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مقدمة العدد

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

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

الوظيفه القضائية.
وتسعى "مساواة" 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"مساواة" 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 الفلســطيني الستقالل املحاماة والقضاء 
"مســاواة" بني أيدي الســادة القضاة واملحامني والعاملني بالقانون، تعــرب عن اجتهادات وأفكار 

ورؤى أصحاهبا ومقدميها، ويف ذات الوقت تشــكل تعميقــًا وتطويرًا للحوار القانوين والفكري 
اهلام والرضوري لتوحيد املفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة واملحامني الفلســطينني 
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وكافة املشتغلني بالقانون، من رؤساء ووكالء نيابة وأساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق وغريهم.
وهذا ما يصبوا إليه املركز الفلســطيني الســتقالل املحاماه والقضاء "مساواة"، يف إطار سعيه 
احلثيث يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور 
ورســالة املحامني الفلســطينني ونقابتهم يف صيانه مبدأ سيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق 

جمرب للنجاح يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.
وها نحن يف "مساواة" نصدر العدد الثاين والثالثون من جملة "العدالة والقانون" والذي يتضمن 
إحدى عرَش تعليقًا عىل مخسة أحكام قضائية، إحداها حكم دستوري صادر عن املحكمة الدستورية 
العليا يتعلق بتحديد القيمة القانونية لإلتفاقيات الدولية يف الترشيع الوطني الفلســطيني، والثاين 
حكم صادر عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية يتصل بآلية احتساب قيمة التعويض عن الفصل 
التعســفي يف قانون العمل، وثالثة أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا أوالها يتعلق بإرضاب 
احتاد نقابات أساتذة وموظفي اجلامعات الفلسطينية، وثانيها يتعلق بإرضاب نقابة املحامني احتجاجًا 
عىل القرار بقانون بشــأن حمكمة اجلنايات الكــربى، وثالثها يتعلق بمنع عنارص الرشطة لنواب يف 
املجلس الترشيعي من الدخول إليه، قدمها قضاة وأساتذة قانون وحمامون وأكاديميني خمتصني من 

كل من مرص واألردن وفلسطني.
وتأمل "مســاواة" أن حيقق العدد الثاين 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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التعليق عىل احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19 ترشين 
الثاين 2017 بشأن الطعن الدستوري رقم )2017/4(

األستاذة ريم البطمة/ جامعة بريزيت

1. املقدمة: 
تتناول هذه الورقة التعليق عىل القرار الصادر عن املحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19 ترشين 
الثاين 2017 بشأن الطعن الدســتوري رقم )2017/4(، وتتعلق املسألة حمل الطعن بشبهة عدم 
الدستورية ملا يبدو من تعارض ما بني احلصانة املمنوحة لوكالة غوث وتشغيل االجئني الفلسطينيني 
)لألونروا(، وهي إحدى منظامت األمم املتحدة، وحق التقايض املصون للجميع وفقًا للامدة )30) 
من القانون األسايس الفلســطيني والتي حتظر أيضًا حتصني القرارات واألعامل اإلدارية من رقابة 
القضاء، وتأيت احلصانة املمنوحة لألونروا باإلستناد إىل كل من اتفاقية املقر املوقعة ما بني هذه املنظمة 
ودولة فلسطني بتاريخ 7/5/1996 واإلتفاقية العامة املتعلقة بحصانات وامتيازات منظمة األمم 
املتحدة لســنة )1946(، وقد اتصلت املحكمة باملسألة الدستورية حمل الطعن بطريق اإلحالة من 
حمكمة صلح جنني باإلســتناد إىل املادة 27/2 من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 
2006، فقد قام قايض حمكمة صلح جنني بوقف السري يف الدعوى املدنية/ العاملية املنظورة أمامه 
وبإحالة املسألة للمحكمة الدستورية، ويرتافق مع طلب حمكمة الصلح الفصل يف التعارض ما بني 
احلصانــة واحلق يف التقايض طلب التصدي لتحديد مرتبة اإلتفاقيات الدولية املوقع عليها من قبل 
دولة فلسطني بالنسبة للقوانني الداخلية الفلسطينية وبيان آليات إنفاذ اإلتفاقيات الدولية يف القانون 
الداخيل الفلســطيني. وقد خلصت املحكمة الدستورية يف قرارها إىل متتع األمم املتحدة ومنظامهتا 
باحلصانة من التقايض أمام املحاكم الفلسطينية باإلستناد إىل سمو اإلتفاقيات الدولية عىل الترشيعات 
الداخلية، وقد قامت املحكمة بإكســاب اإلتفاقيات الدولية مكانة أعىل من الترشيعات الداخلية 
الفلســطينية عىل أن يتالءم مع الثوابت الوطنية والدينية والثقافية للشعب العريب الفلسطيني، هذا 
وقد ورد عىل هذا القرار رأي خمالف لقرار األغلبية يدعو إىل التأكيد عىل سمو اإلتفاقيات الدولية 

عىل القوانني العادية دون القانون األسايس الفلسطيني. 
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و قد أثار القرار حمل التعليق نقاشات متعددة من ناحية مضمونه، وإجراءاته، وأثاره٬ ووضوح 
لغته وحجيته؛ وتباينت املواقف ما بني مؤيد للقرار ومعارض له.1 ويأيت هذا التعليق مســامهة يف 
هذه النقاشات بحيث يبني ويطور عليها. ولكن املسائل التي سيتصدى هلا هذا التعليق هي العالقة 
ما بــني القانون الدويل والقانون الوطني، وموضوع حصانة املنظامت الدولية وارتباطها بموضوع 
حقوق اإلنسان، وأثر القرار عىل املساعي املختلفة لتوسيع دائرة احلقوق واحلريات يف النظام القانوين 
الفلســطيني وأثره عىل إدماج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين الفلسطيني، ومن 
هنا فإن التعليق لن يتناول املسائل اإلجرائية املتعلقة بصحة إتصال املحكمة بالدعوى أو إجراءات 
التقايض وحجية هذا القرار، وحتى يتمكن هذا التعليق من حتقيق ما يصبو إليه فإنه سيتناول قرار 
املحكمة بالنقاش من خالل حماور أساسية  املحور األول: احلصانة وحرية التقايض من ناحية كيف 
تناولت املحكمة موضوع احلصانة وحق التقايض؟ أما املحور الثاين فهو يتعلق بإدراج اإلتفاقيات 
الدولية يف القانون الوطني ومكانة هذه اإلتفاقيات وأثر هذا القرار عىل إدماج املعايري الدولية اخلاصة 
بحقوق اإلنسان يف النظام القانوين الفلسطيني؛ ولفهم القرار أكثر ال بد لنا قبل التطرق التعليق عىل 

القرار ذاته فهم السياق العام الذي صدر هذا القرار يف ظله.

1. سياق القرار:
ســاهم انضامم فلســطني لألمم املتحدة يف عام 2012 كدولة مراقب غري عضو يف املنظمة 
الدولية يف تصاعد وترية انضاممها أيضًا للمنظامت واإلتفاقيات الدولية، فمنذ عام2014  وحتى 
كتابة هذه السطور قام رئيس دولة فلسطني السيد حممود عباس بالتوقيع عىل ما يقارب اخلمسني 
اتفاقية دولية.2 وقد اشتملت املجموعة املوقع عليها عىل اإلتفاقيات األساسية املتعلقة بحقوق 
اإلنســان، وقد قاد هذا التصاعد يف اإلنضامم إىل هذه املنظــامت واإلتفاقيات الدولية املختلفة 

املحكمة  حكم  حول  موقف  "ورقة  الدستوري.  القانون  وحدة  بريزيت،  جامعة  املثال:  سبيل  عىل  أنظر   1
بريزيت  أوراق  سلسلة  الفلسطيني".   القانوين  النظام  يف  الدولية  اإلتفاقيات  مكانة  بخصوص  الدستورية 

للدراسات القانونية رقم 12/2017، فلسطني: بريزيت. كانون أول، 2017. 
ملعرفة قائمة اإلتفاقيات التي انضمت إليها فلسطني أنظر: قطاع العالقات املتعددة األطراق، وزارة اخلارجية   2
الثاين/نوفمرب  ترشين   13 تاريخ  )حتى  فلسطني  دولة  إليها  انضمت  التي  باإلتفاقيات  "قائمة  واملغرتبني. 

2017)"، دولة فلسطني. غري منشور.
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نظرتني أساســيتني متداخلتني تعترب األوىل هذا اإلنضامم هو آلية مهمة يف نضال الفلســطينيني 
لتدعيم وجود الدولة الفلســطينية وإهناء اإلحتالل عنها، أما النظرة الثانية فهي تعترب اإلنضامم 
إىل اإلتفاقيات الدولية خطوة أساســية يف طريق تدعيم التزام الســلطة الوطنية الفلســطينية 
باملعايري اخلاصة بحقوق اإلنســان وتطوير النظام القانوين الفلسطيني باإلستناد هلذه املعايري.3 
هــذا وعىل الرغم من أن قدرة هذه اخلطوات وحدها عىل حتقيق الغايات املرجوة منه قد تكون 
حمل تساؤل، إال أن النمط السائد والتوجه العام حول املسائل املتعلقة باإلنضامم إىل اإلتفاقيات 
الدولية تتمحور بشــكل أسايس حول النقاشات التقنية.  ولذلك انربى اجلهد القانوين العميل 
والنظري يف الضفة الغربية يف حماولة اســترشاف حلول للمسائل العملية والتساؤالت النظرية 
املتعلقة بموضوع اإلتفاقيات الدولية،4 ولعل من  أبرز هذه التساؤالت ما يتعلق  بكيفية توطني 
اإللتزامات الدولية؟ مرتبة القانون الدويل يف سلم تدرج القواعد القانونية الداخلية؟ آليات إنفاذ 
وتطبيق القواعد القانونية؛ هل يطبق القانون الدويل مبارشة يف النظام القانوين الداخيل؟ كام يثور 
التساؤل عن مدى تطبيق القايض الوطني للقانون الدويل؟ وكيفية مواءمة القوانني مع اإلتفاقيات 
الدولية باإلضافة إىل املسائل املتعلقة باإللتزمات املرتبطة بآليات املراقبة يف اإلتفاقيات الدولية 

والتي من ضمنها تقديم التقارير الدورية واملتخصصة املختلفة.  

فقد أعترب سفري فلسطني يف األمم املتحدة  السيد رياض منصور يف ترصيح صحفي له "بأن فلسطني متارس   3
حقها الذي يمنحها إياه القانون كدولة يف اإلنضامم إىل اإلتفاقيات الدولية وتتطلع للقيام بمسؤولياهتا الدولية 

يف هذا االجتاه".
 UN News Center» UN confirms receipt of Palestinian applications to join global conventions، treaties،    
Accessed on 25/ 1/2017.  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47490#.VF8SuzSUfO0

كام أورد تقرير صادر عن اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان حول ذلك عالونة٬ يارس.  "االستحقاقات القانونية   
املرتتبة عىل حصول فلسطني عىل دولة مراقب يف األمم املتحدة". فلسطني: رام اهلل. .2013.  رؤية تتبلور حول 
أمهية اإلنضامم لإلتفاقيات يف تعزيز النضال الفلسطيني ضد االحتالل ويف تطوير النظام القانوين باملواءمة مع 
اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ومعايريه.  ويمكن االطالع عىل ملخص التقرير من خالل الرابط التايل:  
http://ichr.ps/ar/1/17/1789/اهليئة-تصدر-تقريرًا-قانونيًا-بعنوان-االستحقاقات-القانونية-املرتتبة-

بتاريخ  املوقع  إىل  الدخول  تم  وقد   .htm.عىل-حصول-فلسطني-عىل-دولة-مراقب-يف-األمم-املتحدة
.2/2/2018

بني  ما  للعالقة  مقارنة   دراسة  الوطني:  والقانون  الدولية  "املعاهدات  ريم.  البطمة،  الشأن:  هذا  يف  أنظر   4
والقضاء  املحأماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  توطينها".  وآليات  الوطني  والقانون  الدولية  املعاهدات 

"مساواة" فلسطني: رام اهلل.2014.
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وإن كانت اإلجابة عىل هذه التساؤالت التقنية يف كثري من الدول هي مسألة تتطلب بعض 
اجلهد يف تفنيد القواعد الدستورية والقانونية وتفسريها كون الدساتري عادة ما تتضمن تنظيم 
هلذه املسائل فهي ليست كذلك يف احلالة الفلســطينية، إذ ختلو املنظومة القانونية الفلسطينية 
مــن نصوص ترشيعية رصحية ومبارشة تعنى بتنظيم عالقة القانون الدويل بالقانون الوطني، 
فالقانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003 وتعديالته مل يتضمن قواعد تتعلق بالعالقة 
ما بني القانون الدويل والقانون الداخيل من ناحية املتطلبات الوطنية إلبرام املعاهدات الدولية 
أو آليــة إنفاذها يف النظام الداخيل أو القيمة القانونية التــي حتتلها القواعد الدولية يف النظام 
القانوين الفلسطيني، كام أن أحكام القضاء أو املامرسة العملية اليومية فيام يتعلق باإلتفاقيات 
الدولية وآليات إنفاذها وعالقتها بالقانون الداخيل وبقيمتها القانونية قليلة ومتباينة عىل نحو 
ال يمكن معه اخلروج بتصور واضح عن هنج هذه املامرســة.5 لذلك فإن السياق العام يشري 
إىل رضورة بلورة نمط واضح  يف هذا النظام إجتاه اســتيعاب اإللتزامات الدولية ومتطلباهتا. 
ويقع  جزء من العبء يف ذلك عىل السلطة القضائية التي يمكنها أن تتوىل رسم ممارسة قانونية 

واضحة يف هذا الشأن.
 باإلضافة إىل ذلك فإن حمددات أساســية مهمة مرتبطة بعالقات خمتلفة ضمن منظومة الوضع 
القانوين والسيايس للسلطة الوطنية الفلسطينية تساهم يف بلورة سياق القرار وخلفية أساسية لفهمه، 
أول هذه املحددات يتعلق بغياب املجلس الترشيعي وسيطرة السلطة التنفيذية عىل العمل الترشيعي 
مما يــؤدي إىل عدم وجود آليات واضحة للعملية الترشيعية وتطويرها، آليات مبنية عىل املســائلة 
والرقابة والتشاور والتمثيل، فإرادة السلطة التنفيذية حول الترشيعات والقوانني من ناحية احلاجة 
إليها ومن ناحية مضموهنا هي السائدة واملعتربة، هذا وإن كانت وترية اإلنضامم لإلتفاقيات الدولية 
ومنها اإلتفاقيات اخلاصة بحقوق اإلنسان يف تصاعد فإن الكثري من الترشيعات التي صدرت ما بعد 
التوقيع واإلنضامم هلذه اإلتفاقيات الدولية قد جاءت بشــكل يتعارض مع حقوق اإلنسان وليس 
باملواءمــة معها ولعل القرار بقانون حول اجلرائم اإللكرتونية 2017 هو إحدى األمثلة الصارخة 

بني  ما  للعالقة  مقارنة   دراسة  الوطني:  والقانون  الدولية  "املعاهدات  ريم.  البطمة،  الشأن:  هذا  يف  أنظر   5
والقضاء  املحأماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  توطينها".  وآليات  الوطني  والقانون  الدولية  املعاهدات 

"مساواة". فلسطني: رام اهلل.2014. ص 46.
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عىل ذلك.6 مما يعني أنه ال يوجد إرتباط  حقيقي ما بني التصاعد يف إنضامم فلسطني إىل اإلتفاقيات 
الدولية وخاصة املتعلقة منها بحقوق اإلنســان، وما بني ممارســات السلطة عىل أرض الواقع، أي 
أن الســلطة التنفيذية ليس لدهيا الرغبة يف أن ترتجم هذه اإلتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنســان إىل 
قواعد وطنية يتم تطبيقها واإللتزام هبا، أما املحدد الثاين فهو يتعلق بإنشاء املحكمة الدستورية العليا 
وما يثور من نقاش وجتاذب حول رشعية إنشــائها واألدوار التي تلعبها  والتوجهات املختلفة هلذه 
املحكمة، فباإلضافة إىل مسألة قانونية تشــكيل املحكمة فإن املحكمة ذاهتا إىل اآلن تتخذ هنجًا ال 

يؤسس حلقوق وحريات وإنام هنجًا يدعم سيطرة السلطة التنفيذية والتوجهات العامة هلا.7 
لذلك كله فإن السياق العام يربز الفجوة ما بني التزايد املتطرد يف احلديث عن حقوق اإلنسان 
وما بني املامرســة الفعلية هلذه احلقوق، وأنه وإن كان غياب التنظيم الترشيعي للمسائل املتعلقة 
بالقانون الدويل وبخاصة باملعاهدات الدولية، يؤدي إىل االضطراب وعدم الثبات يف املامرسة 
العملية فإن املحدات األخرى للواقع القانوين الفلسطيني تشري إىل أن مضمون اإلشكالية ليس 
نقص ترشيعي وإنام جدية يف حماولة ترمجة اإلتفاقيات الدولية إيل هنج وممارســة فعلية، من هنا 
يكون تناول الطريقة التي تعاطت املحكمة الدستورية مع موضوع اإلتفاقيات الدولية مع الرتكيز 
عىل موضوع حقوق اإلنسان وتوجهاته موضوع ذا أمهية فهو الراصد احلقيقي ملدى إجيابية القرار 
أو سلبيته يف السياق الفلسطيني، ذلك أن القرار الذي صدر عن املحكمة الدستورية من املفرتض 
أن يكون ذو أمهية بالغة نظرًا للنقص الترشيعي واحلاجة إىل وجود نظام واضح لرتسيم العالقة 
مع القانون الدويل، ولكن يبقى التســاؤل هل موضوعيًا استطاع هذا القرار بالتوجهات التي 
أخذهتا املحكمة عىل أن يكون حجر أساس يف يف ترسيم رؤية وطنية ملوضوع إنفاذ اإلتفاقيات 

الدولية يف القانون الفلسطيني؟ 

أنظر يف هذا الشأن: عابدين، عصام. "مالحظات مؤسسة احلق عىل القرار بقانون حول اجلرائم اإللكرتونية   6
األطالع  4/2/2018.ويمكن  بتاريخ  احلق  مؤسسة  موقع  إىل  الدخول  تم  وقد  احلق.   اهلل  رام   ."2017
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_ التايل:  الرابط  خالل  من  املالحظات  عىل 

content&view=article&id=868:-2017-&catid=86:2012-05-09-07-29-49&Itemid=201

خرض، حممد، "تعليق عىل حكم املحكمة الدستورية يف القضية رقم 1 لسنة قضائية 1، ترشين األول 2016".   7
جملة العدالة والقانون،عدد خاص .املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة"، فلسطني: رام اهلل 

2016.  ص 55
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2. احلصانة وحق التقايض: 
الســؤال األسايس الذي تم إحالته للمحكمة الدستورية من قبل حمكمة جنني يتعلق بالتعارض ما 
بني احلصانة املقررة لوكالة غوث وتشغيل االجئني الفلسطينيني )األونروا( وحق التقايض وفقًا للقانون 
األسايس الفلسطيني، فاجلهة املدعى عليها وفقًا لذلك هي وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
والتي من املفرتض أهنا تتمتع بالشخصية القانونية، ومن هنا فإن فهم املحكمة ملوضوع احلصانة وطريقة 
تناوهلا القانوين هلذا املوضوع يشكل جزءًا مهاًم من طريقة التسبيب وبناء احلكم الصادر عنها وتشكيل 
رؤيتها للعالقة ما بني القانون الدويل والقانون الوطني، فقد اعتربت املحكمة أن طبيعة احلصانة موضوع 
القرار هي احلصانات الدبلوماسية كام هي واردة يف اتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية لسنة 1961، 
فقد جاء يف قرار املحكمة "إننا نرى بالعود إىل طبيعة تلك القواعد التي يتم الدفع بالتمســك فيها، أال 
وهي احلصانات واإلمتيازات الدبلوماســية، والتي قبل أن يتم نتظيمها باإلتفاقيات الدولية يف اتفاقية 
فيينا للحصانات الدبلوماسية لسنة 1961م، فهي قواعد عرفية، ومن ثم فإن غالبية الدول تعتمد عىل 
القواعد العرفية كجزء ال يتجزأ من القانون الداخيل" هذاوقد أسهبت املحكمة يف تبيان مدى احلصانة 
املمنوحة للدبلوماسيني باإلستناد إيل هذه االتفاقية، فقد أشارت إىل أن احلصانة املمنوحة للدبلوماسيني  
تشمل اإلعفاء من القضاء اإلقليمي، كام أشارت املحكمة يف موضع آخر من القرار إىل أننا يف هذه  القضية 
أمام "منظمة دولية قامت بالتوقيع عىل اتفاقية مع الســلطة الوطنية الفلســطينية يف عام 1996 تطيبق 
احلصانات واإلمتيازات التي يتمتــع هبا أعضاء وممثلو األمم املتحدة يف الدول املختلفة، وفقًا التفاقية 
سنة  1946م"  وبناءًا عىل هذه الرؤية اخلاصة باملحكمة ملوضوع احلصانة ولطبيعة املسألة موضع القرار، 

ولإلطار القانوين الدويل املتعلق بموضوع القرار فال بد من اإلشارة هنا إىل أنه:
أواًل: يبدو من طريقة تناول املحكمة ملوضوع احلصانة أهنا ختلط يف قرارها ما بني مفاهيم ثالث   -
أساســية يف القانون الدويل، وهذه املفاهيم هي احلصانة الدبلوماســية، واحلصانة السيادية أو 
حصانة الدول، وحصانة املنظامت الدولية، إذ أن هناك فرق فيام بينها من ناحية املصدر، والغاية، 
والنطاق، والقواعد القانونية التي تتطبق عىل كل نوع من هذه األنواع.8  فاحلصانات الدبلوماسية 

 Aust، A.، 2010. Handbook of international law. Cambridge University Press.أنظر يف هذا الشأن  8
 .p127،145، 181
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تتعلق بأفراد البعثات الدبلوماســية للدول وتنظمها اتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية لسنة 
1961 وأساسها الرتايض ما بني الدول ومبدأ املعاملة باملثل وهي هتدف إىل قيام أفراد البعثات 
الدبلوماسية باملهام املوكلة هلم،9  هذا النوع من احلصانة ليس له عالقة باحلصانة موضوع قرار 
املحكمة الدستورية أو بطبيعة الدفع املقدم من اجلهة املدعى عليها، بالتايل فإن استناد املحكمة 
عىل هذا النوع من احلصانة لتحديد طبيعة املســألة إنــام ناتج عن خطأ يف فهم وتطبيق القواعد 
القانونيــة الدولية عىل احلالة موضوع القرار، أما النوع الثاين من احلصانات فهو ما يطلق عليه 
احلصانة الســيادية أو حصانات الدول وهي احلصانة التي تقول بعدم جواز خضوع أي دولة 
بغري إرادهتا، لقضاء دولة أخرى،10 وأساس هذه احلصانة هو مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل 
يف الشؤؤن الداخلية للدول وتشمل هذه احلصانة باإلضافة للدولة ذاهتا كوهنا صاحبة شخصية 
قانونية كل من قادة الدول وممثليها ووكالئها، وأساس هذه احلصانة هي القواعد العرفية، وقد 
تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤخرًا اتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من 
الوالية القضائية لسنة 2004، هذا وتعترب هذه احلصانة نسبية من ناحية النطاق فهي ال تشمل 
مثاًل املعامالت التجارية،11 وهذه احلصانة أيضًا غري مرتبطة بموضوع القرار. أما النوع الثالث 
مــن احلصانة فهو الذي يتعلق باحلالة موضوع القــرار، وهو حصانة املنظامت الدولية، فوكالة 
الغوث هي منظمة دولية، تدفع باحلصانة تأسيســًا عىل ذلك وعىل اإلتفاقيات الدولية، ويكون 
مصدر احلصانة املمنوحة للمنظامت الدولية هو اإلتفاقيات الدولية، سواء اتفاقيات املقر املوقعة 
ما بني هذه املنظامت والدول املضيفة، أو كام هي حال مع األمم املتحدة ووكاالهتا فإن االتفاقية 
العامة املتعلقة بحصانات وامتيازات منظمة األمم املتحدة لسنة )1946( وميثاق األمم املتحدة 
يعدان من  مصادر هذه احلصانة،12 وقد جاءت هذه احلصانة مطلقة يف اإلتفاقيات الدولية وهي 
حتجب الواليــة القضائية واجلنائية واملدنية عن املنظمة الدولية،13 أما بالنســبة ملوظفي وممثيل 

أنظر يف هذا الشإن املرجع السابق، ص 127.  9
أنظر يف هذا الشأن ملرجع السابق.   10

إنظر يف هذا الشأن املرجع السابق، ص 127 كام متت معاجلة املوضوع بشكل معمق يف الصفحات من 161-145.  11
املرجع السابق.  12

املرجع السابق ص 183-180.  13
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املنظــامت الدولية فإن مصدر احلصانة هلم اإلتفاقيات ذاهتا املتعلقة باملنظمة الدولية وهي عادة 
ما متنح حصانة وظيفية ملمثيل املنظامت وموظفيها هي مرتبطة بحســن سري العمل وأداء املهام 

املنوطة هبم.14  

ثانيًا: نتيجة للخلط ما بني مفاهيم القانون الدويل املتعلقة يف احلصانة فقد إســتعارت املحكمة   -
مفهوم القواعد العرفية يف القانون الدويل من أجل إسباغها عىل مفهوم احلصانة موضوع القرار 
معتربة أن احلصانات املمنوحة للمنظامت الدولية هي ذاهتا احلصانات الدبلوماسية وهي أيضًا 
قواعــد عرفية، إال أنه من املتفق عليه يف أدبيــات القانون الدويل أن مصدر احلصانة املمنوحة 
للمنظــامت الدولية هو اإلتفاقيات الدولية،15 وبالتــايل  كوهنا قد أصبحت قواعد عرفية هي 
مســألة خالفية يف القانون الدويل والوطني أي أهنا  ليســت مسألة حمسومة كام تعتقد املحكمة 
الدستورية يف قرارها،16 من هنا فإن حمكمة التمييز البلجيكية يف عام 2001 يف القضية املتعلقة 
بمقر اجلامعة العربية قد قالت بأن حصانة املنظمة الدولية تستمد من اإلتفاقية وكون اإلتفاقية 
غري نافذة ال يعطي املنظمة حصانة من الوالية القضائية البلجيكية.17 وقد نحت حمكمة التمييز 
اإليطالية ذات املنحى فيام يتعلق بالقضية اخلاصة بمعهد اجلامعة األوروبية يف عام 1999 فقد 
أكدت عىل عدم رسيان القواعد العرفية اخلاصة باحلصانة السيادية للدول عىل املنظامت الدولية 
وأن مصــدر احلصانة هو اإلتفاقيات الدولية، وهو ما عــادت املحكمة ذاهتا وأكدت عليه يف 
قضية أخرى عام 18.2007  ومن هنا فإن القضاء الوطني يف الكثري من الدول رفض تأسيس 
احلصانة املمنوحة للمنظامت الدولية باإلستناد إىل القانون العريف الدويل، وبالتايل فإن استدعاء 

  Ling، Y.L.، 1976. A Comparative Study of the Privileges and Immunities of:أنظر يف هذا الشأن  14
United Nations Member Representatives and Officials with the Traditional Privileges and Im-

.munities of Diplomatic Agents. Wash. & Lee L. Rev.، 33، p.91. Page 96

  De Brabandere، E.، 2014. Belgian Courts and the Immunity of International:أنظر يف هذا الشأن  15
..Organizations. International Organizations Law Review، 10)2(، pp.464-504. pages 470

أنظر يف هذا الشأن املرجع السابق.    16
  Ryngaert، C.، 2010. The Immunity of International Organizations before:القضية كام وردت يف  17

Domestic Courts: Recent Tends. International Organizations Law Review، 7(1)، pp.121-148

كام ورت يف املرجع السابق.   18
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املحكمة الدستورية للقواعد العرفية لتأكيد احلصانة هو مبني عىل الفهم اخلاطئ لنوع احلصانة 
كام فهمتها املحكمة باعتبار أهنا ذاهتا احلصانة الدبلوماسية.

ثالثًا: مل تتناول املحكمة بالبحث والنقاش يف قرارها املســألة األساســية موضوع القرار، فقد   -
أشارت املحكمة ملوضوع التعارض ما بني احلصانة وحق التقايض بإشارات مقتضبة وجمتزأة، 
فقد تعاملت مع موضوع حق التقايض من خالل  املادة 30/2 من القانون األســايس والذي 
يمنع حتصــني القرارت واألعامل اإلدارية من والية القضاء، وقد أقرت بأن ذلك ال يشــمل 
اإلتفاقيات الدولية كوهنا من أعامل السيادة وليست قرارت إدارية، كام أهنا أشارت إىل أن املادة 
30 من القانون األسايس هي "مســألة تتصل بالنزعات الوطنية دون النزاعات التي أكسبت 
)إتفاقيًا وعرفيًا( األمم املتحدة ومؤسساهتا حصانة شاملة"؛ وإنطالقًا من هذا التوجه للمحكمة 
الدستورية فال بد من التأكيد عىل أن السعي احلقيقي للمحكمة هنا هو إقرار احلصانة، فاملحكمة 
تــرى أن دورها هو تأكيد ذلك كام هو وارد يف اإلتفاقية الدولية، هلذا فإن تركيز املحكمة يقوم 
عىل نقاش عدم جــواز حتصني القرارات واألعامل اإلدارية بحيــث  تقول بعدم انطباقه عىل 
اإلتفاقيات الدولية، مع العلم أن موضوع  عدم جواز حتصني القرارات هو جزء من طرق محاية 
هذا احلق وليس حق التقايض ذاته، إذ أن مضمون حق التقايض نفسه حسب القانون األسايس 
هــو أنه حق مكفول للناس كافة، وأن أية إجراءات تؤدي إىل انتفاء إمكانية إســتيفاء احلقوق 
أو الوصول إىل العدالة تعد إنتهاك هلذا احلق، فأســاس السؤال ليس إنطباق املادة 30/2 من 
القانون األسايس أم ال وإنام التعارض ما بني احلق يف التقايض واحلصانة، بمعنى أنه يف حال تم 
إقرار احلصانة فقد تؤدي إىل إنتفاء إمكانية إســتيفاء الناس حلقوقهم، فحتى لو كانت احلصانة 
الدولية غري مشمولة فيام يتعلق بعدم جواز حتصني األعامل اإلدارية إال أهنا تشكل إنتهاك حلق 
التقايض، إذ أن موضوع  احلصانة يثار بشــكل دائم يف مقابلة احلقوق واحلريات وخاصة احلق 
التقايض هو جزء من النقاشات األساسية يف الفقه والقضاء املقارن وحتديدًا عند احلديث عن 

حصانة مطلقة كام هي احلال مع املنظامت الدولية.19 

  Freedman، R.، 2014. UN Immunity or Impunity? A Human Rights Based Challenge.:أنظر يف هذا الشأن  19
 European Journal of International Law، 25)1(، pp.239-254، & Kloth، M.، 2010. Immunities and the

.right of access to court under Article 6 of the European Convention on Human Rights (Vol. 103). Brill
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باإلضافــة إىل ذلك فإن حــق التقايض هو أيضا حق وارد يف اتفاقيات دولية قامت فلســطني 
باإلنضامم إليها مثل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياســية، فاملادة 14 تؤكد عىل هذا احلق كام 
أكدت عليه إتفاقيات دولية وإقليميــة أخرى، وقد حياجج البعض بأن حق التقايض أيضًا هو من 
القواعد العرفية حلقوق اإلنســان، واملنظامت الدوليــة أيضا كام الدول هي ملزمة يف احلفاظ عليه، 
وبالنظر إىل منطق املحكمة يف منح السمو لإلتفاقيات الدولية عىل القوانني الداخلية فحق التقايض 
هو أيضًا جزء مما جيب أن تتمسك فيه املحكمة، إال أن املحكمة الدستورية اختارت أن تأخذ توجهًا 
ال يؤســس لتتعامل مع قواعد حقوق اإلنسان وإعطائها أمهية يف التسبيب واملحاججة، فبالنظر إىل 
التجارب املقارنــة فقد توصلت املحاكم الوطنية يف دول خمتلفة إىل نفــس النتيجة من ناحية منح 
احلصانــة للمنظامت الدولية ولكن من خالل توجه يؤكد عىل احلقوق واحلريات، إذ تناول القضاء 
الوطنــي املقارن موضوع احلصانة وحق التقايض من خــالل املوازنة ما بني اإللتزام الدويل  الذي 
يقــع عىل عاتق الدولة  بمنح احلصانة وما بني محاية حقوق اإلنســان وفقًا للنظام القانوين الوطني 
وقواعده الدســتورية.20 فقد اعتربت مثاًل بعض املحاكم الوطنية أن توفري املنظمة الدولية لوسائل 
أخرى للتقايض واســتيفاء احلقوق هو رشط للحصانة، وإن كان ذلك يتعارض مع املفهوم املطلق 
هلذه احلصانة كام هي واردة يف اإلتفاقيات الدولية املتعلقة باحلصانة.21 إذ أن املحاكم الوطنية ليست 
حماكم دولية ومهامهتا تقتيض أيضًا محاية حقوق املواطنني والتمسك بقواعدها الدستورية. فقد ذهبت 
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن من واجب املحاكم الوطنية التأكد من توفر الوسائل البديلة 
للتقايض قبل رد القضية باإلستناد إىل احلصانة. وقد رأت املحكمة األوروبية بأن هذا الفحص هو 
رضوري لتأكيد ضامن احلفاظ عىل احلق يف التقايض كام هو وارد يف املادة 6 من اإلتفاقية األوروبية 
حلقوق اإلنســان؛22 كام ذهبت حمكمة التمييز البلجيكيــة أيضا يف عام 2003 إىل تأكيد أمهية توفر 
وسائل بديلة للتقايض هو رشط للحصانة من وجهة نظر القانون الداخيل.23 فاملحاكم يف هذه الدول 
حتــى وإن أقرت بالنتيجة احلصانة للمنظامت الدوليــة إال أهنا يف ذات الوقت عربت ملواطنيها أن 

.. De Brabandere، E.، 2014.  page 456:أنظر يف هذا الشأن املرجع السابق  20
أنظر يف هذا الشأن املرجع السابق  21

 . Ryngaert،   C.، 2010:املرجع السابق  وأنظر أيضًا املرجع السابق  22
  De Brabandere، E.، 2014.  Page 473:أنظر يف هذا الشآن املرجع السابق  23
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حقوقهم مهمة وأن دور املحاكم يف احلفاظ عىل هذه احلقوق وضامهنا هو دور أسايس وأهنا جاهزة 
للتدخل يف حال كان هناك إنتهاك هلذا احلق، فقد رفضت حمكمة التمييز الفرنســية  يف عام 2005 
الدفع باحلصانة الذي تقدم به بنك التنمية اإلفريقي، هو منظمة إقليمية فرنســا عضو غري إقليمي 
فيها، وذلك بعد تقديم دعوى من قبل موظف ســابق يف بنك التنمية اإلفريقي الذي مل يتمكن من 
الوصول إىل املحكمة اإلدارية للمنظمة التي أنشأت بعد فصله، بحجة أن هذه املحكمة ليس لدهيا 
اختصاص بشــأن ادعاءات قامت قبل إنشــائها، وقد اعتربت املحكمة أن منح احلصانة للمنظمة 

يشكل إنكارًا للعدالة وانتهاكًا لقواعد النظام العام الدويل.24
وبالنظــر إىل التجارب الوطنية األخرى للمحاكم يف تناوهلــا لذات املوضوع حمل الطعن  فإن 
املحكمة الدســتورية  مل حتاول التمســك يف  الدور املنوط هبا كمحكمة وطنية تتوىل املوازنة ما بني 
اإللتزامات الدولية املرتتبة عىل الســلطة وما بني محاية حقوق املواطنني املكفولة بالقانون األسايس 
الفلســطيني، فقد اكتفت املحكمة بتقرير احلصانة للمنظمة الدولية وباإلشارة رسيعًا إىل موضوع 
توفر طريقة أخرى للتقايض دون أن تؤسس نفسها عىل توجهات تقوم عىل محاية احلقوق واحلريات.

3. إنفاذ اإلتفاقيات الدولية ومكانتها: 
منح قرار املحكمة الدستورية حمل التعليق اإلتفاقيات الدولية مرتبة تسمو عىل القوانني الداخلية 
الفلســطينية وبام ذلك القانون األسايس، فقد قررت املحكمة "تأكيد سمو اإلتفاقيات الدولية عىل 
الترشيعات الداخلية، بحيث تكتســب قواعد هذه اإلتفاقيات قوة أعىل من الترشيعات الداخلية، 

بام يتواءم مع اهلوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العريب الفلسطيني".
 وقد أســس القرار هذا التوجه عىل عدة اعتبارات قانونية وسياســية كام عرب عنها القرار ذاته، فمن 
الناحية السياســية رأت املحكمة أنه ال بد من أخذ "وضع دولة فلسطني من أهنا تقدم نفسها كدولة تفي 
باإللتزماهتا الدولية، وهذا جزء من كفاحها ونضاهلا القانوين لتجســيد دولة فلســطني كدولة من دول 
العامل املتمدنة، تعمل عىل إحــرتام إلتزاماهتا الدولية". أما من الناحية القانونية فقد اعتربت املحكمة أن 

 Reinisch، A.، 2008. The Immunity of International Organiza-: أنظر يف هذا الشأن املرجع السابق  24
 tions and the Jurisdiction of their Administrative Tribunals. Chinese Journal of International
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كون القانون األسايس قد خال من أي إشارة آلليات إدماج لإلتفاقيات الدولية يف القوانني الداخلية فإن 
"ملا كان الفقه قد جعل من عدم اشرتاط آليات معينة إلدماج وإنزال مقتضيات هذه اإلتفاقيات الدولية 
يف منظومة القوانني الداخلية مســألة تؤكد أن النظام القانوين الــدويل وأن النظام القانوين الداخيل مها 
وحدة واحدة، وهذا ما ينســحب عىل احلالة الدستورية الفلسطينية يف ظل عدم حتديد القانون األسايس 
الفلســطيني هلذه اآلليات"، كام أشارت املحكمة يف معرض تسبيبها للقرار  "أن الفقه والقضاء الدوليني 
قد استقرت عىل مبدأ سمو اإلتفاقيات الدولية عىل الترشيعات الوطنية"، هذا كام أن املحكمة استعانت 
كام أرشنا ســابقًا بفكرة احلصانة الدبلوماســية للخوض يف موضوع القواعد العرفية، فمن هذا املنطلق 
فإن هذا التعليق ســيتناول الطريقة التي تعاملت معها املحكمة مع موضوعي إدماج اإلتفاقيات الدولية 

مكانتها من خالل مناقشة توجهات املحكمة بالنسبة للمسائل األساسية وعىل النحو التايل:
أواًل: يف حماولة للمحكمة لإلجابة عىل التساؤل املتعلق بآليات إنفاذ االتفاقية الدولية يف النظام   -
القانوين الفلســطيني قام القرار بتوصيف النظام الفلسطيني بأنه نظام يقوم عىل وحدة القانون 
الدويل مع القانون الداخيل أي أنه "نظام أحادي". وقد أعطات املحكمة هكذا توصيف لشكل 
النظام الفلســطيني نظرًا خللو القانون األساسى الفلســطيني من أية آليات إلنفاذ اإلتفاقيات 
الدولية. ويف رأي هذا التعليق فإن هذا التوصيف ال يستقيم مع مفهوم النظام األحادي بشكل 
جيد، إذ أن النظام األحادي ال يقوم بأي شكل من األشكال عىل عدم وجود قواعد ترسم طرق 
إبرام املعاهدة واملوافقة عليها وإدخاهلا حيز النفاذ الوطني أو عىل خلو هذا النظام من اإلجراءات 
واملتطلبات اخلاصة باستقبال هذه اإلتفاقيات وحتديد مكانتها، فالفرق ما بني النظام األحادي 
والنظام الثنائي ليس يف أن إحداها يقوم عىل عدم وجود إجراءات إلدماج القوانني واآلخر ليس 
لديه هكذا إجراءات، وإنام األمر مرتبط بتوفر ســامت خمتلفة لطبيعة ونوع اإلجراءات املتخذة 
وعالقتها باإلتفاقية الدولية، وبتوقيت اإلجراءات وبتوقيت وطريقة إنفاذ اإلتفاقيات الدولية، 
فأساس النظامني أهنام ابتداءًا يقومان عىل وجود قواعد دستورية تؤسس إما لإلنفاذ املبارش من 
خالل إدراج اإلتفاقيات يف النظام القانوين الوطني أو تؤكد عىل اإلنفاذ غري املبارش من خالل 
حتويــل اإلتفاقيات إىل قوانني عادية.25  ففي النظام األحــادي هناك جمموعة من اإلجراءات 
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التــي جيب اختاذها لتحقيق إنفاذ اإلتفاقيــات يف القانون الوطني والتي قد تتضمن من ضمن 
مــا تضمنه إمكانية إصدار اإلتفاقيات بقانون كام يف جنوب إفريقيا وهي التي تنتمي إىل النظام 
األحادي.26 أما أســاس النظام الثنائي فهو اإلنفصال ما بني القانون الوطني والقانون الدويل 
بحيــث أن اإلتفاقية تناقش بعد التوقيع عليها من قبل الربملان كام القانون وتصدر كام القانون 
العادي وتفرس وتطبق كام القانون العادي وتلغى وتعدل كام القوانني العادية وهو ما يطلق عليه 
اإلنفاذ غري املبارش لإلتفاقيات.27 أي أهنا متر بعملية ترشيعية كاملة يتم فيها حتويل اإلتفاقية إىل 
قانــون وطني، وبالتايل فال داعي يف النظام الثنائي للتمييز ما بني اتفاقيات قابلة لإلنفاذ املبارش 
وأخرى غري قابلة لإلنفاذ كام أنه ليس هناك من داع لإلســهاب يف موضوع مكانة اإلتفاقيات 
الدولية يف هذا النظام إذ أن اإلتفاقيات الدولية تتجسد يف القوانني العادية، وعادة ما يكون هذا 
النظام ســائدًا يف الدول التي ال تتطلب موافقات سابقة إلبرام اإلتفاقيات.28 النظام األحادي 
يقوم عىل وجود إجراءات متعددة كثرية منها ما هو ســابق ومنها ما هو الحق، وهو يقوم عىل 
ما يمكن أن يســمى إجراءات استقبال اإلتفاقيات الدولية وإدراجها بينام النظام الثنائي  يقوم 
يف كثري من احلاالت عىل فكرة حتويل اإلتفاقيات من خالل عملية ترشيعية إىل قوانني عادية.29

وبناءًا عىل هذا التمييــز ما بني النظامني فإن الدول التي تأخذ بالنظام األحادي تتميز بثالث نتائج   
أو سامت رئيسية؛ األوىل: أن يتطلب الدستور املوافقة املسبقة للربملان حتى يكون للسلطة التنفيذية 
املصادقــة عليها وإبرامها من الناحية الدولية، وعادة ما يكون هناك اســتثناءات ألنواع معينة من 
املعاهدات أو ظروف معينة، فاملكســيك مثاًل تعترب أن كل اإلتفاقيات التي أعطى جملس السيناتور 
عليها موافقة قبل نفاذها تصبح جزء من قانون البالد.30 أما"الدستور الرويس يف املادة 14 قد نص 
عىل أن اإلتفاقيات الدولية لروسيا الفيدرالية هي جزء ال يتجزأ من نظامها القانوين"، وقد اعتربت 

أنظر يف هذا الشأن املرجع السابق  26
أنظر يف هذا الشأن املرجع السابق   27
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املحكمة العليا الروســية بأن ذلك ينطبق فقط عــىل اإلتقاقيات التي حصلت عىل موافقة ترشيعية 
مســبقة.31 أما الســمة الثانية: أن الدول تقوم بالتمييز بني املعاهدات وفقًا لطبيعتها أو موضوعها، 
بحيث تعترب بعض املعاهدات ذاتية التنفيذ، والبعض اآلخر يتطلب الترشيع قبل أن يكون هلا تأثري 
يف القانون الداخيل. الســمة الثالثــة: أنه يف كثري من احلاالت حتى لو مل تتطلب الدســاتري تدخل 
ترشيعي الحق إلنفاذ االتفاقية فإهنا تتطلب إجراءات مثل النرش إلقرار رسيان االتفاقية يف القانون 
الوطني، ومثال عىل ذلك هولندا، فهي تتطلب موافقة ترشيعية ســابقة وتتطلب النرش أيضًا، أما يف 
فرنســا والتشــييل فال بد من نرش اإلتفاقية الدولية بمرسوم رئايس حتي تصبح نافذة بعد أن تكون 
حصلت عىل موافقات برملانية مســبقة وفقًا للامدة 53 من الدستور الفرنيس وعرضت عىل جملس 
الدســتور ملراجعة مواءمتها مع الدستور.32 دستور جنوب إفريقيا أعطى اإلتفاقيات الدولية نفاذًا 
مبارشًا ولكن أيضًا تتطلب إصدارها عىل شــكل قانون أقل مرتبة من القانون العادي الصادر عن 
الربملان.33 ســويرسا وهي املثال الصارخ عىل النظام األحادي تتطلب النرش حتى تتمكن املحاكم 

من إنفاذ اإلتفاقية عىل األفراد كون رشط العلم بالقانون من الرشوط األساسية لنفاذ القانون.34

لعله يمكننا اجلزم  بأنه ال يوجد أية دولة يف العامل ليس لدهيا إجراءات إلنفاذ القوانني ســواء   
كانت هذه اإلجراءات تنتمي ملجموعة املتطلبات التي تؤهلها ألن تكون ضمن النظام األحادي 
أو تلك التي تؤهلها ألن تكون ضمــن النظام الثنائي، أو قد يكون يف النظام القانوين الواحد  
صور من النظامني، فأحيانًا قد يشــرتط الدســتور إجراءات إنفاذ مبارش لبعض اإلتفاقيات 
وقــد يتطلب إجراءات ترشيعية إلتفاقيات أخرى، أما مســألة عدم وجــود إجراءات فهذه 
بالرضورة تثري الكثري من التســاؤالت التي قد تتناىف مع مبادئ أساسية تتعلق بسيادة القانون 
والديمقراطية ومحاية حقوق اإلنســان، لذلك كان أوىل باملحكمة الدستورية أن حتاول رسم 
بعض املعامل واســترشاف بعض القواعد إلدماج القوانني من خالل اللجوء إىل املبادئ العامة 
للقانون الوطني شــأهنا شأن العديد من املامرسات القضائية املقارنة، فحتى لو قامت املحكمة 

أنظر يف هذا الشأن املرجع السابق ص 43-40 وهناك فصل كامل عن املكسيك و آخر عن روسيا.  31
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بتوصيف النظام الفلسطيني بأنه نظام أحادي فإن هذا النظام حتى يكون نظأمًا جيب أن تتوفر 
فيه بعض اإلجراءات التي متكنه من أن يتبلور، وبالتايل املحكمة مل جتب عىل الســؤال املتعلق 
بآليات إنفاذ اإلتفاقيات الدولية يف القانون الفلسطيني وإنام تركت املوضوع مرة أخرى عرضة 
الحتامالت متعددة، لذلك فكل حماوالت املحكمة للقول بأن اإلتفاقيات الدولية قابلة لإلنفاذ 

املبارش ال يمكن أن تستقيم دون وجود أليات إلدراج القوانني واستقباهلا.  

ثانيًا: منحت اإلتفاقية السمو لإلتفاقيات الدولية عىل الترشيعات الداخلية مستعينة بأن الفقة   -
والقضاء الدويل قد اســتقر عىل مبدأ الســمو، إال أن املحكمة يف ذلك كانت تنظر للموضوع 
من وجهة نظر القانون الدويل وليس من وجهة نظر القانون الوطني، فكام هي احلال بالنســبة 
ملبادئ إدراج املعاهدات واإلتفاقيات يف النظام الوطني فإن منظور القانون الوطني والقواعد 
الدستورية فيه هي التي ينبغي هلا أن حتدد املكانة التي للمعاهدات الدولية يف القانون الوطني 
وليس العكس.35  فصحيح ما ذهبت إليه املحكمة من ســمو لإلتفاقيات الدولية من منظور 

القانون الدويل ولكن هذا ليس صحيحًا من منظور القانون الوطني.36

فاألنظمة املقارنة ليس لدهيا موقف واحد إجتاه سمو اإلتفاقيات الدولية خاصة وأن موضوع   
السمو مرتبط كذلك بموضوع آليات إنفاذ اإلتفاقيات الدولية، إال أن احلالة األعم واألشمل 
هــي أن مكانة اإلتفاقيات الدولية تقع يف مرتبة أدنى من مرتبة القواعد الدســتورية،37 وتتبع 

الدول مناهج  خمتلفة بشأن هذه النقطة فبعضها يقوم:

بإعطاء السمو للمعاهدة عىل مجيع القوانني العادية، وعىل ذلك توضح املادة 55 من الدستور   
الفرنيس "ترسي  اإلتفاقيات التي صدقت أو متت املوافقة عليها حسب األصول، بعد نرشها، 
وتســمو عىل قوانني الربملان، رهنا فيام يتعلق بكل اتفاق أو معاهدة، بتطبيقها من قبل الطرف 
اآلخر". وللمكســيك هنج بديل حيقق نفس النتيجــة، وعماًل بقرار صادر عن املحكمة العليا 
يف عام 1999، تعمل املعاهدات املكســيكية والقوانــني اإلحتادية باعتبارها أنواعًا خمتلفة من 
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الصكوك القانونية التي ال يمكن أن تلغي بعضها البعض؛ ومع ذلك، يف حالة تنظيمهام لنفس 
املوضوع، سوف تسود املعاهدة كقاعدة خاصة.38

بإعطاء الســمو للقوانني العادية عــىل اإلتفاقيات، ومثال عىل ذلك جنــوب إفريقيا إذ يعترب   
الدستور أن اإلتفاقية هلا قيمة أدنى من الدستور ومن القوانني الصادرة من الربملان وذلك ألن 
اإلجراءات املطلوبة لنفاذها أقل مــن القوانني العادية، وبالرغم من إهنا تصدر بقانون ولكن 

خمتلف عن القانون العادي.39

إعطاء ذات القيمة القانونية للقوانني العاديــة ولإلتفاقيات، فالدول التي أعطت اإلتفاقيات   
الدولية ذات القيمة التي للقوانني العادية وهي الدول التي تتطلب القواعد الدســتورية فيها 
أن تدرجهــا يف القانون الوطني من خالل اصدارها بقانــون أو تلك التي تتطلب حتويلها إىل 
قانــون وطني كام هو احلال يف األنظمة التي ال تأخذ باإلنفــاذ املبارش، ويف حال التعارض ما 
بني االتفاقية والقانون فإن القواعد العامة مثل أن االتفاقية تســمو عىل القوانني التي تتعلق هبا 

والسابقة هلا تستعمل لرتجيح األولوية يف التطبيق.40

إن املقاربات الدستورية املختلفة وجتارهبا يف عالقتها باإلتفاقيات الدولية عادة ما تؤكد توجهات   
تســعى إىل التعامل بإجيابية مع املتطلبات الدولية إال أهنا تثبت أيضًا متســكها بســمو قواعدها 
الدســتورية وعدم تنازهلا عن هذا الســمو.41 بالنظر إىل التجارب املقارنة فإن التوجه الذي تبنته 
املحكمة الدســتورية بإجتاه إقرار السمو لإلتفاقيات الدولية سواء ما كان منها يتعلق بالسمو عىل 
الترشيعات العادية أو القانون األسايس ال يستند إىل أساس  قانوين يف النظام القانوين الفلسطيني، 
فــال يوجد ما يمكن اإلرتكان عليه لعمل ذلك ومــن دون أن تقوم املحكمة مثاًل بتطلب بعض 
اإلجراءات حتى تستطيع تأســيس املكانة وفقًا آلليات اإلنفاذ، فمكانة اإلتفاقيات مرتبط بنوع 
اإلجراءات التي يتطلبها النظام القانوين وقواعده الدستورية فإذا ما كانت هذه املتطلبات موازية 
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ملتطلبات القانون العادي كانت مكانــة اإلتفاقية موازية للقانون العادي أما إذا كانت املتطلبات 
أكثــر القانون العادي فعادة ما تأخذ هذه اإلتفاقيــات مكانة أعىل من القانون العادي، إال أنه يف 
كل األحوال فالدول تلتزم باتفاقياهتا الدولية ولكن حترتم قواعدها الدســتورية وال تتخىل عنها، 
لذلك كله فقد كان أوىل باملحكمة أن تتبنى ســندًا للقواعــد العامة بعض اإلجراءات ايل تتعلق 
بإنفاذ اإلتفاقيات بحيث متكنها هذه القواعد من حتديد مكانة لإلتفاقيات الدولية من خالل نوع 
اإلجراءات املطلوبة وموقعها يف النظام، فكون املحكمة مل تعالج آليات اإلنفاذ فإهنا التســتطيع 
معاجلة موضوع املكانة، هذا مع العلم  أن توجه املحكمة الدســتورية  قد أثار النقد عىل أصعدة 
وجوانب شكل فيها قبول الطعن ابتداءًا والقرار الصادر يف النهاية جتاوز لإلختصاصات املمنوحة 
للمحكمة وتعدي عىل صالحيات السلطات األخرى والقانون األسايس.42  فالقرار خروجًا عىل 
اإلختصاصات املمنوحة للمحكمة ينشأ قاعدة قانونية دستورية، ويعطي اإلتفاقيات الدولية مكانة 
أعىل من القانون األسايس الذي من املفرتض عىل املحكمة محايته وتطبيق قواعده دون أن يكون 
لدهيا أي  سند قانوين لذلك.43  كام أن ما قامت املحكمة باإلستناد إليه وبشكل غري مدروس هو 
قواعد القانون الدويل والتي تعطي ذاهتا السمو عىل القانون الوطني وليس قواعد القانون الوطني 

التي ينبغي هلا أن حتدد املكانة التي للمعاهدات الدولية يف القانون الوطني.  

ثالثًا: إستعانت املحكمة الدستورية للتخفيف من القيمة املطلقة التي منحتها لإلتفاقيات الدولية بام   -
أسمته "بام يتواءم مع اهلوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العريب الفلسطيني". هو ما يعتقد بأنه 
استعارة من النظام القانوين املغريب، إذ يبدو من توجه املحكمة بأهنا ختشى من بعض األمور الواردة 
يف اإلتفاقيات الدولية وحتاول أن تضع إمكانيات لعدم إنفاذها. فبعد أن أطلقت العنان لإلتفاقيات 
الدولية دون أســاس قانوين وبخروج عن قواعد اإلختصــاص، قامت بتحجيم هذه اإلتفاقيات 
باإلستعانة بمفاهيم ذات معاين فضفاضة حتتمل عده صور وترتك املسألة عرضة لتجاذبات سياسية 
واجتامعية خمتلفة ومتغرية وغري قابلة للضبط أو التوقع، وأكثر ما يثري املخاوف يف موضوع املواءمة 

بخصوص  الدستورية  املحكمة  حكم  حول  موقف  "ورقة  الدستوري.  القانون  وحدة  بريزيت،  جامعة   42
رقم  القانونية  للدراسات  بريزيت  أوراق  الفلسطيني". سلسلة  القانوين  النظام  يف  الدولية  اإلتفاقيات  مكانة 

12/2017، فلسطني: بريزيت. كانون أول، 2017.
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مع اهلوية الوطنية والدينية والثقافية هو التساؤل عن ملن ستكون السلطة والصالحية يف توصيف 
اإلتفاقية أو أحد بنودها بأنه يتواءم مع هذه اهلوية الوطنية والدينية والثقافية أوال يتواءم، بمعني من 
هي اجلهة أو السلطة أو األشخاص الذين سيكونون خمولني بتحديد التعارض ما بني هذه املفاهيم 
الفضفاضة وما بني اإلتفاقيات الدولية، ولعل هذا اإلشرتاط منصب يف األساس نحو اإلتفاقيات 
التــي تتعلق بحقوق اإلنســان، بمعنى أن املحكمة عىل عكس التوجه الذي أخذته فلســطني يف 
اإلنضامم إىل اإلتفاقيات الدولية دون حتفظ قد قامت بخلق آليات للتحفظ واستبعاد بعض القواعد 
دون أي سند قانوين وأخضعت مسألة حتديد هذه اآلليات للمجهول من األشخاص والسلطات 
واإلعتبارات، ومــع أن املتتبع لقرار املحكمة يرصد يف طريقة تعامل املحكمة مع مواضيع القرار 
رغبة شــديدة يف تدعيم موقف أن اإلتفاقيات الدولية قابلة لإلنفاذ يف النظام القانوين الفلسطيني 
إال أن املتتبــع أيضًا ال يرصد توجهات أو هنج لدى املحكمة يف تدعيم مناهج حقوق اإلنســان، 
فاملحكمة يف تســبيبها ويف طريقة تعاملها مع احلصانة مل تتبنى موقف يدعم موضوع حق التقايض 
وإنام كانت جمتهدة يف تقرير احلصانة، ويف موقفها من مكانة اإلتفاقيات الدولية تأيت هذه العبارات 
الفضافة لتجسد هذه الرؤية إذ تتجىل فيها صوريت اإلقرار بالسمو واستبعاد التطبيق كحالة وحدة 

ذات معنى واحد ال يعطي أمهية لفهم القانون من منظور احلقوق واحلريات. 

باخلالصــة يمكننا القول إن هذا القرار حيمل يف طياته من التنقاضات واألخطاء والتوجهات   
والتجــاوز يف الصالحيات ما ال يمكنه البتة من أن يكون حجر أســاس لبناء نظام يقوم عىل 
استرشاف رؤى وحلول للتساؤالت املطروحة فيام يتعلق بموضوع اإلتفاقيات الدولية وإنفاذها 
ومكانتها يف القانون الفلسطيني، وإنام عىل العكس من ذلك فإن هذا القرار سيشكل وصفة لنهج 
ال يقوم عىل أســس واضحة ومدروسة إلنفاذ اإلتفاقيات الدولية كام أنه ال يؤسس لتوجهات 
تســعى إىل تبني مفاهيم حقوق اإلنسان تســتوعبها، فلم جتتهد املحكمة ال من خالل تسبيبها 
لقرارها وال من خالل احلكم النهائي أن تتعامل مع حقوق األفراد أو أن تؤسس لألخذ هبكذا 
حقوق، بل عىل العكس متامًا قامت بإصدار حكم جل إهتاممه هو إجياد آلية الســتبعاد تطبيق 
احلقوق بحجة أهنا ال تتواءم مع اهلوية الوطنية والدينية والثقافية للشــعب العريب الفلسطيني، 
وهو أمر قد يعطي صالحيات يف اســتبعاد إنفاذ قواعد حقوق اإلنســان جلهات متعددة، ويف 

ذات الوقت يؤسس لنفاذ أخرى قد تشكل إنتهاك حلقوق اإلنسان.   
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ضوابط اتصال املحكمة الدستورية العليا عن طريق اإلحالة من حمكمة املوضوع

تعليق عىل حكم  املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 
ىف الطعن رقم 4 لسنة 2017 املقيد برقم 12 لسنة 2 قضائية "دستورية"

املستشار الدكتور عبد العزيز حممد ساملان
نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية/ مرص 

موجز الوقائع: اتصلت املحكمة الدستورية العليا بالدعوى التي صدر فيها احلكم حمل التعليق 
بطريق اإلحالة من حمكمة صلح جنني بقرارها الصادر بجلسة 2017/3/28، يف الدعوى احلقوقية 
رقم 487 لسنة 2016، حيث قررت وقف السري يف الدعوى وإحالة األوراق إىل املحكمة الدستورية 
العليا، للفصل يف املسألة الدستورية املتعلقة، بتحديد مرتبة اإلتفاقية الدولية املصادق عليها بالنسبة 
للترشيعات الداخلية الفلســطينية، مع بيان آليات نفاذها يف القانون الداخيل الفلسطيني لتكسب 
صفة اإللزام، وحيث أن تطبيق اإلتفاقية الدولية يف هذا النزاع ال ســيام اتفاقية املقر لســنة 1996، 
دون قواعد القانون الداخيل، قد يثري الشــبهة بمخالفة دســتورية لنص املــادة )30( من القانون 

األسايس الفلسطيني.
ويرى حكم اإلحالة "بحســب ما أورده احلكم حمــل التعليق " أن ما أثارته اجلهة املدعى 
عليها من متتعها باحلصانة وفًقا ملا كانت دولة فلسطني قد وقعت اتفاقية املقر رئاسة يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة بتاريخ 1996/7/5، وما تبعها من مذكرات تفســريية بني السيد وزير 
اخلارجية الفســطينى والســيد املفوض العام لألونروا، يتم بموجبها تأكيد احلصانة للجهة 
املدعى عليها ســند التفاقية املقر لســنة 1996، وأحكام اتفاقية 1946 املتعلقة بامتيازات 

وحصانات األمم املتحدة.
وخلص إىل أن الفصل يف املسألة الدستورية )أو الفصل يف الدفع كام ورد باحلكم حمل التعليق( 
يســتدعي بيان مرتبة اإلتفاقية الدولية بالنسبة للترشيع الداخيل الفلسطيني، وأي القواعد الواجبة 
التطبيق يف النزاع املعروض عىل هذه املحكمة حال التعارض بني أحكام اإلتفاقية الدولية والقانون 

الداخيل الفسطيني. 
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وبعد أن تداولت الدعوى باجللســات حكمت بجلســة 2017/11/19، تقرر األغلبية  يف 
املسألة الدســتورية موضوع اإلحالة بتأكيد ســمو اإلتفاقيات الدولية عىل الترشيعات الداخلية، 
بحيث تكتســب قواعد هذه اإلتفاقيــات قوة أعىل من الترشيعات الداخلية بــام يتوائم مع اهلوية 
الوطنية والدينية والثقافية للشعب العريب الفلسطيني، مع متتع األمم املتحدة ومؤسساهتا باحلصانة 

من اإلجراءات القضائية الوطنية.
مع وجود رأي خمالف للمستشار فواز صايمة خلص فيه إىل التأكيد عىل سمو اإلتفاقيات الدولية 
عىل الترشيعات الداخلية بام ال خيالف قواعد القانون األســايس الفلسطيني بحيث تكتسب قواعد 
اإلتفاقيات الدولية قوة أعىل من قواعد الترشيعات العادية وأدنى من الدستور )القانون األسايس(.

وهـذا هــو احلكـم حمل التعليـق
يثري هذا احلكم العديد من املســائل الدســتورية اهلامة والتي تنرصف إىل أساسيات يف الرقابة 
الدســتورية ال بد أن نعرج عليها يف ضوء طرق اتصال القضاء الدســتوري الفلسطيني بالدعوى 
الدستورية والتى حددهتا حرًصا املادة )27( من قانون املحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 
رقم 3 لســنة 2006، وأن لكل طريقة من هذه الطرق ضوابط وإجراءات  يتعني مراعاهتا، وبصفة 
خاصة اإلحالة من حمكمة املوضوع، والتى تأيت يف مقدمتها، وضوح املســألة الدســتورية املحالة، 
و حتديدها وعدم غموضها حتى تســتطيع املحكمة الدســتورية العليا أن تقف عىل رشوط قبول 
الدعوى، وخاصة "رشط املصلحة الشــخصية املبارشة" وما إذا كان يمكن قبول املصلحة النظرية 
التي ال يرجى من ورائها منفعة حمددة وإنام تعبري عن قيم مثالية، أو جمرد تقرير حكم الدســتور يف 
مســألة معينة. وهل يمكن قبول الدعوى التقريرية يف النظام الدستوري الفلسطيني وغري ذلك من 

املسائل اهلامة، وهل جيوز يف هذا النظام أن يصدر القضاء الدستوري آراء استشارية أو فتاوى؟.
ونكتفى يف هذا التعليق بإبراز أربعة مسائل:

ضوابط اإلحالة.  .1
املصلحة النظرية ال تكفي.  .2

احلكم التقرير ومدى جواز إصداره يف النظام الدستوري الفلسطيني.  .3
جهة الرقابة ال جيوز هلا إصدار آراء استشارية.  .4
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أواًل: ضوابـــــط اإلحالـــة:
جيري نص املادة )27( من قانون املحكمة الدســتورية العليا الفلســطينية رقم 3 لسنة 2006 

عىل أن: 
"تتوىل املحكمة الرقابة القضائية عىل الدستورية عىل الوجه التايل:

بطريق الدعوى األصلية املبارشة التي يقيمها الشــخص املترضر أمام املحكمة استنادًا إىل   .1
أحكام املادة )24( من هذا القانون.

إذا تراءى إلحدى املحاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى   .2
عدم دســتورية نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار الزم للفصل يف النزاع، 
أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغري رســوم إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل يف 

املسألة الدستورية.
....................  .3
....................  .4

وجيري نص املادة )28( من ذات القانون عىل أن "جيب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إىل 
املحكمة أو الئحة الدعوى املرفوعة إليها وفقًا حلكم املادة الســابقة بيان النص الترشيعي املطعون 

بعدم دستوريته والنص الدستوري املدعى بمخالفته وأوجه املخالفة".
واملستفاد من هذين النصني أن اإلحالة من حمكمة املوضوع هو أحد أهم طرق اتصال املحكمة 

الدستورية العليا بالدعوى.
ولكى يكون هذا اإلتصال صحيًحا موافًقا للقانون.

ال بد أن تتوافر عدة ضوابط يف حكم أو قرار اإلحالة لعل أمهها:

1.   عـدم التجهيل بحكم اإلحالة:
حددت املادة )30( من قانون املحكمة الدســتورية العليا املرصية والتي يقابلها نص املادة )28( من   
قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية البيانات الواجب توافرها يف قرار اإلحالة فقد نصت عىل:

"جيب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إىل املحكمة الدســتورية العليا أو صحيفة الدعوى   

املرفوعة إليها وفًقا حلكم املادة الســابق بيان النص الترشيعي املطعون بعدم دستوريته والنص 
الدستوري املدعى بمخالفته وأوجه املخالفة".



أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها

38

فاحلد األدنى ملا جيب توافره يف قرار اإلحالة الصادر من حمكمة املوضوع هو بيان النص الترشيعي   
املشكوك يف دستوريته، والنص الدستوري املدعى خمالفته، فضاًل عن أوجه املخالفة كام أرتآها 

قايض املوضوع الذى أحال املسألة الدستورية.

ولقد ختففت املحكمة الدســتورية العليا كثرًيا من تطلب هذه الشكلية واكتفت بمجرد حتقق   
الشــكلية للغرض املبتغى منها وال تقيض بالتجهيل لقــرار اإلحالة أو لصحيفة الدعوى، إال 
إذا كانــت البيانات قد غمضت فعاًل، بام حيول عقاًل دون جتليتها، فإن كان يف اإلمكان جتليتها 
وإيضاحها من خالل الرباط املنطقي للوقائع وما قصده الطاعن حًقا من إثارة أمر الدستورية، 

فإن القرار أو الصحيفة تكون من الوضوح بام يكفي لقبوهلا.

وقد أكدت املحكمة الدســتورية العليا عىل هذه املعاين مجيعها بقوهلا "حيث أن الوقائع -عىل   
ما يبني من صحيفة الدعوى وسائر األوراق- تتحصل يف أن املدعية كانت قد أقامت بطريق 
اإلدعاء املبارش، الدعوى رقم 1465 لسنة 1995 جنح األربعني ضد السيد/ السيد إبراهيم 
طه املوظف بمديرية الشــؤون الصحية بمحافظة السويس -املدعى عليه األول يف الدعوى 
املاثلة- طالبة احلكم عليه بأقىص العقوبة املقررة باملادة )302( من قانون العقوبات عن جريمة 
القذف العلني، مع إلزامه بأن يؤدى هلا تعويضًا مؤقتًا قدره مخسامئة جنيه وواحدًا واملرصوفات 
ومقابل أتعاب املحاماة. وبجلسة 1995/7/2 دفع احلارض عن املدعية أمام حمكمة املوضوع 
بعدم دســتورية املادة )232( من قانون اإلجراءات اجلنائية، وذلك فيام نصت عليه من عدم 
جــواز حتريك الدعوى اجلنائية ضد موظف أو مســتخدم عام أو أحد رجال الضبط جلريمة 
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وإذ قدرت حمكمة املوضوع جدية هذا الدفع، وقررت 
تأجيل نظر الدعوى إىل جلســة 1995/8/6 لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدســتورية، فقد 

أقامت املدعية الدعوى املاثلة.

وحيث أن هيئة قضايا الدولة دفعت هذه الدعوى بعدم قبوهلا، تأسيســًا عىل أن املدعية مل تبني   
أمام حمكمة املوضوع النصوص الدستورية املدعى خمالفتها، ومناحي اخلروج عليها. فضاًل عن 
أن إرجاء حمكمة املوضوع الفصل يف اجلنحة املرفوعة إليها بطريق اإلدعاء املبارش، إىل أن تقدم 

املدعية ما يفيد الطعن بعدم الدستورية، ال يدل عىل ترصحيها هلا برفع دعواها الدستورية.
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وحيث أن هذا الدفع مردود أواًل بأن ما نصت عليه املادة )30( من قانون املحكمة الدستورية   
العليا، من أن القرار الصادر عن حمكمة املوضوع بإحالة مســألة دســتورية بذاهتا إىل هذه 
املحكمــة للفصل يف مطابقة النصوص القانونية التي تثريها للدســتور أو خروجها عليه، 
وكذلك صحيفة الدعوى الدستورية التي يرفعها إليها خصم للفصل يف بطالن النصوص 
القانونيــة املطعون عليها أو صحتهــا، يتعني أن يتضمنا بيان النصــوص القانونية املدعى 
خمالفتها للدستور ومواقع بطالهنا، إنام تغيا أال يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويني 
عىل التجهيل باملســائل الدستورية التي تدعى هذه املحكمة للفصل فيها، ضامنًا لتحديدها 
حتديدًا كافيًا يبلور مضموهنا ونطاقها، فال تثري -بامهيتها أو مداها- خفاء حيول دون إعداد 
ذوي الشــأن مجيعًا -ومن بينهم احلكومة- لدفاعهم بأوجهه املختلفة خالل املواعيد التي 
حددهتا املادة )37( من قانون املحكمة الدستورية العليا، بل يكون بياهنا الزمًا ملبارشة هيئة 
املفوضني -بعد انقضاء هذه املواعيد- ملهامها يف شأن حتضري جوانبها، ثم إبدائها رأيًا حمايدًا 
فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون بشأهنا. ومردود ثانيًا بأن كل شكلية - ولو كانت 
جوهرية فرضها املرشع ملصلحة عامة حتى ينتظم التداعى وفقًا حلكمها - ال جيوز فصلها عن 
دواعيها، وإال كان القول هبا إغراقًا يف التقيد بضوابطها، وإنحرافًا عن مقاصدها. ومردود 
ثالثًا بأن التجهيل باملسائل الدستورية يفرتض أن يكون بياهنا قد غمض فعاًل بام حيول عقاًل 
دون جتليتهــا، فإذا كان إعامل النظر يف شــأهنا - ومن خالل الرباط املنطقى للوقائع املؤدية 
إليها - يفصح عن حقيقتها، وما قصد إليه الطاعن حقًا من إثارهتا، فإن القول بمخالفة نص 
املادة )30( املشار إليها، يكون لغوًا. ومردود رابعًا بأن املادة )232( من قانون اإلجراءات 
اجلنائية - املطعون عليها - هي التي حتول بذاهتا دون مبارشة املدعى باحلقوق املدنية للحق 
يف اإلدعاء املبارش، فإذا عيبتها املدعية يف الدعوى املاثلة ناعية عليها خمالفتها للدســتور، مع 
ســكوهتا عن تبيان مداخل بطالهنا، وكان استظهارها ممكنًا من خالل محل النص املطعون 
فيــه عىل صور العوار التي يرتبط منطقيًا هبــا، وكان ثابتًا كذلك أن املضار التي أحلقها هذا 
النص هبا تتمثل يف حرماهنا من حق اإلدعاء املبارش املكفول لغريها، فإن مواقع البطالن يف 
ذلك النص تتحدد عىل أســاس إهداره مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون، وإنكاره حلقها 

يف اللجوء لقاضيها الطبيعى، باملخالفة للامدتني )40، 68( من الدستور. 
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حيث أن تقدير حمكمة املوضوع جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوين الزم للفصل يف النزاع   
املعروض عليها، ال يتعمق املســائل الدســتورية التي يثريها هذا النزاع، وال يعترب فصاًل فيها 
بقضاء قطعي، بل يعود األمر يف شأهنا إىل املحكمة الدستورية العليا لتزن وفقًا ملقاييسها جوهر 
املطاعن الدستورية وأبعادها، حتديدًا لصحتها أو فسادها، وإذ تفصل حمكمة املوضوع يف دفع 
مثار أمامها بعدم دســتورية نص يف قانون أو الئحــة، فإن قرارها يف هذا الصدد إما أن يكون 
رصحيًا أو مستفادًا ضمنًا من عيون األوراق، ويعترب قرارًا ضمنيًا بقبول الدفع، إرجاء الفصل 

يف النزاع املوضوعي إىل أن تقدم املدعية ما يدل عىل رفع دعواها الدستورية"44. 

يلزم أن يتحقق القايض -قبل اإلحالة- أن النص الذي ثار الشك حوله يف خمالفته للدستور الزًما   .2
للفصــل يف الدعوى املوضوعية، فإذا كانت الدعوى املطروحة ال حيكمها هذا النص، وبالتايل 
ليس الزًما للفصــل يف موضوعها، فال يكون ملحكمة املوضوع أن تعطل الفصل يف الدعوى 

وحتيل األوراق إىل املحكمة الدستورية العليا.

واالســتيثاق والتحقق من أن النص الترشيعي أو الالئحي حمل اإلحالة الزم الفصل يف النزاع   
املوضوعي أو غري الزم مرجعه إىل حمكمة املوضوع ذاهتا حتت رقابة املحكمة الدستورية العليا 

إذ أن هذه املحكمة تراقب هذا الضابط من خالل حتققها من توافر املصلحة.

فإذا وجدت املحكمة الدستورية أن النص املحال ال حيقق ألي من طريف التداعي املوضوعي   
أية فائدة وال يغري من املركز القانوين ألهيام بعد الفصل يف الدعوى الدســتورية، عام كان عليه 

قبلها، فإنه لن يكون بطبيعة احلال الزًما للفصل يف الدعوى املوضوعية 45.

وقد أكدت عىل ذلك املحكمة الدستورية العليا بقوهلا "1 - وحيث أن الوقائع "حسبام يتبني من   
حكم اإلحالة وسائر األوراق" تتحصل يف أن املدعي كان قد أقام الدعوى رقم 10308 لسنة 
57 قضائية أمام حمكمة القضاء اإلداري طالبًا احلكم أواًل: بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العايل 
رقم 2087 الصادر بتاريخ 2002/12/3 املتضمن وقف قبول طالب جدد بكلية الصيدلة 

احلكم يف القضية رقم 47 لسنة 7 قضائية "دستورية" - جلسة 1997/1/4.  44
التقايض وطرق حتريك الدعوى الدستورية"، بحث منشور  " احلق يف  املستشار الدكتور عبد العزيز ساملان،   45

بمجلة الدستورية، السنة الثامنة، العدد الثامن عرش، أكتوبر 2010.
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بجامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا يف العام اجلامعي 2004/2003، وىف املوضوع بإلغائه، 
ثانيًا: بوقف تنفيذ قرار جملس اجلامعات اخلاصة املبلغ إليه يف 2003/1/19 بفرض رسم قدره 
%1 من جمموع دخل اجلامعة لصالح صندوق التعليم اجلامعي، وىف املوضوع بإلغائه وإذ ارتأت 
املحكمة أن القرارين موضوع الدعوى قد صدرا اســتنادًا إىل مواد الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم 101 لسنة 1992 والتي استحدثت أحكامًا خال منها القانون الذى صدرت تنفيذًا له بام 
يصمها بشــبهة عدم الدستورية فقد أحالت الدعوى للفصل يف دستورية املواد )1، 25، 26، 

27( من الالئحة املشار إليها.

وحيث أنه يشــرتط لقبول الدعوى الدســتورية "عىل ما جرى به قضاء هــذه املحكمة- توافر   
املصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل يف املسألة الدستورية الزمًا للفصل يف الطلبات املرتبطة 
هبا واملطروحة عىل حمكمة املوضوع. ويتحــدد مفهوم هذا الرشط باجتامع عنرصين األول: أن 
يقوم الدليل عىل أن رضرًا واقعيًا قد حلق باملدعي والثاين: أن يكون هذا الرضر عائدًا إىل النص 
املطعون عليه، واملحكمة الدســتورية العليا وحدها هي التــي تتحرى توافر رشط املصلحة يف 
الدعوى املقامة أمامها أو املحالة إليها للتثبت من رشوط قبوهلا. وال تالزم بني اإلحالة من حمكمة 
املوضوع وتوافر هذه املصلحة، فإذا مل يكن للفصل يف دستورية النصوص التي ثارت بشأهنا شبهة 
عدم الدستورية لدى حمكمة املوضوع انعكاس عىل النزاع املوضوعي، فإن الدعوى الدستورية 
تكون غري مقبولة. وبذلك وحده يتحدد نطاق الدعوى الدســتورية إال أن هذا النطاق قد يتسع 
ليشمل النصوص التي أضري املدعى من جراء تطبيقها عليه -ولو مل يتضمنها قرار اإلحالة- إذا 
كان فصلها عن النصوص التي انصبت عليها اإلحالة متعذرًا، وكان ضمها إليها كافاًل األغراض 
التي توخاها املدعي بدعواه املوضوعية ومن ثم الدعوى الدستورية، فال حتمل إال عىل مقاصده، 
وال تتحقق مصلحته الشخصية بعيدًا عنها. ملا كان ذلك، وكانت الدعوى حمالة للفصل يف دستورية 
املواد )1، 25، 26، 27( من قرار رئيس اجلمهورية رقم 219 لســنة 2002، وإذ كانت املادة 
(25( ختول الوزير املختص بعد العرض عىل جملس اجلامعات اخلاصة غلق اجلامعة يف حالة بدء 
الدراسة قبل صدور ترصيح بذلك وهو ما خيرج عن نطاق الدعوى املوضوعية، ويتعني من ثم 
اإلستجابة هليئة قضايا الدولة بعدم قبول هذا الشق من الدعوى، كام أنه ولئن كانت املادة )27) 
تتعلــق بمطالبة اجلامعة بحصتها يف متويل صندوق التعليــم اجلامعي اخلاص موضوع الطلب 
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الثــاين يف الدعوى املوضوعية، إال أنه -قد جاء النص مقررًا أن من بني ما تتكون منه موارد هذا 
الصندوق إســهامات اجلامعة، دون إلزام بذلك بام يكون معه هذا اإلسهام اختياريًا تنتفي معه 
مصلحــة اجلامعة يف الطعن عىل هذا النص بحيــث يضحى غري مقبول أيضًا- وإذ كان ما تقدم 
فإن نطاق الدعوى يغدو قارصًا عىل نص املادتني )1 و26( من املواد املحالة هبا الدعوى، إال أنه 
يمتد أيضًا ليشمل املادة )17( من القرار اجلمهوري ذاته والتي تنص عىل وجوب التزام اجلامعة 
باحلد األدنى الذى يضعه جملس اجلامعــات اخلاصة، وإال تعرضت للجزاء الذى أوردته املادة 

(26( املطعون عليها، إذ بذلك وحده تتحقق الغاية واملصلحة يف الدعوى"46.

أن يتحقــق القايض "قبــل اإلحالة" أن النص املراد إحالته مما يدخــل يف اإلختصاص الوالئي   .2
للمحكمة الدستورية العليا، وبصفة خاصة إذا كنا بصدد نص الئحي فيلزم أن يتحقق من أن 

جمال رسيان الالئحة يدخل يف نطاق القانون العام وخيرج عن جمال نطاق القانون اخلاص.

أن تتحقــق حمكمة املوضوع من أن النص املبتغى إحالته مل يصدر فيه قضاء موضوعي عىل املحكمة   .3
الدستورية العليا، واملقصود بالقضاء املوضوعي، احلكم الصادر بعدم الدستورية أو برفض الدعوى.

فال حمل لإلحالة إذا كان النص املراد إحالته صدر فيه قضاء من املحكمة الدستورية العليا، ألن   
النص ال يطعن عليه بالدستورية مرتني، فضاًل عن أن القضاء الصادر يف الدعاوى الدستورية 
ملزم للكافة، ويســتفيد منه كافة من هم يف ذات املركز القانوين الذى ينظمه النص، فال يكون 

ثمة مدعاة لتكرار الطعن.

أن يتحقــق قايض املوضوع من أن الدعوى املوضوعية لن يمكن الفصل فيها بدون الفصل يف   .4
دستورية النص حمل اإلحالة. فإن وجد حاًل آخر يمكن عن طريقه الفصل يف الدعوى املوضوعية 

دون التعرض ألمر الدستورية تعني اللجوء إىل هذا احلل وعدم التعرض للدستورية.

غري مقيدة بميعاد حمدد، وهنا جتدر اإلشــارة إىل أن قايض املوضوع غري مقيد بأي موعد لكي   .5
حييل األوراق إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل يف دستورية نص ثار شك حول دستوريته، 
يف حني أن طريقة الدفع فاملحكمة وذوي الشأن، واملحكمة الدستورية العليا مجيعهم مقيدون 

بموعد حمدد هو ثالثة أشهر كحد أقىص.

احلكم الصادر يف الدعوى رقم 283 لسنة 25 قضائية "دستورية " - جلسة 2008/2/3.  46
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إذا قدر قايض املوضوع وحتقق من تواجد الضوابط السابقة، وأن النص حييط به شك معقول   .6
حول دستوريته، تعني عىل القايض أن يصدر حكًم أو قراًرا يكون قاطع الداللة عىل انعقاد إرادته 

يف أن يعرض هذا النص عىل املحكمة الدستورية العليا، بحيث يكون نًصا حمدًدا واضًحا.

اإلحالة يمكن أن تتم بحكم ويمكن أن تتم بقرار. وقد أكدت املحكمة الدســتورية العليا عىل   .7
أن اإلحالة صحيحة سواء متت بحكم أو بقرار.

ويف ذلك تؤكد املحكمة أن: "وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 241 لســنة 26   
قضائية دستورية، بزعم صدور اإلحالة بقرار وليس بحكم من حمكمة املوضوع، وأن هذا القرار 
شــابه التجهيل باملسائل الدســتورية املطروحة، فهذا الدفع مردود بأن املادة )30( من قانون 
املحكمة مل تتطلب صدور اإلحالة بحكم بل عىل العكس من ذلك استخدمت يف متنها عبارة 
"القرار الصادر باإلحالة" وقد تضمن قرار حمكمة املوضوع يف الدعوى املاثلة اإلشــارة إىل أن 
نص املادة )68( من قانون املحاماة )النص الطعني يف الدعويني املاثلتني( يتضمن قيودًا ترهق 
احلق يف التقايض وتنتقصه من أطرافه باملخالفة لنصوص املواد )8، 40، 68( من الدســتور، 

ومن ثم يغدو الدفع بالتجهيل غري قائم عىل أساس"47.

سلطة قايض املوضوع يف حالة ختاذل من دفع بعدم الدستورية ومل يرفع دعواه، فإذا دفع خصم   .8
بعدم دستورية نص ما، وقدرت حمكمة املوضوع جدية هذا الدفع، ورصحت ملن أبداه بإقامة 
الدعوى الدســتورية خالل أجل حددته، ثم مىض األجل ومل يرفع صاحب الشــأن الدعوى 
بــام يعد معه الدفع كأن مل يكن، فهل يملك قايض املوضوع بداًل من املىض يف نظر الدعوى أن 

يوقفها وحييل األوراق إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل يف دستورية ذات النص؟

ليس ثمة ما يمنع قايض املوضوع إذا ما توافرت أمامه سائر الرشوط والضوابط السالف ذكرها   
متى رأى أن النص الزم الفصل يف الدعوى املوضوعية.

اإلحالة تكون بإرسال األوراق إىل املحكمة الدستورية العليا بغري رسوم، فإذا كان القايض هو   .9
الذي تشكك "من تلقاء نفسه" ودون طلب أو دفع من جانب أى من اخلصوم. 

احلكم يف الدعوى رقم 228 لسنة 25، واحلكم الصادر يف الدعوى رقم 241 لسنة 22 قضائية "دستورية" -   47
جلسة 2005/7/31.
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وفضاًل عن البيانات التي أوردها قانون املرافعات، يلزم أن يتوافر يف صحيفة الدعوى الدستورية 
بيانات خاصة تتمثل يف النص أو النصوص الترشيعية حمل الطعن، والنصوص الدســتورية املدعى 

خمالفتها، وأَيًضا أوجه املخالفة التي يراها املدعي.
كــم يلزم أن تتوافر هذه البيانات كاملــة يف حكم أو قرار اإلحالة، ومثل هذه البيانات تعد 
من البيانات اجلوهرية التي يرتتب عليها عدم قبول الدعوى الدســتورية للتجهيل بالصحيفة 

أو بأمر اإلحالة.
والغرض من إيراد هذه البيانات استبيان سبب الدعوى الدستورية وأهنا تنبئ عن جدية الدعوى 
وموضوعها وضمًنا لتحديد الطلبات يف الدعوى الدســتورية، فضاًل عن مواجهة قرينة الدستورية 

التي تتمتع هبا الترشيعات.
وىف ذلك تؤكد املحكمة الدســتورية العليا أن: "حيث أن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول 
الدعوى تأسيسًا عىل أن حكم اإلحالة قد سكت عن بيان النصوص الدستورية املدعى بمخالفتها؛ 
وأوجه هذه املخالفة، مما ُيقعد احلكومة عن ممارســة حقها القانوين يف الرد عىل املســألة الدستورية 

املثارة يف الدعوى املاثلة.
وحيــث أن هذا الدفع مردود بأن ما تغياه قانون املحكمة الدســتورية العليا، بنص مادته 
الثالثني، هو أال تكون صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار اإلحالة الصادر من حمكمة املوضوع 
اًل باملسائل الدستورية املطروحة عىل هذه املحكمة، ضامنًا لتعيينها تعيينًا كافيًا؛ فال تثري خفاًء  جُمهِّ
يف شأن مضموهنا، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن مجيعًا - ومنهم احلكومة - من 
إعداد دفاعهم - ابتداًء وردًا وتعقيبًا - يف املواعيد التي حددهتا املادة )37( من ذلك القانون؛ 
ولتتوىل هيئــة املفوضني -بعد انقضاء تلك املواعيد - حتضري الدعوى، ثم إعداد تقرير يكون 
حمددًا للمســائل الدستورية املثارة ورأهيا فيها مســببًا؛ ومن ثم فإنه يكفي لتحقيق تلك الغاية 
أن يكون تعيني هذه املســائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلام كان بنيان عنارصها منبئًا عن حقيقتها. 
يؤكد ما تقدم، أن هذه املحكمة يف رقابتها عىل الدستورية، التقف عند حد النص الدستوري 
الذى ُنسب إىل النص الترشيعي الطعني خمالفته؛ بل إهنا جتيل برصها يف النصوص الدستورية 
مجيعها عىل ضوء النظرة املتكاملة ألحكامها، لتحدد عىل ضوئها توافق ذلك النص أو تعارضه 
مع أحكام الدستور جمتمعة؛ وهو ما يعنى أن الغاية من هذا اإلجراء الشكيل ال تعدو أن تكون 
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ضامن اشتامل الصحيفة أو قرار اإلحالة عىل "سبب الدعوى الدستورية" بحسبانه أحد البيانات 
اجلوهرية الالزم توافرها فيهام. ملا كان ذلك؛ وكانت أسباب حكم اإلحالة الذي اتصلت هذه 
الدعوى عن طريقه باملحكمة، قد أبانت -يف غري خفاء- أن النص الطعني قد تضمن يف جوهره 
عوائق من شــأهنا -من وجهة نظر أولية- اإلخالل بحق اللجوء إىل القضاء، والنفاذ إليه نفاذًا 
ميرسًا، بام يمثل حتديدًا كافيًا للمخالفة الدستورية، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يعد غري قائم 

عىل ما يربره مما يتعني معه القضاء برفضه"48.
وقضت بأن: "وحيث أن املادة )30( من قانون املحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
48 لســنة 1979 تنص عىل أنه "جيب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إىل املحكمة الدســتورية 
العليا أو صحيفة الدعوى املرفوعة إليها وفقًا حلكم املادة السابقة بيان النص الترشيعي املطعون بعدم 
دســتوريته والنص الدستوري املدعى بمخالفته وأوجه املخالفة"، ومؤدى ذلك أن املرشع أوجب 
لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار اإلحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه املادة )30) 
سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد هبا موضوعها، وذلك مراعاة 
لقرينة الدســتورية ملصلحة القوانني، وحتى يتاح لذوي الشــأن فيها ومن بينهم احلكومة- الذين 
أوجبــت املادة )35( من قانون املحكمة إعالهنم بالقــرار أو الصحيفة- أن يتبينوا كافة جوانبها، 
ويتمكنوا يف ضــوء ذلك من إبداء مالحظاهتم وردودهم وتعقيبهم عليها يف املواعيد التي حددهتا 
املادة )37( من ذات القانون، بحيث تتوىل هيئة املفوضني بعد انتهاء تلك املواعيد حتضري املوضوع 
وحتديد املسائل الدســتورية والقانونية املثارة وتبدى فيها رأهيا مسببًا وفقًا ملا تقيض به املادة )40) 

من قانون املحكمة الدستورية العليا املشار إليه.
ملــا كان ذلك، وكان الثابت أن حمكمة طنطا اإلبتدائية قد اســتندت يف قرارها بإحالة األوراق 
إىل املحكمة الدستورية العليا إىل أن مد رسيان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار 
حمافــظ الغربية تم بأداة غري التي حددهتا الفقرة الثانية من املادة األوىل من القانون رقم 49 لســنة 
1977 ســالف البيان، وهو ما يعد نعيًا بعدم مرشوعية ذلــك القرار ملخالفته للقانون األخري وال 
يكشــف بذاته عن عيب دستوري فيه، وكانت املحكمة إذ خلصت إىل أن ذلك مما يلزم معه بحث 
مدى دستورية قرار حمافظ الغربية مل تضمن قرارها أي بيان عن النص الدستوري املدعى بمخالفته 

احلكم يف الدعوى رقم 35 لسنة 21 قضائية "دستورية" -جلسة 2000/1/1.  48
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وأوجه املخالفة، فإن قرار اإلحالة إىل املحكمة الدســتورية العليا يكون قد جاء قارصًا عن بيان ما 
أوجبته املادة )30( من قانوهنا املشار إليه، وبالتايل  تكون الدعوى الدستورية غري مقبولة.49

- ومن هنا، فإن البيانات اجلوهرية سالفة الذكر ليست مقصودة لذاهتا، فهي ليست جمرد شكلية 
تطلبها القانون، بل يكفي منها ما يتحقق منه مقصود املرشع. فإذا كان تعيني املســائل الدســتورية 
ممكًنا بأن يستخلص من مجيع األوراق ماهية النص حمل الطعن، وماهية النص العيوب الدستورية 

التي تشوبه، وأوجه املخالفة، كانت صحيفة الدعوى أو أمر اإلحالة غري جمهل.

ثانيًا: املصلحـة النظريـة ال تكفـي:
ال بد من إيضاح  املسألة الدستورية حمل اإلحالة إيضاحًا كافًيا حتى تستطيع املحكمة الدستورية 
أن تقف عىل حقيقة الدعوى املوضوعية والطلبات فيها، وماهية النصوص الترشيعية الالزمة للفصل 
فيها، وما هو أثر الفصل يف املسألة الدستورية عىل النزاع املوضوعي، وما هي الفائدة العملية التي 
جينيها أى من أطراف الدعوى بعد الفصل يف املسألة الدستورية املحالة، وهل سيتغري مركزه القانون 

أم يظل عىل حاله.
وبمعنى أوضح، ال بد أن تقف املحكمة الدســتورية العليا عىل املصلحة الشــخصية املبارشة، 
وتتحراها بحيث تستبعد النظرية البحتة والتي ال يبغي من ورائها سوى تقرير حكم الدستور جمرًدا 
يف موضوع معني ألغراض أكاديمية أو أيدلوجية أو دفاًعا عن قيم مثالية جيري تثبيتها يف املجتمع.

واملحكمة الدســتورية العليا هى وحدها التي تتحرى مــدى توافر هذه املصلحة بغض النظر عن 
موقف حمكمة املوضوع فال تالزم بني اإلحالة وتوافر املصلحة التي هى أحد أهم رشوط قبول الدعوى 

الدستورية، مقامة بناء عىل دفع، أو عن طريق اإلحالة الدستورية أو حتى يف الدعاوى املبارشة.
وحيث أن قضاء هذه املحكمة قد جرى عىل أن املصحة الشخصية املبارشة املعتربة رشًطا لقبول 
الدعوى الدســتورية، ال تعترب متحققة بالرضورة بناء عىل جمــرد خمالفة النص الترشيعي املطعون 
عليه للدســتور، بل يتعني أن يكون هذا النص  "بتطبيقه  عىل املدعي" قد أخل بأحد احلقوق التي 
كفلها الدســتور عىل نحو أحلق به رضًرا مبارًشا، وبذلك يكون رشط املصلحة املبارشة يف الدعوى 
الدستورية مرتبًطا باخلصم الذى أثار املسألة الدستورية، وليس هبذه املسألة ذاهتا منظوًرا إليها بصفة 
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جمردة، وال جيوز بالتايل  الطعن عىل النص الترشيعي إال بعد توافر رشطني أوليني حيددان مًعا مفهوم 
املصلحة الشــخصية املبارشة وال يتداخل أحدامها مع اآلخر أو يندمج فيه، وإن كان استقالل كل 
منهام عن غــريه ال ينفي تكاملهام، وبدوهنام جمتمعني ال جيوز هلــذه املحكمة أن تبارش رقابتها عىل 
دستورية النصوص الترشيعية، أوهلم أن يقيم املدعي الدليل عىل أن رضرًا واقعيًا اقتصادًيا أو غريه  
قد حلق به، ويتعني أن يكون هذا الرضر مبارشًا ومستقاًل بعنارصه ممكنًا إدراكه ومواجهته بالرتضية 
القضائية، ذلك إن إسناد الرقابة الدستورية إىل هذه املحكمــــــــة ال يتوخى الفصل يف خصومة 
تكون املصلحة بشــأهنا كتلك التي تتغيا  تقرير حكم الدســتور جمرًدا يف موضوع معني ألغراض 
أكاديميــة أو أيديولوجية، أو دفاًعا عن قيم مثالية يرجى تثبيتها، أو كنوع من التعبري يف الفراغ عن 
وجهة نظر شخصية، أو لتوكيد مبدأ سيادة القانون يف مواجهة صور من اإلخالل بمضمونه ال صلة 
للطاعن هبا، أو إلرســاء مفهوم معني يف شــأن مسألة مل يرتتب عليها رضر بالطاعن ولو كانت تثري 
اهتمًما عاًما، وإنم قصد املرشع هبذه الرقابة التي تقوم عليها املحكمة الدستورية العليا، أن تقدم من 
خالهلا الرتضية التي تقتضيها أحكام الدســتور عند وقوع عدوان عىل احلقوق التي كفلها، ومن ثم 
تكــون هذه الرقابة موطًنا ملواجهة أرضار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، واليتصور أن 

تقوم املصلحة الشخصية املبارشة إال مرتبطة بدفعها. 
وثانيهم: أن يكون مرد األمر يف هذا الرضر إىل النص الترشيعي املطعون عليه، فإذا مل يكن هذا 
النص قد طبق عىل املدعى أصاًل، أو كان من غري املخاطبني بأحكامه، أو كان قـــد أفاد من مزاياه، 
أو كان اإلخالل باحلقوق التي يدعيها ال يعود إليه، فإن املصلحة الشخصية املبارشة تكون منتفية، 
ذلــك أن إبطال النص الترشيعي يف هذه الصور مجيعًا، لن حيقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن 

يتغري هبا مركزه القانوين بعد الفصل يف الدعوى الدستورية، عام كان عليه عند رفعها.
وقد جرى قضاء املحكمة الدستورية العليا املرصية عىل أن "وحيث أن ما ينعاه املدعي عىل املواد 
(8، 9، 16( من املرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 املشار إليه - من خمالفتها للدستور وخروجها 
عىل أحكامه - مردود بام جري به قضاء هذه املحكمة من ان املصلحة الشخصية املبارشة املعتربه رشطًا 
لقبول الدعوى الدستورية، ال تعترب متحققة بالرضورة بناء عىل جمرد خمالفة النص الترشيعي املطعون 
عليه للدستور، بل يتعني أن يكون هذا النص -بتطبيقه عىل املدعي- قد أخل بأحد احلقوق التي كفلها 
الدستور عىل نحو احلق به رًضرا مبارًشا، وبذلك يكون رشط املصلحة الشخصية املبارشة يف الدعوى 
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الدستورية مرتبطا باخلصم الذي أثار املسألة الدستورية، وليس هبذه املسألة ذاهتا منظورا إليها بصفه 
جمردة، والجيــوز بالتايل الطعن عىل النص الترشيعي اال يعد توافر رشطني أوليني حيددان معا مفهوم 
املصلحة الشخصية املبارشة وال يتداخل أحدمها مع اآلخر او يندمج فيه، وإن كان استقالل كل منهام 
عن غريه ال ينفي تكاملهام، ويدوهنام جمتمعني ال جيوز هلذه املحكمة أن تبارش رقابتها عىل دســتورية 
النصــوص الترشيعية، أوهلم أن يقيم املدعي - ويف حــدود الصفة التي اختصم هبا النص الترشيعي 
املطعون عليه - الدليل عىل أن رضرًا واقعيًا اقتصاديًا أو غريه - قد حلق به، ويتعني أن يكون هذا الرضر 
مبارشًا مستقاًل بعنارصه ممكنًا إدراكه ومواجهته بالرتضيه القضائية، ذلك أن إسناد الرقابة الدستورية 
اىل هذه املحكمة ال يتوخي الفصل  يف خصومه تكون املصلحة بشــأهنا نظرية كتلك التي تتغيا تقرير 
حكم الدســتور جمردا يف موضوع معني ألغراض أكاديميــة أو أيدولوجيه، أو دفاًعا عن قيم مثالية 
يرجي تثبيتها، أو كنوع من التعبري يف الفراغ عن وجهه نظر شــخصية، أو لتوكيد مبدأ سيادة القانون 
يف مواجهه صور من اإلخالل بمضمونه ال صلة للطاعن هبا، أو إلرساء مفهوم معني يف شأن مسألة 
مل يرتتــب عليها رضر بالطاعن ولو كانت تثري اهتاممًا عامًا، وإنام قصد املرشع هبذه الرقابة التي تقوم 
عليها املحكمة الدستورية العليا أن تقدم من خالهلا الرتضية التي تقتضيها أحكام الدستور عند وقوع 
عــدوان عىل احلقوق التي كفلها، ومن ثم تكون هذه الرقابة موطئًا ملواجهة أرضار واقعية بغية ردها 
وتصفيه آثارها القانونية، وال يتصور أن تقوم املصلحة الشخصية املبارشة إال مرتبطة بدفعها، وثانيهم 
أن يكون مرد األمر يف هذا الرضر اىل النص الترشيعي املطعون عليه، بام مؤداه قيام عالقة سببية بينها 
حتتم أن يكون الرضر املدعى به ناشئًا من هذا النص مرتتبًا عليه،  فإذا مل يكن النص الترشيعي املطعون 
عليه قد طبق عىل املدعي أصاًل، أو كان من غري اخلاطبني بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان 
اإلخالل باحلقوق التي يدعيها ال يعود إليه، فإن املصلحة الشــخصية املبارشة تكون منتفية، ذلك أن 
إبطــال النص الترشيعي يف هذه الصــور مجيعها لن حيقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغري هبا 
مركزه القانوين بعد الفصل يف الدعوى الدستورية عام كان عليه عند رفضها، متى كان ما تقدم، وكان 
املرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 املشار إليه قد ضم بني دفتيه أحكام املواد )8، 9، 16( املطعون 
عليها باعتبارها من القواعد العامة التي ال يقترص رسياهنا عىل جريمة اإلشتباه 10 قضائية "دستورية"  
فيام خلص إليه من تقرير عدم دســتورية وسقوط النصوص املنظمة جلريمة اإلشتباه سواء يف ذلك  
تلك التي أنشــأهتا أو املرتبطة هبا أن القواعد العامة املشار إليها التي كانت تنظم هاتني اجلريمتني، مل 
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يعد ممكنًا إعامهلا يف جمال إحدامها هي جريمة اإلشتباه بعد أن مل تعد هلا قائمه بزوال وجودها قانونًا،  
ومن ثم أضحى  تطبيقها -  وأيا كان وجه الرأي يف دستوريتها - منحرصًا يف جريمة الترشد ال يمتد 
لســواها -، متى كان ذلك،  فإن الفصل يف مطابقة أحكام املواد  )8، 9، 16( من املرســوم بقانون 
رقم 98 لســنة 1945املشار إليه للدســتور أو مناهضتها لقواعده، لن يكون له من أثر عىل الدعوى 
املوضوعيـــة، إذ ال يعترب هذا الفصل الزمًا للبت يف أي مسألة كلية أو فرعية تعترب قواما هلا أو تكون 

متصلة هبا، ومن ثم تكون املصلحة يف الطعن عىل هذه النصوص منتفية".50

ثالثًا: احلكم التقريري وهل جيوز إصداره يف النظام الدستوري الفلسطيني:

جرى منطوق احلكم حمل التعليق عىل النحو  التايل:
تقرر األغلبية الفصل يف املسألة الدستورية موضوع اإلحالة بتأكيد سمو اإلتفاقيات الدولية   -
عىل الترشيعات الداخلية، بحيث تكتسب قواعد هذه اإلتفاقيات قوة أعىل من الترشيعات 
الداخلية بام يتوائم مع اهلوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العريب الفلسطيني، مع متتع 

األمم املتحدة ومؤسساهتا باحلصانة من اإلجراءات القضائية الوطنية.
املنطوق عىل النحو السابق مل حيسم أي مسألة دستورية وإنام اقترص عىل جمرد تقرير سمو اإلتفاقيات   -

الدولية عىل الترشيعات الداخلية، واكتساهبا لقوة أعىل يف املرتبة من هذه الترشيعات.
ويســمى الفقه هذا النوع من األحكام "باحلكم التقريــري"  وليس من أدوار أو من مهام جهة   -
الرقابــة القضائية أن تصدر أحكاًما تقريرية، بل ال بد أن تكون أحكامها حاســمة لنزاع، بل ال 
بد أن يكون النزاع نزاع حقيقي ليس متومًها والخمتلًفا وهذا مرجعه إىل أن الرقابة القضائية عىل 
دستورية الترشيعات جتد أساسها األول يف وظيفة القضاء عموًما ودوره يف املجتمع هو "الفصل 
يف اخلصومة". وإذا انعدمت اخلصومة، انعدم دور القضاء عموًما والقضاء الدستوري خصوًصا.

واحلكم التقريري ال تعرفه كثري من األنظمة الدستورية وهو أسلوب من أساليب الرقابة   -
الدستورية التي يعرفها نظام الرقابة يف الواليات املتحدة األمريكية51.

احلكم يف الدعوى رقم 24 لسنة 12 قضائية "دستورية" - جلسة 1994/1/1  50
يف تفاصيل أساليب الرقابة الدستورية يف الواليات املتحدة األمريكية، يراجع املستشار الدكتور/ عبد العزيز   51

ساملان، رقابة دستورية القوانني، دراسة مقارنة، 1995، دارا لفكر العربى،ص177 وما بعدها.
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وإذا كان هناك شــك قد ثار حول اســتعامل هذا األســلوب كطريق التصال املحكمة العليا 
للواليــات املتحدة األمريكية بالدعاوى الدســتورية، إذا ظلت املحكمة مرتددة كثرًيا يف األخذ به 

رغم أخذ بعض املحاكم األخرى به.
والذي أدى إىل هذا الرتدد هو طبيعة األحكام التقريرية وما تفتقر إليه من شق تنفيذي، كام أهنا 
ال تتطلب حدوث رضر وشــيك كام يف حالة أوامر املنع، وعىل الرغم من ذلك، فهو يتمتع يكل ما 
تتمتع به األحكام من حجية قضائيــة وغريها، وإذا كان البعض من الفقه يف الواليات املتحدة قد 
ذهب إىل أن هذه األحكام التقريرية تتشابه إىل حد كبري مع اآلراء االستشارية، وكذا مع الدعاوى 

غري املنتجـــــة التي ال ينازع أحد قبوهلا.
إال أن الغالبية من الفقه هنــاك قد ذهبت إىل أن احلكم التقريري هو حكم بات ملزم ألطراف 
الدعــوى يف خصوص النزاع الصادر فيه، وهو يف هــذا خيتلف عن احلكم يف الدعوى غري املنتجة 

وعن اآلراء االستشارية.
فاحلكــم يف الدعوى غــري املنتجة هو جمرد تقرير حلكم القانــون يف بعض الوقائع التي مل 
تصبح بعد موضوع خصومة حقيقية بني األطراف، كام أنه غري ملزم يف مســتقبل العالقة بني 

هؤالء األطراف.
والواقــع أن املحكمة العليا يف الواليات املتحدة مل تأخــذ إال بالرأي األول الذى يعترب احلكم 
التقريري من قبيل اآلراء اإلستشــارية أو الدعاوى غري املنتجة، وهي يف ذلك متوافقة مع ما قررته 
وتقرره من أن اختصاصها بالرقابة عىل دستورية القوانني ليس إال جزًءا من أجزاء الوظيفة القضائية، 
تتقيد بام تتقيد به ســائر تلك األجزاء من رشوط وإجراءات، وهي يف هذا حمل نقد كبري من جانب 
الفقه الذى يقرر أن معظم ما يصدر عن القضاء الدستوري ليس يف حقيقته إال قضاء تقريرًيا حتى 

يف أحوال أوامر املنع أو الدفع بعدم الدستورية.
- والواقع - وأيًا كان الرأي يف طبيعة احلكم التقريري -فإن النظام الدســتوري الفلسطيني ال 
يسمح باألخذ هبذا األسلوب، إذ أن أساليب الرقابة الدستورية طبًقا لنص املادة )103( من الدستور، 
واملادة )27( من قانون املحكمة الدستورية العليا يف فلسطني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2006، 
حمصورة يف الدعوى األصلية، والدفع، واإلحالة، والتصدي عىل نحو ما ســلف من قبل وال جمال 

لطرح طرق أخرى للرقابة مل يأت هبا نص.
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رابعًا: جهـة الرقابـة القضائيــة ال جيوز هلـا إصدار آراء استشاريـة52:
ال تتغيا اخلصومة القضائية غري الفصل يف احلقوق موضوعها بقضاء قطعى يكون منهًيا هلا وعىل 

األقل يف بعض جوانبها.
فال يدخل يف مفهوم اخلصومة القضائية، الدعوة التي توجهها السلطة التنفيذية أو الترشيعية إىل 
جهة الرقابة عىل الرشعية الدستورية، طلًبا لرأهيا يف املسائل التي تعرضها إحدامها عليها، وذلك أيًا 

كان قدر أمهية السؤال املطروح عليها أو نوع املصالح التي يتصل هبا.
ذلــك أن مثل هــذه الدعوة، ال تعدو أن تكون طلًبا للفتيا يف مســائل بذواهتا. وقد يكون هلذه 
املســائل من تعقدها واتساعها وغموض جوانبها ما يدعو السلطة التنفيذية أو الترشيعية إىل الرتدد 
يف اختاذ  قرار فيها حتى تعرضها عىل جهة قضائية حمايدة، هلا من وزهنا وعمق اجتهاداهتا يف املسائل 
التي تطرح عليها، ما يدعو إىل احرتامها والقبول برأهيا يف املســائل التي تناولتها بإفتائها، وبمراعاة 
أن اآلراء التــي تبدهيا هذه اجلهة القضائية املحايدة -يف املســائل التي تطرح عليها- ال تعترب حكاًم 
صادًرا يف خصومة، بل حمض آراء ال تتوافر هلا قوة اليقني القضائي، والتصدر إال يف مسائل جمردة 

بطبيعتها، وال يفرتض أن يتعلق موضوعها بأشخاص تتناحر مصاحلهم أو تتفرق اجتاهاهتم.
وال اختصاص جلهة الرقابة عىل الدستورية بإبداء هذه اآلراء ذات الطبيعة اإلستشارية. ذلك أن 
واليتها تنحرص يف الفصل يف اخلصومات القضائية التي تتصل هبا وفًقا لألوضاع املنصوص عليها 

قانوًنا. ومن ثم يكون إبداؤها هلذه اآلراء انحراًفا منها عن حدود واليتها53.
ذلك أن اخلصومة القضائية التي ختتص بنظرها، ال تتحدد وقائعها ـ وال نطاق احلقوق املتنازع 
عليها، بعمل منفرد من أحد أطرافها. وإنام تفصل اجلهة القضائية يف اخلصومة التي يستحكم النزاع 
بني أطرافها والتــى يطرحوهنا بصورة جادة تدل عىل تناقض مصاحلهم بشــأهنا فال تفصل اجلهة 

القضائية يف غري اخلصومة.

يف التفاصيل يراجع: أستاذنا املستشار الدكتور/ عوض املر، الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني يف مالحمها   52
الرئيسية، ص 681 وما بعدها.

املحكمة  رئيس  من  فيها  طلب  والتى  واشنطن  جورج  اجلمهورية  رئيس  بعثها  التي  الرسالة  ذلك  يف  أنظر   53
بمسائل  تتعلق  التي  املتحدة  الواليات  وقوانني  معاهدات  تفسري   ،  Jay املتحدة  للواليات  العليا  الدستورية 
القانون الدوىل التاشئ عن حروب الثورة الفرنسية. وقد رفض رئيس املحكمة إجابته إىل طلبه. وقد أشار إليه 

الدكتور عوض املر، املرجع السابق.
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كذلك فإن مؤدى الوظيفة القضائية التي تبارشها جهة الرقابة عىل الدســتورية، أن تفصل هذه 
اجلهة عالنية يف املسائل التي تناولتها اخلصومة القضائية، وىف ضوء من تكافؤ أطرافها يف أسلحتهم، 
ومواجهتهم لبعض يف دفاعهم وعرض أدلتهم؛ فال يكون الفصل يف احلقوق التي تتناوهلا اخلصومة 
القضائيــة واقًعا وراء جدران أحكم إغالق أبواهبا، وال مــن زاوية وجهة نظر منفردة ختص أحد 

أطرافها دون غريه.
وال كذلك اآلراء االستشارية التي تبدهيا اجلهة القضائية ذلك أن السلطة الترشيعية أو التنفيذية 
التي تطلبها، هى التي تســلط الضوء عىل املسائل موضوعها؛ وهي تعرضها بالطريقة التي تراها، 
وقد تعمد إىل إخفاء بعض عنارصها أو حتورها حتى تصدر هذه اآلراء بام يوافق وجهة النظر التي 
تدعيها، وبام ينفي حيدهتا يف عرضها ألبعاد هذه املســائل التي تتلون بأهوائها وتوجهها مصاحلها، 
وهى بذلك ال تعطي لتلك املســائل حقيقة ثوهبا؛ لكنها تشكل قسامهتا يف الصورة التي تريدها هلا. 
فال تعرب اآلراء التي تبدهيا جهة الرقابة عىل الدســتورية يف شأهنا، عن صحيح حكم القانون، وإنام 
تكون آراء مغلوطة يف واقعاهتا، وىف النصوص القانونية التي حتكمها، فضاًل عن إبدائها هلذه اآلراء 

بطريقة غري قضائية، ويف نطاق ال يتصل بأداء الوظيفة القضائية.
كذلك فإن استقالل جهة الرقابة القضائية عىل الدستورية عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية، 
ينافيــه أن يكــون القبول باآلراء التي تبدهيا هذه اجلهة - حتى وإن جــاز  هلا إبداؤها - معلًقا عىل 
موافقة السلطة التي طلبتها. وتعترب هذه اآلراء كذلك تقريًرا حلكم القانون يف مسائل مل تطرح عىل 
اجلهة القضائية بصورة قاطعة حتيط بكافة مكوناهتا، وال باألوجه املختلفة ملالحمها التي ال يكشفها 

غري تنازع املصالح وتطاحنها من خالل اخلصومة الدستورية.
فضاًل عن أن إرهاق جهة الرقابة عىل الدســتورية باآلراء التي تبدهيا يف غري خصومة يزيد من 
أعبائها، وقد يرصفها عن مهامها األصلية، وقد يشوه عملها ويظهر يف صورة قائمة، خاصة وأن هذه 
اجلهة ال تستخلص بنفسها عنارص املسائل التي يتعلق هبا رأهيا، وإنام تستقل السلطة التي عرضتهـا 
بتحديدهـــا، فال يكون اتصال جهة الرقابة عىل الدستورية هبذه العنارص موضوعًيا، وال إدراكها 
هلا بصرًيا بحقائقها، وإنام يتخذ النزاع الصورة التي رســمتها به الســلطة التنفيذية أو الترشيعية بام 
جيعل بياهنا ألبعاده تعبرًيا عن موقفها من هذا النزاع، وتصويًرا لنزواهتا التي ال شأن هلا ببيان حكم 

القانون يف املسائل التي تطرحها عىل جهة الرقابة عىل الدستورية ألخذ رأهيا فيها.



أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها

53

وتعلق اخلصومة القضائية باحلكم ال بالفتيا، يعد موقًفا ثابًتا جلهة الرقابة القضائية عىل الدستورية 
يف األعم من الدول، ذلك أن اآلراء االستشارية التي تبدهيا هذه اجلهة للسلطة التي طلبتها منها يف 
غري خصومة، ال تبلور غري قراءهتا احلرفية لنصوص الدســتور بغض النظر عن زمن تطبيقها، فال 
تبرص حقيقة األوضاع املتغرية واملتطورة التي يعايشــها جمتمعها، وال تزن بالقسط تصارع املصالح 
وتنافسها التي يتجاذهبا أطرافها. ذلك أن اآلراء االستشارية ال تصدر يف غري واقعاهتا التي صورهتا 
وشكلتها السلطة التي طلبتها54، فال يصححها أحد يف وصفها هلا، وال يطرح من دالئل ما يناقضها.
وينبغى أن يالحظ يف هذا املقام، أن اخلصومة التي يســتحكم النزاع بني أطرافها، ويطرحوهنا 
بصــورة جادة تدل عىل تناقض مصاحلهم، هي التي يتم الفصل فيها من خالل حكم قضائي، وال 
يعترب اتفاق أطرافها فيام بينهم حول حكم القانون بشــأهنا، منشــًئا خلصومة ودية، وال طلًبا آلراء 

استشارية تسرت وراء اخلصومة القضائية.
ومــن ثم يكون رشط اخلصومة حائاًل دون أن تقدم اجلهة القضائية إجابات عن أســئلة توجه 
إليها، ولو كانت من طبيعة دســتورية، وليس للجهــة القضائية بالتايل أن توجه نصحها للحكومة 
فيام ينبغي عليها أن تفعل أو ال تفعل، وذلك أيا كان قدر الســؤال املطروح عليها، أو نوع املصالح 

التي يتعلق هبا.

هل حسم احلكم حمل التعليق النزاع حول دستورية نص حمدد؟
بداية البد أن نوضح أن حكم اإلحالة الذى بني عىل أساسه احلكم الدستوري حمل التعليق ليس 
بني أيدينا ومل نطلع عليه، وال ندري ما هو موضوع الدعوى املوضوعية، وال من هم أطرافها، وإنام 
هي جمرد إشــارات وردت باحلكم الدســتوري من أننا أمام منظمة دولية أبرمت اتفاًقا مع السلطة 
الوطنية الفلسطينية سنة 1996 لتطبيق احلصانات واالمتيازات التي يتمتع هبا أعضاء وممثلوا األمم 

املتحدة يف الدول املختلفة وفًقا التفاقية فيينا سنة 1946.

كان الرئيس األمريكى واشنطن قد طلب من رئيس املحكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية أن تفتيه يف   54
املتحدة كدولة حمايدة يف احلرب  الواليات  املتعلقة بمركز  املسائل  العام يف بعض  الدوىل  القانون  شأن حكم 
األوروبية لعام 1793، إال أن رئيس املحكمة Jay ، رفض ذلك بإرصار، قائاًل بأن املشورة التي تبدهيا املحكمة 
يف هذه املسائل خترج عن اختصاصها.وقد نرش هذا الرد يف خطاب وجهه Jay   إىل رئيس اجلمهورية. مشار 

إليه لدى د. عوض املر، املرجع السابق، ص 684، باهلامش. 
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وال نعلم بعد ذلك شــيًئا عن النزاع املوضوعي، وما هي املصلحة يف إثارة املسألة الدستورية، 
واملصلحة - كام ذكرنا - رشط من رشوط قبول الدعوى الدستورية سواء يف ذلك الدعاوى املحالة 

أو املقامة بطريق الدفع.
وعموًما يف ضوء ما ورد باحلكم حمل التعليق فإن املحكمة الدســتورية مل حتسم يف أمر دستورية 

نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار.
ومل تبارش اختصاًصا منوًطا هبا، بل تناولت أمر حتديد مرتبة معاهدة دولية بالنسبة للترشيعات الوطنية،

وهو أمر ال عالقة له باختصاص املحكمة بنظر الطعون الدستورية.
واملفرتض عند يتم التعرض ألمر دســتورية، نص مــا أن يكون هذا النص يف قانون أو الئحة 
أو نظــام أو قرار، لكن املعاهدات الدولية بعيدة عن ذلك إذ أن الدســتور الفلســطيني مل حيدد هلا 
مرتبــة، ومل حيدد أطًرا أو ضوابط حتى تعد هذه املعاهدات داخل إطار املنظومة القانونية يف الدولة 
الفلســطينية ومتى تكون ملزمة، وماذا حيدث عند تعارضها مع الدستور. وهي أمور يلزم حسمها 

بنص يف الدستور وهو ما خال منه الدستور الفلسطيني.
واحلكم عىل الرغم من ذلك مل حيسم نزاع قام بني نص يف املعاهدة ونص دستوري، ومل يرش منطوق 
احلكم -السالف بيانه- إىل حسم أي أمر دستوري وإنام اقترص األمر عىل جمرد تأكيد لسمو املعاهدات.
ومنطوق احلكم الدستوري يكون أما بعدم دستورية نص ما، وإما برفض الدعوى املقامة طعًنا 
عىل دستورية هذا النص بام يعنى دستوريته وموافقته ألحكام الدستورية وإما بعدم قبول الدعوى 

لعدم توافر رشوط قبوهلا أو للتجهيل باملسألة الدستورية.......، إلخ.
وال يصلح منطوًقا حلكم دستورية التأكيد عىل سمو املعاهدات 

واألرجح من وجهة نظرنا أن الدعوى الدستورية التي صدر فيها احلكم حمل التعليق كانت حرية 
بعدم القبول للتجهيل باملسألة الدستورية املحالة وعدم وضوحها، أو بعدم االختصاص ألهنا تتعلق 

بطلب فتوى، وهو أمر خيرج عن والية املحكمة الدستورية العليا.
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التعليق عىل قرار املحكمة الدستورية العليا "دستورية"
الصادر يف الطعن الدستوري رقم 2017/4 

قضية رقم )12( لسنة )2( قضائية 

املحامي الدكتور حممد عبداهلل الظاهر/ االردن

موضــوع الدعــوى: القــرار الصادر عن حمكمــة صلح جنــني يف الدعــوى احلقوقية رقم 
(2016/487( بتاريــخ 2017/3/28 عمــاًل بأحــكام املادة )2/27( مــن قانون املحكمة 
الدســتورية العليا رقم )3( لسنة 2006 املتضمن وقف السري يف هذه الدعوى وإحالة األوراق اىل 
املحكمة الدســتورية العليا للفصل يف مسألة الدستورية املتعلقة بتحديد مرتبة اإلتفاقيات الدولية 
املصادق عليها بالنسية للترشيعات الداخلية الفلسطينية، مع بيان آليات نفاذها يف القانون الداخيل 
الفلســطيني لتكتيس صفة اإللزام، حيث أن تطبيق اإلتفاقية الدولية يف هذا النزاع ال ســيام اتفاقية 
املقر لســنة 1996 دون قواعد القانون الداخيل قد يثري الشبهة بمخالفة دستورية لنص املادة )30) 

من القانون األسايس الفلسطيني. 
ويف معرض التعليق عىل القرار املشار إليه، فإننا نبدي ما ييل:

أواًل: خمترص الوقائـع
بتاريــخ 2017/3/28 قــررت حمكمة صلح جنــني يف الدعــوى احلقوقية رقم   .1
(2016/487( بتاريــخ 2017/3/28 وعماًل بأحكام املادة )2/27( من قانون 
املحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006 وقف السري يف هذه الدعوى وإحالة 
االوراق اىل املحكمة الدســتورية العليا للفصل يف مسألة الدستورية املتعلقة بتحديد 
مرتبة اإلتفاقيات الدولية املصادق عليها بالنســبة للترشيعات الداخلية الفلسطينية، 
مع بيان آليات نفاذها يف القانون الداخيل الفلســطيني لتكتيس صفة اإللزام، باعتبار 
أن تطبيق اإلتفاقية الدولية يف هذا النزاع ال سيام اتفاقية املقر لسنة 1996 دون قواعد 
القانون الداخيل قد يثري الشــبهة بمخالفة دســتورية لنص املادة )30( من القانون 

األسايس الفلسطيني.
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استعرض قايض املوضوع الذي أحال القضية للمحكمة الدستورية نص املادة )30( من   .2
القانون األســايس لسنة 2003 املعدل ســنة 2005 والتي تنص عىل )1 - التقايض حق 
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلســطيني حق اإللتجاء اىل قاضيه الطبيعي، وينظم 
القانون إجراءات التقايض بام يضمن رسعة الفصل يف القضايا. 2 - حيظر النص يف القوانني 

عىل حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء(.
جاء يف قرار اإلحالة من قبل قايض صلح جنني، أن ما أثارته اجلهة املدعى عليها من متتعها   .3
باحلصانة وفقًا ملا كانت دولة فلسطني قد وقعت اتفاقية مقر رئاسة األونروا يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة بتاريــخ 1196/7/5 وما تبعها من مذكرات تفســريية بني وزير اخلارجية 
الفلســطيني واملفوض العام لألونروا تم بموجبها تأكيــد احلصانة للجهة املدعى عليها، 
سندًا التفاقية املقر لسنة 1996 وأحكام اتفاقية 1946 املتعلقة بامتيازات وحصانات األمم 
املتحدة، كام استعرض قايض املوضوع بعض األحكام القضائية الفلسطينية ورأى أن الفصل 
يف هذا الدفع يســتلزم بيان مرتبة اإلتفاقية الدولية بالنسبة للترشيع الداخيل الفلسطيني، 
وأي القواعد الواجبة التطبيق يف النزاع املعروض عىل املحكمة حال التعارض بني أحكام 

اإلتفاقية الدولية والقانون الداخيل الفلسطيني.
أصدرت املحكمة الدســتورية العليا باألغلبية قرار الفصل يف املسألة الدستورية موضوع 
اإلحالة، بالتأكيد عىل ســمو اإلتفاقيات الدولية عىل الترشيعات الداخلية، بحيث تكتســب 
قواعــد هذه اإلتفاقيات قوة أعىل من الترشيعات الداخلية بام يتوائم مع اهلوية الوطنية والدينية 
والثقافية للشعب العريب الفلسطيني، مع متتع األمم املتحدة ومؤسساهتا باحلصانة من اإلجراءات 

القضائية الوطنية. 
قدم عضو املحكمة الدستورية العليا املستشار فواز صايمة رأي خمالفة يف القضية املحالة، جاء 
فيه أنه خيالف األكثرية املحرتمة يف قرارهم ليس من حيث النتيجة التي توصلوا اليها، وإنام من حيث 
ما ذهبوا إليه يف قرارهم املذكور، عىل إكتساب قواعد اإلتفاقيات الدولية قوة أعىل من الترشيعات 
العادية، وإغفال بيان قوة ورسيان قواعد هذه اإلتفاقيات بالنســبة للقانون األسايس )الدستور( ، 
حيث خلص املستشــار املذكور يف رأي املخالفة املعطى منه أن الفصل يف املســألة املحالة بتطلب 
التأكيد عىل ســمو اإلتفاقيات الدولية عىل الترشيعات الداخلية الفلســطينية بام ال خيالف قواعد 
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القانون األســايس الفلســطيني، بحيث تكتســب قواعد اإلتفاقيات الدولية قوة أعىل من قواعد 
الترشيعات العادية وأدنى من الدســتور )القانون األسايس( بام يتوائم مع اهلوية الوطنية والدينية 

والثقافية للشعب الفلسطيني.

ثانيًا: يف النواحي املوضوعية للقرار والنتيجة التي انتهى إليها:
جــاء القرار الصادر عن قايض صلح جنني  متضمنًا إحالة أوراق الدعوى رقم 2016/487 
اىل املحكمة الدستورية العليا للفصل يف مسألة الدستورية املتعلقة بتحديد مرتبة اإلتفاقيات الدولية 
املصادق عليها بالنســية للترشيعات الداخلية الفلسطينية مع بيان آليات نفاذها يف القانون الداخيل 
الفلســطيني لتكتيس صفة اإللزام، باعتبار أن تطبيق اإلتفاقية الدولية يف هذا النزاع ال سيام إتفاقية 
املقر لســنة 1996 دون قواعد القانون الداخيل قد يثري الشبهة بمخالفة دستورية لنص املادة )30) 
من القانون األسايس الفلسطيني، وباســتعراض مضمون قرار اإلحالة املذكور، يتبنّي أنه انطوى 
عىل مسألتني، أوالمها تتعلق بتحديد مرتبة اإلتفاقيات الدولية املصادق عليها بالنسبة للترشيعات 
الداخلية الفلســطينية مــع بيان آلية نفاذها يف القانون الداخيل الفلســطيني لتكتيس صفة اإللزام، 
واملسألة الثانية ترتبط ببحث مدى دستورية تطبيق اإلتفاقيات الدولية دون قواعد القانون الداخيل 
فيــام يتعلق باإلمتيازات واحلصانات للمبعوثني الدبلوماســيني يف ضوء املــادة )30( من القانون 
األسايس الفلسطيني لســنة 2003 املعدل سنة 2005 التي تنص عىل )1 - التقايض حق مصون 
ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق اإللتجاء اىل قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات 
التقايض بام يضمن رسعة الفصل يف القضايا.  -2 حيظر النص يف القوانني عىل حتصني أي قرار أو 

عمل إداري من رقابة القضاء(.
ومــع احرتامنا التام للقرار مدار احلديث وللمحكمة التي أصدرته وبرصف النظر عن النتيجة 
التي توصل إليها ومدى اتفاقنا او اختالفنا معها، فإننا نبدي أن القرار مل حيط بكافة األوضاع القانونية 
املتعلقة بتحديد مرتبة اإلتفاقيات الدولية املصادق عليها بالنسبة للترشيعات الداخلية الفلسطينية يف 
ضوء خلو القانون األسايس الفلسطيني من أي نص يتعلق بآليات إدماج وإنفاذ اإلتفاقيات الدولية 
يف النظام القانوين الداخيل الفلســطيني، كام أنه مل  يفصل عىل نحو رصيح يف مدى دستورية تطبيق 
اإلتفاقيات الدولية دون قواعد القانون الداخيل وفيام إذا كان ذلك ينطوي عىل خمالفة دستورية فيام 
يتعلق باإلمتيازات واحلصانات للمبعوثني الدبلوماسيني يف ضوء املادة )30( من القانون األسايس 
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الفلسطيني لسنة 2003 املعدل ســنة 2005 التي كفلت وصانت احلق يف التقايض لكافة الناس، 
وعليه فإننا نجد لزامًا ولغايات الفصل يف املســألتني اللتيني تضمنهام قرار اإلحالة، أن يتم البحث 
يف األوضاع القانونية املتعلقة بتحديد مرتبة اإلتفاقيات الدولية املصادق عليها بالنسبة للترشيعات 
الداخلية الفلسطينية، ومن ثم حتديد مرتبة تلك اإلتفاقيات بالنسبة للقانون األسايس الفلسطيني، 
وصواًل اىل البت والفصل يف مســألة اإلحالة، حيث جاء القرار حمل التعليق وقرار املخالفة - مع 
االحرتام- عىل شكل رسد فقهي جمرد دون أن يتضمنا ما يتطلبه القرار القضائي من تسبيب وتعليل 

وتطبيق للقواعد القانونية الواجبة اإلعامل.
معلومًا أن املعاهدات هي اتفاقات دولية تعقدها الدول فيام بينها وفقًا إلجراءات شكلية معينة، 
بغرض تنظيم العالقات الدولية وحتديد القواعد احلاكمة هلا، بحيث تكون ملزمة للدول األطراف 
بعــد اإلنتهاء من مراحل إبرامها من تفاوض وحترير وتوقيع وتصديق، وهي إجراءات ختتلف عن 
إجراءات تكوين الترشيعات الداخلية، ومع ذلك تكتسب قوة تلك الترشيعات إذا ما توفرت رشوط 
معينــة، ولكي تكون للمعاهدة الدولية بعد إبرامها قوة القانون جيب التصديق عليها ونرشها وفقًا 
لألوضاع املقررة، وإذا كان متفقًا عىل رشط النرش لتكتسب املعاهدة قوة القانون، إال أن اإلختالف 
قد وقع بشــأن اشرتاط إصدارها يف شــكل قانون داخيل قبل نرشها، كام أنه يشرتط لكي تكتسب 
املعاهدة الدولية قوة القانون أن تتضمن بذاهتا إمكانية تطبيقها دون احلاجة ألي إجراء إضايف آخر. 
وال خيفى أن النرش هو إجراء الزم بالنســبة للترشيعات الداخليــة، فال جيرب أحد عىل احرتام 
ترشيع مل يتم نرشه، ألن النرش هو الوســيلة التي يتــم من خالهلا علم األفراد بالترشيع، باعتبار أن 
املبدأ العام يقيض بأن ال يعذر أحد بجهله بالقانون، وبالتايل فإن مقتىض ذلك أن تكون هناك وسيلة 
متكن األفراد من العلم هبذا القانون، وهذه الوسيلة هي النرش، بحيث حتدد دساتري الدول الوسيلة 
التي جيب أن تنرش بواسطتها الترشيعات اجلديدة، وبالنسبة للمعاهدات فإن النرش ال يقصد به فقط 
علم األفراد هبا لإللتزام بأحكامها، بل هو إجراء الزم لكي تكتسب املعاهدة قوة القانون، باعتبار 
أن النرش هنا يمثل مرحلة أساســية من املراحل التي يتعني القيام هبا، وهو من هذه الناحية خيتلف 
عن الترشيعات الداخلية التي تتكون بمجــرد إصدارها وتكون ملزمة، وبالنرش تكون نافذة، أما 
املعاهــدات الدولية وإن كانت تلزم الــدول بالتصديق عليها، إال أهنا ال تلزم مواطني تلك الدول 
باعتبارهــا أحد مصادر القانون بمجرد التصديق عليها، وإنام بالنرش الذي حيقق اىل جانب اإللتزام 
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بأحكامهــا النفاذ يف نفس الوقت، وعىل ذلك يمتنع عىل املحاكم الوطنية تطبيق املعاهدات الدولية 
التي مل يتــم نرشها داخليًا، لتخلف رشط رضوري يتعني توافره لكي يكون هلا قوة القانون، وهلذا 
فــإن الدفع بعدم نرش املعاهدة الدولية، يعد من الدفوع اجلوهرية املتعلق بالنظام العام والذي جيوز 

إبداؤه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى.
األمر اآلخر الذي يتعني مراعاته هو أنه يشــرتط لكي تكتسب املعاهدة الدولية قوة القانون أن 
تتضمــن بذاهتا إمكانية تطبيقها دون احلاجة ألي إجراء إضايف آخــر، بمعنى أن تتضمن املعاهدة 
نصوصًا قانونية حمددة تقبل التطبيق بذاهتا أمام القايض دون احلاجة إلصدار ترشيع آخر يكملها أو 
يفرسها أو يزيدها حتديدًا، فيجب أن تكون واضحة وحمددة بدرجة تسمح بتطبيقها مبارشة بحيث 
تكون نافذة بذاهتا، غري أنه نادرًا ما تكون نصوص املعاهدات كلها قابلة للتطبيق املبارش أمام املحاكم 
الوطنية، بسبب عدم صياغتها بدرجة من العناية والدقة التي تصاغ هبا الترشيعات الداخلية كوهنا 
كثــريًا ما تأيت ثمرة ملحاوالت التوفيق بني املصالح املتعارضة ألطرافها حول موضوع معني، وهلذا 
فإنه كثريًا ما يلجأ أطراف املعاهدة اىل استخدام عبارات عامة غري حمددة، تاركني اإلهتامم بتحديدها 

للتطبيقات العملية وما قد جيري التعامل حوهلا. 
وبالعودة اىل القرار مدار التعليق، الذي أشار اىل أن القانون األسايس لسنة 2003 املعدل لسنة 
2005 مل يضع آليات إدماج وإنفاذ اإلتفاقات الدولية يف النظام القانوين الداخيل الفلسطيني، كام مل 
يبــنّي عالقة هذه اإلتفاقيات بالقانون الداخيل، باعتبار أن ما جاء يف املادة العارشة منه ال يعدو حثًا 
لدولة فلســطني لإلنضامم اىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان، 
ويف ذلك نقول، أن من مقتضيات إكتساب املعاهدة الدولية بعد إبرامها قوة القانون، أن يتم نرشها 
وفقًا لألوضاع املقررة، برصف النظر عن اشــرتاط إصدارها يف شــكل قانون داخيل قبل نرشها، 
باعتبــار أن النرش هو الوســيلة متكن األفراد من العلم هبذا القانون، وقد قىض القانون األســايس 
الفلســطيني يف املادة )116( بلزوم إصدار القوانني باسم الشعب العريب الفلسطيني، ونرشها فور 
إصدارها يف اجلريدة الرسمية بحيث يعمل هبا بعد ثالثني يومًا من من تاريخ نرشها ما مل ينص عىل 
خــالف ذلك، كام قضت املــادة )117( من ذات القانون بأن ال ترسي القوانني إال عىل ما يقع من 
تاريــخ العمل هبا كأصل عام، وعليه وإزاء ما ســبق فإن املعاهدات واإلتفاقيات الدولية املصادق 
عليها ولغايات اكتســاهبا قوة القانون، يتعني نرشها وفقــا لألوضاع املقررة وذلك قبل البحث يف 
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مســألة املرتبة التي حتتلها وفيام إذا كانت بنفس مرتبة الترشيعات الداخلية أم أهنا تســمو عىل هذه 
الترشيعات وتكتسب قوة أعىل. 

ويف جمــال احلديث عن أولوية املعاهدات وســموها عىل النظم القانونيــة الداخلية، فقد أكد 
فقهــاء القانون الــدويل املعارص عىل متتع القانون بالصفة اإللزامية، وأن قواعده تســمو عىل مجيع 
النظم القانونية الداخلية، وأساسه قائم عىل الرضا الرصيح أو الضمني للدول، حيث يقوم العمل 
الدويل عىل إثبات أمهية وســمو املعاهدات الدولية من خالل األحكام القضائية الدولية الصادرة 
من املحاكم الدولية والتي أكدت العديد منها عىل سمو تلك اإلتفاقيات الدولية، ويمكن اإلشارة 
بنحو خاص اىل القرارات واآلراء اإلستشارية ملحكمة العدل الدولية، التي أكدت عىل تبنيها ملبدأ 
سمو القانون الدويل عىل القانون الداخيل، وبأنه ال يمكن للدولة أن حتتج بترشيعها الداخيل لتحد 
من مدى التزاماهتا الدولية، وهذا موقف ثابت يقوم عىل سيادة املعاهدة عىل القوانني الوطنية كيفام 
كانت طبيعتها ســواء أكانت دساتري، قوانني، تدابري تنفيذية، أو أحكام قضائية، وقد سامهت هذه 
األحكام الدولية واآلراء اإلستشارية الصادرة عن هذه املحكمة يف معرفة أمهية املعاهدات وكيفية 
تطبيقهــا يف النظم القانونية الداخلية وحتديد اإللتزامات الواجب اتباعها من قبل الدول االطراف 

يف تلك اإلتفاقيات.
غري أن التساؤل يثور حول أي من هذه القوانني تسمو عىل األخرى من ناحية تطبيقها واألخذ 
هبا عندما تتعارض أحكام املعاهدة مع النظم القانونية الداخلية، وملعرفة ذلك جيب النظر يف دساتري 
وقوانني الدول األطــراف فيها، وإجياد التطبيقات العملية من خــالل القضاء الدويل والقرارات 
والفتــاوى التي تقيض هبا يف تلك املســائل املتعلقــة بتطبيق املعاهدات وتنفيذهــا يف دائرة النظم 
القانونية الداخلية، ويف هذا املقام فإننا نبدي أن الدساتري الوطنية للدول اختلفت يف تعاملها مع هذا 
املوضــوع، حيث يتجاذهبا اجتاهني فكريني خمتلفني: اإلجتاه األول، يرى أن كل اإلتفاقيات مقبولة 
وتدخل بصورة تلقائية يف النظام القانوين الداخيل ما مل تتعارض مع الثوابت الوطنية وخاصة تلك 
التي تتعلق بمبدأ السيادة وبشــكل حيفظ خصوصية الدولة، يف مقابل اإلجتاه األول برز اجتاه ثاين 
يدعو اىل سمو املرجعية الدولية عىل الدساتري ويدعو اىل مالئمة الترشيعات الوطنية مع اإلتفاقيات 
الدولية بغض النظر عىل تعارضها مع الثوابت الوطنية، ويف احلقيقة فإن دساتري الدول التي صدرت 
بعد احلرب العاملية األوىل تؤيد مبدأ التبعية بني النظامني، غري أن قوة هذا التأييد ختتلف من دستور 
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اىل آخر، فهناك دساتري تكتفي بإعالن مبدأ خضوع الدولة للقانون الدويل، أو التزام الدولة قواعد 
هذا القانون، دون أن حتســم مسألة الرتاتبية القانونية بني النظامني، وهناك دساتري تكرس التكامل 
بني قواعد كل من النظامني وتفرض عىل املرشع الوطني حتقيق التناسق بني األحكام الصادرة عنه 
وبني قواعد القانون الدويل، وهناك دساتري تنص عىل دمج قواعد القانون الدويل يف القانون الداخيل 
وتعلن بوضوح سمو القانون الدويل، أما الدساتري العربية فتتباين بالنسبة لتحديد القيمة القانونية 
للمعاهدات الدولية ومكانتها يف تلك الترشيعات الوطنية، حيث أن هناك دســاتري ال حتدد القيمة 
القانونية للمعاهدة مثل الدستور األردين والقانون األسايس الفلسطيني والدستور العراقي والدستور 
اليمني والدســتور اإلمارايت والدستور اللبناين والدستور السوري والدستور السوداين والدستور 
املغريب، كام توجد أيضًا دســاتري عربية جتعل املعاهدة ذات قيمة قانونية مساوية للقانون الداخيل، 
أي عندمــا تعقد معاهدة الحقة للقانون الوطني تتعارض معه تقوم بإلغائه كالدســتور البحريني 
والدســتور الكويتي والنظام األسايس العامين والدستور القطري والدستور املرصي، وهناك اجتاه 
آخر من الدســاتري التي تضع املعاهدة يف مكانة أسمى من القانون الداخيل وأقل مرتبة من دستور 
الدولة ما يعني أن املعاهدة التي استوفت اإلجراءات القانونية وانطوت عىل خمالفة للقانون الوطني 
تنتهي بالرضورة إىل تعديله ومن بني الدســاتري العربية التي تبنت هذا اإلجتاه الدستور والدستور 

التونيس والدستور اجلزائري.
يف ضوء ما ســلف، فإننا نبدي أن القرار حمل التعليق قد انتهى اىل التأكيد عىل سمو اإلتفاقيات 
الدولية عىل الترشيعات الداخلية، دون أن حيدد فيام إذا كان ذلك يشمل القانون األسايس أم ال، ومع 
ذلك فإن مقتضيات إعامل قاعدة أن املطلق جيري عىل إطالقه، نرى أن لفظ الترشيعات الداخلية متتد 
لتشــمل القانون األسايس، مع التنويه اىل وجوب معاجلة طلب اإلحالة معاجلة تفصيلية من حيث 
التســبيب والتعليل، يف ضوء خلو القانون األســايس من أي نص حيدد القيمة القانونية للمعاهدة 
بالنســبة للترشيعات الداخلية، بحيث يتعني أن يكون أساس النتيجة التي خلص اليها القرار مبنية 
عىل ما نصت عليه اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام 1969 يف مادهتا حتت عنوان "القانون الداخيل 
واحرتام املعاهدات والتي نصت عىل أنــه" مع عدم االخالل بنص املادة)46(، ال جيوز لطرف يف 
معاهدة أن يتمسك بالقانون الداخيل كسبب لعدم تنفيذ هذه املعاهدة" خاصة بالنظر اىل ما تتصف 
به دولة فلســطني من أهنا دولة متمدنة حترتم التزاماهتــا الدولية، كام يتعني أن يتعرض القرار مدار 
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احلديث يف حيثياته اىل مسألة جوهرية فيام إذا كان قد تم نرش اتفاقية املقر لسنة 1996 وفقًا لألوضاع 
املقرر يف املادتني )116 و 117( من القانون األسايس، وبالتايل التحقق من اكتساهبا الصفة اإللزامية 
لغايات إعامل وتطبيق بنودها حتى ولو كانت متعارضة مع القانون األسايس أو أي من الترشيعات 
الداخلية األخرى، بمعنى أنه جيب أن يتضمن ما خلص إليه القرار موضوع التعليق اإلشــارة اىل 
أنه وبالرغم من وجود التعارض فيام بني نصوص اتفاقية املقر لســنة 1996 ونص املادة )30( من 
القانون األســايس، إال أن نصوص اإلتفاقية املذكورة األوىل بالتطبيق استنادًا ملا نصت عليه اتفاقية 

فينا لقانون املعاهدات لعام 1969.
وفيام يتعلق بقرار املخالفة املعطى من املستشــار الســيد فواز صايمة، وبالرغم من وجاهة ما 
خلص إليه من نتيجة مؤداها أن نصوص القانون األســايس تتميز بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة 
الســيادة والسمو كونه عامد احلياة الدستورية وأســاس نظامها، وبالتايل وجوب أن تبقى يف مكانة 
الصدارة وما يستتبعه ذلك من سمو قواعد املعاهدات واإلتفاقيات الدولية عىل قواعد الترشيعات 
العادية فقط وبام ال خيالف قواعد القانون األسايس الفلسطيني، ويف ذلك نقول بأن مثل هذه النتيجة 
تصطدم بام تضمنته إتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام 1969 بخصوص القانون الداخيل واحرتام 
املعاهدات من أنه ال جيوز لطرف يف معاهدة أن يتمســك بالقانون الداخيل كسبب لعدم تنفيذ هذه 
املعاهدة، باعتبار أن مفهوم القانون الداخيل الوارد يف اإلتفاقية املذكورة جاء مطلقًا ليشمل القانون 
األســايس والترشيعات العادية عىل حد سواء، وبالتايل فإن عدم تطبيق نصوص إتفاقية املقر لسنة 
1996 بالرغم من تعارضها مع نص املادة )30( من القانون األسايس، يعد خمالفة رصحية التفاقية 
فينا، وهو ما قد يعرض دولة فلسطني اىل انتقادات دولية تؤدي اىل النيل من املكانة التي تسعى اىل 

حتقيقها يف جمال احرتام التزاماهتا الدولية.
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تعليق القايض الدكتور فـؤاد الدرادكـة

قايض حمكمة التمييز األردنية/ األردن

خمترص الوقائع:
ُيشــري احلكم حمل التعليق إىل أن املدعي: مهام حســان حممود شــحادة كان قد تقدم بالدعوى 
رقم )2012/1187( لدى حمكمة بداية رام اهلل بمواجهة املدعى عليها: رشكة بالكو لإلســترياد 

والتوزيع، ملطالبتها بحقوقه العاملية نتيجة فصله من عمله، استنادًا إىل عقد العمل املنظم بينهام.
بــارشت حمكمة الدرجة األوىل النظر بالدعوى، وبعد اســتكامل إجراءات املحاكمة أصدرت 
بتاريخ 2016/3/29 حكمها رقم )2012/1187( والقايض باحلكم بإلزام املدعى عليها بدفع 

مبلغ )140517( شيكل للمدعي. 
 مل يقبــل الطرفان بقضاء حمكمــة الدرجة األوىل فطعنت املدعى عليهــا باحلكم الصادر عنها 
باستئناف أصيل، ُسجل بالرقم )2016/537(، يف حني طعن فيه املدعي باستئناف فرعي، سجل 
بالرقم )2016/966( لدى حمكمة استئناف رام اهلل التي نظرت الطعنني مرافعة، وبعد استكامهلا 

إجراءات املحاكمة أصدرت بتاريخ 2017/3/22 حكمها ويتضمن:
قبول اإلستئناف األصيل موضوعًا ورد اإلستئناف الفرعي موضوعًا وتعديل احلكم املستأنف 
واحلكم بإلزام املستأنفة باإلستئناف األصيل )املدعى عليها( بدفع مبلغ )29383( شيكل للمستأنف 
عليــه ) املدعــي( ورد الدعوى فيام عدا ذلك باإلضافة ألتعاب املحامــاة املحكوم هبا أمام حمكمة 

الدرجة األوىل. 
 مل يقبل املدعي باحلكم اإلســتئنايف املشار إىل منطوقه أعاله فطعن فيه لدى حمكمة النقض التي 
أصدرت بتاريخ 2017/11/14 حكمها رقم )2017/813(  قضت فيه برد الطعن موضوعًا. 

املقدمة
إن هذا احلكم ُيثري الكثري من املسائل التي جيب عرضها وحتليلها ُبغية الوصول إىل التعليق عليه 
وفهم األســاس الذي قام عليه، ولكن ال نســتطيع يف هذه الُعجالة أن نتعرض لكل هذه املسائل 

وحسُبنا أن نتناول بعض املسائل التي نراها كافية لتحقيق اهلدف الذي ُننشده. 
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ونعتقد أن بيان  آلية  تفسري قواعد قانون العمل هلا أمهية بالغة يف تفسري النص الذي ينطبق عىل 
النزاع، وإذا كان قانون العمل قد استخدم مصطلحي فصل العامل وإهناء عالقة العمل  فهل هناك 
فارق بينهام؟ كام جيب التعرض إىل مفهوم إهناء العمل لظروف اقتصادية التي قد تلم بصاحب العمل 
ومن ثم تناول استقالل التعويض الذي يستحقه العامل عن مكافأة هناية اخلدمة، وأخريًا تطبيق ما 

تقدم ملراقبة مدى موافقة احلكم للقواعد السابقة ومن أحكام قانون العمل. 

وعىل ضوء ما تقدم سنعرض هذه املسائل تباعًا عىل النحو اآليت:

أواًل: تفسري قواعد قانون العمل 
كان جيري يف الســابق تفسري قواعد قانون العمل وفق مبادئ القانون اخلاص وحتديدًا القانون 
املدين55، مــن حيث وجوب اإللتزام باحلكمة التي قصدها امُلرشع يف وضع هذه القواعد، ســواء 

كانت لصالح هذا الطرف أو ذاك أو لصاحلهام معًا بقصد إقامة التوازن بني مصلحتهام امُلشرتكة. 
وإذا كان مــا تقدم مقبواًل فيام مىض، فإنه مل يعد كذلك يف أيامنا هذه حيث أصبح قانون العمل 
قانونًا قائاًم بذاته متميزًا بصفاته واجتاهاته اخلاصة ومستقاًل عن القانون املدين، وحُيسب الرأي الراجح 
عن القانون اخلاص أيضًا56 من ثم فإن قواعد تفسريه هي األخرى جيب أن تتسم بطابع اإلستقالل 

وذلك لتحقيق األغراض التي هيدف إليها هذا القانون57.
  وتفريعًا عىل ذلك، جيب أن يراعى يف تفســري قواعد قانــون العمل نصوصه قبل الرجوع إىل 

نصوص القوانني األخرى. 
 ولكن حيدث أحيانًا أن يشوب قاعدة من القواعد القانونية املنظمة لعالقات العمل الغموض، 
وذلك الحتامل تفسري هذه القاعدة أو تأويلها عىل أكثر من وجه أو عىل أقل  تقدير يكون هذا التفسري 
حمل شــك، فذهب الرأي الســائد يف الفقه آنذاك، نظرًا ملا يمتاز به قانون العمل من حيث رصامة 
اجلزاء الذي يرتتب عىل خمالفة قواعده حيث ُتعترب هذه القواعد من النظام العام يف أغلبها باعتبارها 
هتدف إىل محاية الضعفاء -الطبقة العاملة- من ناحية، وتوفري السالم االجتامعي من ناحية أخرى، 

د. حممد حلمي مراد:- قانون العمل مطبعة هنضة مرص/ القاهرة- الطبعة الثامنة 1953 ص29.  55
د. نشأت منصور توما:  رشح قانون العمل دار احلرية للطباعة / بغداد الطبعة السادسة 1977ص 43، 44.  56

املرجعني السابقني واملوضوعني السابقني.  57
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وتصطبغ تبعًا لذلك بصبغة آمرة، فقد كان يتم تفسري القاعدة الغامضة بام هو أصلح للعامل58.  
 أمــا إذا كان النــص واضحًا فعندئــذ ال جيوز اخلروج عــن معناه، تطبيقــًا للقاعدة الرشعية

))األصل يف الكالم احلقيقة فال جيوز محل اللفظ عىل املجاز إال إذا تعذر محله عىل معناه احلقيقي((59 
والقاعدة الرشعية ))إعامل الكالم أوىل من إمهاله((60.

عىل أن قاعدة التفسري األصلح للعامل ليست مطلقة بمعنى ال جيوز إعامهلا يف كل األحوال إاّل 
حيث تكون القاعــدة غامضة يف صياغتها، فأحيانًا يضع امُلرشع قاعدة قانونية بغية حتقيق مصلحة 
صاحب العمل أو التوفيق واملوازنة بني مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، فيكون األخذ 

هبذه القاعدة هدم هلذا التوفيق أو التوازن الذي أراده امُلرشع61. 
ونخلص من ذلك إىل القول، أنه إذا كانت القاعدة القانونية بشكل عام وضعت لتحقيق املساواة 
بــني األفراد بام متتاز به من عمومية وجتريد فإن ترشيعــات العمل ترمي لتحقيق  هدف أبعد وهو 

التدخل يف العالقات اإلنسانية اخلاضعة له، بقصد محاية الطرف األضعف62.
 وأصبــح ينظر إىل التطبيق املجرد للقاعدة القانونية عىل عالقات العمل أهنا ال تؤدي إىل حتقيق 
املســاواة فيام بني أطراف هذه العالقات وملا شــهدت املجتمعات األوروبيــة تطورات اقتصادية 
واجتامعية هائلة يف القرن العرشين فاســتلزم ذلك إقامة نوع جديد من العالقات اإلنســانية يقوم 
عىل أســاس العدالة، مراعاة هلذه االعتبارات أال وهي العدالة االجتامعية فإذا كانت فروع القانون 
التقليدية، وبالذات القانون اخلاص ُتعرب نصوصها عن فكرة العدالة املجردة، فإن ترشيعات العمل 

أو الترشيعات  االجتامعية بصورة أعم ُتعرب عن العدالة االجتامعية.63

د. حسن كرية: أصول قانون العمل ص 83  ود. مجال الدين زكي املرجع السابق  ص 15 و 16،  ود. حممد   58
لبيب شنب: رشح أحكام قانون العمل-  تنقيح وائل بندق - الطبعة األوىل 2010 ص 67، ود. عبد العزيز 

املريس: رشح قانون العمل 2000 و ص 87.
املادة )2/214( من القانون املدين األردين.  59

املادة )216( من القانون املدين األردين.  60
د. حممود مجال الدين زكي: املرجع السابق ص 16  ود. حممد لبيب شنب املرجع السابق ص 67.  61

د. أمحد حسن الربعي:  الوسيط يف القانون االجتامعي  دار النهضة العربية 2003 ص 79.  62
د. اسامعيل غانم: قانون العمل 1962-1961 ص 46،  ود. أمحد حسن الربعي املرجع السابق  ص 79 و 80.  63



أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

73

وهلذا يرى الفقه64 إن أهم القواعد القانونية التي جيب مراعاهتا يف تفسري قواعد قانون العمل هي:
ترشيعات العمل.   -

املبادئ األساسية لترشيعات العمل.   -
-  التفسري األصلح للعامل يف حالة غموض النص. 

-  االستعانة باملبادئ القانونية العامة. 

ثانيًا: فصل العامل وإهناء عالقة العمل. 
دأبت ترشيعات العمل املقارنة عىل استخدام مصطلحي )الفصل( أي فصل العامل/ )واإلهناء( 
أي إهناء عالقة العمل األمر الذي  قد ُيثري الُلبس فيام بينهام فإذا كان الفصل هو جّراء ارتكاب العامل 
خطًأ جســياًم  ال يمكن معه لصاحب العمل اإلبقاء عىل العامل لفقدانه الثقة فيه. فإن الفصل من 
حيث األثر ُيشبه إىل حد كبري حاالت انتهاء عقد العمل، ويقتيض األمر كام يرى الفقه65 إىل رضورة 

التفرقة بني الفصل واإلهناء. 
إن الفصل يرد عىل عقد العمل سواء أكان حمدد املدة أو غري حمدد املدة ألن ارتكاب العامل خطأ 

جسياًم ُيربر فصله يصح االستناد إليه إلهناء عالقة العمل بغض النظر عن طبيعة العقد. 
يف حني أن األمر خمتلف يف اإلهناء حيث ال جيوز التذرع بمربر إلهناء عقد العمل حمدد املدة بينام 

جيوز ذلك يف العقد غري حمدد املدة. 
فالعقد حمدد املدة ينتهي من تلقاء نفســه بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل الذي أبرم من أجله وال 
جيوز ألي من طرفيه االســتقالل بإهنائه قبل انقضاء املدة املحددة  له أي يبقى ملزمًا  جلانبيه طوال 
املدة املتفق عليها فلو أراد أحدمها إهناء العقد قبل حلول األجل املحدد  له وجب عىل هذا الطرف 

تعويض الطرف األخر. 
تذهب بعض القوانني املقارنة أن حالة فصل العامل بســبب اخلطأ اجلسيم هي وحدها التي تم 
عرضها قبل إحالة الفصل عىل جلنة تشــكل هلذه الغاية، يف حــني تذهب قوانني مقارنة أخرى إىل 

د. حممد حلمي مراد: املرجع السابق ص 30.  64
د. أمحد حسن الربعي: املرجع السابق ص724 وللمزيد واملقارنة حول هذا املوضوع، انظر د. حسن كرية:   65

املرجع السابق ص 281 وما بعدها ود.إسامعيل غانم: املرجع السابق  ص288 وما بعدها.
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وجوب إشــعار وزارة العمل قبل توقيع قرار الفصــل أما قرار إهناء عقد العمل يظل بيد صاحب 
العمل يامرس ضمن سلطته التنظيمية حتت رقابة القضاء.

يعترب الفصل جزاءًا تأديبيًا وهلذا أحاطه امُلرشع نظرًا خلطورته جمموعة من الضامنات أما اإلهناء 
فال يعدو أن يكون فســخًا للعقد من جانب واحد وهو الطرف الذي أهناه وملا كان عقد العمل من 
العقود املستمرة امللزمة للجانبني التي ُتنشئ  التزامات متبادلة ومستمرة عىل عاتق طرفيه فإن الفسخ 

ال يذهب أثره  إال عىل االلتزامات املستقبلية.
ويؤكــد هذا الفارق أيضًا نصوص قانون العمل التي جُتري للعامل املطالبة  بإعادته إىل عمله أو 
بدفع تعويضًا له اذا تبني أن فصله كان تعســفيًا باإلضافــة إىل حقوقه األخرى يف حني جُتري بعض 
النصوص للعامل استيفاء مجيع احلقوق واملزايا التي ينص عليها العقد بام فيها األجور يف حالة إهناء 
العقد من قبل صاحب العمل يف العقد حمدد املدة كام أجاز لصاحب العمل أيضًا مطالبة العامل بام 

ينشئ من إهناء العامل لعمله بالعطل والرضر وفق ما هو منصوص عليه بالقانون.

ثالثًا: إهناء عقد العمل لظروف اقتصادية 
ُيعد هذا املوضوع من املســائل الشــائكة يف نطاق عالقات العمل ففكرة الظرف االقتصادي 
فكرة غامضــة من جهة وتظل إجراءات اإلهناء ومدى تقييدها لصاحب العمل حمل تســاؤل من 
جهة أخرى كام يثور التســاؤل أيضًا حول الضامنات التي تقدم للعامل الذين انتهت عقودهم وهلذا 

ختتلف الترشيعات الوطنية يف احللول التي تتبناها حيال هذا املوضوع.
فالظرف االقتصادي ُيفهم يف هذا السياق أن صاحب العمل قد يضطر نتيجة ألزمة اقتصادية إىل 
وقف نشــاطه كليًا أو جزئيَا أو ربام إغالق منشأته مما يؤدي إىل رصف عامله بصفة هنائية أو بعضهم 

واالستغناء عنهم لفرتة  من الزمن.
وترتيبًا عىل ذلك يشــرتط يف الظرف االقتصادي أن تكــون األزمة االقتصادية عامة أو تتعلق 
بقطاع االنتاج أو فرع النشــاط الذي يامرس صاحب العمل فيه نشــاطه فإذا واجهت املنشأة مثل 
هذه الظروف االقتصادية التي تؤثر عىل حجم نشــاطها فيكون من املنطق السامح لصاحب العمل 

باالستغناء عن بعض عامله بغية إعادة التوازن االقتصادي ملنشأته 66.

د. أمحد الربعي املرجع السابق ص 856 و 857.   66
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ويرى بعض الفقه 67 أن إغالق املنشــآت غري الناشــئ عن قوة قاهرة، إنام هي ترديد للقواعد 
العامة من حيث اســتمرار العقد وعدم انفساخه بقوة القانون، كام أهنا تعترب إغالق املنشأة يف هذه 

احلاالت، إهناء للعقد من جانب صاحب العمل فيتحمل مسؤولية.
يف حــني يرى جانب آخر من الفقه 68  عىل خالف ذلك، ويعترب اإلهناء يف هذه احلاالت يكون 
بمربر، وال جيوز البحث عن مرشوعية اإلهناء،؟؟؟ ففي مرص مثاًل، املرشع مل يقصد جمرد تقرير جواز 
اإلهناء، فهذه مكنه يملكها صاحب العمل، وفارق بني أن يقرر املرشع استمراره العقد وعدم إهناءه 
يف حاالت، وأن يقرر عدم استمراره يف حاالت أخرى، فاألوىل حتتاج إىل نص للقول باالستمرار يف 
حال انتقال املنشأة، أما الثانية فال داعي هلا ألهنا إعامل للقواعد العامة، وملا كان إعامل الكالم خري من 
إمهاله، وتنزهيا للمرشع عن اللغو، فال جيوز القول أن املرشع مل يفعل أكثر من تزويد للقواعد العامة.
وإذا كان البعــض يعرتض عىل فكرة اإلهناء ألســباب اقتصادية باعتبارها قد تكون وســيلة 
بيد صاحب العمل يســتخدمها للتخلص من عامله، دون أن يكون ملزمًا بمهلة اإلشــعار أو بأداء 

تعويضات عن اإلهناء غري املرشوع.
ويــرى جانب من الفقه69 أن هذا اإلعرتاض، غري منطقي، إذ أن منح الفرصة لصاحب العمل 
للمحافظــة عىل التوازن االقتصــادي ملرشوعه هو أمر يف مصلحة العامل وليســت ضدها، فلو مل 
يسمح لصاحب العمل بتنظيم منشــأته عىل النحو الذي حيقق نجاحها، قد يؤدي ذلك إىل إغالق 
املنشأة وترسيح كل عامهلا، يف حني أن االستغناء عن عدد من العامل قد يعيد للمنشأة توازهنا، وقد 
يتمكن صاحب العمل - املنشــأة - يف املســتقبل من استعادة عامله أو خلق فرص جديدة للعمل، 
يضاف إىل ذلك فإن اإلهناء ألســباب اقتصادية خمتلف متامًا عن إهناء عقد العمل باإلرادة املنفردة 

لصاحب العمل.
وهلذا نجد أن املرشع املرصي يف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد حرص عىل تنظيم حق 
اإلغالق باعتباره إجراء جائر قانونــاً يلجأ إليه صاحب العمل لرضورات اقتصادية تربره، حيث 
نصــت املادة )196( عىل أن ))ال يكون لصاحب العمل لرضورات اقتصادية حق اإلغالق الكيل 

د. حسن كريه: املرجع السابق - ص 678.  67
د. حسام الدين األهواين: رشح قانون العمل - دار النهضة العربية / القاهرة - 1996 - ص 596.   68

د. ـأمحد الربعي: املرجع السابق: ص 857 و 858.  69
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أو اجلزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بام قد يمس حجم العاملة هبا، وذلك يف األوضاع 
وبالرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون((.

كام حرص املرشع الفلســطيني يف قانون العمل رقم )7( لسنة 2000 عىل وضع نص مقارب 
إىل حد ما حيث نصت املادة )41( عىل ما ييل: ))جيوز لصاحب العمل إهناء عقد العمل ألســباب 
فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العامل مع احتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشعار ومكافأة هناية 

اخلدمة، رشيطة إشعار الوزارة بذلك70)).
ويالحظ عىل هذا النص، أنه رغم أخذ املرشع الفلســطيني بالظرف أو املربر االقتصادي ومنح 

صاحب العمل بإهناء عقد العمل إاّل أنه قيده بقيدين:
األول: أن يقوم صاحب العمل بإشعار وزارة العمل.  -

الثاين: أن العامل الذي يتم إهناء عمله حيتفظ بحقه يف بدل اإلشعار ومكافأة هناية اخلدمة.  -
وإذا كان إشــعار الوزارة أمر رضوري للتحقق من املربرات الفنية أو االقتصادية التي تقتيض 
تقليص عدد العامل، فإن احتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشعار وبدل مكافأة  هناية اخلدمة عند توافر 

هذه املربرات أمر غري مفهوم !!

رابعًا: استقالل التعويض الذي يستحقه العامل عن مكافأة هناية اخلدمة:
قد يثور التساؤل فيام إذا كان حق العامل يف بدل اإلشعار ومكافأة هناية اخلدمة، حيرمه من حقه 

يف التعويض عن اإلهناء غري املرشوع لعقد العمل.
جيمــع الفقه والقضاء عىل أن مكافأة هناية اخلدمة ليســت تعويضًا، ألن أدائها ليس معلقًا عىل 
خطــأ صادر من صاحب العمل، وال بحصول رضر للعامل من جراء انتهاء عقد العمل، فالعامل 
يســتحقها ولو مل يصدر أي خطأ من جانب صاحب العمل، كام هو احلال بالنســبة النتهاء العقد 
بانقضاء مدته، أو بســبب عجز العامل عن العمل، ويستحقها أيضًا دون حاجة إىل إثبات إصابته 
برضر، بل ولو ثبت انه قد اســتفاد من هذا االنتهاء بالتحاقه بعمل يتقاىض منه أجرًا يزيد عام كان 

يتقاضاه بمقتىض العقد الذي انتهى71.

تقابل املادة )31/أ( من قانون العمل األردين رقم )8( لسنة 1996 أو تعديالته، حيث جاء فيها: )إذا اقتضت   70
ظروف صاحب العمل االقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل.... النص( 

د. اسامعيل غانم: املرجع السابق - ص 563، و د. حممد لبيب شنب: املرجع السابق - ص 615 و 616.  71
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مل يتفق الفقه عىل رأي موحد يف تكييفه ملكافأة هناية اخلدمة، فالبعض اعتربها أجرًا إضافيًا يوجبه 
القانون عىل صاحب العمل وختضع هبذا جلميع األحكام اخلاصة باألجور72، يف حني يرى البعض 

إىل ان املكافأة أقرب إىل الضامن وللتأمني منها إىل األجر املؤجل73.
وقد أوضحت حمكمة النقض املرصية اســتقالل مكافأة هناية اخلدمة عن التعويض عن الفصل 
غري املرشوع، حيث جاء يف حكمها ما ييل: ))حق املكافأة وحق التعويض حقان خمتلفان يف أساسها 
وطبيعتهام، فمكافأة العامل عن مدة خدمته التزام مصدره املبارش القانون وسببه ما أداه العامل من 
خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم بينهام، فهي هبذا تعترب نوعًا من األجر اإلضايف أوجب 
قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لســنة 1944 يف املادة 23 منــه دفعه للعامل عند انتهاء العقد 
بغري خطأ أو تقصري من جانبه فال جيوز حرمانه من هذه املكافأة، إاّل يف األحوال املقررة قانونًا - أما 
التعويض فهو مقابل الرضر الذي يصيب العامل جراء فصله بغري مربر، فمناطه سوء استعامل احلق، 

وترتب الرضر يدور معه وجودًا وعدمًا((74.

خامسًا: مدى موافقة احلكم للقواعد السابقة وألحكام القانون:
برجوعنــا إىل احلكم حمــل التعليق، نجد أنه يدور حول إهناء خدمــات الطاعن لدى املطعون 
ضدها اعتبــارًا من تاريخ 2012/11/30، كونه يعمــل يف ترويج بضاعة ختص رشكة ريكيت 
بنكيزر بشــكل أســاس، ولكون عقد املطعون ضدها انتهى مع هذه الرشكة، أي أن ذلك أدى إىل 
انخفاض معدل العمل واإلنتاج بنســبة %50، األمر الذي حدا هبا إىل تقليص عدد العامل وإعادة 

هيكلة الرشكة من جديد.
ومن الواضح أن املطعون ضدها، اختذت قرارها استنادًا إىل أحكام املادة )41( من قانون العمل، 
التي تنص عىل أنه ))جيوز لصاحب العمل إهناء عقد العمل ألسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص 

د. حممود مجال الدين زكي:  املرجع السابق - ص 480 و 481 ود. اسامعيل غانم: املرجع السابق: ص 570.  72
د. حسن كرية: املرجع السابق - ص 647   73

الطعن رقم )210( سنة 24 ق جلسة 1958/10/16 من 9 ص 659.   74
إن أغلب الترشيعات العربية تشري إىل استقالل مكافأة هناية اخلدمة عن التعويض عن اإلهناء غري املرشوع،   
املادة )25( من قانون العمل األردين واملادة 76 من قانون العمل السوري، واملادة 918 مدين عراقي، الفصل 
قانون  من   123 واملادة  التونسية  العمل  جمل  من   23 والصل  املغريب،  والعقود  االلتزامات  قانون  من   754

العمل اإلمارايت و 108 من قانون العمل البحريني.
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عدد العامل مع احتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشــعار ومكافأة هناية اخلدمة رشيطة إشعار الوزارة 
بذلــك((، أي أهنا قامت بإهناء خدمات الطاعن نظرًا للظروف االقتصادية التي أدت إىل انخفاض 

معدل االنتاج.
وإذا كان النص يســعف صاحب العمل )املطعون ضدها( بإهناء خدمات العامل )الطاعن(، 
وجعلت اإلهناء يف مثل هذه الظروف التي أملت هبا مربرًا، فإن املرشع أحاط هذا اإلهناء بضامنات، 
متثلت باحتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشــعار ومكافأة هناية اخلدمة، وأن هذا اإلهناء ال يكون إاّل 

بعد إشعار وزارة العمل بذلك.
وملا تبني ملحكمة اإلســتئناف بوصفها حمكمة موضوع، أن املطعــون ضدها قامت بإهناء خدمات 
الطاعن، دون أن تقوم بإشعار وزارة العمل، فقد توصلت إىل أن إهناء العمل ما هو إاّل فصل تعسفي75.

إن ما ذهبت إليه حمكمة اإلستئناف، وأيدهتا فيه حمكمة النقض يتفق ونص املادة )3/46( التي 
نصت عىل ما ييل: ))يعترب تعسفيًا إهناء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك((.

وحيث ثبت إخالل املطعون ضدها، بتحقيق رشوط املادة )41( من قانون العمل الفلسطيني، 
فإن مقتىض ذلك أن األسباب املربرة إلهناء خدمات الطاعن ليست حمل اعتبار.

لقد استقر قضاء حمكمة التمييز األردنية - يف الدعاوى املامثلة- استنادًا ألحكام املادة )31( من قانون العمل   75
عىل إن إهناء خدمات العامل يعترب فصاًل تعسفيًا. فقد جاء يف احلكم التمييزي رقم )2007/2408 تاريخ 
قانون  أن  املعدل   1996 لسنة   )8( رقم  العمل  قانون  31 من  املادة  ))يستفاد من  ييل:  ما   2007/12/17
العمل أجاز لصاحب العمل إهناء عقود العمل غري حمددة املدة إذا كان يمر بظروف اقتصادية سيئة أو وجود 
ظروف فنية توجب تقليص حجم العمل أو استبدال نظام االنتاج بآخر أو التوقف  هنائيًا عن العمل رشيطة أن 
يقوم صاحب العمل بتبليغ وزير العمل بذلك للحصول عىل موافقته، وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن 
املدعية )الطاعنة( قد عملت لدى املدعى عليها )املطعون ضدها( خالل الفرتة من 1997/12/14 ولغاية 
2003/9/30 وأن املطعون ضدها كصاحبة عمل تقدمت بموجب كتاهبا رقم بال تاريخ 2003/7/2، إىل 
الوزير صالحياته  املدعية )الطاعنة(، وقد استعمل  43 عاماًل منهم  العمل تطلب بموجبه إهناء عقود  وزير 
املنصوص عليها باملادة 31/ب( من قانون العمل وشكل جلنة للنظر يف طلب صاحب العمل املشار إليه أعاله 
واعتربت  املرفق  بالكشف  أسامؤهم  حددت  فقط  عاماًل   )15( حدمة  إهناء  عىل  املوافقة  اللجنة  قررت  وقد 
اللجنة ان يكون شهر آب شهر إنذار بدون دوام للعاملة اخلمس عرش وأن الطاعنة )املدعية( مل تكن من بني 
هؤالء الواردة أسامؤهم يف تقرير اللجنة مما جيعل إهناء املدعى عليها لعمل املدعية ال يستند إىل سبب مرشوع 
ويعرب فصاًل تعسفيًا يوجب احلكم هلا بالتعويض وفق أحكام املادة )25( من قانون العمل )أنظر قرار حمكمة 
 ،2007/4/5 تاريخ  املطعون ضدها رقم )20006/3914(  التمييز يف قضية مماثلة مقامة من أحد عامل 

وكذلك القرار رقم 2006/3910 تاريخ 2007/4/3).
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ولكن ما يلفت النظر يف احلكم، أن حمكمة اإلســتئناف ذهبت إىل القول: ))...فإن ما يستحقه 
املدعي جتاه املدعى عليها احلقوق والتعويضات التالية:

بدل مكافأة هناية اخلدمة..
بدل فصل تعســفي وفقًا ملــا جاء يف نص املادة 47 من قانون العمل والتي جاء فيها يســتحق 
العامل تعويضًا عن فصله تعســفيًا مقدار أجر شهرين عن كل ســنة قضاها يف العمل، بمعنى أن 
الســنة املعتمدة هي الســنة التي قضاها يف العمل، وبام أن املدعي قىض أربع سنوات يف العمل فإنه 
يستحق أجرة شهرين عن كل سنة، عىل أن ال يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتني ـ وبام انه عن 
مدة السنة الواحدة أجرة شهرين، وبالتايل عن مدة السنتني أجرة أربعة شهور، فلو كان قصد املرشع 
أن يكون التعويض بحده األقىص هو أجرة ملدة ســنتني لكان رصح يف النص بذلك، فلم يستعمل 
عبارة أجره ملدة ســنتني دائاًم استعمل عبارة عن مدة سنتني وهي معطوفة عىل حكم ما قبلها وهي 
عن مدة الســنة الواحدة أجرة الشهرين وعن السنتني أربع شهور، وهذا ما قصده املرشع بحيث ال 

يكون التعويض عن الفصل التعسفي أكثر من مكافأة هناية اخلدمة((.
وقد كانت مسألة تطبيق القانون وتفسريه حول الفصل التعسفي حمل طعن أمام حمكمة النقض.
والغريــب يف األمر، أن حمكمة النقض أيدت احلكم الصادر عن حمكمة اإلســتئناف واكتفت 
بالرد عىل ذلك بام ييل: ))وأن الطاعن نعى عىل احلكم عن الفصل التعســفي عىل أســاس الراتب 
وهو )5277( ش، وهذا غري وارد، والتعويض شــهرين عن كل سنة من الراتب األخري، وحيث 

تم بحث هذه املسألة، فإننا نجدها غري واردة ونقرر ردها((.
وننطلق يف التعليق، مــن النص القانوين الواجب التطبيق عىل واقعة الدعوى، وهو نص املادة 
(47( مــن قانون العمل التي جاء فيها: ))مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية األخرى، يســتحق 
العامل تعويضًا عن فصله تعسفيًا مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها يف العمل عىل أاّل يتجاوز 

التعويض أجره عن مدة سنتني((.
ويبني من النص أنه جاء بعبارات واضحة الداللة، ال غموض فيها، وال حتتمل يف تفسريها اكثر 
من وجه، فال جيــوز االنحراف عنها، ما دامت القاعدة القانونية فيه هتدف إىل حتقيق فكرة العدالة 
االجتامعيــة، وحيث توصل احلكم إىل أنه تم فصل الطاعن فصاًل تعســفيًا، فإن مقتىض ذلك منح 

الطاعن تعويضًا عن هذا الفصل ووفق ما حدده النص القانوين.
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والنص كام هو ظاهر، واضح يف كيفية احتســاب التعويض عن الفصل التعســفي، وهو أجر 
شــهرين عن كل ســنة قضاها يف العمل، فإذا قىض العامل يف عمله أربع سنوات أو ست سنوات، 

فإنه يستحق أجر شهرين عن عمله أربع سنوات أو ست سنوات حسب مقتىض احلال.
وأن عبارة ))ال يتجاوز التعويض أجره عن مدة ســنتني(( فإنام يقصد فيها ان أقىص ما يستطيع 
العامل احلصول عليه بدل الفصل التعسفي هو أجره عن مدة سنتني جمتمعتني، والدليل عىل صحة 
ما نقول، نالحظ أن املرشع استخدم كلمة ))أجر(( وكلمة ))أجرة((، أي أنه قصد يف األوىل األجر 

الشهري للعامل، يف حني قصد يف الثانية جمموع األجر الشهري للعامل طيلة سنتني.
وحيث إن حمكمة اإلســتئناف فرست النص تفســريًا ال يقوم عىل أساس من القانون، ومن ثم 
فــإن ربطها التعويض عن الفصل التعســفي بمكافأة هناية اخلدمة من حيــث قوهلا ))... وهذا ما 
قصده املرشع بحيث ال يكون التعويض عن الفصل التعســفي أكثر من مكافأة هناية اخلدمة(( فإن 
من الطبيعي ان تنتهي إىل نتيجة جتانب الصواب، وقد سايرها عىل هذه النتيجة حمكمة النقض دون 

ان تنتبه إىل وقعت فيه حمكمة اإلستئناف.
وملــا كان حق العامل ))الطاعن(( ثابت باقتضاء بدل التعويض عن الفصل التعســفي وبدل 
مكافــأة هناية اخلدمة وباقي حقوقه األخرى، ومصدر هذه احلقوق املبارش هو القانون، فكان جيب 

إعامل هذه النصوص ووفق كيفية احتساب هذه احلقوق كام ورد فيها.
وحيث أن حمكمة النقض جانبت الصواب فيام ذهبت إليه من حيث تأييدها ملحكمة اإلستئناف 

يف تفسريها لنص املادة )47( من قانون العمل، فإن احلكم واحلالة هذه ال يتفق وحكم القانون.
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التعليق عىل حكم حمكمة النقض الفلسطينية رقم 2017/813

الصادر بتاريخ 2017/11/14

الدكتور املحامي خالد إمام/ مرص

الوقـــــائع
صــدر حكم بداية رام اهلل يف الدعوى املدنية رقــم 2012/1187 قاضيًا بإلزام املدعي عليها 

بدفع مبلغ 140517 شيكل للمدعي.
استأنفت املدعي عليها احلكم واستندت يف أسباهبا لآليت:
إن حمكمة الدرجة األوىل أخلت بحقوق الدفاع.  .1

أغفل حكم أول درجة تقدير البينه، وحكم ببدل التعويض عن الفصل التعسفي.   .2
أخطأت حمكمة أول درجة يف احتساب بدل أعياد دينيه بخالف البينة املقدمة لكونه تقايض   .3

كافة حقوقه يف العطل واألعياد واإلجازات.
احتسبت حمكمة أول درجة بدل ساعات إضايف حال كون املدعي يعمل مندوب مبيعات،   .4

وال يتقيد بعدد ساعات حمددة، وأن عمله مدة أطول كان لتحقيق أعىل نسبة مبيعات.
أقام املدعي استئناف فرعي قيد برقم 2016/966 عول فيه عىل:

أخطأت حمكمة أول درجة باحتساب أجر املستأنف )يف اإلستئناف الفرعي( بمبلغ 3400  أ. 
شيكل وكان عليها احتساب األجر 5555 شيكل.

أخطأت بعدم حساب بدل األجر اإلضايف عىل أساس 14 ساعة عمل باألسبوع. ب. 
أخطأت املحكمة بعدم حساب بدل العطل االسبوعيه للمستأنف يف اإلستئناف الفرعي.  ج. 
صدر حكم حمكمة اإلستئناف وجاء منطوقة كاأليت: "نقرر احلكم بقبول اإلستئناف األصيل   
موضوعًا ورد اإلستئناف الفرعي موضوعا وتعديل احلكم املستأنف ونقرر عماًل بأحكام 
املادة 2/223، من قانون األصول احلكم بإلزام املســتانفة باإلستئناف األصيل )املدعى 
عليها( بدفع مبلغ تســعة وعرشون ألف وثالثامئة شيكل للمستأنف عليه )املدعي( ورد 
الدعوى فيام عدا ذلك باإلضافه ألتعاب املحاماة املحكوم هبا أمام حمكمة الدرجة األوىل.
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بتاريخ 2017/4/24 تقدم الطاعن )املدعي - املستأنف ضده - املستأنف فرعيًا( بالطعن يف 
حكم حمكمة اإلستئناف الصادر يف 2017/3/22 واستند الطاعن يف جممل أسبابه عىل ما ييل:

أخطأت حمكمة اإلســتئناف يف تطبيق القانون وتفســريه يف تقدير البينة املتعلقة بالراتب   .1
والفصل التعسفي واملطالبات ببدل األعياد الرسمية والدينية واإلجازات السنوية وعطلة 

يوم اجلمعة مما يستوجب نقض حكمها.
صدر حكم حمكمة النقض )حمل التعليق( برد الطعن موضوعًا.  .2

  تقدير احلكم: قام هذا احلكم عىل خطأ يف تفســري القانون وتأويله أسلس إىل نتيجة خمالفة 
القانون من ناحية، وعىل قصور يف التسبيب اقرتن بفساد يف اإلستدالل، وهو ما تنعاه حمكمة 

النقض عىل قضاء املوضوع من ناحية أخرى. 

أواًل: اخلطأ يف تفسري القانون
** نصت املادة 47 واخلاصة بتحديد التعويض عن الفصل التعسفي عىل:

 "مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية األخرى، يستحق العامل تعويضًا عن فصله تعسفيًا مقداره 
أجر شهرين من كل سنة قضاها يف العمل عىل أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتني".

ونتناول هذا العيب من ناحيتني - الناحية اللغوية، الناحية اإلصطالحية:
تفسري النص من الناحية اللغوية: أ. 

ورد نص املادة 47 يف صورة مجله رشطية - ومجلة الرشط يف "يستحق العامل تعويضًا عن فصله   
تعسفيًا مقداره أجر شــهرين من كل سنة قضاها يف العمل وجواب الرشط "عىل أال" يتجاوز 

التعويض أجره عن مدة سنتني وجواب الرشط يأيت مجلة ال يتجزأ.

وحرف -عن- وهي من حروف اجلر: وتعني عدم جتاوز هذا القدر أو عدم جماوزة شئ بشئ،   
وبالتايل فهي تفيد معنى احلد األقىص الذي يستحقه العامل يف حالة فصله تعسفيًا وأال يتجاوز 

هذا احلد76.

ويفيد حرف )عن( اإلســناد كقول أيب هريرة عن ابن عمر عن رســول اهلل - واجلملة ككل   
مجلة رشطية وجواهبا املرشوط يؤخذ مجلة وال يقابله أجزاء ويقودنا هذا التفسري ايل أن جواب 

د. حممد ابو النور زهري - أصول الفقه - دائرة  البصائر - القاهره - اجلزء الثاين - ص22.  76
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الرشط "عىل أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة ســنتني" إن املقصود لغة مجلة ما يتحصله من 
أجر ســنتني كاملتني لتكون بذلك احلد األقىص هلذا التعويض، ويمثل احلد األدنى أجره ملدة 
شــهرين للسنة الواحدة فإذا تعددت الســنوات التي انتظم فيها بالعمل كان جمموع ما حيصل 
عليه من تعويض هو أجرة شــهرين مرضوبًا يف عدد سنوات اخلدمة، بحيث ال يزيد عن أجره 
ملدة شــهرين مرضوبًا يف اثني عرشة والذي يكون جمموعــه يف النهاية ال يزيد عن ما يتحصل 

عليه من أجره ملدة سنتني )أربعة وعرشون شهرًا(.

وبالتايل فإن حســاب التعويض للحالة املعروضة هي حاصل رضب أجرة 5200 شيكل يف   
الشهرين مرضوبًا يف عدد ســنوات اخلدمة، وهي مخس سنوات فتكون النتيجة 5200×5= 
26000 شيكل وهي ستة وعرشون ألف شيكل. هذا مع افرتاض أن ما انتهت إليه من حساب 

سنوات اخلدمة مخس سنوات.

تفسري النص من الناحية الفقهية )اإلصطالحية(: ب. 

ينقسم النص ايل مجلتني - األوىل "يستحق العامل تعويضًا عن فصله تعسفيًا مقداره أجر شهرين   
عن كل سنة قضاها يف العمل، واجلملة الثانية عىل أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتني".

  وجاءت اجلملة األوىل بحكم مطلق ويعرف احلكم املطلق بأنه:

"ما دل عىل احلقيقة من غري تقييد"77.  

وقيــد احلكم يف اجلملة الثانية بعدم جماوزة مجلة التعويض جمموع ما حيصل عليه ملدة ســنتني،   
وجيــب محل املطلق عىل القيد78 ذلك أن التقييد اشــرتاط واملطلق حممول عىل املقيد مثل قوله 
تعاىل: "فتحرير رقبة مؤمنة"79 والرشط عبارة عام ال يوجد املرشوط مع عدمه فنزل الرشط منزلة 

ختصيص العموم ومنزلة اإلستثناء80. 

د. حممد ابو النور زهري -  أصول الفقه -  دائرة  البصائر - القاهره -  اجلزء الثاين -  ص 22.  77
د. عبد العزيز سمك ، اصول الفقه ، ص287 ايب حامد الغزايل -  املستصفى من علم االصول ، جزء 2 ، ص 149.  78

سورة النساء االية 92 .  79
ايب حامد الغزايل - مرجع سابق - جزء 2 ص 148.  80
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وخالصة القول أن الفقرة األوىل من املادة رقم 47 من قانون العمل هي مجلة رشطية كام ســبق 
واجلملة األوىل والتي جيري نصها كاآليت: يســتحق العامل تعويضًا عن فصله تعسفيًا مقداره أجر 
شــهرين عن كل سنة قضاها يف العمل " حكم مطلق، وجاء القيد يف صورة جواب الرشط كاآليت: 
عىل أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة ســنتني " وهذا ختصيص للحكم املطلق الســابق فيكون 
حســاب التعويض بام ال جياوز أجرة العامل عن مدة ســنتني كحد أقىص وشهرين يف حالة قضاء 

سنة واحدة كحد أدنى.
وبذلك يقدر حساب التعويض يف احلكم حمل التعليق مخس سنوات مرضوبة 5× 2× 2600= 
26000 شــيكل، وهذا هو احلكم الصحيح حلســاب التعويض املستحق للعامل يف حالة الفصل 
التعســفي، ويضاف إليه بدل مكافأة هناية اخلدمة 15900 شيكل ويضاف أجرة شهر بدل إشعار 
2600 شيكل وبدل إجازة عيد العامل 433 شيكل فيكون املجموع 44933 شيكل ومجلة التعويض 
كام قمنا بحســاهبا هي املوافقة ألصول التفســري الصحيح، والتي كان جيــب أن حتكم هبا حمكمة 
اإلســتئناف ومل تراقبها حمكمة النقض وأقرت حكمها وكان األجدر بمحكمة النقض ان تتصدي 
هلذا احلكم من حيث تفســري نص املادة 47 من قانون العمل لوضع مبدأ قانوين يف املوضوع، ويف 
تلك احلالة حيق ملحكمة النقض التصــدي واحلكم يف املوضوع وليس اإلحالة النه يف تلك احلالة 
ال توجد سلطة تقديرية لقايض املوضوع، وحيث أن حكم حمكمة النقض يف تلك احلالة كمحكمة 
موضوع يأيت من دورها وهدفها يف حتقيق وحدة القضاء يف الدولة ووحدة تطبيق القانون من ناحية 
أخرى، ويعني ذلك أن تتطابق أحكام املحاكم مع أحكام القانون كام أورده املرشع81 فدور حمكمة 
النقض أن تعمل عىل تقويم ما يقع يف األحكام من شذوذ يف تطبيق القانون، وتقرير القواعد القانونية 

الصحيحة يف املسائل التي خيتلف فيها.
** ومن أسباب حمكمة اإلستئناف حيث قررت "أن قصد الشارع ان العامل يستحق أجرة شهرين 

عن كل سنة عىل أن ال يتجاوز التعويض أجرة عن مدة سنتني وبام انه عن مدة السنة الواحدة أجره 
شــهرين وبالتايل عن مدة السنتني أجرة 4 شــهور فلو كان قصد الشارع ان يكون التعويض بحده 
األقىص هو أجرة ســنتني لكان رصح يف النص بذلك فلم يستعمل عبارة ملدة سنتني دائام استعمل 

81  د. أمحد مليجي - أوجه الطعن بالنقض املتصله بواقع الدعوى - مرجع سابق ص 30.
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عباره عن مدة سنتني وهي معطوف عىل حكم  ما قبلها وهي عن مدة السنة الواحدة أجرة الشهرين 
وعن السنتني 4 شهور وهذا ما قصده الرشع بحيث ال يكون التعويض عن الفصل التعسفي أكثر 

من مكافئه هناية اخلدمة".

)الصفحة األخرية من حكم حمكمة اإلستئناف(
** وبذلك تبدو حمكمة اإلســتئناف وكأهنا أعادت صياغة النص وعربت عن ذلك بقوهلا عدم 

استعامل عبارة )ملدة سنتني( والالم حرف جر ال عمل هلا، ومده لفظ نكرة يفيد املطلق وتم ختصيصه 
باإلضافه لكلمة سنتني، وبذلك فإن وضع الالم ال يغري معنى اجلملة إذ أن اللفظ النكرة تم ختصصه 
بأسلوب املضاف إليه فقيدت املدة بسنتني وكان أجدى للشارع استعامل احلد األدنى بأجرة شهرين 

عن كل سنة واحلد األقىص بجملة ما يتقاضاه عن سنتني.
** وبذلك فإن حمكمة اإلستئناف وهي يف سبيل نظرها للنزاع قامت بتفسري النص القانوين تفسري 

قارصًا ومعيبًا، مما يعطي ملحكمة النقض ســلطة رقابه حمكمة املوضوع يف هذا التفسري، وكان عىل 
حمكمة النقض أن تبسط رقابتها عىل حمكمة املوضوع وتضع مبدأ يف تفسري هذا النص، وهو واضح 
بــام فيه الكفاية وهذا من أخص وظائف حمكمة النقض وهي توحيد القضاء يف تفســري النصوص 

القانونية وتطبيقها التطبيق الصحيح.

ثانيًا: القصور يف التسبيب:
نصت املادة 41 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 عىل أنه:

"جيوز لصاحب العمل إهناء عقد العمل ألســباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العامل 

مع احتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشعار ومكافأة هناية اخلدمة، رشيطة إشعار الوزارة بذلك".
ونصت املادة 47 من قانون العمل رقم7 لسنة 2000 عىل أن:

"مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية األخرى، يستحق العامل تعويضًا عن فصله تعسفيًا مقداره 

أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل عىل أال يتجاوز التعويض أجرة عن مدة سنتني".
وكذلك نصت املادة 3/46 من نفس القانون عىل أن:

"يعترب تعسفيًا إهناء عقد العمل دون وجود أسباب موجبه لذلك".
وحيث أن النصوص القانونية كل ال يتجزأ وجيب أن يتم إعامهلا مجيعًا بام جاءت به من أحكام 
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ونتج عن ذلك أن لرب العمل إهناء عقد العامل لوجود أســباب فنيه أو خسارة ومثاهلا إهناء عقد 
الوكالة من الرشكة التي تقوم بتوريد اإلنتاج لتسويقه وهي حالتنا تلك إال أنه يشرتط قانون العمل 

ألعامل تلك الرخصة عدة رشوط وهي:
وجود أسباب فنية أو خسارة تقتيض تقليص عدد العامل.  .1

إشعار وزارة القوى العاملة بتلك الظروف التي متر هبا املنشأة.  .2
إشعار العامل قبل اختاذ إجراءات الفصل.  .3

حيق للعامل احلصول عىل مكافأة هناية اخلدمة، بدل اإلشعار.  .4
وقد توافرت الرشوط املوضوعية من وجود أسباب فنيه وإهناء عقد توريد منتجات الرشكة التي 
يقوم بتسويقها العامل، إال أن الرشكة مل تقم بإشعار الوزارة بتلك الظروف، وكذلك مل تقم بإشعار 
العامل بذلك، وبناءًا عىل ذلك وعىل أقوال الشهود اعتربت املحكمة ان الرشكة قامت بفصل العامل 
فصاًل تعســفيًا، وذلك ألن األجراءات الشكلية منوط هبا إحاطة العامل بضامنات متنع املنشأة التي 
يعمل هبا من التعسف يف فصله، وتعطي الوزارة احلق يف محاية املرشوعات اإلقتصادية يف مساعدهتا 
ماليًا أو فنيًا حتي تقوم بدورها اإلقتصادي واإلجتامعي، ونجد أن حمكمة اإلســتئناف بالرغم من 
اإلتفاق يف النتيجة وهي استخالص حالة الفصل التعسفي، إال أن األسباب الواردة قارصة، حيث 
كان عىل املحكمة اإلملام الكايف بالوقائع والتسبيب الذي ينبئ عن إحاطة حمكمة املوضوع بالوقائع 
حتى تســتطيع حمكمة النقض رقابه حمكمة املوضوع يف معرض بيان أســباهبا التي بنتها عىل وقائع 
الدعــوى وتكييفها هلذه الوقائع، ذلك أن حمكمة النقض وكام ذكرت يف حكمها حمل التعليق بقوهلا 
"وملا كانت حمكمة اإلســتئناف قد أقامت قضاؤها عىل ما اقتنعت به من أدلة هلا أصل ثابت بأوراق 

الدعوى وكان استخالصها سائغا وفيه الرد الضمني برفض ما خيالفها ويؤدي اىل النتيجة التي انتهي 
إليها احلكم يف قضائه وكانت حمكمة اإلستئناف غري ملزمة قانونًا بالرد يف حكمها عىل كل ما يثريه 
اخلصــوم فيام اختلفوا فيه وكانــت هي صاحبة احلق يف تقدير ما يقدم هلا من األدلة وانه ال ترسيب 
عليها يف األخذ بأي دليل تكــون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل عن طريق اإلثبات القانوين، فان 

النعي عىل احلكم املطعون فيه بالبطالن يكون نعيًا غري سديد".
"وملا كانت حمكمة اإلســتئناف قد طبقت صحيح القانون ومل ختطئ يف تأويله وتفسريه فيكون 

الطعن املاثل غري وارد ويستدعي رده".
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)ص5 من حكم حمكمة النقض حمل التعليق(
ويبدو أن حمكمة النقض وكأهنا ال تعطي احلق لنفسها يف الرقابة عىل تكييف الوقائع وهو سبيل 

للرقابة عىل وقائع الدعوى، وسالمة استخالص حمكمة املوضوع لتكييفها السليم لتلك الوقائع.
ومن تطبيقات حمكمة النقض املرصية رقابتها عىل تكييف إصابة العمل حيث قررت أن " اإلصابه 
بأحد األمراض املهنية املبينة باجلدول رقم )1( وامللحق هبذا القانون، أو اإلصابه نتيجة حادث وقع 

بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه، ومس جسم العامل وأحدث به رضرًا.
"وإذا كان احلكم املطعون فيه قد أسس قضائه عىل أن وفاة مورث املطعون ضدهم نتيجة إصابته 

بجلطة يف القلب تعترب إصابة عمل عىل ما حصله من أن هذه اإلصابه قد نشأت عن املجهود الذي 
بذله يف عمله وكان الواقع يف الدعوى ال يكشــف عن ان إرهاق املورث من العمل يتسم باملباغتة 
حتــي يعترب حادث عمل، وملا كانت تلــك اإلصابه ال تعدو أن تكون مرضًا مل يرد باجلدول املرفق 
لقانون التأمينات االجتامعية السالف اإلشارة إليه فال يعترب مرضًا مهنيًا، فان احلكم إذ خالف هذا 
النظر وحدد قيمة املعاش املستحق للمطعون ضدهم عىل أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة 

عمل يكون قد خالف القانون"82.
ونجد أن حمكمة اإلســتئناف جاء استخالصها حلالة الفصل التعسفي قارصا وال يتيح ملحكمة 
النقض الرقابة عليهــا وال عىل تكييفها للوقائع بكوهنا متثل حالة من حاالت التعســف وجاءت 
األسباب قارصة وغري منتجة يف الدعوى وهو ما كان يستدعي من حمكمة النقض التصدي وإعطاء 

رشوط لوجود حالة الفصل التعسفي حتي تضمن سري مجيع حماكم املوضوع وتوحيد مبادئها.
وقد أنكرت حمكمة النقض الفلسطينية حقها يف رقابة التكييف القانوين للوقائع وهي تدلل عىل 
ذلك بقوهلا: "وترجع علة عدم قبول الســبب املوضوعي يف خصومة الطعن بالنقض اىل أن حمكمة 
النقض حمكمة قانون وليست حمكمة واقع تضاف ايل درجة التقايض، وإال أن هذه اخلصومة ال تعترب 
امتــداد للخصومة التي كانت مطروحة عىل حمكمة املوضوع بحيث جيوز للخصوم معاودة اجلدل 

د. امحد السيد صاوي - نطاق رقابة حمكمة النقض عىل قايض املوضوع يف املواد املدنيه والتجارية - دار النهضه   82
العربية - بند 154 ص249.

1979 جمموعة  ابريل   7 نقض مدين   ،133 29 ص683 ق  النقض  1978 جمموعة  مارس   4 نقض مدين   
النقض 30 ص245 ع2.
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فيام ثبت وتأكدت حجته بحكم من هذه املحكمة األخرية أصبح عىل جهة املجاز باتًا النتفاء سلطة 
حمكمــة النقض يف التعقيب عليه التزاما منها بوظيفتها األصلية، وهي مراقبة صحة تطبيق القانون 

يف أحوال أوردها القانون ترجع كلها اىل خمالفته يف تطبيقه وتأويله".

)ص4 من حكم حمكمة النقض حمل التعليق(
وقد أمجع الفقه عىل أن خمالفة القانون باملعنى الواسع هي السبب العام الوحيد للطعن بالنقض، 

وال تعدو األوجه املختلفة للطعن بالنقض أن تكون صورًا هلذه املخالفة أو نوعًا منها83.
 وعىل ذلك، فإن انعدام األساس القانوين للحكم أو عدم كفاية أسبابه الواقعية، تعترب خمالفة للقانون 
باملعنى الواسع، وجيب التفرقة بني القانون باملعنى الواسع النعدام األساس القانوين للحكم، وبني خمالفة 
القانون باملعنى الضيق، ذلك أن الطعن يف احلكم بالنقض النعدام األســاس القانوين يفرتض عدم كفاية 
أسبابه الواقعية يف حني يفرتض الطعن بالنقض املبني عىل أساس خمالفة القانون باملعنى الضيق أن احلكم 

توافرت أسبابه الواقعية إال أن القايض أخطأ يف تطبيق القانون عىل الواقع او أخطأ يف تفسريه84.
مدى ارتباط الرقابة عىل كفاية األسباب الواقعية باملنازعة:  .1

ترتبط الرقابة عىل مدى كفاية األسباب الواقعية بحدود النزاع الذي صدر بمناسبته احلكم، فال   
يتصور النعي عىل القايض أنه مل يعرض واقعة ليســت حمل منازعة بني اخلصوم، فرشط حسن 
النية يف املادة 966 من القانون املدين )املرصي( رشطًا رضوريًا للتقادم القصري ما مل يقم الدليل 
عىل عكس ذلك ويتعني عىل القايض أن يتحقق من أي مســالة متنازع عليها بني اخلصوم بيانًا 

كافة عنارصها الواقعية الالزمة للفصل فيها وإال تعرض حكمه للنقض.

وأكدت حمكمة النقض أن سلطة رب العمل تقديرية يف إعادة تنظيم منشأته وإهناء عقود بعض   
عامله متى رأت من ظــروف العمل ما يدعو إليه، عدم جواز حلول القايض حمله فيها اقتضاء 

رقابته عىل التحقق من جدية املربرات التي دعت إليه85.

د. امحد السيد صاوي - املرجع السابق - بند 106 ص172.  83
د. امحد السيد صاوي - مرجعه السابق - بند 106 ص 173.  84

الطعن رقم 3467 لسنة 69ق جلسة 2000/4/2، الطعن رقم 567 لسنة 61ق جلسة 1998/3/29جملة   85
املحاماة العدد االول 2001 ص 2702.
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  وتوجد إثباتات واقعيه رضورية تفرض نفسها عىل القايض ولو مل تكن حمل منازعة بني اخلصوم 
وهي تلك اإلثباتات الالزمة للتحقق من تطبيق القواعد القانونية، فال يتصور أن يطبق القايض 
نــص املادة 163 من القانون املدين املرصي أو أي نص يتعلق باملســؤولية عن اخلطأ دون أن 

يتحقق من وجود هذا اخلطأ وعالقة السببية بينه وبني الرضر.

مدى ارتباط الرقابة عىل كفاية األسباب الواقعية بالتكييف:  .2

من املتفق عليه فقها وقضاء أنه يتعني عىل القايض بيان األسباب الواقعية بيانًا كافيًا، إذ أن ذلك    
البيان لتلك األسباب رضوري ال مكان تكييف الواقع يف الدعوى والتطبيق الصحيح للقانون، 

وبالتايل متكني حمكمة النقض من مبارشة رقابتها عىل التكييف.

وتطبيقًا لذلك، قضت حمكمة النقض املرصية بأنه إذا كان لقايض املوضوع السلطة التامة   
يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى من األدلة املقدمة له ويف وزن األدلة وتقديرها وترجيح 
بعضها عىل البعض األخر، فإن خضوعه لرقابة حمكمة النقض يف تكييف هذا الفهم ويف 
تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، حيتم عليه أن يســبب حكمه التسبيب الكايف 
لتمكني حمكمة النقض من أجراء هذه الرقابة. فإن قرص حكمه عن ذلك، فعجزت هذه 
املحكمــة عن التقرير بصحة أو عدم صحة املدعى به من خمالفة القانون أو من اخلطأ يف 
تطبيقــه أو يف تأويله، نقضت احلكم خللوه من األســباب املوضوعية او لعدم قيامه عىل 

أساس قانوين صحيح86.

ويرتبط نطاق الرقابة عىل كفاية األســباب الواقعية بنطاق الرقابة عىل التكييف ويعني ذلك    
أن الرقابــة عىل األســباب الواقعية متارس يف حدود الرقابة عــىل التكييف، ذلك أنه حتى 
تتمكن حمكمة النقض من مبارشة رقابتها عىل تطبيق القانون، فانه يتعني أن تضمن أن قايض 
املوضوع قد مارس سلطته التامة يف التقدير ومل هيمل أي عنرص من عنارص سلطته التقديرية. 
وأنه أحاط بوقائع النزاع إحاطة تامة غري جمهلة أو جمتزئة. وبذلك فإن عدم كفاية األسباب 
الواقعية هي الوسيلة التي بســطت عن طريقها حمكمة النقض رقابتها عىل الوقائع بتطلبها 

نقض مدين 29 نوفمرب 1934 الطعن رقم 184 لسنة 3ق، نقض مدين 23 مارس 1933 الطعن رقم 17258   86
لسنة 2ق، نقض مدين 24 فرباير 1965 جمموعه النقض 16 ص 215.
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رضورة أن تكون الوقائع كافية وحمددة عىل نحو يســمح ملحكمة النقض بمبارشة رقابتها 
عــىل تطبيق القانون وأن جوهر عدم الكفاية يكمن يف العرض غري الكامل لوقائع الدعوى 

أو عدم كفاية البيانات املتعلقة بالواقع87.

وقد قضت حمكمة النقض املرصية بأن الشارع الذي أوجب عىل املحاكم اإلبتدائية وحماكم   
اإلستئناف أن تكون أحكامها مشتملة عىل األسباب التي بنيت عليها وإال كانت الغية 
)باطلة( مل يكن قصده من ذلك استتامم األحكام من حيث الشكل، بل محل القضاة عىل 
ذلــك اجلهد يف ختصيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، 
ثم إنه قد أكد وجوب تســبيب األحكام عىل هذا املعنى بإخضاعه إياها ملراقبة أحكام 
النقــض يف احلدود املبينة بالقانون، تلــك املراقبة التي ال تتحقق إال إذا كانت األحكام 
مسببة تســبيبًا واضحًا كافيًا إذ بغري ذلك يستطيع قايض املوضوع أن جيهل طريق هذه 
املراقبة عىل حمكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب جمملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب 
خملوط فيها بني ما يستقل هو بتحقيقه واحلكم فيه من ناحية املوضوع وبني ما تراقبه فيه 

حمكمة النقض من ناحية القانون88.

ويف حكم آخر ملحكمة النقض املرصية قالت فيه: "إذا كان لقايض املوضوع السلطة التامة   
يف حتصيل فهم الواقــع يف الدعوى من األدلة املقدمة، ويف وزن هذه األدلة وتقديرها، 
وتقدير بعضها عىل البعض اآلخر فــإن خضوعه ملراقبة حمكمة النقض يف تكييف هذا 
الفهم بحكم القانون ويف تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون حيتم عليه أن يسبب 
حكمه التسبيب الكايف، لتمكني حمكمة النقض من أجراء هذه املراقبة، فإن قرص حكمه 
عن ذلك فعجزت حمكمة النقض عن التقدير ينعى املدعي به من خمالفة القانون أو من 
اخلطــأ يف تطبيقه أو يف تأويله، نقضت احلكم خللوه من األســباب املوضوعية أو لعدم 

قيامه عىل أساس قانوين"89.

د. امحد مليجي - اوجه الطعن بالنقض - الطبعه الثانبه - دار النهضه العربيه  1991 ص121.  87
نقض يف 1931/11/19 جمموعة 25 سنة رقم 9 ص 544.  88

نقض مدين 1957/12/19 جمموعة احكام النقض السنة 8 ص 921.  89
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رابعًا: الفساد يف اإلستدالل:
 الفساد يف اإلستدالل هو عيب يشوب املنطق القضائي للحكم90 ويمس سالمة اإلستنباط 
إذ جيب أن يكون اإلستدالل احلكم مؤديًا اىل النتيجة التى بنى عليها قضاؤه، وهو عيب يتعلق 
بالواقع ويوجد هذا العيب نتيجة لقيام القايض بنشاطه يف فهم الدعوى وهي العملية الذهنية 
التي يعمل فيها القايض فكره بعد فهم وقائع الدعوى ومالبســاهتا التي يقوم باســتخالصها 
وهي مقدمات اخلصومة، ثم يبني األســباب التي يبني عليها حكمه القانوين وهذه األسباب 
ال بــد وأن تكون مالئمــة ومقبولة منطقيًا وعقاًل وتصلح تلك األســباب ألن تكون مقدمة 
منطقية للنتائج التي أدت إليها، فإذا فهم القايض الواقع فهاًم خاطئًا أدى ذلك اىل نتائج خمالفة 
ملا يســتهدفه النص القانوين عند التطبيق. وحني قام احلكم بفهم النص القانوين عىل أن أقىص 
مدة للتعويض عن الفصل التعسفي هي أربعة شهور دون أن يستوعب أن حرف -عن- هي 
لعدم املجاوزة وأن مجلة )مدة ســنتني( تعني أربعة وعرشون شهرًا كأقىص حد للتعويض عن 
الفصل التعسفي - أدى ذلك- إىل حساب التعويض بأقل من املقرر قانونًا وهو مخس سنوات 
مرضوبًا يف شهرين يساوي 10 مرضوبًا يف قيمة املرتب الشهري الذي أخذته املحكمة كأساس 
يف حسابتها وهو 26000 شــيكل فيكون جمموع ما يتقاضاه العامل عن الفصل التعسفي يف 
حالتنا هي 26000 شــيكل )فقط ســتة وعرشون ألف شيكل(، ويف تقدير قيام املربر لفصل 
العامل يف مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها حمكمة املوضوع وملحكمة املوضوع أن تبني مربر 
الفصل أو متى يكون الفصل مربرًا، فقيام الرشكة بفصل العامل ملا وقعت فيه من خسارة مالية 
مما اضطرها اىل ختفيض عدد عامهلا بقصد ضغط املرصوفات حتى تتالىف التوقف عن ممارســة 
النشــاط هو ما يدخل يف ســلطة حمكمة املوضوع91 ويقع عبء حصول التعسفي من يدعي 
حصول التعســف وإن ثبت أن الفصل كان تعسفيًا أو ثبت عدم صحة املربر الذي استند إليه 
صاحب العمل يف الفسخ92 وملحكمة النقض سلطة الرقابة عىل انتهاء عقد العمل بغري رضاء، 
واعتربت ان استخالص حمكمة املوضوع قيام رب العمل بأداء األجر كاماًل للعامل طيلة مرضه 

د. مصطفي كريه - النقض املدين - مطبوعات اهليئة العامة للكتاب - القاهره ط 1992 بند 616 ص 563.  90
نقض 23 ابريل 1959 الطعن رقم 11 لسنة 25ق السنة 10 صفحه 351.  91

15 مايو 1958 الطعن رقم 202 لسنة 24ق السنة 9 ص 487.  92
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الذي امتد سنوات دلياًل عىل رغبته يف فسخ العقد، بينام هو رصيح الداللة عىل العكس فإن هذا 
اإلستخالص يكون غري مستساغ93 وقررت أيضًا حمكمة النقض أن سالمة قرار فصل العامل 

العربة فيه بالظروف واملالبسات التي كانت حميطة به وقت الفصل ال بعده94.

العالقة بني القصور يف التسبيب والفساد يف اإلستدالل:
يرتبط عيب الفساد يف اإلستدالل بالقصور يف التسبيب فعدم كفاية األسباب بمثابة قصور 
يف التسبيب وأنه ال يكفي أن تكون األدلة التي تستند إليها املحكمة بام حيوز اإلستناد إليه قانونًا 
بل جيب أن يكون اســتدالل املحكمة هبا مؤديًا للنتيجة التي استخلصها منها وإال كان احلكم 
مشوبًا بالفساد يف اإلستدالل، ومل تفرق حمكمة النقض املرصية بني عيب الفساد يف اإلستدالل 
والقصور يف التســبيب، إذ ترتب عىل الفســاد قصورًا يف احلكــم95 أو ترتب عىل القصور يف 

التسبيب فسادًا يف اإلستدالل96.

نقض 19 يونيو لسنة 1958 الطعن رقم 252 لسنة 24ق السنة 9 صفحه 591.  93
جلسة   - 68ق  لسنة   391 رقم  الطعن   ،1999/12/12 جلسة  63ق  لسنة   4440 رقم  بالنقض  طعن   94
1999/5/27  - الطعن رقم 2153 لسنة 62ق جلسة 1998/12/17 - الطعن رقم 7444 لسنة 63ق 
69ق  961 لسنة  270، الطعن رقم  العدد االول السنة2001 ص  - جملة املحاماة -   2001/2/8 جلسة 

جلسة 2000/4/30 جملة املحاماة العدد الثاين لسنة 2002.
نقض 25 فرباير 1960 الطعن رقم 426 السنة 25 السنة 11 صفحه 198 وقالت أن احلكم عاره فساد يف   95

اإلستدالل مما جيعله قارصًا.
نقض 14 مايو لسنة 1964 السنة 15 - صفحه 673.  96
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"إرضاب احتاد نقابات أساتذة وموظفي اجلامعات الفلسطينية"
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التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا

الدعوى رقم 2017/238

الدكتور فتحي فكري/ أستاذ القانون العام- جامعة القاهرة/ مرص

 وقائــع أي نزاع هي النرباس الــذي هُيتدي به لوزن دفاع اخلصوم، وتقييم ما صدر من 
قضاء، ولذا ســنفتتح تعليقنا ببيان خمترص غري خمل لتتابــع أحداث اخلصومة املاثلة، والتي 

جرت عىل النحو التايل:
يف غضون شــهر أكتوبر2017 صدر بيان عن احتاد نقابات أساتذة وموظفي اجلامعات 
الفلسطينية وجملس احتاد نقابات أســاتذة وموظفي اجلامعات الفلسطينية يدعو للعديد من 
الفعاليــات بام يف ذلك اإلرضاب عن العمل يف أيام حمددة حتى هناية شــهر أكتوبر 2017، 
وتضمن البيان يف عجزه البند )5( والقايض باإلرضاب "عن العمل يومني من كل أسبوع يف 

األسابيع الالحقة" بشكل مفتوح.
وجاء إصدار هذا البيان عىل خلفية مطالب مهنية أخصها احلصول عىل مكافأة هناية اخلدمة.

 يف 26 نوفمرب 2017 صدر بيان من جملس احتاد نقابات أساتذة وموظفي اجلامعات الفلسطينية 
بــاإلرضاب عن العمل، وحدث ذلك بالفعل يف إليوم التايل أي 27 نوفمرب 2017، وشــارك فية 

أساتذة وموظفي جامعة النجاح الوطنية.
ارتأت جامعة النجاح الوطنية أن الفعاليات املنوي اإلســتمرار فيها، سيام اإلرضاب، ختالف 
صحيح القانون، وحتديدًا املادة 67 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وتعديالته، واملطبقة عىل 
اإلرضاب يف الوظيفة العامة؛ واستنادًا لذلك تقدم رئيس تلك اجلامعة بصفته تلك يف 28 نوفمرب 
2017 بدعوى أمام حمكمة العدل العليا لوقف اإلرضاب، اختصم فيها نقابة أســاتذة وموظفي 
جامعة النجاح الوطنية، عالوة عىل احتاد نقابات أساتذة وموظفي اجلامعات، وجملس احتاد نقابات 

أساتذة وموظفي اجلامعات.
بتاريخ 29 نوفمرب 2017 قدم املســتدعى ضدهم الئحة جوابية خلصت إىل رد الدعوى، ويف 

اجللسة املنعقدة بالتاريخ نفسه قدم كل طرف بينته. 
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يف 3 ديســمرب 2017 قررت املحكمة وقف اإلرضاب، تأسيسًا عىل تنكبه للضوابط املقررة يف 
هذا الصدد، ال سيام التنبيه الكتايب عىل النحو امُلعرف قانونًا.

وسنفتتح تعليقنا بإلقاء نظرة تقييمية للنظام الدستوري والترشيعي لإلرضاب )أواًل(، كمدخل 
متهيدي والزم لتناول حكم حمكمة العدل العليا بالتأمل والتحليل )ثانيًا(.

أواًل: نظرة تقييمية للنظام الدستوري والترشيعي لإلرضاب: 
سنتطرق يف هذا املحور ملسألتني، األوىل أمهية التقنني الدستوري لإلرضاب )أ(، والثانية تراخي 

إصدار قانون اإلرضاب يف اخلدمة املدنية وعدم إحكام بعض كلياته )ب(.
 ويف التايل تفاصيل ما ُسطر أعاله.

)أ( أمهية التقنني الدستوري حلق اإلرضاب:
 نص القانون األســايس الفلسطيني عىل اإلرضاب97 يف البند الرابع من املادة، ووفقًا للبند 
الفائــت "احلق يف اإلرضاب يامرس يف حدود القانــون"، وأفىض الطابع العام الذي غلف هذه 
الصياغة إىل السامح باإلرضاب للعاملني يف القطاعني اخلاص واحلكومي عىل حد سواء، فهذه 
الفئة أو تلك بوسعها استدعاء تلك الوسيلة دفاعًا عام تطمح إليه من حقوق أو مطالب مهنية98، 
واإلعــرتاف باإلرضاب ملوظفي الدولة من منطلق قاعدة دســتورية يوفر محاية وفاعلية تكفل 
التمتع هبذا احلق عمليًا وواقعيًا، فاملوظف العام ينهض بأداء خدمات حيوية ال حتتمل التعطل 
أو اإلنقطاع، ولذا تسود نظرة حذرة، بل رافضة، إلرضاب القائم عىل هذه اخلدمات حال غياب 

مظلة دستورية تقر باحلق وحتمية.
ويدلل القانون املقارن عىل صواب هذا االســتخالص، ففي فرنسا وقبل تضمني احلق 
يف اإلرضاب مقدمة دستور 1946، اجته القضاء إىل أن اإلرضاب يف املرافق العامة ُيشكل 

إرضاب   - مويس  أمحد  سامر  راجع:  فلسطني  يف  اإلرضاب  حلق  وترشيعيًا  دستوريًا  التارخيي  التطور  يف   97
العاملني يف املرافق العامة - دراسة يف النظام القانوين الفلسطيني والفرنيس واجلزائري - ص9 وما بعدها، 

ص 23 وما بعدها .             
حتديد غاية اإلرضاب بالذود عن املصالح املهنية يمنع اللجوء لذلك ألهداف سياسية، كاملطالبة بحل   98

الربملان أو إقالة  احلكومة  يف تطبيق حلظر اإلرضاب لدواعي سياسية يف فرنسا انظر:
 C.E.8 fev. 1961 ,Rousset , Rec. p.85  



103

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

خمالفة ُتــربر إهناء الربطة العقدية بني املوظــف واإلدارة99، وحينام تبدلت الرؤية للعالقة 
الوظيفيــة وكوهنا تنظيمية ال عقدية، قيض بأن اإلرضاب يضع املوظف خارج إطار النظام 
اخلاضــع له، بام جييز إهناء خدمته دون مراعاة اإلجراءات التأديبية، وما تشــتمل عليه من 

ضامنات لذي الشأن100. 
ومل تتغري تلك األوضاع إال بعد بزوغ دســتور اجلمهورية الرابعة101 القايض بإباحة اإلرضاب 
يف إطار النصوص املنظمة له، وهنض القايض اإلداري بتشييد العديد من قواعد ممارسة اإلرضاب 

قبل إصدارها102، واستكملها عقب سنها، يف اضطالع منه بدوره اإلنشائي.
   وتتأكد أمهية استناد إرضاب املوظف العام لنص دستوري مما كشفت عنه بعض التجارب من 
أن اإلنضامم التفاقية دولية تبيــح اإلرضاب، وإختاذ إجراءات تطبيقها يف القانون الوطني ال يوفر 

وحده ضامنة كافية للتمتع هبذا احلق.
   فقــد وافقت مرص عام 1981103 عىل اإلتفاقية الدولية للحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية 
والثقافية التي أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة ســنة 1966، ووقعتها مرص يف العام التايل 
لصدورهــا، ووفقًا للامدة الثامنة من اإلتفاقية "تتعهد الدول األطراف بأن تكفل: ")د( احلق يف 
اإلرضاب عىل أن يامرس طبقًا لقوانني القطر املعني"، وحدث أن أرضب بعض عامل الســكك 
احلديدية عام 1986، وملواجهة هذا املســلك ُأحيل هؤالء العامل للمحاكمة اجلنائية اســتنادًا 
ملخالفتهم املادة 124 عقوبات امُلجرمة امتناع املوظف العام عن أداء األعامل املوكولة إليه، إال أن 
حمكمة أمن الدولة "طوارئ" املعهود إليها بنظر القضية قضت برباءة العامل املرضبني من منطلق 
أن املوافقة عىل اإلتفاقية عام 1981 أدرجتها يف عداد القوانني الوطنية، وتطبيقًا لقاعدة نســخ 
الالحق للســابق انتهت املحكمة إىل أن املادة 124 عقوبات الغيت ضمنًا منذ دخول اإلتفاقية 

                                                                                                          . C.E. , 7 aout 1909 . Winkell , Rec . p. 826  99
                                                                                                .  C.E. , 22 oct.1937 ,Dlle. Minaire , Rec. p. 843  100

وفقًا لديباجة هذا الدستور: " احلق يف اإلرضاب يامرس يف اطار القوانني املنظة له".  101
  Le droit de greve s,exerce dans le cadre des lois qui le reglementent  

 Voir a titre d,exemple:  Silvera et Salon , La fonction publique et ses problems actuels , 1978. P.168 ..  102
جرت تلك املوافقة بالقرار اجلمهوري رقم537 لسنة 1981.  103
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حيز النفاذ يف القانون الداخيل104. 
وال ُيظن أن هذا احلكم حسم حق املوظف العام يف اإلرضاب، فحينام طرح األمر عىل القايض 
اإلداري يف سابقة أخرى اختذ موقفًا مغايرًا متامًا لذلك امُلتبنى من حمكمة أمن الدولة "طوارئ"، أال 

وهو أن اإلرضاب ُيشكل خمالفة جنائية وتأديبية يف ذات اآلن.
وتأسس هذا القضاء عىل دعامة من شقني:

املوافقــة عىل اإلتفاقيــة الدولية املقررة لإلرضاب "ال تعدو أن تكــون وعدًا مبذواًل من جانب 
احلكومة املرصية بصفتها من أشــخاص القانون العام بالقيام بعمل منســق مع غريها لضامن تقرير 
احلقوق الواردة هبا وذلك بتعديل ترشيعاهتا لتتوافق مع هذه اإلتفاقية بتلك الصيغة أو لتقريرها إن 
كانت ترشيعاهتــا خلوًا من مثل هذه احلقوق، وبالتايل فإن اإلتفاقية مل تلغ ضمنًا النصوص امُلجرمة 
حلق اإلرضاب يف قانون العقوبات، ألن اإللغاء الضمني ال يكون إال حيث يرد كل من النص القديم 
والنص احلديث عىل حمل واحد يستحيل إعامهلام فيه، ويف هذه احلالة وحدها، يفهم ضمنًا أن الترشيع 

104  حمكمة أمن الدولة "طوارىء" 1987/4/16 - الدعوى رقم 4190 لسنة 1986 وجاء بحيثيات هذ احلكم 
لألصول  وفقًا  صدرت  التي  الدولية  املعاهدات  فإن  والقضاء،  الفقه  عليه  استقر  "وملا  للدستور  تطبيقًا  أنه 
الدستورية املقررة ونرشت يف اجلريدة الرسمية حسب األوضاع املقررة تعد قانونًا من قوانني الدولة يتعني عىل 

القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها كذلك.
"وحيث أنه متي كان ذلك، فإن اإلتفاقية املذكورة وقد نرشت يف اجلريدة الرسمية يف الثامن من ابريل سنة   

1982 بعد أن وافق عليها جملس الشعب تعترب قانونًا من قوانني الدولة . وما دامت الحقة لقانون العقوبات 
فإنه يتعني اعتبار املادة 124 قد الغيت ضمنًا باملادة 8 فقرة )د( من اإلتفاقية املشار إليها، عمال بنص املادة 
الثانية من القانون املدين التي تنص عىل أنه: الجيوز إلغاء نص ترشيعي إال بترشيع الحق ينص رصاحة عىل 
هذا اإللغاء أو يشتمل عىل نص يتعارض مع نص الترشيع القديم أو ينظم من جديد املوضوع الذي سبق 
أن قرر قواعده ذلك الترشيع . وال يقدح يف ذلك أن املادة 124من قانون العقوبات قد ُعدلت - برفع قيمة 
الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - بعد نرش اإلتفاقية يف اجلريدة الرسمية، ألنه إذا كان من املقرر فقهًا 
أن الساقط ال يعود فإنه بالتإىل ومن باب أويل ال يعدل، ألن التعديل ال يمكن أن يرد عىل معدوم . ومادام 
الثابت أن املادة 124 قد الغيت ضمنًا باإلتفاقية السابق اإلشارة إليها فإنه ال جيوز بأي حال من األحوال 
اجراء أي تعديل يف تلك املادة ألهنا الغيت ومل يعد هلا وجود، مما تكون معه هتمة االمتناع عن العمل  قد بنيت 

عىل غري أساس من القانون ".
مشار للحكم بكامل أسبابه يف: فاروق عبد الرب - دور جملس الدولة يف محاية حريات املوظف العام 1998 -   

- ص 408 412 -.
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اجلديد ألغى ضمنًا الترشيع القديم، وهو ما مل حيدث للنصوص املجرمة105 لإلرضاب ..".
- حتفظت مرص حال املوافقة عىل اإلتفاقية املعنية باألخذ يف اإلعتبار أحكام الرشيعة اإلسالمية، 
وال جتيز الرشيعة اإلسالمية اإلرضاب "إذا كان صادرًا من العاملني يف مرفق عام ما دام سيؤدي إىل 

توقف العمل يف هذا املرفق، وحرمان أفراد املجتمع من اخلدمات التي يقدمها"106.
ومل يتحول هذا القضاء إال بعد التقنني الدســتوري حلق اإلرضاب يف دستوري 2012 )املادة 

64(، 2014 )املادة 15).
وترمجة ملوقفها احلايل أعلنت املحكمة اإلدارية العليا أنه "بموجب دســتور 2012 ثم دســتور 
2014 مل يعد اإلرضاب السلمي منحة، بل صار من احلقوق الدستورية املكفولة لكل فئات العمل 
بغض النظر عن طبيعة اجلهة التي يعملون هبا ســواء بالقطاع احلكومي أو العام أو اخلاص، بمعني 

أنه أضحى معرتفًا به كحق مرشوع من حيث املبدأ .."107.
صفوة القول أن التكريس الدستوري للحق يف اإلرضاب يوصد الباب أمام أي اجتهادات يمكن 
أن يدفع هبا حلجب هذا احلق عن املوظف العام، كاستدعاء اختالف طبيعة مهام عامل اإلدارة عن 
اإلجراء املســموح هلم باإلمتناع عن العمل إلنتــزاع حقوقهم من أرباب األعامل، وإذ كان املرشع 
التأسييس يف فلسطني قد أوىف بدوره بتقنني حق اإلرضاب، فهل لبى املرشع العادي النداء باإلرساع 
يف تنظيم هذا احلق بام ييرس ممارســته ويكفل إحكام كليات جوانبه؟ سندلل توًا أن اإلجابة بالنفي 

عىل هذا السؤال هي األقرب لواقع احلال.

حتفظ البعض عىل موقف املرشع املرصي يف جتريم اإلرضاب، اعتامدًا عىل أن اباحته يف فرنسا وفقًا للضوابط   105
التي أرساها جملس الدولة الفرنيس كانت تتطلب موقفًا ال يتسم بالتشدد هلذا احلد. أنظر:

حممد حسنني عبد العال - احلريات السياسية للموظف العام - 1981 - ص 126.  
املحكمة اإلدارية العليا - 2015 / 4/ 18 - الطعن رقم 24587 لسنة 61 ق. عليا - غري منشور.  106

املحكمة اإلدارية العليا - 2015 / 7 / 26 - الطعن رقم 19485 لسنة 95 ق. عليا  - غري منشور.  107
ويف سابق حديثة حكمت إحدى املحاكم التأديبية بفصل بعض العاملني بأحد مكاتب الربيد إلمتناعهم عن   
العمل بغية حتسني أوضاعهم الوظيفية، وحينام عرض األمر عىل املحكمة اإلدارية العليا انتهت إىل الغاء احلكم 
استنادًا إىل ممارسة أصحاب الشأن "حقهم املرشوع دستوريًا يف اإلرضاب اجلزئي عن العمل لعرض مطالبهم 
املرشوعة لتطبيق احلد األدنى لألجور عليهم وإعادة هيكلة اجورهم، وقد كان اإلرضاب سلميًا، فلم ينسب 
جرم  أو  خمالفة  اإلرضاب  هذا  يف  اإلشرتاك  يعد  ال  وبالتايل  القانون،  عىل  خروج  أي  املرضبني  العاملني  إىل 

يستوجب جمازاة الطاعنني عنه تأديبيًا".
احلكمة اإلدارية العليا- 17 / 6 / 2017 - الطعن رقم 27047 لسنة 61ق، عليا - غري منشور.  
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)ب( تراخي إصدار قانون تنظيم اإلرضاب يف اخلدمة املدنية وعدم إحكام كلياته:
   أباح القانون األســايس الفلســطيني لســنة 2003 املعدل اإلرضاب داعيًا الربملان لســن قواعد 
ممارسته، ومل تلق تلك الدعوة استجابة رسيعة، فلم ير القانون اخلاص بإرضاب املوظف العام النور إال 
عام 2008108، وبعد تأخر دام مخس ســنوات، بل أن صدور القانون يف التاريخ املشار إليه مبعثه -عىل 
األرجح- اإلرضابات التي شملت قطاعات عدة عام 2006109 أكثر منه إنفاذًا لنداء السلطة التأسيسية 

يف هذا اخلصوص، وبتأمل نصوص القانون رقم 5 لسنة 2008 يبني ارتكازه عىل حمورين:
مد تطبيق املادة 67 من قانون العمل رقم 7 لســنة 2000 املتعلقة بإرضاب عامل القطاع   -

اخلاص عىل إرضاب موظفي اخلدمة املدنية.
وضع آلية لوقف اإلرضاب املخالف للقانون أو املســبب لرضر جســيم يلحق باملصلحة   -

العامة، بقرار من املحكمة العليا يف توقيتات قصرية زمنيًا، تناسب ظروف احلال.
 وأبرز ما يلفت النظر يف القانون سالف الذكر أنه مل حيظر اإلرضاب عىل أي طائفة من طوائف 
املوظفني العموميني، وتلك املعاجلة ساوت -من هذه الزاوية- بني املوظف العام والعامل يف القطاع 

لتنظيم احلق يف اإلرضاب ال يمنع  الدستور  املقارن أن تأخر اصدار قانون تطلبه  القانون  108  تكشف دراسات 
ممارسته. غري أن اإلدارة متلك، يف هذا الفرض، وضع الضوابط الالزمة لضامن استمرار املرفق العام يف أداء 

خدماته، من ناحية، ومواجهة االستخدام التعسفي لإلرضاب، من ناحية ثانية.
فحينام صدر دستور 1946 يف فرنسا مقرًا باإلرضاب مناديًا الربملان بسن نظام لكيفية ممارسته، وتقاعس األخري   
عن هذه اخلطوة، وعرض أمر اجلزاءات التي طالت بعض موظفي املديريات املرضبني عىل جملس الدولة، انتهي 
األخري  يف حكم املباديء   – Dehaene1950  مع التأكيد عىل حق اإلرضاب - إىل رفض الغاء اجلزاءات، واقرار 

سلطة اإلدارة - حال غياب الترشيع - يف اختاذ ما تراه مناسبًا من اجراءات لضامن استمرار املرفق يف عمله.
يف التفاصيل راجع:  

Long , Weil, Braibant ,Delvolve ,Genevois – Les grands  arrets  de la jurisprudence administra-  

.tive  12 ed. ,p,436 et s

ويف مرص خلص القايض اإلداري إىل مرشوعية اإلرضابات التي وقعت بعد دستور 2014 وتضمنه احلق يف   
اإلرضاب، رغم عدم صدور القانون احلاكم له، طاملا أن اإلرضاب جري وفقًا للقواعد إىل صاغها القضاء يف 
هذا الصدد ) اخطار جهة اإلدارة-استنفاد جهد معقول يف التفاوض بشأن املطالب - حتديد سبب اإلرضاب- 

تأقيت اإلرضاب - عدم اإلرضار بسري العمل بمعني عدم جواز اإلرضاب الكيل( .
املحكمة اإلدارية العليا - 26 /7 /2015 -الطعن رقم 19485 لسنة 59 . ق. عليا، غري منشور.  

يف دوافع تلك اإلرضابات وتبعاهتا الثقال أنظر: تقرير اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن واملعنون ب "أثر   109
التعليم - الصحة -  العامة -  إرضاب املوظفني العموميني عىل القطاعات احليوية يف فلسطني )املحاكم والنيابة 

املواصالت - القطاعات اإلقتصادية - األحوال املدنية( الفرتة من آب إىل منتصف ترشين الثاين 2006.
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اخلــاص، األمر الذي أغفل أداء األول ملهام يتعذر قبول تعطلها ألي فرتة مهام قرصت مدهتا، فهل 
يعقل توقف مرفق األمن لساعات، مهام كانت عدالة ومنطقية مطالب العاملني فيه؟ 

والراجح أن هذا اإلعتبار شكل السبب الكامن وراء التعديل الذي طال القانون سنة 2017، 
والذي انحرص يف استحداث حظر اإلرضاب يف بعض املرافق احليوية وذات احلساسية العالية، حيث 
أفرد املرشع نصًا مستقاًل بمنع اإلرضاب بالنسبة لكافة منتسبي قوى األمن 110، بالنظر لطبيعة عملهم 
وخصوصية األنظمة احلاكمة هلم، وأردف الشارع  ذلك بمد حظر اإلرضاب لطوائف عدة )موظفي 
القطــاع الصحي، ما عدا اإلداريني منهم - موظفي الرئاســة - موظفي جملس الوزراء - موظفي 
السلك الدبلومايس - موظفي اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون - القضاة وأعضاء النيابة العامة(111؛ 

وهكذا انتقل الترشيع من إباحة اإلرضاب يف كافة القطاعات، إىل حظره يف البعض منها.
والواقع أن بعض الفئات املشــمولة باحلظر كان يمكن التوفيق بني حقها يف اإلرضاب وأمهية 
اخلدمات املكلفة هبا، من خالل السامح هلا باإلرضاب مع اإللتزام بتوفري"خدمة احلد األدنى"، وهو 
ما ينطبق عىل موظفي القطاع الصحي والعاملني باإلذاعة والتلفزيون، ففي فرنسا يتعني طبقًا لقانون 
29 يوليــو 1982 املتعلق بخدمة احلد األدنى يف مرفق اإلذاعــة والتلفزيون 112، إذاعة النرشات 

اإلخبارية، بام يتيح للجمهور -عىل أقل وجه- متابعة األحداث.

110  طبقًا للامدة الثالثة من قانون 2017 "حيظر عىل كافة منتسبي قوي األمن الفلسطينية ممارسة اإلرضاب وكل من 
خيالف ذلك يعد متمردًا وتوقع عليه العقوبات املنصوص عليها قانونًا".

111  املادة الرابعة من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017.
كرس هذا القانون قضاء سابق ملجلس الدولة الفرنيس أقر فيه للوزير املختص بفرض خدمة احلد األين حال   112

اإلرضاب بالتلفزيون .
                             C.E., 13 juill.1968 ,syndicat unifie des techniciens de l,O.R.T.F.,Rec. p. 444 .  

ومن املرافق اخلاضعة خلدمة احلد األدنى ايضًا يف فرنسا مراقبة املالحة اجلوية ) قانون 31 ديسمرب 1984 )   
ومن مفردات خدمة احلد األدنى يف هذا الصدد: تنفيذ املهام املتعلقة باألمن القومي - احلفاظ عىل املصالح 

احليوية للبالد - احرتام التعهدات الدولية(. 
38 من القانون  ومن الترشيعات العربية التي تبنت فكرة احلد األدنى القانون اجلزائري، حيث نصت املادة   
رقم 02-90 عىل أنه " إذا كان اإلرضاب يمس األنظمة التي يمكن أن يرض انقطاعها التام استمرار املرافق 
املنشآت  عىل  املحافظة  أو  املواطنني  متوين  أو  احليوية  اإلقتصادية  األنشطة  يمس  أو  األساسية،  العمومية 
واألمالك املوجودة فيتعني تنظيم  مواصلة األنشطة الرضورية يف شكل قدر أدين من اخلدمة اإلجبارية .." . 

وحددت املادة )39( جماالت احلد األدنى يف 14 بندًا.
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ويعزي تناولنا خلدمة احلد األدنى أن حظر اإلرضاب بصورة كلية مع انتفاء موجباته، ال حيول 
دون اإلمتناع عن العمل يف القطاعات املعنية، وحال مشــاركة أعداد واسعة من العاملني يف تلك 
القطاعات ســنقابل عقبة واقعية تقف حجر عثرة دون تطبيق القانون عىل مثل تلك اإلرضابات، 
وهو ما يمس هيبة السلطة العامة ومكانتها، ويشجع يف الوقت نفسه عىل تكرار اإلمتناع عن العمل، 
دون ضامن جدي إلســتمرارية حد أدنى من اخلدمــات الواجب تقديمها؛ لذا نأمل مراجعة املادة 
الرابعة من قانون 2017 إلجازة اإلرضاب لبعض الفئات املخاطبة هبا وامُللمح هلا أعاله، مع التقيد 

بخدمة احلد األدنى، وفقًا ملا يراه ويقدره املرشع .
وليس هذا هو املأخد الوحيد عىل كليات قانون 2017، فقد كان املأمول عدم تكرار النص عىل 
تطبيق املادة 67 من قانون العمل بالنسبة إلرضاب املوظف العام. فبعض بنود تلك املادة ال تتامشى 
مع فلسفة اخلدمة املدنية  كفض منازعات العمل اجلامعية 113. فتلك اآللية مصاغة للعالقة بني العامل 
وأربــاب األعامل كاطراف يف عالقة تعاقدية ال رابطة تنظيمية، كام هو احلال يف اخلدمة املدنية، هذا 
من جانب، ومن جانب آخر، فإن اإلدارة حينام تتدخل يف منازعات العمل اجلامعية بالقطاع اخلاص 
تبدو كطرف حمايد وكسلطة مرشفة ومنظمة لعالقلت العمل114، وهي ليست كذلك يف جمال الوظيفة 
العامة، وال يفوتنا التنويه بأن اإلشــارة يف البند )2( من املــادة 67 إىل املرافق العامة ال تعني - يف 

ينص البند الرابع من املادة 67 من قانون العمل عىل " أنه ال جيوز اإلرضاب أو اإلغالق أثناء إجراءات النظر   113
يف النزاع اجلامعي " . وأضاف البند التإىل: " يرتتب عىل عرض نزاع العمل اجلامعي عىل جهة االختصاص وقف 

اإلرضاب أو اإلغالق".
تتأكد تلك النظرة من جمرد استعرض النصوص الواردة يف قانون العمل لفض منازعات العمل اجلامعية،ودور   114

اإلدارة يف ذلك.
فوفقًا للامدة 61 "حيق لكل من طريف نزاع العمل اجلامعي اللجوء إىل مندوب التوفيق يف الوزارة، إذا مل حيل   

النزاع بالطرق التفاوضية داخل املنشأة".
وتقيض املادة 62 بأنه  "إذا فشل مندوب التوفيق يف حل النزاع خالل عرشة أيام عىل الوزبر احالة النزاع إىل جلنة   
توفيق تشكل من أحد موظفي اإلدارة رئيسًا ومن عدد متساو من األعضاء ينسبهم كل من صاحب العمل 
والعامل . وتنص املادة 63 عىل  " 1- إذا فشلت جلنة التوفيق يف حل النزاع خالل اسبوعني حيق ألي من طرفيه 

اللجوء إىل املحكمة املختصة .
  2- إذا مل يلجأ أي من الطرفني للقضاء وكان النزاع العمإىل اجلامعي يمس باملصلحة العامة حيق للوزير الزام 
الطرفني باملثول أمام جلنة حتكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع اجلهات املعنية من قاض رئيسًا للجنة - ممثل عن 

الوزارة- ممثل عن العامل - ي ممثل عن أصحاب اآلعامل".
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رأينا - انرصاف نية الشارع ملعاجلة إرضاب املوظف العام، فمن غري املنطقي أن يتم هذا التناول يف 
إطار قانون العمل، والراجح اســتهداف النص املرشوعات التي تؤدي خدمات عامة للجمهور، 

مما يدرجها موضوعيًا يف مصاف املرافق العامة )اجلامعات اخلاصة - رشكات النقل اجلامعي(.
لــذا كان من الرضوري بيان ضوابط اإلرضاب يف جمال اخلدمة املدنية بام يناســب خصوصيته 

وطبيعة الروابط القائمة فيه، وهو ما جري، مع األسف، التغافل عنه.
   وآخر املالحظات الكلية عىل قانون 2017 تتمثل يف  ختلف وصف اإلرضاب املباح بالسلمي، 
وربام تردد أن استخدام العنف من األعامل الواقعة حتت طائلة القانون، مما ال جيدي معه كثريا إضافة 
هذا الوصف. وهذا اإلعرتاض أو التحفظ- إن قيل به ال يزحزح قناعتنا، ففي الســلوك اجلامعي 
غالبًا ما يغيب املنطق. فالعقل اجلمعي يف أي احتجاج ال يتســم باإلنضباط يف الفعل أو رد الفعل، 
ويتضاعف هذا اإلحتامل يف اإلرضاب حتت إغراء املكاســب املهنية املراد  الظفر هبا، والتي عادة ما 
ترتجم يف صورة مردود مادي يتطلع اجلميع حلصده؛ من هنا تبدو أمهية التأكيد عىل الطابع السلمي 

لإلرضاب قبل اإلقدام عليه.

ثانيا: حتليل حكم حمكمة العدل العليا يف ضوء النصوص السارية:
   ملعاجلة هذا اجلانب من التعليق، ســنعرض لغموض حمل الدعوى، قبل بحث نقاط التالقي 

والتباعد مع حيثيات حكم املحكمة.

غموض حمل الدعوى:
تعاقب األحداث، بل تسارعها )وقفات - تعليق دوام - إرضاب( يدفع بإحلاح إىل التساؤل حول 
موضوع الطعن، وباستبعاد الفعاليات التي متت وانقضت، فإننا سنحاول اإلجابة عىل اإلستفسار 

املطروح من خالل اإلستعانة بتاريخ إيداع الئحة الدعوى.
 وملا كانت تلك الالئحة قد قدمت يف 28 نوفمرب 2017، أي يف اليوم التايل آلخر إرضاب ُأعلن 
عنه بيان جملس احتاد أســاتذة وموظفي اجلامعات الفلسطينية الصادر بتاريخ 26 نوفمرب 2017، 
فإن اخلصومة ال يمكن أن تنعقد يف مواجهته، فمن غري املقبول طلب إيقاف إرضاب انطلق وانتهى 
بالفعل، واملنطقي أن الدعوة وجهت إىل اإلرضاب الوارد يف بيان احتاد نقابات اجلامعات الفلسطينية 
يف 10 أكتوبر 2017 والذي تضمن عدة فعاليات حتى هناية الشهر املذكور، مضيفًا يف البند اخلامس 
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واألخري منه الدعوة إىل إرضاب ملدة يومني من كل أسبوع يف األسابيع الالحقة.
والبند املشــار إليه هو الذي يمكن اللجوء للقضاء بشــأنه، ألنه يتعلق بإرضاب مل يقع بعد، مما 

يوفر املصلحة لتوقيه، حال توافر ما يسوغ قانونًا هذه اخلطوة.
وبرغم أن حيثيات احلكم املحت إىل هذا التحليل، بإيرادها نص البيان املشــار إليه كاماًل، فإننا 
كنا نأمل أال يقف احلكم عند حد التلميح، وأن يتجاوز ذلك إىل اإلعالن الواضح الرصيح، ســيام 
واملسألة تتصل بمامرسة حرية عامة، ومتس يف اآلن ذاته خدمات ملحة وأساسية  للجامعة، مما كان 
يقتيض بذل كل اجلهد يف التســبيب، ليس فقط للفصل يف النزاع املثار، وإنام ايضًا إلرســاء مبدأ، 

وتشييد سابقة يف موضوع هام. 
وال يفوتنا أن ننوه إىل مسامهة اخلصوم يف هذا الوضع. فعريضة الطعن مل ختل من اإلهبام، فطلبها 
املستعجل اقترص عىل: إصدار قرار مؤقت مستعجل بوقف اإلرضاب أو وقف فعاليات تعليق العمل 

املعلن بالبيان الصادر عن اجلهات املستدعى ضدها.
   ومل خيتلــف احلال يف الشــق املوضوعي ســوى يف اإللزام بالعدول عــن اإلرضاب أو إلغاء 
الفعاليات؛ وإزاء تعدد البيانات املتعلقة باإلرضاب، وباألخذ يف اإلعتبار أن البند اخلامس من بيان 
11 اكتوبــر2017 ال يتضمن أي فعاليات بخالف اإلرضاب، يمكن القول أن عريضة الطعن قد 

انطوت عىل يشء غري يسري من التجهيل.
وعىل ذات النسق جاءت الالئحة اجلوابية للمستدعي ضدهم، إذ سطرت يف عبارة جمملة أن الدعوى 

مردودة "للجهالة الفاحشة"، دون أي سعي إليضاح دواعي إطالق هذا الوصف عىل طعن اخلصوم.

نقاط  التالقي والتباعد مع حكم حمكمة العدل العليا:
تتيح القواعد املطبقة طلب إيقاف اإلرضاب يف حالتني:

عدم استيفاء ضوابط التبيه باإلرضاب.  -
إصابة املصلحة العامة برضر جسيم جراء اإلرضاب.  -

وقد ُاوقفت حمكمة العدل العليا اإلرضاب للسببني الواردين أعاله، فام هو الرأي يف ذلك ؟
لإلجابة عىل هذا السؤال سنبسط بداية ضوابط التنبيه باإلرضاب، قبل أن نعرض لفرض ترضر 

املصلحة العامة بجسامة من اإلرضاب.
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1( ضوابط التنبيه باإلرضاب واستيفاء النزاع هلا:
تطلب القانون أن يتخذ التنبيه أو اإلخطار الشــكل الكتايب، ومن ثم ال يصح أن يتم شــفاهه، 
وكان األوفق اســتكامل النص باشرتاط تقديم اإلخطار بخطاب مسجل، أو بإنذار عىل يد حمرض، 
أو حتى تسليمه باليد، مع إعطاء صاحب الشأن ما يفيد التسلم وتارخيه، األمر الذي يقطع السبيل 

أمام أي جدل يمكن أن يثار يف هذا الصدد.
ويتعني توجية اإلخطار إىل جهتني:

الطرف املعني باإلرضاب، أي جهة العمل.
الوزارة، وقصد الشــارع بذلك وزارة العمل، بحكم أن النــص ورد يف قانون العمل؛ إال أن 
تطبيقه عىل الوظيفة العامة يســتتبع تفسريه بام يتســق مع هذا الوضع، من هذا املنظور نرى توجيه 
إخطار اإلرضاب للوزارة التي يتبعها املرفق املعني، لتكون عىل بينة من احتامل التوقف عن العمل، 
لتسهم بحكم مسئوليتها يف تفاديه، إن أمكن، أو عىل أقل تقدير تستعد ملواجهته حال اإلرصار عليه.
ويلزم أن يكون التنبية حاسم املعنى قاطع الداللة يف اإلجتاه نحو اإلرضاب، أما إذا كان اإلخطار 
ال يتضمن سوى عبارات تلميحية أو حتذيرية، فال حمل للتعويل عليه للبدء يف التوقف عن العمل؛ 
وفضاًل عام ســلف جيب اشتامل اإلخطار عىل األسباب الدافعة لإلرضاب، حتى يتاح جلهة العمل 
تدارسها، وحتديد املوقف منها، سواء باإلستجابة هلا، كليًا أو جزئيًا، أو رفضها، متهيدًا للجوء للقضاء 
لوقف اإلرضاب، ونظرًا ألن اإلرضاب عمل مجاعي، فقد تطلب الشارع تضمني  اإلخطار توقيع 
%51 من عدد العاملني باجلهة املزمع القيام باإلرضاب فيها، ويضاف ملا تقدم وجوب انطواء التنبيه 
عــىل بيان مدة اإلرضاب؛ فاإلرضاب مؤقت بطبيعته، وإال حتول من احتجاج ملطالب مهنية إىل ما 
يشــبه إعالن رغبة يف هجر اخلدمة املدنية، وهذا الضابط حيول دون ما يسمى باإلرضاب املفتوح، 

وإن جرى عىل فرتات متقطعة.
وبرغــم أن تأقيت اإلرضاب أقرب للبدهييات، فقد كان من األنســب نص املرشع عىل ذلك 
رصاحة، لتجنب استغالل هذا الفراغ من قبل التجمعات الوظيفية ألغراض نقابية، وال يكفي حتديد 

مدة اإلرضاب وإنام جيب أن تكون نقطة بدايته بعد أربعة أسابيع عىل األقل من تقديم اإلخطار.
ويبدو أن املرشع راعي طبيعة سري العمل يف الدوالب احلكومي، والروتني العالق به، مما جعله 

يرفع املدة من مخسة عرش يومًا يف القطاع اخلاص إىل أربعة أسابيع يف املرافق العامة.
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ونعتقد أن مهلة بدء اإلرضاب تتسم بالطول سواء بالنسبة للقطاع اخلاص أو احلكومي، وإذا مل 
يقدر املرشع احلاجة لتقصريها يف القطاع اخلاص، فإننا نرى أن مدة اخلمسة عرش يومًا كافية للتنبيه 
باإلرضاب يف اخلدمة املدنية 115. وسندنا يف ذلك ما يشوب فرتة اإلنتظار- عادة - من ترقب جيعل 

األطراف يف حالة تربص من مقتضاها إشاعة اإلضطراب يف أداء املرفق العام.
هذه هي أحكام التنبيه باإلرضاب بشكل عام، فكيف ُأعملت عىل النزاع املثار؟

بداية اعتربت املحكمة ضوابط اإلخطار املكرســة باملادة 67 من قانون العمل متعلقة 
بالنظــام العام، وهو ما نوافقها عليه، التصال املســألة بخدمات يتعذر اإلســتغناء عنها، 
ويرتتب عىل هذه السمة أن للمحكمة بحث استيفاء التنبيه لرشائطه من تلقاء نفسها، دون 

حاجة لدفع من اخلصوم.
وبالتطبيق عىل وقائع النزاع انتهت املحكمة إىل أن العبارات الواردة يف الكتاب املقدم من 
املســتدعى ضدهم، رغم تقديمه يف فرتة تعليق )حجز( الدعوى للحكم، ال تعدو أن تكون 
"مراســلة للتذكري" حول مكافأة هناية اخلدمة، وبالتــايل يغيب عنها الوضوح التام يف اإلجتاه 

نحــو اإلرضاب، فضاًل عن ختلف بيان مدة اإلمتناع عن العمل، ونســبة التواقيع الواجب 
احلصول عليها116.

والدعوة لإلرضاب دون استيفاء التنبيه لركائزه يصم مسلك أصحاب الشأن بخطأ مزدوج:
انتهاك الدستور الذي وإن أباح اإلرضاب فقد رهن ممارسته بمراعاة ما يورده الترشيع من ضوابط.

خمالفة القانون بتجاوز القيود الواردة إلستعامل احلق يف اإلرضاب.
ومسايرة املحكمة يف كل ما ســبق، ال يمنع حتفظنا عىل عدم إيرادها لنص العبارات املدونة يف 
البيان املقدم من املســتدعى ضدهم، والتي ُاعتربت جمرد تذكرة بمكافأة هناية اخلدمة، لكي يمكننا 

تقييم النتيجة املستخلصة من دالئل واضحة يف وجودها ومدلوهلا.

حري بالذكر يف هذا املقام أن  املادة 3 من القانون الفرنيس الصادر يف 31 يوليو 1963 اكتفت باإلخطار قبل   115
مخسة أيام من اإلرضاب .وتطلبت املادة 21 )ب( من املرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 يف البحرين فرتة 
(15( يومًا لإلخطار باإلرضاب سواء بالنسبة لعامل القطاع اخلاص أو العاملني باخلدمة املدنية  .وال تقل مدة 

اإلخطار باإلرضاب يف اجلزائر عن 8 أيام )املادة 30 من القانون 90-02 .
يفيد هذا التسبيب - ضمنًا - أن إثبات تقديم التنبيه باإلرضاب يثقل كاهل اجلهة الداعية إليه، وهو ما يعيدنا   116

إىل ما سبق التنويه عنه من احلاجة لوضع تنظيم اجرائي لتقديم التنبيه، بام ييرس إثبات تلك اخلطوة.
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 2( اإلرضار اجلسيم باملصلحة العامة:
أتاحت املادة السادســة من القرار بقانون رقم 11 لســنة 2017 ملجلس الوزراء أو أي جهة 
مترضرة اللجوء ملحكمة العدل العليا لوقف اإلرضاب حال إحلاقه رضرًا جسياًم باملصلحة العامة 117.

وهذه احلالة تفرتق عن ســابقتها، فالفرض أن اإلرضاب اســتويف كافة الرشائط املتطلبة، بيد 
أن انطالقــه يصيب املصلحة العامة بأرضار بالغة، األمر الذي يتعذر معه قبول وقوع اإلمتناع عن 

العمل أو اإلستمرار فيه.
وهذه املعاجلة جُتسد خصوصية اإلرضاب يف الوظيفة العامة، فتحقق الضوابط املقررة ال يعني 
القبول بإرضاب يرض باملصلحة العامة رضارًا جســياًم، وهو أمر ينعكس بالســلب ليس فقط عىل 
قطاعات واســعة من املواطنني، بل قد يطول أيضًا كيان الدولة ذاهتا، وإرضاب هذه هي نتائجه ال 

يمكن -بحال- فتح السبيل أمام مبارشته.
وال ينفرد القانون الفلســطيني هبذا املوقف، فقد أجاز القضاء اإلداري يف فرنسا اختاذ احلكومة 

اإلجراءات الالزمة للتصدي لإلرضابات املتعارضة مع رضورات حفظ النظام العام118.
وقد تطرق احلكم هلذا النوع من اإلرضاب تلميحًأ بذكر عدد طالب اجلامعة )24000 طالبًا( 
التي طلبت وقف اإلرضاب، واحلاجة ملراعاة  "املصلحة العامة هلؤالء الطالب ألن املصلحة العامة 
ال تتوازي مع املصلحة الفردية اخلاصة بل تعلو عليها وإذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح 

املصلحة العامة عىل اخلاصة".
والواقع أن احلكم مل يكن بحاجة لبحث آثار اإلرضاب عىل املصلحة العامة، وكان حسبه التثبت 
مــن إخالل التنبيه بالرشوط الواجبة ليوقف اإلمتناع عــن العمل، حتى ال يتولد اإلنطباع باخللط 
بني اإلرضاب املخالف للقانون، وذلك املوافق له، ومع ذلك جيوز طلب منعه لألرضار اجلســيمة 

الوارد إحلاقها باملصلحة العامة.

طبقًا للامدة السادسة من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 "-1 جيوز ملجلس الوزراء أو ألية جهة مترضرة   117
العليا لوقف اإلرضاب يف حال كان اإلرضاب خمالفًا ألحكام هذا  العدل  اللجوء إىل حمكمة  من اإلرضاب 

القرار بقانون، أو يلحق رضرا جسياًم باملصلحة العامة".
وتقابل حكاًم مطابقًا يف البند )1( من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2008 أمللغي.  

  Long , Weil . Braibant , Delvolve , Genevois , Les grands arrest…, op.cit., p. 440 .:118  راجع
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واخلالصــة أن احلديث عن املصلحة العامة بدا من قبيــل التزيد، وهو أمر جيب عىل األحكام 
حتاشيه، سيام إذا أفيض إىل نتائج غري مرغوبة.

يف ختام حديثنا نســجل تناقضًا وقع بني احليثيات واملنطوق، فقد ســطرت احليثيات أن قرار 
"اإلرضاب باطل وخمالف للقانون وال يستند إىل أي أساس واقعي وقانوين وواجب وقفه وإلغاءه".

ويف املنطوق اقترص قرار املحكمة عىل "وقف اإلرضاب". 
ووقف اإلرضاب خيتلف عن إلغائه، فاألول إجراء مؤقت يتخذ دون بحث معمق للموضوع، 
ملواجهة حالة اإلستعجال الداعية إليه، واملستفادة من قرص مدة حسم الطلب )ثالثة أيام من تاريخ 
تقديم الطلب(119، أما اإللغاء فينصب عىل املوضوع، ويرتتب عليه منع اإلرضاب ال جمرد تعطيله 

لبعض الوقت.
وتناقض كهذا يتعذر جتاهله، ويلزم ذكره، عىل أمل عدم تكراره.

 

البند )2( من املادة السادسة من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017.  119
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احلكم الصادر عن حمكمة العدل العليا املوقرة 

يف الدعوى رقم )2017/238( 

األستاذ املحامي حممد استانبويل/ األردن

متهيد:
بعد اإلطالع عىل قرار احلكم والوقائع الواردة يف الئحة الدعوى والالئحة اجلوابية والنصوص 

القانونية ذات العالقة باحلكم املشار اليه، فانني أجد ما ييل:

أواًل: يف جهة الطعن:
قرار احتاد نقابات أساتذة وموظفي اجلامعات الفلسطينية/ البوليتكنك/ اخلليل وجملس احتاد 
نقابات أســاتذة وموظفي اجلامعات الفلسطينية ونقابة أساتذة وموظفي جامعة النجاح الوطنية/ 
نابلس باإلعالن عن اإلرضاب عن العمل الصادر عن املستدعى ضدمها االول والثاين بموجب البيان 
الصــادر عنهام بتاريخ )2017/11/26( والذي بدء بتنفيذه واإللتزام به من قبل مجيع اجلامعات 
الفلسطينية بام فيها أساتذة وموظفي املستدعى ضدها الثالثة نقابة أساتذة وموظفي جامعة النجاح 

الوطنية عن طريق اإلرضاب عن العمل.

ثانيًا: يف الوقائع:
تقدمت املســتدعية جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2017/11/28 بطلبها املسجل حتت   .1
الرقم )2017/328( طالبة وقف اإلرضاب بداعي خمالفته ألحكام املادة )67( من قانون 

العمل رقم )7( لسنة 2000 وتعديالته.
أجاب املستدعى ضدهم عىل الطلب بالئحة جوابية مؤرخة يف 2017/11/29 تضمنت   .2
عدة دفوع منها الدفع بانعدام اخلصومة وأن الدعوى مقامة ممن ال يملك حق إقامتها وأن 
اجلهة املدعى عليها قد أهنت اإلرضاب وعلقت مجيع إجراءاهتا النقابية وفق البيان الصادر 

عنها بتاريخ 2017/11/27 وأن الدعوى بذلك أصبحت منهية وغري ذي جدوى.
أصدرت حمكمة العــدل العليا قرارها يف  الطلب تاريــخ 2017/12/3 متضمنًا: )أن   .3
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املســتدعى ضدهم قد أعلنوا اإلرضاب وتعليق العمل والتصعيد ورشعوا يف تنفيذ ذلك 
دون اإللتزام بقواعد الشــكل واإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف املادة )67( من 
قانون العمل رقم )7( لســنة 2000 املعطوفة عىل املادة )2( من القرار بقانون رقم )11) 

لسنة 2017 بشأن تنظيم حق اإلرضاب يف اخلدمة املدنية(.

ثالثًا: يف اإلجراءات وأسباب الطعن والدفوع:
عاجلت حمكمة العدل العليا الدعوى وفق أحكام القرار بقانون رقم )11( لسنة 2017 الساري   .1
املفعول الذي يقيض بتطبيق أحكام املادة )67( من قانون العمل املتعلقة باإلرضاب يف املرافق 
العامة عىل إرضاب املوظفني يف الوظيفة العمومية بموجب املادة الثانية منه، وقد أجازت الفقرة 
االوىل من املادة )السادسة( منه ملجلس الوزراء أو الية جهة مترضرة من اإلرضاب اللجوء اىل 
حمكمــة العدل العليا لوقف اإلرضاب، وقضت الفقرة الثانية من ذات املادة بأن عىل املحكمة 
البت يف الطلب بدعوة الفريقني خالل )48( ســاعة من تقديم الطلب وأن تصدر قرارها يف 

موعد أقصاه ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

2.  مل تعالج حمكمة العدل العليا أيًا من الدفوع التي أثارها وكيل املدعى عليهم يف الئحته اجلوابية، 
ومل تقف عىل رشوط قبول الدعوى شكاًل، أو قيام اسباهبا، ومن ذلك:

رشط املصلحة يف إقامة الدعوى واستمرار نظرها إذا كانت الغاية التي أقيمت من أجلها الدعوى   -
قد حتققت قبل إقامة الدعوى او أثناء النظر يف موضوعها وقبل الفصل فيها، ويف ذلك:

اســتقر الفقه والقضاء اإلداريني عىل أنه ال دعــوى بدون مصلحة، أي أن عىل املدعي أن  أ. 
يكون يف مركز قانوين يؤثر فيه القرار املطعون فيه وله مصلحة مبارشة يف الغائه، ويعد رشط 

املصلحة أهم املبادئ التي يقوم عليها القضاء اإلداري120 .
وقد حددت الفقرة األوىل من املادة )السادســة( املذكورة اجلهات التي حيق هلا اللجوء اىل   
حمكمة العــدل العليا لطلب وقف اإلرضاب ومها جملس الوزراء أو أية جهة مترضرة من 
اإلرضاب، فهام من حيق له ابتداء الطعن وطلب وقف اإلرضاب ومن له املصلحة يف ذلك، 
وال شك يف أن جلامعة النجاح بصفتها مترضرة من اإلرضاب ومن مصلحتها اللجوء اىل  

حمكمة العدل العليا لوقف اإلرضاب.

أنظر لطفًا - القضاء اإلداري يف األردن -الدكتور حنا نده-.  120
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ب. كام استقر الفقه والقضاء االداريني عىل وجوب توافر رشط املصلحة من وقت رفع الدعوى 
اىل حني الفصل فيها، وإن زوال هذه املصلحة يف مرحلة من مراحل الدعوى يســتوجب 
احلكم برد الدعوى، وقد استقر االجتهاد القضائي - باستثناء القضاء الفرنيس الذي يرى 
يف دعوى االلغاء دعوى عينيــة غايتها احلفاظ عىل مبدأ املرشوعية ورضورة تقيد اإلدارة 
هبذا املبدأ فيام تقرره أو ما تقوم به من أعامل - 121، بينام يرى اجلانب اآلخر رضورة استمرار 
وجــود املصلحة يف إلغاء القرار املطعون فيه منذ حلظة إقامة الدعوى اىل حني الفصل فيها 
ويرى هذا اجلانب من الفقه والقضاء أن دعوى اإللغاء هي خماصمة قضائية تقام لتحقيق 
مصلحة للطاعن يف إلغاء القرار املطعون فيه وأن استمرار نظر الدعوى مرهون ببقاء هذه 
املصلحة، فإذا حتققت هذه املصلحة برجوع اإلدارة عن قرارها املطعون فيه وقامت بإلغائه 
أو ســحبه أو صححت بإجراء الحق العيب الذي شابه انقضت املصلحة من الطعن ألن 
اإلدارة تكون قد حققت للطاعــن ذات النتائج التي يمكن أن حيققها لو قضت املحكمة 
بإلغاء القرار املطعون فيه، فال يبقى مربر لالستمرار برؤية الدعوى، وقد أرست املادة )3) 
من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001 قاعدة عامة يف رشط 
املصلحــة يف الدعوى بقوهلا ال تقبل دعوى أو طلب أو دفــع أو طعن ال يكون لصاحبه 
مصلحة قائمة فيه يقرها القانون، واعتربت توفر هذا الرشط من النظام العام فللمحكمة 
أن تقيض بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفســها، وحيث أن املدعى عليهم يف الدعوى ويف 
إجابتهم عىل الئحة الدعوى ويف البينات املرفقة هبا أكدوا عىل أن املدعى عليهم قد أوقفوا 
اإلرضاب وأهنوا مجيع اإلجراءات النقابيــة املتعلقة به، وأرفقوا بالئحتهم اجلوابية تأكيد 
عىل ما جاء ببيان جملس احتاد نقابات أســاتذة وموظفي اجلامعات الفلســطينية املؤرخ يف 

أنظر لطفًا جهاد ضيف اهلل اجلازي - وقت توافر رشط املصلحة - دراسة حتليلية مقارنة - منشورات عامدة   121
 (2005/344( أرقام  االردنية  العليا  العدل  حمكمة  قرارات  وكذلك  االردنية،  اجلامعة  العلمي/  البحث 
و)2008/244( و )2010/176( و)2010/453( و)2014/114( و)2014/181( وجاء يف القرار 
(2013/437) - إن املصلحة الشخصية رشط أسايس لقبول دعوى اإللغاء وتقتيض هذه املصلحة  تواجد 
املستدعني يف مركز قانوين يؤثر فيه القرار االداري تأثريا مبارشا، ومل جيعل املرشع من دعوى اإللغاء دعوى 
القرار  شعبية جيوز رفعها من أي مواطن وانام حرص حق رفعها بمن حتققت له مصلحة منها مستندا اىل ان 
املطعون فيه من شأنه أن يؤثر يف املركز القانوين للطاعن، وال يصح أن ختتلط مصلحة الطاعن باملصلحة العامة، 

وعىل ذلك ايضا  استقر اجتهاد املحكمة االدارية العليا يف االردن انظر القرار )2017/280). 
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(2017/11/28( رغبــة منهم يف فتح الباب للمفاوضات و إعطاء الفرصة حلوار بناء، 
وعــىل ذلك فإن الدعوى لوقف اإلرضاب أصبحــت غري ذات موضوع وال جدوى من 
متابعتها، وكان عىل حمكمة العدل العليا أن تقيض برد الدعوى هلذا الســبب، وملا اســتقر 

عليه الفقه واالجتهاد القضائي122.
أما وأن حمكمة العدل العليا قد قضت بوقف اإلرضاب باعتباره قرارًا باطاًل وال يستند اىل   
أساس واقعي وقانوين يستوجب وقفه وإلغاءه، فإين أرى أن  ذلك لن يسهل إجراء احلوار 
مع املدعى عليهم ولن يمنعهم من ســلوك الطريق القانوين إلعالن اإلرضاب جمددا وفقا 
للامدة )67( من قانون العمل، باعتباره حق دستوري يامرس يف حدود القانون وفقا للامدة 

(4/25( من القانون االسايس الفلسطيني.
وهذا ما أراه يف حكم حمكمة العدل العليا الصادر يف الدعوى رقم )2017/328( تاريخ   

.2017/12/3

أنظر لطفًا - القضاء االداري -الدكتور حنا نده، والدكتور فيصل عبد احلافظ الشوابكة رشط املصلحة يف   122
اهلل  ضيف  وجهاد  االردن،   - العاملية  االسالمية  العلوم  جامعة  منشورات  مقارنة  دراسة   - اإللغاء  دعوى 
اجلازي - وقت توافر رشط املصلحة يف دعوى اإللغاء - دراسة حتليلية مقارنة - املرجع السابق. وانظر كذلك 
ايضا قرارات حمكمة العدل العليا ارقام )2017/142و2017/268و2017/132 وجاء فيه - أنه لكي 
يتوافر رشط املصلحة جيب أن يكون رافع الدعوى يف حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار املشكو منه  من شأهنا 
ان تؤثر تأثريا مبارشا يف مصلحة شخصية له يتعني استمرار قيامها ما بقيت الدعوى قائمة اىل حني الفصل فيها 
هنائيا، وحيث ان الطاعن قد اعترب فاقدا لوظيفته ومل تعد له عالقة تنظيمية مع اجلهة التي أصدرت القرارين 
املطعون فيهام،فإن املصلحة من متابعة الدعوى أصبحت منتفية ومل تعد قائمة لعدم استمرار املصلحة للطعن 
بالقرار التأديبي املتضمن حجب الزيادة السنوية عن الطاعن.)تكرر هذا املبدأ يف قرارات حمكمة العدل العليا 
االردنية ارقام )2003/19( و )2007/199( و )2010/172( وكذلك قرارات املحكمة االدارية العليا 

االردنية أرقام )2015/89و2015/197و2016/155و2016/113و2016/314).
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احلكم الصادر يف الدعوى عدل عليا رقم 2018/22

"إرضاب نقابة املحامني احتجاجًا عىل القرار بقانون بشأن حمكمة اجلنايات الكربى"

احلكم الصادر عن حمكمة العدل العليا املوقرة يف الدعوى رقم )2018/22(

األستاذ املحامي حممد استانبويل/األردن

متهيد:
بعد اإلطالع عىل قرار املحكمة املؤقت والوقائع الواردة يف الئحة الدعوى والنصوص القانونية 

ذات العالقة باحلكم املشار إليه فإنني أجد ما ييل:

أواًل: يف جهة الطعن:
قرار جملس نقابة املحامني النظاميني الفلســطينيني/ جلنة تسيري األعامل يف نقابة املحامني 
النظاميني الفلســطينيني الصادر بتاريخ 2018/1/29 والقايض بتعليق العمل وحظر قبول 
أي انتــداب من النيابة العامة يف مرحلة التحقيق االبتدائــي يف اجلنح واجلنايات التي تندرج 
ضمن اختصــاص حمكمة اجلنايات الكربى من صباح يــوم الثالثاء املوافق 2018/1/30 

وحتى مساء 2018/2/28.

ثانيًا: يف الوقائع:
أقام املستدعي الدعوى للطعن بقرار جملس نقابة املحامني النظاميني/ جلنة تسيري األعامل بصفته   .1

حمام فلسطيني ومسجل يف سجل املحامني املزاولني مستندًا يف ذلك إىل:

أن قرار جملس نقابة املحامني النظاميني/ جلنة تسيري األعامل - )بمقاطعة حمكمة اجلنايات   -
الكربى خالل الفرتة املشــار إليها وحظــر قبول أي انتداب من النيابــة العامة يف اجلنح 
واجلنايــات التي تدخل يف اختصاص حمكمة اجلنايات الكربى( خمالف للقانون واللوائح 

والتطبيق والتأويل وسيتسبب بتعطيل سري العدالة.
وأن القرار املطعون فيه مشــوب بعيب االختصاص وأنــه قرار منعدم كونه صدر ممن ال   -

يملك حق إصداره ومشوب بعيب التعسف واإلنحراف يف استخدام السلطة.
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وأن القرار املطعون فيه ســيلحق رضرًا بعرشات املوقوفــني واملتهمني بأفعال تدخل يف   -
اختصاص حمكمة اجلنايات الكربى.

وأن القرار املطعون فيه سيلحق رضرًا كبريا من الناحية اإلقتصادية باملحامني كونه سيحرمهم   -
من أتعاهبم التي يتقاضوهنا مقابل الرتافع عن املتهمني أمام حمكمة اجلنايات الكربى.

أن املســتدعي لديه عرشات املوكلني املتهمني يف قضايــا تدخل ضمن اختصاص حمكمة   -
اجلنايات الكربى.

أن للمستدعي مصلحة مبارشة يف إقامة الدعوى كونه حمام ومترضر هو وموكليه من القرار   -
املطعون فيه. 

أصدرت حمكمة العدل العليا بتاريخ 2018/1/31 قرارًا مؤقتًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ   .2
القرار املطعون فيه إىل حني البت يف الدعوى وتعيني جلسة لرؤية الدعوى  ليوم الثالثاء املوافق 
2018/3/6 وقد استندت املحكمة املوقرة يف قرارها إىل أحكام املادتني )286 و287( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

ثالثًا: يف اإلجراءات والنصوص القانونية الواجبة التطبيق:
اعتربت حمكمة العدل العليا أن الطعــن ينصب عىل حالة من احلاالت التي ينطبق عليها   .1
القرار بقانون رقم )11( لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق اإلرضاب يف املرافق العامة 
إال أهنا مل تطبق هبذا الشأن أحكام املادة السادسة من ذات القرار بقانون التي حددت اجلهة 
التي حيق هلا الطعن بقرار اإلرضاب وهي جملس الوزراء و/ أو اي مترضر من االرضاب 
كام مل تتبع اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة السادسة من حيث وجوب 
دعوة الفريقني خالل )48( ساعة من تاريخ تقديم طلب وقف اإلرضاب وإصدار القرار 

حسب األصول.

مل تعالج حمكمة العدل العليا توفر رشط املصلحة الشخصية يف الطاعن وبالرغم من أن املحكمة   .2
طبقت أحكام املادتني )286 و287( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية يف إصدار 
القــرار املؤقت بوقف اإلرضاب رقم )2( لســنة 2001 عىل إجــراءات الدعوى، إال أهنا مل 
تسلك الطريق الذي رســمه هذا القانون فيام يتعلق بقبول الدعوى أو عدم قبوهلا بعد التثبت 
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من توفر رشط املصلحة التي أرســت أحكامها املادة )3( من قانون أصول املحاكامت املدنية 
والتجارية رقم )2( لسنة 2001 كقاعدة عامة بقوهلا ال تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن 
ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون واعترب القانون توفر هذا الرشط من النظام 
العام وأن للمحكمة أن تقيض بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفســها وحيث أن املستدعي أقام 
دعواه مســتندًا عىل صفته كمحام ومل يقدم أي بينة تثبت مصلحته الشخصية يف الطعن أو أن 
لديه قضايا تنظرها حمكمة اجلنايات الكربى وأن من شــأن القرار املطعون فيه إحلاق الرضر به 

وبقضاياه كام مل يقدم أي بينة عىل العيوب التي نعاها عىل القرار املطعون فيه.

وحيث أن قرار حمكمة العدل العليا صدر دون اتباع الطريق الذي رســمه القرار بقانون رقم   
(11( لسنة 2017 فيام يتعلق بدعوة الفريقني خالل )48( ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وأن 
تصدر قرارها يف موعد أقصاه ثالثــة أيام من تاريخ تقديم الطلب "طاملا أن املحكمة اعتربت 
قرار تعليق املثول أمام حمكمة اجلنايات الكربى إرضاب عن العمل ومن املســائل التي يطبق 
عليها القرار بقانون رقم )11( لســنة 2017، فقد كان عــىل املحكمة اتباع اإلجراءات التي 
نصت عليها املادة السادســة من هذا القانون، إضافة اىل عدم معاجلتها ملســألة توفر املصلحة 
الشــخصية للطاعن وفقًا للفقرة األوىل من من املادة السادسة املذكورة، فيكون قرارها سابقًا 

ألوانه وغري مبني عىل أساس صحيح من الواقع والقانون.
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تعليق عىل القرار املؤقت الصادر من حمكمة العدل العليا رقم 22 لسنة 2018

بشأن مقاطعة نقابة املحامني ملحكمة اجلنايات الكربى وتعليق العمل اعتبارًا من 
صباح يوم الثالثاء 30 يناير 2018، وحتى مساء 28 فرباير 2018، وحظر قبول 

أي انتداب من النيابة العامة يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف اجلنح واجلنايات

الدكتور املحامي حممد النجار/ مرص

أصدر الرئيس عباس أبو مازن القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن حمكمة اجلنايات الكربى، 
وقد قوبل هذا القرار بالقانون بغضب عارم يف أوساط املحامني، ويف أعقاب ذلك تدارست النقابة 

أوجه اإلعرتاض عىل هذا القرار بقانون، وخلصتها يف األوجه االتية:
عــدم وجود حالة رضورة ال حتتمــل التأخري تربر إصدار القرار بقانــون، إذ أوجب املرشع   .1

الدستوري تشكيل املحاكم وبيان اختصاصاهتا بقانون يصدر عن املجلس الترشيعي. 

انطواء القرار بقانون عىل خمالفات جسيمة لضامنات املحاكمة العادلة.  .2

3.  مساس القرار بقانون بمصالح املحامني اإلقتصادية من خالل اإلنتدابات املجانية للمحامني 
أمام النيابة العامة دون التحقق من املقــدرة االقتصادية للمتهمني، وبناء عليه أصدرت نقابة 

املحامني بيانًا أعلنت فيه اإلمتناع عن الظهور أمام حمكمة اجلنايات الكربى.

وقد ذكر بيان نقابة املحامني أنه مل يتلق حتى تاريخ إصدار هذا البيان أية اســتجابات أو ردود   
من جهات اإلختصاص أو إبدائها ألية توجهات للتحاور مع جملس النقابة هبذا الشأن.

وبناء عليه قرر جملس النقابة بتاريخ 2018/01/29، اإلرضاب عىل النحو االيت:  

مقاطعة النقابة ملحكمة اجلنايات الكربى وتعليق العمل أمامها إبتداءًا من صباح يوم الثالثاء   .1
املوافق 2018/1/30 وحتى مساء يوم األربعاء املوافق 2018/2/28، وسينعقد جملس 

النقابة للمتابعة والتقييم عىل ضوء مواقف واستجابات جهات اإلختصاص. 
2.  عدم شمول تعليق العمل حماكم الصلح والبداية أثناء نظرها طلبات متديد التوقيف واإلفراج 
بالكفالة التي تدخل ضمن اختصاصها حتى اإلحالة إىل حمكمة اجلنايات الكربى والتي يمتنع 



126

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

عىل املحامني املثول أمامها حتت أية ظروف ومهام كان سبب انعقادها بام يشمل تقديم أي نوع 
من الطلبات أو حضور أي جلسة أمامها يف كافة املحافظات التي تنعقد فيها. 

حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي يتعلق باجلنح واجلنايات   .3
التي تندرج ضمن اختصاص حمكمة اجلنايات الكربى.

وقد أهاب جملس النقابة بكافة الزميالت والزمالء بالوقوف صفًا موحدًا ومرتاسًا صلبًا يف   
مواجهة انتهاك سيادة القانون واإلنتقاص من احلريات العامة التي كفلها القانون األسايس 

ومعايري حقوق اإلنسان التي تضمنتها اإلتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطني.
وبتاريخ 31 يناير سنة 2018، طعن األستاذ/ زيد نعيم ابراهيم يزيد )األيويب( أمام حمكمة   
العدل الدولية بالطعن رقم 22 لسنة 2018، خمتصاًم جملس نقابة املحامني وأعضائها طلبًا 
للحكم بوقف تنفيذ هذا القــرار مؤقتًا وإلغائه. ونظرت املحكمة هذا الطلب وأصدرت 
قرارها املؤقت بجلســة 31 يناير سنة2018، بوقف تنفيذ قرار جملس نقابة املحامني حلني 

البت يف موضوع الدعوى، وحددت جلسة 6 مارس سنة2018، لنظر املوضوع.

الرأي 

أوالً: طبيعة احلق يف اإلرضاب
نشأ احلق يف اإلرضاب يف الدول الصناعية التي تتبع املذهب احلر ملواجهة سطوة رجال أعامل عىل 
عامهلم فكان اإلمتناع عن العمل هو السالح املقابل لتعسف أرباب األعامل يف وضع رشوط جمحفة 
للعمل، ومع الزمن امتد اإلرضاب إىل أروقة الوظيفة العامة، وبات أحد صور التعبري عن املطالب 
الوظيفية. ويعد اإلرضاب هو اإلمتناع املنظم عن العمل، وهو هلذا يفرتض أن يكون مجاعي، وليس 
فردي، وأنه مؤقت وليس دائم، ويف هذا يتميز عن اإلستقالة وترك العمل، وأن له هدف مهني هو 
حتسني رشوط العمل لصالح املرضبني، وليس سياسًيا. وال شك أن اإلرضاب بحسبانه امتناع عن 
العمــل الذي هو التزام تعاقدي أو التزام تنظيمي حكومي أو خاص، هو يف احلقيقة بمثابة اخالل 
بالتزام قانوين، وهلذا فيجب أن يكون اإلرضاب هو الوســيلة األخرية للتعبري عن املطالبة بتحسني 
رشوط العمــل، وقد فرض هذا األمر أن يســبق اإلرضاب إما تفاوض مع صاحب العمل بقصد 

حتقيق املطالب وإنام ثبوت رفض صاحب العمل التفاوض واستغالق سبيل حل هذه املشكلة. 
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بيد أن اللجوء إىل اإلرضاب يف جمال املرفق العام الذي يتعهد بتلبية وإشباع احلوائج عامة أمر يثري 
العديد من املشاكل القانونية. إذ أن املرافق العامة حيكم أداؤها قاعدة دوام سري املرافق العامة بانتظام 
واضطراد، ذلك أن اإلشــباع العام يمثل غاية وهدفًا يتعلق بصالح اجلامعة ككل، وليس بمصالح 
فردية أو جزئية، ومن هنا تنشأ املشكلة القانونية، يف التوفيق بني مصالح املرضبني واملصلحة العامة، 

وفق الضوابط التي تتعايش هبا احلقوق معًا، وال تتهادم.

تنظيم اإلرضاب يف الترشيع الفلسطيني
والشــك يف أن اإلرضاب هو أحد صور التعبري وهو حق دســتوري تقره الدســاتري احلديثة، 
وســائر املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق االنسان، فقد نصت املادة )25( من القانون األسايس 

الفلسطيني عىل أن:
العمل حق لكل مواطن وهو واجب ورشف وتسعى السلطة الوطنية إىل توفريه لكل قادر عليه.  .1
تنظــم عالقات العمل بام يكفل العدالة للجميع ويوفــر للعامل الرعاية واألمن والرعاية   .2

الصحية واالجتامعية.
التنظيم النقايب حق ينظم القانون أحكامه.  .3

احلق يف اإلرضاب يمرس يف حدود القانون.  .4
وهكذا فقد أقرت الوثيقة الدســتورية الفلســطينية احلق يف اإلرضاب، إال أهنا قيدته   
باحلدود املقررة يف القانون، وقد صدر قانون العمل الفلســطيني رقم 7 لسنة 2000، 
ونــص يف املادتني )66 و67( عىل تنظيم احلــق يف اإلرضاب يف دائرة القطاع اخلاص 
واملرافق العامة123 وقد استوجبت املادة )67( ملرشوعية اإلرضاب 1 - وجوب توجيه 

123  الفصل الرابع اإلرضاب والغلق: املادة )66): "وفقًا ألحكام القانون اإلرضاب حق مكفول للعامل للدفاع 
عن مصاحلهم".

تنبيه كتايب من قبل الطرف املعني باإلرضاب أو اإلغالق إىل الطرف اآلخر  "1 - جيب توجيه  املادة )67):   
وإىل 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 املنشأة. 4 - ال جيوز اإلرضاب 
العمل اجلامعي عىل جهة  نزاع  5 - يرتتب عىل عرض  النزاع اجلامعي.  النظر يف  أثناء إجراءات  أو اإلغالق 

االختصاص وقف اإلرضاب أو اإلغالق".
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تنبيه كتايب من قبل الطرف املعني باإلرضاب أو اإلغالق إىل الطرف اآلخر وإىل الوزارة 
قبل أســبوعني 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 املنشأة. 4 - ال جيوز اإلرضاب أو اإلغالق أثناء إجراءات النظر 
يف النزاع اجلامعي. 5 - يرتتب عىل عرض نزاع العمل اجلامعي عىل جهة اإلختصاص 
وقف اإلرضاب أو اإلغالق. وهكذا فإن تصدي جهة القضاء للنزاع حول مرشوعية 

اإلرضاب يوجب وقف اإلرضاب.
ثم صدر القرار بقانون رقم 5 لســنة 2008 متعلقــًا بتنظيم اإلرضاب ملوظفي اخلدمة   
املدنية مقرًا حلق موظفي اخلدمة املدنية يف اإلرضاب وفقًا ألحكام املادة )67( من قانون 
العمل رقم )7( لسنة 2000م املتعلقة باإلرضاب يف املرافق العامة. وقد أجازت املادة 
الثالثــة ملجلس الوزراء أو ألي جهة مترضرة مــن اإلرضاب اللجوء إىل حمكمة العدل 
لوقــف اإلرضاب يف حال كان اإلرضاب خمالفًا ألحــكام هذا القانون أو يلحق رضرًا 
جســياًم باملصلحة العامة. وأوجب القانون عىل حمكمة العدل العليا أن تبت يف الطلب 
بدعوة الفريقني خالل )48( ســاعة من تقديم الطلب وتصدر قرارها يف موعد أقصاه 

ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. 
وأخرًيا صدر القرار بقانون رقم )11( لسنة 2017م، بشأن تنظيم ممارسة حق اإلرضاب يف   
الوظيفة العمومية، ونص عىل حظر ممارسة اإلرضاب عىل موظفي القطاع الصحي، ما عدا 
اإلداريني منهم، وموظفي الرئاسة وموظفي جملس الوزراء، وموظفي السلك الدبلومايس 

وموظفي اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، والقضاة وأعضاء النيابة العامة.
ومــن ثم فقد بات هذا احلق حقًا مقيدًا بأحكام القانون، وخاضعًا إلرشاف الســلطة   
القضائية، وحمظورًا يف بعض أوجه األنشــطة التي ال تقبــل طبيعة أدائها اإلرضاب. 
وخالصة القول فقد بات للمرء يف دولة فلســطني أن يتخذ صورة اإلرضاب كوسيلة 
للتعبري عن رأيه وموقفه كأصل عام إال أن هذا احلق ليس مطلقًا وإنام حق مقيد باحلدود 

التي ينظمها القانون.
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ثانًيا: تنظيم اإلرضاب يف القانون املقارن
ويتفــق هذا التنظيم مع أحــكام اإلرضاب يف النظم املقارنة، فقد نصت املادة الثامنة من العهد 
الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية124 عىل تنظيم هذا احلق عىل نحو مناظر، 

فجرى نصها عىل أن:
ف١. تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييل: )أ( حق أي شخص يف تكوين النقابات 
باإلشــرتاك مع آخرين ويف اإلنضامم إىل النقابة التي خيتارها، دونام قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، 
عىل قصد تعزيز مصاحله اإلقتصادية واإلجتامعية 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 إنشاء احتادات 
أو احتادات حتالفات قومية، وحق هذه اإلحتادات يف تكوين منظامت نقابية دولية أو اإلنضامم إليها، 
)ج( حق النقابات يف ممارسة نشاطها بحرية، دونام قيود غري تلك التي ينص عليها القانون وتشكل 
تدابري رضورية، يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلامية حقوق اآلخرين 

وحرياهتم. )د( حق اإلرضاب، رشيطة ممارسته وفقًا لقوانني البلد املعنى.
ف٢. ال حتــول هذه املــادة دون إخضاع أفراد القوات املســلحة أو رجال الرشطة أو موظفي 

اإلدارات احلكومية لقيود قانونية عىل ممارستهم هلذه احلقوق.
ف3. ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة 
١٩٤٨ بشــأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري ترشيعية من شــأهنا، أو تطبيق 

القانون بطريقة من شأهنا، أن ختل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك اإلتفاقية.
وعــىل الدرب ذاته، نصت املادة )40( من الدســتور اإليطايل، عىل أن "يامرس حق اإلرضاب 
يف حدود القوانني التي تنظمه" وكذلك نص الدســتور الفرنــيس يف ديباجته عىل أن "يامرس حق 
اإلرضاب يف إطار القوانني التي تنظمه"، وكذلك الدســتور املرصي الذي  نص يف املادة )15( منه 

عىل أن "اإلرضاب السلمي حق ينظمه القانون" 
ويذخر القضاء الفرنيس بالعديد من التطبيقات التي بارش فيها جملس الدولة رقابته عىل احلق يف 

124  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ٢٢٠٠ ألف )د-٢١) 
املؤرخ يف ١٦ ديسمرب ١٩٦٦ وقد اصبح نافذا بدء من٣ يناير ١٩٧٦،
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اإلرضاب125، ففي قضية "ليبوز" قىض جملس الدولة الفرنيس بجلسة 28 نوفمرب سنة 1958، باعتبار 
موظفي مرفق الربيد والتلغراف والتليفون ال جيوز اعتبارهم موظفني عموميني - عىل ما نص عليه 
الكتاب الدوري املؤرخ 14 أغســطس سنة -1953 املطعون عليه، ومن ثم جيوز هلم اإلرضاب. 
كذلك قىض بجلســة 10 يونيو سنة 1959، يف قضية إرضاب العاملني بورش واآلالت واملعدات 
التابعة لوزارة الداخلية بعدم رشعية اإلرضاب الكيل الذي يرتتب عليه تعطل مجيع الورش، بيد أن 
اإلرضاب اجلزئــي الذي يقترص عىل بعض العاملني باملرفق يكون مرشوًعا طاملا مل يؤثر عىل حتقيق 
اهلدف من إنشــاء هذه الورش، بام مؤداه ضامن تسيري املرفق العام بانتظام واضطراد. واخريًا حكم 
جملس الدولة الصادر بتاريخ 14 مارس ســنة 1956، يف قضية "هيلني" والتي تتلخص وقائعها يف 
أن وزير الدولة لشؤون اإلعالم الفرنيس أصدر كتاًبا دورًيا قيد فيه من حق العاملني يف هيئة اإلذاعة 
الفرنسية من اللجوء إىل اإلرضاب، وتضمن قواعد وإجراءات حمددة لضامن تسيري مرفق اإلعالم، 
األمر الذي اعتربه بعض موظفي اإلذاعة والتليفزيون اعتداء عىل حقهم الدستوري يف اللجوء إىل 
اإلرضاب وحرماًنا منه، األمر الذي دفعهم إىل مقاضاة وزير الدولة لشؤون اإلعالم، بيد أن جملس 
الدولة الفرنيس قىض برفض طلبات املدعني استناًدا لثبوت حق الوزير يف اختاذ اإلجراءات الالزمة 

لتقييد حق اإلرضاب قصد ضامن دوام سري املرافق العامة بانتظام واضطراد. 
وخالصة القول فإن ما خلص إليه القضاء يف فرنســا انطالقًا من أن اإلرضاب حق دســتوري 

ينظمه القانون، أن اإلرضاب ال يمكن أن خيل بمبدأ دوام سري املرافق العامة بانتظام واضطراد.

يف تقدير إرضاب نقابة املحامني وموقف القضاء منه
أواًل : يف طبيعة عمل املحامني: املحاماة هي مهنة حرة غري جتارية، إال أهنا الرتباطها بالســلطة   -
القضائية فإن العاملني فيها يأخــذون طبيعة املكلفني بمهمة عامة، ذلك أن عملهم يف املجال 
القضائي جيعل منهم طرفًا أصياًل مكماًل للعدالة، فال تستطيع املحاكم بقضاهتا مبارشة عملها 
يف غيبة منهم - ولو صح ذلك عىل ســبيل اإلستثناء- ذلك أن احلق يف التقايض يرتبط بتمثيل 
اخلصــوم بمعاونة حماميهم الذي ينظم عملية الدفاع وإبراز أوجــه الدفاع والدفوع القانونية 

اإلجازة  بني  العاملني  إرضاب  بعنوان  دكتوراة  رسالة  هالل،  سعد  إمام  ناصف  الدكتور  ذلك  يف  يراجع   125
والتحريم، ص 245: 282. وقد اعتمدنا عليه يف دراسة أحكام جملس الدولة الفرنيس يف هذا املقام.
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عنهــم، كام وأن بعض اإلجراءات ال تصح إال بتواجد حمامي رفق اخلصم املاثل أمام العدالة، 
ومــن ثم فإن التكييف الصحيح عندنا أن عمل املحامي هو عمل يرتبط بمرفق العدالة، ومن 

ثم تنظم أحكام إرضاهبم نص املادة )67( من قانون العمل.

ثانًيا: يف طبيعة اإلرضاب: أنه إذا كان األصل أن اهلدف الغائي لإلرضاب يرتبط باملطالب املهنية   -
دون السياسية، ذلك أن اإلرضاب عن العمل ليس بقصد حتقيق املطالب السياسية، فإننا نعتقد 
أن إرضاب نقابــة املحامني يف الدعوى الراهنة ذا طبيعة خمتلطــة، ذلك أن العنرص اجلوهري 
يف اإلرضاب هــو ما أجازه القانون للنيابة العامــة من انتداب املحامني جماًنا أمام النيابة العامة 
دون التحقق من املقدرة اإلقتصادية للمتهمني األمر الذي رأوا فيه مســاس بمصالح املحامني 
اإلقتصادية، وهو مطلب مهني خالص مما يتصور اإلرضاب بشأنه، كم وأن التعلل بأن القانون 
صدر بقرار من رئيس اجلمهورية بقانون عىل خالف أحكام الدستور، وأن القانون انتقص بعًضا 
من حقوق الدفاع أمام املحكمة، وإن كانت من قبيل اإلعرتاضات ذات الطبيعة القانونية التي 
تتعلق بمالءمة أحكام القانون وتتطلب التعامل معها باألدوات الدستورية والقانونية، إذ هي 
اعرتاضات قد تنحسم بالطعن عىل القرار بالقانون بعدم الدستورية، إال أنه بالنظر لكون هذه 
املثالب - من وجهة نظرهم -  ترتبط برشوط وقواعد أداء املهنة، فإهنا من وجهة نظرنا تندرج 

ضمن األسباب املختلطة التي جيوز اإلرضاب بشأهنا.

ثالًثا: استيفاء القواعد اإلجرائية لإلرضاب: عرفنا أن نقابة املحامني أعلنت اإلرضاب ضد إصدار   -
القرار بقانون رقم 24 لســنة 2017، بتاريخ 29 يناير سنة 2018، وقد بدأ اإلرضاب اعتباًرا من 
اليوم التايل 30 يناير ســنة 2018، ومن ثم فإن اإلعالن عن اإلرضاب والبدء فيه مل يســتغرق إال 
يوم واحد، وهو األمر الذي يتضمن خمالفة رصحية لنص املادة )67( من قانون العمل، التي نصت 
عىل وجوب توجيه التنبيه الكتايب من قبل الطرف املرضب قبل أربعة أسابيع يف اإلرضاب املتعلق 

باملرافق العامة، وهي خمالفة إجرائية من شأهنا إبطال إجراءات اإلرضاب كلية. 

رابعًا: احلدود املوضوعية لإلرضاب - قلنا إن مهنة املحاماة ترتبط بمرفق العدالة، فاملحامون   -
هم جزء جوهري وأســايس يف منظومة العدالة ال تقوم بدونه. ومعلوم أن هذا الدور يتعاظم 
يف جمال القضاء اجلنائي بالنظر ملبلغ ما ينال احلكم اجلنائي من حقوق األفراد وحرياهتم، ومن 



132

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

ثم فكانت يف إجراءات إصداره جل األحوال التي تطلب املرشع فيها حضور املحامي لصحة 
اإلجراء، فلم يعد األمر قارًصا عىل حق اخلصوم يف إبداء دفاعهم عىل نحو يمكنهم من حتقيق 
العدالة، بل بلغ حد إيقاف عمــل املحاكم بالكلية ريثام حيرض املحامي، بحيث يؤدي الغياب 
التــام إىل إعاقة مرفق العدالة يف الدولة متاًما وعجزه عــن مبارشة عمله، ومن ثم فإن احلدود 
املوضوعية لإلرضاب ال جيوز أن تصل إىل حد احليلولة دون مبارشة الوظيفة القضائية وإعاقتها، 
وإنام يتعني أن تبارش عىل نحو جزئي يمكن العدالة من مبارشة عملها حتقيًقا ملبدأ استمرار سري 

املرافق العامة بانتظام واضطراد.

ملا كان ذلك، وكان قرار نقابة املحامني قد تضمن مقاطعة حمكمة اجلنايات الكربى وتعليق العمل   
أمامها؛ وكان هذا التعليق - وحســب ما خطط له- يستمر مدة شهر كامل، بعدها يتم تقييم 
املوقف إما باالستمرار، وإما باإلهناء أو التوقف، فإن هذا اإلرضاب من الناحية املوضوعية يعد 
خمالًفا ملبدأ دوام ســري املرافق العامة بانتظام واضطراد، وهو هلذا السبب يصبح خمالًفا للقانون 

إذ يقعد السلطة القضائية عن مبارشة مهامها لفرتة طويلة تعطل املرفق. 

وأخرًيا، فإن تصدي املحكمة للدعوى املوضوعية يتعني أن يتوىل بالبيان املسبب حتقيق العنارص   
القانونية لإلرضاب، والوقوف عىل العنارص املتحققة فيه، وتلك املتخلفة عنه حتى يستنى ضبط 

القواعد املوضوعية لإلرضاب يف دولة فلسطني.



حكم حمكمة العدل العليا يف الدعوى عدل عليا 
رقم 2017/137

"منع عنارص الرشطة لنواب من املجلس الترشيعي من الدخول إليه"
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التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا الفلسطينية 

رقم 2017/137 تاريخ 2017/12/27 

الدكتور املحامي حممود عيل الرشدان/ األردن

املقدمة:
عهد الدســتور الفلسطيني يف املادة 171 منه شأنه يف ذلك شأن الدساتري العربية والعاملية اىل إنشاء 
حمكمــة عدل عليا ختتص بالفصل يف املنازعات اإلداريــة والتأديبية، وذلك بتويل الرقابة القضائية عىل 
سالمة وصحة القرارات اإلدارية أيًا كان نوعها عىل الوجه املبني يف القانون، وأن تنظيم العدالة وإدارهتا 
إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة باحلرية وصون احلقوق عىل اختالفها وفقًا ملقاييس موضوعية ال يداخلها 
باطل وال يعرتهيا هبتان، وعىل ضوء الوقائع التي تســتبني هلا صحتها، ووفقًا للقواعد القانونية املعمول 
هبا وبام يرد عنها كل تدخل يف شــؤوهنا ليكون قول كل قايض فصاًل فيام اختص به، ولضامن أن تصدر 
األحكام القضائية مجيعها وفقًا لقواعد يكون إنصافها وحيدهتا كافاًل احلامية الكاملة حلقوق املتقاضني، 
وقد فصل قانون تشــكيل املحاكم النظامية الفلســطينية رقم )2001/5 يف املادة 33 منه( اختصاص 
حمكمة العدل العليا الفلســطينية املتمثلة فيام يدخل يف واليتها حرصًا، مستبعدًا من مهامها ما ال يندرج 
حتتها، فخوهلا اختصاصًا منفــردًا بمبارشة الرقابة القضائية عىل القرارات اإلدارية بمفهومها املتعارف 

فقهًا وقضاًء ذلك أيًا كانت اجلهة اإلدارية التي أصدرهتا واملتمثلة فيم ييل:
الطعون اخلاصة باإلنتخابات.  .1

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

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

املنازعــات املتعلقة بالوظائف العمومية من حيــث التعيني أو الرتقية أو العالوات أو   .4
املرتبات أو النقل أو اإلحالة إىل املعاش أو التأديب أو اإلستيداع أو الفصل، وسائر ما 

يتعلق باألعامل الوظيفية.
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رفض اجلهه اإلدارية أو امتناعها عن اختاذ أي قرار كان جيب اختاذه وفقًا ألحكام القوانني   .5
أو األنظمة املعمول هبا.

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

أي حمكمة تستوجب الرضورة الفصل فيها حتقيقًا للعدالة.
أّية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون .  .8

وبذلك متتد الرقابة القضائية التي تبارشها حمكمة العدل العليا الفلسطينية اىل القرارات اإلدارية 
مهام بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام القانون وفقًا لتعريف القرار اإلداري الذي استقر عليه 
الفقه والقضاء وهو "إفصاح اإلدارة عن إرادهتا امللزمة بم هلا من ســلطة بمقتىض القوانني واألنظمة 

وذلك بقصد إحداث مركز قانوين أو تعديله أو إلغاءه".
وإن اخلصومــة يف الدعوى اإلدارية وهي بطبيعتهــا من الدعاوى العينية قوامها خماصمة 
القرارات اإلدارية املطعون عليها بأحــكام القانون حتريًا ملوافقتها ألحكامه يف موضوع هذه 
الدعوى اإلدارية، فهل تقيدت حمكمة العدل العليا عند نظرها الدعوى بأحكام القوانني ذات 
العالقة؟ وهل بّينت وصفهــا احلق وتكيفها مما يدخل يف والية املحكمة حمددة املقصود هبا؟ 
كاشــفة ماهيتها ومتقصية يف ســبيل ذلك إرادة املدعني ومراميها، هذا ما سوف نطرحه عند 
التعليق عىل احلكم الصادر بالدعــوى اإلدارية رقم 2017/137 تاريخ 2017/12/27 
بعد الوقوف عىل وقائع الدعوى واســتعراض البينات الواردة فيها ومنطوق احلكم الصادر 

منها وذلك عىل النحو التايل:

أواًل: وقائع الدعوى:

أقام املستدعون:
نجاة عمر صادق أبو بكر/ رام اهلل.  .1

مجال عبد احلليم حممد احلاج الطرياوي.  .2
شامي يوسف حممد شامي.  .3
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هذه الدعوى ضد املستدعى ضدهم:
مدير عام جهاز الرشطة الفلسطينية باإلضافة لوظيفته.  .1

2.  وزير الداخلية باإلضافة لوظيفته.
النائب العام الفلسطيني باإلضافة لوظيفته.  .3

ثانيًا: القرار املطعون عليه 
بتاريخ 2017/7/6 تقدم املستدعون بواسطة وكيلهم هبذه الدعوى للطعن يف القرار اإلداري 
الضمني الصادر عن املستدعى ضدهم واملتضمن اإلمتناع عن السامح للمستدعني بالدخول اىل مقر 
املجلس الترشيعي الكائن يف مدينة رام اهلل ملامرسة مهامهم الربملانية والرقابية وفق القانون االسايس، 

واملتمثل بامتناع اإلدارة الرد عىل الكتاب املؤرخ بـ2017/4/12.
يستند املستدعون يف طعنهم اىل أن القرار املطعون فيه خمالف لألصول والقانون.

ثالثا: اإلجراءات 
ويف جلسة 2017/10/3 كرر وكيل املســتدعني الئحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة 
املستندات املربز س/1 وختم بينته وطلب إصدار القرار املؤقت املتفق مع األصول والقانون ويف 
ذات اجللســة أصدرت املحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان األسباب التي أدت اىل إصدار 
القرار املطعون فيه و/أو بيان ما حيول دون إلغاؤه ويف حال املعارضة تقديم الئحة جوابية ضمن 

املدة القانونية.
بتاريخ 2017/10/23 قدم رئيس النيابة العامة الئحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى.

ويف اجللســة 2017/10/31 رصح رئيس النيابة أنه ال يرغب يف تقديم بينة كام رصح وكيل 
املدعني أنه ال يرغب يف تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب يف نتيجتها إلغاء القرار املطعون 

فيه، وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار الالئحة اجلوابية مرافعة له.

وقد جاء يف الئحة الدعوى:
املستدعون فلسطينيوا اجلنسية وهم أعضاء يف املجلس الترشيعي الفلسطيني الكائن يف   .1
رام اهلل، ويامرســون أعامهلم ومهامهم الترشيعية والرقابية من حتت قبة الربملان يف مبنى 

املجلس الترشيعي.
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2.  بتاريخ 2017/3/27 وعند حماولة املســتدعني الدخول اىل مبنى املجلس الترشيعي من 
أجل أداء واجبهم الترشيعي والقانوين املكفول هلم دســتوريًاـ تــم منعهم من قبل أفراد 

الرشطة املتواجدين يف أرجائه دون إبداء األسباب.
بتاريخ 2017/4/12 وجه املستدعون بواسطة وكالئهم كتب خطية للمستدعى ضدهم   .3
للسامح هلم بالدخول مقر املجلس الترشيعي والغاء املنع وفق األصول ومل يتلقوا أي جواب 

مما دفعهم إىل إقامة هذه الدعوى.

رابعًا: املحكمة
لقد بينت املحكمة يف قرارها حمل التعليق مربرات احلكم وأسبابه حيث جاء يف حيثياته ما ييل: 
بالتدقيق واملداولة وبعد اإلطالع عىل الئحة الدعوى والالئحة اجلوابية والبنيات املقدمة جتد املحكمة 
أنــه عندما حاول املدعون الدخول اىل املجلس الترشيعي قام أفراد من الرشطة بمنعهم من الدخول بمعنى 
أن جمموعــه من أفراد الرشطة قامت بمعارضة املدعني من حقهــم بالدخول اىل املجلس الترشيعي، وهذا 
يشكل منع معارضة يف منفعة هي حق هلم وهي الدخول اىل املجلس الترشيعي وأن املحكمة جتد أن موضوع 
الدعــوى هو منع معارضة يف حق منفعة، وبام أنه يترشط لقبول دعوى اإللغاء أن ال يكون القانون قد نّظم 
طريق طعن قضائي آخر أمام الشــخص فيحقق له مزايا معادلة أو مادية موازية ملا حتققه له دعوى اإللغاء 
أمــام حمكمة العدل العليا، خاصة وأن الذي منــع املدعني من الدخول اىل املجلس الترشيعي هم أفراد من 
الرشطة، وال يوجد قرار من املجلس الترشيعي أو رئيســه بمنعهم من الدخول كام مل يتم مراجعة اجلهات 
املســؤولة عن أفراد الرشطة، وبام أن هناك عدة طرق أخرى للطعن يف القرار اإلداري أمام حمكمة احلقوق، 
وهــي دعوى منع معارضة يف منفعه يف الوصول اىل مكان عمله، أو حماكم اجلزاء يف إقامة شــكوى جزائية 
و/أو عســكرية ضد أفراد الرشطة الذين منعوا املستدعني من الدخول اىل املجلس الترشيعي وذلك خالفًا 
ألحكام املادة 182و183 عقوبات لسنة 1960 وأن هذه املحاكم املتعددة من حقوقية وجزائية وعسكرية 
كل منهــا حتقق للمدعني ذات النتائج التي حتققها دعوى اإللغــاء، وبالتايل فإن النزاع يف هذه الدعوى هو 
نزاع مدين ليس من اختصاص حمكمة العدل العليا األمر املوجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

خامسًا: نتيجة احلكم 
خلصت املحكمة يف ضوء ما توصلت  إليه اىل احلكم  برد الدعوى.



142

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

سادسًا: التعليق عىل احلكم 
يف بــاديء األمر وأول املالحظات عىل هذه الدعوى هــي أهنا مقدمة بصورة تتفق وموجبات 
الدعوى اإلدارية، وفقًا ملا استقر عليه الفقه والقضاء بأن دعوى اإللغاء دعوى عينية تتضمن خماصمة 
القرار اإلداري املعيب ذاته بسبب خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو تفسريه والتوصل اىل إلغاءه، 
وأن دعــوى اإللغاء ال تقوم عىل خماصمة أفراد أو جهات وإنام تقام الدعوى عىل من أصدر القرار 
اإلداري فقط والرقابة القضائية التي تفرضها حمكمة العدل العليا تنحرص يف مراقبة مرشوعية القرار 

اإلداري املطعون عليه، وينحرص أثرها عىل إلغاء القرار اإلداري فقط.

وملا كان املستدعون قد أقاموا الدعوى ضد:
مدير عام جهاز الرشطة الفلسطينية باإلضافة لوظيفته.  .1

وزير الداخلية باإلضافة لوظيفته.  .2
النائب العام الفلسطيني باإلضافة لوظيفته.  .3

وهم الذين أصدروا القرار الضمني أو الرصيح املطعون عليه واملتضمن منع املستدعني:
نجاة عمر صادق ابو بكر/ رام اهلل.  .1

مجال عبد احلليم حممد احلاج الطرياوي.  .2
شامي يوسف حممد شامي.  .3

من الدخول اىل املجلس الترشيعي الفلسطيني ملامرسة أعامهلم الربملانية املناطة هبم قانونًا بحكم 
قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس الترشيعي رقم 2004/10 باعتبارهم أعضاء يف املجلس 

الترشيعي الفلسطيني.
وملا كان املستدعى ضدهم ال يملكون بحكم عملهم منع املستدعني من دخول املجلس الترشيعي 
الفلسطيني ملامرســة أعامهلم الترشيعية الذي حفظها وصاهنا هلم الدستور طاملا أهنم مل يرتكبوا أّي 
جرم مشــهود ومل يصدر بحقهم قرارًا من رئيس املجلس الترشيعي بموجب الصالحيات املخولة 
لــه قانونًا بمنع دخوهلم اىل املجلس الترشيعي، فإن القرار اإلداري املطعون عليه يكون صادرًا عن 

جهه ال متلك حق إصداره قانونًا، ويكون قرارهم قرارًا إداريًا منعدمًا.
والقرار اإلداري املنعدم هو القرار الذي بلغ يف عدم مرشوعيته حدًا من اجلســامة يفقده صفة 



143

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

القرار اإلداري، وجيعله عمل مادي ال يتمتع بام للقرارات اإلدارية من امتيازات، وذلك كام لو صدر 
القرار من شخص ليس له صفة إصداره، كام هو حال القرار اإلداري املطعون عليه.

فالقرار اإلداري املنعدم ليس له وجود قانوين، وتستطيع اإلدارة سحبه يف أي وقت تشاء، والقرار 
املنعدم ال وجود له أصاًل ال يف القانون وال يف الواقع وال أثر له إلنعدامه، ألنه ولدا ميتًا وامليت عدم 

وال يدخل عامل القانون من أّي باب.
وعدم احرتامه من جانب من صدر ضده أو من غريه من األفراد ال يثري مسؤوليتهم، وإذا نفذته 
اإلدارة حتملت تعويض األرضار النامجة عنه، وجيوز الطعن فيه لدى حمكمة العدل العليا دون التقيد 
بميعاد، إن القرار اإلداري املنعدم هو بمثابة عمل مادي غري مرشوع ال يكســب أية حصانه، وال 
يؤدي إىل إنشاء مراكز قانونية، وهو أصاًل ليس بحاجة اىل إلغاءه، وإنام الطعن بإنعدامه هو للكشف 
عنه من الناحية القانونية بأن ال وجود له وال أثر حتى ال يبني مصدره أحكام عىل يشء غري موجود، 
ووجوده َوْهم ال حقيقه له والقول بغري ذلك يؤدي اىل تكريس اخلطأ، والالمرشوعية بحيث يصبح 
اخلطأ صوابًا والالمرشوعية حقيقة مرشوعة، وهذا مل تتطرق إليه املحكمة اإلدارية يف قرارها وبذلك 

تكون قد ارتكبت خطًأ قانونيًا جسياًم عندما قضت برد الدعوى.
أما املالحظة الثانية عىل القرار حمل التعليق وهي أن النزاع ما بني املستدعني واملستدعى ضدهم 
هــو نزاع مدين قوامه منع املعارضه يف منفعه وقررت رد الدعوى لوجود قضاء موازي لنظر النزاع 
فهذا قول غري وارد وال مقبول وال أساس له من الواقع والقانون، ألن دعوى منع املعارضة تكون 
يف حــق مايل متنازع عليــه بني خصمني كل منهام يدعي أنه صاحب حــق املنفعة، وينازع خصمه 
بذلك، فأين املنفعة املتنازع عليها بني أعضاء املجلس الترشيعي الفلســطيني والرشطة الفلسطينية 
فإنه ال يوجد حق أصاًل متنازع عليه، وإنام هناك قرار إداري متثل بفعل مادي صادر عن املستدعى 
ضدهم متمثل يف منع املســتدعيني من الدخول اىل املجلس الترشيعي الفلســطيني ملامرسة حقهم 
وعملهم العام الذي أناط هبم الدستور، فالرشطة املتواجدة يف حرم املجلس الترشيعي الفلسطيني 
أداة تنفيذية تأمتر بقرارات لرئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني وليس هلا حق بالقيام بعمل قانوين 

أو مادي من تلقاء نفسها.
وبذلك يغدو القرار هبذا الصدد قد جانب الصواب، وشــابه فساد يف اإلستدالل ووقع خمالف 

ألبسط قواعد القانون.
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التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا رقم 2017/137  

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

بجلســة 27 ديســمرب 2017 أصدرت حمكمة العدل العليا حكاًم تعرض ملسألة الطعن املقابل أو 
الدعوى املوازية، تلك املســألة التي كانت مثارًا ملناقشــات جدية يف الفقه والقضاء الفرنسيني، وملا كنا 
نذهب يف فهم هذه املســألة مذهبًا ال يوائم ذلك الذي انتهت إليه حمكمة العدل العليا، رأينا أن نعرض 
ملناقشتها عىل ضوء ما انتهى إليه الفقه، ونرى من املفيد ــ قبل الدلوف إىل التفاصيل، أن نعرض بإجياز 

وقائع الدعوى التي تقرر بصددها هذا احلكم حتى يتيرس للقارئ تتبع املناقشة التي ُتدار حوله. 

الوقائع:
ـ عىل حســب ما ورد بحكم حمكمة العدل العلياــ يف أنه بتاريخ  تتحصل وقائع هذه الدعوىـ   .1
27 مارس 2017 حاول بعض أعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني الكائن يف رام اهلل الدخول 
إىل مبنــى املجلس من أجل أداء واجبهم القانــوين، إال أن بعض أفراد الرشطة املتواجدين يف 

أرجاء املجلس قاموا بمنعهم من الدخول دون إبداء األسباب. 

وبتاريخ 12 إبريل 2017 وّجه األعضاء املمنوعون من الدخول بواسطة وكالئهم كتب خطية   .2
لكل من مدير عام جهاز الرشطة الفلسطينية ووزير الداخلية والنائب العام الفلسطيني للسامح 
هلــم بدخول مقر املجلس وإلغاء املنع، إال أهنم مل يتلقــوا أي جواب مما دفعهم إىل اللجوء إىل 
حمــراب حمكمة العدل العليا يف 6 يوليو 2017 إللغــاء القرار الضمني املتضمن االمتناع عن 

السامح هلم بالدخول إىل مقر املجلس الترشيعي ملامرسة مهامهم.

وأمــام حمكمة العدل العليا طالب املدعون يف جلســة 3 أكتوبر 2017 إصدار القرار املؤقت   .3
املتفق مع األصول والقانون، ويف ذات اجللســة أصدرت املحكمة مذكرة للمستدعي ضدهم 
لبيان األســباب التي أدت إىل إصدار القرار املطعون فيه و/أو بيان ما حيول دون إلغاءه، ويف 

حال املعارضة تقديم الئحة جوابية ضمن املدة القانونية.

ويف جلســة 23 أكتوبــر 2017 قدم رئيس النيابة العامة الئحــة جوابية طلب يف نتيجتها رد   .4
الدعوى )ومل توضح حيثيات احلكم األسانيد إىل اعتمدت عليها النيابة العامة يف هذا الرد(.
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فلام انتهى األمر إىل حمكمة العدل العليا أيدت وجهة نظر النيابة يف رد الدعوى استنادًا إىل فكرة   .5
الطعن املقابل والتي أدت بدورها إىل إعالن املحكمة عدم اختصاصها بنظر النزاع ملدنيته.

والنزاع عىل النحو املبسوط آنفًا يدفعنا إىل التساؤل عن األسانيد التي اعتمدت عليها املحكمة 
حتى تقتنع بفكرة الطعن املقابل واستدعائها لتقيض بعدم اختصاصاها بنظر النزاع لكونه نزاعًا مدنيًا 
خيرج من نطاق واليتها، وال شــك أن هذه األســانيد ما هي إال تلك التي متسك هبا الفقه الفرنيس 

حال ابتداع الفكرة قضائيًا.
أدلة الفقه يف إقرار فكرة الطعن املقابل: قبل الدخول يف التفاصيل نشري إىل أن فكرة الطعن املقابل تعني 
"أن طعون اإللغاء ضد القرارات اإلدارية النهائية ال ُتقبل أمام القضاء اإلداري طاملا كان الطاعن يستحوذ 
عىل طريق طعن قضائي آخر خيوله بالنســبة للقرار املطعون فيه قدرًا من املزايا أو النتائج العملية يساوي 
ما يؤديه له الطعن باإللغاء، ســواء أكان طريق الطعن القضائي اآلخر هذا دعوى من اختصاص حمكمة 

إدارية أو حمكمة قضاء عادي"126. ولقد أثار الفقه لتربير فكرة الطعن املقابل اعتبارات نرودها فيام ييل:
ـ بسبب  ـ أي املحاكم القديمةـ  اعتبار تارخيي: يف فرنسا وغداة قيام الثورة، قام رجاهلا بإلغاء الربملاناتـ   -
موقفها من اإلدارة وتدخلها يف شؤوهنا وحماكمة عامهلا، مما أولد شعورًا بالعداء جتاهها من قبل الثوار 
الذين خشوا أن تقف املحاكم اجلديدة واملزمع إنشائها لتحل حمل الربملانات عائقًا حيول دون حتقيق 
ما يبغون من إصالحات، وبصدور قانون 16 ــ 24 أغسطس سنة 1790 ُمنعت السلطة القضائية 
من التدخل يف شــئون اإلدارة أو التعرض ملنازعاهتا، مقابل امتناع جهة اإلدارة املســاس باستقالل 
القضاة، وليس أدل عىل ذلك من أن االختصاص بنظر منازعات اإلدارة ُأنيط لإلدارة نفســها، وهو 
ما يســمى باإلدارة القاضية، وهبذا كان الطعن باإللغاء جمــرد نوع من التظلامت التي تقدم إىل جهة 

اإلدارة نفسها أو الرئيس اإلداري للموظف الذي أصدر القرار أو الترصف املتظلم منه.
ويف ظــل نظام القضاء البات ملجلس الدولة الفرنــيس رؤي أال تطغى والية اإللغاء عىل   
"اختصاصــات املجلس األخرى والتي تدخل يف واليــة القضاء الكامل، خصوصًا متى 
علم أن ســلطات القايض يف دعاوى القضاء الكامل تكون أكثر اتساعًا وشمواًل عنها يف 
دعــاوى اإللغاء"127، ومفاد ذلك أنه كان ُينظر إىل الطعن باإللغاء عىل أنه طعن احتياطي، 

126  طعيمة اجلرف، رقابة القضاء ألعامل اإلدارة العامة. قضاء اإللغاء، 1993، دار النهضة العربية، ص 161. 
127  طعيمة اجلرف، املرجع السابق، ص 166.
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ال جيوز اللجوء إليه طاملا كان يف مقدور صاحب الشأن اللجوء إىل طريق آخر حيقق له قدر 
من النتائج يعادل وإن مل يكن يفوق ما يؤديه نظام الطعن باإللغاء.

احرتام توزيع االختصاص بني املحاكم: يســتند هذا الدليل إىل قواعد االختصاص، فقبول طعن   -
اإللغاء عىل الرغم من وجود طريق طعن قضائي آخر من اختصاص املحاكم العادية أو من اختصاص 
حمكمة إدارية أخرى من شأنه أن يؤدي إىل اإلخالل بقواعد االختصاص، سواء تلك املتعلقة بتوزيع 

االختصاص بني جهتي القضاء أو تلك اخلاصة بتوزيعه بني حماكم القضاء اإلداري نفسه.
ويف بيان تفاصيل هذه احلجة سيقت تارة قاعدة اخلاص يقيد العام، وتارة أخرى مبدأ تعدد   

درجات التقايض.
فاختصاص جملس الدولة يف املنازعات اإلدارية هو اختصاص عام، بينام اختصاص املحاكم اإلدارية   
األخــرى حتدده نصوص خاصة، والقاعدة أن اخلاص يقيد العام، ومن ثم يتقيد اختصاص جملس 
الدولــة باالختصاصات املحددة للمحاكــم اإلدارية األخرى128. كذلك تعتــرب املحاكم العادية 
ذات اختصاص خاص بالنســبة الختصاص املحاكم اإلدارية ذات االختصاص العام باملنازعات 
اإلدارية129 فإذا ُعرضت عىل املحكمة اإلدارية مســألة من املسائل التي نص القانون رصاحة عىل 

أهنا من اختصاص حمكمة أخرى عادية، وجب عىل األوىل أن حتكم بعدم قبول دعوى اإللغاء.
أما التمسك بمبدأ تعدد درجات التقايض فيظهر إىل السطح متى تقدم الطعن لدى حمكمة   
إدارية غري جملس الدولة، فقبول "دعوى اإللغاء يف مثل هذه احلالة لدي جملس الدولة جيعل 
القضاء يف املوضوع عىل درجة واحــدة، يف حني لو ُتِرك لقاضيه الطبيعي. وهي املحكمة 
اإلداريــة اإلقليمية مثاًل  لتمتع املتقاضون بدرجتني )املحكمة اإلقليمية وجملس الدولة(، 

ومتتع أمر من األمور بدرجتني من درجات التقايض أمر يتعلق بالنظام العام"130. 
تفنيد حجج الرأي القائــل بفكرة الطعن املقابل ومالحظتنا عىل حكم املحكمة: بقي   -
علينا أن نتعرض اآلن لتفنيد احلجج األساســية التي يقــوم عليها الرأي الذي أقرته 

حمكمة العدل العليا.

128  حممود حافظ، القضاء اإلداري، 1993، دار النهضة العربية، ص 602.
129  جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء اإلداري، الطبعة الرابعة، 2001، دار النهضة العربية، ص 418.

130  عثامن خليل عثامن، جملس الدولة ورقابة القضاء ألعامل اإلدارة، الطبعة اخلامسة 1962، ص 417.
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فمن ناحية الطبيعة اإلحتياطية لدعوى اإللغاء، فإن هذا االعتبار كان يتعلق بفرنسا، وبالتايل ال جيوز 
التعويل عليه خارجها لتربير فكرة الطعن املقابل، بل أنه يف فرنســا نفسها حينام صدر القانون اخلاص 
بنظام جملس الدولة يف يوليو ســنة 1872 أصبح طعن اإللغاء يف مصاف الدعاوى القضائية احلقيقية، 
وبالتايل مل تعد دعوى احتياطية ال جيوز اللجوء إليها إال يف حالة عدم وجود طريق قضائي آخر مفتوح 

أمام صاحب الشأن يمكن اللجوء إليه.
أما عن احرتام توزيع االختصاص بني املحاكم، فإن جمرد إعامل قواعد االختصاص كفيل باســتبعاد 
فكرة الطعن املقابل، وتعبريًا عــن موقفها من الطعن املقابل أوضحت حمكمة العدل العليا: "أن جمموعة 
مــن أفراد الرشطة قامت بمعارضــة املدعني من حقهم بالدخول إىل املجلس الترشيعي، وهذا يشــكل 
منــع معارضة يف منفعة هي حق هلم وهي الدخول إىل املجلس الترشيعي، وأن املحكمة جتد أن موضوع 
الدعوى هو منع معارضة يف حق منفعة، وبام أنه ُيشرتط لقبول دعوى اإللغاء أن ال يكون القانون قد نظم 
طريق طعن قضائي آخر أمام الشخص فيحقق له مزايا معادلة أو مادية موازية ملا حتققه له دعوى اإللغاء 
أمــام حمكمة العدل العليا خاصة وأن الذي منع املدعني من الدخول إىل املجلس الترشيعي هم أفراد من 
الرشطة وال يوجد قرار من املجلس الترشيعي أو رئيســه بمنعهم من الدخول كام مل يتم مراجعة اجلهات 

املسؤولة عن أفراد الرشطة".
واستطردت املحكمة قائلة "وبام أن هناك عدة طرق أخرى للطعن يف القرار اإلداري أمام حماكم 
احلقــوق وهي دعوى منع معارضة يف منفعــة يف الوصول إىل مكان عمله أو حماكم اجلزاء يف إقامة 
شــكوى جزائية و/أو عسكرية ضد أفراد الرشطة الذين منعوا املستدعني من الدخول إىل املجلس 
الترشيعي وذلك خالفًا ألحكام املواد 182 و183 عقوبات لسنة 1960 وأن هذه املحاكم املتعددة 
من حقوقية وجزائية وعسكرية كل منها حتقق للمدعني ذات النتائج التي حتققها دعوى اإللغاء".

وهكذا استندت حمكمة العدل العليا إىل أن التنظيم اخلاص للطعن يف القرار اإلداري سواء عن 
طريق دعوى منع معارضة يف منفعة أو شكوى جزائية أو عسكرية، إذ حيقق نفس الغاية من الطعن 
باإللغاء، يستبعد اختصاص حمكمة العدل العليا، تطبيقا لنظرية الدعوى املوازية أو الطعن املقابل.  
وكام هو معروف فإن إعامل نظرية الطعن املقابل يفرتض توافر عدة مقومات، ما هيمنا منها هنا 

أن يتوافر يف الطعن املقابل ذات مزايا دعوى اإللغاء حتى يمكن القول باستبعادها. 
وكنــا نطمع أن نجد يف حكم حمكمة العدل العليا أية إشــارة إىل هذه املزايا، ولككنا مل نفز من 
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قراءة هذا احلكم املقتضب بطائل. ولذا جيب مقابلة آثار دعوى منع معارضة يف منفعة التي ختتص 
هبــا حماكم احلقوق أو دعوى جزائية من نصيب حماكم اجلزاء بنتائج دعوى اإللغاء، لنرى اتفاق ما 

ذهبت إليه حمكمة العدل العليا مع الواقع.
وتظهر املقارنة الرسيعة بني دعوى اإللغاء والدعاوى األخرى التي أشــارت إليها املحكمة أن 

األخرية بعيدة عن أن حتقق مزايا دعوى اإللغاء، عىل نحو ما سنوضحه توًا:
تشــكيل حمكمة العدل العليا ينطق بأمهيتها، حيث تنص املادة 32 من قانون تشكيل املحاكم   -
النظامية رقم 5 لسنة 2001 عىل أن تنعقد حمكمة العدل العليا من رئيس املحكمة العليا وقاضيني 
عىل األقل، وعند غياب الرئيس يرأس املحكمة أقدم نوابه، فالقايض األقدم يف هيئة املحكمة، 
هكــذا جيد املتقاضون يف أعضاء املحكمة ومدى اخلربة والتمرس بعمل املحكمة مدة كافية ما 

يكفل هلم ضامنة واضحة ال يمكن إنكارها. 

ومن ناحية أخرى، ال يملك صاحب الشــأن أن يطلب من املحاكم احلقوقية أو اجلزائية   -
وقف تنفيذ القرار حلني الفصل يف املوضوع. كام هو احلال أمام حمكمة العدل العليا حال 

الطعن باإللغاء.

فطبقًا للامدة 14 من القانون رقم 9 لســنة 2006 املعدل ألحكام قانون أصول املحاكامت املدنية   
والتجارية "للمحكمة )أي حمكمة العدل العليا( أن تصدر أي قرار متهيدي تراه مناسبًا يف الدعوى 
سواء عند تقديمها أو بعد املبارشة يف النظر فيها، وذلك بناء عىل طلب معلل من صاحب املصلحة 
من الطرفني بام يف ذلك وقف تنفيذ القرار املطعون فيه مؤقتًا إذا تبني هلا عدم مرشوعيته ورأت أن 
نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها وال يلحق وقف تنفيذه رضرًا فادحًا باملصلحة العامة، وللمحكمة 
أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقًا ملا تقرره من حيث مقدارها ورشوطها ملصلحة 
الطرف اآلخر ولغريه ممــن ترى املحكمة أن عطاًل ورضرًا قد يلحق هبم إذا ظهر أن طالب وقف 

التنفيذ مل يكن حمقًا يف دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية". 

ويســتفاد من هذا احلكم أن تنظيم دعوى اإللغاء أمام حمكمة العدل العليا يلحق هبا إمكانية طلب   
وقــف تنفيذ القرار، والظاهر أن الغاية من هذا الطلــب هي احليلولة دون صدور أحكام ال قيمة 
عمليــة هلا إذا ما تأخر البت يف النزاع إىل ما بعد انتهــاء إنتاج القرار آلثاره، أما اإلجراءات املتبعة 

أمام املحاكم احلقوقية أو اجلزائية فقد أغفلت وجود ما يقابل وقف التنفيذ.
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وقد ُيقال أن صاحب الشأن يتمتع أمام املحاكم احلقوقية واجلزائية بضامنة الطعن أمام حمكمة   -
أعىل درجة، ومن ثم فإن مبدأ التقايض عىل درجتني يعد من الضامنات التي أهدرها التنظيم 
اإلجرائــي لنظر دعوى اإللغاء أمام حمكمة العدل العليا، حيث أن أحكامها هنائية ال جيوز 

الطعن فيها131.

إال أنه خيفف من اإلعرتاض السابق أن دعوى إلغاء القرار اإلداري وهي دعوى عينية تفرض   
عىل القايض أن يتجــاوز نطاق دفاع اخلصوم وجييل بنظره يف مجيع العيوب التي قد تشــوب 
القرار املطعون فيه دون التوقف عند األســباب التي متسك هبا اخلصم. وبالتايل سيفقد الطعن 
يف احلكم الصادر أية فائدة. حيث نتســاءل عن األســباب التي يمكن أن تعتمد عليها حمكمة 
الطعن يف حكمها وقد أوصد قايض حمكمة العدل العليا الباب أمام أي حمكمة أخرى بنظره يف 

مجيع األسباب املؤدية إىل عدم املرشوعية. 

حجيــة حكم اإللغاء وأثره الرجعي: بالرغم من أن احلكم الصادر من القضاء اإلداري يعترب   -
كاألحكام الصادرة من املحاكم العادية، من زاوية أنه ُمنهي للخصومة ويعترب مقررًا للحقوق 

وليس كاشفًا هلا، إال أنه يفرق عنها من زاوية األثر املطلق. 

فاألحكام الصادر من القضاء العادي )املحاكم احلقوقية واجلزائية( تتمتع بحجية اليشء املحكوم   
فيه. فإذا اختل أي رشط من رشوط التمسك هبذه احلجية، كالسبب أو املوضوع أو اخلصوم. 
بــأن أختلف أهيا يف الدعوى الثانية عام كان عليه يف الدعوى األوىل، وجب التقرير بأن ال قوة 

للحكم األول متنع الدعوى الثانية، وهذا ما نقصده بقولنا أن األحكام هلا حجية نسبية.

وإذا كانــت بعض األحكام اإلدارية هلا حجية نســبية كاألحكام الصادرة من القضاء العادي،   
إال أن معظم هذه األحكام هلا حجية مطلقة، والفقه املرصي ــ يف ســبيل حتديد األحكام التي 
هلا حجية نسبية وتلك التي تتمتع بحجية مطلقة ــ يكاد يكون جممعًا عىل أن األحكام الصادرة 
باإللغــاء هلا وحدها حجية مطلقة. أما تلك التي تصدر برفض اإللغاء فلها حجية نســبية. أي 
"ال يمكن االحتجاج به إال عىل نفس الشــخص الذي رفع دعوى اإللغاء إذا أراد رفع دعوى 

بمقتىض الفقرة الثانية من املادة 290 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية واملعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2006   131
"يكون حكم املحكمة يف أي دعوى ُتقام لدهيا قطعيًا ال يقبل أي اعرتاض أو مراجعة بأي طريق من طرق الطعن".
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أخرى مؤسسة عىل ذات األسانيد وضد ذات القرار، أما غري رافع دعوى اإللغاء فال حيتج عليه 
بحجية احلكم بالرفض"132.

وحجتهم يف ذلك ــ كام أشــارت حمكمة القضاء اإلداري يف مــرص ــ أن "دعوى بإلغاء قرار   
إداري هــي يف واقع األمر اختصام لــذات القرار املذكور بحيث إذا ألغي القرار أصبح كأن مل 
يكن ال بالنســبة إىل طريف اخلصومة وحدمها، بل بالنسبة للكافة. وذلك عىل خالف األحكام 
الصادرة من املحاكم املدنية أو من حمكمة القضاء اإلداري بغري إلغاء فإن األصل فيها أن حجيتها 

مقصورة عىل أطرافها وحدهم"133. 

وقد أقرت املحكمة اإلدارية العليا املرصية هذه التفرقة رصاحة عندما قررت أن دعوى اإللغاء   
متيزت بأهنا "خصومة عينية تقوم عىل اختصام القرار اإلداري، وأن احلكم الصادر منها بإلغائه 
يعدمــه. وهبذه املثابة يعترب حجة عىل الكافة، بينام دعوى غري اإللغاء هي خصومة ذاتية يكون 

للحكم الصادر فيها حجية نسبية مقصورة عىل أطرافه"134.

أما عن رجعية احلكم الصادر يف دعوى اإللغاء فنصت الفقرة الثانية من املادة 290 من قانون   
أصول املحاكامت املدنية والتجارية واملعدل بالقانون رقم 9 لســنة 2006 عىل أنه "إذا تضمن 
احلكم إلغاء القــرار اإلداري موضوع الدعوى فتعترب مجيع اإلجراءات والترصفات القانونية 

واإلدارية التي متت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار".

وهذه هي القاعدة التي جنحت إليها املحكمة اإلدارية العليا املرتبعة عىل قمة املحاكم اإلدارية   
والتــي هلا املعقب النهائي عىل األحكام الصادرة مــن املحاكم األدنى، حيث نقرأ يف حيثيات 
بعضهــا "أن حكم اإللغاء حيقــق بذاته إعدام األثر القانوين املبارش للقــرار منذ تقريره". وأن 

أمحد عبد احلسيب. األثر الرجعي يف القضاءين اإلداري والدستوري. 2011. ص 576 وما بعدها ؛ سعاد   132
يف  الوسيط  جربيل.  عثامن  ومجال  عيل  حممد  إبراهيم  ؛   229 ص   .1976 اإلدارية.  املنازعات  الرشقاوي. 
القضاء اإلداري. 1996. ص 538. وترمجة ملا ورد باملتن أعلنت حمكمة القضاء اإلداري "أن احلجية املطلقة 
التي تتعدى أطراف اخلصومة إىل الغري ويصبح احلكم فيها حجة عىل الكافة مقصورة عىل احلكم الذي يصدر 
باإللغاء أما احلكم برفض الطعن باإللغاء فإن حجيته مقصورة عىل طرفيه. ذلك ألنه قد يكون صائبًا بالنسبة 

إىل الطاعن وخاطئًا بالنسبة إىل غريه" )جلسة 29 نوفمرب 1953. م )8(. ص 127).
133  حمكمة القضاء اإلداري املرصية. جلسة 23 مايو 1951. م )5(. ص 853.

املحكمة اإلدارية العليا املرصية. طعن رقم 1184 لسنة 9 ق. جلسة 20 يناير 1969. املجموعة، س )14).   134
 .1998 16 مايو  38 ق. جلسة  228 لسنة  281 ؛ أنظر أيضًا لذات املحكمة طعن رقم  37. ص  القاعدة 

املجموعة. س 43. اجلزء الثاين. قاعدة رقم 135. ص 1237.
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"مقتىض احلكم الصادر بإلغاء القرار املطعون فيه هو إعدام القرار وحمو آثاره من وقت صدوره 

يف اخلصوص واملدى الذي حدده احلكم"135. 

كام قيض بأن "احلكم الصادر باإللغاء يعدم القرار فينقيض وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس   
مــن كان قد صدر لصاحله أو ضده، من طعن عليه ومن مل يكن ــ أيًا كانت األســباب التي 

استندت إليها مهامجته"136.

والعلة من األثر الرجعي للحكم هي أن القصد من دعوى اإللغاء هو إفادة اخلصم يف املنازعة اإلدارية   
التي دفعته إىل رفع دعواه فيام لو قيض بإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه، وهي منازعة تدور كلها حول 
عالقات وأوضاع ســابقة بالرضورة عىل احلكم باإللغاء، فإذا مل يكن هلذا احلكم أثر رجعي، ألصبح 
لزامًا عىل اإلدارة أن تستمر يف تنفيذ قرارها اإلداري بعد القضاء بعدم مرشوعيته مما يأباه املنطق القانوين 
الســليم ويتناىف مع الغرض املرجتى من دعوى اإللغاء وال حيقق لرافع الدعوى أية فائدة عملية، وال 
سيام إذا كان القرار اإلداري املطعون فيه قد تم تنفيذه كاماًل قبل احلكم يف الدعوى، مما جيعل احلق يف 

التقايض بالنسبة لرفع دعوى اإللغاء غري جمد وجمردًا من مضمونه، وهو ما ال جيوز القول به.

كام أن دولة القانون تعني خضوع مجيع ســلطات الدولة للقانون بام فيها الســلطة التنفيذية،   
فكيف يدعى بتحقق هذا اخلضوع من قبل اإلدارة ويف إمكاهنا إصدار قرارات ولوائح إدارية 
غــري مرشوعة، وحني تتأكد تلك الوصمة بأحكام قضائيــة تقيض بإلغائها، تظل تطبيقاهتا يف 

املايض سارية، بل حمصنة من املساس هبا؟! 

ـ باعتبارها  ـ عكس املحاكم احلقوقية واجلزائيةـ  بــل وأزيد من ذلك، أن حمكمة العدل العلياـ   -
قايض املنازعات اإلدارية تلعب دورًا إجيابيًا يف إدارة النزاع، حيث حتبس اإلدارة حتت يدها جانبًا 
من مســتندات الدعوى، "وبطبيعة احلال لن تسمح السلطة العامة لألفراد باحلصول عىل هذه 
املســتندات، حتى ال تتحول إىل سالح ضدها. وللخروج من هذا املأزق وصفت اإلجراءات 
ـ خالفًا لدورها املعتاد يف املنازعات  أمام القايض اإلداري بالطابع التوجيهي، بام يمكن املحكمةـ 
املدنية ــ بالزام اإلدارة بتقديم ما حتت يدها من وثائق تتعلق بالدعوى، وهو ما ييرس ــ بالتايل 

املحكمة اإلدارية العليا. طعن رقم 3601 لسنة 49 ق. جلسة 17 إبريل 2005.  135
املحكمة اإلدارية العليا. طعن رقم 78 لسنة 39 ق. جلسة 9 مارس 1996. املجموعة. س 41. اجلزء األول.   136

قاعدة رقم 89. ص 767.
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ــ عبء اإلثبات عىل املدعي"137.  

من ناحية أخرى، كيف يمكن أن يقال أن وجود تنظيم خاص للطعن عىل مرشوعية قرار إداري،   -
بغض النظر عن الضامنات التي يوفرها، يغلق الســبيل أمام اللجوء إىل الطريق الطبيعي وهو 
الطعن باإللغاء؟ إذ يكفي أن يوفر الشارع وسيلة معينة للطعن عىل مرشوعية القرار للحيلولة 

دون رفع دعوى اإللغاء، مهام كانت الضامنات التي أسقطها التنظيم اجلديد.  

وتأبى املحكمة إال أن ُتنطق املرشع بام مل يقله عىل سبيل الزعم واالفرتاض. فتزعم أنه يشرتط   -
لقبول دعوى اإللغاء أن ال يكون القانون قد نظم طريق طعن قضائي آخر أمام الشخص، يف حني 
أن قانون تشكيل املحاكم النظامية حال حتديد اختصاص حمكمة العدل العليا بنظر الطلبات التي 
يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية النهائية املاسة باألشخاص 
أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام138، مل يقيد والية املحكمة برشط انتفاء طريق 
الطعن املقابل. كام خال قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 من أي 

رشط لقبول دعوى اإللغاء أمام حمكمة العدل العليا139.

وأخريًا، فإن دعوى منع معارضة يف منفعة يف الوصول إىل مكان العمل ــ التي أشــارت إليها   -
حمكمة العدل العليا ــ تعد دعوى من صنع القضاء، أي خال القانون من أي تنظيم يتعلق هبا، 
بينام دعوى اإللغاء تكفل القانون ببيان ضوابطها ونتائجها، ومن ثم ال جيوز ــ يف هذا الفرض 

ــ إعامل فكرة الطعن املقابل. 

وإذا أضفنا إىل ما سبق أن املرشع من ناحية. والقايض اإلداري من ناحية أخرى، قد تعاونا يف تيسري   
قبول طعون اإللغاء، ومن قبيل ذلك إعفاء هذه الطعون من رضيبة الدمغة ورسوم التسجيل، وال 

شك أن اإلعفاء من هذه الرسوم سيعد حافزًا قويًا لصاحب الشأن ملامرسة حقه يف التقايض.  
وإذا كانت مظلة تيسريات الطعن باإللغاء قد امتدت إىل الدعاوى األخرى، إال أن حق املبادأة 

يبقى حمفوظًا هلذا الطعن.

العربية. ص  النهضة  دار   .1993 الكويتي.  القانون  اإلنتخايب يف  بالطعن  القضاء  اختصاص  فتحي فكري.   137
28. أنظر كذلك أمحد كامل الدين موسى. نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري. رسالة ــ كلية احلقوق ــ جامعة 

القاهرة. 1976. مشار إليه يف فتحي فكري. املرجع السابق. ص 28. هامش 2.
املادة 33 من القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن تشكيل املحاكم النظامية.  138

انظر املواد من 283 إىل 291 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.  139


