عرض التصالح عىل املتهم أو وكيله من النيابة العامة . 
أمــا يف الترشيعات األردنية ، فنالحظ أن التصالــح ورد يف ترشيعني األول قانون اجلامرك والثاين 
قانون رضيبة الدخل ،فقد ورد يف قانون اجلامرك وتعديالته األردين نص يف املادة (213) يمنح احلق 

للوزير يف اجراء التسوية حتت عنوان حاالت االستعاضة من اجلزاءات والغرامات فقد نصت :
أ . للوزير او من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية االستعاضة عن اجلزاءات والغرامات اجلمركية 

املنصوص عليها يف املادة (206) من هذا القانون بام ييل:

1. غرامة مجركية ال تقل عن (%50 ) من احلد االدنى للتعويض املدين.
2. مصادرة البضائع املمنوعة املعينة والبضائع املمنوع استريادها او تصديرها.

3. جيوز ان يتضمن عقد التســوية الصلحية اعادة البضاعة املحجوزة واســتيفاء الرسوم 
اجلمركية والرســوم والرضائب االخرى املتوجبة عن البضائع املســموح باستريادها او 
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تصديرها او البضائع املحصور استريادها رشيطة موافقة جهة احلرص.
4. جيوز ان يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل واملواد التي استخدمت يف 
التهريــب لقاء غرامة ال تقل عن (%20) من قيمة البضاعة املهربة وال تزيد عىل (50% ) 

من قيمة واسطة النقل.
ب. عىل الوزير ان يصدر دليال للتسويات الصلحية عىل ان ينرش يف اجلريدة الرسمية.

ويرتتب عىل التصالح ســقوط الدعوى اجلزائية فقد نصت املادة (214)  من القانون ذاته » تسقط 
الدعوى عند اجراء املصاحلة عليها« .

وورد يف قانون رضيبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديالته واملعدل رقم (38) لسنة 2018 
يف املادة (50) عىل ما ييل : 

أ) للمدير بناء عىل تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الرضيبية اجراء املصاحلة يف أي قضية حقوقية 
لدى املحكمة وذلك قبل صدور احلكم هبا من حمكمتي البداية واإلستئناف الرضيبيتني، وعىل 

املحكمة يف أي مرحلة كانت تصديق هذه املصاحلة واعتبارها حكاًم قطعيًا صادر عنها . 

ب) إذا متــت املصاحلة وفق أحكام هذا القانون جيــوز لطريف الدعوى أن يطلبا من املحكمة يف أي 
حالة تكــون عليها الدعوى اثبات ما اتفقا عليه يف حمرض اجللســة ويوقع عليه وكيل الطاعن 
وعضو النيابة العامة الرضيبية املختص ، وعىل املحكمة تصديق هذه املصاحلة واعتبارها حكاًم 

قطعيًا صادر عنها(( . 

ونصت املادة )44( من قانون رضيبة الدخل رقم )57( لسنة 1957 عىل ما ييل :- 

» أ- جيــوز للمدير أن جيــري مصاحلة عن أي فعل أرتكب خالفًا ألحــكام هذا القانون لقاء 
غرامة يقررها وجيوز له قبل صدور احلكم القطعي أن يوقف أي اجراءات تم اختاذها أو 

أن جيري أي مصاحلة بشأهنا 
  ب- عىل الرغم مما ورد يف أي قانون آخر تسقط دعوى احلق العام يف اجلرائم املنصوص عليها 
يف هذا القانون بميض ثالث سنوات عىل تاريخ وقوع أي فعل خُمالف ألحكامه إذا مل جتر 

ُمالحقه بشانه« 
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خامسًا :- آثار الصلح اجلنائي والتصالح اجلنائي 
لدراسة هذا املوضوع يتوجب علينا التطرق ألثار الصلح اجلنائي و آثار التصالح اجلنائي 

أواًل :- آثار الصلح اجلنائي 
بّينا أن الصلح اجلنائي جيوز إجراءه يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، ومعنى ذلك إذا تّم الصلح 
اجلنائي قبل حتريك الدعوى اجلنائية أو إذا تّم الصلح وكانت الدعوى ال تزال قّيد التحقيق تصدر 
النيابة العامة قرارها بحفظ األوراق ، أما إذا أحالت النيابة العامه  الدعوى عىل املحكمة رغم الصلح 
فيهــا ، قضت املحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإذا تم الصلح يف مرحلة املحاكمة انقضت الدعوى 

اجلزائية ، وإذا كان الصلح بعد صدور احلكم أوقف التنفيذ . 
والصلح اجلنائي يقترص عىل أطرافه فال يتعدى إىل أشخاص آخرين ، فينحرص يف املتهم وحده الذي 
كان طرفًا فيه ، اضافة اىل ذلك أن آثار الصلح ال يمكن أن تلحق رضرًا باآلخرين ، فيحق ملن ترضر 
من جراء اجلريمة أن يقدم شكوى ولو كانت الدعوى اجلزائية انقضت نتيجة الصلح بني أطرافها . 

آثار الصلح اجلنائي عىل الدعوى املدنية 
مل ُيبني املرشع الفلســطيني أثر الصلح اجلنائي عىل الدعوى املدنية ، ولكن نرى من وجهة نظرنا أن 
الصلح اجلنائي ال يؤثر عىل الدعوى املدنية ، فال يؤثر الصلح عىل حقوق املرضور ، وإذا كان الصلح 
قبل اقامة الدعوى اجلنائية فال جيــوز للمترضر اقامتها أمام املحكمة اجلنائية و انام عىل املترضر أن 

يرفعها أم املحكمة املدنية. 
كذلــك ال يؤثر إجراء الصلح ودفع الدية عىل أية حقوق مالية أخرى نص عليها القانون  وهذا ما 

نصت عليه املادة الرابعة الفقرة اخلامسة من قانون الصلح اجلزائي الفلسطيني . 

ثانيًا : آثار التصالح اجلنائي :
 أسلفنا يف تعريفنا للتصالح اجلنائي أن املتهم  يدفع مبلغًا معينًا يف موعد حُمدد قانونًا ، مما يرتتب عليه 
انقضاء الدعوى اجلزائية دون أن يؤثر ذلك يف الدعوى املدنية ، إذن من آثار التصالح اجلنائي انقضاء 
الدعوى اجلزائية ، وقد أوضحت املادة )3( من قانون الصلح اجلزائي الفلســطيني لسنة 2017 ما 

جيب عىل املتهم دفعه للمحكمة يف حال اجراء التصالح :
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1. عــىل املتهم الذي يقبل التصالح قبل رفع الدعوى اجلزائية أن يدفع لصندوق النيابة العامة 
خالل مخســة عرش يومًا من اليوم التايل لقبول التصالح مبلغــاً يعادل ربع احلد األقىص 
للغرامة امُلقررة للمخالفة أو اجلنحة أو قيمة احلد األدنى املقرر هلا – إن وجد – أهيام أقل . 

2. يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس فقــط يكون املتهم الذي يقبل التصالح قبل رفع الدعوى 
اجلزائية ُملزمًا بدفع مبلغ مائة دينار أردين أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانونًا وذلك مقابل 

كل شهر حبس وهلذه الغاية حتتسب كسور الشهر شهرًا كاماًل . 
3. عىل املتهم الذي يقبــل التصالح بعد اقامة الدعوى اجلزائية أن يدفع خلزينة املحكمة مبلغًا 
ُيعادل ثلثي احلد األقىص للغرامة املقررة للمخالفة أو اجلنحة ، وإذا كانت العقوبة احلبس 
فقط يكون املتهم الذي يقبل التصالح يف هذه احلالة ُملزمًا بدفع مبلغ مائة وعرشون دينارًا 
أردين  أو مــا يعادهلا بالعملة امُلتداولة قانونًا ، وذلك مقابل كل شــهر حبس وهلذه الغاية 
حتتســب كسور الشهر شــهرًا كاماًل ، ويف هذه احلالة يتم تصديق التصالح من املحكمة 

املختصة . 

رأينا يف املوضوع 
ابتداًء نقول أحسن املرشع الفلسطيني بالنص عىل الصلح والتصالح هبدف ختفيف العبء وتقليل 

عدد القضايا يف املحاكم اذا تم الصلح أو التصالح . 
وبعد أن استعرضنا الطبيعة القانونية للصلح تبنّي أنه ذات طبيعة عقدية و أن التصالح ذات طبيعة 
خمتلطة ، وتناولنا أطراف الصلح والتصالح اجلزائي وآثارمها ، إال أننا نأمل من املرشع الفلسطيني 
تعديل املادة الرابعة  من قانون الصلح اجلزائي والتي متنح للورثة احلق يف الصلح لورثة املجني عليه 
، بــأن ينص أن يكون الصلح صادر من مجيــع الورثة ألن مجيع الورثة أصحاب حق يف هذه احلالة 
، ويف حــال كان أحد الورثــة ناقص األهليه فيكون احلق يف اجراء الصلح لوليه أو وصيه ، ألنه يف 

بعض احلاالت قد يوافق بعض الورثة عىل اجراء الصلح دون البعض اآلخر . 
كام نأمل من املرشع الفلســطيني تعديل املادة الرابعة الفقرة الثالثة والتي تنص » إذا تم الصلح عىل 
أساس دفع الديه جيوز اثبات ذلك أمام املحكمة الرشعية املختصة للمصادقة عىل تقدير الدية وفقًا 

جلدول الديات الصادر عن املجلس األعىل للقضاء الرشعي » . 
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فوفقًا  لنص هذه املادة تشــمل الديه اجلناية عمدًا يف حال تنازل املجني عليه أو وليه و اجلناية شــبه 
العمد و اجلناية اخلطأ وســواء دفع املال إىل املجني عليه يف حال اجلناية فيام دون النفس أو دفع إىل 

الويل يف حال اجلناية عىل النفس . 
وكــام بّينا أن من آثــار الصلح انقضاء الدعوى اجلزائية ، وتطبيقًا هلــذا النص أن املتهم لو ارتكب 
جريمة قتل و قام بدفع الديه فتنقيض الدعوى اجلزائية ونرى أن هذا األمر غري جائز ألن مثل هذه 
اجلرائــم ال جيوز الصلح فيها حتى تنازل املجني عليــه أو ورثته عن حقهم ، فيبقى حق املجتمع ،  
ويلــزم أن تكون العقوبة رادعة فمرتكب هذه اجلرائم من اخلطرين الذين هيددون املجتمع  والدّية 

سبب لتخفيف العقوبة وليس سببًا النقضاء دعوى احلق العام . 
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التعليق عىل قانون الصلح اجلزائي رقم )   ( لسنة 2017م
الساري يف قطاع غزة

الدكتور تامر حامد القايض
أستاذ القانون اجلنائي/ غزة

تقديم
يعــد الصلح والتصالح من بدائل الدعوى اجلزائية التــي عرفتها النظم اإلجرائية يف جمال القانون 
اجلنائــي، حيث تعمل عىل انقضاء الدعوى اجلزائيــة يف اجلرائم اجلائز فيها الصلح والتصالح، لذا 
يعد هذا النظام من األنظمة اخلاصة التي ما زالت واحة للبحث والدراسة، حيث أورد مرشعنا يف 
قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م بموجب املواد (16، 17، 18) نظام 
التصالح، ويف املقابل أغفل عن تنظيم أحكام الصلح عىل الرغم من أمهيته يف حتقيق العدالة اجلنائية 

أكثر من التصالح من الناحية العملية.
بناء عىل ما تقدم ثابر املرشع الفلســطيني يف العمل عىل مواكبة الترشيعات اجلنائية املعارصة يف 
اســتحداث البدائل التي تعمل عىل ختفيف عبء الدعاوى البســيطة عن كاهل القضاء للتفرغ 
للقضايا اخلطرة، فعقد املجلس الترشيعي املنعقد يف قطاع غزة جلســاته املتتالية ملناقشة مرشوع 
قانون الصلح اجلزائي، والذي تم نرشه باجلريدة الرســمية الصادرة يف قطاع غزة بعنوان قانون 
الصلح اجلزائي رقم (1) لســنة 2017(91)، حيث تضمن ســتة مواد نظمــت أحكام الصلح 
والتصالح عىل النحو الذي ســنتناوله بالرشح والتعليق وفق قراءة قانونية نقدية يف مطلبني عىل 

النحو التايل:
املطلب األول: القراءة القانونية النقدية ألحكام التصالح يف قانون الصلح اجلزائي.
املطلب الثاين: القراءة القانونية النقدية ألحكام التصالح يف قانون الصلح اجلزائي.

نرش هذا القانون يف جملة الوقائع الرسمية الصادرة يف قطاع غزة، العدد اخلامس والتسعون، نيسان – إبريل   91
– 2017م، يف ظل حالة االنقسام السيايس والقانوين بني شطري الوطن، األمر الذي به نؤكد عىل أن رسيان 

القانون اجلديد يقترص عىل املحافظات اجلنوبية من الوطن.
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املطلب األول
 القراءة القانونية النقدية ألحكام التصالح يف قانون الصلح اجلزائي

الثابت أن هناك تزايد يف عبء الدعاوى اجلزائية أمام القضاء الفلســطيني، والتي تشكل غالبيتها 
جنح وخمالفات، األمر الذي حدا بمرشعنا الفلسطيني للسري عىل هنج الترشيعات اجلنائية املعارصة، 
يف إقــرار أحكام التصالح فيها عماًل باملواد (1، 2، 3 ) من قانون الصلح اجلزائي اجلديد رقم (1) 

لسنة 2017، وهي األحكام التي نعلق عليها يف الفروع األتية:-

الفرع األول

 تعريف القانون للتصالح
جتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن مرشعنا الفلسطيني قد عرف التصالح يف نص املادة (1) من قانون 
الصلح اجلزائي اجلديد بقوهلا » التصالح عرض يقدم من النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي 

ملتهم يف املخالفات واجلنح«.
بدورنا نــرى يف هذا املقام أن األصل يف التعريف العمل القانوين يرتك للفقه وليس للترشيع، ومع 
ذلك عرف املرشع يف املادة (1) التصالح عىل النحو الذي يظهر وصف اإلجراء من حيث املبارشة، 
وإن كان ذلك عىل حســاب األحكام اإلجرائية والضوابط القانونية، فليس صحيحًا أن التصالح 

نظام مقرر يف كافة جرائم اجلنح عىل النحو الذي أورده املرشع يف التعريف.
األمر الذي جيعلنا أن نويص املرشع اىل ضبط التعريف عىل النحو التايل » التصالح إجراء يبارش من 
قبل النيابة العامة أو مأمــوري الضبط القضائي ملتهم يف املخالفات واجلنح وفق الضوابط الواردة 

يف القانون«.
يالحــظ يف تعريفنا أنــه جتنب إجراء العرض من النيابة العامة أو املأمور عىل النحو الذي يســمح 
للمتهم بأنه يطلب من هذه اجلهات التصالح، ســيام أنه ضبط نطــاق جرائم التصالح يف ضوء ما 

يقرره القانون يف املواد التالية للامدة األوىل.
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الفرع الثاين

 الطبيعة القانونية للتصالح
احلقيقة أن نظام التصالح يعد من األنظمة اإلجرائية املستحدثة يف الترشيع الفلسطيني، وله طبيعته 
القانونيــة اخلاصة به، فال يمكن القول عنه بأنه نظام عقدي، حيث أن األحكام العامة للعقد ختوله 
أطرافه ســلطة حتديد رشوطه، وهو ما ال يتوافر يف التصالــح يف ظل القانون الذي تدخل ووضع 

ضوابطه اخلاصة.
أضــف إىل ذلك أن اجلهات القضائية تبارشه عىل النحو الوارد يف القانون ليس بصفتها جهة إدارية 
بــل باعتبارها اجلهة املخولة قانونًا بإدارة الدعوى اجلزائية يف مرحلة التحقيق االبتدائي واملحاكمة 
معًا، والقانون خوهلا التصالح مع املتهم ليس بصفتها خصاًم، وإنام بالنظر ملهمتها األساسية يف مبارشة 
الدعــوى اجلزائية، كذلك ال يمكن القول بأن التصالح يعترب عقدًا إداريًا، حيث إن األخري خيضع 

ألحكام القانون اإلداري، بينام التصالح خيضع لنص القانون اإلجرائي هذا من جانب.
ومن جانــب آخر ال يمكن القول بأنه التصالح يعد عقد جنائي، حيــث أن املتهم إما أن يتصالح 
وفق ما اشرتطه القانون، وإما أن ال يقبل العرض من قبل السلطة املختصة، وحينها حتال الدعوى 
اجلزائيــة ضده، وهذا بخالف الطبيعة القانونية للعقد التي حتكها قاعدة » العقد رشيعة املتعاقدين 

»، حيث أن رشوط التصالح حمكومة بقوة النص وليس برغبة املتصاحلني. 
بناء عىل ما تقدم يمكن القول أن لتصالح يف ضوء القانون الســاري يف قطاع غزة يعد نظام قانوين 
إجرائــي يرتب آثارًا حددها القانــون وال دخل إلرادة أطرافه يف ترتيبها، أمــا فيام يتعلق بالغرامة 
التصاحليــة فهي تعترب بمثابة جزاء مايل، يتحقــق فيها صفة اإليالم املقصود يف العقاب وفق أحكام 

قانون العقوبات، وإن كانت غرامة التصالح تعد إجراء ورشط معًا يلزما إلمتام التصالح.

الفرع الثالث

 أطراف التصالح
الثابت أن مأمور الضبط القضائي يتوىل مهمة البحث واالســتقصاء عن اجلرائم إىل جانب أعضاء 
النيابة العامة يف مرحلة التحقق االبتدائي، األمر الذي جيعل عمله جزء ال يتجزأ من مرحلة التحقيق 
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يف األحوال االســتثنائية املحددة قانونًا، وانطالقًا من أن التصالح يبارش غالبًا يف هذه املرحلة، فقد 
أجازت الترشيعات املقارنة عرضه عىل املتهم من قبل مأمور الضبط القضائي يف جرائم املخالفات 

ومن قبل وكيل النيابة يف جرائم اجلنح.
وقــد حدد قانون الصلح اجلزائي أطراف التصالح وحرصهم بمأموري الضبط القضائي وأعضاء 

النيابة العامة واملتهم أو وكيله عماًل بنص املادة (2) من قانون الصلح اجلزائي.

أواًل: تقييم خطة املرشع من حيث حتديد جهات عرض التصالح:
تعليقًا عىل خطة املرشع الفلسطيني فيام يتعلق بتحديد أطراف التصالح يمكن القول أن منح مأمور 
الضبط القضائي إجراء التصالح يف قضايا املخالفات من شــأنه اإلرساع يف إهناء الدعوى اجلزائية 
املتعلقة يف هذه القضايا بام حيقق رسعة االنجاز يف إهناء الدعاوى البسيطة التي تصل للمأمور أواًل 
ثم للنيابة، فال شك أن ختويل املأمور سلطة التصالح يعد إجراء سليم توفريًا للوقت واجلهد، سيام 
أن إهناءها بالتصالح خيفف عن كاهل أجهزة العدالة عبء القضايا ويســمح هلم بالتفرغ للقضايا 
األهــم(92)، وملا كان مأمور الضبط القضائي وعضو النيابــة العامة يبارشون أعامهلم حتت إرشاف 

النائب العام، األمر الذي يقر ضامنة عدم انحرافهم يف أعامهلم وفق أهوائهم الشخصية.
معطوفًا عىل ما تقدم أكد املرشع الفلســطيني عىل ســلطة النيابة العامة يف عرض التصالح عىل 
املتهم عمــاًل بنص املادة (2) من قانون الصلح اجلزائي اجلديد يف قضايا اجلنح، وهو مســلك 
سليم باعتبار أن النيابة العامة اجلهة األمينة عىل الدعوى اجلزائية، مع اإلشارة أن قانون الصلح 
اجلزائي حينام حدد جهة النيابة العامة مل حيدد صفة العضو الذي يعرض التصالح، وبالتايل يمكن 
لعضو النيابة بدرجة معاون أن يعرض التصالح، وال شك أن هذا املسلك يتفق مع غايات تطبيق 

قانون الصلح اجلزائي.

ثانيًا: املتهم أو وكيله:
يعترب املتهم طرفًا أساســيًا يف التصالح، حيث البد من موافقتــه عليه؛ حتى ينتج أثره يف الدعوى 

أجاز املرشع الفرنيس بموجب املادتني (529 – 530 ) من قانون اإلجراءات الفرنيس املعدل بالقانون الصادر   92
يف 30 / 12 / 1985 وقانون 10 /7 /1989، الصلح يف جرائم املرور وذلك بدفع الغرامة التصاحلية إيل 

رجل الرشطة أو بواسطة لصق طابع معني بقيمة الغرامة.
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اجلزائية، فله حريــة قبوله أو رفضه التصالح عماًل بنص املادة (2) من القانون اجلديد، رشيطة أن 
يتمتــع األخري بصحة العقل والبلوغ الالزمني لإلدراك والتمييز، بحيث يكون له املقدرة عىل فهم 
كنــة أفعاله، ومعرفة الواقعة املجرمة والعقوبة املقررة هلا، وبدون ذلك ال يعترب الصلح ســلياًم من 

الناحية القانونية.
ومما جتدر اإلشارة إليه أنه يف حالة تعدد املتهمني فإن الصلح ال ينتج أثره إال بالنسبة للمتهم املتصالح، 
ســواء كان فاعاًل أصليًا أم رشيكًا، باعتبار أن الصلح له أثر شخيص، بحيث يقترص عىل املسامهني 

املتصاحلني دون أن يمتد إىل املسامهني اآلخرين يف نفس اجلريمة.
وتعليقــًا عىل خطة مرشعنا الفلســطيني فيام يتعلق باملركز القانــوين للمتهم املتصالح،  يالحظ أن 
مرشعنا مل يتناول مدى جواز عرض التصالح عىل املتهم العائد، األمر الذي به يمكن أن يسجل ذلك 
بمثابة نقص قد شاب القانون، ذلك أن املتهم العائد ليس جديرًا بالتصالح بل جيب أن حياكم وفقًا 
لإلجراءات املعتادة، ويوقع عليه اجلزاء الرادع املناســب واملقرر قانونًا لتأهيله، وحلامية املجتمع من 
خطورته الكامنة، وهو القول الذي أكده الترشيع الفرنيس بموجب املرسوم بقانون الصادر يف 27 
إبريل ســنة 1941م حيث حرم املتهم العائد من االنتفاع برخصة التصالح، وهناك من الترشيعات 
جتيز الصلح مع املتهم العائد، إال أهنا تقيض بتشديد مقابل الصلح معه، حيث نصت املادة )2/461( 
مــن قانون املرافعــات اجلنائية املوريتاين رقم 141 - 61 الصــادر يف 12 يوليو 1961م عىل أن » 
املخالــف يف حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة االتفاقيــة عليه » والغرامة االتفاقية املقصود هبا هنا 

هي غرامة التصالح.

الفرع الرابع

 اجلرائم اجلائز فيها التصالح
احلقيقة أن مرشعنا الفلسطيني أجاز التصالح يف جرائم املخالفات عمومًا ويف جرائم اجلنح املعاقب 
عليها بالغرامة فقط وجرائم اجلنح املعاقب عليها بالغرامة فقط، عماًل بنص املادة (16) من قانون 
اإلجــراءات اجلزائية، وبالرجوع ألحكام قانون العقوبات رقم (74) لســنة 1936م يالحظ أن 
اجلنــح املعاقب عليهــا بالغرامة فقط قليلة ومل ترتكب غالبًا، ســيام أن القانون وصف يف كثري من 
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األحيان اجلرائم بأهنا اجلنح ومل حيدد هلا عقوبة، األمر الذي ســبب تعطيل اعامل نصوص التصالح 
وفق أحكام القانون اإلجراءات اجلزائية.

بناء عىل ما تقدم لقد وفق مرشعنا الفلسطيني يف نص املادة الثانية منه بجواز التصالح يف املخالفات 
عمومــًا ويف مواد اجلنح املعاقب عليها بالغرامة أو احلبــس أو الغرامة واحلبس معًا برشط أال تزيد 

عن ستة أشهر.
ويثار التســاؤل يف هذا املقام حول مدى جواز التصالح يف جرائم اجلنح التي مل حيدد هلا املرشع 
عقوبة مكتفيًا بتحديد نوعها؟ فهل تدخل إىل نطاق التصالح عماًل بأحكام قانون الصلح اجلزائي 

اجلديد ؟
نرى أن اإلجابة عىل هذا التساؤل تقتيض الرجوع ألحكام قانون العقوبات لبيان حكم املسألة، 
حيث أجاب املرشع بموجب نص املادة (47) من قانون العقوبات رقم (74) لســنة 1936م 
عىل هذا التســاؤل بقوهلا » إذا مل يكن هذا القانون قد فرض عقوبة معينة ألية جنحة من اجلنح، 
فيحكم عىل الشخص الذي يدان بارتكاب تلك اجلنحة باحلبس مدة ثالث سنوات، أو بغرامة 
مائة جنيه أو بكلتا هاتني العقوبتني معًا »، وبالتايل إذا اكتفى املرشع يف قانون العقوبات بتحديد 
نــوع اجلريمة بأهنا جنحة دون تقدير اجلزاء عليها، فأهنا خترج من نطاق اجلرائم التي جيوز فيها 

التصالح نظرًا لرصاحة نص املادة (47) املشار إليها.

الفرع اخلامس

 إجراءات التصالح
نظمت املادة (2) من قانون الصلح اجلزائي إجراءات التصالح بقوهلا » جيوز التصالح يف كافة مواد 
املخالفــات واجلنح املعاقب عليها بالغرامة أو احلبس أو الغرامة واحلبس معًا، برشط أال تزيد مدة 
احلبس عن ستة أشهر، وعىل مأمور الضبط القضائي املختص عند حترير املحرض أن يعرض التصالح 
عىل املتهم أو وكيلــه يف املخالفات ويثبت ذلك يف املحرض، ويف اجلنح يكون عرض التصالح عىل 

املتهم أو وكيله من النيابة العامة «.
وأتبعهــا املرشع بنص املادة (3) من ذات القانون بقوهلا » (1) عىل املتهم الذي يقبل التصالح قبل 



217

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

رفــع الدعوى اجلزائية؛ أن يدفع لصندوق النيابة خالل مخســة عرش يومًا من اليوم التايل التصالح 
مبلغًا يعادل ربع احلد األقىص للغرامة املقرة للمخالفة أو اجلنحة، أو قيمة احلد االدنى املقرر هلا – إن 

وجد- أهيام أقل.
(2) يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس فقط، يكون املتهم الذي يقبل التصالح قبل رفع الدعوى اجلزائية 
ملزمًا بدفع مبلغ مائة دينار أردين أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانونًا، وذلك مقابل كل شهر حبس 

وهلذه الغاية حتتسب كسور الشهر شهرًا كاماًل.
يف ضوء ما تقدم يمكن التعليق وقراءة إجراءات التصالح يف ضوء قانون الصلح اجلزائي يف النقاط 

اآلتية:

أواًل: عرض التصالح:
باستقراء النصوص السابقة يتضح بأن املرشع أناط إجراءات عرض التصالح يف جرائم املخالفات 
ملأمور الضبط القضائي »حمرر املحرض«، بينام قرص إجراء عرض التصالح يف جرائم اجلنح عىل عضو 
النيابة العامة، سيام أن النيابة العامة هلا أن تعرض التصالح يف املخالفات التي تدخل يف اختصاص 
مأمور الضبط القضائي أساسًا وفقًا لقاعدة أن من يملك األكثر يملك األقل، وباعتبار أن التصالح 
إجــراء من إجراءات الدعوى اجلزائية التي متلكها النيابة العامة بصفة أصيلة وتبارشها دون قيد ما 

مل يقرر القانون خالف ذلك.
وبناًء عىل ما سبق وملواكبة التطور اإلجرائي احلاصل يف األنظمة اإلجرائية املقارنة خاصة املرصي، 
ولتدعيم سبل العدالة اجلزائية وتبسيطها وتيسريها عىل املتقاضني فإننا نقرتح عىل مرشعنا الفلسطيني 
رضورة إلغاء التفرقة الواردة يف نص املادة الثانية من قانون الصلح اجلزائي بشــأن اجلهة املختصة 
بعــرض التصالح، بحيث يصبح عرض التصالح من اختصاص مأمور الضبط القضائي أو وكيل 
النيابة العامة معًا يف مجيع اجلرائم التصاحلية، وبالتايل تتضمن املادة الثانية هذه العبارة » وعىل مأمور 
الضبط القضائي أو وكيل النيابة العامة بحســب األحوال أن يعرض التصالح عىل املتهم أو وكيله 

ويثبت ذلك يف املحرض.
ومــا يربر ذلك التعديل يف نظرنا هو ما أصاب أنظمة العدالة من تطور يف اإلجراءات واملحاكامت 
اجلزائية، نظرًا ملا يلعبه مأمور الضبط القضائي من دور يف القضاء عىل اجلرائم البسيطة دون إرهاق 
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أعضاء النيابة العامة بذلك، خاصة أن جهاز الضابطة القضائية يعاون سلطة التحقيق يف عملها(93)، 
وتتحقــق رقابة النيابة العامة عىل أعامهلم التي ختضع إلرشافهم، عىل أن تقوم النيابة العامة بإصدار 
التعليامت القضائيــة للضابطة القضائية؛ لتعريفها باجلرائم اجلائز فيها التصالح؛ وذلك لتســهيل 

عملهم يف معرفة نطاق التصالح.
أما فيام يتعلق بالشخص الذي يوجه إليه التصالح فهو املتهم أو وكيله عماًل بنص املادة (2) من قانون 
الصلح اجلزائي، والتوكيل العام يكفي إلجراء التصالح نيابة عن املتهم يف املخالفات واجلنح اجلائز 
فيهــا التصالح، ولكن برشط أن يرد ضمن بنود التوكيل العام، إجازة قيام الوكيل بقبول التصالح 
والصلح واإلقرار به أمام اجلهات املختصة، وهذا بال شك يعمل عىل تيسري إجراءات العدالة دون 
حاجة إيل توكيل خاص، فاملحامــون دائاًم تكون وكالتهم عامة يف ملف القضية، ومن بينها إجازة 

املوكل لوكيله إجراء وقبول التصالح والصلح نيابة عنه.

ثانيًا: دفع مقابل التصالح ) الغرامة التصاحلية (:
احلقيقة أن مرشعنا الفلســطيني قد عدل عن هنجه يف حتديد مقدار الغرامة التصاحلية التي حددت 
بموجب املادة (17) من قانون اإلجراءات اجلزائية التي ألزمت املتهم الذي يقبل التصالح بأن يدفع 
مبلغًا يعادل ربع احلد األقىص للغرامة املقررة للجريمة، أو قيمة احلد األدنى املقرر هلا يف حال وجد 
ذلــك - أهيام أقل -، حيث فرقت املادة (3) من قانون الصلــح اجلزائي يف حاالت تقدير الغرامة 

التصاحلية عىل النحو التايل:
- احلالة األوىل: إذا تم التصالح مــع املتهم قبل رفع الدعوى اجلزائية عليه أن يدفع لصندوق 
النيابة خالل مخسة عرش يومًا من اليوم التايل لقبوله التصالح مبلغًا يعادل ربع احلد األقىص 
للغرامة املقررة للمخالفة أو اجلنحة، أو قيمة احلد األدنى املقرر هلا - إن وجد- أهيام أقل؛ 

عماًل بنص املادة (1/3) من قانون الصلح اجلزائي الفلسطيني.
- احلالة الثانية: يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس فقط، يكون املتهم الذي يقبل التصالح قبل رفع 
الدعــوى اجلزائية ملزمًا بدفع مبلغ مائة دينار أردين أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانونًا، 

القضائي هو  العام رقم (1) لسنة 2006 عىل »الضبط  للنائب  القضائية  التعليامت  املادة (116) من  نصت   93
جهاز يعاون سلطة التحقيق يف عملها وحيمل عنها مشقة البحث عن اجلرائم ومقرتفيها، وحتضري املادة الالزمة 
لتحقيق الدعوى ومبارشهتا، وبذلك خيلص هلا من الوقت واجلهد ما يتيح هلا القيام بمهامها األصلية األخرية«.
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وذلك مقابل كل شهر حبس، وهلذه الغاية حتتسب كسور الشهر شهرًا كاماًل عماًل بنص 
املادة (2/3) من قانون الصلح اجلزائي الفلسطيني.

           وبدورنــا نرى يف هذا املقام أن مرشعنا الفلســطيني مل يوفــق يف هنجه الترشيعي يف املادة 
)1/3( من قانون الصلح اجلزائي اجلديد، حيث يكاد أن يتعطل التصالح بسبب رفع قيمة 
الغرامــة التصاحلية عىل النحو الذي يتعارض مع علة إقرار هذا النظام، فاملتهم قد يعزف 
عن قبول التصالح إذا علم بأنه ســيدفع مبلغ ســتامئة دينار أردين مقابل تصاحله، وحينها 
حتاًم سيفضل إحالة الدعوى اجلزائية للقضاء للحكم فيها بالرباءة أو باإلدانة، ويف احلالة 
األخرية قد تكون لديه ثقة وقناعة بأن قايض الصلح ســيحكم بغرامة مالية أقل بكثري مما 
ســيدفعه مقابل تصاحله، األمر الذي نويص به مرشعنا الفلسطيني عىل تعديل نص املادة 
)3( بتحديد مقدار الغرامة التصاحلية بقيمة احلد األدنى أو ربع احلد األقىص للغرامة املقررة 
يف القانون أهيام أقل، ويف حالة احلبس أن ال تتجاوز الغرامة التصاحلية مائتي دينار أردين.

           أما فيام يتعلق بحساب كسور الشهر، فقد قصد هبا املرشع تساوي األيام مع الشهر الكامل، 
فلو رغب املتهم يف التصالح مع النيابة العامة بعد مرور شهرين ونصف عىل توقيفه بتهمة 
جنحة معاقب عليها باحلبس ستة أشــهر، فيلتزم بدفع مبلغ أربعامئة دينار أردين كغرامة 

تصاحلية، ويف ذلك تشديد غري مربر.
- احلالة الثالثة: عىل املتهم الذي يقبل التصالح بعد رفع الدعوى اجلزائية أن يدفع خلزينة املحكمة 
مبلغــًا يعادل ثلثي احلد األقىص للغرامة املقــرة للمخالفة أو اجلنحة، وإذا كانت العقوبة 
احلبــس فقط يكون املتهم الذي يقبل التصالــح يف هذه احلالة ملزمًا بدفع مائة وعرشون 
دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونًا، وذلك مقابل كل شهر حبس وهلذه الغاية 
حتسب كسور الشهر شهرًا كاماًل، ويف هذه احلالة تصديق التصالح من املحكمة املختصة 
ألن الدعوى يف حوزهتا، عماًل بنص املادة (2/3) من قانون الصلح اجلزائي الفلسطيني، 

وينحرص التصالح بعد اإلحالة إىل ما قبل صدور احلكم االبتدائي.
           ويرجع السبب يف رفع قيمة الغرامة التصاحلية لدخوهلا حوزة حمكمة الصلح، وهو سبب 
غــري مربر للتفرقة يف احلاالت، فالنظام التصالح نظام مقر يف القانون اجلنائي لعلة وهدف 
رغب املرشع يف حتقيقهام، فالعلة منح املتهم فرصة لالســتفادة من نظام قد جينبه الوقوف 
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كمتهم أمام القضاء، وحمو آثار جريمته، ووضع حد للقول بأنه جمرم، سيام أنه نظام هيدف 
لتخفيف عبء الدعاوى البســيطة عن كاهل القضاء، وتوفري نفقات الدولة التي كانت 

سوف تنفقها بمناسبة سري الدعوى اجلزائية واحلكم فيها وتنفيذ العقوبة املقررة.
           بناء عىل ما تقدم مل يوفق مرشعنا الفلسطيني يف قانون الصلح اجلزائي يف رفع مقدار الغرامة 
التصاحلية، فاملتهم له حق التصالح وفق أحكام القانون، وهو حق مكفول له يف أي حالة كانت 
عليها الدعوى، وبذات الرشوط، وإال القول بغري ذلك يتناىف مع القواعد العدالة، واالخالل 
بمبدأ املساواة بني اخلصوم، وإن كان قد وفق يف تطلب إثبات التصالح أمام املحكمة التي تنظر 

الدعوى اجلزائية، لواليتها عليها بعد اإلحالة، السيام للحكم بانقضائها لوقوع التصالح.

ثالثًا: ميعاد دفع الغرامة:
باستقراء نص املادة الثالثة من قانون الصلح اجلزائي، يالحظ أن مرشعنا قد حدد ميعادًا لدفع مقابل 
التصالح وهو مخســة عرش يومًا من اليوم التايل لقبول التصالح، ولعل ذلك حماًل للنقد يف تقديرنا، 
حيث كان من املفرتض أن تكون مدة أداء املقابل خالل مخســة عرش يومًا من عرض التصالح عىل 
املتهم وليس من تاريخ قبوله، فقد يعرض التصالح عليه دون قبول إجيايب أو رفض سلبي فيرتك له 
احلرية يف حتديد الوقت املالئم إلبداء قبوله عىل العرض، األمر الذي يشكل إعاقة للعمل القضائي 
وألجهزة العدالة، الســيام بقاء الدعوى املتصالــح فيها رهن إرادة املتصالح، وهو ما يتعارض مع 

اهلدف من إقرار نظام التصالح يف الدعوى اجلزائية.

رابعًا: اجلهة املختصة التي يدفع هلا مقابل التصالح:
احلقيقــة أن قانون اإلجراءات اجلزائية قد خال من حتديد اجلهــة التي يدفع هلا الغرامة التصاحلية، 
األمر الذي دعنا لتوصيــة املرشع لتحديدها عىل النحو الذي جاء به قانون الصلح اجلزائي، الذي 
حدد بموجب نص املــادة الثالثة منه جهتني لتحصيل مقابل التصالح، بحيث إذا تم التصالح قبل 
إحالــة الدعوى حلوزة املحكمة فيكون دفع مقابله إىل جهة التحقيق باعتبار أن الدعوى اجلزائية ما 
زالــت يف حوزهتا، حتى ولو تم التصالح من قبل مأمور الضبط القضائي فيتم الدفع خلزانة النيابة 
العامة، خاصة وأن الضابطة القضائية ختضع إلرشاف ورقابة األخرية، أما إذا تم التصالح بعد إحالة 

الدعوى حلوزة القضاء فيتم الدفع خلزينة املحكمة، باعتبار أن الدعوى منظورة أمامها.
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الفرع السادس

 اآلثار املرتتبة عىل التصالح 
احلقيقة أن للتصالح آثارًا عىل سري الدعوى اجلزائية وعىل الدعوى املدنية، ونبني ذلك يف النقاط اآلتية:

أواًل: أثر التصالح عىل الدعوى اجلزائية:
 ملعرفة أثر التصالح عىل الدعوى اجلزائية يف ضوء نصوص قانون الصلح اجلزائي اجلديد، ال بد من 
حتديــد املرحلة التي متر هبا الدعوى، بحيث إذا تم قبل إحالتها للمحكمة تصدر النيابة العامة قرار 

بحفظ الدعوى سواء تم التصالح أمامها أو لدى مأمور الضبط القضائي.
أمــا إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى اجلزائية ملحكمة الصلــح فإن األثر هو احلكم بانقضائها، 
باعتباره حكم قطعي غري فاصل يف املوضوع حيث نصت املادة (18) من قانون اإلجراءات اجلزائية 
الفلسطيني بقوهلا » تنقيض الدعوى اجلزائية بدفع مبلغ التصالح » ويقابلها نص املادة ( 3/ 4) من 

قانون الصلح اجلزائي.

1- أثر التصالح عىل الدعوى املدنية:
باســتقراء نص املادة (3/ 4) من قانون الصلح اجلزائي، يالحظ أن إمتام إجراء التصالح ال أثر له 
عىل الدعوى املدنية، وعليه إذا كان التصالح قد تم بعد رفع الدعوى املدنية أو أثناء نظرها، وجب 
امليض يف مثابرهتا أمام القضاء اجلزائي، أما إن كان التصالح قد تم قبل رفعها، فال اختصاص للقضاء 
اجلزائــي بنظرها، وإذا رفعت يف حالتها األخرية وجب احلكم فيها بعدم االختصاص، حيث يبقى 

االختصاص األصيل لنظر الدعوى املدنية هو القضاء املدين.

املطلب الثاين
 القراءة القانونية النقدية ألحكام التصالح يف قانون الصلح اجلزائي

احلقيقة أن التصالح خيتلف عن الصلح عىل الرغم من اشرتاكهام يف اهلدف واألثر، إال أن لكل واحد 
منهام إجراءات يستقل هبا، وهو نظام مل يتناول قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني عىل الرغم من 
أمهيته العملية، األمر الذي دفع املرشع الفلسطيني إلقراره يف قانون الصلح اجلزائي اجلديد الساري 
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يف قطاع غزة، ويف هذا املطلب سوف نبني أهم مالحمه يف النقاط اآلتية:-

الفرع األول

 تعريف الصلح
يالحظ أن املرشع الفلسطيني عرف الصلح يف املادة األوىل من قانون الصلح اجلزائي بقوهلا » تالقي 
إرادة املتهــم مع إرادة املجني عليه أو من يقــوم مقامه قانونًا، لوضع حٍد للدعوى اجلزائية »، يبدو 
للوهلــة األوىل أن املرشع قد أظهر يف تعريفه قاعدة حتكم األفراد بالدعوى اجلزائية عرب وضع حد 
هلا، وهو الوصف احلقيقي ألحــكام الصلح وفق القانون اجلديد، وإن كان التعريف يرجع بنا إىل 
النظام االهتامي القديم الذي عفى عليه الزمن، والصحيح أن الصلح رخصة وفق أحكام القانون 

وليس عىل اطالق إرادة االفراد، سيام أن التعريف مل يظهر صفة الوكيل أو من يقوم مقام املتهم.

الفرع الثاين

 الطبيعة القانونية للصلح اجلزائي يف ضوء القانون الساري بقطاع غزة
 يف اعتقادنــا أن الصلح بني املتهم واملجني عليه املنظم وفقًا أحكام املادة الرابعة من قانون الصلح 
اجلزائي، عىل الرغم أنه يبدأ بشــكل عقد بني أطراف النزاع، إال أنــه ال يمكن اعتباره بمثابة عقد 

جنائي طاملا أن القانون تدخل بتحديد إجراءاته وأثاره القانونية.
 باملقابــل يف ظل غياب النص الترشيعي الفلســطيني عىل هذا النوع من أنــواع الصلح يف قانون 
اإلجراءات اجلزائية، رغم وجوده يف حيز التطبيق الواقعي يف املسائل اجلنائية أمام القضاء الفلسطيني 
يف املحافظات الشاملية، فإننا نرى أن الصلح القائم بني اجلاين واملجني عليه يعترب يف هذه احلالة بمثابة 
عقد جنائي؛ وذلك بالنظر إىل أطرافه اخلصوم سواء كانوا طبيعيني أو اعتباريني يقومون فور االتفاق 
عىل الصلح بالتوقيع عىل ورقة املصاحلة يف شكل كتايب، وتطرح أمام النيابة العامة قبل إحالة الدعوى 
اجلزائية أو القضاء بعد إحالتها، وبالتايل فهو عقد جنائي ألنه صلح يتم يف شــكل عقد يسمى عقد 

املصاحلة ويوقع عليه اجلاين واملجني عليه.

الفرع الثالث
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 اجلرائم اجلائز فيها الصلح
احلقيقــة أن الصلح اجلنائي يتم بموجب االتفاق عىل التســامح والصفح بني اجلاين واملجني عليه 
يف اجلرائــم التي جيوز فيها ذلك وفق أحكام القانون، حيث نصت املادة (1/4) من قانون الصلح 
اجلزائي بقوهلا » جيوز الصلح بني املتهم واملجني عليه أو وكيله اخلاص أو ورثته، أو وكيلهم اخلاص 

يف اجلرائم كافة مامل تكن من اجلرائم التي ال جيوز فيها الصلح أو رشعًا ».
وبدورنا نرى يف هذا املقام أن مرشعنا الفلسطيني قد رغب يف إقرار نظام الصلح اجلنائي يف فلسطني، 
نظرًا لشــيوعه أمام القضاء الفلسطيني يف ظل انتشــار جلان اإلصالح، وما يتفق مع طبيعة جمتمعنا 
العشائري الذي ينطلق بعاداته وتقاليده من التعاليم اإلسالمية، ومن طبيعة التضحية والفداء الذي 
يقدمه الشــعب كرمــال دينه ووطنه، فلم جييز إجراء الصلح يف اجلرائــم التي ال جيوز فيها ذلك يف 

الرشيعة والقانون.
وإذا كان املــرشع قد أفصح برصاحة النص عدم جواز الصلح اجلنائي يف اجلرائم التي ال جيوز فيها 
ذلك يف الرشيعة والقانون، إال أنه قد شابه النقص يف النص، حيث مل حيدد اجلرائم التي ال جيوز فيها 
الصلح وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية، وإذا كان يقصد بذلك عدم جواز الصلح يف جرائم احلدود، 
فلامذا مل يرصح بذلك يف النص، خاصة وإن نص القانون موجه خطابه العام للشــعب الفلســطيني 

بغض النظر عن ديانته، هذا من جانب أول.
ومن جانب ثاين مل حيدد اجلرائم التي ال جيوز فيها الصلح وفق أحكام القانون، حيث ال يوجد قانون 
يف فلســطني يمنع الصلح يف جريمة بعينها، وإذا كان املرشع يرغب من وراء هذا النص عدم جواز 
الصلح يف جرائم اخليانة العظمى أو اجلرائم املاسة باحلريات العامة، فلامذا مل يرصح بذلك عىل غرار 

عدم رسيان التقادم عىل اجلرائم األخرية عىل سبيل املثال.
بناء عىل ما تقدم نويص مرشعنا الفلسطيني إىل حتديد نطاق الصلح يف جرائم حمددة، وذلك باالعتامد 
عىل معيار العقوبة لتحديد اجلرائم اجلائز فيها الصلح بني اجلاين واملجني عليه، إىل جانب معيار نوع 
اجلريمة يف بعض اجلرائم مثل القتل اخلطأ، وعليه نقرتح أن يتم الصلح يف جرائم االعتداء عىل األفراد 
يف اجلرائــم املعاقب عليها بالغرامة أو احلبس الوجويب أو اجلوازي الذي ال يزيد مدته عن ســنتني، 
باســتثناء جريمة القتل اخلطأ البد من تصديق الصلح فيها من قبل املحكمة املختصة بغض النظر 
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عن عدد املجني عليهم، وعدم إطالقه يف كافة اجلرائم)94(، لعدم شمول الصلح عىل جرائم اجلنايات 
التي تعد يف مجيع األحوال من جرائم اخلطر أو الرضر، فالصلح اجلنائي يعد من األنظمة املستحدثة 
يف القوانني اإلجرائية الــذي أقرته هبدف تدعيم العدالة اجلنائية يف البالد بالتوافق والصفح والعفو 
بني األفــراد املتناحرة لوضع حد للجريمة بمحو آثارها من وجدان اجلاين واملجني عليه، وذلك يف 
اجلرائم التي يمكن للدولة أن حتقق من جواز الصلح فيها مكافحة اإلجرام وحتقيق غايات العقاب، 
بينام اطالق الصلح يف اجلرائم كافة وترتيب أثر انقضاء الدعوى اجلزائية عليه، يعني أن ورقة املصاحلة 
التــي يقوم هبا رجل اإلصالح أو املختار أقوى من حكم املحكمة يف أي جناية، وهذا مل يقل به أحد 
من الفقه والقضاء، وهذا ال يعني أن الصلح ال أثر له يف جرائم اجلنايات؛ ألنه ســيكون ســبب من 

أسباب التخفيف وليس انقضاء الدعوى اجلزائية.

الفرع الرابع

 إجراءات الصلح اجلنائي
حــددت املادة الرابعة من قانون الصلح اجلزائي اجلديد يف فقراهتا الثانية والثالثة إجراءات الصلح 
اجلنائي بقوهلا »  (2) للمجني عليه أو وكيله اخلاص أو لورثته أو كيلهم اخلاص وللمتهم أو كيلهم 
اخلاص ولورثته أو وكيلهم اخلاص إثبات الصلح احلاصل فيام بني املتهم واملجني عليه، أمام النيابة 
العامة أو املحكمة بحسب األحوال يف أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد صريورة احلكم باتًا.

(3) إذا تم الصلح عىل أساس دفع الدية جيوز إثبات ذلك أمام املحكمة الرشعية املختصة للمصادقة 
عىل تقرير الدية، وفقًا جلدول الديات الصادر عن املجلس األعىل للقضاء ».

يف ضوء النص يمكن القول أن القراءة القانونية إلجراءات الصلح اجلزائي وفق القانون الســاري 
بقطاع غزة تتمثل يف النقاط اآلتية:

1- التوافق عىل إجراء الصلح والتسامح بعد وقوع اجلريمة بني املتهم أو من يقوم مقامه (سواء 
كان وكيله اخلاص أو وليه أو وصيه) مع املجني عليه أو وكيله أو من يقوم مقامه أو ورثته 

املادة  بنص  املحددة  اجلرائم  يف  عليه  واملجني  اجلاين  بني  الصلح  أجاز  املرصي  املرشع  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   94
(18/ مكرر-أ-) والتي تنحرص يف طائفتني من جرائم األفراد، الطائفة األوىل خاصة بجرائم االعتداء عىل 
األشخاص, والطائفة الثانية خاصة بجرائم االعتداء عىل األموال, وهى اجلرائم الواردة حرصًا يف نص املادة 

املذكورة .
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أو وكيلهم، ثم يقدم الصلح للجهة املختصة التي تنظر الدعوى اجلزائية بحسب األحول، 
حيــث نصت املادة (4/4) من قانون الصلــح اجلزائي بقوهلا » حال كان أحد األطراف 

قارص يرفع الصلح وجوبًا للمحكمة الرشعية املختصة »، وهو مسلك ترشيعي حممود.
2-  جيوز إثبات الصلح اجلنائي مع املتهم من قبل املجني عليه أو ورثته، وذلك برصف النظر 
عــام إذا كان قد حلقه أو حلقهم رضر مــن اجلريمة من عدمه، أما إذا كان من حلقه الرضر 
من اجلريمة شــخص غري املجني عليه أو ورثتــه فال يملك حق طلب إثبات الصلح، يف 
أي مرحلة كانت عليها الدعوى ســواء كانت يف مرحلة مجع االســتدالالت أو التحقيق 
االبتدائي أو النهائي، ولو كانت الدعوى قد رفعت بطريق االدعاء املبارش، بل جيوز ذلك 
أمام حمكمة النقض، حتى بعد صدور حكم بات يف الدعوى اجلنائية، ويتم إثبات الصلح 
دون حاجة لرسد تفاصيله بل يثبت بأي طريقة من طرق اإلثبات، فيجوز أن يكون بإقرار 

املجني عليه أو ورثته.
3- إذا تم الصلح بواســطة الوكيل فال بد من وجود وكالــة خاصة ختوله ذلك، ألن الواقعة 
اجلرمية قد أحلقت الرضر الشــخيص باملوكل وهو أعلم بمصلحته يف إجراء الصلح من 
عدمه، حيث أهنا تعترب واقعة شــخصية للموكل وتتصل بحقوقه، وإن كان هذا الرشط 
يتفق مع علة املرشع من اشرتاط الوكالة اخلاصة بشأن تقديم الشكوى يف اجلرائم املعلقة 
عىل شــكوى من املجني عليه، حيث البد أن يكــون التوكيل خاصًا إلمتام هذا اإلجراء، 
بخالف التصالح الذي يمكن للوكيل العام إجرائه، كذلك اإلقرار بالصلح يتطلب رشط 

الوكالة اخلاصة مثلام تطلب املرشع يف إجرائه.
           ويف هذا اإلطار نرى أن ما جرى عليه العمل يف الواقع القضائي الفلسطيني بأن الصلح 
اجلنائــي يتم من قبل املجني عليه أو ورثته، والوكيل العام الذي يســتطيع إثبات الصلح 
واإلقرار به أمام اجلهة املختصة بموجب الوكالة العامة الواردة فيها إجازة اإلقرار بالصلح، 
وهذا ما حتمله غالبًا وكاالت املحامني، ولكن مع وجود النص الرصيح يف قانون الصلح 
اجلزائي ال بد من توافر الوكالة اخلاصة حتى يف إثبات الصلح، ولعل ذلك يعترب أمر معرس 
عىل الوكالء فيام يتعلق باإلثبات، فكان من االفضل االكتفاء بالوكالة العامة يف اإلثبات.
4-  أما فيام يتعلق بمركز املتهم يف الصلح اجلنائي، يالحظ أن مرشعنا أجاز له الصلح بنفسه أو 
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عرب وكيله اخلاص، وفيام يتعلق بإثبات هذا الصلح فيقدم طلب اإلثبات للجهة املختصة 
بنفســه أو عرب وكيله اخلاص أو ورثته أو وكيلهــم اخلاص عماًل بنص املادة (2/4) من 
قانون الصلح اجلزائي، ويف تقديرنا أن املرشع الفلسطيني قد قصد يف إثبات الورثة لصلح 
مورثهم يف كل اجلرائم خاصة جرائم القتل منعًا للثأر، وإن كنا ال نرى جدوى النص عىل 
حــق الورثة أو وكيله اخلاص يف إثبات الصلح، ألن بوفاة املتهم تنقيض الدعوى اجلزائية، 

وبالتايل ال حاجة إلثبات الصلح للقول بانقضائها بالصلح.
5- ُيقدم طلب إثبات الصلح إيل النيابة العامة، وهو ما يفرض عىل جهة التحقيق عدة رشوط 
حــال تقديم طلب إثبات الصلح إليها، وأول هــذه الرشوط هو رضورة التحقق من أن 
اجلريمة موضوع الدعوى من اجلرائم اجلائز فيها الصلح بناء عىل تكييفها للوقائع املنسوبة 
للمتهــم، أما الرشط الثاين فيجب أن يكون طلب اإلثبات املقدم للنيابة العامة مقدمًا من 
شــخص ذي صفة، أي من قبل املجني عليه أو ورثته أو وكيلهم اخلاص أو من املتهم أو 
وكيله وذلك عىل النحو السابق بيانه، أما الرشط الثالث هو أن يكون الصلح اجلنائي هنائيًا 
غري معلق عىل رشط مثل تعليقه عىل دفع املتهم مبلغًا إضافيًا للمجني عليه أو كان معلقًا 
عىل رشط شفاء األخري من اإلصابة أو الرضر الذي حلق به أو كان معلقًا عىل رشط اعتذار 
املتهــم أمام مجع من الناس، ففي مثل هذه احلــاالت ال جيوز للنيابة العامة التصديق عىل 
طلب إثبات الصلح طاملا كانت عبارات الصلح غري كاشــفة عن رغبة اخلصوم يف نفاذه 

فورًا أو ترتيب آثاره بصورة قطعية ال رجوع عنها.
6- إذا رفعت الدعوى اجلزائية حلوزة احلكم بناء عىل قرار اإلحالة الصادر من النيابة العامة يف 
جريمة من اجلرائم التي جيوز فيها الصلح، فإنه من املنطقي أال يسقط حق اجلاين أو املجني 
عليه يف إثباته، بل جيوز له أن يطلب إثبات هذا الصلح أمام املحكمة املحال إليها الدعوى، 
سواء كانت الدعوى مرفوعة من االدعاء العام أو بطريق االدعاء املبارش، وسواء كان طلب 
اإلثبــات مقدم من املجني عليه أو ورثته أو وكيلهم اخلاص أو من املتهم أو وكيله يف أي 
حالة كانت عليها الدعوى حتى لو كانت منظورة أمام حمكمة ثاين درجة، وعىل املحكمة 

رضورة التحقق من سالمة إجراءات الصلح وصدوره من أطرافه.
7-  إذا تم الصلح عىل أســاس دفع الدية جيوز اثبات ذلك أمــام املحكمة الرشعية املختصة 
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للمصادقة عىل تقرير الدية وفقا جلدول الديات الصادر عن املجلس األعىل للقضاء عماًل 
بنص املادة الرابعة يف فقرهتا الرابعة، وقد وفق املرشع يف ذلك.

الفرع اخلامس

 اآلثار املرتتبة عىل الصلح اجلزائي وفق القانون الساري يف قطاع غزة
احلقيقة أن للصلح آثارًا عىل سري الدعوى اجلزائية وعىل الدعوى املدنية، عىل أن يتبع ذلك التعليق 

حول أثر الصلح اجلزائي عىل السجل القضائي للمتصالح، ونبني ذلك عىل النحو اآليت:

أواًل: أثر الصلح عىل الدعوى اجلزائية:
 ملعرفة أثر الصلح عىل الدعوى اجلزائية، ال بد من حتديد املرحلة التي متر هبا الدعوى، بحيث إذا تم 
قبل إحالتها يعترب سببًا يف حفظ الدعوى، أما إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى اجلزائية للمحكمة 
املختصة، فإن األثر املرتتب هو احلكم بانقضائها عماًل بنص املادة (6/4) من قانون الصلح اجلزائي.
يتضح مما تقدم أن مرشعنا الفلســطيني قد حدد آثار الصلح بقوة نص القانون دون الرجوع لرغبة 
املتصاحلــني يف حتديد اآلثار، حيث يرتتب عليه انقضاء الدعوى اجلزائية فيام لو تم أثناء نظرها من 
قبل املحكمة املختصة، بل أجاز املرشع الصلح بعد صدور احلكم وتنفيذ العقوبة، حيث رتب بقوة 
القانون أثر وقف تنفيذها برشط أن يدفع املتهم ثلثي احلد األقىص من مبلغ الغرامة املقررة للجريمة.
 ويف تقديرنــا أن مــرشع مل يوفق يف ترتيب هذا رشط، فكان من األفضل أن يعتمد عىل معيار ثابت 
يف حتديــد املبلغ عىل النحو الذي تبعه يف التصالح ولكن بأقل تقديرًا، ذلك الصلح يتصور فيه دفع 
مبلغ مايل عن كل شهر حبس، حيث ال يتعارض ذلك مع فلسفة الصلح وليس التصالح، سيام أن 
حتديــد املعيار بثلثي احلد األقىص املقرر للغرامة يضعنا يف إشــكاليات عدة عند التطبيق، حيث أن 

غالبية اجلرائم التي سوف تكون حماًل للصلح غري مقدر هلا غرامة، فكيف يتم احتساب ذلك؟؟
ويف اعتقادنــا بأن املرشع قد أجاز الصلح يف أي حالة كانت الدعوى عماًل بنص املادة (2/4) من 
قانون الصلح اجلزائي بقوهلا » للمجني عليه أو وكيله اخلاص ولورثته أو وكيلهم اخلاص وللمتهم أو 
وكيله اخلاص ولورثته أو وكيلهم اخلاص، إثبات الصلح احلاصل فيام بني املتهم واملجني عليه، أمام 
النيابة العامة أو املحكمة بحسب األحوال، يف أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صريورة احلكم 
باتــًا »، ألنه يدرك متامًا بأن الصلح يف جرائم األفراد ال يكون متاحًا يف مجيع األوقات، فقد يرفض 
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املجني عليه أو ورثته الصلح أثناء مبارشة الدعوى أمام النيابة العامة أو بعد إحالتها للمحكمة، يف 
حني تتم املوافقة بعد مرور وقت من وقوع اجلريمة بعد استقرار احلال وهتدئة النفوس.

ثانيًا: أثر الصلح عىل الدعوى املدنية:
باســتقراء نص املادة (4) من قانون الصلح اجلزائي يالحظ أن مرشعنا الفلســطيني مل يتناول أثر 
الصلح عىل الدعوى املدنية الناشــئة عن اجلريمة املتصالح فيها رصاحة كام نص عىل هذا األثر يف 
التصالح، مكتفيًا بنص يف الفقرة اخلامســة من النص املذكور بالقول » ال يؤثر الصلح ودفع الدية 
عىل أية حقوق مالية أخرى نص عليها القانون«، وقد يفهم من النص ضمنًا عدم امتداد أثر الصلح 

عىل الدعوى املدنية املتعلقة بالتعويض عن رضر اجلريمة.
ويف ظــل غياب النص عىل هذا األثر يف قانون الصلح اجلزائي ال يمكن القول أن صلح اجلاين مع 
املجني عليه، يعني به انقضــاء احلق املدين، وبالتايل إذا كان الصلح قد تم بعد رفع الدعوى املدنية 
أو أثناء نظرها، وجب امليض يف مثابرهتا أمام القضاء اجلزائي، أما إن كان الصلح قد تم قبل رفعها، 
فــال اختصاص للقضاء اجلزائي بنظرها، وإذا رفعت يف حالتهــا األخرية وجب احلكم فيها بعدم 

االختصاص، حيث يبقى االختصاص األصيل لنظر الدعوى املدنية هو القضاء املدين.

ثالثًا: أثر الصلح اجلزائي عىل السجل القضائي للمتصالح.
احلقيقة من املوضوعات اهلامة التي أثريت يف الواقع القضائي الفلسطيني بعد العمل بقانون الصلح 
اجلزائي، ما يتعلق باألثر القانوين هلذه الصلح حول ما إذ كان يسجل يف صحيفة املحكوم عليه حكم 
اإلدانــة الصادر بحق املتصالح بعد احلكم، خاصة وأن قانون الصلح اجلزائي ســمح بقبوله حتى 

بعد احلكم الباب.
يمكن القول أن األحكام القضائية تدون يف الســجل القضائي للمحكوم عليه عند اكتساهبا حجية 
االمر املقيض به، وبالتايل إذا صدر حكم بات فاألصل أن يســجل يف صحيفة املحكوم عليه، وهو 
احلكــم الذي تنقيض الدعوى اجلزائية به، األمر الذي جيعل أثر الصلح يف هذه احلالة منحرصًا عىل 

العقوبة وليس الدعوى التي تكون قد انقضت باحلكم البات وليس الصلح.
معطوفًا عىل ما تقدم يمكن القول ان احلكم البات قد يتضمن عقوبات عدة أصلية وتبعية وتكميلية، 
فــإذا كان أثر الوقف يمتد للعقوبة األصلية أو التكميلية، فمن املنطق أال يمتد للعقوبة التبعية نظرًا 
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لطبيعتها وفلســفتها الترشيعية، ولكن اإلشكالية املثارة يف هذا السياق جتد له تطبيقًا لدى املوظف 
املتصالح بعد احلكم البات وأثر صلحه عىل وظيفته، حيث أورد املرشع يف املادة (6/4) من قانون 
الصلح اجلزائي عبارة حتســم اجلدل بالقول » وتزول مجيع اآلثــار املرتتبة اجلزائية املرتتبة عليها »، 
وهــذا يعني أن املوظف الذي يتصالح بعد احلكــم الباب ال يرتب حجية إدانة أو آثار عىل وظيفته 
بقــوة القانون، ولو ال هذه العبارة لقلنا ترتب بعد احلكم البات، وإن كان يف تقديرنا من الصواب 

أن يكون أثر الوقف للعقوبة األصلية فقط.
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قانون العقوبات والتدابري البديلة رقم ) (
لسنة 2019
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التعليق عىل مرشوع قانون العقوبات والتدابري البديله رقم ) ( لسنة 2019 

إعداد املحامي الدكتور » حممد خري« عامر رشيف/ األردن

ُمقدمة 
املقصود ببدائل العقوبات السالبة للحرية  ) العقوبات املجتمعية ( 

تعــرف عقوبة اخلدمــة املجتمعية بأهنا تلك العقوبة التي تقوم عىل إلــزام اجلاين بالقيام بالعمل يف 
إحدى املؤسســات احلكومية لعدد معني من الســاعات خالل فرتة العقوبة سواء بصفة يومية أو 
لعــدد معني من األيام خالل أشــهر حيددها احلكم، وكذلك نمط العمل ونوعه الذي ســيقوم به 
أخذًا بعني اإلعتبار مهارات املحكوم عليه الفنية وقدراته الصحية والبدنية ومؤهالته العلمية التي 

يبينها ملف دراسة احلالة .
أو أهنا البديل الكامل أو اجلزئي عن العقوبات السالبة للحرية، حيث يتم إخضاع مرتكب اجلريمة 
ملجموعة من اإللتزامات ويكون اهلــدف منها هو التأهيل واإلصالح وإعادة اإلدماج اإلجتامعي 
وبالتــايل حتقق األغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة املجتمع ، وال يكون هدفها إيالم املحكوم 

عليه . 
أو أهنا عقوبات غري ماســة بحرية اجلاين وال بجسده، فهي بديلة عن عقوبة السجن املقّيد للحرية 

وعن أي عقوبة تؤدي لإليالم اجلسدي . 
ومن خالل هذا التعليق سنتناول عدة مواضيع وهي  النصوص القانونية التي نظمت بدائل اخلدمات 

املجتمعية يف كل من املرشوع الفلسطيني و القانون األردين ورشوط تطبيق العقوبات البديلة. 

أوالً :- النصوص القانونية التي تتضمن صور العقوبات املجتمعية 

 مرشوع قانون العقوبات والتدابري البديلة الفلسطيني 
نصــت املادة (1) من مرشوع قانون العقوبات والتدابري البديلة رقم (  ) لســنة 2019 عىل أنه (( 
للمحكمة اســتبدال عقوبة احلبس أو السجن يف احلاالت املنصوص عليها يف هذا القانون بواحدة 
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أو أكثر من العقوبات البديلة اآلتية :
العمل يف خدمة املجتمع ويكون بتكليف املحكوم عليه ، بالعمل لصالح إحدى اجلهات . 1

ذات النفــع العام دون مقابل ، وُيراعى يف هذا العمل توافقه مع مهنة املحكوم عليه - ما 
أمكن - وأال تزيد مدته عن سنة وبام ال جُياوز (45) ساعه عمل فعيل أسبوعيًا . 

اإلقامة اجلربية يف مكان حمدد وتكــون بإلزام املحكوم عليه بعدم مغادرة حمل إقامة حمدد . 2
أو نطــاق مكاين معني ( وتصدر من وزير الداخلية واألمــن الوطني تعليامت حُيدد فيها 
اإلجــراءات الالزمة لتنفيذ عقوبة اإلقامة اجلربية واحلــاالت واألوقات التي جيوز فيها 

للمحكوم عليه اخلروج من حمل اإلقامة اجلربية . 
حظر إرتياد مكان أو أماكن حمددة ويكون بإلزام املحكوم عليه بحظر ارتياد نطاق جغرايف . 3

معني ذي صلة باجلريمة و تصدر من وزير الداخلية واألمن الوطني تعليامت لتنفيذ عقوبة 
حظــر ارتياد مكان أو أماكن حمددة ، واحلاالت واألوقات التي جيوز فيها للمحكوم عليه 

ارتياد املكان أو األماكن املحظورة.  
التعهد بعدم التعرض أو اإلتصال بأشــخاص أو جهات معينة ، ويكون بإلزام املحكوم . 4

عليه بعدم التعرض ماديًا أو قوليًا أو غريها من أشــكال التعرض ، وبمنعه من اإلتصال 
والتواصل بأشخاص أو جهات ذات صله باجلريمة ، وذلك بأي وسيلة كانت . 

اخلضــوع للمراقبة اإللكرتونية ، ويكون بمراقبة حركــة وتنقل املحكوم عليه إلكرتونيًا . 5
بواحدة أو أكثر من وسائل امُلراقبة اإللكرتونية املًتاحة بوزارة الداخلية . 

حضور برامج التأهيــل والتدريب ويكون بإلزام املحكوم عليه باخلضوع لواحد أو أكثر . 6
من برامج التأهيل والتدريب يف املجاالت الطبية أو النفسية أو اإلجتامعية أو التعليمية أو 

احلرفية أو الصناعية لتقويم سلوكه . 
إصالح الرضر الناشئ عن اجلريمة ، ويكون بإلزام املحكوم عليه برد اليشء إىل أصله و/ . 7

أو جربه و/ أو التعويض عنه . 

 قانون العقوبات األردين )) نصت املادة )25( مكرر من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 
وتعديالته عىل ما ييل :
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اخلدمة املجتمعية هي إلزام املحكوم عليه بالقيام بعمل غري مدفوع األجر خلدمة املجمتع . 1
ملدة حتددها املحكمة ال تقل عن (40) ساعة وال تزيد عىل (200) ساعة عىل أن يتم تنفيذ 

العمل خالل مدة ال تزيد عىل سنة . 
املراقبة املجتمعية :- هي إلزام املحكوم عليه باخلضوع لرقابة جمتمعية ملدة حتددها املحكمة . 2

ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوات . 
املراقبــة املجتمعية املرشوطة باخلضوع لربنامج تأهيــل أو أكثر وهي إلزام املحكوم عليه . 3

باخلضوع لربنامج تأهيل حُتدده املحكمة هيدف لتقويم سلوك املحكوم عليه وحتسينه )). 
          وقــد تم إضافة هذه املــادة حتت عنوان )5( بدائل إصالح جمتمعية بموجب القانون رقم 

)27( لسنة 2017 . 

ونصت املادة )54 مكرر ثانيًا ( من قانون العقوبات ذاته :
للمحكمة بناء عىل تقرير احلالة اإلجتامعية وبموافقة املحكوم عليه فيام خال حالة التكرار . 1

أن تقيض بإحدى بدائل اإلصالح املجتمعيــة أو مجيعها عند احلكم بوقف تنفيذ العقوبة 
األصلية املحكوم هبا وفقًا ألحكام املادة (54) مكرر من هذا القانون . 

للمحكمة بناء عــىل تقرير احلالة اإلجتامعية إلغاء بدائل اإلصالح املجتمعية املحكوم هبا . 2
وتنفيذ العقوبة األصلية املحكوم هبا يف أي من احلالتني التاليتني :-

أ. عند إلغاء وقف التنفيذ وفقًا ألحكام املادة( 54 مكرر)  من هذا القانون . 
ب. إذا تعمد املحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل اإلصالح املجتمعية أو قرّص يف 

تنفيذها دون عذر تقبله املحكمة . 

ثانيًا :- خصائص العقوبات البديلة :
تتميز العقوبات البديلة أو ما يسمى باملجتمعية بعدة خصائص منها :

 شخصية العقوبة البديلة :
معنى هذه اخلاصية أن العقوبة البديلة ال جيوز توقيعها إال بحق الشخص الذي ارتكب اجلريمة أو 
ساهم فيها. فال تصيب العقوبة غري اجلاين الذي تثبت مسؤوليته عن اجلريمة دون غريه من الناس. 
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وتعترب العقوبات البديلة أكثر حتقيقًا ملبدأ الشخصية من العقوبات السالبة للحرية والتي ال يقترص 
مداها ونطاقها عىل املحكوم عليه بل قد تتعداه يف الكثري من األحيان إىل أفراد عائلته . 

 رشعية العقوبة البديلة :
يقصد برشعية العقوبة بشــكل عام، أن العقوبة ال بّد أن تكون ُمقررة بحكم القانون سندًا ملبدأ ال 
جريمــة وال عقوبة إال بنص، بمعنى أن املرشع هو الــذي حيدد ماهية العقوبات البديلة التي جيوز 
إســتبدال العقوبة األصلية هبا ، ونتيجة لذلك الجيوز للقايض أن يوقع عقوبة غري منصوص عليها 

يف القانون رصاحة ، كذلك ال حيق له أن خيرج عن احلدود املقررة بالنص القانوين . 
إال أنه جيب النظر إىل رشعية العقوبات البديلة بطريقة مرنة أي بمنح القايض السلطة التقديرية من 
خالل نص القانون بأن حيدد العقوبة البديلة التي تتناسب مع اجلريمة املرتكبة ومقدارها، ودراسة 

حال ووضع اجلاين وملفه اإلجرامي . 

 مساواة وعدالة العقوبات البديلة :
وال تكون العقوبات البديلة كذلك إال بتحقق أمرين :

األول : إذا كانت متناسبة مع خطورة اجلريمة ومع اخلطأ الذي ينسب إىل اجلاين .

الثــاين : و أن تكون العقوبة املنصوص عليها يف القانون تطبق عىل مجيع األفراد دون متييز أو تفرقة 
ودون النظر ملركزهم اإلجتامعــي ، فال جيوز تطبيق عقوبة بديلة ختتلف عن مثيلتها عن نفس 
اجلرم ، تبعًا للمنصب أو املركز اإلجتامعي، واملساواة يف العقوبة ال تتعارض مع السلطة التقديرية 
للقايض للمحكمة يف حتديد رشوطها وأحكامها تبعًا للظروف املحيطة بالواقعة اجلريمة وتبعًا 

لسرية املحكوم عليه وما يتناسب مع وضعه الصحي وقوة جسده .  

 قضائية العقوبة البديلة : 
فالعقوبــات البديلة تفرض بعد إجراء حماكمه عادلــة ، مُتكن اجلاين من إبداء دفاعه وإثبات براءته 
وتفنيد أدلة اإلهتام املوجهة إليه والدوافع الكامنة وراء ارتكابه جلريمته والتي يمكن أن تكون حمل 

إعتبار سواء عند حتديد القايض لنمط العقوبة البديلة أو ملدهتا . 
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ثالثًا  : رشوط احلكم بالعقوبة البديلة يف مرشوع العقوبات الفلسطيني  
جيوز طلب إســتبدال عقوبة احلبس أو الســجن من املحكوم عليه أو من املديرية العامة لإلصالح 
والتأهيــل كام جيوز للقايض أو لعضو النيابة العامة إلزام املتهم بواحدة من التدابري البديلة بداًل من 
احلبس االحتياطي،  ولكن للحكم بإحدى العقوبات البديلة املجتمعية يلزم توفر رشوط تتمثل  :- 

األول : أن ال تكون العقوبة تزيد عىل سنة . 
الثاين :إذا كانت العقوبة باحلبس ملدة تزيد عىل سنة وال تتجاوز ثالث سنوات أو السجن ملدة ال 
تزيد عىل مخس سنوات فيحكم بالعقوبة البديلة واملتمثلة باإلقامة اجلربية يف مكان حمدد إما 
لوحدها أو مقرتنــة بواحدة من العقوبات البديلة األخرى إذا تبنّي للمحكمة أن الظروف 
الشخصية أو الصحية للمتهم ال تسمح له بوضعه بالسجن وفقًا لتقارير طبّية يطلبها القايض 

أو يتم تقديمها من املتهم . 
 الثالث : إذا طلب املحكوم عليه من املحكمة التي أصدرت احلكم البات إستبدال عقوبة احلبس 
بعقوبة بديلة أو أكثر ، رشيطة أن ال تزيد العقوبة عىل سنة وتفصل املحكمة يف طلب املحكوم 

عليه بعد سامع أقوال النيابة العامة . 
 الرابــع : للمديرية العامة لإلصالح والتأهيل الطلب من املحكمة التي أصدرت احلكم البات، 
إســتبدال عقوبة احلبس أو السجن بواحدة من العقوبات البديلة أو أكثر ملدة تساوي باقي 
العقوبة أو جممــوع العقوبات املحكوم هبا رشيطة أن يكون املحكوم عليه قد أمىض نصف 
مدة العقوبة أو العقوبات املحكوم هبا ، وأن يكون املحكوم عليه حسن السرية والسلوك وأن 
ال ينتج عن إخالء سبيله خطر عىل األمن العام وأخريًا أن يكون قد أدى اإللتزامات املالية 
املحكوم هبا عليه من أية حمكمة خمتصة وتفصل املحكمة يف الطلب بعد ســامع أقوال النيابة 
العامة، ومما جتدر اإلشــارة اليه أنه جيب أن تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة مساوية ملدة 
العقوبة األصلية املحكوم هبا أو باقي املدة املحكوم هبا، أما يف حالة إصالح الرضر الناشئ 
عن اجلريمة، ويكون بإلزام املحكوم عليه برد اليشء إىل أصله و/ أو جربه و/ أو التعويض 

عنه فتقدر املحكمة املدة التي يتعني خالهلا تنفيذ العقوبة البديلة. 
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رابعًا : العقوبات البديلة يف قانون العقوبات األردين :
نصت املادة )25( مكرر من قانون العقوبات األردين عىل أنواع العقوبات البديلة و تتمثل يف ما ييل :

1- العمل ملصلحة املجتمع 
ويقصد هبذه العقوبة تكليف اجلاين القيام بالعمل يف أحد املؤسسات العامة لعدد معني من الساعات 
خالل فرتة العقوبة ، بحيث حُيدد احلكم الصادر طبيعة العمل الذي سيقوم به اجلاين واملؤسسة التي 

سيعمل هبا وعدد ساعات العمل . 
 يعترب هذا النــوع من أهم بدائل العقوبات وأكثرها فاعلية يف التطبيق ألنه جينب اجلاين مســاوئ 
مراكز اإلصالح والتأهيل واإلختــالط باملجرمني اخلطرين ، ومن خالل العمل ملصلحة املجتمع 

فإنه يكتسب مهنه يعتاش ويرتزق منها وتساعده عىل أن يكون فرد منتج يف املجتمع .   
ومما جتدر اإلشــارة إليه أنه يلزم عىل القايض عند إصداره مثل هذا النوع من العقوبة مراعاة أمرين 
األول، تناسب العمل مع القدرة اجلسدية للمحكوم عليه وتنسابه مع املكانة اإلجتامعية له بحيث 

ال حتمل يف طياهتا التجرب واإلذالل . 
والثاين تناسب العمل الذي يقوم به املحكوم عليه من حيث مدته ونوعه مع جسامة اجلريمة املرتكبة . 
وإذا استقرئنا األحكام الصادرة عن حماكم الدرجة األوىل/ جزاء نالحظ أهنا طبقت نص املادة (25 
مكرر ) من قانون العقوبات فقد جاء يف أحد القرارات رقم احلكم رقم 1018 لسنة 2020 - صلح 
جزاء شــامل عامن الصادر بتاريخ 2020-02-27 (( ....عماًل بأحكام املادة (1/54  مكررثاين

ًا) واملادة (1/25 مكرر) من قانون العقوبات إلزام املشــتكى عليه ******* بالقيام بخدمة 
جمتمعية ملدة أربعني ساعة لدى وزراة الشباب عىل أن يتم تنفيذها خالل مدة ال تزيد عىل سنة(( .

و كذلك تضمن يف أحد القرارات احلكم رقم 1347 لسنة 2020 - صلح جزاء غرب عامن الصادر 
بتاريخ 2020-02-27 (( ...... ولكون املشتكى عليهم غري مكررين باملعنى القانوين وفقًا ملا هو 
واضح من تقرير احلالة اإلجتامعية وحيث أبــدى املحكوم عليهم موافقتهم عىل تنفيذ عقوبة غري 
سالبة للحرية، تقرر املحكمة إلزام املشتكى عليهم بأداء خدمة جمتمعية ملدة 40  ساعة مضموهنا :
 بالنســبة للمشتكى عليه حممد القيام بعمل غري مدفوع األجر لدى وزارة األوقاف والشؤون 

واملقدسات اإلسالميه ولدى املديرية األقرب إىل مكان سكنه
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 بالنســبة للمشــتكى عليه مكافح بعمل غري مدفوع األجر لدى وزارة األوقاف والشــؤون 
واملقدسات اإلسالمية ولدى مسجد نزال الكبري

 بالنســبة للمشتكى عليه إســامعيل بعمل غري مدفوع األجر لدى وزارة األوقاف والشؤون 
واملقدســات اإلســالمية ولدى املديرية األقرب إىل مكان ســكنه وهي وزارة العمل /

مؤسسة تدريب مهني القويسمة
 بالنســبة للمشتكى عليه مجال بعمل غري مدفوع األجر لدى وزارة التنمية مديرية تنمية بيادر 

وادي السري)). 

2- املراقبة املجتمعية أو ما يسمى باإلختبار القضائي :- وهي إلزام املحكوم عليه باخلضوع لرقابة 
جمتمعية ملدة حتددها املحكمة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوات . 

وهــي إخضاع املحكوم عليه لرقابة جمتمعية ملدة حتددها املحكمة أي تقرير وضعه مدة معينة حتت 
إرشاف ورقابة جهات معينة، فإذا مضت هذه املدة وأوىف املحكوم عليه باإللتزامات املفروضة عليه 

فإن احلكم الصادر باإلدانة يعترب كأن مل يكن . 
أمــا إذا أخّل املحكوم عليه بالتزاماته خالل املدة يتم متابعة إجراءات املحاكمة واحلكم عىل اجلاين 
بالعقوبة. وهذه الرقابة هتدف إىل إصالح اجلاين وتأهيله ويعمل عىل إعادة دجمه يف النسيج املجتمعي 
بعيدًا عن ســلب حريته والزج به يف مراكز اإلصالح والتأهيل ، وهذا النظام جينب اجلاين وأرسته 

اآلثار السلبية التي قد تنتج عن وضعه يف مركز اإلصالح والتأهيل . 

3- املراقبة املجتمعية املرشوطة باخلضوع لربنامج تأهييل، ويتم بإخضاع اجلاين لعالج معني ) مدمني 
املخــدرات و الكحول ( أو العالج النفيس أو إلتحاقه بــدورة تأهيلية أو برنامج تطويري وتثقيفي 

مبني عىل أساس عالج سلوكي . 

4- إلسوارة اإللكرتونية ) املراقبة اإللكرتونية ( .
خطا األردن خطوة جديدة يف جمال إعتامد العقوبات البديلة، هبدف تطوير النظام القضائي، وذلك 
من خالل قرار إعتامد »اإلســوارة اإللكرتونية«، بدياًل من التوقيــف يف القضايا اجلنحية، يرتدهيا 

املشتكى عليه حول اجلزء السفيل من ساقه، لضامن إلتزامه أحكام القانون.
اإلسوارة اإللكرتونية وسيلة حديثة وبديل جّيد للتوقيف، خاصة يف بعض القضايا األقل خطورة 
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التي ال متّس األمن املجتمعي، بإعتبار أْن ليس كل القضايا تســتحق توقيف الشــخص يف مراكز 
اإلصالح والتأهيل، إضافة إىل جتنيب املوقوف االختالط  باملحكومني، وال ســيام أن بعضهم من 

أصحاب السوابق.
وهذه اإلسوارة تعترب رقابة تتم عن ُبعد بواسطة أجهزة إلكرتونية هبدف حتديد أماكن تواجد املحكوم 
عليه ضمن املنطقة املسموح له هبا يف حاالت حتديد اإلقامة ومدى التزامه برشوط وضوابط العقوبة 

املفروضة عليه . 
ويتم تطبيق هذا النظام عن طريق إلزام املحكوم عليه باإلقامة يف منزله أو حمل إقامته خالل ساعات 
حمددة يتم فيها متابعة الشخص اخلاضع للمراقبة إلكرتونيًا عن طريق وضع جهاز إرسال عىل شكل 
إسوارة يف أسفل ساقه بشكل يسمح ملركز املراقبة معرفة ما إذا كان املحكوم عليه موجودًا  يف املكان 

والزمان املحددين من قبل اجلهة القائمة عىل التنفيذ أم ال . 
وإن حاول املحكوم عليه إزالتها ُترَسل إشارة إىل مركز القيادة والسيطرة التابع ملديرية األمن العام 

ملعرفة موقعه وإبالغ أقرب دورية رشطة للوصول إليه واختاذ اإلجراءات الالزمة. 
ويســاعد هذا النظام املشتكى عليهم، عىل اإلستمرار يف القيام بأعامهلم بشكل معتاد، ما ال جيعلهم 

ضني لفقدان مصادر رزقهم أو خسارهتم ألعامهلم. معرَّ

خامسًا : املحكمة املختصة بنظر املنازعات املتعلقة بالعقوبات البديلة :
يف مرشوع قانون العقوبات والتدابري البديلة الفلسطيني لسنة 2019  فإن املحكمة التي أصدرت 
احلكم أو األمر بالعقوبة البديلة خمتصة بالفصل يف مجيع املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو 

إلغائها وإصدار مجيع القرارات واألوامر امُلتعلقة هبا وهلا عىل األخص النظر يف :- 
 األمر بتنفيذ العقوبة األصلية أو ما تبقى منها أو اإللزام بعقوبة بديلة أخرى يف حالة اإلمتناع 

عن تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو اإلخالل هبا خالل مدة تنفيذها . 
 األمر بتمديد املدة التي يتعني خالهلا تنفيذ العقوبة البديلة الواردة يف البند (7) من املادة (1) 

من هذا القانون .
 النظر يف التقارير امُلتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليها، وإختاذ ما تراه بشأهنا.

أما يف قانون العقوبات األردين فتكــون املحكمة املختصة هي املحكمة التي أصدرت احلكم 
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بالعقوبة البديلة عند إلغاء وقف التنفيذ وفقًا ألحكام املادة ( 54 مكرر)  من هذا القانون 
و إذا تعمد املحكوم عليه بعــد إخطاره عدم تنفيذ بدائل اإلصالح املجتمعية أو قرص يف 

تنفيذها دون عذر تقبله املحكمة. 

سادسًا :- حق املحكوم عليه بالتظلم بإلزامه بأحد العقوبات البديلة :
   مل ينــص املرشع األردين يف قانون العقوبات عىل حق املحكــوم عليه بالتظلم واالعرتاض 
عــىل إلزامه بأحد العقوبات البديلة، وحســًن فعل مرشعنا ذلــك أن القايض ال حيكم بأحد 
العقوبات البديلة إال بعد أخذ موافقة املحكوم عليه، بخالف املرشع الفلســطيني الذي منح 
احلق  للمحكوم عليه يف التظلم عىل إلزامه بأحد التدابري البديلة املنصوص عليها يف املادة (9) 
من هذا القانون للمحكمة التي قررت التدبري البديل أو لدى النيابة العامة بحسب األحوال 
، ويف حــال رفــض طلبه ( تظلمه ) فيكون له احلق يف تقديم تظلم جديد إذا مىض شــهر من 

تاريخ التظلم األول.
وإذا أخل املتهم بأي من رشوط التدابري البديلة أو امتنع عن تنفيذها فلعضو النيابة العامة أو للقايض 

األمر بتوقيفة . 

رأينا يف املوضوع 
نرى أن املرشع الفلســطيني أحســن صنعًا بالنص عىل العقوبات البديلة أو ما يســمى بالعقوبات 
املجتمعيــة ملا هلا من فوائد ، فبإلضافة ملا حتققــه العقوبات املجتمعية من إصالح وتأهيل ، وبالتايل 
تعزيز ثقة املحكوم عليه بنفســه واملجتمع بشــكل عام، باإلضافة إىل جتاوز كافة اآلثار الشخصية 
واإلجتامعية واإلقتصادية للعقوبات الســالبة للحرية مما يؤثر إجيابًا باحلد من اجلريمة بشكل عام ، 
كام أن العقوبات املجتمعية تعمل عىل املشاركة الفاعلة جلميع فئات املجمتع يف حتقيق غايات العدالة 

وجرب الرضر الناتج عن اجلريمة .
وإضافة إىل الفائدة سالفة الذكر فإن العقوبات البديلة أو العقوبات املجتمعية جيب األخذ هبا ملا حتققه 
من إعتبارات إقتصادية وإجتامعية  والتخفيف من إزدحام مراكز اإلصالح والتأهيل، وسنرشح كل 

إعتبار لتأييد املرشع الفلسطيني عىل األخذ هبا :
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أواًل :إعتبارات إقتصادية 
تعترب اإلعتبــارات اإلقتصادية أهم املربرات لتطبيق واألخذ بالعقوبات البديلة والتي منها إرهاق 
ميزانيــة الدولة نتيجة إزدحام مراكز اإلصالح والتأهيل واحلاجــة إىل توفري التكاليف املالية التي 
ترصف عىل املوقوفني أصحاب األحكام البســيطة مما يرهق خزينة الدولة ( خاصة إذا كانت هذه 
األحــكام قصرية املدة ) دون أن حتقق الفائدة املرجــوة من هذه العقوبات لذلك فإن األخذ بنظام 

العقوبات البديلة سيسهم يف التقليل من زيادة األعباء املالية. 
إضافة ملا ذكرناه آنفًا فإن تطبيق العقوبات األصلية تؤدي إىل خسائر مالية يتكبدها املحكوم عليهم 
وأفراد ُأرسهم بسبب عدم متكني املحكوم عليه من ممارسة عمله الذي ُيعترب مصدر دخل له وألرسته، 
وبتطبيق العقوبة الســالبة للحرية يؤدي إىل إفساد مثل هذه األعامل وأحيانًا فقداهنم هلذه الوظائف 

ومن ثم تعرضهم لضائقة مالية.
وإذا ما طبقنا نظام العقوبات السالبة للحرية فإن ذلك سينج عنه حتاًم تعطيل قدرات النزالء وإضاعة 
كبرية للطاقات والكفاءات التي ُيمكن االستفادة منها لو تم إخضاعهم لنظام العقوبات البديلة . 

ثانيًا : اإلعتبارات االجتامعية 
من آثار تطبيق العقوبات السالبة للحرية أهنا ُتؤدي إىل عزل املحكوم عليه عن جمتمعه و عن أرسته 
وأقاربــه، وينتج عن ذلك إجياد حالة فتور بينه وبني أرستــه وعائلته قد تصل إىل القطعية، كذلك 
نظــرة أفراد املجتمع أقارب املحكوم عليه ألرسته  نظرة إجرامية مما يؤدي لعدم خمالطة هذه األرس 

أو التعامل معها مما يرتتب عليه خلل إجتامعي واضح يشعرهم بالنقص و اإلهانة . 
كذلك ينتج عن تطبيق العقوبات الســالبة للحرية إىل عزل املحكــوم عليه عن جمتمعه وعاداته و 

تقاليده وخمالطة أشخاص آخرين يمكن أن تؤدي اىل إفساد أخالقه .  
إضافة إىل اآلثار الســلبية فإننا نضيف أن العقوبات السالبة تؤدي إىل التفكك األرسي، فكثريًا من 
الزوجات يطلّبن الطالق نتيجة سجن زواجهن ، كذلك ينتج عن غياب أحد الوالدين ترشد األوالد 

ودفعهم إلرتكاب الرذيلة. 
ومما يؤثر عىل املحكوم عليه أنه بعد إهناء عقوبته واإلفراج عنه، ال يتمكن من إجياد عمل ، بســبب 

نظرة املجتمع له و ألسبقياته . 



245

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

ثالثًا : إزدحام مراكز اإلصالح والتأهيل 
يتزايد كل يوم وساعة أعداد نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل ، ويؤدي هذا اإلزدحام وكثرة األعداد 

وخاصة إذا كانت التهوية رديئة وتدين مستوى النظافة إىل إصابة النزالء بأمراض . 
ويرتتب عىل هذا اإلزدحام رصاعات ومشاحنات ومشاجرات تؤدي إىل العنف وتنتهي باالنتحار 

أو بالقتل . لكل هذه األسباب يوجب إجياد بدائل للعقوبة األصلية .
هلذه األسباب ندعو املرشع الفلسطيني بالنص واألخذ بالعقوبات البديلة أو املجتمعية، ومما ال شك 

به أنه يلزم لتطبيق العقوبات البديلة أو املجتمعية حتقق الرشوط اآلتية :  
النــص عليها ترشيعيًا نصًا حمددًا واضحًا متضمنــًا احلد األعىل و األدنى ملدهتا باإلضافة . 1

لفرتة التنفيذ. 
النص عىل اإلطــار العام للجرائم املعاقب عليها قانونًا بالعقوبات املجتمعية والتي غالبًا . 2

ما تكون باجلنح البسيطة دون اجلنايات . 
النص عىل حكم خمالفة تنفيذ العقوبات املجتمعية . . 3
صريورة حكم العقوبات املجتمعية قطعيًا . . 4
أن يكون املحكوم عليه من الفئة قليلة اخلطورة اجلرمية أو من فئة األحداث . . 5
حضور املحكوم عليه ورضاه بالعقوبات املجتمعية قبل النطق هبا، فهي أقرب من اإلتفاق . 6

الرضائي ما بني القايض واملحكوم عليه . 
وقد نص املرشع الفلسطيني عىل عقوبات وغرامات عىل كل حمكوم عليه هترب أو أخّل بتنفيذ أي 
من العقوبات أو التدابري البديلة، أو ســاعد شخصًا عىل اإلخالل أو اهلرب من تنفيذ عقوبة بديلة 
أو تدبــري بديل، أو كل من كلفّته اجلهة امُلختصة بمتابعة تنفيذ أي من العقوبات أو التدابري البديلة 
وأخّل بمتابعتها ولو الحظنا أن عقوبات بعض هذه اجلرائم قد تكون ســتة أشهر أو سنتني حبس 
ومع ذلك أجاز القانون يف املرشوع إســتبدال هذه العقوبات بالعقوبات البديلة، فنأمل من املرشع 
الفلسطيني تعديل هذه املادة بعدم إجازة تبديل هذه العقوبات بالعقوبات البديلة، ألن النص عىل 
إستبدال هذه العقوبات بالعقوبات املجتمعية ال حيقق الردع واإلصالح وخاصة أن املحكوم عليه أو 
الذي ساعده يكون قد أرتكب جرمًا ، فندعو املرشع  الفلسطيني النص عىل عقوبة احلبس والغرامة 

املالية مع عدم جواز إستبداهلا . 
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التعليق عىل مرشوع قانون العقوبات والتدابري البديلة رقم )  ( لسنة 2019م

الدكتور عديل نصار/غزة

توطئة:                                                                                     
لقد استوجب توجه السياســية اجلنائية احلديثة اعتامد مجلة من التدابري املرتبطة بإصالح املذنب ال 
معاقبته من أجل العقاب فقط، وال يمكن أن يتأتى هذا الطرح إال من خالل تبني سياســة عقابية 
بديلة عن احلبس قصري املدة، والذي أظهر قصورًا وعيوبًا عديدة جتاوزت يف كثري من األحيان مزاياه.
 وتعرف العقوبات البديلة بأهنا: »عقوبــة يقرها املرشع، وحتكم هبا املحكمة عىل من يثبت اقرتافه 
الفعل اجلرمي أو مسامهته فيه بناًء عىل سلطتها التقديرية، لتكون بدياًل عن العقوبة السالبة للحرية 
قصــرية املدة، إذا ما رأت املحكمة أهنا حتقق غاية العقوبة األصلية يف الردع العام والردع اخلاص، 

وتؤدي وظيفتها يف التهذيب واإلصالح«.
 وتظهر أمهيتها من خالل اعتبارها تشكل بدياًل فعليًا وإجيابيًا نسبيًا للمذنب حتى يتمكن من قضاء 
عقوبته يف ظروف تنأى به عن  حميط السحن وغياهبه اإلجرامية، مع إسهامه يف النفع العام للمجتمع.

 وختتلف األشــكال النــي تتخذها العقوبة البديلة من ترشيع إىل آخر، فقد تكون يف شــكل عمل 
لصالح النفع العام بدون مقابل، أو الغرامة أو الرقابة القضائية وااللكرتونية أو اإلفراج الرشطي، 
لذا تتجه جهود املرشع اليوم إىل البحث عن أفضل وسيلة لتفادي العقوبات السالبة للحرية، نظرًا 

لزيادة عدد املسجونني.
وقد تبني املرشع الفلسطيني منذ قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م النافذ يف قطاع غزة سياسة 
استبدال العقوبة، ونجد ذلك جليًا يف نص املادة (42) املتعلقة بصالحية املحكمة يف ختفيف العقوبة 
أو تبديلها أو فرض العقوبات املتعارف عليها، ويف الوقت احلايل دأب املرشع مؤخرًا إىل سن قانون 
العقوبات البديلة والذي هيدف إىل التخفيف من االختناق الذي تشهده مراكز اإلصالح والتأهيل 
(السجون)، وتدعياًم لسياسة اإلصالح والتأهيل التي نادت هبا حركة الدفاع االجتامعي احلديث. 
فالقانون هيدف إىل وضع ترشيع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابري البديلة يف املواد اجلنائية وحتديد 
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هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات املختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية يف 
السياسات العقابية الفعالة يف ردع املجرمني وإدماجهم كمواطنني صاحلني يف املجتمع مع تأهيلهم 
نفسيًا ومعنويًا واجتامعيًا، كام هيدف إىل حتقيق مبدأ تفريد العقاب يف الفكر اجلنائي والعقايب متاشيًا 

مع السياسة العقابية احلديثة من جهة ومع املواثيق والعهود الدولية من جهة أخرى.
إن العديد من الدول، ويف ســبيل تطوير العقوبات واإلجــراءات اجلنائية، أصدرت قانونًا يتناول 
»العقوبات والتدابــري البديلة«. وهذه التدابري البديلة الغرض منها أن حتل حمل عقوبة »الســجن 
واحلبس« وهي متعددة وتشــمل: العمل يف خدمة املجتمــع، اإلقامة اجلربية يف مكان حمدد، حظر 
ارتياد مكان أو أماكن حمددة، التعهد بعدم التعرض أو االتصال بأشخاص أو جهات معينة، اخلضوع 

للمراقبة اإللكرتونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، إصالح الرضر الناشئ عن اجلريمة. 
ويف هذا الصدد نود اإلشارة إىل أن فقه وفلسفة العقوبة اجلنائية ال تبحث عن االنتقام أو التشفي ممن 
ارتكب اجلرم ولكن هتدف أساســاً لإلصالح والتأهيل والتدريب ليعود مرتكب اجلريمة شخصًا 

صاحلًا ملجتمعه ولنفسه، واإلصالح من أهم أهداف العقوبة.
 ومما ال شــك فيه، أن العمــل يف خدمة املجتمع كبديل للعقوبة من اخلطــوات املميزة؛ ألهنا متنح 
مرتكــب اجلريمة الفرصــة للتآلف والتصالح مع جمتمعــه، وذلك بالقيام بخدمــة أو بخدمات 
 تعــود بالنفــع عىل املجتمع يف البدايــة وأيضًا تعود له شــخصيًا بصفته جزءًا مــن هذا املجتمع.

وخدمة املجتمع تتمثل يف عدة طرق يتم حتديدها لاللتزام بتنفيذها وفق املطلوب.
 ومهام كانت اخلدمة بسيطة إال أن نفعها للمجتمع مبارش ويعود بآثار معنوية ومادية وجمتمعية. وهذا 
خيلق نوع من الرتابط بني املجتمع ومرتكب اجلريمة؛ ألنه سيشــعر أنه غري منبوذ وغري مكروه، بل 

أن جمتمعه منحه الفرصة خلدمته وسنده وفق طاقته ومعرفته.
 ومما ال شك فيه أن هناك من املحكوم عليهم يمكن االستفادة من خرباهتم يف جماالت الكمبيوتر أو 
األمور الفنية أو اإلدارية أو غريها؛ ألن مثل هذه التخصصات قد تكون متوفرة لدهيم ويبدعون يف 
تنفيذها. وعرب هذا املنفذ تســتفيد الرشكات وكل املجتمع. وأيضًا يف عدة حاالت، قد يستطيع من 
صدرت ضده العقوبة القيام بإصــالح الرضر وجربه للحد املقبول للطرف املترضر، فلامذا يقيض 

جزء ولو يسري من عمره خلف القضبان بعيدًا عن أرسته وجمتمعه.
إنَّ حتقيــق العدالــة والردع لآلخرين أمــر هام وحيوي حلاميــة املجتمع، ولكــن هناك حاالت 
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تستدعي مســاعدة الشــخص »املجرم« وتأهيله ليعود ملجتمعه، ويف هذا إصالح وإعادة اجلميع 
حلضن املجتمــع والعمل عىل فائدته. ولتحقيــق هذا، جيوز للقايض عند احلكــم بعقوبة احلبس 
 أن يســتبدهلا بعد حتديد مــدة احلبس بعقوبــة بديلة أو أكثر مــن املنصوص عليهــا يف القانون.

وأيضــا جيوز، لكل حمكوم عليه باحلبس أو باإلكراه البــدين أن يطلب من قايض تنفيذ العقاب أن 
يستبدل بتنفيذ عقوبة احلبس أو اإلكراه البدين، عقوبة بديلة أو أكثر من املنصوص عليها يف القانون، 
ويفِصل قايض تنفيذ العقاب يف الطلب بعد سامع أقوال النيابة العامة. وجيوز أيضًا للمديرية العامة 
لإلصالح والتأهيل أن تطلب من املحكمة أْن يستبدل بالعقوبة األصلية املحكوم هبا، عقوبة بديلة أو 
أكثر ملدة تساوي باقي العقوبة أو جمموع العقوبات املحكوم هبا. مع العلم أن ذلك يتم إذا توافرت يف 
املحكوم عليه بعض االشرتاطات، من ضمنها أن يكون قد أمىض نصف مدة العقوبة أو العقوبات 
املحكوم هبا، أن يكون حسن السرية والسلوك، أال يكون يف اإلفراج عنه خطر عىل األمن العام، وأن 
يكون قد أدى االلتزامات املالية املحكوم هبا عليه من املحكمة اجلنائية ما مل يكن من املستحيل عليه 
 الوفاء هبا. ويف مجيع األحوال، يفصل قايض تنفيذ العقاب يف الطلب بعد سامع أقوال النيابة العامة.

إنَّ اســتبدال العقوبات وفق اإلطار القانوين املبني أعاله، له مزايا ال حرص هلا وبدون أي أرضار، 
وهناك من يقول أن ترتيب بدائل العقوبة يقفل باب »الرش« أمام الكثري من الشباب ألن جمرد دخوهلم 
يف الســجن قد يعني إضافة شــخص جديد لقائمة مرتادي اإلجرام ومرتددي السجون؛ ألن فرتة 
البقاء األوىل قد تفتح الذهن اإلجرامي وامللكات اإلجرامية التي ربام يســتهوهيا وجتد عنده القبول 
بسبب النصائح اخلطرية التي وجدها داخل جدران السجن. وقفل هذا الباب مفيد ومريح ويعود 

بالفائدة لكل املجتمع وفق أحكام القانون واملامرسات القضائية السليمة. 

 وبالنظر إىل قانون العقوبات والتدابري البديلة رقم )3( لسنة 2019 نجد ما ييل:

أواًل: تسمية هذا القانون بمسمى »العقوبات والتدابري البديلة«.
تثري هذه التســمية لدى كثري من القانونيني عدة تســاؤالت تضعهم يف حرية من أمرهم، فهل هذه 
التســمية كان املقصود منها استعامل مسمى العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية؛ لتحتفظ 
باجلانب العقايب مع إحداث بعض التغيريات يف نوعيتها وطبيعتها. أم أن هذه التسمية جاءت كبديل 
عن الســجون. أم جاءت هذه التسمية كعقوبات للنفع العام. أم كان قصد املرشع يتجه يف إضافته 
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عبــارة (والتدابري البديلة) لينفي عنها البدائل املقرتحة للطابع العقايب؛ وبالتايل يكون ذلك امتدادًا 
للتدابري االحرتازية.  

إن الناظر هلذا القانون جيده وبكل رصاحة قد جعل العقوبات البديلة التي نص عليها يف املادة (1) 
كبديل للعقوبة األصلية وذلك يتضح جليًا يف املواد من (-1 8)، يف حني أنه اعترب التدابري البديلة 
هــي بديل للحبس االحتياطي وذلك بدليل الفقرة (أ) من املــادة (9) والتي نصت: »للقايض أو 
لعضو النيابة العامة بحســب األحوال إلزام املتهــم بواحدة أو أكثر من التدابري البديلة التالية بداًل 

من احلبس االحتياطي: ......«.
ويبقى السؤال؛ ما دام املرشع قد اعترب التدابري البديلة هي بدياًل عن احلبس االحتياطي فقط، فلامذا 
مل يقم بتســميتها باســم يباعد هذا اللبس كـ (التدابري غري احلبسية) أو (التدابري غري االحتجازية)، 
وذلك لتمييزها عن بدائل التدابري االحرتازية التي متثل جمموعة من اإلجراءات التي يقررها القانون 
ويوقعها عىل من تثبت خطورته اإلجرامية بقصد مواجهة هذه اخلطورة. وبالتايل خيتلط األمر عىل 
كثــري ممن هلم صلة بالقانون بأن التدابري البديلة ما هي إال بدائل أرادها املرشع عن جمموعة التدابري 
االحرتازية املنصوص عليها يف القوانني العقابية، ال سيام وأن كليهام (العقوبة والتدابري االحرتازية) 

يتطلبان تدخاًل قضائيًا لتوقيعهام.

ثانيًا: التعليق عىل املادة )1( والتي نصت عىل: »للمحكمة اســتبدال عقوبة احلبس أو الســجن يف 
احلاالت املنصوص عليها يف هذا القانون ، بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة اآلتية: .......«.

ال أدري هنا ما الذي أراده املرشع من تعمده إلفراد عقوبة احلبس أو السجن، وكأّن املرشع العقايب 
يف قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م النافذ يف قطاع غزة والذي يعترب املرجع األساس للقوانني 

العقابية يف غزة، قد قام هبذه التفرقة!
مل يقم املرشع العقايب يف قانون العقوبات رقم74 لســنة 1936م بإفراد لفظة »الســجن« بتاتًا ال يف 
املادة (37) منه واملتعلقة بأنواع العقوبات، وال حتى -عىل سبيل الصدفة- يف باقي مواد هذا القانون 
واملكونة من 391 مادة، إنام درجت التســمية الوحيــدة فقط عىل لفظة »احلبس« كأحد العقوبات 

السالبة للحرية بغض النظر عن تسميتها يف النسخة اإلنجليزية هلذا القانون.
ومن هنا يمكن لنا اســتنتاج أن املرشع العقايب يف قانون العقوبات 74 لسنة 1936م قد اعترب مجيع 
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أنواع اجلرائم (جناية- جنحة- خمالفة) هي جرائم تســتوجب عقوبة احلبس وفقًا ملدة هذا احلبس 
النابع من جسامة كل جريمة حدة.

ومما ال جيب نسيانه أن معظم القوانني العقابية التي حافظت عىل استخدام مصطلح السجن كانت 
تقصد هبا دائاًم العقوبة السالبة للحرية الصادرة بناًء عىل قرار حمكمة يف جرائم اجلنايات، ومل تستخدم 
تلك القوانني مصطلح احلبس كمرادف ملصطلح السجن، ولكن بعض الترشيعات عندما تستخدم 
مصطلح احلبس كانت تقصد به إما الفرتة الزمنية التي تســلب  فيها حرية املتهم قبل املحاكمة (أي 
يف فرتة التحقيق)، ويطلق عىل املكان الذي تسلب فيه احلرية يف تلك (احلراسة)، وإما أن توقع هذه 

العقوبة عىل جرائم اجلنح واملخالفات.
إذن يبقى الســؤال هنا: ما غرض املرشع الفلسطيني من عطفه عقوبة السجن عىل عقوبة احلبس يف 

املادة (1) من قانون العقوبات والتدابري البديلة؟
بداية نجد أن معظم القوانني العقابية التي صدرت عن املجلس الترشيعي يف غزة بعد فرتة االنقسام، 
جاءت العقوبات السالبة للحرية فيها ترتاوح ما بني عقوبتي احلبس والسجن (انظر عىل سبيل املثال 
قانون املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 2013م)، ولكن دون حتديد مدة كل عقوبة منهام، وكأّن 
املرشع تعامل مع هاتني العقوبتني باعتبار أهنــام موجودتان وحمددتان من قبل يف القوانني العقابية 
النافذة يف قطاع غزة، وهذا إن دل فإنه يدل عىل عدم االنســجام والتقارب ما بني قانون العقوبات 
»األم« رقم 74 لســنة 1936م وبني تلك القوانني؛ األمر الذي خيلق ارتباكًا يف العبارات واملفاهيم 

القانونية لكل من القارئ واملطبق هلذه القوانني.
وقد يقول قائل إن اهلدف أو الغاية من أن املرشع يف املادة (1) من قانون العقوبات والتدابري البديلة، 
حينام ذكر اللفظتني (حبس وســجن) إنام كان غرضه األســايس يتعّدى قانون العقوبات 74 لسنة 
1936م إىل القوانني األخرى التي قام بسنها الحقًا وأفرد فيها هاتني اللفظتني، ولكن يبقى السؤال: 
كيف يتحقق ذلك الفرض ومل يورد هلام املرشع تعريفًا وحتديدًا ملددمها من قبل. وماذا أيضًا بخصوص 

قانون العقوبات 74 لسنة 1936م الذي مل ُيذكر فيها لفظة »سجن« البّتة؟
وقــد يتبادر آلخرين أن لفظة »حبس« إنام أراد هبا املرشع احلبس االحتياطي أو التوقيف يف مرحلة 
التحقيق، وهنا نود القول أنه غني عن البيان بأن احلبس االحتياطي أو التوقيف ليس بعقوبٍة توقعها 
سلطة التحقيق، وإنام هو إجراء احتياطي ال ُيتخذ إال إذا كان اختاذه قد ُقصد منه مصلحة التحقيق، 



251

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

فاختاذه جيب أن  يكون باعتداٍل ودون إرساٍف يف استعامله.
والقول بأن التوقيف ليس بعقوبة ُيناط اختاذه إىل النيابة العامة يعني أنه ذو طبيعٍة قانونية خمتلفة عن 
العقوبة الســالبة للحرية التي حتكم هبا املحكمة بعد ختام مرحلة املحاكمة، كام أن بدائل التوقيف 
ختتلــف يف الغاية والطبيعــة القانونية عن العقوبات والتدابري البديلــة التي قد تقيض هبا املحكمة 
وتستبدهلا بالعقوبة األصيل.  فغاية األخرية حتقيق تكامل وظائف العقوبة والتخفيف قدر اإلمكان 
من حدة احلبس قصري املدة وصواًل إىل غايٍة أسمى تتمثل بتهذيب املحكوم عليه وتقويمه، يف حني 
أن بدائــل التوقيف ال هتدف إىل حتقيق هذه الغايات، وإنــام تتقرر يف حال زوال مربرات التوقيف 

ذاته، وبالتايل فهي ال حتمل جممل اخلصائص القانونية التي حتملها العقوبة البديلة.
كام أن عبارة (للمحكمة استبدال العقوبة) الواردة يف املادة (1) من قانون العقوبات والتدابري البديلة 
تدل بشــكل ال يقبل التأويل أن العقوبة املســتبدلة هي عقوبة صادرة عن حمكمة مشكلة بموجب 

القانون كانت قد قضت يف ارتكاب جرم ما بعقوبة سالبة للحرية سواء أكانت حبسًا أم سجنًا.
وهذا مــا أكدته أيضًا  املادة (2) من ذات القانون حني إيرادها عبارة (يكون للمحكمة اســتبدال 

العقوبة املشار إليها ....).
وبالتايل نســتطيع إخراج احلبس االحتياطــي من لفظة »حبس« الواردة يف املــادة (1) من قانون 
العقوبات والتدابري البديلة، ال ســيام وأن املادة (9) من ذات القانون جاءت معاجلة ملسألة احلبس 
االحتياطي وحمددة للتدابري البديلة عنه بشــكل مستقل، حيث نصت الفقرة األوىل منها: »للقايض 
أو لعضو النيابة -بحســب احلال- إلزام املتهم بواحدة أو أكثر من التدابري البديلة التالية بداًل من 

احلبس االحتياطي: -1 .....«.

ثالثًا: التعليق عىل املادة )2(، )3(، )4( من قانون العقوبات والتدابري البديلة.
املالحظ أن املرشع يف املادة (2) واملادة (3) من هذا القانون، قد ربط استبدال العقوبة بقرار احلكم 
الصادر عن املحكمة ال بالعقوبة املقررة عىل اجلريمة املعينة، وذلك بقوله يف الفقرة األوىل: »عند احلكم 
بعقوبة احلبس .....« وهذا يقودنا إىل أن القايض يستطيع النزول بأي عقوبة مقررة يف القانون إىل ما 
دون احلد األدنى إذا ما استخدم القايض - مثاًل- أّي من الظروف القضائية املخففة، ومن ثم يستطيع 
بعد ذلك أن يستبدهلا بأي عقوبة بديلة من تلك التي نص عليها قانون العقوبات والتدابري البديلة.
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   وهنا يتولد اخلوف من عدم إعامل القايض لسلطته التقديرية وفقًا للضوابط املوضوعية    املتعلقة 
بامديات اجلريمة والصفة غري املرشوعة. فيصبح النزول بالعقوبة املقررة خاضعًا ملعايري خاصة غري 
مبنية عىل أســس وضوابط موضوعية كاملتعلقة بجســامة املساس باملصلحة املحمية، واآلثار التي 
تولدها اجلريمة بعد متامها، والعالقة بني املتهم واملجني عليه، ومن ثم ُيصار إىل استبدال هذه العقوبة 

بإحدى العقوبات البديلة املنصوص عليها يف قانون العقوبات والتدابري البديلة.
 فلو افرتضنا أن أحد املحكوم عليه قد أدين بجريمة من نوع جنحة عقوبتها مثاًل أكثر من سنة وال 
تتجاوز الثالث سنوات، فيستطيع القايض هنا النزول هبذه العقوبة إىل سنة أو أقل، ومن ثم يصبح 
يف مقدوره إعامل القواعد العامة املنصوص عليها يف الفقرة (1) من املادة (2) من قانون العقوبات 

والتدابري البديلة.
وكذلك لو أدين أحدهم بجناية عقوبتها الســجن مدة تزيد عن مخس سنوات، وحني احلكم عليه 
قام القايض بالنزول يف تقريره للعقوبة إىل احلد األدنى أو أقل مثاًل، فهنا يســتطيع القايض استبدال 

العقوبة وفقًا لنص الفقرة (2) من املادة (2) من قانون العقوبات والتدابري البديلة.
- ال أدري ما هي احلكمة الترشيعية يف املادة )3( من هذا القانون، والتي جعلت من حق الشخص 
الذي حكم عليه باحلبس مدة سنة هو فقط من يستطيع أن يطلب من املحكمة التي أصدرت احلكم 
البات استبدال عقوبته األصلية املحددة بسنة، بعقوبة بديلة من تلك التي نص عليها هذا القانون، 
بينام مل نجد يف هذا القانون ما يعطي نفس احلق ملن جتاوزت أحكامهم مدة السنة؟ وجعلت أمرهم 
معلقًا بطلب من املديرية العامة لإلصالح والتأهيل بعد توافر رشوط معينة نصت عليها املادة (4) 

من بينها أن يكون املحكوم عليه قد أمىض نصف العقوبة أو العقوبات املحكوم هبا. 
فلو افرتضنا أن شــخصًا حكم عليه بعقوبة أصلية مدهتا ســنة فقط، فإن هذا الشخص يستطيع أن 
يتقدم بطلب للمحكمة الســتبدال هذه العقوبة وفقًا لنص املادة (3)، بينام الشــخص الذي حكم 
عليه مثاًل باحلبس ســنة ويومني أو ســنتان، -ومل تطبق عليه املحكمة أحكام الفقرة (2) من املادة 
(2) املتعلقة بصالحيات املحكمة يف استبدال العقوبة-، فإنه سيصار إىل زّجه يف غياهب السجون 
إىل أن يميض فيها ســتة أشهر ويوم واحد للمثال األول وسنة كاملة للمثال الثاين )وهي هنا نصف 
العقوبــة األصلية املقررة( ومن ثم ينتظر مــن املديرية العامة لإلصالح والتأهيل التقدم للمحكمة 
التي أصدرت احلكم باســتبدال ما تبقى له من مدة بإحدى العقوبات البديلة أو أكثر من تلك التي 
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نص عليها هذا القانون يف املادة (1).
- ال أعلم ما هو قصد املرشع -إن مل يكن ســهوًا- ما ذكره يف ذيــل الفقرة رقم )3( من املادة )4( 
حني ذكره عبارة: (القانون رقم 6 لســنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل) فقط، ثم قيامه 
ثانية يف املادة (14) من ذات القانون بتذييلها بعبارة: (القانون رقم 6 لســنة 1998م بشأن مراكز 

اإلصالح والتأهيل وتعديالته). 
- وعىل صعيد متصل نجد أن املادة )14( ذاهتا قد وقعت يف خطأ َساَعة إحالتها ما مل يرد بشأنه نص 
يف هذا القانون إىل القانون رقم 6 لســنة 1998م بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل وتعديالته، ثم إىل 
أية قوانني أخرى. وكأن قانون مراكز اإلصالح والتأهيل هو القانون العقايب األساس الذي انبثقت 
منه اجلرائم والعقوبــات ونيس املرشع هنا أن قانون مراكز اإلصالح ما هو ترشيع من الترشيعات 
اجلزائية اخلاصة الذي يمكن االستناد عليه بعد استنفاد القوانني العقابية األساسية بشقيها املوضوعي 
واإلجرائي، ثم ما هو قصد املرشع من عطفه عبارة ( وأية قوانني أخرى) عىل قانون مراكز اإلصالح 

والتأهيل؟
فاألصل أن حييل املرشع ما مل يرد بشــأنه نص إىل القوانني العقابية الســارية ثم يعطف ما شاء من 
القوانني عليها؛ فهنا يفهم من عطفه أن عبارة ( أية قوانني أخرى) هي أية قوانني ذات عالقة بقوانني 
العقوبات املوضوعية واإلجرائية ســواء كانت هذه القوانني قوانــني عقوبات تكميلية أو قوانني 
عقوبــات خاصة، أما أن يبــدأ اإلحالة إىل ترشيعات جزائية خاصة ثــم يعطف عليها (أية قوانني 
أخرى) فهذا جيايف الصياغة والصنعة القانونية السليمة. وهذا ما أكده املرشع ذاته يف نص املادة (8) 
رة قانونًا للعقوبة  من قانون العقوبات والتدابري البديلة: »ترسي عىل العقوبة البديلة األحكام املقرَّ

األصلية للجريمة، وال خُيلُّ توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية«.
فبام أن األحكام املقررة للعقوبة األصلية للعقوبة هي ذاهتا التي ترسي عىل العقوبة البديلة، فإن هذا 
يعنــي أن القانون الكفيل هبذه األحكام هو قانــون العقوبات ابتداًء وليس قانون مراكز اإلصالح 

والتأهيل.
- نرى أن الفقرة )6( من املادة )1( القانون قد أوضحت املقصود بالعقوبة البديلة املقررة وأناطت 
متابعة برامج التأهيل والتدريب وإجراءات املتابعة لتنفيذها إىل وزير الداخلية واألمن الوطني وفقًا 
ملا جاء يف نص املادة (6) من ذات القانون، وإىل حني صدور تعليامت بشــأهنا من وزير العدل وفقًا 
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للفقــرة (1) من املادة (12)، فإنه وقبل ذلك يلــزم وجوب التأكيد يف ذات النص عىل أال ينطوي 
ذلــك التأهيل أو التدريب عىل إجراء جتارب طبيــة أو عقلية عىل املحكوم عليه أو تعرضه ملخاطر 
جسمية أو عقلية وفقًا ملا ورد يف الفقرة (8) من البند (3) من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا 
للتدابري غري االحتجازية ( قواعد طوكيو). وعليه؛ فإننا نتفق ومن حيث املبدأ من نص الفقرة (6) 
من املادة (1)، ويستحســن إضافة حكم إىل ذات املادة مفاده وجوب أال ينطوي تأهيل أو تدريب 
املحكوم عليه عىل إجراء جتارب طبية أو عقلية عىل املحكوم عليه أو تعرضه ملخاطر جسمية أو عقلية.

م  مه؛ احلق يف تقديم تَظلُّ رابعــًا: الفقرة )2( من املادة )10( نصت عىل: »للمتهم يف حالة ُرفض تَظلُّ
م«. َظلُّ جديد بعد ميض شهر من تاريخ رْفض التَّ

جاءت هذه الفقرة معاجلة ملســألة غاية يف األمهية تتمثــل يف حق املتهم التظلم للمرة الثانية -لدى 
اجلهات املختصة سواء كانت املحكمة أم النيابة بحسب األحوال- عىل أي من التدابري البديلة التي 
كانت قد فرضت عليه بموجب املادة (9)، وألزمته بأن يقوم بتقديم هذا التظلم (الثاين) بعد ميض 
شهر من تاريخ رفض التظلم األول، وهذا أمر قد يبدو مجياًل للوهلة األوىل، إال أنه وبعد الفحص 
الدقيــق له جتد أن املرشع مل يتحدث عاّم نتج عنه هذا التظلم (أي التظلم الثاين) ســواء بقبول هذا 
التظلم وانتهاء املتهم من سلوك هذا الطريق ثانية، أو برفض هذا التظلم (أي التظلم الثاين) وإقفال 
باب التظلامت عند هذا احلد، أو الســري يف تقديم طلب تظلم ثالث ورابع حتى انتهاء مدة الســتة 
أشــهر التي نصت عليها الفقرة (3) من املادة (9) واملتعلقة بانتهاء مدة التدبري البديل وهي أقىص 
مدة حبس احتياطي للنيابة العامة وفقًا لقانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطيني، ما مل يصدر قرار 
باإلحالــة للمحكمة املختصة قبل انتهاء فرتة احلبــس االحتياطي، حيث جيوز للمحكمة املختصة 

االستمرار بحبسه احتياطًا مدة ال تتجاوز مدة العقوبة املقررة للجريمة حمل املحاكمة.
ويبقى السؤال هنا هل جيوز للمتهم التظلم مرة ثالثة عىل قرار النيابة أو القايض  -بحسب احلال- 
املتعلق بفرض إحدى التدابري البديلة عليه بداًل من احلبس االحتياطي إىل أن تنتهي مدة هذا احلبس، 

أم ينتهي حقه بعد التظلم الثاين فقط سواء كان القرار فيه بقبوله أو برفضه؟
مل جُيب هذا القانون عىل تلك اجلزئية التي يف وجهة نظرنا غاية يف األمهية، والتي نرى أن تســتبدل 
هذه بالنص التايل وذلك تالفيًا للنقص املوجود هبا: (للمتهم يف حالة ُرفض تظلمه، احلق يف تقديم 
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تظلم جديد كّلام انقىض شهر من تاريخ رفض التظلم).

خامسًا: التعليق عىل املادة )11( واملتعلقة باإلخالل برشوط التدابري والعقوبات البديلة 
 عنــد إخالل املتهم بأي من رشوط التدابري البديلة أو امتنــع عن تنفيذها فلعضو النيابة . 1

األمر بتوقيفه وفقًا لألصول.
 إذا أخــل املتهم بأيِّ من رشوط العقوبات البديلــة أو امتنع عن تنفيذها فللقايض األمر . 2

بحبسه وفقا ألحكام هذا القانون.
الســؤال الذي يتبادر لذهن املتمّعن هلذه املادة: هل املادة تناقش مسألة إخالل املتهم فقط برشوط 
التدابري البديلة التي تفرض عليه كبديل للحبس االحتياطي، أي إخالله فقط بالتدابري البديلة املقررة 
بموجــب املادة (9) من قانون العقوبات والتدابري البديلة وهــذا ما يفهم من الفقرة رقم (1) من 
املادة (11). وأن املادة (11) يف فقرهتا رقم (2) قد عاجلت مسألة إخالل املتهم برشوط العقوبات 

البديلة املنصوص عليها يف املادة (1) من ذات القانون؟
 إذا كان قصد املرشع كام تقدم فلامذا مل يقم املرشع بذكر إخالل املتهم برشوط العقوبات البديلة قبل 
أن يقوم بذكر إخالله برشوط التدابري البديلة؛ كون القانون تناول يف شقه األول العقوبات البديلة 

ثم انتقل بعدها إىل التدابري البديلة وهذا أدعى للتناسق والتسلسل املنطقي.
وإذا كان قصد املرشع من هذه املادة أن يعالج فقط مســألة إخــالل املتهم برشوط التدابري البديلة 
املتخذة بحق املتهم سواء من النيابة العامة أم من القايض املختص واملنصوص عليها يف املادة (9)، 
فلــامذا قام املرشع بذكر عبارة (العقوبات البديلة) يف الفقــرة (2) من املادة (11) كونه يعالج هنا 
مســألة متعلقة ببدائل احلبس االحتياطي، كام أن لفظة (متهم) الواردة يف ذات الفقرة ال تتواءم من 

عبارة ( العقوبات البديلة)؛ ألن العقوبات البديلة ال تقرر إال عىل حمكوم عليهم ال عىل متهمني.
لذا إذا كان قصد املرشع يتجه إىل االحتامل الثاين -وهو األقرب للمنطق القانوين- فإنه من األفضل 

أن يصار صياغة هذه املادة عىل النحو التايل:
  »األمر بفْرض التدابري البديلة املنصوص عليها يف املادة (9) من هذا القانون ال يمنع عضو النيابة 
مــن إصدار أمر جديد بالقبض عىل املتهم أو بحبســه إذا قِويت األدلة ضده أو إذا هرب من تنفيذ 

التدابري البديلة أو امتنع عن تنفيذها أو أَخلَّ هبا أو حدثت ظروف تستدعي اختاذ هذا األمر.
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وإذا كان فْرض التدبري البديل قد صدر من القايض فيكون إصدار أمر جديد بالقبض عىل املتهم أو 
حْبسه احتياطيًا من القايض الذي أصدر التدبري بداًل عن احلبس االحتياطي«.

املادة )12(  وتغليظ العقوبات:
ونحن نتحدث هنا عن قانون عقوبات وتدابري بديلة، ال أعلم حتديدًا ما احلكمة التي أرادها املرشع 
من تغليظ العقوبة يف الفقرة (1) بجعلها ال تزيد عن سنتني كحد أعىل أو الغرامة التي ال جتاوز ألفي 
دينار أردين يف حالة  هتّرب أو إخالل  املحكوم به أو املتهم حسب احلال بتنفيذ أي من العقوبات أو 
التدابري البديلة، وجعله مسألة استبدال احلكم الصادر بموجب هذه املادة لعقوبة بديلة مرة أخرى 

مسألة جوازية للمحكمة.
فجعل املرشع عقوبة السنتني كحد أعىل لإلخالل أو التهرب من تطبيق عقوبة بديلة ربام تكون قد 
اســتبدلت عن عقوبة أصلية مقدارها سنة أو تكون قد استبدلت كتدبري بداًل عن حبس احتياطي، 

فيه جمافاة للمنطق بل وتأباه العدالة والوجدان السليم.
لــذا كان أحوط عىل املرشع النظر يف العقوبة األصلية أو التدبري قبل اســتبداهلام، وإفراد عقوبة أو 
تدبري مناسب هلام بعد استبداهلام إذا ما قام املحكوم عليه أو املتهم حسب احلال باإلخالل أو التهرب 

من أهيام. 



257

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

قانون رقم )3( لسنة 2016
» الفصل يف املنازعات اإلدارية«
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التعليق عىل القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية

                                                                                    دكتور فتحي فكري
                                                                                   أستاذ القانون العام/ كلية احلقوق- جامعة القاهرة  

  بتاريخ 16 أبريل  2016 أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القانون رقم (3) بشأن الفصل 
يف املنازعات اإلدارية .

  وبنظــرة متأملة للقانون اخرتنا أن تكون الديباجة هي فاحتة الدراســة لنصوصه، ملا أنطوت عليه  
بعض إشــاراهتا من دالالت يصعب غض الطرف عن إظهارها ) أواًل(، لتنطلق رحلة البحث إئر 
ذلك نحو ما يعاب عىل صياغــة بعض املواد من غياب لألحكام ) ثانيًا (، ليقف التقيص يف اخلتام 

عند التقييم املوضوعي  ملا إستوقفنا من أحكام ( ثالثًا ).

أوالً - دالالت بعض إشارات الديباجة :
 ُاســتهلت نصوص القانون رقم 3 لســنة 2016 - كام هومألــوف -  بالديباجة املتضمنة للمواد 

الدستورية والقانونية املرتكز عليها إلصدار الترشيع.
  وعادة مــا ال يتوقف التحليل أمام الديباجة، إلقتصارها عىل جمــرد ذكر أرقام بعض القوانني أو 

املواد ذات الصلة.
بيد أن الديباجة اخلاصة بالقانون آنف البيان إسرتعت إنتباهنا من  ثالث زوايا  ترصدها السطور التالية:

(1) إنرصفت أول إشارات الديباجة للقانون األسايس املعدل، وخصوصًا مادته الرقيمة 102
  ووفقًا لتلك املادة » جيوز بقانون إنشاء حماكم إدارية للنظر يف املنازعات اإلدارية والدعاوي التأديبية ..« .
  وعبارات الصياغة ناطقة بإمكانية إنشاء حماكم خاصة حلسم الدعاوي اإلدارية، إدراكًا من السلطة 
التأسيسية ملا تتميز به هذه الدعاوي من خصوصية، سواء من حيث أطرافها ( اإلدارة طرفَا دائاًم يف 
الدعوى، وغالبًا كمدعي عليه) ، أو الدور اإلجيايب للقايض فيها ، الناجم عن حيازة اجلهة اإلدارية 
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ألدلة الدعوى ومستنداهتا (95) .
  وترك النص الدســتوري للربملان تقديرالتوقيــت املالئم لتلك اخلطوة، وهو ما حتقق عام 2016 

بموافقة املجلس الترشيعي عىل مرشوع قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية.
  وربام ُيظن أن الســلطة الترشيعية قد أوفت عىل هذا النحو بكامل اإلستحقاق الدستوري الوارد 
يف املادة 102 من القانون األسايس املعدل، إال أنه بيشء من التعمق يبني أن هذا الوفاء كان جزئيًا. 

فالنص الدستوري يتحدث عن إنشاء حماكم للنظر يف أمرين :
- املنازعات اإلدارية.
- الدعاوي التأديبية.

  وبإســتعراض القانون رقم 3 لســنة 2016، ســنلحظ من فورنا إقتصاره عىل النوع األول من 
الدعــاوي دون الثاين، والذي تتوىل فيه املحكمة نظر اإلهتامات التي تطول املوظف العام، لتفصل 
فيها بالرباءة أو اإلدانة، ويف الفرض األخري النطق باملالئم من العقوبات، وهي مهمة تتامهى كثريًا 

مع دور القايض اجلنائي.
  ولذا نحن ال زلنا يف إنتظار إنشــاء حماكم تأديبية تنضم ملنظومة العدالة اإلدارية وتكمل حلقاهتا. 
(2) جاء يف الديباجة أن القانون أصبح ُمصدرًا بقوة املادة 41 من القانون األســايس املعدل، وكان 
من املتعذر جتــاوز تلك العبارة. فالقاعدة أن املجلس النيايب بعد إقــرار مرشوع القانون املطروح 
عليه حييله لرئيس الدولة إلصــداره، وهبذا اإلجراء يتحول املرشوع إىل قانون. وحثًا للرئيس عىل 

أهنا  هي  اإلدارية،  التقايض  إلجراءات  األويل  الرئيسية  الصفة  أو  اخلصيصة   « أن  البعض  أبان  لذلك  ترمجة   95
اجيابية أو إستيفائية يتوالها ويسيطر عليها القايض اإلداري حيث يامرس بشأهنا دورًا نشطًا موجهًا، فهو الذي 
هييمن عيل التحضري واإلستيفاءات ويوجهها. ويقابل ذلك بالنسبة لإلجراءات املدنية أهنا ذات صفة إدعائية 
يقف فيها القايض املدين موقفًا سلبيًا بصفة عامة ينتظر للحكم ما يقدمه اخلصوم من مستندات، ويعتمد سري 

اإلجراءات والتحضري عيل األفراد .. » .
           أمحد كامل الدين مويس – نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري – رسالة – حقوق القاهرة – 1976 – ص 116.
         وأكدت املحكمة اإلدارية العليا يف مرص هذا الفهم، ومن بواكري أحكامها ذلك الصادر عام 1968 والقايض 
حماكم  م  أما  هبا  املأخوذ  تلك  تغاير  ذاتية  بخصائص  تتميز  اإلداري  القضاء  أمام  املتبعة  اإلجراءات   « بأن 
القضاء العادي أمهها أن اإلجراءات اإلدارية إجراءات اجيابية يوجهها القايض ، وهي هبذه السمة تفرتق عن 

اإلجراءات املدنية والتجارية التي هييمن اخلصوم عيل اجلانب األكرب منها » .
         املحكمة اإلدارية العليا ( مرص ) 3 /11/ 1968- جمموعة األحكام – السنة 14 – العدد األول – ص 7 .
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إختاذ هذا اإلجراء، تنص الدساتري عادة عىل أن فوات مدة معينة ( 30 يومًا يف الدستور الفلسطيني 
) تفيد اإلصدار الضمنــي للترشيع بقوة القانون. وهبذا الطريق صدر قانون  الفصل يف املنازعات 
اإلدارية، وفق ما سطرته الديباجة يف ثنايا بنودها. والواقع أن رئيس الدولة غالبًا ما يصدر القانون 
فورًا، أو عقب تلقيه إياه بأيام قليلة، حتقيقًا لرسعة اإلستجابة للحاجة املجتمعية التي ُأعد لتلبيتها، 
ولــذا فإن ترك اإلصدار ليتحقق بقوة النص ييش بوجود حتفظات للرئيس عىل النصوص، تنصب 
-غالبًا - عىل املالءمة (96) . ومع ذلك مل يشأ  الرئيس إستخدام حقه يف اإلعرتاض، ربام خشية إعادة 
إقرارالقانون يف املجلس النيايب بأغلبية الثلثني، مما يعني أنه مل يعد يف حاجة إىل إصدار من جانبه (97) 

، وهو أمر - بطبيعة احلال - غري مستحب سياسيًا.
 (3) تصدر القانون األسايس، كام هو معتاد ومنطقي ديباجة القانون، وبالربط بني الديباجة ونصوص 
الترشيع، نلمس أن تلك اإلشارة مل تكن ذات ملمح شكيل بحت، فإنشاء قضاء إداري بجانب القضاء 
العادي، هيييء الفرصة لتنازع اإلختصاص ســلبيًا كان أم إجيابيًا (98)، وعماًل عىل فض هذا التنازع 
حال إنشاء املحاكم اإلدارية، عهد الدستور يف املادة 103 البند 1/ج  للمحكمة الدستورية العليا (99) 

قد تتعلق التحفظات الرئاسية باجلوانب القانونية ، كشك يف إتفاق بعض األحكام مع الوثيقة الدستورية ، يف   96
هذا الفرض – بغض النظر عن أي اعتبار آخر- نري أن عيل رئبس الدولة اإلعرتاض عيل مرشوع القانون 
حمياًل إياه من جديد للمجلس النيايب مشفوعًا باألسباب التي حدت به لذلك ، وعيل األخري أن حيدد موقفه 

متحماًل مسؤوليته أمام الرأي العام .
ينص البند (2) من املادة 41 من الدستور عيل أنه » إذا رد رئيس السلطة الوطنية مرشوع القانون إيل املجلس   97
الترشيعي وفقًا لألجل والرشوط الواردة يف الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية يف املجلس الترشيعي، فإذا أقره 

ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعترب قانونًا ويترش يف اجلريدة الرسمية » .
يف التنازع السلبي يتسلب القايض العادي كام اإلداري من إختصاصهام بالنزاع، عيل عكس التنازع اإلجيايب   98

حيث يتمسك كل منهام بنظر الطعن والفصل فيه.
إنطالقًا مما ورد يف املتن فإن املادة  26 من القانون رقم 3 لسنة 2016، والتي أناطت باملحكمة الدستورية   99
ناهيك عن  بمثابة حتصيل حاصل،  املحكمة اإلدارية وأية حمكمة أخري،  تنازع اإلختصاص بني  الفصل يف 
ذات  جهة  وبني  اإلدارية  املحكمة  بني  اإلختصاص  تنازع  حالة  إيل  التطرق  عدم  من  شاهبا  الذي  القصور 

إختصاص قضائي.
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بمهمة الفصل يف خصومات تنازع اإلختصاص (100) .ومن ثم تعد اإلشــارة للقانون األسايس يف 
الديباجة بمثابة بعث للحياة يف هذ الشطر من النص الدستوري.

) ثانيًا ( أبرز نامذج غياب إحكام الصياغة:
  - قضت املادة الثانية البند (1) بخضوع املحكمة اإلدارية - إلرشاف املجلس األعىل للقضاء - . 
ونرى عدم توفيق املرشع يف إســتخدام عبــارة " اإلرشاف " ،ألنه يعني يف بعض مفاهيمه اهليمنة، 
بام قد يفيده من تدخل يف صميم العمل القضائي، يف حني أن مقصود الشــارع إقتصار الصلة بني 
املحكمة اإلدارية وجملس القضاء األعىل عــىل اجلوانب اإلدارية كتعيني القضاة وتوفري امليزانيات 
.. الخ . وكان األنسب أن يقال أنه ترسي عىل املحكمة اإلدارية ذات القواعد املطبقة عىل املحاكم 

النظامية فيام يتعلق بعالقتها بمجلس القضاء األعىل.
- أورد البند (2) من املادة الثالثة إختصاص املحكمة اإلدارية بإلغاء » اللوائح واألنظمة أو القرارات 
اإلدارية النهائية املاســة باألشــخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بام يف ذلك 

النقابات » ، وهذا اجلزء من النص ينوء باإلنتقادات :
أ) أردف املرشع إصطالح اللوائح باألنظمة، وهو ما يدعو للتحفظ ، فاللوائح قواعد عامة جمردة، 
واألنظمة كذلك، وبالتايل ال فارق يف الطبيعة أو املضمون بينهام، ومن ثم فإن إيراد أحد املصطلحني 
ُيغني عن اآلخر. وال حمل للمحاجاة بأن قصد املرشع  إنرصف إىل األنظمة الداخلية لبعض اجلهات 
اإلدارية، ألن تلك التســمية ال حتجب حقيقة أننا يف هذه احلالة، بصدد الئحة باملعنى الدقيق، وفقًا 

ملبدأ اإلعتداد باملضمون واجلوهر ونبذ التعويل عىل الشكل واملظهر.
ب) عقب النص عىل اللوائح أضاف الشــارع اإلختصاص بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية، وملا 

وجود قضاء إداري بجانب القضاء العادي ،ال يفرز إشكالية تنازع اإلختصاص بشقيها فحسب، وإنام أيضًا   100
التنازع الذي يثور حول تنفيذ أحكام هنائية متناقضة صادرة من اجلهتني يف ذات املوضوع. ومن املالحظ  أن 

املرشع الدستوري مل يدرج هذا اإلختصاص ضمن مهام القايض الدستوري.
بتنفيذ  املتعلق   التنازع  بتناوله اإلختصاص بفض  النقص  العليا هذا  الدستورية  املحكمة  قانون         وقد عوض 
حكمني هنائيني » صادر أحدمها من جهة قضائية أو جهة ذات إختصاص قضائي، واآلخر من جهة أخري 

منها » .
       ( املادة 24 البن 4 من القانون رقم 3 لسنة 2006 )

       وبإنشاء القضاء اإلداري، وما يعنيه من تعدد جهات التقايض ، سيشهد النص تطبيقات عدة مستقباًل .
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كانــت اللوائح قرارات إدارية فقــد بدا وكأن املرشع يكرر نفســه، وكان عليه، لتجنب تولد هذا 
اإلنطباع، أن يضيف كلمة الفردية.

  هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى، حرصالشــارع إصدار القرار اإلداري يف أشــخاص القانون 
العام، وهو بذلك يتجاهل إمكانية صدور قرار إداري من أحد أشــخاص القانون اخلاص القائم 
عىل مرفق عام، فيام يتعلق بســري املرفق وأدائه لوظائفه، بام يســتتبع ذلك من تطبيق قواعد القانون 
العام ال املدين، وهو ما قيض به جملس الدولة الفرنيس منذ زمن بعيد (101)، وسايره القضاء املرصي 

يف أكثر من مناسبة (102).
  ومن ناحية ثالثة وأخرية، أدرج النص النقابات بني أشــخاص القانون العام دون توصيف لتلك 
النقابــات، فهناك نقابات مهنية ( نقابة األطباء – نقابــة املحامني..الخ ) ، وأخرى عاملية، واألوىل 
وحدها هي التي تعد من أشخاص القانون العام لقيامها عىل مرفق عام، أال وهوتنظيم املهنة والذي 
قدرت الدولة مناسبة تركه للمامرسني هلا (103)، مع تزويد القائمني عليه بشطرمن إمتيازات السلطة. 

تعلق قضاء جملس الدولة الفرنيس بقرارات جلان تنظيم االنتاج الصناعي ، وهيي هيئات خاصة كلفت بتنفيذ   101
مرفق عام  متمثل يف اإلرشاف عيل االنتاج الصناعي وتنظيمه إبان فرتة احلرب العاملية الثانية، أنظر

                                                                        C.E.,Ass.,30 Jull.1942,Monpeur,G.A.,1999,No. (59),p.347, et voir aussi :

                                                                                               C.E.,2 Avril 1943 ,Bouguen ,G.A.,1999 ,No(60), p.357  .

       ويف التعليق التفصييل عيل إجتاه جملس الدولة  يف فرنسا انظر : حممود حافظ – القرار اإلداري – 1975 – ص 
32 وما بعدها .                    

حمكمة القضاء اإلداري – 20/1 / 2000 – أحكام حمكمة القضاء اإلداري يف شأن التعليم اجلامعي ( اكتوبر   102
1999- يوليو 2000)- ص 121 ، وأنصب الطعن يف هذا احلكم عيل قرار جامعة خاصة ( رشكة مسامهة ) 
بفصل طالب، واعتربت املحكمة أن مرفق التعليم إذ خيضع إلرشاف الدولة ، يعني أن القرارات الصادرة من 

اجلامعات اخلاصة فيام يتعلق بسري املرفق أو تنظيمه بمثابة قرارات إدارية .
         وطبق ذات املبدأ من املحكمة اإلدارية العليا بشأن منع دخول طالبة منقبة ملكتبة اجلامعة األمريكية ، وهي 

جامعة خاصة ، رغم سداد االشرتاك املقرر لالستفادة من خدمات املكتبة : 
          املحكمة اإلدارية العليا ( دائرة توحيد املباديء) – 9 /6/ 2007 – جمموعة املباديء الصادرة من الدائرة 

األويل ( من أول أبريل حتي هناية سبتمرب2007 ) – ص 172 .
يف تأكيد ذلك بالنسبة لنقابة املهن الطبية انظر حكم املحكمة اإلدارية العليا  )مرص) – 12 / 4 / 1958 –   103

املوسوعة اإلدارية   � ج (24) – قاعدة (71 ) – ص155 .
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أما النوع الثاين، بحكم  إستناد وجوده إلرادة أصحاب الشأن، بغية الدفاع عن املصالح اخلاصة (104) 
هبذه الفئة أو تلك، فهو من أشخاص القانون اخلاص وخيضع لقواعده واملحاكم املختصة بالفصل 

يف اخلصومات الناشئة عن تطبيقه.
  واملرشع بعمومية اللفظ املستخدم أوجد اللبس يف مراد عبارته، وكان عليه ترك حتديد طبيعة النقابات 

يف إيضاح الطبيعة اخلاصة للنقابات العاملية، والتمييز بينها وبني النقابات املهنية أبانت حمكمة القضاء اإلداري   104
يف مرص أن » األشخاص اإلدارية أواملعنوية العامة هي يف الغالب األعم مصالح عامة ذات شخصية معنوية 
مستقلة عن شخصية الدولة تقوم عيل إدارة مرافق عامة حمددة مع إحتفاظ الدولة بحق اإلرشاف عليها ومنحها 
بني  للتفرقة  معيار  وأرجح  أغراضها  حتقيق  عيل  يعينها  ما  العامة  للسلطة  املقررة  واإلمتيازات  احلقوق  من 
األشخاص املعنوية العامة وغريها من األشخاص املعنوية اخلاصة هومعيار اخللق واإلدارة فحيث تقوم السلطة 
مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطريقة  إدارته  تتوىل  ثم  اخللق  وسائل  من  وسيلة  بأية  املعنوي  الشخص  بخلق  العامة 
بحيث يكون هلا الكلمة العليا فإنه يكون من األشخاص اإلعتبارية العامة وقد تظهر نية السلطة العامة واضحة 
يف النظام املنيشء للشخص املعنوي بنص رصيح يعرتف له بأنه من األشخاص العامة أو اخلاصة وقد تستفاد 
هذه النية من جمموع الظروف املحيطة بنشأة الشخص املعنوي أو املتصلة بإدارته. وملا كان الشخص املعنوي 
العام يقوم أساسًا عيل مرفق عام فإنه جيب لتمييزه عن األشخاص املعنوية اخلاصة أن تكون نوع اخلدمات التي 
يؤدهيا من نوع اخلدمات التي تؤدهيا السلطة العامة بإعتبار أن مهمة إنشاء املرافق العامة وإدارهتا هي أصاًل من 
اختصاص تلك السلطة وعليه فقد استقر فقه القضاء اإلداري وإطرد عىل أنه من املسلم أن تنظيم املهن احلرة 
كالطب واهلندسة واملحاماة وغريها من املهن احلرة تعترب مرافق عامة مما يدخل يف اختصاص الدولة بوصفها 
قوامة عىل املرافق العامة فإذا رأت الدولة أن تتخىل عن هذا األمر ألرباب املهن أنفسهم ألهنم أقدر عليه مع 
ختويلهم نصيبًا من السلطة العامة يستعينون به عىل تأدية رسالتهم مع اإلحتفاظ بحقها يف اإلرشاف والرقابة 
فإن  املثابة  وهبذه  عامة  مرافق  بوصفها  املهن  هلذه  القانوين  التكييف  من  اليغري  هذا  فإن  العام  للصالح  حتقيقًا 
العاملية  للنقابات  العام وبالنسبة  القانون  التي تقوم عيل رعاية تنظيم تلك املهن تعترب من أشخاص  النقابات 
فإن القانون املنظم هلا ينص عىل حرية العامل يف اإلنضامم إىل املنظمة النقابية واإلنسحاب منها وحدد القانون 
األغراض التي تقوم عليها ووفقًا هلذه األغراض ال تعترب مرافق عامة ألهنا ال تقوم عيل سد حاجات عامة وتأدية 
خدمات للجمهور كافة مما هو منوط باملرافق العامة أدائها وحسن توجيهها وإنام تقوم عيل رعاية مصالح طائفة 
العامل التي تنتمي إليها والدفاع عنها والعمل عيل رفع مستواها الثقايف واالجتامعي وغريها من األغراض التي 
هتدف أساسًا إيل حتقيق املصلحة اخلاصة للعامل املنتمي للنقابة مما خيرجها عن عداد األهداف العامة التي تسعى 
املرافق العامة لتحقيقها فضاًل عن أهنا تنشأ بمقتىض إتفاق أفراد طائفة العامل فيام بينهم عىل تشكيل تنظيمهم 
النقايب طبقًا للنظام األسايس الذي ارتضوه هلا وبعد إيداع هذا النظام  ..( جهة اإلدارة املختصة ) وهبذا اإليداع 
تثبت الشخصية املعنوية للمنظمة النقابية هذا بخالف الشخص اإلداري العام الذي تثبت له الشخصية املعنوية 
بمجرد نشأته املقررة لذلك فضاًل عن أن اإلنضامم هلذه النقابات ليس وجوبيًا وذلك بخالف احلال يف النقابات 

املهنية وعليه فهي من أشخاص القانون اخلاص وال خيتص جملس الدولة بنظر الطعن عيل قراراهتا » .
       حمكمة القضاء اإلداري – 27 / 5 / 1986 – مشار إليه يف :

       حممد ماهر أبو العينني – دعوي اإللغاء – الكتاب األول – 2000 – ص 30، 31 .
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للفقــه والقضاء، أو عىل أقل تقدير بيان إنرصاف إرادتــه للنقابات املهنية وحدها، حيث ال تصدر 
النقابات العاملية قرارات إدارية، وبالتايل ال خيتص القضاء اإلداري بحسم ما يثور من منازعات حوهلا.
- إشتملت املادة 3 من القانون عىل احدى عرش بندًا تناولت إختصاص املحكمة اإلدارية ، وبالتمعن 
يف البندين 2، 5 يبني أنه كان من األصوب اجلمع بينهام يف بند واحد. فالبند رقم 2 موضوعه القرارات 
اإلدارية الرصحية، أما البند رقم 5 فيتناول إلغاء القرارات الســلبية باإلمتناع (105)، وهوما يتحقق 
حينام تلتزم اإلدارة الصمت حني يفرض عليها القانون إختاذ قرار ما . وكام هو جيل، فإنه يف احلالتني 
نحن بصدد قرار إداري، وال خــالف يف الطبيعة بينهام إال من زاوية الصورة التي يتخذها القرار، 

ولذا كان من األنسب أن يرد البند اخلامس كفقرة ثانية يف البند الثاين من املادة الثالثة. 
- إختار املرشع الفلسطيني أن يقنن بعض القواعد التي أنشأها القضاء اإلداري يف الدول األخرى، 
ومــن ذلك التعويل عىل العلم اليقيني بالقرار اإلداري جلريان ميعاد الطعن باإللغاء، إســتنادًا إىل 
أن هذا العلم يعــادل اإلعالن بالقرار. وهذه النظرية تبناها جملس الدولة الفرنيس (106) وتبعه فيها 

القضاء اإلداري املرصي(107) .
  وليس من العســري تفهم هذا النهج، فاملحكمة اإلدارية حمكمة وليدة، وقضاهتا سيأتون من جهة 
القضاء العادي، ومن غري املألوف يف تلك اجلهة قيام القايض بدور انشائي، ولذا تيسريًا ملهمة املحكمة 

وقضاهتا، السيام يف خطواهتا األوىل، جرى النص عىل بعض اإلجتهادات القضائية.
   بيــد أننا نرى أن املرشع إذ فضل تقنني قاعدة العلــم اليقيني، كان عليه أن يقننها بكامل أبعادها . 
فاملبــدأ أن العلم اليقيني ال ينتج أثره يف رسيــان امليعاد إال إذا حقق العلم بالقرار بجميع  تفصيالته 

وفقا هلذا البند ختتص املحكمة اإلدارية بالنظر يف » رفض اجلهة اإلدارية أو إمتناعها عن إختاذ أي قرار كان جيب   105
إختاذه وفقًا ألحكام القوانني أو األنظمة املعمول هبا » .

يف نشأة النظرية يف فرنسا واحلدود املطبقة فيها حاليًا ،انظر :سليامن الطاموي – قضاء اإللغاء – 1986 – 604   106
وما بعدها .

يف تطبيقات القضاء اإلداري املرصي للنظرية، راجع مؤلفنا : قضاء اإللغاء طبقًا ألحكام القضاء – 2018 –   107
ص 203 وما بعدها .
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ومشــتمالته(108)، وهي إشارة، ُغفل عنها، وكان من شأن إيرادها إكتامل الفائدة التي سعي الشارع 
لبلوغها.

- حدد املرشع يف مادته الرابعة أسباب إلغاء القرار اإلداري كالتايل:
1- عيب عدم اإلختصاص.

2- وجود عيب يف الشكل أو اإلجراءات.
3- خمالفة القانون األسايس والقوانني أو اللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها.

4- اإلنحراف وإساءة إستعامل السلطة.
5- عيب السبب.

  والواقع أن التفصيل الوارد يف البند الثالث تضمن اإلشارة لعيب السبب. فاخلطأ يف تطبيق القانون 
ال معنى له ســوى إصدار القرار بدون توافر احلالة الواقعية أو القانونية املسوغه له، وهذا هو عني 

عيب السبب.
 والدقة كانت تقتيض إما إختصار البند الثالث يف عبارة واحدة (خمالفة القانون واخلطأ يف تأويله)، 

أو اإلبقاء عليه كام هو مع إلغاء السبب األخري(109).
  فليس من حسن السياسة الترشيعية تكرار املعاين، بام هييء الفرصة لتضارب التفسريات وتعارض 
اإلجتهادات، مع ما لذلك من إنعكاس سلبي عىل احلقوق واحلريات، ومعاين العدالة املنشود إعالء 

القضاء هلا.

) ثالثًا( التقييم املوضوعي للنصوص :
  من عقيم النقاش اجلدل حول أمهية القانون وكونه خطوة لألمام إلرســاء قضاء متخصص لنظر 

فعىل سبيل املثال ال ينتج العلم بقرار املنع من الدخول ملقر العمل العلم بفصل املوظف ، ألنه قد يكون موقوفًا،   108
أنظر : املحكمة اإلدارية العليا (مرص) 8/ 3 / 1988 مشار إليه يف : حممد ماهر أبوالعينني  - املرجع السابق 

– ص 550 .

وهذا هو املسلك الذي اختذه املرشع املرصي بنصه يف الفقرة الثانية من البند ( 14) من املادة العارشة من قانون   109
جملس الدولة رقم 47لسنة 1972 عيل : »ويشرتط يف طلبات إلغاء القرارات اإلدارية النهائية أن يكون مرجع 
الطعن عدم اإلختصاص أو عيبًا يف الشكل أو خمالفة القوانني أو اللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها أو 

إساءة استعامل السلطة » .
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اخلصومــات اإلدارية، والتي  ال جيب أن تتميز فقط بقواعد خاصة يف حســمها، وإنام أيضا بروح 
إبتكاريــة للقايض الذي يتعهدها. فالقايض اإلداري له دور إنشــائي، ووجود قضاء منفصل عن 
القضاء العادي  لنظر املنازعات اإلدارية بمثابة احلاضنة الرضورية لتخلق هذا الدور وإستمراره.

 ولعله مما يمهد لتطلعنا لليوم الذي ُينشأ فيه جملس أعىل للقضاء اإلداري مستقل عن جملس القضاء 
األعىل احلايل، وضع النصوص احلالية يف بوتقة التقييم،  إلستخالص ما حوته من مميزات، وما ران 

عليها من سلبيات، كالتايل:
1) تيل تعداد أبرز نامذج املنازعات اإلدارية، النص عىل إختصاص املحكمة اإلدارية بأية 

منازعة إدارية أخرى (110)، وهو ما يعني أن هذه املحكمة هي قايض القانون العام  بالنسبة للمنازعات 
اإلداريــة، وهو إختصاص يطوي يف جنباته كافة صور هذه املنازعات(111)، عدا ما أســتثني بنص 

خاص(112)، وعهد به املرشع جلهة أخرى. 
  وحسنًا فعل الشارع برتك حتديد معيار املنازعة اإلدارية (113) إلجتهاد الفقه وأحكام القضاء ،عىل 

خالف تصديه يف مواضع أخرى ملسائل مل يكن من املستحب تعرضه هلا، عىل سالف البيان. 
   ويالحــظ أيضًا أن إختصاص املحكمة اإلدارية ال يقف عند إلغاء القرارات الالئحية أو الفردية 
، وإنام يشمل كذلك التعويض عن أرضار عموم الترصفات اإلدراية، طاملا شكلت منازعة إدارية، 

إقتفى املرشع الفلسطيني يف ذلك أثر القانون املرصي ، فبعد أن نصت املادة العارشة من قانون جملس الدولة   110
رقم47 لسنة 1972 عىل إختصاصات القايض اإلداري يف (13) بندًا، أشفعت ذلك ببند أخري يقرر نظره ل 

» سائر املنازعات اإلدارية » . 
هذا  أن   « البعض  إبان   ( اإلدارية  املنازعة   ) عام  ملعيار  وفقًا  اإلداري  القايض  اختصاص  حتديد  تقدير  يف   111
االسلوب يف حتديد االختصاص أكثر اتفاقًا مع املنطق .فال يتم حتديد ما يدخل يف اختصاص احدى اجلهتني 
بطريقة حتكمية من املرشع وانام يرتك للقضاء والفقة توزيع االختصاص وفقًا لطبيعة املنازعة ذاهتا ، فيعطي 

للقضاء اإلداري املنازعات ذات الطبيعة اإلدارية ويكون للقضاء العادي املنازعات غري اإلدارية » .
حممد مرغني خريي – القضاء اإلداري وجملس الدولة – اجلزء األول – 1989 – ص 218 .

وفقًا للبند 10 من املادة الثالثة ختتص املحكمة اإلدارية بأية » منازعة إدارية مل يتم النص عليها يف هذه املادة ما   112
مل يرد  نص خاص عيل خالف ذلك  » .

ربام كان من املفيد بيان أن املحكمة اإلدارية العليا تعتمد عيل معيار مزدوج إلعتبار املنازعة  من طبيعة إدارية :   113
وجود مرفق عام – اتباع أسليب السلطة العامة يف إدارته.

         انظر عل سبيل املثال : املحكمة اإلدارية العليا – 15/ 1 / 1995 – جمموعة األحكام – السنة (40) – اجلزء 
األول – ص 897 .
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وهو ما حيقق تناسق تقتضيه العدالة بالنسبة للمبادىء احلاكمة هلذا النوع من اخلصومات.
  عىل نقيض ما سبق جانب الشارع التوفيق فيام أورده يف املادة 23 من أنه » ترسي عىل منازعات العقود 
إإلدارية األحكام املطبقة عىل منازعات العقود املدنية بام يتالءم مع خصوصية العقد اإلداري » .   

  فهــذا  النص يفيــد أن القايض ليس أمامه إال الرجوع للقواعد العقدية يف القانون املدين، ســواء 
لتطبيقها كام هي، أو تطويعها بام يناســب املنازعة اإلدارية. وهذا املنحى أسقط من حساباته وجود 
ترشيعات عدة حتكم إبرام وتنفيذ العقود اإلدارية، منها قانون اللوزام العامة رقم 9 لسنة 1998، 
وقانون العطاءات احلكومية رقم 6 لسنة 1999 (114) ، وأن هذه الترشيعات والقواعد التي تضمها 

هي التي تتصدر بحث القايض عن حل للمنازعات العقدية املطروحه أمامه.
  واحلقيقة أن املرشع ما كان يف حاجة هلذا النص، وإىل أن  تتم مراجعته، جيب محله عىل حالة إنتفاء 

نص خاص يف الترشيعات املتعلقة بالعقود اإلدارية.
2) قضت املادة األوىل من القانون بأن تنظر املنازعات اإلدارية يف فلسطني (115) عىل درجتني: 

1- املحكمة اإلدارية .
2- حمكمة العدل العليا.

  ونعتقد أن إرســاء هذا النص ملبدأ التقايض عىل درجتني من أهــم مزايا الترشيع. فالتقايض عىل 
درجة واحدة اليريض الشعور بالعدالة بالقدر الكايف." فاخلصم املحكوم ضده لن يستقر العدل يف 
وجدانــه، إال بإعادة بحث نزاعه من جديد أمام حمكمة أعىل من تلك التي إحتمى بداية هبا » (116). 
كام أن درجة التقايض الثانية، توجد الســبيل لتصحيح ما قد يعرتي حكم  أول درجة من خطأ أو 
قصور، وتدفع القايض اإلبتدائي إىل التدقيق يف عمله، لعلمه بأن حكمه سيطرح عىل حمكمة أخرى  

أعىل درجة لتقييمه.

الترشيع  يف  العامة  للمناقصات  القانوين  النظام   – شعبان  أبو  حممد  أمحد   : أنظر  النصوص  هلذه  دراسة  يف   114
عيل  متاحة   ،  2017  – بغزة  اإلسالمية  اجلامعة   – والقانون  الرشيعة  كلية   – ماجستري  رسالة  الفلسطيني– 

املوقع التايل :
Iugspace.iugaza.edu ps./bitstream/handle/20.500.12358/22257_file_1.pdf?

من نافلة القول أن كلمة فلسطني الواردة يف النص زائدة ، ألن القوانني ال تطبق إال يف البلد التي صدرت فيها.  115
فتحي فكري – التنظيم الدستوري حلق التقايض بني الواقع واملأمول – جملة الدستورية التي تصدرها املحكمة   116

الدستورية العليا بمرص– العدد (20) – ص 58 .
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  ولتثمني مسلك الشارع الفلسطيني نذكر بأن جملس الدولة الفرنيس حينام أستقل عن اإلدارة، وأضحى 
جهة قضائية باملعنــى الدقيق عام 1872 كان ينظر املنازعات اإلدارية كأول وأخر درجة، ويف مرص 
أيضًا تشكل جملس الدولة حال مولده عام 1946 من حمكمة وحيدة هي حمكمة القضاء اإلداري (117).
  ومن األمهية بمكان إيضاح أن الطعن أمام حمكمة العدل العليا هو طعن إســتئنايف، مما يعني إعادة 
نظر النزاع من جديد أمام قايض الطعن، ســواء يف جوانبــه القانونية أو املوضوعية، إعاماًل لقاعدة 

األثر الناقل لإلستئناف(118).
  وهذا الذي نقول به مســتفاد رصاحة من املادة 18 البند الرابع من القانون والتي تقيض بأنه » فيام 
عدا ما نص عليه هذا القانون، تطبق يف الطعون أمام حمكمة العدل العليا اإلجراءات املقررة للطعن 

باإلستئناف املنصوص عليها يف قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية ».
  وما سلف ال يمنع حتفظنا عىل ما ُسطر يف املادة (20) من أن الطعن أمام حمكمة العدل العليا يوقف 

» تنفيذ احلكم املطعون فيه ، إال إذا أمرت املحكمة بغري ذلك » .
  فاألحــكام التي يطوهلا األثر الواقف، من الناحية العملية،  هــي األحكام الصادرة يف املوضوع 
لصالح األفــراد. ويف إعتقادنا أن ذلك يمثل خالاًل يف اخلصومة اإلدارية. فلجوء الفرد للمحكمة 
اإلدارية ال يوقف تنفيذ العمل اإلداري املطعون ضده، وليس من العدل أن يتم وقف تنفيذ احلكم 

الذي حصله بمجرد طعن اجلهة اإلدارية عليه(119).
  وال خيفــف من هــذا النقد الرخصة املتاحة ملحكمة العدل العليا باألمر بإســتمرار تنفيذ احلكم. 

فصياغة تلك الرخصة تكتيس بغالالت من الغموض وسحب من اإلهبام. 
    فبداية لن تقيض املحكمة بوقف التنفيذ من تلقاء نفســها وإنام بناء عىل طلب من اخلصم املترضر 

من وقف التنفيذ، فام هي الضوابط  املفرتضة لإلستجابة هلذا الطلب؟ 

تطورت األوضاع الحقًا وتم تبني مبدأ تعدد درجات التقايض أمام القايض اإلداري يف فرنسا  ومرص .  117
ملذيد من التفاصيل حول األثر الناقل لإلستئناف راجع عيل وجه اخلصوص : عيل عبد احلميد تركي – نطاق   118

القضية يف االستئناف – دراسة حتليلية مقارنة – رسالة حقوق القاهرة – 1998 .
ال يفوتنا أن ننوه أن هذا الوضع من الناحية العملية سيشجع اجلهات اإلدارية عىل إستئناف األحكام الصادرة   119
هبا  تسمح  مكنة  من  بشدة  العدالة  تأذي  يف  والمراء   . للوقت  كسبًا   ، قبوله  فرص  تضاءلت  مهام   ، ضدها 

النصوص تعرقل حصول أصحاب الشأن عيل حقوقهم .
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  ويبدو املرشع يف هذه اجلزئية أكثــر تأثرًا باإلجراءات املدنية (120)، والتي يوقف فيها تنفيذ احلكم 
بالطعن عليه.

 ومــن منطلق متيز إجــراءات اخلصومة اإلدارية، والتي عرب املرشع عن تفهمه له يف غري مناســبة، 
ندعو ملراجعة املادة (20) من القانون  لتنص عىل عدم وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه إال إذا أمرت 
املحكمة بغري ذلك بناء عل طلب الطاعن، إذا ثبت أن اإلســتمرار يف  التنفيذ سيرتتب عليه نتائج 

يتعذر تداركها، وكان من املرجح إلغاء احلكم املطعون فيه حال الفصل يف موضوع الدعوى.
3) يف بعض األحيان يفرض القانون مراعاة بعض اإلجراءات قبل الدلوف لساحة القضاء. ويرتتب 

عىل إغفال تلك اإلجراءات عدم قبول الدعوى.
  وأنحاز املرشع الفلسطيني هلذا النهج يف حالة وحيدة قننها البند الثالث من املادة اخلامسة بنصه : 
» يف حالــة رفض اجلهة اإلدارية أو إمتناعها عن إختاذ أي قرار كان جيب عليها إختاذه وفقًا ألحكام 
القوانني أو األنظمة املعمول هبا، ال ُيقبل اإلستدعاء إال بعد تقديم تظلم للجهة اإلدارية، ويتم البت 
يف التظلــم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا إنقضت هذه املدة دون الرد عىل مقدم التظلم 

ُاعترب طلبه مرفوضًا وحيسب ميعاد اإلستدعاء من تاريخ الرفض الرصيح أو الضمني".
   ويبــني من النص أن فرض النظلم اإلجباري يضم قــرارات اإلمتناع الرصحية أو الضمنية، ويف 

احلالتني يساورنا الشك يف تأسسه عىل معطيات جديره بإلقتناع  به.
  ففــي  قرارات اإلمتناع الرصحية، أي التي ترفض فيها اإلدارة إصدار القرار الواجب عليها إختاذه 
بشــكل واضح، ينتفي أي سند منطقي، وقد عربت اإلدارة عن موقفها هبذا اجلالء، لفرض التظلم 

اإلجباري عىل ذي الشأن.
  وال خيتلف الوضع يف هذا النوع من القرارات الصادرة بشــكل ضمني، فاألمر يتعلق بقرار يلزم 
القانون بمعناه العام اإلدارة بإختاذه، ومن املفرتض أن السلطات العامة هي األكثر املامًا بواجباهتا، 
واألحــرص عىل أدائها، فكيف واحلال كذلك نطلــب من األفراد حال نكول اإلدارة عن إلتزامها 

العودة اليها للتذكرة بالعبء املثقل لكاهلها.
  وال يكفي لتفنيد ما ســبق إستدعاء رغبة املرشع يف التيســري عىل األفراد، بإتاحة الفرصة أمامهم 

وفقًا للامدة 211 البند (1) من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية  » يرتتب عيل تقديم اإلستئناف وقف   120
تنفيذ احلكم أو القرار املستأنف حلني الفصل فيه ..« .
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للحصول عىل حقوقم باألســلوب الودي بعيدًا عن عبء التقــايض وتبعاته، فمثل هذا التحليل 
كان يعنــي تعميم التظلم عىل كافة القــرارات اإلدارية ال قرصه عىل نوع حمدد منها، فالعلة امُلدعي 

هبا قائمة فيها مجيعًا.
  هذا من جانب، ومن جانب آخر، ال يوجد ما حيول دون صاحب الشأن والتظلم اإلختياري من 

القرار، وهو ما حيقق اهلدف املراد، دون إجبار.
  ولذا نقرتح إلغاء التظلم اإلجباري املتضمن البند الثالث من املادة اخلامسة، للدواعي املشار إليها، 
ولضامن حق التقايض الذي ال يتفق وكفالته » أن يكون النفاذ إىل القضاء حمماًل بأعباء مالية أو إجرائية 

تقيد أو تعطل أصل احلق فيه، وال أن يكون منظاًم بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه .. " (121) .
4) آثر الشارع إيراد تفاصيل ميعاد دعوى اإللغاء (122) بتحديد مداه ( 60 يومًا ) ونقطة انطالقه ( 
اليوم التايل إلعالن القرار أونرشه أو العلم اليقيني به)، وحاالت إنقطاعه ( التظلم اإلداري - رفع 
الدعوى إىل حمكمة غري خمتصة خالل ميعاد الطعن، تقديم طلب تأجيل الرسوم خالل ميعاد الطعن 

كذلك) ، وفرض إيقاف رسيانه ( القوة القاهرة ).
  ومل تقــف التفاصيل املتعلقة بامليعــاد عند هذا احلد، إذ نص املرشع كذلــك عىل قبول الطعن يف 

القرارات املنعدمة دون التقيد بميعاد (123) .
  وغالبية هذه القواعد إستنبطتها األحكام القضائية يف فرنسا ومرص (124) ، وقرر املرشع الفلسطيني 

تقنينها تيسريًا عىل القضاة واملتقاضني.
    ويبدو ألول وهلة أن املرشع التزم هذا النهج أيضًا فيام يتعلق بميعاد احلكم يف دعوى اإللغاء، بيد 
أن القراءة املتعمقة للامدة 2/16 ال تقطع بذلك . فطبقا للنص املشار إليه » تنطق املحكمة اإلدارية 

املحكمة الدستورية العليا (مرص) –  3 / 1/ 1998 – جمموعة األحكام – ج (8) – ص 1077.  121
راجع املادة اخلامسة من القانون رقم 3 لسنة 2016 بكافة بنودها .  122

وتطبق قاعدة التحرر من امليعاد عيل االستدعاءات املتعلقة بأوامر االفراج عن األشخاص املوقوفني بوجه غري   123
مرشوع  طيلة مدة ايقافهم ( البند 7 من املادة اخلامسة من قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية ) . واحلقيقة أن 
األمر يف هذا الفرض يتعلق بتجدد امليعاد مع كل يوم يستمر فيه اإليقاف غري املرشوع ، ال بالتحلل من امليعاد 

املقرر قانونًا للطعن .
يف دراسة مفصلة عن ميعاد دعوى اإللغاء يف مرص وفرنسا راجع عيل وجه اخلصوص : رأفت فودة – النظام   124

القانوين للميعاد يف دعوى  اإللغاء – دراسة مقارنة – 1998 .
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باحلكم عالنية خالل مدة ال تزيد عىل عرشين يومًا من تاريخ إقفال باب املرافعة » . فهل تلك املدة 
إلزاميــة أم تنظيمية ؟ بمعنى أهنا حتث املحكمة عىل رسعــة إصدار حكمها، دون أن تفرض ذلك 
عليهــا. يرجح التأويل األخري قرص املدة واملعينة بعرشين يومــاً يف حدها األقىص ، فضاًل عن أننا 

بصدد حمكمة وحيدة ختتص بكافة الدعاوي اإلدارية حمملة بالعديد من املنازعات األخرى.  
  وعليه إما أن نحذف هذا القيد الزمني عىل إصدار األحكام، أو نرفعه لســتني يومًا، أسوة بالفرتة 

التي حتوزها اإلدارة للبت يف التظلامت املقدمة إليها (125).
  وتنطبق ذات امللحوظة عىل حمكمة العدل العليا، وال يتصور ختطي النقد الفائت إســتنادًا إىل رفع 
املــرشع مدة إصدار تلك املحكمة ألحكامها إيل (30) يومًا (126) ، فتلك املدة حتســب - حســب 
ظاهــر النصوص - من يوم تقديــم الطعن لقلم كتاب تلك املحكمة. ويعضد خشــيتنا من إجتاه 
التطبيــق العميل - ولو بعد حني - إىل إعتبار مدة إصدار األحكام تنظيمية أن حمكمة العدل العليا 
تنظر اإلستدعاءات التي ترفع إليها كمحكمة إستئنافية، مع ما يالزم ذلك من إعادة طرح جوانب 

النزاع اإلجرائية واملوضوعية أمامها مرة ثانية.
5) تنظيم نظر الدعاوى يف شقها املوضوعي ال حيقق احلامية القضائية املرجوة يف فروض اإلستعجال. 
فاألنزعة املوضوعية  تتطلب وقتًا لفضها، الحتتمله حاالت اإلستعجال. فام هي قيمة احلكم بإلغاء 
قرارمنع من السفر صدر بعد فوات ميعاد إجراء صاحب الشأن لتدخل جراحي عاجل يف اخلارج 

؟ وما أمهية حكم إلغاء قرارهدم معلم أثري بعد إجراء إزالته؟
  وإتفاقًا مع ما تقدم ال ختلو القوانني اإلجرائية من تنظيم آلية لنظر الطلبات املســتعجلة بام يوافق 

طبيعتها، ويفعل بالتايل ما سيصدر الحقًا من أحكام يف املوضوع.
  وبناء عليه كان من الطبيعي أن نقابل املادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2016 املنظمة للقضاء 

املستعجل يف املنازعات اإلدارية.
  وتثري املادة آنفه البيان ببنودها األربعة ثلة مالحظات، نبسطها يف التايل:

* نص البند األول عىل إختصاص املحكمة اإلدارية بالنظر يف الطلبات املستعجلة التي تقدم إليها، 

املادة 5 البند (4/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2016 .  125
املادة 19 البند (2) من القانون رقم 3 لسنة 2016 .  126
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واملراد املسائل املستعجلة املتصلة بالدعاوي الداخلة يف إختصاصها، إعاماًل ملبدأ أن قايض األصل 
هو قايض الفرع، وذلك  حتى ال تتشــتت أوصال ذات املنازعة بني أكثر من جهة قضائية، وهو ما 

اليتفق وحسن سري العدالة.
  ونظرًا لصعوبة حرص صور الطلبات املســتعجلة، إكتفى املرشع بذكر أكثرها ذيوعًا يف املنازعات 

اإلدارية: وقف تنفيذ القرار املطعون فيه (127) .
  ورهــن النص احلكم بوقــف التنفيذ بتقدير املحكمــة أن نتائج التنفيذ يتعــذر تداركها، أي أن 
التعويضــات املالية التي  يمكن احلصول عليها ال تزيل  أو جترب آثار تنفيذ القرار امللغي. ويعرب عن 

هذا الضابط بتوافر اإلستعجال . 
  وبرغم إقتصار النصوص يف فرنسا ومرصعىل رشط اإلستعجال وحده (128) إليقاف تنفيذ القرارات 
اإلدارية، فإن القضاء تطلب إىل جواره رشطًا آخر أال وهو الوســائل اجلدية، أي أن ترجح أسانيد 

دعوى اإللغاء القضاء ببطالن القرار.
  وكان من املتوقع وقد قنن الشــارع العديد من اإلجتهادات القضائية إال يغفل ضابط الوســائل 
اجلدية، لذات البواعث التي حدت به إلفساح املجال أمام اإلجتهادات األخرى بني جنبات مواده.
  ونظرًا ألن هذا الضابط متليه طبيعة األشياء، فقد قدرنا أمهية اإلشارة إليه، لعل املرشع يلتفت إىل 

تقنينه، أو أن القضاء يكرسه يف أحكامه من منطلق دوره اإلنشائي.
* أتــاح البند الثاين من املادة السادســة من القانون رقم 3 لســنة 2016 الفرصة لتقديم الطلب 

املستعجل عند تقديم عريضة اإلستدعاء أو يف غضون نظر الدعوى.
  وهذا النص له شق إجيايب وآخر سلبي.

  أما الشــق األول فيتمثل يف تفادي النقد املوجه لنص املادة 49 /1 من قانون جملس الدولة املرصي 
رقم 47 لســنة 1972 والتي تفرض تقديم طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري يف ذات عريضة دعوى 

من  املرصي  نظريه  به  أخذ  ما  يساير  ومل  إداري،  قرار  أي  تنفيذ  وقف  لطلب  الباب  الفلسطيني  الشارع  فتح   127
حظر طلب وقف تنفيذ القرارات الواجب التظلم منها ( املادة 49 /2 من قانون جملس الدولة املرصي) قبل 
رفع الدعوى ( قرارات التعيني أو الرتقية أومنح العالوات أو اإلحالة للمعاش أو اإلستيداع أو الفصل بغري 

الطريق التأديبي أو إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ) ، وهي عل اجلملة تتعلق بالوظيفة العامة .
         ويف نقد مسلك املرشع املرصي انظر مؤلفنا - دعوى اإللغاء .. - املرجع السابق - ص 431 وما بعدها .

راجع يف ذلك : فتحي فكري - وجيز دعوى اإللغاء طبقًا ألحكام القضاء - 2018 - ص 404 وما بعدها .  128
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اإللغــاء(129) ، وهكــذا إذا مل يلتفت الطاعــن إىل هذا اإلجراء حلظة تقديم صحيفــة اإللغاء، أو جد 
اإلســتعجال عقب رفع دعواه، إنحرست عنه احلامية القضائية املســتعجلة دون ظل من مربر قانوين، 

أو حتى منطقي . 
   أما الشق الثاين  فيعاب عىل النص عدم سامحه بتقديم الطلب املستعجل عىل إستقالل ، وقبل رفع 
الدعــوى املوضوعية. فكثريًا ما تثوراحلاجة لطلب إثبــات احلالة ( دعوى هتيئة الدليل) يف العقود 
اإلداريــة (مثال : إثبات حالة توريدات معرضة للتلف الرسيع ترفض اإلدارة إســتالمها) ، وقبل 

ولوج سبيل املحاكم القضائية.
  علام بأن ختلف نص مشابه يف قانون جملس الدولة املرصي هو ما سمح للقايض اإلداري، يف إطار 
واليته العامة بنظر املنازعات اإلدارية، أن ينتهي، بعد تردد (130) ، إىل قبول دعوى هتيئة الدليل التي 

ترفع إستقالاًل عن نزاع مطروح أو يمكن أن يطرح مستقباًل.
  ويف بيان ذلك أعلنت املحكمة اإلدارية العليا، ممثلة يف دائرة توحيد املبادىء، أنه إزاء » اإلختصاص 
العام للقضاء اإلداري بالفصل يف ســائر املنازعات اإلدارية فإن دعوى هتيئة الدليل إذا ما تعلقت 
بقرار أو ترصف إداري مما خيضع لوالية القضاء اإلداري فإن هذه الدعوى مما يدخل يف إختصاص 
القضــاء اإلداري كدعوى مســتقلة حتى لو مل ترتبط بطلب موضوعــي ويكفي لقبوهلا بالنظر إىل 
طبيعتها ومقصدها املتمثل يف هتيئة الدليل يف دعوى موضوعية مرفوعة فعاًل أو سرتفع يف املستقبل 

وذلك عندما حتدث واقعة خُيشى زوال معاملها أوتغيري هذه املعامل بمرور الوقت.
  –ومن ثم فإنه ال يشــرتط أن تكون الواقعة املطلوب إثباهتا بإعتبارها منازعة إدارية حمل نزاع أمام 
القضاء كطلب موضوعي بل يكفي يف شأهنا أن تكون مما حيتمل أن تصبح حماًل للنزاع أمام القضاء 
اإلداري وأنه خيشــى ضياع معامل هذه الواقعة إذا انتظر اخلصم حتى يعرض النزاع عىل احلق أمام 
القضــاء، بحيث تبدو دعوى هتيئة الدليل يف حقيقتها دعوى وقائية تســتهدف تفادي ضياع دليل 

ينص صدر املادة 49 من قانون جملس الدولة املرصي عىل أنه » ال يرتتب عل رفع الطلب ( طلب إلغاء القرار)   129
إىل املحكمة وقف تنفيذ القرار املطلوب الغاؤه عىل أنه جيوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في 

صحيفة الدعوى ورأت املحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها« .
ملزيد من التفاصيل حول هذه اجلزئية أنظر : حسني عبد السالم جابر - الطلبات املستعجلة يف قضاء جملس   130

الدولة - 1998 - ص  154 وما بعدها .
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الدعوى املوضوعية يف املنازعة اإلدارية، وهي هبذه املثابة تعترب واحلال كذلك دعوى مستقلة جيوز 
رفعها إستقالاًل كمنازعة إدارية أمام القضاء اإلداري دون إرتباطها بطلب موضوعي " (131). 

  ولتجاوز الوضع السابق وما ينجم عنه من توفري محاية قضائية منقوصة، هنيب باملرشع الفلسطيني 
رسعة التدخل لتنظيم دعوى هتيئة الدليل كدعوى مستعجلة مستقلة (132).

* قرر البند الثالث من املادة السادســة من القانــون أن " للمحكمة اإلدارية أن تلزم مقدم الطلب 
املستعجل بتقديم كفالة تقدر مقدارها ورشوطها ملصلحة الطرف األخر أو ملصلحة من ترى املحكمة 
اإلدارية أن عطاًل ورضرًا قد يلحق به إذا ظهر أن مقدم الطلب املستعجل مل يكن حمقًا يف طلبه سواء 

بصورة كلية أم جزئية ».
  وهذا البند ُمستقى من املادة 114 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية (133)، ونعتقد أن القياس 
هنا قياسًا مع الفارق . فاخلصومات املدنية تثور بني خصمني متساويني، يف حني أن نظريهتا اإلدارية متتاز 
بوجود اإلدارة كســلطة عامة بإمتيازاهتا. فضاًل عن ذلك فإن رفض الطلب املستعجل قد يفيد اإلدارة 

وال يرضها. فرفض طلب وقف تنفيذ قرار إداري يعني بالنسبة لإلدارة رجحان صواب ترصفها.
  وحتى يف الفروض التي تبدو املنازعة اإلدارية أهنا تدور، أساسًا حول مصالح خاصة ( طلب وقف 
تنفيذ قرارمنح ترخيص بناء عىل إدعاء بعدم مراعاة رشط املسافة بني العقارات وبعضها البعض )، 

فإن رفع الطلب املستعجل لن يوقف تنفيذ القرار.
  ومــن املتوقع - واحلال كذلك -  أال جيد هذا البند فرصة للتطبيق العميل، وكان من األمهية إبراز 

ذلك لبيان بعد الشقة بينه وبني ما ورد يف قانون املرافعات املدنية هبذا الشأن .
6) وفقًا للامدة 24 من القانون رقم 3 لسنة 2016 » يقبل إعرتاض الغري .. يف املنازعة اإلدارية  »، 

)) املحكمة اإلدارية العليا ( دائرة توحيد املبادىء ) - 2 / 1 / 1997 - جمموعة املبادىء التي قررهتا الدائرة   131
املشكلة طبقا للامدة 54 مكررًا من قانون جملس الدولة - منذ إنشائها وحتى اول فرباير 2001 -ص 385 .

)) جرى بالذكر أن دعوى إثبات احلالة ، كدعوى قائمة بذاهتا معروفة يف فرنسا، املوطن األم للقضاء اإلداري،   132
منذ وقت بعيد يعود للقانون الصادر يف 22 يوليو 1889 ، يف تفاصيل ذلك راجع رسالتنا :

 Le contentieux d"urgence dans les litiges administratifs –etudes comparee� Faculte de Droit – Uni

  .Clermont 1�  1984 – p. 313 et ss.

تنص املادة 114 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية عيل أن« لقايض األمور املستعجلة أن يكلف   133
طالب اإلجراء املستعجل بتقديم كفالة مالية تضمن للمستدعي ضده كل عطل أو رضر يرتتب عيل اإلجراء 

املتخذ، إذا تبني أن املستدعي غري حمق يف طلبه » .
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وفقًا للقواعد املشار إليها يف قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية.
  وإعرتاض الغري ، وما يطلق عليه أحيانًا طعن اخلارج عن اخلصومة، هو طعن يقدم ممن مل يكن طرفًا 
يف الدعوى التي صدرفيها احلكم ، ومل يتدخل أو ُيدخل فيها (134) . ونظرًا لترضره من احلكم تتاح 
له الفرصة لعرض وجهة نظره من خالل هذا الطعن أمام ذات املحكمة التي أصدرت احلكم(135) 

. ومرد اللجوء إىل تلك املحكمة عدم إهدار مبدأ التقايض عىل درجتني.
  وال مــراء يف أن تقنني هذا النوع من الطعون ُيعد من مميزات القانون حمل الدراســة، حيث أغلق  
الشارع هبذه اخلطوة اجلدل الذي نقابله يف القانون املرصي حول جواز قبول هذا الطعن من عدمه، 

وتضارب األحكام بشأنه (136) ، وهو أمر ال تقره العدالة وتنكره.
7) أوضحنا ســلفًا إســناد املرشع للمحكمة اإلدارية اإلختصاص بنظركافة املنازعات اإلدارية. 
وبرغــم العبء الذي يفرضه هذا اإلختصاص، وأهنا حمكمة وحيدة يف طول البالد وعرضها، فقد 

محلها القانون ببعض اإلختصاصات األخرى .
  وإذا كان بعض هذه اإلختصاصات حمدد يف بنيانه (املعارضة يف احلبس(137) بغية إســتصدار أوامر 
باإلفراج عن أشخاص موقوفني بغري وجه حق) ، فإن البعض األخر، عىل النقيض ، يكتنفه غموض 
يتعذر حتديد مداه ( املسائل التي ليست قضايا أو حماكامت بل جمرد عرائض أو إستدعاءات خارجة 
عن صالحية أي حمكمة تســتوجب الرضورة الفصل فيها حتقيقًا للعدالة) . ويف هذا الفرض تبدو 
املحكمة اإلدارية كصاحبة إختصاص عام، ليس فقط يف املنازعات اإلدارية، وإنام أيضًا يف كافة ما 

قد يعرض عىل القضاء من مسائل مدنية أو جتارية أو أحوال شخصية ..الخ .
  وال يقــف األمر عند هذا احلد إذ ترك البند احلادي عــرش (138) من املادة الثالثة من القانون الباب 

منفرجًا إلضافة إختصاصات أخرى للمحكمة اإلدارية، خمتلفة بطبيعة احلال عن كل ما سبق .

املادة 244 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية .  134
املادة 1/246 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية .  135

التفاصيل حول هذه اجلزئية انظر:عبد احلفيظ الشيمي - طعن اخلارج عن اخلصومة أمام القضاء  ملذيد من   136
اإلداري – 2004 .

البند السابع من املادة اخلامسة من القانون رقم 3 لسنة 2016 .  137
وفقًا للبند احلادي عرش من املادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 2016 ختتص املحكمة اإلدارية » بأية أمور   138

أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون » .
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  وهنا يطرح التساؤل نفسه أن للمحكمة اإلدارية، وهي الزالت يف أطوارها األوىل، أن تفي بام ُعهد 
به إليها من تبعات ومهام ؟ وهــل يتيح هلا هذا الكم اهلائل من اإلختصاصات اإلضطالع بالدور 

اإلنشائي املرتبط بوجود قضاء إداري ؟ 
  وال نجد إجابة هلذه التساؤالت وغريها إال التذكرة بأن االصالح بالقفز يف اخلطوات ال ُيؤمن دائاًم 

الوقوع يف العثرات .
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التعليق عىل قانون الفصل يف املنازعات االدارية رقم 3
لسنة 2016 املطبق يف قطاع غزة

الدكتور املحامي نضال مجال جرادة/ غزة

مقدمة
َمرَّ النظام القضائي الفلسطيني بظروف غري عادية، كتلك التي عاشتها فلسطني منذ زمن طويل، فقد 
تعاقبت عىل فلسطني أنظمة خمتلفة بدءًا من احلكم العثامين عام 1517م، مرورًا باالستعامر الربيطاين 
عام 1917م، واحلكم املرصي لقطاع غزة واحلكم األردين للضفة الغربية عام 1948 واالحتالل 
االرسائييل لباقي فلســطني التارخيية وما أعقبه من احتالل ارسائييل ألرايض الضفة الغربية وقطاع 

غزة، حتى حلت السلطة الفلسطينية (يف قطاع غزة وأرحيا) بناء عىل اتفاق أوسلو عام 1993.
وبعد حلول السلطة الفلسطينية أصدر املجلس الترشيعي الفلسطيني قانون تشكيل املحاكم النظامية 
رقم 5 لســنة 2001م وقد تناول النص عىل تشــكيل املحكمة العليا يف الفصل اخلامس، مشريًا يف 
املواد 32-34 إىل انعقاد هيئة حمكمة العدل العليا (حمكمة القضاء االداري) واختصاصاهتا وأسباب 
الطعن أمامها، ثم أصدر املجلس الترشيعي القانون األسايس الفلسطيني بتاريخ 2002/05/25، 
والذي نص يف مادته 102 عىل إنشاء حماكم إدارية للنظر يف املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية.

وبتاريخ 2016/04/16 صدر يف مدينة غزة قانون الفصل يف املنازعات االدارية رقم 3 لسنة 2016 
وُنرش بتاريخ 2016/04/25 يف العدد الثالث والتسعون من الوقائع الفلسطينية الصادرة يف قطاع 
غزة، ويتكون هذا القانون من 30 مادة، وقد اشتملت نصوصه عىل قواعد موضوعية وأخرى إجرائية.

ونظرًا لالنقسام الفلسطيني بني شطري الوطن، وتأثري ذلك عىل األداة الترشيعية، فقد صدر القانون 
بقوة املادة 1/41 من القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2003 وتعديالته.

إنني وإذ أخط تعليقايت عىل قانون الفصل يف املنازعات االدارية رقم 3 لسنة 2016 بام له وما عليه، 
فإنني آثرت التعليق عىل القانون من خالل الرتكيز عىل أهم أحكام هذا القانون، سواء من النواحي 

املوضوعية أو اإلجرائية.
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 أوالً: التقايض عىل درجتني:
يعد التقايض عىل درجتني أهم ما جــاء به قانون الفصل يف املنازعات االدارية، حيث نصت املادة 
األوىل منه عىل أنه: (ُتنظر املنازعات االدارية يف فلســطني عىل درجتني: 1. املحكمة اإلدارية، 2. 
حمكمــة العدل العليا)، ويأيت هذا التطور الترشيعــي الالفت بعدما كانت املنازعات االدارية ُتنظر 
أمام حمكمة العدل العليا كدرجة وحيدة من درجات التقايض، وجيد هذا التطور الترشيعي ســنده 
القانوين يف املادة 102 من القانون األســايس الفلسطيني التي نصت عىل أن: (جيوز بقانون إنشاء 
حماكم إدارية للنظر يف املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية، وحيدد القانون اختصاصاهتا األخرى، 

واإلجراءات التي تتبع أمامها).
ويعد مبدأ التقايض عىل درجتني أحد أهم ركائز النظام القضائي الفلسطيني، حيث إن قانون أصول 
املحاكــامت املدنية والتجارية وقانون اإلجراءات اجلزائية يعرتفان بمبدأ التقايض عىل درجتني، بل 
ويف إمكانية عرض النزاع مرة ثالثة أمام حمكمة النقض باعتبارها حمكمة قانون ال درجة من درجات 
التقايض، وتكمن أمهية هذا املبدأ يف إعادة نظر الدعوى أمام حمكمة أعىل درجة، مما يكون من شأنه 
تعزيز الثقة لدى املتقاضني، ال ســيام أن املحكمة األعىل درجة تضم قضاة أكثر خربة وعلاًم ووزنًا 

للبينات املطروحة عىل ذمة الدعوى.
ورغم النص يف قانون الفصل يف املنازعات االدارية عىل التقايض عىل درجتني ومها املحكمة اإلدارية 
وحمكمة العدل العليا، إال أن هذا القانون أخفق يف مجع شــتات النصوص القانونية، فرغم أن املادة 
3/2 منه نصت عىل انعقاد هيئة املحكمة اإلدارية من ثالثة قضاة من قضاة حمكمة االستئناف، إال 
أهنا مل تبــني كيفية انعقاد حمكمة العدل العليا، األمر الذي يدعــو لتطبيق نص املادة 32 من قانون 
تشــكيل املحاكم والتي مل حتدد عددًا أقىص لعدد قضــاة حمكمة العدل العليا عند انعقادها، إذ جاء 
النص وحدد احلــد األدنى لعدد قضاة حمكمة العدل العليا ومل حيــدد احلد األقىص لعدد قضاهتا، 
حيث جرى نص املادة 32 من قانون تشكيل املحاكم عىل النحو اآليت: (تنعقد حمكمة العدل العليا 
مــن رئيس املحكمة العليا وقاضيني عىل األقل، وعند غيــاب الرئيس يرأس املحكمة أقدم نوابه، 

فالقايض األقدم يف هيئة املحكمة).
ومن وجهة نظرنا كان يتعني عىل املرشع أن ينص عىل كيفية انعقاد حمكمة العدل العليا كام نص عىل 
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كيفية انعقاد املحكمة االدارية، وذلك من باب مجع شــتات النصوص القانونية اخلاصة بنوع معني 
من املنازعات وهو املنازعات االدارية.

ثانيًا: اختصاصات حماكم القضاء اإلداري:
عالوة عىل التطور الترشيعي يف جمال التقايض عىل درجتني يف املنازعات االدارية، فقد أدخل املرشع 
يف قطاع غزة تطورًا آخرًا ملحوظًا وهو التوسع يف اختصاصات حمكمة القضاء االداري، حيث إنه 

أضاف إىل اختصاصات حمكمة العدل العليا (سابقًا) ثالثة اختصاصات مهمة جدًا وهي:
منازعات العقود اإلدارية، ومن أمثلتها/ عقود االلتزام (أو االمتياز) وعقود األشــغال . 1

العامة، وعقود التوريد العامة، وعقود النقل العامة، وقد كانت منازعات العقود اإلدارية 
قبــل صدور قانون الفصل يف املنازعات االدارية تنظرها املحاكم العادية، وقد ُقيض هبذا 
اإلطــار بأن: (املنازعات املتعلقة بالعقود عامة هي مما خيرج عن اختصاص حمكمة العدل 
العليا كام وردت يف املادتني 33-34 من قانون تشــكيل املحاكم رقم 5 لسنة 2001... 
وهو لذلك ممــا خيرج عن اختصاص حمكمة العدل العليــا ويدخل يف اختصاص حماكم 
احلقوق)، الطلب رقم 2013/28، جلســة يوم 2013/04/16م، مشــار إليه لدى/ 
د. نضال جرادة، أ. أرشف نرص اهلل ، مبادئ حمكمة العدل العليا، اجلزء األول، ص 24.

منازعات اجلنسية.. 2
طلبات التعويض عن األرضار املتعلقة باملنازعات اإلدارية سواء رفعت بصورة تبعية أو . 3

أصلية، وهو ما يســمى لدى بعض الفقه بالقضاء الكامل، ويســمى لدى البعض اآلخر 
بقضاء التعويض.

ومما ُيؤخذ عىل قانون الفصل يف املنازعات االدارية أنه أشار يف املادة 3/4 إىل اختصاص املحكمة 
االدارية بالطعون التي يقدمها أي مترضر إللغاء أي الئحة أو نظام خيالف القانون األسايس، حيث 
جرى نصها عىل النحو اآليت: (يشرتط يف تقديم االستدعاءات اخلاصة بدعوى االلغاء أن يكون سببها 
متعلقًا بواحد أو أكثر مما ييل: 3. خمالفة القانون األســايس والقوانني ..)، ولكن هل متلك املحكمة 
أن تلغيها يف حال خمالفتها للقانون األســايس؟ ال ســيام إذا علمنا أن املادة 24 من قانون املحكمة 
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الدســتورية حددت اختصاصات هذه املحكمة وأوهلا الرقابة عىل دســتورية القوانني واألنظمة، 
حيث جرى نصها عىل النحو اآليت: (ختتص املحكمة دون غريها بام ييل: 1. الرقابة عىل دســتورية 
القوانني واألنظمة)، فإذا كانت الالئحة أو النظام خمالفًة للقانون األســايس فمن الطبيعي أن خيرج 
الطعن به عن اختصاص املحكمة االدارية، ألن قانون املحكمة الدســتورية جعل هذه املسألة من 

اختصاص املحكمة الدستورية.

ثالثًا: أسباب دعوى االلغاء:
مل حيدد قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية أسباب دعوى االلغاء، إذ جاء الباب الرابع عرش 
خلوًا من النص عليها، يف حني تناولت املادة 34 من قانون تشكيل املحاكم النظامية تعداد أسباب 

الطعن يف القرار اإلداري وهي:
االختصاص.. 1
وجود عيب يف الشكل.. 2
خمالفة القوانني أو اللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها.. 3
التعسف أو االنحراف يف استعامل السلطة عىل الوجه املبني يف القانون.. 4

وبمطالعة املادة الرابعة من قانون الفصل يف املنازعات االدارية نجد أهنا جاءت لرتدد ذات األسباب 
التي نصت عليها املادة الرابعة من قانون تشكيل املحاكم، وزادت عليها سبب جديد وهو الطعن لعيب 
السبب يف القرار االداري، إذ مل يكن هذا السبب منصوصًا عليه يف قانون تشكيل املحاكم النظامية.
ورغم عدم النص يف قانون تشكيل املحاكم النظامية عىل اعتبار عيب السبب يف القرار االداري سببًا 
للطعن فيه، إال أن حمكمة العدل العليا سواء يف غزة أو الضفة الغربية استقرت عىل جواز الطعن يف 
القرار االداري لعيب السبب، فقد قضت حمكمة العدل العليا (دائرة غزة)، بأن: (االجتهاد اإلداري 
عىل أنه ال بد لكل قرار إداري من ســبب صحيح يقوم عليه، وأن هذا السبب هو الواقعة القانونية 
واملادية التي تدفع اإلدارة الختاذ قرارها، وإن خلو القرار من ذكر السبب جيعله فاقدًا لركن رئييس من 
أركانه مما يرتتب عليه فقدانه ملرشوعيته)، الطلب رقم 2015/62 غزة، 2016/06/31، وقضت 
ذات املحكمة (دائرة رام اهلل) بأن: (استقر الفقه والقضاء عىل أن اإلدارة عندما تسبب قرارها فإنه 
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جيب أن يكون السبب صحيحا من الناحيتني الواقعية والقانونية)، الطلب رقم 2006/69 جلسة 
يوم 2008/04/21، وقضت بأن: (أركان القرار اإلداري مخسة هي الشكل واالختصاص واملحل 
والســبب والغاية)، الطلب رقم 2012/67، جلسة يوم 2013/1/20، ُأشري إىل هذه األحكام 
لــدى/ د. نضال مجال جرادة، القايض. أرشف نرص اهلل، يف كتاهبام/ العدل العليا يف عرشين عامًا، 
املبادئ التي أرســتها حمكمة العدل العليا الفلسطينية يف الفرتة من 1995-2015، )الضفة الغربية 
-قطاع غزة(، يف جمال الوظيفة العامة والعاملني يف املرافق العامة، ص+276 ص299، ص460.
وهــو أمر يتفق مع طبيعة التكوين القانوين للقرار اإلداري الذي ينبغي أن يقوم عىل مخســة أركان 

وهي الشكل واالختصاص واملحل والسبب والغاية.
وخريًا فعل قانون الفصل يف املنازعات االدارية عند النص عىل اعتبار عيب السبب يف القرار االداري 

أحد أسباب الطعن فيه.

رابعًا: املواعيد اخلاصة بدعوى االلغاء:
مما حيسب لقانون الفصل يف املنازعات االدارية أنه قنن التبليغ احلكمي، وهو العلم اليقيني بالقرار 
االداري، حيث نصت املادة 2/5 عىل أن: (يعترب يف حكم التبليغ علم املســتدعي بالقرار املطعون 

فيه علاًم يقينيًا).
ورغــم أن العلم اليقيني مل ينــص عليه قانون أصول املحاكامت املدنيــة والتجارية، إال أن حمكمة 
العــدل العليا أخــذت به، إذ قضت حمكمة العدل العليا (دائرة غــزة) أن: (العلم اليقيني هو علم 
صاحب الشــأن بمضمون القرار علاًم يقينيًا رغم عدم إعالن أو نرش هذا القرار بالوسائل املحددة 
قانونًا هلذا الغرض، ويشــرتط يف العلم اليقيني -كام هو احلال يف وسيلتي اإلعالن والنرش-: 1.أن 
يكون العلم بمؤدى القرار وحمتوياته حقيقيًا ال ظنيًا وال افرتاضيًا. 2. أن يكون العلم شاماًل جلميع 
حمتويات القرار وعنارصه ومقوماته ليتمكن الشخص من الوقوف عىل حقيقة القرار وآلية إصداره 
وأبعاده والغرض منه وليقف يف ذات الوقت عىل ما بالقرار من عيوب ليتسنى له اختاذ قرار الطعن 
من عدمه وفقًا ملصلحته ولظروفه اخلاصة. 3. ثبوت تاريخ العلم بالقرار ليتمكن معه الطاعن من 
حتديد مركزه القانوين ومن ثم احتســاب موعد الطعن يف القرار بطريق دعوى اإللغاء)، عدل عليا 
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رقم 2012/47 بتاريخ 5/29/-2016، مشــار إليه لدى/ د. نضال جرادة، أ. أرشف نرص اهلل 
، مبادئ حمكمة العدل العليا، اجلزء الثاين، ص5.

ومما جاء به قانون الفصل يف املنازعات االدارية انقطاع مدد الطعن يف ثالث حاالت وهي:
التظلم االداري للجهة املختصة خالل ميعاد الطعن باإللغاء.

تقديم االستدعاء إىل حمكمة غري خمتصة رشيطة أن يقدم خالل ميعاد الطعن باإللغاء.
تقديم طلب تأجيل الرسوم رشيطة أن يقدم هذا الطلب خالل ميعاد الطعن باإللغاء.

ونص عىل حالة واحدة يوقف هبا ميعاد الطعن وهي حالة القوة القاهرة.
ورغــم أن قانون الفصل يف املنازعات االدارية نص عىل ثــالث حاالت ينقطع فيها ميعاد دعوى 
اإللغاء،  إال أنه مل ينص عىل انقطاع امليعاد يف حالة إقامة الدعوى اإلدارية عىل غري ذي صفة، وهي 
احلالة التي انقسم بشأهنا الفقه، ما بني مؤيد العتبارها إحدى حاالت انقطاع ميعاد دعوى االلغاء 

وما بني رافض العتبارها من حاالت االنقطاع.
ومــن جهتنا نرى أن إقامة الدعوى اإلدارية عىل غري ذي صفة يقطع امليعاد، ال ســيام أن اخلصومة 
االداريــة توجه ضد القــرار اإلداري، وهذه احلالة ال ختتلف كثريًا عن حالــة انقطاع امليعاد لرفع 
الدعوى إىل حمكمة غري خمتصة، ففي حالة رفعها عىل غري ذي صفة يكون املدعي أخطأ يف الشخص 
(أي اجلهة مصدرة القرار)، ويف حالة رفعها إىل حمكمة غري خمتصة يكون املدعي أخطأ يف املحكمة.

خامسًا: حضور اخلصوم وغياهبم:
عاجلــت املادة 14 من قانون الفصل يف املنازعــات االدارية قواعد حضور اخلصوم وغياهبم، ومما 
يالحظ عىل هذه القواعد أن املرشع الفلســطيني رتب آثارًا قانونية عىل حضور وغياب اخلصوم، 
إال أن ما يميز هذه اآلثار أهنا جوازية للمحكمة، إذ أعطى املرشع املحكمة ســلطة شطب الدعوى 
حال غياب املستدعي أو تأجيلها، أما إذا تغيب املستدعى ضده فال ُتلزم املحكمة بإجراء املحاكمة 
حال غيابه، إذ قد تســتمر يف املحاكمة حال اعتباره حــارضًا أو تقوم بتأجيل الدعوى، وذلك عىل 
خالف املادة 2/85 من قانون أصول املحاكامت التي منحت املحكمة سلطة إجراء املحاكمة فقط 
دون تأجيلها، أما إذا تغيب املستدعي واملستدعى ضده فإنه جيوز للمحكمة تأجيل نظر االستدعاء 



296

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

أو شطبه، وذلك عىل خالف املادة 1/85 من قانون أصول املحاكامت، حيث إهنا منحت املحكمة 
سلطة شطب الدعوى دون تأجيلها.

وخريًا فعل املرشع حينام وسع من سلطة املحكمة يف تأجيل نظر االستدعاء أو شطبه وذلك مراعاة 
منه خلصوصية الدعوى االدارية مع ما تقتضيه هذه اخلصوصية من رقابة ملبدأ املرشوعية.

ومما حيســب لقانون الفصل يف املنازعات االدارية حســمه لألثر املرتتب عىل تغيب املستدعي عن 
حضور جلسة املحاكمة، إذ تضاربت األحكام القضائية بشأن هذا األثر، فقد قضت حمكمة العدل 
العليا (دائرة رام اهلل) برد الدعوى اإلدارية عند ختلف املســتدعي أو وكيله عن احلضور رغم تبلغه 
www. حسب األصول، طلب رقم 152 لسنة 2005 بتاريخ 2006/02/02، منشور عىل صفحة
qanon.ps، يف حني صدرت أقضية عديدة بشطب الدعوى ال بردها، عند ختلف املستدعي أو وكيله 

عن احلضور رغم تبلغه حسب األصول.
إال أن واضعوا قانــون الفصل يف املنازعات االدارية قد وقعوا يف هفوات كبرية يف إطار معاجلتهم 

لقواعد احلضور والغياب.
فمــن ناحية أوىل فإن ظاهر نص املادة 14 أهنا تعالج قواعد حضور وغياب اخلصوم أمام املحكمة 
اإلدارية فقط، وكان يتعني عىل املرشع يف إطار تنظيمه للامدة 14 أن يستعمل مصطلح (املحكمة) بداًل 
من مصطلح (املحكمة اإلدارية) بحيث يتسع النص ليشمل املحكمة اإلدارية وحمكمة العدل العليا.

ومن ناحية ثانية فإنه يف إطار معاجلة األثر املرتتب عىل شطب االستدعاء، نصت الفقرة الرابعة من 
املادة 14 عىل حق املســتدعي يف جتديد االستدعاء وميزت بني حالتني، األوىل التجديد خالل مدة 
ثالثني يومًا من تاريخ قرار الشــطب، والثانية التجديد بعد انقضاء مدة ثالثني يومًا من تاريخ قرار 
الشطب، ومل حيدد سقف أقىص ملدة التجديد، وهو أمر يوجب أن يكون هناك تدخل ترشيعي ملعاجلة 

هذا اخللل الترشيعي ال سيام اخلصوصية التي تتمتع هبا دعوى اإللغاء.

سادسًا: الطعن غري العادي يف أحكام املحكمة اإلدارية:
مل يكن ُيســمح بالطعن بطرق الطعن غري العادية يف أحكام حمكمة العدل العليا، فقد قضت حمكمة 
العدل العليا (دائرة غزة) بأنه: (من غري اجلائز قانونًا قبول نظر اعرتاض الغري بشأن األحكام الصادرة 
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عن حمكمة العدل العليا...، ومن املستقر عليه لدينا قانونًا وقضاًء أن حمكمة العدل العليا هي حمكمة 
بدرجــة واحدة وال جيوز الطعن يف أحكامها بأٍي من طرق الطعن العادية و/أو غري العادية بداللة 
نص املادة 291 من الباب الرابع عرش من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2001/2م 
امُلبينة ألصول املحاكامت واجبة اإلتباع لدى حمكمة العدل العليا التي تنـص عىل أنه: »تصدر املحكمة 
حكمهــا عىل وجه الرسعة يف الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار املطعون فيه أو بتعديله مع 
ما يرتتب عىل حكمها من آثار قانونية«، ولذلك فمام يتناىف ويتعارض مع رسعة التنفيذ املشــار إليه 
أن تكــون هناك طرقًا للطعن يف أحكام حمكمة العدل العليا ســواء أكانت عادية أو غري عادية...، 
وقد استقرت السوابق القضائية عىل أنه ال جيوز الطعن يف أحكام حمكمة العدل العليا بأي حال من 
األحوال)، الطلب رقـــــم 2010/324 (اعرتاض الغري)، جلســـة يــوم 2010/10/12م، 
وقضت بأن: (مل يسجل يف تاريخ القضاء اإلداري الفلسطيني -قضاء حمكمة العدل العليا- أن صدر 
حكم واحد بناء عىل اعرتاض الغري عىل صدور حكم معني، وهي األحكام التي تنظمها املواد من 
244-249 من قانون أصول املحاكامت املدنيــة والتجارية وهذا لتنايف طبيعة اعرتاض الغري مع 
قضاء املرشوعية)، الطلــب رقم 2010/45، جلســـة يــوم 2011/4/10م، مشار إليه لدى/ 

د. نضال جرادة، أ. أرشف نرص اهلل ، مبادئ حمكمة العدل العليا، اجلزء الثاين، ص33-28.
لكن جاء قانون الفصل يف املنازعات االدارية وقنن طرق الطعن غري العادية، وهي اعرتاض الغري 
وإعادة املحاكمة، وذلك يف املادة 24 منه، وقد أحال املرشع إىل أحكام الطعن هبذه الطرق الواردة 

يف قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية.
وال شك أن هذا التوجه الترشيعي يعد ثمرة مهمة من ثمرات قانون الفصل يف املنازعات االدارية، 
بل إنه ينســجم مع التوجهات الترشيعية التي جعلت القضاء اإلداري عىل درجتني، وهي فلسفة 

ترشيعية يقصد منها االنتصار ملبدأ املرشوعية بكافة طرق الطعن العادية وغري العادية.

سابعًا: ممثلو أطراف الدعوى اإلدارية: 
ال شك أن الدعوى اإلدارية، أيًا كان موضوعها، تتميز بإجراءات خاصة، ختتلف يف بعض األحكام 
عــن إجراءات التقايض العادية املنصوص عليها يف قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية، إال 
أنــه مما يالحظ عىل النصوص القانونية املتعلقــة بالتمثيل القانوين أمام املحكمة اإلدارية أو حمكمة 
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العدل العليا ما ييل:
1- جــاء قانــون الفصل يف املنازعات االدارية بحكم جديد مغايــر ملا ورد يف املادة 285 من 
قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية التي تطلبت رضورة توكيل حماٍم عند تقديم  أي 
استدعاء لدى حمكمة العدل العليا، يف حني أن املادة 2/7 من قانون الفصل يف املنازعات 
االدارية اشرتطت أن يقدم أي استدعاء من حماٍم مزاول، واستثنت من ذلك االستدعاءات 
التي هي من نوع املعارضة يف احلبس التي ُيطلب فيها اصدار أوامر االفراج عن األشخاص 

املوقوفني بوجه غري مرشوع، وهو موقف حممود.
2-أخطأ واضعوا قانون الفصل يف املنازعات االدارية يف الفقرة الثانية من املادة التاســعة التي 
جرى نصها عىل النحو اآليت: (إذا مل تكن الالئحة اجلوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة 
أو أحد مســاعديه فيجب أن تكون الالئحة اجلوابية موقعة من حماٍم مزاول)، ويبدو وجه 
اخلطــأ يف تقديم الالئحة اجلوابية من (رئيس النيابة أو أحد مســاعديه)، إذ أنه ال  يوجد 
ضمن تشكيالت النيابة العامة مسمى (مســاعد رئيس نيابة)، حيث حدد املادة 60 من 
 قانون الســلطة القضائية هذه التشــكيلة فنصت عىل أن: (تؤلــف النيابة العامة من: 1. 
النائب العام، 2. نائب عام مســاعد أو أكثر، 3. رؤســاء النيابــة، 4. وكالء النيابة، 5. 

معاوين النيابة).
3-ويف ذات ســياق املادة 2/9 فإن متييزًا مرفوضًا وقع من قبل املرشع، إذ اشــرتط أن تقدم 
الالئحة اجلوابية من رئيس نيابة، وهي درجة وظيفية متوســطة ضمن السلم القضائي، 
لكنه مل يشــرتط أي رشوط يف املحامي املزاول، ومن وجهة نظرنا كان يتعني عىل املرشع 
أن يقيم توازنًا بني ممثيل أطراف اخلصومة اإلدارية من حيث املستوى، ال سيام أن القضاء 

اإلداري وظيفته االنتصار ملبدأ املرشوعية.
ويف ذات سياق التمثيل القانوين، فقد نصت املادة 21 من قانون الفصل يف املنازعات االدارية 
عىل أن: (متثل النيابة العامة أشــخاص اإلدارة العامة لدى حمكمــة العدل العليا ولدى 

املحكمة اإلدارية)، ومما يؤخذ عىل هذا النص ما ييل:
1- ال ُيعــرف ماذا يقصد املــرشع بمصطلح (اإلدارة العامة) املذكــور، إذ النيابة العامة وفقًا 
لقانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية متثل (احلكومة)، ال سيام إذا علمنا أن مصطلح 
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(اإلدارة العامة) أكثر شمواًل من مصطلح (احلكومة)، إذ أن اإلدارة العامة رغم ارتباطها 
باحلكومة إال أهنا -أي اإلدارة العامة- تعني جمموعة األشخاص واألجهزة القائمة حتت 
سلطة احلكومة ألداء مهام تنفيذ القوانني واللوائح واشباع احلاجات األساسية للمواطنني 

وأداء اخلدمات العامة.
2- أن النص بحد ذاته يفتح املجال للتســاؤل عن مدى أمهيته من الناحية الترشيعية، يف ضوء 

وجود نص قانوين يف قانون أصول املحاكامت يغني عنه.
3- أن املرشع أورد هذه املصطلح مرتني بصيغتني خمتلفتني، األوىل يف املادة 2/8 واســتعمل 
مصطلح (اإلدارة العامة احلكومية)، والثانية يف املادة 21 واســتعمل مصطلح (اإلدارة 

العامة).
4-أن النص ذاته من الناحية الشكلية حيتاج لتعديل وذلك بتقديم املحكمة اإلدارية عىل حمكمة 
العدل العليا، كون أن اإلجراءات تبدأ أمام املحكمة اإلدارية ثم أمام حمكمة العدل العليا.

ثامنًا: التدخل واالدخال يف الدعوى االدارية:
رغم أن قانون الفصل يف املنازعات االدارية نظم أحكام التدخل واالدخال يف املادة 12 منه، بحيث 
حتل هذه األحكام حمل التنظيم القانوين ألحكام التدخل واالدخال يف قانون أصول املحاكامت املدنية 
والتجارية، إال أنه تنظيمه هلاتني املســألتني يف قانون الفصل يف املنازعات االدارية جاء مبتورًا، من 

النواحي اآلتية:
مل يعط أي صالحيات ملحكمة القضاء االداري بإخراج من ترى إخراجه، إذا تبني هلا عدم . 1

وجود صلة له بالنزاع، ال ســيام أن وجود خصوم ال تربطهم أي صلة بالنزاع من شأنه أن 
يطيل أمد التقايض، وهو األمر الذي ســعى املرشع إىل العمل عىل تالفيه من خالل عدد 

من اإلجراءات ال سيام املدد.
مل يتضمن القانون أي نص جييز ألي طرف من أطراف الدعوى ُمكنِة ادخال طرف ثالث . 2

يف الدعوى.
مل تبــني املادة 12 من القانون فيام إذا كانت القرارات الصادرة بشــأن التدخل واالدخال . 3
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قابلة لالستئناف من عدمه.
مل ينظم القانون مدى جواز التدخل واالدخال يف االستئناف.. 4

إن هذه املالحظات ليســت من باب الرتف الكالمي، أو االنتقاد الفارغ من أي جدوى، فطاملا أن 
املرشع نظم أحكام التدخل واالدخال يف القانون اجلديد، فهذا يعني أن أحكامًا جديدة ينوي املرشع 
اضافتها، وإال الكتفى بام ورد يف قانون أصول املحاكامت من أحكام، ال سيام أن املادة 28 من قانون 
الفصــل يف املنازعات االدارية نصت عىل رسيان أحكام قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية 

عىل املنازعات اإلدارية وبام يتالءم من طبيعتها.

 تاسعًا: مالحظات شكلية عىل القانون:
وقع واضعوا قانون الفصل يف املنازعات االدارية يف هفوة أسقطت منهم شمولية صياغة . 1

املادة 17 منه، حيث إن القانون تطرق الختصاص حمكمة العدل العليا بالنظر يف الطعون 
التي ترفع إليها يف األحكام الصادرة عن املحكمة اإلدارية، حيث كان يتعني عليه إضافة 
مصطلــح (القرارات) بعد مصطلح (األحكام)، لتصبح العبارة: ( .. الطعون التي ترفع 

إليها يف األحكام والقرارات الصادرة عن املحكمة اإلدارية).
خلــط واضعوا قانون الفصــل يف املنازعات االدارية بني مصطلــح (القرار) ومصطلح . 2

(احلكم) حني معاجلته ملدد الطعن يف القرارات التي جيوز الطعن فيها استقالاًل، والواردة 
ضمن املادة 2/18 منه، إذ استعار هذا لذاك، رغم اختالفهام اختالفًا كبريًا.

خلط واضعوا قانون الفصل يف املنازعات االدارية بني مصطلح (اســتدعاء) ومصطلح . 3
(اســتئناف) حني معاجلته إجراءات تقديم الطعن الواردة يف املادة 1/19 منه، حيث إنه 
كان يتعني عليه اســتعامل مصطلح (اســتئناف) بداًل من مصطلح (استدعاء)، ويف ذات 
السياق كان يفرتض أن يستعمل مصطلح (مستأنف ضدهم) بداًل من (مستدعى ضدهم)، 

باإلضافة إىل مصطلح (املستأنف) بداًل عن (املستدعي).
خالــف واضعوا قانون الفصل يف املنازعــات االدارية الرتتيب القضائي حني الفصل يف . 4

الطعن، وذلك يف ســياق املادة 2/19 التي نصت عــىل أن: (تصدر حمكمة العدل العليا 
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حكمها يف الطعن خالل ثالثني يومًا وذلك إما بتأييد احلكم الصادر عن املحكمة اإلدارية 
أو بإلغائه أو برد شكاًل أو بتعديله مع ما يرتتب عىل حكمها من آثار قانونية)، إذ يعد من 
أبجديات العمل القضائي أن تنظر حمكمة الطعن، أيًا كان مســامها، يف مدى قبول الطعن 
شــكاًل، ثم تبدأ يف نظره موضوعًا إن كان مقبواًل شكاًل، وإال فإن عدم قبوله شكاًل يغني 
عن بحث املوضوع، أما املادة 2/19 فقد خالفت هذه الرتتيب، إذ أعطت ملحكمة العدل 
العليا أربع صالحيــات، وال بأس فيها، لكنه كان يتعني أن تصاغ هذه الصالحيات عىل 
نحلو خمتلف، وذلك عىل النحو اآليت: (تصدر حمكمة العدل العليا حكمها يف الطعن خالل 
ثالثني يومًا، وذلك إما برد الطعن شــكاًل، أو بتأييد احلكم الصادر عن املحكمة اإلدارية 

أو بإلغائه أو بتعديله مع ما يرتتب عىل حكمها من آثار قانونية).
مل حيــدد القانون وقت بدء احتســاب مدة الثالثني يومًا املقــررة إلصدار احلكم من قبل  . 5

حمكمــة العدل العليا، إذ نصت املادة 2/19 من قانون الفصل يف املنازعات االدارية عىل 
أن: (تصدر حمكمة العدل العليا حكمها يف الطعن خالل مدة ال تزيد عىل ثالثني يومًا..)، 
وكان يتعني عىل املرشع اســتدراك هذا القصور، وذلك ببيان وقت بدء رسيان املدة، وفيام 
إذا كان املقصــود هو بدؤها من تاريخ حجز الطعــن للحكم، أم من تاريخ إيداع الطعن 

قلم املحكمة.
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قانون حق العودة لالجئني الفلسطينيني
رقم ) ( لسنة 2007

قانون معدل لقانون رقم )9( لسنة 2005
بشأن االنتخابات العامة

 قانون رقم )5( لسنة 2012
اهليئة العامة للمعابر واحلدود
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التعليق عىل  قانون حق العودة لالجئني الفلسطينني رقم )  ( لسنة 2007م
 

تعليق القايض الدكتور فؤاد درادكة
قايض حمكمة التمييز يف األردن

يف مســتهل التعليق عىل قانون حق العودة لالجئني الفلسطينيني، نجد لزامًا علينا التذكري باملواثيق 
والقرارات الدولية الصادرة عن األمم املتحدة املتعلقة بحقوق الالجئني بشــكل عام، و الالجئني 
الفلسطينيني بشكل خاص، حيث تدرجت يف تعاملها مع قضية الالجئني، و اعتربهتا قضية إنسانية 
وأخالقية يف بداية األمر، إىل أن اعتربهتا قضية شعب له حق قانوين ثابت، وله احلق يف تقرير مصريه 
إستنادا إىل ما صدر يف املواثيق و القرارات الدولية، فنصت املادة (13) من اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان عىل ما ييل: »1. لكل فرد حرية التنقل وإختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة. 2. حيق 

لكل فرد أن يغادر أية بالد بام يف ذلك بلده كام حيق له العودة إليه.«
كام أصــدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريــخ 1948/12/11 قرارها رقم (194) الذي 
تضمنــت فقرته احلادية عرش منه، عىل أن اجلمعية العامة »تقرر وجوب الســامح بالعودة يف أقرب 
وقــت ممكن لالجئني الراغبني يف العودة إىل ديارهم، والعيش بســالم مع جرياهنم ووجوب دفع 

تعويضات عن ممتلكات الذين ال يرغبون بالعودة إىل ديارهم.« 
ويبني من هذا القرار، أنه تعامل مع قضية الالجئني عىل أهنا قضية إنسانية وأخالقية، ويستدل عىل 
ذلك من العبارات الواردة يف هذا القرار. حيث إســتخدم مثال عبارة »الســامح لالجئني بالعودة 
للراغبني« من جهة، و عبارة »دفع تعويضات عن ممتلكات غري الراغبني بالعودة« من جهة أخرى. 
و كأن القرار يتمنى عىل القوى املحتلة أن تسمح لالجئني بالعودة و دفع تعويضات عن ممتلكات غري 
الراغبني فيها. رغم ما أكدته األمم املتحدة عام 1946 من أن لكل الشعوب احلق يف تقرير مصريها، 
وتكــرر هذا التأكيد يف املادة (1/1) من العهد الدويل اخلــاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتامعية 
والثقافية التي جاء فيها: » جلميع الشــعوب حق يف تقرير مصريها بنفســها، وهي هبذا احلق حرة 
يف تقرير مركزها الســيايس.« وهو ما أكدته املادة (1/1) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، و هو ما أكدته أيضا األمم املتحدة، وجعلته حقًا غري قابل للترصف طبقا لقرارها رقم 
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3236 الصادر عام 1969، وهو ما جاء منسجاًم مع املادة (2) من معاهدة جنيف لعام 1949 التي 
نصت عىل أن » أي إتفاق بني القوة املحتلة والشعب املحتل أو ممثليه باطلة قانونًا إذا أسقطت حقوقه.« 
ثم تغريت النظرة إىل حقوق الالجئني الفلسطينني من النظرة اإلنسانية و األخالقية فقط، إىل إعتبارها 
قضية شــعب له حق ثابت يف تقرير مصريه، بعد صــدور قرار األمم املتحدة رقم (2649) تاريخ 
1970/11/30 الذي خص الفلسطينيني باإلسم، حيث جاء بعنوان »إدانة إنكار حق تقرير املصري 
خصوصًا لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطني«، وهذا ما أدى بدوره إىل إعرتاف اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة بقرارها رقم (2672) لشــعب فلسطني بحق تقرير املصري. ثم توالت بعد ذلك القرارت 

الصادرة عن األمم املتحدة التي تؤكد حق العودة والتعويض لالجئني الفلسطينني.
و تكريســا هلذا احلق جاء مرشوع قانون حق العودة حمل التعليــق، للتأكيد عىل ما جاء يف املواثيق 
والقرارات الدولية، ومتســكًا من السلطة الفلسطينية هبا، وهلذا نجمل أهم ما جاء يف هذا القانون 

بإعتباره معربًا عام جاء يف املواثيق والقرارت الدولية. 
ولكن قبل هذا و ذاك، نشري إىل أن القانون ويف مادته األوىل، عرف الالجىء الفلسطيني عىل أنه »هو 
كل فلسطيني حال و/أو حيول اإلحتالل الصهيوين دون متتعه و/أو ذريته بحق اإلقامة الدائمة يف 
بلدته األصلية من فلسطني التارخيية وبكامل حقوق املواطنة فيها، ودون النظر إىل تاريخ بدء حرمانه 
مــن هذا احلق، أو طريقة حرمانه باللجوء أو النزوح أو التهجري أو الطرد أو اإلبعاد أو التغييب أو 

التجنيس أو املنع أو إستخدام أي وسيلة حترمه من حقه بالعودة.«
ويبني من هذا التعريف، أن هذا القانون أخذ باملفهوم الواسع ملعنى الالجئ و اعترب كل فلسطيني 
ذكــرًا كان أو أنثى حال اإلحتالل الصهيوين أو حيول دون متتعه هو أو ذريته بحق اإلقامة يف بلدته 
األصلية، بغض النظر عــن تاريخ حرمانه من هذا احلق، أو الطريقة التي حرم منها من هذا احلق، 
سواء كان بالطرد أو اإلبعاد أو املنع، مع اإلشارة إىل أن الصور الواردة يف هذا النص جاءت عىل سبيل 
التمثيل ال احلرص، بدليل ما جاء يف عجز هذا النص » أو استخدام أي وسيلة حترمه من حق العودة.«

كام عرفت هذه املادة »حق العودة لالجئ الفلســطيني« بأنه: هو »حق عودة الالجئيني الفلسطينني 
املتواجدين داخل أو خارج فلســطني إىل ديارهم وأمالكهم وحقوقهم يف أي بقعة من فلســطني 
التارخيية، وتعويضهم عن أي أرضار معنوية أو مادية حلقت و/أو تلحق و/أو ستلحق هبم وبذريتهم 
و/أو بأمالكهم و ديارهم وحقوقهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة جراء اللجوء وحتى العودة.« 
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أن املستفاد من هذا التعريف أنه إشتمل عىل ما ييل:
إن حق العودة لالجئ الفلسطيني حمفوظ للموجود داخل فلسطني أو خارجها.. 1
إن من حق الالجئ إقتضاء التعويض عن األرضار املعنوية أو املادية التي حلقت أو ستلحق . 2

به وبذريته، أي األرضار احلالية و املستقبلية.
إن من حق الالجئ إقتضاء التعويض عن األرضار املعنوية أو املادية التي حلقت أو ستلحق . 3

بأمالكهم و ديارهم.
إن من حق الالجئ إقتضاء التعويض عن األرضار السالف اإلشارة إليها سواء كانت هذه . 4

األرضار بصورة مبارشة أو غري مبارشة عن اللجوء.
إنه مجع بني احلق يف العودة واحلق يف التعويض.. 5

أما باقي نصوص هذا القانون، فقد بينت خصائص حق العودة التي متثلت عىل النحو االيت:
أوال: إن حق العودة هو حق ثابت ومقدس ال مساومة عليه، وال جمال لإلجتهاد والتفسري فيه، وال متلك 
أي سلطة إلغاؤه أو تعديله أو تغيري مفهومه، أو املفاوضة عليه، بأي طريقة كانت. ( املادة 2 من القانون)

ثانيًا: إن حق العودة حق طبيعي فردي ومجاعي، مدين وسيايس، ينتقل من اآلباء إىل األبناء، وال يسقط 
بمرور الزمن أو بالتوقيع عىل أية إتفاقية. وال جيوز الترصف به أو التنازل عنه. (املادة 3 من القانون).

إن هذا النص يؤكد عىل أن حق العودة هو:
أ. حــق فردي ومجاعي ال جيوز الترصف به أو التنازل عنه. و رغم أنه حق شــخيص، ال متلك 
الســلطة التي متثل الالجئني الفلسطينني، أو تدعي أهنا متثلهم، التنازل عن هذا احلق، أو 

الترصف فيه. إال إذا تنازل عنه صاحبه.
ب. إن هذا احلق ينتقل من اآلباء إىل األبناء.

ج. إن هذا احلق ال يسقط بالتقادم (مرور الزمن).
د. إن هذا احلق ال ينقيض ولو تم التوقيع عىل أي إتفاقية من قبل أي ســلطة متثل أو تدعي إهنا 

متثل الالجئني الفلسطينيني.
ثالثا: حتديد املسؤولية:

مّحل القانون اإلحتالل الصهيوين كامل املسؤوليات السياسية والقانونية واإلنسانية واألخالقية عن 
معاناة الشعب الفلسطيني وعدم اإلعرتاف بحقه يف تقرير مصريه، ومحل بريطانيا املسؤولية التارخيية 
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عن معاناة هذا الشــعب، بإعتبارها منحت احلق للصهاينة بإقامة وطن قومي هلم يف فلسطني، كام 
مّحل القانون املجتمع الدويل املســؤولية الكاملة عن رفع وإزالة املعاناة عن الشعب الفلسطيني، و 
هبذا منح احلق لالجئني الفلسطينيني يف مقاضاة اإلحتالل الصهيوين وكل من تسبب يف معاناة هذا 

الشعب. (املادة 4 من القانون).
إن البني من ذلك أن القانون مّحل املســؤولية ملعاناة الشــعب الفلســطيني بشكل متدرج، فجعل 
املسؤولية بالدرجة األوىل عىل اإلحتالل الصهيوين، بإعتباره القوة املحتلة، والتي يعاين منها الشعب 
الفلسطيني يوميًا، نتيجة ممارستها املخالفة للقوانني واإلعراف الدولية. ثم مّحل القانون املسؤولية 
بالدرجة الثانية لربيطاينا بإعتباها هي املســؤولة تارخييًا عن توطني الصهاينة يف أرض فلسطني. ثم 
أردف القانون بتحمّيل املسؤولية للمجتمع الدويل، ألن القرارات الصادرة عن األمم املتحدة والتي 
جاءت ملصلحة الشعب الفلسطيني، مل يتكفل املجتمع الدويل بتنفيذها ورفع املعاناة عن هذا الشعب.

 ونتيجة ذلك منح هذا القانون احلق للفلســطينيني بمقاضاة اإلحتالل الصهيوين وكل من تسبب 
بمعاناة الشــعب الفلســطيني، واملطالبة بالتعويض عام حلق هبم أو بأمالكهم من أرضار معنوية أو 
مادية. وهنا يثور التساؤل عمن هو صاحب احلق يف املقاضاة؟ و اإلجابة عىل ذلك تبعًا لنص املادة 
الثالثة من هذا القانون، هي حق لكل الجئ فلســطيني أن يقايض املســؤولني عن معاناته بشكل 

فردي، كام حيق للسلطة التي متثل الالجئني مقاضاة املسؤولني.
وتأكيدًا حلق العودة، ومتســكًا به، نص القانون يف مادته اخلامســة عىل أنه ال جيوز توطني الالجئني 
الفلسطينني أو هتجريهم من ديارهم. و هذا يعني و يؤكد أن ما ذهبنا إليه من أن الصور التي جاءت 
يف تعريف الالجئ الفلسطيني جاءت عىل سبيل التمثيل ال احلرص، فشمل التوطني أو التهجري بمعنى 

انه ليس بدياًل عن حق العودة إىل الديار. 
كام إعترب القانون يف هناية املطاف يف مادته السادسة أن كل من خيالف أحكام هذا القانون يعد مرتكبًا 
جلريمة  اخليانة العظمى، ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها جزائيًا و مدنيًا يف القوانني النافذة.

وأخريًا البد من كلمة نقوهلا، إذا كان هذا القانون قد أحسن يف إمجال ما ورد يف املواثيق والقرارات 
الدولية ومتسك هبا، و صادر حق السلطة الوطنية الفلسطينية أو أي سلطة تدعي أهنا متثل الالجئني 
باملساومة أو املفاوضة أو التنازل عن حق العودة، فإننا نتطلع إىل اليوم الذي يصار فيه إىل تطبيق و 

تنفيذ أحكام هذا القانون. 
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التعليق عىل قانون معدل لقانون رقم )9( لسنة 2005 بشأن اإلنتخابات العامة

تعليق القايض د.فؤاد درادكة
قايض حمكمة التمييز األردنية

    يف بداية التعليق عىل القانون املعدل رقم (9) لســنة 2005 بشــأن اإلنتخابات العامة، ال بد من 
اإلشارة إىل أنه ليس بني أيدينا األسباب املوجبة لتعديل قانون اإلنتخابات رقم (13) لسنة 1995 
و تعديالته، حتى نستطيع الوقوف عىل األسباب الداعية إلجراء هذا التعديل -حمل التعليق- من 

ناحية، و بيان أوجه اإلختالف بني النص األصيل و املعدل من ناحية أخرى.
     و مع هذا، و حتى تكون الصورة واضحة و جلية، جيب اإلستعانة بالقواعد الدستورية املستقرة، 

و ما جاء به القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 و تعديالته لعام 2005.
    و نشري يف هذا الصدد إىل أن السلطة الترشيعية تتكون من ثالثة أعضاء هم:

الناخبون إذا تم األخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبه املبارشة.. 1
رئيس الدولة.. 2
املجلس الترشيعي.. 3

    ويعتــرب الربملان -املجلس الترشيعي- عضــو الترشيع األصيل وفقا للمبدأ الديمقراطي و ينظر 
إىل مشــاركة الناخبني أو رئيس الدولة أمرًا مكماًل إلختصاص الربملان، حيث يقوم النظام النيايب، 

وفقًا للفقه الدستوري عىل أسس أربعة:
يتم تشكيل الربملان أساسًا عن طريق اإلنتخاب.. 1
يعترب عضو الربملان -املجلس- ممثاًل للشعب يف جمموعة و ليس للدائرة التي إنتخبته.. 2
إستقالل الربملان -املجلس- عن الناخبني خالل فرتة النيابة.. 3
جتديد الربملان -املجلس- بعد فرتة معينة.. 4

    و هبذا أخذ القانون األســايس الفلســطيني، حيث نصت املادة (2) منه عىل أن الشــعب مصدر 
السلطات، و نصت املادة (5) منه عىل أن نظام احلكم يف فلسطني نظام ديمقراطي نيايب.

    و إذا كان القانون األســايس الفلســطيني قد جعل املجلس الترشيعي الفلســطيني هو السلطة 
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الترشيعية األصيلة وفقا للقواعد الدســتورية املتعارف عليهــا طبقا لنص املادة (47) من القانون 
األســايس، فإن املادة (41) منه منحت بعض احلقوق التي يامرسها رئيس الدولة يف جمال الترشيع 

كحق الرد و حق اإلعرتاض و حق اإلصدار.
    كام يبني من القانون األســايس، أن الرئيس يتم إنتخابه من الشــعب عن طريق اإلنتخاب العام 
املبارش وفقا ألحكام قانون اإلنتخابات الفلسطيني (مادة 34 من القانون األسايس). و يتم إنتخاب 

أعضاء املجلس الترشيعي إنتخابًا عامًا حرًا و مبارشًا وفقًا ألحكام قانون اإلنتخابات.
    و إســتنادًا إىل ما ورد يف القانون األســايس، صدر قانون اإلنتخابات العامة، و الذي جرى عليه 

عدة تعديالت، أخرها القانون حمل التعليق.
    فمن استعراض تعديالت هذا القانون، نجد أهنا تتعلق بإنتخاب الرئيس و آلية إنتخابه من جهة، 

و إنتخاب أعضاء املجلس الترشيعي من جهة أخرى.

أوالً: إنتخاب الرئيس:
    أوجبت الفقرة (1) من املادة (1) من القانون املعدل، عىل الرئيس أن يصدر مرســوما يدعو فيه 
إلجراء إنتخابات ترشيعية أو رئاســية يف فلســطني، خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قبل تاريخ 
إنتهــاء مدة والية املجلس أو واليته. ولو ترك النص عىل هذا احلال لثار حوله الكثري من اجلدل و 
التساؤالت، حول ماذا لو مل يصدر الرئيس مرسومًا يدعو فيه إلجراء اإلنتخابات؟ و ماذا لو صدر 

املرسوم خالل مدة تقل عن ثالثة أشهر؟ أو بمدة تزيد عن ثالثة أشهر؟
    فجاء نص الفقرة (2) من املادة (1) من القانون املعدل حاساًم هذا اجلدل، فنصت عىل أنه: »إذا مل 
يصدر الرئيس مرسوم الدعوة إلجراء اإلنتخابات الترشيعية أو الرئاسية املنصوص عليه يف الفقرة 
أعاله، تعترب الدعوة مصدرة حكاًم من اليوم األول للثالثة أشهر و املنصوص عليها يف الفقرة (1) 

من هذه املادة«.
و يستفاد من نص املادة (1) من القانون املعدل، ما ييل:

أنه أوجب عىل الرئيس إصدار مرسوم إلجراء اإلنتخابات الرئاسية أو الترشيعية.. 1
أنه قيد الرئيس بإصدار املرسوم خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قبل تاريخ إنتهاء واليته . 2

أو والية املجلس.
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أنه أوجب عىل الرئيس أن حيدد يف املرسوم موعد اإلقرتاع.. 3
أن ينرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرسمية و يعلن عنه يف الصحف املحلية.. 4

    و إذا كان ما تقدم مفهوما، فإن من غري املفهوم أنه يف احلالة التي مل يصدر فيها الرئيس املرســوم 
املشــار إليه، و تعترب معه الدعوة مصدرة حكاًم من اليوم األول للثالثة أشــهر املنصوص عليها يف 
الفقرة (1) من هذه املادة، حيث مل تتضمن موعد اإلقرتاع من ناحية، و مل تبني صاحب الصالحية 

يف مثل هذه احلالة بتحديد موعد اإلقرتاع.
    و هذا ينبئ عن وجود فراغ ترشيعي يثري الكثري من اجلدل واخلالف، ســيام و أن الغاية من النرش 
يف اجلريدة الرســمية و اإلعالن بالصحف املحلية هي إعالن الكافة و إتاحة الفرصة ملن تتوافر فيه 

الرشوط الرتشيح لإلنتخابات إلشغال منصب الرئاسة أو عضوية املجلس الترشيعي.
    لذا نجد أنه من املستحسن سد هذه الثغرة الترشيعية، قبل إصدار هذا القانون املعدل، أو تعديل 
الفقرة الثانية مــن املادة األوىل منه، بإضافة عبارة جديدة تتضمن حتديد موعد اإلقرتاع و صاحب 

الصالحية يف حتديدها.
    أما املادة (2) من القانون املعدل، فقد حددت األلية التي يتم فيها إنتخاب الرئيس، و هي اإلقرتاع 
العــام املبارش احلر و الرسي، و هبذا يتم إنتخاب الرئيس عن طريق الشــعب مبارشة، و متتاز هذه 
الطريقة بأهنا تؤدي إىل تقوية الرئيس، إلحساسه باإلستقالل يف مواجهة املجلس الترشيعي، كونه 
يمثل إرادة الناخبني مبارشة، و بينت الفقرة األوىل من هذه املادة أن من يفوز من املرشحني باألغلبية 

املطلقة ألصوات املقرتعني الصحيحة يعترب هو الفائز.
    و من املعلوم أن االقرتاع العام املبارش هو الذي بموجبه يقوم الناخبون بإنتخاب الرئيس مبارشة 
و دون أي وســاطة، كام أخذ بمبدأ الرسية يف اإلنتخــاب، أي يأخذ الناخب معه الورقة إىل معزل 
التصويت بصورة غري منظورة و يدون عليها إسم املرشح الذي يرغب بإنتخابه، هذا بالنسبة للناخب 

الذي يعرف القراءة و الكتابة، أما الناخب األمي فال جمال لتطبيق الرسية يف التصويت.
    كام أخذ القانون بنظام األغلبية املطلقة، و هذا يعني أن املرشح الذي حيصل عىل األغلبية املطلقة 
يعترب فائًزا بمجرد حصوله عىل نصف أصوات الناخبني زائد واحد (%51) من أصوات الناخبني 
الصحيحة. ويف احلالة التي مل حيصل فيها أي من املرشحني عىل األغلبية املطلقة، فينتقل املرشحان 
احلائزان عىل أعىل األصوات إىل دورة إنتخابية ثانية جتري بعد (15) يومًا من تاريخ  إعالن النتائج 
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النهائية. ويعترب فائزًا بمنصب الرئيس املرشح الذي حيصل عىل أعىل األصوات يف هذه الدورة.
    يضاف إىل ذلك أن الفقرة الثانية من املادة (2) من القانون املعدل حددت مدة والية الرئيس بأربع 

سنوات من تاريخ إنتخابه، ومنعت إنتخابه ألكثر من دورتني متتالتني.

ثانيا. إنتخاب أعضاء املجلس:
    حــددت املادة (3) مــن القانون املعدل آلية إنتخاب أعضاء املجلــس الترشيعي وعدد أعضائه 

ومدة واليته.
    حيــث حددت الفقرة (1) طريقة إنتخاب أعضاء املجلــس، فجعلتها إنتخابات حرة ومبارشة 
ورسية. بمعنى أن الناخبني وفق اجلــداول املعدة هلذه الغاية يدلون بأصواهتم بطريقة رسية أي يف 

معزل خاص وينتخبون مبارشة املرشح الذين يرغبون بإنتخابه.
    وقــد حددت الفقرة (2) مــن هذه املادة عدد أعضاء املجلــس ب (132) عضوًا، كام حددت 
الفقرة (3) منها مدة والية املجلس بأربع ســنوات من تاريخ أخر إنتخابات ترشيعية عىل أن جتري 

اإلنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
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التعليق عىل قانون رقم )5( لسنة 2012 اهليئة العامة للمعابر واحلدود

تعليق القايض د. فؤاد درادكه
قايض حمكمة متييز يف األردن

يف البداية نشــري إىل أن التعليق عىل هذا القانون حيتــاج إىل رشح تفصييل ألحكام هذا القانون من 
ناحية، واإلحاطة بالقوانني ذات الصلة هبذا القانون من ناحية أخرى، حتى نســتطيع الوقوف عىل 

مواطن القوة والضعف فيه، ومع ذلك حسبنا أن نشري إىل أهم ما جاء فيه وبإختصار.
هلذا نعرض هذا القانون ضمن املحاور األتية: 

اوالً: نشأة اهليئة:
تم إنشــاء اهليئة العامة للمعابر واحلدود لإلرشاف عىل نقاط احلدود من موانئ ومطارات ومعابر 
بريــة وجتارية وفق ما ورد يف املادة األوىل والثانية من هذا القانون، وتتمتع هذه اهليئة بالشــخصية 
اإلعتبارية املســتقلة ماليًا وإداريًا، وهلا األهلية القانونية الكاملة ملبارشة مجيع األعامل والترصفات 
التي تكفل حتقيق األغراض التي قامت من أجلها، وهي تنشأ بقرار من جملس الوزراء، وتكون تابعة 
له. وهي مسؤولة عن املعابر واحلدود من النواحي التجارية واملالية واإلدارية واألمنية. ويتوىل إدارة 
اهليئــة جملس إدارة، وجعل هذا القانون مقرها الرئييس يف مدينة القدس، ويكون مقرها املؤقت يف 
أي مكان حيدده جملس الوزراء، وهلا أن تفتح هلا فروعًا أخرى يف فلســطني ويف سبيل ما تقدم ال بد 
لنا من وقفة لبيان إختصاصات اهليئة من ناحية وجملس إدارهتا من ناحية أخرى، ونعقب عىل ذلك 

بمواردها املالية، عىل النحو التايل:

 ثانيا: إختصاصات اهليئة العامة للمعابر واحلدود:
حددت املادة (5) من هذا القانون إختصاصات اهليئة العامة بام ييل:

اإللتزام بتطبيــق القوانني واألنظمة الوطنية واإلتفاقيات الدوليــة واملعايري والتعليامت . 1
الصادرة عن الوزارات واملؤسسات احلكومية والرسمية املختلفة املتعلقة بعمل اهليئة. وهنا 
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نشري إىل أن ورود عبارة اإلتفاقيات الدولية بعد عبارة القوانني واألنظمة أمر منتقد، إذ أن 
اإلمجاع يكاد أن يكون منعقد عىل أن اإلتفاقيات الدولية يف حال التوقيع عليها واملصادقة 
عليها وفق أحكام الدســتور تسمو تطبيقها عىل القوانني الوطنية، وعىل األنظمة عىل أقل 
تقدير، هذا من جهة،  ومن جهة أخرى نجد أن ذكر عبارة »املؤسسات احلكومية والرسمية« 
يثري اللبس بني املقصود باملؤسســة احلكومية واملؤسسة الرسمية، إال إذا كان التمييز بينها 

واضحًا، كأن تكون هناك مؤسسات رسمية ولكنها ليست حكومية!!
اإلرشاف عىل إدارة تدفق البضائع واألفراد يف النقاط احلدودية كافة وتســجيل حركات . 2

العبور وفقًا للقانون. وهذه هي املهمة الرئيســية التي أنشــأت من أجلها اهليئة من خالل 
الرقابة عىل دخول البضائع واألفراد من النقاط احلدودية وخروجها منها، وتســهيل هذه 

احلركة.
تنظيم دخول البضائع واألشــخاص وخروجهم من النقاط احلدودية: ويف ذلك نجد أنه . 3

ال مربر للنص عىل هذا اإلختصاص بشــكل مستقل، إذ يمكن إحلاق ذلك باإلختصاص 
الثاين أعاله، كام أنه من حسن الصياغة الترشيعية توحيد املصطلحات التي تدل عىل معنى 
واحــد، فال جيوز أن نذكر يف اإلختصاص الثاين »األفراد« ثم نأيت يف اإلختصاص الثالث 

ونذكر »األشخاص«.
متكني موظفي وزارة املالية من جباية الرضائب والرســوم اجلمركية املستحقة وتوريدها . 4

إىل اخلزينــة العامة. حيث أن هذا القانون نص عىل مهمــة اإلرشاف عىل تدفق البضائع 
واألشــخاص، نجد أن من مكمالت هذه املهمة حتصيل الرضائب والرســوم اجلمركية 

املستحقة عليها. وتوريد ما يتم حتصيله إىل اخلزينة العامة للسلطة الوطنية. 
جتهيز املقرات الالزمة للوزارات ذات العالقة ألداء مهامها وفقًا للقوانني. لغايات تنفيذ ما . 5

جاء يف اإلختصاص الرابع أعاله، فكان لزامًا تأمني أماكن أو مقرات يف النقاط احلدودية 
ملمثيل أو موظفي الوزارات ذات العالقة، ملامرســة مهامهم املنوطة هبم من حيث حتصيل 

الرضائب والرسوم اجلمركية والرقابة األمنية. 
إعــداد دليل اإلجراءات الالزمة لعمل اهليئة. أن الغاية من إعداد هذا الدليل هي توحيد . 6

اإلجراءات املهنية يف نقاط احلدود ولضامن حســن سري عمل اهليئة ولتاليف التعارض أو 
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التناقض يف هذه اإلجراءات.

ثالثًا :جملس اإلدارة:
بعد أن نصــت املادة (2) يف فقرهتا (5) عىل أن يتوىل إدارة اهليئــة جملس إدارة، فقد أعتربت املادة 
(6) من هذا القانون املجلس هو السلطة العليا يف اهليئة وهو املكلف بوضع وإقرار سياسات اهليئة 

واإلرشاف عليها.

أ.  تشكيل جملس اإلدارة:
يتألف جملس إدارة اهليئة من تسعة أعضاء عىل أن يعني رئيس جملس اإلدارة بقرار من رئيس السلطة 

بناء عىل تنسيب من جملس الوزراء ويتكون املجلس عىل النحو التايل:
الوزيــر املفوض من قبل جملــس الوزراء وقد تــم حتديد هذا الوزيــر ب (وزير النقل . 1

واملواصالت).
ممثل عن وزارة اإلقتصاد. 2
ممثل عن وزارة املالية. 3
ممثل عن وزارة الداخلية. 4
ممثل عن وزارة النقل واملواصالت. 5
ممثل عن وزارة الزراعة. 6
ممثل عن وزارة الصحة. 7
ممثل عن وزارة الطاقة. 8
الرئيس الدوري ملجلس التنســيق اخلاص مع القطاع اخلاص. وهو ما نصت عليه املادة . 9

(7) من هذا القانون.
هــذا وقد حدد القانون رشوط العضوية يف هذا املجلس - وهم من ممثيل الوزارات كام هو واضح 

من نص املادة (7) سالفة اإلشارة، وهي كام ييل: 
من ذوي اخلربة واإلختصاص. 1
من الفئة العليا وفق قانون اخلدمة املدنية املعمول به. 2
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من املعروفني بنزاهتهم. 3
وعىل أن يتم إختيارهم بقرار من الوزير املفوض بعد ترشــيحهم من وزرائهم املبارشين. كام منح 
القانون للوزارة  التي يتبع هلا عضو املجلس إستبداله بعضو أخر وفق الرشوط السابقة. وتكون مدة 
العضوية يف املجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة، وفق أحكام املادة (8) من هذا القانون.

ونعقب عىل ذلك أنه إذا أشرتطت الفقرة االوىل من املادة (8) من هذا القانون أن يكون العضو من 
ذوي اخلربة فهذا أمر مفهوم أما إشرتاطها أن يكون من ذوي اإلختصاص  فهذا أمر تقتضيه طبائع 
األمور، ألن الوزارة التي ترشــحه هلذه العضوية ال بد وأن تراعي فيه اإلختصاص مادام أنه يعترب 
ممثاًل هلا يف جملــس اإلدارة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان النص يفرتض أن كل وزارة من 
الوزارات املمثلة يف جملس اإلدارة ترشيح أكثر من شخص تتوافر فيه الرشوط السابقة عىل أن ترفع 
هذه األسامء إىل الوزير املفوض من قبل جملس الوزراء ليتم إختياره من بينهم، اي جعل الصالحية 

يف اإلختيار إىل الوزير املفوض. 
ونظرًا ألمهية األعامل التي يامرســها أعضاء جملس اإلدارة فإننــا نجد أن تكون صالحية اإلختيار 

منوطة بمجلس الوزراء وليس بيد الوزير املفوض.

ب. إختصاصات جملس اإلدارة  ورئيس جملس اإلدارة:

1: إختصاصات جملس اإلدارة:
تنص املادة  (12) من القانون عىل أن صالحيات املجلس تشمل ما ييل:

حتديد السياسات العامة للهيئة واإلرشاف عىل حسن قيامها بمهامها.. 1
إعداد اللوائح والتعليامت املنظمة لعمل اهليئة والالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. . 2

          وقــد جــاء هذا اإلختصاص تكرارًا ملا نصت عليه الفقرة (6) من املادة (5) التي ســبق 
اإلشارة إليها.

إعداد اهليكل التنظيمي للهيئة وتعديالته وإحالته إىل جملس الوزراء إلصداره.. 3
إقرار اخلطــة التطويرية للهيئة ورفعهــا ملجلس الوزراء لتصديقهــا ومتكينها من القيام . 4

بواجباهتا.
املصادقة عىل املهامت التفصيلية للوزارات ذات الصلة.. 5
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إقرار املوازنة السنوية للهيئة ورفعها للجهات املعنية للمصادقة عليها.. 6
إقرار التقريرين اإلداري واملايل دوريًا باإلضافة للتقارير املرفوعة من املدير العام للمجلس.. 7
تنسيب املدير العام ملجلس الوزراء.. 8

          وهنا نشري إىل أن هذا التنسيب جاء مطلقا، مل يبني بشأن ماذا يكون التنسيب، هل يتعلق 
بإقرار املوازنة الســنوية، أو إقرار التقريريــن اإلداري واملايل أو أنه يتعلق بكل أمر يتعلق 

بإختصاص املجلس؟!
تعيــني موظفي اهليئة وفقًا لقانون اخلدمة املدنية وتعديالته وقانون اخلدمة يف قوى األمن . 9

وتعديالته.
 تفويض رئيس املجلس أو أي من رؤساء اللجان املتفرعة عن املجلس إجراء اإلتصاالت . 10

واملفاوضات الداخلية واخلارجية وتوقيع العقود او اإلتفاقيات مع املؤسسات اإلقليمية 
و الدولية بالتنسيق مع الوزارة ذات الصلة.

املصادقة عىل التســهيالت التي يقرتحها املدير العام لألشــخاص واهليئات واملؤسسات . 11
املحلية والدولية.

القيام بجميع األعامل األخرى التي تدخل يف إختصاصه.. 12
ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل مالحظتني:

املالحظة األوىل: رغم إشــارة النص يف اإلختصاص العارش إىل أن هناك جلان متفرعة عن املجلس 
مل يرش القانون إىل صالحية جملس اإلدارة بتشكيل مثل هذه اللجان.

املالحظة الثانية: أن القانون منح صالحيات واســعة جدًا للمجلس بحيث منحه صالحية توقيع 
العقود أو اإلتفاقيات مع املؤسسات اإلقليمية والدولية رغم خطورة مثل هذه الصالحيات.

2: إختصاصات رئيس جملس اإلدارة:
باإلضافــة إىل اإلختصاصات املمنوحة لرئيس جملس اإلدارة بموجــب أحكام هذا القانون، فقد 

أضافت إليها املادة (13) من هذا القانون بعض الصالحيات. وتتمثل باأليت:
دعوة املجلس لإلنعقاد وفقًا ألحكام هذا القانون. 1
ترؤس جلسات املجلس وإدارهتا.. 2
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التوقيع عىل القرارات والتعليامت التي يعدها املجلس.. 3
متثيل اهليئة أمام املجلس الترشيعي وجملس الوزراء وأمام القضاء بكل ما يتعلق يف شؤون . 4

اهليئة ونشاطاهتا والقوانني والقرارات والتعليامت املتعلقة هبا ويف كافة عالقاهتا الداخلية 
واخلارجية.

وحيث أن القانون ويف مادته الثانية فقد أعترباهليئة العامة تتمتع بالشخصية اإلعتبارية املستقلة ماديًا 
وإداريًا وهلا األهلية الكاملة ملبارشة مجيع األعامل والترصفات التي تكفل حتقيق أغراضها، فلها يف 

هذه احلالة أن تقايض وتقاىض، ويمثلها يف ذلك رئيس جملس اإلدارة أو من يمثله قانونًا. 
كــام منح هذا القانون موظفي اهليئة الذين يصدر هبم قرار مــن رئيس جملس اإلدارة صفة الضبط 

القضائي أثناء ممارستهم لعملهم ومن أحكام املادة (21) من هذا القانون.
ثالثًا: تعيني مدير عام اهليئة وصالحياته وفق أحكام القانون:

نصت املادة (15) من القانون عىل أن يعني املدير العام بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنسب من 
املجلس ويعترب املســؤول التنفيذي األول عن إدارة أعامل اهليئة ويكون مسؤوال أمام املجلس عن 
تنفيــذ القرارات التي يتخذها املجلس، كام منح القانون اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة ومنصب 
املدير العام، وحدد مدة تعيينه بثالث سنوات وأجاز حتديدها ملدة سنه فقط بقرار من جملس الوزراء.

وقد أضاقت املادة (16) من هــذا القانون إىل صالحيات مدير عام اهليئة باإلضافة إىل صالحياته 
املمنوحة له بموجب هذا القانون ما ييل:

تنفيذ السياسات والقرارات التي يصادق عليها املجلس. 1
إدارة أعامل اهليئة واإلرشاف عىل موظفيها. 2
إصدار األوامر اإلدارية املناسبة والالزمة لكافة املوظفني يف اهليئة. 3
إعــداد التقارير الفنية عن أعامل اهليئة ورفعهــا إىل املجلس إلحاطتة هبا وإختاذ القرارات . 4

الالزمة بشأهنا.
إعداد مرشوع موازنة اهليئة الســنوي ورفعــه إىل املجلس إلقراره ومتابعته لدى اجلهات . 5

املختصة.
إعداد التقريرين اإلداري واملايل الدوريني ورفعهام إىل املجلس إلقرارمها.. 6
اإلرشاف عىل إدارة املعابر والنقاط احلدودية. 7
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ضامن تطبيق القوانني واألنظمة والقرارات وإحرتام اإلتفاقيات الدولية ذات العالقة. 8
إعداد هيكلية تنظيمية وتطويرية للهيئة ورفعها للمجلس. 9

حتديد املهامت التفصيلية ذات العالقة بالوزارات والتنسيق معها. 10
حضور جلسات املجلس بدون حق التصويت. 11
أبة صالحيات أخرى حيددها املجلس. 12
اإللتزام برفع التقارير التي يكلف هبا املجلس كلام دعت احلاجة لذلك عن أداء اهليئة.. 13

رابعًا: املواد املالية للهيئة:
حددت املادة (17) من هذا القانون موارد اهليئة املالية وجعلتها من ثالثة مصادر، وهي:

املبالغ املخصصة هلا يف املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 1
الغرامات املالية والرسوم التي حتصلها اهليئة وفقا للقانون. 2
املساعدات والتربعات وأية موارد أخرى يوافق عليها املجلس. 3

ونود اإلشــارة يف النهاية إىل أن هذا القانون فيام يبدو قد جاء مزجيًا بني ما يســمى »قانون اإلقامة 
واحلدود« و«قانون اجلامرك« ألن نصوصه جاءت متعلقة بتنظيم وصول األشــخاص وخروجهم 
من املعابر واحلدود من جهة، وتنظيم دخول البضائع وخروجها من هذه املعابر وإســتيفاء الرسوم 
والغرامــات واجلامرك عليها. وهلذا جاءت هيئة مســتقلة ال ترتبط بوزارة بعينها، مع أن األوىل يف 

مثل هذه احلالة أن تكون من ضمن املديريات التابعة لوزارة املالية إذا كان هذا التصور صحيحًا.
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التعليق عىل
قانون رقم 5 لسنة 2008 بشان تعديل قانون االنتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005.

قانون رقم )( لسنة 2007 قانون حق العودة لالجئني الفلسطينيني.
قانون رقم 5 لسنة 2012 بشان اهليئة العامة للمعابر واحلدود.

                                                   
الدكتور جهاد احلرازين  
استاذ القانون العام والنظم السياسية/ غزة

اود ىف هذا السياق توضيح بعض االمور الرضورية واملهمة ومنها:
اوال : هذه القوانني ومشاريع القوانني مل تصدر بالشكل القانونى املتبع واملنظم وفق القانون االساسى 
ومتعارف عليه ىف كافة النظم القانونية خاصة ان القانون او الترشيع يمر بمراحل قبل العمل به تبدا 

بمرشوع القانون وتنتهى بالتصديق والنرش.
ثانيا : هذه القوانني او املشــاريع نوقشــت من قبل كتلة برملانية واحدة ( كتلة محاس) دون مشاركة 

أيا من الكتل الربملانية االخرى .
ثالتا: تم مناقشــة هذا املشاريع او القوانني ىف فرتة تغيب املجلس الترشيعى وتعطله منذ شهر يوليو 

2007 ودخول املجلس بحالة من السبات او الغيبوبة عن العمل.
رابعا : مل يعتد هبذه القوانني او املشاريع لدى جزء كبري من الوطن واملتمثل بالضفة الغربية والقدس.

خامســا : مشاريع القوانني او القوانني صدرت او نوقشت ىف ظل حالة من املناكفة السياسية بعيدا 
عن طبيعة القاعدة القانونية العامة واملجردة.

سادســا: القوانني صدرت وفق اهواء حزبية وسياسية بحتة بام اثر عىل طبيعة القوانني او املشاريع 
التى امتازت بصبغة حزبية .

وبالعودة اىل جمموعة القوانني التى ارسلت من قبلكم فأضع عليها جمموعة من املالحظات من امهها:

مرشوع قانون رقم 5 لسنة 2008 بشان تعديل قانون االنتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005 
 هذا ليس بقانون وانام عبارة عن مرشوع قانون مقر بالقراءة الثانية ومل يصبح قانونا.
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 قانون االنتخابات العامة هو قانون عام يشمل الوطن بارسه  وليس جزءا من الوطن .
 صدر قرار بقانون االنتخابات رقم 1 لسنة 2007.

 ال يمكــن تعديل قانون االنتخابات رقم 9 لســنة 2005 بمرشوع قانون ىف ظل وجود قرار 
بقانون رقم 1 لسنة 2007.

 كيف يمكن مناقشــة مرشوع قانون والبناء عليه وهو ىف ادراج املكاتب ومل يغادرها منذ 12 
عام واصبح بال قيمة.

 اثناء تسليم محاس ردها للموافقة عىل االنتخابات 2019 اقرت بقانون رقم 1 لسنة 2007 .
 جلنة االنتخابات املركزية هى اجلهة املخولة بتنظيم عمليات االنتخابات بعد صدور املرسوم 
وال يوجد عىل موقع اللجنة املركزية لالنتخابات اى ذكر هلذا املرشوع رقم 5 لسنة 2008.

 ال يمكن الى جهة كانت ان تغري او تعدل من قانون االنتخابات بعيدا عن الطريق القانونى 
املتبع ىف اصدار الترشيعات.

 مرشوع القانون محل الصبغة احلزبية وجاء ىف اطار املناكفة السياسية فقط.
لذلك ال يمكن التعليق عىل مرشوع قانون غري موجود سوى باألدراج منذ 12 عام وغري قانونى،

مرشوع قانون رقم 1 لسنة 2008 قانون حق العودة لالجئني الفلسطينيني.
 هذا ليس بقانون وانام عبارة عن مرشوع قانون ومل يصبح قانونا.

 قضية الالجئني هى قضية سياســية وقانونية وقد نــص عليها امليثاق الوطنى ملنظمة التحرير 
الفلسطينية وهى من اختصاص املنظمة .

 املجلس الترشيعى يمثل الفلسطينيني بداخل االراىض الفلسطينية واملجلس الوطنى الفلسطينى 
يمثل كل الفلسطينيني بأنحاء العامل بالداخل واخلارج وهو املعنى بقضية الالجئني.

 مرشوع القانون افتقد للطرق القانونية املتبعة بإصدار النرشيعات.
 مرشوع القانون جاء بعبارات انشــائية بحتة متجاهال القرار الدوىل اخلاص بحق العودة رقم 

.194
 مــرشوع القانون نوقش من خالل كتلة برملانية واحدة ىف ظل حالة غياب املجلس الترشيعى 

وتعطله.
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لذلــك ال يمكن التعليق عىل مرشوع غري موجود ومل يصــل لصفة القانون ومل يقر حتى ىف صورة 
املرشوع ىف ظل العمل الطبيعى للمجلس وانام اســتخدم للمناكفة السياسية القائمة وكانت تعديا 

عىل صالحيات املجلس الوطنى ودوره باعتباره ممثال للكل الفلسطينى.

قانون رقم 5 لسنة 2012 بشان اهليئة العامة للمعابر واحلدود.
 صاحبته نفس الظروف السابقة ملشاريع القوانني السالفة الذكر .

 جتاهلت كتلة محاس ان هناك ادارة عامة للمعابر ىف فلسطني مشكلة بمرسوم رئايس محل رقم 
16 لسنة 2006 .

 مرشوع القانون مل  يقر بالطرق القانونية وانام كام ســابقيه صدر من قبل كتلة برملانية ىف زمن 
تعطل املجلس بام ال يكسبه صفة  القانون.

 مرشوع القانون هو اقرب لنظام اجلمعية منه لنظام اهليئة.
 منح املرشوع اهليئة حق جبى الرضائب والغرامات ىف ظل وجود حســاب خزينة موحد يتبع 

وزارة املالية.
لذلك ال يمكن التعاطى مع هذا املرشوع او حتى مناقشــته الفتقاده للصفة والصبغة القانونية كام 

سابقيه.
وىف اخلتــام من املمكن القول بــان ما حيدث ىف قطاع غزة من اصدار قوانــني او قرارات او قراءة 
مشــاريع قوانني من قبل كتلة برملانية واحدة باملجلس الترشيعى املعطل منذ عام 2007 وانتهى به 
االمر بحكم املحكمة الدستورية بحله وهنا ىف هذه احلالة منذ عام 2007 وما حيدث  عىل االرض 
وما يتم اختاذه من اجراءات وقوانني وقرارات نستطيع تصنيفها ىف اطار فكرة نظرية املوظف الفعىل.
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التعليق عىل
قانون رقم 5 لسنة 2008 بشان تعديل قانون االنتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005.

قانون رقم )( لسنة 2007 قانون حق العودة لالجئني الفلسطينيني.
قانون رقم 5 لسنة 2012 بشان اهليئة العامة للمعابر واحلدود.

                                                 القايض الدكتور مصطفى قاسم/ مرص 

نـظـرة
يف تعديالت ترشيعية

متهيد:

تعــرف القاعدة القانونية بأهنا قاعدة عامة جمردة تنظم ســلوك إجتامعــي هبدف حتقيق التوازن بني 

املصالح املتعارضة وتقرتن بجزاء عىل خمالفتها، ويصدر القانون بوصفه معربًا عن إرادة األمة لتنظيم 

أوضاع وعالقات قائمة بالفعل، أو لتنظيم أمور يبغي املجتمع يف جمموعه ممارستها أو التحول إليها 

كالتحــول من نظام اإلنتخابات بالقائمة إىل اإلنتخاب الفردي، أو التحول يف النظام اإلقتصادي أو 

غري ذلك من األمور .

وتنشأ احلاجة إىل تعديل الترشيعات القائمة كلام أصبحت النصوص السارية غري فعالة يف مواجهة 

الفــروض التي يوجدها الواقع كل يوم، أو إذا إختلفت فلســفة املبــادىء التي يقوم عليها النظام 

السيايس أو اإلقتصادي أو اإلجتامعي يف الدولة بحيث أصبحت القوانني القائمة غري متوافقة معها.

ويتناول التعليق املاثل ثالث تعديالت ترشيعية متباينة يف موضوعاهتا، وقد رأينا إستعراضها عىل نحو 

موجز بام تتســع معه املساحة املتاحة وذلك  إنطالقًا من نقطتني أساسيتني، أوهلام فلسفة التعديل أو 

احلاجة إىل التعديل . والنقطة الثانية هى مدى فاعلية النصوص يف مواجهة الفروض التي من أجلها 

ظهرت احلاجة للتعديل ، وكذا مدى فاعليتها يف محاية احلق حمل احلامية القانونية.



336

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

حق العودة لالجئني الفلسطينيني بني النصوص الدولية والترشيع الداخيل:
يعترب احلق يف العودة لالجئني الفلســطينيني حقًا إنسانيًا، إذ أن الالجئني مل يرتكوا ديارهم ووطنهم 

وممتلكاهتم سوى كرهًا عنهم وحتت وطأة اإلحتالل الغاشم.

 ويعود تاريخ اإللتزام الدويل بحق العودة لالجئني الفلســطينيني إىل القرار رقم  148  الصادر من 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 1948 والذى أكد يف البند احلادي عرش منه عىل »  »وجوب 

الســامح بالعودة، يف أقرب وقت ممكن لالجئني الراغبني يف العودة إىل ديارهم والعيش بسالم مع 

جرياهنم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إىل ديارهم وكذلك عن 

كل فقدان أو خسارة أو رضر للممتلكات بحيث يعود اليشء إىل أصله وفقًا ملبادئ القانون الدويل 

والعدالة، بحيث يعّوض عن ذلك الفقدان أو اخلسارة أو الرضر من قبل احلكومات أو السلطات 

املسؤولة، وتصدر تعليامت إىل جلنة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئني، وتوطينهم من جديد، وإعادة 

تأهيلهم اإلجتامعي واإلقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وباملحافظة عىل اإلتصال الوثيق بمدير 

إغاثة األمم املتحدة لالجئني الفلسطينيني، ومن خالله باهليئات والوكاالت املتخصصة املناسبة يف 

منظمة األمم املتحدة«.

وجدير بالذكر أن قرار األمم املتحدة - ســالف البيان-  ليس منشئا حلق الالجئني الفلسطينيني يف 

العودة إىل ديارهم ووطنهم ، وإسرتداد أمالكهم، أو تعويضهم عنها يف حال فقداهنا أو هالكها، وإنام 

هو جمرد قرار كاشــف عن هذا احلق صادرًا عن أكرب منظمة دولية وهو مايعد إعرتافًا من املجتمع 

الدويل هبذا احلق، كون هذا القرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة التي تشــمل يف عضويتها كافة 

الدول. 

وقــد أعقب هذا القرار العديد من النصــوص القانونية الدولية امللزمة من بينها نص املادة 13 من 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948  والتي تنص عىل  » حق كل إنسان يف مغادرة 

أي بلــد بام يف ذلك بلده، ويف العــودة إىل بلده »، كام نصت الفقرة الثانيــة من املادة 17 من ذات 

اإلعالن عىل أنه » الجيوز جتريد أحد من ملكه تعسفًا »، وقد أقرت هذه النصوص احلق يف العودة 

لكل إنسان بغض النظر عن جنسيته .
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وقد نصت املادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة حلامية املدنيني يف زمن احلرب واملوقع عليها من قبل 

إرسائيل عىل أنه » حيظر النقل اجلربي ، اجلامعي أو الفردي لألشخاص املحميني ، كام حُيظر نفيهم 

من األراىض املحتلة إىل أرايض دولة اإلحتالل أو أرايض أية دولة أخرى حمتلة كانت أم غري حمتلة، 

أيًا كانت الدواعي«.

وتأكيدًا عىل اإللتزام الدويل  حلق العودة لالجئني الفلسطينيني فقد نصت املادة الثانية عرش يف الفقرة 

الرابعة من العهد الدوىل للحقوق السياسية واملدنية الصادر يف 1965/12/19 عىل أنه » الجيوز 

منع أحد ، بصورة تعســفية ، من حقه يف الدخول إىل بلده« ، وقد أكد قرار جملس األمن رقم 242 

الصادر يف 1967/11/22 عىل » رضورة حتقيق تســوية عادلة ملشــكلة الالجئني« ، وذلك بعد 

إحتالل كامل األرايض الفلسطينية، وهتجري ألكثر من 1،5 مليون فلسطيني خارج الوطن أنذاك. 

 ويعــد قرار 194  إعرتاف رصيح وواضح من األمم املتحدة بحق العودة لالجئني الفلســطينيني 

إىل ُقراهم ومدهنم، واحلصول عىل التعويضات املناســبة وحيدد هذا القرار أن حق عودة الالجئني 

الفلسطينني إىل ديارهم وبيوهتم وليس إىل دولة جديدة أو أي مكان آخر.

ويف إطار النظام القانوين الداخيل لدولة فلسطني حرص القانون األسايس الصادر عام 2003 عىل 

التأكيد عىل احلق يف العودة لالجئني الفلســطينيني وذلك بنصــه يف املادة 28 منه عىل أنه » الجيوز 

إبعاد أي فلســطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من املغادرة أو جتريده من 

اجلنسية أو تسليمه ألي جهة أجنبية«.

وبناء عىل النصوص الدولية ، ونص القانون األسايس سالف البيان  جاء مرشوع قانون حق العودة 

لالجئني الفلســطينيني يف ضوء هذه النصوص ليضع اإلطار التنظيمي لكيفية ممارســة هذا احلق 

وحدوده ووضعه موضع التطبيق.

فجاءت املادة األوىل منه لتحدد مفهوم الالجئ الفلسطيني بأنه »كل فلسطيني حال أو حيول اإلحتالل 

الصهيوين دون متتعه أو ذريته بحق اإلقامة الدائمة يف بلدته األصلية يف فلســطني التارخيية وبكامل 

حقــوق املواطنة فيها، دون النظر إىل تاريخ بدء حرمانــه من هذا احلق، أو طريقة حرمانه باللجوء 

أو النزوح أو التهجري أو الطرد أو اإلبعاد أو التغييب أو التجنيس أو املنع أو إســتخدام أي وسيلة 

حترمه من حقه يف العودة«.
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 وتناولت ذات املادة مفهوم حق العودة فعرفته  بأنه » حق عودة الالجئني الفلسطينيني املتواجدين 

داخــل أو خارج فلســطني إىل ديارهــم و أمالكهم وحقوقهم يف أى بقعة من فلســطني التارخيية 

وتعويضهم عن أي أرضار معنوية أو مادية حلقت أو تلحق أو ستلحق هبم أو بذريتهم أو بأمالكهم 

وديارهم وحقوقهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة جراء اللجوء وحتى العودة«.

وجاءت املادة الثانية من املرشوع بقانون لتقرر أن حق العودة للالجئني الفلسطينيني هو حق ثابت 

ومقدس ال مســاومة عليه وال مقايضة به، وهو خارج نطاق اإلجتهاد أو التفســري أو اإلستفتاء ، 

وجــاءت املادة الثانية لتبني نطاق وأوصاف هــذا احلق من كونه حق طبيعي فردي ومجاعي، مدين 

وســيايس، ينتقل من األباء إىل األبناء ، وال يســقط بمرور الزمن أو بالتوقيع عىل أية إتفاقية ، وهو 

غري قابل للتنازل عنه أو الترصف به.

ونصت املادة اخلامسة عىل أن هذا احلق ال يمكن أن يستبدل بالتوطني أو التهجري كبديل له، وأقرت 

املادة الرابعة بتحمل اإلحتالل الصهيوين للمسؤوليات السياسية والقانونية واإلنسانية واألخالقية 

عن معاناة الشعب الفلســطيني وعدم اإلعرتاف بحقه يف تقرير مصريه، مع حتمل املجتمع الدويل 

املســؤولية الكاملة عن رفع وإزالة املعاناة عن الشعب الفلســطيني، وكذا دور املجتمع الدويل يف 

حتمل مسؤولياته الكاملة عن رفع تلك املعاناة ، مع حق الفلسطينيني يف مقاضاة اإلحتالل الصهيوين 

ومطالبته بالتعويض ملا حلق هبم من أرضار مادية ومعنوية .

وقد أعترب مرشوع القانون يف مادته السادسة كل من خيالف أحكامه مرتكبًا جلريمة اخليانة العظمى.

وبعد إستعراض نصوص هذا املرشوع بقانون واملسائل التي تناولتها يمكن لنا أن نبدي املالحظات 

التالية:

غلب عىل نصوص القانون العبارات اإلنشائية العامة دون تفصيل أو وجود وسائل جتعل . 1

من حق عودة الالجئني الفلسطينيني لديارهم حمل فاعلية.

يف ضوء العدد احلقيقي لالجئني الفلســطينيني وقد جاوز ستة ماليني نسمه، كان البد أن . 2

يضع القانون - إن كان هيدف بحق إىل حل هذه املشكلة - حاًل ناجعًا حيوي من اآلليات 

مــا جيعل من هذا احلق قاباًل للتطبيق عىل أرض الواقع، ســواء من حيث حتديد األولوية 

ملن له حق العودة من الالجئني، أو كيفية إحتســاب قيمــة التعويض، أو كيفية مواجهة 
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اإلشــكاليات الواقعية التي حتول دون نفاذ هذا احلق إىل أرض الواقع،  إىل غري ذلك من 

األمور التي تعطي اإلنطباع بأن هذا القانون رشع ليطبق وليس جمرد عبارات عامة إنشائية.

جاءت نصــوص مرشوع القانون ترديدًا للقرارات الدولية والنصوص القانونية الدولية . 3

ذات الصلة دون أن تضيف جديدًا.

مل حيدد القانون آلية لكيفية احلصول أو ممارسة احلق يف املقاضاة سواء لإلحتالل الصهيوين . 4

أو ألية جهة مسئولة عن مشكلة الالجئني الفلسطينيني، فإتفاقية الالجئني املوقعة يف عام 

1951  قــد جعلت حمكمة العدل الدولية هي املختصة بنظــر املنازعات يف حالة خمالفة 

نصوصها، وقد غاب عن املرشوع  التصور حول اآللية القضائية املناسبة ملثل هذا األمر.

ما قررته املادة السادسة من املرشوع من أن من خيالف أحكامه يعترب مرتكبًا جلريمة اخليانة . 5

العظمى وتقع بحقه كافة العقوبات اجلنائية واملدنية املقررة هلذه اجلريمة أمر حمل نظر، إذ أن 

مصطلح جريمة اخليانة العظمى هو مصطلح سيايس  أكثر منه قانوين، ويتعلق باحلاالت 

التي يرتكب فيها رئيس  الدولة ما خيالف مسؤولياته نحو إدارة شؤون البالد واحلفاظ عىل 

سيادة ووحدة أراضيها، وبمطالعة نصوص قانون العقوبات الفلسطيني الرقيم 16 لسنة 

1960 نجد أهنا جاءت خالية من جريمة هبذا املصطلح وكل ما جاء قريبًا من هذا الشأن 

هو اجلرائم التي جاءت يف الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات حتت عنوان 

اجلرائم التي تقع عىل أمن الدولة وقســمها إىل فصلني تناول األول اجلرائم التي تقع عىل 

أمــن الدولة اخلارجي والثاين اجلرائم التي تقع عىل أمن الدولة الداخيل، ومل يرد مصطلح 

هلذه اجلريمة بأي من املواد التي طواها الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات 

وهو ما يعني أيضًا أن نص املادة السادسة من مرشوع القانون بشأن حق العودة لالجئني 

الفلســطينيني غري قابل للنفاذ يف عقوباته، لعدم وجود جريمة هبذا املصطلح وعقوبة هلا 

بقانون العقوبات الفلسطيني.

ومن مجاع ما تقــدم يبني أن عبارات مرشوع القانون آنف البيان جاءت عامة دون وســائل فعالة 

إلنفاذها أو جعل احلق حمل احلامية- رغم قدسيته-  التي تتناوله النصوص قاباًل للتطبيق.
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تنظيم املعابر واحلدود:

يف أعقاب إتفاقية املعابر املوقعة بني ســلطة اإلحتالل واحلكومة الفلســطينية عام 2005 ، صدر 

املرسوم الرئايس رقم 16 لسنة 2006 بشأن تنظيم اإلدارة العامة للمعابر واحلدود، وذلك للعمل 

عىل تطوير املعابر واحلدود لتسهيل إنتقال األشخاص والبضائع من وإىل داخل فلسطني، لتخفيف 

املعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتيسري وصول البضائع واملواد الغذائية وكافة وسائل املعيشة 

داخل فلسطني.

وقد كفلت نصوص املرســوم الرئايس اإلستقالل اإلداري واملايل لإلدارة العامة للحدود واملعابر 

وذلك بجعلها تتبع مبارشة لرئيس الدولة، الذي يقوم بتعيني مدير عام اإلدارة وذلك وفقًا ملا نصت 

عليه املادة األوىل من املرسوم الرئايس(139).

وقد حدد املرسوم مهام اإلدارة يف مخس نقاط وهي أواًل : تطبيق القوانني واألنظمة واملعايري الصادرة 

عن الوزارات واملؤسسات احلكومية املختلفة املتعلقة باملعابر ونقاط احلدود .

ثانيًا : إدارة تدفق البضائع واألفراد يف مجيع املعابر ونقاط احلدود واملوانئ وفقًا للقانون .

ثالثــًا : التأكد من تطبيق القوانني واألنظمة التي متنع دخول أو خروج األشــخاص والبضائع يف 

املعابر والنقاط احلدودية .

 رابعًا: مجع الرضائب واجلامرك والرســوم املســتحقة وتوريدها إىل وزارة املالية وتطبيق القوانني 

واإلتفاقيات الدولية السارية بخصوصها.

خامسًا: تطوير أدلة إجراءات التطبيق يف مجيع نقاط احلدود للخروج والدخول للبضائع التجارية 

واملسافرين ، باإلستناد إىل سياسة الوزارات املعنية لتطبيقها بشكل موحد عىل املعابر ونقاط احلدود.

وقد حدد املرسوم مهام مدير عام اإلدارة عىل نحو مفصل لتحقيق األهداف التي من أجلها أنشئت 

تنص املادة األوىل من املرسوم الرئايس رقم 16 لسنة 2006 بشأن تنظيم اإلدارة العامة للمعابر واحلدود عىل   139
واملعابر من  إداريًا وماليًا ومسئولة عن خدمات احلدود  إدارة مستقلة  للمعابر واحلدود  العامة  اإلدارة   « أن 
النواحي األمنية واملالية واإلدارية والتجارية ، وترتبط بعالقة متينة مع املخابرات العامة وغريها من األجهزة 

األمنية ، وتتبع مبارشة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ».
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اإلدارة وذلك وفقًا ملا جاء باملادة الرابعة من املرسوم(140). 
ونتيجة لعدم شــمول املرسوم الرئايس لكافة اجلوانب التي من شأهنا حتقيق الفعالية يف إدارة املعابر 
واحلدود عىل نحو ُيسهم يف سهولة دخول وخروج البضائع واألشخاص مع وجود رقابة عىل تلك 
احلركة، فضاًل عن احلاجة لوجود جهاز إداري يسهم عىل نحو فعال يف حتقيق أهداف إدارة املعابر 

واحلدود بإعتبار أن ذلك أحد مظاهر سيادة الدول عىل أراضيها.
وبناء عىل ما تقدم فقد  أصدر رئيس السلطة الوطنية عام 2012 بناء عىل ما أقره املجلس الترشيعي 
الفلسطيني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2011/11/17 القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن اهليئة العامة 
للمعابر واحلدود، وقد أسند هذا القانون يف مادتيه الرابعة واخلامسة(141) ذات اإلختصاصات التي 

باملهام  للمعابر واحلدود  العامة  "  خيتص مدير عام اإلدارة  أن  الرئاسى عىل  املرسوم  الرابعة من  املادة  تنص   140
التالية: -1 اإلرشاف عىل إدارة املعابر ونقاط احلدود. -2 ضامن التطبيق السليم للقوانني واألنظمة واملراسيم 
الدولية ذات العالقة. -3 إعداد هيكلية تنظيمية وتطويرية إلدارة  الرئاسية واحرتام االتفاقيات  والقرارات 
املوظفني  تعيني   4- عليها.  للمصادقة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  عىل  وعرضها  واحلدود  املعابر 
اإلجراءات  مجيع  واختاذ  املدنية،  اخلدمة  قانون  ألحكام  وفقًا  بتعيينهم  والتنسيب  املعابر  إدارة  يف  العاملني 
القانونية بخصوصهم. -5 وضع املهامت التفصيلية باالرتباط بالوزارات واملؤسسات احلكومية ذات الصلة. 
-6 إعداد اللوائح واألنظمة الالزمة لتنظيم شؤون إدارة املعابر واحلدود. -7 حتديد احلاجات التطويرية عىل 
مستوى البنية التحتية واألجهزة واألدوات احلديثة وكذلك املتطلبات األمنية. -8 حتديد احلاجات املطلوبة 
من اجلهات الدولية خاصة يف جمال اخلربات الفنية. -9 حتديد إطار لنظام عمل وآليات عمل لإلدارة عمومًا 
ويف املعابر والنقاط املختلفة. -10 إعداد مرشوع املوازنة السنوية لإلدارة وعرضه عىل رئيس السلطة الوطنية 
وتقديمه  الطلب  عند  و/أو  واحلدود  املعابر  إدارة  عمل  عن  سنوي  تقرير  إعداد   11- إلقراره.  الفلسطينية 
إىل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ب. جيوز ملدير عام اإلدارة العامة للمعابر تفويض بعض صالحياته 

ملوظفي الفئة العليا يف اإلدارة العامة للمعابر واحلدود. 
اهليئة  "تكون  أن  للمعابر واحلدود عىل  العامة  اهليئة  5لسنة2012 بشأن  القانون رقم  الرابعة من  املادة  تنص   141
 ، القانون"  هذا  وفقا ألحكام  واألمنية  واإلدارية  واملالية  التجارية  النواحى  من  واحلدود  املعابر  مسئولة عن 
وتنص املادة اخلامسة من القانون عىل أن " ىف سبيل حتقيق أهدافها وفقا ألحكام القانون متارس اهليئة املهام 
الصادرة  والتعليامت  واملعايري  الدولية  واإلتفاقات  الوطنية  واألنظمة  القوانني  بتطبيق  اإللتزام   -1  : التالية 
عن الوزارات واملؤسسات احلكومية والرسمية املختلفة املتعلقة بعمل اهليئة. 2- اإلرشاف عىل إدارة تدفق 
البضائع واألفراد ىف النقاط احلدودية كافة وتسهيل حركات العبور وفقا للقانون.3- تنظيم دخول البضائع 
واألشخاص وخروجهم من النقاط احلدودية.4- متكني موظفى وزارة املالية من جباية الرضائب والرسوم 
املناسبة  الفلسطينية من خالل توفري الظروف  الوطنية  العامة للسلطة  اجلمركية املستحقة وتوريدها للخزينة 
لقيامهم بعملهم. 5- جتهيز املقرات الالزمة للوزارات ذات العالقة ألداء مهامها وفقا للقوانني.6- إعداد 

دليل اإلجراءات الالزمة لعمل اهليئة". 
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كانت مسندة لإلدارة العامة للمعابر واحلدود للهيئة العامة للمعابر واحلدود، ومن ثم فإن اهليئة قد 
حلت حمل اإلدارة العامة للمعابر واحلدود .

 وقد جعل القانــون تبعية  اهليئة ملجلس الوزراء وليس لرئيس الدولة وذلك طبقًا للامدة 3/2 من 
القانون، وقد أعطى القانون الشخصية اإلعتبارية للهيئة واإلستقالل املايل واإلداري عىل نحو يكفل 

هلا القدرة عىل مبارشة اإلختصاصات املسندة إليها يف القانون.
وقد أسند القانون ملجلس اإلدارة السلطة العليا باهليئة، وذلك بإختصاصه بوضع وإقرار سياسات 
اهليئة واإلرشاف عىل إدارة عملياهتا، والتمتع بالصالحيات الكاملة لتحقيق أغراضها وقد شملت 
عضويــة جملس اإلدارة العديد من ممثيل الوزارات املعنية والتي تتصل بحكم إختصاصاهتا بوظيفة 

وعمل  املعابر واحلدود.
فيضم جملس اإلدارة ممثلني عن وزارات النقل واملواصالت، ووزارة اإلقتصاد، واملالية، والداخلية 
، والزراعة ، والصحة ، وســلطة الطاقة ، ورئيس جملس التنسيق اخلاص للقطاع اخلاص ، وجعل 

وزير النقل بصفته هو رئيس املجلس.
وقد حــدد القانون مدة العضوية يف هذا املجلس بالنســبة ملمثيل الوزارات ثالث ســنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة، ويف حالة إنتهاء العضوية ألحد األعضاء وألي ســبب من األسباب الواردة 
باملادة 14 من القانون يتم ترشــيح عضو آخر ويتم إختيار ممثيل الوزارات من قبل الوزير املختص 

ومن الدرجات العليا.
وقد حظر القانون عىل أعضاء جملس إدارة اهليئة أو العاملني فيها اإلدالء بأي بيانات أو معلومات 
عن أحكام أعامل اهليئة إال بعد احلصول عىل إذن كتايب من رئيس اهليئة ويستمر هذا املنع حتى بعد 
إنقطاع صلة األشــخاص بأعامل اهليئة وذلك وفقًا ملا نصت عليه املادة التاسعة من القانون،  وهذا 
احلظر ال يرسي بطبيعة احلال عىل التحقيقات التي قد جتري من قبل سلطة التحقيق يف اجلرائم اجلنائية. 
وقــد منح القانون جملس اإلدارة الصالحيات التي متكنه من إدارة اهليئة عىل نحو حيقق اهلدف من 
إنشــائها وتتمثل هذه الصالحيات يف حتديد السياسات العامة للهيئة ، وإعداد اللوائح والتعليامت 
املنظمة لعمل اهليئة ، وإعداد اهليكل التنظيمي للهيئة وتعديالته وإحالته ملجلس الوزراء إلصداره 
وفقــًا لألصول والقواعد ، وإقرار اخلطة التطويرية للهيئة ، وإقرارموازنة اهليئة ، وترشــيح املدير 
العام املســئول عن اجلهاز اإلداري للهيئة ، وكذا تعيني موظفي اهليئــة وفقًا لقانون اخلدمة املدنية 
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وتعديالتــه وقانون اخلدمة يف قوى األمن وتعديالته، فضاًل عن تفويض رئيس املجلس أو أي من 
رؤساء اللجان املتفرعة عن جملس اإلدارة يف إجراء اإلتصاالت واملفاوضات الداخلية واخلارجية 
وتوقيع العقود أو اإلتفاقيات مع املؤسســات اإلقليمية والدولية بالتنسيق مع الوزارة ذات الصلة 

باإلضافة إىل القيام بأي عمل يدخل يف اإلختصاص العام ملجلس اإلدارة .
وقد أناط  القانون يف مادته الثالثة عرش برئيس جملس إدارة اهليئة سلطة متثيلها أمام املجلس الترشيعي 
وجملس الوزراء والقضاء وذلك يف كل ما يتعلق بأنشــطة اهليئة والتعليامت املتعلقة هبا، ومتثيلها يف 
كافة عالقاهتا الداخلية واخلارجية ويف إجراء اإلتصاالت وتوقيع العقود واإلتفاقيات مع املؤسسات 

اإلقليمية والدولية بالتنسيق مع الوزارات املعنية.
وقد أســندت املادة السادسة عرش اإلختصاصات التنفيذية ملدير عام اهليئة فهو املسؤول التنفيذي 
األول عن إدارة اهليئة، بإعتباره مسؤول عن تنفيذ قرارات جملس اإلدارة بواسطة املوظفني املعاونني 
له، وقد جعل القانون مدة تعيني املدير العام من جملس الوزارات ثالث سنوات، جيوز متديدها ملدة 

سنة واحدة من جملس الوزراء .
وحدد القانون موارد اهليئة يف املادة السابعة عرش، ومنح القانون ملوظفي اهليئة الذى حيددهم رئيس 

جملس اإلدارة صفة الضبطية  القضائية فيام يتعلق بمزاولة أعامل وظائفهم.
وقد نص املرشع يف املادة 22 من القانون عىل أن يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 وملا كان القانون قد تناول بالتنظيم كافة األمور التي تناوهلا  املرسوم الرئايس الصادر برقم 16 لسنة 
2006 بشــأن اإلدارة العامة للمعابر واحلدود، ومن ثم فإن اهليئة قد ألغت اإلدارة العامة للمعابر 
واحلدود بقوة القانون وأصبحت هي املختصة قانونًا بكل ما يتعلق بشــئون إدارة املعابر واحلدود، 

وهو ما يعنى إلغاء املرسوم الرئايس رقم 16 لسنة 2006.

تعديل قانون اإلنتخابات العامة رقم 9 لسنة 2005:
يعد قانون اإلنتخابات يف أي نظام سيايس بمثابة مرآه صادقة ملدى إيامن هذا النظام بمبادئ تداول 

السلطة ، وبالديمقراطية كوسيلة فعالة يف مسامهة الشعب يف حكم نفسه .
وقــد جاء مــرشوع تعديل قانون اإلنتخابات العامة - حمل التعليق - يف ســبع مواد إنصبت املادة 
األوىل منه عىل تعديل املادة الســابعة ليصبح نصها كااليت :  "1- يصدر الرئيس خالل مدة ال تقل 
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عن ثالثة أشهر قبل تاريخ إنتهاء مدة واليته أو والية املجلس مرسومًا يدعو فيه إلجراء إنتخابات 
ترشيعية أو رئاســية يف فلسطني، وحيدد فيه موعد اإلقرتاع وينرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرسمية 

ويعلن عنه  يف الصحف اليومية املحلية.
-2 إذا مل يصدر الرئيس مرسوم الدعوة إلجراء اإلنتخابات الترشيعية أو الرئاسية املنصوص عليه 
يف الفقــرة أعاله . تعترب الدعوة مصدرة حكاًم من اليوم األول للثالثة أشــهر املنصوص عليها يف 

الفقرة (1) من هذه املادة"(142).
وقد كان النص قبل التعديل ينص عىل أنه » يصدر الرئيس خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشــهر قبل 
تاريخ إنتهاء مدة والية املجلس مرســومًا رئاسيًا يدعو فيه إلجراء إنتخابات رئاسية وترشيعية يف 
األرايض الفلســطينية ، وحيدد موعد اإلقرتاع ، وينرش يف اجلريدة الرسمية ويعلن عنه يف الصحف 

اليومية املحلية«.
وتتعلق املادة حمل التعديل بدعوة رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية إلجراء إنتخابات رئاسية أو 

ترشيعية قبل مدة كافية من إنتهاء مدة واليته أو والية املجلس الترشيعي  .
 وحُيســب هلذا التعديل أنه جعل الدعوة إلجراء اإلنتخابات الرئاسية أو الترشيعية قد متت  حكاًم 
يف حالة إمتناع الرئيس عن إصدار مرســوم بالدعوة لإلنتخابات وذلك يف اليوم األول من الثالثة 
أشهر السابقة عىل إنتهاء مدة واليته الرئاسية أو مدة والية املجلس الترشيعي، ويرتتب عىل إعتبار 
الدعــوة لإلنتخابات قد صدرت حكام رضورة نرشها بإعتبارها قانون باجلريدة الرســمية وذلك 
تأسيســا عىل نص املادة 41 من القانون األســايس املعدل(143)، والتي جتعل من النرش يف اجلريدة 
الرسمية أثر مرتتب عىل عدم إصدار رئيس السلطة الوطنية للقانون خالل املدة املقررة بتلك املادة.

جتدر اإلشارة أن ذكر كلمة »فلسطني« داخل النص القانونى يعد تزيد ال مربر له حيث أنه ال يتصور وال جيوز    142
أن يصدر املرشع الوطنى قانونًا يرسى خارج حدود الدولة.

تنص املادة 41 من القانون األساسى الفلسطينى وفقًا ألخر تعديالته الصادرة عام 2005  عىل أن " يصدر   143
رئيس السلطة الوطنية القوانني بعد إقرارها من املجلس الترشيعى الفلسطينى خالل ثالثني يوما من تاريخ 
وإال  إعرتاضه  وأسباب  بمالحظاته  مشفوعه  األجل  ذات  خالل  املجلس  إىل  يعيدها  أن  إليه،وله  إحالتها 
أعتربت مصدره وتنرش فورا ىف اجلريدة الرسمية . إذا رد رئيس السلطة الوطنية مرشوع القانون إىل املجلس 
الترشيعى وفقا لألجل والرشوط الواردة ىف الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية ىف املجلس الترشيعى ، فإذا أقره 

ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه إعترب قانونا وينرش فورا ىف اجلريدة الرسمية".
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وكان يفرتض يف هذا النص أن يقرر ميعاد معني لإلقرتاع قياســاً عىل الدعوة الرصحية من الرئيس 
-  ســيام وقد خال القانون األسايس من النص عىل هذا امليعاد - ، بإعتبار أن هناك رضورة لوجود 
مدة بني الدعوة لإلنتخابات وبني إجرائها، وهذه املدة جيب أن تكون كافية للرتشيحات والطعون 
عليها والقيام برشح الربامج اإلنتخابية من قبل املرشحني، كأن ينص عىل أن يكون ميعاد اإلقرتاع 
عقب ثالثة أشــهر من تاريخ نرش املرســوم بالدعوة لإلنتخابات باجلريدة الرســمية،  وذلك بعد 
جعل الدعوة لإلنتخابات قد صدرت حكاًم يف اليوم األول من الثالثة أشهر قبل إنتهاء مدة الوالية 

الرئاسية أو الترشيعية.
وجتدر اإلشارة إىل أن النص بغري التعديل سالف البيان يفقد الكثري من فاعليته ، بل احلاجة لتعديله 

أصاًل ملواجهة فروض إمتناع رئيس الدولة عن الدعوة الرصحية لإلنتخابات .
وتتنــاول املادة الثانية من مواد التعديل املادة الثانية من القانون رقم 9 لســنة 2005 ليصبح نصها 
عىل النحو اآليت: » جترى اإلنتخابات ملنصب الرئيس  باإلقرتاع العام املبارش احلر والرسي ، ويفوز 
بمنصب الرئيس املرشــح الذي حيوز عىل األغلبية املطلقة ألصوات املقرتعني الصحيحة ، وإذا مل 
حيصل أى من املرشــحني عىل األغلبية املطلقة ينتقل  املرشــحان احلائزان عىل أعىل األصوات إىل 
دوره إنتخابية ثانية جتــري بعد 15 يومًا من تاريخ إعالن النتائج النهائية، ويفوز بمنصب الرئيس 
املرشــح الذى حيصل عىل أعىل األصوات يف هذه الدورة.2 - مدة والية الرئيس أربع سنوات من 

تاريخ إنتخابه وال جيوز إنتخابه ألكثر من دورتني متتاليتني ".
 وقــد كان النص قبل التعديل  يقرر أنه » مــع مراعاة أحكام املادة 111 اإلنتقالية من هذا القانون 
، وفيــام عدا أول إنتخابــات ترشيعية جترى بعد إقرار هذا القانون فقــط -1 يتم انتخاب الرئيس 
وأعضاء املجلــس يف آن واحد يف انتخابات عامة حرة ومبارشة بطريقة اإلقرتاع الرسي . -2 مدة 
والية الرئيس أربع ســنوات والجيوز إنتخابه ألكثر من دورتني متتاليتني . -3 يتألف املجلس من 
132 عضوًا -4 تكون مدة والية املجلس أربع سنوات من تاريخ إنتخابه وجتري اإلنتخابات مره 

كل أربع سنوات بصورة دورية ».
والفــرض أن أحكام املادة 111 الواردة يف بــاب األحكام اخلتامية واإلنتقالية والتي تنص عىل أن 
» جتري األنتخابات الرئاســية القادمة بحلول هناية الدورة الترشيعية ألول جملس ترشيعي ينتخب 
بعــد نفاذ أحكام هذا القانون املعــدل ووفقًا له »  قد ألغيت بموجب مرشوع هذا التعديل يف املادة 
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اخلامسة منه.
وكانت املادة الثانية قبل التعديل  تنظم إجراء إنتخابات الرئاســة واملجلس الترشيعي وحتديد مدة 
واليتهام وذلك عقب صدور القانون األســايس ونفاذًا للامدة 36 منه والتي تنص بعد تعديلها عام 
2005 عىل أن »مدة رئاســة السلطة الوطنية الفلسطينية هى أربع سنوات ، وحيق للرئيس ترشيح 
نفسه لفرتة رئاسية ثانية عىل أن ال يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتني متتاليتني«،  وجاء التعديل 
لينظم كيفية إجراء اإلنتخابات ملنصب الرئيس من حيصل عىل األغلبية املطلقة ألصوات املقرتعني 
الصحيحة أى %50 + واحد من األصوات الصحيحة للمقرتعني ، وإذا مل حيصل أى من املرشحني 
عىل تلك النســبة جترى اإلعادة بني املرشــحني احلائزين عىل أعىل األصوات ، وتتم جولة اإلعادة 
عقب مخســة عرش يومًا من تاريخ إعالن النتيجة النهائيــة ويفوز بمنصب الرئيس من حيصل عىل 

أعىل األصوات الصحيحة .
وقد حدد القانون والية الرئيس بأربع سنوات سواء كان ذلك يف النص قبل تعديله أو يف املرشوع 

املقدم ، وتتفق تلك املدة  مع ما قرره القانون األسايس وفقا للامدة 36 منه.
وجاءت املادة الثالثة من مرشوع التعديل لتتناول إنتخاب أعضاء املجلس الترشيعي وحتديد أعضاءه 
ومــدة واليته، وقد نصت عىل أن » -1 ينتخب أعضاء املجلس يف إنتخابات عامة وحرة ومبارشة 
بطريق اإلقرتاع الــرسي . -2 يتألف املجلس من 132 عضوًا -3 تكون مدة والية املجلس أربع 
سنوات من تاريخ آخر إنتخابات ترشيعية وجتري اإلنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية ».

 وجتدراإلشــارة إىل أن املادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2005 تنص عىل أن » -1 يقوم قانون 
اإلنتخابات الفلســطيني عىل أســاس النظام اإلنتخايب املختلط مناصفة ( %50 - %50) بني نظام 
األكثرية النسبية ( تعدد الدوائر ) بإعتبار األرايض الفلسطينية دائرة إنتخابية واحدة. -2 عدد نواب 
املجلس 132 مائة واثنني وثالثون نائبًا موزعه عىل الوجه االتى : أ- 66 ســتة وســتون نائبًا يتم 
إنتخاهبم عىل أساس نظام  ( تعدد الدوائر ) موزعني عىل الدوائر اإلنتخابية الستة عرش حسب عدد 
السكان يف كل دائرة وبام ال يقل عن مقعد واحد لكل دائرة ، وخيصص منها ستة نواب للمسيحني من 
دوائر عدة يتم حتديدها بمرسوم رئايس ، ب-  66 ستة وستون نائبًا يتم إنتخاهبم عىل أساس نظام 
التمثيل النسبي بإعتبار األراىض الفلسطينية دائرة إنتخابية واحدة . ج-  تشكل القائمة اإلنتخابية 
من حزب أو إئتالف أحزاب أو جمموعة من األشخاص تتشكل لغرض اإلنتخابات عىل ان تستويف 
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رشوط الرتشيح وفقًا ألحكام هذا القانون« .
وبالرجــوع لنصوص القانون األســايس نجد أهنا قد خلت من بيان طبيعــة النظام اإلنتخابى يف 
اإلنتخابــات الترشيعية وقد أحال األمر لنصوص القانون وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة 1/48 

من القانون األسايس املعدل عام 2005 (144).
 و التعديل سالف البيان قد جعل مسألة حتديد النظام اإلنتخايب غري حمسومة عىل نحو قاطع ، فنحن 
أمام فرضني أوهلا أن النص اجلديد قد نسخ نص املادة الثالثة من القانون والتي حتدد نظام اإلنتخاب 
و هو أمر يصعب التسليم به لعدم وضوح النص اجلديد سيام وأنه قد أغفل حتديد النظام اإلنتخايب 
، والفرض الثــاين هو بقاء النظام اإلنتخايب كام هو عليه وفقا للامدة الثالثة من القانون أنفة الذكر ، 
وهنا يثور التساؤل حول جدوى التعديل فالنص اجلديد لن يكون له صدى عىل أرض الواقع ما مل 

يتم حتديد النظام اإلنتخايب عىل نحو قاطع. 
وجاءت املادة الرابعة من التعديل لتقرر الفقرة األوىل منها إلغاء مدة التسعني يوم الواردة يف الفقرة 
الثانية من املادة 97 من القانون رقم 9 لســنة 2005 وهى املدة التي يشغل خالهلا رئيس املجلس 
الترشيعي منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يف حالة شغر املنصب يف احلاالت التي حددها 
القانون وهى الوفاة واألستقاله املسببة ، وفقدان األهلية القانونية بناء عىل قرار املحكمة الدستورية 
العليــا بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلــس الترشيعي، وهو ما يعني رضورة إجراء إنتخابات 
الرئيس اجلديد خالل ســتني يوما من تاريخ تويل رئيس املجلس الترشيعى رئاســة البالد املؤقته ، 
وهو األمر الذى يتفق  مع نص الفقرة األخرية من املادة 37 /2 من القانون األسايس والتي تنص 
عىل أن » إذا شــغر منصب رئيس السلطة الوطنية يف أى من احلاالت السابقة يتوىل رئيس املجلس 
الترشيعي الفلســطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا ملدة ال تزيد عن ستني يوما جترى خالهلا 

إنتخابات حرة ومبارشة إلنتخاب رئيس جديد وفقا لقانون اإلنتخابات الفلسطيني«.  
وال شك يف أن رسعة اإلنتهاء من  املرحلة اإلنتقالية التي يشغل فيها رئيس املجلس الترشيعي رئاسة 
البــالد أمر تقتضيه الديموقراطية من رسعة إنتخاب رئيس جديد بإرادة شــعبية ، وإهناء  املرحلة 

أعضاء  »ينتخب  أنه  عىل   2005 عام  تعديله  عقب  الفلسطينى  األساسى  القانون  من   1/48 املادة  تنص   (  144
األعضاء  عدد  القانون  ،وحيدد  اإلنتخابات  قانون  ألحكام  وفقا  ومبارشا  حرا  إنتخابا  الترشيعى  املجلس 

والدوائر والنظام اإلنتخابى«. 
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اإلنتقالية - القلقة بطبيعتها- والتحول إىل اإلستقرار.
وجــاءت الفقرة الثانية من املادة الرابعة من املرشوع حمــل التعديل لتنص عىل إلغاء الفقرة الرابعة 
كاملة من املادة 97 وهى التي تتعلق بالفرتة املتبقية يف مدة الرئاسة يف املرحلة اإلنتقالية، وهو تعديل 

منطقي يف ضوء إنتهاء املرحلة اإلنتقالية وإلغاء املادة 111 من القانون .
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قانون رقم )2( لسنة 2008 معدل لقانون 
األحوال املدنية رقم 2 لسنة 1999
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تعليق عىل القانون رقم2 لسنة 2008 بتعديل قانون األحوال املدنية

                                        الدكتور / حممد عامد النجار        
                          نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية

 
صدر القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن األحوال املدنية مفصاًل النظام القانوين لألحوال املدنية 
يف دولة فلســطني. وقد تضمن هذا القانون تســعة فصول، عرض املــرشع يف الفصل األول منها 
للتعاريف واألحكام التي يعمد إليها يف تبيان أحكام هذا القانون، ويف الفصل الثاين عالج أحكام 
املواليد وخصص الفصل الثالث ألحكام الزواج والطالق، بينام تناول يف الفصل الرابع الوفيات، 
أما الفصل اخلامس فخصصه تفصياًل ألحكام تصحيح قيود األحوال املدنية، بينام عرض يف الفصل 
الســادس لتبيان قواعد القيد املحلية والتزام الشخص بتعديل حمل قيده عند تغيري حمل إقامته، ويف 
الفصل السابع عرض املرشع إىل تنظيم بطاقات اهلوية، ويف الفصل الثامن فصل اجلرائم والعقوبات 
املتعلقة بتطبيق أحكام قانون األحوال املدنية، وأخرًيا يف الفصل التاســع تعرض لألحكام العامة 

املتعلقة بالغاء القوانني السابقة عىل هذا القانون ، وإصدار الالئحة التنفيذية له.
ولقد تدخل املرشع لتعديل هذا القانون بمقتىض القانون رقم 2 لسنة 2008، وقد اقترص هذا التعديل 
عىل األحكام األتية: أواًل: إضافة بند تعريفي إىل املادة (1) بمقتضاه عرف املحكمة املختصة بنظر 
هذا القانون مســنًدا هذا اإلختصاص إىل قايض الصلح. ثانًيا : تعديل املادة (18) يف الفصل الثاين 
الذي يعالج املواليد، لينظم احلق يف تســمية املولود. ثالًثــا : تعديل املادتني (36 ، 37) يف الفصل 
اخلامــس املتعلق بتصحيح قيود األحوال املدنية فيام يتعلــق بقواعد تعديل تاريخ امليالد املثبت يف 
ســجالت املواليد، وتصحيح البيانات الواردة يف قيود األحــوال املدنية، وإضافة مادة جديدة إىل 
الفصل السابع املتعلق ببطاقات اهلوية، برقم (48 مكرًرا) حظر فيها تعديل إسم عائلة الزوجة إىل 
اسم عائلة زوجها. رابًعا : وأخرًيا تعديل حمدود يف املادة (52) من الفصل الثامن املتعلق بالعقوبات، 
بإجازة دفع الغرامات بأي من العمالت املتداولــة قانوًنا يف البالد، وإضافة جريمة تقديم بيانات 
ومعلومات كاذبة تتعلق بواقعة ميالد أو وفاة إىل الطبيب املختص، وجريمة إستعامل شهادة ميالد 

أو وفاة مزورة. وسوف نتناول كل تعديل من التعديالت األربعة يف مبحث مستقل.



354

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

إال أننا نستهل تعليقنا، بأن هذا القانون امٌلَعِدل، مل يأت بفكر حموري جديد عن القانون رقم 2 لسنة 
1999، وإنام جاء بأحكام متناثرة هبدف سد بعض الثغرات التي تكشفت من تطبيق القانونا األصيل، 

ومن ثم فإننا سوف نلقي ملحمة رسيعة عن أهم النقاط التي استحدثها هذا القانون.

املبحث األول : إختصاص قايض الصلح
تعد حمكمة الصلح هي املحكمة املختصة إبتداء بنظر املنازعات املدنية والتجارية البسيطة ، فقد نصت 
املادة (8) من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001، عىل أن "تنشأ يف دائرة كل حمكمة 
بداية حمكمة صلح أو أكثر حسب احلاجة، ومتارس اإلختصاصات املخولة هلا طبقًا للقانون."كام نصت 
املادة (9) منه عىل أن "تشــكل حمكمة الصلح من قاض منفــرد ويتوىل اإلرشاف اإلداري فيها، ويف 
حالة تعدد قضاهتا يتوىل هذه املهام أقدمهم." كام نصت املادة (39) من قانون أصول املحاكامت املدنية 
والتجارية رقم (2) لسنة 2001، بعد تعديله بالقانون رقم (5) لسنة 2005م عىل أن : ختتص حمكمة 
الصلح بالنظر فيام ييل" 1. الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتها (10،000) عرشة آالف دينار أردين أو ما 
يعادهلــا بالعملة املتداولة قانونا. ثم عددت يف البند رقم (2) منها أحوال اإلختصاص النوعي الذي 
ختتص فيه حمكمة الصلح بنظر الدعوى مهام بلغت قيمتها، وقد أضاف القانون رقم (5) لسنة 2005،  
البند (ي) إىل هذه األحوال بنصه عىل »دعاوى التصحيح يف سجالت وقيود األحوال املدنية." ويقرأ 
هــذا النص يف ظل نص املادة (38) من القانون ذاته ، التي نصت عىل أن : "إذا كانت قيمة الدعوى 
غري قابلة للتقدير وفقًا للقواعد املتقدمة اعتربت قيمتها زائدة عىل عرشة آالف دينار أردين أو ما يعادهلا 
بالعملة املتداولة قانونيًا."(145) ، ومن ثم فإن دعاوى تصحيح السجالت وقيود األحوال املدنية تعد من 
قبيل االختصاص النوعي لقايض الصلح رغم أهنا من الدعاوى غري مقدرة القيمة كأصل عام . وقد 
استحدث البند التعريفي املضاف إىل نص املادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2008 ، توسًعا جديًدا 
يف قواعد اإلختصاص النوعي لقايض الصلح، بأن اســند إليه نظر مجيع املنازعات املرتتبة عىل تطبيق 
قانون األحوال املدنية، فغدا قايض الصلح هو قايض هذا القانون.  ونعتقد أن املرشع كان منطقًيا مع 
نفسه يف هذا املنحى، ذلك أن معظم األنزعة املتعلقة بتطبيق هذا القانون قد تكون غري مقدرة القيمة 

145  معدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2014، بتعديل قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية.
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مما يدخلهــا يف إختصاص حمكمة البداية، وإذ كانت هذه املنازعات هي بطبيعتها غري معقدة ، فضال 
عن أن نظرها يقتيض ضامن تقريب جهة التقايض إىل املتقاضني فيها بقدر اإلمكان . وكان أعقد هذه 
املنازعات هو ما تعلق بدعاوى التصحيح يف سجالت وقيود األحوال املدنية، والتي أسندها املرشع 
يف قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، إىل قايض الصلح ، ومن ثم فقد 
كان من شأن جتزئة أوصال األنزعة املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بني حمكمتني خمتلفتني، إرهاق 
املتقاضني فيها بالرتدد بني حماكم خمتلفة، ومن ثم فكان املرشع موفًقا - من وجهة نظرنا- عندما نحا 
إىل إســناد هذه املنازعات إىل قايض الصلح وحــده. وبداهة أن األحكام الصادرة من قايض الصلح 

ختضع للطعن عليها وفقا للقواعد العامة للطعن عىل األحكام الصادرة من قايض الصلح.
ومن جهة أخرى، فإن إختصاص قايض الصلح باملنازعات اجلنائية املتولدة عن تطبيق هذا القانون 
خيضع إىل القواعد العامة يف توزيع اإلختصاص اجلنائي، يف ضوء أن اجلرائم التي سنها املرشع عند 
خمالفــة أحكام هذا القانون، هي من اجلنح التي خيتص هبــا قايض الصلح كأصل عام ، عىل هدى 
من نص املادتني (167 ، 300) من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لســنة 2001م التي نصت 
عىل إختصاص حماكم الصلح بنظر مجيع املخالفات واجلنح الواقعة ضمن إختصاصها، ما مل ينص 
القانون عىل خالف ذلك. فإذا ارتبطت إحدى هذه اجلرائم بجريمة أخرى يف القانون اجلزائي جتعل 
منها جناية، فإن القاعدة التي ستطبق هي إسناد اإلختصاص ملحكمة الوصف األشد، عمال بنص 

املادة (169) من قانون اإلجراءات اجلزائية املشار إليه.

املبحث الثاين : احلق يف تسمية املولود
نظمت الفقرة الثالثة من املادة (18) من القانون رقم (2) لســنة 1999 ، بشــأن األحوال املدنية، 
وهي املضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2008، احلق يف تسمية املولود بقصد فض التنازع يف إعامل هذا 

احلق. وقد حددت هذه الفقرة أربعة معايري ملبارشة هذا احلق هي كالتايل: 
أواًل حق الوالدين:  وقد أسندت هذه الفقرة احلق يف تسمية املولود لوالديه مًعا، فيتعني أن يشرتك 
الوالدان يف حتديد هذا اإلسم إتفاًقا. فكال الوالدين أسهم يف إنتاج الطفل، وهو منسوب إليهام، 

مما يستوجب بداءة إشرتاك الوالدين يف إختيار إسمه. 
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ثانًيا غلبة حــق األب : بيد أن املرشع تصور -بحق- إمكان حدوث اإلختالف بني الوالدين يف 
إختيار إسم املولود ، وهنا كان عليه أن يغلب كفة أحد طريف العالقة الزوجية التي نتج عنها 
املولــود. وقد إختار املرشع غلبة حق األب عند اإلختالف. فناط باألب حق التســمية عند 
اإلختالف مع األم. ولعل رائد املرشع يف ذلك أن اإلبن ينســب ألبيه، والشــك أن رضاءه 

عن إسم املولود له رغم إقرتانه به أمر راجح.
ثالًثــا غلبة حق األم عىل حق األقارب عدا األب - تصور املــرشع كذلك قيام اخلالف بني األم 
وأقــارب املولود - عدا األب- ومثال ذلك  اجلد، واجلدة واألعامم ، وهنا رجح املرشع حق 
األم يف إختيار اإلســم عىل حقهم يف ذلك . ويتصور حدوث هذا اخلالف حال غياب األب 
لسفره، أو وفاته، أو غري ذلك من االسباب، أو إذا مل يكن يرغب يف اعالن رأيه  وإستخدام حقه 
يف ذلك. وهنا رجح املرشع حق األم عىل حق غريها من األقارب تقديًرا منه لعظم دور األم، 
ومدى إرتباط إبنها هبا نفسًيا واجتامعًيا. ولعل هذا اإلختيار هو األقرب منطًقا  واألكثر عداًل.
ا، فيقدم اجلد  رابًعا - األقرب نســًبا من األقارب - وهنا أعطى املرشع هذا احلق لألقرب نســبً
الصحيــح عىل اجلد ألم، ويقدم األعامم عىل األخوال، وتقدم أم األب عىل أم األم، وهكذا، 

وفًقا للقاعدة العامة يف النسب.
وقد حرص املرشع عىل النص عىل القيام بإجراء التسمية بوكيل، ينوب عن األصيل يف ذلك، وهنا 
اشــرتط املرشع أن يكون التوكيل رسمًيا حتى يعتد به يف إمتام هذا اإلجراء ، كام نص عىل حتديد 
مرتبــة الوكيل بمرتبة موكله من حيث األولوية ، فإن تنــازع الوكيل مع وكيل آخر، أو مع أحد 
اصحاب احلقوق املنصوص عليهم عىل التفصيل السابق، كانت قوة الوكيل ترتبط بحق موكله، 
فوكيل األب مقدم عــىل األم أو وكيلها عند اإلختالف، ووكيل األم مقدم عىل وكالء األقارب 

االخرين ، وهكذا .
ونعتقد أن هذا التنظيم بعنارصه ال غبار عليه، وهو أقرب إىل منطق األمور.

املبحث الثالث : تغيري البيانات الثابتة وحتديثها
عالج املرشع مسألة تغيري البيانات السابق إثباهتا يف قيود األحوال املدنية يف املواد (36 و 37 ، 48 
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مكرًرا) من التعديل الذي أدخله عىل القانون. ويمكن لنا أن نرصد القواعد االتية :

)1( تعديل اإلسم يف شهادة امليالد
ميز املرشع عند تعديل اإلســم الثابت يف شهادة امليالد بني حالة تعديل إسم من هم دون اخلامسة، 
عمن هم بلغوا اخلامسة أو زادوا عنها. فأجاز تغيري إسم من دون سن اخلامسة بمقتىض قرار يصدر 
من اللجنة املشكلة طبًقا لنص البند (2) من املادة (37) من القانون ذاته، وهي جلنة ثالثية مشكلة 
من املدير العام رئيسًا، وعضوية رئيس قسم السجل املدين ، واملستشار القانوين باملديرية. والفرض 
هنا عدم وجود منازعة يف احلالة املعروضة، ومن ثم يكون التغيري إستنادًا إىل الوثائق الثبوتية املرفقة 
بالطلب. وقد راعى املرشع يف هذه احلالة أن قبل اخلامســة يكون الطفل مل يلتحق غالًبا بالدراســة 
النظامية، األمر الذي ال يرتتب عليه أية أرضار واقعية يف التعريف بالطفل. أما غري ذلك من طلبات 

التغيري يف البيانات، فقد ناطها املرشع بقايض الصلح. 

)2( تغيري البيانات بمعرفة قايض الصلح
أســند املرشع إىل قايض الصلح اإلختصاص بتغيري أو تعديــل البيانات عىل قيود األحوال املدنية 
كإختصاص أصيــل، ويكون ذلك بموجب حكم. فقد كانت املادة (36) قبل تعديلها تتكون من 
فقرة واحدة ، إال أن املرشع قام بإضافة فقرتني إليها، وبتعديل تقسيم املادة إىل نظام الفقرات املرقمة 
بأحرف اللغة العربية، فرقم الفقرة األوىل باحلرف (أ) رغم إبقائه عىل نصها كام هو، وأضاف إىل املادة 
فقرتني برقمي (ب) و (ج) . وقد كان حكم الفقرة (أ) عند صدور القانون رقم 2 لســنة 1999، 
يقىض بحظر إجــراء أي تغيري أو تصحيح يف قيود األحوال املدنية إال بناء عىل حكم قضائي هنائي 
صادر من املحكمة املختصة، وهي عىل ما قدمنا حمكمة الصلح. فال جيوز جلهة اإلدارة أن تقوم بنفسها 
هبذا التعديل. ويكون ذلك التغيري بموجب حكم منه ، واســتوجب املرشع أن يكون احلكم هنائًيا، 
أي أن يطعن عليه فيســقر قضاؤه هنائًيا، أو تســتنفد مواعيد الطعن دون إجراؤه ، فيتحصن حكم 
قــايض الصلح. وهكذا فإن عىل صاحب املصلحة أن يرفع دعواه أمامه، طلًبا للتغيري أو التصحيح 

، وعند حصوله عىل حكم هنائي بذلك ، يتم التغيري يف سجالت األحوال املدنية.
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)3( تغيري تاريخ امليالد املثبت يف سجالت املواليد
بيد أن املرشع يف البند (ب) املستحدث بالقانون رقم 2 لسنة 2008، تطلب رشًطا شكلًيا آخر عند 
تغيري بيان بعينه، هو تاريخ امليالد املثبت يف سجالت املواليد، بالنظر ألمهية هذا البيان، وما يرتتب 
عليه من آثار. فأوجب املرشع عند تغيري بيان تاريخ امليالد الثابت بســجالت األحوال املدنية إبراز 
شهادة امليالد األصلية أمام حمكمة الصلح ، بحيث يمتنع عىل املحكمة تغيري تاريخ امليالد املثبت يف 
ســجالت املواليد لدى األحوال املدنية ما مل تقدم شهادة امليالد األصلية. فإذا مل تقدم هذه الشهادة 
فليس لطالب التغيري إال اللجوء إىل إســتصدار حكم بثبوت التزوير يف واقعة امليالد من املحكمة 
املختصة، ليكون احلكم بثبوت التزوير بدياًل عن تقديم شــهادة امليالد األصلية. واملقصود بشهادة 
امليالدة األصلية هي تلك التي حترر عقب قيد الواقعة يف السجل وفقًا للنموذج املقرر، والتي تسلم 
إىل أحد والدي املولود أو الشخص الذي قام بالتبليغ عىل النحو الذي نصت عليه املادة (19) من 
القانون ذاته. فمتى ما قدم أصل هذه الشهادة جاز ملحكمة الصلح ، تغيري تاريخ امليالد متى إقتنعت 

بعدم صحة هذا البيان يف سجالت األحوال املدنية. 

)4( إستنفاد سلطة التعديل 
فإذا قام قايض الصلح أو اللجنة املشكلة طبًقا لنص البند (2) من املادة (37) بتغيري أي من بيانات 
سجل األحوال املدنية -كل يف حدود إختصاصه- ، فإن نص البند (ج)  من املادة (36)- املستحدث 
بالقانون ذاته -  حظر عىل أي منهام احلكم يف طلب إعادة التغيري مرة أخرى ، إعاماًل لقاعدة إستنفاد 
حمكمة الصلح أو اللجنة املشار إليها السلطة املقررة هلا يف التغيري. فال جيوز ألهيام أن يغري مرة أخرى 
يف أي من بيانات السجل. فإذا شاء أصحاب املصلحة امليض إىل هذه الغاية ، فليس هلم من سبيل إال 
بســلوك دعوى التزوير سواء اجلنائية أم املدنية، وبصدور احلكم بثبوت التزوير ينفتح املجال أمام 
قايض الصلح يف التغيري مرة أخرى إســتناًدا إىل مضمون قضاء احلكم الصادر بثبوت التزوير دون 
زيــادة، ما مل يكن ذلك احلكم قد قىض هبذا التغيري يف الســجل كطلب تابع لطلبه األصيل بالقضاء 

بثبوت التزوير. 
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 )5( تعديل إسم عائلة املرأة
كذلك ، فقد استحدث القانون رقم 2 لسنة 2008، مادة جديدة برقم (48 مكرر) بمقتضاها ال جيوز 
تغيري أو تعديل اسم عائلة املرأة يف بيانات اهلوية بسبب الزواج. ويعد هذا النص توثيًقا للمعايري العربية، 
وإعاماًل ألحكام الرشيعة االسالمية يف النسب واملصاهرة ، والتي تقيم العالقات الزوجية عىل أساس 
إستقالل شخصية املرأة عن شخصية زوجها، واستمرار إحتفاظها بإنتامئها األرسي ، بل ومتتعها بثروهتا 
املالية، وعــدم إندماجها يف الذمة املالية لزوجها. ذلك أن النظرة العامة يف النظم القانونية األوروبية 
ترى إندماج الزوجة يف عائلة زوجها بمقتىض عقد الزواج. وهلذا يصري نسبها إىل إسم عائلة زوجها 
وحتمل إســمه العائيل. بيد أن النظرة يف الترشيعات العربية ترى أن عقد الزواج ال ينقل الزوجة نسًبا 
إىل عائلة زوجها ، فتظل الزوجة متمتعة بنســبها إىل أبيها وجدها، وحتمل إسم عائلتها. وتلعب هذه 
القاعدة دوًرا هاًما يف حتديد قواعد اإلرث، وتوثيق فكرة املحارم بني األصهار. فال ختتلط األنساب، 
وال تتداخل القربات. ولقد تبنى املرشع الفلســطيني يف القانون رقم 2 لســنة 2008، هذه القاعدة 
وأنزهلا منزلة النظام العام، فال جيوز تعديل إســم عائلة املرأة يف بيانات اهلوية بســبب الزواج. بيد أن 
املرشع أوجب يف البند (2) من النص ذاته إضافة اســم الزوج رباعًيا يف ملحق بطاقة هوية الزوجة، 

حتى تتحدد حالتها اإلجتامعية ، ويثبت أهنا متزوجة، بام يرتتب عليه من آثار قانونية .

املبحث الرابع : يف اجلرائم
إال أن املرشع استحدث بندين جديدين برقم (6 و 7) أضافهام إىل املادة (52) لتجريم فعلني رأى 

جدارهتام بالعقاب، مها عىل التحديد : 

)1( جريمة تقديم بيانات كاذبة للطبيب املختص تتعلق بواقعة ميالد أو وفاة 
نص البند (٦) من املادة (52) عىل جتريم فعل تقديم بيانات أو معلومات كاذبة للطبيب متى تعلقت 
هذه البيانات أو املعلومات بواقعــة ميالد أو وفاة . فالفرض أن يكون الطبيب خمتًصا بإثبات بيان 
امليالد أو الوفاة إبتداء، بقصد تســجيل هذه الواقعة أو تلك يف ســجالت األحوال املدنية. إال أن 
فاعل هذه اجلريمة يقوم بتقديم بيانات أو معلومات كاذبة، كام لو ذكر واقعة امليالد يف تاريخ سابق 
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عىل حصوهلا بقصد تدوين هذا التاريخ غري الصحيح يف سجالت األحوال املدنية. أو لو أبلغ عن 
واقعــة الوفاة يف تاريخ الحق عىل حدوثها حلرمان وريث مات بعد املتوىف املبلغ عنه. واألصل أن 
الطبيب هو خبري عليه التحقــق من صحة هذه البيانات وتدقيقها، ومن ثم فإن القواعد العامة أن 
تكون اإلقرارات الفردية اخلاضعة للمراجعة ال تشكل جريمة تزوير ما مل يصاحبها وسائل تدليس. 
بيــد أن املرشع بموجب هذا النص ألزم املبلغ أن يقدم للطبيــب بيانات أو معلومات صحيحة ال 
تضلله يف عمله، وعاقب عىل جمرد تقديم هذه البيانات او املعلومات غري الصحيحة ولو إكتشــف 
الطبيب زيفها ، ومل يقع الرضر من اجلريمة. فليســت هذه اجلريمة من جرائم الرضر، وإنام هي من 

جرائم اخلطر ، التي تقع بمجرد تقديم البيان أو املعلومة الكاذبة.

)2( جريمة إستعامل شهادة ميالد أو وفاة مزورة
أثم املرشع بمقتىض نص البند (٧) املضاف إىل املادة (52) جريمة إستعامل شهادة ميالد أو شهادة وفاة 
مزورة ، واإلستعامل هو اإلحتجاج بالشهادة يف الغرض الذي حررت ألجله بإعتبارها صحيحة، 
كمن يستخدم شهادة وفاة مزورة طلًبا لإلرث ، وهو يعلم أن من صدرت له حي يرزق. والفرض 
أن هذه اجلريمة تقع إســتقالال عن جريمة التزوير ذاهتا. فحســب الفاعل أن يعلم بالتزوير ، وأن 

حيتج هبا كمستند رسمي رغم ذلك ، ولو كان من ارتكب التزوير غريه.
وكلتا اجلريمتني عمديتان ، فال تقوم أي منها إال بالقصد اجلنائي للفاعل.

العقوبة 
وقد عدل املرشع نص املادة (52) من القانون ذاته، بإدخال بدائل عىل عقوبة الغرامة بإجازة التعامل 
فيها بالعملة الرســمية، وهي الدينار، أو ما يعادهلا بالعملــة املتداولة قانوًنا، تقديًرا للظروف التي 
متر هبا دولة فلسطني يف ظل اإلحتالل، وإضطرارها للتعامل بعمالت أخرى كالشيكل اإلرسائييل 
وغريهــا. ومن ثم فإن هذا النص جييز للســلطة القائمة عىل تنفيذ األحــكام تنفيذ احلكم بأي من 

العمالت املتداولة قانوًنا ، كام جييز للمحكمة القضاء بالغرامة إستناًدا إليها.
وختاًما ، فإن هذه التعديالت املتناثرة ، هي باجلملة تعد إجتهادات مربرة، لدرء خماطر عملية كشف 
عنها تطبيق القانون رقم 2 لسنة 1999، واوجبتها احلاجة لضبط معايري ذلك القانون، وسد ثغراته.
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قانون رقم 5 لسنة 2013
قانون اجيار العقارات
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التعليق عىل قانون رقم 5 لسنة 2013 قانون اجيار العقارات

                                                  الدكتور / حممد عامد النجار        
                          نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية

التعليق عىل قانون إجيار العقارات الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2013

صدر قانون إجيار العقارات رقم (5) لسنة 2013، ملواجهة مشكلة اإلمتداد القانوين لعقود اإلجيار. 
مستحدثًا أحكاًما جديدة يف تنظيم عقد اإلجيار. ونرى أن الوقوف عىل املعامل الرئيسة هلذه األحكام 
يستوجب أن نلقي ملحة رسيعة عىل تطور التنظيم القانوين هلذا العقد، نتبعها بدراسة حتليلية لدستورية 

هذا التنظيم يف ظل أحكام القانون األسايس الفلسطيني.

املبحث األول - يف تطور أحكام عقد اإلجيار يف الترشيع الفلسطيني
إقتضت األوضاع السياســية يف فرتة احلرب العاملية الثانية، وما تالها تقرير مبدأ اإلمتداد القانوين 
لعقود اإلجيار، وما صاحب ذلك من أحكام قانونية إنتهت إىل تقييد سلطة املالك يف تعديل األجرة، 
وهو األمر الذي رسى يف معظم الدول التي إرتبطت بالدول املتحاربة، ذلك أن اإلستقرار القانوين 
يف تلك احلقبة من الزمن كان يستوجب تأمني عموم املستأجرين عىل إختالف أغراض اإلجيارة يف 
ظل األوضاع اإلستثنائية يف فرتة احلرب، وهو األمر الذي وجد صداه يف العديد من النظم القانونية 

التي مرت بالظروف املتشاهبة عينها. (146)
ولقد كان هذا اإلعتبار ظاهًرا يف الترشيعات الفلسطينية حيث أصدر املندوب السامي الربيطاين - 
أثناء وجود فلسطني حتت اإلنتداب الربيطاين- القانون رقم 44 لسنة 1940 ، الذي عرف بقانون 
تقييد إجيارات دور السكن، وقد أقام هذا القانون أحكامه إستناًدا إىل حمورين، أساسيني، أوهلام إختاذ 
آلية جامدة لتحديد مقدار األجرة، وجتميدها عند هذا احلد واحليلولة دون تعديلها، إال إستناًدا إىل 

146  يراجع عىل سبيل املثال القانون رقم 121 والصادر يف 14 يوليو سنة 1947، والذي نص يف الفقرة األوىل من 
املادة الثانية منه عىل تقييد سلطة املالك يف طلب اإلخالء إال لألسباب الواردة عىل سبييل احلرص.
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إســتثناءات ضيقة وصارمة.  وثانيهام : تقرير اإلمتــداد القانوين لعقود اإلجيار دون إعتداد برضاء 
املؤجر. وقد اختذ املرشع من القيمة اإلجيارية الرضائية التي تقررت للعني املؤجرة يف اليوم العارش 
من شــهر شباط سنة 1940 اساًســا لتحديد األجرة »بدل االجيار« ، فإذا مل تكن العني مؤجرة يف 
هذا التاريخ، فــإن املحكمة هي التي تتوىل حتديد بدل اإلجيار القيايس، ويف مجيع األحوال ال جيوز 
زيادة هذا البدل إال يف أحوال اســتثنائية، ويف حدود قيم نسبية حمددة سلًفا يف القانون، بام ال يمثل 
عدواًل عن األساس القيايس التي حتددت األجرة عىل أساسه. وال جيوز اإلخالء إال ألسباب حمددة 
عىل سبيل احلرص، من أمهها اإلمتناع عن سداد األجرة يف مواعيد إستحقاقها، أو إتالف العني، أو 

مضايقة السكان املالصقني، أو عند رشوع املالك يف إجراء تعمريات يف العني املؤجرة. 
كذلك، فقد أصدر املندوب السامي الربيطاين لفلسطني القانون رقم 6 لسنة 1941، بتقييد إجيارات 
العقارات التجارية لألسباب ذاهتا، وهو عىل العموم قد تبنى األسس املنظمة لعقد اإلجيار يف الدور 
السكنية ذاهتا، إال أنه إستحدث آلية إجرائية لتقييم األجرة يف أحوال اإلختالف اسندها إىل مندوب 
اإلجيارات، الذي يتوىل حتديد األجرة عىل أن جيوز الطعن يف تقديره أمام املحاكم . ويف مجيع األحوال 
ال جيوز أن يزيد بدل اإلجيار الذي دفع عن ذلك العقار يف السنة اهلجرية 1359، املوافق أول كانون 

الثاين 1941 ، مضافًا إليه 25 يف املائة كحد أقىص، حتى لو وجد أي إتفاق يقيض بخالف ذلك.
ثم صدر قانون املالكني واملســتأجرين رقم 62 لســنة 1953، بعد إنتهاء احلرب العاملية، وزوال 
اإلنتــداب الربيطاين، ليلغي القانونني الســابقني، إال أنه أعاد التأكيد عــىل مبدأ اإلمتداد القانوين 
اإلجباري لعقود اإلجيــار، كام حدد (بدل اإلجيار) بالبدل املتفق عليه بني املالك واملســتأجر متى 
أبرم العقد بعد العمل هبذا القانون، أما العقود السابقة عليه فيعتد بالبدل الذي عينته أو تعينه جلنة 
اإلجيارات باإلستناد إىل قانون املالكني واملســتأجرين السابق متى إرتضاه أطراف العقد أو صدر 
بشأنه حكم قبل نفاذ أحكام هذا القانون. ويف مجيع األحوال يبقى عقد اإلجيار برشوطه املتفق عليها 
أو املحكوم هبا متى استمر املستأجر يف شغل العقار املؤجر بعد إنتهاء مدة عقد اإلجيار، ليمتد عقد 
اإلجيار برشوطه ذاهتا. وبمقتىض هذا القانون أصبح اإلمتداد القانوين قاعدة حاكمة لعقود اإلجيار .

الوضعية القانونية لعقد اإلجيار يف ظل القانون رقم 5 لسنة 2013.
وال شــك أن تغري األوضاع االقتصادية يف ظل ثبــات قيمة بدل اإلجيار، وتدين قيمة العملة نتيجة 
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التضخــم اإلقتصادي عرب مرحلة زمنية طويلة أصاب نقطة التوازن اإلقتصادي بني أطراف العقد 
بخلل جسيم. ذلك أن التقديرات التي اختذت اساًسا لبدل االجيار يف مطلع األربعينيات من القرن 
املــايض ، وما تىل ذلــك من حقب خمتلفة ال تصلح أن تكون أساًســا لتقدير بدل اإلجيار يف القرن 
الواحد والعرشين، األمر الذي أمىل عىل املرشع التدخل بالقانون رقم 5 لســنة 2013، واملسمى 
بقانــون إجيار العقارات. وقد حاول املرشع هبــذا القانون أن يعيد التوازن يف العالقة اإلجيارية بني 

املالك واملستأجر عىل أسس حتررية ترتبط أساًسا بإرادة أطراف العقد عىل ما سيأيت.
ويمكن لنا أن نحدد املعامل األساسية هلذا القانون يف املحاور اآلتية:

من جهة أوىل : يرسي هذا القانون عىل سائر العقارات املؤجرة أيا كان الغرض من إجيارها، سواء 
أكانت اإلجيارة بقصد السكنى ، أو كانت بقصد ممارسة التجارة، أو الصناعة ، أو احلرفة، أو املهنة، 
طاملا كان عقد اإلجيار يمتد ملدة ثالثني يوًما. ومل يستثن هذا القانون من جمال عمله إال أمالك الدولة 
العامة أو اخلاصة، واألرايض الزراعية، واملنشــآت التابعة هلا، واألرايض الفضاء، وأرايض الوقف 
وعقاراتــه، والعقارات املؤجرة من أرباب األعامل إىل العاملني لدهيم بســبب إرتباطهم بالعمل، 
واألماكن املؤجرة ألغراض إســتثامرية كالشقق املفروشة وغرف الفنادق وصاالت العرض، وما 
يؤجر من العقار بغرض تقديم خدمات هلذا العقار أو للمنتفعني به، وهي مجيًعا تعد أغراُض خترج 
يف طبيعتها عن أغراض اإلجيار الســكني والتجاري والصناعي واحلريف ذات الطبيعة املســتدامة، 

والتي يتطلب إستخدامها العادي إستقرار وإمتداد هذا العقد.
ومن جهة ثانية: فقد تبنى املرشع كأصل عام قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين، فنصت املادة رقم (6) 
منه عىل أن ينقيض عقد اإلجيار بإنتهاء مدته. والزم املســتأجر برد املأجور يف هناية هذه املدة، فإن مل 
يلتــزم بالرد كان ملزًما بدفع تعويض يراعــى فيه أجرة املثل، فضاًل عام أصاب املؤجر من أرضار. 
وهبذا يكون املرشع قد حتلل من قاعدة اإلمتداد القانوين املنصوص عليها يف قوانني اإلجيار السابقة 
عــيل هذا القانون. فضاًل عن أن األجرة تتحــدد بإتفاق طريف العقد. فعاد املرشع بذلك إىل قواعد 
القانون املدين كأصل عام ، وحرر عقد اإلجيار من القواعد اإلستثنائية. ولتوكيد هذا التوجه ، فقد 
ألغى هذا القانون القوانني الثالث املنظمة لعقود اإلجيار، وهي قانون تقييد إجيار دور السكن رقم 
44 لســنة 1940، وقانون تقييد إجيارات العقارات التجارية رقم 6 لسنة 1941، وقانون املالكني 
واملســتأجرين رقم 62 لســنة 1953. كام أعاد املرشع بمقتىض نيص املادتني (6 و 10) منه قاعدة 
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العقــد رشيعة املتعاقدين، فصارت بنود العقد هي التي حتكم قواعد حتديد األجرة، وتاريح إنتهاء 
العقد وتسليم العني املؤجرة يف هناية املدة.

ومــن جهة ثالثة :  فقد أوجب املرشع أن تربم عقود اإلجيار كتابة، وتطلب أن تتضمن بيانات هذه 
العقود حتى يعتد هبا العنارص األتية (اســم املؤجر، واســم املستأجر ، وجنسيتهام ، أو من يمثلهام 
قانوًنا وعنواهنام، ورقم بطاقة اهلوية أو بطاقة التعريف، ومدة اإلجيار وقيمة األجرة، وكيفية أدائها، 

وأوصاف املأجور، والغاية من التأجري ، وتوقيع الطرفني عىل العقد).
ومن جهة رابعة : أوجب املرشع تسجيل هذه العقود لضامن تفعيل أحكام هذا القانون ، فاستحدث 
املرشع يف املادتني (4 و 5) منه آلية تســجيل عقود اإلجيــار املربمة بعد العمل بأحكام هذا القانون 
وجوًبا، وكلف املؤجر وحده بإجراء هذا التســجيل، ولغرض تسهيل عملية التسجيل، فقد جعل 
هذا التسجيل يتم أمام اهليئة املحلية التي يقع هبا العقار. وإنه وإن  أجاز تسجيل العقود السابقة عىل 
العمل بأحكامه إال أنه مل يوجب ذلك عىل املؤجر. وقد رتب املرشع عىل هذا التســجيل أن يصبح 
عقد اإلجيار بمثابة سند تنفيذي يصلح للمطالبة بتنفيذ بنود العقد، وللمطالبة باألجرة املتفق عليها، 

واملطالبة بتسليم العني املؤجرة عند إنتهاء العقد. 
ومن جهة خامســة : فقد نص املرشع عىل أحوال إلهناء عقد اإلجيار بالرغم من رسيان مدته، هي 
عىل اإلمجال عدم الوفاء باألجرة يف امليعاد، وحالة التأجري من الباطن، أو التنازل عن العقد للغري، 
أو ترك العقار للغري، أو تغيري تقســيامته كل ذلك بغري إذن كتايب من املالك، وحالة رغبة املؤجر يف 
هدم أو تعلية املبنى ، وحالة ما إذا رغب املؤجر يف شغل السكن بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو 
أوالده أو من تلزمه نفقتــه رشًعا. ويف هذه األحوال جيوز إخالء العني املؤجرة بالرغم من رسيان 

عقد اإلجيار. 
ومن جهة سادســة : فإذا كان املرشع قد أقر قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين يف عقود اإلجيار، إال أن 
املرشع راعى فيام استحدثه من ترشيعات حتقيق حالة من التدرج يف األحكام تضمن مواجهة حالة 
إستقرار األحكام اإلجيارية اإلستثنائية منذ عام 1940، وحتى صدور هذا القانون، فلم يرد أن هيدم 
هذا اإلستقرار القانوين مرة واحدة . وألجل ذلك قرر فرتة إمتداد قانوين مدة ثالث سنوات جلميع 
عقود اإلجارات املربمة ألغراض السكنى، وملدة مخس سنوات لألغراض التجارية، سواء أكانت 
ســابقة أم الحقة عىل العمل هبذا القانون يف احلالني، مع تقييد سلطة املؤجر يف زيادة األجرة خالل 
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هذه املدة بالضوابط والقيم التي يصدر هبا قرار من رئيس جملس الوزراء. وكان مقصد املرشع من 
تقريــر هذا اإلمتداد القانوين هلذه املدة احلرصية، هــو إعطاء الفرصة الزمنية الكافية ألطراف عقد 
اإلجيار، إلعادة ترتيب أوضاعهم يف ظل هذا التنظيم اجلديد، وحتى يتدبر ذووا الشــأن أوضاعهم 

وعالئقهم اإلجيارية يف ظل هذا النظام اجلديد.

املبحث الثاين - يف تقييم مسلك املرشع من الناحية الدستورية
قلنا إن املرشع يف غضون احلرب العاملية الثانية وما يليها قد ســلك مذهب معظم الترشيعات التي 
كانت هتدف لتأمني احلق يف السكن لعموم قطاع املستأجرين. وقد عمد املرشع لضامن هذه الغاية إىل 
إنتهاج مسلك يقوم عىل حمورين، أوهلام : تقرير اإلمتداد القانوين لعقد اإلجيار - كأصل عام - دون 
إعتبــار بمدة العقد املتفق عليها. ومن جهة أخرى : تقييد ســلطة املؤجر يف حتديد األجرة، وحظر 
زيادهتا كأصل عام إال إســتنادا إىل إســتثناءات حمدودة ومقيدة بضوابط شديدة. وإذا كان احلق يف 
اإلجارة يعد من أهم مكنات املالك التي يتجىل فيها سلطة إستثامر ملكه، فإن تقييد هذا احلق بإجباره 
عىل التأجري ملدد مل يوافق عليها، وإلزامه بأجرة غري عادلة يثري بحثا بشأن دستورية هذه النصوص، 
ومدى تصادمها مع ما ضمنه القانون األسايس -دستور البالد- من محاية احلق يف امللكية اخلاصة، 
األمر الذي يستوجب التعمق يف دراسة هذا احلق لتحديد نطاقه احلامية التي يستوجبها الدستور. (147)

املطلب األول : وضعية احلق يف امللكية اخلاصة يف الدساتري املقارنة
ويعــد احلق يف امللكية اخلاصة من حيث طبيعته، ودرجة احلامية التي تتوفر له، الصخرة التي تفرتق 
عليها النظــم اإلقتصادية العاملية، فامللكية اخلاصة يف ظل النظم الشــيوعية هي موضوع ترتصده 
نرشيعات تلك النظم القانونية بالعداء، إنطالًقا من إعتبار امللكية اخلاصة األساس القانوين لسيطرة 

147  نعتقد أن احلق الدستوري املحوري الذي يثار يف هذا البحث هو احلق يف امللكية ، ومع ذلك ، فإنه قد يثور 
البحث عند تناول أحكام عقد اإلجيار البحث يف العديد من احلقوق الدستورية الفرعية املرتبطة هبذا التنظيم، 
من ذلك اإلخالل باحلق يف املساواة بني صور عقد اإلجيار التي ال ختضع للقيود اإلستثنائية وتلك اخلاضعة 
هلا، وكذلك احلق يف حرية التعاقد كرافد من روافد احلرية الشخصية، واحلق يف التضامن االجتامعي. ولكننا 
سوف نقترص يف هذا املقال عىل دراسة أثر التوجهات الدستورية املختلفة يف معاجلة احلق يف امللكية عىل أحكام 

عقد اإلجيار بحسبانه – وحسب ما نعتقد- املحور األسايس للتوجه الترشيعي يف األنظمة املختلفة.
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طبقة الرأســامليني عىل الطبقة العاملة وإعتصار حصادها، ومن ثم الســيطرة عىل نظام احلكم يف 
املجتمع، وتسخري أدواته القانونية خلدمة مصاحلها، لتنتهي إىل حظر متلك أدوات اإلنتاج مطلًقا، ثم 
حظر أو تقييد أدوات اإلستهالك. وعىل النقيض من ذلك ترى النظم الرأساملية أن امللكية اخلاصة 
هي قاطرة التطور اإلقتصادي بحســبان أن احلافز الشخيص عند البرش هو أكرب حمفز عىل التجويد 
والتطوير، وال يتصور أن يتحرك هذا احلافز الشخيص إال لتعظيم ملكيته وتدعيمها، ومن ثم يضفي 
هذا النظام عليها قدًرا من القدســية واإلحرتام، بحيث تأبى عىل التقييد إال يف أقل حد ممكن، ويف 

أحوال إستثنائية ال جيوز التوسع فيها. 
وبني هذين احلدين تقع أغلب النظم القانونية املعارصة، فهي تقر بامللكية اخلاصة كأساس اقتصادي ، 
إال أهنا ال حترم نفسها - بدرجات متفاونة- احلق يف تنظيمها بام حيد من مكناهتا حتقيًقا للصالح العام 
. إال أن التمحيص يف كل نظام قانوين يكشف عن ميل بدرجات خمتلفة ألحد هذين النظامني، وكلام 
كان التوجه إىل النظم اإلجتامعية أكثر، كلام كان الســند الدستوري يف تقييد حق املالك يف إستثامر 
ملكيتــه العقارية بمقتىض عقد اإلجيار أوضح وأبرز، وعىل العكس من ذلك، كلام كان التوجه إىل 

النظام اإلقتصادي احلر أوضح، كلام تقلصت سلطة املرشع يف احلد من مكنات احلق يف امللكية. 

املطلب الثاين : وضعية احلق يف امللكية اخلاصة يف دستور سنة 1971 يف مرص
ويمكن لنا أن نرضب مثاال عىل ذلك، يف النظام الدســتوري املرصي يف ظل العمل بدســتور سنة 
1971، حيث كان الدستور املرصي مدجج بحزمة من النصوص اإلشرتاكية التي تؤكد عىل إعتبار 
امللكية اخلاصة وظيفة إجتامعية هتدف إىل حتقيق اخلري للشعب، فنصت املادة (32) رصاحة عىل أن 
»امللكية اخلاصة تتمثل يف رأس املال غري املستغل. وينظم القانون أداء وظيفتها اإلجتامعية يف خدمة 
اإلقتصاد القومي ويف إطار خطة التنمية، دون إنحراف أو إستغالل، وال جيوز أن تتعارض يف طرق 
إستخدامها مع اخلري العام للشــعب."فدل بذلك عىل تغليب عنارص الوظيفة اإلجتامعية للملكية 
عىل ســلطة املالك يف إستثامر ملكه، كونه فوض املرشع يف تنظيم وظيفتها اإلجتامعية حتقيًقا للخري 
العام للشــعب. وإذا كان ذلك الدستور قد خص هذه امللكية بحامية مميزة يف املادة (34) منه بنصه 
عىل أن " امللكية اخلاصة مصونة، وال جيوز فرض احلراســة عليها إال يف األحوال املبينة يف القانون 
وبحكــم قضائي، وال تنزع امللكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقًا للقانون، وحق اإلرث 
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فيها مكفول." فإن هذه احلامية وردت عىل محاية حق الرقبة كأهم عنارص امللكية وحظر صور املساس 
اجلسيم هبذا احلق، إال أن إستغالهلا من قبل املالك ظل حمكوًما بوظيفتها اإلجتامعية عىل ما أسلفنا، 

ومن ثم قاباًل للتقييد والتوجيه لصالح اجلامعة.
وقد كانت هذه املنظومة الدســتورية تشــكل ســنًدا للمرشع يف التغول عىل حق املؤجر، فنحا إىل 
تعظيم حق املستأجر يف مواجهة املالك وتقييد سلطة هذا األخري يف إستغالل ملكه. ومن ثم كان من 
العسري -كأصل عام- إنكار قاعدة اإلمتداد القانوين أو إنكار سلطة املرشع يف تقييد احلق يف حتديد 
األجرة عىل أسس تتجاوز إتفاق أطراف العقد، ويف ظل هذه الوضعية الدستورية قضت املحكمة 
الدســتورية العليا يف مرص » بأن الدستور حرص عىل النص عىل صون امللكية اخلاصة وكفل عدم 
املساس هبا إال عىل سبيل اإلستثناء، وىف احلدود وبالقيود التى أوردها، بإعتبار أهنا ىف األصل مرتتبة 
عىل اجلهد اخلاص الذى بذله صاحبها بكده وعرقه، ويتعني بالتايل أن خيتص دون غريه، باألموال 
التى يملكها وهتيئة االنتفاع املفيد هبا لتعود إليه ثامرها وغريها من املزايا املرتتبة عليها، وكان املرشع 
وإن أفــرد بعض العالئق اإلجيارية بتنظيم خاص محلها فيه بقيود من طبيعة إســتثنائية، فذلك ألن 
امللكيــة ىف إطار النظم الوضعية التي تزاوج بني الفردية وتدخل الدولة، مل تعد حقًا مطلقًا، وال هى 
عصية عىل التنظيم الترشيعي . وإنام جيوز أن تفرض عليها القيود التى تقتضيها وظيفتها اإلجتامعية، 
وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها، عىل ضوء طبيعة األموال حمل امللكية، واألغراض التي ينبغي 
توجيههــا إليها، وبمراعاة املوازنة التى جيرهيا املــرشع ويرجح من خالهلا ما يراه من املصالح أوىل 
بالرعاية وأجدر باحلامية عىل ضوء أحكام الدستور، ومستهدفًا -بوجه خاص- ىف تنظيم أداء هذه 
الوظيفة بالقيم التي تنحاز إليها اجلامعة ىف مرحلة معينة من مراحل تطورها، وبحســبان أن القيود 
التــى تفرضها الوظيفة اإلجتامعية عىل حق امللكية للحد من إطالقها، ال تعترب مقصودة لذاهتا، بل 
غايتهــا خري الفرد واجلامعة. وهي  قيود أكثــر ما تكون وضوحًا ىف جمال اإلنتفاع باألعيان املؤجرة 
التي تتزاحم ىف شــأهنا كثرة من الضوابط قصد هبا ىف األصل مواجهة األزمة املتفاقمة الناشئة عن 
قلة املعروض من األماكن املهيأة للسكنى ملقابلة الزيادة املطردة يف الطلب عليها، وهى األزمة التي 
ترتد جذورها إىل احلربني العامليتني األوىل والثانية، وما ترتب عليهام من إرتفاع أجرة األماكن عىل 
إختالفها بعد إنقطاع ورود املواد األولية للبناء ونضوهبا، وإزدياد النازحني إىل املدن، باإلضافة إىل 
الزيادة الطبيعية ىف سكاهنا، وكان أن عمد املرشع إىل مواجهة هذه األزمة بترشيعات استثنائية – قدر 
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يف شــأهنا الرضورة بقدرها- خرج فيهــا عىل القواعد العامة ىف عقد اإلجيار مســتهدفًا هبا  -عىل 
األخــص- احلد من حرية املؤجر يف تقدير األجرة وإعتبار العقد ممتدًا بقوة القانون بذات رشوطه 
األصليــة عدا املدة واألجــرة . ولئن صح القول بأن مواجهة أزمة اإلســكان واحلد من غلوائها، 
إقتىض أن تكون الترشيعات اإلســتثنائية الصادرة دفعًا هلا أو ختفيفًا من قســوهتا، متصلة حلقاهتا، 
مرتامية يف زمن تطبيقها، حمتفظة بذاتيتها وإســتقالهلا عن القانون املدين، متعلقة أحكامها بالنظام 
العام إلبطال كل اتفاق عىل خالفها، ولضامن رسياهنا بأثر مبارش عىل اآلثار التي رتبتها عقود اإلجيار 
القائمــة عند العمل هبا ولو كانت مربمة قبلها، وزايلتها بالتايل صفتها املؤقتة، وآل األمر إىل اعتبار 
أحكامها من قبيل التنظيم اخلاص ملوضوعهــا، إال أن تطبيقها ظل مرتبطًا بالرضورة التي أملتها، 
وما كان ينبغي لرسياهتا أن جياوز قدر هذه الرضورة وإال اعترب إقرارها فيام جاوز هذا النطاق خمالفًا 
للدســتور خلروجها عىل مقتىض الوظيفة اإلجتامعية حلق امللكية وإنتقاصها بالتايل -ودون مسوغ 
مرشوع- من احلامية التي كفلها الدستور هلذا احلق." (148) وهكذا فقد اقرت املحكمة بحق املرشع 
يف تقييد حق املالك يف استثامر ملكه من خالل عقد اإلجيار، إال أهنا اكدت عىل أن هذا األمر بمثابة 
إستثناء متليه الرضورة التي سوغته، ومن ثم فإن التوسع فيه خارج هذه الغاية يعد خمالًفا للدستور، 

توطئة ألعامل رقابتها عىل حاالت الشطط يف استخدام هذا احلق.
إال أن للمحكمة الدســتورية املرصية قضاًء يقيد سلطة املرشع يف احوال املبالغة يف صور اإلمتداد 
القانوين دون املساس برشعية هذا القيد. وتطبيًقا لذلك قضت املحكمة بعدم دستورية بعض أحكام 
القانون رقم 49 لسنة 1977 يف شأن تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر التي 
شاهبا الشطط يف هذا التنظيم الذي يصل إىل حد تأبيد عقد اإلجيار ، أو مصادرة األصل االتفاقي له، 
من ذلك قضاؤها بعدم دستورية ماتضمنته املادة (29) منه بشأن إستمرار عقد إجيار املسكن - عند 
ترك املستأجر األصيل له - لصالح أقاربه باملصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه ىف العني 
املؤجرة مدة ســنة عىل األقل سابقة عىل تركه العني أو مدة شــغله هلا أيتهام أقل. (149) ، وقضاؤها 

148  حكم املحكمة الدستورية العليا  الصادر  بجلسة 20 مارس سنة 1993، يف القضية  رقم 63 لسنة 13 قضائية 
»دستورية« جمموعة أحكام املحكمة الدستوري العليا ، اجلزء اخلامس املجلد الثاين ، صفحة 226. 

149  حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة  18 / 3 / 1995، يف القضية رقم  6 لسنة 9 - دستورية . 
ج 6 ص 543.
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بعدم دســتورية الفقرة الثانية من املادة (29) من القانون ذاته، فيام نصت عليه من استمرار رشكاء 
املستأجر األصيل للعني التى كان يزاول فيها نشاطًا جتاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا ، يف مبارشة 
النشاط ذاته هبا بعد ختيل هذا املستأجر عنها (150)، وقضاؤها بعدم دستورية مانصت عليه املادة (29) 
مــن القانون ذاته فيام نصت عليه من جواز إمتداد عقد اإلجيار ألقارب املســتأجر باملصاهرة حتى 
الدرجة الثالثة، برشط إقامتهم ىف املسكن مدة سنة عىل األقل سابقة عىل وفاة املستأجر أو مدة شغله 
للمســكن أيتهام أقل (151) ، وبعدم دستورية الفقرة الثانية من املادة (29) من ذاك القانون، وذلك 
فيام نصت عليه من إســتمرار اإلجارة التي عقدها املســتأجر يف شأن العني التي إستأجرها ملزاولة 
نشــاط حريف أو جتاري لصالح ورثته بعد وفاته (152)، وبعدم دســتورية ما نصت عليه املادة (29) 
من القانون من ذلك القانون من أن وفيام عدا هؤالء من أقارب املستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، 
يشرتط إلستمرار عقد اإلجيار، إقامتهم ىف املسكن مدة سنة عىل األقل سابقة عىل وفاة املستأجر أو 
تركه للعني أو مدة شغله للمسكن أيتهام أقل" .(153) وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من املادة (7) من 
القانون ذاته فيام أجازته من تبادل الوحدات الســكنية املؤجرة بني املستأجرين دون رضاء املالك. 
(154) وبعدم دســتورية نص املادة (40) من القانون ذاته فيام نصت عليه من اسقاط إذن املؤجر يف 

الرتخيص للمستأجر األصيل بالتأجري من الباطن (155).
وخالصة القول، فإن املحكمة الدســتورية العليا يف مرص مل تنكر عىل املرشع يف ظل نص الدستور 

150  حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6 / 7 / 1996. يف القضية رقم  4 لسنة 15 - دستورية . ج 
8 ص 39.

151  حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4 /1 /1997 ، يف القضية رقم  3 لسنة 18 - دستورية . ج 
8 ص 268.

152  حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 / 2 / 1997 . يف القضية رقم  44 لسنة 17 - دستورية 
. ج 8 ص 394. 

153  حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2 /8/ 1997، يف القضية رقم  116 لسنة 18 – دستورية. 
ج 8 ص 789.

154  حكم املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 10 / 1997، يف القضية رقم  71 لسنة 19 – دستورية. 
ج 8 ص 876.

 –  18 لسنة   149 رقم   القضية  يف   ،1997/  11  /  15 بجلسة  الصادر  العليا  الدستورية  املحكمة  حكم    155
دستورية. ج 8 ص 949.
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عىل اعتبار امللكية اخلاصة وظيفــة اجتامعية احلق يف تقرير اإلمتداد القانوين لعقد اإلجيار ، ووضع 
ضوابــط قانونية ملزمة لتحديد مقدار األجرة ، وضامن عدم زيادهتا، إال أهنا قرصت هذا احلق عىل 

األطراف األصيلة يف عقد اإلجيار وحالت دون شطط املرشع يف التوسع يف هذه األحوال .

املطلب الثالث : وضعية احلق يف امللكية اخلاصة يف النظام الدستوري فلسطيني
لقد إنحاز القانون األسايس الفلسطيني إىل األسس الرأساملية كأصل عام، دون أن حيجب املرشع 
من سلطة التدخل يف تنظيم حق امللكية يف هامش ضئيل. فنص املادة (21) عىل األسس اإلقتصادية 
لنظام الدولة متمثلة تبني مبادئ االقتصاد احلر كأساس للنظام االقتصادي يف فلسطني ، وال حيول 
دون هذا التوجه ما أجازه للسلطة التنفيذية من إنشاء رشكات عامة تنظم بقانون، إذ أن الدور الذي 
تطلع به هذه الرشكات العامة ال يتعارض مع مبادئ االقتصاد احلر، ذلك أن سياق النص يوجب عىل 
هذه الرشكات مراعاة هذه األسس. وإذا كان القانون األسايس قد أقر بحرية النشاط االقتصادي، 
إال أنه أقر بحق القانون يف تنظيم قواعد اإلرشاف عليها، وترسيم حدودها. هذا فضال عن النص 
عىل حزمة الضامنات التي حتمي حــق التملك، والتي تنرصف يف جمملها إىل محاية حق الرقبة، من 
ذلــك النص عىل أن امللكية اخلاصة مصونة، وال تنزع امللكية إال للمنفعة العامة وفقا للقانون، وال 
جيوز اإلستيالء عىل العقارات أو املنقوالت إال مقابل تعويض عادل. كام حظر املصادرة إال بحكم 
قضائي. وهي املفردات األساسية للنظام الرأساميل احلر القائم عىل تعظيم دور امللكية ومحايته، سواء 

من حيث حفظ الرقبة أو من حيث احلق يف اإلستثامر. 
إال أن نص املادة (23) من القانون األســايس عىل أن املســكن املالئم حق لكل مواطن، وتسعى 
الســلطة الوطنية لتأمني املسكن ملن ال مأوى له. وهو تكليف دستوري يقع عىل عاتق الدولة ، قد 
أثار التساؤل حول احلدود التي يسوغ فيها للدولة التحرك لتأمني املسكن ملن ال مأوى له ، وما إذا 
كان مــن املتصور أن تكون آلية اإلمتداد القانــوين لعقود اإلجيار، وضوابط حتديد األجرة ، تصلح 
ألن ُتْســَتمد من هذا النص، بحســباهنا آلية الوفاء هبذا التكليف الدستوري. والذي نعتقد فيه أن 
قراءة نصوص الدســتور بعضها إىل جوار بعض، تنتهي إىل أن هذا التكليف الدســتوري ال يتسع 
ألعامل املرشع ســلطته يف تقييد مكنة املالك يف حتديد مدة عقد اإلجيار وقيمة األجرة كأصل عام، 
بحســبان أن ذلك التحديد امللزم يمثل إعتداًء عىل احلق يف امللكية وإخالاًل بمبادئ االقتصاد احلر 
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وهو أســاس النظام االقتصادي الذي تبناه القانون األسايس الفلسطيني. بيد أن ذلك ال حيول بني 
املرشع ، وبني إختاذ التدابري اإلستثنائية يف هذا املقام يف أحوال الرضورة متى أملت مواجهتها اللجوء 
إىل هذه الترشيعات االســتثنائية لدرء مغبة أشــد، عىل أن تكون هلذه التدابري طبيعة مؤقتة وليست 

دائمة، لتقدر الرضورة بقدرها، وتزول بزوال مسبباهتا.

 ،2013 لسنة   )5( رقم  العقارات  إجيار  قانون  اتفاق نص  : يف مدى  الرابع  املطلب 
وأحكام القانون األسايس الفلسطيني

قلنا إن التوجه العام للقانون االسايس الفلسطيني يرمي إىل تبني مبادئ االقتصاد احلر كأساس للنظام 
االقتصادي. وأن هذا التوجه يتناىف مع تقييد العالئق اإلجيارية عىل نحو هيدر إتفاق أطرافها، ولقد 
واجه املرشع يف قانون إجيار العقارات املشار إليه، نظاًما قانونًيا يتحدى رشوط العقد من حيث مدته 
وقيمة األجرة، وهيدر إرادة املالك واملستأجر التعاقدية عند إبرام اإلتفاق، بام حيول دون اإلستغالل 
العادل للملكية. ومع تعاظم اآلثار الســلبية املتولدة عىل تثبيت األجرة وإمتداد العقد بقوة القانون 
. فقد شــاء املرشع أن حيرر العالقة اإلجيارية من أغالل القوانني اإلســتثنائية، فاستعاد املرشع هبذا 
القانون االوضاع التحررية لعقد اإلجيار، ليعود األســاس االتفاقي بني املؤجر واملستأجر أساس 

احكام هذا العقد.
وإذا كان املرشع قد أبقى عىل أحكام اإلمتداد القانوين ملدة ثالث ســنوات يف عقود إجيار املساكن، 
ومخســة ســنوات يف عقود إجيار العقارات التجارية، فإن هذا اإلمتداد القانوين قد جاء عىل سبيل 
اإلســتثناء احلرصي بحيث تعود األوضاع القانونية إىل أصلها من حيث حرية التعاقد املنصوص 

عليها يف القانون املدين والتي تقوم عىل مبدأ سلطان اإلدراة بانتهاء هذه اآلجال.
ولو نظرنا إىل مدى إتفاق هذا الترشيع مع أحكام القانون األســايس الفلســطيني فإننا نخلص إىل 

العنارص اآلتية: 
أوال : أن التوجه الذي انتحاه املرشع يف هذا القانون هو أقرب إىل التوجه الســائد يف جممل أحكام 
الدستور، بحيث أنه يعد إنفاًذا ملقتىض أحكام الدستور ، وأكثر إنسجاًما معه. ذلك أنه بتحرير العالقة 
اإلجيارية من أغالل النصوص اإلستثنائية يكون املرشع قد توافق مع أسس النظام اإلقتصادي الذي 

يتبنى اإلقتصاد احلر.
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ومــن جهة ثانية؛ فإذا كان املرشع قد نص عىل أحكام إنتقالية إلنفاذ هذا القانون ، متثلت يف فرض 
مدة حمدودة لإلمتداد القانوين لعقود اإلجيار -عىل التفصيل  السابق- فإن هذا اإلمتداد اإلستثنائي، 
وإن كان يتناىف - بحسب األصل - مع التوجه الدستوري السائد يف الوثيقة الدستورية، فإن ذلك 
حممول - من وجهة نظرنا- عىل حممل توافر حالة الرضورة. ذلك أن األصل يف الرشعية القانونية 
عامة ، ويف الرشعية الدستورية عىل وجه اخلصوص أهنا تلقي بإلتزام عىل املرشع بإنفاذ غاياهتا دون 
أن يعرض املجتمع إىل هزات قانونية وإجتامعية وإقتصادية تؤدي إلهنيار اإلســتقرار القانوين فيه. 
فإذا كان من أثر إنفاذ هذه الغايات اإلرضار بســالمة املجتمع السياسية واالجتامعية واإلقتصادية 
عىل نحو جســيم ، ساغ - بل وجب- عىل املرشع أن يتدخل للحيلولة دون وقوع هذه األرضار ، 
لتكون الرضورة هي الرشعية اإلستثنائية التي ال تنفي قواعد الرشعية األصلية بل تؤكدها ، بتثبيت 
لزومها دوًما. إال أن هذا التدخل يتعني أن يكون دائاًم ذا طبيعة موقوتة، وغري مستمرة ، وإال حتول 

إىل عدول عن أحكام الدستور بغري سند، وصار مصادًما ألحكامه الرشعية ، وهادًما هلا. 
إنطالًقــا من هذا التأصيل، فإن ما نحا إليــه املرشع من فرض مدة زمنية إنتقالية إلنفاذ قانون إجيار 
العقارات احتفظ خالهلا بأحكام اإلمتداد القانوين ملدة ثالث أو مخس سنوات بحسب األحوال، مع 
تفويض جملس الوزراء يف وضع ضوابط لزيادة األجرة، يأيت يف إطار الرشعية الدستورية اإلستثنائية 
التــي تركن إىل توفر حالة الرضورة التي املتها رغبة املرشع يف جتنب إحداث هزة عنيفة يف أحكام 
عقود اإلجيار التي استقرت وفق أحكام إستثنائية طال أمد إعامهلا حتى استقرت األوضاع اإلجتامعية 
واإلقتصادية ألطراف العالقة اإلجيارية عىل رشعتها ، وكان من شأن املباغتة بإهدارها مرة واحدة 
إحداث أرضار اجتامعية عميقة يصعب عالجها، فكانت هذه الفرتة اإلنتقالية رضورية لتدبر أطرافها 

أوضاع العالئق اإلجيارية يف نظمها اجلديد دون إحداث صدمة مفاجئة للجامعة.
وأيا كانت األوضاع التي يمر هبا املجتمع الفلسطيني، وما يتعرض له من ضوائق ومظامل تثقل كاهل 
أطراف العالقة التعاقدية يف عقد اإلجيار ، فإن معاجلة املرشع ملســألة اإلمتداد القانوين هلذه العقود 
متى كان الواقع يفرض بقاء أو جتدد هذه األحكام اإلستثنائية، فإنه  جيب دوًما أن تكون صياغة هذا 
اإلمتداد ذات طبيعة مؤقتة وإستثنائية بحسباهنا تتضمن خروًجا عىل أحكام الدستور ، مما يتعني معه 

التوكيد عىل إلتزام املرشع بتفعيل أحكام الدستور عندما تتوافر الظروف املهيئة لذلك.
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 ومن جهة ثالثة؛ فقد أحســن املرشع صنًعا بضامن املساواة بني الوضعة القانونية للعقود املربمة يف 
ظل أحكام هذا القانون خالل الفرتة اإلنتقالية ، وبني العقود املربمة يف الفرتة الســابقة عيل نفاذه، 
مــن حيث اإلمتداد القانوين ، وقواعد حتديد األجرة، إذ حرص املرشع عىل رسيان قاعدة اإلمتداد 
القانوين املؤقت للعقود اإلجيارية من كلتا الفئتني، حتى تتكافأ املراكز القانونية بني سائر املتعاقدين، 
بام حيــول دون خلق تباين إقتصادي ينعكس عىل األوضاع القانونية والقدرة التنافســية الطراف 

العالقة اإلجيارية.
ومــن جانبنا فإننا نرى رجاحة هذا اإلجتهــاد الترشيعي ، ونثمن املعاجلة الترشيعية التدرجيية التي 
ســنها املرشع مراعاة إلســتقرار العالقات القانونية التي قامت يف ظل فرتة سابقة عىل نشأة النظام 

الدستوري اجلديد.
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التعليق عىل قانون اجيار العقارات رقم 5 لسنة 2013املطبق يف قطاع غزة

الدكتور املحامي
نضال مجال جرادة/ غزة

مقدمة
َمرَّ النظام القضائي الفلسطيني بظروف غري عادية، كتلك التي عاشتها فلسطني منذ زمن طويل، فقد 
تعاقبت عىل فلسطني أنظمة خمتلفة بدءًا من احلكم العثامين عام 1517م، مرورًا باالستعامر الربيطاين 
عام 1917م، واحلكم املرصي لقطاع غزة واحلكم األردين للضفة الغربية عام 1948 واالحتالل 
االرسائييل لباقي فلســطني التارخيية وما أعقبه من احتالل ارسائييل ألرايض الضفة الغربية وقطاع 

غزة، حتى حلت السلطة الفلسطينية (يف قطاع غزة وأرحيا) بناء عىل اتفاق أوسلو عام 1993.
وتبعًا لتلك التقلبات السياســية نتج تقلبات ترشيعية حتى عىل مستوى الوطن الواحد، حيث إنه 
عىل مستوى أحكام اإلجيار يطبق يف الضفة الغربية قوانني ختتلف عن تلك التي تطبق يف قطاع غزة، 
فتطبق يف الضفة جملة األحكام العدلية وقانون املالكني واملستأجرين األردين، أما يف قطاع غزة، فقد 

كان التنظيم الترشيعي لإلجيار عىل النحو اآليت:
أواًل: املجلة العدلية حيث نظمت أحكام عقد اإلجيار، وذلك يف الكتاب الثاين منها، بدءًا من املادة 
»404« انتهاء باملادة »611«، ويعود السبب يف ضخامة عدد املواد التي تناولت موضوع عقد 
اإلجيــار، أن املجلة العدلية ضمت لدراســة عقد اإلجيار ما يتعلق بـــ »عقد العمل أو األجري 

اخلاص«  و«عقد املقاولة أو األجري املشرتك«.

ثانيًا: قانون تقييد اإلجيارات لدور السكن رقم 44 لسنة 1940 بتاريخ 1940/12/20، املعدل 
بالقانون رقم 17 لسنة 1941، والقانون رقم 19 لسنة 1946، والقانون رقم 48 لسنة 1946، 

واألمر رقم 58 لسنة 1948.

ثالثًا: قانون تقييد اإلجيارات للعقارات التجارية االنتدايب رقم 6 لسنة 1941.

وقانونــا تقييدات اإلجيــار، هم عبارة  عن جمموعة من األوامر الصادرة عن املندوب الســامي يف 
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فلسطني إبان االنتداب الربيطاين عىل فلسطني، وكذلك جمموعة األوامر الصادرة عن احلاكم العام 
لقطاع غزة وذلك إبان حكم اإلدارة العربية املرصية لقطاع غزة.

وبعد صدور القانون املدين رقم 4 لسنة 2012 وقانون اجيار العقارات رقم 5 لسنة 2013، أصبح 
التنظيم الترشيعي لعقد االجيار عىل النحو اآليت:

أواًل: القانون املدين رقم 4 لسنة 2012.
ثانيًا: قانون اجيار العقارات رقم 5 لسنة 2013.

ثالثًا: جملة األحكام العدلية فيام ال يتعارض مع القانون املدين.
وقد صدر القانون املدين رقم 4 لسنة 2012 يف مدينة غزة وُنرش يف آب أغسطس 2012 يف العدد 
املمتاز من الوقائع الفلسطينية الصادرة يف قطاع غزة، ولقد عالج القانون املدين أحكام اإلجيار بصفة 

عامة يف املواد 718-604.
أما قانون اجيار العقارات رقم 5 لســنة 2013 فقد صدر يف مدينة غزة يف 18 يوليو 2013 ونرش 
يف العدد الثامن والثامنون من الوقائع الفلســطينية الصادرة يف قطاع غزة، ولقد عالج هذا القانون 

أحكام إجيار العقارات بصفة خاصة، ويتكون هذا القانون من 13 مادة.
ونظرًا لالنقسام الفلسطيني بني شطري الوطن، وتأثري ذلك عىل األداة الترشيعية، فقد صدر القانون 

بقوة املادة 1/41 من القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2003 وتعديالته.
إنني وإذ أخط تعليقايت عىل قانون اجيار العقارات رقم 5 لسنة 2013 بام له وما عليه، فإنني آثرت 

التعليق عىل القانون من خالل الرتكيز عىل أهم أحكام هذا القانون.

أوالً: نطاق تطبيق قانون اجيار العقارات:
رغم أن قانون اجيار العقارات هو قانون خاص يطبق عىل العقارات املؤجرة إال أنه ال يطبق عىل مجيع 
العقارات، إذ يطبق عىل مجيع العقارات املؤجرة ألغراض السكن أو ألغراض جتارية أو صناعية أو 
حرفية أو مهنية التي ال تقل مدة إجيارها عن ثالثني يومًا، وال يرسي هذا القانون عىل العقارات اآلتية:

 أمالك الدولة العامة واخلاصة.. 1
األرايض الزراعية واملنشآت التابعة هلا.. 2
األرايض الفضاء.. 3
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أرايض الوقف وعقاراته.. 4
العقارات املؤجرة من أرباب العمل إىل العاملني لدهيم بحكم ارتباطهم بالعمل أو بسببه.. 5
األماكن املؤجرة ألغراض استثامرية كالشقق املفروشة وغرف الفنادق والصاالت وأماكن . 6

العرض واملسارح.
أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص هبدف تقديم خدمات للعقار أو املنتفعني به.. 7

ورغم عدم رسيان قانون اجيار العقارات عىل العقارات الواردة يف اخلامســة والسادسة والسابعة 
إال أن القانون نص عىل أن أحكام تأجريها ينظم بموجب قرار يصدر عن جملس الوزراء، وهو أمر 
يؤخذ عىل القانون، إذ طاملا ال يطبق قانون اجيار العقارات عىل هذه العقارات، فاألصل أال يشــري 

املرشع إىل آلية تنظيم أحكامها خلروجها أصاًل من ختوم هذا القانون.

ثانيًا: انتهاء مدة االجيار موجبة لإلخالء:
لقــد أقام قانون اجيار العقارات نوعًا من التوازن بني املؤجر واملســتأجر، حيث أصبح انتهاء مدة 
عقد االجيار ســببًا قانونيًا يؤهل املؤجر طلب إخالء املستأجر، حيث نصت املادة السادسة منه عىل 
أن: (-1 ينقيض عقد اإلجيار بانتهاء مدته. -2 جيب عىل املســتأجر أن يرد املأجور عند انتهاء مدة 
اإلجيار، فــإذا أبقاها حتت يده دون حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر تعويضًا تراعى فيه أجرة املثل 

وما أصاب املؤجر من رضر).
وعىل العكس من ذلك فقد كان قانون تقييد اإلجيارات دور السكن رقم 44 لسنة 1940 ال يسمح 
للمؤجر بطلب ختلية املســتأجر ما دام أن األخري ملتزم دفع األجرة، وذلك عماًل باملادة 1/8 من 
القانون املذكور، حيث ال جيوز إصدار حكم أو أمر بإعادة اليد عىل مسكن ينطبق عليه هذا القانون، 
أو بإخراج مســتأجر منه، طاملا أنه ملتزم بدفع األجــرة، وملتزما برشوط العقد، إال بناء عىل أحد 

األسباب املنصوص عليها وليس من بينها انتهاء مدة االجيار.
وليــس األمر ببعيد عن قانون تقييد إجيارات العقارات التجارية رقم 6 لســنة 1941، إذ وردت 
األسباب اخلاصة إلخالء العني املؤجرة واملوجبة لفسخ عقد اإلجيار حمصورة وليس من بينها انتهاء 
مدة اإلجيار، ويف هذا اإلطار فقد قضت حمكمة االستئناف العليا بأن: (القانون رقم 6 لسنة 1941 
جاء حلامية املســتأجر وعدم جواز إخالئه إال لألسباب التي حددها عىل سبيل احلرص) -استئناف 
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عليا مدين رقم 1963/69، غزة، جلسة 11/28/-1964.

ثالثًا: اكتساب عقد االجيار قوة السند التنفيذي:
ومما جاء به قانون اجيار العقارات أنه اعترب عقد االجيار املسجل سندًا تنفيذيًا، وبذلك جيوز للمؤجر 
واملســتأجر عىل الســواء اللجوء لدوائر التنفيذ للمطالبة بواحدة مما نصت عليه املادة اخلامسة من 
القانــون، حيث جرى نصها عىل النحو اآليت: (يكون لعقد اإلجيار املســجل لدى اهليئات املحلية 
قوة السند التنفيذي يف إحدى احلاالت التالية: -1 املطالبة بتنفيذ عقد اإلجيار. -2 املطالبة باألجرة 

املستحقة. -3 املطالبة بتسليم املأجور حال انتهاء مدة اإلجيار).
إن نصًا كهذا يقطع الطريق عىل الطــرف املامطل يف تنفيذ عقد االجيار، ويقطع الطريق كذلك عىل 
املستأجر يف املامطلة بدفع األجرة، وكذلك جييز للمؤجر ايداع عقد االجيار لدى دائرة التنفيذ إلخالء 
املســتأجر، وذلك اتقاء معاناة أحد الطرفني يف اللجوء للمحكمة املختصة وإقامة دعوى حســب 

األصول، مع ما يقتيض ذلك من إجراءات قضائية مطولة، مما قد يلحق الرضر بأحد الطرفني.
ولقد نظمت املادة الرابعة من القانون إجراءات تســجيل عقد االجيار لدى اهليئات املحلية، فيجب 
أن يسجل العقد بعد التوقيع عليه أمام املوظف املختص لدى اهليئة املحلية التي يقع املأجور ضمن 
نفوذها، وتستويف اهليئة املحلية من املؤجر رساًم بنسبة مخسة باملائة من مقدار أجرة شهر واحد فقط 
وملرة واحدة عند تســجيل عقد اإلجيار أيًا كانت مدة اإلجيار رشيطة أن ال يقل املبلغ املســتوىف عن 
مخســة دنانري أردنية أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة، وجيب عىل املؤجر تســجيل عقد اإلجيار باهليئة 
املحلية خالل ثالثني يومًا من تاريخ إبرامه، وإذا مل يقم بالتسجيل خالل املدة املذكورة، ُيغّرم بواقع 
نصــف دينار أردين أو ما يعادله بالعملــة املتداولة عن كل يوم تأخري، برشط أن ال تزيد عن مائتي 

دينارًا أردنيًا باإلضافة لرسوم التسجيل.

رابعًا: أسباب إخالء العني املؤجرة:
باإلضافة ملا ورد يف املادة السادسة من اعتبار انتهاء مدة االجيار سببًا يبيح للمؤجر اخالء املستأجر، 
فإن قانون اجيار العقارات أورد يف املادة الســابعة أسباب اخالء العني املؤجرة، وهي أربعة أسباب 

عىل النحو اآليت:
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إذا مل يقم املستأجر، بالوفاء باألجرة يف ميعاد استحقاقها، ما مل يقدم عذرًا تقبله املحكمة.. 1
إذا أّجر املستأجر املأجور من الباطن، أو تنازل عنه، أو تركه للغري بأي وجه من الوجوه، . 2

أو قام بتغيري تقسيامت املأجور، بغري إذن كتايب من املؤجر أو خالف رشوط العقد.
إذا رغب املؤجر يف هدم أو تعلية املبنى أو اإلضافة إليه أو تعديله.. 3
إذا كان املأجور واقعًا ضمن ســكن املؤجر اخلاص، ورغب يف شغله بنفسه، أو زوجه أو . 4

أحد والديه أو أحد أوالده أو من تلزمه نفقته رشعــًا.
ورغم أن هذه األســباب تتشابه إىل حد كبري مع أسباب االخالء الواردة يف قانون تقييد اإلجيارات 
لدور السكن رقم 44 لسنة 1940 وقانون تقييد إجيارات العقارات التجارية رقم 6 لسنة 1941، 
إال أن هناك تباينًا كبريًا يف الرشوط الواجب توافرها يف ســبب اإلخالء، ال سيام االخالء للمقاصد 
اخلاصــة، حيث خفف قانون اجيار العقارات رقم 5 لســنة 2013 من رشوط اإلخالء للمقاصد 
اخلاصة، فقد أجاز للمؤجر إذا رغب يف شــغل العقار املؤجر بنفســه، أو زوجه أو أحد والديه أو 
أحد أوالده أو من تلزمه نفقته رشعــًا، أن يطلب اخالء املستأجر، وذلك برشط أن يكون املأجور 
واقعًا ضمن سكن املؤجر اخلاص، وأن يقوم بإخطار املستأجر قبل ثالثة أشهر، وأن يشغل املؤجر 
أو زوجــه أو أحد والديه أو أحد أوالده أو من تلزمه نفقته رشعــــًا املأجور فعليًا بعد إخالئه من 
املســتأجر وملدة ســنة دون انقطاع، يف حني أن قانون تقييد اجيارات دور السكن كان يرهق املؤجر 
برضورة توفري البديل عىل املستأجر، وقد قضت حمكمة االستئناف العليا بأنه: (ال تقبل دعوى إخالء 
املأجور اســتنادا إىل انتفاء حاجة املؤجر ونكوصه عن إعداد مسكن مالئم للمستأجر) - استئناف 
عليا مدين رقم 1965/65، غزة، جلســة 1965/10/26، وكذلك األمر بالنسبة لقانون تقييد 
إجيارات العقارات التجارية رقم 6 لســنة 1941، حيث اشرتط توفري البديل، ولقد ظلت أحكام 

القضاء الفلسطيني تشرتط لقبول دعوى اإلخالء للهدم والبناء توفري البديل.

خامسًا: مالحظات شكلية عىل القانون:
أن املرشع الفلسطيني قد اســتخدم مصطلح »العني املؤجرة« يف املادة األوىل منه، يف حني أنه . 1

استخدم مصطلح »املأجور« يف مواطن أخرى، وحتديدًا يف املواد 1، 2/3، 4، 5، 6، 7، 2/7، 
3/7/د، 4/7، 4/7/ب، 3/8، وكان أوىل عىل املرشع توحيد استخدام املصطلحات.
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كان األجدر عىل املرشع عدم حتديد غايات اســتئجار العقار، حني أورد النص يف املادة الثانية . 2
عىل رسيان أحكام قانون اإلجيار عىل العقارات املؤجرة ألغراض السكن أو ألغراض جتارية 
أو صناعية أو حرفية أو مهنية، حيث إن حتديدها يظهر بعض القصور، ويفتح الباب لالجتهاد 
يف العقارات املؤجرة ألغراض أخرى غري التــي ذكرهتا املادة الثانية، ومن تطبيقات ذلك أن 

النص مل يعالج العقارات املؤجرة ألغراض خريية.

كذلك عاد املرشع أيضًا واستخدم مصطلح »املبنى« للداللة عىل العني املؤجرة، وذلك يف الفقرة . 3
الثالثة من املادة الســابعة، ويف الفقرة »د« من الفقرة الثالثة من املادة الســابعة، وكان األوىل به 
توحيد استخدام تلك املصطلحات، حتت مصطلح »العني املؤجرة«، ال سيام وأن مضمون الفقرة 
الثالثة من املادة السابعة يتحدث عن هدم وتعلية وإضافة وأن هذه األمور ال تكون واقعة إال 
عىل عقار، وهو ما ينسجم مع خصوصية قانون إجيار العقارات الذي ال يطبق إال عىل عقارات.

تنص املــادة 2/3 من قانون اجيار العقارات عىل: (جيــب أن تتضمن عقود اإلجيار العنارص . 4
األساسية التاليــة: اسم املؤجر، واسم املستأجر، وجنسيتهام، أو من يمثلهام قانونًا وعنواهنام، 
ورقــم بطاقة اهلوية أو بطاقة التعريف، ومدة اإلجيار وقيمة األجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف 
املأجــور، والغاية من التأجري، وإمضاء الطرفني)، ومما يالحظ أن املرشع مل يميز بني مصطلح 
التوقيع واإلمضاء، إذ التوقيع يشمل االمضاء واخلتم والبصمة، فكل امضاء هو توقيع، وليس 
كل توقيع هو امضاء، وكان يتعني عىل املرشع استخدام مصطلح (التوقيع) بداًل من االمضاء.

تنص املادة 2/7 من قانون اجيار العقارات عىل: (إذا أّجر املستأجر املأجور من الباطن، أو تنازل . 5
عنه، أو تركه للغري بأي وجه من الوجوه، أو قام بتغيري تقســيامت املأجور، بغري إذن كتايب من 
املؤجر أو خالف رشوط العقد)، ومما يالحظ أن املرشع استخدم مصطلح (تقسيامت املأجور)، 
وهو ضيق ال يدل بشكل قاطع عىل داللة النص، إذ كان يتعني عىل املرشع استخدام مصطلح 
(إجراء تغيريات عىل العني املؤجرة)، ألن التقســيامت هــي جزء من التغيريات، فقد ال يقوم 
املســتأجر بإجراء تقسيامت وإنام بإزالة أجزاء من البناء يكون خطرها أكثر عىل العني املؤجرة 
من تلك التقســيامت املذكورة، وقد يقوم بإجراء تغيريات يف الواجهات اخلارجية أو الداخلية 

للعقار مثاًل، مما يؤثر سلبًا يف الشكل اجلاميل للعقار املؤجر.
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مل يوفق املرشع يف صياغة املادة 2/7 منه والتي جرى نصها عىل النحو اآليت: (إذا أّجر املستأجر . 6
املأجور من الباطن، أو تنازل عنه، أو تركه للغري بأي وجه من الوجوه، أو قام بتغيري تقسيامت 
املأجــور، بغري إذن كتايب من املؤجر أو خالف رشوط العقد)، إذ رغم انطوائها عىل أســباب 
متعددة لإلخالء، إال أن ســبب االخالء ال يبقى له حمل إذا كان املســتأجر قد حصل عىل إذن 
كتايب من املؤجر بالقيام التأجري من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغري أو اجراء تغيريات عليه، 
ومما هو ملفت أن االذن الكتايب خاص هبذه احلاالت فقط، يف حني أن خمالفة رشوط العقد غري 
مقبولة -وفقًا لصياغة النص- حتى ولو حصل املستأجر عىل إذن من املؤجر، وكان يتعني عىل 
املرشع تأخري عبارة (بغري إذن كتايب من املؤجر) وتقديم عبارة (أو خالف رشوط العقد)، فقد 
يضطر املستأجر لتغيري الغاية من االجيار، فإنه ال بد أن حيصل عىل إذن من املؤجر، حتى ال يقع 
يف ختوم ســبب االخالء، لذلك فإن الصياغة الدقيقة هلذا النص تكون عىل النحو اآليت: (إذا 
أجر املستأجر العني املؤجرة من الباطن، أو تنازل عنه، أو تركه للغري بأي وجه من الوجوه، أو 
قام بإجراء تغيريات عىل العني املؤجرة، أو خالف رشوط العقد، بغري إذن كتايب من املؤجر).

تنــص املادة 1/8+2 من قانون اجيار العقارات عــىل أن: (-1 متتد مدة عقود االجيار املربمة . 7
وفقًا ألحكام قانون تقييد االجيارات »العقارات التجارية« رقم »6« لســنة 1941 وتعديالته 
املعمول به يف حمافظات غزة، وأحكام قانون املالكني واملســتأجرين رقم »62« لســنة 1953 
وتعديالته املعمول به يف حمافظات الضفة ملدة مخس سنوات. -2 متتد مدة عقود االجيار املربمة 
وفقًا ألحكام قانون تقييد االجيارات »دور السكن« رقم »44« لسنة 1940 وتعديالته املعمول 
به يف حمافظات غزة، وأحكام قانون املالكني واملستأجرين رقم »62« لسنة 1953 وتعديالته 
املعمول به يف حمافظات الضفة ملدة ثالث سنوات)، ومما يالحظ عىل النص تكرار قانون املالكني 
واملستأجرين رقم »62« لسنة 1953 وتعديالته املعمول به يف حمافظات الضفة مرتني يف ذات 
املادة، وواضح من ســياق النص أن التكرار يتعلق بطبيعة العني املؤجرة، فحني ورد يف الفقرة 
األوىل كان النص يعالج امتداد عقود اجيار العقارات التجارية وملدة مخس سنوات، وحني ورد يف 
الفقرة الثانية كان النص يعالج امتداد عقود اجيار دور السكن وملدة ثالث سنوات، وهو أمر ال 
نرى فيه توفيقًا حالف املرشع، إذ كان يتعني عليه إفراد فقرة خاصة بالقانون ومتييز مدد االمتداد 
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بني العقارات التجارية ودور السكن، ال سيام أن قانون املالكني واملستأجرين رقم »62« لسنة 
1953 وتعديالته املعمول به يف حمافظات الضفة يطبق عىل العقارات التجارية ودور السكن 
عىل حد سواء، يف حني أن الوضع يف قطاع غزة مغايرًا لذلك، حيث كانت العقارات التجارية 
ختضع لقانون تقييد االجيارات  رقم »6« لسنة 1941 وتعديالته، وكانت دور السكن ختضع 

لقانون قانون تقييد االجيارات  رقم »44« لسنة 1940 وتعديالته.

تنص املادة 2/6 من قانون اجيار العقارات عىل أن: (جيب عىل املســتأجر أن يرد املأجور عند . 8
انتهــاء مدة اإلجيار، فإذا أبقاها حتت يده دون حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر تعويضًا تراعى 
فيه أجرة املثل وما أصاب املؤجر من رضر)، ومما وقع من خطأ يف هذه الفقرة كلمة (أبقاها)، 

والصحيح (أبقاه) حيث إهنا عائدة عىل املأجور.

تنــص املادة العارشة من قانون اجيار العقارات عىل أن: (تــرسي أحكام القانون املدين فيام مل . 9
يرد بشــأنه نص خاص يف هذا القانون، وبام ال يتعارض مــع أحكامه)، وفيام يبدو أن املرشع 
أغفل عن قصد أو دون قصد اســتمرارية جملة األحكام العدلية يف النفاذ يف فلسطني عىل سيام 
أن صدر قانون اجيار العقارات قد أشــار إىل جملة األحكام العدلية، بل إن القانون املدين ذاته 
مل يلــغ املجلة، وإنام نص عىل نفاذ أحكامها فيام ال يتعــارض مع أحكامه، حيث نصت املادة 
1301 من القانون املدين عىل أنك (ترسي أحكام جملة األحكام العدلية فيام مل يرد بشأنه نص 

يف أحكام هذا القانون).
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قانون القضاء العسكري رقم 3 لسنة 2008

قانون اللجنة اإلدارية احلكومية رقم 4 لسنة 2016
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التعليق عىل
 أوالً: قرار جملس الوزراء يف 2016/12/22 يف غزة بإحالة قضايا جلب 

وهتريب وترويج املخدرات إىل هيئة القضاء العسكري
يف ضوء قانون القضاء العسكري رقم 3 لسنة 2008 

ثانًيا:قاـون اللجنـة اإلدارية احلكومية رقم 4 لسنة 2016

املستشار الدكتورعبد العزيز حممد ساملان
 نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية

بتاريــــــخ  غــــــزة  يف  الصــــــادر  الوزراء  جملــــــس  قــــــرار  عىل  التعليـــق   : أواًل 
2016/12/22 بإحالــــــة قضايــــــا جلــــــب وهتريب وترويــــــج املخــــــدرات 

إىل هيئــــــة القضــــــاء العسكري.
 نتناول التعليق عىل هذا القرار الصادر باإلحالة يف ضوء قانون األحكام العســكرية، والدستور، 

وذلك من خالل مبحثني:

املبحث األول: التعليق عىل قانون القضاء العسكري رقم (3) لسنة 2008 .
املبحث الثانى : الدستور الفلسطيني ( القانون األسايس الصادر 2003)

املبحث األول: التعليـق علـى قانون القضاء العسكري رقم 3 لسنـة 2008
أصدر جملس الوزراء الفلسطيني بجلســته املعقودة  يف غزة بتاريخ 2016/12/22 قرار بإحالة 
قضايا جلب، وهتريب، وترويج املخدرات إىل القضاء العسكري، مرتكًنا يف ذلك إىل صدور قرار 
مــن املجلس الترشيعي بتاريخ 2016/8/10 ، الذى قىض باعتبار جرائم املخدرات من اجلرائم 

التي متس األمن القومي الفلسطيني .
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ومن ثم فإن تعليقنا عىل قانون القضاء العسكري سيكون يف حدود ما قرر جملس الوزراء من إحالة 
لقضايا املخدرات، وبيان إختصاص القضاء العسكري األصيل، ومدى جواز اإلحالة، وذلك من 

خالل مطالب أربعة:
- املطلب األول: رضورة القضاء العسكري

- املطلب الثانى: القضاء العسكري قضاء خاص
- املطلب الثالث: اإلختصاص األصيل للقضاء العسكري

- املطلب الرابع: جواز إحالة بعض القضايا التي خيتص هبا القضاء العام إىل القضاء العسكري

املطلب األول : ضـرورة القضاء العسكري
وجدت الدولة لتمكن كل فرد من أفرادها من إشــباع حاجاته املختلفة دون جتاوز من جانب فرد ضد 
آخر، ودون إهدار حلق عىل حساب احلفاظ عىل حق آخر، واجتامع اإلرادات الفردية يشكل اإلرادة العامة 
للشــعب يف جمموعة، والشعب هو مصدر السلطات، وصاحب السيادة- كام تنص عىل ذلك الغالبية 

العظمى من الدساتري.
والبد من معرب عن اإلرادة العامة للشعب، واملعرب ليس سوى الدولة بسلطاهتا الثالث : الترشيعية، 

والتنفيذية، والقضائية .
فالسلطة الترشيعية بام تصدره من ترشيعات تكفل من خالهلا القيم واملصالح املختلفة .

وفعالية القانون الصادر من الســلطة الترشيعية، يلزم أن يكون مكفواًل بالتطبيق من سلطة مستقلة 
حمايدة وهى السلطة القضائية، ومن هنا تأيت أمهية كفالة حق التقايض، كفالة تنرصف إىل اجلميع .

وإذا كان احلق يف التقايض والوصول إىل الرتضية القضائية حق للجميع، فإن العســكريني جيب أن 
يشملهم هذا احلق.

فالتقايض حق من حقوق اإلنسان .
وإذا كان املــرشع حني ينظم الســلطة القضائية يضع ما يلزم مــن رشوط جيب أن تتوافر فيمن ييل 
منصب القضاء، حيدد أنواع املحاكم ودرجاهتا عىل نحو دائم، فإن من حقه أيضًا أن يشــكل قضاءًا 

يستهدف فئة معينة، محاية ملصلحة هلا إعتبارها، كام هو حال القضاء العسكري .
لكن السؤال الذى يطرح نفسه ملاذا يعد وجود القضاء العسكري رضورة ؟
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لإلجابة عىل ذلك، نقول أن القواعد التي حتكم سلوك أفراد املجتمع العسكري ترتبط دومًا بوجود 
اجليش حيث توجه هذه القواعد خطاهبا إىل أفراد املؤسسة العسكرية، فتقترص عىل سلوكهم املتصل 
بالوظيفة العســكرية فحســب، باعتبار أن قواعد النظام العسكري، إنام تقوم عىل اإلنضباط الذى 
يتكون من جمموعة القواعد الســلوكية واألخالقية التي تنظم عالقات األفراد العسكريني بعضهم 
البعض وعالقاهتم بالقوات املسلحة، وهي قواعد تنحرص يف املثل العليا »كالطاعة والوالء وحسن 

األداء« .
فثمة اختالف يف السلوك والطبيعة للمجتمع العسكري عن املجتمع املدنى، ومرد ذلك إىل أمرين :

األول : هو وجود القوات املسلحة.

الثانى : وجود نظام حيكم هذه القوات املســلحة، فضاًل عن أن وجود هذه القواعد األخرية أنشــأ 
قواعد وأنظمة لتأديبهم وعقاهبم والتظلم من القرارات واألحكام التي تصدر يف هذا الشأن .

- ومما يؤكد رضورة وجود القضاء العســكري يف النظم احلديثة، التمييز بني اجلرائم العســكرية، 
وغريها من اجلرائم التي تعرض هلا املحاكم النظامية ( جرائم القانون العام ) . فلكل نوع من هذه 
اجلرائم قضاة يتفهمون أبعادها، ويدركون خصائص وأغراض اجلزاء املقرر عىل إرتكاهبا، وأن هذه 
األمور مجيعها من شــأهنا أن جتعل متايزًا بني قضاة املحاكم العسكرية وقضاة القانون العام سواء يف 
طرائق تعيينهم وقدر إســتقالهلم، وحيدهتم، ويف الطريقة التي يديرون هبا العدالة اجلنائية، كذلك 
يف كيفية تشكيل تلك املحاكم، وطرق الطعن يف أحكامها والرشوط التي يتطلبها القانون لنهائيتها.
ويؤكد ذلــك التمييز بني اجلرائم التي تفصل فيها هذه املحاكم، وغريها من اجلرائم التي تواجهها 
النظــم املدينة - وهي جرائم القانون العام - رضورة يقتضيها أن لكل نوع من هذه اجلرائم، قضاة 
يتفهمــون أبعادها، ويدركون خصائص وأغراض اجلزاء املقرر عىل إرتكاهبا. ولئن جاز القول بأن 
القضاء يتخصص بالزمان واملكان واملوضوع واألشخاص، إال أن التخصص غري التعامل، كذلك 
يفــرتض التخصيص، أن تعطى لكل حالة لبوســها، وأن يتقيد باألغراض النهائية التي يتوخاها، 

ليكون طريقًا إىل عدالة أعمق وأكمل..156 

156 يراجع أستاذنا املستشار الدكتور عوض املر : الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني ىف مالحمها الرئيسة مركز 
رينيه - جان دبوى للقانون والتنمية ص 975 .
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- ولئن كان وجود القضاء العســكري رضورة، فإنه من املهم حتديد دائرة عمله بعيدًا عن جرائم 
القانــون العام، وبعيدًا عن املدنيني وأن تنحرص يف الذين يعملون يف القوات املســلحة، ويعتربون 

من كوادرها، أو يلحقون هبا خلدمتها.
- وإذا كان املدنيون خماطبني بجرائم القانون العام، وهلم حماكمهـم التي تستقل بتشكيلها وضامناهتا 
عن املحاكم العسكرية، فأن العسكريني ال يتمتعون أثناء خدمتهم بكامل حقوق املدنيني، ومن ذلك 
أن حقهم يف إختيار الزوج ليس مطلقًا، وحريتهم يف التعبري عن آرائهم داخل وحداهتم ونرشها من 
خالل حق اإلجتامع، تتخللها قيود كثرية تصل إىل حد منعها كلية إذا كان من شــأن تروجيها إهيان 
عزائم من يتلقوهنا، كذلك ينغلق أمامهم الطريق إىل االنضامم إىل األحزاب السياســية أو اإلسهام 

الفعال يف نشاطها.
 وقد يكون دخلوهم يف النظم النقابية أثناء خدمتهم، معلقًا عىل إذن خاص. وللنظم التأديبية التي 
خيضعــون هلا رصامتها ومرونتها التي تكفل حتقيق أهدافها، وعىل األخص أثناء خدمتهم يف ميدان 
األعــامل احلربية، لضامن إمتثاهلم ألوامر قادهتم دون إبطــاء وبذهلم كل جهد لتنفيذها يف الصورة 
املرجوة، ذلك أن اخلضـوع هلا وإمضاءهـــا يف توقيتاهتـا املحددة، واإلمتـناع عن معارضتها، هو 

الضمـان الوحيد لصون اخلصائص القتالية العالية لوحداهتم 157.
- وجرائمهم التأديبية - التي ينعقد اإلختصاص يف تقدير اجلزاء عىل إرتكاهبا، للقادة والرؤساء يف 
وحداهتم بوصفهم مسؤولني عن اإلنضبـــاط فيها - ختتلف عن جرائمهم العسكرية التي حيصيها 
املرشع وحيرصها يف أفعال بذواهتا ينص عليها بام يفصل أركاهنا . ومن ثم تســتقل العقوبة التأديبية 
- يف جمال تطبيقها وإجراءاهتا والسلطة املختصة بتوقيعها - عن العقوبة اجلنائية التي يؤاخذون هبا 

عن جرائمهم.
متتـــــــــــع العسكريـــــــــــون أمام القضــــــــــاء العسكري بحـــــــد أدنـــــــــى 

مــــــن احلقــــــــوق  الجيــــــــوز التفريــــــــط فيهــــــــا : 
إذا كنا قد انتهينا إىل أن وجود قضاء عسكري يعد رضورة من رضورات تنظيم الدولة احلديثة، فإننا 
نؤكد أن خضوع العسكريني لنظام قانوين خاص، سواء فيام يتعلق بنوع اجلرائم التي يساءلون عنها، 

املستشار الدكتور / عوض املر  - املرجع السابق،  ص 976 .  157
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أو قدر عقوباهتا، أو تشــكيل املحاكم التي يعهد إليها بالفصل فيها الجيب أن حيول دون متتعهم يف 
حماكمتهم بحد أدنى من احلقوق التي الجيوز التفريط فيها لعل أمهها: 

رضورة تعريفهم بالتهمة املوجهة إليهم يف طبيعتها، وسببها، وأدلتها وكافة عنارصها، ويكون . 1
ذلك بإخطارهم هبا دون إرجاء، وتفصياًل، وبلغة يفهموهنا .

 أن تتوافر لدهيم الوســائل الكافية واملالءمة لتحضري دفاعهم، مع ضامن إتصاهلم باملدافعني . 2
عنهم من املحامني .

 أن يفصــل يف التهم املوجهة إليهم دون إبطاء، ودون إخالل باحلق يف الدفاع عنهم - ســواء . 3
بأنفســهم أو عن طريق حمامني خيتاروهنم أو حمامني يندبون هلذا الغرض - وبرشط آال تكون 

هذه املعونة القانونية شكلية يف حقيقتها.

 إمتناع محلهم عىل اإلدالء بأقوال تدينهم، ألهنم بذلك يشــهدون ضد أنفسهم جربًا ويقرون . 4
بذنوهبم التي يريدون كتامهنا، فال تكون هذه األقوال غري إرضار هبم بغري رضائهم .

 أال يطبق عليهم قانون جنائي بأثر رجعي، وأال تزيد وطأة العقوبة التي يفرضها هذا القانون . 5
بأثر مبارش عن قدر يكفل تناســبها مع اجلريمة. فإذا تعامد قانونان عىل اجلريمة ذاهتا تعني أن 

يكتفي بالعقوبة األقل التي قررها القانون الالحق.

 أن يكفــل املرشع حقهم يف تفنيد عنارص اإلهتام ودحضها وذلك من خالل مواجهة شــهود . 6
اإلهتام وجترحيهم تشكيكًا يف أقواهلم، وإستدعائهم كذلك لشهود ينفون اإلهتام عنهم كل ذلك 

يف نطاق وسائل إجرائية جربية جيوز طلبها والعمل عليها.

 أن يتوافر هلم شكل من أشكال الطعن يف األحكام التي تصدر ضدهم. عىل أن تتم مراجعتها . 7
من قبل حمكمة أعىل هلا من إستقالهلا وحيدهتـا وطبيعة القواعد التي تطبقها ما يكفل إنصافها .

 أن تفصل يف اإلهتام حمكمة هلا من ضامناهتا املوضوعية واإلجرائية، وعالنية جلساهتا، ما يكفل . 8
إستقالهلا وحيدهتا .

 ضامن إستبعاد كل دليل يتم احلصول عليه باملخالفة للدستور والقانون158. 9

ىف تفاصيل أخرى يراجع املستشار الدكتور / عوض املر- املرجع السابق ص 980 وما بعدها .  158
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املطلب الثانـي: القضاء العسكري قضاء خاص
- إذا كان القضاء العسكري قضاء خاص، فإن القانون الذي ينظمه هو أيضًا قانون خاص .

- وتظهــر خصوصية القضاء العســكري، وخصوصية قانونــه يف أن إختصاصه ينحرص فقط يف 
اجلرائم العسكرية، واملسؤولني عنها، وتشكيل املحاكم التي تفصل فيها، وطرق الطعن يف أحكامها، 

والقواعد التي أفرادها للتصديق عليها.
- وهذه اخلصوصية يف أعم مظاهرها، وأخص خصائصها تعني أن هذا القانون يستقل عن حماكم 
القانون العـام، ســــــواء يف تشكيلها، أو يف ضامناهتا، خاصة تلك املتعلقة باحليدة واإلستقالل، 

ومها ضامنان أساسيان لصون احلقوق وحريات املواطنني.
 وتظهر اخلصوصية أيضًا يف اإلجراءات التي تبارش أمام القضاء العسكري، فهي حتى وإن تشاهبت 
مع اإلجراءات املقررة يف قواعد القانون العام، فإن كيفية تطبيقها أمام املحاكم اجلنائية تكون مغايرة .

 وهذا التنظيم القانوين اخلاص، وإن كان ياميز بني اجلرائم بعضها البعض بالنظر خلصائصها، وكان 
األصيــل يف التنظيم اخلــاص، أن ينبو عن قواعد القانون العام إال إذا أحال إليها، أو خال من نص 
عىل خالفها، إال أن إفراد أنواع بذواهتا من اجلرائم بقانون خاص حييط هبا ال يعترب معيبًا دستوريًا، 
ولو فقد القانون اجلنائي تلك الوحدة التي تفرتض تنظياًم شاماًل ووحيدًا للجرائم مجيعها، ذلك أن 
وحدة القانون اجلنائي أو تفرق قواعد بني أكثر من قانون يرتبط دومًا بطبيعة املصالح التي ينظمها. 
فكلام كان لبعض املصالح اهلامة ذاتيتها التي تفردها بخصائص تستقل هبا، وتربر متيزها عن غريها 
فإن تنظيمها بقانون خاص لرد العدوان عليها بجزاء يالئمها، ال يكون خمالفًا للدستور، إذا هو أدخل 
إىل السياسة الترشيعية التي الجيوز جلهة الرقابة القضائية عىل الدستورية أن ختوض يف صحتها159.
والقانون حمل التعليق قد حدد املحاكم التي ختتص بالفصل يف اجلرائم العسكرية وايقاع عقوبتها، 
وبني درجاهتا وطرق تشــكيلها واإلجراءات التي تتبع أمامها، وقوة أحكامها، وقواعد إصدارها، 
وطرق الطعن فيها، والسلطة املختصة بالتصديق عليها، وكيفية تنفيذهـا، وإقتضاء املبالغ املحكوم 

هبا .

– جان  الرئيسية  القوانني يف مالحمها  القضائية عيل دستورية،  الرقابة   : املر  الدكتور/ عوض  املستشار   159
دبوي سنة 2003 صـــ985.
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املطلب الثالث: اإلختصاص األصيل للقضاء العسكري
بعد أن حدد قانون القضاء العسكري رقم 3 لسنة 2008 (القانون حمل التعليق) يف املادة

(1) املحاكم العسكرية يف فلسطني بأهنا: 
املحكمـة العسكرية العليا. 1
املحاكـم العسكرية اخلاصة. 2
املحاكـم العسكرية الدائمـة. 3
املحاكم العسكرية املركزية. 4
حمكمـة امليدان العسكرية. 5

وبني تشكيل املحكمة العسكرية العليا يف املادة(2)، كام حدد إختصاصاهتا يف املادة (3) .
- كام أنشأ املحاكم العسكرية اخلاصة وبني تشكيلها وإختصاصاهتا يف املادتني (4 ،5) .

- وقد أبانت املادة (8) إختصاص املحكمة العسكرية الدائمة بالنظر يف: 
1- كافة اجلرائم التي تقع يف دائرة إختصاصها، وتكون داخلة يف إختصاص القضاء العسكري 

وفقًا هلذا القانون مامل يرد نص خاص بذلك وفقًا للقانون .
 2- اإلســتئنافات املرفوعة إليها يف القرارات الصادرة عن املحاكم العسكرية املركزية الواقعة 

يف دائرة إختصاصها .  
3- أية طلبات ترفع إليها وفقًا للقانون .

 وال نريد أن نسرتســل بالتعرض لكل مواد القانون، وإنام ندلف مبارشة إىل الباب الثاين، واملعنون  
»أصول املحاكامت العســكرية« حيث يتناول يف املادة (62) نطــاق تطبيق هذا القانون من حيث 

األشخاص اخلاضعني ألحكامه، كام حددت املادة (63) اجلرائم العسكرية .
- فقد جرى نص املادة (62) عىل أن " خيضع ألحكام هذا الباب كل من  : 

أ- منتسب قوى األمن الفلسطينية . 
ب- طلبة املدارس ومراكز التدريب املهني واملعاهد والكليات العسكرية .

جـ- أرسى احلرب. 
د- عســكريو القوات احلليفة أو مللحقون هبم إذا كانوا يقيمون يف فلسطني، إال إذا كان هناك 
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معاهدات أو إتفاقيات خاصة أو دولية تقض بخالف ذلك.
هـ- امللحقون بقوى األمن الفلسطينية من املدنيني أو املجندين واملتطوعني  

  - كام نصت املادة (63) عىل أن" تطبق أحكام هذا القانون عىل كل من يرتكب إحدى اجلرائم اآلتية : 
1- اجلرائم التي تقع يف املعسكرات أو الثكنات أو املؤسسات أو املصانع أو السفن أو الطائرات 

أو املركبات أو األماكن أو املحالت التي تشغلها قوات األمن أينام وجدت . 
2- اجلرائــم التي تقع عىل معدات ومهامت وأســلحة وذخائر ووثائــق وأرسار قوى وكافة 

متعلقاهتا. 
3- اجلرائم التي ترتكب من األشــخاص اخلاضعني ألحكام القوانني العسكرية هي وقعت 
بصفتهم الوظيفية داخل أو خارج فلســطني مع مراعاة عقوبة يكون قد قضاها بســبب 

اجلريمة نفسها. 
4- اجلرائم التي ترتكب من األشخاص اخلاضعني ألحكام القوانني العسكرية إذا مل يكن فيها 

رشيك أو مساهم من غري اخلاضعني ألحكام القوانني العسكرية.  
5- اجلرائم العسكرية التي حتال من الوزير املختص للقضاء العسكري. 

6- اجلرائــم التي يكون أحد طرافها مدنيًا تكون من إختصــاص القضاء املدين مامل حتال من 
الوزير املختص للقضاء العسكري. 

إذا أردنا التعليق عىل هذه املادة اهلامة التي حددت اجلرائم العسكرية التي خيتص هبا القضاء العسكري 
إختصاصًا أصياًل نجد أن هذا التحديد يميل كثريًا إىل العمومية، وعدم التحديد الدقيق الذي يالئم 
التجريم والعقاب، وهو حتديد غري جامع، وال مانع من دخول جرائم أخرى قد ال يكون املرشع قد 
قصدهــا إذ أن النص مل حيدد معيارًا واضحًا يمكن من خالله حتديد القضايا التي خيتص هبا القضاء 

العسكري .
- معيار حتديد اجلرائم العسكرية التي خيتص هبا القضاء العسكري :

بداية ال تتحدد طبيعــة اجلريمة عىل ضوء موقعها من القانون الذي أدرجها يف صلبه، كالقول بأن 
قانــون العقوبات وغريه من القوانني التي تكمل أحكامه إطــاًرا جلرائم القانون العام، وأن النظم 
العسكرية وعاء اجلرائم التي تضمها ترشيعاهتا فذلك كله نظر اليتعمق حقائق األشياء، وإنام  يتعلق 

بأهداهبا الشكلية.
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والطبيعة الشــكلية هلذا املعيار الزمها أن تتحدد طبيعة اجلريمــة ال بالنظر إىل مضموهنا، وال عىل 
ضوء األغراض التي يســتهدفها اجلزاء عليها. وإنام من منظور شكل القانون الذي احتواها. فإذا 
كان قانوًنا مدنًيا، كانت اجلريمة من جرائم القانون العام، وإال تعني إحلاقها باجلرائم العسكرية إذا 

أدخلها قانون خيص النظم العسكرية يف إطاره.160
كذلك ال تتحدد طبيعة اجلريمة بالنظر إىل أشخاص من يرتكبوهنا، ذلك أن اجلرائـــم مجيعهـــا ال 
تتحدد أوصافها إال عىل ضوء حقيقـة ماهيتهـا، وأوصافها هذه هى التي حتدد اإلختصاص القضائي 
بنظرها بغـض النظـر عـن صفـة مرتكبوها فعىل سبيل املثال جريمة قتل الرجال ألزواجهن، تظل 

من جرائم القانون العام حتى ولو كان مرتكبيها من اخلاضعني أصـاًل للنظـم العسكرية .
وال يبقى بعد هذا إال أن يكون معيار حتديد طبيعة اجلريمة موضوعًيا ينظر إىل اجلريمة يف مكوناهتا، 
وإىل األغراض التي يتوخاها اجلزاء، ونوع املصالح التي متسها وما إذا كان إخالل اجلريمة هبا مبارًشا 

أو عرضًيا.
فالقتل جريمة من جرائم القانون العامة بالنظر إىل تأثيم الشارع هلا، ال خيص نفًرا من املواطنني دون 
سواهم، وإنام يشملهم مجيًعا يف كافة مواقعهم، وعىل تباين وظائفهم أو األعامل التي يتولوهنا، وهم 
سواء يف التقيد بالنصوص العقابية التي متنعهم من إتياهنا اليتاميزون يف ذلك عن بعضهم البعض.
ومن ثم كان القتل من جرائم القانون العام التي تفصل فيها حماكم هذا القانون دون غريها بوصفها 

قاضيها الطبيعي.
وال كذلك أن يكون للجريمة خصائص قائمة بذاهتا هلا من خطورهتا ومن مساسها املبارش بالنظم 
العسكرية ومتطلباهتا، ما يسوغ إحلاقها باجلرائم العسكرية، وإدخاهلا يف زمرهتا، إذا ارتكبها أشخاص 

خيضعون هلذا النظم، ويعتربون مشمولني هبا161.
- واألصل العام أن اجلريمة العسكرية هي تلك التي يرتكبها عسكريون، إال أن النظم العسكرية قد 
تدرج يف إطار املشمولني بأحكامها أفراًدا ليس هلم صلة بالقوات املسلحة، وال يعتربون منخرطني 
يف صفوفها. بام يناقض حقيقة أن العسكريني هم الذين يرتبطون بالقوات املسلحة برابطة أصيلة ، 
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ال عرضية جتعلهم من عنارصها ولو كانوا يف إجازة مل تكتمل بإنتهائها مدة خدمتهم فيها.
وجيوز كذلك مالحقة املتهمني عن جرائمهم التي ارتكبوها أثناء خدمتهم بالقوات املســلحة ولو 
بعــد إنقطاع صلتهم هبا، إذا كان التحقيق معهم فيها، قد بدأ قبل إنتهاء مدة خدمتهم. وبوجه عام 
فإن األصل يف والية املحاكم العســكرية ُتعد إســتثناء من أصل خضوع املواطنني مجيعهم ملحاكم 
القانون العام بضامناهتا اإلجرائية والعملية. ويتعني بالتايل أن ينحرص هذا اإلستثناء يف حدود ضيقة 
اليندرج حتتها أن يقدم أعضاء سابقون يف القوات املسلحة، إىل حمكمة عسكرية عن جرائم مل يتخذ 

إجراء فيها قبل تركهم هلا162.

القضــــــــاء  هبا  خيتص  التي  القضايا  بعض  إحالة  جـواز  مـدى  الرابـع:  املطلب 
العام إىل القضاء العسكري

أصدر جملس الوزراء الفلسطيني قراًرا يف 2016/12/22 بإحالة قضايا جلب، وهتريب، والرتويج 
للمخدرات إىل هيئة القضاء العســكري. بعد أن اعترب املجلس الترشيعي هذه األنواع من القضايا 

ماسة باألمن القومي الفلسطيني .
- بداية مــا صدر عن املجلس الترشيعي مل حيدد عىل وجه اجلزم حتديد مدلول  "املســاس باألمن 

القومي" ، وما هو املعيار الذي تتحدد بموجبه األفعال املاسة باألمن القومي ؟

- ال نجد يف القرار الصادر عن جملس الوزراء، وال يف القرار الصادر عن املجلس الترشيعي حتديًدا.

- نجــد تعارًضا مبدئًيا مع النص الدســتوري الذي تناوله القضاء العســكري، وحدد بوضوح 
إختصاص املحاكم العســكرية حيث أكدت املادة (2/101) من الدســتور الفلسطيني عىل 
ذلك بقوهلا " تنشأ املحاكم العســكرية بقوانني خاصة، وليس هلذه املحاكم أي إختصاص أو 

والية خارج نطاق الشأن العسكري".

- وبصورة مبدئية أيًضا فإن جرائم املخدرات سواء الرتويج أو التهريب أو حتى اجللب ال ُتعد من 
الشأن العسكري. فهي جرائم مدنية، ال عسكريـة، املتهمون فيها - عادة - مدنيون، وهذا ال 

يمنع أن يكـون يف بعض األحيان عسكريون متهمون يف جرائم خمدرات .
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- والسؤال هنا هل يصلح قرار جملس الوزراء أساًسا دستورًيا إلحالة هذه القضايا املدنية إىل هيئة 
القضاء العسكري ؟

- قد يقال رًدا عىل ذلك وتربيًرا هلذه اإلحالة أن هذه اجلرائم تستلزم اإلجراءات العسكرية الرسيعة سواء 
يف التحقيق أو املحاكمة، وكذلك احلزم الذي ال يتوافر أمام القضاء العام .

- لكننا نرى أن سلطة اإلحالة املقررة ملجلس الوزراء، قد تثري شبهة خمالفة أحكام الدستور الفلسطيني، 
وذلك لعدة أسباب أمهها:

1- ليــس من املتصور أن تتعامد واليتان عىل حمــل واحد: ذلك أن اإلحالة من جانب جملس 
الوزراء ُتعد اسباًغا إلختصاص جديد للقضاء العسكري بنظر هذه القضايا التي خيتص 
هبا أصاًل القضاء العام، فهل تعد هذه اإلحالة إنتزاًعا لقضايا معينة من إختصاص قاضيها 

الطبيعي ؟
       هذه الوالية اجلديدة، وهذا اإلنتزاع، ال يملكه- دستورًيا - جملس الوزراء.

2- سلطة جملس الوزراء يف اإلحالة سلطة تقديرية تتصل بوالية القضاء قضائية قائمة تناقض 
مبدأ خضوع الدولة للقانون، إذ أهنا شــكل من أشكال التحكم الذي ال يستند إىل معيار 

موضوعي حمدد.
       وال يملك توزيع الوالية القضائيــــــــة بني جهـــــات القضاء إال الدستور أو السلطة 

الترشيعية إذا أحال إليها الدستور، والسلطة الترشيعية يف هذه اآلونة كانت قائمة.
3- املساس باألمن القومي الفلسطيني مسألة عامة، تظهر يف أي وقت، وليس هلا معيار حيددها 
كام ســبق أن ذكرنا، ومن ثم تغدو هذه السلطة املتعلقة باإلحالة سلطة دائمة غري متقيدة 

بزمن تنتهي فيه.
4- القول بأن القضاء العسكري له من إجراءات للتحقيق واملحاكمة تكفل رسعة الفصل يف 
القضايا التي ينظر، بام يدعم  األغراض التي قررت اإلحالة من أجلها. مردود بأن للحق 

يف التقايض وسائله وضامناته التي ال جيوز اإلخالل هبا.163

163 يراجع حول ضامنات حق التقاىض بوجه عام ، املستشار الدكتور عبدالعزيز ساملان » ضامنات احلق ىف التقاىض 
– الطبعة األوىل 2020 – املركز القومى لإلصدارات القانونية – القاهرة .
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وكثرًيا ما يكون عامل الرسعة مدخاًل إىل حماكمة خمترصة يف إجراءاهتا، بام يناقض حقائق العدل 
التي الجيوز التهوين منها.

6- أن حتوير النظم القضائية القائمة من خالل نقل جرائم القانون العامة من اجلهة التي ختتص 
أصــاًل بنظرها إىل املحاكم العســكرية التي هلا من جهامتها، وأوضاع تشــكيل قضاهتا، 
وقســوهتا، وإجراءاهتا التحكمية، وضامناهتا املبترسة، مــا حييط املحاكم املحاكمة أمامها 

بمخاطر كبرية كلام ينجو املتهمون منها، وخترج هبا عن صميم منهاجها164.
7- أن املواطنني الذين ينتزعون من قضاهتم الطبيعيني، يواجهون ميل املحاكم العســكرية إىل 
التضييق مــن ضامناهتم القضائية، وعىل األخص ما تعلق منهــا باحلق يف اختيار حمامني 
يساندوهنم يف كافة مراحل التحقيق، وينبهوهنم إىل كيفية ترصفهم أثناء جريانه، ويبرصوهنم 

بحقيقة األدلة املتوافرة ضدهم وما ينبغي أن يقدم من األوراق والشهود لدحضها .
وحتــى مع وجود هذه الضامنة، فإن املحامني كثرًيا ما يردون عنها من خالل اآلجال القصرية التي 

يؤذن هلم فيها بقراءة أوراق التحقيق165.

املبحث الثاين: قـرار جملس الوزراء يف ضوء الدستور الفلسطيني .
أرشنا يف املبحث السابق أن إحالة قضايا جلب ، وهتريب وترويج املخدرات إىل القضاء العسكري 

تثري شبهة خمالفه الدستور يف املادة (101) منه. لألسباب التي ذكرناها فال جمال للعودة إليها .
وما نود أن نشري إليه هنا أن الدستور الفلسطيني من الدساتري التقليدية التي مل تتناول تفصياًل القضاء 
العسكري، وإختصاصاته بصورة حمددة، وإنام اقترص األمر عىل نص الفقرة الثانية من املادة (101) 
منه بقوهلا »تنشــأ املحاكم العســكرية بقوانني خاصة، وليس هلذه املحاكم أي إختصاص أو والية 

خارج نطاق الشأن العسكري«.
عىل عكس كثري من الدســاتري احلديثة التــي عىل األقل- تضع اخلطــوط العريضة املرنة للقضاء 
العسكري، وإلختصاصاته، ومدى إســتقالليته وضامناته و اجلرائم التي خيتص هبا، ومتى يمكن 

164 يراجع املستشار د. عوض املر : املرجع السابق ، ص 996.

165 يراجع املستشار د. عوض املر : املرجع السابق ، ص 996.
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حماكمة املدنيني أمام القضاء العسكري .
- ونضع نموذًجا لذلك دســتورًا 2012 ، 2014 املرصيني،  فقد أورد دســتور 2012 يف املادة 
(198) منه "القضاء العســكري جهة قضائية مستقلة، وخيتص دون غريه بالفصل يف كافة اجلرائم 

املتعلقة بالقوات املسلحة وضباطها وأفرادها .
وال جيوز حماكمة مدين أمام القضاء العســكري إال يف اجلرائم التي ترض بالقوات املسلحة، وحيدد 
القانون تلك اجلرائم، ويبني إختصاصات القضاء العسكري األخرى. وأعضاء القضاء العسكري 
مســتقلون، غري قابلني للعزل، ويكون هلم كافة الضامنــات واحلقوق والواجبات املقررة ألعضاء 

اجلهات القضائية«.
- وبصورة أكثر تفصياًل، جاء دستور 2014 يف املادة (204) التي نصت عىل أن " القضاء العسكري 
جهة قضائية مستقلة، خيتص دون غريه بالفصل يف كافة اجلرائم املتعلقة بالقوات املسلحة وضباطها 
وأفرادها ومن يف حكمهم، واجلرائم املرتكبة من أفراد املخابرات العامة أثناء وبسبب اخلدمة. وال 
جيوز حماكمة مدين أمام القضاء العســكري، إال يف اجلرائم التي متثل اعتداًء مبارًشا عىل املنشــآت 
العسكرية أو معسكرات القوات املسلحة أو ما يف حكمها، أو املناطق العسكرية أو احلدودية املقررة 
كذلك، أو معداهتا أو مركباهتا أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أرسارها العسكرية أو أمواهلا 
العامــة أو املصانع احلربية، أو اجلرائم املتعلقة بالتجنيد، أو اجلرائــم التي متثل اعتداًء مبارًشا عىل 
ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعامل وظائفهم. وحيدد القانون تلك اجلرائم، ويبني إختصاصات 
القضاء العســكري األخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غري قابلني للعزل، وتكون هلم 

كافة الضامنات واحلقوق والواجبات املقررة ألعضاء السلطة القضائية«.
- هذان النصان يمكن أن يكون أحدمها نموذًجا عند تعديل نص املادة (2/101) من الدســتور 
الفلســطيني، حتى يمكن أن جياري الواقع والتطــورات التي تتطلبها األحداث، وحتى يمكن أن 
يكــون ما ورد بالقانون، و قرار رئيس جملس الوزراء متفًقا مع الدســتور، أو أن يعدل قرار جملس 

الوزراء، وقانون القضاء العسكري بام يتوافق مع النص الدستوري الساري .

ثانًيا : التعليق عىل قانون اللجنة اإلدارية احلكومية رقم 4 لسنة 2016
أنشأ هذا القانون جلنة مؤقتة سميت (اللجنة اإلدارية احلكومية) يرأسها عضو بدرجة وكيل وزارة 
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املالية عىل األقل، ويكون مقرًرا هلا عضًوا من األمانة العامة ملجلس الوزراء، فضاًل عن أعضاء من 
كل من :

- وزارة الداخلية واألمن الوطنى 

- وزارة الرتبية و التعليم العاىل

- وزارة الصحة

- وزارة االقتصاد الوطنى 

- وقرر القانون أن هلذه اللجنة أن تشكل جلاًنا تساند هذه اللجنة يف بعض املجاالت .

- وأكد القانون عىل أن التعديل يف هذه اللجنة أو إهناء عملها منوط باملجلس الترشيعي .

- وينتهي عمل هذه اللجنة بصدور قرار منح الثقة عن املجلس الترشيعي ألية حكومة جديدة .

- وما هيمنا التعليق عليه هو إختصاصات اللجنة اإلدارية، واملهام املســندة إليها، وقد ورد النص 
عىل هذه الصالحيات واملهام باملادة (5) من هذا القانون املعروض حيث نصت عىل أن تتوىل 

اللجنة اإلدارية احلكومية الصالحيات واملهام التالية:

1- تنظيم شؤون الوظيفة العمومية واجلهاز اإلداري املدين وقوى األمن وموظفو الفئة العليا 
والرتب العسكرية الســامية واإلرشاف عىل اجلهاز القضائي، وذلك فيام يتعلق بالتعيني 

والرتقية والنقل والندب واإلعارة واإلحالة إىل التقاعد وإيقاع العقوبات التأديبية.
2- املصادقة عىل اهلياكل التنظيمية وبرامج التطوير اإلداري للمؤسسات احلكومية .

3- املصادقة عىل قرارات اللجان احلكومية الفنية املختصة .
4- متابعة تنفيذ القوانني وإعداد اللوائح التنفيذية، واختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك مع جهات 

اإلختصاص .
5- متابعة تنفيذ األحكام القضائية النهائية مع جهات اإلختصاص .

- حول إختصاص اللجنة اإلدارية باإلرشاف عىل اجلهاز القضائي :
- هل جيوز - من الناحية الدستورية - أن ترشف جلنة إدارية عىل القضاء؟

- جيرى نص املادة (98) من الدستور الفلسطيني عىل أن : »القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم 
يف قضائهم لغري القانون، والجيوز ألية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة ».
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كام نصت املادة (99) من الدستور عىل أن:« -1 تعيني القضاة ونقلهم وإنتداهبم وترقيتهم ومساءلتهم 
يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية .

-2 القضاة غري قابلني للعزل إال يف األحوال التي جييزها قانون السلطة القضائية".
هذان النصان يؤكدان عىل إستقالل القضاة، وأهنم غري قابلني للعزل ، وأن التعيني والندب والرتقي 
والنقل مرجعه إىل قانون الســلطة القضائية، وال جيوز بحال أن تتوىل هذه اللجنة أي أمر من أمور 

القضاء أو القضاة وإال كان يف ذلك مساًسا بإستقالل القضاء .
- كيف يكون للجنة إدارية - أيًا كان وزهنا - أن تتوىل اإلرشاف عىل اجلهاز القضائي ، إذا ما جتاوزنا 

املسمى الصحيح "السلطة القضائية " ؟
هذا بالقطع خمالف للدســتور من أوجه عديدة ليس هنا حمل تفصيلها، وإنام ما نود تفصيله بعض 

الشئ هو حدود إستقالل القضاء يف مواجهة السلطة التنفيذية، وكيف يتم ؟
- إستقــــالل السلطـــة القضائيـــة يف مواجهـــة السلطـــة التنفيذيــــة:

إذا كان من الرضورة النص يف الدســاتري عىل إستقالل السلطة القضائية، وأن يعد ذلك أصاًل من 
األصول التي تقوم عليها الدولة، فإن جمرد هذا النص الدستوري ال يكفي لتحقيق إستقالل القضاء 
عن الســلطة التنفيذية، وإنام البد من إجياد ضامنات حقيقية فعلية تكفل إستقالل القايض، وتكفل 

إستقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وإذا كان األمر قد استقر يف كثري من البلدان العربية - ومن بينها مرص و فلسطني - عىل أن السلطة 
التنفيذية هى التي تتوىل تعيني القضاة ، فإن هذا األمر الجيب أن يكون له أدنى تأثري عىل إســتقالل 

القاىض 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 القاىض بمفرده ال يمكن أن يكون له التأثري األكرب عىل إستقالل القايض 

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

احلق يف التقايض .
وتتمثل الضامنات اجلوهرية يف عدة أمور منها :
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1( محايـــــة مرتـــــــب القاضــــــي 166.
تتطلب رســالة القضاء جهًدا ومشــقة لتحقيقها، وهى ذات طبيعة خاصة يف آدائها، فهي تتطلب 
التجرد واحليدة واإلســتقالل ، كام تفرتض التفرع الكامل، فالقايض ال جيوز له أصاًل أن جيمع إىل 
جانب وظيفة القضاء عماًل آخر، وطبيعة عمله وإســتقالله ال يسمحان له بأن يبارش نشاًطا خاصًا 
مثلام هو مقرر لكثري من طوائف العاملني يف الدولة مثل األطباء واملهندســني وأساتذة اجلامعات، 
وهى كلها وظائف الشــك يف أهنا تؤدي خدمات أساسية للمجتمع، ولكن طبيعتها ال تأبى عليها 

مبارشة نشاط آخر إمتداًدا 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 سيطرة عىل إرادهتم، وبالتايل مساًسا مبارًشا برصح القضاء، ومن ثم فإن 
إستقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يقتيض أول ما يقتيض أن يكون حتديد مرتبات القضاة 
منوًطا بالســلطة 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 للمســاومة بينهم 

وبني السلطة التنفيذية من ناحية أخرى .
وال جيوز إنقاص مرتبات القضاة خالل مبارشهتم لعملهم .

ومنــذ زمن بعيد، قال قايض القضاة« جون مارشــال » أنه :« من أجــل اخلري العام، ولكى نجعل 
القايض مســتقاًل، أو يف إســتقالل، 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 ملعاونته167.
وإذا كانــت معظم الترشيعــات التي تنظم أمور القضــاة حتدد عىل وجه قاطــع مرتبات القضاة 
وعالواهتم، فإن بعض الدساتري حترص عىل أن تؤكد معنى اإلستقرار بالنسبة ملرتبات القضاة - حتى 

166 يراجع ىف ذلك :
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.
167 الدكتور حممد عصفور ، مرجع سابق ، الصفحة رقم 369 .



423

القرارات بقوانني والترشيعات والتعليق عليها

اليكون املســاس هبا  املدخل إىل النيل من اســتقالل القضاء ، فتنص عىل أنه »الجيوز إنقاص هذه 
املرتبات خالل مبارشة القضاة لعملهم«.

ولعل محاية مرتب القايض تتطلب اإلســتقالل املايل 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 األخريني168.

2( عــــــــــدم القابليــــــــــــة للعــــــــــــزل:
يعد مبدأ عدم قابلية القايض للعزل تصحيًحا لوضع خلقه تعيني الســلطة التنفيذية للقضاة . وهو 
أحد أهم ضامنات إستقالل القضاة، ويمثل من الناحية النظرية إحدى النتائج اجلوهرية ملبدأ الفصل 
بني الســلطات، 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 إستقالل القضاء ، وليس ذلك توكيًدا حلقيقة قد ُعدت من املسلامت فحسب، 

بقدر ما هو إرساء لضامن من أهم الضامنات الديمقراطية يف أي جمتمع متحرض169.
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.
ذلك ألن طبيعة الوظيفة القضائية تقتىض أن يضع القانون ثقته يف ذكاء القايض وضمريه ، ويعتمد 
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، وإستقالله يضمن إستبعاد العوامل اخلارجية التي يمكن أن 

168 الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم ، 381.

169 الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم ، 169.
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تقطع العالقة املبارشة بني األداة ووظيفتها.
وال ريب أن ذلك يقتىض أواًل أن يكون القايض مســتقاًل إســتقالاًل وظيفًيا بام 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 إقتناعه 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 للعزل170.
وضامنة عدم القابلية للعزل إذا كانت توفر للقايض اإلطمئنان وحتميه من مؤثرات السلطة التنفيذية 
وضغوطهــا، فإهنا يف الوقت ذاته ليســت إمتياًزا للقايض بقدر ما هــي - يف املقام األول - محاية 
للمتقاضني، وضامن حلســن إدارة القضاء، وليس معنى ذلك أن القايض أصبح مالًكا لوظيفته، أو 
أنه مهام أخطأ أو أساء فسوف يكتب له اإلستمرار فيه، ولكنها تعني تأمينه ضد أي خطر قد يتهدده 

أو أية  ضغوط قد يتعرض هلا دونام إخالل بمساءلته عن أية أخطاء يرتكبها171.
لكن يثور التساؤل عن مدى إطالق مبدأ عدم القابلية للعـزل، وهل من قيود ترد عىل هذا املبدأ ؟

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

العصف هبذا املبدأ .
والنصوص املنظمة لعزل القايض تأديبًيا البد أن تكون مصاغة يف صورة قواعد عامة جمردة توضح 
فيها أســباب العزل وحدوده وقيوده وضوابطــه وإجراءاته، ألنه إذا مل يبن عىل أصول وإجراءات 
واضحة وحمددة سلًفا هيدد إستقالل القضاء وهيدد بالرضورة حسن سري العدالة. واألهم من مجيع 
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 .

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

171 الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم  172.
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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 جهـة أو سلطة احلق يف عزله أو تنحيته 
أو إقصائه عن وظيفته أو ممارسـة أيـة أساليب 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 دعاوي إعادة تنظيم القضاء أو إعادة تشكيل هيئاته عادة ما يكون اهلدف من ورائها 
هو النفاذ بطريق ملتو إىل السلطة القضائية لإلعتداء عليها بإهدار إستقالهلا أو النيل منها لإلطاحة 
بضامنتهــا أو التأثري فيها بإقصاء بعض رجاهلا عن مناصبهم بعد إعادة التشــكيل أو إعادة التنظيم 

املزعوم.172
- املحكمــــــــــة الدستوريـــــــــة العليا تؤكـــــــد علـــــــــى كـــــــل هـــــــذه 

املبـــــــادئ السابقـــــــة يف حكـــــــم مـــــــن أهـــــــم أحكامهـــــــا:
وننقل جانًبا من حيثيات هذا احلكم الصادر بجلســة 1996/6/15 يف القضية رقم 34 لسنة 16 
قضائية »دســتورية« ، حيث قالت » وحيث أن 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 اإلســتقالل يتوخى أن يكون عاصاًم من التدخل يف شؤون السلطة 
القضائية، أو التأثري يف جمرياهتا، أو حتريفها، أو اإلخالل بمقوماهتا بإعتبار 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 إستقالل السلطة القضائية مؤداه: أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه حلكم 
القانون بشــأهنا، متحررًا من كل قيد، أو تأثري، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيا كان 
نوعها أو مداها أو مصدرها أو ســببها أو صورهتا، مايكون منهــا مبارشًا أو غري مبارش؛ وكان مما 
يعزز هذه الضامنة ويؤكدها، إســتقالل السلطة القضائية عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية، وأن 

172 الدكتور حممد كامل عبيد ، مرجع سابق ، الصفحة رقم ، 264.
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تنبسط واليتها عىل كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون إستقالل أعضائها كامال قبل بعضهم 
البعض، فال تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقراهنم عىل ضوء تدرجهم وظيفيًا فيام بينهم. 
ويتعني عىل السلطة التنفيذية بوجه خاص أال تقوم من جانبها بفعل أو إمتناع جيهض قرارًا قضائيًا 
قبــل صدوره، أو حيول بعد نفاذه دون تنفيــذه تنفيذًا كاماًل. وليس لعمل ترشيعي أن ينقض قرارًا 
قضائيًا، وال أن حيور األثار التي رتبها، وال أن يعدل من تشــكيل هيئة قضائية ليؤثر يف أحكامها. 
بل إنه مما يدعم هذا اإلستقالل، أن يكون للقضاة حق الدفاع عن حمتواه بصورة مجاعية، من خالل 

اآلراء التي يعلنوهنا، ويف إطار حق اإلجتامع.
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 اإلســتقالل- تأديبيهم إال عىل 
ضوء سلوكهم الوظيفي، والعزهلم إال إذا قام الدليل جليًا عىل انتفاء صالحيتهم، وال خفض مدة 
خدمتهم أثنــاء توليهم لوظائفهم، والتعيينهم آلجال قصرية يكــون عملهم خالهلا موقوتًا، وال 
إختيارهم عىل غري أســس موضوعية تكون اجلدارة واإلستحقاق مناطها. وجيب بوجه خاص أن 
توفر الدولة لســلطتها القضائية -بكل أفرعها- مايكفيها من املوارد املالية التي تعينها عىل أن تدير 

بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإال كان إستقالهلا ومًها«.
3( إبعاد السلطة التنفيذية عن ترقيات وتنقالت القضاة :

من أهم األمور اللصيقة بإستقالل 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، إستناًدا إىل أن مبدأ الرتقية 
يف ذاته يتنافر مع ما جيب أن يتمتع به القايض من إستقالل، 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 يغنيه عن أيــة ترقية، والرتقية إن متت ال تفيد 

القايض مادًيا أو معنوًيا173.

الدكتور حممد عصفور ، مرجع سابق  ، الصفحة رقم 377 وما بعدها.  173
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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.

4( وضع نظام خاص ملسؤولية القضاة  :
ال يكتمل اإلستقالل 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 تأديب القضاة أنفسهم 
وفًقا لقواعد إجرائية وموضوعية واضحة متام الوضوح ال جمال للبت فيها. أما املســؤولية املدنية ، 
فــإن املقرر أن أحكام املحاكم ختضع للمراجعة عــن 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 وإستقالله 
دون وجــل أو خوف من املالحقة من ناحية، ومن الناحية األخرى ألننا لو أجزنا مقاضاة القايض 
ومساءلته مدنًيا عام يفصل فيه من دعاوي فإن سياًل من دعاوي التعويض التي يرفضها املتقاضون 

اخلارسون لن تنقطع ألنه البد يف معظم الدعاوي من حمكوم ضده وحمكوم له.
- وال نريد أن نعلق عىل هذا القانون بام هو أكثر من ذلك .
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التعليق عىل النصوص القانونية اخلاصة باختصاص القضاء العسكري
يف ضوء قانون القضاء العسكري رقم )3( لسنة 2008م 

الدكتور رشيف بعلوشة/ غزة

صدر قانون القضاء العسكري رقم (3) لسنة 2008م من قبل كتلة التغيري واإلصالح يف املجلس 
الترشيعــي يف املحافظات اجلنوبية للوطن، نرش يف العدد (73) من الوقائع الفلســطينية الصادرة 
بغزة، وأصبح ســاريًا من تاريخ 2008/4/10م، ويتكون هذا القانون من مائة وأربعة عرش مادة 
تشكل القضاء العسكري واختصاصاته، واألحكام الوظيفية للقضاة والنيابة العسكرية، وأصول 
املحاكامت أمام القضاء العسكري، ويف هذا السياق سنكتفي بالتعليق عىل النصوص القانونية املتعلقة 
باختصاص القضاء العسكري، وهل خيتص هذا القضاء بالنظر والفصل يف الدعاوى اجلزائية املتعلقة 

باملخدرات، باإلضافة إىل التعليق عىل بعض النصوص القانونية يف هذا القانون.

املطلب األول: نصوص قانون القضاء العسكري  
باالطالع عىل نصوص القانون املذكور تبني لنا أن الفصل األول من الباب األول منه تناول تشكيل 
املحاكم العسكرية واختصاصاهتا، وتناول الفصل الثاين تشكيل هيئة القضاء العسكري واختصاصاهتا، 
وتناول الفصل الثالث تشكيل وهيكلية النيابة العسكرية واختصاصاهتا، وتناول الفصل الرابع القضاة 
العســكريني واألحكام الوظيفية املتعلقة بإجراءات وطرق تعيينهم يف القصاء العســكري، ونقلهم 
وندهبم، وحقوقهم وواجباهتم، وتناول الفصل اخلامس تشــكيل املجلس األعىل للقضاء العسكري 

واختصاصاته وصالحياته، وتناول الفصل السادس املساءلة التأديبية للقضاة العسكريني.
أما الباب الثاين واملوسوم بعنوان أصول املحاكامت العسكرية فقد بني الفصل األول منه األشخاص 
اخلاضعون ألحكام هذا القانون، واجلرائم الداخلة يف اختصاص املحاكم والنيابة العسكرية، بينام 
تناول الفصل الثاين مأموري الضبط القضائي العســكري واختصاصاهتم، وتناول الفصل الثالث 
أحكام التفتيش، وبني الفصل الرابع إجراءات وأحكام التحقيق االبتدائي، وتناول الفصل اخلامس 
إجراءات املحاكمة أمام املحاكم العسكرية، وبني الفصل السادس أحكام املحاكمة الغيابية، وبني 
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الفصل السابع إجراءات إصدار األحكام القضائية من قبل القضاء العسكري، أما الفصل السابع 
فقد تناول إجراءات التحقيق واملحاكمة يف خدمة امليدان، وتناول الفصل التاسع صالحية التصديق 
عىل األحكام الصادرة عن املحاكم العسكرية، وتناول الفصل العارش أحكام وإجراءات وأسباب 
التــامس إعادة النظر، وبني الفصــل احلادي عرش تنفيذ األحكام القضائيــة الصادرة عن املحاكم 
العســكرية، وتناول الفصل الثاين عرش قوة األحكام القضائية العسكرية، أما الفصل الثالث عرش 

فقد تناول أحكام ختامية هلذا القانون.
يتضح لنا من أحكام هذا القانون أن كتلة التغيري واالصالح يف املجلس الترشيعي الفلسطيني أصدرت 
قانونًا يتناول أحكام تنظيم القضاء العســكري، وأصول املحاكامت أمام املحاكم العســكرية، ويف 

حقيقة األمر هذا القانون ُيثري العديد من التساؤالت اهلامة وهي
 هــل هذا القانون يتفق وأحكام القانون األســايس وبالذات نص املادة (101) منه واملتعلقة . 1

بإنشاء القضاء العسكري واختصاصاته؟ 
ما هي اختصاصات القضاء العسكري يف ضوء أحكام هذا القانون؟  . 2
هل وفق واضعــوا هذا القانون عندما مجعــوا األحكام املوضوعية املتعلقــة بمرفق القضاء . 3

العسكري، واألحكام الوظيفية للعاملني يف القضاء والنيابة العسكرية، وبني أصول وإجراءات 
املحاكمة أمام املحاكم العسكرية؟

هل هذا القانون يتضمن كافة أحكام وضامنات املحاكمة العادلة؟ . 4
هــل يف حال خلو هذا القانون من أي أحكام إجرائية تتعلــق بضامنات املحاكمة العادلة يتم . 5

الرجوع لقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني؟  
 هل خيتص القضاء العسكري بالنظر يف الدعاوى اجلزائية املرتكبة من املدنيني؟ أي هل خيتص . 6

القضاء العسكري بالنظر يف جرائم املخدرات املرتكبة من أشخاص مدنيني؟
ولإلجابة عىل هذه التســاؤالت اهلامة ال بد من بيان موقف وتنظيم القانون األســايس للسلطات 

واهليئات القضائية. 

املطلب الثاين: التنظيم القضائي يف ضوء أحكام القانون األساس الفلسطيني
بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إىل أرايض الوطن بموجب اتفاق إعالن املبادئ لعام 1993م 
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املوقع بني منظمة التحرير الفلســطينية ممثل عن الشعب الفلسطيني واالحتالل اإلرسائييل، أصدر 
رئيس السلطة الفلسطينية (الرئيس الراحل يارس عرفات) بتاريخ 20 أيار 1994م القرار رقم (1) 
لسنة 1994م، والذي قىض باستمرار رسيان الترشيعات والقوانني التي كانت سارية املفعول قبل 

1967/6/5م يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وبتاريخ 1994/11/13م أصدر الرئيس يارس عرفات رمحه اهلل، القانون رقم (2) لسنة 1994م 
بشأن مد والية املحكمة العليا بغزة لتشمل منطقتي والية السلطة الفلسطينية (قطاع غزة وأرحيا)، 
وإحالة صالحية حمكمة االستئناف املنصوص عليها يف املادة (8) من القانون رقم (26) لسنة 1952 
إىل املحكمة العليا، وبتاريخ 1995/1/7م أصدر القانون رقم (1) لســنة 1995م بشأن تعديل 
قانوين دعاوى احلكومة رقم (5) لســنة 1958م الساري املفعول يف الضفة الغربية، والقانون رقم 

(30) لسنة 1926م الساري يف قطاع غزة. 
وبتاريخ 2001/5/12م أصدر املجلس الترشيعي الفلســطيني قانون تشكيل املحاكم النظامية 
رقم (5) لســنة 2001م، والذي تناول تشكيل املحاكم النظامية ومن ضمنها املحكمة العليا وهي 
أعىل حمكمة يف القضاء النظامي، وبتاريخ 2002/5/25م أصدر املجلس الترشيعي الفلســطيني 
القانون األســايس الفلســطيني، والذي عدل بتاريخ 2003/3/18م، وعدل مرة أخرى بتاريخ 
2005/8/13م، وقد بني القانون األسايس الفلســطيني األحكام الناظمة للهيئات القضائية يف 

فلسطني، واختصاص وصالحيات كل منها، والتي سنبينها بصورة موجزة عىل النحو التايل:  

أوالً: السلطة القضائية )القضاء والنيابة(
1. القضاء النظامي 

تناول الباب السادس من القانون األسايس األحكام املتعلقة بالسلطة القضائية، حيث نصت املادة 
(97) منه عىل أن:« الســلطة القضائية مســتقلة، تتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا 
وحيدد القانون طريقة تشــكيلها واختصاصاهتا، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وتعلن األحكام 
وتنفذ باســم الشعب العريب الفلســطيني«، ونصت املادة (98) منه عىل أن:« القضاء مستقلون ال 
سلطان عليهم يف قضائهم لغري أحكام القانون، وال جيوز وحيظر عىل أي سلطة أو جهة التدخل يف 

القضاء أو شئونه أو شئون العدالة«.
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وقد أصدر املجلس الترشيعي الفلســطيني قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م والذي 
تتضمن تشــكيل جملس القضاء األعىل واملحاكم النظامية، واألحكام الوظيفية ألعضاء الســلطة 
القضائية، وأصدر أيضًا قانون املحاكم النظامية رقم (5) لســنة 2001م واملتعلق بتنظيم املحاكم 

النظامية واختصاصاهتا وصالحياهتا.

2. النيابة العامة
بني القانون األســايس األحكام املتعلقة بالنيابة العامة يف نص املــادة (108)، حيث تعترب النيابة 
العامة مؤسسة قضائية إجرائية متخصصة تنوب عن املجتمع يف أداء مهمة التطبيق السليم ألحكام 
القانون اجلزائي، وبوصفها كذلك فلها وحدها أن تبارش الدعوى اجلزائية مستهدفة من وراء ذلك 
املحافظة عىل كيانه وبقائه راســخًا قويًا متطورًا، وقد تؤدي مطالبتها هبذا التطبيق إىل املطالبة بإدانة 
املتهم وتوقيع أقىص العقوبة املقررة قانونًا بحقه، فإهنا أيضًا تطلب براءته يف حال ثبت أو توافر من 

األدلة اليقينية عدم ارتكابه للواقعة املسندة إليه.
ولقد تناول القانون األسايس الفلسطيني وقانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002م 
األحكام القانونية اخلاصة بتنظيــم هيكلية وأعضاء النيابة العامة، والرشوط الالزم توافرها لتقلد 
العمل بالنيابة العامة، والتي بموجبها يعني أعضاء النيابة العامة بدءًا من معاون النيابة العامة حتى 

أعىل هرم النيابة العامة وهو النائب العام

 ثانيًا: القضاء الدستوري
نصت املادة (103) من القانون األســايس الفلسطيني عىل إنشــاء املحكمة الدستورية العليا يبني 
القانون طريقة تشــكيلها، واإلجــراءات الواجبة االتباع واآلثار املرتتبــة عىل أحكامها، وختتص 
بالنظر يف: (أ) دستورية القوانني واللوائح أو النظم وغريها. (ب) تفسري نصوص القانون األسايس 
والترشيعات. (ج) الفصل يف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات 

االختصاص القضائي).  
ونصت املادة (104) من ذات القانون عىل إحالة االختصاصات الدستورية باملحكمة العليا مؤقتًا 
حلني إنشــاء املحكمة الدستورية، عىل أنه: (تتوىل املحكمة العليا مؤقتًا كل املهام املسندة للمحاكم 
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اإلدارية واملحكمة الدستورية العليا ما مل تكن داخلة يف اختصاص جهة قضائية أخرى وفقًا للقوانني 
النافذة).  

وقد أصدر املرشع الفلسطيني قانون املحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م وتعديالته، وبني أن 
املحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاهتا يف فلسطني، ويكون مقرها مدينة القدس 
وهلا أن تتخذ مقرًا مؤقتًا يف مدينة رام اهلل ويف مدينة غزة، ويبني يف رشوط التعيني يف الوظيفة القضائية، 
وإجراءات شغل الوظائف القضائية، ونقل وإعارة وندب القضاة، وحقوقهم الوظيفية وواجباهتم 

واألعامل املحظورة عليهم، وإجراءات مساءلتهم وتوقيع اجلزاء التأديبي عليهم.

ثالثًا: القضاء اإلداري
نصت املادة (102) من القانون األسايس الفلسطيني عىل أنه جيوز بقانون إنشاء حماكم إدارية للنظر 
يف املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية، عىل أن حيدد القانون اختصاصاهتا األخرى، واإلجراءات 
التي تتبع أمامها، ونص أيضًا يف املادة (104) منه عىل تتوىل أن املحكمة العليا مؤقتًا كل املهام املسندة 
للمحاكم اإلدارية واملحكمة الدستورية العليا حلني تشكيلها بقانون ما مل تكن داخلة يف اختصاص 

جهة قضائية أخرى وفقًا للقوانني النافذة.

رابعًا: القضاء الرشعي
نصت الفقرة األوىل من املادة (101) من القانون األســايس الفلسطيني عىل أنه:« املسائل الرشعية 

واألحوال الشخصية تتوالها املحاكم الرشعية والدينية وفقًا للقانون«.

خامسًا: القضاء العسكري
نصت الفقرة الثانية من املادة (101) من القانون األســايس الفلســطيني عىل أنه:« تنشــأ املحاكم 
العسكرية بقوانني خاصة، وليس هلذه املحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري«.
خالصة القول أن القانون األســايس الفلســطيني بني الســلطات واهليئات القضائية يف فلسطني 
واختصاص وصالحيات كل منهــا، فالقضاء النظامي خيتص بنظر املنازعــات املدنية والتجارية 
والدعاوى اجلزائية كافة، والقضاء الدستوري خيتص بنظر مدي دستورية القوانني وتفسري القوانني 
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واالختصاصــات األخرى التي أرشنا إليها، وختتص املحكمة العليا بصفتها حمكمة عدل عليا بنظر 
املنازعــات اإلدارية حلني صدور قانــون القضاء اإلداري، والقضاء الرشعــي خيتص باملنازعات 
والدعاوى املتعلقة باألمور واملســائل الرشعية، أما القضاء العسكري وهو موضوع هذه الدراسة 

فيختص بشأن العسكري فقط، وهذا ما سنوضحه ونبينه الحقًا.   

املطلب الثالث: التعقيب والتعليق عىل نصوص القانون
باالطالع والتدقيق يف نصوص القانون تبني لنا ما ييل:

أواًل: تسمية هذا القانون بقانون القضاء العسكري
يف حقيقة األمر تثري هذه التسمية العديد من التساؤالت لدي العاملني يف جمال القانون والقانونيني، 
فهل هذا القانون وفق هذه التسمية يتعلق باألحكام الوظيفية للعاملني يف جمال القضاء العسكري؟ 
وبالتايل يندرج ضمن تصنيف القانون اإلداري باعتباره ناظم ملرفق القضاء العســكري والعاملني 
فيه، أم أنه قانون شــامل لكل ما يتعلق بالشأن العسكري من أحكام وظيفية، وأصول التقايض أم 

القضاء العسكري؟ وبالتايل يندرج ضمن تصنيف القانون اجلزائي.
بإمعان النظر والتدقيق يف النصوص القانونية تبني لنا وبصورة واضحة كام أسلفنا أعاله بأن واضعوا 
هذا القانون قســموه إىل بابني الباب األول يتعلق باألحكام والنصوص الناظمة لتشكيل املحاكم 
العسكرية واختصاصاهتا، والناظمة أيضًا لألحكام الوظيفية للعاملني يف القضاء والنيابة العسكرية، 
وهذه األحــكام تندرج ضمن أحكام القانون اإلداري الناظم للمرافق العام واألحكام الوظيفية، 
أما الباب الثاين فقد تناول أصول املحاكامت أمام املحاكم العسكرية بدًء من التحقيق االبتدائي يف 
اجلرائم الداخلة يف اختصاص القضاء العســكري، مرورًا بإجراءات املحاكمة وإصدار األحكام 
القضائية والطعن فيها وتنفيذها، وهذه األحكام تندرج ضمن الشــق اإلجرائي للقانون اجلزائي، 
لذا كان يتوجب عىل واضعي هذا القانون قسمه أو جتزئته لقانونني األول يسمى القضاء العسكري، 
ويتناول تنظيم القضاء العســكري واألحكام الوظيفية، والقانون الثاين يسمى قانون اإلجراءات 
اجلزائية أمام القضاء العسكري أو قانون أصول املحاكامت العسكرية، ويتناول إجراءات التحقيق 

واملحاكمة يف اجلرائم الداخلة يف اختصاص القضاء العسكري. 
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ثانيًا: خلو هذا القانون من التعاريف
بالتدقيق يف هذا القانون تبني أنه جاء خاليا من مادة تبني تعاريف املصطلحات الواردة يف هذا القانون، 
وهذا األمر يشــكل خلاًل يف فهم وبيان قصد املرشع من هــذه املصطلحات، مثال ذلك مصطلح 
جرائم القانون العام، فهل يقصد واضعوا القانون هبذا املصطلح اجلرائم املنصوص عليها يف قانون 
العقوبات فقط، أم تشــمل أيضًا اجلرائم املنصوص عليها يف القوانني اخلاصة، مثل اجلرائم الواردة 
يف قانون االتصاالت السلكية والالسلكية، أو قانون املياه، أو قانون البيئة، وغريها من القوانني.  

ثالثًا: اختصاص النيابة والقضاء العسكري
 نصت املادة (25) من هذا القانون عىل أنه: أ. تبارش النيابة العســكرية التحقيق يف اجلرائم اآلتية 
فــور اإلبالغ عنها: 1. كافة جرائم القانون العام الداخلة يف اختصاص القضاء العســكري، 
2. اجلرائم العســكرية املرتبطة بجرائم القانون العام، 3. اجلرائم العســكرية املحالة إليها من 

السلطات املختصة طبقًا للقانون«.

- بالتدقيــق واإلمعان يف هذا النص يتبني لنا اجلرائم الداخلــة يف اختصاص النيابة والقضاء 
العسكري، حيث بينت الفقرة (1) منها اختصاص النيابة بالتحقيق يف كافة جرائم القانون 
العام الداخلة يف اختصاص القضاء العسكري دون بيان للمقصود بجرائم القانون العام 
الداخلة يف اختصاص القضاء العســكري، فهل مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف قانون 
العقوبات املطبق يف فلسطني، وهل تشمل اجلرائم املنصوص عليها يف القوانني اخلاصة، 
مثل اجلرائم الواردة يف قانون االتصاالت السلكية والالسلكية، أو قانون املياه، أو قانون 
البيئة، وغريها من القوانني، ومل تبني أيضًا هذه املادة ما هي اجلرائم التي تدخل يف اختصاص 

القضاء العسكري. 
- أما الفقرة الثانية فقد نصت عىل اختصاص النيابة والقضاء العســكري باجلرائم العسكرية 
املرتبطة بجرائم القانــون العام، إال أن واضعي هذا القانون مل يبينوا ما املقصود باجلرائم 
العسكرية، أو ما هي اجلرائم العسكرية يف هذا القانون، وبالتايل كان يتوجب عىل واضعي 

القانون بيان اجلرائم العسكرية املرتبطة بجرائم القانون العام.  
- أما الفقرة الثالثة فقد بينت اختصاص النيابة والقضاء العسكري باجلرائم العسكرية املحالة 
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إليها من السلطات املختصة طبقًا للقانون«، إال أن هذا القانون مل يبني أيضًا ماهية اجلرائم 
العســكرية، ومن هي الســلطات املختصة التي يمكن هلا إصدار قــرار بإحالة اجلرائم 
العســكرية للنيابة والقضاء العســكري، كام أن هذا النص جتاهــل اختصاص القضاء 

العسكري باجلرائم العسكرية بقوة القانون، وبالتايل فال حاجة لنص هذه الفقرة. 
 وبينت املادة (62) من قانون القضاء العســكري أنه خيضع ألحكام هذا القانون منتســبو قوى 
األمن الفلســطيني، وطلبة املدارس ومراكز التدريب واملعاهد والكليات العسكرية، وأرسى 
احلرب، وعسكريو القوات احلليفة أو امللحقون هبم إذا كانوا يقيمون يف فلسطني إال إذا كانت 
هنــاك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقــيض بخالف ذلك، وامللحقون بقوى األمن 

الفلسطينية أو املجندون أو املتطوعون.

 وبينت املادة (63) من ذات القانون أنه:« تطبق أحكام هذا القانون عىل مرتكبي اجلرائم اآلتية:

اجلرائم التي تقع يف املعسكرات أو الثكنات أو املؤسسات أو املصانع أو السفن أو الطائرات . 1
أو املركبات أو الثكنات أو املحالت التي تشغلها قوى األمن. 

اجلرائم التي تقع عىل معدات ومهامت وأســلحة وذخائــر ووثائق وأرسار قوى األمن . 2
وكافة متعلقاهتا. 

اجلرائم التي ترتكب من األشــخاص اخلاضعني ألحكام القوانني العسكرية متى وقعت . 3
منهم بصفتهم الوظيفية داخل أو خارج فلسطني مع مراعاة أي عقوبة يكون قضاها بسبب 

اجلريمة نفسها.
  اجلرائم التي ترتكب من األشــخاص اخلاضعني ألحكام القوانني العسكرية إذا مل يكن . 4

فيها رشيك أو مساهم من غري اخلاضعني ألحكام القوانني العسكرية.
اجلرائم العسكرية التي حتال من الوزير املختص للقضاء العسكري.. 5
اجلرائم التــي يكون أحد أطرافها مدنيًا تكون من اختصاص القضاء املدين ما مل حُتال من . 6

الوزير املختص للقضاء العسكري«.   
- يتضح لنا من نص املادة (62) من هذا القانون بأن املرشع أخذ باملعيار الشــخيص يف اختصاص 
القضاء العســكري والذي يركز عىل الصفة العسكرية للجاين بغض النظر عن طبيعة اجلريمة 
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التي يرتكبها، أي أنه جعل مناط اختصاص القضاء العســكري توافر الصفة العسكرية ليس 
لــدى اجلاين فقط، بل جيب توافرها أيضًا لدى املجني عليه، ويتضح هذا األمر أيضًا من نص 
املادة الثامنة من قانون قوى األمن الفلســطيني رقم (8) لسنة 2005م والتي نصت عىل أنه« 
تطبق أحكام هذا القانون عىل الضباط وضباط الصف واألفراد العاملني يف قوى األمن، وبالتايل 
وفق هذا املعيار فالقضاء العسكري خيتص بنظر مجيع اجلرائم التي يرتكبها العسكريون سواء 
كانت جرائم عسكرية، أم جرائم القانون العام الواردة يف قانون العقوبات والقوانني اخلاصة، 

أم اجلرائم املختلطة الواردة يف قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

- أخذ أيضًا املرشع يف هذا القانون باملعيار املكاين والذي حيدد اختصاص القضاء العسكري بمكان 
وقوع اجلريمة وبغض النظر عن صفة مرتكب اجلريمة سواء كان هذا الشخص عسكريًا أم مدنيا 
وذلك وفق أحكام الفقرتني األوىل والثانية من املادة (63) من هذا القانون، وبالتايل خيتص القضاء 
العســكري بنظر مجيع اجلرائم التي ترتكب يف املعسكرات أو الثكنات أو املؤسسات أو املصانع 
أو السفن أو الطائرات أو املركبات أو الثكنات أو املحالت التي تشغلها قوى األمن، أو اجلرائم 

التي تقع عىل معدات ومهامت وأسلحة وذخائر ووثائق وأرسار قوى األمن وكافة متعلقاهتا.

- أخذ أيضًا واضعوا هذا القانون باملعيار املوضوعي أو النوعي يف اختصاص القضاء العسكري، 
حيث جعل منــاط هذا االختصاص بارتكاب جرائم معينة دون اشــرتاط صفه يف اجلاين أو 
املجني عليه أو يف املــكان املرتكب فيه اجلريمة، بل يتحدد هذا االختصاص يف ضوء ماديات 

ونوع اجلريمة ذاهتا كون أهنا متثل إرضار باملصلحة العسكرية.

- يتضــح لنا جليًا مما تقدم أن هذا القانون وســع من اختصاص القضاء العســكري حيث يدخل 
وفق هــذه املعايري اجلرائم املرتكبة ممن حيمل الصفة العســكرية، واجلرائم الواقعة يف األماكن 
العســكرية، واجلرائم الواقعة من املوظفني العسكريني بصفتهم الوظيفية، واجلرائم التي حتال 

للقضاء العسكري من الوزير املختص.

- يف حقيقة األمر يعترب موقف املرشع يف هذا القانون خمالفًا ألحكام الفقرة الثانية من املادة )101( 
من القانون األســايس الفلســطيني والتي نصت عىل أنه:« تنشــأ املحاكم العسكرية بقوانني 
خاصة، وليس هلذه املحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشــأن العسكري«، والتي 
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بينت وبصورة واضحة وجلية أن املحاكم العســكرية ختتص وينحرص اختصاصها يف الشأن 
العسكري فقط والذي يقصد به هو كل سلوك يرتكبه أو يأتيه أي فرد أو شخص حيمل الصفة 
العســكرية بســبب عمله أو أثناء العمل أو ناتج عن العمل، وبناًء عىل أوامر أو خمالفة أوامر 
وتعليامت العمل والرؤساء والرتب األعىل، أو كل سلوك من شأنه إحلاق الرضر أو االعتداء 
عىل املعســكرات أو الثكنات أو املؤسسات أو املصانع أو السفن أو الطائرات أو املركبات أو 
املحالت التي تشغلها قوى األمن، أو اجلرائم التي تقع عىل معدات ومهامت وأسلحة وذخائر 
ووثائق وأرسار قوى األمن وكافة متعلقاهتا، وبالتايل خيرج من اختصاص القضاء العسكري 
كل سلوك أو فعل يرتكبه أي فرد من أفراد قوى األمن الفلسطيني طاملا أن كان سببه أو يتعلق 
بكون هذا الشخص فرد يعيش يف املجتمع والعائلة ومثله مثل أي مواطن خيضع هذا السلوك 

ألحكام القضاء النظامي.

- يتضح لنا أن املرشع وعندما وســع من اختصاص القضاء العسكري خالف أيضًا ألحكام املادة 
)30( من القانون األســايس باعتبار أن القضــاء النظامي هو القضاء الطبيعي لكل مواطن أو 
فرد داخل الدولة باعتباره صاحب الوالية العامة وال جيوز املس هبذه الوالية واهليبة املنســجمة 
وأحكام القانون األسايس، وأن القضاء العسكري هو استثناء عن األصل وحمصور فقط باجلرائم 

املتعلقة بالشأن العسكري كام بينا.  

رابعًا: اختصاص القضاء العسكري بقضايا اإلجتار وترويج العقاقري املخدرة
بتاريخ 2016/12/22م صدر قرار بإحالة الدعــاوى اجلزائية اخلاصة بجرائم اإلجتار وترويج 
املخدرات ملحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العســكري عىل أساس أهنا تشكل هتديدًا لألمن القومي 
الفلســطيني بأبعاده األمنية واالقتصادية، وذلك يف حال كانت الكمية املضبوطة تزيد عن مخســة 
فروش حشــيش أو تزيد عن مخسة آالف حبة ترامادول، والســؤال الذي يطرح نفسه هل خيتص 
القضاء العســكري بنظر القضايا املتلقة باملخدرات؟ وعىل أساس صدر قرار بإحالة هذه القضايا 

إىل القضاء العسكري؟
يف حقيقــة األمر تعترب دعاوى اإلجتار وترويج املواد والعقاقري املخــدرة واملرتكبة من املدنيني من 
اختصــاص النيابة العامة املدنية والقضاء النظامي باعتبــاره أنه القضاء الطبيعي واملختص يف نظر 
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مجيــع اجلرائم املرتكبة من املواطنني وفق القوانــني الناظمة للعمل القضائي واختصاص القضاء، 
ويعترب هذا القرار والقايض بإحالة دعاوى اإلجتار وترويج املخدرات إىل القضاء العسكري خمالفًا 
لنص الفقرة الثانية من املادة (101) من القانون األســايس الفلسطيني كون هذه اجلرائم خترج من 
مفهوم الشأن العسكري طاملا أن مرتكبي هذه اجلرائم مدنيني، وختالف أيضًا أحكام املادة (30) من 
ذات القانون والتي نصت عىل أن التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق 
االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقايض بام يضمن رسعة الفصل يف القضايا.

خامسًا: تناول املواد من (1) حتى (20) الفصل األول من الباب األول األحكام املتعلقة بتشكيل 
املحاكم العسكرية، إال أنه وبتدقيق هذه املواد تبني لنا أن املرشع ضمن هذه املواد نصوص إجرائية، 
فمثاًل املادة (16) تتعلق بضبط جلســات املحاكمة العســكرية وعلنية ورسية جلسات املحاكمة، 
واملــادة (17) تتعلق باالدعاء املدين، حيث نصت أنه ال يقبل االدعاء باحلقوق املدنية أمام القضاء 
العســكري، واملادة (18) تناولت أحكام رد القضاة العسكريني، واملواد (18، 19، 20) تناولت 
أحكام تنحي القضاة العسكريني وردهم وخماصمتهم، ويف حقيقة األمر فإن هذه النصوص نصوص 
تتعلــق بإجراءات املحاكمة أمام القضاء العســكري، وكان جيب تناوهلا يف الباب اخلاص بأصول 

املحاكامت أمام القضاء العسكري.
سادســًا: تناول املادتني (21، 22) مــن هذا القانون األحكام اخلاصة هبيئة القضاء العســكري، 
حيث بينت املادة (21) أن القضاء العسكري هيئة قضائية عسكرية ال سلطان ألحد عليها، وتتبع 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتبع هذه اهليئة حماكم عسكرية ونيابة عسكرية، وفروع أخرى 
وفقًا أحكام القانون واألنظمة العسكرية، األمر الذي يتضح معه بأن هيئة القضاء العسكري هيئة 
مســتقلة بذاهتا وال تتبع أي جهة إدارية داخل الدولة إال رئيس الدولة، فوفق هذا النص فإهنا تتبع 

رئيس الدولة.
 بينام نصت الفقرة الثانية من املادة (22) عىل أنه:« يعني رئيس هيئة القضاء العســكري بقرار من 
رئيس الوزراء بناًء عىل تنســيب الوزير املختص«، األمر الذي يتضح معه وجود تعارض بني 
نــص الفقرة الثانية من املادة (22) واملــادة (21) وذلك عندما قرر واضعوا القانون بأن هيئة 
القضاء مســتقلة تتبع لرئيس الدولة، ومن ثم إعطاء صالحية التعيني لرئيس جملس الوزراء، 
وبالتايل هذا األمر يعطي تبعية القضاء العسكري لرئيس جملس الوزراء، وبالتايل يصبح القضاء 
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العسكري خاضعًا لرقابة وإرشاف رئيس جملس الوزراء. 

 وأيضًا يوجد تعارض بني أحكام املادة (29) من هذا القانون وبني استقالل هيئة القضاء العسكري 
وعدم تبعيتها إال لرئيس الدولة، حيث أعطت هذه املادة لرئيس الوزراء صالحية تعيني القضاة 

العسكريني     

ســابعًا: بينت املواد (46، 47، 48) من هذا القانون األحكام اخلاصة بالتفتيش عىل أعامل القضاة 
العسكريني وتنظيم تقرير كفاءهتم، وإبالغهم هبذا التقرير، وحقهم يف التظلم أمام املجلس األعىل 
للقضاء العســكري خالل مخســة عرش يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وجيب عىل املجلس األعىل 
للقضاء العسكري الفصل يف هذا التظلم خالل شهر من تاريخ تقديمه، إال أن هذه النصوص مل تنص 
عىل حق القضاة وأعضاء النيابة العسكرية يف اللجوء للقضاء اإلداري للطعن يف القرار الصادر بتقييم 
األداء باعتباره قرار إداري، أو الطعن يف القرار الصادر يف التظلم املقدم من القايض أو عضو النيابة. 
ثامنًا: املادة (49) من هذا القانون بينت صالحية رئيس املحكمة العسكرية واملدعى العام العسكري 
يف توجيــه عقوبة التنبيه للقايض أو عضو النيابة مرتكــب املخالفة التأديبية لواجبات ومقتضيات 
وظيفتــه، وبينت الفقرتان الثالثة والرابعة من ذات املادة أنــه يف حال كان التنبيه كتابًة، فيجوز ملن 
وجه إليه االعرتاض عليه بطريق التظلم مخســة عرش يومًا مــن تاريخ تبليغه به، وجيب الفصل يف 
هذا التظلم خالل شــهر من تاريخ تقديمه، ويكون قرار املجلس األعىل للقضاء العسكري هنائيًا، 
وباإلمعان والتدقيق يف هذا النص يتضح لنا جليًا وبام ال يدع جمال للشــك خمالفة الفقرة الرابعة من 
املادة )49( من هذا القانون ألحكام الفقرة الثانية من ملادة )30( من القانون األســايس الفلسطيني 
والتي أوجبت عدم حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء الفلسطيني، حيث نصت هذه 

املادة عىل أنه:« حيظر النص يف القوانني عىل حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء«.
تاسعًا: تناول الفصل السادس من الباب األول املساءلة التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العسكريني، 
وبــني األحكام املوضوعية واإلجرائية وضامنات التأديب، والعقوبات التأديبية، إال أنه وبالتدقيق 
يف النصوص القانونية الواردة يف هذا الفصــل وبالذات الفقرة الثانية من املادة (54) والتي بينت 
أنه حيق للمحكوم عليه أو املدعي العام العســكري الطعن يف القــرار الصادر عن جملس التأديب 
العسكري أمام املجلس األعىل للقضاء العســكري خالل مخسة عرش يومًا من اليوم التايل لتاريخ 
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صــدوره، أو لتبليغه إن كان غيابيًا، وبالتايل جاءت هذه النصوص خالية من حق القايض أو وكيل 
النيابة العســكري الصادر بحقه القرار التأديبي من اللجوء إىل القضاء املختص )القضاء اإلداري( 

للطعن يف القرار اإلداري التأديبي الصادر بحقه.  
عارشًا: بينت مواد الفصل األول من الباب األول تشكيل املحاكم العسكرية واختصاص كل منها، 
حيث نصت املادة الثالثة عىل أن املحكمة العسكرية العليا ختتص بالنظر يف الطعون واالستئنافات 
املرفوعة إليها يف القرارات واألحكام الصادرة عن املحكمة العســكرية اخلاصة أو الدائمة بصفتها 
حمكمة أول درجة، ونصت الفقرة الثانية من املادة (8) ختتص املحكمة العسكرية الدائمة بالنظر يف 
االســتئنافات املرفوعة إليها يف القرارات الصادرة عن املحاكم العسكرية املركزية الواقعة يف دائرة 

اختصاصها.
وحيــث إن بتدقيق أحكام ونصوص هذا القانون نجــد أهنا جاءت خلوًا من النصوص والقواعد 
الناظمة ألحكام وإجراءات ومدد الطعن أو اســتئناف أحكام املحاكم العسكرية، وأيضًا جاءت 
خالية من وجوب الطعن باالستئناف أو الطعن بطريق النقض يف األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام 
أو املؤبد بقوة القانون أما املحاكم العسكرية األعىل درجة لتعيد النظر فيها حسب أحكام القانون.

احلادي عرش: نصت املادة (111) من هذا القانون عىل أنه: تطبق القوانني ســارية املفعول التي مل 
يرد بشــأهنا نص يف هذا القانون«، باإلمعان والتدقيق يف هذا النص يتضح لنا أن صياغة هذه املادة 
غــري دقيقة وغري واضحة، فاملــرشع يقصد من هذا النص تطبيق أحكام القوانني ســارية املفعول 
واملتعلقــة بقانون قــوى األمن وقانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطيني عىل كل ما مل يرد فيه نص 
يف هذا القانون، لــذا كان يفضل صياغة هذا النص بصورة واضحة حتقق الغاية منه، بحيث ينص 
رصاحة عىل تطبيق أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطيني رقم (3) لسنة 2001م عىل ما 
مل يــرد فيه نص يف هذا القانون بالذات األحكام والضامنات املتعلقة بمحاكمة املتهمني، واإلثبات 
أمام املحاكم اجلزائية، والطعن بطريق النقض واالستئناف، ووجوب الطعن يف األحكام الصادرة 

بعقوبة اإلعدام أو املؤبد بقوة القانون.
نخلص مما تقدم بيانه من القراءة والتعليق عىل نصوص قانون القضاء العسكري بأنه جاء يف بعض 
نصوصه خمالفًا للقانون األســايس الفلســطيني، إضافة إىل ما أصابه من قصور وعدم وضوح يف 

صياغة نصوصه.
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التعليق عىل قانون اللجنة اإلدارية احلكومية رقم 4 لسنة 2016 

الدكتور رشيف بعلوشة/ غزة

 
صدر قانون اللجنة اإلدارية احلكومية رقم (4) لســنة 2016م مــن قبل كتلة التغيري واإلصالح 
يف املجلــس الترشيعــي يف املحافظــات اجلنوبيــة للوطن، وأصبح ســاريًا من تاريــخ إصداره 
2016/6/26م، وقــد تم تعديل أحكام هذا القانون بموجب قانون معدل رقم (بدون) لســنة 

2017م وأصبح ساريًا من تاريخ 2017/3/14م.
ومن اجلدير بيانه أن هذا القانون يتضمن تشكيل مرفق بديل عن جملس الوزراء الفلسطيني أنيط به 
جل صالحيات جملس الوزراء الواردة يف القانون األسايس الفلسطيني، وللتعقيب عىل هذا القانون 
ســيتم بيان النصوص واألحكام التي تناوهلا القانون وبالذات الواردة يف التعديل لسنة 2017م؛ 
ألنه عدل بموجبه كافة النصوص الوارد يف قانون اللجنة اإلدارية رقم (4) لســنة 2016م، ومن 
ثم التعقيب عليها لبيان مدى موافقتها وأحكام القانون األســايس الفلسطيني باعتباره أعىل سلم 

اهلرم القانوين يف فلسطني.

املطلب األول: األحكام التي تناوهلا قانون اللجنة اإلدارية احلكومية
باالطــالع عىل أحــكام القانون املذكور تبني لنا أنه أنشــأ جلنة إدارية حكومية تشــكل من رئيس 
وعــدد ال يتجاوز أحد عرش عضوًا، ويتم تكليف رئيســها من قبل املجلس الترشيعي لتشــكيلها 
وفق أحكام القانون، ومن ثم عرضها عىل املجلس للمصادقة عليها، وله ســحب املصادقة منها أو 
من أحد أعضائها، وتتمثل صالحياهتا يف وضع السياسات العامة يف حدود اختصاصاهتا يف ضوء 
برنامج اللجنة اإلدارية، وحتديد اختصاصات القطاعات واإلدارات واملؤسســات التابعة للجهاز 
التنفيذي، واإلرشاف عىل أداء القطاعات واإلدارات واهليئات واملؤسسات احلكومية، واملصادقة 
عىل اهلياكل التنظيمية وبرنامج التطوير اإلداري للقطاعات واملؤسسات احلكومية، وإعداد املوازنة 
العامة ورفعها للمجلس الترشيعي، وحفظ النظام العام واألمن الداخيل، وإنشاء أو إلغاء القطاعات 
واهليئات واملؤسسات والسلطات وما يف حكمها من وحدات اجلهاز اإلداري التي يشملها اجلهاز 
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التنفيذي، وتعيني رؤســائها وأعفاهم من مناصبهم وفقًا للقانون، والعديد من الصالحيات التي 
سنتناوهلا بالتفصيل، وتتضمن أيضًا صالحيات رئيس اللجنة يف ترؤس جلسات اللجنة وتكليف 
نائب له من أعضائها، واألرشاف عىل أعامل رؤساء القطاعات واملؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي، 
واالمتيازات واحلقوق التي يتمتع هبا رئيس اللجنة وأعضائها، وتتضمن أيضًا نصًا بشأن تعليق العمل 
باألحكام القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون خالل فرتة عمل اللجنة اإلدارية، وأشار أن 
العمل هبذا القانون ينتهي بصدور قرار بمنح الثقة من قبل املجلس الترشيعي ألية حكومة جديدة.

يتضح لنا من هذه األحكام الســابقة أن كتلة التغيري واإلصالح يف املجلس الترشيعي الفلســطيني 
أصدرت قانونًا بإنشاء مرفق يقوم بمهام وصالحيات جملس الوزراء الفلسطيني بل وسع أيضًا من 

هذه الصالحيات، والتساؤالت اهلامة التي تتبادر إىل ذهن أي إنسان هي:
7.  ما هي السلطات التي حددها القانون األسايس وما هي اختصاصاهتا؟

8. ماهية السلطة التنفيذية واختصاصاهتا؟

9. من هي اجلهة التي أناط هبا القانون األسايس صالحيات إنشاء أو إلغاء املرافق العامة؟

10. هل يملك املجلس الترشيعي صالحية إنشــاء مرفق أو جهة إدارية توازي جملس الوزراء يف 
الصالحيات واالختصاصات؟

11. ما الغاية واهلدف من إنشاء سلطة موازية ملجلس الوزراء الفلسطيني؟

12. هل إنشاء اللجنة اإلدارية احلكومية يتفق وأحكام القانون األسايس الفلسطيني؟ 

13. هل تعترب اللجنة اإلدارية مرفقًا من املرافق املحلية أو الالمركزية املرفقية؟

ولإلجابة عىل هذه التساؤالت اهلامة ال بد من بيان موقف القانون األسايس من السلطات الرئيسية 
يف الدولــة وما هي اختصاصات وصالحيات كل منها، ومن ثم التعقيب عىل النصوص القانونية 

الواردة يف هذا القانون.

املطلب الثاين: سلطات الدولة واختصاصاهتا
بني القانون األسايس الفلسطيني تنظيم وتشكيل السلطات الثالثة يف الدولة، وهي السلطة التنفيذية، 

والسلطة الترشيعية، والسلطة القضائية، وبني طبيعة العالقة بينها واختصاص كل منها.
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أواًل: السلطة التنفيذية 
بني القانون األسايس أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الدولة وهو رأس هرم السلطة التنفيذية، 

وجملس الوزراء الفلسطيني. 

1. رئيس الدولة
بني القانون األســايس مكانة رئيس الدولة والذي ينتخب بطريق االقــرتاع العام املبارش من قبل 
الشعب الفلسطيني وفقًا ألحكام قانون االنتخابات الفلسطيني، ملدة أربع سنوات، وحيق له ترشيح 
نفسه لفرتة رئاسة ثانية، عىل أال يشغل املنصب أكثر من دورتني متتاليتني، وجيمع الرئيس بيده القوة 
احلقيقية والفعلية للسلطة املركزية، وذلك ملا يتمتع به من اختصاصات وصالحيات تتعلق بالسلطة 
التنفيذيــة، والعديد من االختصاصات والصالحيات املتعلقة بالســلطتني الترشيعية والقضائية، 

واالختصاصات اإلدارية والدولية، ويتوىل رئيس الدولة االختصاصات التالية:
- تعيني ممثيل دولة فلسطني لدى الدول، واملنظامت الدولية، واهليئات األجنبية، وينهي مهامهم، 

واعتامد ممثيل هذه اجلهات لدى دولة فلسطني.
- خيتار رئيس الوزراء ويكلفه بتشــكيل احلكومة، وله احلق يف إقالته، وقبول استقالته، ودعوة 
جملس الوزراء لالنعقاد، وله احلق يف إحالة رئيس الوزراء إىل التحقيق فيام ينسب إليه من 

جرائم أثناء تأديته أعامل وظيفته أو بسببها.
- حق العفو اخلاص عن العقوبة أو ختفيضها.

- صالحية إصدار قرارات هلا قوة القانون يف حاالت الرضورة التي ال حتتمل التأخري ويف غري 
أدوار انعقاد املجلس الترشيعي.

- افتتاح الدورة العادية للمجلس الترشيعي، ويلقي بيانه االفتتاحي.
- تعيني حمافظ ســلطة النقد، ورئيس ديوان الرقابــة املالية واإلدارية، وتعيني القضاة، وتعيني 

النائب العام، وأعضاء النيابة العامة. 
- صالحية املصادقة عىل تنفيذ عقوبة اإلعدام، فال تنفذ عقوبة اإلعدام إال بعد مصادقة الرئيس.
- إعالن حالة الطوارئ يف حال وجود هتديد لألمن القومي بســبب حرب أو غزو أو عصيان 

مسلح أو حدوث كارثة طبيعية، وملدة ال تزيد عن ثالثني يومًا. 
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2. جملس الوزراء الفلسطيني 
جملس الــوزراء (احلكومة) هو األداة التنفيذيــة واإلدارية العليا التي تضطلع بمســؤولية وضع 
الربنامج الذي تقرة الســلطة الترشيعية موضع التنفيذ، وهلا كامل الصالحيات التنفيذية واإلدارية 
ما عدا ما للرئيس من اختصاصات حددها القانون األســايس، ويتكون جملس الوزراء من رئيس 
جملس الوزراء، وعدد من الوزراء ال يتجاوز أربع وعرشين شــخصًا، وقد بني القانون األســايس 
كيفية تشــكيل املجلس ونيل الثقة من املجلس الترشيعي، ومســئوليته أمام رئيس الدولة، ويتوىل 
تنفيذ السياسات العامة للدولة، والعديد من املهام االقتصادية واالجتامعية والصحية والتعليمية، 

وغريها من املهام التي حددها القانون وهي:
- وضع السياســة العامة يف حــدود اختصاصه، ويف ضوء الربنامج الــوزاري املصادق عليه من 

املجلس الترشيعي.

- تنفيذ السياسات العامة املقررة من السلطات الفلسطينية املختصة.

- وضع املوازنة العامة لعرضها عىل املجلس الترشيعي.

- إعداد اجلهاز اإلداري ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل الالزمة واإلرشاف عليه ومتابعته.

- متابعة تنفيذ القوانني وضامن االلتزام بأحكامها، واختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.

- اإلرشاف عىل أداء الوزارات وسائر وحدات اجلهاز اإلداري لواجباهتا واختصاصاهتا والتنسيق 
فيام بينها.

- مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الداخيل.

- مناقشــة االقرتاحات مع اجلهات املختلفة ذات العالقة بالفقرتني (6، 7) ســالفتي البيان أعاله 
وسياستها يف جمال تنفيذ اختصاصاهتا.

أ. إنشاء أو إلغاء اهليئات واملؤسسات والسلطات أو ما يف حكمها من وحدات اجلهاز اإلداري 
التي يشملها اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة، عىل أن ينظم كل منها بقانون.

ب. تعيني رؤساء اهليئات واملؤسسات الوارد ذكرها يف الفقرة (أ) املذكورة أعاله، واإلرشاف 
عليها وفقًا ألحكام القانون.

- حتديد اختصاصات الوزارات واهليئات والســلطات واملؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة 
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وما يف حكمها.

- احلق يف التقدم بمشــاريع قوانني للمجلس الترشيعي الفلســطيني، وصالحية إصدار اللوائح، 
واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني.  

- وملجلس الوزراء ممارسة أي اختصاصات تناط إليه بموجب أحكام القانون.

ثانيًا: السلطة الترشيعية
تناول الباب الرابع من القانون األسايس ألحكام املتعلقة بالسلطة الترشيعية التي يتوالها املجلس 
الترشيعي، والذي ينتخب أعضاءه انتخابًا عامًا حرًا ومبارشًا وفقًا لقانون االنتخابات الفلسطينية، 
وملدة أربع ســنوات، عىل أن جترى االنتخابات بصورة دورية، وقد أناط القانون األسايس بقانون 
االنتخابات حتديد عدد أعضاء املجلــس الترشيعي، وتتمثل صالحيات املجلس يف االختصاص 
الترشيعي واملتمثل يف اقرتاح القوانني، وسن القوانني، وإصدار القوانني وفقًا ألحكام املادة (41) 
من القانون األســايس عىل أنه:« يصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية (رئيس الدولة) القوانني 
بعد إقرارها من املجلس الترشيعي الفلســطيني خالل ثالثني يومًا من تاريخ إحالتها إليه، وله أن 
يعيدها إىل املجلس خالل ذات األجل مشفوعة بمالحظاته وأسباب اعرتاضه، وإال اعتربت مصدرة 
وتنرش فورًا يف اجلريدة الرســمية«، وله صالحيات واختصاصات يف األمور واملسائل املالية تتمثل 
يف إقرار املوازنة العامة، وإقرار اخلطة العامة للتنمية، وفرض الرسوم والرضائب وتعديلها، وعقد 
القروض العامة، وآخر هذه االختصاصات الرقابة الربملانية عىل أعامل احلكومة بدًءا من منح الثقة، 

وسؤال واستجواب أعضاء املجلس، وتشكيل جلان التحقيق، وسحب الثقة من احلكومة.

ثالثًا: السلطة القضائية
بني القانون األســايس الفلســطيني األحكام اخلاصة بالسلطة القضائية ســواء املحاكم النظامية 
واختصاصاهتا، والنيابة العام واختصاصاهتا، واملحكمة الدستورية العليا واختصاصاهتا، والقضاء 
الرشعي واختصاصاته، والقضاء العسكري (املحاكم العسكرية) والتي تنشأ بقوانني خاصة، وليس 
هلذه املحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشــأن العسكري، وأشار إلنشاء حماكم إدارية 
للنظر يف املنازعــات اإلدارية والدعاوى التأديبية والتي أناط اختصاصهــا مؤقتًا باملحكمة العليا 

بصفتها حمكمة عدل عليا حلني تشكيلها بقانون.
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خالصة القول أن القانون األسايس الفلسطيني أشار لوجود ثالث سلطات رئيسية يف الدولة وهي 
الســلطة التنفيذية واملتمثلة برئيس الدولة وجملس الوزراء وهلا الصالحيات اإلدارية إلدارة املرافق 
واملؤسســات واهليئات اإلدارية داخل الدولة، والسلطة الترشيعية وهي صاحبة االختصاص بسن 
الترشيعات والرقابة الربملانية عىل أعامل احلكومة، والســلطة القضائيــة والتي تتوىل تطبيق أحكام 
والفصل يف املنازعات وفق االختصــاص املحدد لكل منها، وبالتايل مل يعطي الصالحية للمجلس 
الترشيعي بإنشــاء جهة أو ســلطة إدارية تــوازي رئيس الدولة وجملس الــوزراء يف الصالحيات 
واالختصاصات، وبالتايل يعترب قانون اللجنة اإلدارية احلكومية خمالفًا ألحكام القانون األســايس 

الفلسطيني. 

املطلب الثالث: التعقيب والتعليق عىل نصوص القانون
باالطالع والتدقيق يف نصوص القانون تبني لنا ما ييل:

أواًل: تناولت املادة (1) من هذا القانون تعريف املصطلحات الواردة فيه، وقد عرفت مصطلح اللجنة 
اإلدارية بأهنا اللجنة اإلدارية احلكومية، وعرفت الرئيس بأنه رئيس اللجنة اإلدارية احلكومية، 
وعرفــت العضو بأنه عضو اللجنة اإلدارية احلكومية، وعرفت القطاع احلكومي بأنه عدد من 
دوائر ووحدات اجلهاز اإلداري وتشمل الوزارات واملؤسسات والسلطات واهليئات وما يف 
حكمهــا، ويتضح من هذه املادة أهنا عرفت املصطلحــات الواردة يف هذا القانون، ووضعت 
تعريف ملصطلح جديد هو القطاع احلكومي، إضافة لذلك فإٍن مصدري القانون ســموا هذا 
القانون باســم اللجنة اإلدارية احلكومية، والناظر هلذا املسمى يعتقد يف بادئ األمر بأهنا جلنة 
حكومية مستقلة ومســاندة ملجلس الوزراء، ولكن القارئ واملتمعن يف نصوص هذا القانون 
جيد أهنا جســم بديل عن جملس الوزراء من أجل إدارة املرافق واملؤسسات العامة يف الدولة، 
وهذا األمر يشــكل خمالفة رصحية ألحكام القانون األسايس والذي رسم وبني كيفية تشكيل 
جملس الوزراء الفلســطيني، وبني اختصاصاته وصالحياته، وبالتايل تعترب هذه اللجنة خمالفة 
ألحكام القانون األســايس الفلسطيني، وتم تشكيلها ومنحها االختصاص من جهة ال متلك 

هذه الصالحية.

ثانيًا: بينت املادة (2) أحكام وإجراءات تشــكيل اللجنة اإلدارية، حيث نصت عىل أنه:« 1. يعاد 
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تشــكيل اللجنة اإلدارية املنشأة بموجب أحكام املادة (1) من قانون اللجنة اإلدارية رقم (4) 
لسنة 2016م وذلك وفقًا للتايل:

أ. ُتشكل اللجنة اإلدارية من رئيس وعدد من األعضاء ال يتجاوز أحد عرش عضوًا.
ب. فور تكليفه من قبل رئيس املجلس الترشيعي يتوىل الرئيس تشكيل اللجنة اإلدارية خالل 

ثالثة أسابيع من تاريخ اختياره.
ت. فور اختيار الرئيس ألعضاء اللجنة اإلدارية يتقدم إىل املجلس الترشيعي لعقد جلسة خاصة 

للمصادقة عىل اللجنة اإلدارية.   
2. رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام املجلس الترشيعي.

3. للمجلس الترشيعي احلق يف سحب املصادقة من اللجنة اإلدارية أو أحد أعضائها«.
 يتضح لنا أن هذا النص يشــكل إهدارًا كبريًا ملفهوم املرافق العامة وإنشائها داخل الدولة، حيث 
بني املرشع يف القانون األسايس من هي اجلهة املناط هبا إنشاء أو إلغاء املرافق العامة، فقد نصت 
الفقــرة (أ) من الفقرة (9) من املادة (69) منه عىل أنه:« خيتص جملس الوزراء بام ييل: إنشــاء 
أو إلغاء اهليئات واملؤسســات والسلطات أو ما يف حكمها من وحدات اجلهاز اإلداري التي 
يشــملها اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة، إضافة إىل أنــه وفق أحكام قانون اللجنة اإلدارية 
يتضح لنا أن مصدري هذا القانون مل يقصدوا تشــكيل مرفق عــام تابع للحكومة، وإنام كان 
هدفهم وقصدهم إنشاء جسم ومرفق بديل عن جملس الوزراء يتوىل إدارة املرافق واملؤسسات 
والوزرات يف املحافظات اجلنوبية (قطاع غزة)، إضافة إىل أنه عندما يتم إنشاء مرافق عامة فإنه 
جيب أن متنح الشــخصية املعنوية املستقلة والذمة املالية املستقلة، أو أن يتم إخضاعها إلحدى 

السلطات أو اإلدارات التابعة للسلطة التنفيذية لإلرشاف عليها إداريًا وماليًا.

- تالحظ لنا أيضًا أن مصدري هذا القانون عدلوا يف القواعد واألحكام اخلاصة بتشكيل جملس 
الوزراء والتي حددها القانون األسايس الفلسطيني وبينت أن جملس الوزراء يتكون من 
رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ال يتجاوز أربع وعرشون وزيرًا، إضافة إىل وجوب أن 

حيدد يف قرار التعيني الوزارة التي تستند إىل كل وزير.
 تشــكل الفقرة (ب) من نص املادة (2) من هذا القانون تعديــاًل لألحكام والقواعد املنصوص 
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عليها يف القانون األســايس الفلسطيني والذي أناطت صالحية اختيار رئيس الوزراء برئيس 
الدولة وليس رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني كام ورد يف هذا القانون، وتشكل أيضًا تعديًا 

صارخًا عىل صالحيات رئيس الدولة.

 بينت الفقرة (ث) أنه جيب عىل رئيس اللجنة اإلدارية فور تشــكيله اللجنة أن يتقدم إىل املجلس 
الترشيعي لعقد جلسة خاصة للمصادقة عىل اللجنة اإلدارية، وهذه الفقرة أيضًا تشكل اعتداًء 
صارخاً عىل أحكام القانون األســايس والذي بني كيفية إجراءات منح الثقة للحكومة، وإذا 
افرتضنــا جداًل أن هذه اللجنة هي عبارة عن مرفق إداري فإن تعيني رؤســاء وأعضاء جملس 
إدارة هذا املرفق يكون من قبل السلطة التنفيذية مبارشة، وقد يقيد بمصادقة املجلس الترشيعي، 
ويف هذه احلالة يعرض عىل املجلس للمصادقة عىل تعيينهم دون عقد جلســة خاصة كام ورد 

يف هذا النص.   

 نصت الفقرة (2) من املادة (2) عىل أن: »رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية مسؤولون مسؤولية فردية 
وتضامنية أمام املجلس الترشيعي«، وهذه املادة أيضًا تشــكل خمالفة رصحية ألحكام القانون 
األســايس والقوانني الوظيفية والتي توجب خضوع العاملني يف مرافق ومؤسسات وإدارات 
الدولة إلرشاف ورقابة السلطة التنفيذية املختصة باإلرشاف عىل هذا املرفق، فكيف للمجلس 
الترشيعي أن خيالف أبسط قواعد القانون اإلداري اخلاصة بخضوع املوظفني للقوانني الناظمة 

للوظيفة العامة.

- خيالف نص هذه الفقرة أحكام القانون األســايس والتي رسمت وبينت مسؤولية الوزراء، 
حيث نصت املادة (74) عىل أنه: »1. رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية 
عن أعامله وعن أعامل حكومته، 2. الوزراء مســؤولون أمام رئيس الوزراء كل يف حدود 
اختصاصه وعن أعامل وزارته، 3. رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية 

فردية وتضامنية أمام املجلس الترشيعي«.
- وإذا افرتضنــا جــداًل أن رئيس وأعضاء هذه اللجنة هم عبــارة عن موظفني يف هذا املرفق 
وخيضعــون ألحكام الوظيفة العامة، خاصة وأن قانون اللجنة اإلدارية رقم (4) لســنة 
2016م اشرتط أال تقل درجة رئيس اللجنة عن وكيل وزارة، ودرجة عضو اللجنة عن 
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وكيل مساعد، وبالتايل فإهنم وفق هذه املسميات خيضعون ألحكام قانون اخلدمة املدنية 
الفلســطيني رقم (4) لسنة 1998م وتعديالته بشأن مسؤوليتهم عن أعامهلم، وتأديبهم 

يف حال اإلخالل بأعامل الوظيفة العامة.  
ثالثًا: نصت املادة (4) عىل اختصاصات اللجنة اإلدارية ورئيس اللجنة وهي: 

وضع السياســات العامة يف حدود اختصاصاهتا يف ضــوء برنامج اللجنة اإلدارية للمصادقة . 1
عليه من املجلس الترشيعي.

وحتديد اختصاصات القطاعات واإلدارات واملؤسســات التابعة للجهاز التنفيذي كافة وما . 2
يف حكمها.

اإلرشاف عىل أداء القطاعات والسلطات واهليئات واملؤسسات احلكومية.. 3

املصادقة عىل اهلياكل التنظيمية وبرنامج التطوير اإلداري للقطاعات واملؤسسات احلكومية.. 4

إعداد املوازنة العامة ورفعها للمجلس الترشيعي إلقرارها.. 5

إنشاء أو إلغاء أو دمج القطاعات واهليئات واملؤسسات والسلطات وما يف حكمها، من وحدات . 6
اجلهاز اإلداري الذي يشــمله اجلهاز التنفيذي وتعيني رؤسائها وإعفائهم من مناصبهم وفقًا 

للقانون.

تنظيم شــئون الوظيفة العامة، واجلهاز اإلداري واملدين وقوى األمــن وموظفي الفئة العليا . 7
والرتب العسكرية السامية وأعضاء السلك الدبلومايس، وذلك فيام يتعني بالتعيني، والرتقية 

والنقل والندب واإلعارة واإلحالة إىل التقاعد وإيقاع العقوبة التأديبية.

حفظ النظام العام واألمن الداخيل.. 8

التقدم للمجلس الترشيعي بمرشوعات القوانني الختاذ املقتىض القانوين.. 9

متابعة تنفيذ القوانني واعداد اللوائح التنفيذية، واختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك مع اجلهات . 10
االختصاص.

 بقراءة وتدقيق هــذه االختصاصات نجدها هي ذاهتا االختصاصــات التي أناطها القانون 
األســايس بمجلس الوزراء، وهذا يؤكد ما خلصنا إليه ســابقًا أن مصدري هذا القانون 
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هدفوا إىل إنشاء مرفق موازي وبديل عن جملس الوزراء للقيام باختصاصات ومهام جملس 
الوزراء بغزة، وهذا األمر يعترب خمالفة رصحية للقانون األسايس الفلسطيني ويشكل اعتداًء 

صارخًا عىل صالحيات جملس الوزراء.  
 النص عىل إعطاء هذه الصالحيات املذكورة أعاله للجنة اإلدارية احلكومية يعترب خمالفة رصحية 
لنص املادة (69) من القانون األسايس والذي أناط هذا االختصاص بمجلس الوزراء.

رابعًا: نصت الفقرة (11) من املادة (4) من قانون اللجنة اإلدارية احلكومية عىل أنه:« حتديد قيمة 
الرسوم التي ُتفرض مقابل أية منفعة تقدمها اجلهات احلكومية، وجيوز تعديلها أو اإلعفاء منها أو 
إلغاؤها بناًء عىل اقرتاح الوزارات واملؤسســات، وذلك باستثناء ما ورد بنص خاص مع مراعاة ما 
ييل: أ. أن تعرض عىل املجلس الترشيعي قرارات اللجنة اإلدارية املتعلقة بتحديد قيمة الرســوم أو 
تعديلها إذا كانت بنســبة مئوية أو إذا زادت قيمتها عــن مائة دينار أردين للمصادقة عليها، ب. ال 
ترسي قرارات اللجنة اإلدارية املتعلقة باإلعفاء من الرسوم العامة أو إلغائها إال بعد مصادقة املجلس 
الترشيعي، ج. للجنة اإلدارية تعديل الرســوم املفروضة يف الترشيعات السارية باجلنيه الفلسطيني 

أو اجلنيه املرصي بالعملة املتداولة قانونًا«.
يتضح لنا من هذا النص أن واضعوا هذا القانون أعطوا اللجنة اإلدارية صالحية حتديد الرسوم التي 
تفــرض مقابل أية منفعة أو تعديلها أو اإلعفاء منهــا أو إلغائها، مع تقييد هذا األمر بالعرض عىل 
املجلس الترشيعي إذا كانت نســبة الرســوم مئوية، أو إذا زادت قيمة الرسم عن مائة دينار أردين، 
وهذا األمر يشــكل خمالفة رصحية ألحكام املادة (88) من القانون األســايس الفلسطيني والذي 
أنــاط صالحية فرض الرســوم أو تعديلها أو إلغاء باملجلس الترشيعــي، حيث نصت عىل أنه:« 
فرض الرضائب العامة والرســوم، وتعديلها وإلغاؤها، ال يكون إال بقانون، وال يعفى أحـــد من 
أدائها كلها أو بعضها، يف غري األحوال املبينة يف القانون«، األمر الذي يتضح معه جليًا أنه ال جيوز 
للسلطة الترشيعية التنازل عن هذه الصالحية ألي سلطة أو جهة داخل الدولة، خاصة وأن املرشع 

الدستوري اشرتط صدور قانون لفرض الرسوم أو تعديلها أو إلغائها.
خالفت الفقرة ج. من املادة )4( من هذا القانون أحكام القانون األسايس الفلسطيني فال جيوز تعديل 
القوانني العادية سواء تعلقت بالرسوم أو الرضائب إال من قبل السلطة املختصة واملناط هبا صالحية 
الترشيع وهي املجلس الترشيعي الفلســطيني، وال جيوز ألي سلطة من السلطات تفويض أي من 
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اختصاصاهتا إال بموجب نص يف القانون األســايس يبيح ويســمح بتفويض اختصاصها لسلطة 
أخرى، وهذا ما جاء خلوًا منه القانون األسايس الفلسطيني.

خامســًا: بينت املادة (4 مكرر) من قانون اللجنة اإلدارية احلكومية الصالحيات واالختصاصات 
التي يامرســها رئيس اللجنة اإلدارية، ويف حقيقة األمر أن هذه الصالحيات هي ذاهتا صالحيات 
جملس الوزراء الواردة يف نص املادة (68) من القانون األسايس الفلسطيني، األمر الذي نخلص معه 
أن هذه املادة تشكل خمالفة رصحية ألحكام القانون األسايس الفلسطيني، خاصة الفقرة الثامنة منها 
والتــي أعطت أيضًا رئيس اللجنة صالحية توقيع وإصدار اللوائح واألنظمة والقرارات الصادرة 

عن اللجنة اإلدارية.  
سادسًا: بينت املادة (6) االمتيازات التي يتمتع هبا رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية، حيث نصت عىل 
أنه:« 1. يمنح الرئيس احلقوق واالمتيازات الواردة يف املادتني (5، 6) من قانون مكافآت ورواتب 

أعضاء املجلس الترشيعي وأعضاء احلكومة واملحافظني رقم (11) لسنة 2004.
2. يمنــح األعضاء احلقوق واالمتيازات الــواردة يف املادتني (7، 8) من قانون مكافآت ورواتب 

أعضاء املجلس الترشيعي وأعضاء احلكومة واملحافظني رقم (11) لسنة 2004.
 يتضــح لنا من هذا النص أن واضعي هذا القانون ســاووا احلقــوق واالمتيازات املمنوحة 
لرئيس اللجنة باحلقوق واالمتيازات التي يتمتع هبا رئيس جملس الوزراء، وهذا يشــكل 
خمالفة رصحية وواضحة ألحكام القانون الفلســطيني والقوانني الناظمة لتعيني رؤســاء 
املرافق واملؤسســات احلكومية والذين يصنفون ضمن الفئــة اخلاصة ويعينون بدرجة 
وزير، وخيضعون للحقوق واالمتيازات التي يقررها قانون اخلدمة املدنية وتعديالته، أو 
الترشيع املنشــئ هلذا املرفق أو املؤسسة أو السلطة، خاصة وأن هذا القانون مل يبني درجة 

رئيس اللجنة اإلدارية.
 ويتضح أيضًا أن واضعي هذا القانون ســاووا بني احلقــوق واالمتيازات املمنوحة ألعضاء 
اللجنة اإلدارية واالمتيازات التي يتمتع هبا الوزراء، وهذا يشكل خمالفة رصحية وواضحة 
ألحكام القانون الفلسطيني والقوانني الناظمة لتعيني أعضاء اللجان أو املجالس التي تدير 
املرافق العامة والذيــن يصنفون ضمن الفئة اخلاصة ويعينون بدرجات وظيفية من الفئة 
اخلاصة، وخيضعون للحقوق واالمتيازات التي يقررها قانون اخلدمة املدنية وتعديالته، 
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أو الترشيع املنشئ هلذا املرفق أو املؤسسة أو السلطة، خاصة وأن هذا القانون مل يبني درجة 
أعضاء اللجنة اإلدارية.

ســابعًا: بينت املادة (7) مدة رسيان هذا القانون وانتهاء العمل بأحكامه وقرنتها بصدور قرار منح 
الثقة من املجلس الترشيعي ألية حكومة جديدة، حيث نصت عىل أنه:« ينتهى العمل بأحكام هذا 
القانــون بصدور قرار منح الثقة عن املجلــس الترشيعي ألية حكومة جديدة«، األمر الذي يتضح 
معه ما ســبق بيانه أن واضعي هذا القانون اعتــربوا هذه اللجنة بمثابة جملس الوزراء والبديل عنه، 
وهذا يشــكل أيضًا خمالفة رصحية ألحكام القانون األســايس وإرادة املرشع الدســتوري، فكيف 
للمجلس الترشيعي بغزة أن يعتدي عىل النصوص الدستورية ويقوم بإنشاء سلطة جديدة مل ينص 
عليه القانون األســايس ويمنحها اختصاصات جملس الوزراء الفلسطيني، وهذا أيضًا يؤكد تغول 
املجلس الترشيعي عىل الســلطة التنفيذية وذلك عندما اغتصب صالحيات رئيس الدولة بتكليف 
رئيس جملس الوزراء بتشكيل حكومته، وإعطاء هذا االختصاص لرئيس املجلس الترشيعي وفق 
نص الفقرة (1/أ) من املادة الثانية من هذا القانون، ويشــكل أيضًا تغواًل عىل الســلطة التنفيذية 
عندما اعترب أن رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية مســؤولون مسئولية فردية وتضامنية أمام املجلس 
الترشيعي وفق لنص الفقرة (2) من املادة الثانية من هذا القانون، وهذا األمر يشكل خمالفة رصحية 
ألحكام القانون األســايس وقواعد القانون اإلداري والتي توجب قيام الرقابة اإلدارية، وكذلك 
يشــكل خمالفة رصحية لنص املادة (74) من القانون األسايس والتي بينت أن  رئيس الوزراء يكون 
مسؤواًل أمام رئيس الدولة عن أعامله وعن أعامل حكومته، والوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء 

كل يف حدود اختصاصه وعن أعامل وزارته.
ثامنًا: نصت املادة التاســعة عىل أنه:« ُيعلق العمل باألحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون 
خالل فرتة عمل اللجنة اإلدارية احلكومية«، والســؤال الذي يطرح نفسه هنا هل من صالحيات 
املجلس الترشيعي تعليق العمل بالقوانني الســارية، وماذا يقصد باألحكام التي تتعارض مع هذا 

القانون؟
 من املســتقر عليه أن صالحيات املجلس الترشيعي الترشيعية تتعلق باقرتاح القوانني وسن 
القوانني، وإصدار القوانني يف حال عرضها عىل الرئيس وثم إرجاعها للمجلس إلجراء 
تعديــالت عليها وذلك وفقًا ألحكام املادة (41) من القانون األســايس، وأن املجلس 
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الترشيعي عند ســنه للقوانني اجلديدة يضمنها أحكام ختامية تبني القوانني والترشيعات 
امللغاة بموجب أحكام القانون اجلديد، وليس من صالحيات املجلس أن يعلق أو يعطل 

تطبيق أحكام القانون.
 يرتتب عىل هذا النص تعليق كل أحكام القانون األســايس املتعلقة بتشــكيل جملس الوزراء 
من اختيار الرئيس للمكلف برئاســة جملس الوزراء، وصالحية املكلف الختيار أعضاء 
احلكومــة، وعرضها عىل املجلس الترشيعي، وأداء القســم القانوين أمام رئيس الدولة، 
واختصاصــات جملس الوزراء ألهنا تتعارض مع ما ورد يف هذا القانون، ألنه قام بوضع 

نصوص لتشكيل اللجنة اإلدارية وهي ذاهتا املتعلقة بتشكيل جملس الوزراء.
 ال يملــك املجلس الترشيعي صالحية تعديل أحكام القانون األســايس أو تعليقها كام ورد 
يف هذا النص إال وفق إجراءات صعبة حدها املرشع لتعديل أحكام القانون األســايس، 
حيــث نصت املادة (120) منه عىل أنه:« ال تعدل أحكام هذا القانون األســايس املعدل 
إال بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس الترشيعي الفلســطيني«، وبالتايل ال يمكن لكتلة 
التغيري واإلصالح باملجلس الترشيعي تعديل أو تعليق أحكام القانون األســايس لعدم 

وجود أغلبية ثلثي أعضاء املجلس الترشيعي يف جلساته. 

نخلص مما تقدم بيانه من قراءة وتعليق عىل نصوص قانون اللجنة اإلدارية احلكومية بأنه جاء خمالفًا 
للقانون األسايس الفلسطيني بسبب قيام واضعيه بالتغول واالعتداء عىل هذه النصوص، وقيامهم 
بإنشــاء سلطة مل ينص عليها القانون األسايس وإعطائها صالحيات واختصاصات جملس الوزراء 

الفلسطيني باعتبارها بدياًل عن هذا املجلس يف إدارة املؤسسات واملرافق احلكومية يف قطاع غزة.
 








