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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 "مســاواة" ال تســتهدف بأي حال التجريح الشخيص أو النقد الســلبي، بقدر ما تنطلق يف 
مســعاها هذا من كافة اإلعتبارات التي أمجع عليها فقهاء القانون والقضاء، 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 واساتذة 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 "مســاواة" نصــدر العدد احلادي والثالثون من جملــة »العدالة والقانون« والذي 
يتضمن مخسة دراسات وأبحاث قانونية حمكمة، تناولت بالدراسة والبحث املواضيع التالية: سبل 
إنفاذ القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني الفلسطيني، األحكام العامة للكمبيالة، اإلرتباط 
بني الدعاوى والطلبات »دراسة حتليلية مقارنة«، مفهوم اخلطأ يف القانون املدين واجلزائي وحدود 
الَتفِرَقة بينهام، ومذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني احلامية واملرشوعية، أعدها قاٍض 

وحمامني، وُحّكمت من قبل أكاديميني خمتصني.
كــام تناول هذا العدد بالتعليق ثالثة أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية، 
أحدمها يتصل باألثر املرتتب عىل مشاركة قاٍض يف نظر دعوى كعضٍو يف هيئة قضائية )حمكمة 
أعــىل درجة( اتصلت بالدعوى للنظر يف طعٍن قدم بشــأن حكم صادر فيها عن حمكمة أدنى 
درجة شــارك يف عضويتها، والثاين يتعلق باإللتزامات الناشــئة عن وكالة املحامي اخلاصة، 
والثالث يتصل بأسس احتساب احلقوق العاملية يف حال كان أجر العامل أقل من احلد األدنى 
لألجور، وحكاًم صادرًا عن ذات املحكمــة يف القضايا اجلزائية، يتعلق بعقوبة اإلعدام وعام 
إذا كان يتوجب صدورها بإمجاع اهليئة احلاكمة، وحكمني صادرين عن حمكمة العدل العليا، 
األول يتصل بالرد الشكيل للدعوى بعد الدخول يف موضوعها، والثاين يتصل برفع التناقض 
بــني حكمني صادرين عن حمكمة العدل العليا موضوعهام ترقني القيد هل يعترب قرارًا إداريًا 
أم إجراءًا متهيديًا؟، وقرارًا تفســرييًا صادرًا عن املحكمة الدستورية العليا بناءًا عىل طلب من 
جملس الوزراء لتفسري نص املادة 84 من القانون األسايس هبدف بيان الطبيعة القانونية للرشطة 
من حيث كوهنا قوة نظامية عسكرية أم مدنية، وحكاًم دستوريًا يتصل بمدى دستورية حمكمة 
البلديات ورشوط إقامة الدعوى الدستورية املبارشة، قدمها أساتذة قانون وحمامني وأكاديميني 

خمتصني من كل من مرص واألردن.
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ونشري اىل أن هذا العدد قد تضمن إضافة اىل بايّبْ الدراسات واألبحاث املحكمة، والتعليقات عىل 
األحكام القضائية املبينة تفصياًل أعاله، بابًا ثالثًا بعنوان حوارات قانونية تضمن نرش ثالثة أوراق، 
األوىل بعنوان التعديل الصامت للدستور قدمها الدكتور فتحي فكري- رئيس قسم القانون العام 
يف جامعة القاهرة، والثانية بعنون املســألة الدستورية ذات األولوية قدمها األستاذ الدكتور نفيس 
مدانات من األردن، والثالثة بعنوان العالقة بني قواعد القانون الدويل وأحكام القانون الدستوري: 
تبعية، ســمو، أو تكامل؟ قدمها األســتاذان خلفان كريم، أستاذ حمارض يف املدرسة الوطنية العليا 
للعلوم السياســية، واألستاذ صام الياس، أستاذ حمارض يف كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
مولــود معمري، تيزي وزو، من اجلزائر، تناولت فيام تناولته املكانة الترشيعية لإلتفاقيات الدولية 

وإدماجها يف الترشيعات الوطنية.
وتأمل "مساواة" أن حيقق العدد احلادي والثالثون من جملتها »العداله والقانون« الغاية املرجوة 
منه، وهي عاقدة العزم عىل االستمرار يف مواصلة إصدارها إىل جانب شقيقتها »عني عىل العداله«.

"مساواة"





دراســات وأبحــاث قانونيــة
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سبل إنفاذ القانون الدويل اإلنساين، عىل الصعيد الوطني الفلسطيني1

الباحثة: املحامية جمد نعامن عبداهلل: باحثة دكتوراة يف القانون الدويل اإلنساين/ نابلس

1: املقدمة
إّن لكّل قانون آلّيات لتطبيقه يفرضها القانون نفسه عىل املخاطبني بأحكامه، وأي قانون ال يكفل 
لنفسه آلّيات لتطبيقه؛ ليخرج إىل النور، يظل مدفونًا يف األعامق، أو تصري قواعده عبارة عن خطابات 
رنانة تطرب هلا اإلذان، وإن من أمس الرضورات اّلتي تدعو إليها احلاجة هي تطبيق القانون الدويل 

اإلنساين اّلذي حيكم بقواعده آلة املوت اّلتي تطال البرش كاّفة، وهي احلرب.
ومــن املالحظ أن اّتفاقّيات جنيف وبرتوكوليها اإلضافيني نجدها تتضمن مبدأ احرتام العمل 
هبا، وأن نصوصها تتضمن أيضًا إلزامية وضع القانون الدويل اإلنساين موضع التطبيق وقت السلم، 

والرقابة عىل تطبيق هذا القانون وقت احلرب.
واملقصود بآلّية تطبيق القانون الدويل اإلنســاين: »جمموعة اإلجــراءات والتدابري اّلتي ينبغي 
اختاذها لضامن اإلحرتام الكامل لقواعد القانون الدويل اإلنســاين...، سواءًا يف وقت السلم أم يف 

وقت احلرب«2.
واملقصود هبا أيضًا: »هو العمل اّلذي يتّم يف زمن السلم ويف فرتات املنازعات املسّلحة لتجهيز 
وتسيري كّل اآللّيات املنصوص عليها يف هذا القانون بام يكفل تطبيقه واحرتامه يف مجيع الظروف«3.
ويقصد بتطبيق القانون الدويل اإلنساين أيضًا: »احرتام أحكامه ومراقبة اإللتزام هبا مع قمع ما 

قد يقرتف من انتهاكات أو خمالفات هلا«4.

ُحكمت هذه الدراسة من قبل د. سعيد أبوفارة/ رئيس دائرة القانون العام يف اجلامعة األمريكية - جنني. ود. عصام   1
األطرش/ مساعد نائب رئيس جامعة االستقالل للشؤون األكاديمية.

د. حممد فهاد الشاللده، القانون الدويل اإلنساين، مكتبة دار الفكر، 2005،، ص 308.  2
والتوزيع  للنرش  الثقافة  دار  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  ضوء  يف  اإلنساين  الدويل  القانون  املخزومي،  عمر  د.   3

2008، ص 72.
 ،2003  -  2002  - العربية  النهضة  دار  مطبعة   - اإلنساين  الدويل  القانون  تنفيذ    - جوييل  سامل  سعيد  د.   4

القاهرة، ص 1.
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وعليه نرى بأّن ما يقصد بتطبيق القانون الدويل اإلنســاين  بوجه عام هو وضع القانون الدويل 
اإلنساين موضع التنفيذ بحيث ينبغي عىل املخاطبني بأحكامه اختاذ كافة التدابري الالزمة إلنفاذه يف 

وقتي السلم واحلرب وفقًا لقواعده وتبعًا للصفة اآلمرة ألحكامه.

مشكلة الدراسة:
إن مشكلة الدراســة التي لفتت نظر الباحثة إلجراء بحث علمي يف موضوع آليات تطبيق 
القانون الدويل اإلنساين وطنيًا من وجهة نظر فلسطينية تتعّلق بأّن الدول عاّمة، وفلسطني خاّصة، 
ال تّتخذ اإلجراءات املطلوبة لتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين أو تتباطأ يف اختاذها، لذلك 
تم البحث حول مدى اإللتزام الفلسطيني بتطبيق قواعد القانون موضوع الدراسة عىل أراضيها؛ 
ولذلك تأيت هذه الدراســة، وكأهنا إجابة وحل هلذه املشكلة والتي  يمكن حرصها من خالل 

السؤال الرئيس اآليت:
 مــا هي اآللّيات التي تتخذها الدولة الفلســطينية لتطبيق والتعريــف بقواعد القانون الدويل 

اإلنساين عىل أراضيها؟
ويف ظل هذا التساؤل الرئييس يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:

ما هي معيقات تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين عىل األرايض الفلسطينية؟   .1
هل هنالك طرق ومساٍع قضائّية، تقّر تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف قراراهتا؟  .2

ما مدى تأثري إنضامم فلسطني إىل اّتفاقّيات جنيف، وبروتكوهلا اإلضايف الثاين، عىل الواقع   .3
الفلسطيني؟

هل يوجد برامج تعريف ونرش للقانون الدويل اإلنساين فعلّية يف فلسطني؟  .4

أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراســة إىل التعريف بسبل وآليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين، والتعرف عىل 
مدى اإللتزام الفلسطيني بتطبيق قواعد القانون موضوع الدراسة عىل أراضيها، وتبيان اإلجراءات 

التي تتخذها يف سبيل ذلك، باإلضافة إىل األهداف الفرعية التالية:
تسليط الضوء عىل آلّيات تطبيق القانون الدويل اإلنساين واملعيقات التي تواجهها عىل الصعيد الفلسطيني.
معرفة موقف املرشع، والقضاء الفلسطيني حول الترشيعات، والنصوص ذات الطابع اإلنساين الدويل.
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معرفة أثر اإلنضامم الفلســطيني إىل مجلة من املعاهدات الدولية ومن ضمنها اتفاقيات جنيف 
وبروتوكوليها االضافيني.

معرفة اجلهات اّلتي تعنى بتعريف القانون الدويل اإلنساين ونرشه يف فلسطني.

أمهّية الدراسة:
إن إعامل آلّيات تطبيق القانون الدويل له أمهّية كبرية؛ ألن من شأنه جتنيب الدول املسؤولّية   .1
الدولية، أو تعّرضها للمسؤولّيات، وللمالحقات اجلنائّية، عىل الصعيد الوطني، أو الدويل؛ 
وألجل ذلك تزايد يف اآلونة األخرية اإلهتامم بتطبيق القانون الدويل اإلنساين، اّلذي هيدف 
يف النهاية إىل صون كرامة اإلنسان، والنأي به عن الفناء يف نزاعات مسّلحة، حيظرها القانون 
الدويل، كام اكتســب هذا املوضوع أمهّية كبرية بعد بزوغ ظاهرة حماكمة رؤساء الدول عىل 

جرائمهم املخالفة للقانون الدويل، كجرائم احلرب، واجلرائم ضّد اإلنسانية.
تنبع أمهّية هذه الدراســة، أيضًا، مــن كوهنا ترّكز عىل موضوع هــاّم، وداعم للمصلحة   .2
املجتمعّية، وعىل وجه اخلصوص اآللّيات املّتبعة يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين، ومدى 

معرفتهم بفاعلّيتها عىل املجتمع، بشكل مبارش.
كام تنبع أمهية هذه الدراســة كوهنا الدراسة األوىل التي تتحدث عن آليات تطبيق القانون   .3
الدويل اإلنساين يف فلســطني عىل وجه اخلصوص، وحتديدًا بعد أن أصبحت دولة عضو 

مراقب يف األمم املتحدة ووقعت عىل سلسلة من املعاهدات ذات الطابع الدويل.
تعد هذه الدراسة جتربة مفيدة لتسليط الضوء عىل املواءمات الترشيعية بني قواعد القانون   .4

الدويل اإلنساين والترشيعات الفلسطينية الداخلية.

منهجّية الدراسة: 
ســتنهج الباحثة، يف قراءهتا نصوص القانون الدويل املتعّلق بالدراسة، املنهج التحلييل، وذلك 
بتحليل النصوص ذات العالقة، واستقراء آراء كتاب القانون الدويل، وفقهائه بشكل عاّم، والقانون 
الدويل اإلنســاين، بشــكل خاّص؛ ملا هلذا املنهج من فاعلّية يف ســري النصوص، واآلراء، بام يتسق 

وطبيعة املاّدة القانونّية.
وبناًء عىل ذلك فقد تم تقســيم الدراســة اىل ثالثة أجزاء، حتدثنا يف اجلزء األول عن اإلنضامم 



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

16

للمعاهــدات الدولية وكيفية املواءمة بينها وبني الترشيعات الوطنيــة، وكان لزامًا علينا التحدث 
حول رضورة إصدار ترشيعات وطنية إلدماج قواعد القانون الدويل يف الترشبعات الوطنية، ومنح 
القضاء الوطني اإلختصاص العاملي وهذا ما تم تبيانه يف اجلزء الثاين من الدراسة، ويف اجلزء الثالث 
واالخري قمنا بإبراز أمهية نرش قواعد القانون الدويل اإلنساين، واألساس القانوين لعملية النرش وتبيان 
اجلهات املستهدفة من النرش، واجلهات صاحبة اإلختصاص بنرش قواعد القانون الدويل اإلنساين.

2: اإلنضامم إىل املعاهدات الدولية واملواءمة بينها وبني الترشيعات الوطنية
 بات من املعروف لدى املجتمع الدويل عمومًا أنه ال طريق للتطّور وهنوض احلكومات بشعوهبا إاّل يف 
ظــل اإلنضامم إىل اإلّتفاقّيات الدولية اّلتي أصبحــت رضورة ملحة ألّي أمة من األمم والتي كان وال زال 
هدفها الولوج بمجتمعاهتا نحو اإلستقرار والرفاه، وهلذا السبب وغريه من األسباب اّلتي يطول ذكرها ال بّد 
من احلديث يف هذا املبحث عن اإلنضامم للمعاهدات الدولية وآلّية املواءمة بينها وبني الترشيعات الوطنية، 

واإلنتقال إىل الوضع الفلسطيني وخصوصيته اّلتي ال بّد من جعلها حمورًا أساسيًا يف عموم الدراسة.

1.2: اإلنضامم إىل املعاهدات
 إّن اإلنضــامم إىل املعاهدات الدولية بشــكل عام يعد شــكاًل من أشــكال التعبري عن الرضا 
باملعاهدات الدولية، والتعبري عن الرضا هذا يأخذ أيضًا أشــكااًل أخرى ختتلف من حيث طبيعتها 
القانونّية: كالتصديق والتوقيع وتبادل الوثائق واملوافقة أو القبول. وهيمنا يف هذه الدراسة أن نرسد 
القواعد املتعلقة باإلنضامم ومن ًثّم إنزاهلا عىل ما قامت به فلســطني يف اآلونة األخرية بالتعبري عن 
رضاها بمجموعة مــن اإلّتفاقّيات الدولية بطريق اإلنضامم ولكن ال بّد من تعريف اإلنضامم قبل 

تبيان أصوله الدولية.
تعريف اإلنضامم: يعرف اإلنضامم بأّنه إجراء قانويّن تقوم به دولة غري عضو يف معاهدة وتصبح 
بموجبــه عضوًا«5، أو هو »العقد القانويّن اّلذي ختضع بموجبه دولة ألحكام معاهدة مل تكن طرفًا 
فيها ابتداء«6، أو أنه »إجراء بواســطته يمكن لدولة مل تشرتك يف املفاوضات اخلاّصة بإبرام معاهدة 

حممد سامي عبد احلميد، أصول القانون الدويل العام: اجلامعة الدولية - القاعدة الدولية -احلياة الدولية، ج2،   5
ط7، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د، ت، ص 198 - 199

غسان اجلندي، قانون املعاهدات الدولية، عامن، 1988، ص 64.  6
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معينة أن تصبح طرفًا فيها بإعالن يصدر من جانبها وفقًا ألحكام املعاهدة«7، وبمراجعة اّتفاقّية فيينا 
نجدها تعترب اإلنضامم إحدى وســائل التعبري عن الرضا من قبل الدولة املنضمة من أجل أن تلتزم 
باملعاهدة الدولية، فقد جاء يف املاّدة 15 منها: »تعرب الدولة عن رضاها اإللتزام باملعاهدة باإلنضامم 

إليها يف إحدى احلاالت التالية: 
إذا نّصت املعاهدة عىل التعبري عن الرضا يتّم باإلنضامم. أ. 

إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت عىل أن التعبري عن الرضا يتّم  ب. 
باإلنضامم.

إذا اتفقت مجيع األطراف فيام بعد عىل أن التعبري عن الرضا يتّم باإلنضامم«.  ج. 
 ويفــّرق الفقه دائاًم بني املعاهدات املقفلة واملعاهدات املفتوحة، فاألوىل هي اّلتي تتضمن نصًا 
يسمح بانضامم الدول األخرى لدهيا، أو أهنا تتضمن نصًا حيدد دواًل بالذات يكون هلا حق اإلنضامم، 
مثل ميثــاق جامعة الدول العربية أو منّظمة الوحدة االفريقيــة، وعليه يتطلب اإلنضامم ملثل هذه 
املعاهدات إجراء مفاوضات مع أطراف املعاهدة األصليني وقبوهلم هلذا اإلنضامم، إاّل إذا حددت 
االّتفاقّية املغلقة صالحية بعض الدول باإلنضامم وفق آلّيات خاّصة، أّما املعاهدات املفتوحة فهي 
تتضمن نصًا يسمح بانضامم الدول إليها من دون تقييد بدولة أو دول ما، وعليه فإن جلميع الدول 

حق اإلنضامم إليها وفقًا للرشوط واإلجراءات اّلتي حتددها املعاهدة 8.
  أمــا عن آلّيات اإلنضامم، فهي حتصل بطريقتني، أمــا األوىل فهي اإلنضامم بموجب معاهدة 
خاّصة إضافية أو بروتوكول خاضع للتصديــق، وأما الثانية فهي اإلنضامم عرب ترصيح أو إعالن 
صادر من جانب واحد أو ما يسمى باإلنضامم باإلرادة الفردية، وذلك وفقًا لرشوط املعاهدة وتبّلغ 

فيه احلكومة اّلتي تعينها املعاهدة هلذه الغاية، وهذا هو األسلوب األكثر اتباعًا يف العامل9.
 وقد قامت فلسطني باتباع أسلوب اإلنضامم للتعبري عن رضاها باإللتزام باإلّتفاقّيات الدولية 
من خالل رســالة انضامم، وّجهها رئيس دولة فلســطني، رئيس اللجنة التنفيذية ملنّظمة التحرير 

ملياء أبو املكي وإدريس عرعاري، مراحل إبرام املعاهدة الدولية، رسالة ماجستري، جامعة حممد اخلامس، 2013،   7
الرابط االلكرتوين http://master2013agdal.forumaroc.net/t2-topic تاريخ الزيارة 2016/3/5.

عبد الكريم علون، الوسيط يف القانون الدويل العام: املبادئ العامة، الكتاب األول، دار الثقافة، عامن، 1997، ص 304.  8
حممد املجذوب، القانون الدويل العام، ط5، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت2004، ص 515.   9
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الفلســطينية للجهات املعنية من دون أن تبدي فلسطني أّي حتفظ عىل أي معاهدة وهو األمر اّلذي 
القى ترحيبًا من املفوضّية السامّية لألمم املّتحدة10.

 لقد جاء انضامم فلسطني إىل اّتفاقّيات جنيف األربع والربوتكول اإلضايف األول، خطوة هاّمة 
يف تاريخ القضية الفلسطينية وكانت هذه اخلطوة حمل تقدير وترحيب املؤسسات احلقوقّية العاملة 
يف فلســطني، والتي باتت تتطلع إىل ما سيحققه ذلك للفلسطينّيني، واإللتزامات املرتبطة هبا ودور 

املنّظامت األهلية هبذا الصدد.
 إّن حتول فلســطني إىل دولة مراقب يف األمم املّتحدة لن يغري من حقيقة اإلحتالل اجلاثم عىل 
أراضيها غري أن ذلك سيحث األمم املّتحدة واملجتمع الدويل عىل النظر إىل اإلحتالل اإلرسائييل عىل 
أّنه احتالل دولٍة لدولٍة أخرى، مّما سيؤثر يف اخلطاب السيايس بني إرسائيل وباقي الدول األعضاء، 
وهذا ســيعزز املوقف الفلسطيني عىل إلزام إرسائيل عىل حتّمل مســؤولياهتا بصفتها قوة احتالل 

باستخدام أدوات وآلّيات دولّية وقانونّية متاحة لفلسطني.
إّن اإلنضامم إىل االّتفاقّيات الدولية بشــكل عاّم يتطلــب إجراءات يقتضيها قانون املعاهدات 
وهو قانون فيينا للمعاهدات عام 1969 وخاّصة اإلجراءات الواردة يف املاّدة اخلامســة عرشة من 
هــذه املعاهدة. وبالنظر إىل قانون املعاهدات نجد أّنه قد نّص عىل إجراءات دولّية للتعبري عن رضا 
الدولــة من أجل أن تصبــح طرفًا يف املعادلة الدولية وهذه الطــرق تتمثل يف التصديق11 والقبول 

واملوافقة واإلنضامم12.
وعىل الرغم من أن قانون فيينا للمعاهدات نّص يف مادته الرابعة عىل قاعدة عدم رجعية أحكام 
هذه املعاهدة عىل الســابقة لدخوهلا حيز التنفيذ إاّل أن هنالك استثناء ورد يف املاّدة التالية، إذ تطبق 

http:// مركز أنباء األمم املتحدة »مفوضية حقوق اإلنسان ترحب بإنضامم فلسطني ملعاهدات دولية« املوقع  10
www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21039#.VtsfVfkrLIU تاريخ الزيارة 2016/3/5. 

التصديق هو: إجراء قانوين تعرب به الدول األطراف بصورة هنائية عن إلتزامها بأحكام املعاهدة وفقًا لإلجراءات   11
أنظر  املعاهدة،  الدخيل يف كل دولة طرف يف  القانون  لقواعد  يتم وفقًا  بالتايل فهو إجراء وطني  الدستورية، 
اجلامعية،  املطبوعات   دار  املعارص،  الدزيل  القانون  حسن،  سالمة  ومصطفى  الدقاق  السعيد  حممد  ذلك  يف 

1997، ص92.
التي تم تصديقها يف  الدولية  املعاهدات  بنفسه عىل كافة  الفلسطينة صادق  التنفيذية  السلطة  يذكر أن رئيس   

اآلونة األخرية.
انظر نص املادة الثانية 1- )أ( من قانون فيينا للمعاهدات.  12



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

19

أحكام هذه املعاهدة عىل املعاهدات اّلتي »تعتمد يف نطاق منّظمة دولّية...« وبام أن اّتفاقّيات جنيف 
األربع هي اّتفاقّيات معتمدة لدى املجتمع الدويل يف األمم املّتحدة يأيت انضامم فلسطني إليها ضمن 

إطار قانويّن دويّل.
إّن تاريخ 2014/4/2 كان وقتًا فارقًا يف تاريخ القضية الفلسطينية حني أعلن املجلس الفدرايل 
السويرسي عن قبول فلسطني طرفًا سامّيًا يف اّتفاقّيات جنيف األربع وبروتكوهلا اإلضايف األول، 
وذلك بعد أن قدمت فلسطني طلبًا لإلنضامم إىل العديد من اإلتفاقيات الدولية13، بعد حصوهلا عىل 
صفة دولة غري عضو يف األمم املّتحــدة، وقد أتاحت هلا هذه الصفة حق اإلنضامم ملنّظامت دولّية، 
مثل املحكمــة اجلنائّية الدولية؛ لكي تالحق جمرمي احلــرب اإلرسائيلني عىل جرائم احلرب اّلتي 

يرتكبوها بحق الفلسطينيني14.  
 وجتدر اإلشارة إىل أن منّظمة التحرير الفلسطينية، يف العام 1989 تقّدمت بطلب لإلنضامم إىل 
اّتفاقّيات جنيف إاّل أن احلكومة الســويرسية بصفتها مودعة الّتفاقّيات جنيف مل تقبل هذا الطلب 
لكون فلسطني مل تكن تتمتع بصفة الدولة من وجهة نظر القانون الدويل، وذات األمر ينطب قعىل 
طلب فلسطني يف العام 2009 حني تقدمت به لإلنضامم إىل ميثاق روما األسايّس واملنشئ ملحكمة 
اجلنايات الدولية، حني رفض املدعي العاّم الدويل هذا الطلب لذات احلجة الســابقة، واتساقًا مع 
بحثنا فإّنه جيدر تســليط الضوء عىل آثار انضامم فلســطني إىل اّتفاقّيات جنيف األربع والربوتكول 

اإلضايف األول وهو ما هيّمنا يف نطاق بحثنا، ومن هذه اآلثار15:
أواًل: إعــادة النظر يف املفاوضات واالّتفاقّيات الفلســطينية اإلرسائيليــة؛ ذلك أّن من أهّم   -
آثار إنضامم فلســطني الّتفاقّيات جنيف هو إمكانية تصويب حقوق الشعب الفلسطيني حمّل 
االّتفاقّيات الفلسطينية اإلرسائيلية؛ لتصري منسجمة مع ما تقتضية اّتفاقّيات جنيف، وخاّصة 
تلك اّلتي تتعّلق باملدنني من جهة حتريم املســاس هبم وبمقّدراهتم، التي ال جيوز التنازل عنها؛ 

لكوهنا حقوقا ممنوحة بموجب اّتفاقّيات جنيف، وبخاّصة الرابعة منها.

http://www.euromed- إحسان عادل، نتائج أبعاد قبول إنضامم فلسطني التفاقيات جنيف، موقع الكرتوين  13
monitor.org/ar/article/51382 تاريخ الزيارة 2016/2/9                                                                                                                                                                                                                                                

حيث انضمت فلسطني إىل ميثاق روما  األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية بتاريخ 1 نيسان عام 2015  14
إحسان عادل، نتائج ابعاد قبول إنضامم فلسطني التفاقيات جنيف، موقع الكرتوين مرجع سابق.  15
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وينبغي أن تكون نقطة التحول هذه نصب أعني املفاوض الفلسطيني من دون إغفال أو تقصري   
أو إهدار؛ لتكون منطلقًا للمفاوضات، وأْن تتضّمن أي اّتفاقّيات جديدة مع إرسائيل ترسيخ 
آلّيات تطبيق القانون الدويل اإلنساين، أو حتى حني يتّم تعديل اإلتفاقات السابقة. وهذا املوقف 
الفلسطيني عند اّتباعة سيكون، بال شّك، موضع تأييد دويّل، ومستندًا إىل غطاء قانويّن راسخ.

ثانيًا: األوامر العســكرّية التعســفية: تنــّص اّتفاقّية جنيف الرابعة عــىل أن من واجب دولة   -
اإلحتالل املحافظــة عىل احلالة القانونّية القائمة يف أي منطقــة عند إحتالهلا، وهذا يدعو إىل 
إبطــال هذه األوامر املطبقة فعليًا حتى هذا الوقت؛ لتصبح منســجمة مــع اّتفاقّيات جنيف 
والقوانني الفلســطينية الداخلّية، ومن ذلك األوامر اّلتي تتعّلق بمصادرة األرايض واألوامر 
اّلتي تبيح وجود املستوطنات داخل األرايض الفلسطينية واألوامر اّلتي جترم العمل السيايس 

لدى الفصائل الفلسطينية، التي تتعّلق باملقاومة.

ثالثًا: السجناء الفلسطينيون: إن من أهّم آثار اإلنضامم الّتفاقّيات جنيف هو تغيري الصفة اّلتي تطلق   -
عىل السجناء الفلسطينيني لدى اإلحتالل؛ ليصبحوا أرسى حرب، وفق اّتفاقّية جنيف الثالثة، املتعلقة 
بأرسى احلرب. فالقوات الفلسطينية، إن صّح التعبري وأفراد املقاومة الفلسطينية هلم احلق املرشوع 
يف مقاومة اإلحتالل لصّد عدوان اإلحتالل، باعتبار أن النزاع واقع يف حقيقته بني دولتني؛ إحدمها 
حمتلة واألخرى واقعة حتت اإلحتالل، ومن هذا املنطلق فإّن اعتقال أي مقاوم فلسطينّي أو أي فرد 
من أفراد األمن الفلســطيني جيب معاملته بصفته أسري حرب، وال جتب حماكمته عىل ما قام به من 
أعامل مقاومة، هدفها محاية األرض الفلسطينية واملدنيني ومقدراهتم حتى لو نتج عن ذلك جرحى 
حة بني الطرفني. وما  أو قتىل من اجلانب اإلرسائييل، طاملا كان ذلك كله يقع وقت املنازعات املســلّ
يؤكد ذلك هو الربوتوكــول األول عام 1977، اّلذي اعترب مقاومــة حركات التحرر لإلحتالل 

األجنبّي نزاعا مسلحا دولّيا، وأن أرسى حركات التحرر يعدون أرسى حرب.

وال شــك أن إرسائيل ال تلتزم بذلك وتتنصل من اإللتزام باّتفاقّية جنيف الرابعة بخصوص   
األرسى من املدنني واّلذين مل ينخرطوا يف العمليات القتالّية مبارشة.

رابعًا: إن إنضامم فلســطني إىل اّتفاقّيات جنيف من شــأنه تدويل النزاع الفلسطيني وحقوق   -
الشعب الفلسطيني، ومن شــأن هذا اإلنضامم ختويل فلسطني رفع دعاوى قانونّية للتعويض 
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عن اإلنتهاكات اإلرسائيلية حتى أمام املحاكم املحلية للدول اّلتي تقبل ببسط واليتها القضائّية 
لتشمل اإلنتهاكات اجلسيمة الّتفاقّيات جنيف16، ومن أمثلة هذه اإلنتهاكات اجلسيمة: القتل 

املتعمد واإلعتقال التعسفي و تدمري املمتلكات بال رضورة عسكرّية. 

2.2: مواءمة معاهدات القانون الدويل اإلنساين مع القوانني الوطنية
ال ريب أن للقانون الدويل اإلنساين آلّيات لتنفيذه عىل الصعيد الدويل، وهذا خيرج عن إطار دراستنا، 
إاّل ما اقتضت احلاجة إليه، وال بّد من ترسيخ اآللّيات الدولية املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين 

بشكل متكامل، يف أوقات السلم، لضامن تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف أوقات النزاعات املسّلحة.
وتنبثق التدابري واآللّيات الوطنية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين من التعهد اّلذي قطعته الدول 
األعضاء يف املعاهدات املتعلقة بالقانون الدويل اإلنســاين عىل نفســها، باحرتام معاهداته وكفالة 
تنفيذهــا، وقد نّصت معاهدات القانون الدويل رصاحة عــىل إلتزام الدول األطراف باختاذ تدابري 
خاّصة بالتنفيذ، ويضاف إىل ذلك أن معاهدات القانون الدويل اإلنساين شأهنا شأن باقي املعاهدات 

الدولية يتطلب إدراجها يف منظومة الترشيعات الوطنية.
ويف الســياق نفســه نّصت املاّدة 80 من الربوتوكول اإلضــايف األول الّتفاقّيات جنيف عىل 
اإللتزام العام باختاذ إجراءات الزمــة للتنفيذ، فقد نّصت عىل أن »تتخذ أطراف النزاع دون إبطاء 
كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ إلتزاماهتا بمقتىض اإلّتفاقّيات وهذا امللحق«. وهذا اإللتزام يتمثل 
يف أمرين، مها: اعتامد قوانني وطنّية لضامن تطبيق املعاهدات والتدابري ذات الصلة بالنرش والتنفيذ17.

وهلذا فإّن آلّية تنفيذ املعاهدة الدولية بشــكل عاّم، ومنها معاهدات القانون الدويل اإلنســاين 
تستدعي بحث مسألة إدماجها يف القانون الداخيّل وفقًا للمتطلبات الدستورّية اخلاّصة بكّل دولة؛ 

وهلذا سنبحث هذه املسألة.
بّينا أن فلســطني قد خطت خطوة كبرية إىل األمام يف ســبيل إنضاممهــا للمجتمع الدويل بأّن 
قامــت بالتوقيع عىل العديد من االّتفاقّيات الدوليــة وأمّهها يف جمال بحثنا اّتفاقّيات جنيف األربع 

انظر نص املادة 46 من اتفاقية جنيف الرابعة.  16
املجلة  الدويل اإلنساين ومحآية ومساعدة ضحايا احلرب،  القانون  لتنفيذ  آليات وهنج خمتلف  بفنر،  د. جوين   17

الدولية للصليب األمحر، العدد 874، ينيو - حزيران 2009، ص 44.



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

22

وبروتوكوهلــا اإلضايف األول، وميثاق روما 1998؛ وهذه اخلطوة تشــكّل اللبنة األوىل الندماج 
نصوص تلك اإلّتفاقّيات وأحكامها بالترشيعات الوطنية ألجل إعامل نصوصها وأحكامها بشكل 

يتسق والترشيعات الداخلّية من دون حصول تناقض أو مفاضلة هتدر تنفيذها.
وإذا كانت القاعدة اّلتي حتكم إلزامّية االّتفاقّيات الدولية هي قاعدة أن »العقد رشيعة املتعاقدين« 
واّلذي أّكدت عليه حمكمة العدل الدولية بمناســبة استشارة، قّدمت إليها بخصوص تنفيذ بند من 
بنود اّتفاقّية فرســاي: أن كّل تعّهد تأخذه الدول األطراف عىل نفسها ال يوّلد بينها واجبًا اخالقيًا 
بسيطًا، وإنام يعترب جزءًا من املعاهدة ينشئ إلتزامًا يربط هذه الدول بعضها ببعض18. ويرتّتب عىل 
نفــاذ املعاهدة يف مواجهة أطرافها إلتزام احرتام أحكامها واختاذ اإلجراءات الكفيلة لتنفيذها، وإن 
ختلف أي طرف من أطرافها عن إلتزاماته بتنفيذها أو تقصريه بذلك يرتب مســؤولية تأخذ شكّل 
التحلل من اإللتزامات بالفســخ أو بعدم التنفيذ، وقــد تصل يف بعض األحيان إىل حتريك دعوى 

املسؤولية الدولية يف مواجهة الطرف املتخلف أو املقرص يف إلتزاماته.
إن أّم املعاهدات، اّتفاقّية فيينا، أوردت يف هذا املجال مبدأين أساسيني ومها: مبدأ حسن النّية، 
وهو ما أشارت إليه املاّدة 26 منها »كّل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية« 
ويعني مبدأ حســن النّية هنا االمتناع بأي شــكّل عن القيام بأي عمل أو ترصف من شأنه أن حيول 
دون حتقيق الغرض املرجّو من املعاهدة، ويرتّتب عىل هذا املبدأ رفض تربير عدم اإللتزام باملعاهدة 
لوجــود صعوبات يف العالقة بني األطراف، أو أّن املعاهدة باتت تشــكّل عبئا وأن الدولة وقعت 

عليها حتت وطأة ظروف خارجة عن إرادهتا19. 
وينبثق عن مبدأ حسن النّية املبدأ الثاين وهو: مبدأ عدم جواز االحتجاج بالقانون الداخيّل لتربير 
عدم التنفيذ، ذلك أنه من غري املنطقي أن حتتج دولة ما بأوضاعها الدستورّية الداخلّية للتمّلص من 
اإللتزامات امللقاة عىل عاتقها جراء إبرامها الّتفاقّية دولّية. وقد رســخ هذا املبدأ نّص املاّدة 27 من 
اّتفاقّية فيينا املشــار إليها سابقًا بقوله »ال جيوز لطرف يف معاهدة أن حيتج بنصوص قانونه الداخيّل 
كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة »؛ وعىل ذلك فإّن اإللتزام باالّتفاقّيات الدولية يرتب عىل الدولة 

د. حممد املجذوب، القانون الدويل العام، ط 5، منرشات احللبي احلقوقية، بريوت، 2004، ص 558.  18
نزار أيوب، القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق االنسان، اهليئة املستقلة حلقوق االنسان، سلسة   19

تقارير قاننية )32(، ص 43.
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اختاذ الوسائل واإلجراءات القانونّية كاّفة الالزمة جلعل االّتفاقّية نافذة يف منظومة القانون الداخيّل 
بحيث يمكن للقضاء الداخيّل إعامل نصوصها ومبادئها.

وبام أنّ املواءمة بني املعاهــدة والترشيع الداخيّل تكون باختاذ تدابري ترشيعية وإدارية فاملعاهدة 
اّلتي تنّص عىل إلتزامات مالّية أو سن ترشيعات جديدة تلزم املرشع الداخيّل بالتدخل لتحقيق هذا 
الغرض، كام أن بعض املعاهدات تنّص عىل اإللتزام بنرش املعرفة هبا عىل أوسع نطاق أو ضمن الفئة 
املســتهدفة وإلتزامات أخرى بتعديل املناهج الدراسية، وهذا يقتيض من مؤسسات رسمية وغري 

رسمية حتقيق هذا الغرض20، ومن هذه املعاهدات معاهدات القانون الدويل اإلنساين. 
إن إلتــزام أي دولة بام ذكرناه أعاله يقتيض منها إلتزام ســلطاهتا الثالث باإلضافة إىل األفراد 
واهليئات املعنوّية، وعىل صعيد هذا اإللتزام ثار الفقه حول هذه املســألة لبحث احللول العملية هلا 
حتى تندمج املعاهدة الدولية باملنظومة الترشيعّيــة الداخلّية، وقد تنازع الفقه حول نظامني ومها: 
النظام الثنائّي  )ازدواج القوانني(، والنظام األحادي )وحدة القوانني(، وهذان النظامان يعكسان 
كيفية املامرسات الدستورّية والقانونّية ملختلف األنظمة الداخلّية للدول وآلّية إدماج القانون الدويل 
يف القانون الداخيّل. وســنتعرض هلذين النظامني بشكل يتســق وهذه الدراسة بشكل عام وحالة 

التعامل يف النظام الفلسطيني بشكل خاص.

أواًل: النظام الثنائّي:  
إن أنصًار هذا املبدأ يوضحون أن القانون  الدويل هو نظام مســتقل بذاته عن القانون الداخيّل 
واعتمدوا عىل ذلك بناء عىل عدة أســباب ال بّد من التنويه هبا؛ أول هذه األســباب أن يف كّل نظام 
قانويّن سلطة خمتصة، تسمى السلطة الترشيعّية، وبام أن وظيفتها سّن وإدراج القوانني فقط، إاّل أنه 
ويف بعض احلاالت، تقوم السلطة التنفيذية هبذه املهّمة من خالل إصدار اللوائح واملراسيم التنفيذية، 
أما القانون الدويل فال يوجد له ســلطة تقوم بســن القوانني، وإنام هي إرادة مطلقة للدول بناء عىل 

اتفاق مشرتك أو عرف تواتر عليه السلوك الدويل وفرض إلزاميته.
أما الســبب اآلخر اّلذي يبنّي اختالف القانوننّي فهو أن القانون الداخيّل يسعى دوما بناء عىل 

اهلل،  رام  الوطني،  والقانون  الدولية  املعاهدات  »مساواة«،  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز   20
فلسطني، كانون أول 2104، ص 34.
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الواجب املنــاط له، إىل تنظيم العالقة بني األفراد عىل عكس القانــون الدويل اّلذي ينظم العالقة 
بني أشــخاص القانون الدويل وهي املنّظامت والدول، وبنــاء عىل هذا االختالف جيب أال نخلط 
بني القانوننّي، ويف حالة توارد أي تعارض بينهام جيب عىل القايض التمســك بقانونه الداخيّل عىل 

حساب القانون الدويل21.
ويالحظ أن هذا النظام يعكس دســتور الدولة الذي ال يعطي ســمة خاّصة للمعاهدة الدولية عىل 
الدســتور أو القوانــني الداخلّية، فتبقى قواعد املعاهدة ومبادئها بال تأثــري يف القانون الداخيّل ما مل يتّم 
إقرارها وفقًا للقواعــد الترشيعّية للدولة الطرف فيها، وأّن إدماج املعاهدة يف منظومة الترشيع الداخيّل 
يقتيض اتباع اإلجراءات املعتمدة لسّن القوانني الداخلّية، التي تتطلب تدخال من املرشع إلعامهلا، وعادة 
ما يكون هذا النظام يف الدول التي ال تتطلب موافقة الربملان عىل االّتفاقّيات قبل التصديق الدويل عليها.

ثانيًا: النظام األحادي:
يعكس هذا النظام صريورة املعاهدة جزءا من القانون الوطني من دون املرور بعملية ترشيعّية 
داخلّية وذلك وقت إبرامها ودخوهلا حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف فيها، وذلك برشط أن يتّم 

إبرامها ابتداًء طبقًا لألوضاع الدستورّية للدولة.
ومــن اجلدير ذكره أن الدول اّلتــي تتبنى هذا النظام تكون أمام ثالثة أوضاع يف الغالب، األول: أن 
يتطلب الدستور موافقة الربملان املسبقة؛ حتى يتسنى للسلطة التنفيذية عقدها دولّيًا. والثاين: يتّم التمييز 
بني املعاهدات وفقًا جلوهرها اّلذي تقوم عليه، فبعض املعاهدات تكون ذاتية التنفيذ وبعضها اآلخر يتطلب 
إجراءات ترشيعّية قبل أن يكون هلا أثر يف القانون الداخيّل، والثالث: يذهب اجتاه من أنصار هذا النظام 
إىل منح قواعد القانون الداخيّل ســموًا عىل قواعد القانون الدويل عند حصول تنازع أو تعارض بينهام، 

يف حني يرى اجتاه آخر عكس ذلك، فريى سمّو القانون الدويل عىل القانون الداخيّل22.
وبمراجعــة نيص املاّدة )26، 27( من اّتفاقّية فيينا نجدمها قد ألزمتا الدول األطراف باملعاهدة بناء عىل 
مبدأ حسن النّية من ناحية، ومل جييزا ألحد األطراف أن حيتج بنصوص قانونه الداخيّل بوصفه مربرًا إلخفاقه 

غنيم قناص املطريي، آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين، رسالة ماجستري قدمت بجامعة الرشق األوسط   21
سنة2010، ص 42.

املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء، املرجع السابق، ص 38.  22
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يف تنفيذ االّتفاقّية من ناحية أخرى، وهذ جيعل القايض الوطني أو املحكم الدويل للقانون الدويل عند حصول 
تعارض مع القانون الداخيّل، سواء أكان األخري ترشيعًا أساسيًا، أم عادّيًا، أم الئحّيًا؛ ال يملك البت بصحة 

تلك الترشيعات، فيكتفي بتقرير عدم جواز االحتجاج هبا يف مواجهة الدول األخرى.
وأّما بخصوص موقف النظم الداخلّية بالنســبة لعالقة القانون الدويل بالقانون الداخيّل، فإّن 
ذلك أمر يستشــف من نصوص دستور الدولة املنضمة للمعاهدة الدولية وآلّية إنفاذها يف القانون 
الداخيّل، ويستشّف من واقع أحكام القضاء بذلك، تبعًا ملحددين أساسني، مها: آلّية إنفاذ املعاهدة، 
ومكانة القانون الدويل يف النظام القانوين الداخيّل، وهنا ال بّد من التأكيد عىل أنه ال يوجد دستور دولة 
يأخذ بالنظرية األحادية عىل إطالقها، والعكس صحيح أيضًا، فقد يتّم األخذ باألحادّية فيام يتعّلق 
باملعاهدات وبالثنائّية فيام يتعّلق بالعرف الدويل أو العكس، إضافة إىل ذلك فإّن بعض الدساتري ال 
تتناول بالتنظيم هذه املسألة وتكون فيها أحكام القضاء قليلة بام ال يسمح باإلستدالل عىل موقفها 

من العالقة بني القانون الدويل والقانون الداخيّل.
ويّتضح لدينــا أن الدول مبدئيًا تقّر بالصفة اإللزامية للمعاهــدة الدولية، ولكنها قلام تعرتف 
لألخرية بالنفاذ املبارش يف القانون الداخيّل أو بسموه، ولزيادة التوضيح سنجري مقارنة بني النظام 

الدستورّي األردين والوضع الدستورّي الفلسطيني:

1.  النظام األردين:
النظام القانويّن األردين يفرق بني املعاهدات اّلتي يرتّتب عليها حتميل خزانة الدولة للنفقات أو املساس 
بحقــوق األردنيني العامة أو اخلاّصة، والتي حتتاج ملوافقــة جملس األمة، أما باقي املعاهدات األخرى فال 
حتتاج إىل هذه اآللّية بل تندمج املعاهدة الدولية يف القانون الداخيّل بمجرد إبرامها، فقد نّصت املاّدة )33) 
من الدستور األردين عام 1958 عىل أن »1 - امللك هو اّلذي يعلن احلرب ويعقد الصلح ويربم املعاهدات 
واالتفاقات. 2 - املعاهدات واإلتفاقات اّلتي يرتّتب عليها حتميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو املساس 

بحقوق األردنيني العاّمة أو اخلاّصة ال تكون نافذة إاّل إذا وافق عليها جملس األمة«23.
واملالحظ أن الدســتور األردين مل حيدد آلّية املوافقة الواردة يف متن املاّدة 33 منه ومل يقم الدستور 
باإلحالة الترشيعّية هبذا اخلصوص، إاّل أن القضاء األردين ويف مســائل عديدة تصدى لألمر ووضع 

أنظر املادة 33 من الدستور األردين لسنة 1954.  23
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هنجًا يمكن االعتامد عليه تفســريًا للنّص الدستورّي ومن ذلك حكم حمكمة التمييز األردنية يف أحد 
أحكامها اّلذي يقول: »اســتقر اجتهاد حمكمة التمييز عىل أن االّتفاقّيات اّلتي متس حقوق األردنيني 
العاّمة واخلاّصة ال تكون نافذة إاّل إذا وافق عليها جملس األمة إعامال لنّص املاّدة 2/33 من الدستور، 
وال يكفي لغايات إنفاذها نرشها باجلريدة الرســمية بل يتوجــب أن يصدر هلذه الغاية قانون يقيض 

بوضع أحكامها موضع التنفيذ«. 
وبذلك يّتضح لنا أن القضاء األردين قد أرســى آلّية غري مبارشة لنفاذ املعاهدة وطنيًا وهي أن 
يصــدر باملعاهدة قانون حتى خترج إىل النور وتدخل حيز النفــاذ ويعمل هبا قضائّيا وال يغني عن 

ذلك االكتفاء بنرشها. 
إن املعيار اّلذي أرســاه القضاء األردين يف جممل أحكامه هو مبدأ سمو املعاهدات الدولية عىل 
القانــون الوطني، وذلك احرتامًا للمعاهدات اّلتي تربمها الدولة24، وهذه االّتفاقّيات اّلتي تربمها 
الدولة هي أعىل مرتبة من القوانــني النافذة، وأهنا واجبة التطبيق حتى لو تعارضت نصوصها مع 

أحكام هذه القوانني، وأن تطبيقهام نافذًا معًا يف حال عدم وجود تعارض فيام بينهام.
أما فيام يتعّلق بالعرف الدويل فقد جاء ذكره يف املادة )103( فقرة )1( من الدستور األردين وذلك 
يف جمــال القانون الدويل اخلاص ال القانون الدويل العاّم، إذ تنّص عىل أنه »متارس املحاكم النظامّية 
اختصاصها يف القضاء احلقوقي واجلزائي وفق أحكام القوانني النافذة املفعول يف اململكة عىل أنه يف 
مسائل األحوال الشخصية لألجانب أو يف األمور احلقوقّية والتجارية اّلتي قضت العادة يف العرف 

الدويل بتطبيق قانون بالد أخرى بشأهنا ينفذ ذلك القانون بالكيفية اّلتي ينّص عليها القانون«.

2.  النظام الفلسطيني: 
نظرًا خللو النظام الفلسطيني من أي تنظيم للعالقة بني القانون الوطني والدويل بشقيه املعاهدايت 
والعريف، ونظرًا لبقاء القانون األسايّس الفلسطيني املعدل عام 2003 خاليا من أي آلّية توطني ودمج 
للقانون الدويل بالقانون الوطني، ومل يتّم التطرق للسلطة املختصة بإبرام املعاهدات الدولية وتنفيذها 
عىل أرض الواقع ومل حيدد املكانة القانونّية هلا، كام أن أحكام القضاء الفلســطيني واملامرسة العملية 

أنظر حكم حمكمة التمييز األردنية، الدائرة احلقوقية رقم )2003/3965(، والصادر بتاريخ 2004/2/29،   24
وكذلك حكمها الصادر عن الدائرة احلقوقية رقم )2003/4309( والصادر بتاريخ 2004/4/22، نقاًل 

عن جملة نقابة املحامني األردنني ص 1027 وما تالها سنة 2005. 
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اليومية هبذا الشــأن متباينة ونادرة جدًا مّما يودي إىل صعوبة اجلزم حول موقف النظام الفلسطيني  
من عالقة قانونه الداخيّل بالقانون الدويل.

لقد ظهر للقارئ جلّيًا أن عدم الوضوح يف التنظيم الترشيعي الفلسطيني فيام يتعّلق بالقانون 
الدويل اإلنســاين وخاّصة باملعاهدات الدولية، قاد إىل حالة مــن اإلضطراب وعدم الثبات يف 
املامرسة العملية اّلتي تتعّلق بعملية الدمج الداخيّل للمعاهدات اّلتي التزمت هبا فلسطني دولّيا، 
فبعضها تّم دجمه وتنفيذه عن طريق آلّية إصدار املرســوم الرئايّس، وبعضها تّم إنفاذه عن طريق 
آلّية القرار بقانون ولكن ذلك يعوزه الســند القانوين لعدم وجود ترشيع يرسم آلّية الدمج اّلتي 
ينبغي الســري عىل أساســها إلنفاذ املعاهدة وطنيًا25، ومما جيدر ذكره أن املسودة الثالثة للدستور 
الفلسطيني قد عاجلت هذه املسألة رصاحة، فقد نّصت املاّدة 79 منها عىل أنه »يقّر جملس الوزراء 
االّتفاقّيات واملعاهدات الدوليــة اّلتي يربمها أعضاء احلكومة بموجب الصالحيات املفوضني 
هبــا، ويلزم لرسياهنا تصديق رئيس الدولة عليها ونرشها يف اجلريدة الرســمية، أما اإلّتفاقّيات 
واملعاهدات اّلتي حتمل خزينة الدولة نفقات فغري واردة يف املوازنة أو حتمل املواطنني أو الدولة 
إلتزامات خالفا للقوانني السارية، فتستوجب أيضًا موافقة أغلبية جمموع أعضاء املجلس النيايب 
إلنفاذها، ويناقش املجلس النيايب املعاهدات اّلتي يرتّتب عليها مساس باستقالل الدولة أو سالمة 
أراضيها، توطئة لقيام احلكومة بطرحها عىل اإلستفتاء الشعبي العاّم، ويلزم لنفاذها موافقة غالبية 

املشاركني يف هذا اإلستفتاء«26.
وبالنظر إىل هذه املــاّدة نجدها تنّص رصاحة عىل اجلهة اّلتي تربم املعاهدة وأهنا وضعت قيودًا 
شبيهة بالقيود اّلتي وردت يف الدســتور األردين مع زيادة يف التقييد بخصوص آلّية طرح املعاهدة 
عىل املجلس النيايب، وطرح املعاهدات اّلتي متس استقالل الدولة وسالمة أراضيها عىل االستفتاء 

ملشاورة الشعب ولكن، وكام أسلفنا، مل تر هذه املسودة النور.

هناك أمثلة كثرية عىل إنفاذ املعاهدات الدولية بموجب مراسيم رئاسية نذكر منها: مرسوم رقم 4 لسنة 2014 بشأن   25
فلسطني  الدولة  بني  واملوقعة  واخلاصة  الدبلوماسية  السفر  جلوازات  التأشريات  إلغاء  حول  اتفاقية  عىل  املصادقة 
التعاون يف جمال مكافحة اجلريمة ومحاية  اتفاقية  2014 بشأن املصادقة عىل  5 لسنة  البريو، مرسوم رقم  ومجهورية 

النظام وضامن محاية حقوق الفرد املوقعة بني دولة فلسطني ومجهورية روسيا االحتادية وغريها الكثري.
التايل:  الرابط  ( عىل  بري زيت  ) جامعة  التنمية  برنامج دراسات  انظر  الثالثة،  الدستور  لالطالع عىل مسودة   26
http://sites.birzeit.edu/cds/cds/NEW/arabic/constitution/constitution_3ed_drafthtmlK تاريخ 

الزيارة 2016/2/21.
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وبالنظر إىل الواقع الترشيعي احلايل يف فلسطني فال بّد من طرح آلّية ثابتة وأكثر وضوحًا، لتقوم 
فلســطني من خالهلا بالوفاء بالتزاماهتا جتاه املعاهدات اّلتــي أبرمتها إىل حني صدور قوانني تنظم 
املســألة، خاّصة وأن املتفحص للوضع الفلســطيني يقع يف حرية من أمره حّيال النظام الذي يتبناه 

النظام الفلسطيني، فهل هو النظام األحادي أو الثنائّي لتحديد إنفاذ املعاهدات الدولية؟
وهنا نرى بناًء عىل بعض املعطيات أن النظام الفلسطيني هو نظام أحادي نظرًا خللّوه من قواعد 
دستورية بعكس ذلك، وأن اإلشارات القانونّية الواردة يف القانون األسايّس تفيد بأّن األخري يدفع 

وحيث عىل اإلنضامم لالّتفاقّيات الدولية وإنفاذها، وهذا ما رسخته املاّدة 10 منه بقوهلا:
»-1 حقوق اإلنســان وحرياته األساسّية ملزمة وواجبة االحرتام. -2 تعمل السلطة الوطنية 
الفلسطينية دون إبطاء عىل اإلنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية اّلتي حتمي حقوق 
اإلنســان«. وعليه تكون اإلّتفاقّيات الدولية قابلة للتنفيذ ذاتيًا من دون حاجة إىل إقرارها بموجب 
قانون داخيّل، فتكون املعاهدات نافذة داخلّيًا بمجرد إبرامها من دون احلاجة إىل تضمينها يف ترشيع 
داخيّل حتى تكتســب املعاهدة صفة اإللزامية، ويلتزم القايض الوطني بتطبيقها من تلقاء نفسه من 
دون حاجة إلثارهتا من اخلصوم ويمكن القول: إّن السلطة الفلسطينية التي مل تقم بتنظيم هذه املسالة 
يف قانون داخيّل توحي بتبني هذا املوقف عىل الرغم من أن القضاء الفلسطيني وهو اّلذي قد يتبنى 

تفسريًا ما تبعًا للمسائل املعروضة عليه حتى يتّم حتديد اإلجتاه يف هذه املسألة«.
ويف اإلجتاه ذاته فإّننا نرى أنه ال غنى عن نرش االّتفاقّيات اّلتي تربمها فلسطني يف اجلريدة الرسمية 
إذ أّن أغلب الفقه يرى أن النرش رضورة حتمية خاّصة يف األنظمة اّلتي مل تنظم هذه احلالة، وللنرش 
قيمة تضفي عىل املعاهدة صفة التنفيذ الداخيّل تبعًا لقاعدة أنه »ال يعذر اجلهل بالقانون« فالنرش قرينة 
العلم به ومدعاة التطبيق له فيكون القانون بذلك يف متناول علم السلطات واألفراد عىل حد سواء.

وللنرش أساس دستوري، فهو يستنبط ضمنا من النصوص الناظمة لعملية سن القانون الداخيّل 
ومنها النرش يف اجلريدة الرســمية، وبذلك تقوم قرينة العلم، فال يعذر أحد بجهله بالقانون ويلزم 

القضاء بتطبيق املعاهدة بعد نرشها بوصفها قانونا داخلّيًا27.
وبشأن املامرســة القضائّية بخصوص تطبيق املعاهدات واإلتفاقات الدولية، فلم نجد ممارسة 

موفق سمور املحاميد، القيمة القانونية للمعاهدات يف الدستور األردين عام 1952 وتعديالته، جملة احلقوق   27
) كلية احلقوق جامعة الكويت (، الكويت، املجلد 35، العدد الرابع، 2011، ص 213.
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واضحة بذلك، فقد قضت حمكمة النقض الفلســطينية هبيئتها العاّمة يف حكم هلا بقوهلا: »أن األمر 
رقم 71 لسنة 1967 واألمر املعدل رقم 481 لسنة 1972 قد ألغيا قوانني مقاطعة إرسائيل ومنها 
القانون املوحد ملقاطعة إرسائيل رقم 10 لسنة 58، ويف هذا اخلصوص نجد أن املاّدة 43 من الئحة 
الهاي عام 1907 اخلاّصة باحلرب الربية قد أوجبت عىل ســلطة اإلحتالل املحافظة عىل القوانني 
املطبقة يف البلد املحتل ما مل حيل دون ذلك مانع مطلق بحيث تبقى الترشيعات اّلتي كانت عشــية 
اإلحتالل سارية املفعول وال جيوز لسلطة اإلحتالل تعديل أو إلغاء هذه الترشيعات إاّل إذا تطلب 
ذلــك املحافظة عىل أمن قواته أو اقتضت ذلك مصلحة الســكان، وملا كان األمر رقم 71 لســنة 
1967 واألمر املعدل رقم 481 لسنة 1972 بشــأن إلغاء قوانني مقاطعة إرسائيل ومنها القانون 
املوحد ملقاطعة إرسائيل رقم 10 لسنة 1958 وعىل وجه اخلصوص يف املسائل املتعلقة بالصفقات 
العقاريــة املتصلة ببيع العقارات للعدو أو حمأواًلت البيع أو التوســط والســمرسة يف عملية بيع 
العقار ســواء أكان البيع أو حماولة البيع أو التوسط أو السمرسة لألفراد أم اهليئات أم الدولة ذاهتا، 
وال يتعّلق بأمن قوات اإلحتالل وال مصلحة ظاهرة فيه للســكان، بل إّنه تقرر ملصلحة اإلحتالل 
ومواطنيه ومؤسســاته، فإّنه يكون واحلالة هذه خمالفًا ألحكام القانون الدويل، ويتعني عىل القضاء 
الوطني استبعاده واإلمتناع عن تطبيقه، ذلك أن إرسائيل بوصفها دولة حمتلة سعت وتسعى وبكافة 
الوسائل والطرق وحتت مسميات عدة لقضم األرايض الفلسطينية، ويف سبيل ذلك عمدت إىل إلغاء 
الترشيعات اّلتي جترم هذه األفعال وســارعت يف إقامة املستوطنات وأنشأت رشكات عدة لرشاء 
األرايض العربية من أصحاهبا ضعاف النفوس وخلقت شبكة من السمرسة والعمالء واملزورين، 
والغاية من هذا كله ال ختدم مصلحة الســكان بل فرض واقــع جديد عىل األرض بغية ضمها أو 
متليكها حقًا أو امتيازًا خاّصًا بالفلسطينيني، باعتبار أن حدود إرسائيل يتّم ترسيمها من خالل حمراث 
االستيطان واملستوطنني ويف هذا كله خمالفة لقانون اإلحتالل احلريب وحدود سلطة الدولة املحتلة 

يف تعديل أو إلغاء أو سن الترشيعات«28.
وهكذا نالحظ أن القضاء الفلسطيني من خالل هذا احلكم طبق ما نّصت عليه اّتفاقّية الهاي 
عام 1907 بشأن احلرب الربية من دون أن يتّم ذلك ضمن إجراءات دستورية أو حتى قبل إنضامم 

يف  والترشيع  القضاء  منظومة  منشورات   .2012/6/24 جلسة   ،2010/116 رقم  اهلل  رام  جنائي  نقض   28
فلسطني »املقتفي« تاريخ الزيارة2016/1/5.
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فلسطني إىل هذه اإلّتفاقّية، ولقد أيدت حمكمة اإلستئناف هذا التوجه إذ ورد القول يف أحد أحكامها 
بســمو املعاهدات الدولية عىل القوانني الداخلّية بقوهلا: »نجد بأّن ما أثري حول تعارض اإلّتفاقّية 
املوقعة فيام بني الســلطة الوطنية الفلســطينية ووكالة الغوث، مع السيادة الوطنية الفلسطينية ومع 
القوانني الفلسطينية السارية، نجد أيضًا بأّن هذا الدفع واقع يف غري حمله، ذلك أن احلصانة اّلتي يتمتع 
هبا املســتأنف عليها تنبع ابتداء من املواثيق الدولية ووفق ما استقرت عليه قواعد القانون الدويل، 
ذلك أن جمموعة مواثيق امتيازات وحصانة األمم املّتحدة قد تّم إقرارها يف اجتامع اجلمعية العمومية: 
)اإلّتفاقّيــة امللحقة حول االمتيازات وحصانة األمم املّتحدة( اّلتي جرى إقرارها يف ذلك االجتامع 
13 شباط 1946، والتي نظمت آلّية حصول املنّظمة عىل احلصانة يف الدول املضيفة بموجب املاّدة 
النهائية: قســم 31 وما بعده، وذلك بأّن الدول األعضاء تودع موافقتها عىل الوثيقة املتعلقة بمنح 
احلصانة لدى األمني العام لألمم املّتحدة، وبالتايل فإّن مسألة توقيع وزير العدل لإلّتفاقّية املذكورة 

ال تدق هبذا الصدد«29.
وقد درجت حمكمة النقض الفلســطينية عىل عدم تطبق اّتفاقّية أوســلو يف أحكام معدودة30. 
وخالصــة القول أّنه يتبني لنا بأّن النظام الفلســطيني يف ظل الوضع القانويّن الراهن ال يقوى عىل 
مواجهة العديد من التحديات القانونّية، وحتى يصبح نظامنا القانويّن قادرًا عىل التعامل مع إلتزامات 
الدولة جيب وضع نظام قانويّن واضح حيكم املســألة وحتى تتمكن فلسطني من القيام بإمكانياهتا 
القانونّية فإّن عىل رئيس دولة فلسطني ويف ظل هذه الظروف االستثنائية أن يصدر قرارات بقانون 
توضح آلّية مؤقتة تواجه الصعوبات وعىل السلطة القضائّية أيضًا أن تضطلع بحجم املشكلة وترسم 
آلّية واضحة يف الشــأن، أما بقاء األمور عىل ما هي عليه فمعناه عدم مقدرة فلســطني عىل الوفاء 

بإلتزاماهتا الدولية امللقاة عىل عاتقها.

3: اإللتزام بإصدار ترشيعات وطنّية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين.
بعد اإلنضامم لإلّتفاقّيات الدولية ذات الشأن اإلنساين واملصادقة عليها واكتامل العنارص املادّية 
واملعنوّية كاّفة للقاعدة العرفية يكون لزامًا عىل الدولة اختاذ اإلجراءات الرضورية كاّفة لتطبيق هذه 

استئناف رام اهلل ) الدائرة احلقوقية ( رقم 2009/90، جلسة 2009/3/4، منشورات املقتفي، مرجع سابق.  29
منها حكم حمكمة النقض ) الدائرة احلقوقية ( رقم 2003/20، جلسة 2003/10/19، املرجع السابق.  30
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القواعد يف القانون الداخيل، ومن ضمنها إصدار الترشيعات الوطنية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين 
ومنح القايض الوطني اإلختصاص العاملي ونرش قواعد القانون الدويل اإلنســاين، التي سنتحدث 

عنها يف املبحث الالحق.

1.3: إدخال قواعد القانون الدويل اإلنساين يف الترشيعات الوطنية: 
بانضامم فلسطني إىل معاهدات جنيف وغريها من معاهدات القانون الدويل اإلنساين ذات الصلة 
تكون قد تعهدت هي بضامن احرتام هذه املعاهدات، ويف إطار ســلطتها اّلتي متارســها يف حدود 
اقليمها، وإذ تلزم معاهدات جنيف األطراف فيها اختاذ مجيع التدابري الرضورّية هلذا الغرض وإعطاء 
التعليامت الالزمة واإلرشاف عىل تنفيذها من خالل تضمني قوانينها الداخلّية قواعد ومبادئ تتوافق 
مع املعاهدات اإلنســانية، وإزالة كّل تعارض معها لتضطلع بام ترتبه عىل كاهلها من التزامات بأّن 
تضع قواعد القانون الدويل اإلنســاين قوًة ملزمة تقتيض اختاذ كّل الوسائل الداخلّية إلنفاذه ومنها 

القوانني واألنظمة الالزمة. 
وإذا ما اعتربنا أن سكوت الترشيعات الفلســطينية عن تنظيم مسألة سمو املعاهدات الدولية 
عــىل القوانني الداخلّية من عدمه أو تبني نظام قانويّن واضح إزاء هذه املســألة، دافع إىل أن يفرس 
هذا الســكوت لصالح سمو املعاهدات عىل القوانني الداخلّية، إىل حني إجياد تنظيم قانويّن واضح 
املعامل، متاشــيًا مع »مبدأ الوفاء بالعهد«، ومن واجب فلسطني أن ختضع قوانينها الداخلّية ملصلحة 
املعاهــدات وما متليه عليها األخرية مــن التزامات وما تفيده منها مــن حقوق من خالل إصدار 

الترشيعات واللوائح الرضورّية ضمن إطار قانوين حمدد.
ويقصد بالترشيعات واللوائح كّل األعامل القانونّية اّلتي قد تصدر عن الســلطة الترشيعّية أو 
السلطة التنفيذية عىل حد سواء، وتكون ذات صلة بتطبيق اّتفاقّيات جنيف اإلنسانية وبروتوكوليها 

اإلضافيني أو أية معاهدة أو اّتفاقّية من اّتفاقّيات القانون الدويل اإلنساين31. 
ويف هذا السياق قامت فلسطني ويف ظل غياب املجلس الترشيعي باختاذ تدابري ترشيعّية كخطوة 
إجيابّية بغية إنفاذ القانون الدويل اإلنساين بشكل خاص والقانون الدويل العاّم بشكل عاّم، إذ صدر 
عن رئيس دولة فلسطني مراسيم وقرارات بشأن إنفاذ القانون الدويل اإلنساين ومنها: املرسوم رقم 

د. نزار العنبكي، القانون الدويل اإلنساين، دار وائل للنرش والتوزيع، األردن، 2001، ص 420.  31
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2 لسنة 2016 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدويل اإلنساين32، واّلذي ألغى كّل 
ما يتعارض معه من املرســوم الرئايّس رقم 15 لســنة 2003 املتعلق بذات الشأن والقرار بقانون 
رقم 15 لســنة 2015 بشأن استعامل شارات اهلالل والصليب األمحر والبلورة احلمراء ومحايتها، 
وسنشري إىل حمتوامها ونحلله ما اقتضت الرضرة إىل ذلك،  وسيتم إدراجها يف ملحق هذه الدراسة.

)املرســوم الرئايّس رقم 15 لسنة 2003 واملرسوم الرئايّس رقم 2 لسنة 2016( إنشاء اللجنة 
الوطنية للقانون الدويل اإلنساين

إن من أهم اخلطوات اّلتي خطتها دولة فلسطني يف هذا الشأن هو املرسوم الرئايّس واّلذي حيمل 
الرقم 15 لسنة 2003 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدويل اإلنساين والتي يرأسها 
اهلالل األمحر الفلســطيني33، و تعنى بعدد من األهداف، تضمنتها املاّدة الرابعة من املرسوم وهي: 
1 - نرش القانون الدويل اإلنساين وتعزيز الوعي به. 2 - إدراج القانون اإلنساين بربامج التدريس 
باجلامعات واملعاهد. 3 - تعزيز التنفيذ اخلالق ملقاصد وقواعد القانون الدويل اإلنساين والتنسيق 
هلذا الغرض مع اهليئات الوطنية واإلقليمّية والدولية ذات العالقة. 4 - رصد وتوثيق اإلنتهاكات 
ألحكام القانون الدويل اإلنســاين. 5 - تقديم اقرتاحات للجهات املختصة بشأن التطبيق اخلالق 
ألحكام القانون اإلنســاين. 6 - رفع مســتوى اخلربات والقدرات الوطنية لتطبيق القانون الدويل 
اإلنســاين وضامن احرتامــه والتغلب عىل املعوقات اّلتي تعرتض تطبيــق أحكامه ووضع اخلطط 
ة  والربامــج الالزمة هلذا الغرض. 7 - تطوير الترشيعات الوطنية بام ينســجم واملبادئ األساســيّ

للقانون الدويل اإلنساين. 
ومن املالحظ عىل هذا املرسوم أنه كان قد صدر يف ظل غياب اإلنضامم الفلسطيني إىل اّتفاقّيات 
جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيني إذ اســتند املرسوم يف ديباجته عىل توصيات املؤمتر الدويل 
السادس والعرشين للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر عام 201534، واملالحظ أيضًا 

ونرش   .13 ص   ،115 العدد   ،2015/10/11 بتاريخ  الفلسطينية  الوقائع  يف  املذكور  بقانون  القرار  نرش   32
املرسوم الرئايس املذكور يف الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2016/1/24 يف العدد 117، ص 21.

أنظر نص املادة  الثانية من املرسوم.   33
ينص هذا املؤمتر عىل رشوط االعرتاف باجلمعيات الوطنية إلنفاذ القانون الدويل اإلنساين واملنعقد يف جنيف   34

يف دسيمرب / كانون ثان عام 1995.
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أن املرسوم يعزز آلّيات النرش والتطبيق للقانون الدويل اإلنساين وينادي بتعديل الترشيعات الوطنية 
بام ينسجم مع املبادئ األساسّية للقانون الدويل اإلنساين.

وبعد انضامم فلســطني إىل معاهدات القانون الدويل اإلنســاين كام ذكرنا سابقا صدر مرسوم 
جديد عن رئيس دولة فلسطني حيمل الرقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية 
للقانون الدويل اإلنساين يوضح اختصاصات اللجنة بشكل أوسع وينظم عمل اللجنة إداريا وماليا، 
مستندا إىل القانون األســايّس لسنة 2003 وألحكام النظام األسايّس ملنّظمة التحرير الفلسطينية، 
وعطفًا عىل انضامم فلســطني إىل اّتفاقّيات القانون الدويل اإلنساين، بام فيها اّتفاقّيات جنيف األربع 
والربوتوكوالت اإلضافية، وقد جاء يف ديباجته ما يؤكد إيامن فلسطني بأمهّية تعزيز احرتام قواعد 
القانون الدويل اإلنســاين وأعرافه ووضعها موضع التطبيق لضامن توفري احلامية لألشخاص اّلذين 
ال يشاركون أو يتوّقفون عن املشاركة يف األعامل احلربية، وخاّصة املدنيني، وحلامية األعيان املدنية، 
من خالل حظر استعامل أساليب احلرب ووسائلها اّلتي تتناىف مع مبادئ القانون الدويل اإلنساين، 

ونصوصه، حفاظًا عىل الكرامة اإلنسانية خالل النزاعات.
واملالحظ عىل هذا املرسوم، يف مادته األوىل، أّنه قد نّص عىل إنشاء جلنة وطنّية فلسطينّية للقانون 
الدويل اإلنســاين لتحل حمّل اللجنة اّلتي أنشأها مرسوم عام 2003 السابق اذ إن املاّدة السابعة من 

املرسوم اجلديد تلغي كّل ما يتعارض مع أحكامه.
وهذه اللجنة وفقًا للامدة الثانية من املرســوم تكون مرجعًا استشاريًا لدولة فلسطني فيام يتعّلق 
بنرش القانون الدويل اإلنســاين وتطبيقه، ومل تعّد مجعية اهلالل األمحر مرتئسة هلا كام كان يف السابق، 

بل تتشكّل برئاسة وزارة اخلارجية ومن أعضائها يكون مجعية اهلالل األمحر الفلسطيني.
ومن صالحيات هذه اللجنة وفقًا للامدة الثالثة من املرسوم ضامن احرتام مبادئ القانون الدويل 

اإلنساين ونرشها من خالل: 
نرش القانون الدويل اإلنساين وتعزيز الوعي بأحكامه بني خمتلف رشائح املجتمع، من خالل   .1

السعي إلدراجه يف مناهج التدريس يف املدارس واجلامعات واملعاهد.
تقديم التوظيف األمثل للقانون الدويل اإلنساين يف مواجهة انتهاكات اإلحتالل اإلرسائييل،   .2
بام يســاهم يف توفري احلامية للشعب الفلسطيني، وخاّصة املدنيني، ويف اإلرتقاء املستمر يف 
األداء السيايس والقانوين الفلسطيني خدمة للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا ودفاعًا عن حقوقه.
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رصــد انتهاكات أحكام القانون الدويل اإلنســاين وتوثيقها، ورفع توصيات بام يلزم من   .3
خطوات ملواجهتها.

مراجعــة الترشيعات النافــذة ذات العالقة وتقديم االقرتاحــات لتطويرها، وتقديم   .4
مشــاريع قوانني، بام ينسجم وأحكام القانون الدويل اإلنساين ويكفل مواكبة ما يشهده 

من مستجدات وتطّورات.
التنســيق مع اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين واملشــاركة يف املؤمترات اإلقليمية   .5

والدولية للجان الوطنية.
تقديم اقرتاحات للجهات املختصة بشأن تطبيق التدابري التي ينبغي اختاذها بموجب أحكام   .6

القانون الدويل اإلنساين ومتابعة تنفيذها.
العمل مع اجلهات املختصة لضامن محاية شارات الصليب األمحر واهلالل األمحر واحرتامها،   .7
باإلضافة إىل الكرســتالة/ البلورة احلمراء اإلضافية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجعية 

اهلالل األمحر الفلسطيني واجلهات الرسمية األخرى ذات العالقة.
رفع مستوى اخلربات والقدرات لتطبيق القانون الدويل اإلنساين وضامن احرتامه والتغلب   .8
عىل املعوقات اّلتي تعرتض تطبيق أحكامه، ووضع اخلطط والربامج الالزمة هلذا الغرض.
وقد نّص املرسوم يف مادته الرابعة عىل وجوب تعاون اللجنة مع اللجنة الدولية للصليب   

األمحر لتحقيق غاياهتا وأهدافها35. 

قرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 استعامل ومحاية شارات اهلالل والصليب األمحر والبلورة احلمراء.
يف إطار إنفاذ القانون الدويل ونرشه فقد صدر مؤخرًا القرار بقانون رقم 15 لســنة 2015 بشــأن 
اســتعامل ومحاية شــارات اهلالل األمحر والصليب األمحر والبلورة احلمراء عن رئيس دولة فلسطني؛ 
وقد اختص هذا القانون وزارة اخلارجية للقيام عىل تنفيذه، وعّرف الشارة بام ينسجم والقانون الدويل 
اإلنساين يف مادته األوىل بأهّنا إحدى الشارات املعرتف هبا باّتفاقّيات جنيف عام 1949 م، وبروتوكوالهتا 
اإلضافية، وهي شارة اهلالل األمحر والصليب األمحر والبلورة احلمراء، وقد عّرف أيضًا اجلمعية الوطنية 
بأهّنا هيئة خمولة رسمّيًا من احلكومة للقيام بأعامل اإلغاثة اإلنسانية التطوعّية، وتستند يف أعامهلا إىل مبادئ 

أنظر املادرة الرابعة من املرسوم الرئايس رقم 2 لسنة 2016.  35
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احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر وأحكام القانون الدويل اإلنســاين، وتســتخدم إحدى 
الشارات الثالث املعرتف فيها دولّيًا، وهي يف فلسطني مجعية اهلالل األمحر الفلسطيني36.

وبوصفه مرجعًا اســتداللّيًا فقد اعتربت املاّدة الثانية من هذا القانون أحكام اّتفاقّيات جنيف 
األربع املؤرخة يف 12 آب عام 1949 وبروتوكوالهتا اإلضافية بام يف ذلك امللحق األول للربوتوكول 
اإلضايف األول املتعلق بقواعد حتقيق هوية الوحدات الطبّية ووسائل النقل الطبّي، ونظام اجلمعيات 
الوطنية بشأن استعامل شارات الصليب األمحر واهلالل األمحر والبلورة احلمراء وتعديالته مرجعًا 

استدالليًا لتوافقها مع أحكام هذا القرار بقانون. 
ونّصت املاّدة الثالثة عىل أهداف هذا القانون يف تسعة بنود، هي:

محاية شارات الصليب االمحرو اهلالل األمحر والبلورة احلمراء عىل قاعدة بيضاء.  .1
محاية تسمية الصليب األمحر وتسمية اهلالل األمحر.  .2

محاية الشارات املميزة املخصصة لتحقيق هوية الوحدات الطبّية ووسائل النقل الطبّي عىل   .3
النحو املبني يف النظام الصادر بمقتىض أحكام هذا القرار بقانون.

محاية املباين واملنشــآت واملعدات واالجهزة اّلتي تســتخدم الشارة أو التسمية الواردة يف   .4
الفقرات السابقة لتمييزها.

فرض احرتام الشارة لتســهيل مهاّم الطواقم الطبّية بكافة أنواعها والوصول إىل األماكن   .5
بالرسعة املمكنة ودون إعاقة. 

محاية الضحايا.  .6
توفري األمان للطواقم الطبّية.   .7

اإلرتقاء بمستوى املهام الطبّية.   .8
توفري احلامية ملراكز إيواء الضحايا37.   .9

ومن هذا املنطلق فال يقترص دور هذا القانون يف حتقيق أهدافه عىل محاية الشــارات واملعدات 
واملنشآت ووسائل النقل الطبّية فقط، بل يمتّد ليشمل باحلامية ضحايا احلرب وتوفري احلامية ملراكز 

إيوائهم، وكّل ذلك يف زمن احلرب، وبام ينسجم مع قواعد القانون الدويل اإلنساين.

أنظر املادة األوىل والثانية من القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015.  36
أنظر امللحق املادة الثالثه من القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015.  37
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وقد نّص هذا القانون  يف مادته الســابعة عىل حظر إساءة استخدام الشارة وذلك انسجامًا مع 
قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة بحظر الغدر يف أثناء العمليات القتالية.

واملميــز هبذا القانون أنه قد وضع عقوبات تفرض عىل القايض الوطني تطبيقها حال ارتكاب 
جرائم وقت احلرب وعقوبات حال ارتكاهبا وقت الســلم، إذ وردت يف املاّدة الثامنة منه عقوبات 

قد تصل إىل السجن املؤّبد يف بعض األحوال وقت احلرب، وهي:
يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد عىل سنتني، أو بغرامة ال تزيد عىل مائتي دينار أردين أو ما يعادهلا   .1
بالعملة املتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتني، كّل من استعمل عمدا يف وقت احلرب وبدون 
وجه حق شارة الصليب األمحر أو شارة اهلالل األمحر أو شارة البلورة احلمراء أو أية عالمة 

أو شارة مميزة أخرى أو مقّلدة هلا، من شأهنا خلق االلتباس لدى اآلخر.
يعاقب بالسجن املؤّبد كّل من اقرتف أو أمر باقرتاف األعامل يف الفقرة )1( من هذه املادة،   .2
هبدف الغدر للتســبب بوفاة اخلصم أو إحلاق أرضار جسيمة بسالمته البدنية أو الصحية، 
ويقصد بالغدر38 هلذه الغاية استعامل وسائل الغش والتدليس هبدف اخلداع حلث اخلصم 
وحتفيزه عىل االعتقاد بأّن له احلق يف التمتع باحلامية وفقًا لقواعد القانون الدويل اإلنساين39. 
وقد ورد يف املاّدة التاسعة منه عىل عقوبات جلرائم ترتكب وقت السلم، إذ تعاقب الفقرة األوىل 
منها بعقوبة الغرامة املالّية اّلتي ال تزيد عىل مائة دينار أردين كّل من أساء استخدام الشارة من دون 
وجه حق، وتعاقب الفقرة الثانية منها بعقوبة الغرامية املالّية بام ال يقّل عن مخسامئة دينار أردين وال 
يزيــد عىل ألفي دينار أردين، إذا أّدت األفعال املنصــوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املاّدة إىل 
وفاة إنسان أو إحلاق أرضار جسيمة بالسالمة البدنية أو الصحية أو ساعد يف تنفيذ جريمة أخرى40.

وبذلك يكون هذا القرار بالقانون خطوة فاعلة لتطبيق القانون الدويل اإلنساين فيام يتعّلق بحامية 
الشــارات املذكورة وكذلــك الطواقم الطبّية وضحايا احلرب وكذلــك عاقب عىل جريمة الغدر 
املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين بام ينسجم وأحكامه وهذا ما يدلل عىل سعي فلسطني 

وحظر الغدر جاء ألول مرة يف إعالن سان بيرتسبورغ لسنة 1868 بدافع أن »تقدم احلضارة جيب أي يؤدي   38
إىل التخفيف قدر اإلمكان من ويالت احلرب« باعتامد مبدأي الرضورة العسكرية  واملعاملة اإلنسانية.

أنظر املادة السابعة والثامنة من القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015.  39
أنظر املادة التاسعة من القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015.  40
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وبخطى حثيثة عىل إدماج القانون الدويل اإلنساين يف ترشيعاته الداخلّية، وخاّصة بعد توقيع فلسطني 
مؤخرًا عىل اّتفاقّياته ورغم غياب آلّيات اإلدماج كام مر ذكره سابقًا.

وبام أننا حتدثنا عن اجلانب الترشيعي الشــحيح الصادر من السلطة الفلسطينية من أجل تطبيق 
القانون الدويل اإلنساين وإنفاذه وطنيًا، ال بد أن نشري أيضًا إىل التدابري القضائّية اّلتي تتخذها الدول 
األطراف يف معاهدات القانون الدويل اإلنســاين والتي تعّد نوعــاً من إلتزام الدول بإنفاذ القانون 
الدويل اإلنســاين وكفالة احرتام قواعده، وتأيت التدابري القضائّيــة داخل الدولة بعد اختاذ التدابري 
، فيقع عىل عاتق الدول معاقبة منتهكي  الترشيعّية الالزمة لدمج القانون الدويل اإلنســاين داخلّيــاً
أحكام هذا القانون ومالحقة كّل من يرتكب جريمة تعّد انتهاكًا جســياًم الّتفاقّيات القانون الدويل 
اإلنســاين وحماكمته أمام حماكمها الوطنية أوتسليمه إىل حمكمة دولة أخرى وفق ما ورد باّتفاقّيات 

جنيف ملحاكمته كمجرم حرب41. 
ولكّن فلسطني بصفتها دولة حديثة العهد يف اإلنضامم إىل معاهدات جنيف اإلنسانية وبروتوكوهلا 
األول، ولألســباب اّلتي مر ذكرها؛ مل تتخذ مجيع اإلجــراءات الترشيعّية لتضمني القانون الدويل 
اإلنساين يف منظومة ترشيعاهتا الداخلّية، فمثاًل يصعب عىل القايض اجلزائي وفقًا ملبدأ رشعية اجلرائم 
والعقوبات أن يطبق عقوبات عىل جرائم مل يرد بشــأهنا نّص فيلتزم هبذا املبدأ لتعلقه بالنظام العاّم، 
لذا فإّن كثريًا من انتهاكات القانون الدويل اإلنساين كاجلرائم ستكون حمل نظر لعدم وجود نصوص 
حمددة يتّم استقاؤها من املعاهدات الدولية اخلاّصة بالقانون الدويل اإلنساين، ولكي توفر فلسطني 
املناخ املناسب لتطبيق هذا القانون بالشأن اجلنائي، فعليها إعادة النظر يف ترشيعاهتا اجلزائية لتضمن 
قواعد مصدرها من املعاهدات اّلتي التزمت هبا، وما ذكرناه يقوي دور فلســطني بصفتها دولة يف 

جمال التعاون القضائي الدويل كتقديم املساعدة القضائّية وتسليم املجرمني للعدالة.
وبالرجوع إىل الربوتكــول اإلضاّف األول اّلذي انضمت اليه فلســطني وبخاّصة نّص املاّدة 
1/88 منه نجدها تنّص عىل التزام األطراف السامية املتعاقدة بتقديم كّل منها لآلخر أكرب قسط من 
املعاونة فيام يتعّلق باإلجراءات اجلنائّية اّلتي تتخذ بشأن اإلنتهاكات اجلسيمة ألحكام االّتفاقّيات أو 
الربوتوكول، وذلك كتقديم املساعدة املتبادلة يف جمال اإلجراءات اجلنائّية اّلتي جتري خارج البالد 

الربوتوكول  58 من  واملادة   »146 ،129  ،50 اتفاقيات جنيف »49،  املشرتكة من  املواد  أنظر نصوص   41
اإلضايف األول.
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وتنفيذ األحكام األجنبّية، وبذلك تكون من طبيعة اجلرائم املرتكبة انتهاكا ألحكام القانون الدويل 
اإلنساين أهنا عابرة للحدود وتستدعي تعاونًا قضائيًا من الدول.

ونالحظ أن اإللتزام بالتعاون يف جمال تسليم املجرمني قد تضمنته املاّدة 2/88 من الربوتوكول 
اإلضايف األول، والتي تتحدث رصاحة عىل واجب األطراف الســامية املتعاقدة يف شؤون تسليم 
املجرمني، ويتضمن هذا الواجب إلتزام الدول بأّن توىل طلبات تسليم املجرمني العناية الالزمة إذا 
كانت مقدمة من طرف دولة هلا مصلحة قانونّية ثابتة ملحاكمتهم رشيطة اســتبعاد الرشوط الواردة 

يف قانون الدولة املقدم إليها طلب التسليم42.
ويقــع عىل عاتق فلســطني تنفيذ هذه املبادئ التــي ذكرناها أعاله تطبيقــا الّتفاقّيات جنيف 
وبروتوكوليهــا والتي تعّد واجبة النفاذ ذاتيًا، دونام حاجة إىل ترشيع خاّص بذلك ويف هذا اإلطار 
فقد جاء انضامم فلســطني إىل الرشطة الدولية »اإلنرتبول« خطوة جيدة يف هذا اإلطار، ويأيت هذا 
اإلنضامم أيضًا خطوة الحقة عىل إنضامم فلســطني للمحكمة اجلنائّية الدولية، وعىل الرغم من أن 
ة بتبادل املجرمني اجلنائّيني عىل مستوى اجلرائم العادية  منّظمة اإلنرتبول تعنى بالدرجة األساســيّ
إاّل أهنا يف الوقت ذاته أداة تنفيذية لتســليم املجرمني للعدالة اجلنائّية الدولية ومنهم مرتكبو جرائم 
احلرب وتستفيد فلسطني أيضًا من نظام تبادل املعلومات مع اإلنرتبول يف جمال مكافحة اجلريمة عرب 
احلدود وجرائم اإلرهاب وإذا كان اإلنرتبول يفيد كام قلنا يف جمال مالحقة املجرمني وتســليمهم، 
إاّل أنه وبصفته أداة تنفيذية للمحكمة اجلنائّية الدولية سيقوم بمالحقة جمرمي احلرب اإلرسائيلني 

إذا ما تقدمت فلسطني بشكوى أمام هذه املحكمة.
وبام أن الفلســطينني أدركوا األمهّية العميقة للقانون الدويل اإلنساين لقضيتهم، ملا له من أمهّية 
ام يف احلفاظ عىل حقوق املدنيني نظرًا خلضوعهم لإلحتالل العسكري  عىل مجيع األصعدة، ال ســيّ
وللحصــول عىل تأييد الرأي العــام الدويل ولفت النظر حول هذه القضيــة، وبمراجعة القوانني 
ا يف أحكام القانون الدويل اإلنساين وقواعده؛  والترشيعات الوطنية الفلسطينية، نرى أن هناك شحًّ

يف  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  القضائي  للتعاون  العربية  الرياض  اتفاقية  إىل  منضمة  فلسطني  بأن  علاًم   42
1985/10/30 ورغم أن هذه االتفاقية تقترص عىل الدول العربية إال أهنا أول اتفاقية تنضم إليها فلسطني 
يف جمال التعاون القضائي دون أن تتعارض رشوطها مع ما التزمت به الدول األطراف بموجب االتفاقيات 

الدولية بالشأن انظر املادة 25 من هذه االتفاقية.
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فنرى مثال أّن للطفل يف قانون الطفل رقم 7 لسنة 2004 يف مجيع األوقات والظروف أولوّية التمتع 
باحلامية والرعاية واإلغاثة كام ألزمت هذه املاّدة الدولة احلفاظ عىل حياة األطفال ومجيع حقوقهم يف 
حاالت الطوارئ والكوارث والنزاعات املسّلحة، واخّتاذ التدابري املناسبة ملالحقة كّل من يرتكب 
بحق األطفال جريمة من جرائم احلرب أو جرائم ضّد اإلنســانية، وكذلك نّصت املاّدة 4643 من 
ذات القانون حظر استخدام األطفال يف األعامل العسكرّية أو النزاعات املسّلحة، وألزمت الدولة 
اخّتاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لضامن ذلك، كام أوجبت الدولة اخّتاذ التدابري املناســبة للتأهيل 

البدين والنفيس، وإعادة اإلندماج اإلجتامعي للضحايا املنكوبني نتيجة النزاع املسلح.
وكان لتوقيــع املنّظمة عىل الوثيقة اخلتامية للمؤمتــر الدبلومايس الدويل، املعني بتعزيز القانون 
الــدويل وتطويره يف العام 1977؛ كان له األثر يف تبّني قانون العقوبات الثوري الفلســطيني عام 
1979 واّلــذي حيوي عىل أحــكام غاية يف العمق، والتي نادت هبــا اّتفاقّيات جنيف عام 1949 
وبروتوكوالها اإلضافيان، ومن املواّد اهلاّمة اّلتي نّص عليها القانون املشار إليه والتي تتعّلق بالقانون 
الدويل اإلنساين املاّدة 157 منه عىل أنه »يعاقب باألشغال الشاقة كّل من أقدم عىل رسقة جثة ميت أو 
جريح أو مريض، حتى لو كان من األعداء يف منطقة األعامل العسكرّية، وكذلك نّصت املاّدة 158 
من القانون نفسه عىل أنه »يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كّل من أوقع بشخص جريح أو مريض 
ال يقوى عىل الدفاع عن نفســه، عمال من أعامل العنف«. وعىل الرغم من أن املحاكم العســكرّية 
الفلسطينية مل يسجل هلا النظر يف مثل هذه القضايا إاّل أن هذه املواّد تـأيت انسجامًا مع أهّم القواعد 

اّلتي أرساها القانون الدويل اإلنساين.
كام أن  املــاّدة الثامنة من الفصل الثالث من القانون األخري عاجلت موضوع أرسى احلرب، حني 
نّصــت عىل أن من بني اّلذين خيضعون هلذا القانون هــم أرسى احلرب، من دون إعطاء أي تفاصيل 
أخرى، ويأيت إخضاع منّظمة التحرير الفلسطينية أرسى احلرب إىل قانوهنا العسكري انسجاما مع املاّدة 
82 و84 من اّتفاقّية جنيف الثالثة بشأن معاملة أرسى احلرب املؤّرخة يف 12 آب/ أغسطس 1949، 
وقد جاء نّص املاّدة 82 من االّتفاقّية كام ييل: »خيضع أرسى احلرب للقوانني واللوائح واألوامر 
السارية يف القوات املسّلحة بالدولة احلاجزة، وللدولة احلاجزة أن تتخذ إجراءات قضائّية أو تأديبّية 

أنظر املادة 46 من قانون الطفل رقم 7 لسنة 2004.  43
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إزاء أي أسري حرب يقرتف خمالفة هلذه القوانني أو اللوائح أو األوامر، عىل أنه ال يسمح بأي مالحقة 
قضائّية أو عقوبة ختالف أحكام هذا الفصل44«.

وأّما بالنسبة للقانون األسايس الفلسطيني املعّدل لسنة 2003 وقانون العقوبات األردين ساري 
املفعول يف األرايض الفلســطينية رقم 16 لسنة 1960، فلم يتطرقا البّتة إىل أّي من قواعد القانون 

الدويل اإلنساين يف نصوصها. 
ويف ضوء مــا تّم عرضه من ترشيعات فلســطينّية هلا عالقة بالقانون اإلنســاين يتبنّي أن هذه 
الترشيعات بقيت حمدودة عىل الرغم من حمأواًلت بعض اجلهات غري احلكومّية توسيع نطاق هذه 
الترشيعات. وعىل الرغم من أن حوادث االقتتال املسلح الداخيّل يف األرايض الفلسطينية بني بعض 
التشكيالت العسكرّية الفلسطينية بقيت حمدودة وحمصورة حتى اآلن ومل تتطّور وتتوسع إىل مستوى 
حرب أهلية إاّل أن هذه مؤرشات إىل اخلطورة اّلتي قد تؤول إليها األوضاع اإلنســانية يف األرايض 

الفلسطينية املحتّلة يف حال تفاقم هذا النزاع. 
وقد أظهرت هذه احلوادث عدم التقيد بقواعد القانون الدويل اإلنســاين وأحكامه السارية يف 
أثناء النزاعات املســّلحة الداخلّية، وقد جتىل ذلك يف اإلستهداف املتعمد للممتلكات عىل نحو ال 
تقتضيه رضورات قتالّية، ويف عمليات قتل أشــخاص غري مشاركني مبارشة يف القتال واإلعتداء 
عىل حرمة املستشــفيات، وإعاقة حركة سيارات اإلسعاف، وإطالق النار العشوائي مّما أوقع عددًا 

من الضحايا يف صفوف املدنيني. 
 ومن هنا نقول: إن عىل القيادة الفلسطينية واملؤسسات األهلية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان 
واللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعية اهلالل األمحر الفلسطيني ومجيع اجلهات ذات اإلختصاص، 
العمل عىل توعية أبناء الشعب الفلسطيني كافة وبخاّصة أفراد األجهزة األمنية واملليشيات املسّلحة 
التابعة للفصائل الفلســطينية والصحفيني واإلعالمني والسياسيني والعاملني يف املجال الصحي 
وطالب املدارس واجلامعات وغريهم، بقواعد القانون الدويل اإلنساين وأحكامه وتطوير الربامج 
واملشــاريع ذات العالقة والعمل عىل دراسة مشــاريع القوانني الفلسطينية ذات الصلة للبحث يف 

إمكانية إدخال قواعد القانون الدويل اإلنساين وأحكامه فيه.

أنظر املواد )8، 157، 158( من لقانون الثوري الفلسطيني ساري املفعول لسنة 1979.  44
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2.3: منح القضاء الوطني اإلختصاص العاملي.
إن اإلختصــاص العاملي يعطي املحاكم الوطنية حّق التصدي لالنتهاكات اّلتي ترتكب خالفا 
للقانون الدويل اإلنســاين وحماكمة مرتكبيهــا يف أي مكان يقبض عليهم فيهــا، بغض النظر عن 
جنســيتهم، سواء أكانوا مدنني أم عســكريني وذلك كّله يتّم بتكريسه مبدأ يف الترشيعات اجلنائّية 
الوطنية، وقد  وردت اإلشارة إىل هذا املبدأ يف املواّد »49، 50، 125، 146« من اّتفاقّيات جنيف 
األربع والتــي تتطابق يف نصها، كاآليت: » تتعهد األطراف الســامية املتعاقدة بأّن تتخذ أي إجراء 
ترشيعــي بلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة عىل األشــخاص اّلذين يقرتفون أو يأمرون باقرتاف 
إحدى املخالفات اجلسيمة هلذه االّتفاقّيات، واملبينة يف املاّدة التالّية يلتزم كّل طرف متعاقد بمالحقة 
املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات اجلسيمة أو باألمر باقرتافها، بتقديمهم إىل املحاكمة، أيًا كانت 
جنسيتهم، وله أيضًا، إذا فضل ذلك وطبقًا ألحكام ترشيعه، أن يسلمهم إىل طرف متعاقد معني آخر 

ملحاكمتهم ما دامت تتوّفر لدى الطرف املذكور أدلة اهّتام كافية ضّد هؤالء األشخاص.
وينتفــع املتهمــون يف مجيع األحوال بضامنــات للمحاكمة والدفاع احلــر ال تقل مالئمة عن 
الضامنات املنصوص عليها باملاّدة 10545 من اّتفاقّية جنيف بشــأن معاملة أرسى احلرب املؤرخة 

يف 12 أغسطس 1949. 
إذن فهــذه النصوص تعــّد ضامنًا إلحقاق العدالة ضمن القانون الدويل اإلنســاين، فهي تلزم 
األطــراف باختاذ مجيع اإلجراءات الترشيعّية والقضائّية التي من شــأهنا أن تعطي القضاء الوطني 
صالحية النظر يف اجلرائم اّلتي ترتكب انتهاكًا للقانون الدويل اإلنساين، كجرائم احلرب واإلبادة، 
وينبغي للدول حّتى حتّقق هذه الغاية أن توائم ترشيعاهتا مع اّتفاقّيات القانون الدويل اإلنساين وباقي 
االّتفاقّيات ذات الصلة حرصًا عىل حتقق املطلوب وعقاب املجرمني ومجيع اإلنتهاكات اجلســيمة، 
ولقد الحظنا أن فلسطني ما زالت تسعى إىل جعل قوانينها العقابية متناغمة مع اإلّتفاقّيات الدولية 
اإلنســانية كام ذكرنا يف قانون العقوبات الثوري، إاّل أن قانــون العقوبات النافذ يف الضفة الغربية 
رقم 16 لسنة 1960 واّلذي صدر يف احلقبة األردنية مل يرد به نصوص تتوافق مع اّتفاقّيات جنيف 
وغريها، إاّل أنه يقع عىل عاتق فلسطني تعديل هذا القانون؛ ليكون منسجاًم مع ما التزمت به حديثا 

أنظر املادة )105( من اتفاقية جنيف اخلاصة بشأن معاملة ارسى احلرب املؤرخة يف 12 أغسطس 1949.  45
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بموجب اّتفاقّيات جنيف، وبات ملرشوع قانون العقوبات46 رضروة ملحة بأّن يرى  النور؛ ليكون 
قانونا موّحدًا للضفة الغربية وغزة إذ إن القانون النافذ يف غزة حتى اآلن هو قانون العقوبات رقم 
74 لســنة 1936، واّلذي صدر إّبان االنتداب الربيطاين عىل فلسطني وخيلو األخري، أيضًا، وفقًا 
للمنطق اّلذي صدر به يف ظل اإلنتداب الربيطاين، من اإلشارة إىل القانون الدويل وكونه قد صدر 

قبل إبرام اّتفاقّيات جنيف األربع.
ومل نلحظ يف إطار دراســتنا هذه تسجيل أي واقعة قضائّية فلسطينّية ملحاكمة منتهكي القانون 
الدويل اإلنساين، خاّصة اجلرائم اّلتي ارتكبتها إرسائيل بوصفها دولة إحتالل منذ نشأهتا حتى آخر 
جرائمها يف حرهبا عىل غزة يف عام 2014، والتي مل تراع فيها أبسط قواعد القانون الدويل اإلنساين47، 
وخاّصة اّتفاقّية جنيف الرابعة مع مراعاة إمكانية حماكمة جمرمي احلرب اإلرسائيلّيني أمام املحكمة 
اجلنائّية الدولية بحكم انضامم فلسطني إىل ميثاق روما األسايس كام مّر معنا سابقًا، إاّل أن ذلك كله 
ال يمنع من مالحقة جمرمي احلرب اإلرسائيلّيني أمام املحاكم الفلســطينية إذا تسنى ذلك األمر من 
خالل ترشيعات واضحة كام أسلفنا وهذا األمر ال ينفي حق إرسائيل يف حماكمة جمرمي احلرب أمام 

خيلو مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني عام 2003 من اإلشارة إىل القانون الدويل اإلنساين وال يوجد به   46
84 منه التي أشارت إشارة غري مقصودة إىل املعاهدات  نصوص متوائمة مع اتفاقيات جنيف ما خال املادة 
واألعراف  االتفاقيات  بموجب  املقرة  باحلقوق  اإلخالل  عدم  مع   « اإلرهاب:  تعرف  وهي  بقوهلا  الدولية 
إىل  ترمي  التي  اإلجرامية  االعتداءات  مجيع  الفصل  هذا  أحكام  تطبيق  يف  اإلرهابية  باألعامل  يقصد  الدولية 
إجياد حالة حالة ذعر عام أو تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر وترويع اآلمنني ويلجأ إليها اجلاين تنفيذا 
ملرشوع إجرامي فردي أو مجاعي وترتكب باستخدام القوة أو العنف أو التهديد وبوسائل من شأهنا أن حتدث 
اجلرثومية.«  أو  الوبائية  والعوامل  املحرقة  أو  السامة  واملنتجات  امللتهبة  واملواد  املتفجرة  كاملواد  عاما  خطرا 
وهذا النص يتحدث عن إجرام فردي خاص وليس جريمة تتعلق بالقانون الدويل اإلنساين إال أن النص أشار 
العمليات  الدول حال حدوث  إلتزامات عىل  تعطي حقوقا وترتب  التي  الدولية  االتفاقيات واألعراف  إىل 
اإلرهابية يف اطار دويل.                                                                                                                                                               

املدنني وقت  بشأن محاية األشخاص  الرابعة  اتفاقية جنيف  اعتامد وتوقيع  تم  قد   1951 العام  بأنه ويف  علاًم   47
احلرب وطبقت من قبل إرسائيل وذلك يف بداية إحتالهلا للضفة الغربية وغزة عام 1967 وذلك من خالل 
العسكرية  عام  املحاكم  إنشاء  3 بشأن  العسكري رقم  البالغ  35 من  املادة  انظر  أوامر عسكرية وبالغات، 
1967 إال أن إرسائيل تراجعت عن تطبيق االتفاقية وذلك  بحجة اختلقها أساتذة القانون الدويل اإلنساين 
اإلرسائيلّيون وعىل رأسهم هيودا بلوم بمقولة إن إرسائيل ليست دولة إحتالل بل إهنا انتزعت إقليام كان بيد 
سلطة غري رشعية ويقصد األردن، للمزيد من اإلطالع انظر. نزار أيوب، القانون الدويل اإلنساين، والقانون 

الدويل حلقوق االنسان، منشورات اهليئة املستقلة حلقوق املواطن، املرجع السابق ص من 48 وحتى 52. 
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حماكمها الوطنية يف حال انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنســاين من الفلسطينني، إذا صدق عليهم 
صفة املحاربني وفقًا الّتفاقّيات جنيف، إذ مل تشــرتط اّتفاقّيات جنيف كام مر معنا إنضامم أي دولة 

هلا حتى تكون نافذة بحقها وذلك للصفة اّلتي تتمتع هبا كوهنا اّتفاقّيات شارعة.
وبنــاء عىل القاعدة 157 وفق تصنيف اللجنة الدولية للصليب األمحر اخلاّصة بالقانون الدويل 
العريف، فإّن للدول احلق يف أن ختول حماكمها الوطنية صالحية اإلختصاص العاملي للنظر يف جرائم 
احلرب إذ إن هذا املبدأ، كام قلنا، خيول حماكم الدول الوطنية صالحية اإلختصاص العاملي للنظر يف 
جرائم احلرب وال ينقص هذا املبدأ أي واجب من واجبات الدول املستقاة من اّتفاقّيات جنيف48، 
التي تنّص عىل اإلختصاص العاملي بشأن جرائم احلرب واملسامة بـ »اإلنتهاكات اجلسيمة«49، ومن 
واجب الدول تضمينها يف ترشيعاهتا الوطنية، وقد قامت دول عّدة بتنفيذ هذا الواجب يف ترشيعاهتا، 
ومل تفعل فلسطني ذلك بعد، وقد حوكم عدد من املتهمني بارتكاب جرائم حرب الرتكاهبم اتنهاكات 

جسيمة عىل أساس اإلختصاص العاملي50.
وال تقترص صالحية اإلختصاص العاملي للمحاكم الوطنية عىل تطبيق القانون الدويل اإلنساين 
املتعلق بجرائم احلرب من دول أخرى يف النزاعات املسّلحة الدولية وغري الدولية، بل من باب أوىل 
أن يشمل اختصاصها عىل جمرمي احلرب من محلة جنسيتها، وهذا ما رسخه املبدأ 158 واّلذي ُيقرأ 
مع املبدأ السابق51 تكريسًا الّتفاقّيات جنيف، والتي تطالب الدول التحقيق يف جرائم احلرب وحماكمة 
املشــتبه فيهم وفقًا لترشيعاهتا الوطنية، ويف فلسطني مل تسجل ممارسة من هذا النوع ومل يتّم حماكمة 
جمرمي حرب لدهيا، ومن اجلدير بالذكر أن ازدواج اجلنسية لسكان فلسطني واّلذين حيملون اهلوية 
اإلرسائيلية يثري مشكلة يف اختصاص املحاكم الفلسطينية عىل مالحقة مرتكبي اجلرائم الفلسطينيني 

أنظر اتفاقية جنيف األوىل: املادة 149، والثانية، املادة: 50، والثالثة، املادة 129، والرابعة، 146: والربوتوكول   48
اإلضايف األول، املادة 85 (1). 

مل ترتك اتفاقيات جنيف األربع تعريف اإلنتهاكات اجلسيمة للفقه والتي أعطت أمثلة عىل هذه اإلنتهاكات عىل   49
سبيل املثال إال أهنا مل تضع معيارا لذلك األمر الذي يعود تقديره إىل الفقه والقضاء يف نظرنا، انظر املادة 50 
من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة 51 من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة 131 من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة 

(147( من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 11 من الربوتوكول اإلضايف األول. 
أنظر يف ذلك، جون - ماري هنكرس و لويز دوزوالد-بك، القانون الدويل العريف،  ص 527 وما تالها.  50

جون-ماري هنكرس و لويز دوزوالد-بك، القانون الدويل العريف، املرجع السابق، 530.  51
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من محلة هذه اجلنسية بشكل عام أي اجلرائم اجلنائّية وذلك وفقًا ملا التزمت به فلسطني وفق اّتفاقّية 
أوســلو، ولقد ســجلت واقعة قضائّية واحدة52 تبني عدم إلتزام فلسطني ببنود اّتفاقّية أوسلو هبذا 
الشــأن، وعىل صعيد اّتفاقّيات جنيف فإّن هذا اإللتزام امللقى عىل عاتق فلسطني ال يتعارض معها 
إاّل يف حال ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جســيمة للقانون الدويل اإلنســاين، فإّن اختصاص 
املحاكم الفلســطينية يف نظرنا ينعقد وفقًا للقاعدة السابقة والتي حتدثت عن اإلختصاص العاملي 

للمحاكم الوطنية كام ذكرنا.

4: آلّيات نرش قواعد القانون الدويل اإلنساين
القاعــدة يف مجيع النظم القانونّيــة الداخلّية أنه ال عذر ألحد يف اجلهل بالقانون، وبام أن اجلهل 
بقواعد القانون الدويل اإلنساين أشد خطورة من اجلهل بأي فرع من فروع القانون األخرى، ملا يرتّتب 
عىل اجلهل هبا وعدم تطبيقها إىل انتهاك صارخ ومعاناة إنسانّية وخسائر باألرواح واملمتلكات كان 
يمكن تفادهيا لو تّم نرش العلم واملعرفة بقواعد هذا القانون، وقد جاء هذا املبحث بمطالبه الثالثة 
للحديث عن آلّيات نرش القانون الدويل اإلنساين، وبيان األساس القانويّن لعملية النرش واألوساط 

املستهدفة واجلهات املسامهة يف النرش.

1.4: األساس القانويّن لعملية نرش القانون الدويل اإلنساين:
إن اجلهــل بأحكام القانون الدويل اإلنســاين هو من األمور اّلتي تفنى هبا الدول والشــعوب 
وطريق حمتومة نحو هالكها، فاجلهل بأحكام األخري يقودنا إىل انتهاكات جسيمة ومعاناة إنسانّية، 
ويغدو الضحايا غري قادرين عىل أن يتمســكوا بحقوقهم التي أقرهتا املواثيق الدولية مجعاء، فإن مل 
يكن لدهيم الدراية بقواعد القانون الدويل اإلنســاين فلن يتسنى هلم املطالبة بحقوقهم أو الترصف 

القانويّن يف حالة أي انتهاك يتعرضون هلا.

  2014/885 رقم  جنني  جزاء  صلح  حمكمة  حكم  املقتفي،  الفلسطيني  والترشيع  القضاء  منظومة  أنظر   52
التي جتاوزهتا  املؤقتة  املرحلة  اتفاقية أوسلو الغية بحكم  باعتبار  2015/1/11 والقايض  بتاريخ  والصادر 
وهي الفرتة اإلنتقالية ملدة 5 سنوات أي أن االتفاقية انتهى العمل هبا بميض هذه املدة األمر الذي ننتقده إذ 
إن اتفاقية أوسلو مل تنص رصاحة عىل الغائها بميض هذه املدة إذ إن الفرتة اإلنتقالية ما هي إال إلتزام ينتج عن 
املفاوضات وبمراجعة املادة 17 (1( من االتفاقية نجدها تنص عىل »يدخل اتفاق املبادئ هذا حيز التنفيذ بعد 

شهر واحد من تنفيذه« ومل يرد نص باإللغاء الذايت لالتفاقية. 
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ولضامن احلصول عىل حقوقهم ال بّد أن يتّم نرش قواعده بشــكل واسع، وتأكيدًا لذلك نّصت 
اّتفاقّيــات جنيف األربع عام 1949 يف املواّد املشــرتكة )أرقــام 47، 48، 127، 144( عىل »أن 
تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأّن تنرش نّص هذه اإلّتفاقّيات عىل أوسع نطاق ممكن يف بلداهنا، 
يف وقت الســلم كام يف وقت احلرب، وتتعهد بصفة خاّصة بإدراج دراســتها ضمن برامج التعليم 
العســكري، واملدين إذا أمكن، بحيث تصبح املبادئ اّلتي تتضمنها معروفة جلميع السكان، وعىل 

األخص للقوات املسّلحة، وأفراد اخلدمات الطبّية والدينية«.
ونّص الربوتوكول اإلضايف األول الّتفاقّيات جنيف املشار إليها عام 1977 عىل ذات اإللتزام، 
حني نّصت الفقرة األوىل من املاّدة )83( منه عىل أنه »تتعهد األطراف الســامية املتعاقدة بالقيام يف 
زمن السلم وكذلك أثناء النزاع املسلح بنرش نصوص االّتفاقّيات ونّص هذا امللحق »الربوتوكول« 
عىل أوسع نطاق ممكن يف بالدها، وبإدراج دراستها بصفة خاّصة ضمن التعليم العسكري، وتشجيع 
السكان املدنيني عىل دراستها حتى تصبح هذه املواثيق معروفة للقوات املسّلحة وللسكان املدنيني« 
وهذا ما أشــارت إليه املاّدة 80 من ذات الربوتكــول53، واملاّدة 19 من الربوتكول اإلضايف الثاين 

»ينرش الربوتكول عىل أوسع نطاق«54.
كــام  دعت اجلمعيــة العاّمة لألمم املّتحدة مرارًا عىل رضورة هنــوض الدولة بالتزاماهتا 
بنرش قواعد القانون الدويل اإلنساين يف زمن النزاعات املسّلحة، وكان هناك دور ال يستهان 
بــه للصليب األمحر واهلالل األمحر يف نرش القانون الدويل اإلنســاين وطالبت الدول بتنفيذ 

إلتزاماهتا يف هذا املجال.
وبذلك يتضح لنا بجالء أن ما تّم عرضه أعاله هو األساس القانويّن لعملية نرش القانون الدويل 
اإلنساين، والتعريف به واّلذي يعد من أهّم اآللّيات اّلتي نّصت عليها اإلّتفاقّيات الدولية وأكدهتا 
جمموعة من القرارات الدولية، هبدف الوقاية من وقوع اإلنتهاكات اجلســيمة وللوصول إىل حتقيق 

التطبيق األمثل ألحكام القانون الدويل اإلنساين عىل األصعدة الوطنية.

راجع املادة 80 واملادة 83 الفرة األوىل من الربوتكول اإلضايف األول لسنة 1977.  53
راجع املادة 19 من الربوتكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف  لسنة 1977.  54
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2.4: األوساط املستهدفة من النرش

1: السكان املدنيون:
أثبتت الدراســات واإلحصائيــات أن النزاعات املســّلحة واحلروب املعارصة تســتهدف   
املدنيني بشــكل متعمد يف كثري من األحيان ويكون اإلعتداء عليهم عنرصًا من عنارص احلرب 
واسرتاتيجياهتا، وأّن مجيع أشكال العنف اّلتي تتخذها النزاعات املسّلحة واستعامل األسلحة 

املتطّورة كّل ذلك يزيد من أعداد املدنيني الضحايا، وخاّصة األطفال والنساء55.

وتعترب عملية نرش القانون الدويل اإلنساين بني السكان املدنيني هاّمة جدًا ورضورّية، فلم   
يعد دور املدين كام كان عليه يف الســابق بل تداخلت اإلختصاصات العسكرّية واملدنية، 
فاملدين له دور يف النزاعات املسّلحة، وقد يكون حماربًا وبخاّصة يف تلك النزاعات الداخلّية 
كحركات التمرد ضّد السلطات احلاكمة، فاملدين له الدور اإلعتيادي بوصفه أبرز ضحايا 
النزاعات املســّلحة، كام وتتزايد معاناة هؤالء الضحايا خاّصــة إذا جتاوزت العمليات 
العســكرّية حدود جبهة القتال، أو بسبب اهلجامت العشوائية وحترش القوات املتحاربة 
هبم، وتعرضهم لإلعتقاالت واملضايقات مّما يضطرهم للنزوح هربًا من تلك التعديات 

ويفقدون إمكانية الوصول إىل مصادر التموين واإلغاثة. 

إن القانون الدويل اإلنســاين يتضمن جمموعة من القواعد املطبقة عىل إجراءات تسيري األعامل   
العدائّيــة، فاملاّدة 54 من الربتوكول اإلضايف األول إلتفاقيات جنيف حتظر »جتويع الســكان 
املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب«، وبناء عىل الفقرة )2( من هذه من املادة، »حيظر مهامجة 
أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواّد اّلتي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني ومثاهلا املواّد 
الغذائية واملناطق الزراعية اّلتي تنتجها واملحاصيل واملاشــية ومرافق مياه الرشب وشــبكاهتا 
وأشــغال الري، إذا حتدد القصد من ذلك يف منعها عن الســكان املدنــني أو اخلصم لقيمتها 
احليويــة، مهام كان الباعث ســواء كان بقصد جتويع املدنيــني أو حلملهم عىل النزوح أو ألي 
باعث آخر«56. وكذلك تشــمل فئة املدنيني عىل األطفال، وتشري اإلحصائيات أنه قتل حوايل 

الدكتور فضيل طالفحة. جامعة اإلرساء-األردن.بحث بعنوان حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوين-  55
املؤمتر الدويل-اكتوبر2010.

30-04-1995 مقال، املجلة الدولية للصليب األمحر، العدد 305.  56
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مليونــا طفل وأصيب 6 ماليني آخرين، يف حني رشد 12 مليون طفل وذلك يف العقد األخري 
من القرن العرشين57.

2.  نرش القانون الدويل اإلنساين بني القوات املسّلحة:
نظرًا للدور احلساس ألفراد القوات املسّلحة أو للطالب اّلذين ما زالوا يف التدريب والتأهيل   
والدراســة يف الكليات العســكرّية، وأولئك اّلذين يناط هبم حتديد مصري ضحايا النزاعات 
املســّلحة وبام أهنم خماطبون بقواعد القانون الدويل اإلنساين، فقد أصبحت احلاجة ملحة إىل 
ترسيخ مفاهيم القانون األخري لدهيم، وإظهار أمهيته يف أذهان أفراد القوات املسّلحة وضباطها. 

حة بتدريس مبادئ القانون الدويل اإلنســاين يف الكليات  وبناءًا عىل ذلك تقوم القوات املســلّ  
العسكرّية ويتم النرش بشكل يتناسق مع كّل دولة ومتطلباهتا وأسلوهبا اّلتي تراه. 

3.4: اجلهات املسامهة يف نرش القانون الدويل اإلنساين:

1.   املستشارون القانونيّون:
نظام املستشــارون القانونّيون يف القوات املسّلحة هو من األنظمة احلديثة نسبيًا، وبام أّنه تّم النّص   
عليه وألول مرة يف املاّدة 82 من الربوتكول اإلضايف األول، اّلتي تنّص عىل ما ييل:«تعمل األطراف 
الســامية املتعاقدة دوما وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع املسلح عىل تأمني املستشارين القانونينّي 
عند االقتضاء، لتقديم املشورة للقادة العسكريني عىل املستوى املناسب بشأن تطبيق اّتفاقّيات هذا 

الربوتكول، وبشأن التعليامت املناسبة اّلتي تعطي للقوات املسّلحة  فيام يتعّلق هبذا املوضوع«.

وبام أن السويد هي الدولة اّلتي كانت سباقة يف تطبيق هذا النظام عىل النحو املحدد يف املاّدة 82،  وحذت   
حذوهــا غالبية الدول يف املجتمع الدويل، ومن ضمنها فلســطني اّلتي حتتضن بني أجهزهتا وأذرعها 
األمنية عددًا من املستشــارين القانونينّي محلة شهادة احلقوق من اجلامعات الفلسطينية، وغريها من 
اجلامعــات املعرتف هبا، وبام أن أوىل مهامهم إبداء وجهات نظرهم حول االّتفاقّيات اّلتي وقعتها أو 
ستوقعها السلطة الفلسطينية، باإلضافة إىل إعطاء دورات وحمارضات حول القانون الدويل اإلنساين 
وقواعده، يف اجلامعات الفلسطينية أو لكوادر االجهزة األمنية أو الكليات العسكرّية عىل حد سواء.

اليونيسيف، تقرير وضع األطفال يف العامل، 2002 صفحة 42  57
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وأخــريًا ال بّد من التنوية أنه ال يوجد ما يلزم أن يكون هؤالء املستشــارين مفرغني باألجهزة   
األمنية أو عسكريني، وال بّد أيضًا من التنويه إىل أن املستشار العسكري ما هو إاّل مستشار وال 

خيول باختاذ القرارات، سواء أّتصلت باملسائل العسكرّية أم بالقانون الدويل اإلنساين58.

2.   العاملون املؤهلون:
طرح الربوتكول اإلضايف األول يف املاّدة السادسة منه فكرة العاملني املؤهلني أّول مرة بوصفها   
فكرة جديدة تساهم يف نرش القانون الدويل اإلنساين بني مجيع الرشائح، فقد جاء يف الفقرة األوىل 
من هذه املاّدة »تســعى األطراف السامية املتعاقدة يف زمن الســلم أيضًا بمساعدة اجلمعيات 
الوطنية للصليب االمحر )اهلالل األمحر األسد والشمس األمحرين(59 إلعداد عاملني مؤهلني 
بغية تســهيل تطبيق االّتفاقّيات وهذا الربوتكول وما يتعّلق بنشاط الدول احلامية«، أما الفقرة 
الثانية من ذات املاّدة فقد جعلت وظيفة تشكيل إعداد هذه الكوادر من اختصاص كّل دولة، 

حسب رؤيتها، وضمن واليتها الوطنية.

واملالحظ بناءًا عىل نّص املاّدة السادســة من الربوتوكول اإلضــايف األول، أّنه مل ينظم طبيعة   
األشــخاص املؤهلني من حيث تعريفهم والواجبات املناطة هبم، إاّل أن مرشوع القرار اّلذي 
تقدمت به اللجنة الطبّية القانونّية إلمارة موناكو أشــار عىل ســبيل املثال إىل تعريف العاملني 
املؤهلني بأهّنم »جمموعة من املتطوعني من األطباء واملحامني واملوظفني يف اخلدمات الطبّية اّلذين 
يمكن توفريهم للدول احلامية وللجنة الدولية  للصليب األمحر حينام يكون ذلك رضورّيًا«60، 
وال يوجد هناك ما يمنع من أن يكون هؤالء العاملون من بني املوظفني احلكومني أو العسكريني 

أو العاملني يف جمال اإلغاثة. 

وحيث أن كّل دولة حتدد بإرادهتا آلّية اختيار هؤالء العاملني عن طريق جلنتها الوطنية، أو عن   
طريق احلكومة نفســها، ويف كّل األحوال ال بّد من تأهيل هذه الطواقم من العاملني املؤهلني 

د. أمحد ابو الوفا، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين، دار النهضة العربية.القاهرة 2006، ص23  58
راجع الفقرة األوىل  والثانية من املادة السادسة من الربوتكل اإلضايف األول  لسنة 1977  59

أنظر أ.د. حممد يوسف علوان، نرش القانون الدويل اإلنساين، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر اإلقليمي  العريب   60
الذي انعقد يف القاهرة يف 14-16نوفمرب 1999. بمناسبة االحتفال باليوبيل الذهبي التفاقيات جنيف، ص 

485 وما بعدها.
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ليقوموا بنرش القانون الدويل اإلنساين وتنفيذه، كّل حسب ختصصه. 

وتلعب كّل من املؤسسات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر دورًا رائدًا يف هذا النطاق61،   
باإلضافة إىل املؤسسات احلقوقية بالدولة ومؤسسات املجتمع املدين، ونذكر عىل سبيل املثال 
يف فلسطني مؤسســة احلق، واملركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية، ومركز ميزان، 

وغريها من املؤسسات الفلسطينية اّلتي تقوم بإعداد أفراد مؤهلني يف مجيع التخّصصات.

3.   اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين:
إن اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين هي من اآللّيات الوطنية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين   
عىل الصعيد الوطني، وحيث أن األعراف والقوانني الدولية مل جترب الدول عىل مثل هذه اللجان، 
إاّل أن العديد من  الدول شــعرت باحلاجة املّلحة إليها ومن ضمنها فلسطني التي جلأت إىل هذا 
النوع من اللجان منذ عام 2003، وكام ذكر سابقًا حول املرسومني الرئاسّيني رقم 15 لسنة 2003 
واملرسوم رقم 2 لسنة 2016، فقد نّص املرسوم األول، اّلذي حيمل الرقم 15 لسنة 2003 بشأن 
إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدويل اإلنساين، التي يرأسها اهلالل األمحر الفلسطيني62 
يف املاّدة الرابعة منه عىل أن أحد أهداف اللجنة ما ييل: 1 - نرش القانون الدويل اإلنســاين وتعزيز 

الوعي به. 2 - إدراج القانون اإلنساين بربامج التدريس باجلامعات واملعاهد.

وأّما املاّدة الثالثة من املرسوم الرئايّس الثاين اّلذي حيمل رقم 2 لسنة 2016، فقد نّصت أيضًا   
عىل أنه من صالحيات هذه اللجنة ضامن احرتام مبادئ القانون الدويل اإلنساين، ونرشها من 
خالل نرش القانون الدويل اإلنســاين، وتعزيز الوعي بأحكامه بني خمتلف رشائح املجتمع، من 

خالل السعي إلدراجه بمناهج التدريس يف املدارس واجلامعات واملعاهد. 

وعليه، نرى بأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدويل اإلنساين هو أمر إجيايب لتفعيل   
القانون الدويل اإلنساين ومبادئه عىل األرايض الفلسطينية ولكن جيب عىل احلكومة الفلسطينية 

أنظر حممد العسييل، دور اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر يف جمال إعداد العاملني املؤهلني   61
لتسهيل تطبيق القانون الدويل اإلنساين، املجلة الدلية للصليب األمحر. السنة السابعه العدد35. كانون الثاين 

/ يناير- شباط/ فرياير1994.
أنظر امللحق نص املادة الرابعة من املرسوم األول ونص املادة الثالثة من املرسوم الثاين.   62
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التطبيق الفعيل هلذه املراسيم الرئاسّية والقرارات بقانون، وأال تبقى جمرد نصوص مكتوبة خالية 
ام عميلة نرش قواعد القانون الدويل  من جوهرها التطبيقي من أجل حتقيق الغاية منها، وال ســيّ

اإلنساين.

4.  اهلالل األمحر الفلسطيني:
مجعية اهلالل األمحر الفلســطيني هي مجعية مستقلة ذات شخصية اعتبارية معرتف هبا رسميًا،   
وهي أحد أذرع احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل االمحر، وقد بارشت اجلمعية مهامها 
منذ تأسيســها يف 1968/12/26 بتقديم خدماهتا املختلفة، وتّم تكريسها بوصفها مجعية هلا 
شخصية اعتبارية بموجب القرار الصادر من املجلس الوطني الفلسطيني يف دورته السادسة 
بالقاهرة بتاريخ 1969/9/1؛ لتصبح بعد هذا التاريخ مؤسسة صحية اجتامعية من املؤسسات 

الفلسطينية اّلتي تضم آالف املتطوعني واألعضاء الفلسطينيني واألجانب63.

ومجعية اهلالل األمحر الفلســطيني واحدة من املؤسسات الرائدة يف فلسطني اّلتي حتمل رسالة   
هادفة من أجل توفري املساعدات اإلنسانية والصحية واالجتامعية للشعب الفلسطيني، ونرش 
مبادئ احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل االمحر والقانون الدويل اإلنســاين، وذلك من 
خالل عقد الورش والدوريات املوجهة للمتطوعني باجلمعية، أو للمؤسســات احلكومّية يف 
فلســطني وخاّصة ضباط األجهزة األمنية وكوادها، لتعريفهم بأهــم قواعد القانون الدويل 

اإلنساين وحلقات تعليمية خاّصة بالشارة، وذلك ملنع إساءة استخدامها64.

وتقوم جلنة اهلالل األمحر الفلســطيني باإلضافة إىل عقد الدورات وإصدار الكتيبات بتوثيق   
اإلنتهــاكات ورصدها، وخاّصة اإلنتهاكات اإلرسائيلّية، وبخاّصة تلك اّلتي تقع عىل أعضاء 
اللجنة وطواقمها، ثم بنرش هذه اإلنتهاكات يف سلســة تقارير ومنشورات توزع حمليًا ودولّيًا، 
من خالل اطالع بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر يف فلسطني عىل هذه اإلنتهاكات املوثقة، 

والتي تقوم بفضح هذه اإلنتهاكات؛

بروشور عن مجعية اهلالل األمحر الفلسطيني باسم عطاء ال ينضب 2012.  63
اهلالل  مجعية  عن  صادرة  الدولية،  للقوانني  وانتهاك  اإلنسانية  بحق  جريمة  الشارة  عىل  االعتداء  بروشور،   64

األمحر الفلسطيني 2012.
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ومّما قامت به مجعية اهلالل األمحر الفلسطيني تشكيل وحدة القانون الدويل اإلنساين لتقديم اخلدمات   
اإلنسانية، يف ظل اخلصوصية اّلتي فرضت عىل الفلسطينني واإلنتهاكات اجلسيمة اّلتي يتعرضون 
هلا، نتيجة اإلحتالل اإلرسائييل وتستند هذه الوحدة يف عملها إىل أحكام القانون الدويل اإلنساين 

واألعراف الدولية ذات الصلة، واملبادئ األساسية للصليب األمحر واهلالل االمحر65.

5.  اللجنة الدولية للصليب األمحر:
إن أوىل أهداف هذه اللجنة الدولية هو محاية ضحايا احلروب والنزاعات ومساعدهتم واحرتام   
كرامتهم اإلنسانية والتخفيف من حدة املعاناة اإلنسانية، والتشجيع عىل احرتام اجلميع للقانون 
الدويل اإلنســاين، ومن أهدافها تشــجع القيم اإلنســانية وقواعد القانون الدويل اإلنساين، 
وتطويرها، وتعّد اللجنة أكرب شــبكة إنســانّية يف العامل تضطلع بمهاّم إنسانّية، وحتظي بدعم 
املاليني من املتطوعني يف أجهزهتا، بعد مرور أكثر من 150 عاما عىل نشأهتا، ويوجد مقرها يف 
جنيف بسويرسا، ويتكون اجلهاز اهليكيل للجنة الدولية للصليب األمحر من اجلمعية، وجملس 
اجلمعية واإلدارة العامة، ومن خالل تربعات فردية ومنّظامت تّم إنشــاء عدة صناديق تديرها 
اللجنة الدولية للصليب األمحر، من أجل تطوير أنشــطة اللجنة الدولية واهلالل األمحر ودعم 
قواعد القانون الدويل اإلنساين ونرشها، وتكريم أفراد قدموا خدمات ودعم موظفني ساءت 
أحواهلم وظروفهم بسبب طبيعة أعامهلم وأنشطتهم باللجنة. ومن املعروف أن اللجنة الدولية 
للصليب األمحر جهة غري متحيزة وحمايدة، وغري حكومية، من حيث طبيعتها وتشكيلها، وتتمتع 
باستقاللّية تامة، ذات مهام إنسانّية بحتة، وقد أسندت هلا هذه املهام من خالل اّتفاقّيات جنيف 

األربع عام 1949 والربوتوكولني اإلضافيني عام 1977.

ومن خــالل هذه االّتفاقّيــات اخلاضعة ألحكام القانــون الدويل، فإّن هــذه املنّظمة تتمتع   
باالمتيازات واحلصانات بام فيها احلصانــة القضائّية، بعدم املالحقة إداريًا وقضائيًا، وكذلك 
حصانة مبانيها ووثائقها، ومن هنا تتجيل اســتقالليتها وحياديتهــا؛ ونجد أيضًا أن اّتفاقّيات 
جنيف األربع عــام 1949 والربوتوكولني اإلضافيني عام 1977، كّل أولئك أعطوا اللجنة 

الدولية للصليب األمحر دورًا هاّمًا بنرش القانون الدويل اإلنساين يف خمتلف مناطق العامل.

برشور، وحدة القانون الدويل اإلنساين، صادر مجعية اهلالل الالمحر الفلسطيني 2011.  65
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6.   املؤسسات احلقوقّية الفلسطينية:
  تشكل مؤسسات املجتمع املدين -ذات الطابع احلقوقي بشكل خاص- لبنة أساسية يف إنفاذ 
ونرش القانون الدويل اإلنســاين عىل األرايض الفلســطينية، أمثال مؤسســة احلق وغريها من 
املؤسســات احلقوقية الفاعلة يف فلسطني، وخاّصة يف عملية النرش والتثقيف وتقديم املشورة 
ن دور هذه املؤسســات يف عملية املساءلة واملالحقة القانونّية  للجهات موضع القرار، كام ُيثمَّ
ر بصــامت احلق، إاّل أننا نرى رضورة اإلهتامم باجلانب  عىل املســتوى العاملي66، والتي هبا جتذًّ
التنفيذي الفعيل لقواعد القانون الدويل اإلنســاين عىل األرض الفلسطينية، من خالل الضغط 
املتواصل عىل ذوي القرار لتعديل القوانني اجلنائّية الفلسطينية إلدخال قواعد القانون الدويل 
اإلنســاين فيها، ووضع اجلزاء والعقاب لكّل خمالف لفحواهــا، وذلك حتى يتمكن القضاء 
الفلسطيني من اختاذ القرارات املتالصقة مع األعراف والقوانني الدولية، والتي ال يمكنها أن 

تتحقق من دون منظومة قانونّية جديدة استنادًا ملبدأ »ال جريمة وال عقوبة إاّل بنّص«.

5: اخلامتة
يتبني لنا نتاجًا هلذه الدراسة أنه ال بد من القيام بمجموعة من اإلجراءات القانونية إلنفاذ قواعد القانون 
الدويل اإلنساين وطنيًا، وتطبيقها خري تطبيق، ال سيام يف فلسطني مكان الدراسة، وهذا يتم من خالل إنضامم 
الدولة للمعاهدات، ومن ثم إدماج هذه االتفاقيات يف القوانني اجلزائية الوطنية ليتســنى للقايض الوطني 
فرض العقاب عــىل املخالفني واملنتهكني ألحكام القانون الدويل اإلنســاين، وذلك كله يّدعم بنرش هذه 
املعاهدات يف الصحف الرسمية حتى ال يعتد باجلهل هبا، ونتيجة للدراسة التحليلية املعمقة يف هذا املجال، 

ليسبيث  بورفيسورة  اجلامعية  واألستاذة  اهلولندية  املحامية  أوكلت  قد  الفلسطينية  احلق  مؤسسة  كانت  يذكر    66
 Lima هولدنج  ليام  باسم  املشهورة  ريفال   رشكة  ضد  جنائية  دعوى  برفع  للمحاماة  بولر  مكتب  من  زخيفيلد 
للقانون  خمالف  بأنه  الدولية  العدل  حمكمة  قضت  الذي  اإلرسائييل،  اجلدًار  بناء  يف  ملشاركتها   Holding

الفلسطينيني  املواطنني  وممتلكات  مزارع  اتالف  إىل  أدت  قد  البناء  عملية  ألن  وذلك  العاملي،  اإلنساين 
احلركة. حرية  من  وحرماهنم  هلم  تابعة  أراض  إىل  الدخول  من  ومنعهم  وأشجارهم  زرعهم   وتدمري 
وقد جاء قرار النيابة العامة اهلولندية بعدم مالحقة الرشكة اهلولندية لعدم توفر األدلة اجلنائية الكافية.  وما يعضد 
املالحقة اجلنائية للرشكة يف هذه القضية هو أن القانون = اهلولندي نفسه حيرم عىل الرشكات اهلولندية انتهاك قانون 
اجلرائم الدولية أو قانون احلرب املنبثق من اتفاقية جنيف. ولكن يبقى السؤال إن كان توفري املعدات بواسطة رشكة 
ريفال لعمليات بناء اجلدًار اإلرسائييل تعترب انتهاكا للقانون وجريمة من جرائم احلرب هو أمر جيب أن تبحثه النيابة 

العامة اهلولندية التي قررت عدم اإلقدام عىل إجراء مثل هذا البحث لضعف األدلة وشحها.
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نرى أن هنالك قصور من صاحب القرار الفلسطيني، والذي مل حيدد النظام واملسلك الذي جيب اإلنعطاف 
نحوه، يف ظــل التباين الكبري بني كل من النظام األحادي والثنائي، وبالتايل تتضارب األراء والتحليالت 
يف هــذا اجلانب، كام ان هنالــك قصور جيل يف نرش املعاهدات التي قامت دولة فلســطني بإلنضامم إليها 
سابقًا، وهذا كله أضعف موقف القايض اجلزائي الفلسطيني، ووضعه يف حرية من أمره ما بني تطبيق هذه 
االتفاقيات، وترسيخ النظام األحادي يف أحكامه القضائية، ليقطع الشك باليقني، وما بني عدم االلتفات 

إىل ما دخل حيز النفاذ من املعاهدات الدولية ذات الصلة، وهذا األخري نقيض لإلجتهاد القضائي.
وخالصة ما توصلنا اليه نتيجة هذه الدراســة، مجلة من التوصيات ســنتطرق هلا تعدادًا آملني 

بتطبيقها واألخذ هبا إن أمكن:
رضورة إدخال قواعد القانون الدويل اإلنساين يف القوانني الفلسطينية، ومراجعة الترشيعات   -
اجلزائية وتنقيحها، ووضع العقوبات املناسبة ألّي فعل، أو امتناع يشكّل اعتداءًا وانتهاكًا 

حلرمة قواعد القانون الدويل اإلنساين.
نويص احلكومة الفلسطينية إىل رضورة تشكيل طواقم وكوادر ترشف عىل إنفاذ االّتفاقّيات   -
الدولية، والدعوة إىل نرشها يف الوقائع الفلسطينية، حتى ال يعتّد باجلهل هبا، وإعداد تقارير 
بسبل ســريها، واإللتزام بتزويد املؤّسســات الدولية املختّصة بالوثائق املناسبة لتشجيع 

املساعدة املتبادلة، بفضل تبادل املعلومات.
نويص احلكومة الفلسطينية وصاحب القرار الفلسطيني برضورة ختصيص جزء من امليزانّية   -
العاّمة، لدعم اجلهات النارشة واملنّفذة للقانون الدويل اإلنساين، وخاّصة غري احلكومّية منها.

تكثيف عمليات نرش القانون الدويل اإلنســاين بــني املدنيني، ودجمه يف برامج تدريب قوى األمن   -
الفلسطيني ورصد اإلنتهاكات اإلرسائلية، حتى يتم األخذ هبا يف املحاكم الدولية والوطنية، عند 
البدء بعمليات املالحقة اجلنائية ملنتهكي قواعد القانون الدويل اإلنساين عىل األرايض الفلسطينية.

دعم الدراســات عىل املســتوى الوطني لتعيني الثغرات اّلتي يتعنّي سدها يف جمال تطبيق   -
القانون الدويل اإلنساين، والتدابري اّلتي يمكن أخذها وفقًا للواقع الفلسطيني.

رضورة إعداد مستشــارين قانوننّي ذوي خربة وكفاية، ليكونوا عىل قدر من املســؤولية   -
واإلدراك عند تقديمهم استشارات قانونّية للجهات ذات العالقة.

رضورة تعميق معارف السلطات القضائّية وقدراهتا يف جمال تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين.  -
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6: قائمة املصادر واملراجع

1.6: املصادر
اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف 12 اغسطس 1949.  -

اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات واملعتمدة بتاريخ 22 آيار- مايو 1969 والتي دخلت حيز   -
التنفيذ يف 27 كانون الثاين- يناير 1980.  

القانون الثوري الفلسطيني ساري املفعول 1979.  -
قانون الطفل رقم 7 لسنة 2004.  -

املرسوم الرئايس رقم )2( لسنة 2016 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين.  -
املرســوم الرئايس رقم )15( لسنة 2003 بشأن انشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون   -

الدويل اإلنساين.
الربتوكول االضايف األول لسنة 1977.  -
القرار بقانون رقم )15( لسنة 2015.   -

مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني 2003.  -
منشورات منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني، »املقتفي« نقض جنائي رام اهلل رقم 2010/116.  -
منشورات منظومة القضاء والترشيع الفلسطيني »املقتفي«، حكم حمكمة صلح جزاء جنني،   -

رقم 2014/885.
منشــورات منظومة القضاء الفلسطيني »منشــورات املقتفي«، استئناف رام اهلل )الدائرة   -

احلقوقية( رقم 2009/90.
جملة نقابة املحامني األردنني لسنة 2005، حكم حمكمة التمييز األردنية، الدائرة احلقوقية رقم   -
(2003/3965(، وكذلك حكمها الصادر عن الدائرة احلقوقية رقم )2003/4309).

2.6: املراجع القانونية 
أمحد أبو الوفا أمحد، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنســاين، الطبعة األوىل القاهرة، دار   -

النهضة العربية، سنة 2006.
جوين بفنر، آليات وهنج خمتلف لتنفيذ القانون الدويل اإلنســاين ومحآية ومساعدة ضحايا   -

احلرب، املجلة الدولية للصليب األمحر، العدد 874، يونيو - حزيران 2009.
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غسان اجلندي، قانون املعاهدات الدولية، عامن، 1988.   -
ســعيد سامل جوييل، تنفيذ القانون الدويل اإلنســاين، مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة،   -

.2003 ،2002
حممد السعيد الدقاق ومصطفى سالمة حســن، القانون الدويل املعارص، دار املطبوعات   -

اجلامعية، 1997.
عمر حممود املخزومي، القانون الديل اإلنساين يف ضوء املحكمة اجلنائية الدولية، دار الثقافة   -

للنرش التوزيع، ط1، 2008.
غنيم قناص املطريي، آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين، رسالة ماجستري قدمت بجامعة   -

الرشق األوسط سنة2010/2009.
املجلة الدولية للصليب االمحر- جون ماري ولويز دوز والرت، القانون الدويل اإلنســاين   -

العريف، طبع يف مرص، برنت رايت للدعاية واالعالم، 2007. 
حممد العســييل، دور اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلــالل األمحر يف جمال إعداد   -
العاملني املؤهلني لتسهيل تطبيق القانون الدويل اإلنساين، املجلة الدلية للصليب األمحر، 

السنة السابعه العدد35، كانون الثاين/ يناير- شباط/ فرياير1994.
حممد املجذوب، القانون الدويل العام، ط 5، منرشات احللبي احلقوقية، بريوت، 2004.  -

حممد ســامي عبد احلميد، أصول القانون الدويل العام: اجلامعة الدولية - القاعدة الدولية   -
- احلياة الدولية، ج2، ط7، منشأة املعارف، اإلسكندرية.

حممد فهاد الشاللدة - القانون الدويل اإلنساين-الصفحة -5مكتبة دار الفكر سنة 2005  -
املركز الفلســطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مســاواة"، املعاهدات الدولية والقانون   -

الوطني، رام اهلل، فلسطني، كانون أول 2104.
موفق سمور املحاميد، القيمة القانونية للمعاهدات يف الدستور األردين عام 1952 وتعديالته،   -

جملة احلقوق )كلية احلقوق جامعة الكويت(، الكويت، املجلد 35، العدد الرابع، 2011.
نزار العنبكي، القانون الدويل اإلنساين، الطبعة األوىل، دار وائل للنرش والتوزيع، األردن، 2001.  -

امحد اسكندري وحممد ابو غزالة، حمارضات يف القانون الدويل العام، القاهرة، 1998.  -
فضيل طالحفــة، جامعة االرساء األردن، بحث بعنوان حقوق الطفل من منظور تربوي   -

وقانوين، املؤمتر الدويل، 2010.
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عبد الكريم علون، الوســيط يف القانون الدويل العام، املبادئ العامة، الكتاب األول، دار   -
الثقافة، عامن، 1997.

نزار أيوب، القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق االنسان، اهليئة املستقلة حلقوق   -
االنسان، سلسة تقارير قانونية )32(، 2003.

أ. د. حممد يوســف علوان، نرش القانون الدويل اإلنســاين، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر   -
اإلقليمي  العريب الذي انعقد يف القاهرة يف 14-16 نوفمرب 1999، بمناســبة االحتفال 

باليوبيل الذهبي التفاقيات جنيف.
اليونيسيف، تقرير وضع األطفال يف العامل، 2002.  -

بروشور عن مجعية اهلالل األمحر الفلسطيني باسم عطاء ال ينضب 2012.  -
بروشور االعتداء عىل الشارة جريمة بحق اإلنسانية وانتهاك للقوانني الدولية، صادرة عن   -

مجعية اهلالل األمحر الفلسطيني 2012.
برشور، وحدة القانون الدويل اإلنساين، صادر مجعية اهلالل الالمحر الفلسطيني 2011.  -

3.6: مراجع الكرتونية
ملياء ابو املكي وادريس عرعاري،  مراحل ابرام املعاهدة الدولية، رسالة ماجستري، جامعة   -
http://master2013agdal.forumaroc.net/t2- .حممد اخلامس، 2013، الرابــط االلكرتوين

topic تاريخ الزيارة 2016/3/5.

مركز انباء االمم املتحدة »اإلنضامم الفلسطيني للمعاهدات الدولية« املوقع:   -
 .http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21039#.VtsfVfkrLIU  

احسان عادل، نتائج ابعاد قبول إنضامم فلسطني التفاقيات جنيف.، موقع الكرتوين:  -
 http://www.euromedmonitor.org/ar/article/513  82  

مسودة الدستور الفلسطيني الثالثة، انظر برنامج دراسات التنمية )جامعة بري زيت( عىل الرابط   -
http://sites.birzeit.edu/cds/cds/NEW/arabic/constitution/constitution_3ed_drafthtmlK :التايل
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األحكام العامة للكمبيالة67

املحامي حممد حممود الدحدوح/ غزة

1:  املقدمة
احلمد هلل الذي هدانا بنعمة اإلســالم، فال اختالف عىل أن الرشيعة اإلسالمية جاءت من عند 
اهلل عز وجل، متممة لكافة الرســاالت الساموية دون خلل أو نقص، وشاملة لكل زمان ومكان، 
فال وجه للشــبه بسامهتا مع سامت القانون الوضعي املتغرية واملتقلبة أحكامه يف كل عرص وزمان، 
لذا سنحاول يف هذا البحث استظهار قواعد والية احلاكم وفق القانون الوضعي يف فلسطني كحالة 
تطبيقية، ومن ثم معرفة منظور قواعد احلكم الدســتوري اإلســالمي هلذه احلالة فيام يتعلق بوالية 

احلاكم وواجباته وانتهاء واليته.
تعترب الكمبيالة ورقة من األوراق التجارية التي يتم تداوهلا بني األفراد، ومصطلح الكمبيالة قد 
ورد ذكره يف تعريف األوراق التجارية حيث حدد التعريف أنواع األوراق التجارية مكتفي بذلك، 

وهي )الكمبيالة والسند االذين والسند حلامله(.
ومــن اخلصائص التي تتصف هبا الكمبيالة أن موضوعها مبلــغ من النقود، وكذلك من أهم 
خصائصها قابليتها للتداول بالطرق التجارية وأهنا واجبة الدفع عادة يف اجل قصري وقبول العرف هلا.
وللكمبيالة أمهية كبرية يف حياتنا لعملية العامة واحلياة التجارية خاصة فهي تقوم عىل أداة وفاء 

وائتامن يف املعامالت شأهنا شان النقود.
ولقــد أخرج قانون األوراق املالية رقم )12( لســنة 2004م يف املــادة )4( منه الكمبياالت 

والشيكات من تصنيفات األوراق املالية واعتربها ورقة غري مالية.
ولقد نظم املرشع الفلســطيني أحكام األوراق التجارية بصفة عامة يف القانون رقم 17 لســنة 
1929م وأحــكام الكمبيالــة بصفة خاصة يف املــواد 84-96 منه، وأطلق عىل الكمبيالة اســم 

»السفتجة«.

مت هذه الدراسة من قبل الدكتور واملحامي/ سامل محاد الدحدوح،  نائب عميد كلية احلقوق - جامعة  ُحكِّ  67
اخلاص  القانون  استاذ  كلوب،  أبو  عفيف  والدكتور/  األسبق،  اخلاص  القانون  قسم  رئيس  بغزة،  االزهر 

املساعد، اجلامعة االسالمية - غزة.
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وسأتناول يف هذا البحث الكمبيالة يف عدة مباحث كاأليت:
إنشاء الكمبيالة.  .1

تداول الكمبيالة.  .2
ضامنات الوفاء بالكمبيالة.  .3

أحكام الوفاء بقيمة الكمبيالة.  .4
ولعــل هذا البحث يكون مقدمة لبحوث أعمق وأدق يف الكشــف عــن اجلوانب التي يثريها 

موضوع األوراق التجارية.
وأنني أتقبل بالغبطة والشــكر مجيع املالحظات واإلرشــادات التي تردين إصالحًا خلطأ، أو 

تداركًا لنقص.

2: إنشاء الكمبيالة
تعترب الكمبيالة ورقة جتارية تتضمن أمرًا يصدر من شــخص إىل آخر يسمى املسحوب عليه بأن يدفع 
مبلغًا من النقود يف تاريخ معني أو بمجرد اإلطالع إلذن أو ألمر شخص ثالث هو املستفيد أو حلاملها68.
تعترب الكمبيالة ترصف قانوين، وتنشأ الكمبيالة من الساحب بإرادته املنفردة وذلك بعد قيامه بالتوقيع 
عليها، وإلنشاء الكمبيالة بالطريقة الصحيحة إلنتاج آثارها القانونية ال بد من توافر الرشوط املوضوعية 

والشكلية الالزمة لصحة الترصفات القانونية واحلديث عن تلك الرشوط عىل النحو التايل:

1.2: الرشوط املوضوعية
جيب أن تتوافر الرشوط املوضوعية الالزمــة لصحة الترصفات القانونية وهي الرضا واملحل 

والسبب واألهلية القانونية وسنتناول احلديث عنها بيشء من التفصيل عىل النحو اآليت: 

أواًل: الرضا واألهلية 
يشــرتط يف اإللتزام الرصيف الناشئ عن التوقيع عىل الكمبيالة توافر الرضا اخلايل من العيوب، 
وجيب توافر رضا املستفيد، وذلك كام يف القاعدة العامة لصحة االلتزامات فيجب أن يكون الرضا 

صادر عن ذي أهلية69، وجيب أن ال يكون مكرهًا عىل هذا التوقيع.
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ثانيًا: املحل
يشــرتط أن يكون حمل التزام موقع الكمبيالة مبلغ من املال، فإذا كان موضوع الكمبيالة يشء 
آخــر غري النقود، فال تعترب وقتها ورقة جتارية، ألن موضــوع الورقة التجارية جيب أن يكون دائاًم 

مبلغًا من املال.

ثالثًا: السبب 
يشرتط أن يكون السبب إلنشاء الكمبيالة مرشوعًا وموجود وفقًا للقواعد العامة، فإذا كان سبب 
الكمبيالة دين غري مرشوع فعندها يبطل التزام الســاحب إذا كان لدائنه املبارش، أما بالنسبة للغري 
حسن النية الذي انتقلت إليه الكمبيالة بالتظهري، فال حيتج هبذا البطالن النعدام سبب املرشوعية، 

وذلك إعاماًل ملبدأ »أن التظهري يطهر الدفوع«70.

2.2: الرشوط الشكلية
يتضمن إنشاء الكمبيالة يف الرشوط الشكلية بيانات إلزامية وبيانات أخرى اختيارية، وسنتحدث 

عن تلك البيانات عىل النحو اآليت:

أواًل: البيانات اإللزامية
جيب أن تظهر الكمبيالة كورقة جتارية، يف الشكل الذي تطلبه قانون الرصف، ومن ثم ال بد وأن 

تصدر يف حمرر مكتوب متضمنا للبيانات التي حددها القانون وهي كالتايل:

1.   تاريخ سحب الكمبيالة:
جيب أن تتضمن الكمبيالة تاريخ إنشــاءها، ويكتب التاريخ باحلروف أو باألرقام، وجيب أن حتتوي   
عىل اليوم والشهر والسنة، ويعترب تاريخ السحب حجة عىل الغري إىل أن يثبت العكس، وتكمن أمهية 

التاريخ يف معرفة أهلية الساحب فيتحدد ميعاد اإلستحقاق ومتى كانت الكمبيالة واجبة الدفع.

توقيع الساحب:  .2

يعترب توقيع الساحب من أهم البيانات اإللزامية وإال فقدت كل قيمة قانونية هلا، إذ أن الساحب   
يعترب بمجرد توقيعه يعترب منشئ للكمبيالة ويرغب يف اإللتزام بام تتضمنه الكمبيالة، ويكون توقيع 
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الكمبيالة يف أســفل الورقة، وإذا تعدد الساحبني للكمبيالة وقعوا مجيعًا عليها، وإذا كان التوقيع 
للــوكالء وقع الوكيل بصفته وكيل وليس أصياًل، وذلك يف حال قيام األصيل بتكليف الوكيل 
بالتوقيع نيابة عنه كام يف مديري الرشكات، وعليه أن يربز صفته هذه عند توقيع الكمبيالة كذكر 

عبارة »نيابة عن«.

3.   إسم املستفيد:
يعترب إسم املستفيد هو األساس الذي بنيت عليه الكمبيالة فهو الذي من أجله حررت الكمبيالة،   
وهو الدائن فالســاحب حيرر الكمبيالة له بمقدار دينه له ليحصل عليه من شخص آخر وهو 
املسحوب عليه، واملسحوب قد يكون شخص ثالث وهو الدارج، وقد يكون نفسه الساحب 
حمرر الكمبيالة، وجيب أن يقرتن اســم املستفيد برشط األمر، ألن رشط األمر هو الذي يضفي 

عىل الكمبيالة طابعها كورقة جتارية قابلة للتداول، ويمكن أن تكون الصيغة حلاملها71.

4.   إسم املسحوب عليه:
جيب أن تتضمن الكمبيالة إسم الشخص الذي يوجه إليه الساحب أمره بالدفع لشخص آخر، وجيب   
أن يكون اســم املســحوب عليه واضح عىل وجوب الدقة فيه، وكذلك إضافة ملهنته وحمل إقامته، 
واملسحوب عليه تربطه عالقة قانونية سابقة بينه وبني الساحب، وتعرف هذه العالقة أساس التزام 

املسحوب عليه قبل الساحب، وقد حيدث أن يعني الساحب نفسه كمسحوب عليه يف الكمبيالة.

5.   مبلغ الكمبيالة:
جيب أن تتضمن الكمبيالة حتديد املبلغ حتديدًا دقيقًا يكون واضح بمجرد اإلطالع عىل الكمبيالة، وقد   
حيدث أن يتضمن هذا املبلغ فوائد، حيث حتتسب هذه الفوائد من تاريخ التحرير إىل تاريخ االستحقاق.

6.   ميعاد االستحقاق:
جيب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد اســتحقاقها، وجيب حتديده بصورة واضحة، وال جيوز أن يكون هذا   
امليعاد معلق عىل رشط واقف أو فاســخ، وكذلك ال جيوز أن يكون مرتبط بحدوث واقعة حمددة، وال 
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جيوز أن تتضمن عدة مواعيد استحقاق، وتكمن أمهية ميعاد اإلستحقاق يف تقادم دعوى الرصف.

7.   مكان الوفاء:
جيــب أن يكون مكان الوفاء معينا بدقة يف الكمبيالة لكي يتســنى حلاملها املطالبة بالوفاء هبا،   
والغالب أن يكون مكان الوفاء هو إقامة املسحوب عليه أو موطنه التجاري، وعند عدم حتديد 

املكان يف الكمبيالة ال تبطل الكمبيالة وإنام تتبع القواعد العامة يف حتديد مكان الوفاء72.

8.   وصول القيمة:
جيب أن تتضمن الكمبيالة الســبب الذي من أجله حــررت عىل ذات الكمبيالة، حيث يمثل   
وصول القيمة سبب اإللتزام، ومل يشرتط القانون نوع القيمة التي وصلت سواء نقدًا أو بضاعة.

يرتتب عىل إغفال البيانات اإللزامية يف الكمبيالة إما بطالهنا عىل نحو ينعدم كل أثر قانوين   
هلا، أو بطالهنا ككمبيالة بحيث تبقى هلا بعض اآلثار القانونية، ومع ذلك فان إغفال بعض 
البيانــات ال يؤثر يف صحة الكمبيالة تبقى مع ختلقهــا صحيحة، وهذا البيانات مثل تاريخ 
االســتحقاق ومكان الوفاء ومكان اإلنشاء وتارخيه، فبالنسبة إىل تاريخ االستحقاق جعله 
مســتحق بمجرد اإلطالع عليها، وبالنســبة إىل مكان الوفاء جعله مكان املسحوب عليه، 
وبالنسبة لتاريخ اإلنشاء جعل تاريخ تسليم الكمبيالة هو تاريخ إنشاءها، لذلك فان إغفال 
ذكر تلك البيانات املتقدمة ال يؤدي إىل بطالن الكمبيالة، إال يف حالة ذكر تاريخ غري صحيح 
لالستحقاق كوضع تواريخ متعاقبة، أما البيانات األخرى كالتوقيع وقيمة الكمبيالة وغريها، 

فإغفاهلا يؤدي إىل بطالن الكمبيالة73.

ثانيًا: البيانات االختيارية
جيوز إضافة أي بيانات يتم االتفاق عليها فيام بني املتعاملني، وتتم إضافة ما يشاؤون من البيانات 

رشيطة أن ال تكون خمالفة للنظام العام أو القواعد العامة74.
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والرشوط اإلختيارية كثرية ومتنوعة وال حرص هلا وسنذكر هنا بعض هذه الرشوط والتي درج 
إضافتها عىل الكمبيالة:

رشط الرجوع بال مصاريف: وهذا الرشط خيفف من التزامات احلامل وجيعل رجوعه عىل   .1
امللتزمني بالكمبيالة أكثر سهولة ورسعة.

رشط اإلخطار أو عدم اإلخطار: وهذا الرشط نجد الســاحب ينبه املسحوب عليه بأن ال   .2
يبــادر إىل قبول الكمبيالة أو دفع قيمتها قبل أن يصله منه بيان يوضح له فيه ماهية الورقة 
املسحوبة عليه ومضموهنا، وتكمن فائدة الرشط يف أنه يمكن املسحوب عليه من مراجعة 
كافة معامالته مع الساحب وخاصة فيام يتعلق بمقابل الوفاء، وكذلك بالنسبة للعكس يف 

حالة عدم اإلخطار75.
رشط عدم الضامن: وهذا الرشط ال يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة.  .3

رشط الوفاء يف حمل خمتار: وهذا الرشط يتضمن قيام الســاحب بتعيني مكان لدفع   .4
قيمة الكمبيالة غري مكان املسحوب عليه، وعادة يوضع هذا الرشط العتبارات هتم 

املسحوب عليه.

3:  تداول الكمبيالة
الكمبيالــة ورقة معدة للتداول، وتداول الكمبيالة ال يالئمه نظام حوالة احلق املقرر يف القانون 
املدين، لذلك قد نشــأ التظهري يف احلق التجاري كأداة لنقل الكمبيالة التي حتتوي عىل رشط اإلذن 

أو األمر، حيث يتم التظهري عىل ظهر الكمبيالة بام يفيد انتقاهلا إىل املظهر إليه.
والتظهري قد يكون بقصد نقل احلق الثابت بالكمبيالة ويسمى التظهري التام، وقد يكون التظهري 
بقصد توكيل الغري يف حتصيل قيمتها ويســمى التظهري التوكييل، وقد يكون التظهري املراد به تقديم 
الكمبيالة كضامن أو رهن دين عىل صاحبه ويســمى التظهري التأميني76، ســنتناول يف هذا املبحث 

أنواع تظهري الكمبيالة عىل النحو التايل:
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1.3: التظهري الناقل للملكية
التظهــري الناقل للملكية، عبارة عن بيان يدونه املظهر عىل ظهر الكمبيالة عىل نحو يتنازل بموجبه عن 
حقه يف ملكيته، ويتم تنفيذا لعالقة قانونية سابقة نشأت فيام بني املظهر واملظهر إليه، وهذا النوع من التظهري 
يتطلب رشوط موضوعية فهو ترصف قانوين خيضع للقواعد العامة والتظهري إذا ما تم فانه يتطلب أن يلتزم 
به املظهر، لذلك جيب أن يكون صادر عن إرادة حرة وواعية، وان يكون سبب وحمل التظهري رشعي، وأيضًا 

األهلية القانونية للمظهر، ويتطلب هذا النوع من التظهري رشوط شكلية أيضًا تتمثل يف:
الكتابــة: جيب كتابة التظهري عىل ذات الكمبيالة، فإن امتألت الكمبيالة بالتظهريات املتتالية أمكن   .1
كتابة التظهري عىل ورقة أخرى متصلة بالكمبيالة وملتصقة هبا وتســمى »وصلة« وال جيوز أن يرد 
التظهري عىل ورقة مستقلة حتقيقا ملبدأ الكفاية الذاتية، ويف مجيع األحوال ال يعتد بالتظهري الشفوي.

البيانات اإللزامية الواجب أن يتضمنها التظهري: تاريخ التظهري، ورشط اإلذن وذلك كي   .2
يتســنى للمظهر إليه تظهري الكمبيالة فيام بعد، واسم املظهر إليه، ووصول القيمة، وأهم 

بيان وهو توقيع املظهر وقد يكون بالتوقيع أو باخلتم أو ببصمة األصبع، ومبلغ التظهري.
التظهري الناقص الذي مل يستكمل البيانات اإللزامية، يعترب تظهري توكييل، يراد به توكيل املظهر 

إليه يف قبض قيمة الكمبيالة77.

اآلثار املرتتبة عىل التظهري الناقل للملكية:
انتقــال امللكية إىل املظهر إليه: بمعنى انتقال احلق الــرصيف الثابت يف الكمبيالة إىل ملكية   .1
املظهر إليه، ويتم نقل ملكية الكمبيالة يف مواجهة الكافة، ويتم ذلك دون احلاجة إىل رضاء 

املسحوب عليه أو الساحب78.
اإللتزام بالضامن: هذا االلتزام يكون عىل املظهر إليه اإللتزام بضامن قبول املسحوب عليه   .2
للكمبيالة والوفاء بقيمتها عن اســتحقاقها، ويرتتب عىل ذلك تضامن املظهر مع املوقعني 
الســابقني للكمبيالة للوفاء بقيمتها وفق األحكام العامة للتضامن، وهذا اإللتزام يمكن 

للمظهر التخلص منه باشرتاط عدم الضامن. 
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 تطهري الدفوع »عدم االحتجاج بالدفوع«: يتفرع هذا البند عن مبدأ استقالل التوقيعات الذي 
يعنــي أن كل التزام من اإللتزامات عىل الورقة التجارية قائم بذاته مســتقل عن غريه79، والقاعدة 
العامة يف القانون املدين )ال جيوز لشــخص أن ينقل لغريه حقا بأكثر مما له(، ولكن قانون الرصف 
خيرج عن هذه القواعد، فالتظهري الناقــل للملكية ال جيوز اإلحتجاج بالدفوع يف مواجهة احلامل 
حســن النية، وهذا وكأن التظهري الناقــل للملكية قد حفظ للورقة التجارية وما حتوهيا من حقوق 
رصفية قيمتها وسالمتها رصفيا، فاملظهر إليه يأخذ الكمبيالة مطهرة من أي دفع، وخالصة القول 
إن املدين يف الكمبيالة ال جيوز له أن يتمســك يف مواجهة حامل الكمبيالة حسن النية بالدفوع التي 
كان يف استطاعته أن يتمسك هبا يف مواجهة الساحب أو املظهرين السابقني، واحلكمة يف ذلك اخلشية 
من عرقلة سري الكمبيالة وصعوبة تداوهلا80، كأن يلجأ باإلدعاء ببطالن اإللتزام لعدم وجود السبب 
أو لعدم مرشوعيته، ويوجد دفوع التي جيوز اإلحتجاج هبا ولو كان حامل السند حسن النية وهي 
)الدفــوع لنقص األهلية أو انعدامها، الدفوع بانعدام اإلرادة كحالة اإلكراه املادي املعدم لإلرادة، 
الدفوع الناشئة عن عيب شكيل يف السند، الدفوع املستمدة من مضمون الورقة التجارية كالرشوط 

املعدلة ألثار االلتزام الرصيف مثل رشط الرجوع بال مصاريف ورشط عدم الضامن.

2.3: التظهري التوكييل
يقصد به جمرد توكيل املظهر إليه يف قبض قيمة الكمبيالة يف ميعاد استحقاقها، وال هيدف منها نقل 
ملكية احلق الثابت فيها إىل املظهر إليه، والغالب أن يعهد حامل الكمبيالة إىل البنك الذي يتعامل معه 
ليحصل قيمة الكمبيالة وقيدها يف حسابه اجلاري، والتظهري التوكييل قد يكون رصحيًا أو شكليًا81.

اآلثار املرتتبة عىل التظهري التوكييل:
فيــام بني الطرفني: يعترب املظهر إليه وكياًل عــن املظهر يف حتصيل قيمة الكمبيالة، ويرتتب   .1
عــىل ذلك أن املظهر يلتزم بتنفيذ تلك الوكالة طبقًا للتعليامت من املظهر، ويلتزم أن يقدم 

حساب عن وكالته للمظهر.
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يف مواجهــة الغري: يعترب املظهر إليه يف مواجهة الغري وكياًل عاديًا عن املظهر، ويرتتب عىل   .2
ذلك ال يؤدي هذا التظهري تطهري الدفوع، وكذلك ال جيوز للمدين أو ألحد الضامنني أن 

يتمسك يف مواجهة املظهر إليه بالدفوع الناشئة عن عالقات شخصية فيام بينهم82.

3.3: التظهري التأميني
يقصد به بيان يدون عىل ظهر الورقة التجارية يقصد به رهن احلق الثابت فيها لضامن الدين يف 
ذمــة املظهر إليه83، وعىل املظهر أن يبني عالوة عىل البيانات اإللزامية للتظهري الناقل أن يوضح أن 

القيمة للتامني بداًل من بيان القيمة وصلتنا، والتظهري التأميني نادر الوقوع عمليًا.

اآلثار املرتتبة عىل التظهري التأميني:
يرتتب عىل هذا التظهري عدم قدرة املظهر إليه من التنازل عن الكمبيالة لغريه أو أن يقوم برهنها 

لغريه، حيث أنه حيوز الورقة كدائن مرهتن هلا وليس مالك هلا.

4.3: تداول الكمبيالة حلاملها
الكمبيالة ورقة معدة للتداول، فمن بني أنواع تظهري الكمبيالة أن يتم تداوهلا بالتسليم إذا كانت 
حلاملها، أي باملناولة اليدوية من حاملها إىل الشخص األخر الذي يرغب يف نقلها إليه، والكمبيالة 
حلاملها نادرة الوقوع عمليًا، وحيث إن مرجع تظهري الناقل للكمبيالة يتضمن رشط اإلذن وحتمل 
توقيعــًا جديدًا عن كل تظهري هلا، يرتتب عىل ذلك أن كل موقع يلتزم التزامًا رصفيًا للوفاء هبا، أما 
الكمبيالة حلاملها فإهنا ال حتتوي سوى عىل توقيع الساحب واملسحوب عليه، أما من مرت عليهم 
الكمبيالة ووقعوا عليها فهم غري ملتزمني رصفيًا هبا أمام حامل الكمبيالة84، وكذلك يف حال ضياع 
الكمبيالة أو رسقتها متكن حاملها غري احلقيقي التمتع بقيمتها ألنه حاملها وله االســتناد إىل قاعدة 
احليازة يف املنقول سند امللكية، ألن الكمبيالة حلاملها تعترب منقواًل ماديًا، لذلك يعترب هذا النوع من 

الكمبيالة ليس له من الواقع العميل يشء، أي يكاد منعدم يف احلياة العملية.
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4: ضامنات الوفاء بالكمبيالة
األوراق التجاريــة عمومًا ذات خصائص متيزها عن غريها من األوراق، وال بد من املتعاملني 
هبا من اإلطمئنان إىل أهنا ســتؤدي وظيفتها وفق ما اســتقر عليه العرف التجاري وما نصت عليه 
الترشيعات، وحتى تؤدي وظيفتها يف الوفاء واإلئتامن، أحاطها املرشع بضامنات متكن حاملها من 
استيفاء قيمتها كحق ثابت فيها، ويقرر القانون حلامل الكمبيالة حقًا خاصًا عىل مقابل الوفاء، لذلك 
فإن وجود هذا املقابل يعترب من ضامنات الوفاء بالكمبيالة، ومتى كان املسحوب عليه مدينًا فانه ال 
يرفض قبول الكمبيالة، وبقبول الكمبيالة يلتزم شخصيًا ورصفيًا يف مواجهة حامل الكمبيالة، لذلك 
فإن هذا القبول يقوي حق احلامل للكمبيالة، وكلام تم تظهري الكمبيالة كلام اكتسبت ضامنًا جديدًا 
للوفاء بقيمتها، ولقد اعترب القانون مجيع املوقعني عىل الكمبيالة مســؤولني عن وفائها بالتضامن، 
وقد ترد عىل الكمبيالة ضامن شخيص يطلبه حامل الكمبيالة مثل كفالة شخص له ويسمى بالضامن 

اإلحتياطي، وسوف نتناول أهم تلك الضامنات بيشء من التفصيل عىل النحو التايل:

1.4: ضامن مقابل الوفاء
لقد أغفل القانون الفلســطيني تنظيم مقابل الوفاء واعتربه من األمور اخلارجية عن نطاق الكمبيالة 
متأثرًا بالقانون اإلنجليزي يف هذا الشــأن، ويعرف مقابل الوفاء بأنه دين نقدي يساوي عىل األقل مبلغ 
الكمبيالة، ويكون للساحب لدى املسحوب عليه يف ميعاد اإلستحقاق، وقد ينشأ هذا الدين ألي سبب 

من األسباب املرشوعة يف التعامل بني األشخاص85 وسنتحدث عن مقابل الوفاء عىل النحو التايل: 

أواًل: أمهية مقابل الوفاء
مقابل الوفاء هو ذلك املبلغ النقدي الذي يستمر وجوده حتت يد املسحوب عليه حلني استحقاق 
الكمبيالة، وامللتزم بتقديم ذلك املقابل هو الســاحب، وتبدو أمهية وجوده عن مناقشة العالقات 

القانونية جلميع أطراف الكمبيالة:
املســحوب عليه ال يقبل الكمبيالة إال بعد أن يتسلم مقابل الوفاء، حيث يرتتب عىل ذلك   .1

قبول الكمبيالة من املسحوب عليه قرينة عىل تسلمه املقابل النقدي هلا.
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املظهريــن للكمبيالة ال أمهية هلم بوجود املقابل أو عدمــه، ألن من حقهم االحتجاج يف   .2
مواجهة احلامل املهمل بسقوط حقه يف الرجوع عليهم، ألنه إذا قدم الساحب املقابل تعني 
عىل احلامل مطالبة املسحوب عليه به يف ميعاد االستحقاق، وإذا أمهل احلامل يمتنع عليه 

الرجوع للمظهرين مع بقاء حقه بالرجوع عىل الساحب الذي مل يقدم الوفاء.
ال جيوز للمسحوب عليه الرجوع عىل الساحب بام وفاه، حيث أنه يربأ من دينه الذي عليه   .3 

السحب، وذلك إذا وجد املقابل لديه.

ثانيًا: رشوط وجود مقابل الوفاء:
أن يكون املسحوب عليه مدينا للساحب بمبلغ نقدي.   -
أن يكون هذا الدين موجود وقت استحقاق الكمبيالة.   -

أن يكون هذا الدين مستحق الطلب يف هذا الوقت وحمقق الوجود.  -
أن يكون الدين مساويًا عىل األقل ملبلغ الكمبيالة86.  -

ثالثًا: ملكية مقابل الوفاء:
مقابل الوفاء املوجود حتت يد املســحوب عليه سواء وجد عنده يف وقت حترير الكمبيالة أو يف 
وقت آخر يكون ملك حلامل الكمبيالة ولو مل حيصل تعيني املسحوب عليه أو حتى قبول املسحوب 
عليه للكمبيالة، ولكن ال يمتلك احلامل املقابل إال وقت اســتحقاق الكمبيالة، أما قبل استحقاقها 
فتكون امللكية للساحب، يتضح بان حق احلامل للكمبيالة عىل مقابل الوفاء هو وقت استحقاقها، 

ولكن هناك حاالت تكون فيها ملكية مقابل الوفاء للحامل قبل ميعاد االستحقاق وهي كالتايل:
إذا اتفق احلامل مع الساحب رصاحة أو ضمنا عىل ختصيص دين للساحب لدى املسحوب   .1

عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة 
إذا قبل املسحوب عليه الكمبيالة.  .2

إذا قام احلامل بإخطار املســحوب عليه بإنشاء كمبيالة وطلب جتميد احلق عنده للساحب   .3
لكي يستعمله يف الوفاء بقيمة الكمبيالة يف ميعاد استحقاقها.
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رابعًا: نتائج االعرتاف للحامل بملكية مقابل الوفاء:
للحامل حق الرجوع عىل املسحوب عليه بدعوى اسرتداد مقابل الوفاء.  -

ال جيوز لدائني الساحب توقيع احلجز عىل املقابل منذ إنشاء الكمبيالة سواء قبلها املسحوب   -
عليه أو مل يقبلها.

عىل الساحب أن يمكن احلامل من مبارشة حقه عىل مقابل الوفاء.  -
جيــوز للحامل أن يوقع احلجز عىل األموال املمثلة ملقابل الوفاء إذا حل ميعاد اســتحقاق   -

الكمبيالة87. 

2.4: ضامن القبول
يعرف القبول بأنه تعهد املســحوب عليه بقيمة الكمبيالة يف ميعاد اســتحقاقها، ويعترب توقيع 
املســحوب عليه هو أساس التزامه رصفيًا قبل احلامل، فقبل توقيع الكمبيالة يظل املسحوب عليه 
بعيدًا عن التعهد باملقابل ويســتطيع رفض الوفاء بقيمتها يف ميعاد االستحقاق، ويستطيع مواجهة 
احلامل بكافة الدفوع التي يملكها الساحب، ويرتتب عىل قبوله للكمبيالة اعرتافه بقيمة مقابل الوفاء 

لديه 88، وسنتحدث عن ضامن القبول بشكل مفصل عىل النحو التايل:

أواًل: تقديم الكمبيالة للقبول:
تقديم طلب القبول حق للحامل، هذا هو األصل ألنه أحد الضامنات املقررة للوفاء بالكمبيالة، 
وإذا كان القبول أحد الضامنات فهو حق اختياري يامرسه أو يمتنع عنه احلامل للكمبيالة، ولذلك 
يســعى احلامل دائاًم باللجوء إىل طلــب القبول حتى يضمن حقه عند تقديــم الكمبيالة يف ميعاد 
استحقاقها، ويف بعض احلاالت جيب عىل احلامل طلب القبول وذلك يف حالة إذا تضمنت الكمبيالة 
رشوط القبول، وكذلك إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة من اإلطالع عليها فال ترسي 
تلك املدة إال بعد قبول املســحوب عليه هلا، ويف بعض احلاالت ال جيب عىل احلامل طلب القبول 
مثاًل يف حال كانت الكمبيالة مستحقة لدى اإلطالع عليها، وأيضًا مثال حالة الكمبيالة إذا تضمنت 
رشط عدم القبول، وعليه عند تقديم الطلب للقبول لدى املسحوب عليه فال يشرتط أن يقبل، فله 
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أن يقرر موقفه من الكمبيالة بالقبول أو الرفض خالل أربع وعرشين ساعة من وقت تقديمها، وإذا 
مل يــرد عىل الطلب يصبح ملتزمًا بتعويض احلامل بام يرتتب عليه من أرضار، وهناك حالتني يلتزم 
املســحوب عليه بالقبول وهي إذا كان اتفاق بينه وبني الســاحب عىل القبول، وإذا كان الساحب 

واملسحوب عليه تاجر وكانت العالقة بينهام جتارية89.

ثانيًا: آثار القبول:
يرتتب عىل قبول الكمبيالة آثار فيام بني أطراف الكمبيالة سنجملها بام ييل:  .1

براءة الساحب واملظهرين من التزامهم يف مواجهة احلامل بضامن قبول املسحوب عليه.  .2
يصبح املسحوب عليه بعد القبول مدين أصيل يف مواجهة احلامل، ويتعني عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة   .3
يف وقت استحقاقها، ويستطيع الساحب الرجوع عليه إذا أثبت أنه أوىف للحامل بقمة مقابل الوفاء.
يصبح الســاحب بعد قبول املسحوب عليه للسند ضامنا للوفاء عىل نحو يتغري من مركزه   .4

من مدين أصيل إىل ضامن النتقال صفة املدين األصيل إىل املسحوب عليه.
يرتتب عىل قبول املسحوب عليه افرتاض وجود قيمة الوفاء، إال إذا ثبت العكس90.  .5

ثالثًا: االمتناع عن القبول:
قد يمتنع املسحوب عليه رصاحة عن قبول الكمبيالة ألي سبب من األسباب، وقد يعلق قبوله 
عــىل رشط أو يضيف حتفظًا عيل الكمبيالة، كل هذا يعترب بمثابــة امتناع عن القبول، وعند امتناع 
املســحوب عليه يثبت ذلك يف ورقة رسمية تسمى »بروتستو عدم القبول«91، وعىل احلامل إثبات 
اإلمتناع قبل ميعاد االستحقاق، وبعد حترير بروتستو عدم القبول جيوز للحامل الرجوع عىل املوقعني 

عىل الكمبيالة قبل ميعاد اإلستحقاق، وذلك بإعالن من يريد الرجوع عليه.

رابعًا: القبول بالواسطة:
جيوز ألي شــخص غري ملتزم بدفع قيمة الكمبيالة أن يتعهد بدفع قيمتها يف ميعاد استحقاقها 
عن أحد املوقعني، ويتم ذلك بعد رفض املســحوب عليه القبول، والقبول بالواسطة يوفر للحامل 
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ملتزم آخر يزيد من ضامناته املقررة له، وال جيوز للملتزمني واملوقعني عىل الكمبيالة القبول بالواسطة 
ألهنم ملتزمني أصليني، فيقع باطاًل قبوهلم ال أثر له عىل اإلطالق92. 

خامسًا: آثار القبول بالواسطة:
يعترب القابل بالواسطة كفيل ملن توسط عنه، وال يعد مدين أصيل.  .1

يعترب القابل بالواسطة يف مركز من توسط عنه، لذلك إذا امتنع القابل بالواسطة عن الوفاء يف   .2
ميعاد اإلستحقاق وحرر احلامل ضده بروتستو عدم الدفع، ثم قام أحد املوقعني الالحقني 

ملن توسط عنه بالوفاء جاز للمويف الرجوع عىل القابل بالواسطة.
جيوز للحامل رغم قبول الكمبيالة بالواســطة أن يرجع عىل الضامنني، فال يؤدي توسطه   .3

إىل حرمان احلامل من الرجوع عىل املوقعني.

3.4: ضامن التضامن الرصيف
ال يكفي مقابل الوفاء والقبول ضامنًا للحامل، إضافة هلم وضع هذا الضامن اجلديد وهو التضامن 
الرصيف حتى جيعل احلامل للكمبيالة مطمئنًا، وفحوى هذا الضامن ينصب عىل عاتق كل موقع عىل 
الكمبيالة، فهو يشمل الساحب، واملظهرين، واملسحوب عليه القابل، والقابل بالواسطة، والضامن 
اإلحتياطــي، والكفيل أيضًا، فهم ضامنني للوفاء بقيمــة الكمبيالة عىل وجه التضامن، ويقوم هذا 
التضامن عىل أساس من وحدة الدين بحيث حيق للحامل مطالبة املدينني جمتمعني أو منفردين بكامل 
الدين، وهذا التضامن جيوز اســتبعاده برشط رصيح يف الكمبيالة يسمى رشط عدم التضامن، ألن 

التضامن بني املوقعني عىل الكمبيالة ال يتعلق بالنظام العام.

مركز امللتزمني بالكمبيالة:
يعترب الضامن اإلحتياطي والقابل بالواســطة والكفيل الــذي يتقدم يف حالة عدم قبول   .1

الكمبيالة بمثابة مركز الكفيل املتضامن مع امللتزم الذي تدخل ملصلحته. 
يعترب املسحوب عليه القابل يف مركز املدين األصيل.   .2

يعترب الســاحب قبل قبول املســحوب عليه للكمبيالة هو املديــن األصيل، أما بعد قبول   .3
الكمبيالة فيتحول إىل كفيل متضامن. 
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طبيعة التضامن الرصيف:
خيضع التضامن الرصيف لألحكام العامة التي تنظم التضامن، من وحدة الدين وتعدد الروابط 
بني امللتزمني املتضامنني وحامل الكمبيالة، وخيضع التضامن الرصيف إىل أحكام خترج عن القواعد 

العامة وهذه القواعد كالتايل:
عند رجوع احلامل للكمبيالة عىل املوقعني للوفاء بقيمتها، فيجب عليه أن يتبع ترتيب معني   -

وإال تعرض حقه للسقوط.
املدين بالكمبيالة الذي يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة له أن يرجع عىل املوقعني الســابقني،   -

منفردين أو جمتمعني، وال يستطيع من رجع عليه أن يدفع بالتقسيم93.

4.4: الضامن اإلحتياطي
الضــامن اإلحتياطي هو أحد الــرشوط اإلختيارية التي يتم االتفاق عليهــا بالكمبيالة، وهذا 
الضــامن يطلبه احلامل للكمبيالة حتقيقًا ملزيد من الثقة يف الكمبيالة، وهكذا يزيد ثقة احلامل للوفاء 
بقيمتها يف ميعاد استحقاقها، و قد يكون الضامن شخيص أو عيني، والضامن اإلحتياطي الشخيص 
هو الغالب يف التعامل، بحيث يتمثل يف أن يقوم أحد امللتزمني بالكمبيالة بتقديم أحد األشخاص 
الغري ملتزمــني بالكمبيالة لضامن الوفاء بقيمتها، وهكذا يعترب الضامن اإلحتياطي ككفالة اإللتزام 

الثابت يف ورقة جتارية.

الضامن اإلحتياطي:
جيب أن يكون الضامن اإلحتياطي من أي شخص غري امللتزمني بالكمبيالة بدفع قيمتها، وذلك 
حتى يتم إضافة ملتزم جديد يدعم الثقة يف الكمبيالة94، أما من موقع عىل الكمبيالة وملتزم فال يعترب 
ضامــن احتياطي وال تقدم للكمبيالة ثقة جديد، ولكن جيوز للموقعني امللتزمني عىل الكمبيالة إذا 
كان هذا الضامن يوفر ميزة جديدة للحامل ويقوي ضامناته، والضامن اإلحتياطي جيوز أن يضمن 

الساحب وعن أي موقع عىل الكمبيالة.

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 45.  93

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 46.  94
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 آثار الضامن اإلحتياطي:
الضامــن اإلحتياطي قد التزم أمام احلامل بالتزام رصيف هذا من وجه، ومن وجه آخر فالتزامه 
هذا يقوم يف حدود التزام املضمــون وبالتضامن معه، فالضامن اإلحتياطي كفيل متضامن وعليه 

نجمل اآلثار:
الضامن اإلحتياطي يتضامــن مع املضمون ويأخذ مركزه وتكون له ذات حقوقه، وعليه   .1

ذات التزاماته عىل نحو يعد كفيل. 
ال جيوز للضامن اإلحتياطي أن يدفع يف مواجه احلامل بتقسيم الدين.   .2

ال جيوز للضامن اإلحتياطي أن يدفع بمطالبة املدين املضمون قبل الرجوع عليه.  .3
يلتزم الضامن اإلحتياطي بضامن الوفاء يف مواجه الدائنني الذين تعاقبوا عىل الكمبيالة بعد   .4

توقيعه عىل الكمبيالة. 
إلتزام الضامن اإلحتياطي يكون صحيحًا حتى ولو كان التزام املضمون باطاًل ألي سبب   .5

باستثناء البطالن املرتتب عىل لعيب شكيل95.
للضامن اإلحتياطي أن يتمسك بكافة الدفوع التي كان للمضمون التمسك هبا جتاه احلامل.   .6

يستطيع الضامن اإلحتياطي الرجوع عىل املضمون ومطالبته بام وفاه عنه.  .7
يستطيع الضامن اإلحتياطي الرجوع عىل كل من يضمن امللتزم املضمون96.   .8

5: أحكام الوفاء بقيمة بالكمبيالة
الوفاء بقيمة الكمبيالة يف ميعاد اســتحقاقها هو الطريق الطبيعي النقضاء اإللتزام الثابت فيها، 
فهي تظل تتداول فيام بني التجار حتى حيني موعد استحقاقها، فيتعني عىل احلامل يف ميعاد استحقاقها 
أن يتقدم هبا  للمسحوب عليه ليتم الوفاء بقيمتها ويقبض ما يستحق هبا، وهذا هو الوضع الطبيعي 
للوفاء بالكمبيالة ولكن قد يمتنع املسحوب عليه من دفع قيمة الكمبيالة يف ميعاد استحقاقها، لذلك 

سنتناول أحكام الوفاء واالمتناع لقيمة الكمبيالة عىل النحو التايل: 

د. حمسن شفيق - الوسيط يف القانون التجاري  ص 302 وما بعدها.  95
د. ادوار عيد - األسناد التجارية ط 1996 ص  454 وما بعدها.  96
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1.5: الوفاء الطبيعي للكمبيالة
الوفاء بقيمة الكمبيالة ذات مدلولني، أوهلام واســع بحيث يشــمل معظــم القواعد القانونية 
التي تبحث يف اســتحقاق الكمبيالة مثل مكان الوفاء وزمنه ورشوطه وأثاره وإثباته واملعارضة يف 
الوفاء، ثانيهام املدلول الضيق فيشمل القواعد القانونية التي تبحث مبارشة يف الوفاء بعيدًا عن تلك 
القواعد املشرتكة يف موضوعات أخرى، وسنتناول احلديث عن الوفاء الطبيعي للكمبيالة بتحديد 
ميعاد اإلستحقاق ومكان الوفاء وحمله والوفاء اجلزئي ورشوط صحة الوفاء وآثاره واملعارضة يف 

الوفاء كاآليت:

أواًل: ميعاد االستحقاق:
اإلســتحقاق هو التاريخ الذي جيب أثناءه الوفاء بقيمة الكمبيالة، وهو من البيانات اإللزامية 
التي جيب ذكرها، وعدم ذكر ميعاد اإلستحقاق ال يفقده صفتها ككمبيالة بل تعترب مستحقة الدفع 
لدى اإلطالع، وميعاد اإلســتحقاق جيرب احلامل للكمبيالة عىل تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه 
يف ميعاد اســتحقاقها للوفاء بقيمتها، فال يستطيع املسحوب عليه أن يطلب مهلة معينة بعد ميعاد 
االستحقاق لكي يفي بقيمتها بسبب ظروفه اإلستثنائية، وكذلك ال يستطيع املسحوب عليه إجبار 
احلامل للكمبيالة عىل قبض قيمة الكمبيالة قبل ميعاد اإلستحقاق، ولكن جيوز أن يتفق مع احلامل 
عىل الوفاء قبل ميعاد االستحقاق ويعترب اإلتفاق صحيح، وكذلك قد حتدث ظروف استثنائية عامة 
كاحلروب والكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية فيعجز عن الوفاء يف ميعاد اإلستحقاق وهنا 
يؤجل ميعاد االستحقاق، ولقد حدد القانون طرق تعيني ميعاد االستحقاق عىل سبيل احلرص وهي:
الكمبيالة املستحقة الدفع يف تاريخ معني: كأن يقال ادفعوا يف تاريخ 1-1-2014م، وهنا   .1

جيب السداد يف هذا اليوم، وهذه أكثر الطرق شيوعا يف التعامل. 
الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة: كأن يقال ادفعوا بعد ثامنية من   .2
تاريخ إنشاءها، بحيث جيب أال حيسب ميعاد إنشاء تاريخ اإلنشاء كيوم، فيكون احتساب 

الثامنية أيام بعد يوم تاريخ إنشاء الكمبيالة وهذا بالنسبة لألسبوع والشهر وغريها.
الكمبيالة املستحقة يف يوم مشهور: كأن يكون يوم عيد أو سوق فال صعوبة يف حتديد هذا   .3
اليوم إذا كان واحد، أما إذا كان العيد يســتمر لعدة أيام فيتم االحتساب يف اليوم السابق 

عىل انتهاء أيام العيد. 
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الكمبيالة املستحقة الدفع لدى اإلطالع: يف هذه احلالة تكون الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد   .4
تقديمها، فاحلامل هو الذي حيدد بإرادته املنفردة متي يكون ميعاد استحقاقها. 

الكمبيالة املستحقة بعد مدة معينة من اإلطالع عليها: يف هذه احلالة جيب عىل احلامل تقديم   .5
الكمبيالة للمسحوب عليه حتى يتم حتديد ميعاد االستحقاق املكتوب يف الكمبيالة97.

ثانيًا: مكان الوفاء وحمله:
يكون دفع قيمة الكمبيالة يف املكان املحدد هبا، وهو عادة موطن املســحوب عليه، أما بالنســبة ملحل 
الوفــاء فانه يتم إعطاء ذات اليشء املتفق عليه، وال يمكن أن يكون حمل الوفاء إال مبلغًا من النقود، لذلك 

يتعني الوفاء بقيمتها نقدًا، ولكن يمكن أن يكون الوفاء بيشء آخر يعادل النقود ولكن باتفاق مسبق.

ثالثًا: الوفاء اجلزئي: 
األصل أنه ال جيوز أن جيرب الدائن عىل قبول وفاء جزئي حلقه يف ميعاد االستحقاق، إال أنه جيوز 
للدائن قبول الوفاء اجلزئي للكمبيالة، فإذا عرض عىل حامل الكمبيالة يف ميعاد اســتحقاقها دفع 
جزء من قيمتها فال جيوز اإلمتناع عن اســتالم ذلك اجلزء، وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة 

تربأ ذمة ساحبها، وعىل احلامل أن يعمل بروتستو عدم الدفع عىل ما بقي منها98.

رابعًا: رشوط صحة الوفاء:
أن يتم الوفاء للحامل الرشعي للكمبيالة، وذلك بعد التحقق من شخصيته حتى يتم الوفاء صحيحًا،   .1

كأن يكون احلامل األصيل هلا، أو انتقلت إليه الكمبيالة بأحد طرق التداول كالتظهري مثاًل.
أن يتم الوفاء يف ميعاد االستحقاق، فالوفاء احلاصل من املسحوب عليه يف ميعاد االستحقاق   .2

حلامل الورقة دون تعارض من أحد، يعترب الوفاء صحيحًا.
أن يتم الوفاء دون غش أو خطا جســيم، جيب أن يبذل املديــن يف قيامه بالوفاء قدرًا من   .3
اليقظة واحلرص، فيكون سلوكه متوافق مع أحكام القانون أو مع ما جرى العمل به، كأن 

يتواطأ املسحوب عليه مع املويف له إرضارا بالدائن احلقيقي99. 

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 51-50.  97
د. سميحة القليويب - األوراق التجارية ط 1992م ص 198.  98

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 52.  99
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خامسًا: آثار الوفاء بقيمة الكمبيالة:
يرتتــب عىل الوفاء بقيمة الكمبيالة من املســحوب عليه القابل يف ميعاد اســتحقاقها للحامل 
الرشعي للكمبيالة، بدون معارضة من أحد، يرتتب عىل ذلك براءة ذمة املسحوب عليه من التزامه 
الرصيف، وبراءة ذمته أيضًا من املدين الذي عليه للســاحب واحلملة املتتاليني، وكذلك يرتتب عىل 
ذلــك براءة ذمة كل املوقعني عىل الكمبيالــة، فال يرجع احلامل عىل أحد من هؤالء بعد أن يوىف له 
بقيمة الكمبيالة، وجيب عىل املســحوب عليه أن يؤرش عىل الكمبيالة أنه متت املخالصة عليها، وإال 
اســتطاع احلامل من تظهريها، وعندها ال يستطيع املســحوب عليه بالتمسك بدفع قيمتها، ولكن 

هذه قرينة تقبل إثبات عكسها100.

سادسًا: املعارضة يف الوفاء:
املقرر وفق القواعد العامة أن لكل دائن بدين حمقق الوجود وحال األداء، أن حيجز عىل ما يكون 
ملدينه من حقوق لدى الغري، ويمتنع عىل الغري أن يفي باحلق إىل دائنه املحجوز عليه وإال كان مسؤواًل 
أمام الدائن احلاجز، غري أن هذا األصل خيرج عليه القانون التجاري حيث ال تقبل املعارضة يف دفع 
قيمة الكمبيالة إال يف حاالت استثنائية قد حددها القانون سندرسها بيشء من التفصيل، ومرد هذا 
احلظر هو الرغبة يف تفويت الفرصة عىل املســحوب عليه الذي يتواطأ مع شخص آخر عىل توقيع 
حجز عىل غري أساس، قاصدًا بذلك إىل تعويق الوفاء وتأخري حدوثه حتى يفصل يف دعوى صحة 
احلجز، فام عىل احلامل إال أن يظهر الورقة إىل شخص آخر حسن النية، فال يكون املسحوب عليه أن 
حيتج يف مواجهته بوقوع احلجز، طبقًا لقاعدة تطهري الدفوع101، وبناءًا عليه يمتنع عىل دائني احلامل 
بل وعىل دائني الساحب أو احد املظهرين توقيع احلجز عىل قيمة الكمبيالة حتت يد املسحوب عليه، 

وكام قلنا قد وضع القانون استثناءات عىل ذلك وهي كاأليت:
حالة ضياع الكمبيالة: يكون ملالك الكمبيالة احلق من أن يبادر بالتنبيه عىل املسحوب عليه   -
بعدم الوفاء بقيمتها يف موعد االســتحقاق، وذلك ملن يتقدم له للوفاء هبا يف هذا الوقت، 
ولكــن يكون مربئًا لذمتــه ما دام ال يعلم بواقعة الضياع، وحالة الضياع تشــمل الرسقة 

د. حممود الكيالين - القانون التجاري »األوراق التجارية« ص 182 وما بعدها .  100
د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 53.  101
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ولغريها من صور خروج الكمبيالة من حيازة مالكها بغري إرادته. 
حالة إفالس احلامل: يعترب إفالس احلامل يده مغلولة عن إدارة أمواله واســتيفاء   -
حقوقه، فيجب اإلعرتاض عىل املسحوب عليه من الوفاء بقيمتها للحامل، فإذا مل 
يتقدم أحد للمعارضة عىل املسحوب عليه، فيكون الوفاء صحيحا وتربأ ذمته من 

قيمة الكمبيالة. 
نقص أهلية احلامل أو انعدامها: الفقــه متفق عىل جواز املعارضة يف وفاء الكمبيالة حتت   -
يد املسحوب عليه يف حالة نقص أهلية احلامل أو انعدامها فيكون لنائبه القانوين أن يوجه 
املعارضة يف الوفاء، والقانون مل يوضح شــكاًل معينًا حلدوث املعارضة بصفة عامة، وان 

كان الغالب أن تأخذ صورة إنذار عىل يد حمرض. 

2.5: اإلمتناع عن الوفاء
يتعني عىل حامل الكمبيالة يف الوضع الطبيعي أن يطلب دفع قيمتها يف يوم استحقاقها، فإذا قام 
املسحوب عليه بدفع قيمتها، فيكون قد انقىض التزامه بذلك، ولكن قد حيدث أن يمتنع املسحوب 
عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة بعد مطالبته بذلك، لذلك حدد القانون إجراءات معينة يف حالة االمتناع 
عن الدفع ومن ذلك قيام احلامل بتحرير بروتستو عدم الدفع، وكذلك الرجوع عىل املوقعني، وحالة 

الوفاء بالواسطة وسنتحدث عن ذلك بيشء من التفصيل كاأليت:

أواًل: حترير بروتستو عدم الدفع:
الربوتستو ويعني االحتجاج، وهو نظام يلجأ بموجبه حامل الكمبيالة يف حالة امتناع املسحوب 
عليه من الدفع يف موعد االســتحقاق لعمل بروتســتو عدم الدفع إلثبــات هذا االمتناع، وحترير 
الربوتستو واجب حتى ولو كان احلامل قد حرر قبل ذلك بروتستو عدم الدفع، ويتعني عىل احلامل 
هذا اإلجراء قبل الرجوع عىل الضامنني ملطالبتهم بالكمبيالة، وأيضًا حتى ولو كان املسحوب عليه 
قد تويف أو أعلن إفالســه، ورغم أن هذا الــرشط رضوري إال انه يوجد ما يمنع احلامل من حترير 
الربوتستو وهو إذا كان موجود رشط بالكمبيالة »رشط الرجوع بال مصاريف«، أو كان سبب قوة 
قاهر منعه من حترير الربوتســتو، واحلكمة من حترير الربوتستو يعترب إنذار باهنيار ائتامن املسحوب 
عليه وقد يكون دليال عىل ما يربر إشهار إفالسه، لذلك رسعان ما يقوم املسحوب عليه من املبادرة 
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إىل سداد قيمة الكمبيالة يف ميعادها املحدد، وكذلك يثبت هذا اإلجراء يف حاالت املنازعة يف امتناع 
املســحوب عليه من الدفع يف حالة رجوع احلامل عىل الضامنني، وذلك ألن ورقة الربوتستو تعترب 
ورقة رســمية، ويف حالة دفع املســحوب عليه القيمة أثناء حترير الربوتستو يعترب وفاءه صحيح يف 

ميعاد االستحقاق102.
ميعاد ومكان حترير الربوتستو: جيب حترير الربوتستو يف اليوم التايل مليعاد اإلستحقاق مع   -
إضافة ميعاد املســافة، وعليه ال جيوز أن يتم حترير الورقة قبل ميعاد اســتحقاق الكمبيالة 
وإال وقع باطاًل، وبالنسبة إىل مكان حترير الربوتستو يكون يف حمل من كان عليه دفع قيمة 

الكمبيالة، أو حمل من قبل الكمبيالة بطريق التوسط.
آثار الربوتســتو: الربوتســتو حجة عىل تقديم الكمبيالة لدفع قيمتها، متى تم حتريرها يف   -
املوعــد الصحيح، وكذلك يعترب حجة عىل امتناع املديــن عن الدفع، ويرتتب عىل حترير 
الربوتســتو رسيان الفوائد القانونية عىل مبلغ الكمبيالة ابتداء من وقت حترير الربوتستو، 

وذلك خالف القواعد العامة103.

ثانيًا: الرجوع بالكمبيالة:
الرجوع بالكمبيالة هو الطريق الذي يقوم به حامل الكمبيالة بالرجوع عىل امللتزمني املوقعني 
عىل الكمبيالة والذين يضمنون هذا الوفاء بطريق التضامن، وذلك بعد حترير الربوتستو وإثبات 
عجز املســحوب عليه من الوفاء بقيمة الكمبيالة، ومطالبــة احلامل هلؤالء امللتزمني بالضامن 
يطلق عليه بالرجــوع القضائي، وهي الغالبة يف العمل، وإذا قام أحد هؤالء امللتزمني بالوفاء 
بقيمة الكمبيالة فله الرجوع عىل باقي امللتزمني شأنه شأن احلامل األصيل للكمبيالة، والرجوع 
بالكمبيالة يكون موضوعه عىل املبلغ املحدد بالكمبيالة، وإذا تضمنت الكمبيالة رشط الفوائد 
فإهنا تضاف الفوائد إىل أصل املبلغ، وكذلك يكون الرجوع بالفوائد القانونية، وكذلك رسوم 

عمولة البنك104، وأيضًا كذلك الفوائد القانونية عن املرصوفات.

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 55.  102

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 56.  103

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 58.  104
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الرجوع عىل امللتزمني: 
رجوع احلامل عىل املســحوب عليه القابل: جيب عىل احلامل أن يطالب املســحوب عليه   .1
القابل أواًل بالوفاء بقيمة الكمبيالة يف تاريخ اســتحقاقها، وذلك باعتبار املسحوب عليه 
القابــل هو املدين األصيل يف الكمبيالة، وعليه ال  جيوز للحامل الرجوع عىل امللتزمني إال 

بعد امتناع املسحوب عليه القابل عن الوفاء بقيمة الكمبيالة.
رجوع احلامل عىل الساحب: رجوع احلامل عىل الساحب يكون له االختيار بني الرجوع   .2
عىل الساحب الذي قدم مقابل الوفاء والساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء، فرجوع احلامل 
عىل الساحب الذي قدم مقابل الوفاء فهو كاملظهر متامًا ضامن للوفاء بقيمة الكمبيالة، وجيب 
عــىل احلامل اختاذ اإلجراءات الالزمة للرجوع وعدم التقاعس يف القيام بذلك وإال اعترب 
حامل مهمل، ورجوع احلامل عىل الساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء فيكون مسؤوليته 
اشــد مما هي عليه يف حالة الساحب الذي قدم مقابل الوفاء، فهو ليس جمرد ضامن بل هو 
ملتزم أصيل، تلقى قيمة مالية من غريه يلتزم كأي مدين برد مقابلها، وعليه فال يســتطيع 
التمسك يف مواجهة احلامل بسقوط حقه، حتى ولو تقاعس احلامل يف اإلجراءات، وهلذا 
احلامل احلق يف مطالبة الساحب بأداء قيمة الكمبيالة مادام حقه مل يسقط يف التقادم اخلميس.

رجوع احلامل عىل املظهرين وعىل كل امللتزمني بالكمبيالة: رجوع احلامل عىل امللتزمني املوقعني   .3
دون القيام بالرجوع عىل الساحب أو املسحوب عليه، مرشوط بالقيام بإجراءات حددها القانون 
من حترير بروتســتو عدم الدفع يف اليوم التايل، وإعالنه ورفــع دعوى خالل امليعاد القانوين، 
ويراعى أيضًا الرتتيب يف الرجوع عىل املظهرين، ومطالبة أحد هؤالء املوقعني واملظهرين تربئ 
ذمة املظهرين الالحقني له دون الســابقني عليه، ورجوع احلامل عىل مجيع امللتزمني بالكمبيالة 

من الساحب واملسحوب عليه واملظهرين يكون عن طريق رفع دعوى.
رجوع من قام بالوفاء من امللتزمني عىل غريه: إذا قام أحد امللتزمني بالوفاء بقيمة الكمبيالة   .4
وذلــك بعد رجوع احلامل عليه، كان هلذا امللتــزم املويف حق الرجوع بدوره عىل املوقعني 
املتضامنــني معه، وهذا الرجوع يكون عىل كل القيمة بالكمبيالة وعدم تقســيمها كام هو 

معمول به يف التضامن املدين105.

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 58-57.  105
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احلجز التحفظي للحامل:
للحامل احلق يف توقيع احلجز التحفظي عىل منقوالت املوقعني، وذلك خمافة أن يعمد املدين إىل 
تبديد منقوالته خالل فرتة املطالبة القضائية، فالقانون قد زود احلامل بوسيلة تسند حقه يف الرجوع 

عىل املوقعني، وهي حق احلجز التحفظي عىل املنقوالت ألي منهم106.

ثالثًا: الوفاء بالواسطة:
يتيح القانون الوفاء بقيمة الكمبيالة من قبل شخص أجنبي ليس له عالقة بالكمبيالة محاية ألحد 
املوقعني عىل الكمبيالة من رجوع احلامل عليه، وذلك كام هو معمول به يف القانون املدين من وفاء 

شخص غري ملتزم بالوفاء عن شخص ملتزم.

رشوط صحة الوفاء بالواسطة:
الوفاء بالواسطة ال جيوز إال بعد موعد االستحقاق وعند الرشوع يف حترير الربوتستو.  .1

أن يتم الوفاء بالواســطة ألحد امللتزمني بالكمبيالة، وإذا مل حيدد املويف أحد امللتزمني اعترب   .2
موفيًا عن املظهر األخري.

ال جيوز الوفاء بالواسطة إال من شخص أجنبي غري ملتزم بالكمبيالة.  .3
جيب عىل املويف بالواسطة بدفع قيمة الكمبيالة بأكملها107.  .4

اآلثار املرتتبة عىل الوفاء بالواسطة:
يرتتب عىل قيام املويف بالواسطة بالوفاء عن أحد امللتزمني بالكمبيالة أن حيل حمل احلامل األصيل، 
وعليه له الرجوع عىل من تدخل ملصلحته وعىل الســابقني عليه، أما بالنســبة للموقعني الالحقني 
عىل املوقع الذي تدخل ملصلحته فال رجوع له عليهم، وكذلك للمويف بالواسطة أن يرجع عىل من 

تدخل ملصلحته بالدعوى الشخصية املقررة وفق القواعد العامة. 

د. محدي بارود - األوراق التجارية دراسة مقارنة ص 5.  106
د. سميحة القليويب - األوراق التجارية ط 1992م ص 226-224.  107
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6: اخلامتة
تعترب الكمبيالة ورقة من األوراق التجارية التي يتم تداوهلا بني األفراد يف حياهتم، حيث تنشــأ 
هذه الكمبيالة بني عدة أشخاص وهم الساحب واملسحوب عليه واملستفيد، ولكي تنشأ الكمبيالة 
ال بد من توافر رشوط معينة هلا منها رشوط موضوعية مثل »توافر األهلية واملحل والرضا والسبب« 
وأخرى شكلية مثل »تاريخ السحب والتوقيع و اسم املستفيد واسم املسحوب عليه مبلغ الكمبيالة 
وميعاد اإلســتحقاق ومكان الوفاء ووصول القيمة«، وحيث إن هذه الرشوط وضعها القانون إال 
أن هناك رشوط اختيارية قد يتفق األطراف عىل وضعها أو جتاهلها عىل حســب االتفاق، وحيث 
إن الكمبيالة ورقة معدة للتداول فيتم تداوهلا بالتظهري وقد يكون ناقل للملكية أو تظهري تأميني أو 
توكييل أو أن يتم تداول الكمبيالة حلاملها، وقد وضع املرشع حلامية الكمبيالة ضامنات متكن حاملها 
من استيفاء قيمتها وقت االستحقاق ومن هذه الضامنات ضامن مقابل الوفاء و ضامن القبول وضامن 
الضامن اإلحتياطــي، وكل ذلك حتى ال تفقد الكمبيالة أهم خصائصهــا وهي قابليتها للتداول 
بالطــرق التجارية، والوضع الطبيعي للكمبيالة الســتيفاء قيمتها وهو الوفاء الطبيعي هلا يف ميعاد 
االستحقاق ومكان الوفاء املحدد، ولكن قد حيدث بأن ال يرغب املسحوب عليه عىل الوفاء بقيمة 
الكمبيالة، لذلك قد حدد املرشع إجراءات يقــوم هبا حامل الكمبيالة ليحص عىل قيمة الكمبيالة 
وهي حترير بروتســتو عدم الدفع ومن ثم الرجوع عىل الضامنني للكمبيالة أو يتم الوفاء بالواسطة 

من شخص أجنبي عىل الكمبيالة.
وهكذا لكل بداية هناية، وخري العمل ما حسن آخره، وخري الكالم ما قل ودل وبعد هذا اجلهد 
املتواضع أمتنى أن أكون موفقا يف رسدي للعنارص الســابقة رسدًا ال ملل فيه وال تقصري، موضحًا 

األحكام العامة للكمبيالة، وفقني اهلل وإياكم ملا فيه صاحلنا مجيعًا.

6: 1 التوصيات
بالنظــر إىل أحكام األوراق التجارية بصفة عامة واألحكام العامة للكمبيالة بصفة خاصة نجد 
أن هذه األحكام ورد ذكرها يف القانون الفلسطيني رقم 17 لسنة 1929م يف املواد 84-96 وأطلق 
عليها اسم )سفتجة(، وحيث إن هذا القانون قديم جدا مل يواكب التقدم احلايل يف املعامالت التجارية 
التــي من خصائصها الرسعة يف التعامالت التجارية، وان تلك األحكام مل تبني اآلثار التي ترتتب 
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عند االعرتاض عىل تلك الكمبيالة كام حددها قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 من تأثريها عىل 
عملية التنفيذ من عدمه، وحيث أن ما جرى العمل به يف الواقع العميل من اســتخدام »الكمبيالة 
والدفع هبا« املتعارفة يف املحاكم عىل أهنا كمبيالة مع أن تسميتها يف القانون باسم السند اإلذين وليس 

الكمبيالة، لكل ذلك أضع بعض التوصيات:
إصدار قانون جديد ينظم أحكام األوراق التجارية بصفة عامة والكمبيالة بصفة خاصة.  .1

عدم اخللط يف الكمبيالة املتعارف عليها والكمبيالة باملعنى القانوين هلا.  .2
مصادقة الكمبيالة من حمامي مزاول.   .3

7: املصادر واملراجع. 
القانون التجاري »األوراق التجارية« دراسة مقارنة للدكتور حممود الكيالين عام 1994م.  .1

األوراق التجارية »دراسة مقارنة« للدكتور محدي بارود.   .2 
الوسيط يف القانون التجاري للدكتور حمسن شفيق.   .3

األسناد التجارية للدكتور ادوار عيد ط 1996.  .4
األوراق التجارية للدكتورة سميحة القليويب ط 1992م - دار النهضة العربية.  .5
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اإلرتباط بني الدعاوى والطلبات108
))دراسة حتليلية مقارنة((

املحامية: نور حممود خليل شيخ - باحثة يف سلك الدكتوراة/ غزة 

1: مقدمة 
إن احلمد هلل نحمده ونشكره ونستهديه، ونعوذ به من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده 
اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، والصالة والســالم عىل أصحابه الذين ساندوه لنرصة 

الدين احلنيف، وعىل كل من دافع عنه بالقول أو الفعل أو التصنيف.
حديثنا خالل هذا البحث يتضمن فكرة مهمة وفكرة ذات مضمون وانعكاس اجرائي دراسته 
تتشــابه مع القوانني اإلجرائية االخرى، أال وهو اإلرتباط، فقانون أصول املحاكامت سيصلنا إىل 

أسس وقواعد حتكم اإلرتباط بني الدعاوى والطلبات.
عىل الرغم مما تثريه الطلبات من تعقيد يف الدعوى وما تؤدي إليه من بطء يف ســريها وهذا ما 
سنلمســه من خالل البحث إال أهنا حتقق العدالة ومتنع اضطــرار األطراف لرفع دعاوى إضافية 
بخصوص الطلبات التي مل يتداركوها، فلإلرتباط غاية مزدوجة يرمي لتحقيقها، فهو يرمي أساسًا 
اىل حتقيق حسن سري العدالة، حيث أنه عندما يتم مجع الدعاوى املتصلة ببعضها البعض أمام قاض 
واحد كي يفصل فيهــا معًا، حيث يؤدي هذا الختصار الوقت وتوفري النفقات وفيه أيضًا اقتصاد 
لإلجــراءات، كل ذلك جينبنا صدور أحكام متعارضة أو حتى يصعب التوفيق بينها إذا نظرت كل 
دعوى عىل حده أمام قاض مســتقل حيث حيدث مثــل هذا التناقض فإنه ال يمكن تنفيذ احلكمني 

معًا، اذ جيب وقف تنفيذ أحدمها.

مشكلة البحث/
تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عىل التساؤل الرئييس اآليت: مإذا نعني باإلرتباط بني الدعاوى 

والطلبات؟

مت هذه الدراسة من قبل: د. إيناس جاد احلق/ دكتورة يف القانون يف كلية احلقوق- جامعة فلسطني. ود.  ُحكِّ  108
عبد اهلل الفرا/ دكتور يف القانون املدين يف كلية احلقوق - جامعة األزهر.
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ويتفرع عن هذه اإلشكالية عدة إشكاليات وهي عىل الشكل اآليت:
أواًل/ هل تتميز الدعوى عن الطلب؟   -

ثانيًا/ ما الفرق بني الدعوى وحق االلتجاء للقضاء، وبني اخلصومة، وبني القضية؟  -
ثالثًا/ ماذا نعني باإلرتباط وما هي فكرته؟  -

رابعًا/ يف أي صورة يتمثل اإلرتباط الوثيق الذي جيعلنا أمام عالقة وطيدة بني الطلبات؟  -
خامسًا/ ماذا عن سلطة القايض يف تقدير اإلرتباط، وهل ختضع هذه السلطة لرقابة حمكمة   -

النقض، وملاذا؟

أمهية البحث/
تكاد مشاكل اإلختصاص والتي حتمل يف طياهتا تركيزه واملتمثل يف وجود اإلرتباط بني الدعاوى 
والطلبات من املوضوعات اهلامة والتي هتم كل باحث ومفكر يف جمال القانون بشكل عام، فاإلرتباط 
موضوع متشــعب يف كثري من نواحيه فهو يمس العديد من موضوعات قانون أصول املحاكامت، 
وهذا ما سنلمســه خالل البحث، حيث يتداخل ويتقارب مع موضوعات وأفكار كثرية فيه، لكل 
ذلك نجد أن املرشع والفقه والقضاء هيتم به يف خمتلف الدول، ذلك ألن اختاذ إجراء إدخال أطراف 

أخرى بالدعوى ذو أمهية كبرية فهو دافع كبري ليظهر عن طريقه احلقيقة. 

منهجية البحث/
اتبعت يف أعداد هذا البحث املنهج التحلييل املقارن، وذلك بتحليل نصوص القوانني املختلفة 
من فلســطيني ومرصي وبعض من الفرنيس، والتطرق ألحكام املحاكم، وجمموعة من الســوابق 

القضائية واإلهتداء بآراء الفقهاء.

خطة البحث/
تتناول خطة البحث املسائل اآلتية:

ماهية اإلرتباط بني الدعاوى والطلبات.   
سلطة قايض املوضوع يف تقدير اإلرتباط ومدى رقابة حمكمة النقض.
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2: متهيد
قبل التطرق ملوضوعات اإلرتباط بني الدعاوى والطلبات والتي هي أحد مشاكل اإلختصاص 
وتركيزه، سنقوم بالتعرف عىل الدعاوي ثم الطلبات بشكل ميرس وخمترص من خالل هذا التمهيد.

َ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل  لقد جاءت الرشيعة اإلســالمية باإلنصــاف والعدل، فقال عز وجــل: ﴿إِنَّ اهللَّ
َوااْلْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى﴾109.

وَحرَمت الظلم والعدوان، ملا روى أبو ذر ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم فيام يرويه عن ربه 
عز وجل أنه قال: »يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرمًا، فال تظاملوا...«110

ومثــال ذلك حتريم اإلرضار باآلخرين، واالعتداء عليهــم أو عىل حقوقهم111، وَحِفَظ حق كل من 
ُيعتَدى عليه من خالل خماصمته للمعتدي واالدعاء عليه عن طريق اللجوء للقضاء ورفع دعوى الستيفاء 
حقه، فاحلق ال يستكمل مقومات وجوده إذ مل يكن بوسع صاحبه أن حيميه، وال سبيل للتمكن من ذلك 
عنــد املنازعة غري الدعوى، وهذا يقتيض منا التعــرف عىل الدعوى من حيث تعريفها لغة، واصطالحًا، 
واحلديث عنها قلياًل، ثم سأحتدث عن الطلب من حيث تعريفه أيضًا وسأمّيز بينه وبني الدعوى، وسنرى 

هل ختتلف الدعوى عن حق اإللتجاء إىل القضاء وعن اخلصومة وعن القضية؟

الدعوى يف اللغة:
 اسم من اإلدعاء112، وجتمع عىل دعاَوى بفتح الواو، وكرسها دعاِوي. 

والدعوى يف اللغة تطلق عىل عدة معان منها:
الطلب: تقول: ادعيته، أي طلبته لنفيس، وُيقال: يل يف األمر دعوى ودعاوى أي مطالب113.  .1
ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي﴾115. أي: دعاؤهم. ْمُد هلِلَّ الدعاء114: ومنه قوله تعاىل: ﴿َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن احْلَ  .2

سورة النحل: اآلية رقم 90.  109
أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب: حتريم الظلم، صحيح مسلم )1994/4( رقم )2577).  110
د. خالد بن زيد الوذيناين: الدعوى الكيدية »دراسة مقارنة«، بتاريخ1433/5/16 هـ، عرب املوقع االلكرتوين   111

التايل: http://www.almoslim.net/node/163212ا
حممد بن أيب بكر الرازي:  خمتارالصحاح،  دائرةاملعاجم، مكتبة لبنان، ص591.   112
أمحد بن حممد الفيومي: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ص196-195.   113

حممد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب،  ج3، ط3، دار إحياء الرتاث العريب، ص359.  114
يونس: من اآلية10  115
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التمني: تقول: ادعيت اليشء أي: متنيته116، وفالن يف خري ما ادعى أي: ما متنى، ومنه قوله   .3
ُعوَن﴾117 ]يـس:57[. أي: ما يتمنون. ْم َما َيدَّ ْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوهَلُ تعاىل: ﴿هَلُ

الزعم: ُيقال: ادعيت اليشء، أي: زعمته يل حقًا كان أو باطاًل118.  .4
اإلخبار: يقــال: فال يدعي بكرم فعاله، أي: خيرب بذلك عن نفســه119 وحاصل ذلك أن   .5

الدعوى يف اللغة تأيت عىل عدة معاٍن، ختتلف بحسب االستعامل، وسياق الكالم.

الدعوى يف االصطالح/
لقد تعددت تعريفات الفقهاء بشأهنا ولكن التعريف الذي َخِلصت إليه هو: أهنا وسيلة إجرائية 
الستخدام حق التقايض يمنحها القانون بقصد طلب احلامية ملصاحله املرشوعة عن طريق القضاء.

وتتميز الدعوى بأهنا120:
عمل قانوين، ووسيلة من صنع املرشع حلامية األفراد عرب القضاء، فهي عمل إجرائي نظمها   .1

املرشع ضمن قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية. 
رخصة عامة يمكن اســتعامهلا متى توافرت رشوطها حتى ال تكون وسيلة كيد أو إحلاق   .2

رضر بمصالح اآلخرين.
وسيلة حلامية احلقوق تعطي لصاحبها املطالبة بحقوقه.  .3

إن كل دعوى تقوم عىل ثالثة عنارص إذا احتدت هذه العنارص الثالثة مع غريها كانت الدعوى 
واحدة، وإن اختلفت يف أي من عنارصها تعلق األمر بدعويني، والعنارص هي: أشخاص الدعوى، 

وحمل الدعوى، وسبب الدعوى121.
وحتى تقبل الدعوى جيب أن يكون لرافعها أو طالبها مصلحة أو صفة )أهلية(، وهذه املصلحة 

املصباح املنري، ص195.  116
يـس:57.  117

ابن منظور: املرجع السابق، لسان العرب، ص362.  118
املصباح املنري: املرجع السابق، ص195.  119

ص114- عام1990،  ط15،  باإلسكندرية،  املعارف  منشأة  والتجارية،  املدنية  املرافعات  الوفا:  أبو  أمحد   120
139، أمحد هندي: قانون املرافعات املدنية والتجارية-النظام القضائي واإلختصاص والدعوى، دار اجلامعة 

اجلديدة للنرش، عام1995، ص435 وما بعدها.
عبد الرزاق السنهوري: الوسيط يف رشح القانون املدين، دار النرش املرصية بالقاهرة، عام1956م، ج2، ص490.  121
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جيب أن تكون قانونية مرشوعة، وشخصية مبارشة، وكذلك أن تكون حالة وقائمة، وتنحرص طرق 
استعامل الدعوى122 يف اثنتني إما الطلبات أو بالدفوع، وملا كانت الدعاوى تنشأ هبا اخلصومة وتفتتح 
عند تقديمها يف شكل طلب يسمى بصحيفة افتتاح الدعوى أو )الطلب األصيل( فإن طلب احلامية 

القضائية عند نظر الدعوى يطلق عليه )الطلب العارض( وعليه فإننا نعرف الطلبات بالتايل:
الطلب هو: عبارة عن إجراء يتقدم به املدعي أواًل للمحكمة املختصة وفقًا للشكل املحدد قانونًا 
طالبًا لنفســه بام يدعيه وقد عرب عنها املرشع باســم الالئحة حيث تنص املــادة 52 من قانون أصول 
املحاكامت املدنية والتجارية الفلســطيني رقم 2 لسنة2001م عىل ذلك »تقام الدعوى بالئحة تودع 
قلم املحكمة« وهذا هو الطلب األصيل، أما عن الطلبات العارضة فهي طلبات يتم ابداؤها أثناء سري 
الدعوى، فهي إما أن تقدم من املدعي فتســمى طلبات إضافية، أو تقدم من قبل املدعى عليه وتسمى 
بالطلبات العارضة ويمكن أن تبدى هذه الطلبات من قبل طرف خارج عن اخلصومة هبدف التدخل 
فيها ويعرف بطلب التدخل، وقد يبــدى من أحد اخلصوم يف مواجهة طرف خارج اخلصومة هبدف 
ادخاله فيها ويسمى بطلب االدخال أو اختصام الغري، أما عن قيام املحكمة بإدخال أو اختصام الغري 

بأمر منها فهذا ال يدخل ضمن الطلبات العارضة ألن املحكمة ال تعترب خصاًم يف الدعوى123.  

متييز الدعوى عن الطلب وعن حق االلتجاء للقضاء وعن اخلصومة والقضية:124
تتميــز الدعوى عن املطالبة القضائية )الطلب( حيث أن األخرية ما هي إال إجراء يتم من   -
خالله رفع الدعوى للقضاء فهي وســيلة لرفع الدعوى، فالدعوى تقدم يف صورة طلب 
يقدمه املدعى للقضاء، ومن املمكن أن ينتهي الطلب ويزول االدعاء الذي يتضمنه الطلب 
مع بقاء احلق بالدعوى قائاًم125، كأن يتم احلكم بســقوط اخلصومة أو بتقادمها واعتبارها 
كأن مل تكن، ففي مثل هذه احلالة الذي يزول هو الطلب ولكن احلق بالدعوى يبقى قائاًم، 
وجيوز اعادة استخدامه مرة أخرى عن طريق رفع مطالبة قضائية جديدة، ويمكن أن تتعدد 

عبداهلل خليل الفرا: الوجيز يف أصول املحاكامت املدنية والتجارية، ج1، ط1، عام2011-2012م، ص403.  122
أمحد أبو الوفا: املرجع السابق، ص 183.   123

فتحي وايل: الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، عام1993، ص47، وأمحد هندي: املرجع   124
السابق، ص438 وما بعدها.

وجدي راغب فهمي: مبادئ القضاء املدين املرصي،  ط2، دار الفكر العريب، عام1987م، ص 81  125
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الطلبات املتولدة عــن ذات الدعوى126، وإذا ختلف رشط من رشوط الطلب فإن طريقة 
التمســك هبذا التخلف هو الدفع ببطالن مثل هذا الطلب، بينام بتخلف رشط من رشوط 

الدعوى فوسيلة التمسك بذلك هو الدفع بعدم القبول. 
كذلك ختتلف الدعوى عن حــق االلتجاء إىل القضاء وهو ما يطلق عليه )حق التقايض(   -
فاألخري هو حق من احلقوق العامة التي كفلها القانون بنص دستوري، هذا احلق ال جيوز 
النزول عنه وال ينقيض بالتقادم أو ألي سبب من أسباب االنقضاء، أما احلق بالدعوى فهو 
حق معني لشخص معني وهو الشخص الذي اعتدي عىل حقه يربر مطالبته وحصوله عىل 

احلامية القضائية، وباعتباره حق حمدد فيمكن النزول عنه وكذلك ينقيض بالتقادم127.
أيضًا ختتلف الدعوى عن اخلصومة فاألخرية هي عمل إجرائي مركب يتكون من جمموعة   -
كبرية من اإلجراءات وتعترب كل واحدة هلم متتابعة لألخرى، وعليه فإن الدعوى ختتلف 
عن اخلصومة فلكل منها رشوط، ولكل منهــا موضوع فموضوع الدعوى هو احلصول 
عىل محاية القانون سواء كان دفع اعتداء أو التعويض عن اعتداء أو االعرتاف بحق.....، 
أمــا موضوع اخلصومة فهو احلصول عىل حكم ينهي النزاع، والدعوى تســتند حلق بينام 

اخلصومة تعترب قائمة بمجرد اللجوء للقضاء128.
وأخــريًا االختالف بني الدعــوى والقضية129 فاألخرية هي جمموعة إجــراءات يتم اختاذها   
بالدعوى من وقت رفعها حتى احلكم فيها130، فعبارة القضية وتعبريها يستعمل باحلياة العملية 
بمعنى أوسع من الدعوى حيث تشمل جمموعة املسائل املوضوعية واإلجرائية املعروضة أمام 
القضاء للفصل فيها، وبذلك يمكننا القول بأن الدعوى بكل ما يدور يف ثناياها وما تطرحه من 
مســائل موضوعيه هي حمور القضية، عالوة عىل ذلك فإن القضية تشمل كل ما يقدم خالهلا 

من دفوع، وما يثار فيها من مسائل اجرائية، أما اخلصومة فهي إجراءات القضية.

نبيل عمر: قانون املرافعات، عام1993، ص215، مشار أليه لدى أمحد هندي: املرجع السابق، ص439.  126
فنحي وايل: املرجع السابق، ص48.  127

أمحد هندي: املرجع السابق، ص439وما بعدها.  128
عبد املنعم الرشقاوي: رشح املرافعات املدنية والتجارية، عام1950، ص 111  129

رمزي سيف: الوسيط يف رشح قانون املرافعات، ط8، عام 1969م، ص108.   130
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 ولكل ما سبق نكون قد أوجزنا لكم هذا التمهيد البسيط ووضعناكم عىل الدرجات األساسية 
التي ســتجعلكم قادرون عىل التعرف عىل التايل، وفيام ييل سنبحث ماهية اإلرتباط بني الدعاوى 
والطلبات، ومن ثم سنرى سلطة قايض املوضوع يف تقدير اإلرتباط ومدى رقابة حمكمة النقض عليه.

3: ماهية اإلرتباط بني الدعاوى والطلبات
سنبني أن هناك ارتباط وثيق الصلة بني الدعاوى والطلبات حيث سنتطرق لتعريف اإلرتباط، 

وألنواع هذا اإلرتباط عىل النحو اآليت:

1.3: تعريف اإلرتباط وحتليل فكرته
لقد أثارت مسألة تعريف اإلرتباط خالفات كبرية يف الفقه املقارن، وذلك ملا يعرتي هذه الفكرة 
من إهبام، لذا جيب البحث عن تعريف حمدد هلذه الفكرة حتى يســهل علينا فهم الدور الذي يلعبه 

اإلرتباط يف مراحل الدعوى املختلفة. 
إن كلمة ارتباط حتمل معنيني أحدمها اللغوي واآلخر القانوين أو االصطالحي، واألخري عىل 

قدر كبري من الدقة وعىل جانب شديد من األمهية.

تعريف اإلرتباط لغة:
يعني اتصال131، أي رابطة ضيقة وهي تشري اىل حالة أو صفة ما يكون متصاًل ومرتبطًا.

تعريف اإلرتباط قانونًا )اصطالحًا(:
ال يوجــد تعريف حمدد له حيث مل يعرفــه مرشعنا وكذلك املرشع املرصي واإليطايل وال حتى 

الفرنيس132، حيث ترك تعريفه للفقه والقضاء وعليه تعددت التعريفات كام ييل:
عرفه البعض133 »بأنه يكفي أن يشري إىل صلة تقوم بني دعويني أو أكثر«.

ربرتوار: الترشيع والفقه والقضاء، ج23، عام1952، ص69، واملشار اليه لدى أمحد هندي: ارتباط الدعاوى   131
والطلبات يف قانون املرافعات، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، االسكندرية، عام1995م، ص15.

صالح أمحد عبدالصادق أمحد: نظرية اخلصم العارض يف قانون املرافعات، عام1986م، ص184.   132
عام1889م،  ج1،  اإلرتباط،  أو  النزاع  ذات  قيام  عن  الناتج  املدين  اإلختصاص  حول  دراسات  باب:  دي   133

ص360، ومشار اليه لدى أمحد هندي: املرجع السابق، ص16.
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ويؤخذ عىل هذا التعريف أته مل حيدد ما اليشء الذي جيب أن تكون عليه تلك الصلة كي يكون 
هناك ارتباط.

 وعرفه البعض اآلخر134 »صلة وثيقة بني دعويني جتعل من املناســب ومن املصلحة وحســن 
القضاء مجعهام أمام حمكمة واحدة لكي حتققهام وتفصل فيهام معًا«.

ينتقد هذا التعريف ألنه يقترص عىل غاية اإلرتباط والفائدة التي جتنى من ورائه وتقرر وجوده مع 
أن املنطق هو اإلعتامد عىل التحليل، حيث جيب النظر للدعويني إىل عنارصمها وأن نقوم بتحليلهام 

ومن ثم نستقي حالة اإلرتباط أو الصلة التي جتمعهام.
 وعرفه آخرون135 »صلة وثيقة بني طلبني جتعل من املصلحة نظرمها، والفصل فيهام من حمكمة 
واحدة، منعًا لصدور أحكام قد يصعب أو يستحيل التوفيق بينها، إذا نظرهتام وفصلت فيهام حماكم 

خمتلفة«.  
أيضًا هذا التعريف أغفل املقصود بالصلة الوثيقة، ومتى تكون ليتسنى وجود اإلرتباط.

وعرفــه رابع136 وبحق »صلة بني الطلبات تؤدي إىل جعل احلكم يف أحدها مؤثرًا عىل الفصل 
يف األخرى، إذ الفصل يف كل منهام عىل حده يؤدي إىل تعارض األحكام، بام يربر مجعها أمام حمكمة 

واحدة، لتفصل هبا نزواًل عند مقتضيات سري العدالة«.
فجوهر هذا التعريف هو االشــرتاك املوضوعي للدعويــني )الوحدة املوضوعية(، فإن وحدة 
املركــز املوضوعي املنتجة لإلرتباط حتتاج لوجود رابطة ما بــني املراكز املوضوعية املتنازع عليها، 
هــذه الرابطة تقتيض وجــود ارتباط يتعني معه رضورة الفصل يف هــذه املراكز بحكم واحد ومن 
حمكمة واحدة، ســواء كان هناك اشــرتاك أو احتاد يف املحل أو يف السبب )وال يشرتط وجود احتاد 

القضائي يف مرص، ج2، عام1918م، ص697.  املدنية والتجارية والنظام  املرافعات  أبو هيف:  عبداحلميد   134
وحممد حامد فهمي: املرافعات املدنية والتجارية، ج1، عام 1948م، ص223و224. واملشار اليه لدى فتحي 

وايل: املرجع السابق، ص311.
املعارف، االسكندرية، عام1980، ص441.  القضائي اخلاص، ج1، منشأة  القانون  ابراهيم نجيب سعد:   135

واملشار اليه لدى عبداهلل خليل الفرا: املرجع السابق، ص316. 
عام2009م، ص256. وعبداهلل  والتجارية،  املدنية  املرافعات  قانون  الوسيط يف رشح  السيد صاوي:  أمحد   136
والتجارية،  املدنية  املواد  يف  التقديرية  القايض  سلطة  عمر:  ونبيل  ص317.  السابق،  املرجع  الفرا:  خليل 

عام1984م، ص351. وأمحد هندي: املرجع السابق، ص45.
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يف اخلصوم أي العنرص الشــخيص فوحدته عامل مساعد فقط يف الكشف عن صلة اإلرتباط( فإن 
األمر يكون واضحًا ومن اليسري عىل قايض املوضوع إدراكه137 وتقديره وجود ارتباط بني الطلب 
األصيل وغريه من الطلبات، أو بني دعاوى متعددة يكون من خالل تقدير عالقة بني الطلب املقدم 

والطلب األصيل أو بني الدعويني138.  
وعىل كل ما سبق إال أنه مل حيدد بعض الفقه طبيعة الصلة إذا كانت متعلقة بالسبب أو املحل أو 
األطراف، بل تطلب وجود صلة ضيقة جدًا بني الطلبات جتعل من املصلحة أن حيقق ويفصل فيها 

معًا، توفريًا للوقت وتالفيًا لصدور أحكام متعارضة أو يصعب التوفيق بينها139.
وأخريًا ال يسعنا أن نقول إال أن اإلرتباط هو يف األساس فكرة موضوعية ذات انعكاس إجرائي.

2.3: أنواع اإلرتباط
لقد انتقل اخلالف من تعريف مفهوم اإلرتباط إىل حتديد أنواعه:

حيث قســمه البعض إىل: ارتباط تام وارتباط ناقص، واإلرتباط التام هو الذي يكون بني   -
طلبني متصلني ببعضهام بعالقة تبعية.

أما عن اإلرتباط الناقص فهو الذي يكون بني طلبني تربطهام عالقة أضعف قوة من عالقة   
التبعية، تسمح بالفصل بينهام من حمكمتني خمتلفتني دون إن يرض ذلك بسري العدالة.

هذا الــرأي مل يبني ما املقصود بعالقة التبعية التي توصلنا لوجــود ارتباط تام، والتي إذا   
ضعفت الصلة عنها أصبح ناقصا140. 

ويقســم آخرون وبحق اإلرتباط إىل: ارتباط بسيط وارتباط غري قابل للتجزئة وطيد141،   -
فإذا كان اإلرتباط يف صورته العادية أو البســيطة -كام يراه بعض الفقه- صلة بني دعويني 

أمحد هندي: اإلرتباط..، ص45.  137
نقض مدين فلسطيني، دائرة غزة، طعن رقم2003/146، جلسة2003/7/13م، الذي قيض فيه بأنه »ال   138
يؤثر يف  اختلفت عنارص كل دعوى عن األخرى وأن احلكم يف أحدمها ال  إذا  الدعويني  بني  ارتباط  يوجد 

األخرى«.
عبداهلل خليل الفرا: املرجع السابق، ص317.  139

عبداهلل خليل الفرا: املرجع السابق، ص318و319.   140
وهو ما أخذ به املرشع الفلسطيني، وأخذ به الفقه يف كل من مرص وفرنسا.  141
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جتعل من حسن سري العدالة نظرمها والفصل فيهام معًا، فإن هذه الصلة قد تتوثق وتتعاضد 
لتصبــح ارتباطًا قويًا وال يقبل التجزئة، إذن الفرق بينهام منحرص يف الدرجة والقوة فعدم 
التجزئــة يمثل أقوى درجات اإلرتباط، وهذا ما أخذ به الفقه يف كل من مرص وفرنســا، 
وكذلك مرشعنا الفلســطيني يف نص املادة 2/97، 4 ونص املادة2142/98، 3 من قانون 

أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة2001م.
فينظر إىل صورة عدم التجزئة عىل أهنا أقوى صور اإلرتباط، فهي ارتباط وثيق ومدعم، وليس 

جمرد ارتباط بسيط143.
وهنالــك من انتقد أصحاب الرأي الثاين و ورأوا أن اإلرتباط ال يكون إال بســيطًا، وأن عدم 
التجزئــة ليس ارتباطًا، فاملميز عندهم لالرتباط هو اظهار عالقة بني طلبني، أما عدم التجزئة فقد 
اعتربوها أهنا ال توضح أو تبني العالقة بني طلبني وإنام يستنتج عدم التجزئة من أن حمل الطلبني ال 

حيتمل إال صدور حكم واحد.
ولكن هذا الرأي مل يلق قبوال عند أصحاب الرأي الثاين وردوا عىل خمرجي عدم التجزئة من صور 
اإلرتباط، بأن هذا الرأي وقع يف خطأ منهجي، وذلك ألهنم نظروا لعدم التجزئة من خالل املحل، 
وقبل نشــوء النزاع ورفعه للقضاء144، وهذا عىل نقيض أن عدم التجزئة الحق عىل رفع الدعوى، 
ويتم تقديره بالنظر لألرضار التي متس العدالة بصدور حكمني متعارضني يصعب ال بل يستحيل 
تنفيذمها، لكل ما سبق فإننا نرى أن عدم التجزئة يظهر أن هناك عالقة قوية بني طلبني أو أكثر، وال 
هيتــم بمحل هذه الطلبات، وهذا يعني أن الطلبات ال حتتمل إال حل واحد فقط، بغض النظر عن 

نص املادة2/97، 4: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 2 - ما يكون مكماًل الئحة الدعوى أو مرتتبًا   142
عليها أو متصاًل هبا اتصاالً ال يقبل التجزئة. 4 - ما تأذن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلبات الواردة 

يف الئحة الدعوى.
بالئحة  متصاًل  يكون  طلب  أي   -  2 العارضة:  الطلبات  من  يقدم  أن  عليه  للمدعى   :3 املادة2/98،  نص   
الدعوى اتصاالً ال يقبل التجزئة. 3 - ما تأذن املحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلبات الواردة يف الئحة 

الدعوى.
اليهم  واملشار  ص758.  ج1،  املطول،  وتيسييه:  وجالسون  ص223.  ط2،  املرافعات،  الكوست:  البورد   143

لدى أمحد هندي: اإلرتباط مرجع سابق، ص49.
عبداهلل خليل الفرا: املرجع السابق، ص319.  144
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حملها وموضوعها، أو أن يكون بني الدعويني145، ارتباط ال يقبل التجزئة146.
ومــن األمثلة التي يراها الفقه لالرتباط الذي ال يقبل التجزئة، دعوى البائع عىل املشــرتي بطلب 
الثمن ودعوى املشرتي عىل البائع بفســخ العقد147، ودعويان التعويض من شخص عىل آخر بالتبادل 
عن نفس احلادثة، أو دعويان عىل شخصني بيشء غري قابل للتجزئة بطبيعته كحق اإلرتفاق مثاًل148، فمن 
الرضوري الفصل يف مثل تلك الدعاوى وما يامثلها من خالل نفس املحكمة وإال فإن ذلك ســيجعلنا 
أمــام صدور أحكام متعارضة أو ال يمكن التوفيق بينها، ألن تلك الصلة بني الدعوى من القوة توجب 

فصاًل واحدًا فيها، لورودها عىل ذات اليشء الذي ال يتجزأ، يوجب صدور قرار واحد ليشء متحد.
عىل أي حال فإن لإلرتباط صلة توضحها اعتبارات حسن سري العدالة والرغبة يف جتنب خطر 
صدور األحكام املتعارضة، ففكرة عدم التجزئة حقيقة تعرب عن طبيعة يشء ال يقبل التفتت مما حيتم 

نظر مجيع الدعاوى املتصلة به أمام حمكمة واحدة149.
وأخــريًا يمكن القول وبحق150 أن تقدير وجود عدم التجزئة إذا كانت إحدى الدعويني عبارة 
عن مســألة أولية ينبني عليها احلكم يف األخــرى151، أو كانت احدى الدعويني تكمل ما تتضمنه 
األخرى152، أو كانت إحدى الدعويني مما ترتتب عىل األخرى، أو كانت ال تقبالن إال حاًل واحدا153ً.

نقض مدين فلسطيني، دائرة غزة، طعن رقم2003/146، جلسة2003/3/17، الذي قىض فيه بأن »دعوى   145
الطاعن الراهنة هي نزع يد وكان طلب املطعون ضده املتدخل يقوم عىل أنه املالك هلذه العني، وأن الطاعن 
قد سجلها بإسمه يف دائرة تسجيل األرايض بناء عىل حكم قضائي بالتنفيذ العيني مدعيًا أن هذا احلكم استند 
عىل أوراق مزورة ومل يصدر عن أي جهة ما يفيد تزويرها، فإذا كان ذلك فإنه ال يوجد ارتباط بينهام الختالف 
عنارص كل دعوى وألن احلكم يف دعوى احليازة ال يتعرض للفصل يف امللكية وال يؤثر يف حق املطعون ضده 

يف اقامة طلبه أمام املحكمة املختصة«، مشار اليه لدى عبداهلل خليل الفرا: املرجع السابق، ص320.
نقض مدين مرصي، طعن رقم520، لسنة 53ق، جلسة1986/12/24م.  146

رمزي سيف: املرجع السابق، ص402.  147
واملحاكم  العادية  اجلنائية  املحاكم  بني  اإلختصاص  توزيع  وأثره يف  الدعاوى  بني  اإلرتباط  الشاوي:  توفيق   148

العسكرية، ص229، واملشار اليه لدى أمحد هندي: اإلرتباط، ص50.
فتحي وايل: املرجع السابق، ص513.  149

عبداهلل خليل الفرا: املرجع السابق، ص321.  150
نقض مدين مرصي، طعن رقم 2280، سنة 74ق، جلسة2006/1/8م.  151
نقض مدين مرصي، طعن رقم1834، سنة 66ق، جلسة1997/1/9م.   152

نقض مدين مرصي، طعن رقم585، سنة 58ق، جلسة1988/11/16م.  153
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4: سلطة قايض املوضوع يف تقدير اإلرتباط ومدى رقابة حمكمة النقض عليه
رأينا فيام ســبق من خالل تعريفنا لإلرتباط أنه الصلة الوثيقة بني دعويني جتعل من حسن سري 
العدالة حتقيقهام والفصل فيهام معًا جتنبًا لصدور أحكام متعارضة ال يمكن التوفيق بينها، ونظرًا ألن 
الصلة قد تكون مبهمة أو بالغالب هي مبهمة حيث تتعلق بظروف كل قضية عىل حده لذا سنتناول 
هنا اإلجتاهات املتعددة التي قيلت بصدد ســلطة قايض املوضوع يف تقديره لإلرتباط ومدى رقابة 

حمكمة النقض عليه، ثم سنعرض تقدير تلك اإلجتاهات وبالنهاية سنبدي رأينا يف هذه املسألة.

1.4: سلطة قايض املوضوع ومدى رقابة حمكمة النقض
فقد اســتقر غالب الفقــه بالقول بأن حمكمة املوضوع هي من تقدر اإلرتباط وذلك بحســب 

الظروف واألحوال وال خيضع تقديرها لرقابة حمكمة النقض154.
ومن هذا املنطلق استقر واعتمد أغلب الفقهاء والقضاة عىل أن تقدير قايض املوضوع لإلرتباط 
هو عبارة عن تقدير موضوعي يقوم به القايض بام يملك من سلطة سيادية، ودون خضوعه لرقابة 

حمكمة النقض، متى بني هذا التقدير عىل أسباب سائغة155.
فقايض املوضوع يقدر وجود اإلرتباط حســب ظروف كل حالــة، وال خيضع يف ذلك لرقابة 

حمكمة النقض باعتبار أن ما يقوم به هو مسألة واقع وليس مسألة قانون.156
ولكن هنالك بعض الفقهاء157 نادوا برضورة إجراء تفرقة بني تقدير اإلرتباط وبني تكييفه، 
فإذا كان لقايض املوضوع الســلطة التامة يف استنتاج اإلرتباط من ظروف ووقائع الدعوى، فإن 
تكييفه له خيضع لرقابة حمكمــة النقض، عىل اعتبار أن عملية تقدير العالقة بني دعويني وما إذا 

فتحي وايل: املرجع السابق، ص312.  154
ص1640.  ق307،  ج2،  السنة26،  الفني،  املكتب  جمموعة  مرصي1975/12/22م،  القضاء  نقض   155
و1966/5/26م، طعن رقم 336 لسنة 32ق السنة17، ق173، ص947. واملشار اليه لدى أمحد هندي: 

اإلرتباط، ص107و108.
لدى  اليهم  واملشار  الوسيط، ص402.  القضائي اخلاص، ص422.ورمزي سيف:  القانون  ابراهيم سعد:   156

فتحي وايل: املرجع السابق، ص313. 
حممد حامد فهمي: النقض يف املواد املدنية، عام1937م، ص238، واملشار اليه لدى أمحد أبو الوفا: املرجع   157

السابق، ص251.
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كانت هذه العالقة توجب أن تفصل فيهام حمكمة واحدة، فأي خطأ يف تقدير هذه العالقة يكون 
قانــوين، وهو هبذا التقدير يمنح اإلختصاص اىل حمكمة حمرومة منه وينزع اختصاصًا من أخرى 
كان خمواًل هلا158، فوصف الطلبات بأهنا مرتبطة إنام هو وصف قانوين تســيغه املحكمة وختضع 

فيه بالتايل لرقابة حمكمة النقض.
وبناءًا عىل ما ســبق يمكن القول بأن تقدير اإلرتباط ليس جمرد مسألة واقع، فقايض املوضوع 
خيضع يف أحوال كثرية لرقابة النقض، فعدد كبري من الفقه يرى أن تقدير قايض املوضوع لإلرتباط 
جانب قانوين هام، وأنه يرتتب عىل هذا التقدير آثارًا هامة توجب إخضاعه لرقابة حمكمة النقض. 
بل إن هناك من ذهب للقول بأن اإلرتباط يف حد ذاته هو فكرة قانونية وأنه لذلك جيب أن خيضع 
لرقابة حمكمة النقض، إذ أن اإلرتباط بالنسبة للقايض هو وسيلة وليس غاية، وعليه فإن تقدير قايض 

املوضوع ملسألة اإلرتباط إنام هو مسألة قانون ختضع لرقابة حمكمة النقض159.

2.4: تقدير اإلجتاهات فيام يتعلق بسلطة القايض
هنا سنقوم بتقدير خمتلف اإلجتاهات الواردة أعاله وسنبني رأينا يف هذه املسألة:

بداية نحن نعلم أن قايض املوضوع يتمتع بســلطة تقديرية يف العمــل اإلجرائي بصفة عامة، 
وبحســب اإلجتاه الغالب يف الفقه فإنه يبارش قدرًا من الســلطة املمنوحة إليه من قبل القانون ويف 
حدود ونطاق معني، ونطاق هذه الســلطة التقديرية للقايض تتحدد من خالل حدين، األول: أنه 
ليس للقايض سلطة تقديرية فيام يتعلق بتحديد مضمون القواعد القانونية ونطاق تطبيقها، والثاين: 
أنه يبارش هذه السلطة عندما حيكم وفقًا للعدالة أو عندما خيوله القانون سلطة تقدير مناسبة العمل 

أو اإلجراء وحتديد مدلول بعض املصطلحات الغري حمددة مثل مصطلح اإلرتباط160.
إذا يتمتع هنا بسلطة تقديرية يعمل فيها فكره وعقله ومنطقه بل وخيضع فكرة التقدير لرتجيحه 
ومالءمته، وبصفــة عامة هذه العملية تتعلق بالواقع وال ختضــع لرقابة حمكمة النقض، فالقايض 

أمحد أبو الوفا: املرجع السابق، ص251.  158
ساباتييه: »دور اإلرتباط يف تطور قانون االلتزامات« باملجلة الفصلية للقانون املدين، عام1980م، ص29وما   159

بعدها.ومشار اليه لدى أمحد هندي: املرجع السابق، ص110. 
عام1983م،  ط1،  والتجارية،  املدنية  املواد  يف  القضاة  وأعامل  األحكام  تسبيب  الفتاح:  عبد  عزمي   160

ص189و190. واملشار اليه لدى وجدي راغب: املرجع السابق، ص351.
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يامرس الســلطة التقديرية يف جمال الواقع »وسائل تطبيقه« وال يامرسها يف جمال القانون، فهي حرية 
ومكنة له يف مواجهة ظروف تطبيق القانون، وإن امتناع رقابة حمكمة النقض عىل السلطة التقديرية 
يرجــع إىل أن هذه املحكمة تواجه حقيقة موضوعية تفرتض رقابتها، وهذه احلقيقة يقصد هبا ذات 
الســلطة التقديرية املخولة لقايض املوضوع، فعدم الرقابة ليس ســببًا لقيام السلطة التقديرية وإنام 

هو نتيجة للتسليم هبا161.
إذا للقايض عادة سلطة تقديرية ولكنها ليست كاملة، فإذا كان القايض يملك أن يقيم أو أن خيتار 

فإنه ال يملك احلرية يف اإلختيار عىل أي نحو يكون162، فال يوجد عمل تقديري بحت.
إن األصل يف العمل القضائي وبصفة عامة أنه مقيد، حتى يف احلاالت التي يقيض فيها القايض 
وفقًا للعدالة أو مستندًا عىل أدلة اقتناعيه بحتة فهو يبقى مقيدًا ليس بغايته فقط وإنام بناء عىل طلبات 

اخلصوم والذي يلتزم بحدودها مستندًا عىل أدلة مقبولة ووفقًا لإلجراءات القضائية163.
إذا ال توجد ســلطة تقديرية مطلقة للقايض هذا من جانب، ومن جانب آخر إذا كانت حمكمة 
النقض هي حمكمة قانون ال حمكمة واقع حيث أن حتصيل فهم الواقع من الدعوى من سلطة القايض 
وال شأن هلا به وال رقيب عليه فيام حيصله متى كان معتمدًا يف ذلك عىل اعتبارات سائغة164، فإذا كان 
هذا صحيحًا فإنه صحيح أيضًا أن ســلطة القايض التقديرية التي يامرسها يف مسائل الواقع ختضع 
يف بعض األوقات لرقابة حمكمة النقض، إال أن أســاس هذه الرقابة ال يكون وذلك ألهنا مســائل 
قانون، فتلك الرقابة تبنى عىل اعتبارات أخرى ك: إقامة قايض املوضوع احلكم عىل واقعة ال سند 

هلا يف أوراق القضية، أو كعدم اعامل املحكمة لسلطتها التقديرية 165.

نبيل عمر: املرجع السابق، ص98.  161
لدى  اليهم  واملشار  عبدالفتاح،  عزمي  لدى  اليه  ومشار  القضائية،  القرارات  تسبيب  يف  رسالة  جانفيف،   162
أمحد هندي: املرجع السابق، ص112.وكذلك حكم النقض الصادر يف1935/5/16م، طعن رقم105، 

لسنة4ق، مشار اليه لدى أمحد جالل الدين اهلاليل: قضاء النقض، ص219.  
حممد حممود ابراهيم: نظرية التكييف، ص141، واملشار اليه لدى وجدي راغب: املرجع السابق، ص352.  163

1983/1/23م، الطعنني رقام392 و408، لسنة  586، لسنة48ق، ويف  نقض1984/3/1م، طعن رقم   164
52ق، مشار اليهم يف جمموعة املكتب الفني: السنة 25، ج1، ص174. وحكمي نقض يف 1947/4/24م، 
يف الطعن رقم24 لسنة 16ق، ويف 1938/11/10م، يف الطعن رقم24 لسنة 8ق، ومشار اىل هذين احلكمني 

يف جمموعة القواعد القانونية ملحكمة النقض: ص1144
أمحد هندي: املرجع السابق، ص113.  165
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إذا بعد كل ما سبق يتضح أن نطاق رقابة حمكمة النقض عىل السلطة التقديرية للقايض متتد لتشمل 
تقديره ملســائل الواقع ومسائل القانون، ولكن علينا القول بأن أي نشاط ذهني يبارشه القايض أو 
يقوم به ال خيضع للرقابة املبارشة إنام تراقبه بطريق غري مبارش عن طريق ما تقوم به املحكمة من رقابة 
عنارص هذا النشاط سواء كانت هذه العنارص تتعلق بمسائل الواقع أو بمسائل القانون، ونؤكد أن 
رقابة حمكمة النقض ال تكون عىل رأي القايض حيث النتيجة التي انتهى هلا بالنســبة للوقائع فهذا 
اليشء مما ال متلكه، وإنام تكون رقابتها عىل طريقة تكوين هذا الرأي أو األساس الذي يقوم عليه166.

مما ســبق ووفقًا لرأينا يف هذه املسألة فإننا نجد أنه ليس هنالك ما يمنع من فرض رقابة حمكمة 
النقــض عىل تقدير قايض املوضوع لقيام اإلرتباط بــني الدعويني، ثم إن هناك آثار هامة تنتج عن 
اإلرتبــاط ال يمكن أن ترتك ملحض تقدير قضاء املوضوع وبــدون رقابة، كام أن اإلرتباط خيالف 
قواعد اإلختصاص سواء كان اإلختصاص اإلقليمي أو اإلختصاص املطلق )النوعي والقيمي(، 
واإلختصــاص اإلســتثنائي الذي حيدثه اإلرتباط ال يمكن أن يكــون مقبواًل من القايض بصورة 

حتكمية دون رقابة عليه يف ذلك.
لكل ما سبق فإننا نرى167 وبحق رضورة خضوع تقدير قايض املوضوع لإلرتباط لرقابة حمكمة 
النقض -التقدير بحد ذاته وليس جمرد خضوع التكييف أو وصف قايض املوضوع لإلرتباط - ذلك 
أن التكييف )الذي يعني إضفاء الوصف القانوين عىل الوقائع الثابتة يف الدعوى وتسميتها باسمها 
القانوين وهو هبذه املثابة عمليــة قانونية خيضع فيها القايض لرقابة حمكمة النقض( ليس إال عملية 
ذهنية تقارن بني مسائل الواقع من جهة والقاعدة القانونية من جهة أخرى كي يتم الوصول لتقدير 

وجود أو عدم وجود التطابق بينهام.
معنى ذلك أنه يوجد ارتباط وثيق ما بني سلطة التقدير وسلطة التكييف، فسلطة التقدير سابقة 
عىل ســلطة التكييف، وسلطة التكييف مرتتبة عىل سلطة التقدير ارتباط السبب بالنتيجة، ويرتتب 
عىل هذا اإلرتباط نتيجة هامــة أنه إذا صح التقدير قانونًا أي وفقًا للقانون صح التكييف، لكل ما 

سبق فإن حمكمة النقض تراقب كيفية االستخالص للتقدير حلصول التكييف.

رمزي سيف: املرجع السابق، ص.   166
نبيل عمر: النظرية العامة للطعن بالنقض، عام1980م، ص148و149.  167
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وعليه إن بني التقدير والتكييف عالقة ارتباط عضوي، إذ من يقوم هبام هو نفس الشخص وهو 
القايض املطروح عليه النزاع، كام أن مادة سلطة التقدير هي نشاط القايض ووقائع النزاع والقاعدة 
القانونية أو أدوات الصياغة القانونية بأشكاهلا املختلفة، ونفس هذه األدوات هي ادوات التكييف 
القانوين، وإن عمليتا التقدير والتكييف عمليتان مكملتان لبعضهام البعض، فالقايض حقيقة ليس 

بإمكانه مبارشة التكييف القانوين قبل أن يقوم بتقدير عنارص النزاع املعروض عليه168.
وأخريًا إن إخضاع تقدير ســلطة القايض لرقابة النقض جيعل القايض دقيق يف تقديره مما حيفظ 

حقوق املتقاضني، ويبعد خطر حرمان املواطن من قاضيه الطبيعي.

5: اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمه تتم الصاحلات، فهنا وصلت خلامتة بحثي والذي بذلت فيه قصاري جهدي 
فــإن أصبت فمن املوىل عز وجل، وإن أخطأت فــيل رشف التعلم، وعىل ما تقدم توصلت يف هذا 

البحث ملجموعة من النتائج والتوصيات عىل النحو اآليت:

أواًل: النتائج/
الدعوى هي: وسيلة إجرائية الستخدام حق التقايض يمنحها القانون بقصد احلامية ملصاحله   .1

املرشوعة عن طريق القضاء.
تتميز الدعوى بأهنا: عمل قانوين، رخصة عامة، وسيلة حلامية احلقوق.  .2

تتمثل عنارص الدعوى ب: أشخاص الدعوى، وحمل الدعوى، وسبب الدعوى.  .3
رشوط قبول الدعوى: أن تكون قانونية ومرشوعة، شخصية ومبارشة، حالة وقائمة.  .4

الطلب هو: عبارة عن إجراء يتقدم به إما املدعي أواًل ويسمى بالالئحة ويطلق عليه اسم الطلب   .5
األصيل، وإما أن يقدمه املدعى عليه أثناء سري الدعوى ويسمى بالطلب العارض أو املتقابل.

اإلرتباط هو: صلة بني الطلبات تؤدي جلعل احلكم يف أحدمها مؤثرًا عىل الفصل باألخرى،   .6
حيث الفصل يف كل منهام عىل حده يؤدي لتعارض األحكام.

لإلرتباط غاية مزدوجة وهي: 1. حتقيق سري العدالة، 2. جتنب صدور أحكام متناقضة.  .7
8. اإلرتباط فكرة موضوعية ذات انعكاس اجرائي.

نبيل عمر: السلطة التقديرية مرجع سابق، ص191و192.  168
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9. يقسم اإلرتباط إىل ارتباط بســيط وارتباط غري قابل للتجزئة وطيد، وصورة عدم التجزئة 
هي أقوى صور اإلرتباط فهو ارتباط وثيق مدعم.

10. تقدير اإلرتباط ليس جمرد مســألة واقع، فقايض املوضــوع خيضع يف أحوال كثرية لرقابة 
حمكمة النقض، حيث أن اإلرتباط بالنســبة للقايض وسيلة وليس غاية، وعليه فإن تقدير 

قايض املوضوع ملسألة اإلرتباط هي مسألة قانون ختضع لرقابة حمكمة النقض.
11. نطاق السلطة التقديرية للقايض تتحدد خالل حدين: 1. أنه ايس للقايض سلطة تقديرية 

فيام يتعلق بتحديد مضمون القاعدة القانونية ونطاق تطبيقها.
أنه يبارش هذه السلطة عندما حيكم وفقًا للعدالة أو عنام خيوله القانون سلطة تقدير مبارشة   .2 

العمل أو اإلجراء وحتديد مدلول بعض املصطلحات الغري حمددة.
12. األصــل بالعمل القضائي وبصفة عامة أنه مقيد حتى يف احلاالت التي يقيض فيها القايض 
وفقًا للعدالة، أو مستندًا عىل أدلة اقتناعية بحتة فهو يبقى مقيدًا ليس بغايته فقط وإنام بناء 
عىل طلبات اخلصوم والذي يلتزم بحدودها عىل أدلة مقبولة وفقًا لإلجراءات القضائية.

13. نطاق رقابة حمكمة النقض عىل السلطة التقديرية للقايض متتد لتشمل تقديره ملسائل الواقع 
ومسائل القانون.

14. ال يوجد ما يمنع من فرض رقابة حمكمة النقض عىل تقدير قايض املوضوع لقيام اإلرتباط 
بــني الدعويني وذلــك ألن رقابة النقض جتعل القايض دقيــق يف تقديره مما حيفظ حقوق 

املتقاضني، ويبعد خطر حرمان املواطن من قاضيه الطبيعي.

ثانيًا: التوصيات/
نويص املرشع والفقه عىل حتديد طبيعة الصلة بني الطلبات إذا كانت متعلقة بالســبب، أو   .1

املحل، أو األطراف.
نويص املرشع بوضع نص قانوين يفرض فيه رقابة حمكمة النقض عىل تقدير قايض املوضوع   .2
لقيام اإلرتباط بني الدعويــني، وذلك ألن رقابة النقض جتعل القايض دقيق يف تقديره مما 

حيفظ حقوق املتقاضني، ويبعد خطر حرمان املواطن من قاضيه الطبيعي. 
رضورة القيام بدورات توعوية حول هذا املوضوع ملا له من أمهية وصدى كبري عىل الدعاوى   .3

والطلبات يف حياتنا العملية.
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6: املراجع
ابراهيم نجيب ســعد: القانون القضائي اخلاص، ج1، منشــأة املعارف، االســكندرية،   .1

عام1980م.
أمحد أبو الوفا: املرافعات املدنية والتجارية، ط15، منشــأة دار املعارف باإلســكندرية،   .2

عام1990م.
أمحد السيد صاوي: الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية، عام2009م.  .3

أمحد طلبة: تنازع اإلختصاص، جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا حمكمة النقض.  .4
أمحد حممد الفيومي: املصباح املنري.  .5

أمحد هندي: ارتباط الدعاوى والطلبات يف قانون املرافعات، دار اجلامعة اجلديدة للنرش،   .6
االسكندرية، عام1995م.

أمحد هندي: قانون املرافعات املدنية والتجارية، النظام القضائي واإلختصاص والدعوى،   .7
دار اجلامعة اجلديدة للنرش، عام1995م.

اإلمام مسلم: الرب والصلة واآلداب.  .8
رمزي سيف: الوسيط يف رشح قانون املرافعات، ط8، عام1969م.  .9

10. صالح أمحد عبدالصادق أمحد: نظرية اخلصم العارض يف قانون املرافعات، عام1986م.
11. عبداحلميد أبو هيف: املرافعات املدنية والتجارية، ج2، عام1918م.

12. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط يف رشح القانون املدين، ج2، دار النرش املرصية، القاهرة، 
عام1956م.

13. عبداهلل خليل الفرا: الوجيز يف أصول املحاكامت املدنية والتجارية، ج1، ط1، عام2011-
2012م.

14. عبداملنعم الرشقاوي: رشح املرافعات املدنية والتجارية، عام1950م.
فتحي وايل: الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، عام1993م.  .15
حممد ابن مكرم ابن منظور: لسان العرب، ج3، ط3، دار احياء الرتاث العريب.  .16

حممد أيب بكر الرازي: خمتار الصحاح، دائرة املعاجم، مكتبة لبنان.  .17
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حممد حامد فهمي: املرافعات املدنية والتجارية، ج1، عام1948م.  .18
نبيل اسامعيل عمرو: سلطة القايض التقديرية يف املواد املدنية والتجارية، عام1984م.  .19

نبيل اسامعيل عمرو: قانون املرافعات، عام1993م.  .20
وجدي راغب فهمي: مبادئ القضاء املدين املرصي، ط2، دار الفكر العريب، عام1987م.  .21
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مفهوم اخلطأ يف القانون املدين واجلزائي وحدود التفرقة بينهام169

القايض حممد عوض حسني/ قايض صلح أرحيا

1: املقدمة
ليس من السهل التسليم بفكرة ما إال إذا بنيت الفكرة عىل أسانيد يدعمها املنطق والعقل، وإذا 
ما كان اخلطأ يف القانون يعد الركن الذي تقوم به املسؤولية بشكل عام، فإن اخلطأ يف املجالني املدين 
واجلزائي يثري الكثري من التســاؤالت التي تسرتعي من رجال الفقه والقضاء تلمس اإلجابة حول 
ماهيتــه، وفقًا لضوابط حمددة، وعىل النقيض من ذلك، فقد يتدخل املرشُع ويضع تعريفًا ملصطلح 
قانوين ال بد له من تعريفه، حتى ُيزال اللْبس حول طبيعته، وذلك يستتبع منه عدم الغلو والشطط 

يف مواطن وعدم ترك االمور عىل عواهنها يف مواطن ُأخرى.

تعريف اخلطأ 
َمع عليه،  إن املتتبع لفكرة اخلطأ القانوين بشكل عام، ال يكاد جيد له تعريًفا ترشيعيًا وال فقهيًا جُيْ

وذلك نظرًا إلختالف اخلطأ يف مفهومه من حقل اىل حقل يف املنظومة القانونية للدولة.
واخلطُأ لغًة: ما مل ُيَتعمد، جُتَمع عىل خطايا وخطائي، وأخطأ: سلَك سبيَل خطأ عامدًا أو غريه، 
أخطأ خيطيُء إذا سلَك سبيل اخلطأ عمدًا أو سهوًا170، ويقال ملن أراد شيئًا ففعل غريه أو فعل غري 
الصواب: أخطأ، وقيل أن خاطئة الرامي: مل يصبه، ويف عمله: حاد عن الصواب، والطريق: عدل 

عنه ضالاًل171. 
ومل يرد تعريفا للخطأ باملعنى القانوين بشــكل عام، إال أن اخلطأ يتحدد وفقًا الوصاف 
القواعد املنتهكة يف املجاالت القانونية املختلفة، وبذلك يكون املعيار لتحديد نوع اخلطأ هو 

مت هذه الدراسة من قبل الدكتور حممد خلف/ عميد كلية احلقوق يف جامعة القدس. والدكتور جهاد  ُحكِّ  169
الكسواين/ دكتور القانون يف كلية احلقوق- جامعة القدس.

الشاذيل، طبعة حمققة ومشكولة  الكبري وحممد حسب اهلل وهاشم  العرب، حتقيق عبد اهلل  ابن منظور، لسان   170
ومذيلة بفهارس مفصلة، دار املعارف، ص1193.

املطبعة  التاسعة عرش،  الطبعة  باربعني لوحة ملونة،  الطبعة اجلديدة مزدانة  اللغة،  املنجد يف  لويس معلوف،   171
الكاثوليكية، بريوت، ص186.
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نوع القاعدة حمل االخالل، وبذلك تكون املســؤولية عن األخطاء أخالقية أو دستورية أو 
جزائية أو مدنية.. إلخ حسبام إذا كانت القاعدة حمل اإلنتهاك أخالقية أو دستورية وهكذا، 
وبذلــك يكون اخلطأ واحٌد غرَي أنه موصوٌف بأوصــاف خمتلفة، وما هذا الوصف اال بياٌن 

لنوع القاعدة املنتهكة172. 
ومل يرد تعريفًا للخطأ يف القانون املدين الفلســطيني النافذ يف الضفة الغربية173، وال يف القانون 
املدين األردين وال القانون املدين الفلسطيني النافذ يف غزة174، وخري فعل املرشع ذلك أنه ليس من 
اختصــاص املرشع التعريف باملصطلحات القانونية، ويمكن أن نعزو ذلك اىل قيام املرشع األردين 
بتبني النظرية املوضوعية التي تقوم عىل فكرة الرضر كأساس للمسؤولية التقصريية، حيث اشرتط 
لقيام مســؤلية حُمِدث الرضر توافــر ركن واحد، وهو الرضر، بخالف ما قامت عليه املســؤولية 
التقصريية يف فرنســا ومرص، والتي تقوم عىل أساس اخلطأ، وبذلك تقوم املسؤولية التقصريية عىل 

أساس من اخلطأ والرضر وعالقة السببية فيام بينهام.

التطور التارخيي لنظرية اخلطأ:
إن اخلطأ تطور بتطور املسؤولية التي ينشئها، فحيثام تبحث عن اخلطأ املدين فإنك تتحدث عنه يف 
إطار املسؤولية التقصريية وحيثام تبحث يف اخلطأ اجلزائي، فإنك تبحث عنه يف إطار الركن املعنوي 
يف اجلرائم غري العمدية. ولقد نشــأت مسؤولية اإلنســان عن اخلطأ مع نشوء احلضارة اإلنسانية 
وتواجده يف جمتمعات خمتلفة، وقد عرفت املسؤولية التقصريية تدرجًا ومرت يف عدة مراحل حتى 
وصلت إلينا بعد تبلورها النهائي، فمن مرحلة املسؤولية عن الفعل املادي يف القانون الروماين وهو 
ما يمكن تســميته باملســؤولية اجلامعية عن خطأ أحد أفراد العائلة، أو حتميل التبعة للمخطئ دون 

بحث املسائل الشخصية التي أحاطت الفعل.

د. حممد محاد اهليتي، اخلطأ املفرتض يف املسؤولية اجلنائية، دار الثقافة للتوزيع والنرش، األردن، ط 1، اإلصدار   172
األول، 2005، ص )7).

م   1869 عام  الصادرة  العثامنية  العدلية  األحكام  جملة  الغربية  الضفة  يف  النافذ  املدين  القانون  قواعد  ينظم   173
وكذلك قانون املخالفات املدنية رقم 36 لسنة 1944.

بعد انفصال غزة عن الضفة الغربية يف عام 2007 سنت احلكومة املقالة القانون املدين والذي حيمل الرقم 4   174
لسنة 2012 وأصبح نافذًا عىل قطاع غزة دون الضفة الغربية.
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وقد مرت هذه املســؤولية بعدة أشكال حتى تطورت ضمن نصوص قانون نابليون أو القانون 
الفرنيس القديم لعام 1804 وظهور ما عرف باملســؤولية عن اخلطأ أو املســؤولية املوضوعية175، 

بينام أخذت الرشيعة االسالمية بنظرية الضامن.
وقــد تطور اخلطأ اجلزائي أيضًا بتطور املجتمعات البرشية فبينام كانت املســؤولية اجلزائية عن 
اجلرائم العمدية وغري العمدية يف عرص مرص الفرعونية ســيان، فكالمها يوجب عقابًا واحدًا دون 
األخذ بالركن األديب، تطورت هذه املسؤولية يف العرصين اإلغريقي والروماين، حيث تم التفريق 
بني اجلرائم العمدية واجلرائم غري العمدية، ومن ثم بحث فكرة اخلطأ اجلزائي عىل أســس خمتلفة 
عن بحث الركن املعنوي يف اجلرائم العمدية بالنظر إىل اإلعتبارات الشخصية التي ولدت اجلريمة 
ومقدار تدخل الفاعل يف الظروف املؤدية للنتيجة176. وقد تبنت كافة الترشيعات يف العامل املعارص 

املنهج األخري.
وإن هذه الدراســة تطرح مشــكلة، يكمن جوهرها يف عدم دقة ضبط املفاهيم املتعلقة باخلطأ 
اجلزائي واملدين، وبالتايل متاهي احلدود الفاصلة فيام بينهام، وهذه اإلشكالية عملية أكثر منها نظرية 
وبحكم العمل القضائي الذي نتجشمه، وبالذات القايض اجلزائي، الذي يقع يف حرية كلام عرضت 
عليه دعوى جزائية عن اجلرائم غري العمدية، ويكمن يف الدعوى ذاهتا مســؤولية مدنية ناجتة عن 

اخلطأ وجيب عليها الفصل يف شأهنام.
وبالتايل فإن الدفاع هلذه الدراسة هو السؤال التايل: هل اخلطأ املدين هو ذاته اخلطأ اجلزائي؟ أم 
أن لكل خطأ طبيعة قانونية خمتلفة عن األخرى؟ ربام جييب هذا البحث عن هذا السؤال وغريه من 

التساؤالت التي ترد يف موضعها، كلام اقتىض األمر كام سنرى.
أمهية الدراســة: وهلذه الدراســة أمهية كبرية تكمل يف التطبيق العميل للقضايا التي يمتزج 
هبا اخلطأ اجلزائي باخلطأ املدين، وبالتايل يشــق عــىل القايض املختص اإلضطالع بأي اخلطأين 
قد توافر أو هل توافر اخلطأ املشــرتك، فتظل أمهية هذه الدراسة تتمحور حول سؤاهلا املطروح 
سابقًا، وتكمن أمهية هذه الدراسة أيضًا بندرة املرشوحات أو املؤلفات التي تعد مرجعية جامعة 

أسامء موسى أسعد ابو رسور، رسالة ماجستري، ركن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية، جامعة النجاح الوطنية،   175
2009، ص 17 وما تالها.

د. ابو اليزيد عيل املتيت، جرائم اإلمهال، مؤسسة الشباب اجلامعية، االسكندرية، 1965، ط2،  ص8 وما تالها.  176
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لدراســة هذين املنحيني معًا، ذلك أن الباحث يف هذا الشأن ينبغي عليه الرجوع اىل الكثري من 
املراجع ليتلمس ضالتها بني ثناياها إذ ورد احلديث عن موضوعات هذه الدراسة بشكل متفرق 
بني كتب فقهاء القانون املدين والقانون اجلزائي. وأمهية أخرى تثريها الدراســة وهي أن بحث 
القايض اجلزائي يف توافر اجلريمة، وبالتايل نسبتها لفاعلها من عدمه أمر يؤثر يف مسلك الدعوى 
املدنية الناشئة عن اجلريمة واملنظورة أمام القايض املدين فمتى ثبت للقايض اجلزائي عدم ارتكاب 
املتهم أي خطأ فإن ذلك من شأنه أن يشكل حجية عىل القايض املدين متنعه من بحث نسبة اخلطأ 

املدين إىل الفاعل، وذلك إذا ما اعتربنا أن اخلطأين سيان. 
وهتدف هذه الدراسة اىل الوصول ملعيار واضح يضبط مفهومي اخلطأ اجلزائي واخلطأ املدين إن 

وجد فرق بينهام، وتسهيل تناوهلام لدى رجال القانون والقضاء. 
وهلذا فقد تم تقسيم هذا البحث اىل قسمني ومها:
ماهية اخلطأ يف القانون اجلزائي واملدين.  .1

التفرقة بني اخلطأين املدين واجلزائي.   .2

2: ماهية اخلطأ يف القانون اجلزائي واملدين
إن الطبيعة القانونية للخطأ تتيح لرجل القانون أن يبحث يف ماهيته ملا لذلك من أمهية كبرية 
يف مجيع املجاالت القانونية، فاخلطأ بمفهومه القانوين العام يشمل مجيع فروع القانون وجماالته 
ومنهــا اخلطأ يف القانون اإلداري ويف القانون الــدويل ويف القانون املدين ويف القانون اجلزائي، 
وحيــث أن نطاق دراســتنا يتحدد بمفهوم اخلطأ املدين واجلزائي فــال نعرج عىل غريمها لعدم 

رضورة ذلك يف نطاق دراستنا املبسطة.
وحيــث ان هنالك مدارس فقهية قد تناولت مفهوم اخلطأ اجلزائي واخلطأ املدين يف العديد من 

النقاشات الفقهية فقد آلينا عىل درس مفهوم كل واحد منهام يف جزء خاص به:

1.2: مفهوم اخلطأ اجلزائي.
كام وسبق أن أسلفنا بأن اخلطأ هو أساس أي مسؤولية قانونية، إذا ما سلمنا بأن اخلطأ باملفهوم 
اجلزائي هو عمدي وينهض به القصد اجلنائي يف اجلرائم العمدية، وغري عمدي وينهض به الركن 
املعنــوي يف اجلرائم غري العمدية، وبذلك يكون املعنــى املعاكس للخطأ، هو القصد، ويف القانون 
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اجلزائي فإن اخلطأ غري العمدي هو: الترصف الذي ال يتفق مع احليطة والتبرص يف الســلوك الذي 
اعتاده جمتمع ما، وسيان يف ذلك أن يقع هذا اخلطأ بفعل سلبي اقرتن بواجب قانوين177.

1. موقف القضاء.
بحث القضاء يف اخلطأ اجلزائي ضمن ما يعرض عليه من قضايا تتعلق باجلرائم غري العمدية، 
أو جرائــم اخلطأ، والتي يقابلها اجلرائم العمدية والفارق بني كال اجلريمتني، كام قلنا يتمثل يف 
العامــل النفيس املكون للركن املادي ألي منهام، فــإذا كانت إرادة الفاعل متجهة اىل إحداث 
النتيجة املادية للجريمة، يكون سلوكه متعمدًا ويؤآخذ عىل جريمة عمدية، أما إذا مل تتجه إرادة 
الفاعــل إىل إحداث النتيجة اجلرمية، إال أنه كان يتوقعها أو من املمكن عليه توقعها وعمد إىل 
الفعل دون أن يعبأ بعواقبه يكون سلوكه غري متعمد، ويؤاخذ عىل جريمة غري عمدية، ويتجىل 
هذا الفارق بينها من حيث العقوبة، إذ أن اجلريمة غري العمدية ذات عقوبة أقل شدة من العمدية، 
ناهيك إن وقع اجلريمة العمدية عىل املجتمع أشد جسامة من اأُلخرى إذا ما نظرنا إىل الزاوية 

النفسية ال املادية املكونة هلا.
وكام بينا يف السابق، فإن الترشيعات اجلزائية قد انقسمت إىل قسمني بشأن تعريف اخلطأ اجلزائي 
)اخلطــأ غري العمدي( فالترشيعات تركت أمر تعريفه للفقه والقضاء، وأخرى اجتهت بعكس هذا 

اإلجتاه178.
وملا كان املــرشع األردين يف قانون العقوبات النافذ يف الضفــة الغربية، مل يعرف اخلطأ، 
بل اكتفى بذكر صوره، فإن القضاء قد تناوله بالتعريف، ويف ذلك تقول حمكمة اإلســتئناف 
اجلزائيــة املنعقدة يف رام اهلل )اخلطأ يف القتل غري العمــدي إما أن يكون خطأ واعي، والذي 
يأيت فيه املتهم بالســلوك ويتوقع إمكان حدوث النتيجة ولكنه ال يرغب بحدوثها، أما اخلطأ 
غري الواعي فهو الذي يأيت فيه الفاعل الســلوك وال يتوقع حدوث النتيجة، ويشرتك القصد 

د. مصطفى العوجي، القانون اجلنائي - املسؤولية اجلنائية، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت - لبنان، ج2،   177
2016، ص40.

سنة  الصادر  البحريني  العقوبات  قانون  العمدي  غري  اخلطأ  تعريف  هنج  انتهجت  التي  العربية  القوانني  من   178
1976 يف املادة 26 منه وقانون العقوبات السوري الصادر سنة 1949 يف املادة 190 منه وقانون العقوبات 

اليمني الصادر سنة 1994 يف املادة 10 منه. 



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

106

اإلحتــاميل مع اخلطأ الواعــي بأن الفاعل يف كليهام يتوقع حــدوث النتيجة، اال أنه يف اخلطأ 
الواعي ال يرحب بوقوع النتيجة، أما يف القصد اإلحتاميل فإنه يتوقع حدوث النتيجة ويرحب 

بحدوثها ويقبل املخاطرة(179.
وقد عرفت حمكمة النقيض الفلسطينية اخلطأ اجلزائي يف معرض بحثها مسؤولية رب العمل 
عن اإلصابات التي تلحق بأحد العاملني يف منشأته بقوهلا )... إن صاحبة العمل املطعون ضدها 
تكون مســؤولة عن هتمة اإليذاء عن غري قصد خالفًا للامدة 344 من قانون العقوبات رقم 16 
لسنة 60، إذا حلق بالعامل والذي يعمل لدهيا أي ايذاء بسبب خطئها، والناتج عن اإلمهال، وقلة 
اإلحرتاز أو الناتج عن الرعونة، وعدم اإلحتياط، وعدم مراعاة اللوائح الذي يشكل إخالل املتهمة 
بواجبــات احليطة واحلذر التي يفرضها القانون، بحيــث يرتتب عىل ذلك عدم توقعها حدوث 
النتيجة املعاقب عليها، وعدم حيلولتها دون حدوثها بينام كان يف اســتطاعتها أو من واجبها أن 

تتوقعها وأن حتول دون حدوثها(. 
إذن، فاخلطــأ وفقًا للقضاء: أحدمها واٍع وآخر غري واٍع، وهذا التقســيم للخطأ مصدرُه الفقه، 
ذلك أن الفقَه جُيِمُع عىل هذين النوعني من اخلطأ، ويف مجيع األحوال، فإن اخلالصة التي يمكن أن 
نستشفها من التعريف القضائي -إذا صح التعبري- للخطأ هي أنه سلوك غري مقصود منه إحداث 
النتيجة اجلرمية احلاصلة، نتيجة إخــالل الفاعل بواجبات احليطة واحلذر الناتج عن إمهال أو قلة 

احرتاز أو عدم مراعاة القوانني واللوائح.
وملا كان اخلطأ اجلزائي يتقيد بنصوص القانون اجلزائي التي حترص اجلرائم ابتداء، فان هذا اخلطأ 
حيمــل يف طياته -من باب أوىل- خطًأ مدنيًا يســلتزُم التعويَض بحق مرتكبه، ومن أمثلة األخطاء 
اجلزائية التي تشرتك مع األخطاء املدينة االخطاء الطبية، واخطاء املهندسني، واملقاولني، وغريهم 
ممكــن يزاولون مهنًا تقوم عىل اعتبارات فنية جيــب مراعاهتا وفق معيار الرجل احلريص، الذي ال 

يرتكب خطًأ فيام لو وضع يف نفس الظروف التي انتجته180. 

 1995 806 لسنة  املقتفي« ،استئناف رام اهلل جزاء رقم  الفلسطيني »منشورات  القضاء  منشورات منظومة   179
صادر بتاريخ 1995/8/17.

د. ابو اليزيد عيل املتيت، جرائم االمهال، مؤسسة شباب اجلامعة، 1965، ط2، ص217.  180
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2. موقف الفقه:
مل يعرف قانون العقوبات األردين رقم 16 لسنة 1960 النافذ يف الضفة الغربية اخلطأ اجلزائي، 
إال أن تعريفه وحتديد مفهومه تناوله الفقه والقضاء، غري أنه ورد يف غري موضوع كلمة خطأ ورتب 
أثــر هذا اخلطأ، وبني صوره  ومنها ما أورده يف املادة 64 عقوبات والتي تنص عىل أنه )... ويكون 

اخلطأ إذا نجم الفعل الضار عن إمهال أو قلة احرتاز أو عدم مراعاة القوانني واالنظمة(181.
وملا كان املرشع وفق ما أسلفنا مل يعرف اخلطأ اجلزائي، فإن الفقه قد تناوله يف عدة تعريفات، 
فالبعــض يعرف اخلطأ اجلزائي، بأنه: إخالل شــخص بواجب احليطــة واحلذر املفروضة عليه 
بموجــب القانون متمثاًل بصورة إمهال أو قلة احرتاز أو عــدم مراعاة الرشائع واالنظمة وعدم 
حيلولته دون النتيجة اجلرمية سواء مل يتوقعها وكان بمقدوره ذلك، أم توقعها ولكنه إعتقد بغري 

حق أن بمقدوره اجتناهبا182.
ويــرى آخر بأنه ترصف الفاعل دون أخذ احليطــة أو احلذر وفق معيار الرجل العادي، ورغم 
إدراكه وتبرصه بعواقب ما قد ينجم عن فعله - سواء أكان اجيابيًا ام سلبيًا- من أرضار، إال أنه يقدم 

عىل فعلته دون اكرتاث بالعواقب183. 
ويعرفه الدكتور مصطفى العوجي184 بأنه: »خرق لقاعدة قانونية آمرة أو ناهية مقرونة بعقوبة 
جزائيــة« ويقصد بالقاعدة اآلمرة، هي تلك القاعدة اجلزائية التي تتضمن التزامًا قانونيًا ســلبيًا أم 
اجيابيًا عــىل الفرد اإللتزام بموجبه، فإذا خرق الفرد هذه القاعدة تعــرض للعقوبة املقررة قانونَا، 

ويالحظ عىل هذا التعريف أنه يشمل باخلطأ الفعل العمدي وغري العمدي.

حري بالذكر ان مصطلح الفعل الضار هو مصدر من مصادر االلتزام يف القانون املدين وهو مناط املسؤولية   181
256 مدين أردين  التقصريية والتي تتداخل باملسؤولية  اجلزائية غري العمدية كام سنبينه يف موضه انظر املادة 

واملادة 924 حتى 940  من جملة األحكام العدلية.
(2انظر كلمة اخلطأ الواردة يف نصوص املواد ) 87، 2/133، 344، 382، 1/360 من قانون العقوبات (   

غري ان نص املادة 343 بني صوره كام هي واردة باملادة 64عقوبات.
د. حممود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات اللبناين، القسم العام، بريوت، سنة 1969، ص 421. وقد   182

ايده عىل هذا التعريف الدكتور كامل السعيد يف مؤلفه رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات، ص 275.
د. ابو اليزيد عيل املتيت، جرائم اإلمهال، مؤسسة الشباب باالسكندرية، ط 3، سنة 1965، ص 32.   183

د. مصطفى العوجي، املسؤولية اجلنائية، ج2، منشورات احللبي احلقوقية، 2016، ص 40.  184
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 ومن املالحظ عىل هذه التعريفات أهنا يف جمملها جتمع عىل أن اخلطأ هو خرق لقاعدة أو إلزام 
قانوين، وبطبيعة احلال تكون القاعدة أو اإللزام القانوين منصوص عليها مســبقًا، وأن له صورتني 
إحدمها سلبية واألخرى إجيابية، وبالتايل يمكن تعريف اخلطأ اجلزائي بأنه: كل سلوك حظره نص 
جزائــي دون القصد أو العمد، وكان بإمكان الفاعل تفاديه لو اختذ احليطة الالزم لذلك أو مل يكن 
يف مقدوره تفاديه إال أنه اتسم باملجازفة حني أقدم عىل ارتكاب الفعل. وبالعودة اىل نص املادة 64 
عقوبات، وعــىل ضوءها يمكن تعريف اخلطأ اجلزائي بأنه: كل رضر نجم عن خطأ الفاعل وكان 

عىل صورة إمهال أو قلة احرتاز أو عدم مراعاة القوانني واالنظمة.
وأنه وإن كان اخلطأ يفيد معنى الســلوك غري العمدي، إال أن كل ســلوك فيه تعد يعترب يف جوهره 
خطأ، فال يمكن اعتبار أي سلوك سواًء أكان عمديًا أم غري عمدي إال خطأ من الناحية الفلسفية ملعنى 
اخلطأ، إال أنه واتســاقًا مع املفاهيم املتعارفة يف األوساط القانونية، يتحدد اخلطأ بالسلوك غري املقصود 
أو املتعمد، فالقتل يف حقيقته قتاًل من حيث النتيجة ويتحقق به املعنى املقصود بإهناء حياة إنســان بعد 
إزهاق روحه، ولكنه يف اجلريمة غري العمدية ناتج عن رعونة أو إمهال أو عدم مراعاة للقوانني واألنظمة، 
فالفارق اجلوهري بينهام يتمثل يف اإلرادة اآلثمة التي خامرت الفاعل وقت اقرتاف اجلريمة يف حال إذا 

كانت اجلريمة عمدية، ويف الرعونة أو اإلمهال والطيش، يف حالة اجلريمة غري العمدية. 
ويتميز اخلطأ يف جمال املســؤولية اجلزائية شأنه شأن القصد اجلزائي بأن مناط املسائلة عليه هو 
صدوره عن شــخص عاقل غري مصاب بعلة اجلنون أو بآفة ســببت غيبوبة يف العقل أو لصغر يف 
السن، ذلك أن القاعدة يف املسؤولية اجلزائية هي أن )املسؤولية شخصية( وأن )العقوبة شخصية( 

فال يؤآخذ بجريرهتا، إال من قارفها وابرز اىل حيز الوجود كافة عنارصها القانونية.

2.2: مفهوم اخلطأ املدين.
إن القانون املدين والذي حيكم عالقة األفراد ببعضهم البعض يرتب التزامًا جتاه الكافة، يتصف 
بعدم جواز املساس بحقوق الغري سواء يف نفسه أو ماله أو اعتباره، مغبة عمد أو إمهال، وموضوع 
دراســتنا هذا يقترص عىل السلوك الذي يتســم بالرعونة واإلمهال ال غريه، ولطاملا اختلف رجال 
القانون يف سرب ماهية هذا اخلطأ ورسم احلد الفاصل بينه وبني اخلطأ اجلزائي، ولذلك اقتىض األمر 

بحث املسالة باستفاضة تتناسب مع مقام الدراسة.
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1. موقف القضاء.
 بينت العديد مــن أحكام املحاكم عنارص اخلطأ وأركانه، فمحكمة التمييز األردنية أوضحت 
بأن املســؤولية التقصريية تقوم عىل ثالثةعنارص: هي اخلطأ والرضر وعالقة السببية بينهام وقوامها 
وجود خطأ وقع من الفاعل وأن يكون قد ارتبط اخلطأ والرضر ارتباط الســبب باملسبب أو العلة 
باملعلول، بمعنى أن يكون الرضر الذي حاق باملرضور نتيجة للخطأ الذي صدر عن املسؤول، حيث 
قضت حمكمة التمييز األردنية يف أحد أحكامها أنه »ملا كان احلادث الذي احلق الرضر بمركبة املميز 
ناجتــًا عن خمالفته لقواعد املرور وإن خطأ املميز ضدها - البلدية - يف تصميم وتنفيذ اجلزيرة التي 
اصطدمــت هبا املركبة مل يكن مرتبطا بالرضر الذي وقع مما ينفي معه مســؤوليتها عن احلادث«185 
ويستشــف من هذا احلكم أن اخلطأ والرضر متسقان يف اإلثبات، فال يتوافر أي منهام يف ظل غياب 
اآلخر، وال يتصور وفقًا هلذا الفهم، نســبة الرضر للفاعــل إذا مل حيصل من طرفه خطأ، والعكس 
صحيح، فهذا احلكم ال يقيم املســؤولية التقصريية عىل أســاس من نظرية حتمل التبعة، التي بنيت 
عليها دعائم النظرية املوضوعية يف املسؤولية التقصريية، وسار عىل هنجها املرشع األردين يف القانون 
املــدين وفقًا لنص املادة 256 منه والتي تنص عــىل أن )كل إرضار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز 

بضامن الرضر( وهو بعكس النهج الذي سار عليه الترشيعني الفرنيس واملرصي186.
وبذلك يكون قد اختلط عىل حمكمة التمييز األردنية مفهوم الرضر الذي قوامه التعدي وقرنته 
باخلطأ الــذي نبذ فكرته القانون املدين األردين كام بينا، وربام يكون هذا اخللط قد جاء نتاج اطالع 

القضاء األردين عىل ما أرساه القضاء املرصي من مبادئ قانونية حول تعريف اخلطأ املدين.
وهذا اخللط ســبب تناقضــًا يف املبادئ القانونية الصادرة عن حمكمــة التمييز، فنجد بأن 
األخــرية تارة تتحدث عن اخلطأ والرضر وعالقة الســببية بينهام، وتارة أخرى تتحدث عن 

متييز حقوق رقم 90/305 لسنة 1991، من جمموعة االجتهاد القضائي، املحامي حممد حداد، ج 3، وكالة   185
التوزيع األردنية، ط 1، 1993، ص 1051 و متييز حقوق رقم 2006/33 لسنة 2006 و متييز حقوق رقم 

25 /88 لسنة 1990 ص 1059 من ذات املرجع.
هناك العديد من أحكام حمكمة التمييز األردنية تقيم املسؤولية التقصريية عىل أساس اخلطأ ال الرضر ومنها:   186
متييز جقوق رقم 73/304 صفحة 393، سنة 1974، املبادئ لقانونية ملحكمة التمييز يف القضايا احلقوقية، 
جملة نقابة املحامني، ج3، منذ بداية سنة 1971 حتى هناية سنة 1975 و متييز حقوق رقم 74/344 صفحة 

394 سنة 1947، ذات املرجع ومتييز حقوق رقم 73/321 صفحة 394، سنة 1974 ذات املرجع.
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الرضر املوجب للضامن، واحلالة الثانية هي ما تتســق والقانون املدين األردين، ومثال ذلك ما 
قضت به حمكمة التمييز األردنية حينام أقامت فكرة اخلطأ عىل العمل غري املرشوع بقوهلا »إن 
املتبوع يكون مسؤواًل عن الرضر الذي حيدثه تابعه بعمله غري املرشوع متى كان واقعًا منه يف 
حال تأدية وظيفته أو بسببها عمال بأحكام املادة 1/288/ب من القانون املدين التي تشرتط 
يف مسؤولية املتبوع توافر سلطة فعليه للمتبوع يف رقابة التابع وتوجيهه ووقوع خطأ من التابع 
أحدث رضر للغري وارتكاب التابع اخلطأ الضار حال تأدية وظيفته أو بســببها...«، وإن هذا 
احلكم حمل نقد، وبه خمالفة لنصوص القانون، إذ أن نص املادة 288 من القانون املدين األردين 
مل تتضمن فكرة اخلطأ اتساقا مع سياسة املرشع األردين باستبعاده فكرة الرضر كمناط ملسائلة 
الشــخص عن فعل غريه يف أحوال، ومنها: مــا ورد يف الفقرة ب من ذات املادة بقوهلا: »من 
كانت له عىل من وقع منه األرضار سلطة فعلية يف رقابته وتوجيهه ولو مل يكن حرًا يف اختياره 
إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع حال تأدية وظيفته أو بســببها...( وبذلك فإن النص 

ال يتحدث البتة عن خطأ بل يتحدث عن الفعل الضار.
أضف اىل ذلك، أن احلكم قد اورد مصطلحًا غريبا مل يقل به الفقه ومل ينص عليه القانون، وهو 
اخلطأ الضار يف حني كان اجدر به أن يطلق عىل هذا الفعل وصف الفعل الضار طاملا أنه ليس هناك 
خطأ ضار وخطأ نافــع، فاخلطأ جمرد عن الرضر يوجب املســؤولية املدنية يف مجيع األحوال وفقًا 
للمذهب الشخيص. ورغم ذلك تناول عدد ال بأس به من أحكام حمكمة التمييز األردنية املسؤولية 
التقصريية وأقامتها عىل أساس من الرضر ال اخلطأ وحتديدًا الصادرة قبل سن القانون املدين األردين 

ونفاذه يف العام 1977 187.
وعىل أي حال، فقد أرســى القضاء األردين معيارًا لتحديد عنارص املسؤولية التقصريية وعىل 
من تكون تبعتها، يمكن من خالهلا أن يستخلص تعريفًا للخطأ ال يفرتق عام تبناه القضاء املرصي، 
وهو معيار الشــخص املتيقظ لسلوكه، بل إن حمكمة التمييز األردنية وبشكل غري مبارش قد عرفت 
اخلطــأ املدين واعتربته يف بعض أحكامها بأنه: إخالل بالتزام قانــوين، وهو دائاًم التزام ببذل عناية 
وذلك بأن يصطنع الشــخص يف سلوكه اليقظة والتبرص حتى ال يرض بالغري، فإذا انحرف عن هذا 

ومن هذه األحكام، متييز حقوق رقم 73/63 من جملة نقابة املحامني، مرجع سابق، ص 390. ومتييز حقوق   187
رقم 74/45، ذات املرجع، ص 396، ومتييز حقوق 75/23، ذات املرجع، ص 402.
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الســلوك الواجب وكان من القدرة عىل التمييز بحيث يدرك أنه انحرف كان هذا اإلنحراف خطأ 
يستوجب املسؤولية التقصريية188.

أما القضاء الفلسطيني فنجده مل يتوسع يف وضع مفاهيم عامة تؤدي اىل تعريف اخلطأ املدين أو 
تبني أركانه، إال أن أحكامه جاءت متوافقة والقانون املدين النافذ يف فلسطني والذي يقيم املسؤولية 
التقصريية عىل أساس اخلطأ، ولذلك فقد قضت حمكمة النقض189 بأنه جيب لتوافر املسؤولية الطبية 
ان يكون هناك خطأ، وان عدم إثبات هذا اخلطأ ُيفِقد الدعوى أساسها الواقعي والقانوين، وكذلك 
قضت190 بأن عمل الطبيب يبدأ بتشخيص املرض وهي أدق املراحل للتعرف عىل ماهية املرض... 
فإذا أمهل يف ذلك أو تقاعس أو ترسع يف تكوين الرأي، فإنه يكون مســؤواًل عام حلق املريض من 

رضر ترتب عىل اخلطأ يف تشخيص املرض أو جهله يف ذلك.
وبذلك يتضح لنا ان القضاء الفلسطيني، قد امجع عىل وجوب إثبات اخلطأ حتى تقام املسؤولية 
املدنية بالتعويض عن التقصري أو اإلمهال وهو وبذلك يكون قد تبنى النظرية الشخصية اتساقا مع 

القانون املدين الفلسطيني.

2. موقف الفقه.
نصت املادة 50 من قانون املخالفات املدنية رقم 36 لســنة 1944191 عىل أنه ) كل من سبب 
بإمهاله، رضرا لشخص آخر هو مدين له بواجب يقيض عليه بأن ال يكون مهماًل جتاهه يف الظروف 
التي وقع فيها اإلمهال، يعترب أنه ارتكب خمالفة مدنية، ويكون الشخص مدينًا هبذا الواجب جلميع 
االشــخاص الذين ينتظر من شخص عاقل أن يتوقع ترضرهم من جراء اإلمهال واىل صاحب اي 
مال يف مثل تلك الظروف...(. واملتفحص للنص ال جيد تعريفًا للخطأ املدين، بل جيد جمرد صورة 

متييز حقوق رقم 88/380 صفحة 1406 سنة 1990، نقال عن حممد حداد، مرجع سابق، ص 1051.  188
نقض مدين رقم 2010/227، جمموعة املبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض الفلسطينية يف القضايا   189

احلقوقية لسنتي 2010 و 2011، املكتب الفني، ج 5، ص 145. 
نقض مدين رقم 2011/212 املرجع السابق، ص 214.  190

الربيطاين  االنتداب  قوانني حقبة  1944 وهو من  األول سنة  كانون   20 منذ  فلسطني  النافذ يف  القانون  هو   191
واملأخوذ عن القانون اإلنجليزي » law of torts« وقد نسخ األحكام املتعلقة باملسؤولية التقصريية الواردة يف 
جملة األحكام العدلية.ومصدر كلمة tort يف القانون اإلنجليزي هو كلمة  "tortus" الالتينية والتي تعني اخلطأ،  

.frank felgentrager، The law of torts ، p 4
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من اخلطأ عرب عنها املرشع باإلمهال ورغم ذلك فقد اشرتط النص أن يتم استخراج اخلطأ، ال بالنظر 
اىل وقوعه جمردًا فحســب بل يتم النظر اىل الظروف الشخصية بمرتكبه، وقد وضع املرشع لذلك 
معيارًا جيب توافره يف شخص مرتكبه وهو معيار الشخص العاقل الذي ال يرتكب ذات اخلطأ فيام 

لو تواجد يف نفس الظروف التي ادت اىل حدوثه.
وكام هو الشــأن يف قانون العقوبات مل يعرف القانون املدين الفلسطيني )جملة األحكام العدلية  
وقانون املخالفات املدنية(، اخلطأ املدين أو التقصريي، وهلذا كُثرت التعريفات الفقهية للخطأ املدين 
بحيث تشــعبت مذاهبه تبعًا للظروف التي متخضت به، ومــن هذه التعريفات الكثرية، فقد عرفه 
البعض بأنه إخالل بالتزام قانوين ســابق192 وقد قسم الدكتور عبد الرزاق السنهوري اآلراء التي 

تضاربت حول تعريف اخلطأ اىل أربعة آراء: 
األول: وهو رأي ســائد بني الفقهاء يرى أن اخلطأ: هو الفعل الضار املخالف للقانون، ويرى   -
الدكتور الســنهوري أن هذا الرأي ال حيدد معنى اخلطأ حتديدًا دقيقًا لعدم سهولة حتديد ماهية 

األعامل التي تلحق رضرًا بالغري فكثري من األفعال الضارة مل حتددها نصوص القانون.
الثاين: وهو الرأي الذي قال به األســتاذ بالنيول إذ يعرف اخلطأ بأنه إخالل بالتزام سابق   -
وانتقد الدكتور الســنهوري هذا التعريف بحجة انه جيب معرفة ماهية هذا اإللتزام الذي 
يعترب اإلخالل به يشكل خطأ، اال أن الفقيه بالنيول حاول حرصها يف: االمتناع عن العنف 
و والكف عن الغش و االحجام عن اي عمل يســرتعي قوة أو مهارة ما وواجب احليطة 
يف الرقابة عىل األشخاص أو األشياء إال أن اإلنتقاد املوجه هلذا القول، هو إنه ليس تعريفًا 

للخطأ وإنام تقسيم من تقسيامته.
الثالث: وهو رأي االســتاذ ايامنويل ليفي، وُيقيَم رأيه يف اخلطأ عىل أمرين مها: حق الناس   -
عىل الشخص بأن حيجم عن االفعال التي ترض هبم، وحق هذا الشخص النابع من مقدار 
معقــول من ثقة الناس يف افعاله التي ال يتوقع اإلرضار هبم حال تنفيذها، فالشــخص ما 
بني هذا اإلقدام وذاك اإلحجام يشق لنفسه سبياًل وسطًا يتامشى مع ثقته بنفسه وال يزعزع 
ثقة الناس به، وينتقد هذا الرأي من خالل عدم تضمنه ضابطًا يوضح هذا السبيل الوسط 

حتديث   ،2010 األوىل  الرشوق  دار  طبعة   ،1 ج  املدين،  القانون  رشح  يف  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد   192
وتنقيح املستشار امحد مدحت املراغي، ص 989.
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الذي ينأى بالفرد عن ســلوك اخلطأ، ويف رأينا فــان هذا القول ال ينحل اىل تعريف دقيق 
للخطأ،  بل انه معيار لتحديد األفعال الضارة والنافعة مع غياب الضابط عىل ذلك. 

الرابع: وهــو رأي يقيم اخلطأ عىل عنرصين: فهو اعتداء عىل حق يدرك املعتدي فيه ذلك   -
اجلانــب من االعتداء، كام يقول ديموج، أو هو اخــالل بواجب يدرك املخل به انه يفعل 
ذلك، كام يقول ســافانيه أو هو انتهاك حق ال يستطيع  من انَتهك حرمته ان يعرضه بحق 
اقوى أو بحق مماثل، كام يقول جورسان، وينتقد االستاذ السنهوري هذه املصطلحات ألنه 

يعوزها الدقة يف التحديد.
وقد عرفه بعض الفقه193 بأنه إخالل بواجب قانوين مقرتنًا باإلدراك، وهو ذات التعريف الذي 
قال به الدكتور السنهوري الذي هو باألصل تعريف بالنيول مضافًا إليه رشط اإلدراك والتمييز.

وقد عرفه آخرون194 بأنه انحراف يف الســلوك، ال يأتيه الرجل العادي يف ذات الظروف التي 
أحاطت بغريه، حيث ال بد له وأن َيتخذ احليطة الكاملة إزاء ترصفاتِه مع توافر عنرص االدراك.

واملالحظ عىل هذه التعريفات بشــكل عام، أن بعضها يتجه لالخــذ بالنظرية املوضوعية195 
لقياس اخلطأ، والتي تقيمه عىل أساس افرتاضه يف جانب الفاعل، دون تكليف املرضور عناء إثبات 
عنارص اخلطأ، وبعضها يتجه لألخذ بالنظرية الشخصية يف ذلك، والتي تقيمه عىل أساس رضورة 
إثبات اخلطأ يف جانب الفاعل، بالنظر اىل عدة معايري أمها الظروف الشــخصية التي ســببت اخلطأ 
وهــل هذه الظروف كافية لنفي اخلطأ من عدمه، وتبعًا لذلك اشــرتط انصارها أن حيمل اخلطأ يف 

طياته عنرص االدراك196.
إال أن النظرية الشخصية وبعد التطور احلاصل يف عجلة الصناعة واملنشآت الصناعية العمالقة 
وتغول اآللة عىل صانعيها، اخذت بالتاليش لعدم موافاهتا ملتطلبات املرحلة، املرحلة التي ســببت 

د. سليامن مرقس، الوايف يف رشح القانون املدين، املجلد األول، ط  5، 1992، ص 188.   193
444. والدكتور  1954، ص  2، مطبعة هنضة مرص،  العامة يف االلتزام، ج  النظرية  د. عبد احلي حجازي،   194

حممود مجال زكي، الوجيز يف نظرية االلتزام، ج 1، مطبعة جامعة القاهرة، 1976، ص 467.
النظرية املوضوعية La théorie objective يف تأصيل اخلطأ املدين يقوم جوهرها عىل  حتميل الفاعل املسؤولية عن   195

تعويض املترضر دون االخذ بعني االعتبار الظروف الشخصية لدية وذلك بمجرد وقوع التعدي يلزم بالضامن.
د. سليامن مرقص املرجع السابق، ص189.  196
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اىل بزوغ النظرية املوضوعية يف أذهان الفقهاء الفرنســني ملعاجلة الَعَســف الذي قد حييق باملرضور 
حــني يعجز عن إثبات دعواه، لعجزه عن نســبة اخلطأ يف جانب من إبرازه اىل حيز الوجود املادي 
بام يتخلف عنه من رضر، ســواء أصاب األنفس يف األبدان واألرواح أو األموال بكافة أشكاهلا أو 
اإلعتبار الشخيص لإلنسان، ســواء بطريقة مبارشة أو بالتسبب وهي النظرية التي كانت الرشيعة 

االسالمية يف السابق قد أقامت دعائمها األوىل عليها197.
واملتتبــع الجتاه الفقهني الفرنيس واملــرصي وأحكام القضــاء يف كال البلدين جيد أن تعريف 
اخلطأ يقوم عىل ركنني أساســيني ومها: مادي متمثاًل باإلنحراف أو التعدي، وأديب َقواُمُه اإلدراك، 
الــذي جيب توافره يف مرتكب اخلطأ198 وهذا بحثه ينطوي يف ســياق أركان اخلطأ، منوهني إىل أن 
القانون املدين األردين قد أســقط من تعريفه للفعل الضار عنرص التمييز، متبنيًا النظرية املوضوعية 
واملســتمدة أساسها من الرشيعة اإلســالمية199 وهو ما أخذت به جملة األحكام العدلية املطبقة يف 

الضفة الغربية200، وذلك بعكس ما هو عليه القانونني الفرنيس واملرصي.
ورغم التجاذبات الفقهية بشأن حتديد مفهوم اخلطأ املدين، إال أنه يتحدد كام قلنا بركنني ال ثالث 

هلام، ومها ركن التعدي، وركن اإلدراك:
أواًل: التعدي: كام أوضحنا أن التعدي هو مناط املســؤولية التقصريية يف القانون املدين األردين 
و يف جملــة األحكام العدلية النافــذة يف الضفة الغربية، والتعدي أو الــرضر مصدره قواعد الفقه 
اإلســالمي والذي يقيم املســؤولية عن الرضر وفق معيار النظرية املوضوعية التي نادى هبا بعض 
الفقهاء الفرنســيني الحقا201 ودون أن يأخذ هبذه التسمية بطبيعة احلال، وبذلك يمكن القول أن 

إن املتتبع لألحكام التي ارستها جملة األحكام العدلية جيد ان املسؤولية عن الرضر مفرتضة يف جانب املتسبب   197
به دون اكرتاث بالبحث فيام إذا وقع خطأ من جانب االخري ام مل يقع وهذا جوهر النظرية املوضوعية.

املحامي الدكتور عامد امحد ابو صد، مسؤولية املبارش واملتسبب، ط 1، دار الثقافة للتوزيع والنرش، 2011،   198
ص 136.

اال انه وبعد رسيان مفعول القانون املدين األردين سنة 1977 يمكن ان يوجه انتقاد للعديد من أحكام حمكمة   199
من  أساس  تقوم عىل  التقصريية  املسؤولية  واعتربت  اخلطأ  تعالج  اخذت  الشأن حيث  األردنية هبذا  التمييز 

اخلطأ والرضر وعالقة السببية بينهام.
1200 من املجلة، والالفت من خالل هذه النصوص اهنا  1199 و  1198 و  انظر يف ذلك نصوص الواد   200

اخذت بمعيار الرضر الفاحش، اي اجلسيم.
Saleilles سايل، وJosseran وابرزهم جورسان، و ديموج.  201
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بحث هذا الركن وحده يف هذين القانونني يكفي وحده لوجوب التعويض وال يتم بحثه كركن يف 
اخلطأ الذي ال تلقي له بااًل، إذ أن الركن املادي للخطأ املدين هو الرضر، وبخالفه يتم بحث مسالة 
اخلطأ الشــخيص يف جانب املعتدي، وذلك بالنظر اىل طبيعة الفاعل وهو جوهر النظرية الشخصية 

يف اخلطأ وقوامها.
ورغــم أن النظرية املوضوعية يف حتديد اخلطأ املدين متيل ملصلحــة املرضور، الذي ال يتكلف 
عناء إثبات اخلطأ ونســبته اىل جانب الفاعل، أو رب العمل يف املنشــآت الكبرية واملوجودة حتت 
حراسة األخري، إال أن اإلنتقاد الذي يوجه هلا، هو يف حد ذاته الذي يفيد منه املرضور، وهو فرض 
التعويض عىل رب العمل نتيجة إصابة العامل الذي يعمل يف أحد منشــآته، بسبب اخلطأ املفرتض 
يف جانبه، وبذلك فإنه يمثل هضاًم حلق رب العمل دونام ذنب اقرتفه ســوى ان املنشأة التي وقع هبا 
احلادث اخلاطئ كانت حتت حراسته، وهذا األمر بطبيعة احلال يكون بحق رب العمل، رغم أنه مل 

يكن خمطئًا بسبب فعله املبارش أو ملخالفته القوانني واالنظمة املرعية.
أما النظرية الشــخصية يف حتديد اخلطأ فتبحث اجلوانب الشخصية لنفسية املعتدي، وذلك تبعًا 
ألسلوب حياته وسلوكه والبيئة اإلجتامعية التي وجد يف كنفها، فإْن أرض بالغري فال يكون مسؤواًل، 
اال إذا كاَن ســلوكه املسبب للرضر سلوكًا شاذا مل يوجد يف سلوكه العادي، ويف ظل الظروف التي 
نشــأ عنها الرضر، وبذلك يكون الشخص شديد اليقظة عرضة للمسؤولية ملجرد أي انحراف يف 

سلوكه ولو طفيفًا.
 إال أن النظرية الشخصية كانت حمل إنتقاد أيضًا، وذلك بالنظر إىل الظلم الذي قد حييق باملرضور، 
الذي قد يضيع حقه بالتعويض عام أصابه من رضر، إذا ما ُرفعت الَتبَِعة عن املتسبب به نتيجة أمور 

تتعلق بظروفه الشخصية، سواًء أكانت داخلية أم خارجية202.
ويف مجيع األحوال، فإن هناك ثالُث حاالت هتدم هذا الركن وجتعله منه أمرًا مرشوعًا، ويالحظ 
عليها أهنا تندمج فيام بني الفعلني اجلزائي واملدين، وُتنَظم حتت مبحِث أســباب التربير يف املســائل 
اجلزائية، إال إهنا أيضًا ُمَتَصورُة احلدوث يف املســائل املدنية، فيسطيع املدين التخلَص من الدين يف 

اما  بالنظر اىل مستواه الذهني،  الداخلية تتعلق بالشخص ذاته وطبيعة إدراكه العقيل لألمور  إذ ان الظروف   202
الظروف اخلارجة فتتعلق بام حييط بالشخص كطبيعة البيئة التي نشأ فيها أو امور تتعلق بظرف الزمان الذي 

حدثت به الواقعة فترصف االنسان مهام كان ادراكه يف الليل غري النهار.
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حال أثبت أن ما قام به كان مرشوعًا، ولذا اقتىض األمر أخذها ببعض التفصيل عىل الوجه التايل: 

أواًل: حالة الدفاع الرشعي:
إذا ثبت عىل حُمِدث الرضر، أنه ارتكَب ذلك عن خطأ منه بعد أن ُأســندْت إليه املسؤولية، فقد 
وجب عليه التعويض، ويف نظر القانون، إذا انتفت الصفة غري املرشوعة عن الفعل فال يعترب ذلك 
موجبًا للمســؤولية، بل ينقلب الفعل إىل عمل مرشوع متمثل بحالة الدفاع الرشعي ســواًء كانت 
عن النفس أم املال، وذلك يســتند يف القانون املدين )املجلة( إىل قاعدة دفع الرضر الواردة يف املادة 

31 من املجلة العدلية إذ أن الرضر يدفع بقدر اإلمكان.
وقد نظم القانوين املدين األردين هذه احلالة وفق نص املادة 262 منه والتي نصت عىل أنه )من 
أحدث رضرًا وهو يف حالة دفاع رشعي عن نفســه أو ماله أو نفس الغري أو ماله، كان غري مسؤول 
عىل أال جياوز قدر الرضورة وإال اصبح ملزمًا بالضامن بقدر ما جاوز( ويالحظ أن القانون املدين مل 
يتطرق اىل الدفاع الرشعي عن العرض، وقد يكون مرد ذلك اىل االعتبار الذي يقيم القانون املدين 
األردين عليه أســاس التعويض، ذلك أن التعويض الذي يفرض وفقًا ملبادئه يقوم عىل اإلعتبارات 

املادية دون الشخصية. 
وحالة الدفاع الرشعي هلا رشوط نجملها يف التايل:

أن يكون اخلطر حااًل.   .1
أن يكون اخلطر نتاج عمل غري مرشوع.   .2

3.  أن يكون اإلعتداء بالقدر الالزم.

ثانيًا: حالة تنفيذ املرؤوس أمرًا صادرًا عن رئيسه.
قد يصيب تنفيذ أمر الرئيس من قبل املرؤوس الغري برضر ناتج عن التعدي الذي يتطلبه تنفيذ 
ذلك األمر، إال أن هذا التعدي يظل مرشوعًا حتت رشوط ثالثة: أوهلا: أن يصدر األمر من موظف 
عام وثانيهام: أن يكون من أصدر أالمر رئيســاً ولو كان غــري مبارش، وتكون طاعته واجبة ضمن 
املعقول، وإال انقلب تعديًا يوجب مســؤولية املوظــف، ومثال ذلك: أن يصدر مدير الرشطة أمرًا 
ألحد افراد الرشطة بتفتيش منزل أحد األفراد دون أن يســتحصل عىل مذكرة تفتيش صادرة عن 
النيابة العامة، ومثال ذلك أيضًا، القبض أو احلجز دون مسوغ قانوين، ثالثهام: أن يثبت املوظف أنه 
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حني نفذ األمر إعتقد اعتقادًا مبنيًا عىل أســباب معقولة بصحته، وأنه راعى يف تنفيذ األمر احليطة 
واحلذر الالزمني ملثل مهمته التي نفذها203.

ثالثًا: حالة الرضورة امللجئة:
تكون الرضورة ملجئة حتت ثالثة رشوط: أوالها: أن يكون مسبب الرضر أو غريه مهدد بخطر 
حال وحمدق هيدد النفس أو املال، واألمر سيان يف نطاق املسؤولية املدنية واجلزائية وهذا ما نصت 
عليه املادة 89 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بعكس قانون العقوبات املرصي الذي ال 
يعتــد بحالة الرضورة إال إذا كان حملها النفس دون املال )م 61 عقوبات( ثانيهام: أن يكون َمصدُر 
اخلطر أجنبيًا ال يد ملن سبب الرضر أو وقع عليه فيه، وإال يكون فعله تعديًا يوجب عليه املسؤولية 

كاملًة، ثالثهام: أن يكون اخلطر املراد جتنبه أشد جسامًة من الرضر القائم204.
ولقد حتدث قانــون املخالفات املدنية النافذ عن هذه احلاالت مجيعًا، ومنها اســتعامل القوة 
املناهضة يف الدفاع الرشعي ورضورهتا، وقدرها، وكيفية ختلص املدعى عليه من املســؤولية جتاه 
املدعي، يف الدعاوى التي تدخل ضمن حالة الدفاع الرشعي، وكذلك تنفيذ أمر املسؤول وحالة 
الــرضورة، وكذلك رضوب التأديب التي ينزهلا األب بابنائه، وهذا ما تضمنته نص املادة )25) 
منه، حيث نصت عىل أنه )يف أية دعوى تقام بشــأن االعتداء يعترب دفاعًا صحيحًا إقامة الدليل، 
أ. عىل أن املدعى عليه فعل ما فعله يف سبيل محاية نفسه أو محاية شخص أخر ضد استعامل القوة 
مــن قبل املدعي دون وجه مرشوع، وإن ما فعله مل يتجاوز ما هو رضوري، ضمن احلد املعقول، 
ألجل تلك الغاية وإن الرضر الذي حلق باملدعي من جراء اإلعتداء مل يكن غري متالئم مع الرضر 
الذي أريد جتنبه، ب. عىل أن املدعى عليه، بصفته يشغل مااًل غري منقول أو يقوم بعمله بتفويض 
من مشــغل ذلك املال، استعمل درجة معقولة من القوة ليمنع املدعي من الدخول إىل ذلك املال 
غــري املنقول: دخواًل غري مرشوع أو ليخــرج املدعي منه بعد أن دخله دخواًل غري مرشوع وبقي 
فيه: ويشــرتط يف ذلك أنه إذا كان املدعي مل يدخل إىل ذلك املال غري املنقول أو مل حياول الدخول 

نصت عىل ذلك املادة 263 من القانون املدين األردين اال ان هذه املادة وضعت معيارا ملسؤولية الفاعل دون   203
اآلمر وهو معيار االجبار غري امللجئ اي بان ال يكون مكرها اكراها جسيام واال كان مسؤال دون رئيسة.

د. عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص 706.  204



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

118

إليه بالقوة، وجب عىل املدعى عليه أن يكون قد كلف املدعي اإلمتناع عن الدخول إىل ذلك املال 
غــري املنقول أو اخلروج منه، إذا كان قد دخله، وأن يكــون قد أتاح للمدعي فرصة معقولة ألن 
يراعي تكليفه بســكون، ج. عىل أن املدعى عليــه بصفته صاحب حق يف حيازة أي مال منقول، 
اســتعمل درجة معقولة من القوة ليدافع عن حيازته لذلك املال، وإذا كان املدعي قد اخذ ذلك 
املال املنقول أو احتفظ به بصورة خاطئة، اســتعمل املدعى عليه درجة معقولة من القوة إلعادة 
حيازة ذلك املال من املدعي: ويشرتط يف ذلك أنه إذا مل يأخذ املدعي أو مل حياول أخذ املال املنقول 
بالقوة، وجب عىل املدعى عليه أن يكون كلف املدعي اإلمتناع عن أخذ املال املنقول، أو إذا كان 
قد أخذه أن يعيده إىل املدعى عليه، وأن يكون قد أتاح للمدعي فرصة معقولة ألن يراعي تكليفه 
بسكون، د.عىل أن املدعى عليه كان ينفذ، أو يساعد بطريقة مرشوعة يف تنفيذ مذكرة قبض أو أمر 
حبس أو إحالة أو مذكرة حجز، صادرة من حمكمة أو سلطة مرشوعة ذات اختصاص، برشط أن 
يكون الفعل املشكو منه مرصحًا به يف مذكرة القبض أو أمر احلبس أو اإلحالة أو مذكرة احلجز، 
رغم وجود نقص يف صيغة مذكرة القبض أو أمر احلبس أو اإلحالة أو مذكرة احلجز أو يف طريقة 
إصداره، هـ.عىل أن املدعي كان خمتل الشعور أو متأثرًا بعلة عقلية أو جسدية وأن استعامل املدعى 
عليه القــوة كان يف الواقع رضوريًا، أو أظهر أنه رضوري ضمن احلد املعقول، لوقايته أو لوقاية 
أشــخاص آخرين وأن اســتعامله القوة قد جرى بسالمة نية ودون قصد سيئ، و.عىل أن املدعى 
واملدعى عليه ينتميان معًا إىل قوات جاللته املســلحة وأن املدعــى عليه قد قام بعمله بموجب 
الصالحيــة املخولة له يف أي قانون من قوانني اإلمرباطورية، أو أي قانون أو أي ترشيع آخر من 
القوانني أو التشاريع التي تنطبق عىل تلك القوات، وفقًا ألحكام ذلك القانون أو الترشيع، ز. عىل 
أن املدعى عليه هو والد املدعي أو ويل أمره أو معلم مدرسته، أو شخص آخر تشبه صلة القرابة 
املتكونة بينه وبني املدعي صلة الوالد أو ويل األمر أو معلم املدرســة، وأنه إنام أوقع عىل املدعي 
مــا كان رضوريًا من القصاص، ضمن احلد املعقول، إلصالحه، ح. عىل أن املدعى عليه فعل ما 
فعله بســالمة نية إذ كان لديه ما حيمله عىل االعتقاد بأن ذلك الفعل كان ملصلحة املدعي، ولكنه 
مل يتمكن من احلصول عىل موافقة املدعي أن الظروف كانت بشــكل يســتحيل فيها عىل املدعي 
أن يبدي موافقته أو يستحيل فيها عىل أي شخص آخر، متول أمر املدعي بصورة مرشوعة إبداء 
موافقته بالنيابة عن املدعي، وأنــه كان لدى املدعى عليه ما حيمله عىل االعتقاد بأن من مصلحة 
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املدعي عدم إرجاء الفعل الذي قام به( وهكذا نظم قانون املخالفات املدنية حالة استخدام القوة 
لدفاع املدعى عليه عن نفســه، أو غريه أو عن ماله املنقول أو غري املنقول ضمن ضابط املعقولية 
يف استخدام القوة، ودون جتاوز ما هو رضوري فالرضورة تقدر بقدرها يف حالة الدفاع الرشعي، 
والضوابط والرشوط التي أوردها عىل حالتي تنفيذ أمر الرئيس وحالة الرضورة، وبتفصيل خمتلف 

يتفق والنظام اإلنجليزي يف الصياغة القانونية الذي يسهب يف ذكر تفصيالت القواعد.

ثانيًا: اإلدراك:
يكرس هذا الركن النزوع اىل النظرية الشخصية لطبيعة الفاعل ال الفعل، حتى يصار إىل حماسبته 
عىل ما قارفته يداه، وعليه تقام املسؤولية التقصريية وبدونه تنتفي مهام كان الرضر جسياًم، فاإلدراك 
عنرٌص يرتبط باخللجات الداخلية لإلنسان، وهي ُأمور باطنة يمكن كشفها من خالل بحث قدرات 
اإلنسان العقلية، فإذا ما كانت القدرات العقلية مكتملة النمو عىل ما تعارف عليه املجتمع، يكون 
اإلنســان مسؤواًل عام يصدر عنه من ترصفات إزاء الغري، فتخرج مسؤولية املجنون أو املعتوه عن 

أي رضر حيدثه من نطاق املسائلة مهام كان نوعها ودرجة جسامتها205. 
إال أن إعفاء عديم التمييز من املسؤولية عن أفعاله الضارة ينتج آثارًا سلبية يف الواقع، ال يكون 
ضحيتهــا إال املرضور ومبــادئ العدالة، وعلة ذلك، أن البحث يف عنــرص التمييز كأحد عنارص 
املسؤولية القانونية حمله احلقوق اجلزائية، التي تأخذ بعني اإلعتبار األمور الشخصية املتعلقة باملجرم 
والتي ستؤدي يف النهاية إىل فرض العقاب عليه، ومن طبيعة العقوبة أهنا ال تفرض عىل فاقد العقل، 
وإن كان يستعاض عنها يف بعض األحوال بتدابري املنع والتقييد، وذلك كله نابع من قاعدة شخصية 
املســؤولية والعقوبة يف املجال اجلزائي، وبالتايل فإن بحثه يف جمال املسؤولية املدنية يكون حمل نقد 
بالنظر لطبيعة اجلزاء املدين الذي يتمثل بالتعويض جلرب الرضر لتعلقه باحلقوق الشخصية، وملا كان 
فاقد التمييز يقع حتت رعاية عاقل، فُيلزُم بالتعويض عام قارفه من هو حتت رعايته، وال يتصور أال 
يكون يف والواقع من يرعاه، وإال مصريه اىل دور احلجر املخصصة له، والتي تكون بمثابة مسؤول 
عنه جتاه ما حيدثه من أرضار تلحق بالغري، وبغري ذلك ُتلَحق املســؤولية بالدولة التي تعد الوصية 

يقول الدكتور السنهوري يف ذلك )... الشخص الذي ال يدرك ما يصدر عنه من عمل ال جتوز مساءلته ال أدبيًا وال   205
جنائيا وال مدنيًا، ما دامت املسؤولية تقوم عىل اخلطأ...( الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مرجع السابق، ص 709.
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العامــة عىل األفراد، إذ أن الطبيعة الشــخصية ال تلتصق إال باحلقــوق اجلزائية كام قلنا، وال حمل 
لوجودها يف نطاق احلقوق اخلاصة.

واحلُق، أن تناقضًا يقع، إذا ما أعفينا عديم التمييز من املسؤولية املدنية عن أفعاله الضارة وبذات 
الوقت نحاســبه عن أفعال اخرى، عىل أساس من اخلطأ املفرتض يف مسؤوليته عمن حيرسهم من 
أشخاص أو أشــياء، 206 طاملا أن الرضر الذي أحدثه عديم التمييز، يعد انحرافًا يف سلوك الرجل 

املعتاد الذي يلفظه املجتمع من عداد الترصفات التي تواضع عليها.
ويف رأينا، فإن سلوك عديم التمييز يف انحرافه حتت رداء معيار الرجل العادي207 فيه جفوة لنطق 
العقل، ففاقد العقل ال يمكن أن يكون رجاًل معتادًا يف سلوكه، بل أنه ولفقدانه عقله، الذي هيديه 
اىل رشــده ويدرك بالتايل من خالله حقوقه والتزاماته يف املحيط الذي يعيش يف كنفه، ال يمكن أن 
نصم ســلوكه باخلاطئ، حتى وإن يتسم سلوكه بالتعدي، وأن التعدي حالة موضوعية تتسع جلرب 
الرضر الناتج عن الترصفات التي يكون من ورائها خطأ االنسان العاقل، إال أن فاقد العقل ما هو 
إال جمرد أداة أو وســيلة، أدت حلدوث رضر، كان من يقع حتت حراسته كامل املسؤولية عنه، ألن 

بوسع االخري أن يتحكم يف مملوكاته وجيعلها حتت حفظه ويضبط سلوكها.
ونجد بأن تعليل هذا الوجه من النظر، يقوم عىل الطبيعة القانونية للجزاء املدين الذي ال يراعي 
اإلعتبارات الشــخصية وال يكرتث هبا، طاملا أن الرضر قد حتقق بفعل إنســان إْن بشكل مبارش أو 

غري مبارش، ذلك أّن الضامن وفقًا ألحكام املجلة يتحقق وإن مل يقع بشكل متعمد208.
ووفقــًا ألحكام املجلة، فان املادة 960 منها تنص عىل أنه )... يلزم الضامن عىل الصبي إذا أتلف 
مــال الغري وإْن كان غري مميز( يف حني تنص املادة 8 من قانــون املخالفات املدنية عىل أنه )... ال تقام 
الدعوى عىل شخص ملخالفة مدنية ارتكبها وهو دون السنة الثانية عرشة من عمره( وبذلك ال تشرتط 
جملة األحكام العدلية التمييز يف فعل حمدث الرضر، وهي تقيم بذلك املســؤولية عىل أســاس حتمل 
التبعة، وذلك بخالف قانون املخالفات املدنية209، فهو يشرتط اإلدراك إلثبات اخلطأ املدين، وبذلك 

د. عامد امحد ابو صد، مرجع سابق، ص 144 و 145.   206
Bon pere de famille: وهو التعبري الفرنيس ملفهوم الرجل اليقظ وتفسريه احلريف رب األرسة الراشد.  207

راجع املادة 92 من املجلة.  208
وكذلك الشأن يف القانون املدين املرصي املادة 164 منه والقانون املدين املطبق يف غزة املادة 180 منه.  209
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ال يكون حمدث الرضر مسؤواًل عن أفعاله الشخصية الضارة، طاملا أن اجلنون أو العته قد أفقده عقله، 
أو كان دون ســن الثانية عرشة من عمره، أما لو كان ســكرانًا أو متعاطيًا خمدرًا باختياره أو كان حتت 
تأثري التنويم املغناطييس دون خطأ منه فإنه يكون مسؤواًل عن الفعل الضار الذي أحدثه جتاه الغري210.

3: التفرقة بني اخلطأين املدين واجلزائي.
جتاذب التفرقة بني اخلطأ املدين واجلزائي جدل طويل بني فقهاء ورشاح القانون وقد انبثق عن 
ذلك التجاذب مذهبني ال ثالث هلام، لكل منهام منطقه وأسسه التي يستند إليها وباختالف املذهبني 
نتج اختالف يف النتائج، منها ما هو مقبول وفق املنطق القانوين ومنها ما هو منبوذ وفق املجال الذي 

حيميه كال القانونني املدين واجلزائي.

1.3: مذهب التفرقة بني اخلطأين 
إن القانون اجلزائي وهو من القوانني العامة الذي يربط عالقة الدولة باألفراد برابطة تقوم عىل 
مناهضة ظاهرة اجلريمة لبرت أسباهبا، ولذا فاخلطأ اجلزائي يولد نتائج من شأهنا ان ختل بالنظام العام 
يف الدولة، وتأسيسًا عىل ذلك فإنه ال يملك أحد التنازل عن احلقوق اجلزائية، إال يف االحوال التي 

يبينها القانون، وبالتايل فإن القايض اجلزائي يكون مقيدًا يف إطار نصوص التجريم.
أمــا القايض املدين فله احلرية الكاملة يف تقديــر التعويض، وله أن حيكم فيه وله أن يرده، ولذا 
فاخلطأ املدين ليس بحاجة إىل نص كام هو احلال يف اخلطأ اجلزائي املحكوم يف اطار نصوص العقاب، 
ومعلــوم أيضًا، أن إثبات اخلطأ اجلزائي ينبغي أن يقوم عىل ادلة قاطعة، بعكس إثبات اخلطأ املدين 

فإّن إثباته يكفي عىل جمرد القرائن211.
ويقول األستاذان فيدال و مانيول ومها من أنصار التفرقة بني اخلطأين، بأن )الرعونة واإلمهال 
جيب أن يفرسا تفسريًا خيتلف يف الدعوى املدنية عنه يف الدعوى العمومية، الختالف وجهة النظر 

الذي تقوم به كل من الدعويني(212.

د. أمني دواس، جملة األحكام العدلية وقانون املخالفات املدنية، املعهد القضائي الفلسطيني، ط1، 2012،   210
رام اهلل-فلسطني، ص66 و67.

تنص املادة 1741 من املجلة عىل أّن »القرينة القاطعة هي اإلمارة البالغة حد اليقني«.  211
د. ابو اليزيد عيل املتيت، جرائم اإلمهال، املرجع السابق، ص 75.  212



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

122

1. موقف القضاء 
مل خيطو االجتهاد القضائي يف فلســطني بشــأن هذا املبدأ خطوات حثيثة، لرتســيخ رأي 
يمكن االثراء يف ضوءه، وللوقوف عىل مبدأ بعينه، كام هو الشــأن الذي ســار عليه القضائني 
الفرنيس واملرصي الذين تبنيا مبدأ الوحدة بني اخلطأين كام ســنرى213، ويمكن أن نعزو ذلك 
إىل أمــور عدة: أمهها عدم وجود جتربة خصبة ومتنوعــة يتناوهلا القضاء وفق ما يعرض عليه 
من منازعات، إذ أن التجربة القضائية يف فلسطني أقل من نظرياهتا يف بعض البلدان املؤثرة يف 
الشأن القانوين بالنظر إىل حجم عدد الســكان و هنضة البالد صناعيا وبالتايل تصور حدوث 
الكثري من األخطاء واجلرائم التي تعرض بشــكل كبري عىل القضاء ليقول فيها كلمته النهائية، 
ويمكن أن نعزو ذلك أيضًا اىل عدم وجود قانون مدين موحد ومتطور يف فلســطني من شأنه 

تسهيل عمل القضاء للتنقيب عن مبدأ واضح يمكن تبنيه.
ورغم ذلك، فإن حمكمة اإلستئناف يف رام اهلل قد تعرضت هلذا املوضوع يف أحد أحكامها214 
ويف ذلك تقول )مســؤولية املستأنف هنا مبنية عىل املسؤولية التقصريية والتي تقوم عىل التزام 
قانوين وهو عدم اإلرضار بالغري، فإذا حصل هذا الرضر وجب التعويض عنه حســب مقداره 
ســواء أكانت هناك مســؤولية جزائية أم مل تكن( ونالحظ عىل هذا احلكم أنه أخذ بمفهومهم 
اخلطأ املدين وفقًا للتعريف الذي قال به الدكتور عبد الرزاق الســنهوري فهو عبارة عن التزام 
قانوين كام بينا يف الســابق، واألهم من ذلك انه يتحدث عــن نوعني خمتلفني من اخلطأ يمكن 
تصور حدوث أِي منهام بمعزل عن اآلخر، ويرســخ ملزومية التعويض عن الرضر سواء أكان 

هناك مسؤولية جزائية أم مل يكن.
وهذا احلكم قد أصــاب يف معاجلة هذا األمر، إذ وبطريقة غري مبارشة حتدث عن مبدأ الفصل 
بني اخلطأين، حني تطــرق اىل امكانية ثبوت أحدمها دون اآلخر، وهذا ما يتفق و نص املادة 112 

قبل استقرار القضاء الفرنيس واملرصي عىل تبني الوحدة بني اخلطأين فإن القضاء البلجيكي هو الوحيد الذي   213
مل يناقش هذه احلالة وذلك ألن الوحدة بني اخلطأين مل تكن حمل خالف بني أحد من رجال الفقه ومل تطرح 
للمناقشة، اذ ان الفقيه البلجيكي، األستاذ ليجرو اكد بأن اخلطأ اجلزائي واخلطأ املدين هلام نفس الطبيعة. راجع 

د. ابو اليزيد عيل املتيت، املرجع السابق، ص 76.
استئناف حقوق رقم 94/205 جلسة 2000/1/15، نقال عن الدكتور امني دواس، جملة األحكام العدلية   214

وقانون املخالفات املدنية، ط 1، 2012، املعهد القضائي الفلسطيني، ص 126. 
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من قانون البينات215 التي تتحدث يف ســياق حجية األحكام عن املسألة بشكل واضح بقوهلا )إذا 
قــىض احلكم اجلزائي برفع الَتبَِعة عن املدعى عليه مقترصًا عىل بحث الفعل من ناحية التجريم من 

غري نفي وقوعه، فإنه ال حيول دون مالحقة املدعى عليه أمام القضاء املدين بالتعويض(.
وبمفهــوم املخالفة، فإن القايض اجلزائي إذا خلص بنتيجــٍة مفادها أن املتهم مل يرتكب الفعل 
اخلاطــئ جزائيًا وبالتايل حيكم برباءته، فإن هذا احلكم يكون لــه حجية مطلقة عىل القايض املدين 
الذي ليس له أن يبحث يف نسبة الفعل اخلاطئ مدنيًا اىل الفاعل، وذلك ألن القايض اجلزائي فصل 
يف نسبة اخلطأ اىل فاعله، ومل ينف وقوعه فلو نفى وقوع الفعل من الناحية اجلزائية، فإنه بذلك ينفيه 

من الناحية املدنية أيضًا.
أما إذا مل يقم القايض اجلزائي ببحث نســبة الفعل اىل فاعله، كأن يتطرق اىل املســألة املعروضة 
عليه وخيلص اىل نتيجة مفادها أن الفعل ال يؤلف جرمًا جزائًيا216 خلروجه من إطار التجريم، كام لو 
وجد أن املنازعة املعروضة عليه ال تؤلف جريمة بل هي ذات طبيعة مدنية ال ينعقد له اإلختصاص 

للبت هبا.
وقد قضت حمكمة النقض الفلســطينية وهي بصدد احلديث عن  الدعوى املدنية الناشــئة عن 
جريمة جزائية بأنه: )... فإن هذا النص ينطبق عىل الدعوى التي تقام من الشخص ذاته الذي حلقه 
أذًى جراء خمالفة مدنية سواًء أكانت جرمًا جزائيًا أو مل تكن، وفق املفهوم الوارد يف املادة 64 من ذات 
القانون، وال ينطبق عىل الدعوى التي تقام من قبل االشخاص املنصوص عليهم يف املادة 1/55/أ 
إذا كانت املخالفة املدنية قد تســببت بوفاة مورثهم...(217 ومن خالل هذا احلكم وغريه، نرى بأن 
القضاء الفلســطيني وبطريقة غري مبارشة ينادي بمبدأ التفرقة بني اخلطأ املدين واجلزائي باعتبار أن 
انتفاء اخلطأ اجلزائي، ال يؤدي حتاًم اىل انتفاء اخلطأ املدين وفقا لقانون املخالفات املدنية. إال أن املرشع 

راجع يف احلجية بشكل عام املواد من 110 وحتى 114 من قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم 4   215
لسنة 2001.

تنص املادة 1/274 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001 عىل أنه )تقيض املحكمة بالرباءة عند   216
انتفاء األدلة أو عدم كفايتها، أو النعدام املسؤولية، أو كان الفعل ال يؤلف جرما، أو ال يستوجب عقابًا(.

نقض مدين رقم 2009/128، بتاريخ 2009/10/13، جمموعة املبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض   217
177.انظر  ص   ،2011 ج،  الرابع  اجلزء   ،2009-2008-2007 للسنوات  احلقوقية  القضايا  يف  الفلسطينية 

أيضًا نقض مدين رقم 2008/314، بتاريخ 2008/5/31، ذات املرجع، اجلزء الرابع ب، ص 405.
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ويف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001 قد ساوى بني الدعويني اجلزائية واملدنية التابعة 
هلا من حيث التقادم، فأهيام أجدر بالتطبيق؟ ما ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية الذي جعل تقادم 
اجلنحة بعد ميض ثالث سنوات منذ آخر إجراء تم فيها أم ما ورد يف قانون املخالفات املدنية حول 
مدة السنتني التي ال تســمع بعدها الدعوى بخصوص خمالفة مدنية218؟ ليس من السهل اإلجابة 
عــىل هذا التعارض، ولكننا نرى ان قانون املخالفات املدنية هو قانون خاص أوىل بالتطبيق يف مثل 
هــذه احلالة من قانون اإلجراءات اجلزائية 219 علاًم بان هذا الرأي ســيخلق اختالفًا من حيث مدة 

التقادم بني الدعوى اجلزائية يف اجلنح و الدعوى املدنية التابعة هلا.
وعىل العكس من ذلك، فإن حمكمة التمييز األردنية، تبنت وبشكل واضح مذهب التفرقة بني اخلطأ يف 
املجال املدين واخلطأ يف املجال اجلزائي، وذلك يف احد أحكامها حيث قالت )... يشرتط يف اخلطأ املوجب 
للمسؤولية اجلزائية أن يكون جســياًم، أما يف املسؤولية املدنية فيسأل الشخص عن اخلطأ يف مجيع صوره، 
فال تناقض يف أن يصدر احلكم بعدم مسؤولية الشخص جزائيًا واحلكم عليه رغم ذلك بالتعويض(220 ويف 
ذلك تقول أيضًا )... لقد اســتقر اإلجتهاد عىل أن احلكم بعدم مسؤولية املشتكى عليه عن التهمة اجلزائية 
لعــدم ثبوت وقوع خطأ منه ال يؤثر عىل حق املترضر بالرجــوع عىل الفاعل بالتعويض عن الرضر... إذا 
كان الشخص الذي تقررت مسؤوليته عن هتمة الصدم يعترب بموجب املادة 912 من املجلة فاعاًل مبارشًا 
ال متســببا للرضر، عىل اعتبار أن املبارش ضامن وإن مل يتعمد(221 وهــذا الرأي الذي تبنته حمكمة التمييز 

األردنية، هو رأي من صميم اإلنتقادات التي وجهها انصار الوحدة بني اخلطأين كام سنرى.

2. موقف الفقه:
الختــالف احلقوق اجلزائية عن احلقوق املدنية ظهرت طرائــق خمتلفة لضبط مفهوم اخلطأين 
أدت إىل اإلختالف بينهام وبحق، فاملجال الذي حتميه احلقوق اجلزائية تنصب عىل ما تعلق بالنظام 
العام الذي يقوم عىل صيانة املجتمع من أثر اجلريمة وما قامت عليه فلسفة العقاب وبذلك فاخلطأ 

انظر يف ذلك نص املادة 62 من قانون املخالفات املدنية.رقم 36 لسنة 1944.  218
انظر يف ذلك نص املادة 12 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001.  219

متييز حقوق رقم 72/137 لسنة 1972، جملة نقابة املحامني، مرجع سابق، ص 386.  220

متييز حقوق رقم 74/353، سنة 1975، جملة نقابة املحامني، مرجع سابق، ص 401.  221
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اجلزائــي يرتب نتائج ختل بالنظام العام يف الدولــة و ال يكون للقايض اجلزائي حرية يف تقدير هذا 
احلق، ما مل يرد نصًا حيدد هذا اخلطأ ومنبع ذلك كله مبدأ الرشعية اجلزائية الذي متخض بعد ثورات 
إنســانية222 قامت ورسخت بنتيجتها مبادئه الذي ال ختلو دولة تؤمن باحلرية وحقوق االنسان من 

وجوده ضمن ترشيعاهتا اجلزائية.
ونتيجة الختالف الطبيعة القانونية لكال اخلطأين، فقد ثار تساؤاًل جوهريًا بني فقهاء القانون223 
ورجــال القضاء منذ أمد طويل، حول ما إذا كانت فكرة اخلطأ اجلزائي متســقة بالطبيعة مع فكرة 

اخلطأ املدين أم أن كليهام ختتلف عن االخرى.
وقد أســس القائلون بمذهب التفرقة رأهيم عىل فكرة أن املسؤولية املدنية، تقوم عىل أي خطأ، 
مهام كان يســريًا224 وأنه لو أصدر القايض اجلزائي حكاًم برباءة املتهــم يف جرائم كالقتل اخلطأ أو 
االيذاء غري املقصود وغريها من اجلرائم اخلطئية النتفاء اخلطأ اجلزائي بحقه، يتصور أن حيكم عليه 
بالتعويض املدين عىل أســاس أنه ارتكب خطأ يوجب املســؤولية املدنية، معللني ذلك بأن اخلطأ 
املوجب للمســؤولية اجلزائية اشد جسامة من اخلطأ املوجب للمسؤولية املدنية وهذا ما اخذت به 
حمكمة التمييز األردنية يف أحد أحكامها بقوهلا )... يشــرتط يف اخلطأ املوجب للمسؤولية اجلزائية 
اجلســامة إال أن هذا الرأي تعوزه الدقة يف املعيار الذي حيدد هذه اجلســامة التي جيب أن تتوافر يف 
اخلطأ اجلزائي حتى يصار اىل التنقيب عن احلدود الفاصلة بينهام بشــكل واضح ويســري، ذلك إن 
أنصار الوحدة بني اخلطأين 225يقولون بأنه: إذا ما كانت املســؤولية املدنية تقوم عىل كل خطأ مهام 

   (Révolution française) أن اول نص رصيح يتعلق بمبدأ الرشعية اجلزائية متخض عىل اثر الثورة الفرنسية  222
1789- 1799 اذ نشأ هذا املبدأ ابان الثورة الفرنسية بعد ان كانت سلطة التجريم والعقاب بيد القايض الذي نتج 

عنه حتكم القضاة. اال ان جذور هذا املبدأ يف احلقيقة تعود اىل الوثيقة العظمى )املاجنا كارتا( نتاج االنقالب 
الذي قام به البارونات عىل امللك الربيطاين عام 1215.بعد ان انتزعوا منه بعض الصالحيات ورسخو مبدأ 

الرشعية وحقوق االنسان.
السعيد وعيل بدوي وسليامن  الدكتور حممد كامل مريس والسعيد مصطفى  التفرقة بني اخلطأين  انصار  من   223
مرقص  و رو وفيدال ومانيول ودوندي وشريون نقال عن الدكتور ابو اليزيد عيل املتيت مرجع سابق ص 73. 
اخلطأ اليسري )faute légère( هو اخلطأ الذي ال يقرتفه شخص معتاد يف حرصه وعنايته وهو الشخص الذي   224

وصفه الفقه الفرنيس بتعبري رب االرسة الراشد.
ومنهم الدكتور مصطفى حممود من الفقه القديم و عالمة الفقه اجلزائي الفرنيس جارو، نقال عن الدكتور ابو   225

اليزيد عيل املتيت املرجع السابق ص 74.
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كان يسريًا، فإن املسؤولية اجلزائية أيضًا تقوم عىل أخف درجات اخلطأ املوجب للعقاب226.
وكذلك هناك خالف من حيث طريقة إثبــات كال اخلطأين فاخلطأ اجلزائي ال يثبت عىل جمرد 
القرائن ألن التهمة يف املسائل اجلزائية ال تثبت إال باألدلة أما القرائن فال يؤخذ هبا ما مل تؤزر بدليل 

آخر يسندها ويصح بعدها نسبة اخلطأ اىل الفاعل.
إال أن ذلك بحد ذاته حمل انتقاد، فاإلثبات يف كال املوضوعني سواٌء تعلق باخلطأ املدين أو اخلطأ 
اجلزائي خيضع اىل ذات النظام، فام دام أن الواقعة حمل اخلطأين هي واقعة مادية - الفعل الضار - فإن 
إثباهتا يصري ابتداء بكافة طرق اإلثبات دون أن يقيد إثبات اخلطأ املدين بطرق معينة يف اإلثبات، كام 
يف العقود املدنية227 أو املداينات وغريها من املسائل التي يفرض القانون املدين إثباهتا بطرق مقيدة 
بحسب طبيعة وجوهر الرابطة املدنية بني أطرافها، وبالتايل، فمن اجلائز تصور إثبات كال اخلطأين 

بمجرد القرائن التي ال ترقى اىل تشكيل دليل كامل يف اإلثبات.
وقد يقول قائل بأن إثبات اخلطأ مناط املسؤولية التقصريية - وإن كان ال خيضع إثباته إىل طرق 
مقيدة يف اإلثبات - ال يستلزم إثباتا كام يستلزمه اخلطأ اجلزائي، فتكفي القرينة عىل نسبته للفاعل، 
بل وإنه وتبعًا لنظرية حتمل التبعة228 ينسب اخلطأ للفاعل دون أن يقتيض من املرضور إثباتًا، ما دام 

أن الرضر قد نشأ عن أشياء تقع حتت مسؤولية الفاعل.

د. مصطفى العوجي، املرجع السابق، ص44. و د ابو اليزيد عيل املتيت، املرجع السابق، ص82.  226
يقرب معنى اخلطأ يف املسؤولية التقصريية عن معناه يف املسؤولية العقدية من حيث ان اخلطأ يف املسؤولية التقصريية   227
هو اخالل بالتزام قانوين وان اخلطأ يف املسؤولية العقدية هو اخالل بالتزام عقدي وان اخلطأ العقدي حيتمل احد امرين 
األول هو التزام بتحقيق غاية والثاين التزام ببذل عناية اما اخلطأ مناط املسؤولية التقصريية فهو خطأ يستلزم دائام بذل 

عناية ال حتقيق غاية، انظر يف ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،  ص  688 وما تالها.
risqué  نظرية حتمل التبعة التي قال هبا الفقه الفرنيس والذي تبعه القضاء برتدد حتى انه مل يتم اعتناقها بالكامل   228
يف  اخلطأ  نظرية  بالغاء  تقول  التبعة  حتمل  نظرية  ان  اذ  املفروض  اخلطأ  حدود  عند  القضاء  وتوقف  النهاية  يف 
املسؤلية التقصريية واتباع الفكرة املوضوعية يف حتديد املسؤولية التقصريية بان تقوم التبعة عىل جمرد التعدي - 
كام هو متبع يف الرشع االسالمي وتبعه القانون املدين األردين - وقد تطورت هذه النظرية ملعاجلة فكرة املسؤولية 
التقصريية عن فعل االشياء بعد التطور احلاصل يف القرنني املنرصمني نتيجة للثورة الصناعية واخرتاع الكثري من 
اآلالت التي نتج عنها حوادث كثرية ال تكون بفعل صاحبها مبارشة ولكن هذه النظرية تبني ذاهتا عىل اجياد حل 
للعامل الذي يتعرس عليه إثبات اخلطأ يف جانب رب العمل حتى يستطيع إلزامه بالتعويض. انظر يف ذلك كل 
من د عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 678 وما تالها. والدكتور عبد احلكيم فودة، اخلطأ يف نطاق 

املسؤولية التقصريية، دار االلفي لتوزيع الكتب القانونية باملنيا، بدون سنة نرش، ص 39 وما تالها.
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إال أن ذلك ســيكون حمل انتقاد، أساســه، أن إثبات اخلطأ ونسبته للفاعل يقتيض ابتداًء إثبات 
ارتكاب الفعل من قبل الفاعل سواًء كان الفعل مدنيًا أم جزائيًا، وذلك يقتيض أن يكون جليًا بأدلة 
واضحة ال تقبل الشــك ومن ثم يتم بحث ما إذا كان ذلك الرضر مبنٌي عىل خطأ الفاعل أم أنه ال 
دخل له يف حدوثــه، وخيضع ذلك يف مجيع االحوال لتقدير حمكمة املوضوع، التي تقدر أن الرضر 
احلاصل كان أم مل يكن نتيجة خطأ الفاعل، كذلك واألمر األخري يقوم عىل جمرد واستنتاجات وقرائن 

يستنبطها قايض املوضوع من الظروف املحيطة إلثبات حصول الرضر.
أما عن نظرية حتمل التبعة، فإهنا وإن ســار العمــل هبا أمام القضاء الفرنيس عىل ما بينا، إال أن 
األخري مل يتبناها إىل احلد الذي نادى به الفقه، وتبعًا لذلك فان القضاء ال يعفي املرضور من إثبات 

حصول خطأ رب العمل بالقدر الذي نادت به النظرية ليلتزم بتعويضه دون إثبات خطئه.
 أمٌر آخر يفرق بني اخلطأ املدين واخلطأ اجلزائي، وهو أنه وإن كان من الصحيح تصور أن تكون 
الواقعة املدنية هي واقعة جزائية يف أحيان، إال أنه ويف أحيان كثرية تفرتق األوىل عن األخرية، خاصة 
إذا تكن الواقعة مشمولة بنص جتريم، فتكون الواقعة مدنية لعدم وجود نص جيرم الفعل، وبالتايل 
فإن الواقعة اجلزائية تتحدد بنطاق مبدأ الرشعية، إذ أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص، أما يف جمال 
القانون املدين فإنه ال جمال للحديث عــن هذا املبدأ، فكل فعل ضار يوجب امللزومية املدنية، وقد 
ترســخ ذلك يف املبدأ الوارد يف جملة األحكام العدلية والقائل بأن )ال رضر وال رضار( فكل رضر 
يوجب املسؤولية مهام كان هذا الرضر، ودون احلاجة اىل النص عليه يف القانون، وهذا ما أكده القانون 
املدين األردين يف املادة 256 بقوله )كل إرضاٍر بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز، بضامن الرضر(229.

2.3: مذهب الوحدة بني اخلطأين
إن النتائج التي أظهرهــا مذهب التفريق بني كاًل اخلطأين أدت اىل ظهور املذهب الذي ينادي 
بالوحدة بينهام وقد أقامه فقهاء ورشاح القانون عىل أســس من املنطق التي من املمكن من خالهلا 

229  رغم ان جملة األحكام العدلية قد اعتربت اي تعدي موجب للتعويض كام هنج ذلك الشارع األردين اال ان 
مرشوع القانون املدين الفلسطيني مل يأخذ بالنظرية املوضوعية للرضر واخذ بالنظرية الشخصية كام هو احلال 
يف فرنسا ومرص حيث تنص املادة 164 منه عىل ان )كل خطأ سبب رضرا يلزم من ارتكبه بالتعويض( وبذلك 
يكون مرشوع القانون املدين قد خالف املجلة واختلف مع القانون املدين األردين وانه من االصوب ان يتم 

االحتذاء باملجلة أو بالقانون املدين األردين هبذا الشأن.  
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تفادي تكلف عناء البحث بني اخلطأ اجلزائي واملدين يف حال انتفاء اآلخر، بل إن هذا املذهب َجبَّ 
ما قبله، ولغى كل فرق.

1. موقف القضاء:
كام أوضحنا فيام سبق، وأثناء بحث مبدأ التفرقة بني اخلطأين املدين واجلزائي، بأن القضاء الفلسطيني 
مل يتبــنَّ أيٍّ من املبدأين بوضوح، إال أنه ومن املمكن أن نســتنبط من جممل أحكامه تبنيه مبدأ التفرقة بني 
اخلطأين، واستقالل كل واحٍد منهام عن اآلخر، ورغم أن املناداة بالتفرقة عىل هذا النحو، فيها خلق لبعض 
التناقض مع بعض النصوص التي وحدت بني الدعويني وجودًا وعدمًا فالدعوى املدنية التابعة للدعوى 

اجلزائية تدور وجودًا وعدما ونظام تقادم األوىل يرسي عىل الثانية، كام سبق وأوضحنا.
وإن عدم قيام القضاء الفلســطيني باختاذ موقف من املسالة، أمٌر من شأنه أن يرتب كافة املثالب 
التي تنتج عن تناقض األحكام يف ُبنَيتِه القضائية الواحدة، ناهيك عن احليف الذي قد يطال احلقوق 
اخلاصــة والعامة كل عىل حدة، ألنه وإن صح أن الدعــوى املدنية للمطالبة بالتعويض عن اجلريمة 
تكون تابعة للدعوى اجلزائية، فتدور معها وجودًا وعدمًا، إال أن سقوط الدعوى اجلزائية عن اجلريمة 
يع احلقوق املدنية لألفراد ويسوء مركزهم القانوين، بينام يكون حال من سلك الطريق املدين لرفع  يضِّ
الدعوى ابتداًء أفضل حااًل، الســتفادته من املبادئ العامة املنصوص عليها يف القانون املدين، وكل 
ذلــك ويتحقق ذلك يف احلاالت التي أوردها نص املادة 390 من قانون اإلجراءات اجلزائية فيكون 
للحكم اجلزائي-براءًة أو إدانة- حجية مطلقة عىل القايض املدين فيام فصل فيه هنائيًا، فيام يتعلق بوقوع 

اجلريمة وبوصفها القانوين ونسبتها اىل الفاعل.

2. موقف الفقه
لقد ظلَّ املذهب الذي ينادي بالتفرقة بني اخلطأ املدين واخلطأ اجلزائي عىل حاله حتى تاريخ 18 
ديسمرب 1912، وهو التاريخ الذي صدر به حكم حمكمة النقض الفرنسية الذي أقر بمبدأ الوحدة 
بني اخلطأين املدين واجلزائي، والذي عىل اثره اختلف رجال الفقه والقضاء - خاصة يف البالد التي 
تأثرت بالترشيع الفرنيس - فيام بينهم اىل اجتاهات غري يســرية حول ذلك، وتتحصل الواقعة التي 
أقامت حمكمة النقض الفرنسية عليها حكمها، بأنَّ عاماًل قد ُجِرح يف حادٍث نشأ عن خلل يف املصعد 
الكهربائي، وكان اخلطأ الرئيس يعود إىل عامل آخر يعمل يف رشكة أخرى، فطالب صاحُب الرشكة 
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الرشكة التي يعمل هبا العامل املخطيء بالتعويضات التي دفعها للعامل الذي يعمل عنده جّراء خطأ 
العامل الذي يعمل لدى الرشكة املدعى عليها طبقا لقانون 9 ابريل 1898 بشأن اصابات العمل.

وملا أن دعوى املطالبة قد أقيمت بعد ميض ثالث ســنوات من تاريخ وقوع احلادث، متســكت 
الرشكة املدعى عليها بسقوط الدعوى بالتقادم؛ طاملا أن الدعوى املدنية منشؤها جرم اإلمهال، وأن 
جرم اإلمهال قد ســقط جزائيًا بالتقادم، نظرًا لتبعية الدعوى املدنية للجريمة الناشئة عنها، وبالتايل 

تسقط بالتقادم اجلزائي بعد ميض ثالث سنوات.
وتبعًا ملبدأ الوحدة املنصوص عليه يف القانون بشــأن تقادم الدعوى املدنية والدعوى اجلزائية 
يف قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس، فقد نادى األســتاذ موريل يف تعليق له عىل حكم املحكمة 
برضورة الوحدة بني اخلطأين املدين واجلزائي230. وبعد اســتقرار القضاء الفرنيس عىل هذا الرأي 

فقد اجته أغلب الفقه الفرنيس إىل إعتناق مبدأ الوحدة بني اخلطأين.
وقد أقام أنصار الوحدة بني اخلطأين231 مذهبهم عىل طبيعة اخلطأ بحد ذاته، فيكون اخلطأ متوافرًا 
مهام كان جسياًم أو يسريًا يف كال املسؤوليتني، وحجتهم يف ذلك، أن القانوين اجلزائي مل يتطلب - ال 
رصاحًة وال ضمنًا - درجة معينة من اخلطأ وأن صور اخلطأ اجلزائي الواردة يف القانون تشمل كل 

خطأ مهام كانت درجة جسامته.
وأنه ومع افتقار أنصار التفرقة بني اخلطأين إىل الســند القانوين، فإن األخذ هبذا املبدأ ســيولد 
التناقض يف أحكام املحاكم، وحجتهم يف ذلك: أن الشخص قد يعد خمطئًا يف القانون املدين وال يعد 
كذلك يف القانون اجلزائي، وأن اخلطأ يف كال املجالني ذو طبيعة واحدة قوامها عدم التبرص واإلخالل 
بواجب احليطة واحلذر، وكل ذلك رشيطة األخذ باإلعتبار مبدأ الرشعية اجلزائية بخصوص اخلطأ 

اجلزائي إذا مل يكن مشمواًل بنص جتريم.
وحجتهم أيضًا، أنه ويف ظل التطور احلاصل يف املجال التكنولوجي واخرتاع اآلآلت الصناعية 
فإن األرضار املدنية تضاعفت بدورها بشكل أكرب بكثري من ذي قبل، وطاملا أن التعويض يف ظل ذلك 

ابو اليزيد عيل املتيت، مرجع سابق، ص 79 وما تالها.  230
ابو  الدكتور  و  اخلطيب  عدنان  والدكتور  مصطفى  حممود  الدكتور  اخلطأين  بني  التفرقة  مذهب  انصار  ومن   231
اليزيد عيل املتيت نقال عن الدكتور حممد محاد اهليتي، اخلطأ املفرتض يف املسؤولية اجلنائية، دار الثقافة للتوزيع 

والنرش، عامن، ط 1، 2005، ص 74 وما تالها.
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مل يعــد جزاًء وفاقًا، فإن احلاجة إىل فرض عقوبات لكبح مجاح التعديات املتواترة يكون ال َمنَدوَحة 
عنه من أجل محاية املجتمع من تغول اآللة وما حتدثه من آثار ومهام كان اخلطأ يسريًا، خاصة يف ظل 
وجــود نظام للتأمني عىل احلوادث يغطي التعويضات واألرضار، فال يكون العبء عىل املتســبب 

باخلطأ كبريًا232.
وحجة أخرى يسوقها أنصار الوحدة بني اخلطأين، قوامها: أن النظام القانوين يف الدولة ال ينبغي 
أن يقوم عىل التناقــض يف أحكامه العامة، لقيام هذا النظام عىل غاية واحدة، وهي وحدة املجتمع 
ووحدة املبادئ العامة األساســية فيه، وبالتايل فليس من املنطق أن يكون الســلوك الواحد مشوبًا 

باخلطأ وغري مشوب باخلطأ يف الوقت ذاته233.

4: النتائج والتوصيات:

1.4: النتائج:
أواًل: إن موقف القضاء الفلســطيني غري واضح بشأن مسألة الوحدة أو التفرقة بني اخلطأين   -
اجلزائــي واملدين، إال أن القانون وضع بعض املعايــري التي تتعلق بحجية احلكم اجلزائي أمام 
القضــاء املدين، والذي نبع من قاعدة أّن »اجلزائــي يعقل املدين« بحيث َبنّيَ األحكام اجلزائية 
التي يكون هلــا حجية واألحكام التي ال يكون هلا حجية عىل القــايض املدين، مظهرًا ملَمحًا 
يمكــن للقضاء أن خيرج من خالله بمبدأ واضح يتبناه عىل حمددات، ال تفصل بني خطأ مدين 
أو جزائــي، بل تضع التخوم الفاصلة للخطأ الواحد -وفق مــا أراه- وبني أن تبقيه يف دائرة 
التجريم عىل حمجة مبدأ الرشعية أو ترسله خارجه لنطلقه إىل فضاء املسؤولية املدنية الرحب، 

لبحث ملزومية التعويض عىل اعتبار أهنا أصل اخلطأ يف كال القانونني.

ثانيــًا: ونالحظ أيضــًا، أن هناك نصوص تفصل فيام بينهام- إن جــاز التعبري- فصال تاما يف مواطن   -
وتدجمهام دجمًا تامًا يف مواطن أخرى بحيث من املمكن ترجيح مبدأ خمتلط بني كال املبدأين، وهو ما ال 
أؤيده، أو يمكن تبني مبدأ يمكن أن نطلق عليه مبدأ الفصل الظاهري للخطأ الواحد يف كال القانونني.

الدكتور كامل السعيد، رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، ط 3، ص   232
293 وما تالها.

الدكتور حممود نجيب حسني، املرجع سابق، ص 444.  233
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ثالثًا: ومن تلك النصوص، فقد نصت املادة 390 إجراءات جزائية عىل انه )1 -يكون للحكم   -
اجلزائي الصــادر من املحكمة املختصة يف موضوع الدعوى اجلزائية بالرباءة أو باإلدانة قوة 
األمر املقيض به أمــام املحاكم املدنية يف الدعاوى التي مل يكن قد فصل فيها هنائيًا فيام يتعلق 
بوقوع اجلريمة، وبوصفها القانوين، ونسبتها إىل فاعلها 2 - ويكون للحكم بالرباءة هذه القوة 
سواًء بني عىل انتفاء التهمة أو عىل عدم كفاية األدلة 3 - ال يكون للحكم بالرباءة هذه القوة 
إذا كان مبنيا عىل أن الفعل ال يعاقب عليه القانون(، فالفعل الذي ال يعاقب عليه القانون هو 
اخلطأ الذي مل يرد عليه نص جزائي، ويف ذات الســياق نصت املادة 111 من قانون البينات 
عــىل أنه )ال يرتبط القايض املدين باحلكــم اجلزائي إال يف الوقائع التي فصل فيها هذا احلكم 
وكان فصله هبا رضوريًا( أي أن ما يفصل به القايض اجلزائي خارج اختصاصه ال يرتب أي 
حجية عىل القايض املدين، فالقايض اجلزائي ال يكون حمكومًا يف اجلرائم التي حملها اخلطأ إال 
باختصاصه اجلزائي األصيل، ويرتك ما عدا ذلك للقايض املدين الذي يتناول بحث املسائل 

املدنية املختلفة بكل حرية.

رابعًا: طاملا أن اخلطأ املدين كام خلصنا من هذه الدراســة، هو يف حد ذاته ويف كنهه خطأ جزائي،   -
والفارق أن اخلطأ اجلزائي ونظرًا ملا يراه املرشع قد أورده ضمن نص يوجب العقاب عىل مقارفته، 
نظرًا لألمهية القصوى التي يتوخاها املجتمع من محاية احلقوق التي حتميها املصلحة املعتدى عليها، 
أو بتعبري آخر فإن اخلطأ اجلزائي هو يف حقيقته خطأ مدين، فمتى سقط عنه صفة التجريم، أو ُبِرَئ 
املتهُم منه وفقًا للقاعدة التي أرســتها نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية سالفة الذكر، يرجع إىل 
أصله، ويمكن بحثه من قبل القايض املدين املختص به أصاًل، ومن اجلرائم التي نص عليها القانون 
ويف حقيقتها خطأ مدين: اجلرائم غري العمدية الواقعة عىل األشــخاص، والتي نص عليها قانون 
العقوبات يف املواد 343 و 344، فاملادة األوىل تتحدث عن: جريمة من يتســبب بوفاة أحد عن 
إمهال، أو قلة احرتاز، أو عدم مراعــاة القوانني واألنظمة، والثانية، تتحدث عن: جريمة اإليذاء 
الناتــج عن خطأ املجرم، كالذي نصت عليه املادتان 333 و 335 عقوبات، فاملرشع نظر اىل هذه 
األفعال بأهنا عىل درجة من اجلسامة، وتسرتعي منه إسباغ احلامية اجلزائية عليها، ملعاقبة من خيرج 
عــن حدود التبرص واحليطة، أو خيالف القوانني واألنظمة، ويشــكل اعتدائه عىل مصلحة مدنية 
وجزائية يف آن واحد، واألمر ذاته، يف اجلرائم التي تســبب خطرًا شاماًل، فجرائم احلرق حتمل يف 
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طياهتــا خطرًا وحتام تنتج رضرًا، ولذلك جرم القانــون اجلزائي فعل احلرق الناجم عن إمهال يف 
املادة 374 عقوبات، فمن تســبب عن إمهال، أو قلة احرتاز، أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة، 
بحرق يشء يملكه الغري يعاقب بعقوبة اجلنحة، وهذه األفعال تشــكل بحد ذاهتا فعاًل ضارًا ناجتًا 

عن املسؤولية التقصريية شمله النص اجلزائي بالتجريم.

خامسًا: إّن اجلرائم العمدية أيضًا، حتمل يف طياهتا رضرًا يوجب املسؤولية املدنية وصحيح   -
أن الفعل بحد ذاته مقصودًا وجتريمه جييء يف صلب وجوهر القانون اجلزائي الذي نشأ من 
أجل غايــة محاية الصالح العام ضد اجلريمة، وبالتايل فمن املمكن أن نتصور وقوع الفعل 
اجلزائي املتعمد، وحيمل يف طياته مسؤولية تقصريية ناجتة عن الفعل الضار اآلثم، ومن ذلك 
عىل سبيل املثال ال احلرص، جرائم االعتداء عىل امللكية الثابته واملنقولة فقد أوالها القانون 
اجلزائي باحلامية القانونية كجرائم هدم جدار الغري )444 عقوبات( وختريب األمالك العامة 
(446 عقوبات( وجرائم اإلستيالء عىل عقار الغري )448 عقوبات( وكذلك جرائم إتالف 
منقوالت الغري )445 عقوبات( وكذلك اجلرائم املسامة باإلعتبار الشخيص كجريمة الذم 
والقدح وغريها الكثري، واملرشع وفقًا للامدة 188 نص عىل عقاب الفاعل حتى وإن كانت 
املادة املسندة للمجني عليه فعاًل ال يستلزم العقاب، ويف ذلك تقول حمكمة التمييز األردنية 
يف حكم هلا )... ليس من الرضوري أن تكون مادة الذم املسندة اىل الشخص تشكل جريمة 
يعاقب عليها القانون وعليه فإن إقامة الدعوى اجلزائية وإدانة الفاعل ليس رضوريًا القامة 
الدعوى املدنية، وكذلك األمر بالنســبة للقدح الذي يستفاد من التعريف الوارد يف املادة 
2/188 عقوبات...(234 فهذه اجلرائم جمرمة يف القانون اجلزائي عىل أهنا جرائم عمدية ال 
بد من توافر القصد اجلزائي حتى يصار إىل معاقبة الفاعل عىل مقارفتها، وبالتايل تســتلزم 
التعويض عىل ما رتبته من أرضار بملك الغري، وأنه لو ثبت للقايض اجلزائي أن الفعل ارتكب 
عن غري قصد، فال يمنع ذلك من التعويض عىل أســاس من املسؤولية املدنية القائمة عىل 
التقصري، بل انه ويف جريمة الذم يمكن املطالبة بالتعويض عىل أســاس أن ما قام به املتهم 

حط من قدر واعتبار املجني عليه الشخيص.

نقال عن الدكتور امني دواس، املرجع السابق، ص127.  234



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

133

ونافلة القول هنا، إن القانون اجلزائي ينظر اىل النية واجلانب النفيس للمتهم ليكون جديرا بالعقاب،   
بيد أن عدم توافر هذا اجلانب ال يعفي اإلنسان من تقصريه املدين وإن كان فعله متعمدًا. 

سادسًا: وما أتبناه، هو أن اخلطأ املدين واخلطأ اجلزائي سيان، وان الذي يرسم الفوارق بينهام،   -
هو امتداد مظلة القانون اجلزائي باحلامية لبعض األفعال التي يرى أهنا ذات أمهية جديرة باحلامية 
أكرب من ســائر االفعال غريها، ومن هنا يتبني لنا، إن احلجية التي تتمتع هبا األحكام اجلزائية 
أمام القضاء املدين، هي حجية نســبية وليست مطلقة، ال متنع القايض املدين من املجادلة فيها 
ما مل تنتفي نســبة الفعل اىل الفاعل وهذا ما رســخته املادة 112 بينات بقوهلا )إذا قىض احلكم 
اجلزائي برفع التبعة عن املدعى عليه مقترصًا عىل بحث الفعل من ناحية التجريم من غري نفي 

وقوعه، فانه ال حيول دون مالحقة املدعي عليهأمام القضاء املدين بالتعويض(.

سابعًا: رغم أن هذا الرأي يف ظاهره يؤكُد عدم الوحدة بني اخلطأ املدين واجلزائي، إال أن الذي   -
انتهجه املرشع الفلسطيني يف قانون اإلجراءات اجلزائية، حني ساوى بني تقادم الدعوى اجلزائية 
ودعوى احلق املدين يقول بعكس ذلك، ورغم ذلك، فإننا ووفقا ملا نعتقد به، فإن هذا اجتاه ال 
يقره املنطق الذي ننادى به، فإذا ما ســلمنا بأن األصل هو أن اخلطأ يف حقيقته خطًأ عامًا وال 
يكون جزائيًا إال بنص، فإن سقوط الدعوى اجلزائية بالتقادم ال يوجب سقوط الدعوى املدنية 
الناشــئة عن اجلريمة بالتقادم تبعًا هلا، ألن التأصيل السليم للفعل أن اخلطأ مل يكن ناشئًا عن 
الدعوى اجلزائية، بل إن الدعوى اجلزائية تأخذ مسارها نتيجة شمول اخلطأ املدين يف نصوص 
التجريم، وهي بذلك تقرتُب من مفهوم الفرع املتمخض عن األصل، والدعوى املدنية التابعة 
للدعوى اجلزائية يف هذا السياق هي الناشئة عن جرائَم يغلب عليها طابع اإلمهال متاشيًا مع 
قانون املخالفات املدنية ومثاهلا: األخطاء الطبيــة، واحلريق عن إمهال، وجرائم االيذاء غري 

املقصود وغريها.

ثامنًا: رغم ذلك، فقد اعتربت حمكمة النقض الفلسطينية، مدة التقادم الواردة يف قانون املخالفات   -
املدنية واملحددة بســنتني قد ألغيت، حيث تقول )إن قانون اإلجراءات اجلزائية قد حدد مدة 
تقادم الدعوى املدنية الناشــئة عن جريمة جزائية بثالث سنوات حسب نص املادة )1/12) 
وعليه تكون مدة التقادم الواردة يف قانون املخالفات املدنية هبذا اخلصوص واملحددة بسنتني قد 
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ألغيت(235 ومل تربر املحكمة هذا احلكم الذي خيالف القاعدة الفقهية التي تقول: بأن اخلاص 
يقيــد العام، وقانون املخالفات املدنية قانون خاص، بخالف قانون اإلجراءات اجلزائية، فهو 
قانون عام، بل ان حمكمة النقض الفلسطينية، ويف حكم آخر هلا، َتعَترِبُ هذه املدة، مدة سقوط، 
وليســت مدة تقادم، بقوهلا: )إذا تويف شخص بســبب خمالفة مدنية حيق للورثة إقامة دعوى 
تعويض عن الوفاة خالل 12 شهر من تاريخ الوفاة وان هذه املدة هي مدة سقوط وليس مدة 
تقادم، إذ أن مدة السقوط تقوم عىل أساس وجود أجل قانوين يتناول اصل احلق ويسقطه، بينام 
التقادم يقوم عىل قرينة الوفاء واإلبراء، وذلك عمال باملادة 55/د من قانون املخالفات املدنية 

لسنة 1944 بداللة املادة 4/أ من االمر العسكري رقم 577)236.

2.4: التوصيات:
أواًل: نويص املرشع الفلســطيني والذي نتمنى انعقاده قريبًا، بســن قانون مدين متطور يقيم   -
املســؤولية التقصريية عىل أساس واضح وأن يتبنى النظرية املوضوعية أسوة بمجلة األحكام 
العدلية النافذة يف الضفة الغربية أو بالقانون املدين األردين إلنسجام ذلك مع التجربة يف بالدنا، 
وبذلــك ُيزاُل اإلختالف احلاصل بني املجلة وقانون املخالفات املدنية الذي يقيم املســؤولية 
التقصريية عىل أساس اخلطأ كام سار عليه القانونني الفرنيس واملرصي. وأال يتدخل املرشع يف 

تعريف اخلطأ متامًا كام فعل الترشيعني األخريين. 

ثانيًا: أن يلغى الترشع املدين املوحد كل ما يتعارض مع نصوصه وأحكامه، ومنها املجلة وقانون   -
املخالفات املدنية والتي تبقى بمثابة مرجعية عامة لسد النقص والثغرات.

ثالثًا: نويص وانســجامًا مع النتيجة التي خرجت هبا الدراســة، أن يتــم تعديل قانون   -
اإلجراءات اجلزائية بخصوص وحدة تقادم اجلريمة والدعوى املدنية الناشئة عنها وجعل 
القواعد العامة يف التقادم املدين هي من حيكم تقادم االخرية، وأن يتم النص عىل ذلك يف 

القانون املدين حال سنِه ونفاذه.

نقض مدين رقم 2008/314، مرجع سابق، ج4، 2011، ص 405.  235
نقض مدين 2012/619، املرجع السابق، ص 485.  236
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5: قائمة املصادر واملراجع

1.5: قائمة املصادر القانونية:
قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.  -

جملة األحكام العدلية.  -
قانون املخالفات املدنية رقم 36 لسنة 1944.  -

القانون املدين األردين رقم 43 لسنة 1976.  -
قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001.  -

قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001.  -
املجلة القضائية - املعهد القضائي األردين، العدد التاسع 1999.  -

املبــادئ القانونية ملحكمة التمييــز األردنية يف القضايا اجلزائية - املنشــورة يف جملة نقابة   -
املحامني منذ بداية ســنة 1953 حتى هناية سنة 1982، اعداد املحامي توفيق سامل. ج 1، 

مطبعة التوفيق يف عامن، 1984.
منشــورات منظومة القضاء الفلسطيني »منشورات املقتفي«، استئناف رام اهلل جزاء رقم   -

806 لسنة 1995 صادر بتاريخ 1995/8/17.
اإلجتهاد القضائي - املبادئ القانونية ملحكمة التمييز يف القضايا احلقوقية، منذ بداية سنة   -

1986 حتى هناية سنة 1991. ج 3، وكالة التوزيع األردنية، ط1، 1993.
جمموعة املبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض الفلسطينية يف الدعاوى املدنية 2013،   -

ج 1، إصدار املكتب الفني ملجلس القضاء األعىل، 2015 . 
جمموعة املبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض الفلسطينية يف الدعاوى املدنية 2012،   -

ج 2، إصدار املكتب الفني ملجلس القضاء األعىل، 2015 . 
جمموعة املبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض الفلسطينية يف الدعاوى املدنية 2012،   -

ج 3، إصدار املكتب الفني ملجلس القضاء األعىل، 2015 . 
جمموعة املبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض الفلسطينية يف القضايا اجلزائية للسنوات   -

2002- 2003- 2004، ج 1، إصدار املكتب الفني ملجلس القضاء األعىل، 2009 . 
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2.5: قائمة املراجع
حممود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات اللبناين، القسم العام، بريوت، سنة 1969.   -
ابو اليزيد عيل املتيت، جرائم االمهال، مؤسسة الشباب باالسكندرية، ط 3، سنة 1965.   -
مصطفى العوجي، القانون اجلنائي، ج 2، املسؤولية اجلنائية، منشورات احللبي احلقوقية، 2016.   -
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، ج 1، مصادر االلتزام، طبعة دار   -

الرشوق األوىل 2010، حتديث وتنقيح املستشار امحد مدحت املراغي. 
سليامن مرقس، الوايف يف رشح القانون املدين، املجلد األول، ط  5، 1992.   -

الدكتور عبد احلي حجازي، النظرية العامة يف االلتزام، ج 2، مصادر االلتزام، مطبعة هنضة   -
مرص، 1954، ص 444. والدكتور حممود مجال زكي، الوجيز يف نظرية االلتزام، ج 1، يف 

مصادر االلتزام، مطبعة جامعة القاهرة، 1976.
املحامي الدكتور عامد امحد ابو صد، مسؤولية املبارش واملتسبب، ط 1، دار الثقافة للتوزيع   -

والنرش، 2011.
د. عدنان الرسحان و د. نوري خاطر، رشح القانون املدين - مصادر احلقوق الشخصية -   -
»االلتزامات«، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن -األردن، ط 1 اإلصدار الرابع، 2009.

د. كامل السعيد - رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات، دار الثقافة للتوزيع والنرش،   -
عامن - األردن، ط1، 2011.

سهري مصطفى قضامين - خطأ املترضر واثره يف املسؤولية التقصريية، منشورات دار احللبي   -
احلقوقية، ط 1، 2015. 

د. عبد احلكيم فودة - اخلطأ يف نطاق املســؤولية التقصرييــة، دار االلفي لتوزيع الكتب   -
باملنيا، بدون سنة نرش.

د. أمني دواس، جملة األحكام العدلية وقانــون املخالفات املدنية، ط 1، املعهد القضائي   -
الفلسطيني، 2012. 

3.5: مواقع الكرتونية:
د. عبــد اهلل املطرودي، ضوابط الدفــاع الرشعي اخلاص واالثار املرتتبــة عليه يف الفقه   -

االسالمي كلية الرشيعة واصول الدين، جامعة القسيم موقع الكرتوين:
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05262.pdf ص 18 تاريخ الزيارة 2017/8/3.  -
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مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني احلامية واملرشوعية237

الباحث: حممد عوض التلباين - ماجستري قانون عام 

1: املقدمة
تشكل ممارســة حرية التعبري عن الرأي ويف القلب منها احلريات اإلعالمية، مرسحًا مهاًم للتامس 
بني اإلعرتاف احلقيقي باحلقوق واحلريات األساسية يف جمتمع ديمقراطي ودولة القانون، وبني مساعي 
تكبيل تلك احلريات، وإرهاقها بالقيود واحلواجز غري الرضورية وغري املربرة أو املتناســبة، ويف هذا 
السياق تزخر القوانني الناظمة للحريات اإلعالمية بجملة من القيود اجلنائية، التي تقوم يف حال جتاوز 
النرش احلدود املرشوعة، بام يرتب مسؤولية جنائية ودعوى جزائية، تندرج يف سياقها إجراءات خالل 

فرتة مجع االستدالالت أو التحقيق االبتدائي أو النهائي، وصواًل حلكم أو قرار قضائي.
كام يشكل قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني لعام 1995، اإلطار القانوين األهم واملتخصص 
يف جمال احلريات اإلعالمية، ســواء يف سياق احلامية أو القيود، بينام يعد قانون اإلجراءات اجلزائية 
الفلســطيني لســنة 2001 الرشيعة العامة الناظم إلجراءات التحقيق واملحاكمة، واملقررة لسري 
الدعوى اجلنائيــة يف كافة حمطاهتا، ويف املقابل يعد توقيع مذكرة التفاهــم بني النيابة العامة لدولة 
فلســطني وبني نقابة الصحفيني الفلسطينيني مستجد مهم يف ســياق اإلجراءات اجلنائية املتعلقة 

بالصحفيني خالل الدعوى اجلنائية.
وهو ما اســرتعى اهتامم الباحث نحو البحث املتعمــق يف أحكام تلك املذكرة، وما تضيفه من 
قواعد إجرائية، وتقييم تلك األحكام بعد وزن قيمتها القانونية وحقيقة ما تضيفه من قواعد، وهل 
ستكفل احلامية الالزمة ألهل الرأي واإلعالم، وذلك يف ظل واقع عميل يكشف عن احلاجة لدعم 
حرية اإلعالم والتعبري يف فلســطني، وخاصًة مع استمرار اإلنقســام السيايس الداخيل، كل ذلك 
يف إطار الضوابط، واألســس، واملبادئ القانونية، ووجوب توافقها مع الرشعية القانونية كمعيار 

حاسم يف أي عمل قانوين. 

مت هذه الدراسة من قبل: د. ساهر الوليد/ عميد كلية احلقوق- جامعة األزهر. ود. أمحد حسنية/ عميد  ُحكِّ  237
كلية احلقوق- جامعة غزة.
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تساؤالت الدراسة: يسعى الباحث يف هذه الدراسة لإلجابة عىل التساؤل الرئيس: هل تشكل 
مذكــرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني تطور قانــوين يكفل احلامية اإلجرائية الالزمة 
للصحفيــني دون إهدار ملبادئ وأســس الرشعيــة القانونية؟ ويتفرع عن هذا التســاؤل عدد من 

التساؤالت الفرعية أبرزها:
ما هي الطبيعة القانونية ملذكرات التفاهم التي تعقدها النيابة العامة؟  .1

ما مدى إلزامية هذه املذكرة، وهل يمكن االحتجاج هبا أمام القضاء؟  .2
هل تغني القواعد اإلجرائية والضامنات الواردة يف الترشيعات الفلسطينية عن صدور هذه املذكرة؟  .3

ما طبيعة العالقة بني مذكرة التفاهم وبني القوانني الفلسطينية ذات العالقة؟  .4
ما هي األحكام اإلجرائية التي استحدثتها تلك املذكرة، وكيف يمكن تقييمها؟  .5

هل جتاوز النائب العــام صالحياته بعقد تلك املذكرة، أم توافقــت املذكرة مع الرشعية   .6
القانونية؟

هل تكفل املذكرة احلامية اإلجرائية الالزمة والفعالة ألهل الرأي واإلعالم؟  .7
أهداف الدراســة: هتدف الدراســة إىل بيان القيمة القانونية احلقيقية ملذكرة التفاهم بني النيابة 
العامة ونقابة الصحفيني، وتســليط الضوء عىل ما تســتحدثه من إجراءات وضامنات، وجوانب 

محاية للصحفيني يف إطار سيادة القانون، ومبادئ وأسس الرشعية القانونية.
أمهية الدراسة: تنبع أمهية هذه الدراسة من بحثها ملوضوع مهم يف ضوء اجلمود الترشيعي يف املجال 
اإلعالمي، يعد صدور مذكرة التفاهم حمل الدراسة تطور قانوين يستوجب الدراسة، وبيان مرشوعيته 
ومدى محايته للحريات اإلعالمية؛ هبدف الوصول ألفضل محاية قانونية للحريات اإلعالمية، باعتبارها 

حريات بالغة القيمة، يف أي جمتمع ديمقراطي يشكل اإلعالم فيه سلطة رابعة حقيقية.
منهجية الدراســة: ســيعتمد الباحث عىل املنهج التحلييل منهجًا أساسيًا يف الدراسة، بتحليل 
النصوص القانونية ذات العالقة، سواء الواردة يف قانون املطبوعات والنرش، أوقانون اإلجراءات 
اجلزائية الفلسطيني، أو مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني، واالستعانة باجتهادات 

الفقه، وكذا أسلوب املقابالت الشخصية بام يثري الدراسة.
خطة الدراسة: تنقسم الدراسة إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة تتضمن النتائج والتوصيات، 
بحيث نتناول يف املبحــث األول: التأصيل القانوين ملذكرة التفاهم ونطاقها، أما يف املبحث الثاين: 
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األحكام اإلجرائية املتصلة بمسائلة الصحفيني احلالية واملستجدة وفق املذكرة، ويف املبحث الثالث: 
اإلشكاليات القانونية املتضمنة يف املذكرة.

2. النطاق املوضوعي والشخيص ملذكرة التفاهم وتأصيلها القانوين
وّقع النائب العام الفلســطيني ممثاًل للنيابة العامــة بتاريخ 2016/9/28 مذكرة تفاهم، مع 
نقيب الصحفيني يف فلســطني ممثاًل لنقابة الصحفيني، وهذه املذكرة تعد إحدى مذكرات التفاهم 
املتعددة التي أبرمتها النيابة العامة مــع أطراف خمتلفة منها: وزارة التنمية اإلجتامعية238، ووزارة 
شــؤون املرأة239، تتضمن هذه املذكرة عدد من البنود واألحكام املتصلة بإجراءات التحقيق مع 
الصحفيني، وتقرر وضع التزامات وحقوق متبادلة بني طريف املذكرة؛ هبدف دعم حرية التعبري عن 
الرأي واحلريات اإلعالمية كام ورد يف ديباجة املذكرة، ما يقتيض البحث يف مدى قانونية الوسائل 
املستخدمة للوصول للهدف املعلن يف املذكرة دون خروج عن مبدأ املرشوعية، ما يستلزم االنطالق 
من بيان التأصيل القانوين هلذه املذكرة، وهو ما سنتناوله يف املطلب األول من هذا املبحث، عىل أن 

نحدد نطاقها القانوين يف املطلب الثاين، وذلك عىل النحو اآليت: 

1.2: التأصيل القانوين ملذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني
يعد البحث يف التأصيل القانوين ملذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني، األســاس 
األول للوصول لتقييم صحيح هلذه املذكرة، وما استحدثته من أحكام يف إطار املرشوعية القانونية، 

 :2017/02/16 يوم  وقعت  والتي  االجتامعية،  التنمية  ووزارة  العامة  النيابة  بني  التفاهم  مذكرة  تتضمن   238
السن  وكبار  والطفل  املرأة  اخلصوص  وجه  وعىل  األرسة  محاية  جمال  ويف  األحداث،  محاية  جمال  يف  التعاون 
وذوي االحتياجات اخلاصة، والتعاون يف جمال إدارة املرافق. أنظر بيان صحفي بتاريخ 2017/2/17 نرش 
عىل موقع النيابة العامة عىل شبكة اإلنرتنت عىل رابط:)/http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages(، تاريخ 

الدخول 2017/3/24.
توطني  يف  االسرتاتيجية،  الرشاكة  تعزيز  إىل  املرأة  شؤون  ووزارة  العامة  النيابة  بني  التفاهم  مذكرة  هتدف   239
اختصاصات  املنبثقة عن  والتدخالت  السياسات،  االجتامعي يف خمتلف  النوع  واحتياجات  خطط ومفاهيم 
وصالحيات وأدوار النيابة العامة، يف ظل استحداث خدمات متخصصة يف النيابة العامة، متمثلة بإنشاء نيابة 
بيان  أنظر  العنف.  أشكال  خمتلف  من  ومحايتهن  للعدالة  النساء  وصول  يكفل  بام  العنف،  من  األرسة  محاية 
http://www.(:صحفي بتاريخ 2017/2/21 نرش عىل موقع النيابة العامة عىل شبكة االنرتنت عىل رابط

/pgp.ps/ar/NC/LN/Pages(، تاريخ الدخول 2017/3/24.
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وعليه نتناول هذا التأصيل القانوين من خالل البحث يف حدود ســلطات النيابة العامة يف إصدار 
اللوائــح وإبرام االتفاقيات، ومن ثــم البحث يف الطبيعة القانونية لتلــك املذكرة، وأخريًا القيمة 
القانونية لتلك املذكرة ومدى إلزاميتها وقدرة اجلهات املختلفة عىل االحتجاج هبا، وذلك كام ييل:

1.1.2: أواًل-حدود سلطات النيابة العامة يف إصدار اللوائح وإبرام االتفاقيات:
تشــكل السلطة القضائية إحدى السلطات الثالث وفق مبدأ الفصل بني السلطات الذي تبناه 
القانون األسايس الفلسطيني كأساس لبناء النظام السيايس والقانوين يف فلسطني240، كام تعد النيابة 
العامة يف فلســطني شعبة من شعب الســلطة القضائية ملا تقوم به من مهام قضائية، قررها املرشع 
ونظم صالحياهتا، سواء بتحريك الدعوى اجلزائية، أو خالل التحقيق اإلبتدائي، أو حلامية الرشعية 
القضائية، واإلرشاف عىل تنفيذ األحكام القضائية، أو اإلرشاف عىل السجون، دون أن يمس ذلك 

يف استقالل النيابة العامة عن قضاء احلكم241.
وعليه فقد كلف املــرشع النيابة العامة ممثلة بالنائب العام ووكالئــه وباقي أعضاءها، وظيفة 
قضائيــة مهمة، وأناط هبا صالحيات متعددة بصفتهــا أحد أطراف الدعوى اجلزائية، ليس هبدف 
حتقيــق مصلحة ذاتية للنيابة العامة، بل من أجل حتقيق مصلحة املجتمع، الذي متثله النيابة العامة، 
وهبدف حتقيق العدالة وتطبيق القانون، وباعتبار النيابة العامة حارســة للرشعية القانونية، وخصاًم 
عاداًل، يشــارك القضاء يف الوظيفة القضائية242، وضمــن هذه الوظيفة متلك النيابة العامة إصدار 
قرارات قضائية، أو أعامل ذات طبيعة قضائية، أو إصدار تعليامت قضائية يف إطار تفســري القانون، 
بام يعني ويوجه أعضاء النيابة العامة ومن يتبعهم حلســن تطبيق القانون ومحاية الرشعية القانونية، 
وقد شهد عمل النيابة العامة إصدار العديد من التعليامت القضائية عن النائب العام الفلسطيني243.

راجع املادة )2( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005.  240
ساهر إبراهيم الوليد، الوجيز يف رشح قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني، ج )1(، ط )2(، بدون دار نرش،   241

غزة، 2008، ص 61 وما بعدها.
حممد عيد الغريب، املركز القانوين للنيابة العامة« دراسة مقارنة«، ط )1(، دار الفكر العريب، القاهرة،2001،   242
ص 595 وما بعدها. حممد عيل احللبي، الوسيط يف رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائية، ج )1(، ط )1(، 

دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 1996، ص 41 وما بعدها.
أمحد  العام  النائب  عن  الصادرة   2009 لسنة   )2( رقم  والتعليامت   ،2006 لسنة   )1( رقم  التعليامت  انظر   243

املغني، وهي تعليامت ذات طبيعة قضائية وإدارية يف ذات الوقت.
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وإىل جانــب الوظيفة القضائية للنيابة العامة، تقوم وظيفة إدارية للنائب العام ضمن الســلطة 
الرئاسية له عىل النيابة العامة، باعتبارها هيئة عامة متارس وظيفة قضائية ضمن هيئات السلطة العامة، 
حيث أناط املرشع بالنائب العام عدد من الصالحيات، خالل إجراءات تعيني أعضاء النيابة العامة، 
أو ترقياهتم أو حتديد اختصاصاهتم، أو مسائلتهم تأديبيًا، وتنظيم العمل يف النيابة العامة واإلرشاف 
عليهــا244، وهنا يملك النائب العام إصدار لوائح أو قرارات تنظيمية الئحية، أو تعميامت داخلية 
تكفل حسن سري العمل يف النيابة العامة، وحسن قيام أعضاءها بواجباهتم ومهامهم، وقد شهدت 
النيابة العامة الفلســطينية إصدار النائب العام عددًا من القرارات الالئحية يف هذا املجال، بعضها 

تتداخل فيه الطبيعة اإلدارية مع الطبيعة القضائية245.
كام أن اجلوانب اإلدارية، واملالية، والفنية يف عمل النيابة العامة كسلطة عامة، تطلبت أن تتضمن 
اهليكلية التنظيمية ملكتب النائب العام، إدارة عامة للشــؤون اإلدارية واملالية، تشــتمل عىل أقسام 
نفقات، ومشــرتيات، وخمازن، ولوازم، وخدمات، وصيانة وحركة، وغريها من األقســام246، ما 
يقتيض إبرام النيابة العامة لعدد من العقود اإلدارية واالتفاقيات، ومنها توقيع النائب العام اتفاقية 

مرشوع دعم مع الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنامئي؛ هبدف دعم نيابة االحداث247.
وعليه متلك النيابة العامة إبرام عقود إدارية، أو اتفاقيات دعم، أو اتفاقيات تنسيق، بام ال يمس الوظيفة 
القضائية للنيابة العامة، كام متلك النيابة العامة إصدار اللوائح ذات الطبيعة اإلدارية والقضائية، بام ينظم 

أمحد فتحي رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، ط)8(، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص   244
187 وما بعدها.

العامة، والقرار رقم )3)  النيابة  2006 بشأن إجراءات تعيني وكالء ومعاوين  القرار رقم )4( لسنة  ومنها:   245
لسنة   )2( رقم  والقرار  العامة،  بالنيابة  القضائي  التفتيش  بإدارة  العمل  مبارشة  قواعد  بشأن   2006 لسنة 
2006 بشأن  2006 بشأن النظام األسايس إلدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، والقرار رقم )6( لسنة 

نظام واختصاص إدارة تنفيذ األحكام اجلزائية.
اإلنرتنت  شبكة  عىل  الفلسطينية  العامة  النيابة  موقع  عىل  املنشورة  العامة  للنيابة  التنظيمية  اهليكلية  أنظر   246
الدخول:  تاريخ   ،)http://www.pgp.ps/ar/PP/Pages/Organizationalstructure.aspx( رابط:  عىل 

.2017/3/30
تتضمن اتفاقية الدعم: عقد عدد من الندوات وورش العمل، وإعداد دليل عمل ألعضاء نيابة األحداث،   247
بتاريخ  صحفي  بيان  أنظر  األحداث.  بقضاء  تعنى  التي  املؤسسات  لزيارة  إيطاليا  إىل  دراسية  رحلة  وتنظيم 
http://www.pgp.ps/ar/( :العامة عىل شبكة اإلنرتنت عىل رابط النيابة  2016/12/22 نرش عىل موقع 

/NC/LN/Pages(، تاريخ الدخول 2017/3/24.
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الوظيفة القضائية، واملهام اإلدارية يف النيابة العامة ختاطب أعضاء النيابة العامة، وبام يتضمن تفسري نصوص 
القانون، دون سلطة النيابة العامة يف إصدار لوائح تنطوي عىل تعديل نصوص القانون، أو إلغاء نصوص 
قانونية، أو تعطيل تلك النصوص، أو تقرير نصوص تطال حقوق وحريات األفراد248، وال يمكن االستناد 
لفكرة السلطة التقديرية؛ والتي يعرفها بعض الفقه بشكل عام بأهنا: »ترك القدر الالزم من حرية االختيار 
لسلطة معنية يف ممارسة اختصاصاهتا، بحيث يمكنها اختاذ ترصف معني أو االمتناع عن اختاذه أو تسويته 
عىل نحو معني، دون االلتزام بإرادة جهة أخرى، بام يمكن تلك الســلطة من أدائها ألعامهلا ونشاطاهتا«، 
وذلك كأســاس يمكن من خالله للنيابة العامة القيام بترصفات قانونية ختالف نصوص القانون، فتلك 
الســلطة التقديرية هلا نطاق حمدد وليس مطلق بدون ضوابط قانونية حتكمه249، وعليه نبحث يف املحاور 

القادمة يف مدى التزام النيابة العامة هبذا النطاق القانوين.

2.1.2: ثانيًا-الطبيعة القانونية ملذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني:
يتطلــب الوصول للطبيعة القانونية ملذكرة التفاهم بــني النيابة العامة ونقابة الصحفيني، إزالة 
االلتباس مع األعامل القانونية املشــاهبة، والتي تتبادر إىل الذهــن خالل البحث يف تلك الطبيعة، 
فبداية كون املذكرة تتضمن طرفني طرف أول النيابة العامة، وطرف ثاين نقابة الصحفيني، يستوجب 
اســتبعاد انطباق عنارص القرار اإلداري عىل تلك املذكرة، حيث أن من أركان قيام القرار اإلداري 
صدوره بإرادة منفردة من قبل أحد جهات القانون العام250، كام أن غياب عنارص اخلصومة وعدم 
الفصل يف تلك اخلصومة بناًء عىل قاعدة قانونية تتعلق بمركز قانوين خاص أو عام، وال ينشئ مركزًا 
قانونيًا جديدًا، وإنام يقرر وجود حق ألحد اخلصمني، أو عدم وجوده، يقتيض استبعاد املركز القانوين 

للقرارات القضائية عن تكييف تلك املذكرة251.

يف  احلقوق  بكلية  املساعد  العام  القانون  أستاذ  مطر  أبو  حممد  الدكتور  مع  الباحث  أجراها  شخصية  مقابلة   248
جامعة األزهر بغزة وذلك بتاريخ 2017/3/26. مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور حممد شبري 
أستاذ القانون العام املساعد ورئيس قسم القانون العام بكلية احلقوق يف جامعة األزهر بغزة وذلك بتاريخ 

.2017/3/26
جامعة  جملة  للمرشع،  التقديرية  السلطة  عىل  الدستورية  للرقابة  الفلسفية  األسس  الرشفاين،  حممد  إبراهيم   249

تكريت للعلوم القانونية، السنة )6(، العدد )23(، 2014، ص 218.
جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، ط )2(، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نرش، ص 9.  250

حممود حممد حافظ، القرار اإلداري - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نرش، ص64.  251
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كــام أن وجود طرفني للمذكــرة تالقت إرادهتام، عىل ترتيب آثــار والتزامات قانونية، يتطلب 
البحث يف انعكاس تلك االلتزامات القانونية عىل طبيعة املذكرة أو هذا االتفاق، فباستعراض تلك 
االلتزامات املقررة عىل النيابة العامة، أو استحداث دور قانوين لنقابة الصحفيني، أو تقرير ضامنات 
إجرائية للصحفيني، يستدعي استبعاد فكرة العقد اخلاص عن تلك االتفاقية، حيث أبرمت النيابة 
العامة هذه املذكرة بصفتها ســلطة عامة وأحد اشــخاص القانون العام، ومل تنزل يف اتفاقها ملنزلة 
األفراد العاديني، أو أشــخاص القانون اخلاص252، وكذلك يتطلب استبعاد فكرة العقد اإلداري 
عن املذكرة، حيث ال تتعلق بتنظيم نشاط مرفق عام، وإنام اتصاهلا بقواعد إجرائية والتزامات قانونية 

خالل التحقيق االبتدائي253.
وعليه يتفق الباحث مع ما ذهب إليه بعض الفقه من أن هذه املذكرة يف طبيعتها القانونية »تعد 

عمل اتفاقي ذا طبيعة عينية، وليس شخصية تتعلق بشخص أو أشخاص حمددين«254. 

3.1.2: ثالثًا-القيمة القانونية لتلك املذكرة ومدى إلزاميتها:
تتضمن مذكرة التفاهم حمل البحث باعتبارها عمل اتفاقي عيني، تقرير قواعد عامة وجمردة، تنظم 
ســلوك جهات حمددة، وتقرر التزامات قانونية ذات طبيعة إجرائية، ما جيعل مضمون تلك املذكرة 
باالستناد للمعيار املوضوعي تعد مذكرة مرشعة، أي تقرر قواعد قانونية ترشيعية، وتندرج ضمن 
األعامل الترشيعية، وإن مل تصدر تلك األعامل عن الســلطة الترشيعية وفق املعيار الشكيل للتمييز 

بني األعامل اإلدارية والقضائية والترشيعية255.
وعليه يستوجب ذلك حتديد القيمة القانونية لتلك املذكرة وهذا االتفاق ومدى إلزاميته، وعليه 
إن كانــت تتضمن مذكرة التفاهم قواعد عامة وجمــردة، إال أن تلك القواعد جيب أن ال تتعارض 
مــع نصوص القانون، وقد كانت حمكمة النقض املرصية رصحية يف هذا املجال، عندما قررت مبدأ 
مهم أكدت فيه أن »التعليامت الصادرة من النائب العام املرصي يف إرجاء قضايا اجلنح لطائفة من 

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور رامي وشاح أستاذ القانون املدين، رئيس قسم القانون اخلاص   252
بكلية احلقوق يف جامعة األزهر بغزة بتاريخ 2017/3/26.

جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص 38.  253
مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور حممد شبري، سبق اإلشارة إليها.  254

حممود حممد حافظ، مرجع سابق، ص 59.  255
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املتهمني )أصحاب املطاحن واملخابز( ال ترقى إىل مرتبة القانون أو تلغيه«256.
كــام يتفق الباحث مع ما ذهب إليه جانب من الفقه، عىل اعتبار أن مذكرة التفاهم حمل البحث 
تندرج ضمن القواعد األخالقية، وتقرر مبادئ ســلوك أخالقية، وعليه يكون اإللتزام هبا التزام ذا 

طبيعة أدبية والتزام أديب257، ويرتتب عىل هذه القيمة القانونية عدد من النتائج اهلامة أبرزها:
تفتقر مذكرة التفاهم إىل عنرص اإللزام القانوين، فيملك أي عضو نيابة عامة أن خيالف أحكامها، 
دون أن يرتتب عليه التزام قانوين، أو ما يســتوجب مسائلته تأديبيًا بل يرتتب عليه االلتزام بتطبيق 
نصوص القانون، كام أن خمالفة النائب العام ذاته لبنود هذه املذكرة ال يســتوجب املسائلة القانونية 
له، كام أن االلتزام بأحكام هذه املذكرة، ال يوفر احلامية القانونية لعضو النيابة العامة من املسائلة، أو 

االختصام يف حال تطبيقه هلذه املذكرة وترتب عىل هذا التطبيق رضر ألحد األشخاص واختصم
عضو النيابة العامة أمام القضاء258.

كــام ال يملك النائب العام من خالل هذه املذكــرة خمالفة نصوص القانون، أو تعطيل أو   -
تعديل نصوص القانون، كام أن القضاء غري ملزم بتطبيق أحكام هذه املذكرة، وإنام يتوجب 
عىل القضاء الرجوع ألحــكام القانون وليس املذكرة، وعليه ال متلك نقابة الصحفيني أو 
أحد الصحفيني التمســك ببطالن أي إجراء من إجراءات التحقيق مع الصحفيني، سواء 
التبليغ أو اإلحضار أو التوقيف، أو االســتجواب بسبب عدم تطبيق أحكام هذه املذكرة، 

ما دام اإلجراء صحيحًا وفق أحكام القانون259.
وعليه، يرى الباحث أن افتقار املذكرة لعنرص اإللزام وما ينتج عنه من قدرة أعضاء النيابة العامة 
مــن التحرر من االلتزام بأحكامها، مع عدم قــدرة الصحفيني أو نقابة الصحفيني عىل االحتجاج 
بأحكام املذكرة أمام القضاء، ســواء إلبطال أي إجراء خمالف لبنود املذكرة، أو للدفع بقيام جريمة 

عبد  معوض  أورده:   ،)8( القضائية  السنة  يف   1985/12/3 جلسة  يف  املرصية  النقض  حمكمة  حكم  أنظر   256
1، ط )7(، عامل  اجلنائية، ج  قانون اإلجراءات  التعليق عىل نصوص  الشاملة يف  اجلنائية  املوسوعة  التواب، 

الفكر والقانون، طنطا، 2011، ص 34.
مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور حممد أبو مطر، سبق اإلشارة إليها.  257

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور عبد اهلل الفرا أستاذ املرافعات املشارك بكلية احلقوق يف جامعة   258
األزهر بغزة وذلك بتاريخ 2017/3/26.

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور حممد أبو مطر، سبق اإلشارة إليها.  259
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حجز أو قبض غري مرشوع، ما دام اإلجراء له ســند يف قانون اإلجراءات اجلزائية، هذا التوصيف 
حيد بشــكل كبري من فعالية املذكرة، وقدرهتا عىل كفالة محايــة حقيقية حلقوق الصحفيني، وتقرير 

ضامنات قوية مرعية يف الواقع العميل.

2.2: النطاق القانوين ملذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني
ورد يف ديباجة مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني، ما يشــري إىل العلة من توقيع 
هذه املذكرة، وهو دعم حرية التعبري، واحلرية اإلعالمية يف فلسطني، وهبدف حتقيق تعاون مشرتك 
بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني، يف ضوء االعرتاف بدور الصحافة كسلطٍة رابعة يف فلسطني، فقد 
جاء إبرام املذكرة كتطبيق عميل لتوجيهات السيد رئيس دولة فلسطني، بعد توقيعه عىل إعالن دعم 
حرية اإلعالم يف العامل العريب، كأول رئيس عريب يوقع عىل هذه املذكرة بتاريخ 2016260/8/2، 
ذلــك اإلعالن الذي رعاه وتبناه وأقره االحتاد الدويل للصحفيني، وهو منظمة دولية غري حكومية 

تضم عدد كبري من الصحفيني ونقابات الصحفيني حول العامل261.
فهل النطاق املوضوعي والشخيص هلذه املذكرة يستجيب للعلة من إقرار هذه املذكرة، وينسجم 
مع اإلعالن الذي وقعه رئيس دولة فلسطني؟ وهو ما سنتناوله من خالل عرض النطاق املوضوعي 

للمذكرة ثم النطاق الشخيص هلا ثم توافق ذلك النطاق مع العلة من إقرارها.

1.2.2: أواًل- النطاق املوضوعي ملذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني: 
يتبني بتحليل بنود مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني، أهنا تنصب بشــكل رئيس 
عىل تنظيم عدد من اإلجراءات وااللتزامات، ضمن مرحلة التحقيق االبتدائي كأحد مراحل الدعوى 
اجلنائية، والتي تبارشها اجلهة املختصة قانونًا، ووفق الشــكل الذي رســمه املرشع، هبدف املحافظة 
عىل األدلة، التي مجعت يف مرحلة مجع االســتدالالت، والتثبت منها وتعزيزها بأدلٍة أخرى، يكشف 

وقد رحبت العديد من منظامت املجتمع املدين هبذه التوقيع. أنظر: بيان صحفي صادر عن املركز الفلسطيني   260
للتنمية واحلريات اإلعالمية )مدى( بتاريخ 2016/8/3 منشور عىل صفحة املركز عىل شبكة اإلنرتنت عىل 
رابط: )https://www.madacenter.org/news.php?lang=2&id=276(، تاريخ الدخول 2017/3/30.

راجع: ديباجة مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني.  
بطاقة تعريفية عن االحتاد الدويل للصحفيني منشور عىل صفحة االحتاد عىل شبكة اإلنرتنت عىل رابط:  261

(http://www.ifj-arabic.org/about-ifj-4.html(، تاريخ الدخول 2017/3/30.  
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عنها التحقيق وحتميص مجيع األدلة وتقديره كفايتها، بغية اختاذ القرار املناسب بشأن االهتام باإلحالة 
للمحاكمة أو احلفظ262، سواء خالل إجراءات التبليغ والتكليف باحلضور واإلحضار، أو االستجواب 

أو التوقيف وضامنات تلك اإلجراءات واآلليات واإلجراءات املستحدثة يف هذا املجال.
وبذلك يكون النطاق املوضوعي للمذكرة قد انحرس عن إجراءات املحاكمة، أو التحقيق النهائي 
وهو أمر منطقي؛ فبإصدار النيابة قرار اإلحالة تكون الدعوى اجلزائية يف هذه املرحلة، عن خرجت 
من حوزة النيابة العامة، ودخلت يف حوزة قضاء احلكم، وتكون قد غلت يد النيابة العامة عن اختاذ 
أي إجراء من إجراءات التحقيق يف الدعوى263، فال تطال أحكام املذكرة إجراءات املحاكمة، وإنام 
تركتها لإلجراءات والقواعد التي رسمتها القوانني ذات العالقة، وحسٌن فعل طريف املذكرة بعدم 

التدخل يف والية القضاء يف هذا املجال.
كام يتبني أن النطاق املوضوعي للمذكرة ال يتصل بإجراءات مجع االستدالالت، والتي تشتمل 
عىل »جمموعة من اإلجراءات الســابقة عىل حتريك الدعوى اجلنائية، غايتها مجع املعلومات األولية 
حول وقوع اجلريمة، حتى تســتطيع النيابة العامة يف ضوئها اختاذ القرارات املالئمة بشأن الدعوى 
اجلنائية«264، رغم أن أعامل مجع اإلســتدالالت التي يتوالها مأمــوري الضبط القضائي، ختضع 
إلرشاف النيابة العامة، كام أن هذه املرحلة تشــهد انتهاكات كبــرية ضد األفراد بصفة عامة، ويف 
مواجهة أصحاب الرأي ومماريس حرية التعبري وحرية اإلعالم265، وأبرز صورها استخدام إجراء 
اإلستدعاء للمثول أمام األجهزة األمنية، التي متتلك صفة الضبطية القضائية يف إطار سامع  األقوال 
واإلستضاح، ولكن كثريًا ما يشهد هذا اإلجراء جتاوز ألحكام القانون، وتعسف يف استخدام هذا 

حسن بشيت خوين، ضامنات املتهم يف الدعوى اجلزائية، ج )1(، ط )1(، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن،   262
1998، ص 35.

ساهر إبراهيم الوليد، الوجيز يف رشح قانون اإلجراءات، مرجع سابق، ص 329.   263
حممد رشاد الشايب، احلامية اجلنائية حلقوق املتهم وحرياته دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،   264

2012، ص 72.
وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني، التقرير السنوي الواحد والعرشين )الفرتة 1 كانون ثاين حتى 31 كانون   265
204 وما  2016، نسخة إلكرتونية، ص  املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل،  اهليئة  2015(، صادر عن  أول 
بعدها. تقرير حوق انتهاكات حرية الرأي والتعبري يف السلطة الفلسطينية )الفرتة 1أبريل 2015حتى 1 أبريل 
2016(، صادر عن املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، غزة، 2016، نسخة إلكرتونية، ص 17 وما بعدها. 
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اإلجراء كســتار لالحتجاز غري املرشوع لساعات طويلة، بشكل متكرر بقصد إرهاب األفراد عن 
ممارســة حقوقهم الدستورية، ودون ارتباط هذا اإلجراء بوقوع جريمة أو خمالفة حقيقية لنصوص 
القانــون، وخاصة يف ظل ضعف اإلطار الترشيعي الناظم ملرحلة مجع االســتدالالت، وحمدودية 
ضامناتــه الواردة يف قانون اإلجــراءات اجلزائية 266، بينام كان جيدر باملذكــرة أن تتضمن ما يعزز 
ويفعل من رقابة وإرشاف أعضاء النيابة العامة عىل أعامل مأموري الضبط القضائي خالل مرحلة 
مجع االستدالالت، بام يعزز ضامنات وحقوق األفراد، ويمنع التجاوزات واالنتهاك املستمرة حلرية 

التعبري وحرية اإلعالم.

2.2.2: ثانيًا- النطاق الشخيص ملذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني: 
ينحرص النطاق الشــخيص ملذكرة التفاهم بني النيابــة العامة ونقابة الصحفيني يف الصحفيني، 
حيث يناط بتلك النقابة تبليغ أعضائها، وتأمني مثوهلم أمام النيابة العامة، ويسمح للنقابة بحضور 
اســتجواب أعضائها ما يفرتض معه عضوية الصحفي يف تلك النقابة، لتقوم النقابة بدورها وفق 
أحكام هذه املذكرة، فاألحكام اإلجرائية الواردة يف املذكرة تدور وجودًا وعدمًا باتصاهلا بالتحقيق 
االبتدائي مع الصحفــي، رغم أن العلة التي من أجلها وجدت هذه املذكرة هو دعم حرية التعبري 
واحلرية اإلعالمية، وتلك احلريات ال تنحرص ممارســتها عىل الصحفيني أعضاء نقابة الصحفيني، 
بل تشتمل احلرية اإلعالمية عىل أشــكال وصور ال تنحرص يف الصحفيني، كاإلعالميني العاملني 
يف الوســائل اإلعالمية املرئية واملسموعة، ويف اإلعالم اإللكرتوين واملدونني والكتاب وأصحاب 
الرأي، وضيوف الربامج اإلعالمية، وكل هؤالء ال متتد احلامية اإلجرائية التي يتكفلها املذكرة إليهم.
 وهو ما يتناقض مع الواقع احلقيقي للحرية اإلعالمية، كام يتناقض مع نصوص إعالن دعم حرية 
اإلعالم يف العامل العريب، التي جاءت املذكرة استجابًة هلا، فقد قررت ذلك اإلعالن رصاحة يف عدد 
من النصوص، ومنها كفالة حق احلق يف املعلومات، حيث نص اإلعالن: » حيق للجميع احلصول 

مأمور  كإلزام  املرحلة،  هذه  خالل  لألفراد  املهمة  الضامنات  من  عدد  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  يتضمن  فلم   266
الضبط القضائي بسامع أقوال املستدعى فورًا دون تأخري، وعدم تكرار استدعاءه بال مربر جدي، والسامح ملحامي 
املستدعى باحلضور معه أثناء سامع أقواله، ومعرفة طبيعة الوقائع املنسوبة له، بعد تبصريه بحقوقه القانونية ومنها 
بناًء عىل أمر استدعاء، بحث  التلباين، مثول األفراد أمام األجهزة األمنية  حقه يف الصمت. أنظر: حممد عوض 
منشور ضمن كتاب )أثر االنقسام السيايس الفلسطيني عىل مبدأ سيادة القانون يف قطاع غزة -معاجلات قانونية 

خمتارة -(، إصدارات معهد احلقوق جامعة بريزيت، رام اهلل، 2014، ص 139 وما بعدها.
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عىل معلومات حتتفظ هبا كافة الســلطات العمومية«267، حيث مل حيرص هذا احلق يف الصحفيني بل 
يتمتع به اجلميع ، أو خالل تنظيم احلق يف السالمة اإلعالمية، حيث قرر اإلعالن بأنه » يقع عىل عاتق 
كل اجلهات املرتبطة بقطاع اإلعالم مسؤولية ضامن سالمة الصحفيني اإلعالميني، الذين يامرسون 
حقهم بتقديم إعالم حر، ويضاف إليهم يف التمتع هبذا احلق املواطنون الصحفيون، واملدون بحسب 
ما أقرته »خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب«268، وكذا 
خالل تنظيم احلق يف الوعي، حيث نص اإلعالن عىل أنه » جيب اختاذ التدابري الرضورية لتوفري فرص 
التعليم والتدريب للصحفيات والصحفيني والعامالت والعاملني اإلعالميني عىل حٍد سواء«269.
وعليه فريى الباحث أن النطاق املوضوعي والشــخيص الضيق ملذكرة التفاهم حمل الدراسة، 
يشــكل عامل إعاقة أمام حتقيق املذكرة هلدفها املعلن، أي دعم حريــة التعبري واحلرية اإلعالمية، 

وجيعلها غري قادرة عىل الوصول لذلك اهلدف وحيد من فعالية هذه املذكرة.

1. األحكام اإلجرائية املتصلة بمسائلة الصحفيني احلالية واملستجدة وفق املذكرة
تضمنت بنود املذكرة عدد من األحكام التي تتصل بإجراءات التحقيق مع الصحفيني، وسامع 
أقواهلم وآلية تبليغهم، ودور نقابة الصحفيني يف كل ذلك، األمر الذي استحدث أحكام والتزامات 
عىل عاتق النيابة العامة، ويف ذات الوقت يشكل قيود عليها عند استخدامها لسلطاهتا، ووفر ضامنات 
أكرب للصحفيني، واعرتف بدور لنقابة الصحفيني، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه من خالل تقسيم 
هذا املبحث إىل مطلبني اثنني، نتناول يف املطلب األول: اإلطار الترشيعي الناظم للمساءلة اجلنائية 

للصحفيني، أما يف املطلب الثاين: األحكام اإلجرائية املستحدثة الواردة يف املذكرة. 

1.3: اإلطار الترشيعي الناظم للمساءلة اجلنائية للصحفيني
يتطلب تقرير مدى احلاجة القانونية إلصدار مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني، 
إىل تناول اإلطار الترشيعي الفلسطيني الناظم ملا تعرضت له املذكرة من أحكام، ومدى كفايته أو 

267  راجع املبدأ الثاين من إعالن حرية اإلعالم يف العامل العريب واملوقع من نقابة الصحفيني الفلسطيني، واملوقع 
من قبل السيد رئيس دولة فلسطني، واملنشور عىل صحيفة احلياة اجلديدة بتاريخ 2016/7/30.

268  راجع املبدأ الثالث من إعالن حرية اإلعالم يف العامل العريب.
269  راجع املبدأ الرابع من إعالن حرية اإلعالم يف العامل العريب.
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احلاجة ألحكام خاصة يف هذا املجال، وهنا يتضح بجالء أن أحكام املذكرة تنصب عىل إجراءات 
التحقيق االبتدائي يف حال كان املشــتبه فيه أو املتهــم صحفيًا وارتباطها بتحريك دعوى جزائية 
بحقه أو بمناســبتها، وهو ما سنبحثه أواًل وفق أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية، ثم وفق قانون 

املطبوعات والنرش، كام ييل:

1.1.3: أواًل: أحكام التحقيق االبتدائي وفق قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني
يعــد قانون اإلجراءات اجلزائية الرشيعة العامة، التــي ينعقد هلا االختصاص يف تنظيم عمل 
السلطات العامة عند وقوع اجلريمة، من خالل قواعد وضوابط قانونية تتسم بالعمومية والتجريد 
واحليدة، هبدف محاية املجتمع، وحتقيق العدالة، وكشف اجلريمة، ومجع األدلة ومالحقة مرتكبيها، 
والتحقيــق معهم وحماكمتهم، وصــواًل لتوقيع اجلزاء عليهم وتنفيذه، وفــق تنظيم دقيق وحمدد 
اإلجــراءات التصاله بحقوق وحريات األفراد، دون إهدار لتلك احلقوق، ووفق ضامنات مقيدة 

لعمل السلطات العامة270.
كام تشكل مرحلة التحقيق االبتدائي إحدى املراحل الرئيسية للدعوى اجلزائية، حيث الغرض 
منها مجع األدلة والتثبت من صحتها وكفايتها إلحالة الدعوى إىل املحاكمة، أو لتنتهي هذه املرحلة 
بحفظ الدعوى، ما يتطلب أن يبارش إجراءاهتا املختلفة من مدد ومواعيد حمددة، وقواعد للحضور 
والقبض، والتوقيف، واالســتجواب، واملعاينة وغريها من اإلجراءات، من قبل جهة خمتصة، كام 
يتوجب أن يكون كل إجراء وفق الشــكل الذي رســمه املرشع، بام حيقق املصلحة العامة، وحيفظ 

حقوق األفراد من خالل ضامنات قانونية مقررة271.
وعليه فإن األحكام التي يرســمها قانون اإلجراءات اجلزائية، هي القواعد العامة التي ترسي 
عىل كافة األفراد، وفق مبدأ املســاواة ذلك املبدأ الدســتوري الذي قرر ارساه القانون األسايس 
الفلسطيني، وبام يكفل حقوق اإلنسان و يضبط القيود الواردة عليها، وينظم صالحيات السلطات 
املختلفة يف مراحل الدعوى اجلزائية، مع عدم اســتبعاد بعض األحــكام اإلجرائية اخلاصة التي 
تقررهــا بعض الترشيعات لعلة وحكمة ومصلحة قدرها املرشع وأوالها اعتبار واهتامم، ســواء 

270  حممد عيل احللبي، الوسيط يف رشح قانون أصول املحاكامت، مرجع سابق، ص 2 وما بعدها.
271  ساهر إبراهيم الوليد، الوجيز يف رشح قانون اإلجراءات، مرجع سابق، ص 255 وما بعدها.
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عند مســائلة القضاة وأعضاء النيابة، أو نواب املجلس الترشيعي أو املحامني أو غريهم، بحيث 
يقدم النص اخلاص عىل العام272.    

2.1.3: ثانيًا: أحكام املسؤولية اجلنائية وفق قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني
قرر املرشع يف قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني لسنة 1995 قيود إدارية، ومالية، وجنائية 
متعددة، خالل تنظيمه للحريات اإلعالمية ومهنة الصحافة، فقرر جتريم العديد من أنامط السلوك 
الواقعة بطريق النرش، ســواء أكان مسعاه يف ذلك حفظ املصلحة العامة، أو محاية حقوق وحريات 
اآلخرين، ما يشكل نطاق جتريمي موضوعي، إىل جانب اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات العام، 
وبشكل خيالف املعايري الدولية واملبادئ الدستورية يف الكثري من القيود الواردة يف هذا القانون273. 
بينام جاءت خطة املرشع يف قانون املطبوعات والنرش يف الشق اإلجرائي، خالية من تقرير أحكام 
إجرائيــة خاصة تضفي محاية خاصة أو ضامنات أكــرب للصحفيني، يف مواجهة النطاق التجريمي، 
الذي شــهد اتســاعًا يف نطاقه وفق هذا القانون، بل كانت خطة املرشع الفلسطيني تسري يف االجتاه 
املعاكــس، حيث قرر املرشع يف هذا القانون مســؤولية جنائية مفرتضة عــىل رئيس التحرير عىل 
النرش الغري مرشوع، الذي مصدره صاحب املقال أو الكاتب األصيل، وبشــكل حيمل شبهة عدم 
الدستورية ملخالفة تلك املسؤولية املفرتضة ملبدأ شخصية املسؤولية اجلنائية، ذلك املبدأ الدستوري 
املهم والراسخ يف األنظمة القانونية، ومنها القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة )2005)274. 
بينام تشــهد املعاجلة الترشيعية لبعض األنظمــة املقارنة أحكام إجرائية خاصــة بمهنة الصحافة، 
ومنها ما يقرره قانــون الصحافة املرصي من أحكام إجرائية تتعلق بمرحلة التحقيق االبتدائي مع 

الصحفيني275. 

راجع املواد )9-53( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005، راجع املواد )56-57-72( من   272
القانون رقم )3( لسنة  املادة )20( من  الفلسطينية رقم )1( لسنة )2002(، راجع  القضائية  السلطة  قانون 

1999م بشأن تنظيم مهنة املحاماة.
حممد عوض التلباين، حرية التعبري عن الرأي بني التجريم واإلباحة يف الترشيع الفلسطيني » دراسة حتليلية   273

جلريمة القذف«، ط )1(، مكتبة ومطبعة األمل، غزة، 2014، ص37 وما بعدها.
حممد عوض التلباين، أحكام املسؤولية اجلنائية يف جمال اإلعالم اإللكرتوين يف فلسطني »دراسة مقارنة«، جملة   274

جامعة األزهر بغزة سلسلة العلوم اإلنسانية، املجلد )19(، عدد خاص، فرباير 2017، ص 94. 
راجع املواد )40-41-42-43( من قانون تنظيم الصحافة املرصي لسنة )1996).  275
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2.3: األحكام اإلجرائية املستحدثة الواردة يف املذكرة
تضمنت مذكرة التفاهم عدد من البنود التي يشكل أغلبها ترتيب التزامات عىل النيابة العامة، أو 
استحداث دور وحقوق لنقابة الصحفيني، وضامنات للصحفيني ضمن مرحلة التحقيق االبتدائي، 

تتعلق بقواعد التبليغ واحلضور، أو تنظيم االستجواب، أو التوقيف، وهو ما سنتناوله تباعًا:

1.2.3: أواًل- قواعد التبليغ واحلضور واالطالع املستحدثة:
نظم قانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطيني رقم )3( لسنة 2001 إجراءات التبليغ، ومذكرات 
الدعوة واالســتدعاء، الصادرة عن املحقق املفوض، أو عن وكيل النيابة؛ هبدف االستامع لشهادات 
األشخاص سواء املشتبه به أو غريه276، أو مذكرات احلضور أي التكليف باحلضور أمام املحقق املختص 
تكليفًا يتجرد من القهر واإلكراه، أو مذكرات اإلحضار يف حال عدم االستجابة ملذكرات احلضور بدون 
عذر مقبول، أو ألســباب أخرى، وهنا يكون التكليف باحلضور ينطوي عىل اجلرب واالكراه، وسلب 
للحرية ملدة قصرية، ويتم من خالل رجال الســلطة العامة277، وكذا حدد املرشع اجلهة املكلفة قانونًا 

بتنفيذ تلك املذكرات، وهي مأموري الضبط القضائي وفق مدد ومواعيد حمددة 278.
 كام أحاط املرشع مرحلة التحقيق االبتدائي بعدد من املبادئ األساســية، ومنها رسية التحقيق 
أي إجــراء التحقيق يف جو من الرسية والكتامن، وصد من ال يعنيه أمره عن حضور جلســاته، أو 
االطــالع عىل جمرياته أو إذاعتها ونرشها، أي تقرير الرسية اخلارجية مع انحصار تلك الرسية عن 
اخلصوم وأطراف الدعوى، هبدف ضامن سالمة إجراءات التحقيق بغية الوصول للحقيقة279، فقد 
حدد املرشع اجلهات املســموح هلا االطالع عىل جمريات، وإجراءات التحقيق االبتدائي وحمارضه 

حتديدًا دقيقًا280.

راجع املواد )77-78( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  276
إهياب عبد املطلب، املوسوعة اجلنائية احلديثة يف رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، املجلد )2(، ط )1(، املركز   277

القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، بدون سنة نرش، ص 18.
املادة  تنص  كام   ،2001 لسنة   )3( رقم  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )109-107-106( املواد  راجع   278

(1/111( من هذا القانون »يتوىل مأمور الضبط القضائي تنفيذ مذكرات احلضور واإلحضار«.
دار   ،)1( ط  التحقيق،  سلطة  أمام  الدفاع  وحقوق  اإلبتدائي  التحقيق  لرسية  اجلنائية  احلامية  دياب،  عويس   279

النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 77 وما بعدها.
راجع املواد )59-63-92( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  280
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ويف املقابل تلك اإلجراءات التي رســمها املرشع الفلســطيني يف قانون اإلجراءات اجلزائية، 
ورد يف البند ثانيًا من مذكرة التفاهم حمل الدراسة، استحداث عدد من اإلجراءات سواء عند تبليغ 
الصحفــي املتهم، أو وجوب اطالع نقابة الصحفيني عىل اإلجراءات املتخذة، أو اســتحداث آلية 

جديدة حلضور الصحفي للمثول أمام النيابة العامة، وذلك وفق التوضيح اآليت:
يف حال اهتام أحد الصحفيني بارتكاب جناية أو جنحة، أو ورد شــكوى ضد أحد الصحفيني،   .1
وكذا يف حال القبض عىل الصحفي يف حالة التلبس بجريمة، يتم إبالغ نقابة الصحفيني باإلجراء 
املتبع يف حق الصحفي، أو بمضمون الشكوى املوجهة ضده، أو التهمة املسندة له وتفاصيلها281. 
يتوجب عىل النيابة العامة يف حال اســتدعى التحقيق حضــور الصحفي، بدل إصدار مذكرة   .2
حضــور يتوىل مأموري الضبط القضائي تنفيذها، بل أن تقــوم بتبليغ نقابة الصحفيني بطلب 
احلضــور، عىل أن تكلف نقابة الصحفيني بتأمني حضور الصحفي، للمثول أمام النيابة العامة 
فورًا يف القضايا اخلطرية، أو خالل )48( ساعة يف القضايا األخرى، وال يكلف مأموري الضبط 
القضائي بتبليغ مذكرات احلضور للمتهم الصحفي، كام متتنع النيابة العامة عن إصدار مذكرات 
إحضار يف حقه وفق أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية، إال بعد انقضاء مهلة ال)48( ســاعة، 

دون أن تتمكن نقابة الصحفيني من تأمني مثول الصحفي املتهم أمام النيابة العامة282.
ويتضح من العرض السابق أن املذكرة تقرر أحكام مستحدثة يف جمال التبليغ واحلضور ال تعرفها 

املنظومة الترشيعية الفلسطينية، وذلك يف عدد من اجلوانب، أبرزها: 
ال تعرتف الترشيعات الفلســطينية ذات العالقة، سواء أكان قانون اإلجراءات اجلزائية،   -
أو قانون املطبوعات والنرش، بأي دور لنقابة الصحفيني خالل الدعوى اجلزائية، ســواء 
حقوق أو التزامات فلم يرد أي نص يوجب إخطارها بأي إجراء قضائي يف مرحلة التحقيق 
االبتدائي يف مواجهة الصحفيني، ســواء ورود شكوى ضد أحدهم أو توجيه اهتام إليه، 
أو يف حال القبض عىل أحدهم متلبســاً بجريمة، بل يتعارض هذا اإلبالغ  مع مبدأ رسية 
التحقيق االبتدائي، فقد حدد املرشع يف قانون اإلجراءات اجلزائية حرصيًا اجلهات املرصح 

راجع الفقرات )1-4-5-6( من البند الثاين من مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني.  281
راجع الفقرات )3-4( من البند الثاين من مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني.  282
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هلا باالطالع عىل حمارض وجمريات التحقيق االبتدائي، وليس من بينها نقابة الصحفيني283.
كام ال يوجد سند قانوين يوجب ويقرر التزام أو يبيح لنقابة الصحفيني بالقيام بمهام إحضار   -
الصحفيني املتهمني للمثول أمام النيابة العامة، كام يثري هذا اإلجراء املستحدث تساؤالت 
حول القدرة العملية والواقعية لنقابة الصحفيني عىل الوفاء هبذا االلتزام، وهذا الدور الذي 
يتواله قانونًا مأموري الضبط القضائي، بام يمتلكونه من سلطة عامة وصالحيات السلطة 
العامة وإمكانياهتا البرشية واملادية والقانونية284، بينام تفتقر نقابة الصحفيني لصفة السلطة 

العامة وصالحياهتا وأدواهتا.
تنطوي القواعد اإلجرائية الســالف اإلشــارة إليها عىل تعطيــل لبعض نصوص قانون   -
اإلجــراءات اجلزائية فيام يتصــل بالتبليغ واحلضور، وباملدد القانونيــة املقررة، وتعطيل 
لواجبات مأموري الضبط القضائي، وتعطيل لسلطات أعضاء النيابة العامة يف االستعانة 

بمأموري الضبط القضائي يف هذا املجال285. 
ما يثري تســاؤالت قانونية مهمة تتعلق بمدى مرشوعية اســتحداث إجراء من إجراءات التحقيق 
االبتدائي بدون سند قانوين، واتصال ذلك بالرشعية اإلجرائية فيام خيص بدور نقابة الصحفيني؟ وكذا 
يثري تساؤل حول مدى مرشوعية تعطيل املذكرة لبعض نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية فيام يتصل 

بالتبليغ واحلضور واإلحضار؟ وهو ما سنعرض له بالتحليل يف املبحث األخري من هذه الدراسة.
كام يســجل الباحث ورود عدد من املفردات يف املذكرة بــدون حتديد كاٍف ملدلوهلا القانوين، حيث 
ورد استثناء عىل وجوب إبالغ نقابة الصحفيني باإلجراء املتبع ضد الصحفي يف حاالت الرضورة، دون 
بيان مدلــول وطبيعة حاالت الرضورة تلك، كام فرقت املذكرة بني املدة الزمنية التي تلتزم خالهلا نقابة 
الصحفيني بتأمني مثول الصحفي املتهم أمام النيابة العامة بني القضايا اخلطرية وغري اخلطرية، دون حتديد 
لطبيعة تلك القضايا اخلطرية، ما يشري إىل خلل يف الصياغة القانونية املتبعة يف املذكرة حمل الدراسة286.

راجع املواد )59-63-92( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  283
تنص املادة )111( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة  »2001يتوىل مأمور الضبط القضائي تنفيذ   284
مذكرات احلضور واإلحضار، جيوز مأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات اإلحضار بالقوة إذا لزم األمر«.

راجع املواد )77-78-106 107--109( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  285
راجع الفقرات )1-4( من البند الثاين من مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني.  286
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2.2.3: ثانيًا- قواعد اإلستجواب املستحدثة:
نظم املرشع الفلســطيني يف قانون اإلجــراءات اجلزائية رقم )3( لســنة 2001 اإلجراءات 
الناظمة لالســتجواب، كأحد أهم إجراءات التحقيــق االبتدائي، والذي هيدف إىل الوقوف عىل 
حقيقــة التهم من نفس املتهم، والوصول إىل أحد طريقني: إمــا إىل اعرتافه بالتهم أو ما يؤيدها، 
أو تعزيز دفاع املتهم عن نفســه بام ينفي تلك التهم287، وذلك من خالل »مناقشــة املتهم بصورة 
تفصيلية بشــأن األفعال املنسوبة إليه ومواجهته باالستفسارات واألسئلة والشبهات عن التهمة، 

ومطالبته باإلجابة عليها«288.
 كام حدد املرشع اجلهة املناط هبا تويل مهام االستجواب، وقد فرق املرشع بني اجلهة املناط 
هبا االستجواب يف كافة اجلنايات وهي النيابة العامة وجوبيًا، بينام يف اجلنح أجاز للنيابة العامة 
أن تتوىل بنفسها االستجواب، أو أن تفوض مأمور الضبط القضائي بذلك289، وقد شكلت هذه 
التفرقة حمل نقد من قبل بعض الفقه، الذي دعا إىل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني، 
وتقرير حظر االســتجواب من قبل مأموري الضبط القضائي، وإلغاء هذا التفويض يف كافة 
اجلرائم وليس فقــط اجلنايات، دون ارتباط تلك اجلرائم بحرية التعبري واإلعالم حرصيًا290، 
ويتفق الباحث مع هذا الرأي الذي قررته العديد من األنظمة القانونية، ومنها قانون اإلجراءات 
اجلنائية املرصي استجابة لدعوات وجهود دولية، أبرزها ما أكدت عليه اللجنة األممية للخرباء 
املعنية بحقوق اإلنسان يف العديد من مؤمتراهتا وندواهتا، من أن امتناع النيابة العامة عن تكليف 
مأموري الضبط القضائي بمهام اســتجواب املتهم، وتلقي االعرتافات وحظر ذلك التكليف 
أو التفويض، يعد أحد الضامنات الوقائية الرئيسية، التي حتول دون وقوع انتهاك حلقوق املتهم 

وحرياته األساسية291.

إهياب عبد املطلب، املوسوعة اجلنائية احلديثة، مرجع سابق، ص 5.  287
راجع املادة )94( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  288
راجع املادة )95( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  289

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور ساهر الوليد أستاذ القانون اجلنائي املشارك عميد كلية احلقوق يف   290
جامعة األزهر بغزة، يوم األحد 2017/3/25.

مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي عىل احلريات العامة، ط )1(، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1998، ص 412.  291
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كام قرر املرشع األحكام، واإلجراءات، والضامنات التي جيب اتباعها خالل االســتجواب، ومنها 
األشخاص الذين يسمح هلم احلضور مع املتهم خالل االستجواب، وقد أجاز املرشع للمحامي حضور 
االستجواب لكفالة حق الدفاع للمتهم292، حيث الطبيعة املزدوجة لالستجواب كطريق اهتام يستهدف 
مجع األدلة وتقويتها، كام أنه إجراء دفاع وفرصة لدفع الوقائع املنســوبة إىل املتهم، وتفنيد الشبهات التي 

حتيط به، فهو وسيلة دفاع للمتهم، وهنا تكمن أمهية حضور املحامي لوقائع االستجواب 293.
بينام ورد يف املذكرة حمل الدراسة أحكام مستحدثة خالل االستجواب، أبرزها:

خلقت املذكرة التزام عىل النيابة العامة، بأن يقوم أحد أعضاءها باستجواب املتهم الصحفي،   -
واســتبعاد تكليف مأموري الضبط القضائي بذلك االستجواب294، رغم أن املرشع قد 
جعل هذا التكليف بشكل جوازي للنيابة العامة يف اجلنح295، بعد أن تم استبعاد أي دور 

ملأموري الضبط القضائي يف أعامل التبليغ، أو يف تنفيذ مذكرات احلضور واإلحضار.
كام أجازت املذكرة لنقيب الصحفيني أو من ينوب عنه، باحلضور أثناء اســتجواب الصحفي يف   -
قضايا تتصل بمهنة الصحافة، إال إذا كانت رغبة الصحفي بخالف ذلك، مع توثيق وتسجيل تلك 
الرغبة، وهنا يسجل الباحث أن حضور املحامي أثناء االستجواب يعد مقرر قانونًا حق للمتهم، 
دون قدرة املحامي عىل التدخل يف جمريات االستجواب، أو الكالم إال بإذن من وكيل النيابة296، 
فمــن باب أوىل ال جيوز لنقيب الصحفيني أو من ينوب عنه، أن يتدخل يف جمرى االســتجواب، 
وإنــام ينحرص دوره يف جمرد احلضور ومتابعة إجراءات االســتجواب، كام أن حضور ممثل نقابة 
الصحفيني ال يمكن أن يندرج ضمن مشتمالت كفالة احلق يف الدفاع، كأحد ضامنات املحاكمة 
العادلة، ما يدعو للتســاؤل حول جدوى هذا احلضور والعلة والفائدة املرجوة منه، مع تعارضه 
اجليل مع مبدأ رسية إجراءات التحقيق االبتدائي، وغياب السند القانوين ملرشوعية هذا احلضور.

راجع املواد )96 حتى 105( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  292
حسن بشيت خوين، ضامنات املتهم، مرجع سابق، ص 148.  293

تنص الفقرة )2( من البند الثاين من مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني عىل أنه »يتم االستجواب من   294
قبل النيابة العامة يف الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيني والتي ترد إليها وال يتم تكليف الضابطة القضائية بذلك«.

راجع املادة )95( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  295
راجع املادة )102( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  296
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ورغم إقرار الباحث بأن تويل النيابة العامة بنفسها مهام استجواب الصحفي، بناءًا عىل األحكام 
املستحدثة الواردة يف املذكرة حمل الدراسة، يشكل ضامنة مهمة للصحفي املتهم من خالل الضامنات 
التي تتمتع هبا جهة االستجواب، إال أن غياب السند القانوين هلذه الضامنة املقررة للصحفيني، يثري 
تساؤالت حول مدى رشعية تنازل النيابة العامة عن صالحيتها يف تفويض مأموري الضبط القضائي 
بمهام االستجواب ذلك التفويض املقرر قانونًا، وهو ما سنبحثه يف املبحث األخري من هذه الدراسة. 

3.2.3: ثالثًا-أحكام التوقيف املستحدثة:
يعد التوقيف أو احلبس االحتياطي إجراء مؤقت، مؤداه سلب حرية املتهم لفرتة معينة من الزمن؛ 
من أجل حتقيق مصلحة عامة، وهو من أخطر اإلجراءات التي قد يتعرض هلا املتهم يف مرحلة التحقيق 
االبتدائي، حيث ينطوي عىل ســلب للحرية الشــخصية ذلك احلق املقدس، مع ما يتمتع به املرء من 
أصل الرباءة حتى تثبت إدانته، ما يستدعي إحاطة التوقيف بعدد من األحكام والضامنات، التي تتعلق 
بمربراته والســلطة املختصة باألمر به أو جتديده، وكذا رشوطه، وضامناته، والرقابة القضائية عليه297، 
وهو ما استجاب له املرشع الفلسطيني يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001، حيث نظم 

التوقيف، وأفرد له العديد من النصوص مفصاًل أحكامه وإجراءاته وضامناته298.
بينام ورد يف البند ثالثًا من املذكرة حمل الدراسة، موقف حاسم وقاطع فيام يتصل بإجراء التوقيف أو احلبس 
االحتياطي، ويشكل قاعدة إجرائية مستحدثة مهمة ضمن املذكرة، وترتب حق مهم وضامنة مهمة للصحفيني 
خالل الدعوى اجلزائية، عندما قررت املذكرة أنه: »ال يتم توقيف الصحفيني يف قضايا الرأي والتعبري من قبل 

النيابة العامة، وذلك دعاًم حلرية اإلعالم والتعبري يف فلسطني«، وهو ما يشكل مكتسب مهم للصحفيني.
وعليه بمقتىض هذه املذكرة تنازلت النيابة العامة عن سلطة خوهلا املرشع هلا، وذلك باألمر بتوقيف 
املتهــم الصحفي، أو يف صالحية الطلب من املحكمة املختصة متديــد توقيف املتهم، وفق اإلجراءات 
واملدد التي رسمها قانون اإلجراءات اجلزائية، ما يثري تساؤل حول مدى رشعية تنازل النيابة العامة عن 
بعض صالحياهتا مسبقًا، وهل تلك الصالحيات حق للنيابة العامة ومقررة ملصلحتها، أم واجب عليها 

من أجل صون املصلحة العامة؟ وهو ما سنتناوله يف املبحث األخري من الدراسة.

 ،2006 اإلسكندرية،  اجلامعي،  الفكر  دار  مقارنة«، ط)1(،  »دراسة  االحتياطي  احلبس  املر،  اهلل  عبد  حممد   297
ص17، ص427 وما بعدها.

راجع املواد )-115حتى 148( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001.  298
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4.2.3: رابعًا-أحكام أخرى:
ورد يف املذكرة التزام عىل النيابة العامة باإلرشاف عىل التحقيق مع الصحفي، يف حال اهتامه من   -
قبل الضبطية القضائية بجرم يشــكل جناية أو جنحة ال يتصل بعمله املهني، وهذا االلتزام عىل 
النيابة العامة ال يعد إجراء مســتحدث، بل مبدأ وقاعدة مستقرة وهلا سند ترشيعي واضح، وال 
حيمل أي جديد فالنيابة العامة ترشف عىل أعامل التحقيق، وكافة أعامل مأموري الضبط القضائي 
يف كل القضايا299، ومتلك النيابة العامة سلطة التوجيه والرقابة والتفتيش عليهم، وكام متلك أيضًا 
الطلب من اجلهات اإلدارية، بتوقيع اجلزاء التأديبي عىل مأمور الضبط القضائي املخالف للقانون 
أو املقرص يف ممارسة مهامه، بل يعد إرشاف أعضاء النيابة العامة والنائب العام عىل أعامل مأموري 
الضبط القضائي يف صلب الوظيفة القضائية للنيابة العامة، وصلب الصالحيات القانونية املقررة 

للنيابة العامة حلامية الرشعية اإلجرائية، وحسن تطبيق القانون، وكضامن حلقوق املتهم300.
سعت املذكرة إلقامة تعاون مشرتك بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني، تقديرًا لدور كل   -
طرف وهبدف تذليل الصعوبات، وإرســاء أسس ومبادئ مشرتكة بني اجلانبني، يف ضوء 
األحكام اإلجرائية التي اســتحدثتها املذكرة، ويف سبيل دعم حرية اإلعالم والتعبري، من 
خــالل تعزيز ضامنات وحقــوق الصحفيني، ونقابة الصحفيني خــالل مرحلة التحقيق 
االبتدائي301، فمن أجل ذلك تم اســتحداث آليات تواصل واتصال مســتمر بني طريف 
املذكرة، بواسطة وكيل نيابة متخصص بقضايا الرأي والتعبري، يتم تسميته هلذا الغرض يف 
ضوء هذه املذكرة، وبني عضو نقابة الصحفيني يف كل حمافظة مكلف بمتابعة هذه امللف، 
بغية حل اإلشــكاليات اليومية وتنفيذ بنود هذه املذكرة، ويف هذا السياق تم اعتامد الربيد 

راجع املواد )19-20( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001.  299
أعضاء  »يتوىل  بقوهلا:  والتبعية  االرشاف  هذا  عىل  الفلسطيني  العام  للنائب  القضائية  التعليامت  أكدت  وقد   
النيابة العامة مهام الضبط القضائي، واإلرشاف عىل مأموري الضبط كل يف دائرة اختصاصه، ويرشف النائب 
العام عىل مأموري الضبط القضائي، وخيضعون ملراقبته فيام يتعلق بأعامل وظيفتهم. وله أن يطلب من اجلهات 
املختصة اختاذ اإلجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه خمالفة لواجباته أو تقصري يف عمله، وال يمنع ذلك من 

مساءلته جزائيًا ». راجع املواد )117-118( من التعليامت القضائية للنائب العام رقم )1( لسنة 2006.
ساهر إبراهيم الوليد، الوجيز يف رشح قانون اإلجراءات، مرجع سابق، ص 65.  300

301  راجع البند اخلامس والبند الثامن من مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني.
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العادي والربيد اإللكرتوين كوسائل للمراسالت، ولتسهل التواصل بني الطرفني302.
كام تم االتفاق عىل تنظيم ورشــات عمل ودورات تدريبية وتثقيفية مشــرتكة بني طريف   -

املذكرة، يف جماالت حرية الرأي والتعبري واإلعالم303. 

3. اإلشكاليات القانونية املتضمنة يف املذكرة
يتفق اجلميع عىل أمهية دور احلريات اإلعالمية يف أي نظام قانوين ديمقراطي، كام أنه ال خالف عىل وجوب 
احرتام ومحاية ودعم تلك احلريات، فهل تعد هذه املذكرة مسامهة مهمة يف هذا االجتاه، وخاصة مع تعطل 
الوظيفة الترشيعية للمجلس الترشيعي الفلسطيني، ودخول العملية الترشيعية يف مرحلة يشوهبا الكثري من 
العوار القانوين والدستوري، يف ظل استمرار االنقسام السيايس الداخيل لسنوات طويلة، ألقت بظالل ثقيلة 
عىل املؤسسات الدستورية وعىل التمتع باحلقوق واحلريات العامة، ومدى االلتزام بمبدأ سيادة القانون304.

دفــع هذا األمر العديد مــن منظامت املجتمع املدين، إىل الدعوة لوقــف العملية الترشيعية يف 
فلســطني، أو عىل األقل ترشيدها وربطها بحالة الرضورة احلقيقية، دون توسع يف الترشيع يضيف 
مزيدًا من االنقسام الترشيعي والقضائي واإلداري يف فلسطني305، وكذا تصاعد الدعوات للبحث 
عن بدائل غري ترشيعية ملعاجلة املشاكل القائمة، ويف ظل احلاجة لدعم حرية اإلعالم، وعدم الترسع 
يف إقرار ترشيعات جديدة بل البحث يف األثر التنظيمي لتلك القوانني، واختيار أفضل السبل املتاحة 

ملعاجلة املشكالت القائمة306.
 فهل تشكل احلالة الترشيعية الفلسطينية والدعوة يف بدائل غري ترشيعية، مع نبل الغاية واهلدف 
وهو تعزيز ضامنات وحقوق للصحفيني، وبالتايل دعم حرية التعبري واإلعالم، إىل اإلقرار بقانونية 

302  راجع الديباجة والبند الثاين من مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني.
303  راجع البند التاسع من مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني.

304  حممود عالونة وآخرون، العملية الترشيعية يف فلسطيني )اآلليات، وسيناريوهات احلل(، بحث ضمن كتاب 
رقم  والسياسة  القانون  احللول«(، سلسلة  اآلثار،  اآلليات،  فلسطني »2012-2007  الترشيعية يف  )احلالة 

(1(، معهد احلقوق جامعة بريزيت، رام اهلل، 2012، ص187 وما بعدها.
تقرير  الفلسيطيني»2007-«2013،  السيايس  االنقسام  فرتة  خالل  الربملانية  والرقابة  الترشيعية  العملية    305

صادر عن املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، غزة، 2013، )نسخة إلكرتونية(، ص 13 وما بعدها.
جامعة  احلقوق  معهد  منشورة،  غري  نسخة  احلكومية،  والقرارات  لترشيعات  التنظيمي  األثر  دليل  مرشوع    306

بريزيت، رام اهلل، 2017، ص 5 وما بعدها.
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ورشعية هذه املذكرة، والدعوة لإلبقاء عليها يف النظام القانوين الفلسطيني من عدمه؟
 يســتلزم اإلجابة عىل هذا التســاؤل البحث يف جوانب تشــكل متاس مع بنود املذكرة، تتعلق 
بالسند القانوين للمذكرة، واتصاهلا بمبدأ املساواة، والرشعية اإلجرائية وعالقتها بالقوانني السارية 
يف فلســطني ذات الصلة، وهو ما سنتناوله تباعًا من خالل تقسيم هذا املبحث إىل املطالب التالية: 
املطلب األول ونتناول فيه: الســند القانوين للمذكرة واتصاهلا بمبدأ املســاواة، أما املطلب الثاين: 

نبحث يف عالقة املذكرة بالقوانني ذات العالقة والتزامها بالرشعية اإلجرائية.

1.4: السند القانوين للمذكرة واتصاهلا بمبدأ املساواة
يذهب جانب كبري من الفقه - من خالل املقابالت الشخصية التي أجراها الباحث عند إعداد 
هذه الدراسة-، إىل أن املذكرة حمل الدراسة تتعارض بشكل جيل مع مبدأ املساواة، بل هتدم ذلك 
املبدأ الدستوري السامي، الذي يقوم عليه النظام القانوين والدستوري، فكام استثنت النيابة العامة 
بموجــب هذه املذكرة الصحفيني من تطبيق أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية عليهم، وخصتهم 
بأحكام إجرائية مســتحدثة ما خيل بمبدأ املساواة أمام القانون، كذلك يمكن االستمرار يف ذات 
النهج  من قبل النيابة العامة، والقيام باستثناء األطباء من تطبيق األحكام اإلجرائية العامة عليهم، 
يف حــال التحقيق يف أي دعوى تتعلق باألخطــاء الطبية، وذلك من خالل توقيع مذكرة مع نقابة 
األطباء، ثم توقيع مذكرة مع احتاد املعلمني، ثم مذكرة مع ممثيل أســاتذة اجلامعات وتقرير أحكام 
إجرائية خاصة، ويف ذلك هدم ملبدأ املســاواة وإخراج طوائــف اجتامعية متعددة من حتت مظلة 

القانون، وتكريس لفكرة الطبقات االجتامعية307. 
ومع قوة حجة هذا الــرأي، ولكن ينبغي قبل اإلقرار برجاحته التذكــري، بأن النظام القانوين 
الفلســطيني مل يكتفي بالقواعــد اإلجرائية العامة، التي قررها قانــون اإلجراءات اجلزائية خالل 
تنظيم الدعوى اجلزائية؛ كرشيعة عامة تطبق عىل اجلميع دون اســتثناء، وإنام شــهدت الترشيعات 
الفلســطينية تقرير أحكام إجرائية خاصة: سواء عند تقرير املســائلة اجلنائية عىل أعضاء املجلس 
الترشيعــي، واملتصلة باحلصانة الربملانية املقررة للنواب، ورشوط حتريك الدعوى اجلنائية بحقهم 

ورد هذا الرأي خالل مقابالت شخصية أجراها الباحث مع كل من: الدكتور ساهر الوليد، الدكتور عبد اهلل   307
الفرا، الدكتور رامي وشاح، الدكتور حممد أبو مطر.
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وإجراءاهتا308، أو خالل تقرير املســائلة اجلنائية يف حق القضــاة وأعضاء النيابة العامة309، ضمن 
احلصانة القضائية وأحكامها اخلاصة، كام أن هناك أحكام إجرائية خاصة مقررة يف حق الصحفيني 
أنفسهم قررها قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني، تتعلق باملسؤولية اجلنائية املفرتضة واملتتابعة 

عىل رئيس التحرير، وغريه ممن حترك الدعوى اجلزائية يف حقهم إىل جانب الكاتب األصيل310.
وهــذه األحــكام اإلجرائية اخلاصة وإن عدت إحــدى صور االخالل بمبدأ املســاواة الفعلية 
للمخاطبني بالقاعدة القانونية، إال أن هذا االخالل بمبدأ املساواة هو إخالل مقصود ومتعمد، عرفته 
وقررته األنظمة القانونية اجلنائية، وذلك حتقيقًا العتبارات معينة يوليها املرشع االهتامم، ويراها جديدة 

بالرعاية واحلامية، ولكنها تتطلب تدخل ترشيعي واضح ورصيح حمدد النطاق311.
 كام يلحظ الباحث التشــابه الكبري والتأثر باألحكام اإلجرائية اخلاصة، املقررة عند مســائلة 
املحامني جنائيًا312، وكذا باألحكام اإلجرائية املقررة عند مسائلة الصحفيني، وفق قانون الصحافة 
املــرصي313، وربام كانت تلــك النصوص الترشيعية هي املصدر، الذي تم اســتقاء منه األحكام 
اإلجرائية عند صياغة بنود مذكرة التفاهم حمل الدراسة، وعليه يصل بنا العرض السابق إىل االستنتاج 

راجع املواد )9-53( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005.  308
راجع املواد )56-57-72( من قانون السلطة القضائية الفلسطينية رقم )1( لسنة )2002).  309

راجع املواد )12-42( من قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني املعدل لسنة 1995.  310
نوفل عيل الصفو، اإلخالل بمبدأ املساواة يف القانون اجلنائي، جملة الرافدين للحقوق- جامعة املوصل، جملد   311

(8(، السنة )11(، عدد 28، 2006، ص 311.
تنص املادة )1/20( من القانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة املحاماة: »وفقا ألحكام القانون   312
إال  مكتبه  يفتش  وال  املحاكمة  أثناء  املحامي  تفتيش  د-حيظر  التالية:  واالمتيازات  باحلقوق  املحامي  يتمتع 
بحضور النقيب أو من يمثله. ه-أن خيطر جملس النقابة قبل الرشوع يف التحقيق مع حمام بأي شكوى ضده. 
و-يف حالة اجلرم املشهود )التلبس( يبلغ النقيب أو من ينوب عنه خالل مدة أقصاها أربع وعرشون ساعة بام 

تم من إجراءات. ز-للنقيب أو من ينتدبه أن حيرض مراحل التحقيق مجيعها«.
تنص املادة )41( من قانون الصحافة املرصي لسنة 1996: »ال جيوز احلبس االحتياطي يف اجلرائم التي تقع بواسطة   313
الصحف إال يف اجلريمة املنصوص عليها يف املادة )179( من قانون العقوبات املرصي«، كام تنص املادة)43( من ذات 
القانون: »ال جيوز القبض عىل الصحفي بسبب جريمة من اجلرائم التي تقع بواسطة الصحف إال بأمر من النيابة العامة، 
كام ال جيوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله هلذا السبب إال بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة. وجيب عىل النيابة العامة 
أن ختطر جملس النقابة قبل اختاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقٍت كاٍف. وللنقيب أن حيرض التحقيق هو أو من ينيبه 

من أعضاء املجلس، وملجلس النقابة أن يطلب صورًا من التحقيق بغري رسوم«.
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بأن الترشيع الفلســطيني يشتمل إىل جانب األحكام اإلجرائية العامة الواردة يف قانون اإلجراءات 
اجلزائية رقم )3( لسنة 2001، عىل أحكام إجرائية خاصة تنطبق يف أحوال معينة، وفق مبدأ اخلاص 

مقدم عىل العام يف التطبيق314.
وعليــه يمكننا وضع أيدينا عىل جوهر اإلشــكالية القانونية، وهو أن تلك األحكام اإلجرائية 
اخلاصة هلا سند قانوين واضح، من خالل قوانني تم سنها وفق األصول الدستورية من قبل السلطة 
الترشيعية، وفق واليتها األصلية يف سن القوانني كممثلة للشعب وفق مبدأ الفصل بني السلطات، 
بينام األحكام اإلجرائية الواردة يف مذكرة التفاهم حمل الدراســة تفتقر للسند القانوين، فتعد تعديًا 
عىل وظيفة الســلطة الترشيعية يف ســن القوانني بدون غطاء دستوري، فمهمة النيابة العامة تطبيق 
القانون وليس سن القواعد القانونية315، فمذكرة التفاهم انطوت عىل تقرير متييز يف تطبيق القانون، 
بإخراج طائفة معينة هم الصحفيني من النطاق الشخيص لتطبيق قانون اإلجراءات اجلزائية، فوقعت 
املذكرة يف عوار قانوين ودســتوري بمخالفة مبدأ املساواة، الذي قرره املرشع يف القانون األسايس 
الفلســطيني املعدل لسنة 2005 يف أن الفلسطينيون سواء أمام القانون والقضاء ال متييز بينهم316، 
بل قررت تلك املذكرة متييــز واضح وإن كان متييزًا تفضيليًا هبدف تعزيز محاية الصحفيني، إال أنه 
يعد متييزًا باســتبعاد تطبيق أحكام القانون عنهم، بينام ال يســتفيد غري الصحفيني من هذا االمتياز 

القانوين ما يعد متييز خمالف ألحكام القانون.
كام يرى الباحث أنه ال يمكن القياس عىل اإلجراءات اخلاصة املقررة ألعضاء السلطة الترشيعية 
أو القضائية أو للمحامني خالل اإلجراءات القضائية، فالقوانني الناظمة لتك اإلجراءات اخلاصة 
تم حتديد النطاق الشخيص هلا، بحيث ال ترسي إال يف مواجهة طائفة حمددة، وال يمكن مد رسيان 
أحكام تلك القوانني خارج نطاقها القانوين ألهنا تشكل خروج عن القواعد اإلجرائية العامة، وال 
يمكن التوسع يف ذلك اخلروج، فال يمكن مد أحكام التحقيق االبتدائي املقررة يف مواجهة املحامني 

عىل الصحفيني. 

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور رامي وشاح، سبق اإلشارة إليها.  314
غزة،  للطباعة،  املقداد  دار   ،)5( ط  اإلسالم،  يف  احلكم  ونظام  املعارصة  السياسية  النظم  الوحيدي،  فتحي   315

2012، ص 102.
راجع املادة )9( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005.  316
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كام ال يمكن للباحث التســليم بصحة وقانونية اعتبار توقيع الســيد رئيس دولة فلسطني عىل 
إعالن دعم حرية اإلعالم، بأن ذلك هو الســند القانوين للمذكرة، حيث أن هذه اإلعالن ال يرقى 
إىل مســتوى اتفاقية دولية؛ ترتب التزامات قانونية تستوجب دمج أحكامها ضمن النظام القانوين 
الداخيل، فقد أقرت من قبل منظمة دولية غري حكومية، وتتضمن مبادئ توجيهية مع الدعوى لتبني 
تلك املبادئ، دون وجود قوة إلزام قانوين هلا، كام أن هذا اإلعالن مل يدعوا إىل تقرير تلك األحكام 
اإلجرائيــة التي تضمنتها املذكرة، بل دعت لتدخل ترشيعي لتقرير احلق يف الوصول للمعلومات، 
وإللغاء العقوبات السالبة للحرية كجزاء للجرائم التعبريية املتصلة بالعمل املهني اإلعالمي وغريها 

من املبادئ التي حتتاج تعديل ترشيعي للقوانني السارية317.

2.4: عالقة املذكرة بالقوانني ذات العالقة والتزامها بالرشعية اإلجرائية
تثري العديد من األحكام اإلجرائية املستحدثة يف املذكرة عدد من اإلشكاليات القانونية التي آثر 
الباحث اإلجابة عليها يف موضٍع واحد، لتجنب التكرار وهذه اإلشــكالية حتمل وجهني رئيسيني، 
األول: اســتحداث إجراء جديد، والثاين تعطيل أو خمالفة إجراء ترشيعي قائم، وهو ما نلقي عليه 

الضوء كام ييل:

1.2.4: أواًل- قانونية استحداث إجراء جديد من غري اجلهة املختصة:
يعد من الثابت قانونًا أن النيابة العامة شــعبة من شعب الســلطة القضائية، والنائب العام هو 
الوكيل عن اهليئة االجتامعية، يف مبارشة حتريك الدعوى اجلنائية، ومتابعة ســريها حتى يصدر فيها 
حكم هنائي، وله والية عامة تشــتمل سلطتي التحقيق واالهتام، كام أناط املرشع به عدد من املهام 
القضائية واإلدارية يف إطار الوظيفة القضائية للنيابة العامة318، وعليه فطبيعة هذه الوظيفة كام متنح 
للنائــب العام ووكالئه صالحيات قررها املرشع، كحارس للرشعية وأداة حلامية القانون، تضطلع 
بمهمة تفسري القانون وتطبيقه319، ويف ذات الوقت تضع قيود عىل تدخل النائب العام يف الوظيفة 
الترشيعية، التي أســندها املرشع الدســتوري للســلطة الترشيعية، باعتبارها متثل املجتمع  بأرسه 

أمحد فتحي رسور، القانون اجلنائي الدستوري، ط )2(، دار الرشوق، بريوت، 2002، ص 38.  317
معوض عبد التواب، املوسوعة اجلنائية الشاملة، مرجع سابق، ص 36.  318

حممد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 9.  319
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بمقتىض العقد االجتامعي، ويف ظل مبدأ الفصل بني السلطات كأصل عام، كام يضيف مبدأ انفراد 
الترشيع باالختصاص يف مسائل احلقوق واحلريات، قيدًا آخر مهم عىل تدخل النائب العام يف جمال 
الترشيع يف هذا النطاق، حيث املســاس اخلطري بحقوق األفراد وأبرزها احلرية الشــخصية، وهو 
املجال الرئيس الذي ينظم أحكامه قانون اإلجراءات اجلزائية، بام يؤسس ملبدأ الرشعية اجلنائية يف 
شقها اإلجرائي320، وعليه فالرشعية اإلجرائية تستلزم بأن يكون أي إجراء ينطوي عىل مساس، أو 
تنظيم حلقوق األفراد ومنها احلرية الشخصية، من قبٍض أو تفتيٍش أو توقيف وغريها من اإلجراءات 
القضائية، جيب أن تكون من اختصاص حمرم عىل أي جهة ال متلك وظيفة الترشيع، وأن يكون كل 
إجراء متبع يف مراحل الدعوى اجلنائية املختلفة وفق الشكل الذي رسمه املرشع، فالرشعية اجلنائية 
اإلجرائية قررت الستكامل الرشعية اجلنائية فال جدوى من رشعية اجلرائم والعقوبات املقررة وفق 
قانــون العقوبات، إذا أمكن القبض أو التفتيش أو التوقيف خارج اإلجراءات التي قررها املرشع، 
يف التنظيم اإلجرائي للحرية الشــخصية وباقي حقوق األفراد، والذي يكفل حماكمة منصفة حترتم 
تلك احلقوق، مع افرتاض براءة املتهم، ويف ظل ضامن قضائي، أي أن يكون كل إجراء يف الدعوى 

اجلنائية وفق قاعدة مصدرها القانون321. 
بتطبيق تلك املبادئ القانونية والدستورية الراسخة، يتبني أن األحكام التي تنطوي عىل استحداث 
إجراء بال سند قانوين، من استحداث إجراء تبليغ نقابة الصحافيني، أو السامح ملمثل نقابة الصحفيني 
بحضور جمريات االستجواب، أو تكليف نقابة الصحفيني بتأمني مثول الصحفي أمام النيابة العامة، 
هي إجراءات ختالف الرشعية اإلجرائية والرشعية القانونية، وعليه فهي حتمل عوار قانوين جيل. 

2.2.4: ثانيًا- رشعية تعطيل أو خمالفة إجراء له سند ترشيعي:
يتبني باستعراض الطبيعة القانونية والقيمة القانونية ملذكرة التفاهم السابق اإلشارة إليها، 
أن هذه املذكرة كعمل قانوين اتفاقي عيني، ال ترقى لدرجة القانون، وال متلك أن تعدل أو تلغي 
أحكام القانون، وكذا ال جيوز لتلــك املذكرة تعطيل نصوص القانون322، فتعطيل النصوص 

معوض عبد التواب، املوسوعة اجلنائية الشاملة، مرجع سابق، ص 36.  320
أمحد فتحي رسور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص 106 وما بعدها.  321

راجع الطبيعة القانونية ملذكرة التفاهم الواردة يف املبحث األول من هذه الدراسة، ص 5.  322
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الترشيعية الواردة يف قانون اإلجراءات اجلزائية، والناظمة إلجراءات التحقيق االبتدائي: من 
تبليــغ وتنفيذ مذكرات احلضور ومذكرات اإلحضار، أو أحكام االســتجواب أو التوقيف، 
تنطوي عىل خمالفة قانونية واضحة ارتكبتها النيابة العامة، مع نبل الغاية واملسعى بدعم حرية 
اإلعالم، فاســتحداث آليات جديدة للتبليغ واحلضور واإلحضار واالستجواب، واستبعاد 
االستعانة بمأموري الضبط القضائي، تنطوي عىل قرار بوقف العمل بأحكام قانون اإلجراءات 
اجلزائية، وتعطيل تلك األحكام، واتباع طريق آخر بمقتىض هذه املذكرة، ولكنه يتعارض مع 

نصوص القانون وبدون سند قانوين يسمح بذلك323.
كام أن تنازل النيابة العامة املســبق عن صالحيات مقررة هلا ســواء باالســتعانة بمأموري 
الضبط، خالل التبليغ أو اإلحضار أو بتفويض هؤالء املأمورين باالستجواب يف اجلنح، وكذا 
تنازل النيابة العامة املســبق عن صالحياهتا القانونية باألمر بالتوقيف، أو صالحية طلب متديد 
التوقيف، يعد خمالفة قانونية وإجراء غــري صحيح324، فال متلك النيابة العامة عن هذا التنازل 
املسبق عن تلك الصالحيات، فهي صالحيات قررها املرشع ليس كحق لتحقيق مصلحة ذاتية 
للنيابة العامة متلك التنازل عنها، بل هي صالحيات قررها املرشع من أجل متكني النيابة العامة 
من أداء واجباهتا القانونية؛ وهبدف حتقيق املصلحة العامة، فالنيابة العامة متثل املجتمع والدولة 
وتنوب عنهام، يف تأدية عمل عام من أجل تأكيد ســيادة القانون، فالنيابة العامة ليس هلا حق يف 
الدعوى اجلزائية، وإنام تقوم بأداء واجب محاية مصالح املجتمع، لذلك تعد صاحبة سلطة أناط 

املرشع هبا صالحيات وسلطات حمددة325.

5: اخلامتة
شــكل توقيع مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني يف فلســطني، مناســبة مهمة 
لبحث اإلضافة القانونية التي قدمتها املذكرة، يف مســعاها لدعم حرية اإلعالم، ومدى انســجام 
أحكام املذكرة مع مبادئ الرشعية القانونية وأسســها، وهنــا ال يرغب الباحث يف إعادة تلخيص 

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور عبد اهلل الفرا، سبق اإلشارة إليها.  323
324  مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور ساهر الوليد، سبق اإلشارة إليها.

حممد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 8.  325



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

165

ما ورد يف الدراســة من نقاط قانونية، لذا سيكتفي بعرض أبرز النتائج والتقدم ببعض التوصيات، 
وذلك عىل النحو اآليت:

1.5: أوالً-النتائج:
تضمنت املذكرة حمل الدراسة عددًا من الضامنات، وقررت بعض احلقوق كمكتسبات لصالح   .1
الصحفيني، سواء بتدعيم ضامنات االســتجواب، أو استبعاد التوقيف، أو استحداث آليات 
حضور وإحضــار تبعد تدخل األجهزة األمنية عن العمل الصحفي، من خالل اســتحداث 

أحكام إجرائية خاصة خالل التحقيق اإلبتدائي ال تعرفها املنظومة الترشيعية الفلسطينية.
تشكل الطبيعة القانونية للمذكرة وافتقار بنودها لعنرص اإللزام القانوين، ومع ضيق نطاقها   .2
املوضوعي والشــخيص، وحمدودية إمكانيات نقابة الصحفيني، وعدم امتالكها ألدوات 
الســلطة العامة، كل ذلك حيد بشــكل كبري من فعالية املذكــرة، وقدرهتا عىل كفالة محاية 

حقيقية للصحفيني وأهل الرأي واإلعالم.
افتقدت املذكرة خالل استحداثها لألحكام اإلجراءات اخلاصة للسند القانوين ملرشوعيتها،   .3

ما جعلها تقيم متييز غري مرشوع أمام القانون، ما هيدر مبدأ املساواة أمام القانون.
مل توفــق النيابة العامــة يف حتقيق هدف دعم حرية اإلعالم من خالل وســائل وأدوات،   .4
تتوافق مع مبادئ وأسس الرشعية القانونية، فقد شكلت املذكرة خروجًا عن مبدأ الرشعية 
اإلجرائية، وتضمنت تعديل أو تعطيل غري مرشوع لنصوص قانون اإلجراءات اجلزائية، 
وتنازل مســبق غري مرشوع لصالحيات قررت للنيابة العامة ألداء واجباهتا ومهامها، ما 
جعــل املذكرة خارج اإلطار القانوين الصحيــح، وصدروها هبذه احلالة يعد خروجًا من 

النائب العام عن حدود صالحياته القانونية. 
احلريات اإلعالمية يف فلســطني بحاجة لدعم، وأهل الــرأي والتعبري واإلعالم بحاجة   .5
لضامنات قانونية أكرب وأحكام إجرائية خاصة، ولكن وفق وسائل وطرق قانونية مرشوعة. 

2.5: ثانيًا- التوصيات:
يويص الباحث النيابة العامة بالرتاجع عن إنفاذ هذه املذكرة حمل الدراســة، وعدم العمل   .1

هبا ملخالفتها ملبادئ الرشعية القانونية الدستورية واجلنائية اإلجرائية.
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يتطلــب إزالة العوار القانوين الذي صاحب إقرار الضامنات واإلجراءات الواردة يف   .2
املذكرة، إىل تدخل املرشع الفلسطيني، لذا يويص الباحث بإدراج تعديالت ترشيعية 
عىل اإلطار القانوين الناظم لإلعالم، ما يعطي السند القانوين لتلك احلقوق والضامنات، 
بحيث يمكن تطبيقها دون مساس بمبدأ الرشعية القانونية، ودون هدم مبدأ املساواة، 
حيــث يقدم النص اخلاص عــىل العام مع عدم حرص تطبيق تلــك اإلجراءات عىل 
الصحفيني، بل تقرير نصوص إجرائية وموضوعية يف قضايا الرأي والتعبري واإلعالم 

بشكل عيني وليس شخيص.
كام يويص الباحث املرشع بتعديل قانون اإلجراءات اجلزائية لسد النقص الترشيعي يف   .3
الضامنات القانونية لألفراد خالل إجراءات مجع االستدالل، وباألخص خالل املثول 
بأمر اإلستدعاء، وكذا حظر تفويض مأموري الضبط القضائي بمهام االستجواب يف 

اجلنح كافة.  
يويص الباحث بتفعيل النيابة العامة إلرشافها عىل مأموري الضبط القضائي؛ هبدف احرتام   .4
نصوص القانون، ومنــع أي جتاوز أو إهدار حلقوق األفراد عامة، ومن بينهم أهل الرأي 

واإلعالم، سواء يف مرحلة مجع االستدالالت أو التحقيق االبتدائي.
يويص الباحث النيابة العامة بتقدير دور اإلعالم وأمهية حرية التعبري، خالل معاجلة   .5
القضايا والشكاوى ذات العالقة، واستخدام صالحياهتا بحفظ الدعوى بام ينسجم 
مــع روح القانون؛ للحد من تلك املالحقات القضائية التعســفية بحق أهل الرأي 

واإلعالم.
يويص الباحث النيابة العامة بالتقيد بالنطــاق القانوين، واحلدود، واملربرات، والرشوط   .6
القانونية للتوقيف، وعدم التعسف يف استخدام سلطة التوقيف، والتمديد له، أو االعرتاض 
عىل طلبات الكفالة، يف قضايا الرأي والتعبري، فهي قضايا بحكم طبيعتها ال تستدعي توقيف 

املتهم كأصل عام.
يويص الباحث النائب العام باحرتام ما تفرضه طبيعة الوظيفة القضائية املناطة به، من   .7
قيود وضوابط عند إبرامه للتعاقدات واالتفاقيات واملذكرات أو إصداره للتعليامت 

والقرارات.
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6: املصادر واملراجع

1.6: أوالً- الكتب العامة: 
أمحد فتحي رسور، الوســيط يف قانون اإلجــراءات اجلنائية، ط)8(، دار النهضة العربية،   -

القاهرة، 2012.
إهياب عبد املطلب، املوسوعة اجلنائية احلديثة يف رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، املجلد   -

(2(، ط )1(، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، بدون سنة نرش.
ساهر إبراهيم الوليد، الوجيز يف رشح قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني، ج )1(، ط   -

(2(، بدون دار نرش، غزة، 2008.
حممد عيل احللبي، الوسيط يف رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائية، ج )1(، ط )1(، دار   -

الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 1996.
معوض عبد التواب، املوسوعة اجلنائية الشاملة يف التعليق عىل نصوص قانون اإلجراءات   -

اجلنائية، ج 1، ط )7(، عامل الفكر والقانون، طنطا، 2011.

2.6: ثانيًا- الكتب اخلاصة:
أمحد فتحي رسور، القانون اجلنائي الدستوري، ط )2(، دار الرشوق، بريوت، 2002.  -

جابر جاد نصار، العقود اإلدارية، ط )2(، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نرش.  -
حسن بشيت خوين، ضامنات املتهم يف الدعوى اجلزائية، ج )1(، ط )1(، دار الثقافة للنرش   -

والتوزيع، عامن، 1998.
عويس دياب، احلامية اجلنائية لرسية التحقيق االبتدائي وحقوق الدفاع أمام سلطة التحقيق،   -

ط )1(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
فتحي الوحيدي، النظم السياسية املعارصة ونظام احلكم يف اإلسالم، ط )5(، دار املقداد   -

للطباعة، غزة، 2012.
مبــدر الويس، أثر التطــور التكنولوجي عىل احلريات العامة، ط )1(، منشــأة املعارف،   -

اإلسكندرية، 1998.
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حممــد عيد الغريب، املركز القانوين للنيابة العامة » دراســة مقارنة«، ط )1(، دار الفكر    -
العريب، القاهرة،2001.

حممد رشــاد الشــايب، احلامية اجلنائية حلقوق املتهم وحرياته دراسة مقارنة، دار اجلامعة   -
اجلديدة، االسكندرية، 2012.

حممد عوض التلباين، حرية التعبري عن الرأي بني التجريم واإلباحة يف الترشيع الفلسطيني   -
»دراسة حتليلية جلريمة القذف«، ط )1(، مكتبة ومطبعة األمل، غزة، 2014.

حممــد عبد اهلل املر، احلبس االحتياطي »دراســة مقارنــة«، ط )1(، دار الفكر اجلامعي،   -
اإلسكندرية، 2006.

حممود حممد حافظ، القرار اإلداري - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون   -
سنة نرش.

3.6: ثالثًا- األبحاث العلمية والتقارير:
إبراهيم حممد الرشفاين، األسس الفلسفية للرقابة الدستورية عىل السلطة التقديرية للمرشع،   -

جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة )6(، العدد )23(، 2014، ص 218.
حممد عوض التلباين، مثول األفراد أمام األجهزة األمنية بناء عىل أمر استدعاء، بحث منشور   -
ضمن كتاب )أثر االنقسام السيايس الفلسطيني عىل مبدأ سيادة القانون يف قطاع غزة - معاجلات 

قانونية خمتارة -(، إصدارات معهد احلقوق جامعة بريزيت، رام اهلل، 2014.
حممد عوض التلباين، أحكام املســؤولية اجلنائية يف جمال اإلعالم اإللكرتوين يف فلسطني   -
»دراســة مقارنة«، جملة جامعة األزهر بغزة سلسلة العلوم اإلنسانية، املجلد )19(، عدد 

خاص، فرباير 2017. 
حممود عالونة وآخرون، العملية الترشيعية يف فلسطيني )اآلليات، وسيناريوهات احلل(، بحث   -
ضمن كتاب )احلالة الترشيعية يف فلسطني»2007-2012 اآلليات، اآلثار، احللول«(، سلسلة 

القانون والسياسة رقم )1(، معهد احلقوق جامعة بريزيت، رام اهلل، 2012.
نوفل عيل الصفو، اإلخالل بمبدأ املســاواة يف القانون اجلنائي، جملة الرافدين للحقوق-   -

جامعة املوصل، جملد )8(، السنة )11(، عدد 28، 2006.
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مرشوع دليل األثر التنظيمي لترشيعات والقرارات احلكومية، نسخة غري منشورة، معهد   -
احلقوق جامعة بريزيت، رام اهلل، 2017.

الســيايس  االنقســام  فــرتة  خــالل  الربملانيــة  والرقابــة  الترشيعيــة  العمليــة   -
الفلسيطيني«2007-2013«، تقرير صادر عن املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، غزة، 

2013، )نسخة إلكرتونية(.
وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني، التقرير السنوي الواحد والعرشين )الفرتة 1 كانون ثاين   -
حتى 31 كانون أول 2015(، صادر عن اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، رام اهلل، 2016، 

نسخة إلكرتونية.
تقرير حوق انتهاكات حرية الرأي والتعبري يف السلطة الفلسطينية )الفرتة 1أبريل 2015حتى 1   -
أبريل 2016(، صادر عن املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، غزة، 2016، نسخة إلكرتونية.

4.6: رابعًا-املقابالت الشخصية:
مقابلة شــخصية أجراها الباحث مع الدكتور ساهر الوليد أستاذ القانون اجلنائي املشارك   -

عميد كلية احلقوق يف جامعة األزهر بغزة، يوم االحد 2017/3/25.
مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور حممد شبري أستاذ القانون العام املساعد ورئيس   -

قسم القانون العام بكلية احلقوق يف جامعة األزهر بغزة وذلك بتاريخ 2017/3/26.
مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور رامي وشاح أستاذ القانون املدين رئيس قسم   -

القانون اخلاص بكلية احلقوق يف جامعة األزهر بغزة بتاريخ 2017/3/26.
مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور عبد اهلل الفرا أستاذ املرافعات املشارك بكلية   -

احلقوق يف جامعة األزهر بغزة وذلك بتاريخ 2017/3/26.
مقابلة شــخصية أجراها الباحث مع الدكتور حممد أبو مطر أستاذ القانون العام املساعد   -

بكلية احلقوق يف جامعة األزهر بغزة وذلك بتاريخ 2017/3/26.

5.6: خامسًا- املواقع اإللكرتونية:
 ،)http://www.pgp.ps/ar/NC/LN/Pages/( :موقع النيابة العامة عىل شبكة االنرتنت عىل رابط  -

تاريخ الدخول 2017/3/24.
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صفحة املركز الفلســطيني للتنميــة واحلريات اإلعالمية )مدى( عىل شــبكة اإلنرتنت   -
عىل رابــط: )https://www.madacenter.org/news.php?lang=2&id=276(، تاريخ الدخول 

.2017/3/30
http://www.ifj-arabic.( :صفحة االحتاد الدويل للصحفيني عىل شبكة اإلنرتنت عىل رابط  -

org/about-ifj-4.html(، تاريخ الدخول 2017/3/30.

6.6: سادسًا- القوانني واللوائح واالعالنات والقرارات:
القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005.  .1

قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.  .2
القانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة املحاماة.  .3

قانون تنظيم الصحافة املرصي لسنة )1996).  .4
قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.  .5

قانون املطبوعات والنرش الفلسطيني املعدل لسنة 1995.  .6
التعليامت رقم )1( لســنة 2006، والتعليامت رقم )2( لسنة 2009 الصادرة عن النائب   .7

العام أمحد املغني.
مذكرة التفاهم بني النيابة العامة ونقابة الصحفيني.  .8

إعالن حرية اإلعالم يف العامل العريب.  .9
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7: امللحق: نص املذكرة حمل الدراسة
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احلكم رقم 2017/39 الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية

»األثر املرتتب عىل مشاركة قاٍض يف نظر دعوى عىل مشاركته يف نظر دعوى كعضو يف 
هيئة قضائية )حمكمة أعىل درجة( اتصلت بالدعوى للنظر يف طعٍن قدم بشأن حكم صادر 

فيها عن حمكمة أدنى درجة شارك يف عضويتها«
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التعليق عيل حكم حمكمة النقض يف الطلبني رقمي 20، و39 لسنه 2017 بقصد 
إبطال حكم حمكمة النقض رقم 2014/315 الصادر بتاريخ 2016/10/3

تعليق الدكتور خالد إمام/ مرص

الوقــائع:
بتاريخ 2002/10/14 اقام املستدعي )املطعون ضده( يف النقض رقم 315 لسنة 2014   .1
دعوى مدنيه حتمل الرقم 62 لسنة 2002 امام حمكمة بداية رام اهلل ضد كل من/ أ، ب، ج 
)الطاعنني يف النقض رقم 2014/315 وموضوعها فسخ وابطال وكاالت دورية وعقد 

بيع وسند تسجيل غري مقدرة القيمة(.
صدر احلكم بالغاء وابطال الوكالة الدورية )رقم/.....ـ  رقم /.....( واحلكم بالغاء عقد   .2
البيع القائم عيل الوكاالت املذكورة واحلكم باعادة تسجيل اسم املستدعي يف السجالت 

الرسمية يف قطعة االرض رقم )    ( حوض رقم )    ( الرتبيعه من ارايض كفر مالك.
بتاريخ 2003/5/3 وهبيئة املحكمة مشكله برئاسة القايض )ط - أ(  .3

دفع وكيل املستدعي بعدم جواز متثيل اجلهة الطاعنه يف هذه الدعوى بعدم جواز التوكيل منها.  
وبجلسة 2004/6/17 قررت املحكمة ما ييل:  .4

بعد التدقيق واملداولة فيام اأثاره وكيل املدعي من أن الالئحة اجلوابية املقدمه من املحامي   
)ص-أ( مقدمــة ممن ال يملك احلق بتقديمها وأنه ال جيوز للمحامي )ص- أ( أن يكون 
وكياًل يف هذه الدعوى من املدعي عليهام بسبب أنه سبق كان وكياًل عن املدعي يف موضوع 
هــذه الدعوى الرجوع ايل نص املــادة )9( فقرة )3( من قانون املحامني النظامني رقم 3 

لسنة 99 نجد أهنا:

أهنا نصت عيل أنه:  
»حيظر عيل املحامي قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة حمام اخر يف أية دعوى اصلية - أو أبدى   
رأيًا فيها بصفته قاضيًا او حمكاًم او خبريًا وقد جاء النص رصيح وواضح وعيل سبيل احلرص 
بصفته قاضيًا او حمكاًم او خبريًا وبام أن وكيل املدعي عليهام مل يكن قاضيًا ومل يثبت إن كان 
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حمكاًم او خبريًا يف قطعة االرض موضوع هذه الدعوى كام هو مستشــف من ظاهر احلال 
وعليه نري أن هذا الدفع غري وارد وبالتايل تقرر رده )ص 4، 3 من احلكم حمل التعليق...( 
قررت املحكمــة فيام أثاره وكيل املدعي بخصوص املادة 3/27/د من ذات القانون جتد   .5
هيئــة املحكمة ان وكيل املدعي عليها وكيل خاص بموجــب وكالة منظمه من مجهورية 

الربازيل، من قبل املدعي عليه األول حيث ورد هبا:
»وملا كان قد باع بتاريخ 1995/5/9......«.  

بتاريخ 2013/3/27 صدر قرار عن حمكمة بداية رام اهلل يقيض بفســخ سند التسجيل   .6
وإلغاء البيع الذي تم بموجب العقود موضوع الدعوى واعادة تســجيل القطعة باســم 

املدعي )املستدعي(.
وبتاريخ 2013/4/16 تقدمــت اجلهة الطاعنة )املدعي عليهم( باإلســتئناف مدين رقم   .7
2013/271 كام وتقدم املســتدعي )املطعون ضده( باإلستئناف مدين رقم 2013/306 
بتاريخ 2013/4/28 وقــد صدر القرار باالغلبيه برد اإلســتئناف األول 2013/271 
موضوعا وقبول اإلستئناف الثاين 2013/306 موضوعا واحلكم بإبطال الوكاالت الدورية 
التي استند إليها عقد البيع رقم 98/217 يف 1998/11/18 وإلغاء سند التسجيل الصادر 
نتاج املعاملة العقارية  رقم 901/ج/98 وذلك بحدود حصة املدعي فقط واعادة تســجيل 
اسم املدعي/ )م.ص.ف( - كاملك لنصف قطعة االرض رقم 45 حوض 45 حوض الرتبيعه 

من ارايض كفر مالك مع إلزام املستأنفني )املدعي عليهام(.
بتاريــخ 2014/3/27 تقدمــت اجلهة الطاعنــة )املدعي عليهــام( بالنقض مدين رقم   .8
2014/315 والطلب رقم 2014/61 من أجل وقف تنفيذ احلكم الصادر يف اإلستئنافني 
رقمي 2013/271، 2013/306 حيث قررت حمكمة النقض بتاريخ 2014/4/13 
عدم قبوله، وبتاريخ 2014/5/5 تقدمت وكيلة املطعون ضده املستدعي بالئحة جوابية 

حسب االصول.
حيث فوجئــت وكيلة املســتدعي بان حمكمة النقــض كانت قد اصــدرت القرار رقم   .9
2014/315 بتاريخ 2016/10/3 عن اهليئة احلاكمة برئاسة القايض السيد/ )ر- ز( 
وعضويــة القضاة الســادة/ )م - أ(، ) أ -أ(، )ط-أ(، )ط-ب( مقترصة فقط ومن تلقاء 
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نفســها، ودون أي دفع من قبل اخلصوم و/أو الدفع البطالن من قبل من تقرر ملصلحته 
من اخلصوم، عيل بحث ومعاجلة مسألة صحة متثيل وكيل اجلهة الطاعنه، حيث أن حمكمة 
النقض تصدت ملســألة ال جيوز هلا ان تتصدي هلا من تلقاء نفسها وحكمت ببطالن كافة 

اإلجراءات دون أن يثار هذا الدفع ممن تقرر ملصلحته.
 الذي ورد فيه ما ييل: »وأننا نجد أن املدعي عليهام )الطاعنني( وبواسطة وكيلهام املحامي )ص-أ( 
قد تقدما بتاريخ 2003/4/26 بالئحة جوابية حمفوظة ضمن اوراق الدعوى املشار اليها«. واننا 
نجــد أن وكيل املطعون ضده )املدعي( قد أثار وقبــل تكرار اللوائح دفعا بخصوص عدم قانونية 
متثيل وكيل املدعي عليها االستاذ/ )ص- ط( للمدعي عليهام يف هذه الدعوى.... ومن هذا يتضح 
أن املحامي/ )ص-ط( كان وكيال عن املدعي يف بيع حصصه يف قطعة االرض حمل الدعوى االمر 
الذي ال حيق له أن يكون وكياًل عن املدعي عليهام يف هذه الدعوى كونه كان وكياًل هو وأرسة مكتبه 
يف تنفيذ البيع املشــار اليه الن يف ذلك خمالفة للقانون املادة التاسعه فقرة 3 من القانون رقم 3 لسنة 
1999 بشــأن تنظيم مهنة املحاماة وان نص املادة 27 من نفس القانون الفقرة الثالثة/ د وقد ورد 
فيها »ال جيوز للمحامي ان يقبل الوكالة يف احلاالت التاليه ضد جهة سبق أن اطلعته عل مستنداهتا 
الثبوتيه ووجه دفاعه مقابل اتعاب اســتوفاها منها سلفا وغني عن القول بأن املحامي/ )ص-ط( 

اطلع بشكل كامل....................«.
وإننا نجد أن حمكمة أول درجة قررت وبتاريخ 2004/6/17 رد طلب وكيل املدعي واإلنتقال   -
ايل رؤية الدعوى حســب االصول، ونجد أيضًا أن حمكمة اإلستئناف قد اغفلت معاجلة هذه 
املسأله عند نظرها الطعن باإلستئناف عيل احلكم الصادر عن حمكمة اول درجة موضوع الدعوى 
ومل يكن هذا الدفع من أسباب اإلستئناف وملا كان هذا الدفع يتعلق بالنظام العام واالمر الذي 
يعطــي املحكمة حق التصدي له حتي ولو مل يتم التمســك به كام هو احلال يف ملف الدعوى 
وحيث ان املحامــي/ )ص-ط( كان وكيال ببيع قطعة االرض موضوع الدعوى عن املدعي 
وباع قطعة االرض موضوع الدعوى فانه حيظر عليه قبول الوكالة عن املدعي عليها - املشرتي 
بموجب الوكالة الدورية التي نظمها هو نفســه واملدعــي عليه األول - الوكيل األول الذي 
قــام بدوره بتوكيل املحامي/ )ص-ط( ببيع قطعة االرض موضوع الدعوى ســندا ألحكام 
قانون املحامني النظاميــني النافذ وبذلك فإن املحامي/ )ص- ط( للمدعي عليهام بالدعوى 
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موضوع البحث يكــون متثيل غري قانوين وبالتايل فإن الالئحه اجلوابيه املقدمه منه عن املدعي 
عليها تكون مقدمه ممن ال يملك احلــق يف تقديمها وابطال كافة اإلجراءات يف هذه الدعوى 
من خالل اإلجراءات والقرار املطعون فيه، وســندا ملا تقدم بيانه وبمعزل عن اسباب الطعن 
تقرر قبول الطعن موضوعا والغاء احلكم الطعني واعادة االوراق ملرجعها للســري يف الدعوى 

عيل ضوء ما بيناه من قبل.

ويستدل هنا أن املوكل/ سامل - املدعي عليه األول كان قد باع يف الربازيل ايل نايفه - املدعي عليها   -
الثانيه- وقام بتوكيل املحامي )ص-أ( من أجل التنازل ايل املشرتية نايفه بتاريخ 1996/1/5 أي 
بعد تاريخ البيع بحوايل ســبعة اشهر وعليه ترى املحكمة ان هذا الدفع غري وارد وقررت رد طلب 

وكيل املدعي ونظر موضوع الدعوى حسب القانون. )احلكم ص 4)

تقدير احلكم: قام هذا احلكم عيل قصور يف تفســري القانون خمالفًا ما اســتقرت عليه املحكمة   
ذاهتا يف تفسريه من ناحية، وعيل خطأ يف تطبيق القانون إقرتن بفساد يف االستدالل الذي تنعاه 

املحكمة أحيانًا عيل قضاة املوضوع من ناحية أخرى.

أوالً: القصور يف تفسري القانون وخمالفة ما استقرت عليه حمكمة النقض ذاهتا يف تفسريه:
ينظم املرشع اخلصومه القضائيه كوسيله لتطبيق القانون عيل املنازعات وتتحقق هذه الغايه باحرتام   -
األحكام التي يصدرها القضاة (1) ويعرتف املرشع لألحكام بحجية يطلق عليها حجية الشئ املحكوم 

فيه، ومضمون هذه احلجية أن احلكم متي صدر من املحكمة فإنه يتمتع بتوافر رشطني.

عاداًل: أي أنه طبق القانون يف احلالة املطروحه.  .1
صحيًحا: أي أنه يوافق النموذج القانوين للحكم بمعني اتبعت فيه إجراءات صحيحه  .2

فــإذا صدر احلكم فال جيوز للمحكمة التي اصدرته او ملحكمة اخرى ان تعاود النظر يف نفس   -
النزاع )وحده اخلصوم - السبب - املحل( وال ان تعدل احلكم او تلغيه، ذلك ان تأبيد املنازعات 
يرتتب عليها عدم اســتقرار املراكز القانونيه (2) باالضافه ايل أن السامح بالفصل من جديد فيام 

تم الفصل فيه يعرض أحكام املحاكم للتناقض وضياع هيبة األحكام.

عىل ان هذه احلجية التي تثبت حلكم سواء يف عدالة احلكم )الناحية املوضوعية( أو يف صحته   -
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)الناحية اإلجرائيه( ال تثبت للحكم بمجرد صدوره (3) فهي ليســت حجية دائمة ذلك أنه إذا 
كان مــن مصلحة املجتمع ثبات احلقوق واحرتام األحــكام التي يصدرها القضاه فيجب أال 

ننيس أن القايض واحد من البرش يصيب وخيطئ. 

واخلالصــة: أنه ال جيوز التمســك ببطالن احلكم اال بطريق الطعــن يف األحكام التي نظمها   
القانــون، فإذا تم الطعن عيل احلكم يف املواعيد املحددة للطعن، أو كان احلكم ال جيوز الطعن 

فيه، او بانقضاء مواعيد الطعن ترتب عيل هذا تصحيح البطالن الذي يعيب احلكم.

ومن املسلم به أن احلجية التي قررها القانون للحكم مل تتقرر لصالح اخلصوم كدليل أو كقرينة   -
إثبات قاطع، وإنام هي مقررة للصالح العام والذي326 يوجب احرتام األحكام القضائيه ووضع 
حد للمنازعات حتي تستقر احلقوق وبذلك فقد سلم الفقه احلديث ان حجية الشئ املحكوم 

فيه تتعلق بالنظام العام.

وبناء عيل ما تقدم  إذا صدر حكم وطعن فيه بغري طرق الطعن التي نص عليها القانون أو أقام أحد   
اخلصوم دعوى أصليه بالبطالن (1)، فإن عيل املحكمة ان تقيض بعدم قبول الطعن 

وقــد نصت املادة 2/101 من قانون اإلثبات املرصي عيل: »وتقيض املحكمة هبذه احلجية من   
تلقاء نفسها«.

وأكدت نفس املعنى املادة 111 من قانون املرافعات املرصي، والتي تنص عىل أن:  -

»الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقيض به املحكمة من تلقاء نفسها«.  

وبذلك فإن حجية الشئ املحكوم فيه من النظام العام، واجدر باالحرتام ملا يرتتب عىل إهدارها   -
من تأبيد املنازعات وعدم استقرار احلقوق ألصحاهبا ويطابق هذا احلكم نص املادة 249 من 

قانون املرافعات املرصي (2).

وقد جرى حكم اإلدارية العليا يف مرص عىل: »وحيث ان قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية    

1. د. فتحي وايل - نظرية البطالن يف قانون املرافعات - الطبعه الثانيه - دار النهضه العربية سنه 1997 بند   326
391 ص732

2. د. امحد السيد صاوي - الرشوط املوضوعية للدفع بحجية الشئ املحكوم فيه ص 1971 - دار  النهضه      
العربية - ص1 - املقدمه

3. د. فتحي وايل - مرجع سابق - بند 391 - ص 733     
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يف املــادة 101 ينص عيل ان..... ومؤدي هذا النص وعيل ما جري به قضاء هذه املحكمة هو 
تعلق حجية األمر املقيض بالنظام العام لذلك تقيض به املحكمة من تلقاء نفســها اســتهدافا 
ايل حسن ســري العدالة واتقاء لتأبيد املنازعات او إطالة أمدها وضامنا لالستقرار االقتصادي 

واالجتامعي وهي غايات أوثق ما تكون صلة بالنظام العام«.

كام جري قضاءها عيل ان احلكم الصادر من املحكمة اإلدارية العليا بالفصل يف الطعن املطروح   -
عليها سواء حسم النزاع برمته او يف شق منه او يف مسألة قانونيه او واقعية متعلقه هبا هو حكم 
قطعي حيوز حجية الشــئ املحكوم فيه كقرينه قانونيــه جازمة بصحة ما قيض به كام انه حكم 
بــات ال يقبل الطعن327 عليه بأي طريق من طرق الطعن فيتعني االلتزام به ويمنع املحاجه فيه 

صدعا بحجيته القاطعة ونزوال عيل قوته الباته«. (1)

نطاق قاعدة عدم جواز التمسك ببطالن احلكم بغري طرق الطعن:
 إن قاعدة عدم جواز التمسك ببطالن احلكم بغري طرق الطعن ليست قاعدة مطلقة ويرد عليها قيدان:

األول: فالقاعدة ال ترسي اال عيل األحكام التي حتوز حجية الشــئ املحكوم فيه واحلجية   -
ال تثبت إال ألعامل احلاميه القضائيه التي تفصل يف الدعاوى املقامه أمام القضاه. (2)

الثاين: يتعلق بالعيوب اجلسيمه التي تصيب احلكم والتي هتدر الضامنات القانونيه بدرجة   -
تطغي عيل احرتام قاعدة احلجية.

وهيمنا دراسة القيد الثاين بشئ من التفصيل كااليت:

نطاق القاعدة من حيث العيوب.
عدم رسيان القاعدة عيل كل عيوب احلكم.  .1

إذا كان إعطاء حجية الشــئ املحكوم فيه ألحكام القضاء هيدف ايل  احرتام األحكام وايل   -
وضع حد للمنازعات وايل استقرار احلقوق. فإذا ترتب عيل ذلك تصحيح مجيع العيوب 

1. د/فتحي وايل - مرجع سابق - بند 392 ص 740  327
"للخصوم ان يطعنوا امام حمكمة النقض يف أي  249 من قانون املرافعات املرصي عيل انه  2.  نص املادة   
حكم انتهائي - ايا كانت   املحكمة التي اصدرته فصل يف نزاع خالف حلكم اخر سبق ان صدر بني اخلصوم 

انفسهم وحاز قوة االمر املقيض فيه".
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التي تشوب األحكام إذا كانت تقبل الطعن بالطرق القانونيه او إذا انقضت مواعيد الطعن 
فيه، فإن مصلحة املجتمع تأيب ان يوصف احلكم الذي يشوبه عيب من اجلسامه بحيث ان 
اعطاءه احلجية ال يؤدي ايل النتيجة املرجوة من احرتام األحكام واستقرار احلقوق ولذلك 
فمن املسلم به ان هناك عيوبا إذا شابت احلكم منعته ان حيوز حجية االمر املقيض ويمكن 

الطعن عليه دائام. (3)

ويســتوي يف هذا ان يكون احلكم قابال للطعن فيه، ام انه ال يقبل الطعن فيه بأي طريق كام هو   
احلال بالنسبة ألحكام حمكمة النقض328.

وجيب ان يكون العيب الذي اصاب احلكم جسيام بحيث جيب اال يعطي فيها احلكم حجية   -
الشئ املحكوم فيه وال يكون النقضاء مواعيد الطعن اثر يف تصحيح العيب، ويعترب العيب 
كذلك إذا كان عنرصا أساســيا من عنارص احلكــم بحيث إذا ختلف هذا العنرص ال حيوز 

احلكم حجيته.(1)

وجيب ان يكون املعيار بالنظر ايل وظيفة احلكم، فاحلكم يرمي ايل حتقيق وظيفه معينة هي تطبيق   -
القانون يف حالة معينه عيل نحو حيســم به النزاع وتستقر به احلقوق استقرارا حيرتمه الناس كام 
حيرتمون القانون فإذا شــاب احلكم عيب من العيوب يمنعه من حتقيق هذه الوظيفه فال يأخذ 

اية حجية الهنا ستؤدي ايل نتيجة عكسية.

فإذا شاب احلكم عيبا من العيوب التاليه فال تكون له احلجية الشكليه أي يمكن الطعن فيه:  -

أواًل: صدور احلكم من هيئة خولف فيها التكوين العددي:
إذا صــدر احلكم من هيئة او حمكمة خولف فيها التكوين العددي، فإذا تطلب القانون صدور   -
احلكم من مخســة قضاة وصدر احلكم من هيئة مكونه مــن اربعة او من ثالثة فإن هذا احلكم 
يكون قد صدر ممن ال يملك إصداره وخالف إحدى الضامنات األساسية وجيب أال يكون له 

أية حجية. (2)

1. الطعن رقم 1393 لسنة 53ق ادارية عليا - جلسة 2013/3/23  328
2.  د/ فتحي وايل - مرجع سابق - بند 406 ص 773  

3.  ملرجع السابق - بند424 ص 785  
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وقد نصت املادة 29 من قانون تشكيل املحاكم النظاميه رقم 5 لسنة 2001 عيل أن: »تنعقد   
حمكمة النقض برئاسة رئيس املحكمة العليا وأربعة قضاة وعند غياب الرئيس يرأسها اقدم 

نوابه، فالقايض االقدم يف اهليئة«. 
واملالحظ يف احلكم حمل الطعن أن اهليئة التي اصدرت احلكم يدخل يف تشكيلها القايض   
)ط- أ( وقد شــارك يف إصدار احلكم املطعون فيه. وطبقا لنص املادة 241 من قانون 
اصول املحاكامت املدنيه والتجارية رقم )2( لســنة 2001  بقوهلا: »جيب أال يكون بني 
أعضاء املحكمة التي أحيلت اليها الدعوى أحد القضاة الذي شاركوا يف إصدار احلكم 

املطعون فيه«.329
وبذلك فإن تشــكيل املحكمة بالنظر ايل النص سالف ذكر يكون عدد القضاة يف تشكيل   -

اهليئة أربعة وليس مخسة قضاة.
وقد قضت حمكمة النقض املرصيــة: »ويعترب معدوما احلكم الصادر من قاضني بداًل من   
ثالثــة برشط أن يكون احلكم قد صدر بالفعل منهــام دون الثالثه فإذا ورد خطأ مادي يف 
ديباجــة احلكم بصدد عدد أعضاء املحكمة فإنه ال يؤثر يف صحته ما دام قد ورد يف حمرض 

اجللسة أن الذي أصدره هم القضاة الثالثة املذكورة أسامئهم يف املحرض«. 

ثانيًا: احلكم الصادر من قايض غري صالح لنظر الدعوى:
هناك عدة أســباب لعدم صالحية القايض إذا توافر احدها عند نظر دعوى معينه كان   -
القــايض غري صالح للنظر فيها، وإذا صدر حكم فيها ولو باتفاق اخلصوم يكون حكاًم 
باطاًل ويكون االمر كذلك حتي ولو مل يتمسك أحد اخلصوم برد القايض من نظر الدعوى 
قبل إصداره احلكم وذلك ألن ســبب عدم الصالحية  من الوضوح لدى القايض وال 
خيفي عليه ويغلب معه التأثري يف حياد القايض.(1) وجيمع أسباب عدم صالحية القايض 
معني واحد هو أهنا مما تضعف له النفس يف األعم األغلب وأهنا أسباب معلومة للقايض 

ويبعد أن جيهلها (2).

1. د. فتحي وايل - مرجع سابق - بند 415 ص 787  329
2. د. فتحي وايل - مرجع سابق - بند 418 ص 790  
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وقد نصت املادة 141 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي   
نصت عىل أن: »1 - جيب عيل القايض ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو مل يطلب رده احد اخلصوم 

إذا توافرت إحدى احلاالت االتيه:

1.  إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضيا او خبريًا او حمكاًم او وسيطًا.
يقع باطاًل كل قرار او حكم أصدره القايض يف إحدى احلاالت املتقدمة.  .2

ونفــس النص يف القانون املرصي حيث نصت املادة 146 مــن قانون املرافعات رقم 13   
لســنة 1968 عىل أن: يكون القايض غري صالح لنظر الدعوى ممنوعا من ســامعها ولو مل 
يرده احد اخلصوم يف االحوال االتيه: 1 -............. 5 -إذا كان قد أفتي او ترافع عن 
احد اخلصوم يف الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشــتغاله بالقضاء أ كان قد سبق 

له نظرها قاضيًا او خبريًا أو حمكاًم أو كان قد أدي شهادة فيها«.330
وأردفــت املادة 147 قوهلا »يقع باطاًل عمل القايض أو قضاؤه يف األحوال املتقدمه الذكر   

ولو تم باتفاق اخلصوم«.
وإذا وقــع هذا البطالن يف حكم صدر من حمكمة النقض جــاز للخصم ان يطلب منها الغاء   -

احلكم واعادة نظر الطعن امام دائرة اخرى«.

ويســتفاد من احلكم حمل التعليق ان القايض )ط - أ( يكون غري صالح لالشرتاك يف نظر الدعوى   -
امام حمكمة النقض يف النقض املدين رقم 2014/315 وكان جيب عليه ان يتنحي عن نظر النقض 
الســالف الذكر لكونه قد ســبق له إصدار حكم يف الدعوى امام حمكمة املوضوع )بداية رام اهلل( 
وبالتايل يقع قضائه باطال باشرتاكه يف اهليئة التي اصدرت حكم حمكمة النقض رقم 2014/315.

كذلك فإن صدور حكم حمكمة النقض الســالف اإلشارة اليه خيالف رصاحة املادة 241 من   -
قانون أصول املحاكامت املدنيه والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت عيل:

» جيب أال يكون من بني أعضاء املحكمة التي احيلت إليها الدعوى احد القضاة الذين شاركوا   
يف إصدار احلكم املطعون فيه«.

1.  طعن النقض رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/3/9  330
2.  د/ رمزي سيف - بند 5 ص 73. د/ فتحي وايل - مرجع سابق - بند 429 ص 729 .  

3.  د/ امحد مليجي - التعليق عيل قانون املرافعات - اجلزء الثالث - دار العدالة - بند 906 ص 547  
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ومثل هذا احلكم باطال بطالنا ال يقبل التصحيح، وال حيوز أية حجية (1).  -

وقضــت كذلك حمكمــة التميز األردنية ببطــالن احلكم لكون أحد القضاة قد ســبق له   -
االســرتاك يف نظر الدعوى يف املرحلة اإلســتئنافيه وفقا ألحكام املادة 6/132 من قانون 
اصــول املحاكامت واملادة 133 التي تعدد احلاالت التــي يمتنع عيل القايض القضاء فيها 

ويقع قضاؤه فيها باطال (2).

ونجــد ان رشط عدم الصالحيــة قد توافر يف احد القضاة الذي تــرأس حمكمة بداية رام اهلل   -
كمحكمة موضوع ثم شارك يف اهليئة املشكله لنظر الطعن بالنقض وصدر احلكم تبعا لذلك، 
وبذلك فان احلكم الصادر هبذا التشــكيل الزمه البطــالن الذي ال جيوز تصحيحه وال جيوز 
أن يمنع هذا احلكم الصادر طبقا هلذا التشــكيل اية حجية تتنافر مع مبادئ القانون ونصوصه 

الرصحية وتطبيقه يف القانون املقارن.331

ويتفق هذا التفسري مع ما استقرت عليه حمكمة النقض ذاهتا يف بطالن حضور املحامي  بوكالة   -
سبق له االشرتاك يف عقد البيع بالرغم من صدور قرار بالرد عيل هذا الدفع أمام حمكمة املوضوع 
طبقًا لنص املادة 3/9 من القانون رقم 3 لســنة 1999 بشــأن تنظيم مهنة املحاماة حيث ورد 
نــص املادة 27 من نفس القانون فقرة 3 أنــه:«ال جيوز للمحامي أن يقبل الوكالة يف احلاالت 
التالية ضد جهة ســبق وان أطلعته عىل مستنداهتا لثبوته ووجه دفاعه مقابل أتعاب استوفاها 

منها سلفا«.

وال يستقيم ما قضت به حمكمة النقض بالنسبة للمحامي املوكل يف الدعوى عن القايض الذي   -
حكم فيها إذا اجتهت ايل تفسري مغاير لقضائها برفض الطلبني رقمي 20، 39 /2017 املقدم 
اليها بشأن بطالن احلكم رقم 2014/315 وإعادة نظره امام دائرة كاملة التشكيل وال يوجد 

هبا قايض يتحقق فيه احد أسباب عدم الصالحية.

وكذلك لو أخذنا هبذا التفســري الضيق ملحكمة النقض، فإن قام ســبب من اسباب عدم   -

1. د. فتحي وايل - مرجع سابق - بند 429 ص 792  331
2. حمكمة التميز االردنية - القضية رقم 2014/1487 صادر بتاريخ 2015/6/18 وكذلك احلكم رقم   

2012/3108 متيز اردنية صادر بتاريخ 2013/6/2
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الصالحيــة لدى القــايض ومل يرده أي خصم يف الدعوى فهل يكــون ذلك تكأة هلروب 
القضاة من اسباب عدم الصالحية ونظر الدعاوي التي يمتنع عليهم نظرها فهذا الفرض 
سوف يقع كثريا إذا اعتمدت حمكمة النقض ذلك احلل. نظرا الن اسباب عدم الصالحية 

التي تقوم بالقايض يعلمها القايض يقينا وقد ال يعلمها املتقايض غالبا.

ثانيًا: اخلطأ يف تطبيق القانون اقرتن بفساد يف االستدالل:
أسســت حمكمة النقض قضاءها يف الطلب رقم 39 لسنه 2017 بوجوب رد الطلب - ويعني 
ذلك رفض الطلب املقدم للمحكمة بابطال احلكم واعادة نظره امام دائرة اخري بمحكمة النقض، 
وذلك الن احلكم املشــوب بعيب البطالن خيضع للطعن وفقا لألحكام الناظمة له وإذا تعذر ذلك 
صار باتا طبقا ملا ذهب اليه الفقه واالجتهاد وهذا ما ينســحب عيل احلكم الصادر رقم 315 لسنه 

2014 حمل الطلب املاثل.
وحيث أن املادة 141 من قانون نظام املحاكامت رقم 2 لسنة 2001 قد حددت يف الفقرة األوىل 
حاالت عدم صالحية القايض لنظــر النزاع، اعطت الفقرة الثانيه جزاء هذه املخالفه بقوهلا »يقع باطال 
كل قرار او حكم أصدره القايض يف إحدى احلاالت املتقدمة« وهذا اجلزاء بإيقاع البطالن للحكم الصادر 
باملخالفه للفقرة األوىل من نص املادة 141 جيب اعامله فهو جزاء شكيل منصوص عليه وال جيب إهدار 

اعامل النص بحجة أن األحكام هنائية وال جيوز الطعن عليها.
وأيضــًا فان تقديم طلب ملحكمة النقض يعيــد واليتها للنظر يف احلكم فإذا وجدت عيبا   -
جسيام طبقا لنص املادة 141 ، واملادة 29 من القانون رقم 5 لسنه 2001 بخصوص تنظيم 

املحاكم النظاميه.

وتقوم هذه االسباب عيل خطا يف تطبيق املادة 141 من قانون اصول املحاكامت وكذلك املادة   -
29 من قانون تشكيل املحاكم النظاميه.

وعىل فساد يف االستدالل اقرتن بخطأ اخر يف تطبيق املادتني السابقتني:  -

1.   اخلطأ يف تطبيق املادة 242 من قانون اصول املحاكامت:
أخطأت حمكمة النقض يف تطبيق نص املادة 242 من قانون اصول املحاكامت والتي   -
نصها جيــري كاآليت: »ال جيوز الطعن يف أحكام حمكمة النقض بأي طريقة من طرق 
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الطعن«، واغفلت كذلك النص الســابق له والذي يقيض بـ »جيب  اال يكون من بني 
اعضــاء املحكمة التي احيلت اليها الدعوى أحد القضاه الذين شــاركوا يف إصدار 

احلكم املطعون فيه«.
وبذلك فان حمكمة النقض مل تفرق بني طريق طعن كطريق العادة طرح النزاع برمته امام   -
هيئة مغايرة او درجة تقايض اعيل وبني تصحيح احلكم من اخلطأ اجلسيم الذي شابة لينحدر 
به ايل العدم ، فاحلكم موجود ماديا ولكنه الجيوز ان ينتج أي اثار النتفاء ذلك مع ضامنات 

التقايض وصدور احلكم حمققا العدالة بني االفراد. 
وحيــث ان وجهه نظر حمكمة النقض تؤدي ايل خمالفه القانون من حيث ضامنات احلكم،   -
وتطبيق اجلزاء الوارد يف الفقرة الثانية من املادة 141 ببطالن األحكام ، فمن حيث ضامنات 
األحكام كان صدور احلكم من قايض غري صالح للحكم يف الدعوي، او النزاع املطروح 
سيؤدي ايل إعطاء حجية ألحكام هؤالء القضاة الذين خالفوا نص تلك املادة وهم يعلمون 
جيدا ان أعامهلم  باطله او صادره يف غري نطاق اختصاصهم وبفوات مواعيد الطعن تتحصن 

تلك األعامل بغري ارادة اخلصوم والقانون.
وأيضًا فان غلق باب دعــوي البطالن األصلية يصحح البطالن املنصوص عليه يف   -
الفقرة الثانية من املــادة 141  والتي قررت ان يقع باطال كل قرار او حكم اصدرة 
القايض يف احدي احلاالت املتقدمة »وذلك ملجرد ان احلكم ال جيوز الطعن عليه او 

فاتت مواعيد الطعن«.
وبالتايل فإننا سوف نكون أمام حاالت صارخة ملخالفه القانون وأيدينا مغلولة ال نستطيع   -
ان نفعل شــيئا، بل ان نص املادة 141 السابق اإلشارة اليه سيكون منعدم الفائدة املرجوة 

منه عمال بالرغم من وجوده يف قانون املحاكامت. 
واعتربت حمكمة النقض ان تقديم طلب بتصحيح البطالن طريق طعن عيل حكم حمكمة   -
النقــض، ذلك ان الطعن يعيد طرح النزاع برمته أمام دائرة جديدة أما طلب تقرير بطالن 
احلكم الصادر من حمكمة النقض فانه يرمي ايل ازالة العيب الذي شــاب احلكم من نفس 
املحكمة، فلو ان القايض الذي شابة سبب من أسباب عدم الصالحية تنحي وتم انتداب 

عضو غريه ليتم تصحيح العيب الذي شاب احلكم.
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2. الفساد يف االستدالل:
اعتربت حمكمة النقض ان عدم رد القايض الذي شــابه سبب من اسباب عدم الصالحية   -
اثناء الطعن تفويتا من الطاعن او امهاال منه يف عدم التمســك به ، وتناســت اهليئة املوقرة 
مــا ورد يف صدر املادة 1/141 والتي جــاء فيها انه »جيب عيل القايض ان يمتنع عن نظر 

الدعوي ولو مل يطلب رده أحد اخلصوم«.
وبذلك فان القانون محل القايض تبعه التنحي عند نشوء حالة عدم صالحيته لنظر الدعوي   -
حتي ولو مل يطلب أحد اخلصوم ردة، فقد تنشا تلك احلالة دون ان يعلمها اخلصوم ولكن 

يعلمها القايض الذي ينظر املنازعه. 
ولو اغفلت حمكمة النقض باب دعوى البطالن االصليه لتلك األحكام التي خالف فيها القضاة   
القانــون ومل يتنحوا عن نظر الدعوى حتي صدر فيها حكم كان من شــأنه ذلك ضياع حقوق 

املتقاضني والتي اضريت دون خطأ من جانبهم ويف نفس الوقت متت مكافأة املخالف.
ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأنه:  

»ال ســبيل اىل إهدار األحكام بدعوى بطالن أصلية، وذلك تقديرا حلجية األحكام باعتبارها   
عنــوان احلقيقة يف ذاهتا وانه وان جاز اســتثناء من هذا االصل العــام يف بعض الصور القول 
بامكان رفع دعوى بطالن اصلية او الدفع بذلك، غري انه ال يتأيت اال عند جترد احلكم من اركانه 
األساســيه بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم وحيول دون 
اعتباره موجودا منذ صدوره فال يستنفد القايض بذلك سلطته وال يرتب احلكم   حجية االمر 
املقــيض وال يرد عليه التصحيح الن املعدوم ال يمكن رأب صدعه، اما إذا مل يتجرد احلكم من 
اركانه األساسيه بأن كان صادرا يف خصومه من حمكمة يف حدود واليتها القضائيه مكتوبا شأنه 
شأن أي ورقة من اوراق املرافعات فال سبيل الهداره بدعوى بطالن اصليه ولو كان غري جائز 

الطعن فيه او كان اخلصم املترضر منه قد استنفد طرق الطعن كافة«(1).
وقد شــاب حكم حمكمة النقض )حمل التعليق ( فسادا يف االستدالل النطوائها عيل عيب   -
يمس سالمة االستنباط ويتحقق ذلك الن املحكمة استندت ايل تفسري نص املادة 2/141 

»يقع باطال كل قرار او حكم اصدره القايض يف احدى احلاالت املتقدمة«.
بأن احلاالت التي نصت عليها املادة 1/141 يمكن تصحيحها وهذا خيالف الفقرة الثانية   
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والتي قررت بانه يقع باطال. واعتربت ان عدم الدفع بالبطالن اثناء نظر الدعوى يصحح ما 
بيناه من عيوب ومل تفرق بني احلكم الباطل الذي يمكن تصحيح البطالن فيه وبني احلكم 

املنعدم وهو الذي يشوبه عيب جسيم حيول دون وصفه بحجية األمر املقيض.332
فمحكمة النقض باحلكم برد الطلب قد وقعت يف خطأ مزدوج خطأ يف تفسري وتطبيق املادة   -
141 من قانون اصول املحاكامت املدنيه والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الفلسطيني، وخطأ 
يف تطبيق نص املادة 29 من قانون تشكيل املحاكم النظاميه رقم 5 لسنة 2001  فضاًل عن 

الفساد يف االستدالل عيل الوجه الذي قدمناه.

الطعن رقم 4008 - لسنة 62ق - تاريخ اجللسة 1999/2/25 - مكتب فني 50 - رقم اجلزء 1 - موسوعة   332
قوانني الرشق.
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احلكم الصادر عن حمكمة النقض رقم 2014/46
»اإللتزامات الناشئة عن وكالة املحامي اخلاصة«
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إبداء الرأي يف منازعه قضائية حول أتعاب املحاماة  واحلكم الصادر فيها برقم  
652 لسنة 2010 والصادر من حمكمة صلح خان يونس  واملستأنف حكمها 

برقم 18 لسنة 2013 أمام حمكمة اإلستئناف و الذي نظر باملحكمة العليا بغزة 
برقم 46 لسنة 2014  نقض.

تعليق املحامي حممد عديل/ مرص

األوراق و املستندات املرفقة باالستشارة:
عريضة االدعاء.  .1

مذكرات رد اخلصوم عىل بعضهم البعض.  .2
األحكام الصادرة باملوضوع وصوال إىل املحكمة العليا )النقض(.  .3

الرأي:
يف ضوء كافة األوراق املرسلة طي االستشارة و التحقيقات التي قراناها و املمنا بام جاء هبا كليًا 

و بحث أقوال الشهود وإنزال مواد القانون نرى األيت: يف نقطتني هامتني:  

النقطة األوىل: 
أواًل: عدم احقية الطالب فيام طلب من اداء 5000 دينار أردين مقابل أتعاب املحاماة تأسيسًا عىل:

نكوله عن العمل املكلف به وعدم أداء أي طريق للوصول إىل احلق املتفق عىل اإلتيان به بل   .1
جعل من موكلته شخص سهل للجهة املتنازع معها القضاء عليه و إرهابه، خصوصًا و أنه 
مل يتفق عىل حتقيق النتائج فقط بل اتفق عىل حتقيق النتائج من خالل جهده الشخيص و مع 
كامل التوقري الالزم للزمالة فمن خالل شهادة الشهود و أقول املدعي شخصيًا بعرائضه و 
مذكراته و ردود وكالئه ثابت انه ترك القضية و سافر إىل مرص منقطعا عن املتابعة اللصيقة 

للموضوع و ممارسة دوره كمحامي يتابع كل اإلجراءات عن كثب. 
حول ما أثاره الزميل طالب األتعاب من انطباق املادة املاد20 من القانون رقم 3 لسنة 1999   .2
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واملنظــم لقانون املحاماة حول حقه يف اختيار الطريق الذي يســلك للدفاع فانه قوله مردود 
عليه أن يســلك طريقا أو يبذل جهدًا ال أن يرتك األمر و البلد بأكملها ألي ســبب أخر مهام 

كان ثم يطالب بأتعابه عند حتقق النتائج بناءا عىل اجلهد و املجهود الشخيص للموكلة.
مل تكــن املحاماة يومًا مهنة الراحة واملتابعة عن بعد بل هي مهنة املثابرة و املتابعة اللصيقة   .3
املبارشة كام أهنا مل و لن تكون يومًا وسيلة لالستيالء عىل أموال املوكلني دون وجه حق بل 

هي وسيلة مرشوعة وعادلة لإلتيان هلم بحقوقهم سواء كانت مادية أو معنوية. 
خلو أوراق الدعوة من اســتيفاء املحامي طالب األتعاب ألداءه أي مستحقات حكومية   .4
او أمريية يريد اســتقضائها فقد خلت أوراقه من أي مســتند يفيد قيامه بسداد أية رسوم 
قضائية أو إدارية بل حتى أنه مل يذهب جللسات التفاوض إال مرتني أو ثالثة و مل يكن من 
بينهم اجللسات املؤثرة و املنهية للنزاع حسب شهادة الشاهد الذي يعمل بالداخلية وكان 

مسؤواًل عن تسوية النزاع مع املوكلة.
كام نرى وجوب مســاءلته تأديبيًا للتقصري املنســوب إليه، والثابت يقينًا يف حقه من تركه   
ألعــامل قبل و كالتها و الســفر وعدم املتابعة، بل والعلم بالتطــورات من موكله )اخلطأ 
اجلسيم( من تركه ملوكلته وإهيامها بأنه يتابع دعواها من عىل االنرتنت، حتى لو كان فهذا 
ال يفي بطبيعة عمل املحامي و اجلهد الشاق املعروف عن مبارشة مسؤولية املحامي ألعامل 

الوكالة املمنوحة له من املوكلني.

النقطة الثانية: 
دفع املحامي بأن العقد رشيعة املتعاقدين:

حيث متسك املدعى يف استئنافه بأن العقد رشيعة املتعاقدين وأن ما قدمه من اتفاق سند دعواه 
هــو عقد مكتمل األركان ال جيوز ألحد تعديله، ومــن املعروف أن العقود ما هي إال طرفني لكل 

منهام حقوق وواجبات إذا قدمت احلقوق وجب أداء الواجبات إىل أصحاهبا. 
وملا كان اإلقرار املحرر وحســبام قرر املدعي املحامي بشخصه ووكيله احلارض عنه كان بصدد 
أمر حمدد، وعدم تكبيد املدعى عليها موكلته بثمة تكاليف كبرية أو عدم إرهاقها بالتحرك واحلضور 

واملناقشات وجلسات التفاوض.
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مقابل ذلك يستحق املحامي أتعابه املتفق عليها بداءة  وحيث انه ثابت من كل أوراق الدعوى 
بام ال يدع جمااًل للشك شبهة ختيل املحامي عن موكلته والتقصري يف مبارشة املهام املوكلة إليه، وبالتايل 
فقد قرص ونسف ما عليه من التزام، وبالتايل ال يستحق له أي حقوق لدى موكلته، حيث إن التعاقد 

عالقة متزنة تأدية عمل وجهد مقابل أتعاب إذا وجدت األوىل استحقت الثانية.

القوانني واألحكام القضائية املؤيدة للرأي:

املادة )20( من القانون رقم 3 لسنة 1999 واخلاص بتنظيم مهنة املحاماة بفلسطني
وفقًا ألحكام القانون يتمتع املحامي باحلقوق واالمتيازات التالية: أ- اختيار األســلوب الذي 
يراه مناســبًا يف دفاعه عن موكله وال يكون مســؤواًل عام يورده يف استشاراته أو مرافعاته كتابة أو 
شــفاهة مما يستلزمه حق الدفاع أو االستشارة. ب- ال جيوز توقيفه أو تعقبه ألي عمل قام به تأدية 
لواجباته املهنية. ج- أن تقدم له التسهيالت الالزمة للقيام بواجباته املهنية لدى اجلهات احلكومية 
وغري احلكومية كافة وأن يعامل بام يليق برشف وآداب املهنة. د- حيظر تفتيش املحامي أثناء املحاكمة 
وال يفتش مكتبه إال بحضور النقيب أو من يمثله. ه- أن خيطر جملس النقابة قبل الرشوع يف التحقيق 
مع حمام بأي شــكوى ضده. و- يف حالة اجلرم املشــهود )التلبس( يبلغ النقيب أو من ينوب عنه 
خالل مدة أقصاها أربع وعرشون ســاعة بام تم من إجراءات. ز- للنقيب أو من ينتدبه أن حيرض 
مراحل التحقيق مجيعها. -2 جيوز إنشــاء رشكات مدنية بني املحامني يف مكتب واحد ملامرسة مهنة 
املحاماة، عىل أن تشــعر النقابة خطيًا بقيام الرشكة خالل مدة ال تزيد عىل ثالثني يومًا مكن تاريخ 
تكوينها أو من تاريخ انضامم حمام جديد إليها وينطبق ذلك يف إشــعار النقابة عىل قيام تعاون بدون 
رشاكــة بني حماميني اثنني أو أكثر يف مكتب واحد. 3 - يعترب مكتب املحامي موطنًا له وللمتدربني 
يف مكتبه لغايات تبليغ القرارات واألوراق الصادرة عن النقابة أو املتعلقة باملهنة باستثناء األوراق 

والقرارات اخلاصة بمجالس التأديب حيث يكون تبليغها شخصيًا.

املادة )21( من القانون رقم 3 لسنة 1999 واخلاص بتنظيم مهنة املحاماة بفلسطني
للمحامي احلق يف تقايض بدل أتعاب عام يقوم به من أعامل ضمن نطاق مهنته، كام له احلق يف استيفاء 
أية مرصوفات قضائية حتملها يف سبيل القضية التي كان وكياًل فيها رشيطة أن تكون مؤيدة باملستندات.
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املادة )22( من القانون رقم 3 لسنة 1999 واخلاص بتنظيم مهنة املحاماة بفلسطني
  عند وجود اتفاق عىل األتعاب بني املحامي واملوكل جيوز للمحامي ما ييل: 1 - أن يستويف ما 
يعادل ما يســتحقه من املبالغ املحصلة حلساب موكله وذلك يف حال ختلف املوكل عن تسديدها. 
2 - حجز األوراق واملستندات املتعلقة بموكله حلني استيفاء حقه يف األتعاب املتفق عليها رشيطة 
إال يؤثــر ذلك عىل أي ميعاد حمدد الختاذ إجراء قانوين يرتتب عىل عدم مراعاته ســقوط احلق فيه. 
3 - يسقط حق املوكل يف مطالبة حماميه برد األوراق واملستندات واحلقوق املرتتبة عىل عقد الوكالة 

بميض مخس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه املدة باملطالبة هبا بكتاب موىص عليه.
املادة )26( من القانون رقم 3 لسنة 1999 واخلاص بتنظيم مهنة املحاماة بفلسطني   

جيــب عىل املحامي ما ييل: 1 - أن يكون له مكتب الئق مكرس ألعامل املحاماة. -2 أن يتقيد 
يف سلوكه بمبادئ الرشف واالستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي فرضها عليه هذا 
القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها. 3 - أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخالص وهو 
مســؤول يف حالة جتاوزه حدود الوكالة أو خطأه اجلسيم. 4 - أن يظهر خالل رؤية الدعوى أمام 
املحكمــة بالرداء اخلاص الذي يعينه النظــام الداخيل. 5 - أال يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد 
املجلس قبل إجازته من قبل املجلس. 6 - أن يشــعر النقابة خطيًا بأسامء املؤسسات أو الرشكات 
أو الفروع أو الوكاالت التي عني وكياًل عامًا أو مستشــارًا قانونيًا هلا وذلك خالل مدة ال تزيد عىل 

ثالثني يومًا من تاريخ تعيينه.

مادة )147( من القانون املدين الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012 
العقد رشيعة املتعاقدين، ال جيوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفني، أو لألسباب التي يقررها القانون.

مادة )148( من القانون املدين الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012
جيب تنفيذ العقد طبقًا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.   .1

ال يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا   .2
للقانون والعرف وطبيعة الترصف.

يف العقود املعدة عىل نامذج لتوحيد تنظيم عالقات تعاقدية تقدم الرشوط املضافة إىل تلك    .3
النامذج عىل الرشوط األصلية ولو مل تشطب هذه األخرية.
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مادة )149( من القانون املدين الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012
إذا كانت االلتزامات املتقابلة يف العقود امللزمة للجانبني مستحقة الوفاء، جاز لكل من املتعاقدين أن    

يمتنع عن تنفيذ التزامه، ما دام املتعاقد اآلخر ممتنعًا عن تنفيذ التزامه املقابل.

قضاء النقض  
إن تقدير ما يستحقه املحامي من أجر بنسبة ما قام به من عمل من سلطة حمكمة املوضوع 

)نقض جلسة 1985/2/17 طعن رقم 1179 لسنة 51 ق(
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بحث ومناقشة املبادئ القانونية التي تضمنها قرار حمكمة النقض الفلسطينية 
رقم 2014/46

املحامي هشام حممد رشيف/ األردن

متهيد
يعترب مبدأ ســلطان اإلرادة من أقدم املبادئ التي يقوم عليهــا التعاقد بني بني البرش منذ أقدم 
العصــور، وقد تناولته الترشيعات كافة ما بني مد وجزر، وبنيت عىل أساســه آراء فقهية ال حرص 
هلــا، وهو املبدأ الذي حيكم العقود التي يربمها اجلميع فيام بينهم، ومن هذا املبدأ متخضت القاعدة 
القانونية التي مفادها أن »العقد رشيعة املتعاقدين«، فاملتعاقدان بابرامهم لعقدهم وضعوا لنفســم 
القواعد واالسس التي يرغبون بأن حيكموا هبا عالقتهم العقدية كام يريدون إال ما كان منها خمالفًا 

للترشيع او النظام العام واآلداب العامة.
وقد نصت املادة )90( من القانون املدين األردين عىل أنه »ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإلجياب 

بالقبول .....«
وجاء يف املادة )103( من جملة األحكام العدلية: »العقد: التزام املتعاقدين وتعهدمها امرًا وهو 

عبارة عن ارتباط اإلجياب بالقبول« 
ويف عرصنا هذا وحيث اتســعت رقعة التداول والتعامل بني الناس، وكثرت اخلالفات حول 
تطبيق العقد وكيفية حل النزاعات الناشــئة عنه، فقد زاد حــرص اجلميع عىل توثيق ما ينبثق عن 
ارادهتم من أحكام مسبقا وقبل الرشوع يف تنفيذ أو أداء العمل أو الدين املتفق عليه وهذا ما ينطبق 

عىل العقد املربم بني املحامي وموكله.

وجتدر االشارة هنا اىل ما ييل:
إن العقد الذي يتم إبرامه بني املوكل واملحامي هو عقد ملزم جلانبني وجيب عىل كل طرف   .1

فيه أن يؤدي ما التزم به يف العقد جتاه اآلخر.
إن سلطان االرادة هو الذي حيكم العقد ما بني املحامي واملوكل، فاملوكل يطلب من املحامي   .2

التوكل يف القضية والسري هبا وذلك مقابل أتعاب متفق عليها أيضًا.



202

أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

إن هذا العقــد الذي حيدد من ضمن ما حيدده مقداراالتعاب التي جيب أن يدفعها املوكل   .3
للمحامي الوكيل حمكوم بنص قانــوين يف قانون نقابة املحامني هو نص املادة 46 والذي 
يفيد بأنه: »يتقاض املحامي أتعابه وفــق العقد املعقود بينه وبني املوكل عىل أن ال يتجاوز 
بدل هذه االتعاب 25 % من القيمة احلقيقية للمتنازع عليه اال يف أحوال استثنائية يعود امر 

تقديرها اىل جملس النقابة«.
إن التزام املحامي بشــكل عام جتاه موكله هو التزام ببــذل العناية املطلوبة متبعا يف ذلك   .4
األســس الفنية والعلمية وليس حتقيق نتيجة إال يف حــاالت ضيقة وحمصورة أو إذا نص 

االتفاق عىل خالف ذلك.
إن التزام كل طرف يف العقد امللزم جلانبني متوقف عىل رضا الطرف االخر بالقيام بام سيمليه   .5
عليه العقد ويف هذا القرار الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية رقم 2014/46 يتضح 
لنا أن العقد املربم بني الطاعن واملطعون ضدها هو عقد شفوي مربم فيام بني الطرفني، وقد 

وثقت املدعى عليها ذلك بموجب سند إقرار وتعهد.  
وباطالعنا أيضًا عىل القرار رقم 2014/46 الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية يتبني لنا أن 
الوقائع التي اســتندت اليها املحكمة يف إصدار القرار تتمثل يف أن املدعى عليها قد قامت بتوكيل 
املدعــي يف قضية تطالب من خالهلا وزارة الداخلية بالتعويض، وقد اتفقت مع املدعي عىل مقدار 
االتعاب التي طلبها لقاء توكله يف هذه القضية وهي مبلغ )10000( عرشة االف دينار، تدفع بواقع 
دفعتني دفعة أوىل مقدارها )5000( وقد اســتلمها املدعي، ودفعة أخرى متنعت املدعى عليها عن 
دفعها، ومقدارها أيضًا )5000( دينار، وقد وقعت عىل نفســها تعهدا بدفعها عند االستحقاق ومل 

تفعل، فتقدم املدعي بدعواه للمحكمة املختصة لتحصيل حقه.
إن الدفعة الثانية ومقدارها )5000( دينار مستحقة االداء وحمددة املقدار وقد استحق الرشط 
التي كانت متوقفة عليه وهو رشط )متكن الطاعن من تســوية اخلالف مع وزارة الداخلية(، وعىل 
ذلك فإن التــزام املحامي يف هذه احلالة هو التزام بتحقيق نتيجــة وهو الرشط الذي يتوقف عليه 

استحقاقه ملبلغ الدفعة الثانية من األتعاب وهو )5000( دينار. 
وجتدر االشــارة اىل أن البينة الرئيسية واملقدمة يف هذه الدعوى هي سند اإلقرار والتعهد الذي 
تعهدت به املدعى عليها، وبتمحيص هذا الســند نجد أن هذا الســند يتضمن رشطًا الستحقاقه 
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وهو - حســب ما ورد يف الســند - انتهاء القضية املتعلقة بجمعية املستقبل أي حتقيق غاية حمددة، 
ويف هذه احلالة جيــب عىل املحامي أن يقوم بإهناء القضية موضوع االتفاق حتى يســتحق الدفعة 

الثانية من االتعاب.   
وعىل ذلك ولغايات التوصل اىل حتليل للقرار أعاله  فيجب علينا أن نبحث يف االمور التالية:

الوقائع وكيفية قيام االلتزام يف ذمة املدعى عليها.  .1
املبادئ التي قام عليها قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم 2014/46.  .2

أواًل: الوقائع وكيفية قيام االلتزام يف ذمة املدعى عليها.
متلك املدعية بناء عىل االرض اململوكة هلا يف مدينة خانيونس، والذي يقســم ثالثة أقسام   .1

وهي مقر جلمعية املستقبل وروضة لالطفال ومنزل سكني خاص هبا.
تبني لوزارة الداخلية أن هناك تعــد من قبل املدعية عىل أرض مملوكة للوزارة وتعترب من   .2
املال العام - وهذا إن كان صحيحًا-  فإنه يشكل اعتداء عىل املال العام األمر الذي يوجب 

اإلزالة والتعويض.
هذا التجاذب بني املدعى عليهــا ووزارة الداخلية دفع االخرية اىل مقاضاة املدعى عليها   .3

لتسوية االمر.
قامــت املدعى عليها بتوكيل )املدعي( املحامي عبدالكريم كامل شــبري لغايات أن يقوم   .4

بالرتافع يف القضية وصوال اىل تسوية االمر مع وزارة الداخلية.
اتفقت املدعى عليها مع املحامي عىل مقدار االتعاب وهي عرشة االف دينار يتم دفع مبلغ   .5
(5000( مخســة آالف دينار منها عند التعاقد ودفعة أخرى بواقع )5000( مخسة آالف 

دينار عند تسوية االمور مع وزارة الداخلية.
قامت املدعى عليها بتوقيع تعهد واقرار خطي بمبلغ )5000( مخسة آالف دينار معلق عىل رشط    .6
مفاده أن يقوم املحامي عبد الكريم شبري بتسوية االمور مع وزارة الداخلية، وهذا ثابت من خالل 

سند اإلقرار والتعهد بدفع أتعاب املحاماة واملوقع من املدعى عليها بتاريخ 2009/3/29.
يدعي املحامي عبد الكريم شبري )املدعي( أنه متكن من تسوية األمور مع وزارة الداخلية   .7
وقد قام بمطالبة املدعية باملبلغ املتبقي يف ذمتها وهو موضوع ســند اإلقرار والتعهد التي 
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وقعته لصاحله، إال أهنا متنعت عن ادائه فدفعته اىل اللجوء للقضاء لتحصيل حقه.
عند صدور قرار حمكمة الدرجة األوىل برد دعوى املدعي رقم 2010/653 قام بالطعن   .8
يف ذلك احلكم استئنافا بالقضية رقم 2013/18 وقررت املحكمة قبول اإلستئناف شكال 

كونه مستوف لرشوطه الشكلية ورفضه موضوعا.

ثانيًا: املبادئ التي قام عليها قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم 2014/46:
تقــدم املحامي )املدعي( اىل دائرة التنفيذ املختصة بالتعهد الذي وقعته املدعى عليها  عىل   .1
نفســها عىل اعتبار أنه سند تنفيذي مستوف الرشوط )أي أنه مستحق االداء وحمدد املقدار 
وغري معلق عىل رشط( إال أن ذلك غري صحيح، ذلك ان سند التعهد معلق عىل رشط وهو 
رشط تســوية االمور مع وزارة الداخلية أي أن رشط االستحقاق غري معلوم إن كان قد 
حتقــق أم ال أمام قايض التنفيذ، وحيث أن قايض التنفيذ هو قايض إجراءات وليس قايض 
موضوع فهو خيتص بإصدار القرار بام خيص الطلبات التنفيذية الالزمة لتطبيق قانون التنفيذ 
فحســب، أما النزاع حول استحقاق الدين من عدمه فهو من صالحيات قايض املوضوع 

الذي خيوض يف البينات ويزهنا ويصدر قراره بناء عليها.
وبناء عىل ذلك، وحيث أن السند موضوع التعهد هو سند معلق عىل رشط مفاده حسبام جاء   
يف ذات الســند )إهناء القضية املتعلقة بجمعية املستقبل( وإن إثبات ذلك حيتاج بالرضورة 
اىل بينــة، وهي من اختصاص قايض املوضوع، لذلك قرر قــايض التنفيذ تكليف الدائن 

بمراجعة املحكمة املختصة إلثبات استحقاق هذا السند.
إن تقديم دعوى املدعي لدعواه أمام حمكمة املوضوع  لغايات إثبات استحقاق الدين الثابت   .2
يف الســند هو أمر موضوعي خيتص به قايض املوضوع، وحيتاج اىل متحيص قانوين وواقعي، 
وعليه فهو من املســائل الواقعة التي خيتص بتقديرها قايض املوضوع، دون معقب عليها من 
حمكمــة التمييز، ذلك أن قايض املوضوع هو الــذي يقع عىل عاتقه أمر وزن البينة ومتحيص 
الوقائع وتطبيق النصوص القانونية عليها، وهو الذي يستمع للشهود ويزن شهاداهتم، بينام 
حمكمة التمييز هي حمكمة قانون، ال تكلف نفســها عبء متحيص الوقائع وال اســتنتاجاهتا 
طاملا أن أعامل قايض املوضوع واســتنتاجاته مستساغة قانونا، وعليه فإن قرار حمكمة النقض 
الفلسطينية مل يدخل يف بحث هذه التفاصيل وإنام اكتفى باالشارة اىل أن )حمكمة املوضوع قد 
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خلصت اىل أن الطاعن -املحامــي عبدالكريم- أمل يقم فعال بتنفيذ رشوط وكالته كمحامي 
ومل يقم بتمثيل موكلته املطعون ضدها عىل الوجه املطلوب(، ويف ذلك إشــارة اىل أن حمكمة 
النقض الفلسطينية تعفي نفسها من عناء البحث يف االمور الواقعية مكتفية برقابتها عىل حمكمة 

الدرجة االدنى منها من حيث تطبيق القانون تطبيقا صحيحا من عدمه.
قامت حمكمة النقض الفلسطينية يف قرارها موضوع البحث بتأييد قرار حمكمة اإلستئناف   .3
الذي بدوره أيد قرار حمكمة الدرجة األوىل  والقايض بأن الطاعن )املدعي( ال يستحق املبلغ 
املرقوم يف سند التعهد واالقرار والبالغ مخسة االف دينار ذلك أن الطاعن مل يقم بالواجبات 
املوكولة إليه يف الوكالة عىل الوجه األكمل وكام هو مطلوب منه كونه عجز عن إثبات قيامه 

بذلك العمل وبالتايل فال يستحق ما تم التعهد به من قبل املطعون ضدها.
جيب التفريق يف هذا الصدد بأن التزام املحامي يف القيام بعمله هو التزام بتحقيق غاية وليس   .4
ببذل عناية الرجل املعتاد فقط، ففي احلالة التي يكون فيها حتقيق االلتزام هو بذل عناية فإن 
الشخص املطلوب منه أداء االلتزام يكون قد وىف التزامه بمجرد بذل عناية الرجل املعتاد 

ولو مل يتحقق الغرض املقصود.
وباستقرائنا لوقائع هذا القرار نجد أن هذا النوع من االلتزام بعيد كل البعد عام تم االشرتاط عىل   .5
حتققه وهو تســوية االمور مع وزارة الداخلية اي إهناء القضية ويف ذلك يتحول هذا االلتزام اىل 
التزام بتحقيق غاية فإذا مل تتحق الغاية املقصودة يعترب املحامي الوكيل أنه مل يقم بالعمل املطلوب 

منه وبالتايل ال يستحق مبلغ الدفعة الثانية من قيمة االتعاب وهي )5000( مخسة آالف دينار.
يعالج هذا القرار يف طياته وجود أكثر من عقد فالوكالة التي قامت املدعى عليها بتوقيعها   .6
لغايات توكيل املحامي املدعي ليقوم بتسوية االمور مع وزارة الداخلية هي بحد ذاهتا عقد، 
وهناك عقد اخر وهو موضوع االتفاق عىل قيمة االتعاب التي يستحقها املحامي الوكيل 

)املدعي( والتي حلقها تعهد من املدعى عليها بدفعها له عند االستحقاق.

وعليه وسندا لكل ما تقدم فإنه جيدر بنا أن نخرج بالنتائج التالية: 
إن التــزام املحامي جتاه موكله حتدده الوكالة املعطاة لــه وعليه أن يقوم بكل ما متليه عليه   .1
وأن يبذل يف سبيل ذلك كل ما لديه من طاقة قانونية ليجعل من مركز موكله أفضل مركز 

ممكن، وهو مسؤول عن حتقيق النتيجة عندما يقيض اإلتفاق أو العرف بذلك.
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إن طرح السندات التنفيذية لدى دوائر التنفيذ مقيد بكون الدين املوثق فيها هو دين مستوف   .2
لرشوطه فيجب أن يكون الدين حمدد املقدار ومستحق االداء وغري معلق عىل رشط.

إن قايض التنفيذ هو قايض إجراءات ال عالقه له بأصل احلق وال خيوض بموضوع البينات   .3
عىل اإلطالق.

إن إثبات احلق ووجوده واستحقاقه والتحقق منه هو من مهمة قايض املوضوع.  .4
إن إمتام العمل الذي تعهد املحامي القيام به بموجب وكالته هو من املســائل املوضوعية   .5
التي خيتص هبا قايض املوضوع وال رقابة ملحكمة التمييز عليه، ذلك أن حمكمة التمييز هي 

حمكمة قانون وليست حمكمة موضوع.
إن العقود مجيعها كعقد الوكالة التي تعطى للمحامي وعقد االتعاب املتفق عليها وغريها   .6

هي عقود حيكمها مبدأ سلطان االرادة يف حدود القانون.
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احلكم الصادر عن حمكمة النقض الفلسطينية رقم 2014/876
ورقم 2014/923

»أسس احتساب احلقوق العاملية يف حال كان أجر العامل أقل من احلد األدنى لألجور«



208

أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها



أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

209



210

أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها



أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

211



212

أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها



أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

213



214

أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها



أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

215



216

أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها



أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

217



218

أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

التعليق عىل احلكم رقم 876 لسنة 2014 واحلكم رقم 923 لسنة 2014 نقض مدين
واملنضمني معًا لوحدة املوضوع واخلصوم

الدكتور صالح نور الدين/ مرص

موضوع الدعوى رصيد اجازات وبدالت
أطراف النزاع ىف الطعن األول  876 لسنة 2014:

الطاعنة: عفاف عبد الكريم امحد احلساسنة.
املطعون ضدها: مدرسة املستقبل اخلاصة بواسطة املمثلة القانونية ملياء بدر.

أطراف النزاع ىف الطعن الثاين 923 لسنة 2014:
الطاعنة: مدرسة املستقبل اخلاصة بواسطة املمثلة القانونية ملياء بدر.

املطعون ضدها: عفاف عبد الكريم أمحد احلساسنة.

مراحل التقايض:
قضاء اول درجة  باحلكم رقم 39 لسنة 2013.  .1

2.  قضاء حمكمة اإلستئناف بالقدس  باإلستئنافني رقم 288 لسنة 2014 و 306 لسنة 2014.
قضاء حمكمة النقض  بالطعنني رقم 876 لسنة 2014 و 923 لسنة 2014.  .3

تتلخــص وقائع الدعوى ىف أن الطاعنة ىف الطعن األول املطعون عليها ىف الطعن الثاين 
السيدة/ عفاف حساســنة أقامت ىف مواجهة املطعون عليها ىف الطعن األول، والطاعنة ىف 
الطعن الثاين »مدرســة املســتقبل« الدعوى املدنية رقم 39 لسنة 2013 لدى حمكمة بداية 
اخلليل، موضوعها املطالبة بحقوق عاملية قدرها 101512 شيكل، وبارشت دعواها وجاء 
احلكم للمدعية )الطاعن ىف الطعــن األول واملعدون عليها ىف الطعن الثاين( بمبلغ وقدره  
8250 شــيكل، والذي مل يقبل من كل من املدعية واملدعى عليها طريف الطعن  فطعنتا فيه 
لدى حمكمة اســتئناف القدس باإلســتئنافني رقم 288 لسنة 2014 و 306 لسنة 2014، 
ومل يلق احلكم أيضًا قبواًل من الطرفني فقاما بالطعن أمام حمكمة النقض بالطعن رقم 876 
لسنة 2014 و 923 لسنة 2014، وقد جاء احلكم ىف موضوع الدعوى املاثلة أمامنا وكانت 
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حمكمة اإلستئناف قد حكمت باآليت:
أواًل: قبول اإلستئناف األول  288 لسنة 2014 موضوعًا.  -

الثاين: رد اإلستئناف الثاين  306 لسنة 2014 موضوعًا والغاء احلكم املستأنف، واحلكم   -
بإلزام املدعى ضدها مدرسة املستقبل بدفع مبلغ )12700( شيكل للمدعية عفاف حساسنة 

دون احلكم بالرسوم وتضمني املدعى عليها املصاريف و 200 دينار أتعاب حماماة.

أما حكم حمكمة النقض يتلخص يف:
1.  نقض احلكم املطعون فيه وإعادة األوراق ملحكمة استئناف القدس إلجراء املقتىض القانوين 

ىف ضوء ما يتصل بأسباب الطعن األول رقم 876 لسنة 2014 فقط.
رد الطعن الثاين رقم 923 لسنة 2014 موضوعًا وتأييد احلكم املطعون فيه فيام عدا ذلك،   .2
وعىل أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غري تلك التي أصدرت احلكم باعتباره حكاًم باســم 

الشعب العريب الفلسطيني بتاريخ 2017/6/12. 

وقد كانت الطاعنة السيدة/ عفاف احلساسنة قد قدمت دعواها مطالبة باآليت:
بدل رصيد إجازات ســنوية عن كل سنة حيث كانت تعمل لدى املطعون ضدها منذ عام   .1

2001 حتى عام 2012 أي ما يعادل إحدى عرش عامًا.
كام طالبت باحتســاب أجرها عن سنوات العمل عىل اعتبار احلد األدنى لألجور 1450   .2

وفق قرار جملس الوزراء.
بدل األعياد الدينية والرسمية واملوسمية.   .3

احتساب بدل عن الفصل التعسفي.  .4
احتساب بدل عن ساعات العمل اإلضايف.  .5

وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكاًل ويف املوضوع برد احلكم املطعون فيه، واحلكم للطاعنة   
حسبام جاء ىف الئحة دعواها مع الرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة.

وأما عن الطعن املقدم من مدرسة املستقبل وممثلتها القانونية ملياء بدر فقد ادعت اآليت:
إن املطعون ضدها السيدة عفاف احلساســنة كانت تعمل لدى الطاعنة مدرسة املستقبل   .1

بوظيفة حاضنة، وأهنا عملت لدى شخص آخر ىف حضانة أخرى.
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أهنــا تتقيد فيام يتعلق ببدل رصيد اإلجازات الســنوية بتعليــامت وزارة الرتبية والتعليم   .2
باإلجازات الصيفية والعطلة النصف ســنوية ومل يثبت أن املطعون ضدها مل تكن حتصل 

عىل إجازاهتا السنوية.
إن املطعون  ضدها ال تســتحق بدل فصل تعســفي وبدل إشعار إذ إهّنا تركت العمل من   .3
تلقاء نفسها وبمحض إرادهتا، ومل ختطر الطاعنة بذلك، وتركت العمل عام 2007 وعملت 

لدى حضانة أخرى.
إن املطعون ضدها تســتحق مكافــاة هناية اخلدمة عن الفرتة مــن 2002/2/16 حتى   .4

2007/4/11 أي مخس سنوات وليس إحدى عرش سنة.
ولذلك طلبت الطاعنة مدرسة املســتقبل قبول الطعن شكاًل وموضوعًا، ونقض احلكم   
املطعون فيه واحلكم برد الدعوى وتضمني املطعون ضدها الرســوم واملصاريف ومقابل 

أتعاب املحاماة.

املواد القانونية املتعلقة بموضوع الدعوى  من قانون العمل الفلسطينى  رقم 7 لسنة 2000 

أوالً: املواد املتعلقة باحلد االدنى لالجور ورصيد االجازات

املادة )6(:
متثــل األحكام الواردة يف هذا القانون احلد األدنى حلقــوق العامل التي ال جيوز التنازل عنها،   
وحيثــام وجد تنظيم خاص لعالقات العمل تنطبــق عىل العامل أحكام هذا القانون أو أحكام 

التنظيم اخلاص أهيام أفضل للعامل.

املادة )74(:
يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر مدهتا أسبوعان عن كل سنة يف العمل، وثالثة    .1
أسابيع للعامل يف األعامل اخلطرة أو الضارة بالصحة وملن أمىض مخس سنوات يف املنشأة.

املادة )86(:
بناءًا عىل توصية من الوزير يشكل جملس الوزراء جلنة تسمى »جلنة األجور« من عدد متساو   .1

من ممثلني عن احلكومة وعن أصحاب العمل وعن العامل.
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2. تتوىل املنظامت النقابية ألصحاب العمل والعامل مسؤولية تسمية ممثليها يف اللجنة.
3. يعني جملس الوزراء رئيسا للجنة من بني أعضائها. 

4. للجنة احلق يف اإلستعانة بمن تراه مناسبًا إلنجاز مهامهتا.

املادة )87(:
تقوم جلنة األجور باملهام التالية:

دراسة السياسات العامة لألجور ومدى مالءمتها ملستوى املعيشة وتقديم التوصيات بشأهنا   .1
إىل جملس الوزراء.

حتديد احلد األدنى لألجور عىل أن يصدر به قرار من جملس الوزراء.  .2

املادة )89(:
ال جيوز أن يقل أجر العامل عن احلد األدنى املقر قانونًا.  

وتطبيقًا للمواد سالفة البيان فقد أصدر جملس الوزراء قرار بتاريخ 2012/10/9، القرار رقم   
11 لسنة 2012 باعتامد احلد األدنى لالجور ىف مجيع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث 
جاء ىف املادة األوىل منه باعتامد احلد االدنى لألجور ىف مجيع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 

عىل النحو اآليت:

يكون احلد االدنى لألجر الشهري ىف مجيع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ومجيع القطاعات   
مبلغًا وقدره 1450 شيكل.

ثانيًا: املواد املتعلقة بالفصل التعسفي:

املادة )46(:
جيوز ألي من طريف عقد العمل غري حمدد املدة إهنائه بمقتىض إشعار يرسل بعلم الوصول   .1

إىل الطرف اآلخر قبل شهر من إهناء العمل.
حيق للعامل الذي تلقى إشــعارا من صاحب العمل بإهناء عقد العمل التغيب عن العمل   .2

طيلة النصف الثاين من أجل اإلشعار ويعترب تغيبه عماًل فعليًا يف املنشأة.
يعترب تعسفيًا إهناء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.   .3
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املادة )47(:
مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية األخرى، يستحق العامل تعويضًا عن فصله تعسفيًا مقداره 

اجر شهرين عن كل سنة قضاها يف العمل عىل أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتني.

املادة )48(:
حتتسب مكافئة هناية اخلدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة عىل أساس 

متوسط أجره الشهري يف مدة السنة األخرية.
وتتمثل اإلشكالية القانونية يف اآليت:

كيف مل حتصل الطاعنة السيدة/ عفاف احلساســنة عىل كافة حقوقها وفقًا لقانون العمل   -
الفلسطينى وقرار جملس الوزراء سالف البيان بخصوص احلد األدنى لألجور. 

وكيف ملحكمة اإلســتئناف أن ختطئ هى االخرى ىف تطبيق صحيح القانون والقرارات   -
الواردة حرصًا؟

فالطاعنة الســيدة/ عفاف حساسنة هلا كل احلق ىف احلصول عىل مجيع البدالت واالجور   -
التي تستحقها وفق صحيح قانون العمل الفلســطينى وقرار جملس الوزراء طبقًا للمواد 

التي أوردناها سابقًا.
هذا ما سوف نتناوله ىف النقاط التالية: 

أواًل:حيث أنه بالنسبة لبدل االجازات السنوية فكان من املتعني عىل حمكمة اإلستئناف احتساب   -
االجازة الســنوية بواقع ثالث أسابيع وليس أسبوعني كام جاء احلكم املستأنف املطعون عليه 
بالنقض املوضوع التعليق حيث أن احلكم ببدل إجازات أســبوعني خيالف نص املادة 1/74 

من قانون العمل والتي تنص عىل:

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر مدهتا أسبوعان عن كل سنة يف العمل،   .1
وثالثة أســابيع للعامل يف األعامل اخلطرة أو الضــارة بالصحة وملن أمىض مخس 

سنوات يف املنشأة.
ففى كل االحوال تبينت املحكمة أن الطاعنة أمضت أكثر من مخس ســنوات وبالتايل كان   

جيب أن يكون احلكم حمتسبًا للبدل عىل أساس ثالث أسابيع عن كل سنة.
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ثانيًا: كان من املتعني أن حتكم حمكمة اإلستئناف للطاعنة باحتساب األجر عىل أساس 1450   -
شــيكل كحد أدنى لألجور بداًل من 750 شيكل حيث أغفلت حمكمة اإلستئناف قرار جملس 
الوزراء فجاء حكمها خاطئا  خمالفًا ألحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة عن السلطة 

التنفيذية يستوجب نقضه.

ثالثًا/ كذلك أخطأت حمكمة اإلستئناف ىف تفسري املادة 47 من قانون العمل الفلسطيني والتي   -
تنص عىل »مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية األخرى، يســتحق العامل تعويضًا عن فصله 
تعسفيًا مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها يف العمل عىل أال يتجاوز التعويض أجره عن 

مدة سنتني«

عند احتســاهبا لبدل الفصل التعســفي حيث أن املادة نصت رصاحة عىل أن يكون التعويض   
املستحق للعامل عن الفصل التعسفي شهرين عن كل سنة برشط أال يتجاوز 24 شهر وبالتايل 
تستحق الطاعنة أجر 22 شهر عن 11 سنة عمل، وبذلك ال تكون قد وصلت للحد االقىص 
املنصوص عليه ىف القانون ويتم احتسابه أيضًا عىل أساس احلد األدنى لألجور املنصوص عليه 

ىف قرار جملس الوزراء سالف البيان.

وقد اقر الدســتور املرصي مبدًأ مشــاهبًا، وهو واحلق يف التعويض ال يعدو أن يكون من العنارص   
اإلجيابية للذمة املالية للعامل، مما يندرج يف إطار احلقوق التي تكفلها املادتان 32، 34 من الدستور، 
اللتان صان هبام امللكية اخلاصة، والتي جري قضاء هذه املحكمة عىل اتســاعها لألموال بوجه عام 
وانرصافهــا بالتايل إىل احلقوق الشــخصية والعينية مجيعًا، متى كان ذلــك فان حرمان العامل من 

التعويض املكافئ للرضر واجلابر له يكون خمالفة للحامية الدستورية املقررة للملكية اخلاصة. 

وأما فيام خيص الطعن الثاين املقدم من الطاعنة مدرسة املستقبل ويمثلها قانونًا ملياء بدر:

أواًل:  كان من املتعني عليها إثبات باملســتندات ان املطعون ضدها قد عملت لدهيا ملدة مخس   -
سنوات فقط بداًل من 11 ســنة، فاملرشع قد أعطى احلق للعامل بإثبات ادعاءاته بكافة طرق 
اإلثبات، وأما عن صاحب العمل فليس له هذا احلق ألنه الطرف القوى الذي بيده املستندات 
بعكس العامل الذي يمثل الطرف الضعيف ىف عالقة العمل، وذلك وفقًا للامدة 28 من قانون 
العمل الفلســطينى والتي تنص عىل »ينظم عقد العمل باللغة العربية، متضمنًا رشوط العمل 
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األساســية خاصة األجر ونوع العمل ومكانه ومدته، ويوقع من طرفيه، وتعطى نســخة منه 
للعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات القانونية«.

ثانيًا: إن املطعون ضدها كانت تعمل كحاضنة ولكن املديرة أخربهتا من تلقاء نفسها بأهنا قد تم   -
ختفيض راتبها ونقلها للعمل كآذنة لدهيا، وهو ما يعني أن الطاعنة مدرســة املستقبل هي التي 
تنصبت خصاًم للمطعون ضدها السيدة/ عفاف احلساسنة وهي املسؤولة عن احلقوق املرتتبة 
للخرية يف ذمتها، كام أن نقل العامل من عمله لوظيفة أقل بمرتب أقل هو تعسف ىف استعامل 

السلطة يستدعي التعويض ىف حد ذاته.

ثالثًا: فيام يتعلق بحصول املطعون ضدها الســيدة عفاف احلساســنة عىل إجازهتا السنوية فلم   -
تستطع الطاعنة مدرسة املستقبل إثبات حصوهلا عىل إجازاهتا السنوية، ومن املعروف أن عبء 
إثبات ذلك يقع عىل جهة العمل وجيب عىل جهة العمل إمساك بدفاتر حضور وانرصاف وإثبات 

إجازات العامل بطلب كتابى منه يتم ارفاقه ىف ملف خدمته.

رابعًا: فيام يتعلق بأن املطعون ضدها قد تركت العمل من تلقاء نفسها فال تستحق لذلك بداًل   -
عن الفصل التعســفي، وبدل إشــعار كام هو وراد ىف املادة 47 من قانون العمل الفلسطيني، 

مادامت املحكمة قد استقر يف عقيدهتا أهنا قد تركت العمل من تلقاء نفسها فعاًل.

وقد جاء ىف أحكام حمكمة النقض املرصية »العربة يف سالمة قرار الفصل، وفيام إذا كان صاحب   
العمل قد تعســف يف فصل العامل أو مل يتعســف هي وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة 

للظروف واملالبسات التي كانت حميطة به قبل الفسخ ال بعده.

)69، 104، 110، 111، 122( من قانون العمل 2 لســنة 2003 و املادتان )694 ،695(   
مدين، املادة 178 من قانون املرافعات.

)الطعن رقم 1157 لسنة 51 ق جلسة 28/12/1981 32 ص2465(.  

)الطعن رقم 726 لسنة 42 ق جلسة 20/3/1977 س 28 ص 718(.  

من كل ما سبق نجد أن األسباب وتفنيدها كام جاء بحكم حمكمة النقض ىف الطعنني املنضمني   
من االطراف قد جاء مستوفيًا شكاًل ولغة، حيث جاء شاماًل الرد عىل كل املطاعن التي آثارها 

الطرفني ىف طعنني الذين قد تقدما هبام ملحكمة النقض.
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وجاء تطبيق حمكمة النقض للقانون صحيحًا ىف نقض احلكم املســتأنف وإعادته مرة اخرى اىل 
حمكمة اإلستئناف هبيئة اخرى  للحكم ىف الطعن املقدم من السيدة/ عفاف حساسنة  ضد املطعون 

ضدها مدرسة املستقبل ويمثلها قانونًا السيدة ملياء بدر.
وأما عن املنهج الذي انتهجته حمكمة النقض الفلســطينية فهو يشبه ما حيدث ىف حمكمة النقض 
املرصية من ضم الطعون املتحدة املوضــوع واخلصوم للفصل هبام معًا بحكم واحد وحتديد قبول 

أو رفض الطعن. 
 وأما عن امتناع حمكمة النقض عن الفصل ىف الطعن اخلاص بتخطئة حمكمة اإلستئناف يف إعطائها 
بدياًل عن ســاعات العمل االضافية الذي يعد فصاًل ىف املوضوع، ويقع حتت الســلطة التقديرية 
ملحكمة املوضوع  فقد جاء صحيحًا، حيث أن حمكمة النقض هى حمكمة قانون، تنأى بنفســها عن  
بحثه او اخلوض فيه ألنه سلطة تقديرية ملحكمة املوضوع بال رقيب عليها من قبل حمكمة النقض، 
وهو أيضًا اإلجتاه الذي اجتهت له حمكمة النقض املرصية طوال الســنوات السابقة ىف كوهنا ليست 
رقيبًا عىل حمكمة املوضوع، فيام استقر يف عقيدة ووجدان القايض فيام خيص الشق املوضوعي، ولكن 
مؤخرًا صدر تعدياًل ترشيعًا جيعل النقض اجلنائي عىل درجة واحدة، وجيعل حمكمة النقض تتصدى 

للموضوع من أول مرة بدون إعادة ملحكمة اجلنايات بدائرة مغايرة  للمرة األوىل منذ 58 عامًا.



226

أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

التعليق عىل القرار الصادر عن حمكمة النقض املوقرة ذات
الرقم 2014/876 والرقم 2014/923

املحاميان: الدكتور فراس رجوب وعامر الرشايري/ األردن

املقدمة:
إن الترشيعات الغربية والعربية قد أنصفت العامل من خالل ضامن حقوقه العاملية قانونًا، واعتبار 
أي خمالفة هلا باطلة وال جيوز اإلعتداد هبا قانونًا، حيث أن الفقه قد اعترب العامل الطرف الضعيف، 
أي املذعن يف العالقة التعاقدية التي تربطه مع رب العمل الذي قد يســتغل أحيانًا ظروف العامل 
املاديــة او املعنوية، ويفرض عليه رشوطه التي قد ختالف العدالة املنشــودة، إذًا فإن اتفاقية منظمة 
العدل الدولية كانت باســتمرار تصدر توجيهاهتا للدول األعضاء لتبني توصياهتا املتعلقة بحقوق 
العامل بترشيعاهتا الوطنية، وعليه فإن حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة قد أصدرت قرارها يف نزاع 

عاميل استوجب الوقوف عنده لبيان املبادئ القانونية التي كرسها مضمون القرار.

الوقائع:
طالبــت املدعية أمام حمكمة الدرجة األوىل بدعواها ضــد املدعى عليها بحقوق عاملية قدرها 
(101512( شيكل، وبنتيجة املحاكمة أصدرت قرارها بإلزام املدعى عليها بمبلغ )8250( شيكل، 
وحيث مل تقبل كل من املدعية واملدعى عليها بالقرار فقد تم اســتئنافه لدى حمكمة اإلستئناف التي 
أصدرت قرارها، والذي مل يقبل به الطرفني مما أدى اىل الطعن به بموجب طعنني منهام أمام حمكمة 

النقض املوقرة بإصدارها قرارها الذي يتضمن مبادئ قانونية ال بد من الوقوف عندها وبياهنا.

املبادئ التي تضمنها قرار حمكمة النقض املوقرة:
تضمن القرار مبادئ عديدة منها تطبيق ألحكام قانون العمل، ومنها ما هو مســتجد، ولذلك 

سيتم بيان أهم تلك املبادئ من خالل هذه الدراسة املتواضعة:
مبدأ مناقشة أسباب الطعن كل عىل حدة مع بيان التعليل القانوين الوايف.  .1

مبدأ حرية اإلثبات يف الدعاوى العاملية.  .2



أحكام صادرة عن حمكمة النقض يف القضايا املدنية والتعليق عليها

227

مبدأ تطبيق القانون عىل وقائع الدعوى.  .3
مبدأ تفسري النص القانوين.  .4

مبدأ عدم نظر الدعوى من قبل هيئة املحكمة التي أصدرت احلكم.  .5

مناقشة املبادئ:

املبدأ األول:
لقد تناولت حمكمة النقض املوقرة أسباب الطعن كل عىل حدة مع بيان التعليل القانوين الوايف، 
حيث أن معاجلة كل ســبب عىل حدة مع بيان أثره القانــوين يثري النظام القانوين الذي يؤدي اىل 
الوصول اىل العدالة املرجوة وسموها وحبذا تبني هذا املبدأ من قبل حمكمة النقض .... حيث أن 
تناول أحد أسباب الطعن، أو تناول سبب عام، ال يؤدي اىل حتقيق العدالة املرجوة واملتبعة سيؤدي 
اىل إطالة أمد التقايض كون أن عدم البحث يف أسباب الطعن كاملة يعطي فرصة ألطراف الدعوى 

بإثارته مرة تلو املرة.

املبدأ الثاين:
لقــد جاء تطبيق املحكمة الكريمة ملبدأ حرية اإلثبات يف الدعاوى العاملية متفقًا مع روح 
العدالة، ومنسجاًم مع أحكام القانون واتفاقيات منظمة العدل الدولية، وذلك إنصافًا حلقوق 
العامــل، حيث يف أغلب األحيان ال يتمكن من إثبات حقوقه العاملية من خالل طرق إثبات 
حمددة، لذا فإن املرشع مل يقيد ســواء العامل او رب العمــل بطريق إثبات حمددة وإنام يمكن 
إثبات حقوقهام بكافة طرق اإلثبات املبينة فقهًا وقانونًا وهي األدلة الكتابية وشهادة الشهود 

والقرائن واليمني واخلربة.

املبدأ الثالث:
إن حمكمة الدرجة العليا والتي أحكامها تكون قاطعة متلك احلق القانوين بنقض أو تأييد 
أحكام املحاكم األدنى درجــة، وفقًا ألحكام القانون وهي هبذا الصدد تنظر بالدعاوى من 
حيث مدى صحة تطبيق القانون عىل وقائع الدعوى، وهذا املبدأ من املبادئ الفقهية والقانونية 

املسلم هبا.
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املبدأ الرابع:
إن تفســري وتأويل النص القانوين من قبل حمكمة النقض املوقرة يريس دعائم القرار لسديد ملا 
متلــك هيئتها من خربة قانونية واجتامعية لقد فــرست املحكمة الكريمة حكم املادة 47 من قانون 

العمل تفسريًا منطقيًا ومنسجاًم مع الفقه والقوانني االخرى.

املبدأ اخلامس:
إن روح العدالة يتفق وينسجم مع أهداف املبدأ اخلامس حيث أن نقض القرار من قبل حمكمة 
النقــض املوقرة وإعادته اىل املحكمة التي أصدرت احلكم املطعون فيه، واشــرتاطها عىل أن تنظر 
الدعوى هيئة أخرى غري اهليئة التي أصدرته ما هو إال تطبيقًا ومفهومًا مســتحدثًا ملحكمة النقض 

الكريمة، وحبذا يتبع هذا املبدأ يف التطبيقات القضائية العربية األخرى.
إن قــرار حمكمة النقض املوقــرة يتضمن تطبيقات ملبادئ قانونية مســلم هبا، باإلضافة اىل 
مبادئ مســتحدثة حبذا تكون ضمن دراسات قانونية حتى يتم التوصية هبا واعتامدها من قبل 

الترشيعات العربية. 
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احلكم الصادر عن حمكمة النقض يف الطعن اجلزائي رقم 2013/78

»عقوبة اإلعدام وعام إذا كان يتوجب صدورها بإمجاع اهليئة احلاكمة«
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التعليق عىل احلكم الصادر عن حمكمة النقض يف الطعن اجلزائي رقم 2013/78

مصطفى قاسم/ مدير نيابة - النيابة العامة املرصية

الوقائع:
ختلــص وقائع النزاع حمل احلكم املاثــل ىف أن الطاعن قدم للمحاكمة اجلنائية أمام حمكمة   -
بداية غزة بوصف القتل العمد طبقًا للمواد 214، 215، 216 من قانون العقوبات الرقيم 

74 لسنة 1936.
وبتاريخ 2006/2/27 قضت املحكمة باإلمجاع بإعدام الطاعن شنقًا حتى املوت.  -

مل يرتض الطاعن احلكم فاســتأنفه أمام حمكمة اإلستئناف والتي أصدرت حكمها   -
بتاريخ 2009/11/8 بقبول اإلستئناف شكال وىف املوضوع برفضه وتأييد احلكم 

ملستأنف.
إختذ الطاعن إجراءات الطعن بالنقض عىل حكم اإلســتئناف، وإنتهت حمكمة النقض ــ   -
للمرة األوىل ــ بقبول الطعن شــكاًل وىف املوضوع بنقض احلكــم املطعون فيه، وإعادته 

ملحكمة اإلستئناف لإلستامع لبينات الطاعن وفقا للقانون.
انتهت حمكمة اإلســتئناف ىف قضائها إىل تأييد احلكم مرة أخرى بإعدام الطاعن شنقًا   -

حتى املوت.
قام املتهم بالطعن بالنقض للمرة الثانية وفقًا للقانون وأسس طعنه عىل أسباب حاصلها:   -
أ- اخلطــأ ىف تطبيق القانون، ب- حرمان املســتأنف من اســتكامل بيناته، ج- خمالفة 
تداول الطعن أمــام حمكمة النقض للمرة الثانيــة بصفتها حمكمة موضوع  مبادىء - 
واســتمعت  فيه إىل عدد من  الشــهود، وقدم وكيل الطاعــن مذكرة مكتوبة، وانتهى 
احلكم حمل التعليق إىل قبول الطعن شكاًل، وىف املوضوع بنقض احلكم، واحلكم بحبس 
الطاعن بالسجن املؤبد باألغلبية، وذلك بعد أن أشارت ىف مدونات حكمها أن اختيار 
املحكمة لعقوبة السجن املؤبد املقيض هبا بداًل من اإلعدام كان بسبب عدم وجود إمجاع 

عىل هذا الرأي، وأودع الرأي املخالف رأيه مدعاًم باألسانيد. 
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وبعد أن عرضنا لوقائع النزاع عــىل نحو موجز يمكن أن ننتقل للتعليق عىل احلكم من خالل 
استعراض املبادىء التي يثريها احلكم والتي تتمثل فيام يىل:

مرشوعية الدليل وحرية القايض اجلنائي ىف اإلقتناع.   -
رشوط اإلعرتاف املعتربة قانونًا.  -

تقييم منهج احلكم حمل التعليق والرأي املخالف.  -

وذلك وفقًا للتفصيل التايل:

مرشوعية الدليل وحرية القايض اجلنائي يف اإلقتناع: 
من مطالعة حيثيات احلكم حمل التعليق والرأي املخالف يبني لنا أن جوهر اإلختالف بني الرأيني 
يتعلــق بمبدأ حرية القايض اجلنائي ىف اإلقتناع باألدلة املطروحة أمامه ىف الدعوى، وضوابط تلك 
احلرية ســواء فيام يتعلق بمرشوعية األدلة التي يقتنع هبا لقايض، أو مدى اتفاقها مع العقل واملنطق 

من حيث مؤدى النتيجة التي خيلص إليها احلكم.
وما نقول به من جوهر اإلختالف بني احلكم والرأي املخالف يتضح بجالء من مطالعة حيثياهتام.

فاحلكــم حمل التعليق قــرر رصاحة بعدما عرض ملا دار بجلســات املحاكمة بأنه »وقد إنتهت 
األغلبيــة ىف هذه املحكمة من البينات التي اســتمعت إليها والتي قدمــت أمام حمكمة أول درجة 
وحمكمة اإلســتئناف إىل توافر األدلة القاطعة عىل ارتكاب الطاعن للجريمة املنســوبة إليه وإدانته 

بالتهمة املسندة إليه، بينام طالب الرأي املخالف بتربئته لعدم كفاية األدلة....«.
وهكذا برر احلكم حمل التعليق منطوقه الذي ذهب إليه إىل اقتناعه واطمئنانه إىل  األدلة املطروحة 

ىف الدعوى، بل وقرر أهنا أدلة قاطعة وفقًا ملا اطمئن إليه.
وعىل صعيد آخر اســتهل الرأي املخالف حديثه عن األســباب التي دعته إىل هذا الرأي بقوله 
».....إال أنني خالفتهم الرأي - األغلبية من أعضاء املحكمة - ليس من حيث ماهية ومقدار العقوبة 
املقيض هبا، وإنام من حيث ثبوت التهمة من عدمه، حيث ارتأيت وأنا ىف حالة من اإلطمئنان الوجداين 
واملهني بوجوب تربئة الطاعن من التهمة املســندة إليه واإلفراج عنه فورًا لبطالن اإلعرتاف وعدم 
كفاية األدلة، مســتندًا ىف ذلك للعديد من الوقائع واألســباب التي رسخت لدي حالة من الشك 

والريبة بشأن اإلدعاء بمقتل املغدورة نوال عبد الرازق سمرة بيد الطاعن «.
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وهكــذا يتضح من خالل عبارات احلكم حمل التعليــق والرأي املخالف أن جوهر اإلختالف 
يتعلق بضوابط وحدود ســلطة القايض  اجلنائي ىف اإلقتنــاع  باألدلة املطروحة أمامه ىف الدعوى، 
وهو ما يدعونا إىل احلديث عن مفهوم تلك الســلطة وضوابطها، لننتقل بعد ذلك للوقوف حول 

مدى مراعاة احلكم حمل التعليق والرأي املخالف هلذه الضوابط.

أواًل: مفهوم حرية القايض ىف اإلقتناع:
من املقرر أن اإلثبات اجلنائي خيضع لنظامني، األول وهو األدلة القانونية ويتمثل يف أن القايض 
ال يمكن له أن حيكم باإلدانة إال إذا توافرت أدلة معينة منصوص عليها ىف القانون أمامه ىف الدعوى، 
وبمعنى آخر فإن القانون حيدد للقايض أدلة معينة ال جيوز له اللجوء لغريها إلثبات اجلريمة املنظورة 
أمامه وإســنادها للمتهم، فإذا ما توافر هذا الدليل يتعني عىل القايض التســليم به أيًا كان اقتناعه 
الشخيص، وهذا النظام كان سائدًا ىف ظل اإلمرباطورية الرومانية والقرون الوسطى ىف اوروبا333.
ونظرا للنقد الشديد الذي وجه لنظام األدلة القانونية فقد ساد نظام حرية اإلثبات والذي قوامه 
حرية القايض يف تكوين عقيدته من كافــة األدلة املطروحة أمامه يف الدعوى، مع بعض الضوابط 
التي حتدد رشوط تلك األدلة وحتمى حريات األشخاص كأصل الرباءة وإلقاء عبء اإلثبات عىل 
ســلطة اإلهتام وعدم جواز إجبار متهم عىل تقديم دليل ضد نفسه، وغري ذلك من الضوابط التي 

حتكم مبدأ حرية االقتناع للقايض اجلنائي334. 
وهكذا فإن نظام حرية اإلثبات أو نظام اإلقتناع الذايت للقايض اجلنائي يتلخص ىف حرية القايض 
اجلنائــي ىف تقييم األدلة املعروضة أمامه ىف الدعوى أيا كان مصدرها،  بحيث ال يمىل عليه املرشع 

حجية لدليل دون آخر، وذلك كقاعدة عامة.

ملزيد من التفاصيل حول نظام األدلة القانونية ىف جمال اإلثبات اجلنائي انظر عىل سبيل املثال د/ حممود مصطفى   333
، اإلثبات ىف املواد اجلنائية، د/ أمحد فتحى رسور، الوسيط ىف قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، 
2012، صــ458، د/ عبد الرؤوف مهدى، رشح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية - دار النهضة  طبعة 

العربية2015 صـ 1621.
املزيد من التفاصيل حول نظم اإلثبات اجلنائي أنظر عىل سبيل املثال د/ عبدالرءوف مهدى ، رشح القواعد   334
قانون  رشح  مصطفى،  حممود  حممود  د/  بعدها،  وما  ص1621  سابق،  مرجع  اجلنائية،  لإلجراءات  العامة 
فتحى رسور،  أمحد  بعدها، د/  وما   422 العربية - طبعة -1988  صـ  النهضة  دار  اجلنائية -  اإلجراءات 

الوسيط ىف قانون اإلجراءات اجلنائية مرجع سابق، صـ 573 وما بعدها.
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وتكمن الفلسفة من وراء مبدأ اإلقتناع الذايت للقايض اجلنائي يف إلتزامه بالبحث عن احلقيقة يف 
الدعوى املطروحة أمامه، ولكي يتمكن من ذلك يتعني تركه حرًا يف إختيار عنارص إقتناعه الداخيل 

دون أن يفرض عليه حجيه معينة لدليل. 
ويربر هذا املبدأ أن اإلثبات يف املواد اجلنائية، وعىل عكس احلال يف املواد املدنية، يرد عىل وقائع 
نفســية ومادية وليس ترصفات قانونية، فالقايض إذن هو الذي يقدر قيمة الدليل، ويســتطيع أن 
يستخلص منه إدانه املتهم أو براءته تبعًا القتناعه الداخيل، وال يتدخل القانون يف حتديد قيمة الدليل 
أو قوته يف اإلثبات، فكل األدلة عند القانون سواء وهلا نفس القوة يف اإلثبات، وأي منها من حيث 

املبدأ يمكن أن هيدم اإلثبات الذي ينتج من أي وسيلة أخرى335. 
عــىل أنه جيب مالحظة أن مبدأ حرية القــايض اجلنائي ىف اإلقتناع ال تعني التحكم، فهذا اإلقتناع 
جيب أن خيضع دائام للعقل واملنطق، والقول بغري ذلك ال يعني سوى التحكم واإلستبداد، فاحلرية التي 
يبارشهــا القايض اجلنائي ىف تكوين عقيدتــه ينظمها القانون ىف إطار الرشعية اإلجرائية، فال جيوز أن 
خيالف الضامنات التي حددها الدستور والقانون والقول بغري ذلك يعني مطلق اإلستبداد والتحكم. 
 وهبــذا النظام أخــذ كال من القانونني املرصي والفلســطيني فنصت املــادة 302 من قانون 
اإلجــراءات اجلنائية عىل أن »حيكم القايض ىف الدعوى حســب العقيدة التي تكونت لديه بكامل 
حريته...«، ويقابل هذا النص ما تقرره الفقرة األوىل من املادة 273 من قانون اإلجراءات اجلزائية 
الفلسطينى بأن »حتكم املحكمة ىف الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لدهيا بكامل حريتها وال جيوز 
هلا أن تبنى حكمها عىل أي دليل مل يطرح أمامها ىف اجللسة أو تم التوصل إليه بطريق غري مرشوع«. 
وتطبيقًا ملا تقدم قضت حمكمة النقض املرصية يف أحكامها بأن »القانون قد أمد القايض يف املســائل 
اجلنائية بســلطة واسعة وحرية كاملة ىف سبيل تقيص ثبوت اجلرائم أو عدم ثبوهتا، والوقوف عىل مدى 
عالقة املتهمني ومقدار اتصاهلم هبا، ففتح له باب اإلثبات عىل مرصاعيه خيتار من طرقه ما يراه موصاًل 
إىل الكشــف عن احلقيقة ويزيد قوة اإلثبات املستمدة من كل عنرص بمحض وجدانه فيأخذ بام تطمئن 

ملزيد من التفاصيل حول موضوع حرية القايض اجلنائي ىف تكوين عقيدته انظر عىل سبيل املثال د. عبد الرءوف   335
مهدي - قيود حرية القايض اجلنائي يف تكوين عقوبته سنة 1982، د. حممد عبد الغريب حرية القايض اجلنائي 
يف االقتناع اليقيني واثره يف تسبيب األحكام اجلنائية 1996، د / مفيدة سويدان نظرية االقتناع الذايت لقايض 

اجلنائي رسالة دكتوراه 1985 
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إليه عقيدته ويطرح ما ال ترتاح إليه غري ملزم بأن يسرتشــد ىف قضائه بقرائن معينه، بل له مطلق احلرية 
ىف تقدير ما يعرض علية منها ووزن قوته التدليلية يف كل حالة حســبام يســتفاد من وقائع كل دعوى 
وظروفها، بغيته احلقيقة ينشدها أنى وجدها، ومن أي سبيل جيده مؤديًا إليها وال رقيب عليه ىف ذلك غري 
ضمريه وحده، هذا هو األصل الذي أقام عليه القانون اجلنائي قواعد اإلثبات لتكون مواءمة ملا تستلزمه 

طبيعة األفعال اجلنائية وما تقتضيه مصلحه اجلامعة من وجوب معاقبه كل جان وتربئه كل برئ«336.
ويعد اليقني القضائي أحد العنارص األساســية ملبدأ اإلقتناع الذايت للقايض اجلنائي، فيتعني أن 
يصل القايض لليقني حتى حيكم باإلدانة  وهو أمر مستمد من أصل الرباءة، ومتاشيًا مع ذلك نصت 
املادة 304 من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل أنه »إذا كانت الواقعة غري ثابتة.... حتكم املحكمة برباءة 
املتهم«، وتطبيقًا لذلك قضت حمكمــة النقض املرصية ىف أحكامها املتواتره بأن األحكام الصادرة 

باإلدانة جيب أال تبنى إال عىل حجج قطعية الثبوت وتفيد اجلزم واليقني337.
واليقني القضائي ىف املواد اجلنائية يقوم عىل عنرصين أحدمها شــخيص واألخر موضوعي، أما 
العنرص الشــخيص فيتمثل ىف إرتياح ضمري القايض لإلدانة، والعنرص املوضوعي فيعني أن يكون 
الدليل الذي أقنع القايض هو أفضل دليل ممكن للربهنة عىل ثبوت الواقعة وإسنادها للمتهم فيقنع 
به أي إنسان يتوافر لديه العقل واملنطق، أي أن حيمل الدليل مقومات قوته يف اإلقناع أي »أن دليل 
األدانه وجوهره هو صالحيته بمفرده للحسم بوجود صلة بني اجلريمة املقرتفة وبني شخص معني 

يعزى إليه اقرتافها، فال بد أن تكون األدلة صاحلة ألن تكون عنارص سائغة لإلثبات«338.
فالعنرص املوضوعي لليقني القضائي رضوري، ألن من حق الناس أن يطمئنوا لسالمة األحكام 

بوجود دليل عىل اإلدانة، فمن أجل هذا رشع تسبيب األحكام.

نقض 1939/6/12 جمموعه القواعد القانونية البند  3 ص 75 رقم 406، كام قىض قانون أساس األحكام   336
اجلنائية انام هو حرية قايض املوضوع يف تقدير األدله القائمه ىف الدعوى، فام دام يبني من حكمه انه مل يقىض 
وال  اعتقاده  ىف  مصادرهتا  جيوز  فال  بصحتها،  وجدانه  يقتنع  فلم  ووزهنا  األدلة  بتلك  امل  ان  بعد  اال  بالرباءة 
املجادلة ىف حكمه امام حمكمه النقض، كام انه ال حيكم باألدانه اال إذا اطمأن ضمريه إليها برشط ان يكون هذا 
االطمئنان مستمدا من أدلة قائمة  ىف الدعوى يصح ىف العقل ان املجادلة تؤدى اىل  ما إقتنع به القايض وما دام 

األمر كذلك فال جيوز املجادلة ىف حكمه امام حمكمة النقض.
نقض 1973/12/2 جمموعه أحكام النقض س 24 ص 1112 رقم 228 طعن رقم 957 لسنه 43 ق  337

د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية، 1977 صـ748  338
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وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض »أن تســبيب األحــكام من أعظم الضامنات التي فرضها 
القانــون عىل القضاة إذ هو مظهر قيامهم بام عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف 
احلقيقة التي يعلنوهنا فيام يفصلون فيه من األقضية، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم واإلستبداد، 
ألنه كالعذر فيام يرتؤونــه ويقدمونه بني يدى اخلصوم واجلمهور وبه يرفعون ما قد يزين لألذهان 

من الشكوك والريب فيدعون اجلميع لعدهلم مطمئنني«339.

نتائج املبدأ:
تتمثل نتائج مبدأ حرية اقتناع القايض ىف السلطة الواسعة للقايض اجلنائي ىف قبول أي من األدلة 
املعروضــة أمامه ىف الدعوى إلثبات الواقعة حمل النزاع أو نفيهــا، فهو ال حيتج عليه بدليل يتعني 

اإللتزام به، ويتصل بذلك سلطته أيضًا ىف إستبعاد األدلة.
أما النتيجة الثانية هلذا املبدأ  فهى قاعدة تساند األدلة اجلنائية، فجميع األدلة التي تقدم ىف الدعوى 
تســاند بعضها البعض ويستمد القايض قناعته فيها مجيعًا، فإذا عرض اخللل والفساد إلحداها فقد 
انرصف إليهم مجيعًا، وصار احلكم املعتمد عىل جمموعة من األدلة أحدها فاســد حكاًم باطاًل، وإن 
كانت ثمة أدلة أخرى صحيحة يمكن أن يعتمد عليها، ذلك أنه ال يعرف ما كان للدليل الفاســد 

من نصيب ىف تكوين اقتناع القايض، فيجوز أنه كان له لدور األسايس ىف ذلك.
وىف هذا تقول حمكمة النقض »إذا ســقط أحد األدلة أو اســتبعد تعذر التعرف عىل مبلغ األثر 

الذي كان هلذا الدليل الباطل ىف الرأي الذي انتهت إليه املحكمة«340.
وتتمثــل أهم نتيجتني ترتتبان عىل هذا املبدأ ىف دور القايض اجلنائي ىف اإلثبات، ورقابة حمكمة 

النقض عليه.

أ. دور القايض اجلنائي ىف اإلثبات:
يرتتب عىل مبدأ حرية اإلقتناع لدى القايض اجلنائي متتعه بسلطة واسعه جتعله يتمتع بدور إجيايب ىف 
اإلثبات، وتلقى عليه عبئا أكثر مما حيمله قايض سلطته ىف اإلثبات حمدودة بقيود قانونية كالقايض املدين.

نقض 1929/2/21 جمموعة القواعد القانونية ج1 ص 178 ق170 طعن رقم 799 لسنة  46 ق  339
نقض 11 ديسمرب 1967 جمموعة أحكام حمكمة النقض س 18 رقم 265 صــ1250، نقض 3 مايو 1990   340

س41 رقم 119 صـ189«
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ومــن ثم فإن القايض اجلنائي ال جيوز له أن يقنع بفحص األدلــة املقدمة إليه ىف الدعوى وإنام 
يتعني أن يتحرى بنفسه أدلة الدعوى، ويستثري األطراف إىل تقديم أدلتهم341.

وتأكيدًا هلذ الدور اإلجيايب فقد نصت املادة 291 من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل أنه »للمحكمة 
أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه الزما لظهور احلقيقة«، و يقابل 
هذا النص ما قررته املادة 208 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطينة بأن »للمحكمة بناء عىل 
طلب اخلصوم، أو من تلقاء نفســها أثناء ســري الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه الزما لظهور 

احلقيقة،..«.
وىف ذلــك تقول حمكمة النقض »إن اســتنتاج الواقعة املعاقب عليها مــن األدلة املقدمة، أمر 
موضوعــي متلكه حمكمة املوضوع وال رقابة ملحكمة النقض عليها ىف ذلك، مادامت األدلة املقدمة 

تنتج عقاًل ما رأته املحكمة«342.

ب. رقابة حمكمة النقض:
يرتتب عىل اعرتاف املرشع للقايض اجلنائي بسلطة تقديرية ىف تقدير القيمة اإلقناعية لكل دليل 
عىل حده عدم جواز مناقشة حمكمة النقض مسألة إقتناع القايض بالدليل فتقول ملاذا اقتنع القايض 
بدليــل معني، إال أن ذلك مرشوط بأال جيايف تقدير القايض املنطق؛ بمعنى أنه إذا اعتمد ىف تفكريه 

عىل أمور وأساليب ينكرها املنطق السليم كان ملحكمة النقض أن ترده إليه.
وبعبــارة أخرى »فهناك فرق بني حرية املحكمــة ىف اإلقتناع وبني منطق املحكمة ىف اإلقتناع، فال 

رقابة عىل احلرية ىف اإلقتناع، وإنام تنرصف الرقابة إىل منطق اإلقتناع من خالل أسباب احلكم«343.
وال خيضــع كذلك تقدير القايض لألدلة لرقابــة حمكمة النقض، فليس هلا أن تراقبه ىف تقديره، 

وكل ما هلا أن تراقبه هو صحة األسباب التي استدل هبا عىل هذا اإلقتناع.
»وباســتقراء قضاء حمكمة النقض نجد أهنا مارســت رقابتها عىل منطــق حمكمة املوضوع ىف 

استخالصها للدليل، فاشرتطت أن تكون النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع العقل واملنطق.

للمزيد حول دور القايض اجلنائي ىف اإلثبات انظر د/ حممود نجيب حسنى، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية   341
وفقا ألحدث التعديالت الترشيعية، اجلزء الثاين، دار النهضة العربية طبعة 2013 صـ 853. 

نقض 20 نوفمرب 1932 - ج 3 رقم 155 صـ206، نقض أول ديسمرب سنة 1988 س 39 رقم 182 صـ167   342
د. أمحد قفتحى رسور، النقض اجلنائي، دار الرشوق 2011 ص 295   343
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 فاملنطق املعوج ىف اســتخالص واقعة الدعوى يؤدى إىل تطبيق معوج ىف القانون وتســتطيع 
حمكمة النقض عن طريق مراقبتها لصحة أسباب إقتناع القايض أن تراقب معقولية إقتناعه«344. 

وغنى عــن البيان أن رقابة حمكمة النقض متتد ىف احلاالت التي يتطلب فيها القانون أدلة معينة 
إلثبات اجلريمة.

ثانيًا: ضوابط وقواعد حرية القايض ىف اإلقتناع:
حرية اإلقتناع ال تعنى التحكم إنام ختضع لقيود وضوابط تتمثل ىف: أ- رضورة أن يعتمد القايض 
ىف حكمه عىل األدلة القضائية. ب- أن تكون األدلة مرشوعة. ج- خضوع حتصيل الدليل ومؤداه 

للعقل واملنطق وذلك عىل النحو التايل:

أ. رضورة أن يستمد القايض قناعته من األدلة املطروحة أمامه ىف الدعوى:
تنص الفقرة الثانية من املادة 302 قانون اإلجراءات اجلنائية عىل أنه »ومع ذلك ال جيوز له أي 
القايض أن يبنى حكمه عىل أي دليل مل يطرح أمامه ىف اجللسة«، ويقابل هذا نص الفقرة األوىل من 

املادة 273 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطينة سالفة البيان.

 وهكذا ينقسم الضابط األول من ضوابط مبدأ حرية اإلقتناع لشقني:
األول: أن يبنــى اإلقتناع عىل دليل. والدليل بوجه عام هو كل وســيلة متكن القايض من   -
الوصول إىل احلقيقة بشأن واقعة معروضة عليه توطئة للحكم فيها345، وال يكون الدليل 
دلياًل إال إذا نقل القايض من حالة الشك أو اجلهل إىل اليقني؛ ومن هنا جاءت القاعدة أن 
ما يتطرق إليه اإلحتامل ال يصح به اإلســتدالل. وهلذا يبطل احلكم إذا كان عامده ىف إدانة 

املتهم حمرض التحريات، أو تعرف كلب الرشطة ألن أيًا من هذه األمور ال تعد دلياًل.
أما الشــق الثاين هلذا الضابط أن يطرح الدليل أمام املحكمة ىف اجللسة، فال جيوز التعويل   -
عىل دليل قدم بعد قفــل باب املرافعة، وال جيوز من باب أوىل أن يعول القايض ىف حكمه 

عىل علمه الشخص إال إذا كان علاًم عامًا ال يتفرد به وحده بل يشاركه فيه الكافة.

د. أمحد فتحى رسور، الوسيط ىف قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق صـ 574، 575   344
د. عوض حممد عوض، املبادىء العامة ىف قانون اإلجراءات اجلنائية، منشأة املعارف، دون سنة نرش، صـ666  345
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ب( مرشوعية الدليل: 
حلرية القايض ىف اإلقتناع حد ال يمكن ختطيه وهو رضورة اتسام األدلة باملرشوعية والنزاهة.

فاخلصومة اجلنائية ال هتدف ملجرد مجع أدلة اإلثبات لتطبيق حق الدولة ىف العقاب، وإنام تتطلب 
كذلك ضامن حقوق املتهم وحرياته، ومن ثم يتعني عىل القايض أن يتحقق أواًل من مرشوعية الدليل 
وال حيــول دون ذلك أن يكون الدليل واضح الداللة ىف ادانة املتهم فاملحاكمة املنصفة وهى -حق 
دســتورى- ال يمكن إجراؤها إال عىل أساس من الرشعية اإلجرائية، وجدير بالتنويه أننا نتفق مع 
مــا قرره البعض من أن » نزاهة الدليل أمر يرتبط بكرامة العدالة التي حيرص عليها ضمري القايض 

ويتوقف الوصول إليها عىل احلياد املطلق جتاه إقامة الدليل«346.
ويقصــد بمرشوعية الدليل - يف رأينا-  التقيد يف احلصول عليه بمراعاة الضامنات التي كفلتها 
النصوص الدســتورية والترشيعية ىف إحرتام احلقوق واحلريات، وكذا اتباع الطرق التي رســمها 

القانون للحصول عليه.
فإذا ما تم احلصول عىل الدليل بشكل خيالف هذين الضابطني ُعد دلياًل غري مرشوعًا يتعني 
تنحيته مــن أوراق الدعوى واإللتفات عنه، فالتعويل عليه اليعد فحســب خمالفًا للنصوص 
القانونية بمفهومها العام، وإنام يمس مقومات الدولة القانونية ىف مفهومها املعارص، بام يوجبه 
من رضورة أن تتقيد كافة سلطاهتا حال ممارستها ألنشطتها بالقواعد القانونية احلاكمة يف كافة 

مناحي احلياة. 

ج( خضوع حتصيل الدليل ومؤداه للعقل واملنطق:
 يلتزم القايض بأن يبني اقتناعه عىل عملية عقلية منطقية تقوم عىل اإلستقراء واإلستنباط ينتهي 
ىف ختامهــا إىل نتيجة معينة، فيجب أال يفهم القايض من مبــدأ حرية اإلقتناع أنه حتلل من مراعاة 

القواعد الالزمة بقبول أدلة اإلثبات.
فالقايض حر ىف أن يعتقد أو ال يعتقد ىف قيمة األدلة املطروحة، ولكنه ال يملك التحكم ىف هذا 
اإلعتقاد، فاليقني املطلوب عند اإلقتناع ليس هو اليقني الشخيص للقايض، وإنام هو اليقني القضائي 

الذي يصل إليه القايض بناء عىل العقل واملنطق.

د. أمحد فتحى رسور، الوسيط ىف قانون اإلجراءات اجلنائية- مرجع سابق ص 467  346
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وهكذا يتضح من مجاع ما تقدم أن حرية اقتناع القايض اجلنائي ليســت مطلقة، وإنام هى مقيدة 
بثمة ضوابط تتفق مع مقتضيات العدالة، وحتفظ حقوق األفراد وحرياهتم دون تعارض مع إقتضاء 

حق الدولة ىف العقاب.
وبإنزال ما تقــدم من مبادىء عىل احلكم حمل التعليق يتضــح بجالء أنه قد جاوز حدود 
السلطة  التقديرية للقايض اجلنائي ىف اإلقتناع باألدلة املطروحة أمامه، بل وساير قضاء حمكمة 
اإلســتئناف باإلســتناد عىل أدلة متهاترة ال تتعاضد فيام بينها، بل أن التهاتر والشك مها سمة 
العالقة بني بعضها البعض، ســيام وأن الدليل الوحيــد ىف الدعوى وهو اعرتاف املتهم تنطق 
األوراق ببطالنــه ملخالفته كافة رشوط صحة اإلعرتاف املقررة قانونا واملســتقر عليها قضاءًا 

عىل ما سريد احلديث عليه فيام بعد.
ومن ثم فإن احلكم حمل التعليق قد جاوز نطاق حرية اإلقتناع القضائي، ووضح التحكم 
والتعسف ىف الوصول لنتائج اإلدانة من مقدمات ال يمكن أن تؤدي إليها ىف العقل واملنطق، 
فضاًل عن أن الدليل الوحيد ىف الدعوى وهو إعرتاف الطاعن غري مرشوع. فكافة الظروف 
واملالبســات الثابتة بأوراق الدعوى تدل بام ال يدع جمااًل للشك بعدم مرشوعية اإلعرتاف 
الصادر عن املتهم بدًءا من إجراء إستجواب للطاعن بمعرفة مأموري الضبط القضائي أمام 
جهات الرشطة، ومــرورًا بإحتجازه بالرشطة أكثر من املدة املقررة قانونا وهو األمر الثابت 
بالتحقيقات، وثبوت اإلكــراه الواقع عليه، وتناقض إعرتافه مــع العديد من األدلة الفنية 
والقولية املثارة باألوراق؛ كل تلك الشــواهد التي تنطــق هبا األوراق تصم الدليل الوحيد 
بالدعوى والذي عول عليه احلكم حمل التعليق بعدم املرشوعية ومن ثم كان جيب عىل حكم 
اإلســتئناف - واحلكم حمل التعليق من باب أوىل لكونه صادر من املحكمة العليا- أن هيدر 
اإلعرتاف املنسوب صدوره للمتهم باألوراق، لكونه غري مرشوع ويثور التساؤل حول العلة 
من تقريرنا لعدم مرشوعية اإلعرتاف املنسوب للمتهم وهو ما يدعونا للحديث عن رشوط 

اإلعرتاف املقررة قانونا وقضاًء.
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رشوط صحة اإلعرتاف املعتربة قانونًا:
اإلعرتاف هو إقرار املتهم عىل نفسه بصدور الواقعة اإلجرامية عنه347.

واســتقر الفقه والقضاء عىل توافر أركان أربعــة لقيام اإلعرتاف348، أوهلا أن يصدر اإلعرتاف 
من املتهم عىل نفسه، وأن يكون وليد إدراك واختيار، وان يكون رصحيا، ومطابقًا للحقيقة، ويتعني 

توافر هذه األركان األربعة حتى يمكن األخذ باإلعرتاف كدليل ىف األوراق وذلك وفقًا للتايل.

أواًل: صدور اإلعرتاف من املتهم عىل نفسه:
وهــو ركن أو رشط بدهيي، إذ أن اإلعرتاف ىف املســائل اجلنائية له طبيعة ختتلف عن نظريه ىف 

القانون املدين.
فهو ليس ترصفًا قانونيًا تصح اإلنابة فيه وتنرصف آثاره إىل األصيل، وإنام هو عمل شــخيص 
بحت ال يقبل اإلنابة ألن الشخص يفشى به رسًا أو يقرر أمرًا ويرتب عليه القانون، وليست اإلرادة، 
آثارًا جنائية هى بطبيعتها شــخصية، وإذا كانت الشــهادة ال جتوز فيها الوكالة، فكذلك اإلعرتاف 

باجلريمة، وذلك بجامع اإلعتبار الشخيص ىف احلالني349.

ثانيًا: توافر اإلدراك واإلختيار 
وتكمــن العلة من هذا الرشط أن اإلعرتاف دليــل يغني القايض عن حتقيق الدعوى، وجييز له 
احلكم باإلدانة بناء عليه، ومن هنا وجب أن يكون عند اعرتافه واعيًا بام يقول، ومن ثم فإنه يشرتط 
أن يصدر اإلعرتاف عن طواعية واختيار، وهيدر كل قول يثبت أنه صدر بناء عىل إكراه،  وحترص 

النصوص الدستورية والقانونية عىل تقرير ذلك.

د. حممود نجيب حسنى، مرجع سابق، صـ904  347
جدير بالذكر أن  املادة  214من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطينى نصت عىل أنه يشرتط لصحة االعرتاف   348

ما ييل:
1. أن يصدر طواعية واختيارًا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي أو وعد، أو وعيد.  

2. أن يتفق االعرتاف مع ظروف الواقعة.   
3. أن يكون االعرتاف رصحيًا قاطعًا بارتكاب اجلريمة.   

كام تنص املادة  215 عىل أن »االعرتاف من طرق اإلثبات التي ختضع لتقدير املحكمة«.  
349  ملزيد من التفاصيل حول هذا الرشط انظر د/ عوض حممد عوض، مرجع سابق، صـــ685.
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ثالثًا: رصاحة اإلعرتاف 
يتعــني أن يكون اإلعرتاف رصحيًا، بمعنى أن يكــون نصًا ىف ارتكاب اجلريمة بأن ينرصف إىل 

نسبة الفعل املكون للجريمة برشوطه املقررة قانونًا إىل من اعرتف.
وىف هذا تقول حمكمة النقض »أن اإلعرتاف املعترب ىف املواد اجلنائية والذي يؤاخذ به املتهم جيب 

أن يكون نصًا ىف اقرتاف اجلريمة وأن يكون من الرصاحة والوضوح بحيث ال حيتمل تأوياًل«.350

رابعًا: مطابقة اإلعرتاف للحقيقة 
ويعني هذا الرشط أن يطابق اإلعرتاف كافة احلقائق واألدلة املطروحة ىف الدعوى، فال جيوز أن 
يتناقض مع دليل آخر محلته األوراق، وهو ما اليتحقق إال إذا كان مفصاًل وال يناقض حقيقة الواقع.

وبإنزال ما تقدم عىل احلكم حمل التعليق يبني لنا أنه قد ارتكن ىف قضائه بتأييد إدانة الطاعن عىل 
اإلعرتاف املنسوب إليه مؤيدًا بذلك منهج حمكمة اإلستئناف خمالفًا لكافة رشوط صحة اإلعرتاف 
املقررة بنص املــادة 214 من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلســطينى وكذا نص الفقرة الثانية من 
املــادة 273 من القانون آنف البيان والتي تقرر »....-2 كل قول يثبت أنه صدر من أحد املتهمني 

أو الشهود حتت وطأة اإلكراه أو التهديد هيدر وال يعول عليه«.
والثابت بالتحقيقات أن الطاعن تــم احتجازه باملخالفة للقانون لدى رجال الرشطة أكثر من 
عــرشة أيام دون عرض عىل النيابة العامة وذلك باملخالفة ملا يوجبه قانون اإلجراءات اجلزائية من 
وجوب عرض املتهم عىل النيابة خالل أربع وعرشون ساعة من تاريخ احتجازه ؛ فضاًل عن بطالن 
اإلستجواب الذي تم بمحرض مجع اإلستدالالت وهو ما ال جيوز إال من قبل أعضاء النيابة العامة.

فــإذا ما أضفنا إىل مــا تقدم التقرير الطبي األول الصــادر ىف 2001/6/27 والثابت به كافة 
مقومات اإلطمئنان إليه من تاريخ وساعة حتريره وتواجد مندوب النيابة العامة والذي أثبت وجود 
آثار وعالمات عنف، فضاًل عن تناقض اإلعرتاف املعول عليه مع بعض أقوال الشــهود، كل هذه 
الشــواهد وغريها إن مل تكن تؤكد بطالن اإلعرتاف املنسوب للمتهم وعدم مرشوعيته، فهى عىل 
األقل تبعث بالشك والريبة ىف هذا الدليل، وهو ماكان يتعني معه إهداره إعاماًل للقاعدة األصولية 

بأن الشك يفرس دائاًم ملصلحة املتهم.

350  نقض 1990/9/19 جمموعة أحكام النقض س 41، رقم 147، صـ 849.
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تقييم منهج احلكم حمل التعليق والرأي املخالف:
بمطالعة احلكم حمل التعليق يتضح أنه قد أحال إىل حكم حمكمة اإلستئناف ىف جمال أسبابه التي ارتكز 
إليهــا للقضاء بإدانة الطاعن، وكان يتعني بإعتبار أنه صادر عن املحكمة العليا، وهى املحكمة التي حتاكم 
األحــكام وتقرر األصول والقواعد التي يقتفى أثرها من كافة املحاكم أن يســتعرض األدلة املطروحة ىف 
الدعوى ويتناول ما طال كل منها من مطاعن عدم املرشوعية والبطالن وجمافاة العقل واملنطق، ثم يقوم بالرد 
عليها إن رأي، عدم صحة تلك املطاعن، مؤدى كل دليل ىف النتيجة التي وصل إليها للقضاء بإدانة الطاعن.
فاحلكم حمل التعليق بعد أن اســتعرض وقائع الدعوى - والتي اســتمرت ملدة ستة عرش عامًا 
- إكتفى ىف ســبيل تدليله عىل قضائه باإلدانة بإنتهاء األغلبية من خالل األدلة التي استمعت إليها 
والتي قدمت أمام حمكمة أول درجة وحمكمة اإلستئناف إىل القول بتوافر األدلة القاطعة عىل ارتكاب 
الطاعن للجريمة املسندة إليه دون أن يعرض ملؤدى كل دليل عىل حده ىف النتيجة التي انتهى إليها، 

ودون أن ترد ردًا وافيًا عن املطاعن التي طالت الدليل الرئييس ىف الدعوى وهو اعرتاف املتهم.
وهذا املنهج الذي إنتهجه احلكم حمل التعليق خيالف ما ينبغي أن تكون عليه األحكام الصادرة 
من املحاكم العليا كوهنا متثل التفسري الصحيح للقاعدة القانونية بام تكفله من حسن تطبيق القانون 
وتوحيده عىل كافة املحاكــم، فاحلكم قد خالف منهج بناء األحكام من ناحية، وأهدر العديد من 

القواعد القانونية من ناحية أخرى.
وجاء منهج الرأي املخالف مدافعًا عن دولة القانون بام توجبه من احرتام للنصوص الدستورية 
والقانونية التي تكفل حقوق اإلنسان وحرياته، فقد تناول الرأي املخالف بالتفصيل والتحليل كل 
املطاعن التي تنطق هبا األوراق لترضب األدلة املطروحة ىف الدعوى بسهام نافذة من الشك والريبة، 
بــل ودلل عىل صحة تلك املطاعن بالعديد من الوقائع األخرى الثابتة باألوراق وأبرز اإلنتهاكات 

التي شابت الدعوى منذ حلظة وقوع اجلريمة.
وحرص الرأي املخالف عىل إبراز العديد من الشــواهد الثابتة بأوراق التحقيقات والتي تثبت 
عدم املرشوعية التي الحقت الدليل الوحيد ىف الدعوى، فضاًل عن حتليله للعديد من النقاط التي 
اســتندت إليها النيابة العامة ىف تقديم املتهم للمحاكمة اجلنائية رغم جمافتها للعقل واملنطق؛ وهو 
األمر الذي يدعونا إىل اإلتفاق مع ماقرره الرأي املخالف من عدم كفاية األدلة املطروحة ىف الدعوى، 

األمر الذي كان يتعني معه القضاء برباءة املتهم.
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التعليق عىل احلكم الصادر عن حمكمة النقض يف الطعن اجلزائي رقم 2013/78

املحامي عصام لطفي الرشيف/ األردن 

مقدمة: 
ُيعترب حق اإلنسان يف احلياة والتمتع باحلرية واألمان لشخصه، من احلقوق األساسية لإلنسان 
والتي يتوجب صوهنا ومحايتها من اإلعتداء أو التهديد التي أكدت عليها الرشائع الساموية وتوافقت 
عليه املواثيق الدولية عىل رضورة ضامهنا ومحايتها، وألقت عىل الدول التي تنتمي للمجتمع الدويل 

مسؤولية محاية هذه احلقوق سواء كان ذلك بالترشيعات الوطنية أو املامرسة الواقعية.
 ويف ضــوء ذلك فإن تعريض تلك احلقوق ألي مســاس، ال بــد أن يكون ملربرات مرشوعه 
يقتضيها واجب املحافظة عىل أمن املجتمع بشــكل  عام واإلنسان بشكل خاص من اجلريمة التي 

يشكل إخالاًل باألمن، و تعديًا عىل حياه وحريات وكرامه اآلخرين. 
وملا كانت اإلجراءات اجلزائية التي يواجهها املتهم يف مرحله التحري واإلســتدالل والتي من 
ضمنها القبض عىل املتهم واحتجازه أو تفتيش منزله أو مكان عمله تكون يف طور اإلشــتباه بصله 
املتهم باجلرم الذي جيري التحري واإلســتدالل للوقوف عىل وقائعــه وحتديد مرتكبه، فإن ذلك 
يعنــي أن اإلجراءات يف هذه املرحله ال يصــح فيها إهدار ))قرينة الرباءه(( املفرتضة للمتهم، وبام 
يســتوجب رضورة احرتام حق املتهم باحلرية و حرمة املســكن، وأن ال يتم جتاوز هذه احلقوق إال 

بالقدر الرضوري إلظهار احلقيقة مع واجب احرتام كرامة املتهم بكل األحوال. 
تعترب مرحلة التحري و اإلســتدالل ))مرحلة التحقيق األويل(( التي يقوم هبا رجال الضابطة 
العدلية من الرشطة وليس النيابة العامة، إال أن هلذه املرحلة أمهية خاصة سببها أن صالحيات من 
يقومون هبا ال تقترص عىل مجع التحريات و اإلســتدالالت، وإنام أيضًا متتد إىل مجيع األدلة التي قد 

تكون أحيانًا صاحلة لرفع الدعوى اجلزائية. 
  ومجع األدلة و القبض عىل من يشك بأهنم مرتكبي اجلرائم و احالتهم إىل املحاكم هي إجراءات 
حتقيق فعليه هلا مساس مبارش بحرية اإلنسان، بام يستلزم معها وجود ضامنات واضحه وفاعلة تضمن 

إنفاذ هكذا إجراءات يف حق املتهم دون خرق للقانون أو عسف يف تنفيذه. 
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ومن أجل ذلك  
أ( تنص املادة )2( من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب و غريه من ضـــروب املعاملة أو   .1

العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينة لعام  1984 عىل ما ييل: 

)تتخذ كل دولة طرف إجراءات ترشيعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع   
أعامل التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي(.

ونصت املادة )4( من االتفاقية املذكورة عىل ما ييل: ب( 

تضمن كل دولة طرف أن تكون مجيــع أعامل التعذيب جرائم بموجب قانوهنا اجلنائي و   .1
ينطبق األمر ذاته عىل قيام أي شــخص بأية حماولة ملامرسة التعذيب وعىل قيامه بأي عمل 

أخر يشكل تواطؤًا و مشاركة يف التعذيب. 
جتعل كل دولة طرف يف هذه اجلرائم مســتوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ باإلعتبار   .2

طبيعتها اخلطرية(. 
2. ونصت املادة )16( من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان عىل ما ييل: 

)كل متهم بريء حتــى تثبت ادانته بحكم بات وفقًا للقانون عــىل أن يتمتع خالل إجراءات 
التحقيق و املحاكمة بالضامنات الدنيا التالية: 

إخطاره فورًا بالتفصيل و بلغة يفهام بالتهم املوجه إليه.   .1
إعطاؤه الوقت و التسهيالت الكافية إلعداد دفاعه و السامح له باإلتصال بذويه.   .2

حقه أن حياكم حضوريًا أمام قاضيه الطبيعي وحقه يف الدفاع عن نفسه شخصيًا أو بواسطة   .3
حماٍم خيتاره بنفسه ويتصل به بحرية ورسيه. 

حقه يف اإلســتعانة جمانًا بمحاٍم ُيدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت   .4
مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان ال يفهم أواًل يتكلم لغة احلكمة يف اإلستعانة بمرتجم 

بدون مقابل. 
حقه يف أن يناقش شهود اإلهتام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه يف استحضار شهود النفي   .5

بالرشوط املطبقة يف استحضار شهود اإلهتام. 
حقه يف أن ال جُيرب عىل الشهادة ضد نفسه أو أن يعرتف بالذنب.   .6
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حقه إذا أدين بارتكاب جريمة يف الطعن وفقًا للقانون أمام درجة قضائية أعىل.   .7
ويف مجع األحوال للمتهم احلق يف أن حيرتم سالمته الشخصية و حياته اخلاصة(.   .8

أ. نصت املادة )9( من اإلعالن العاملي بحقوق اإلنسان لسنة 1948 عىل ما ييل:   .3

)ال جيوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا(. 
ب( ونصت املادة )11( من اإلعالن العاملي املذكور عىل ما ييل:  

(1. كل شخص متهم بجريمة يعرت بريئًا إىل أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمــــة علنية ُتؤمن له 
فيها الضامنات الرضورية للدفاع عنه(.

نصت املادة 3/1/9 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عىل ما ييل:   .4

1. لكل فرد حق يف احلرية ويف األمان عىل شخصه، وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا. 
3. يقدم املوقوف أو املعتقل بتهم جزائية رسيعًا إىل أحد القضاة أوأحد املوظفـــــني املخولني 

قانونًا مبارشًة وظائف قضائية(. 

ويف سبيل بحث ومناقشة املبادئ التي تضمنتها القرار املذكور فإننا سنتناول: 
أواًل: وقائع القضية اجلزائية. 

ثانيًا: املبادئ التي تضمنها قرار املحكمة العليا بصفتها حمكمة نقض. 

ثالثًا: بحث ومناقشة املبادئ التي تضمنها القرار املذكور. 

أواًل: وقائـــع القضيـــــــة: 
قامت النيابة العامة بايداع أوراق القضية اجلزائية رقم )2002/72( إىل قلم حمكمة بداية غزة   .1
ملحاكمــة املتهم ) الطاعن ( رائد عبد الر محن عبد الرزاق أبو نارص بتهمة القتل القصد خالفًا 

للمواد 214، 215، 216 من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936. 

استندت النيابة العامة يف ذلك، عىل أنه بتاريخ 2001/6/11 قام املتهم / الطاعن بقتل املغدورة   .2
نوال عبد الرزاق ســامل أبو ســمرة بعد رفضها السامح له بمواقعتها مواقعه غري مرشوعه، بأن 
قــام بخنقها بيديه قاصدًا قتلها، مما أحدث هلا اإلصابات املبينة يف تقرير الصفة الترشحيية التي 

أودت بحياهتا. 
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بتاريخ 2006/2/27 أصدرت حمكمة بداية غزة قرارها باإلمجاع عىل املدان )املتهم رائد عبد   .3
الرمحن عبد الرزاق أبو نارص( باإلعدام شنقًا حتى املوت. 

تقدم وكيــل املتهم )املدان( بالئحة طعن إىل حمكمة اإلســتئناف ســجل اإلســتئناف برقم   .4
 .( 2006/116)

استمعت حمكمة استئناف إىل املرافعة وأصدرت حكمها بتاريخ 2009/11/8 املتضمن:      .5

قبول اإلستئناف شكـــــــــــــاًل.  أ( 
رفضه موضوعًا و/ أو تصديق احلكم املستأنف.  ب( 

تقدم وكيل املتهم بالئحة طعن إىل حمكمة النقض سجل بالرقم 2010/23.   .6

بتاريخ 2011/3/2 أصدرت حمكمة النقـــــض قرارها أو حكمها املتضمن:   .7

قبول الطعن شكال.   -
و يف املوضوع نقض احلكم املطعون فيه و اعادة األوراق إىل حمكمة اإلســتئناف لإلستامع   -
لبينات الطاعن/ املتهم بعد أن أعيدت األوراق إىل حمكمة اســتئناف و بعد ســامع بينات 

الطاعن أصدرت حكمها املطعــــــون به بتاريخ 2013/11/11، واملتضمن: 
-   قبول اإلستئناف شكاًل.   
-   وتأييد احلكم املستأنف.  

تقدم وكيل الطاعن بالطعن بطريق النقض بالقرار املذكور للمرة الثانية.   .8

حيث أن الطعن بالنقض ُأقيم عىل  ثالثة أسباب:   .9

اخلطأ يف تطبيق القانون.   .1
حرمان املستأنف / الطاعن من استكامل بيناته.   .2

خمالفة مبادئ احلق و العدل و اإلنصاف.   .3
فقد قررت حمكمة النقض سامع أو نظر الطعن مرافعة.   

10.  تم أمام حمكمة النقض: 

1. تكرار وكيل الطاعن ما جاء يف الئحة الطعن. 
2 . تقدم وكيل الطاعن ملحكمة النقض بمرافعــة مكتوبة أرفقت باألوراق. 
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استمعت املحكمة املوقرة إىل مرافعة النيابـــــة ردًا عىل ما جاء بمرافعة وكيل الطاعن وما   .3
جاء يف املذكرة املكتوبة. 

بعد ذلك قررت املحكمة إقفال باب املرافعة وحجز الطعن للدراسة وإصدار القرار.   .4
يف جلســة 2015/11/18 قررت املحكمة فتح باب املرافعة إعاماًل لنص املادة )374)   .5

من قانون أصول املحاكامت اجلزائية التي تنص عىل ما ييل: 
))إذا طعن يف احلكم الصادر بعد النقض األول تنظر حمكمة النقض يف موضوع الدعوى(( حيث 

استمعت املحكمة املوقرة: 
للشاهد مسؤول قسم ارشيف التقارير الطبيــــة يف مستشفى الشفاء.   -

الشاهد السيد أبو غسان البحييص.   -
الشاهد السيد حممد نعيم حممد أبو شوقة.   -
الشاهد الطبيب أرشف مجعة حممد البياع.   -

11. يف جلسة 2016/2/11 قررت حمكمة النقض املوقرة: 

1.  إقفال باب املرافعة. 
حجز الطعن للدراسة وإصدار القرار.   .2

12.  قدم وكيل الطاعن الطلب رقم )195 / 2016( ملتمسًا فتح باب املرافعة و اعادة استجواب 
مسؤول األرشيف الطبي بمستشفى الشفاء وقد أجابته املحكمة لطلبه.  

13.  أ( يف جلسة 2016/4/28 أبرز وكيل الطاعن حافظ مستــندات تشتمل عىل )13( مستند 
)ابرزت و ميزت م/ 1 عدد 13).

يف ذات اجللسة اســتمعت املحكمة إىل الشاهد أمحد اسامعيل حالسة الذي أوضح بأن الدفاتر  ب(  
بتواريخ 2001/6/28/6/25 مفقودة، وكذلك الدفرت اخلاص بتاريخ 2001/6/27 مفقود. 
14.  التمس  وكيل الطاعن منحه فرصة للبحث عن الدفاتر و السامح له بتصوير التقارير الطبية، إال 
أن املحكمة رفضت طلبه و قررت إقفال باب املرافعة وحجز الطعن للدراسة وإصدار القرار. 

15. بتاريــخ 2016/6/2 قررت حمكمة النقض و لعدم توافر اإلمجاع تنزيل العقوبة من اإلعدام 
إىل السجن )املخالف هو عطوفة رئيس املحكمة املستشار عبد الرؤوف احللبي( الذي طالب 

بتربئة الطاعن لعدم كفاية األدلة.
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ثانيًا: املبادئ القانونية التي تضمنها قرار حمكمة النقض الفلسطينية املوقرة: 

بتدقيق  الفقرة احلكمية، يالحظ أنه يستخلص منها املبادئ القانونيــة اآلتية:
حيــث أن الطعن من الطاعن قدم للمحكمة للمرة الثانية، فإنه يتوجب و عماًل بأحكام املادة   .1
(374( من قانون اإلجراءات اجلزائية النظر يف موضوع الدعوى و هو ما قررته املحكمة املوقرة. 

إن املحكمة اعتمدت يف ادانة املتهم عىل:   .2

البينة الشخصية التي استمعت هلم.   -
البينة التي قدمت أمام حمكمة أول درجة.   -

البينة التي قدمت حمكمة اإلستئناف وهي أدلة قاطعة عىل ارتكاب الطاعن للجريمة املنسوبة   -
إليــــه وإدانته بالتهمة املستندة إليه. 

إن املحكمة ويف سبيل اقتناعها باإلعرتاف الصادر عن الطاعن طواعيًا و اختيارًا ودون اكراه أو   .3
تعذيب استدعت الطبيب ارشف البياع حمرر التقرير الطبي تاريخ 2001/6/27 و املتضمن 

)أنه مل يشاهد أي آثار عنف عىل الطاعن(. 

ثالثًا: بحث ومناقشة املبادئ التي قررهتا حمكمة النقض الفلسطينيــة -مع خالص اإلحرتام-
بخصوص املبدأ األول فإن حمكمة النقض املوقرة إلتزمت باملادة )374( من قانون اإلجراءات اجلزائية   .1
رقم )3( لسنة 2001، ولكون الطعن للمره الثانية، فإهنا نظرت الدعوى موضوعًا وهذا موافق للقانون. 

بخصوص املبدأ الثاين، فإن حمكمة النقض املوقرة - مع اإلحرتام - مل تراع أن قرارها خمالف:   .2

للقانون األسايس الفلسطيني.   -
لقانون اإلجراءات اجلزائية.   -

لإلجتهاد القضائــــي ملحكمة التمييز األردنية.   -
التنناقض بني املربزين )ن ع / 6 و ن ع / 11).   -

وتوضيح ذلك
التناقض بني املربزين  ن ع / 6  ون ع / 11   .1

بتدقيق التقرير الطبي املربز )ن ع/6 ( املعد من قبل الطبيب حممد السلطان، يالحظ أنه ورد فيه   -
بعد معاينـــة الطاعن وجود آثار وعالمات عنف وشدة عىل اجلسم الطاعن ليست حديثة. 
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و بتدقيــق التقرير الطبي املربز )ن ع/ 11( املعد من قبل الطبيب ارشف البياع ُيالحظ أنه   -
ورد فيه وبعد معاينة الطاعن: 

))أنه مل يشاهد أي آثار عنف عىل الطاعن((   -
معنى ذلك أنه ونتيجة الحتجاز الطاعن مــن 2001/6/11 ولغاية 2001/6/20 فقد   

تعرض لتعذيب والعنف لغايات احلصول عىل اعرتاف منه مما جيعل اإلعرتاف باطاًل. 

2. خمالفة اإلعرتاف للامدة 2/13 من القانــــون األسايس الفلسطيني: 
تنص املادة 2/13 من القانون األسايس الفلسطيني عىل ما ييل:   

))يقع باطاًل كل قول أو اعرتاف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األوىل من ذات هذه املادة التي   
حرصت عىل منع اخضاع املتهم لإلكراه أو التعذيب(( 

3. خمالفة القرار لإلجراءات اجلزائية الفلسطيني: 
إن القرار موضوع البحث خمالف لقانون اإلجراءات اجلزائيـــــة.

تنص املادة )34( من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل ما ييل:   -

))جيب عىل مأمور الضبط القضائي أن يســمع أقوال املقبوض عليه، فإذا مل يأت بمربر أطالق   
رساحه يرسله خالل أربعة وعرشون ساعه إىل وكيل النيابة املختص((. 

تقابل املادة )100( من قانون أول املحاكامت اجلزائية األردين.   -

تنص املادة )107/ 1( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني عىل ما ييل:   -

))جيب عىل مدير املركز أو مكان التوقيف أن يسلم املتهم خالل أربع وعرشين ساعة إىل النيابة   
العامة للتحقيق معه((. 

تنص املادة )214( من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل ما ييل:   -

))يشرتط لصحته اإلعرتاف ما ييل:   

أن يصدر طواعية واختيارًا ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي أو وعد أو وعيد.   .1
أن يتفق اإلعرتاف مع ظروف الواقعة.   .2

أن يكون األعرتاف رصحيًا قاطعـــًا بارتكاب اجلريمة((.   .3
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وهذه الرشوط غري متوفرة بخصوص اإلعتــراف املنسوب للمتهم أو الطاعن. 

تنص املادة )2/273( من قانون اإلجراءات اللجزائية الفلسطيني عىل ما ييل:   -
))2. كل قول ثبت أنه صدر من أحد املتهمني أو الشــهود وحتت وطأة اإلكراه أو التهديد   

هُيدر وال ُيعّول عليه((. 
     واستنادًا لذلك ال تقبل شهادة الشاهد سعيد أبو نارص الذي بقي حمتجزًا بعد اإلفراج عن 

الطاعن ووجود خالف بينه و بني املغدورة. 
4. خمالفة القرار إلجتهادات حمكمة التمييز األردنية: 

جــاء يف القرار التمييــز اجلزائي رقم 97/746 صفحة 1027جملــة نقابة املحامني 1998    
))يكون اعــرتاف متهم لدى الرشطة وليد اإلكراه بدليل وضعــه يف النظارة مدة تزيد عىل 
األســبوع خالفًا حلكم املادة )100( من قانون أصــول املحاكامت اجلزائية األردين التي ال 
جتيز لضابط العدلية ابقاء املقبوض عليه يف نظارة الرشطة مدة تزيد عن )48( ساعة يتوجب 

خالهلا ارساله للمدعي العام((. 

بخصوص املبدأ الثالث املتضمن اإلعتامد عىل تقرير الطبيب أرشف البياع و املتضمــــن عدم   .3
وجود آثار عنف أو شده عىل جسـم الطاعن: 

فإن التقرير املذكور غري مقبول لتناقضه مع املربز ن ع/ 6.   أ( 
ألن الطاعــن مل يعرض عىل الطبيب إال مره واحدة، وقام بالكشــف عليه للطبيب حممد  ب( 

السلطان. 
ج( إن الشك يفرس ملصلحة املتهم.

و استنادًا لذلك، جيب احلكم برباءة الطاعن لعدم كفاية األدلة.





أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا

والتعليق عليها
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طلب رفع التناقض عن احلكمني الصادرين من حمكمة العدل العليا بفلسطني فيام 
خيص احلكمني الصادرين ىف الدعوى رقم 2011/222 والدعوى رقم 2015/16

»ترقني القيد، هل يعترب قرارًا إداريًا أم إجراءًا متهيديًا؟«
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التعليق عىل طلب رفع التناقض عن احلكمني الصادرين من حمكمة العدل 
العليا بفلسطني فيام خيص احلكمني الصادرين ىف الدعوى رقم 2011/222 

والدعوى رقم 2015/16

الدكتور نفيس مدانات/ األردن

الردع التأديبي:
إن الردع التأديبي يعني الســلطة التي تقود للرؤســاء التسلسليني إليقاع عقوبات تأديبية عىل 

املوظفني عندما يرتكبون أخطاًء يف ممارسة وظائفهم.

طبيعة الردع التأديبي
إن ما يميز الردع التأديبي هو أنه مرتبط بالوظيفة تارة فيام خيص طبيعة الباعث الذي يستدعيها 

)اخلطأ الوظيفي( وطبيعة العقوبة )عقوبة وظيفية(.
وهبــذه اخلصائص نجد أن الردع التأديبي يتميز عن الــردع اجلزائي، ومن جهة أخرى، تتميز 
الوســيله التأديبية أيضًا عن القرارات القضائية عمومًا؛ وأخــريًا إذ كان العمل التأديبي ال يمكن 
بذلك تصنيفه إال ضمن إطار ممارسة الوظيفة اإلدارية، فالوسيلة التأديبية حتتل إذا مكانًا ومع هذه 

يميزها عن السائل اإلدارية بحرص املعني.
هذه هي النقاط التي يتوجب حتديدها كي نعرف طبيعته واملكانة الدقيقة للردع التأديبي.

الردع التأديبي والردع اجلزائي:
إذا كان الــردع التأديبــي هو ردعًا، فهو ال خيتلط أبدًا بالــردع اجلزائي، فهذا األخري يمكن أن 
يصيب أي شــخص )ومن الطبيعي املوظفني لكن لسواهم فقط(، وهو حيصل عندما يكون هناك 
أفعااًل توصف بأهنا »جرمًا« التي ليست مرتبطه بمامرسة وظيفة وتتضمن عقوبات ال متس املجرم 

يف وظيفته لكن يف حياته، كاحلرية أو امللكيه.
إن االختالف يف طبيعة هذين الردعني يؤدي إىل إستقالهلام عن بعضهام، وهذا اإلستقالل يظهر يف 
عدد من الترصفات التي يمكن أن تشكل أخطاًء تأديبية بدون أن تكون أخطاًء جزائية والعكس صحيح.
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وينتــج عن ذلك عندما جتري مالحظــة موظفًا، لنفس الفعل أمام القضاء اجلزائي وأما الســلطة 
التأديبية، فإن قرار أحدها يف الدعويني ال يعقل اآلخر، ومع ذلك، إن مدى هذه الفكرة جيب أن حيدد: 
إن قرار السلطة التأديبية ال يقيد أبدًا القايض اجلزائي. ومن جانبه، إن قرار القايض اجلزائي يرتك حرية 
الســلطة التأديبية إذا ّقدر القايض اجلزائي بأن الفعل املرتكب ال يشكل جرمًا، ألنه عىل وجه الضبط، 
بالمكان أن يشكل فعاًل ما خطًأ تأديبًا بدون أن يكون جريمة جزائية. لكن التحقيق الذي يقوم به القايض 
اجلزائي وخيص وجود وعد الوجود املادي لألفعال يقيد من ناحيه مبدئيه الســلطة التأديبية. ومع ذلك 

فأن السلطة التأديبية ليست مرتبطة بالقرارات اجلزائية التي تقيض بإخالء السبيل.
كذلك يبدو لنا إستقالل الردعني عن بعضهام أيضًا بوضوح عندما يشكل نفس الفعل تارة خطأ 
تأديبًا وجريمة جزائية. فذلك يؤدي عندها أن يتحمل املتهم الردعني معًا، فإستقالل الردعني يعني 

عندها إذن إجتامعهام.
لكن القانون التأديبي كان هو نفسه قد استعار يف القانون اجلزائي قاعدة عدم اإلجتامع أو قاعدة 

(non bis in idem(  فاملوظف العمومي ال يمكن أن يكن هدفًا لعقوبتني تأديبيتني لنفس الفعل.
وهنالك نتيجة أخرى الســتقالل الردعني عن بعضهام هي أن العفو اجلزائي يبقى عىل العقوبة 
التأديبية التي يمكن تقريرها. لكن لن يكون العكس إال إذا كانت العقوبة التأديبية تشــكل عقوبة 
تبعية للعقوبة اجلزائية املعفى منها أو إذا كان قانون العفو يعلن نفسه أنه يطبق عىل العقوبات التأديبية، 

لكن قوانني العفو تستثني بالعادة اإلخالل بالرشف والنزاهة.
وعندما يعلن قانون العفو أنه مطبق عىل العقوبات التأديبية فأنه يمنع اإلبقاء يف امللفات اإلدارية 
للموظف العقوبات التأديبية التي جرى اإلعفاء منها وإذا أبقت عليها الدولة فإهنا تعقد مسؤوليتها.

القرار التأديبي والقرار القضائي:
ال يتميز القرار التأديبي فقط، هبدفه، من احلكم الصادر يف املواد اجلزائية لكنه أيضًا يتيمز عن كل حكم 

فهو ليس قرارًا قضائيًا؛ والردع التأديبي ال يرتبط بمامرسة الوظيفة القضائية، عىل األقل باملعنى الشكيل.
وهذه الطبيعة غري القضائية تبدو واضحة يف أي نظام تأديبي من خالل نتيجتني:

فالقايض اإلداري عندما يراقب مرشوعية وســيلة تأديبه، تتم مراجعته من خالل دعوى   .1
جتاوز السلطة وليس بدعوى نقض.
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وإن مسؤوليته اإلدارية ال يمكن أن تنعقد بسبب األرضار التي تسببها العقوبات التأديبية   .2
غري املرشوعة. يف أنه ال مسؤولية عىل الدولة بسبب ممارسة الوظيفة القضائية.

الوسائل التأديبية والوسائل اإلارية
بام أن الوســائل التأديبية ال تشكل قرارات قضائية من الناحية الشكلية، فال يمكن تصنيفها إال 
ضمن القرارت اإلدارية. لكن من بني القرارات اإلدراية نجدها حتتل مكانة خاصة جدًا هبا. وهذه 
اخلاصية تتأتى من اهلدف التي تتبعه، أي معاقبة خطأ. وهلذه الســبب فالوسائل التأديبية تتميز عن 
الوسائل اإلدارية املتخذة إجتاه املوظفني. فالوسائل اإلدارية يمكن أن يكون هلا نفس الغرض ونفس 
األثر كوســائل التأديب: وهكذا مثاًل النقل يف مصلحة املرفق، لــه نفس األثر عىل النقل التأديبي 
كوســيلة تأديبية، لكن لكل منهام هدفًا خمتلفًا وهو حتسني سري املرفق يف احلالة األوىل وليس معاقبة 

خطأ كام يف احلالة الثانية.
واحلالة هذه، فإن التميز له فائدة عملية أساســية ألن، الوســائل اإلدارية غري خاضعة لقواعد 
اإلجراءات التاديبية، وجتد أحيانًا بأن اإلدارة حتاول تغطية عقوبة وإعطائها غطاء غري أهنا وســيلة 

مرفق التي يسهل عليها إختاذها، وهذا ما يشكل إساءة إستعامل السلطة.

النظام القانوين للردع التأديبي
يالحظ يف اآلونة األخرية أنه يف بعض األنظمة القانوينة يف بعض الدول، توجهًا ملنح املوظفني 
ضامنات يف مواجهة تعســف اإلدارة، ذلك بإفرتاض بعض قواعد األساس أو قواعد الشكل من 

الردع عىل النموذج القضائي.

األخطاء التأديبية
يف احلقيقة ال يوجد يف النظام القانوين أو نصوص أخرى تعدادًا قانونيًا لألخطاء قاباًل ألن يذكرنا 
باملبدأ يف القانون اجلزائي )قانونية اجلنح(. فنجد النظام القانوين يقترص عىل اإلعالن بأن »كل خطأ 

مرتكب من قبل موظف يف ممارسة أو بمناسبة ممارسته لوظائفه يعرضه اىل عقوبة تأديبية«
فالسلطة املسؤولة عن الردع التأديبي هي التي تقدر فيام إذا كان فعاًل ما مستوجبًا الردع التأديبي 
ويســتحق عقوبة ما؛ ومع ذلك فإن هذا التقدير ليس بدون رقابة قضائية، فقايض جتاوز الســلطة 
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يراقب فيام إذا كانت االفعال املنســوبة للموظف تشكل فعال اخطاء تأديبية؛ وعمليًا، إن األخطاء 
التأديبية تنشأ عن عدم القيام بألتزامات الوظيفة.

لكن هناك مسألتان جتب مالحظتهام ومها:

األفعال السابقة عىل الدخول يف الوظيفة:  .1
من الطبيعي أن االخطاء التأديبية هي أفعال حتصل منذ الدخول يف الوظيفة.  

ومع ذلك، فإن أفعااًل ســابقة من املمكن أن تؤدي اىل عقوبة عندما يكون هناك إخفاء هلا   
بطريقة الغش و التدليس من جانب املوظف، أو أن التي تم جتاهلها يف حلظة دخول الوظيفة 

تكشف بأهنا ال تتناسب مع ممارسة الوظيفة.
األفعال السابقة عىل استقالة املوظف:  .2

إن قبول اســتقالة املوظف ال يمكن أن تشكل عقبة، إن حصلت، ملامرسة العمل التأديبي،   
بسبب أفعال تكشفت بعد قبول هذه اإلستقالة. ان انتهاء الوظيفة قبل التاريخ املحدد من 

قبل السلطة املختصة بقبول االستقالة يشكل بحد ذاته خطأ قابال للعقوبة التأديبية.

العقوبات التأديبية
إذا كان النظــام ال يعدد األخطاء التأديبية إال أنــه باملقابل يذكر العقوبات التأديبية وهي مرتبة 
بشــكل تصاعدي تبدأ من التنبيه وتنتهي بالعزل من الوظيفة، لكن جيب أن نضيف اإلستبعاد من 
الوظيفــة مؤقتًا ملهلة ال تتجاوز ما حيدده النظام، وهذه العقوبة حترم املوظف من راتبه، ويمكن أن 

تكون عقوبة رئيسية أو مؤقتة.

التمييز بني العقوبات التأديبية وكف اليد اإلداري
يف حالة اخلطأ اجلســيم، باإلمكان كف يد املوظف مبارشة ويف حال انتظار انتهاء اإلســتعالم 
اإلداري؛ فليس املقصود هنا عقوبة تأديبية ولكن وسيلة إدارية، الغرض منها جتنب النتائج املؤسفة 

باإلبقاء عىل املوظف يف الوظيفة والذي حيوم حوله شك وشبهة.
إن كف اليد اإلداري منظم بنص يف نظام قانوين: والقرار الذي يتضمن كف اليد جيب أن حيدد 
فيام إذا كان املوظف أثناء فرتة كف اليد يســتفيد براتبه الشهري او بيشء منه، و ال جيوز مس غالء 
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املعيشــة العائلية، كامن أن كف اليد جيب أن ينتهي خالل مــدة حيددها ابتداء من كف اليد، وان مل 
حيصل ذلك جيب أن يعاد الراتب الشهري للموظف كامال، فيام عدا إذا كان هدفها املالحقة اجلزائية: 
فإذا مل يصدر بحق املوظف عقوبة أو إذا مل يكن هدفًا إال التنبيه أو التوبيخ، أو أيضًا عند انتهاء املهلة 

التي حددها النظام لكف اليد تبت يف وضعه فله احلق باستالم رواتبه التي تم وقفها.
وفيام خيص اإلجراءات التأديبية املطبقة عىل املوظفني الذين قد ارتكبو بعض االخطاء اجلسيمة 
)تربير العصيان، هروب من اجلندية، حتريض العسكر عىل العصيان( هناك نظام مشدد لكف اليد 

عن العمل يتضمن حجز الراتب واطالة املدة إلصدار قرار هنائي يف القضية.
بعد هذا العرض ملوضوع الردع اإلداري سنتصدى اآلن لقرارات ثالثة، قد صدرت من حمكمة 

لعدل العليا الفلسطينية:

القرار األول يف الدعوى رقم )2015/16(
موضوع القرار أن أحد أفراد مرتب مديرية الرشطة يف املحافظات اجلنوبية كان قد صدر قرارًا 
برتقني قيدة من مرتب مديرية الرشطة يف املحافظات اجلنوبية بتاريخ 2014/11/12 يقرر ترقني 
قيده اعتبارًا من تاريخ 2014/11/1 وبتاريخ 2015/2/3.  تقدم هذا الرشطي بواسطة وكيله 
املحامــي بالطعن عىل القرار أمام حمكمة العدل العليا )القــايض اإلداري( قائاًل أن القرار خمالف 

للقانون.
القــرار وبتاريخ 2016/2/29 صدر قرار حمكمــة العدل العليا برد الدعوى ألنه ليس هناك 

قرار اداري وإنام هناك إجراء مؤقت متهيدي.

التعليق عىل القرار
يالحــظ أواًل: وحســب التواريخ املذكورة يف القــرار بأن هذا القرار قــد صدر بتاريخ   -
2014/11/12 ويعترب الرتقني صادرا من تاريخ 2014/11/1، فقد صدر بأثر رجعي.

ثانيــًا: ال يذكر القــرار متى تبلغ الرشطي قــرار الرتقني فلو فرضنا أنه قــد تبلغ بتاريخ   -
2014/11/12 فعندها يكون قد جتاوز امليعاد القانوين للطعن بالقرار عندما تقدم بدعواه 

بتاريخ 2015/2/3. 
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ثالثًا: ان الرتقني كام ســبق القــول يقابل كف اليد يصدر يف حــال ارتكب املوظف خطًأ   -
جسياًم وحيدد النظام املهلة املعطاة لإلداراة التي جيب عندها صدور قرار اداري هنائي بحق 
املوظف إذا ليس هناك قرار اداري هنائي يدخل يف اختصاص حمكمة العدل العليا للنظر يف 

مرشوعيته،  هلذا ردت حمكمة العدل الدعوى وهي عىل صواب.
لكن ما جيلب اإلنتباه يف كتاب هيئة التنظيم واإلدارة قوهلا )جرى العرف(.   

فام هو حكم العرف اإلداري؟  
إن العرف واإلجتهاد: يشكالن اىل جانب القانون املكتوب مصدرين ممكنني للقانون اإلداري،   
وهبذا مها يسامهان يف تكوين قواعد قانونية إلزامية لإلدارة، وبذلك مها مصدرين للمرشوعية 
اإلدارية. لكن جيــب أن نالحظ أنه باالمكان لإلدارة أن هتجر العرف و أن تتخىل عنه برشط 

أن يكون ختليها هنائي وليس يف قضية واحدة فقط و إال كان عملها غري مرشوعًا.
رابعًا: تقول هيئة التنظيم واإلدارة يف كتاهبا )حيث حيرم الشخص من ممارسة مجيع االعامل   -

واالستفادة من خمصصاته لفرتة الرتقني...الخ(.
و تعليقــًا عىل ذلك نقول: أن هناك نظومــات للحياة. حلياة الفرد و أرسته وخصوصا إذا   
كانت الفرتة بني الرتقني وصدور قرار هنائي منها تطول، فراتب غالء املعيشة للفرد ال جيوز 

احلرمان منه وكذلك جزءا من الراتب الشهري.

القرار الثاين يف الدعوى رقم 2011/222

موضوع هذا القرار
كان أحد أفراد اإلستخبارات العسكرية قد صدر بحقه قرارا برتقني قيده بتاريخ 2009/12/30 
يقرر ترقني قيده اعتبارا من 2010/1/1. وبتاريخ 2011/6/15 تقدم بواسطة وكيله املحامي بالطعن 
عىل القرار أمام حمكمة العدل العليا الفلســطينية )القــايض اإلداري( قائاًل بأن القرار خمالف للقانون 

ومعيب بعيب اإلنحراف والتعسف باستعاممل السلطة ومعيب بعيب السبب وعدم االختصاص.

التعليق عىل القرار
أواًل: اخلطأ املرتكب من جانب املدعي هو عدم التزامه بالعمل وهذا ذنب جســيم،   -
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ألن أمن البالد وســالمتها هو فوق كل اعتبار وخصوصا وان هذا التقصري قد صدر 
عن أحد أفراد اإلستخبارات العســكرية، فرجال االمن واجليش هم املسؤلون عن 

محاية البالد.

ثانيًا: فيام خيص أوجه الطعن عىل قرار الرتقني  -

خمالفة القانون  .1
عيب االنحراف و التعسف يف استعامل السلطة  .2

عيب السبب  .3
عيب عدم االختصاص   .4

ولنناقش أوجه الطعن هذه األربعة:
خمالفة القانون: إن تعبري خمالفة القانون واسع فإنه يف احلقيقة يشمل أوجه عدم املرشوعية   .1
األخرى فهي مجيعها عدم مرشوعية وخرق للقانون، كعدم الصالحية وعيب الشكل...
الــخ. وبالتايل يفضل تصنيف حاالت فتح دعوى جتاوز الســلطة حســب حاالت عدم 

املرشوعية يف عنارص خمتلفة للقرار اإلداري.
عيب االنحراف والتعسف يف استخدام السلطة: االنحراف بالسلطة يعني أن تقوم السلطة   .2
اإلدارية بإصدار قرار من اختصاصها ولكن يف هدف اخر غري الذي يف أجله يمكن اختاذ 

القرار بصورة مرشوعة وهذا األمر غري موجود يف قرار الرتقني.
وفيام خيص التعسف يف استعامل السلطة نقول أن القايض اإلداري هو قايض وقائع،   .3
وبالتايل يف هذه القضية إن موظف اإلستخبارات العسكرية مل يلتزم بالعمل وقد 

استحق الرتقني.
ف السبب يف أنه احلالة الواقعية أو القانونية السابقة عىل القرار والدافعة  عيب السبب: يعرَّ  .4

اىل تدخل اإلدارة الختاذه، وهذا العيب غري وارد يف قرار الرتقني.
عيب عدم اإلختصاص: يكون هناك عيب عدم اختصاص عندما تكون الوسيلة اإلدارية   
الصادرة ال تدخل يف اختصاص الســلطة التي اختذهتا ولكنها تدخل يف اختصاص سلطة 

أخرى، بمعنى آخر هناك خرق لقواعد الصالحية.
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وهــذا العيب وارد يف قرار الرتقني، إذ أنه من املفروض أن يصدر عن جلنة الضباط التي تقدم   
توصيتها اىل هيئة التنظيــم واإلدارة إلصدار القرار وإنام ما جرى هو صدور القرار عن اهليئة 

بموجب كتاب رئيس اإلستخبارات العسكرية.

ونحن نرى بالرغم من ذلك أن هذا العيب ال يعّول عليه ألن ما يمس حقوق وحريات الفرد   
هو القرار، أما التنسيب بالرغم من أنه حيث ويدفع اىل اختاذ القرار  ولكن األمر وتقدير األمور 

يبقى يف يد السلطة التي تتخذه.

أما القــول بأن عدم اإلختصاص يف العقوبات ال ينحدر بالقــرار لدرجة اإلنعدام فهذا قول   
سليم. إن عدم اإلختصاص يؤدي اىل عدم مرشوعية القرار اإلداري فقط.

ثالثًا: فوات امليعاد املنصوص عليه يف املــادة )1/284( من قانون األصول املدنية.   -
إن قــرار الرتقني كان قد صــدر بتاريخ 2009/12/30 والطعن بــه قّدم بتاريخ 
2011/6/15 وهذه الفرتة تتجاوز املهلة القانونية لتقديم دعوى الطعن بالقرارات 
اإلدارية التي هي )60( يومًا، وهلذا رّدت حمكمة العدل العليا لدعوى فوات األوان، 

والقرار سليم قانونًا.

رابعــًا: نعــود ونكرر فيام خيص راتب غالء معيشــة العائلة هذا ال جيوز حرمــان العائلة منه   -
وخصوصــًا أن فرتة التحقيق قد تطول، وكذلك ال جيوز حرمان املوظف من مجيع راتبه متامًا، 

وذلك العامل اإلنساين.

خامســًا: لقد وردت كلمة )واجبات( يف حيثيات احلكم، وتعليقــًا عىل ذلك نقول ان كلمة   -
واجب تنبع من الضمري واخللق، وال هيتم هبا البوليس أو القايض، مثال ذلك شــخص تزوج 
لكــن صديقه مل يقم بواجبه جتاهه، فال حياكم عــىل ذلك، بل إن تزوج هذا الصديق غري الويف 

باملقابل ال يرد الواجب من تزوج قبله.

وهلذا جيب القول )إلتزامات وظيفتها( ألن اإللتزام ينبع من القانون والنظام، وهيتم به البوليس   
والقايض.
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القرار الثالث يف الدعوى:

قصة هذا القرار:
تقدم املحامي وكيل املستدعي يف دعوى حتمل الرقم 2016/100 طلبًا مستقاًل لرفع تناقضًا قد 
حصل يف حكمني سابقني صدرا عن حمكمة العدل الفلسطينية األول يف الدعوى رقم 2011/222 

والثاين يف الدعوى 2015/16 التني سبق معاجلتهام أعاله.
وكانت املحكمة قد رفضت الطلب عىل اعتبار أن املستدعي ال يملك احلق يف تقديمه واخلصوم 

ليسوا خمتصني برفع طلبات رفع التناقض. 
ثــم عاد املحامي ثانية وتقدم بذات الطلب كطلب متفرع عن الدعوى 2016/100 طالبًا من 

املحكمة اإلنتقال لرؤيته والبت فيه. 
لكن املحكمة عادت ورفضت مرة اخرى االنتقال لرؤية الطلب لذات االسباب التي اوردهتا 

يف رفض الطلب. 

التعليق عىل احلكم:

أواًل: لقد ورد يف حيثيات احلكم )2011/222( ما ييل:
أن املادة 95 من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلســطينية رقم )8 لســنة 2005( قد قسمت  أ. 

العقوبات التي تقع عىل الضباط اىل ثالثة أنواع: 

عقوبات إنضباطية يوقعها القادة املبارشون والرئاسات.  .1
عقوبات تأديبية توقعها جلنة الضباط.  .2

عقوبات توقعها املحاكم العسكرية.  .3
وحسب ما ورد يف املادة )96( فإن اإلستغناء عن اخلدمة توقعها جلنة الضباط، عىل أن يصادق  ب. 

عليها الوزير املختص؛ بمعنى أن هذه العقوبة هي من اختصاص اإلدارة.

ت.  اليشء اهلام جدًا هو ما ورد يف هذه احليثية القول: »وحيث أن املستدعي مل يتم طرده من اخلدمة، 
بل تم ترقني قيده، بمعنى اإلستغناء عن خدمته«.

يستنتج من هذه احليثية أن ترقني القيد هو اإلستغناء عن اخلدمة ولكنه ليس الطرد من اخلدمة، 
وأن اختاذ مثل هذا القرار هو من اختصاص اإلدارة.
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ثانيًا: كذلك لقد ورد من حيثيات احلكم 2015/16 ما ييل:
»... جتد املحكمة انه وبالرجوع اىل كتاب هيئة التنظيم واإلدارة املوجهة اىل رئيس جملس القضاء 
األعــىل الذي حيمل الرقم )15/164( بتاريخ 2014/12/29 الذي جاء فيه »يعترب قرار ترقني 
القيد قرار احرتازي وليس عقوبة جزائية وهو إجراء أشبه بالتجميد املؤقت جرى العرف عىل اتباعه 

حيث حيرم الشخص من ممارسة مجيع األعامل واخلدمات الوظيفية ملدة معينة...« 
نالحــظ هنا أن هذا القرار تأكيدًا ملا جاء يف القرار الســابق فليس هناك تناقضًا بينهام، فكالمها 
يعتربان الرتقني قرارًا مؤقتًا احرتازيًا، وليس عقوبة جزائية فهو أشبه بالتجميد املؤقت حيرم املوظف 

خالله يف ممارسة مجيع األعامل واخلدمات الوظيفية ملدة معينة. 
ويؤكد ذلك ما ورد يف املادة األوىل يف قرار جملس الوراء رقم )259( لسنة 2010 إذ جاء فيها 
»ترقني القيد« وهو وقف العســكري عن العمل بدون استحقاقه ألي رواتب أو عالوات ملدة ال 

تتجاوز سنة عىل األكثر حلني صدور قرار هنائي«

وفيام خيص التناقض يف األحكام

إن التناقض يف األحكام ينتج من أن:
حمكمة إدارية واخرى مدنية كانتا قد أصدرتا حكمني يف األســاس يظهر بينهام تناقض. أما أن 

تصدر نفس املحكمة حكمني متناقضني يف نفس املوضوع فهو غري متصور.
واجلهاز او املحكمة املسؤولة عن إزالة التناقض جيب أو جتب أن تكون ومن الطبيعي حمكمة ألن 
عملها هو حسم نزاع قانوين، وهذه املحكمة او اجلهاز جيب ان يتم اختيارها خارج إطار القضائني 
اإلداري واملدين، ألنه عندها ســيحصل تســاوي األصوات، وهلذا جيــب أن تكون هذه املحكمة 
حمكمة خاصة من خارج القضائني املدين واإلداري، او تكون جهاز حتكيمي يتضمن متثياًل من كال 

القضائيني أصحاب العالقة.
وهذه األفكار مع أهنا تبدو عقالنية إال أهنا ليســت دائــاًم مقبولة يف التنظيم اإلداري املعارص، 
وأن القانون املقارن يقدم هبذا اخلصوص تطبيقات يف األنظمة متشــعبة؛ مثال ذلك: قضاء إلزالة 
التناقض مســتقل او استخدم احدى املحاكم العليا تقايض إلزالة التناقض او التنازع مثال حمكمة 
النقض )إيطاليا او بلجيكا( أو أيضًا غياب كل تنظيم  حلل التناقض او التنازع )مثل مرص(. أما فيام 
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خيص تدخل قايض حل التناقض او املنازعات يمكن إدراكه بصفات خمتلفة حســب ما أن نجعل 
مســيطرًا يف تنظيمه مصلحة املتناقضني التي يمكن أن تتعرض للرضر حيث أن مثل هذا التنازع يف 
األحــكام يمكن أن يؤدي اىل إنكار للعدالة؛ أو املصلحة العامة باحرتام النظام القانوين للصالحية 

وحتى النظام الدستوري لفصل السلطات.
ويف الدولة الفلسطينية قد تم اختيار النموذج الذي يشمل حمكمة النقض وحمكمة العدل العليا 
حسب املادة )23( من قانون تشــكيل املحاكم النظامية، وتسمى املحكمة العليا وجتتمع بحضور 

أغلبية ثلثي أعضائها عىل األقل بناءًا عىل طلب:
رئيسها    2. او إحدى دوائرها، يف احلاالت التالية:  .1

العدول عن مبدأ قانوين سبق أن قررته املحكمة او رفع التناقض بني مبادئ سابقة.  .1
إذا كانــت القضية املعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مســتخدمة أو هلا جانب من   .2

التعقيد او تنطوي عىل أمهية خاصة.
نستنتج مما ورد انه حسب الفقرة األوىل من املادة )23( بأن املحكمة العليا بناءًا عىل طلب   
من رئيسها او إحدى دوائرها فقط جتتمع لرفع التناقض بني مبادئ سابقة، ومنها التناقض 
بني األحكام، فالعملية إذًا تلقائية كام أهنا تتم بناءًا عىل حتريك من املســتدعني حســب ما 

نعتقد، ألهنم يقومون بدور من يَنبه اىل وجود التناقض إذا سهت املحاكم عن ذلك.
إن حمكمة العدل العليا كانت قد رفضت رفع الطلب للمحكمة العليا العتقادها أنه ليس   

هناك كام رأينا تناقضًا يف احلكمني.
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التعليق عىل طلب رفع التناقض عن احلكمني الصادرين من حمكمة العدل العليا بفلسطني 
فيام خيص احلكمني الصادرين ىف الدعوى رقم 2011/222 والدعوى رقم 2015/16

األستاذة هيام اجلنايني/ مرص

أصدرت حمكمة العدل العليا بدولة فلســطني حكاًم بتاريخ 2012/10/15 ىف الدعوى رقم 
2011/22 املرفوعة من املستدعي/ إياد عرب اسامعيل شقري ضد املستدعى ضدمها/ هيئة التنظيم 
واإلدارة و رئيس هيئة التنظيم واإلدارة باإلضافة لوظيفته، برد الدعوى لرفعها بعد امليعاد القانوين.

وجاءت ىف حيثيات احلكم ما يؤكد عىل أن قرار الرتقني رغم أنه جمرد اســتيداع مؤقت إال أنه 
بالنهاية قرارًا إداريًا جيب للطعن عليه أن يكون الطعن خالل امليعاد القانوين وهو ســتون يومًا من 

تاريخ القرار  
ىف حني أن وكيل املســتدعي كان قد اســتند ىف دعواه اىل أن القرار اإلداري يعترب منعدمًا وال 
يرقــى لكونه قرارًا إداريًا وبالتايل جيوز الطعن عليه يف أي وقت ألنه ليس بقرار إداري ويعد تغواًل 

عىل سلطات اإلدارة.

وبعد إرساء هذا املبدأ
أصدرت ذات املحكمة بتاريــخ 2016/2/29 حكاًم ىف الدعوى رقم 2015/16 املرفوعة 

من املستدعي ظافر حممود حممد ابو مذكور ضد املستدعى ضدهم.
رئيس دولة فلسطني باإلضافة لوظيفته.  .1

القائد األعىل لقوى االمن القلسطينى باإلضافة لوظيفته.  .2
هيئة التنظيم واإلدارة وممثلها رئيس هيئة التنظيم واإلدارة باإلضافة لوظيفته.  .3

وجاء احلكم برد الدعوى أيضًا   
ولكن هذه املرة جاءت حيثيات احلكم بانعدام القرار اإلداري املطعون فيه، وأنه ال يرقى حتى 

ملرتبة القرار اإلداري الباطل حتى يتمكن املستدعى من الطعن عليه.
وبذلك تكون أرســت ذات املحكمة مبدًأ قانونيًا آخر وهو أن القرار هو قرار منعدم، وال جيوز 
الطعــن عليه ىف حني أن القرارين متشــاهبني من حيث طريقة صــدور القرار فكالمها صدرا بغري 

الطريق الذي رسمه القانون.
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ففي الدعوى األوىل التي حتمل رقم 2011/222 خاطب الســيد مدير عام اإلســتخبارات 
السيد/ رئيس هيئة التظيم واإلدارة من أجل ترقني قيد املالزم/ إياد عرب اسامعيل شقري،  وذلك 
لعدم التزامه بالعمل، واصدرت اهليئــة العامة للتنظيم واإلدارة أمرًا إداريًا برتقني قيده من مرتب 
اإلســتخبارات العســكرية، وبالرجوع اىل أحكام قانون اخلدمة ىف قوى األمن الفلسطينية رقم 8 
لســنة 2005 نجد املادة 95 واملادة 96 أن قرار االستغناء عن اخلدمة توقعها جلنة الضباط عىل أن 
يصــادق عليها الوزير املختص، ولكن ما حدث هو قيام مدير عام اإلســتخبارات مع رئيس هيئة 
التنظيم واإلدارة بتجاوز حدود االختصاص وترقني قيد املستدعي مبارشة. ورأت املحكمة أن عدم 
اإلختصــاص ىف العقوبات التأديبية ال ينحدر بالقرار لدرجة اإلنعدام، وهو ما اســتقر عليه الفقه 
والقضاء واجتهاد حمكمة العدل العليا، حيث أن اإلنعدام هو عصب السلطة والذي يتقق بصدور 
القرار عن فرد عادي أو ىف حالة اإلعتداء عىل اختصاص السلطة الترشيعية أو القضائية أو صدوره 
عن موظف أو هيئة ليس من واجباهتا إصدار قرارات إدارية كذلك ىف حالة ما شــاب القرار عيبًا 
حثيام يفقده خصائصه كقرار إداري وجيرده من صفته، بحيث ال يمكن اعتباره عماًل تنفيذيًا مبارشًا 

او غري مبارش للوظيفة اإلدارية. وهو أيضًا ما استقر عليه القضاء املرصي ىف أحكامه املتواترة.
وبرأينا هو يمثل الرأي الصحيح.

و ىف الدعوى رقم 2015/16  كان املستدعى ضدهم  قد أصدروا قرارًا برتقني قيد املستدعي/ 
ظافــر حممود حممد ابو مذكور )والذي يعمل ىف جهاز الرشطة عىل كادر قوات االمن الوطني( من 
قيده من مرتب مديرية الرشطة ىف املحافظات اجلنوبية اعتبارًا من 2014/11/1 والصادر بتاريخ 

.2014/11/12
وقد استندت املحكمة يف حيثياهتا اىل كتاب هيئة التنظيم واإلدارة املوجه اىل رئيس جملس القضاء 
األعىل الذي حيمل رقم 164 /15 بتاريخ 2014/12/29 الذي جاء فيه »يعترب قرار ترقني القيد 
قرار احرتازي وليس عقوبة جزائية وهو إجراء أشبه بالتجميد املؤقت جرى العرف عىل اتباعه حيث 
حيرم الشخص من ممارسة مجيع األعامل واخلدمة الوظيفية ملدة معينة مع حرمانه من االستفادة من 

خمصصاته لفرتة الرتقني«.
ويستفاد من ذلك أن قرار الرتقني هو إجراء مؤقت، وال يعترب قرارًا إداريًا هنائيًا، وبام أن رشوط 
قبول دعــوى اإللغاء وجود قرار إداري هنائي يقبل الطعن به باإللغــاء أمام حمكمة العدل العليا، 
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وحيث أن ما أسامه املســتدعي بالقرار اإلداري ما هو اال إجراء مؤقت متهيدي وليس قرارًا اداريًا 
هنائيًا، األمر املوجب لرد الدعوى.

وبذلك تكون املحكمة قد أرســت مبدأ أن قرار الرتقني املؤقت ال يرقى ملرتبة القرار اإلداري، 
ويعترب منعدمًا، وال جيوز الطعن عليه بدعوى اإللغاء.

وىف رأينا أن احلكم األول جاء صحيحًا، حيث  أن القرار اإلداري يعد معيبًا إذا كان أحد أركانه 
)املحل، السبب، الغاية، الشكل، االختصاص( غري مرشوع.

وقــد فرق الفقه والقضاء اإلداري يف جمال القرارات املعيبة بني القرار املعدوم والقرار الباطل، 
معتمدين يف ذلك عىل التفرقة وفقًا ملدى جســامة وخطورة عدم املرشوعية، فالقرار يعترب معدومًا 
إذا بلغ يف عدم مرشوعيته حدًا من اجلسامة يفقده صفة القرار اإلداري وجيعله جمرد عمل مادي ال 
يتمتع بام للقرارات من امتيازات، وذلك كام لو صدر من شخص ليس له صفة املوظف العام أصاًل.

ويعد القرار باطاًل إذا مل تبلغ خمالفة املرشوعية فيه هذا احلد من اجلســامة. أما حاالت اإلنعدام 
أو حتديد أنواع عــدم املرشوعية التي تؤدي إىل انعدام القرار اإلداري، فال تزال تثري اجلدل، ولعل 
أوضح صورة تبدو يف حالة اإلنعدام املادي، ألن القرار فيه ال يمثل إال جمرد مظهر دون أن يتحقق 
فعاًل. أما اإلنعدام القانوين القائم عىل جسامة أو خطورة عدم املرشوعية فيتصل أساسًا بالقرارات 
املعيبة بعيب عدم االختصاص اجلسيم الذي يطلق عليه عيب اغتصاب السلطة، وكذلك القرارات 

التي ال تستند إىل نص ترشيعي أو الئحي. 
-نتائج التفرقة بني القرار الباطل والقرار املعدوم: يرتب الفقهاء عىل التفرقة بني القرار الباطل 
والقرار املعدوم نتائج معينة هي:- القرار املعدوم ليس له وجود قانوين، وتستطيع اإلدارة سحبه يف 
أي وقت تشاء، وبناءًا عىل ذلك فالقرار املعدوم ال يرتب أية آثار قانونية، وعدم احرتامه من جانب 
األفراد ال يثري مسؤوليتهم، وإذا نفذته اإلدارة حتملت تعويض األرضار النامجة عنه، وجيوز الطعن 
فيــه دون التقيد بمدة معينة أمام القضاء )عاديــًا كان أو إداريًا(. إن القرار املعدوم هو بمثابة عمل 
مادي غري مرشوع، فيحق للقضاء العادي نظره؛ ومن ناحية أخرى فإن بحث عدم مرشوعية القرار 
لتقرير ما إذا كان باطاًل أو معدومًا جيعل القضاء اإلداري هو اآلخر خمتصًا بنظر املنازعة املتعلقة به. # 
أما القرار الباطل فيعد صحيحًا مرتبًا آلثاره، ما دام قائاًم مل يلَغ أو يسحب أو حيكم القضاء بإلغائه، 
لذلك عىل األفراد احرتامه، وتثور مســؤوليتهم يف حالة مقاومــة تنفيذه، كام أن تنفيذه من جانب 
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اإلدارة ال يعترب دائاًم خطأ يستتبع املسؤولية، وخيتص القضاء اإلداري دون العادي بنظر القرارات 
الباطلة؛ ويف احلقيقة، إن درجة جســامة عدم املرشوعية كمعيار للتفرقة بني القرار املعدوم والقرار 
الباطل ال تنطوي عىل قدر من التحديد املوضوعي يسمح بسهولة التفرقة واستقرار األوضاع، ومن 

خالل استقراء أحكام القضاء، نجد صعوبة وتعقيدًا يف التفرقة وحاالهتا املختلفة.
 ومن املقرر أنه يلزم لسالمة القرار اإلداري توافر مخسة أركان هي: اإلختصاص والشكل والغاية 
والســبب واملحل، واختالل ركن من هذه األركان يتفاوت بني اجلسامة واليرس، بحيث جيرده من 
صفتــه كقرار إداري، وختتص والئيًا املحكمة اإلدارية يف نظــر تلك القرارات، ووفقًا لقانون 20 
لسنة 1981 تكون هلا والية اإللغاء والتعويض يف املنازعات اخلاصة لألفراد أو اهليئات أو النقابات 
واجلمعيات وأشخاص القانون العام واجلمعيات اخلاصة، التي متس مصاحلها املشرتكة بطلب إلغاء 

أي قرار تنظيمي أو الئحي يتعلق باملرافق العامة، ما عدا النظر يف أعامل السيادة..!
وال تقبل الدعوى إال بتوافر املصلحة سواء شخصية ومبارشة أو دعاوى النقابات واجلمعيات، 
وتكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض من الطعن االحتياط لدفع رضر حمدق، أو اإلســتيثاق 
حلق خيشــى زوال دليله عند النزاع فيه، وقد تكــون ترضية مادية أو أدبية حتقق املصلحة املرشوعة 

بعيدًا عن الكيدية أو مصلحة تافهة.
ونرى أن قرار الرتقني هو عقوبة تستلزم التظلم منها أمام القضاء، وال يمكن ملجرد كونه قرارًا 

مؤقتًا أن تنتفى عنه صفة القرار اإلداري.
كام أن عدم صدوره بالشــكل الذي رسمه القانون ال ينفي عنه صفة القرار اإلداري، هو فقط 
بالنهاية قرارًا اداريًا خاطئًا خطأ جسميًا يستدعى بطالنه إذا تم الطعن عليه خالل امليعاد القانوين.

نكــون هنا أمام مبدأين متناقضني صادرين عن ذات املحكمة وهى حمكمة العدل العليا، وعند 
صــدور أحكام متناقضة يصبح هناك خلاًل ىف منظومة العدالــة حيث ان االفراد الذين يواجهون 
نفس املوقف القانوين لن جيدو أمامهم مرجعية قانونية، وسوابق قضائية تفرس هلم نصوص القانون 
وطريقة تكييفها قانونًا، وتطبيقها ىف ســاحات القضاء وبناءًا عليه يتخذ االفراد رد الفعل القانوين 

املناسب هلم عند تعرضهم لنفس االشكالية القانونية.
فلو فرضنا جداًل أن ما صدر ىف حالة الدعوى األوىل طبقًا للمبدأ القانوين الذي أرسته املحكمة 
العليا هو قرارًا إداريًا جيب الطعن عليه خالل ستون يومًا فإن أي موظف سيصدر ضده قرارًا مشاهبًا 
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جيب أن يطعن خالل امليعاد القانوين ليســتطيع صيانة حقــه يف إبطال وإلغاء القرار حتى وان كان 
صدر معيبًا بعيب إصداره من غري اجلهة املختصة.

ولو كان القرار كام جاء ىف احلكم ىف الدعوى الثانية منعدمًا فيكون اإلجراء الذي سيتخذه املوظف 
خمتلفًا يف معاجلة خالفه مع جهة اإلدارة، كأن تنفتح أمامه مواعيد الطعن عىل القرار، فالقرار املنعدم 
ليس له موعد حمدد للطعن عليه، او كأن يصمم عىل خمالفة جهة اإلدارة واالستمرار ىف عمله، وكذا 
الطالبة برصف مرتبه حيث ان القرار معندم من األساس ويمكنه رفع دعوى يطالب براتبه والفوائد 

القانونية والتعويض عن االمتناع عن أداء راتبه.
وهنا نجد أن الطالب ىف الدعوى رقم 100 لســنة 2016 وهو املستدعي/ ظافر حممود حممد 
ابو مذكور صاحب مصلحة أصيلة ىف رفع التناقض بداية قبل رفع دعواه بالطلب املقدم من وكيله، 
حيث انه تم رد دعواه السابقة والتي حتمل رقم 2015/16 النعدام القرار اإلداري ولكن تم رفض 

طلبه ألنه ليس له حق تقديمه وغري خمتص بتقديم طلبات رفع التناقض.
وملا عاد وتقدم بذلك الطلب مرة اخرى كطلب فرعي ىف الدعوى رقم 100 لسنة 2016، تم 
رفض طلبه مرة أخرى لنفس األســباب، وكان املستدعى قد استند اىل نص املادة 25 من القانون 

رقم 5 لسنة 2001 من قانون تشكيل املحاكم والتي تنص عىل:
»تنعقد املحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها عىل األقل بناًء عىل طلب رئيســها أو 
إحدى دوائرها يف احلاالت التالية: 1 - العدول عن مبدأ قانوين ســبق أن قررته املحكمة، أو لرفع 
تناقض بني مبادئ سابقة. 2 - إذا كانت القضية املعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، 

أو عىل جانب من التعقيد، أو تنطوي عىل أمهية خاصة«.
وهى مادة مشابه يف القانون املرصي للامدة 54 مكرر من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن 
جملس الدولة واملضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 نصت عىل أنه: »إذا تبني إلحدى دوائر 
املحكمــة اإلدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر املحكمة 
أحكام ســابقة خيالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوين قررته أحكام سابقة 
صادرة من املحكمة اإلدارية العليا تعني عليها إحالة الطعن إىل هيئة تشــكلها اجلمعية العامة 
لتلك املحكمة ىف كل عام قضائي من أحد عرش مستشــارا برئاسة رئيس املحكمة أو األقدم 

فاألقدم من نوابه«.



285

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

الفــرق أنه تم تقرير دائرة لتوحيد املبادئ بمجلس الدولــة باملحكمة اإلدارية العليا بدياًل عن 
انعقاد املحكمة العليا باغلبية ثلثي أعضائها يف فلسطني.

ومل حتدد املادة 25 من القانون رقم 5 لســنة 2001 )قانون تشــكيل املحاكم يف فلســطني( او 
املادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لســنة 1972 )بشأن جملس الدولة يف مرص( حول ما إذا كان 
املحكمة تنعقد لنظر التناقض من تلقاء نفســها فقط أم من خــالل طلبات أو دعاوى من أطراف 

النزاع وأصحاب املصلحة فهي مل متنع او تبيح ذلك.
وتكون هنا اإلشكالية األساسية هل يقوم األفراد بتقديم طلبات او رفع دعاوى مبتدأة للمحكمة 
إللزامها بتوحيد مبادئها ام أهنا جيب عليها ان تقوم بذلك من تلقاء نفســها؟ أم أن املحكمة عليها 
عند اكتشافها وجود تناقض  أثناء السري ىف دعوى من الدعاوى كأن يقوم أحد األفراد بتقديم حكم 
به مبــدأ ويقوم اآلخر بتقديم حكم به مبدأ متناقض فتقوم بإحالته اىل املحكمة او الدائرة املختصة 
بتوحيد املبادئ، لتوحيدها، أم أنه أمرًا اختياريًا تقوم به او ال تقوم به املحكمة وفق هوى خاص هبا 
ام ان املحكمة عند إصدار حكمها ليس عليها رقيب ىف اختيار املبدأ الذي يناســبها اكثر ويتناسب 

مع كل دعوى وان تشاهبت املالبسات والقرارات؟
من املستقر عليه أن القايض حينام يفصل ىف الدعوى يكون مقيدًا بنص القانون سواء كان عامًا 
أو ترشيعًا خاصًا، أو لوائح أو قرارات، وبالطبع يكون مرجعه ىف معظم األحوال اىل املبادئ املستقر 
عليها من املحاكم العليا، وان مل يكن ذلك ملزم للقايض عند الفصل ىف الدعوى، فاملحكمه هلا مطلق 
التقدير ىف استخالص النص القانوين وتطبيقه عىل وقائع الدعوى ومستنداهتا، ودفاع اخلصوم فيها، 

كان تقديره متفقًا وصحيح الوقائع املطروحة والقاعدة القانونية حمل التطبيق.
وعماًل بام تقدم فقد أناط القانون بكل من دائرة توحيد املبادىء بمجلس الدولة، واهليئة العامة 
بمحكمة النقض توحيد املبادىء التي يتعني عىل املحاكم اتباعها ىف شأن تفسري نص من النصوص 
القانونية التي دار خالف بني املحاكم ىف شــأن تفســريها، أو جرى التنازع ىف شــأن االختصاص 
بنظرها، فمثاًل كانــت املحاكم التأديبية ترى أهنا خمتصة بنظر الطعن عىل اجلزاءات التأديبية املقنعة 
كقرارات النقل، عىل حني كانت ترى املحاكم اإلدارية أهنا املختصة بنظرها، وقد حســمت دائرة 
توحيد املبادىء األمر باختصاص املحاكم اإلداريــة بنظر الطعن عىل هذه القرارات، وعادة تقوم 
دائرة توحيد املبادئ باإلنعقاد كل فرتة إلرســاء بعض املبادئ اجلديدة ورفع التناقض عن املبادئ 
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التي ربام يكون قد حدث فيها تناقض خالل األحكام ىف الفرتة السابقة وربام لتغيري او إلغاء بعض 
املبادئ املستقرة طبقًا للتعديالت الترشيعية املختلفة.

فيجوز للمحكمة أن تعدل عام ســبق هلا أن اعتنقته ىف شــأن تفسريها لنص من النصوص، أو 
ىف تطبيــق القواعد العامة ىف اإلثبات، وهلا أن تعود إليه ثانية، ثم تعدل عنه ثالثة، فالنظام القضائي 
املرصي ليس كغريه من األنظمة القانونية التي تتبع مبدأ السوابق القضائية، وللمحكمة األعىل أن 
تضع ما يكفل توحيد املبادئ القانونية التي يتعني عىل املحاكم أن هتتدي هبدهيا، منعًا من اضطراب 

األحكام وتضارهبا رغم متاثل املراكز القانونية.
يبقى اإلجابة عىل السؤال هل لألفراد إقامة دعوى مستقلة او تقديم طلب مستقل لتوحيد مبادئ 
متناقضة، ام تقديم طلب فرعي أثناء ســري دعواهم األصلية لرفع التناقض بني حكمني متناقضني 

يمسان موضوع الدعوى ويمثالن سوابق قضائية ىف نفس املوضوع.
نرى أنه إن مل تقم املحكمة بمراجعة املبادئ التي تم اإلستقرار عليها فمن حق املتقاضني خالل 
السري ىف دعواهم إما إن يتمسكا باملبدأ الذي خيدم قضيتهم إذا كان الطرف االخر مل يتمسك باملبدأ 
املتناقض، او أن يثري دفعًا بوجود تناقض بني املبادئ القضائية املســتقرة من خالل األحكام ويقدم 
األحكام التي ترصد التناقض  ويطلب قبل الفصل ىف املوضوع إحالة األمر اىل دائرة توحيد املبادئ 

للفصل ىف الدفع.
وهو ما حدث ىف حكم املحكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم2402  لســنة  34 قضائية عليا 
بجلسة 1993/12/4 )منشور باملجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 39، اجلزء األول، صفحة 
335 القاعدة رقم 29)، حيث تم إحالة الدعوى اىل دائرة توحيد املبادئ عندما أثار الطعن مساءلة 
قانونية اختلفت بشأهنا املبادئ القانونية التي قررهتا الدائرة الرابعة باملحكمة اإلدارية العليا، وهي 
مدى تأثري صدور قرار جملس تأديب العاملني باملحاكم ىف جلسة غري علنية، عىل سالمته من الناحية 
القانونية، ففى الطعون أرقام 39 و 40 لســنة 34 ق، 4781 لســنة 35ق عليا تعرضت املحكمة 
اإلدارية العليا للمسائلة مثار البحث ىف حكمها الصادر من الدائرة الرابعة بجلسة 1991/7/20 
وانتهت فيه إىل أن صدور قرار جملس التأديب ىف جلســة غري علنية ال يؤدى إىل بطالن هذا القرار 
اســتنادا إىل أن وجوب النطق باحلكم ىف جلســة علنية طبقا للامدة 169 من الدستور يقترص عىل 
األحكام التي تصدر من املحاكم باملعنى الدقيق دون سواها من اهليئات القضائية حيث وردت املادة 
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169 من الدستور ىف الفصل الرابع من الباب اخلامس من الدستور حتت عنوان السلطة القضائية، 
يف حــني انتهت ذات املحكمــة )بذات الدائرة الرابعة ولكن بتشــكيل خمتلف( ىف الطعنني رقمي 
1708 و 2005 لســنة 36 ق عليا الصادر بجلسة 1992/2/27 إىل بطالن قرار جملس التأديب 
الصادر بجلسة غري علنية، وذلك استنادًا إىل أن املادة 169 من الدستور نصت عىل أن يكون النطق 
باحلكم ىف جلســة علنية كام نصت املادة 174 من قانون املرافعات عىل ذات املبدأ ورتبت البطالن 
عىل عدم صدور احلكم ىف جلسة غري علنية كام رددت ذات احلكم أيضًا املادة 18 من قانون السلطة 
القضائية رقم 46 لســنة 1972 بنصها عىل أن »........ يكون النطق باحلكم ىف مجيع األحوال ىف 
جلســة علنية«، كام نصت أيضًا املادة 303 من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل أن »يصدر احلكم ىف 

جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت ىف جلسة رسية«.
وقد أورد احلكم األخري أن جمالس التأديب تؤدي وظيفة املحاكم التأديبية، ومن ثم فهي كاملحاكم 
وقراراهتا تعترب بمثابة أحكام قضائية، بام يستوجب أن يرسي عليها ما يرسي عىل األحكام بوجوب 

صدورها ىف جلسة علنية.
قد يكون قرار املحكمة ىف الطلبني املقدمني من املحامي ساهر الرفاعي صحيحًا هو أن اخلصوم 
غري خمتصني بتقديم طلبات رفع التقادم عىل الرغم من ان املواد بمرص وفلســطني مل متنع بشــكل 
رصيح ذلك، ولكن هذا ال يمنع ان إثارة التناقض كدفع أمام املحكمة يســتلزم نظر الدفع عىل أنه 
دفع جوهري حيقق مصلحة للمتقايض وجيب عليها إحالته اىل اهليئة التي يتم تشــكيلها من أغلبية 

ثلثي أعضاء املحكمة العليا ليتم الفصل يف الدفع ورفع التناقض قبل الفصل ىف املوضوع.
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احلكم الصادر عن حمكمة العدل العليا يف الدعوى عدل عليا رقم 2017/33
»الرد الشكيل للدعوى بعد الدخول يف موضوعها«
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التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا رقم 2017/33

الدكتور فتحي فكري/ مرص

نفتتح التعليق برسد جممل لواقعات الدعوى، لإلملام بلب النزاع وجوهره، وكذا لتقييم احلكم 
املتوج للخصومة ىف ختام حلقات تداوهلا:

بتاريخ 13 ديسمرب 2016 صادق جملس الوزراء عىل مرشوع الالئحة التنفيذية املعدلة لالئحة    -
التنفيذية رقم 40 لسنة 2005 لقانون اخلدمة املدنية. وبذات التاريخ أصدر رئيس جملس الوزراء 

التعديل املنوه عنه.

وحاصل قرارالتعديل منع املوظف العام، بام ىف ذلك القايض وعضو النيابة العامة، من القيام     
بأي عمل آخر خارج نطاق الوظيفة، أثناء أوقات الدوام الرسمية.

أما ىف غري هذه األوقات، فيتعني احلصول عىل موافقة جملس الوزراء بناء عىل تنســيب رئيس   
الدائرة احلكومية املختصة.

وقىض التعديل آنف البيان برسيانه اعتبارًا من أول يناير2017.   

قــدر قاض ووكيل للنائب العام خمالفة ذلك القرار للقانون، فقاما بالنعى عليه قضائيًا توصاًل   -
إللغائه، فيام نص عليه من تطبيقه عىل القضاة وأعضاء النيابة العامة.

تداول الطعن أمام حمكمة العدل العليا، حيث قدم كل طرف ما عن له من بينة أو الئحة جوابية،   -
إىل أن حجزت الدعوى للحكم.

بتاريخ 20 يونية 2017 خلصت حمكمة العدل العليا إىل أن القرار املطعون فيه هو إضافة مواد   -
بالئحــة تنفيذية معدلة للالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم 4 لســنة 1998، بام يعني 
أن القرار املطعــون عليه بمثابة قانون. والطعن عىل القوانــني يندرج ىف اختصاص املحكمة 

الدستورية طبقًا للامدة 24 من القانون رقم 3 لسنة 2006.

وبناءًا عىل هذا التكييف قىض برد الدعوى.  
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وتتابع الوقائع عىل النحو الفائ، وما حوتــه مذكرات الدعوى يدعو إىل التطرق باملعاجلة 
للنقاط التالية:

ملحة عن الطلبات املسطرة بصحيفة الطعن.  -
جدوى الدفع باإلنحراف بالسلطة.  -

تناقض احليثيات مع أصول إصدار األحكام.   -
وعلينا بعد عرض الكليات بسط التفاصيل واجلزئيات.   

ملحة عن الطلبات املسطرة بصحيفة الطعن:
  وافق جملس الوزراء عىل تعديل الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، وأصدر رئيس جملس 
الوزراء التعديل ليطبق مع مطلع عام 2017، ووضع اللوائح التنفيذية للمخاطبني بقانون اخلدمة 
ملدنية، يندرج ىف إطار اإلختصاص العام املقرر دســتوريًا ملجلس الوزراء بإصدار ذلك النوع من 
اللوائح، فطبقًا للامدة 70 من القانون األسايس »ملجلس الوزراء.. إصدار اللوائح واختاذ اإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ القوانني«، وهكذا يبني أن التعديل - ىف اإلطار الســابق حتديده - ســن من اجلهة 
املختصة بإجرائه، وبنرش القرار الطعني بالوعاء الرســمي حلمله لعلم الكافة، اســتكمل التعديل 

مقومات إلزامه وإنتاج آثاره.
  إال أن اإلشــكالية متثلت ىف شــمول القرار لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة؛ من هنا وىَل 
البعض منهم وجهه شــطر ســاحة القضاء، بغية إلغاء القرار فيام خيص رسيانه عىل الفئتني املشار 
إليهــام، وهو ما أبرزه رصاحة البند الثالث من الطلبات الواردة بالئحة الدعوى، وبعبارة أخرى مل 
يكن هدف التداعي اإللغاء الكيل للقرار، وإنام فقط شقه املنرصف للقضاة وأعضاء النيابة العامة، 

وهوما يعرف باإللغاء اجلزئي أو النسبي351. 
 وما كان يمكن للطاعنني املطالبة باإللغاء الكيل للقرار، إلنتفاء أي مصلحة هلام فيام خيص نفاذه 

ىف حق غريهم من عامل اإلدارة املخاطبني بقانون اخلدمة املدنية.

ملزيد من التفاصيل حول اإللغاء اجلزئي راجع عىل وجه اخلصوص:  351
وهيب عياد - اإللغاء اجلزئى للقرارات اإلدارية - 1992،   

رمزي الشاعر - تدرج البطالن ىف القرارات اإلدارية - 2016 - ص559 وما بعدها.  
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 ويتفرع عام ســبق أنه عىل فرض اإلستجابة لطلب املدعيني، فإن احلكم كان سيقف عند الشق 
اخلاص بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، مع اســتمرار نفاذه ىف مواجهــة الفئات األخرى الواردة 
فيه، وتقديرًا من املدعيني بوجود اســتعجال، يمثله تبعات القرار عــىل مراكزمها القانونية، ارفقا 
بدعــوى اإللغاء طلبــًا بوقف تنفيذ القرار، حلني الفصل ىف املوضــوع، إال أن احلكم برد الدعوى 
بمقولة اندراجها ىف نطاق اختصاص املحكمة الدســتورية، حال دون التطرق هلذا الطلب. فعدم 
اإلختصاص باألصل حيول - بطبيعة احلال - دون التعرض للفرع، ومع ذلك ستكون لنا وقفة مع 

هذا الطلب ىف موضع آخر.

جدوى الدفع باإلنحراف بالسلطة:
 من مجلة املثالب التي نســبتها صحيفة الطعن للقرار املنعى عليه، اإلنحراف بالسلطة، 
واحليدة هبا عن غاياهتا، فهل كان من املتوقع - حال التصدي ملوضوع الدعوى - اإلستجابة 

هلذا الدفع؟
يرجح ىف اعتقادنا أن املحكمة كانت ستنحي هذا الدفع جانبًا، جلملة أسباب:

القيام بأي عمل أثناء الدوام، أو بعده، بمثابة رخصة، جلهة العمل الســامح هبا أو رفضها،   -
ىف ضوء ما يرتاءى هلا من تصادم تلك األعامل مع مقتضيات الوظيفة، أو تأثريها الســلبي 

عىل أداء مهامها األصلية من عدمه352.
وال يفت ىف ذلك ما تردد من أن من حقوق، بل من واجبات، القضاة وأعضاء النيابة   
العامة نرش الوعي القانوين، فإنجاز املهام املوكولة إىل هؤالء أوجب من أي عمل آخر، 
علاًم بأن الوظائف القضائية ال تعرف ساعات دوام حمددة، ويؤدي شطرًا منها خارج 

مقار العمل.
ىف هذا اإلطار يمكن القول أن الالئحة املطعون عليها التزمت جادة الصالح العام، بوضع   

352  اتفاقا مع ذلك ينص قانون اخلدمة املدنية عىل أنه يشرتط ملنح اإلذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة:
أال يؤثر هذا العمل عىل واجبات وقدرات املوظف ىف نطاق عمله ىف جمال اخلدمة املدنية أو يمس مركزه   -

كموظف )املادة 1/85).
أال يكون ىف ممارسة هذا العمل أي رضر أو تناقض مع الوظيفة ومقتضياهتا أو مع أنظمة اخلدمة املدنية   -

أو أي قانون آخر )املادة 8 4/5).
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تنظيم للندب353 أو القيام بأي عمل آخر، بام يكفل رسعة الفصل ىف القضايا بلوغًا للعدالة 
الناجزة354 املبرش هبا دســتوريًا، فوفقًا للامدة 1/30 من القانون األسايس »التقايض حق 
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلســطيني حق اإللتجاء إىل قاضيه الطبيعي، وينظم 

القانون إجراءات التقايض بام يضمن رسعة الفصل ىف القضايا«.
حظر القيام بأعامل أخرى بخالف الوظيفة مل يرد مطلقًا، فالنصوص جتيز القيام بمثل تلك   -
األعــامل خارج أوقات الدوام، وبعد احلصول عىل موافقة اجلهة املعنية، علاًم بأن التأليف 

ونرش األبحاث والدراسات العلمية ال حيتاج إلذن مسبق.
ومن ناحية أخرية، فإن إثبات عيب اإلنحراف بالســلطة يقع عبئه عىل كاهل املدعي355،   -

وخلت صحيفة الطعن من ثمة دليل حاسم عىل تنكب اإلدارة الصالح العام، كالسامح  

353  يرى فريق من الفقه أن التنظيم الدستوري السليم للسلطة القضائية جيب أن حيظر اإلستعانة برجال القضاء 
»ىف أي عمل لدى السلطات السياسية األخرى بأجر أو بدون أجر، وال جيوز ندهبم حتى لو كان ندهبم كاماًل، 
ألن مصري الندب اإلهناء وبعدها سيعود رجل القضاء ملنصة القضاء فيواجه أمامه بخصوم كان يعمل - فرتة 

الندب  - حتت إمرهتم وبالتايل يكون هناك  سبب جلرحه وعدم صالحيته ».
التي  الدستورية  مقال - جملة  القانون -  دولة  وبناء  القضائية  للسلطة  الدستورية  الترشيعات   - فودة  رأفت   

تصدر عن املحكمة الدستورية العليا املرصية - العدد )23(-ص33.
وقد استجاب املرشع الدستوري ىف مرص هلذة الرؤية بنصه ىف املادة 239 من دستور 2014 عىل أن » يصدر   
جملس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء اجلهات واهليئات القضائية بام يضمن إلغاء الندب 
أو  العدالة  شئون  إلدارة  أو  القضائي  االختصاص  ذات  اللجان  أو  القضائية  اجلهات  لغري  واجلزئى  الكىل 

اإلرشاف عىل اإلنتخابات، وذلك خالل مدة ال تتجاوز مخس سنوات من تاريخ العمل هبذا الدستور ».
وجتاوز هذا النص ما كان واردًا ىف املادة 2/170 من دستور 2012 من إجازة الندب الكىل، وإن قيد ذلك بأن   

يكون الندب للجهات وىف األعامل التي حيددها القانون، وبام حيفظ للقضاء استقالله وانجاز أعامله.
ىف حتديد مفهوم العدالة الناجزة أبانت املحكمة الدستورية العليا ) مرص ( بأنه يعني » الفصل ىف اخلصومة   354
القضائية بعد عرضها عىل قضاهتا- خالل فرتة زمنية، ال جتاوز باستطالتها كل حد معقول، وال يكون قرصها 
متناهيًا »، بام يؤمن ىف النهاية حكاًم عادالً ىف القضية.  املحكمة الدستورية العليا )مرص( - 9/ 5/ 2004 - 

جمموعة األحكام - ج 11 - املجلد األول - ص 757.
انظر عىل سبيل املثال:  355

املحكمة اإلدارية العليا - 5/3/ 1969 - املوسوعة اإلدارية احلديثة - ج19 - قاعدة 380 - ص576،   
املحكمة اإلدارية العليا - 1990/5/26 - جمموعة السنة )35( ص 1788،   

املحكمة اإلدارية العليا - 17/ 1/ 1995 - جمموعة السنة )40( - ص 925،   
املحكمة اإلدارية العليا - 2001/2/6 - جمموعة السنة )46( - ص 795.  



295

أحكام صادرة عن حمكمة العدل العليا والتعليق عليها

بالندب أو القيام بأعامل أخرى خارج الوظيفة لبعض القضاة أو أعضاء النيابة، دون البعض 
اآلخر، مع غياب مربر موضوعي هلذا التاميز ىف املعاملة، وال حمل لإلدعاء بأن القرار املطعون 
عليه يفتح الباب هلذا التاميز، ألن عيب إســاءة استعامل السلطة ال يفرتض356، والبد من 

إقامة الدليل عليه.

تناقض احليثيات مع أصول إصدار األحكام:
اشــتملت حيثيات احلكم موضع التعليق عىل )16( سطرًا. وبرغم هذا احلجم املحدود، فإن 
تلــك احليثيات انطوت عىل تناقض واضح مــع اصول إصدار األحكام، وهو ما ألقى بظالله عىل 
منطوق احلكم برد الدعوى. فقد خصصت املحكمة أكثر من نصف احليثيات للتأكيد عىل أن التعديل 

الالئحي املطروح عىل ساحتها صدر مستهدفًا الصالح العام والذي يعلو عىل الصالح اخلاص.
وبعيدًا عن أن ما ســاقته املحكمة من عبارات ىف هذا الشــأن يتســم  -عىل اجلملة- بالطابع 
اإلنشــائي357، دون التطرق للوقائع املثارة، أو الدفوع املقدمة، فإن املحكمة، هبذا املسلك، ناقشت 
موضــوع النزاع، وحتديدًا فحوى القرار الطعني، وكونه وضع لغايات تتصل باملصلحة العامة، بام 
يبعد عنه شــبهات اإلنحراف بالسلطة والتعسف ىف استعامهلا، وأعقب ذلك، وبال متهيد أو حماولة 
للتربيــر، إعالن املحكمة أن القرار املنعــى عليه »بمثابة قانون« ومن ثم يندرج نظر الطعن عليه يف 
اختصاص املحكمة الدســتورية، طبقًا للترشيع املنظم هلا، فأنى للمحكمة وقد تصدت للموضوع 

ىف حتديد مفهوم العدالة الناجزة أبانت املحكمة الدستورية العليا ) مرص ( بأنه يعني » الفصل ىف اخلصومة   356
القضائية بعد عرضها عىل قضاهتا- خالل فرتة زمنية، ال جتاوز باستطالتها كل حد معقول، وال يكون قرصها 
متناهيًا »، بام يؤمن ىف النهاية حكاًم عادالً ىف القضية.  املحكمة الدستورية العليا )مرص( - 9/ 5/ 2004 - 

جمموعة األحكام - ج 11 - املجلد األول - ص 757.
دعاًم ملا أوردناه ىف املتن تستعري الشطر التايل من احليثيات الذي استهلت به املحكمة تسبيبها: » بالتدقيق واملداولة،   357
ان  املحكمة  جتد  الطرفني،  أقوال  وسامع  املقدمة  والبينات  اجلوابية  والالئحة  الدعوى  الئحة  عىل  اإلطالع  وبعد 
القرار املطعون فيه رقم )17/130/11/ م.و/ رح ( لعام 2016 باملصادقة عىل مرشوع الالئحة التنفيذية املعدلة 
لالئحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2005 لقانون اخلدمة املدنية صادر بناء عىل مقتضيات املصلحة العامة واستنادًا إىل 
القانون األسايس املعدل لسنة 2003 وعىل قانون اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديالته وعىل قرار جملس 
الوزراء رقم ) 120/11/ 17/ م.و / ر.ح ( لعام 3016 وان املصلحة العامة ال تتوازى مع املصلحة الفردية 
العامة عىل املصلحة اخلاصة  إذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح املصلحة  اخلاصة بل تعلو عليها وانه 

)قرار حمكمة العدل العليا األردنية رقم ) 112م 77 صفحة 54 سنة 1987 ).« .
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أن تعود لتبحث ىف االختصاص، وتنتهى إىل خروج النزاع من دائرة اخلصومات املناطة هبا، ىف حني 
أن النظر ىف االختصاص مقدم بالرضورة عىل تناول املوضوع؟ ويدفعنا ما سبق إىل حتديد موضوع 
النــزاع، وباعثنا ىف ذلك تغليف املحكمة املســألة بغاللة ضبابية متاهــت معها جوانب اخلصومة، 

وشطرًا من دقائقها.
  ففى البداية أملحت املحكمة إىل أن تعديل القاعدة القانونية يعني اإلضافة إليها أو احلذف منها، 
وهو ما ال خالف حوله، واستطردت املحكمة معلنة أن القرار املطون فيه  »هو إضافة بالئحة تنفيذية 
معدلة لالئحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2005 لقانون اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديالته«، 
وهكــذا أقرت املحكمة أن النزاع ينصب عىل قــرار إدارى الئحي أو تنظيمي، وأعقب ذلك قول 
املحكمة - بحرص اللفظ - أن القرار »املطعون فيه بمثابة قانون وأن الطعن بمواد القانون ليس من 
اختصاص حمكمة العدل العليا.. وإنام هو من اختصاص املحكمة الدســتورية حسب ما تقىض به 

املادة 24 من قانون املحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006..«.
   وإسباغ وصف القانون عىل الالئحة يستوجب وقفة توضيحية، فاتفاق الالئحة مع القانون من 
زاوية تضمنهام لقواعد عامة جمردة ال يفيد  انتفاء التاميز بينهام، فالقانون بحســب مدارج الرشعية، 
يســمو عىل الالئحة، وبالتايل فهو يقيدها، ولكنــه ال يتقيد هبا. ويرتبط بذلك ان اللوائح، وحتديدًا 
التنفيذيــة منها، ينحرص دورها ىف صياغة تفاصيل ما اشــتمل عليه القانون من كليات. وعىل هذا 

النحو المتلك الالئحة اإلضافة للقانون أو تقييد ما جاء بنصوصه358.
  ومن مظاهر التمييز  بني اللوائح والقوانني التي غفلت عنها  املحكمة أن الطعن عىل األخرية 

8 استقرت أحكام املحكمة الدستورية العليا )مرص( عىل حتديد هذا الدور للوائح التنفيذية، وترمجة لذلك   358
أعلنت ىف حكم هلا عام 2007 ان الالئحة التنفيذية » ال يدخل ىف مفهومها توليها ابتداًء تنظيم مسائل خال 
املرشع  أوردها  أحكامًا  فصلت  قد  عندئذ  الالئحة  تكون  فال  حيكمها،  الذي  العام  االطار  بيان  من  القانون 
امجاالً، وانام رشعت ابتداء من خالل نصوص جديدة ال يمكن اسنادها للقانون. ذلك أن الغرض من صدور 
الالئحة يتعني أن ينحرص ىف امتام القانون أي وضع القواعد والتفاصيل الالزمة لتنفيذه مع اإلبقاء عىل حدوده 
األصلية بال أدنى مساس، ودون أن تنطوى عىل تعديل أو إلغاء ألحكامه أو تضيف إليه أحكامًا تبعده عن 

روح الترشيع، فيجاوز بذلك مصدرها االختصاص الدستوري املخول له..«.
املحكمة الدستورية العليا )مرص( - 2007/6/10 - جمموعة األحكام - ج 12 - ص 496.  

وملذيد من األحكام والتفاصيل راجع مقالنا املعنون: رقابة دستورية اللوائح ىف ثالثني عامًا - جملة الدستورية   
-العدد 18 - ص 3 وما بعدها.
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يمكن أن يتم - وىف ذات اآلن - عرب أحد سبيلني:
عدم مرشوعية الالئحة ملخالفتها للقانون.  -

عدم دستورية الالئحة لتجاوز حدود دورها التنفيذي.   -
  وربام طرح السؤال التايل: إذا كانت الالئحة غري دستورية، وخمالفة للمرشوعية، ىف ذات الوقت، 

فام هو السبيل الواجب السري فيه؟ 
 يرى البعض أن الدفع بعدم الدستورية له طبيعة احتياطية359، ومن ثم فإنه ينسحب إزاء الدفع 

بعدم املرشوعية.
  ويشــق علينا اإلنحياز هلذا التخريج لكونه يقدم احرتام القانون عىل احرتام الدستور، وهو ما 
يتعرس قبوله، ويف اعتقادنا أن املسألة حتتمل أكثر من حل، حيث يصعب التعميم فيها. والتفريد ىف 

خمرج املشكلة يتأسس عىل مرتكزين:
الدفع بعدم الدســتورية مســالة أولية، وبالتايل ال يتطرق إليه القايض، إال إذا كان الزمًا   -

للفصل ىف النزاع األصىل.
اإلحتــامء بالقضاء ال يتغيا الدفاع عن املرشوعية فحســب، وإنام الذود أيضًا عن احلقوق   -

واملراكز املقررة لذي الشأن.
  ولذلك يتعني للمفاضلة بني عدم مرشوعية الالئحة، وعدم دستوريتها، أن نراعى مساحة مظلة 
احلامية التي يبســطها هذا الطريق أو ذاك، وبأخذ ما سبق ىف احلسبان نرى أنه إذا طرح عىل القايض 
إلغاء الئحة خمالفة للدستور والقانون ىف ذات الوقت، فاألصوب إلغاء الالئحة لعدم مرشوعيتها، 

ألن الدفع بعدم الدستورية سيبدو كمسألة أولية غري الزمة للفصل ىف النزاع.
  فاإلنحياز للدفع بعدم الدستورية والتغايض عن عدم مرشوعية الالئحة، قد يفقد الطاعن محاية 
فعالة ومؤثرة. فقبول القايض جلدية الدفع360 بعدم دســتورية الالئحة وعرض املسالة عىل القايض 

عاطف البنا - الرقابة القضائية للوائح اإلدارية - 1997 - ص90.  359
القاعدة املطعون عليها )قانون - الئحة(، وبالتايل ال  أكثر من رجحان عدم دستورية  الدفع اجلدى اليعني   360
القاطع عىل عدم  الدليل  تقديم  الدفع  الشائع(  للتعبري  النزاع )أو قايض املوضوع وفقًا  لقبول قايض  يتطلب 
الدستورية، ملا يعنيه ذلك من تداخل مع دور املحكمة الدستورية، التي ستبدو وكأهنا تصدق فقط عىل ما انتهى 

إليه قايض النزاع، وهو ما  يتأبى واملنطق القانوين.
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الدســتوري )وتأخذ إحالة القايض لالئحة للمحكمة الدســتورية من تلقاء نفسه ذات احلكم( ال 
تعني حتمية القضاء بعدم الدستورية، ألن املحكمة الدستورية قد ترى أن الالئحة -رغم املطاعن 

املوجهة إليها- دستورية.
هذا مع مراعاة أن التعويل عىل الدفع بعدم دستورية الالئحة، وإمهال عدم مرشوعيتها سيجعل 

الالئحة - طوال الوقت الالزم لصدور احلكم الدستوري - قائمة منتجة آلثارها.
عىل عكس ما سبق يلزم األخذ بالدفع بعدم الدستورية »متى كان الفصل ىف املسالة الدستورية 
الزمًا لزومًا مطلقًا للفصل ىف الدعوى املوضوعية، وبالتايل متى كان الفصل ىف مســألة املرشوعية 
عن طريق حمكمة املوضوع غري كاف للفصل ىف الدعوى املعروضة عليها، كام لو كانت خمالفة قواعد 
الرشعية التي شــابت الترشيع املطعون عليه تتعلق بالئحة، حتصنت بمىض مواعيد الطعن املقررة، 
فال يملك القضاء واحلالة هذه أمر إلغائها، ويقترص سلطانه عىل التعويض عنها، أو إلغاء القرارات 
الفردية الصادرة استنادًا إليها متى طعن فيها ىف املواعيد املقررة قانونًا، وكانت الالئحة ىف ذات الوقت 
تتضمن خمالفة ألحكام الدســتور، فهنا يكون الفصل ىف دستوريتها أمرًا الزمًا للفصل ىف الدعوى 
املوضوعية توصاًل إىل القضاء عىل هذه املخالفة بحكم حيوز حجية مطلقة، بعد أن أصبح ذلك امرًا 
غري ممكن من خالل رقابة الرشعية التي لن تؤدي إىل إلغاء هذه الالئحة، وستكون حجية األحكام 

الصادرة فيها حجية نسبية مقصورة عىل أطراف النزاع« 361.
وبالبنــاء عىل ما تقدم نرى أن املحكمة كان عليها أن تفصل ىف عدم مرشوعية الالئحة، ففضاًل 
عن أن عريضة الطعن مل تنطو عىل دفع بعدم الدستورية، فهناك شواهد عديدة ترجح عدم مرشوعية 
تطرق الالئحة  للقضاة وأعضاء النيابة العامة فيام يتعلق بالســامح هلم بالقيام بأعامل أخرى خارج 
نطاق الوظيفة، فشئون رجال القضاء ال ينتظمها قانون اخلدمة املدنية، وإنام ترشيع خاص هو قانون 
السلطة القضائية، وينظم القانون األخري ندب القضاة وإعارهتم أو السامح هلم بالقيام بأعامل أخرى. 
فطبقًا للامدة 22 من القانون رقم 1 لسنة  2002 »ال جيوز نقل القضاة أو ندهبم أو إعارهتم إال 
ىف األحــوال والكيفية املبينة يف القانــون«، ووفقًا للبند )3( من املادة )23( ».. جيوز ندب القايض 
مؤقتًا للقيام بأعــامل قضائية غري عمله أو باإلضافة إليه أو القيام بأعامل قانونية متى اقتضت ذلك 

عادل عمر رشيف - القضاء الدستوري ىف مرص - 1988 - ص 150.  361
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مصلحــة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة جملس القضاء األعىل«، وتقيض املادة )80( بأن 
»يضع جملس القضاء األعىل اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون«. ومن مجاع ما ســلف يبني 

أن الالئحة املطعون عليها قد تنكبت القانون عىل أكثر من صعيد.
فمــن زاوية أوىل، تدخلت تلك الالئحة ىف جمال الســلطة القضائيــة، يف حني أن املرشع ناط 
بمجلس القضاء األعــىل القيام بدورها، أال وهو وضع القواعد الالزمة لتنفيذ القانون، ومن هذا 
املنطلق توصم الالئحة حمل النزاع بعدم اإلختصاص، وبسبب انقطاع الصلة بني األجهزة اإلدارية 
التــي متلك الالئحة تنظيم أوضاع العاملني فيها والقضاء، فاألرجح ىف - قناعتنا -أننا بصدد عدم 

اختصاص جسيم، يمكن أن يورد الالئحة موارد اإلنعدام ال البطالن فحسب.
وبعيدًا عن االختصاص، فإن الالئحة املطعون عليها عدلت نصوص ىف قانون السلطة القضائية، مما 
يؤكد عدم مرشوعيتها موضوعيًا ال شكليًا فقط، وبالفصل ىف مرشوعية الالئحة كانت املحكمة ستحقق 
لصاحبى الشأن محاية رسيعة، ال أن تدفع هبم إىل خوض معركة قضائية مبتدأة أمام املحكمة الدستورية.
وبالفرض أن املحكمة قدرت أن الالئحة يغلب الظن اهنا خالفت الدستور وجتاوزت نصوصه، 
فقد كان عليها أن حتيل هى املســألة للقايض الدســتوري، إعاماًل للامدة 2/27 من قانون املحكمة 
الدستورية 362، ال أن ترد الدعوى، وربام عن التساؤل عن جواز التطرق للمسألة الدستورية حال 

نظر الطلب بوقف تنفيذ القرار الطعني 363، وهوما كان يمكن أن يثار ىف اخلصومة حمل التعليق.
والواقع أنه ال تعارض بني نظر طلب وقف التنفيذ كطلب مســتعجل، وبني التعرض للجانب 
الدســتوري يف النزاع، فالطلبات املســتعجلة ومنها طلبات وقف التنفيذ من مفرتضات قبوهلا أن 
يرجح االستجابة هلا عند نظر املوضوع، وبالتايل يكفي توافر دالئل، ال أدلة، لعدم الدستورية حتى 
حيكم بوقف تنفيذ القرار املنعى عليه، مع الترصيح للخصم باللجوء للقايض الدســتوري، أو قيام 

املحكمة بذلك من تلقاء نفسها.

ذات  اهليئات  أو  املحاكم  إلحدى  تراءى  »إذا  انه:  عىل  الدستورية  املحكمة  قانون  من   2/27 املادة  تنص   362
االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص ىف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام 
أو قرار الزم للفصل ىف النزاع، اوقفت الدعوى واحالت األوراق بغري رسوم إىل املحكمة الدستورية العليا 

للفصل ىف املسألة الدستورية«.
طلبات وقف تنفيذ القرارات اإلدارية املصاحبة لدعوى اإللغاء تفتقد للتنظيم ىف القانون الفلسطينى، وهو ما   363

يدعونا للمطالبة بتدخل ترشيعى لتوفري هذا الشق من احلامية القضائية بنصوص واضحة املعامل.
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التعليق عىل قرار حمكمة العدل العليا الفلسطينية املوقرة رقم 2017/33

املحامي الدكتور هشام الكساسبة/ األردن

أوالً: اخلصوم وموضوع الدعوى.

1. اخلصوم:

املستدعيان:
1: فاتح حممود أمحد محارشه/ رام اهلل.

2: مجيل يوسف مجيل سجديه/ رام اهلل.
وكيلهام املحامي إبراهيم الربغوثي/ رام اهلل.

املستدعى ضدمها/ أ: جملس الوزراء باإلضافة اىل وظيفته/ رام اهلل. 
ب: دولة رئيس جملس الوزراء د.رامي احلمداهلل باإلضافة اىل وظيفته/ رام اهلل. 

2.  موضوع الدعوى: إختصاص القضاء اإلداري.

ثانيًا: نقاط اخلالف.
ُيظهــر احلكم الصادر من حمكمة العدل العليا الفلســطينية أن املســتدعيان قــد تقدما بتاريخ 
2017/2/1 بواســطة وكيلهام هذه الدعوى للطعن يف القرار الصادر عن املستدعى ضده األول 
- جملس الوزراء- عىل القرار رقم )17/130/11/م.و/ر.ح( لعام 2016 واملعنون باملصادقة 
عىل مرشوع الالئحة التنفيذية املعدلة لالئحة التنفيذية رقم 40 لعام 2005 لقانون اخلدمة املدنية يف 
جلسته املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2016/12/13 والصادر عن املدعى عليه الثاين - رئيس 
جملس الوزراء- يف رام اهلل بذات التاريخ، واملتضمن منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من العمل 
بــأي وظيفة أخرى أو عمل أخر خارج نطاق وظيفتهم بصفة دائمة أو مؤقتة خالل أوقات الدوام 
الرسمية مهام كانت طبيعة الوظيفة أو العمل، واملتضمن أيضًا منعهم من العمل بأي وظيفة أخرى 
أو عمل أخر يف غري أوقات العمل الرسمية اال بموافقة جملس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس الدائرة 

احلكومية املختص واملشار فيه اىل إنفاذه بتاريخ 2017/1/1.
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نؤكد هنا ما جاء بالقرار الصادر عــن جملس الوزراء رقم )17/130/11/م.ن/ر.ح( لعام 
2016 املتضمن املصادقة عىل مرشوع الالئحة التنفيذية املعدلة لالئحة التنفيذية رقم 45 لعام 2005 
لقانون اخلدمة املدنية والصادر يف 2016/12/13 واملنصوص عىل نفاذه بتاريخ 2017/1/1 يف 
حق جملس الوزراء بتنظيم أي مســائل مل يرد عليها نص قانوين فيام يتعلق بأداء املوظفني العموميني 
بشكل عام ومن ضمنهم القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك من خالل قانون اخلدمة املدنية، ألنه 
ال يعقــل أن يرتك أمر بال تنظيم داخل نطاق العمل اإلداري ومرافق الدولة حتى تســتطيع تقديم 
خدماهتا بصورة مستمرة دون أنقطاع، وذلك تطبيقًا ملبدأ دوام سري املرافق العامة بإنتظام واطراد.

إال أننا نؤكد عىل ما ورد عليه نص جيب إن ال يتم التطرق اليه بأي شــكل من األشــكال، واال 
اعترب ذلك تدخاًل يف غري حمله، قد يصل اىل حد إعتباره اغتصابًا للســلطة، ومع احرتامنا ملا تصدره 
السلطة الفلســطينية يف هذا املجال ممثلة بمجلس وزرائها ورئيسه، إال أن ذلك ال يمنع من القول 

بوقوع بعض اهلفوات التي نقف أمامها من أجل تقييمها والنظر يف مرشوعيتها.
ونجد أنفسنا أمام إظهار بعض النقاط التي تتعلق بعمل القضاء وأعضاء النيابة العامة، وذلك من 
خالل ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م، فقد نصت املادة 1 عىل: »السلطة 
القضائية مســتقلة، وحيرض التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة«، املادة 18 عىل: »يكون شغل 
الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء عىل تنسيب من جملس القضاء 
األعىل وفق ملا ييل: أ. بطريقة التعيني ابتداء. ب. الرتقية عىل أساس االقدميه مع مراعاة الكفاءة. ج. 
التعيني من النيابة العامة. د. االستعارة من الدول الشقيقة.....«. واملادة 21 عىل: »..... ويكون أداء 
اليمني لباقي القضاة أمام جملس القضاء األعىل«. واملادة 26 عىل: » جتوز إعارة القايض اىل احلكومات 
االجنبية أو اهليئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيب من جملس القضاء 
األعىل.....«. واملادة 28 عىل: »..... وجيوز ملجلس القضاء األعىل أن يقرر منع القايض من مبارشة 
أي عمــل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحســن أدائها.....«. واملادة 45 عىل: 
»..... يفصل جملس القضاء األعىل يف التظلامت بعد اإلطالع عىل االوراق وســامع أقوال املتظلم 
ويصدر قراره قبل إجراء احلركة القضائية بوقت كاٍف خيطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم 
الوصول«. واملادة 55 عىل: »..... يتوىل جملس القضــاء األعىل تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة 
عــن جملس التأديب بعد صريورهتا هنائية.....«. واملادة 56 عىل: »يف غري حاالت التلبس باجلريمة 
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ال جيــوز القبض عىل القايض أو توقيفه اال بعد احلصول عىل إذن من جملس القضاء األعىل.....«. 
واملادة 80 عىل: »يضع جملس القضاء األعىل اللوائح االزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون«. 

وباســتقراء النصوص ســالفة الذكر يتبني لنا بأن القرار الصادر من جملس الوزراء املشار إليه 
أعاله جاء ليقرر أمرًا يدخل يف اختصاص السلطة القضائية، فإن تنظيم أمور القضاة وأعضاء النيابة 

العامة هو اختصاص حمدد عىل سبيل احلرص وحسب النصوص السابقة ملجلس القضاء األعىل.

ثالثًا: املبدأ القانوين الذي توصلت إليه املحكمة.
توصلــت املحكمة بعــد التدقيــق واملداولة وبعد اإلطــالع عىل الئحة الدعــوى واالئحة 
اجلوابيــة والبينات املقدمة وســامع أقــوال الطرفني، جتد املحكمــة أن القرار املطعــون فيه رقم 
(17/130/11/م.و/ر.ح( لعام 2016 باملصادقة عىل مرشوع الالئحة التنفيذية املعدلة رقم 45 
لســنة 2005 لقانون اخلدمة املدنية صادر بناء عىل مقتضيات املصلحة العامة واستنادًا اىل القانون 
األسايس املعدل لسنة 2003، وعىل قانون اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديالته وعىل قرار 
جملس الوزراء رقم )17/120/11/م.و/ر.ح( لعام 2016 وأن املصلحة العامة ال تتوازى مع 
املصلحة الفردية اخلاصة بل تعلو عليها، وأنه إذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح املصلحة 
العامــة عىل اخلاصة، وبام أن كلمة التعديل تعني )حذف و/أو إضافة( وان القرار املطعون فيه هو 
إضافة مواد بالئحة تنفيذية معدلة لالئحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2005 لقانون اخلدمة املدنية رقم 
4 لســنة 1998 وتعديالته، بمعنى القرار املطعون فيه هو بمثابة قانون وأن الطعن بمواد القانون 
ليس من اختصاص حمكمة العدل العليا وذلك كام تقيض به املادة 33 من قانون تشــكيل املحاكم 
النظامية رقم 5 لســنة 2001 وإنام هو من اختصاص املحكمة الدستورية حسب ما تقيض به املادة 
24 من قانون املحكمة الدســتورية رقم 3 لســنة 2006 األمر املوجب لعدم قبول الدعوى لعدم 

االختصاص وهي مستوجبة الرد صدر يف 2017/6/20.

رابعًا: تقويم املبدأ.
إن ما ذهبت إليه حمكمة العدل العليا الفلسطينية يف هذا املبدأ القضائي الصادر عنها بخصوص 
عدم قبول الدعوى لعدم االختصاص وهي مستوجبة الرد، حيتم علينا أن نبني أن الدولة القانونية 
تقوم أصال عىل مبدأ الفصل بني السلطات، الذي يشكل ركيزة هامه يف بنائها، حيث تقسم السلطات 
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يف الدولة اىل هيئات مســتقلة عضويًا بعضها عن االخر، وتبارش كل ســلطة أو هيئة وظيفة معينة، 
فهناك السلطة الترشيعية التي تبارش الوظيفة الترشيعية، وهناك السلطة القضائية التي تتوىل تطبيق 
القانون، وأخريًا السلطة التنفيذية التي تعمل عىل تأكيد احرتام القانون وتنفيذه وتبارش أعامل اإلدارة.

»فقاعدة الفصل بني الســلطات تقوم عىل عدم فصل السلطات فصاًل تامًا، وإنام هي تتمثل يف 
فصل السلطات فصاًل حمددًا بتعاوهنا وتساندها بحيث تتداخل االختصاصات بينها احيانًا بام حيقق 
الصالح العام، وعىل ذلك قد تقوم السلطة الترشيعية بأعامل هي من إختصاص السلطة التنفيذية، 

كام وقد تقوم السلطة التنفيذية بأعامل هي أصاًل من أختصاص السلطة الترشيعية«364. 
ونتيجة هلذا التداخل يف اإلختصاصات ولذلك التعاون بني الســلطات يكون هنالك حتاًم يف 
بعض االحيان تداخاًل يف االعامل القانونية وقد حييط هبا الغموض، لذلك خيرج لنا اىل حيز الوجود 
تساؤالت هل العمل الذي تقوم به السلطة الترشيعية يف نطاق الوظيفة اإلدارية يعد عماًل ترشيعيًا؟ 
أم أنه يبقى من ضمن مضمون وطبيعة العمل اإلداري؟ خصوصًا أن الدســتور قد يرخص احيانًا 
للســلطة التنفيذية إصدار أعامل ذات طبيعة عامة وجمــردة مثل االنظمة بأنواعها املختلفة، منها ما 
جيــب عرضها عىل الربملان خالل فرتة معينــة ومنها ال جيب عرضه، فهل تعترب هذه االعامل إدارية 
كوهنــا صادرة عن اإلدارة؟ أم أهنا ترشيعية ألهنا متحدة يف اجلوهر كالقانون الصادر عن الســلطة 
الترشيعية؟ ولالجابة عىل هذا التساؤالت ينبغي أن نحدد املعيار الذي نتبناه لتحديد ماهية كل من 

العمل الترشيعي والقرار اإلداري. 
فهنــاك معيارين للتمييز بــني القرار اإلداري والعمل الترشيعي ومها املعيار الشــكيل واملعيار 
املوضوعي، فاملعيار الشــكيل الذي يعتمد دائاًم عىل اجلهة مصــدرة العمل وعىل اإلجراءات التي 
اتبعت يف إصــدارة، فالعربة يف هذا املعيار بالعضو الذي أصــدر العمل وذلك برصف النظر عن 
جوهر العمل وحمتواه، فاألولوية للشــكل واملظهر وليــس للمضمون واجلوهر، فالقرار اإلداري 
يكون إداريًا متى كان صادر من جهة إدارية وأيًا كان مضمون وحتى لو احتدا هذا املضمون ومتاثل 
مع القاعدة الترشيعية، فالنظام الصادر من قبل اإلدارة هو جمموعة قواعد عامة وجمردة وتشــتمل 
عىل أحكام عامة كام القانون متامًا من حيث املضمون، ومع ذلك فهي ليســت قانونًا ألهنا صادرة 

حمكمة القضاء اإلداري املرصية، القضية رقم 7/4081ق، 1954/12/20، س9، ص1952.  364
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عن الســلطة التنفيذية، ويكون العمل الصادر من الربملان ترشيعيًا ولو تشــابه يف حمتواه مع العمل 
اإلداري فيكتفى لوصف العمل بصفة الترشيعية بكونه صادرًا عن السلطة الترشيعية بغض النظر 

إذا كان يتضمن قواعد عامة أو ال365.
أما املعيار املوضوعي فإنه يرتكز عىل التفرقة بني العمل اإلداري والترشيع، عىل فحوى العمل 
وجوهره وال تعطي اهتامما للمركز القانوين للعضو الذي صدر عنه هذا العمل، فالعمل الترشيعي 
هو كل عمل صــادر عن عضو من أعضاء الدولة، وال أمهية لصفــة هذا العضو وال لإلجراءات 
واألشكال التي اتبعت يف إصداره، فالقوانني تعترب أعاماًل ترشيعية واللوائح اإلدارية تعترب هي أيضًا 
أعاماًل ترشيعية رغم اختالف العضو يف احلالتني، فاألوىل صادرة عن السلطة الترشيعية والثانية عن 

السلطة التنفيذية366.
ويــأيت دور القضاء مكماًل لرغبة ما ورد يف الترشيعــات وموضحًا هلا، وبصفة خاصة القضاء 
اإلداري الذي من أهم خصائصة أنه قضاء إنشائي يبتدع يف تقديم احللول وابتكارها ويضع القواعد 
القضائية ويلزم اإلدارة هبا، ويظهر ذلك من خالل تبنيه املعيار الشــكيل بقوله: »أن مقطع النزاع يف 
شأن التفرقة بني العمل الترشيعي الذي هو بمنأى عن اإللغاء والعمل اإلداري القابل لإللغاء إنام 
هو املعيار الذي يأخذ به أهو املعيار املوضوعي أم املعيار الشكيل؟ وال يوجد شك يف أن قضاء هذه 
املحكمة قد جرى باطراد عىل األخذ بالعيار الشــكيل فصدور قرار من السلطة التنفيذية أيًا كانت 

طبيعة جيعله قابلة للطعن باإللغاء كأي قرار إداري...« 367.
ويف حكم أخر أكدت عىل: »أن معيار التفرقة بني العمل الترشيعي الذي خيرج عن اختصاصه 
وبني العمل اإلداري الذي يدخل يف صميم هذا االختصاص -عدا ما تعلق بأعامل الســيادة- هو 

د. رأفت فوده، أصول وفلسفة قضاء االلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة 2011، ص171-170.  365
يأخذ املرشع والقضاء يف فرنسا ومرص أصاًل باملعيار الشكيل وعىل سبيل االحتياط باملعيار املوضوعي، فعندما نظم   366
القانون الصادر يف  1872 وكذلك  24 مايو  الفرنيس جهة القضاء اإلداري وحدد أختصاصاهتا يف قانون  املرشع 
1945، جعل من بني هذه االختصاصات نظر الطعون التي يرفعها ذوي الشأن بااللغاء بسبب جتاوز  31 يوليو 
السلطة ضد االعامل الصادرة من السلطات اإلدارية، اال أن املرشع املرصي مل يذكر رصاحة مثل هذا النص اال يف 
املادة 6/10 من قانون جملس الدولة حيث تقيض: »الطعون يف القرارات النهائية الصادرة عن اجلهات اإلدارية يف 

منازعات الرضائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه املنازعات امام جملس الدولة«.
حمكمة القضاء اإلداري املرصية، القضية رقم 4/218ق، جلسة 1953/6/30، س7، ص1825.  367
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معيار شكيل، فاالعامل الترشيعية هي التي تصدر هبذا الوصف من السلطة الترشيعية أو من اجلهة 
القائمة بمقتىض الدستور بشؤون الترشيع، أما القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وإن تناولت 
مــن حيث املوضوع ثمة قواعد الئحية أو تنظيمية ذات صفة عامة فإهنا ال تعدو أن تكون قرارات 

إدارية جيوز الطعن فيها باإللغاء أمام القضاء اإلداري«368.
وقــد حتول جملس الدولة الفرنيس كليًا عن املعيار املوضوعي وعاد اىل سياســته العامة يف تبني 
املعيار الشــكيل، »فالعربة يف مصدر العمل وليس بطبيعتــه، فالعمل يكون برملانيًا متى كان صادرًا 
عن شخص، أو جهة هلا ذات الصفة وليست إدارية، وتطبيقًا لذلك اعترب املجلس أن أعامل الوزير 

املكلف بصفة مؤقتة بإدارة جملس الشيوخ وجملس النواب، أعاماًل إدارية«369.
وبالرجــوع اىل القرار الصادر من حمكمة العدل العليا الفلســطينية رقــم 2017/33 تاريخ 
2017/6/20، فإن القرار الصادر عــن جملس الوزراء رقم )17/130/11/م.و/ر.ح( لعام 
2016 هو عمل ترشيعي فإن املحكمة مل تبنى حكمها عىل املعيار الشكيل بل تبنت املعيار املوضوعي 
الذي يعيدنا اىل نظام الدولة احلارسة واىل عهود قديمة كانت تنظر لإلدارة بعني الشك والريبة وختشى 
من إشــرتاكها يف احلياة العامة، ألن هذا املعيار قد حرص األعامل اإلدارية يف نطاق األعامل الفردية 
الشــخصية، أي أنه حرص نشاط اإلدارة يف فكرة التذكري بحكم القانون عىل املستوى الفردي، فهو 
ال ينكر عىل اإلدارة ســلطة إصدار اللوائح لكنــه يرتبها يف مصاف العمل الترشيعي وجيري عليها 
حكمه، وكان عىل املحكمة أن تبني حكمها عىل املعيار الشــكيل كونه يتسم بالبساطة والوضوح، 

خصوصًا أنه يصلح لنظام سيايس يقوم أصاًل يقوم عىل مبدأ الفصل بني السلطات370.
كام ان القيام بأي إجراء يصل إىل التعديل عىل القانون ال بد وأن يمر بمراحلة الدستورية، وأمهها 
العرض عىل الربملان من أجل املداولة فيه وصواًل ملرحلة االقرار له، وهذه اخلطوات مل نلحظ أيًا منها 
فيام خيص القرار الصادر عن جملس الوزراء السالف الذكر، لذلك نجد أن احلكم الصادر من املحكمة 
مل يراعي املعيار املوضوعي بكل اشــرتاطاته، فهو يعطي احلق للسلطة التنفيذية بإصدار األنظمة، 

سنوات،   5 جمموعة   ،1965/1/26 جلسة  16/957ق،  رقم  القضية  املرصية،  اإلداري  القضاء  حمكمة   368
ص482.

.6 V.C.E. 13 Mai 1957، Louis Girard، Rec. p. 360، S. 1957، p. 244. concl. Guldner  369
د. حممود حافظ، القضاء اإلداري، ص392.  370
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ويزيد عىل ذلك أنه يضعها يف مصــاف العمل الترشيعي، وهذا ينايف العقل واملنطق فكيف تعطي 
االنظمة مرتبة القوانني وترتب عليها نتائجها عىل الرغم من االختالف القوي بينهام، مما ســيؤدي 
إىل نتائج منها الوصول ملرحلة التنازع الســلبي لالختصاص، فام هو احلل لو تم تقديم هذا القرار 
والطعن عليه عىل أنه قانون عىل حد زعم حمكمة العدل العليا الفلسطينية لدى املحكمة الدستورية 

وقررت عدم االختصاص او انه عبارة عن قرار إداري بحث وختتص به حمكمة العدل العليا.
وبناء عىل ما ســبق فإنه يرتتب عىل ذلك الوصول اىل أن الســلطة التنفيذية قد وصلت اىل التدخل يف 
إختصاصات السلطة القضائية يف تنظيم منتسبيها من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وهذا يوصف بأنه عيب 
اختصاص جسيم يرتتب عليه ان مدة الطعن مفتوحة دون حتديد، ويصل بالقرار اإلداري لدرجة اإلنعدام.

فمن خالل النصوص التي أرشنا إليها سابقًا فيام يتعلق بقانون السلطة القضائية الفلسطينية رقم 
1 لسنة 2002م، نجد أن هذا االختصاص اختصاص مانع، أي أن املرشع يسند إىل شخص معني 
أو جهــة معينة )جملس أو فرد( دون غريها مهمة إصــدار القرار اإلداري، فاإلختصاص هنا حمدد 
لعضو واحد ويمنع اآلخرين اإلقرتاب أو ممارســة هذا االختصاص، فهذا النوع من االختصاص 
له مزايا تظهر يف حتديد املسؤول حتديدًا ال يقبل املنازعة وال اجلدل حول ذوو الشأن، وال يدخل يف 
اإلختصاص املانع أي عنرص موضوعي، أي أن موضوع هذا اإلختصاص غري ذي أمهية يف حتديد 
الوصف املانع لإلختصاص، فاملرشع قد خيول هلذا الشــخص الوحيد موضوعًا واحدًا، كام يكون 

االختصاص مانعًا إذا أسند إليه مهام متعددة حمددة بصورة عامة عىل سبيل التمثيل371.
ويرتتب عىل اإلختصاص املانع املمنوح )ملجلس أو فرد( عدة نتائج منها:

أن هذا اإلختصاص ال جتوز مبارشته إال من الشخص الذي حدده النص، وال متلك جهة   .1
اه، او حتل حمله وتصدر القرار ابتداًء. أخرى أن تشاركة إيَّ

إذا كان صاحب االختصاص املانع مرؤوسًا، فال يملك الرئيس اإلداري أن حيل حمله يف مبارشة   .2
هذا االختصاص، حتى ولو كان للرئيس اإلداري حق مراقبة أعامل املرؤوس، فإنه ال يملك 

أن يتجاوز يف رقابته مرشوعية القرار الناجم عن ممارسة االختصاص املانع للمرؤوس372.

د. رأفت فودة، أصول وفلسفة قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص515-514.  371
9 V.C.E. Sect. 11 Juin 1982، Berjon، Rec. p. 221، concl. B. Genevois، A.J.D.A. 1983، P. 42، concl .B. Gene-  372

vois; V. Joël Carbajo: L›application dans le temps des décisions admi. exécutoires، Th. 1980، p. 218.
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ال متلك ســلطة أخرى تعديل القرارات النامجة عن ممارسة االختصاص املانع، وأيًا كانت   .3
مكانتها بالنسبة مُلصدر القرار، وعىل ذلك ال يملك رئيس الوزراء تعديل قرار الوزير الناجم 
عــن مبارشة اختصاصة املانع وال يملك من بــاب أو ال احللول حمله يف إصداره، فمن ال 

يملك األقل ال يملك األكثر373. 
اإلختصاص املمنوح لسلطة معينه يضع هناية لالختصاص العام املمنوح لسلطة أخرى يف   .4
ذات املجال، فاإلختصاص املانع يعترب خاصًا ُيقيِّد عموم اختصاص السلطة االخرى وأيًا 

كان درجتها يف السلم اهلرمي للتنظيم اإلداري374.
حُيرض عىل السلطة صاحبة االختصاص املانع أن تفوض غريها يف ممارسته، وحيرض عىل السلطة   .5
املعنيه املعينة أن تفوض غريها كام وحيرض عىل رئيس الدولة نفسه إذا كان خمتصًا بإصدار االنظمة 

التنفيذية، االعتداء عىل االختصاص املانع للجهة املعينة من قبل القانون375.
ينرصف أثر اإلختصاص املانع عىل تدرج القرارات اإلدارية ويســتبعد أي معيار عضوي   .6
إلقامة هذا التدرج، فاملرؤوس ال يرى عمله معداًل من الرئيس وإال كان قرار الرئيس صادرًا 
ل القرارات السابقة  من غري خمتص376، فالسلطة الدنيا صاحبة االختصاص املانع هلا أن ُتعدِّ
والصادرة من جهة أعاله يف نطاق املوضوعات التي أصبحت من اختصاصها بصورة مانعه، 
أي أن قواعد التدرج توجد هنا منقلبه رأســًا عىل عقب، فاالختصاص املانع يزعزع بشدة 

املعايري العضوية للتدرج والنتائج املرتتبة عليها377.
بنــاءًا عىل ما ســبق فإن العمل اإلداري ال يفقد صفته اإلداريــة وال يكون معدومًا إال إذا كان 
مشوبًا بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادي أو أن يصدر من سلطة يف شأن 
اختصاص سلطة أخرى كأن تتوىل السلطة التنفيذية عماًل من أعامل السلطة القضائية أو الترشيعية، 
أمــا غري ذلك من العيوب التي تعرتي القرار اإلداري كأن تصدر جهة إدارية قرارًا إداريًا بداًل من 

.C.E. Sect. 12 Nov.1949، Sieur Yarsi Alloua، Rec. p. 474  373
.V.C.E. 25 Oct. 1957، Duval، Rec. T.، p.452، R.D.P. 1958، P. 507، note waline  374

د/ بدرية جارس الصالح، السلطة االئحية يف تنفيذ القانون، رسالة الدكتوراة، جامعة القاهرة، 1979، ص119.  375
حمكنة القضاء اإلداري املرصية، القضية رقم 255، س22، املجموعة يف 3 سنوات 1966-1969، ص446.   376

.V. M.Capitant: Les principes de droit public، cours de Doctorat-1955-56، p.216 et ss  377
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جهة إدارية أخرى، فإهنا جتعله مشوبًا بعيب خمالفة القانون لكن ال تنحدر به اىل درجة اإلنعدام378.
وقد أكد القضاء اإلداري يف بعض أحكامه عىل اغتصاب الســلطة بالقول: »بالنســبة للمخالفات 
املتعلقة بإقامة مبان أو منشآت عىل األرض الزراعية، أو اختاذ أي إجراءات بشأن تقسيمها إلقامة مبان 
عليها، تقترص سلطة وزير الزراعة عىل وقف أسباب املخالفة دون إزالتها والتي تتقرر يف مجيع األحوال 
بموجب حكم صادر من املحكمة اجلنائية املختصة، وال جيوز بالتايل أن يأمر وزير الزراعة أو من يفوضه 
بإزالة تلك املخالفات وإال كان مغتصبًا لســلطة املحكمة اجلنائية379، ويف حكم آخر بالقول: »أن املادة 
164 من قانون اإلجراءات اجلنائية أعطت للمتهم احلق يف أن يستأنف األمر الصادر بحبسه إحتياطيًا 
أو بمد هذا احلبس، وأن إمتناع قلم الكتاب عن قبول طلب املتهم بالتقرير باإلستئناف يمثل قرارًا خمالفًا 
للقانون متضمنًا غصبًا لسلطة املحكمة اجلنائية املختصة التي وسد هلا املرشع دون سواها والية الفصل 

يف قبول اإلستئناف من عدمه بحسباهنا القواّمة عىل الدعوى اجلنائية«380.
وتعقيبًا ومفاد ما ســبق من أحكام تبني أن غصب السلطة ال يلزم لتحققه وجود مسلك إجيايب 
من الســلطة التنفيذية يتمثل يف إصدارها لقرار إداري يمثل اعتداء عىل النطاق املحجوز للســلطة 
الترشيعية أو الســلطة القضائية وإنام قد يتحقق بســلوك سلبي مثل إمتناع أقالم الكتاب عن قبول 
صحف الدعاوى والطعون مما يمثل اعتداء عىل سلطة املحاكم بوصفها وحدها صاحبة الوالية يف 

الفصل يف قبول الدعاوى بحسب ما يتوافر هلا من رشوط لقبوهلا381.

أحكام  جمموعة   ،2002/11/23 جلسة  ق.ع،   46/2126 رقم  الطعن  املرصية،  العليا  اإلدارية  املحكمة   378
املحكمة اإلدارية العليا 2002-2004، اجلزء األول، املبدأ رقم 192، ص314.

هيئة  بمجلة  منشور   ،2004/7/3 45/5874 ق.ع، جلسة  رقم  الطعن  املرصية،  العليا  اإلدارية  املحكمة   379
 46/38 رقم  والطعن  ص177؛   ،6 رقم  املبدأ   ،2004 ديسمرب  أكتوبر-  العدد4،  س48،  الدولة،  قضايا 
ق.ع، جلسة 2002/4/17؛ والطعن رقم 45/4142 ق.ع، جلسة 2002/6/26 منشور بمجلة جملس 

الدولة، س48، العدد4، ص179.
حمكمة القضاء اإلداري املرصية، الدعوى رقم 39658، س60ق، جلسة 2006/12/19، منشور بمجموعة   380
 ،2007/2005 واحلريات  احلقوق  دائرة  األوىل،  الدائرة  اإلداري،  القضاء  حمكمة  أحكام  يف  اهلامة  املبادئ 

املكتب الفني هليئة قضايا الدولة رقم 26 املبدأ رقم 48، طبعة 2008، ص103.
حسن حممد رمضان، تدرج القرارات اإلدارية من حيث الصحة والبطالن واإلنعدام يف ضوء أحكام املحكمة   381
اإلدارية العليا وإفتاء اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع ملجلس الدولة مع إطاللة عىل أحكام حمكمة 
النقض بخصوص القرار اإلداري املنعدم، بحث منشور يف جملة هيئة قضايا الدولة، س56، العدد 1، يناير-

مارس 2012، ص36.
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أما فيام أشــار إليه احلكم بخصوص املصلحة العامــة وتقديمها عىل املصلحة اخلاصة فإنه 
وبتسليمنا هلذا املبدأ، إال أن ذلك ال يمنع من الوقوف عىل ما جاء يف مرشوع الالئحة التنفيذية 
املادة 3/2 والتي تتضمن ان هذا التنظيم يشــمل املوظف خالل فرتة إجازته سواء بمرتب أو 
بدون مرتب، فكيف نحقق املصلحة العامة من خالل منع االشخاص الذين حصلوا عىل إجازة 
من دون مرتب من العمل يف التدريس وإعطاء املحارضات مما يشــكل إخالاًل يف مبدأ احلق يف 
العمــل، كام وأن املصلحة العامة وال بد أن تفهم عىل أهنا جمموعة االهداف التي تتبناها الدولة 
من أجل حتقيق املنافع حتقيقًا شاماًل وعاداًل وتامًا للجامعة الكثرية العدد، وتشمل كذلك ما يعترب 
دفعًا لالرضار عن هذه اجلامعة، فاملصلحة العامة متغرية بتغري الزمان واملكان وحدودها واسعة 
جدًا382، وخصوصًا بإن هنالك ترشيعات أعطت احلق للمجلس القضائي باملوافقة عىل قيامة 
بالتدريس اجلزئي يف املعهد واجلامعات الرسمية إذا كان عىل رأس عمله املادة 5/22 من قانون 
استقالل القضاء األردين قانون رقم 29 لسنة 2014 وتعديالته، ومن باب أوىل أن يتمتع هبذا 
احلق وهو يف إجازة بدون مرتب، خصوصًا وأهنا أعطته احلق يف اإلعارة اىل احلكومات األجنبية 
أو اهليئات الدولية وكل ذلك بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من جملس القضاء األعىل، 
فام دام قد أعطي احلق يف اإلعارة فمن األجدر أن يعطى احلق يف حرية العمل ما دام أنه يف إجازة 
بدون مرتب فاإلعارة تبقي التبعية اإلدارية له مع اجلهاز املعار منه عىل أن تبقى التكاليف املالية 

وتبعاهتا عىل اجلهة املعار منها.
وبناءًا عىل ما ســبق يتبني لنا بأن القرار الصادر يف الدعوى رقم 2017/33 من حمكمة 
العدل العليا الفلســطينية بتاريخ 2017/6/20 إنام هو قــرار يدخل يف اختصاصها كونه 
بمثابة قرار إداري صادر عن جهة إدارية وال يرقى أن يكون قانونًا وال يدخل يف إختصاص 

املحكمة الدستورية.
  

د. سليامن الطاموي، نظرية التعسف يف إستعامل السلطة، »اإلنحراف بالسلطة«، دراسة مقارنة، ط3، مطبعة   382
للقانون واملرشوعية  العامة  املبادئ  1978، ص62؛ د/ جمدي دسوقي حممود حسني،  جامعة عني شمس، 

الداخلية للقرار، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، دون تاريخ، ص377.
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طلب تفسري دستوري رقم 2017/1
قضية رقم )2( لسنة قضائية )2(

»الرشطة من حيث كوهنا قوة نظامية عسكرية أم مدنية«
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تعليق عىل قرار املحكمة الدستورية العليا رقم )2( لسنة )2( قضائية »تفسري«

تعليق املحامي حممد النجار/ مرص

صدر قرار املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الرقيم 2 لسنة 2017 قضائية، واملقيد بدفاتر 
املحكمة برقم 2 لسنة 2 قضائية »تفسري« بجلستها املنعقدة بالثاين عرش من شهر متوز سنة 2017، 
وكان الســيد وزير العدل قــد تقدم بتاريخ 30 يناير 2017، بناء عىل طلب الســيد رئيس جملس 
الوزراء املؤرخ 29 يناير 2017، إىل املحكمة بطلب تفســري نص املادة )84( من القانون األسايس 
املعدل سنة 2003، والتي جيري نصها عىل االيت: »1. قوات األمن والرشطة قوة نظاميه وهي القوة 
املسلحة يف البالد وتنحرص وظيفتها يف الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب ومحاية املجتمع والسهر 
عىل حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها يف احلدود التي رســمها القانون يف 

احرتام كامل للحقوق واحلريات. 2. تنظم قوات األمن والرشطة بقانون«.
وذلك للوقوف عــىل الطبيعة القانونية للرشطة وما إذا كانت قوة نظامية عســكرية أم مدنية، وذلك 
اســتناًدا إىل سلطة املحكمة املقررة بموجب نص البند )ب( من املادة )103( من القانون األسايس املعدل 
سنة 2003، والتي اسندت إىل هذه املحكمة سلطة تفسري نصوص القانون األسايس والترشيعات، واملردد 
حكمه يف نص الفقرة الثانية من املادة )24( من قانون املحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم )3) 

لسنة 2006383، ووفقًا إلجراءات املنصوص عليها يف املادة )30( من القانون ذاته384. 
وقد ُشــِكلْت دائرة املحكمة التي نظرت الطلب من رئيس وســبعة أعضاء، وجمموعهم ثامنية 
أعضاء، وقد صدر قرار املحكمة بأغلبية مخسة أعضاء بينهم الرئيس، انتهى إىل أن الطبيعة القانونية 
للرشطــة أهنا قوة نظامية ذات طبيعة خاصة متارس اختصاصــات مدنية، إذ أن مقصود نص املادة 

حول  التنازع  حال  يف  والقوانني  األسايس  القانون  نصوص  تفسري   2- ييل:  بام  غريها  دون  املحكمة  ختتص   383
حقوق السلطات الثالث وواجباهتا واختصاصاهتا. 

بناء عىل طلب رئيس السلطة الوطنية  التفسري من وزير العدل  املادة )30( عىل أن: »-1 يقدم طلب  نصت   384
أو رئيس جملس الوزراء أو رئيس املجلس الترشيعي أو رئيس جملس القضاء األعىل أو ممن انتهكت حقوقه 
الدستورية. -2 جيب أن يبني يف طلب التفسري: النص الترشيعي املطلوب تفسريه، وما أثاره من خالف يف 

التطبيق، ومدى أمهيته التي تستدعي تفسريه حتقيقًا لوحدة تطبيقه.«
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(84( من القانون األسايس من أن قوات األمن والرشطة قوة نظامية وهي القوة املسلحة يف البالد، 
وما ناطه هبا من اختصاص وظيفي ينحرص يف الدفاع عن الوطن وخدمة الشــعب ومحاية املجتمع 

والسهر عىل حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة.
بينام صدر رأي خمالف من أقلية أعضاء الدائرة والتي ضمت أعضاءها الثالث واخلامس والثامن، 
وقدموا حجج رأهيم املخالف، انتهى إىل أن املقصود بعبارة قوات الرشطة الواردة بنص املادة )84) 
من القانون األســايس استهداء بمبادئ حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، واملبادئ العامة 
املعرتف هبا من األمم املتمدنة أهنا »قوة نظامية مدنية« تطلع بمهمة خدمة الشــعب ومحاية املجتمع 
والسهر عىل حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة، وهي ختتلف بذلك عن قوات األمن، وهي 
القوة املسلحة يف البالد وهي قوة تنحرص وظيفتها يف الدفاع عن الوطن. لينحرص اخلالف بني الرأيني 
ليس يف اختصاص كل من قوات األمن، والرشطة، وال يف كوهنام قوة نظامية، وإنام يف طبيعة تكوين 
كل منها وهل هي قوة نظامية ذات طبيعة عسكرية أم قوة نظامية مدنية خالصة ليس هلا طبيعة خاصة.

الرأي
نرى بداءة أن تفســري نص املادة )84( من القانون األسايس الفلسطيني ال يمكن بحثه بمنأي 
عن اتفاقية أوسلو )إعالن املبادئ الفلسطيني - اإلرسائييل( املوقعة يف 13 أيلول - سبتمرب 1993، 
التي حددت صالحيات السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد نصت اتفاقية أوسلو، يف املادة )8( منها 

وعنواهنا النظام العام واألمن، عىل أن:
»من أجل ضامن النظام العام واألمن الداخيل للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ 
املجلس قوة رشطة قوية، بينام ستســتمر إرسائيل يف االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات 
اخلارجية وكذلك بمسؤولية األمن اإلمجايل لإلرسائيليني بغرض محاية أمنهم الداخيل والنظام العام«.
ومــن ثم فقــد كان مؤدى ذلك أن تتوىل ســلطة اإلحتالل اإلرسائييل مســؤولية الدفاع ضد 
التهديدات اخلارجية، بام يعني حظر إنشــاء الســلطة الوطنية الفسطينية جيش وطني لتأمني عدم 
اإلصطدام به. وقد كان شاخًصا أمام واضعي اإلتفاقية حجم التحديات األمنية التي تواجه السلطة، 

ومن ثم فقد اكتفوا باإلشارة إىل حقها يف إنشاء قوة رشطة قوية عوًضا عن إنشاء قوات مسلحة. 
وانطالًقا من هذه اخللفية، فقد جاء نص املادة )84( من القانون األسايس ُمْضِغاًم كال القوتني يف 



قرارات تفسريية صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها

322

عبارة موجزة، معرًبا عن القوة الدفاعية املسلحة بقوى اآلمن - وهي القوة املرشحة لتويل مسئولية 
الدفاع قبل اخلارج عندما يتم اســتكامل استقالل دولة فلســطني - وقد جاء النص عليها ملتصًقا 
بالنص عىل قوة الرشطة حتى يتجاوز حماذير املعاهدة احلاكمة للســلطة، بيد أن النص مل يفته بدقة 
شديدة التنبيه إىل وظيفة الدفاع عن حدود الوطن، وهي الوظيفة األساسية للجيوش يف العامل كله، 

دون أن يقع يف خمالفة رصحية لإللتزام التعاهدي بموجب معاهدة أوسلو. 
وقــد اصطلح عىل تعريف قوى األمن بأهنا القــوى التي تطلع بالدفاع عن الوطن، وهلذا فهي 
تضــم قوات األمن الوطني، وقوات جيش التحرير الوطني الفلســطيني، وقوى األمن الداخيل، 

واملخابرات العامة، وسائر القوات التي تنضوي حتت هذه األجنحة. 
وبالنظر لعدم وجود جيش للســلطة الفلســطينية، فقد كان مؤدى ذلك أال يكون هناك وزير 
للدفاع، من أجل ذلك فقد كان املرشع منطقًيا يف قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلســطينية الصادر 
بالقانون رقم )8( لســنة 2005، عندما اســند إىل وزير الداخلية يف املــادة )3( منه االختصاص 
بتعيــني كل من مدير عام الرشطة ونائبه، ومدير عام األمن الوقائي ونائبه ومدير عام الدفاع املدين 
ونائبه، ورؤســاء اهليئات ومديرو املديريات، بام يعنــي أن كال من الرشطة وقوات األمن تنضوي 

حتت رئاسة واحدة. 
وإذا كان اجلاري إعداد مرشوع بقانون مستقل هليئة الرشطة، فقد كان الواجب بحث استصحاب 

الطبيعة العسكرية هليئة الرشطة من عدمه.

وعندنا فإنا نجمل الرأي يف النقاط االتية: 
أواًل: أيا كان اخللف بني الرأيني، فإن املسلم به عندنا أن الوظيفة األساسية لقوات الرشطة عند   -
ممارســة واجباهتا املتعلقة بحفظ األمن والنظام العام واألداب العامة، وهي وظيفة متارس يف 
مواجهة الشعب تبقى دائاًم ويف مجيع األحوال وظيفة ذات طبيعة مدنية، ترتبط بخدمة الشعب 
واملجتمــع ومحاية مصاحله. وهي وظيفة بالنظر لكوهنا تتعلق بمصالح املواطنني فهي ال بد أن 
تلتزم احلدود التي رســمها القانون، فال تتعداهــا، وأن حترتم حقوق وحريات أفراد املجتمع 
كاملة. فالقانون وحده هو الذي حيدد صالحياهتا، ويرسم معامل وختوم نشاطها مراعًيا يف ذلك 

عدم املساس بحقوق األفراد وحرياهتم وعدم االفتئات عليها. 
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ثانيًا: ومن جهة أخرى، فإن قوات الرشطة هي إحدى القوى النظامية، بام يســتتبعه ذلك من   -
متتع افرادها باحلق يف محل الســالح، والتحيل بالرتب العسكرية النظامية، واخلضوع لألنظمة 
العســكرية كالتدرج يف األوامر الرئاســية، واإللتزام بقبول أوامر القيادات األعىل املختصة، 

واإللتزام بالسمع والطاعة.

ثالثًا: إن قراءة النص الدستوري بحسبانه قصد إىل احداث ترتيب وظيفي، بني النص واحلكم،   -
بــأن جعل وظيفة قوات األمــن؛ الدفاع عن الوطن، أما وظيفــة الرشطة فهي محاية املجتمع 
والســهر عىل حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامــة، هي قراءة صحيحة من حيث هي 
اهلدف الوظيفي الرئييس، ويصح اختاذها ســنًدا لتحديد الوظيفة الرئيسية التي تتطلع هبا كل 
مؤسسة منها، بيد أن اختاذ هذا الرتتيب تكئة حلسم مسألة طبيعة هذا اجلهاز، وعدم تأهيله لكي 
يعاون األجهزة األمنية األخرى إذا ما جدت احلاجة لذلك، بام يستوجب عدم إسباغ الطبيعة 
العسكرية عىل تدريبه وتسليحه وتنظيمه، ومن جهة أخرى حرمان األجهزة األمنية من العمل 
يف وظيفة حفظ النظام العام واألداب العامة إذا ما جدت احلاجة لذلك، هلو اجتهاد -من وجهة 
نظرنا- عار من السند الدستوري. ففي ظل عدم وجود جيش وطني نظامي يف دولة فلسطني، 
قد يكون من املالئم رفع كفاءة األجهزة املدنية كالرشطة، وتنظيمها وتسليحها لتطلع مع غريها 
من األجهزة األمنية األخرى بمهمة الدفاع عن الوطن متى ما جدت احلاجة لذلك. فالتحديد 
الوظيفي يف القانون األســايس يصلح ألن يكون قيًدا عىل مبارشة الوظيفة املدنية يف الداخل، 
ولكنه ال يصلح ألن يكون قيًدا عىل تكوين مؤسسة الرشطة عىل نحو يفقدها مكنة املسامهة يف 

واجب الدفاع عن الوطن.

رابعًا: إن رصف داللة التحديد الوظيفي الوارد يف النص الدســتوري، إىل داللة التكوين البنيوي   -
ملؤسسة الرشطة بحسبانه مقتىض من مقتضيات التفسري الدستورية  ينطوي عىل حتميل للنص بام مل 
حيتمل، ذلك أن داللة النص الدستوري موضع التفسري تنرصف دون شك إىل حتديد أهداف هذه 
القوى، وقد حرصها القانون األسايس يف الدفاع عن الوطن والسهر عىل حفظ األمن والنظام العام 
واالداب العامة، فإن داللة هذا اإللتزام الدستوري تقوم بمراعاة هذه القوى -عىل اختالفها- إذا 
ما بارشت عملها يف مواجهة املواطنني بأن تؤدي واجبها يف احلدود التي رســمها القانون، ملتزمة 
باإلحرتام الكامل للحقوق واحلريات، وهو التزام قائم يف مواجهة أي من هذه القوى عىل السواء 
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يف الشأن الداخيل، وهذا اإللتزام يستتبع متكني السلطات القضائية من مبارشة رقابتها عىل سلوك 
قواهتا عىل اختالفها، بام يتســع إىل حتميلها املسئولية اجلنائية واملدنية عن أي جتاوز يف هذا النطاق، 
وفقًا لقواعد املســئولية املدنية يف وقت السلم، وليس وفقًا لقانون احلرب. هذا هو حقيقة االلتزام 
الدســتوري، أما التكوين البنيوي للمؤسسات القائمة عىل تنفيذه فهو مما يدخل يف إطار السلطة 
التقديرية للمرشع، فاملرشع وحده هو الذي يســتأثر بتنظيمه عىل النحو الذي حيقق الصالح العام 
دون اخالل بالتزامه الدســتوري. وال شك أن املجال احليوي لسلطة املرشع التقديرية هو جوهر 
الديمقراطية؛ ذلك أن اإللتزامات الدستورية هي التزامات جامدة تستعيص عىل التغري ما دام النص 
الدســتوري قائاًم؛ بيد أن التجاوب مع احتياجات املجتمع وتطورها يف ظل املتغريات االجتامعية 
هو صميم الدور الذي تطلع به اهليئات الترشيعية التي تعينها الوثيقة الدستورية، فهذه اهليئات هي 
التي تعرب عن نبض الشعب وقت تطبيق النص، ومن هنا يتضح بجالء الفارق بني الثابت واملتغري، 
فالثابت دومًا هو اإللتزامات الدستورية، أما املتغري فهو وسيلة التجاوب مع اإلحتياجات املختلفة 
دون إخالل بثوابت الدستور؛ ويرتتب عىل ذلك، وجوب قراءة اإللتزامات الدستورية دون إفراط 
وال تفريــط. فالتفريط فيها يودي إىل إهدار النص الدســتوري وإفراغه من قيمته، أما اإلفراط يف 
حتديد داللته فإنه ينتهي إىل التغول عىل ســلطة املرشع ومصادرهتا، ليقتحم التفســري الدستوري 
املجال احليوي لســلطة املرشع التي أقرها الدســتور ذاته، وجيمد اختياراته، متى كان ذلك، وكنا 
قد خلصنا إىل أن حقيقة اإللتزام الدســتوري له داللة موضوعية، فإن رصف داللته إىل التكوين 

البنيوي ملؤسسة الرشطة هلو مما خيرج عن داللة النص الدستوري.

خامســًا: أن حتديد داللة النص الدســتوري بوجوب إخضاع التكوين البنيوي لقوة الرشطة إىل   -
طبيعة مدنية خالصة اســتنادًا إىل رصف داللة عبارة خدمة الشعب ومحاية املجتمع والسهر عىل 
حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة، والتزامها بأن تؤدي واجبها يف احلدود التي رســمها 
القانون يف احــرتام كامل للحقوق واحلريات، يؤدي إىل حتلل األجهــزة االمنية األخرى إذا ما 
بــارشت عملها يف الداخل من واجب الترصف يف احلدود التي رســمها القانون، ومن التزامها 
باإلحرتام الكامل للحقوق واحلريات، وهو ما يصادم رصيح النص الدستوري، وحقيقة مراده 
الذي يقطع بخضوع سائر القوى املسلحة لواجب االحرتام الكامل للحقوق واحلريات، والتزامها 
حدود املرشوعية التي رسمها القانون، ومما يعضد من هذا الرأي من ناحية؛ أن األصل - وحسب 
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املعاهدات الشارعة للسلطة الوطنية الفلسطينية- أن يكون عملها الغالب ذا طبيعة داخلية، ومن 
ثم فإن التزام ســائر أجهزهتا لتلك القيود هلو أحد أهم الضوابط الدستورية التي تضمن رشعية 
ممارســات القوى املسلحة بشــعبها املختلفة، ومن ناحية أخرى فإن طبيعة عمل بعض األجهزة 
االمنية -وال ســيام املخابرات- تستطيل إىل العمل الداخيل، ومن ثم وجب عدم إهدار اإللتزام 

الدستوري الواقع عليها باحرتام احلقوق واحلريات والعمل وفق قواعد الرشعية.

سادســًا: إن اإلحتجاج بمعاهدات جنيف األربع التي هتــدف إىل التمييز بني املقاتلني واملدنيني،   -
وما أســبغته أحكامها من توسع يف مدلول املدنيني عىل حســاب املقاتلني توصاًل إلسباغ احلامية 
املقررة للمدنيني عىل الطوائف التي اســتثنتهم من داللة املقاتلني، هو من وجهة نظرنا استشــهاد 
يف غــري موضع، ذلك أن احلقوق التي أقرهتا تلــك املعاهدات األربع للمدنيني غري املقاتلني، وما 
أحدثته بشأهنم من توسع يف قاعدة املدنيني، قد أوجبه القانون األسايس لسائر املخاطبني بأحكامه 
من املواطنني، سواء بسواء عىل قوات الرشطة وسائر قوات األمن. ففي ظل وجود نص قاطع يف 
املادة )84( من القانون األســايس يوجب عيل قوات االمن وقوات الرشطة مًعا أن تؤدي واجبها 
يف احلدود التي رســمها القانون، وأن يكون ذلك األداء يف ظل احرتام كامل للحقوق واحلريات. 
فإن هذا النص الرصيح ال يعني سوى التزامها يف أداء واجبها بكامل أحكام القانون وعدم املساس 
باحلقــوق واحلريات الفردية، ونعتقد أن هذا اإللتزام خيضع له -ليس فقط قوات الرشطة-، وإنام 
كافة األجهزة األمنية عند تعاملها الداخيل مع ســائر أفراد املجتمع، لعموم اإللتزام الوارد بالنص 
الدستوري عىل األجهزة االمنية والرشطة مًعا. فام شهدت به هذه املعاهدات األربع للمدنيني من 
حقوق، قد أوجبه النص الدســتوري عىل نحو جازم ال حيتمل تأوياًل وال اجتهادًا، ومها يف ذلك 
يتالقيان يف احلامية، بيد أن القانون األســايس يعمم هذه احلامية عىل ســائر افراد املجتمع. وال هين 
مــن قوة هذا االلتزام؛ الطبيعة اخلاصة لقــوة الرشطة وال بنيتها وال تكوينها، إذ يظل هذا اإللتزام 
قيًدا عىل ممارسة اختصاصاهتا يف الداخل، هي وكافة األجهزة االمنية األخرى. وهي مجيًعا ختضع 

يف أدائها لرقابة القضاء لتحديد نطاق مرشوعية العمل الذي تطلع به.

ونخلص من ذلك مجيعه إىل أن ما اعتنقه أغلبية أعضاء املحكمة الدســتورية العليا يف التفسري 
املطروح للامدة )84( من القانون األســايس من أن الطبيعة القانونية للرشطة هي قوة نظامية ذات 

طبيعة خاصة متارس اختصاصات مدنية هو الرأي الراجح لدينا.
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التعليق عىل قرار املحكمة الدستورية العليا

الصادر يف طلب التفسري رقم 2017/1 تفسري دستوري املقيدة بجدول املحكمة 
الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2017

  املحامي الدكتور حممد عبداهلل الظاهر/ األردن.

الطلب املقدم من الســيد وزير العدل بتاريخ 2017/1/30 بناء عىل طلب  موضوع الدعوى: 
الســيد دولة رئيس جملس الوزراء بتاريخ 2017/1/29 لتفسري نص املادة 
(84( من القانون األسايس املعدل لسنة 2003 وتعديالته والتي تنص عىل انه: 
(-1 قوات االمن والرشطة قوة نظامية وهي القوة املسلحة يف البالد وتنحرص 
وظيفتها يف الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب ومحاية املجتمع والسهر عىل حفظ 
االمن والنظام العام واالداب العامة وتؤدي واجبها يف احلدود التي رســمها 
القانون يف احرتام كامل للحقوق واحلريات. -2 تنظم قوات االمن والرشطة 

بقانون وأي نصوص قانونية أخرى(. 
ويف معرض التعليق عىل القرار املشار إليه، فإننا نبدي ما ييل:

أوالً: خمترص الوقائـع:
بتاريخ 2017/1/30 تقدم السيد وزير العدل من املحكمة الدستورية العليا املوقرة بطلب   .1
لتفسري نص املادة )84( من القانون األسايس املعدل لسنة 2003 وتعديالته، وذلك بناء 

عىل طلب السيد دولة رئيس جملس الوزراء بتاريخ 2017/1/29.
جاء يف طلب التفســري ان الغاية منه حتى يتبــنّي لدولة رئيس الوزراء وللحكومة ولوزير   .2
الداخلية الطبيعة القانونية للرشطة من حيث أهنا قوة نظامية عسكرية أم مدنية، وحتى يتبنّي 
قصد املرشع بعبارة »قوة نظامية« وعبارة »القوة املسلحة يف البالد« الواردة يف املادة )84) 
من القانون األســايس، وذلك من حيث أن هذه العبارات تعني القوة النظامية العسكرية 
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يف البــالد أم من املمكن النص يف قانون الرشطة عىل أهنا قوة نظامية مدنية، مع اإلحتفاظ 
بطبيعتها املســلحة واالحتفاظ بالرتب العسكرية ملنتسبي الرشطة، وذلك لغايات إصدار 
قرار بقانون الرشطة الذي حيدد الطبيعة القانونية للرشطة وتشكيلها ومكوناهتا ومنتسبيها 
ورتبهم ومهام الرشطة واختصاصها يف الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب ومحاية املجتمع 
والســهر عىل حفظ االمن والنظام العــام واآلداب العامة، بام يتفق مع نص املادة 84 من 

القانون األسايس والقوانني ذات العالقة.
أصدرت املحكمة الدســتورية العليــا املوقرة قرارها باألغلبية املتضمــن اعتبار الطبيعة   .3
القانونية للرشطة هي قوة نظاميــة ذات طبيعة خاصة متارس اختصاصات مدنية، وذلك 

للعلل واألسباب الواردة فيه.
أصدر أعضاء املحكمة كل من املستشارين أ. د عبدالرمحن ابو النرص، أ. حاتم عباس، و أ.   .4
فواز صايمة قرار خمالفة خلص بالنتيجة اىل أن قوات الرشطة هي قوة نظامية مدنية، وذلك 

لألسباب والعلل الواردة يف قرار املخالفة.

ثانيًا: يف النواحي املوضوعية للقرار والنتيجة التي انتهى إليها:
بداية ومع احرتامنا التام للقرار مدار احلديث وللمحكمة التي أصدرته، إال أننا نبدي اختالفنا 
مــع النتيجة التي توصل اليها هذا القرار والذي ذهب اىل اعتبــار الرشطة قوة نظامية ذات طبيعة 
خاصــة متارس اختصاصات مدنية، هذا مع اتفاقنا مــن حيث النتيجة فقط مع ما خلص إليه قرار 

املخالفة من أن قوات الرشطة هي قوة نظامية مدنية، ونبدي يف ذلك ما ييل: 
 نصت املادة )84( من القانون األسايس املعدل لسنة 2003 وتعديالته -حمل طلب التفسري- 

عىل أنه: 
(1 - قوات االمن والرشطة قوة نظامية وهي القوة املسلحة يف البالد وتنحرص وظيفتها يف الدفاع 
عن الوطن وخدمة الشعب ومحاية املجتمع والسهر عىل حفظ االمن والنظام العام واالداب العامة 
وتؤدي واجبها يف احلدود التي رســمها القانون يف احرتام كامــل للحقوق واحلريات. 2 - تنظم 

قوات االمن والرشطة بقانون وأي نصوص قانونية أخرى(. 
باســتقراء النص املذكور نجد أنه مل يتضمن ما يشعر بوجود أي اختالف فيام بني قوات االمن 
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والرشطة، حيث جاء النص مستخدما ضمري املؤنث املفرد )وهي( ليشعر بوحدة اجلهتني من خالل 
مــا حيمله من معنى يفيد بأن كامل التعريف الــوارد يف النص عائد جلهة واحده دون أي تفريق أو 
متييــز أو حتى محل االعتقاد عىل أن التعريف يتعلق بجهتني منفصلتني من حيث الوظيفة أو املهام، 

ولعل ذلك ما أدى اىل طلب التفسري املاثل. 
وبالرجوع اىل القرار حمل التعليــق، ويف ضوء ما بيناه آنفا فإننا نبدي -مع االحرتام-عدم 
اتفاقنا مع ما ذهب إليه من أن النص املذكور قد أشار اىل مصطلحني »قوات االمن والرشطة« 
وحدد اختصاص كل منهام، وأن لكل منهام نظام معني يسري عليه وما تبعه بعد ذلك من تقسيم 
للوظائف والصالحيات الوارده يف النص، اســتنادا للتفسري اللفظي، باإلضافة اىل اإلستعانه 
بقواعد التفسري املنطقي، ذلك أن وظيفة التفسري جيب أن تبقى يف اطارها التفسريي املحض ال أن 
تتعدى ذلك اىل حتميل النص ما ال حيتمله من تفسريات وتقسيامت هي باألصل غري موجوده، 
فضاًل عن ذلك فإن اســتعانة املحكمة بقواعد التفسري املنطقي من خالل من خالل اإلطالع 
عىل القوانني ذات العالقة، والتي هي ترشيعات أدنى مرتبة من القانون األسايس، إنام ينطوي 
عــىل خمالفة رصحية لقاعدة تدرج القاعدة القانونيــة وبالتايل خرق ملبدأ املرشوعية، إذ ال جيوز 
انطالقًا من هذا املبدأ أن تّكمل أو تّفرس نصوص القانون األســايس يف ضوء ترشيعات أدنى 
مرتبة، ومن جهة أخرى فإن ما خلص إليه القرار مدار احلديث من اعتبار الرشطة قوة نظامية 
ذات طبيعة خاصة متارس اختصاصات مدنية، إنام يفتقر اىل التعليل والتسبيب الالزمني لصحة 
أي قرار قضائي، حيث مل يبنّي هذا القرار االسانيد القانونية والعلل التي أدت اىل اخللوص اىل 

تلك الطبيعة اخلاصة للرشطة.
أما فيام يتعلق بقرار املخالفة املعطى يف القرار املاثل، فإننا نبدي اتفاقنا مع ما انتهى إليه من نتيجة 
مؤداها أن قوات الرشطة هي قوة نظامية مدنية، كام ونتفق مع طريقة معاجلة املسألة يف ضوء السياق 
العام للقانون األسايس، ومن خالل التعرض ملعايري القانون الدويل االنساين واالتفاقيات الدولية، 
هذا مع التنويه اىل أن قرار املخالفة أيضًا قد تعرض اىل تقسيم يف الصالحيات والوظائف بني »قوات 
االمن والرشطة« وحدد اختصاص كل منهام وهو األمر الذي ال نتفق معه وفق ما بّيناه آنفًا، باعتبار 
ذلك حتميل النص املطلوب تفسريه ما ال حيتمله من تفسريات وتقسيامت هي باألصل غري موجوده. 
أّما عن سبب اتفاقنا مع النتيجة التي توصل إليها قرار املخالفة، فإن منطلقنا يف ذلك الطبيعة 
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التي متتاز هبا قوات الرشطة من كوهنا جزء ال يتجزأ من سلســلة العدالة اجلنائية التي تربط أمن 
الدولة بتوفري العدالــة عن طريق اخلدمات التي يقدمها هذا اجلهــاز واملتمثلة يف محاية االفراد 
واملمتلكات وإنفاذ القانون والســيطرة عىل اجلريمة والوقاية منهــا واحلفاظ عىل النظام العام، 
وهي وظيفة ختتلف اختالفًا تامًا عن الوظيفة املناطة بالقوات املســلحة كقوة عسكرية واملتمثلة 
بالدفاع عن الوطن من أي اعتداء خارجي، ناهيك عن التمييز بني هاتني القوتني من خالل قواعد 
القانون الدويل واالتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع محاية األشخاص املدنيني وقت احلرب 
ومتييزهم عن املقاتلني العســكريني، فمثاًل مّيزت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية االشخاص 
املدنيــني وقت احلرب لعام 1949 بني األشــخاص املدنيني والقوات املســلحة، حيث أخرج 
الربوتوكول اإلضايف األول لالتفاقية املذكورة من ضمن القوات املسلحة أي هيئة مكلفة بفرض 
احــرتام القانون، ومن جهة أخرى فإن هيئات الرشطة وإن كانت خمتلفة اختالفًا كبريًا بني دولة 
وأخرى بحسب تنظيمها وهيكلها الداخيل وأساليب عملها، إال أن سياق احلكم الرشيد لقطاع 
األمن ُيبقي فاعلية الرشطة ومتكينها من توفري األمن للدولة يف إطار الرقابة املدنية الديمقراطية 

واحرتام سيادة القانون وحقوق االنسان.

ثالثًا: اخلالصة:
خالصة القول فإننــا -مع االحرتام- نختلف مع ما توصلت إليه املحكمة الدســتورية العليا 
املوقرة يف قرارها الصادر باألغلبيــة، عندما اعتربت الرشطة قوة نظامية ذات طبيعة خاصة متارس 
اختصاصات مدنية، ونجد أنه كان من املتعنّي أن تسوق األسباب والعلل واملربرات التي محلتها عىل 
منح قوات الرشطة الطبيعة اخلاصة الوارده يف قرارها، هذا مع اتفاقنا مع ما توصل اليه قرار املخالفة 
املعطى يف القرار مدار التعليق من حيث النتيجة التي مؤداها اعتبار قوات الرشطة قوة نظامية مدنية، 
وبالتايل إمكانية النص يف قانون الرشطة عىل أهنا قوة نظامية مدنية مع االحتفاظ بطبيعتها املســلحة 
واالحتفاظ بالرتب العسكرية ملنتسبيها، مع حتديد اختصاصاهتا يف الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب 
ومحاية املجتمع والسهر عىل حفظ االمن والنظام العام واالداب العامة، وبام يتفق مع نص املادة 84 

من القانون األسايس والقوانني ذات العالقة.  
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احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية العليا يف الطعن الدستوري رقم 2015/1

»مدى دستورية حمكمة البلديات ورشوط إقامة الدعوى الدستورية املبارشة«
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اخللط بني أسلوبى الدعوى األصلية والدفع وأثره ىف قبول الدعوى الدستورية 
» تعليق عىل احلكم الصادر من املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية« ىف 

الطعن رقم 6 لسنة 2 قضائية »دستورية«

املستشار الدكتورعبد العزيز حممد ساملان/
 نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية

موجز الوقائع 
أقام املدعى الطعن رقم 6 لسنة 2 قضائية »دستورية« ضد املدعى عليهم:

رئيس دولة فلسطني.  .1
رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء.  .2

النائب العام.  .3
رئيس وأعضاء جملس القضاء األعىل.  .4

رئيس وأعضاء حمكمة البلديات اخلاصة.  .5
حمكمة بلدية رام اهلل بصفتها اإلستئنافية.  .6

بطلب احلكم بعدم دســتورية، وعدم صحة تشــكيل حمكمة البلديات، املشــكلة سنًدا لألمر 
العسكري رقم )631(،  وعدم دستورية حتريك الدعوى اجلزائية من جهات غري النيابة العامة.

ويتأسس الطعن الدستوري عىل األسباب اآلتية:
الطاعن متهم ىف القضية اجلزائية رقم 14 لسنة 2013 أمام حمكمة بلديات رام اهلل والبرية،   -
وقدم للمحاكمة اســتناًدا إىل املادة )38( من قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 79 
لســنة 1966 املعدل، وبتاريخ 2014/2/12 حكم عليــه بالغرامة بمبلغ 1000 دينار 

أردين وإزالة املخالفة، وحيبس ىف حالة عدم دفع الغرامة.
اســتأنف الطاعن هذا احلكم باإلستئناف رقم 110 لسنة 2014 ودفع بصحيفة الدعوى   -
بعدم دستورية تشكيل وعدم دستورية صالحيات املحكمة مصدرة احلكم ملخالفتها القانون 
األسايس، وقانون تشكيل املحاكم، وقانون السلطة القضائية، وقانون اإلجراءات اجلنائية.
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التفتت املحكمة عن الدفع بعدم الدســتورية وقررت إعادة القضية إىل حمكمة أول درجة   -
)حمكمة البلديات( لسامع بينة الطاعن حسب األصول. فأقام املدعى دعواه املعروضة.

تداولت الدعوى باجللسات وبجلســة الثاين من متوز 2017 قررت املحكمة عدم قبول   -
الدعوى و مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن باملرصوفات ومقابل أتعاب املحاماة وهذا هو 

احلكم حمل التعليق.
احلكم أو القرار حمل التعليق بدأ أسبابه بتقرير حقيقة نؤكد عليها هي أن الدعوى الدستورية   
املعروضة أقيمت كدعوى أصلية مبارشة. ثم تناول ىف أسبابه أن الدعوى الدستوريــــة 
املباشـــرة ال تكون مقبولة إال إذا حتققت للمدعي فيها مصلحة شــخصية مبارشة أورد 
بشأهنا احلكم بأنه »وفًقا ألحكام املادة )27( دستورية )يقصد احلكم طبًقا للامدة )27( من 
قانون املحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006« والتي ال جيوز اللجوء إليها إال إذا حتققت 
للمدعي مصلحة شــخصية مبارشة باعتبارها رشًطا أساسًيا لقبول الدعوى الدستورية، 
والتي ال تعترب متحققة بناء عىل خمالفة النص املطعون عليه بعدم الدســتورية، بل يتعني أن 
يكــون هذا النص بتطبيقه عىل املدعي يكون قــد أخل أو انتقص من احلريات أو احلقوق 

األساسية ذات القيمة الدستورية التي يكفلها الدستور....
وقد أوردت املحكمة - بعد أن أبانت عـــن مضمـون رشط املصلحة الذي ال يتحقق إال   
بتوافــر رشطني - أنه »فإذ مل يكن النص املطعون عليه قــد طبق عىل املدعى أصاًل أو كان 
النزاع ما زال قائاًم أمام حمكمة املوضوع، فإن املصلحة الشخصية املبارشة املنصوص عليها 

ىف املادة )1/27( من قانون املحكمة الدستورية تكون منتفية !!!
وقد عللت املحكمة املوقرة انتفاء املصلحة بأهنا »ال متلك والية الرقابة عىل قرارات القضاء،   
أو أن توجه إليه األوامر أو التعليامت أو أن حتل حمله ىف احلكم ىف النزاعات القضائية، وإنام 
ينحرص اختصاصها ىف النظر واحلكم بعدم دســتورية أي ترشيع أو عمل خمالف للدستور 

)القانون األسايس( كلًيا أو جزئًيا.
وقد خلص احلكم حمل التعليق إىل عدم قبول الدعوى من وجه مغاير ملا ورد من أســباب،   
إذ أنه اجته وجهة أخرى... فقد أورد أنه »متى كان ذلك فإن خلو الدفع بعدم الدســتورية 
أمــام حمكمة املوضوع لتقدير جدية الطاعن ]املفرتض أن اجلدية تنرصف إىل الدفع وليس 
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الطاعن[ وإقامة الدعوى الدستورية املبارشة مبارشة دون ترصيح للمدعى بإقامتها، مؤداه 
أن الدعوى الدستورية املاثلة مقامة عىل غري حمل، إذ يتعني التصال هذه الدعوى باملحكمة 
الدســتورية العليا عن طريق الدفع الفرعي الذي يكون تقدير حمكمة املوضوع جلديته تالًيا 

لبيان مضمونه.
وملا تقدم فإن الدعوى الدستورية ال تكون قد اتصلت باملحكمة وفًقا لألوضاع املنصوص   

عليها ىف قانوهنا، ويتعني بالتايل احلكم بعدم قبوهلا.
الواضح من رسدنا ألسباب احلكم أن ثمة خلط واضح بني كيفية اتصال املحكمة الدستورية   -
العليــا عن طريق الدعوى األصلية ورشوط ذلك، وبــني كيفية اتصاهلا عن طريق الدفع 
وضوابط وكيفية ذلك وأنه غم عىل احلكم اخليوط الدقيقة والفاصلة بني الطريقني السيام 
فيام يتعلق بتقدير جدية الدفع، وبني املصلحة، األمر الذي نرى أيضًاحه قبل التعرض لبيان 

صواب ما اجته إليه اجتهاد احلكم.

فنعرض أواًل: لضوابط اتصال املحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية عن طريق الدفع.
ثانيًا: ضوابط اتصال املحكمة الدســتورية العليا بالدعوى الدســتورية بالطريق املبارش   

)الدعوى األصلية(.
ثالثًا: رأينا ىف صحة اتصال املحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية التي صدر فيها   

احلكم )القرار حمل التعليق(.

أواًل: كيفية اتصال املحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية 
أمام حمكمة املوضوع

كان الدفع من جانب أحد اخلصوم هو األسلوب الوحيد الذي يمكن عن طريقه حتريك دعوى 
الدســتورية ىف ظل املحكمة العليا فلم يعرف قانوهنا اإلحالة من جانب حمكمة املوضوع من تلقاء 
نفسها ىف حالة الشك ىف دســتورية قانون، كام مل ُيقر للمحكمة احلق ىف التصدي. وبصدور قانون 
املحكمة الدستورية العليا تعدل هذا الوضع لكن يبقى الدفع هو أكثر الطرق شيوعًا، ومؤداه أن جتد 
حمكمة املوضوع - أثناء نظر إحدى الدعاوى - أهنا مضطرة للتعرض ملســألة قانونية لكوهنا الزمة 
للفصل ىف الدعوى املوضوعية، فيدفع أحد خصوم الدعوى بعدم دستورية نص ىف قانون أو الئحة، 
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وعليها ىف هذه احلالة أن تبحث مدى جدية هذا الدفع، فإذا ما حتققت من جديته فعليها أن تؤجل 
الدعوى املنظورة أمامها وحتدد ميعادًا للخصوم ال يتجاوز ثالثة أشهر لرفع دعوى الدستورية، فإذا مل 
ترفع الدعوى ىف امليعاد أعترب الدفع كأن مل يكن. ويقصد باجلدية أن يتحقق القايض من أنه ال يقصد 
منه الكيد أو إطالة أمد التقايض، ويتحدد ذلك بالتأكد من مسألتني أساسيتني: أواًل: أن يكون الفصل 
ىف مسألة الدستورية منتجًا أي أن يكون القانون أو الالئحة املطعون ىف دستوريتها متصلة بموضوع 
النزاع أي أن يكون هذا القانون أو الالئحة حمتمل التطبيق عىل النزاع، ىف الدعوى األصلية عىل أي 
وجه من الوجوه، وأن احلكم بعدم الدستورية سيفيد منه صاحب الشأن ىف الدعوى املنظورة، فإذا 
اتضح للقايض أن القانون أو الالئحة املطعون بعدم دستوريتها ال تتصل بالنزاع املعروض عليه قرر 
رفض الدفع بعدم الدســتورية واستمر ىف نظر الدعوى املوضوعية دون التفات ملسألة الدستورية. 
وهذا ما قضت به املحكمة اإلدارية العليا بجلسة 16 مارس لسنة 1974 حيث ذهبت إىل أنه »من 
حيث أن الرشكة الطاعنة دفعت بعدم دســتورية املــادة )49( من نظام العاملني بالقطاع العام فيام 
تضمنتــه املادة املذكورة من حظر الطعن ىف بعض أحــكام املحاكم التأديبية أمام املحكمة اإلدارية 
العليا، وذلك اســتنادًا عىل أحكام قانون جملس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعىل أساس أن نظام 
التقــايض يأبى قرص التقايض عىل درجة واحدة ىف املنازعات التأديبية اخلاصة بالعاملني ىف القطاع 
العام دون باقي تلك املنازعات اخلاصة بغريهم من العاملني، ومن حيث إنه أيًا كان الرأي ىف جواز 
الطعن ىف األحكام املشار إليها بالتطبيق لقانون جملس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن املنازعة املاثلة 
ال شــأن هلا بأحكام القانون املذكور فيام يتعلق بحاالت الطعن أمام املحكمة اإلدارية العليا، ومن 

ثم يكون الدفع بعدم دستورية املادة )49( ىف املنازعة املاثلة غري جدى وتلتفت عنه املحكمة385.
ثانيًا: أن يتحقق من أن مطابقة القانون أو الالئحة للدستور حتتمل اختالف وجهات النظر أي 
أن يكون هناك شبهة يف عدم دستورية القانون أو الالئحة والشك يفرس ىف جانب عدم الدستورية 
عند تقدير مدى جدية الدفع. وقرار القايض بشــأن اجلدية ليس هنائيًا بل من حق صاحب الشــأن 
أن يطعن عليه بالطرق املقررة للطعن أي باإلستئناف والنقض إذا كنا ىف نطاق القضاء العادي، أو 
أمام حمكمة القضاء اإلداري أو املحكمة اإلدارية العليا إذا كنا ىف نطاق القضاء اإلداري، وذلك مع 

يراجع جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا السنة التاسعة عرشة ص 309، 310.  385
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الطعن عىل احلكم ذاته وليس استقالاًل والدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يمكن إثارته ىف 
أي مرحلة من مراحل الدعوى، وهو دفع قانوين يمكن إثارته أمام حمكمة النقض وهو دفع يتعلق 
بالنظام العام إذ يمكن ملحكمة املوضوع أن تتعرض له من تلقاء نفســها، وأن حتيل أمر الدستورية 
إىل املحكمة الدســتورية العليا، وهذا برصيح نص قانون املحكمة الدســتورية العليا؛ ومتى دفع 
اخلصم بعدم الدســتورية ورأت املحكمة أن الدفع جدى فإهنا تؤجل الدعوى وترضب للخصم 
أجاًل ال جياوز ثالثة أشــهر لريفع الدعوى بعدم الدستورية، أمام املحكمة الدستورية وهذا امليعاد 
من مواعيد الســقوط إذ أنه عقب انتهائه فإن حق اخلصم ىف الدفع يسقط وتستمر املحكمة ىف نظر 
موضوع الدعوى دون التفات للدفع، ونرى أن الدعوى املوضوعية تســتأنف سريها بقوة القانون 
ىف حالة عدم رفع الدعوى الدستورية ىف امليعاد ألهنا مل تكن متوقفة حتى يعجلها اخلصم بل كانت 
مؤجلة ومتى انتهى األجل فإهنا تســتمر ىف نظر الدعوى بقوة القانون مع مراعاة قواعد الشــطب 

واحلضور الواردة بقانون املرافعات. 
فإننــا نرى أنه من األوفق أن يأخذ املــرشع املرصي بطريق الدعوى األصلية إىل جانب الطرق 
الثالث األخرى وليس من شــأن إســاءة اســتخدام املواطنني حلق أصيل كحق التقايض ىف شأن 
دســتورية أو عدم دســتورية القوانني حرماهنم بصفة مطلقة من هذا احلق، بل أن من الواجب أن 
يتقرر هذا احلق لألفراد مع وضع بعض الضامنات لعدم إســاءة استعامل هذا احلق كأن تشكل جلنة 
من بعض أعضاء املحكمة لفحص الطعون واستبعاد ما يكون فيها ظاهر الكيد أو ظاهر البطالن، 
كام يمكن أن يفرض عىل الطاعن إيداع كفالة مالية يودعها قبل الطعن أو فرض غرامة مالية كبرية 
عىل من خيرس الدعوى مما حيد من عدد الدعاوى بحيث ال يرفع الدعوى إال من كان جاًدا ومقتنًعا 

بعدم دستورية النص الذي يطعن عليه.
واآلن نريــد أن نــربز - من الناحية العملية كيف يكون تقدير القــايض جلدية الدفع ولإلحالة 

صحيحًا:

أواًل: دور حمكمة املوضوع ىف تقدير جدية الدفع:
من الناحية العملية كيف يقدر القايض جدية الدفع ؟ وما هى اخلطوات التي يتعني عىل قايض 

املوضوع اتباعها حتى يأتى تقديره للجدية صائبًا؟
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بداية نقرر أن تقدير قايض املوضوع جلدية الدفوع املبداة أمامه بعدم الدســتورية ليست باملهمة 
الســهلة أو البســيطة وهلا من األمهية الكربى ما ينبغى معها أن تأخذ حظًا وفريًا من العناية بحيث 
يكون تقدير حمكمة املوضوع للجدية بمثابة املصفاة وبحيث ال يصل إىل املحكمة الدستورية العليا 

إال النصوص التي يكون الشك ىف دستوريتها واضحًا.

ومن ثم يلزم أن يتبع قايض املوضوع عدة خطوات أمهها:
أن يستوثق أن النص املدفوع بعدم دستوريته الزمًا للفصل ىف الدعوى املوضوعية: فعىل قايض   .1
املوضوع أن يتيقن من أن النص املثار أمر دســتوريته الزمًا للفصل ىف الدعوى، فإن كان غري 
الزم للفصل ىف الدعوى املطروحة أمامه فإن القايض يلتفت عنه النعدام مصلحة مبدى الدفع 
ىف إثارة أمر دســتوريته مسرتشدًا ىف ذلك بأحكام املحكمة الدستورية العليا العديدة الصادرة 

ىف شأن املصلحة وكيفية تقديرها.

وأن يبحث القايض بعد ذلك عن مدى إمكانية الفصل ىف النزاع دون التعرض للدستورية، فإن وجد   .2
أن ذلك ممكًنا تعني عليه أن يطرح أمر الدســتورية جانبًا ويقوم بالفصل ىف النزاع وفقًا للحل اآلخر 
الــذي ارتآه، كأن يكون هناك دفع باالنقضاء للتقادم أو لغريه من األســباب، ويكون معه أيضًا دفع 
بعدم الدســتورية فإذا كان الدفع باالنقضاء مقبواًل وتنتهى به اخلصومة املوضوعية، فإن الدفع بعدم 
الدســتورية يغدو غري منتج وهذا األمر وإن كان يندرج ىف اشــرتاط أن يكون النص الزم للفصل ىف 

الدعوى، إال أننا أثرنا أن نورده ىف خطوة مستقلة، جيب أن يفكر فيها القايض عند تقدير اجلدية.

وأن يبحث عام إذا كانت املحكمة الدســتورية العليا قد صدر عنها قضاء موضوعي ىف شــأن   .3
دستوريته من عدمه:

إذا حتقق القايض من أن النص املطعون بعدم دســتوريته الزم للفصل ىف الدعوى املوضوعية   
فعليــه أن ينتقل إىل اخلطوة التالية وهى ال تقل أمهية عن األوىل، وهى أن يبحث ويتحقق قبل 
تقديره للجدية من عدم صدور حكم بشأنه من املحكمة الدستورية العليا سواء كان قد صدر 
بعدم دستورية هذا النص، أو صدر بدستوريته ورفض الدعوى، ألن احلكم الصادر من املحكمة 
الدســتورية العليا ىف الدعاوى الدستورية ملزم جلميع سلطات الدولة وللكافة برصف النظر 
عن خصوم الدعوى الدســتورية فاحلكم ذو حجية مطلقة ويستفيد منه كل ذي مصلحة، وال 
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جيوز أيضًا معاودة الطعن عىل ذات النص - ووفقًا لذات النطاق - مرتني، ألن ىف ذلك إنكار 
وإهدار للحجية املطلقة، ومن ثم فإذا كان احلكم الدستوري ملزمًا وبصورة مطلقة للخصوم، 

فال يكون ألي شخص مصلحة ىف أن يطعن عليه من جديد بعدم الدستورية.

فإذا كان قد ســبق صدور قضاء حاسم بشأن النص املدفوع به فال حمل لتقدير اجلدية إذ يعترب   
الدفع ىف هذه احلالة غري جدى جيب أن تلتفت عنه املحكمة، لكن من املهم جدًا أن نشري إىل أن 
جمرد قراءة منطوق احلكم الصادر من املحكمة الدستورية العليا ال يكفي للوقوف عىل حقيقة 
مــا يتضمنه، إنام ال بد من قراءة حيثياته للوقوف عــىل نطاق الدعوى الذي حددته املحكمة، 
وهل ينرصف إىل ذات الفقرة الطعينة أم خيتلف عنها، إذ ربام يصدر حكم بشأن مادة معينة لكن 
نطاق الدعوى ال يشمل املادة بكامل فقراهتا أو بكامل حمتواها، بل قد يكون مقصورًا عىل أمر 
ما تضمنته فإن دفع بعدم دســتورية هذه املادة مرة ثانية ووفقًا لنطاق آخر أي عىل فقرة أخرى 
أو جزء من فقرة تعني عىل القايض أن يبحث تقديـــر جديتها وال يسارع بالقول بأنه سبق أن 
صدر ىف املادة قضاء حاســم عن املحكمة الدستورية العليا، ذلك أن قضاء احلكم ال ينرصف 

إال إىل املسائل التي فصل فيها رصاحة دون غريها إال ما ارتبط هبا بحكم اللزوم العقيل.

ومن هنا كان الزمًا عىل قايض املوضوع حتى يكون مستكماًل ألدوات بحثه- وليس من قبيل الرتف   
العلمي أو التثقيف الذايت- أن يتعرف أواًل بأول عىل ما يصدر عن املحكمة الدســتورية العليا من 

قضاء موضوعي )أي أحكام صادرة بعدم الدستورية أو برفض الدعوى(.

وهذه األحكام تنرش ىف اجلريدة الرسمية خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ صدورها، فعليه تتبع   
أعداد هذه اجلريدة، فإن فاته يشء منها فإن املجالت املتخصصة وعىل رأســها جملة الدستورية 
تتوىل نرش األحكام كاملة ىف كل عدد وتشمل مجيع األحكام املوضوعية ىف الفرتة الزمنية الفاصلة 

بني العددين والتي تصل إىل حواىل ستة أشهر.

ذلك أن من األمور املعيبة ىف حق القايض أن يتوىل تقدير جدية نص ويرصح ملبدى الدفع بإقامة   
الدعوى الدســتورية، ىف حني أن النص املقصود سبق وأن صدر فيه حكم بعدم الدستورية أو 

بالدستورية قبل ذلك بفرتة طويلة.

وحقيقــة األمر أن تقدير حمكمة املوضوع جدية الدفــع يفرتض أن جتيل املحكمة برصها ىف النص   
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الطعــني بعد فهمها حلقيقته ووقوفها عىل أبعاده، ويقتيض ذلك أن تقابل - بصفة مبدئية - بني هذا 
النص والنصوص الدســتورية املدعى خمالفتها مستظهرة من ذلك نطاق التناقض بني مضمونـــه 
وأحكامهـــا، وال جيوز بالتايل أن يكون تقدير حمكمة املوضوع جدية دفع مثار أمامها، منفصاًل عن 
تعارض تتحراه مبدئيًا بني النصوص القانونية املطعون عليها ومواقع بطالهنا من أحكام الدستور.

        )حكم املحكمة الدســتورية العليا ىف القضية رقم 62 لســنة 18 قضائية »دســتورية« جلسة 
.(1997/3/15

أي أن تكون املطاعن الدستورية املدعى هبا ىف شأن النص هلا ما يظاهرها، وهو ما يعني جديتها   
من وجهة نظر مبدئية.

)حكم املحكمة الدســتورية العليا ىف القضية رقم 94 لســنة 19 قضائية »دســتورية« جلسة   
.(1999/4/3

ومن ثم فيلزم أن يرتيث القايض وجييل برصه ىف الدعوى ويتفهم حقيقة النص املدفوع به وما   
يرمي إليه ومدى التعارض بينه وبني نصوص الدستور وذلك كله بصفة مبدئية.

الشك يفرس لصالح عدم الدستورية:  .4

إذا كانت الترشيعات يصاحبها دائاًم قرينة الدســتورية وتظــل مالزمة هلا إىل أن تقيض املحكمة   
الدســتورية العليا بعدم دســتورية النص، وهو ما يعني أن األصل أن كل ما يصدر عن السلطة 
الترشيعية من قوانني صحيح وصادر باملوافقة للدستور، فإنه ىف جمال تقدير جدية الدفع ال جيب 
أن يتمسك القايض أو يضع ىف اعتباره هذه القرينة، وإنام عىل العكس إذا ثار شك حول دستورية 
النص ومل يستطع القايض ترجيحه بام يعضده أو يأيت بام ينفيه فإن الشك - ىف هذه املرحلة - يفرس 

ىف جانب عدم الدستورية، ألنه ىف كل األحوال تقدير مبدئي.

إثبات الدفع بصورة دقيقة بمحرض اجللسة:  .5

حتى يستطيع القايض تقدير جدية الدفع يلزم أن يكون الدفع حمددًا للنص املدفوع بعدم دستوريته   
ورقم القانون وما إذا كان قد تم تعديله وكذا الفقرة الطعينة حتديدًا، كل ذلك جيب أن يســتظهره 
القايض عند إبداء الدفع وإدراجه بصورة واضحة بمحرض اجللسة حتى ييرس للمحكمة الدستورية 

العليا حتديد نطاق الدعوى وهو األمر اجلوهري ىف الدعاوى الدستورية.
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تقدير جدية الدفع ليس هنائًيا:  .6

إذا ما وجد القايض أن الدفع املطروح أمامه غري جدي فإنه يلتفت عنه ويقيض برفضه، ويقيض   
ىف موضــوع الدعوى، واحلكم الصادر برفض الدفع إذا مل يرتضه صاحب الشــأن فيمكن أن 

يطعن عليه أمام حمكمة الطعن مع احلكم الصادر ىف النزاع.

تقدير جدية الدفع ال يلزم أن يكون رصحًيا:  .7

يمكــن - بعد هذه اخلطوات - أن يقوم القايض بتقديــر اجلدية وال يلزم أن يرصح بذلك بل   
يكفي أن يتخذ إجراء - ىف الدعوى - يدل بصورة جازمة عىل ذلك، ومن ذلك تعليقه الفصل 
ىف النزاع املوضوعي عىل البت ىف املســائل الدســتورية التي أثريت لكن الترصيح والوضوح 
أفضل، وىف ذلك تؤكد املحكمة الدســتورية العليا أنه ليــس متصورًا - ىف جمال تقدير جدية 
الدفع - أن تتعمق حمكمة املوضوع املســائل الدســتورية التي طرحتها املدعية عليها، وال أن 
تفصل فيها بقضاء قطعي يكون منهيًا لوالية املحكمة الدستورية العليا التي يعود إليها وحدها 
أمر الفصل ىف بطالن النصوص القانونية أو صحتها بعد أن تســلط عليها ضوابط الرقابة عىل 

الرشعية الدستورية، وتزهنا عىل ضوء مناهجها ومعايريها.

وأن تقديــر حمكمة املوضوع جدية املطاعن الدســتورية املثارة أمامهــا، ليس الزًما أن يكون   
رصحًيا، حسبها أن يكون قرارها ىف هذا الشأن ضمنًيا، ويعترب كذلك تعليقها الفصل ىف النزاع 
املوضوعي عىل البت ىف املســائل الدستورية التي اتصل هبا )حكم املحكمة الدستورية العليا 

ىف القضية رقم 65 لسنة 17 قضائية »دستورية« بجلسة 1997/2/1).

مإذا بعد اإلنتهاء من تقدير جدية الدفع؟  .8

إذا خلص القايض بعد البحث إىل أن الدفع املبدى أمامه يتسم باجلدية تعني عليه أن يؤجل نظر   
الدعوى أمامه، وحيدد ملن أثار الدفع ميعادًا ال جياوز ثالثة أشهر لكى يتمكن من رفع الدعوى 

الدستورية أمام املحكمة الدستورية العليا.

وإذا كان نص املادة )29( من قانون املحكمة الدســتورية العليــا قد تطلب جمرد تأجيل نظر   
الدعوى عند الترصيح بالطعن بعدم الدستورية، فإنه ال يغري من قبول الدعوى الدستورية أن 
توقف حمكمة املوضوع الدعوى بداًل من تأجيلها ألن ذلك ال يعدو من جانبها أن يكون تربصًا 
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بقضاء املحكمة الدستورية العليا ىف شأن دستورية النصوص الترشيعية املطعون عليها، وهي 
عــني النتيجة التي قصد املرشع إىل بلوغها مــن وراء تأجيل الدعوى املوضوعية إثر الترصيح 

برفع الدعوى الدستورية.

)حكم املحكمة الدســتورية العليا ىف القضية رقم 25 لســنة 11 قضائية »دســتورية« جلسة   
.(1992/5/27

وعىل الرغم من أن حكم املحكمة الدســتورية العليا الذي أوردناه قد ساوى بني تأجيل نظر   
الدعــوى، وبني وقفها إذ أن كالمها حيقق قصد املرشع، إال أننا نرى أن تلتزم حمكمة املوضوع 
رصاحة نص املادة )29/ب( من قانون املحكمة الدســتورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 

لسنة 1979 والذي جيرى عىل أن:

إذا دفع أحد اخلصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى املحاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي  ب. 
بعدم دستورية نص ىف قانون أو الئحة ورأت املحكمـــة أو اهليئة أن الدفع جدى أجلت نظر 
الدعوى وحددت ملن أثار الدفع ميعادًا ال جياوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام املحكمة 

الدستورية العليا، فإذا مل ترفع الدعوى ىف امليعاد اعترب الدفع كأن مل يكن.
فالنص حدد موعدًا ال جيوز جتاوزه لرفع الدعوى وإخطار حمكمة املوضوع بذلك- قبل أن   
ينتهى األجل الذي رضبته - سواء كان شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك حتى تعلم مدى 
جدية الطاعن وترتبص بعد ذلك القضاء الصادر عن املحكمة الدســتورية العليا لتطبيقه 
عىل املوضوع، أو تعلم أن الطاعن غري جاد ىف طعنه- ىف حالة فوات األجل دون أن يقدم 
ما يفيد إقامته الدعوى الدســتورية - فتميض ىف نظر الدعوى املوضوعية ويعترب الدفع ىف 

مثل هذه احلالة كأن مل يكن. 
أما ىف حالة وقف الدعوى تعليقًا بداًل من تأجيل نظرها فإن هذا اإلجراء - وإن كان صحيحًا   
- إال أنه حيدث العديد من املشكالت العملية أمهها أن الوقف التعليقي حيكمه نص املادة 
(129( مــن قانون املرافعات املدنية والتجارية والذي جيرى عىل أن ىف غري األحوال التي 
ينص فيها القانون عىل وقـــف الدعوى وجوبًا أو جوزًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها 

كلام رأت تعليق حكمها ىف موضوع عىل الفصل ىف مسألة أخرى يتوقف عليها احلكم.
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وبمجــرد زوال ســبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى والبــني من النص أن الوقف   
التعليقي ال يكون مقيدًا بميعاد كثالثة أشــهر أو ستة أشهر أو..... إلخ، وإنام هو مقيد بإجراء 

يتوقف عليه الفصل ىف الدعوى املنظورة.

والقايض إذ يوقف الدعوى - بداًل من تأجيلها - يثري عدة تســاؤالت هل ســيكون الوقف   
معلقًا عىل الفصل ىف الدعوى الدستورية التي من املفرتض أن الطاعن قد أقامها؟ أم سيجعل 
الوقــف معلقًا عىل جمرد إقامتها؟ وماذا حيدث لو علــق الفصل ىف الدعوى عىل هذا اإلجراء 
األخري، كيف يتصل علم قايض املوضوع به؟ ال شــك أن ذلك ســيكون عن طريق تعجيل 
الدعوى، وهل يعقل أن يعجل اخلصم الســري يف الدعوى لإلطالع عىل ما يفيد إقامة الدعوى 
الدســتورية ثم تعيد حمكمة املوضــوع وقفها مرة ثانية معلقة احلكم فيهــا - هذه املرة - عىل 
الفصل ىف الدعـــــــوى الدستورية التي أقيمت، وإذا مل يعجل اخلصم الدعوى، هل ستبقى 
موقوفــة؟ ومتى يمكن اعتبار الدفع كأن مل يكن؟ والشــك أن وقف الدعوى تعليقًا بداًل من 
تأجيلها - اتباعًا لرصيح نص املادة )29/ب( من قانون املحكمة الدســتورية العليا والتزامًا 
به - يؤدي إىل تعقيد اإلجراءات وعدم الوضوح وإطالة أمد التقايض وإعطاء الفرصة لظهور 
الدعاوى التي ال يقصد منها سوى التسويف وتعطيل الفصل ىف الدعوى، ومن ثم فيجب أن 
يلتزم القايض بعد تقدير جدية الدفع والترصيح أن يؤجل نظر الدعوى أجاًل مناسبًا ال جياوز 

الثالثة أشهر وال يستبدل هذا اإلجراء بالوقف التعليقي.

تربص حمكمة املوضوع قضاء املحكمة الدستورية العليا:  .9

إذا قدرت حمكمة املوضوع جدية الدفع ورصحت ملبدي الدفع بإقامة الدعوى الدســتورية ىف   
امليعاد الذي رضبته له وقدم الطاعن هلذه املحكمة ما يفيد إقامته للدعوى الدستورية فإن هناك 
التزام يقع عىل عاتق حمكمة املوضوع يتمثل ىف عدم اختاذ أي إجراء حيول دون الفصل ىف املسائل 
الدستورية املطروحة عىل املحكمة الدستورية العليا إذ أن الدفع وما ترتب عليه من تقدير جديته 
وترصيح كان هو املحرك للخصومة الدستورية وعليها أن ترتبص القضاء الذي سيصدر من 
املحكمة الدستورية العليا ىف الدعوى الدستورية التي أقيمت بناءًا عىل هذا الدفع، فإن اختذت 
إجــراء غري الرتبص بأن فصلت ىف املوضوع عــد ذلك نكواًل من جانب حمكمة املوضوع عن 
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التقيد بنص املادة )175( من الدســتور، وتسليطًا لقضاء حمكمة املوضوع عىل قضاء املحكمة 
الدستورية العليا.

يستثنى من ذلك حاالت النزول عن احلق ىف الدعوى املوضوعية أو انتفاء املصلحة ىف اخلصومة الدستورية   
بقضاء صادر عن املحكمة الدستورية العليا، وحالة ختيل حمكمة املوضوع عن تقديرها جلدية الدفع إعاماًل 

لقضاء صادر عن املحكمة الدستورية العليا ىف شأن ذات النصوص التي قام عليها الدفع.

هذا عن اتصال املحكمة بالدعوى عــن طريق الدفع الفرعي من جانب اخلصوم ىف الدعوى   
املوضوعية.

ثانيًا: صحة اتصال املحكمة الدستورية العليا بالدعوى ىف حالة الدعوى األصلية )املبارشة(:
حتديد مفهوم الدعوى املبارشة األصلية:  -

يتحدد مفهوم الدعوى األصلية بعدم الدستورية بأهنا طعن مبارش ىف النصوص القانونية   
املدعى خمالفتها للدستور، ولو مل جير تطبيقها ىف حق املدعى ىف اخلصومة الدستورية، حتى 

يثار أمر إرضارها به ىف صورة فعلية.
  وليس للدعوى األصلية بعدم الدستورية كذلك من صلة بحقوق شخصية يكون رافعها 
قد طلبها ىف نزاع موضوعي، وإنــام تتجرد الدعوى األصلية من هذا النزاع، وكذلك من 

احلقوق التي ترتبط به فصاًل ىف ثبوهتا أو ختلفها.
والدعــوى األصلية تعد - وعىل األخص من حيــث حتديد صور مبارشهتا، وكذلك من   

يملكون احلق ىف حتريكها - استثناء من رشط املصلحة الشخصية املبارشة386.
مربرات األخذ بنظام الدعوى املبارشة:  -

يرى جانب من الفقه سايرته بعض الدساتري أن الدعوى الدستورية املبارشة رضورة ملبارشة   
الرقابة عىل دســتورية القوانني مبارشة فعالة، إذ إن املهمة املنوطة بجهة الرقابة مقتضاها 
تطبيق القيود التي يفرضها الدستور - ويف حدها األدنى - عىل األعامل الترشيعية مجيعها، 
ومهمتها هذه متثل جوهر اختصاصها، وتكفل عىل األخص القيم التي احتضنها الدستور 

يراجع  املستشار الدكتور / عوض املر، الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني ىف مالحمها الرئيسية - مركز   386
رينيه جان دبوى للقانون والتنمية، ص 699.
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والتــي ال جيوز بحال إمهاهلا، وال يعلق إنفاذ هذه القيم عــىل خصومة موضوعية يقيمها 
املدعى للدفاع عن مركزه القانوين اخلاص.

ذلك أن اخلصومة الدستورية ختتلف عن اخلصومة املوضوعية ىف كثري من جوانبها، فلكل   
منها جمال يتحدد به موضوعها، وأســلوبه للفصل فيها، ومعايــري تقتضيها غلبة الطبيعة 
الشخصية عىل اخلصومة املوضوعية، والطبيعة العينية عىل اخلصومة الدستورية وال جيوز 
بالتــايل أن يكون وجود أواًلمها: قيد عىل نشــوء ثانيتهام: وهو ما جيعل لكل مواطن صفة 
مفرتضة ىف جتريح النصوص القانونية املخالفة للدســتور، ولو مل تتصل بنزاع موضوعي 

ومصلحة مفرتضة ىف إسقاط هذه النصوص تغليًبا لسيادة الدستور387.

الرقابة بطريق الدعوى:
يف هذه الصورة يقوم صاحب الشــأن بمهامجة القانون الذي يتــرضر منه، وذلك بالطعن فيه 
مبارشة أمام املحكمة التي خصها النظام الدســتوري الذي يترضر منه، وذلك بالطعن فيه مبارشة 
أمام املحكمة التي خصها النظام الدستوري بذلك، فهي إذن طريقة هجومية هبا يقوم كل من وجه 
إليه القانون الذي يدعي عدم دستوريته، وذلك دون انتظار لتطبيقه واملنازعة ىف التطبيق، فصاحب 

الشأن هنا خياصم القانون بصفة أصلية ومستقلة ويطلب إلغاءه.
وىف هذه الطريقة ينظر القايض املختص ىف القانون املدعى عدم دســتوريته، فإن حتقق من عدم 
الدســتورية قىض بإلغائه بالنســبة للكافة، ويعترب القانون - بعد احلكــم - كأن مل يكن، وال جيوز 
االستناد إليه بعد ذلك. وحكم املحكمة الصادر باإللغاء ملزم بالنسبة للمحاكم األخرى وبالنسبة 
لباقى السلطات، ومن شــأن هذا اإللزام تصفية النزاع مرة واحدة، وبصفة هنائية، حول دستورية 

هذا القانون، بام ال يسمح بإثارة النزاع من جديد بصدد احلاالت اجلزئية التي حيكمها القانون.
وألمهية هذا الطريق وخطورته، كان من الصعوبة بالنسبة للدول التي أخذت هبذه الطريقة أن 
تعهــد هبا إىل املحاكم العادية عىل اختالف درجاهتا، فليس من املصلحة أن نرتك مثل هذه الدعوى 
إىل أي قــاض ىف الدولة، لذلك تتجه غالبية الدول اآلخذة هبذا النظام إىل ختصيص حمكمة واحدة 

تكفل الدستور بتحديدها، أي نأخذ بام يسمى »بمركزية الرقابة«.

املرجع السابق للمستشار الدكتور عوض املر، ص 698.  387
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من له حق الطعن املبارش:
اختلفت الــدول التي أخذت بنظام دعوى اإللغاء بعضها أجــاز لألفراد الطعن مبارشة أمام 
املحكمة املختصة، والبعض األخر حظرت عىل األفراد الطعن وقررته للسلطات العامة، والبعض 

الثالث فتح الطريق أمام األفراد ولكن بصورة غري مبارشة.

ومن الدول التي جعلت لألفراد حق الطعن مبارشة:
أســبانيا ىف دستور عام 1931، إذ فتحت بشكل واسع أمام األفراد حق الطعن، فقد نص   -
هذا الدســتور ىف املادة )121( وما بعدها عىل تشكيل حمكمة الضامنات الدستورية، وأن 
تقام الدعاوى أمامها من قبل اإلدعاء العام واملحاكم، ومن قبل كل مواطن أو شــخصية 

عامة حتى ولو مل يمسه رضر من القانون حمل الطعن.
سويرسا ىف دستورها الصادر عام 1874، حيث أُعطي لكل ذى مصلحة حالية أو مستقبلة   -
أن يطعــن أمام املحكمة العليا اإلحتادية بعدم دســتورية القوانني الصادرة من الواليات، 
وتيســرًيا عىل املواطنني ىف اســتعامل هذا احلق فقد أُعفيت الطعون بعدم الدســتورية من 

الرسوم القضائية.
دستور كوبا الصادر عام 1934، حيث تضمن النص عىل أن ختتص املحكمة العليا بالفصل   -
ىف الطعون املرفوعة إليها من قبل األفراد لعدم دستورية القوانني أو القرارات الصادرة من 

السلطات األخرى.
قانون املحكمة اإلحتادية الليبية الصادر ىف نوفمرب عام 1953.  -

دول أخرى حظرت عىل األفراد الطعن:
تشيكوسلوفاكيا ىف دستورها الصادر عام 1920، فقد قرر أن الطعن ال يكون إال من قبل   -
هيئات عامة حددها الدستور، وهى املجالس الترشيعية واملحكمة القضائية العليا واملحكمة 

اإلدارية العليا واملحكمة املختصة باالنتخابات.
النمســا ىف دســتور عام 1920 املعدل عام 1929، إذ جعل حق الطعن بعدم الدستورية   -

مقصوًرا عىل احلكومة املركزية واحلكومة اإلقليمية وللمحكمة الدستورية ذاهتا.
دســتور تركيا الصادر عام 1961 إذ جعل رفع الدعوى الدســتورية لرئيس اجلمهورية   -
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ولألحزاب السياســية التي حتصل ىف آخر انتخابات عىل نســبة تعــادل %10 عىل األقل 
من جمموع األصوات الصحيحة، أو التــي يكون هلا ممثلون ىف املجلس الوطني الكبري أو 
اهليئات الربملانية، ولعدد من األعضاء ال يقل عن سدس جمموع أعضاء املجلس الترشيعي، 
وكذلك ملجلس القضاء األعىل، وحمكمة التنفيذ، وجملس الدولة، وحمكمة النقض العسكرية 

واجلامعات كل ىف نطاق من اختصاصها.

دول فتحت باب الطعن أمام األفراد بطريق غري مبارش:
النمسا: حيث سمحت املحكمة الدستورية العليا للمحكمة القضائية العليا واملحكمة اإلدارية   -
العليا بالطعن باإللغاء أمامها، ولو أن الدســتور مل يعطيهام هذا احلق، وترتب عىل هذا املسلك 
أن األفراد يطعنون بعدم دســتورية القوانني أمام املحكمة القضائية العليا أو املحكمة اإلدارية 
العليا كل ىف نطاق اختصاصها، ويكون ذلك بمناسبة دعوى مرفوعة وإذا ما اقتنعت املحكمة 
بصحة الطعن املقدم من الفرد فإهنا تطعن بدورها أمام املحكمة الدستورية العليا مطالبة بإلغاء 
القانون، وهبذه الوسيلة يصل األفراد إىل أن يكون باستطاعتهم الطعن بعدم الدستورية ولكن 

بطريق غري مبارش، وهبذا األسلوب أخذت مجهورية مرص العربية بمقتىض دستور 1971.

صور الدعوى املبارشة388: ال يلزم أن تكون الدعوى املبارشة مقامة بصورة مبارشة من خالل صحيفة   -
تودع قلم كتاب املحكمة الدستورية مبارشة وإنام يمكن أن تتحقق من خالل عدة صور لعل أمهها:

إقامة الدعوى الدستورية رغم عدم تقدير جانب الدفع من جانب حمكمة املوضوع.  .1
إقامة الدعوى الدستورية دون ترصيح من حمكمة املوضوع بعد تقدير جدية الدفع.  .2

إقامة الدعوى الدستورية بصحيفة مبتدأة أمام املحكمة الدستورية دون أي ارتباط بمحكمة   .3
املوضوع أو دعوى موضوعية.

إثارة املسألة الدستورية بطلب عارض مل يبد أمام حمكمة املوضوع.  .4
التدخل ىف دعوى منظورة أمام املحكمة الدســتورية العليــا وإبداء طلبات دون أن يقبل   .5

تدخله أمام حمكمة املوضوع.
إقامة الدعوى بعد دفع وتقدير جدية وترصيح، ولكن بعد فوات امليعاد واعتبار الدفع كأن مل يكن.  .6

يراجع هذه الصور: املستشار الدكتور/ عبد العزيز ساملان، إجراءات الدعوى الدستورية، اجلزء األول، طبعة   388
2015، ص 517 وما بعدها.
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الدعوى املبارشة )األصلية( يف فلسطني:
جيرى نص املادة )103( من القانون األسايس الفلسطيني عىل أن:

تشكل حمكمة دستورية عليا بقانون وتتوىل النظر ىف:  .1

دستورية القوانني واللوائح والنظم وغريها. أ. 
تفسري نصوص القانون األسايس والترشيعات. ب. 

ج.  الفصل ىف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات االختصاص 
القضائي.

يبني القانون طريقة تشــكيل املحكمة الدستورية العليا، واإلجراءات الواجبة اإلتباع واآلثار   .2
املرتتبة عىل أحكامها.

وجيرى نص املادة )27( من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 عىل أن »تتوىل 
املحكمة الرقابة القضائية عىل الدستورية عىل الوجـــــــــــــه التايل: 1 - بطريق الدعوى األصلية 
املبارشة التي يقيمها الشخص املترضر أمام املحكمة استنادًا إىل أحكام املادة )24( من هذا القانون. 
2 - إذا تــراءى إلحدى املحاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى 
عدم دســتورية نص ىف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار الزم للفصل يف النزاع، أوقفت 
الدعوى وأحالت األوراق بغري رسوم إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل يف املسألة الدستورية. 
3 - إذا دفــع اخلصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى املحاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي 
بعدم دستورية نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار ورأت املحكمة أو اهليئة أن الدفع 
جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت ملن أثار الدفع ميعادًا ال جياوز تسعني يومًا لرفع دعوى بذلك 
أمام املحكمة الدســتورية العليا، فإذا مل ترفع الدعوى يف امليعاد، اعترب الدفع كأن مل يكن. 4 - إذا 
كانــت املحكمة تناقش نزاعًا معروضًا عليها وأثناء الســري يف النزاع تبني للمحكمة أن هناك نص 
غري دستوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل يف عدم دستوريته برشط 

أن يكون ذلك النص متصاًل فعاًل باملنازعة املطروحة أمامها حسب األصول.
واملستفاد من هذين النصني أن النظام الدستوري ىف فلسطني يتبنى أسلوب الدعوى الدستورية 
األصلية كأحد أســاليب اتصال الدعوى الدستورية باملحكمة الدستورية العليا، ومل يطلق املرشع 
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الفلسطينى الدعوى املبارشة من قيد املصلحة، بل استلزم فيمن يقيم الدعوى أن يكون مترضًرا.
والشــك أن مدلول املصلحة ىف الدعــوى املبارشة خيتلف عن مدلــول املصلحة ىف الدعوى 
الدستورية املقامة بطريق الدفع من جانب األفراد، وخيتلف أيضًا عن مدلول املصلحة ىف الدعاوى 

التي حتال من حماكم املوضوع.
ففي الدعوى الدستورية املبارشة تتحدد املصلحة فقط ىف األرضار التي حتيق بمن يقيم الدعوى، 
أي أن تكون حقوقه ومصاحله القانونية قد تعرضت لالعتداء أو عىل وشك التعرض لالعتداء389.
ما هيمنا أن نقوله أنه ال يلزم لقبول الدعوى الدستورية املبارشة أن توجد أية دعوى موضوعية 
يســتند إليها صاحب الشــأن ىف إقامة الدعوى األصلية )املبارشة( وبالتايل ال يوجد دفع أو تقدير 

جدية دفع و ال ترصيح من جانب حمكمة املوضوع بإقامة الدعوى الدستورية.

ثالثًا: رأينا ىف صحة اتصال املحكمة الدســتورية العليا بالدعوى الدستورية املعروضة والتي صدر 
فيها القرار حمل التعليق:

البادي من مطالعة احلكم حمل التعليق أن ثمة خلط شديد وقع فيه احلكم بني أسلوب الدعوى 
املبارشة، وأسلوب الدفع بعدم الدستورية أوقع املحكمة ىف تناقض محلته أسباب احلكم، فمن يقرأ 
احلكم يتجه ىف البداية إىل أن املحكمة ستنتهي إىل الفصل ىف الدعوى عىل أساس املصلحة - سواء 
كان بتوافرهــا أو عدم توافرها - ثم يفاجــئ القارئ بأن احلكم انتقل إىل الكالم حول الدفع بعدم 
الدستورية، وتقدير جديته والترصيح من جانب حمكمة املوضوع، وختلص املحكمة إىل عدم قبول 

الدعوى لعدم اتصاهلا وفًقا لألوضاع املقررة ىف قانوهنا.

ما هيمنا إيضاحه اآلن مسألتني:
األوىل: مدى توافر املصلحة ىف الدعوى املعروضة وبالتايل قبول الدعوى.  -

الثانية: ما أورده احلكم ىف أسبابه من أن »املحكمة الدستورية العليا ال متلك والية الرقابة عىل   -
قرارات القضاء، أو أن توجه إليه األوامر أو التعليامت.............إلخ ما أورده احلكم.

تناولنا بالتفصيل املصلحة ىف الدعوى الدستورية املبارشة ىف تعليقنا عىل قرار املحكمة العليا بصفتها الدستورية   389
ىف الطعن الدستوري رقم 2 لسنة 2010 وقد نشـر هذا التعليق ىف جملة العدالة والقانون الصادرة عن مركز 

مساواة العدد 18 ص 125 وما بعدها.



أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها

351

أما عن املســألة األوىل: فالواضــح أن املدعي يف الدعوى الدســتورية املعروضة كان متهاًم ىف 
قضية جنائية وحكم عليه بالفعل بالغرامة واإلزالة، وقد استأنف هذا احلكم ودفع بعدم دستورية 
تشكيل املحكمة التي تولت حماكمته ونفى عنها االختصاص الوالئي مرتكًنا إىل أن انعقادها خمالف 
للدستور، وقد التفتت حمكمة اإلستئناف عن دفعه فأقام الدعوى املبارشة وأيا كان وجه الرأي فيام 
يدعيه املدعى من خمالفة تشــكيل املحكمة التي تولت حماكمته، واختصاصاهتا للدستور، فإنه يعد 
وفًقا لقانون أصول املحاكامت وقانون املحكمة الدستورية العليا »مترضًرا« وينطبق عليه ما أوردته 
املادة )1/27( من قانون املحكمة الدستورية 3 لسنة 2006 وبالتايل يكون له مصلحة وصفة ىف أن 
يقيم طعًنا مبارًشا بطريق الدعوى األصلية أمام املحكمة الدســتورية دون النظر ملسألة الدفع الذي 
أثري أمام حمكمة اإلستئناف، وما فعلته هذه املحكمة بصدده وكان من املمكن أن يتغري وجه الرأي 
ىف هــذه الدعوى لو أن رشط قبول الدعوى املبارشة كانت مماثلة لدى املحكمة، ولو أنه مل يغم عىل 
احلكم هذه التفرقة بني رشوط قبول الدعوى الدســتورية ىف حالة الدفع بعدم الدستورية وهو ما 
يلزم هلا فضاًل عن توافر املصلحة الشخصية املبارشة، توافر دفع يبدى أمام حمكمة املوضوع، تقدر 
هذه املحكمة جديته وترصح ملبديه بإقامة الدعوى الدستورية ىف أجل حمدد أمام املحكمة الدستورية 
العليا، وال كذلك بطبيعة احلال رشوط قبول الدعوى األصلية إذ ال يلزم - كام سبق أن ذكرنا - أي 
ارتباط بطلبات موضوعية، أو حتى بمجرد وجود دعوى موضوعية مطروحة عىل حمكمة موضوع، 

كل ذلك ال يلزم وال هيم ىف الدعوى املبارشة.
وإنام الذي هيم - فقط - هو أن يكون املدعي »مترضرًا« أي له مصلحة بمفهومها الواسع الذي 

ذكرناه ىف هذا التعليق، وىف تعليق سابق نرش ىف هذه املجلة الغراء من قبل.
املســألة الثانية: وهي ما أورده احلكم من أسباب للوصول إىل النتيجة السابقة والتي أرشنا إىل 
أهنا تتناقض مع بعضها البعض، وأنه فضاًل عن هذا التناقض فقد ورد باحلكم بعض العبارات التي 
ال تتفق مع صحيح دور املحكمة الدســتورية العليا ىف النظام القانوين ذلك أنه وإن كان صحيًحا 
ما ذكره احلكم من أن املحكمة الدســتورية ليست جهة طعن عىل األحكام القضائية و إهنا ال متلك 
الرقابــة عليها، إال أنه من الصحيح أيضًا أن املحكمة الدســتورية العليا هى املهيمنة عىل املســألة 
الدســتورية وصاحبة الرأي الوحيد فيها، وما تقوله فصاًل ىف مسألة دستورية ملزم جلميع املحاكم 

وجلميع سلطات الدولة و للكافة.
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- فإذا فرضنا مثاًل - وهذا حيدث كثرًيا - أن حمكمة املوضوع بعد دفع أمامها بعدم دســتورية 
نص ما أثناء نظر نزاع موضوعي وقدرت جدية الدفع ورصحت بإقامة الدعوى الدستورية خالل 
أجل حددته... إذا فرضنا أن املحكمة عدلت، عن موقفها من الترصيح والدفع واستمرت ىف نظر 
موضوع الدعوى وفصلت فيه دون اعتداد بقرارها السابق الذي رصحت من خالله برفع الدعوى 
الدستورية، فهل تقف املحكمة الدستورية العليا عاجزة أمام هذا املوقف بعد أن أقام صاحب الشأن 
الدعوى الدستورية أمامها، بحجة إهنا ال متلك والية الرقابة عىل قرارات القضاء أو أن حتل حملة ىف 

احلكم ىف النزاعات القضائية التي تدخل ىف اختصاصه.
ال شــك أن املحكمة الدســتورية العليا ال تقف عاجزة ىف مثل هذه املواقف وأمثاهلا وإال   -

كانت الرقابة عىل الدستورية لغًوا.
ولقد أصدرت املحكمة الدســتورية العليا املرصية العديد من األحكام التي تلزم حمكمة   
املوضوع بأن تنتظر و ترتبص قضاء املحكمة الدستورية العليا الفاصل ىف دستورية النص 
الذي ســبق وأن رصحت بإقامة دعوى بعدم دستوريته، وأنه يتعني عىل حمكمة املوضوع 
أن متتنع عن اختاذ أي إجراءات ىف الدعوى املوضوعية حيول بني املحكمة الدستورية العليا 

ونظر املسألة الدستورية والفصل فيها.
وإن كان هذا األمر ليس مطروحًا عىل  املحكمة الدســتورية العليا ىف فلسطني ىف الدعوى   -
املاثلة، إال أننا أردنا أن ندلل عىل مدى ســلطان املحاكم الدستورية إزاء حماكم املوضوع، 
وأن ىف حالتنا املاثلة كان يمكن للمحكمة الدســتورية العليا ىف فلسطني أن تعطى املدعي 
خطاًبا - إذا ما طلب ذلك - يفيد إقامته دعوى دستورية طعًنا عىل نص أو نصوص حمددة.

ويف هذه احلالة يكون ملحكمة املوضوع - عدالة - أن توقف نظر الدعوى وتنتظر فصل املحكمة 
الدســتورية العليا ىف الدعوى الدســتورية ثم تطبق احلكم عىل النزاع املوضوعي، ونعرض ملثال 
من قضاء املحكمة الدســتورية العليا ىف هذا الشــأن فقد قضت املحكمة بأن »وحيث إن البني من 
األوراق أن املحكمة االبتدائية - بعد تقديرها جلدية الدفع املثار من املدعني، وترصحيها هلم باختاذ 
إجراءات رفع الدعوى الدســتورية ثم رفعها بالفعل، عادت لنقض قرارها هذا، ثم مضت ىف نظر 
دعواهم وحكمت فيها بجلســة 1998/7/30، وهو مايعترب عدوانًا من جانبها عىل الوالية التي 
أثبتها الدستور للمحكمة الدستورية العليا - ذلك أن األصل املقرر قانوًنا - وعىل ماجرى به قضاء 
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هذه املحكمة - أن اتصال اخلصومة الدستورية هبا من خالل رفعها إليها وفقًا لألوضاع املنصوص 
عليهــا ىف قانوهنا، يعني دخوهلا ىف حوزهتا لتهيمن عليها وحدها، فال جيوز بعد انعقادها، أن تتخذ 
حمكمة املوضوع إجـراء أو تصدر حكاًم حيول دون الفصل ىف املسائل الدستورية التي تثريها. ذلك أن 
الدفع بعدم الدستورية الذي ُطرح أمام حمكمة املوضوع، كان حمـركًا للخصومة الدستورية، وعليها 
ق املسائل الدستورية التي أثارها باملحكمة الدستورية العليا، أن ترتبص  بعد تقديرها جلديته، وتعلُّ
قضاءها فيها باعتباره فاصاًل ىف موضوعها، كاشــفًا عن النصوص القانونية التي ينبغى تطبيقها ىف 
النزاع املوضوعي، بام مؤداه - أنه فيام عدا األحوال التي تنتفى فيها املصلحة ىف اخلصومة الدستورية 
بقضاء من املحكمة الدســتورية العليا، أو التي ينزل فيها خصم عن احلق ىف دعواه املوضوعية من 
خــالل تركها وفقًا للقواعد املنصوص عليها ىف قانون املرافعات، أو التي يتخىل فيها عن دفع بعدم 
الدســتورية ســبق هلا تقدير جديته، أو التي يكون عدول حمكمة املوضوع فيها عن تقديرها جلدية 
دفع بعدم الدســتورية، مبناه إعامهلا لآلثار املرتتبة عىل قضاء املحكمة الدســتورية العليا ىف شــأن 
النصوص ذاهتا التي قام عليها هذا الدفع سواء بتقرير هذه املحكمة لصحتها أو بطالهنا- فإن عىل 
حمكمــة املوضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فال تنحيه، وإال كان ذلك نكواًل من جانبها 
عــن التقيد بنص املادة )175( من الدســتور التي ختول املحكمة الدســتورية العليا دون غريها، 
الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني واللوائح؛ وتسليطًا لقضاء أدنى عىل قضاء أعىل بام يناقض 
األسس اجلوهرية التي يقوم التقايض عليها؛ وتعطياًل للضامنة املنصوص عليها ىف املادة )68( من 
الدستور وما يتصل هبا من حق اللجوء إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل ىف املسائل الدستورية 
التي اختصها الدســتور هبا، بوصفها قاضيها الطبيعي؛ وألن القواعد التي ينتظمها الدستور، هي 
التي يتعني ترجيحها ىف النزاع املوضوعي، إذا عارضتها قاعدة قانونية أدنى نزواًل عىل مبدأ خضوع 

الدولة للقانون عىل ماتقىض به املادة )65( من الدستور.
متى كان ذلك، وكان إنفاذ نصوص الدستور السابق بياهنا، يقتىض أال تعاق املحكمة الدستورية 
العليا بقرار من حمكمة املوضوع، عن مبارشة واليتها التي ال جيوز هلا أن تتخىل عنها، وإال كان ذلك 
منها حتريفًا الختصاصها، وإهدارًا ملوقعها من البنيان القانوين للنظام القضائي ىف مرص، وتنصاًل من 
مسئولياهتا التي أواًلها الدستور أمانتها؛ وكان احلكم الصادر من حمكمة املوضوع ىف النزاع املاثل، 
وإن ترتب عليه انحسار واليتها بشأنه، إال أن تعلق اخلصومة الدستورية باملحكمة الدستورية العليا 
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قبل هذا احلكم ووفقًا لقـــانوهنا، والتزامها دستوريًا بأن تقول كلمتها فيها، يقتضيها إسباغ الوالية 
من جديد عىل حمكمة املوضوع لتفصل ىف النزاع الذي كان مطروحًا عليها عىل ضوء قضاء املحكمة 

الدستورية العليا الراهن، ودون تقيد باحلكم الصادر عنها ىف النزاع املوضوعي«390. 
وقضت املحكمة الدســتورية العليا بأن »وحيث إن املحكمة ال يفوهتا أن تشــري إىل أن حمكمة 
املوضوع - بعد تقدير جدية الدفع الذي أثري أمامها، والترصيح برفع الدعوى الدستورية، واتصال 
األخرية بوالية املحكمة الدستورية العليا، ودخوهلا ىف حوزهتا - قد عادت إىل نقض قرارها بتقدير 
اجلدية، وعدلت عنه، ومضت ىف نظر الدعوى، ثم فصلت فيها، وهو ما يمثل عدوانًا عىل الوالية التي 
ناطها الدستور باملحكمة الدستورية العليا، ذلك أن األصل املقرر قانونًا - وعىل ما اطرد عليه قضاء 
هذه املحكمة - أن اتصال اخلصومة الدستورية هبا من خالل رفعها إليها وفقًا لألوضاع املنصوص 
عليهــا ىف قانوهنا، يعني دخوهلا ىف حوزهتا لتهيمن عليها وحدها، فال جيوز بعد انعقادها، أن تتخذ 
حمكمة املوضوع إجراء أو ُتصدر حكاًم حيول دون الفصل ىف املســائل الدستورية التي تثريها. وإال 
كان قضاؤها عدواًنا عىل والية املحكمة الدستورية العليا وتسليطا لقضاء أدنى عىل أحكام املحكمة 

الدستورية العليا التي تتصدر التنظيم القضائي ىف مرص«391. 

احلكم الصادر ىف الدعوى رقم 126 لسنة 20 ق »دستورية« - جلسة 1999/10/2.  390
احلكم الصادر ىف الدعوى رقم 165 لسنة 28 ق »دستورية« - جلسة 2008/3/2.  391
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التعليق عىل حكم املحكمة الدستورية العليا  يف الطعن الدستوري رقم 2015/1

املحامي الدكتور رامي إبراهيم الزواهره/ األردن

أوالً: اخلصوم:
الطاعن: نعوم يعقوب نعوم بربار حامل هوية رقم)974596132( بريزيت/ وكيله املحامي   

شكري العابودي ضد:

املطعون عليهم:
رئيس دولة فلسطني باإلضافة لوظيفتة.  .1

رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء بصفته ممثاًل عن احلكومة باإلضافة لوظيفتهم.  .2
النائب العام بصفته ممثال عن احلكومة باإلضافة لوظيفتة.   .3

جملس القضاء األعىل ممثاًل برئيسه وأعضائه باإلضافة لوظيفتهم.  .4
حمكمة البلديات اخلاصة املمثلة برئيسها واعضائها باإلضافة لوظيفتهم.   .5

حمكمة بداية رام اهلل بصفتها اإلستئنافية ممثلة برئيسها وأعضائها باإلضافة لوظيفتهم.   .6

ثانيًا: موضوع الطعن:
  الطعن بعدم دستورية وعدم صحة تشكيل حمكمة البلديات املشكلة سندًا لألمر العسكري رقم 

(631( لسنة 1976 وعدم دستورية حتريك الدعوى اجلزائية من جهات غري النيابة العامة.

ثالثًا: خمترص الوقائع:
كان الطاعن قد أقيمت ضده شــكوى رقــم 2013/14 لدى حمكمة بلديات رام اهلل والبريه   .1
املنعقدة يف بريزيت، وموضوعها خمالفــة إقامة حفريات ومقالع حجر بدون ترخيص وذلك 
يف 2014/2/12 ومتت إدانته سندًا للامدة )38( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم 
(79( لسنة 1966 وتعديالته، وتم احلكم عليه بالتهمة املسندة إليه واحلكم عليه بالغرامة ألف 

دينار أردين وإزالة املخالفة وحُيبس يف حالة عدم دفع الغرامة )حكم غري قطعي(.

استأنف الطاعن احلكم الصادر بحقه أمام حمكمة بداية رام اهلل بصفتها اإلستئنافية باإلستئناف   .2
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اجلزائي رقم )2014/110(، وقد أثار من خالله دفعًا مفاده أن املحكمة مصدرة القرار غري 
دســتورية يف تشــكيلها وصالحياهتا، ملخالفتها القانون األسايس الفلسطيني وقانون تشكيل 

املحاكم، وقانون السلطة القضائية وقانون اإلجراءات اجلزائية.

قررت حمكمة بداية رام اهلل بصفتها اإلستئنافية بالنتيجة إعادة القضية اىل حمكمة البلدية لسامع   .3
بينة الطاعن حسب االصول.

استند الطاعن يف طعنه املبارش أمام املحكمة الدستورية اىل األسباب التالية:  .4

إن حمكمة البلديات مل يعد هلا وجود بصدور القانون األسايس الذي نظم تشكيل املحاكم  أ( 
حيث قام املجلس الترشيعي بإصداره.

حمكمة البلديات قد شكلت استنادًا إىل األمر العسكري رقم )631( وأن هذه املحكمة مل  ب( 
يعد هلا وجود خاصة أن اتفاقية اوسلو أناطت صالحية الترشيع للمجلس الترشيعي والذي 
صدر عنه القانون األسايس الذي نظم تشكيل املحاكم ثم قانون اإلجراءات اجلزائية الذي 
أناط صالحية النظر يف املخالفات واجلنح ملحاكم الصلح، وكذلك قانون السلطة القضائية 
يف املواد)6-13( التي عددت املحاكم العاملة يف فلســطني بأنواعها ودرجاهتا ومل يرد فيه 

ذكر ملحاكم البلديات.
وكذلك طعن بأن الدعوى مستوجبة الرد وعدم القبول ملخالفتها املادة األوىل من  ج( 
قانون اإلجراءات اجلزائية التي أناطت صالحية حتريك الدعوى اجلزائية ومبارشهتا 
من قبل النيابة العامة، وأن الدعوى خالية من أي أثر بوجود النيابة العامة أو مبارشة 
النيابــة العامة للدعوى العمومية، وطلب بالنتيجة احلكم بعدم دســتورية حمكمة 
البلديات حمل الطعن وإلغائها واحلكم بعدم دستورية حتريك الدعوى اجلزائية من 

جهات غري النيابة العامة.
ردت النيابة العامة بصفتها ممثلة عــن املطعون ضدهم بالئحة جوابية أثارت من خالهلا عدة   .5
دفوع وطلبت بالنتيجة رد دعوى اجلهة املستدعية شكاًل وموضوعًا وتضمني الطاعن الرسوم 

واملصاريف وأتعاب املحاماة.
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رابعًا: املبادئ القانونية التي تضمنها هذا احلكم:
إن قانون املحكمة الدســتورية الفلســطيني رقم )3( لسنة 2006 م ال جيوز فيه تقديم دعوى   .1

أصلية مبارشة من الطاعن إال إذا حتققت له مصلحة شخصية مبارشة.

أن يكون الطعن حول النص القانوين املخالف للدستور أو عدم دستوريته وتطبيقه عىل الطاعن   .2
قد أخل أو انتقص من احلريات العامة أو احلقوق األساسية ذات القيمة الدستورية التي يكفلها 

الدستور، أو أن يلحق رضرًا مبارشًا بالطاعن.

وأن يكون رشط إقامة الدعوى األصلية املبارشة من املترضر يف الدعوى الدســتورية مرتبطًا   .3
باخلصم الذي أثار املســألة الدســتورية، وبالتايل ال جيوز الطعن عىل النص الترشيعي إال بعد 
توافر رشطني حيددان معًا مفهوم املصلحة الشــخصية املبارشة يف الدعوى االصلية املبارشة؛ 

وهذان الرشطان مها:

أن يقيــم املدعي ويف حدود الصفة التي اختصم هبا النص الترشيعي املطعون عليه الدليل  أ(  
عىل أن رضرًا واقعيًا قد حلق به، ويتعني أن يكون هذا الرضر مبارشًا مستقاًل بعنارصه.

أن يكون مرد األمر يف هذا الرضر إىل النصوص املطعون بعدم دستوريتها، بام مؤداه  ب( 
قيام عالقة السببية والرضر الذي حلق باملدعي؛ ويكون ذلك بتطبيق النص عىل املدعي 
أصاًل، أو متى كان النزاع ما زال قائاًم أمام حماكم املوضوع، فإن املصلحة الشخصية 
املبارشة املنصوص عليها يف املادة 1/27 من قانون املحكمة الدستورية الفلسطينية 

تكون منتفية.
إن املحكمة الدستورية العليا ال متلك والية الرقابة عىل قرارات القضاء، حيث ال متلك توجيه   .4
األوامــر أو التعليامت أو أن حتل حمــل جهة قضائية أو غري قضائية يف احلكم يف النزاعات التي 
تدخل يف اختصاص تلك اجلهات، فاملحكمة الدستورية ختتص يف النظر واحلكم بعدم دستورية 

أي ترشيع أو عمل خمالف للدستور )كليًا أو جزئيًا(.

فاملرشع رســم طريقا لرفع الدعوى الدســتورية بخصوص الدعاوى املنظورة، تتجىل بـــ:   
»أن اخلصومة يف الدعوى الدســتورية بطبيعتها من الدعاوى العينية، قواماه مقابلة النصوص 
الترشيعية املطعون عليها بأحكام الدســتور حتريًا لتطابقها معها إعالء للرشعية الدســتورية، 
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ومن ثم تكون هذه النصوص ذاهتا هي موضوع الدعوى الدســتورية أو هي باألحرى حملها، 
وإهدارها بقدر هتاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه اخلصومة«392. 

ال بد من إبــداء دفع أمام املحكمة التي تنظر الدعوى وهذا الدفع جيب أن يكون جديًا ومبنيًا   .5
عىل اجلزم واليقني وبرشط اســتقرار داللتها بحكــم قضائي بات393، ويتوجب عىل املحكمة 
إذا رأت أن الدفع بعدم الدســتورية دفع جدي -سواء نص يف القانون او مرسوم او الئحة او 
نظام او قرار- تقوم بوقف الدعوى واختاذ اإلجراء القانوين بإحالة الدفع بعدم الدستورية اىل 

املحكمة املختصة.

إن قيام حمكمة اإلستئناف املثار أمامها دفع عدم الدستورية بالسري بالدعوى دون النظر بالدفع   .6
وااللتفات عنه وعدم التعرض إليه، ومن ثم إعادة القضية ملحكمة البلديات وعدم قيام الطاعن 
بإثارة الدفع بعدم الدستورية مرة أخرى أمام حمكمة املوضوع فهو قبول وتسليم بامء جاء باحلكم 

اإلستئنايف، مما يدل عىل أن الطاعن مل يكن جادًا بالدفع.

وبالرجوع لنص املادة 27 من قانون املحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 الفلسطيني عىل ما ييل:

»تتوىل املحكمة الرقابة القضائية عىل املحكمة الدستورية عىل الوجه االيت:

بطريق الدعوى األصلية املبارشه التي يقيمها الشــخص املترضر أمام املحكمة اســتنادا   .1
ألحكام املادة 24 من هذا القانون.

إذا دفع اخلصوم أثنــاء نظر الدعوى أمام إحدى املحاكــم أو اهليئات ذات االختصاص   .2
القضائي بعدم دستورية نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار، ورأت املحكمة 
أو اهليئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت ملن أثار الدفع ميعادًا ال جياوز تسعني 
يوما لرفع دعوى بذلك أمام املحكمة الدستورية العليا فإذا مل ترفع الدعوى يف امليعاد اعترب 

الدفع كأن مل يكن«.

املحكمة الدستورية العليا املرصية، القضية رقم 4،س 23 ق، »منازعة تنفيذ«، جلسة 2011/6/5، منشور   392
بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد 1، السنة 56، يناير- مارس 2012، ص 106.

املحكمة الدستورية العليا املرصية، القضية رقم 19،س 31 ق، »منازعة تنفيذ«، جلسة 2011/6/5، منشور   393
بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد 1، السنة 56، يناير- مارس 2012، ص 104-103.
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واملادة 24 ختتص املحكمة دون غريها بام ييل:

1.  الرقابة عىل دستورية القوانني واالنظمة. 
تفسري نصوص القانون األسايس والقوانني يف حالة التنازع حول حقوق السلطات الثالثة   .2

وواجباهتا واختصاصاهتا. 
الفصل يف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية الخ...«  .3

خامسًا: تقويم املبدأ:
وبالرجوع اىل هذه الدعوى وبتطبيق القانون يتبني لنا ما ييل: 

أن الطاعن قد أقيمت ضدة شــكوى جزائية أمام حمكمة بلدية رام اهلل وهي قضية جزائية   .1
ومل يتقدم بأي دفع يطعن فيه بالنصوص القانونية التي يترضر منها لعدم دستوريتها، ذلك 
أن القضاء الدستوري استقر عىل عدم جواز قبول الدعوى الدستورية إال بتوافر الرشوط 
الالزمة التصاهلا هبا وفقًا لألوضاع املنصوص عليها يف قانوهنا ويندرج حتتها رشط املصلحة 
الذي حدده القضاء الدســتوري بأهنا املصلحة الشخصية املبارشة كرشط لقبول الدعوى 
الدستورية394، أي أن يكون ثمة ارتباط بينها وبني املصلحة القائمة يف الدعوى املوضوعية 
وذلك بأن يؤثر احلكم يف املسألة الدستورية عىل الطلبات املرتبطة هبا واملطروحة عىل حمكمة 
املوضوع395، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الرشط بأن يقيم املدعي الدليل عىل أن رضرًا واقعيًا 
قد حلق به، وأن يكون هذا الرضر عائدًا إىل النص املطعون فيه، فإذا كان اإلخالل باحلقوق 

املحكمة الدستورية العليا املرصية، القضية رقم 28،س 29 ق، »دستورية«، جلسة 2012/1/15، اجلريدة   394
يناير-   ،57 1، السنة  2012/1/29، منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد  4 مكرر يف  الرسمية العدد 

مارس 2013، ص 103.
املحكمة الدستورية العليا املرصية، القضية رقم 88،س 30 ق، »دستورية«، جلسة 2012/1/15، اجلريدة   395
يناير-   ،57 1، السنة  2012/1/29، منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد  4 مكرر يف  الرسمية العدد 
مارس 2013، ص 109؛ والقضية رقم 78، س 32 ق، »دستورية«، جلسة 2012/1/15، اجلريدة الرسمية 
مارس  يناير-   ،57 السنة   ،1 العدد  الدولة،  قضايا  هيئة  بمجلة  منشور   ،2012/1/29 يف  مكرر   4 العدد 
2013، ص 115؛ وكذلك حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم 2013/3 بتاريخ 2013/6/12، حكم 
غري منشور؛ وباملعنى ذاته أنظر: د. إبراهيم حممد حسنني و د. أكرم اهلل إبراهيم حممد، الرقابة القضائية عىل 
الكويتي والبحريني«، منشأة  النظاميم  الدستوري املرصي، » دراسة مقارنة مع  النظام  القوانني يف  دستورية 

املعارف، اإلسكندرية، 2013، ص 257.
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التــي يدعيها ال يعود إليه، أو كان النص املذكور قد ألغي بأثر رجعي، وتبعًا لذلك زال ما 
كان له من أثر قانوين منذ صدوره396.

اســتأنف الطاعن هذا القرار وأثار دفعًا عامًا بعدم دستورية القوانني التي تنظم البلديات   .2
واملحاكم.... وغريها.

أن الطاعن مل يكن جادًا بطعنــه إذ إن املحكمة قررت إعادة الدعوى اىل حمكمة بلدية رام   .3
اهلل وهذا يعني تنازاًل عن دفعه الذي أثاره وأن املقرص أوىل باخلســارة، فرشط اجلدية أمر 
أســايس لضامن عدم إثارة الدفع بغرض التسويف واملامطلة يف إطالة أمد التقايض، بل ال 

بد وأن يكون السبب وراءه حقيقيًا وجادًا397.
وبعد ذلك يرتك ملحكمة املوضوع الســلطة التقديرية يف تقدير جدية الدفع من عدمه مع   
اخلضــوع لرقابة القضاء يف حال رفض الدفع والطعن عىل قرار الرفض يكون عند الطعن 
عىل احلكم يف الدعوى األصلية، حيث ال جيوز الطعن عىل قرار رفض اإلحالة منفصاًل398.
فاجتــه القضاء إىل أنه يف حال زوال شــبهة عدم الدســتورية فإن الدفــع يصبح غري ذي   
جدوى399، وكذلك األمر إذا تم اللجوء إىل تفسريات قضائية سابقة للنص املطعون بعدم 

 ،2011/11/13 جلسة  »دستورية«،  ق،   18 136،س  رقم  القضية  املرصية،  العليا  الدستورية  املحكمة   396
السنة   ،4 العدد  الدولة،  2011/11/27، منشور بمجلة هيئة قضايا  47 مكرر يف  العدد  الرسمية  اجلريدة 

56، اكتوبر- ديسمرب 2012، ص 82.
الطعون  يف  الطلب  تقديم  يف  الطعن  يف  الشخصية  املصلحة  توافر  دائاًم  يشرتط  ال  أنه  هنا  اإلشارة  وجتدر   
الشخصية،  املصلحة  توافر  مقدمها  يف  يشرتط  ال  التي  العامة  للمصلحة  محاية  وسيلة  اهنا  ذلك  اإلنتخابية، 
السياسية للمواطنني وليس حقوقًا شخصية، بمعنى اهنا مصلحة  باعتبار أن هذا احلق هو من قبيل احلقوق 
قانونية تستند إىل حق أو مركز قانوين، حيث إن الغرض من املصلحة يف هذا الصدد هو محاية هذا احلق واملركز 

القانوين؛ املحكمة الدستورية األردنية، احلكم رقم 2014/1، حكم غري منشور.
د. رشيف يوسف خاطر، املسألة الدستورية األولية، »دراسة مقارنة«، دار الفكر والقانون، املنصورة، 2015،   397

ص 159.
الشواريب و د. رشيف جاد اهلل، شائبة عدم دستورية ومرشوعية قراري  أنظر: د.عبد احلميد  وباملعنى ذاته:   398
وكذلك  ص206؛   ،2000 اإلسكندرية،  املعارف  منشأة  العسكرية،  واألوامر  الطوارىء  حالة  ومد  إعالن 
د. هشام حممد فوزي، رقابة دستورية القوانني » دراسة مقارنة بني أمريكا ومرص«، مركز القاهره لدراسات 

حقوق اإلنسان، بدون سنة نرش، ص121.
.CE، QPC، 19 mai 2010، Théron، req. n 331025: Lebon T. 168; AJ penal 2010. 350  399
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دستوريته وكان من شأهنا إزالة الغموض عن شبهة عدم الدستورية، فإن القايض سيحكم 
برفض الدفع لعدم جديته400.

أي أن هنــاك ترابطًا بني اجلدية واملصلحة يقودان حمكمة املوضوع التي يدفع أمامها بعدم   
الدســتورية إىل البحث الظاهــري للنص وما إذا كان هناك أســباب معقولة ترجع عدم 
دســتوريته أو عىل األقل شك قوي يف عدم دستوريته، وأن يكون هذا النص الزمًا تطبيقه 

يف الدعوى املوضوعية401.  
أن الطاعن قدم طعنًا أمام املحكمة الدستورية مبارشة بعد أن صدر القرار وطعن بمجمل   .4
القوانني واألنظمة والتعليامت التي طبقت خالل نظر الدعوى دون أن حيدد ما هو الرضر 
املبارش من النص القانوين الذي يتسبب له رضر، ذلك أن القضاء الدستوري بام له من هيمنة 
عىل الدعوى هو الذي يعطيها وصفها احلق وتكييفها القانوين الصحيح متقصيًا يف ســبيل 
ذلك طلبات املدعي فيها، مستظهرًا حقيقة مراميها وأبعادها402، فاملحكمة الدستورية العليا 
املرصية تتصدى للنصوص املطعون بدستوريتها بموجب املادة 27 من قانوهنا، بأن يكون 
النــص متصاًل بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفــى قيام النزاع أمامها، فإنه ال يكون لرخصة 

التصدي سند يسوغ إعامهلا403.
رســم املرشع طريقة الطعن أمام املحكمة الدســتورية يف حالة وجود دعوى، وبني كيفية   .5
الطعن بالنص القانوين الذي يســبب رضرًا شخصيًا ومبارشًا للطاعن يف املادة 24 واملادة 
2/27 من قانون املحكمة الدستورية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2006 واملادة 29 من قانون 

 CE، QPC، 25 juin 2010، Morange، req. n 326363; CE، QPC، 16 juill. 2010، SCI La Saulaie، req.  400
 n 334665; CE، QPC، 21 oct. 2011، Groupement des entreprises de services à la personne du

.Languedoc-Roussillon، req. n 351424: ADJA 2011. 2427، note sabatakakis

د. حممد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانني » املبادىء النظرية والتطبيقات اجلوهرية«، دار اجلامعة   401
السياسية  النظم  يف  الوسيط  اخلطيب:  نعامن  د.  كذلك:  وانظر   .289 ص   ،2001 اإلسكندرية،  اجلديدة، 

والقانون الدستوري، دار اثقافة للتوزيع والنرش، عامن، 2017، ص 527.
املحكمة الدستورية العليا املرصية، القضية رقم 4،س 23 ق، »منازعة تنفيذ«، جلسة 2011/6/5، منشور   402

بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد 1، السنة 56، يناير- مارس 2012، ص 110.
املحكمة الدستورية العليا املرصية، القضية رقم 19،س 31 ق، »منازعة تنفيذ«، جلسة 2011/6/5، منشور   403

بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد 1، السنة 56، يناير- مارس 2012، ص 108.
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املحكمة الدستورية العليا املرصية رقم 48 لسنة 1979404، واملادة 11 من قانون املحكمة 
الدستورية األردين رقم 15 لسنة 2012.

وال جيوز اللجوء للطعن املبارش طاملا كان الباب مفتوحًا للطعن بالنص الذي ترضر منه من   .6
خــالل الدفع غري املبارش يف الدعوى املوضوعية، وهو األمر الذي يرتتب عليه أن أحكام 
القضاء الدستوري هلا حجية مطلقة يف مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاهتا املختلفة 
باعتبارها قواًل فصاًل يف املســألة املقيض فيها وهي حجية حتول بذاهتا دون املجادلة فيه أو 

إعادة طرحه عليها من جديد405.
وبالتايل:

فإن النتيجة التي توصلت إليها املحكمة الدســتورية العليا الفلسطينية بالطعن رقم )6( للسنة 
)2( قضائية املحكمة الدســتورية العليا موافقة لألصول والقانون ومجيع املبادئ القانونية صحيحة 

وموافقة للقانون.

املحكمة الدستورية العليا املرصية، القضية رقم 9،س 31 ق، »دستورية«، جلسة 2011/11/13، اجلريدة   404
 ،56 السنة   ،4 العدد  الدولة،  قضايا  هيئة  بمجلة  منشور   ،2011/11/27 يف  مكرر   47 العدد  الرسمية 

اكتوبر- ديسمرب 2012، ص 85.
 ،2011/11/13 جلسة  »دستورية«،  ق،   31 163،س  رقم  القضية  املرصية،  العليا  الدستورية  املحكمة   405
السنة   ،4 العدد  الدولة،  2011/11/27، منشور بمجلة هيئة قضايا  47 مكرر يف  العدد  الرسمية  اجلريدة 
جلسة  »دستورية«،  ق،   32 86،س  رقم  القضية  يف  وحكمها  88؛  ص   ،2012 ديسمرب  اكتوبر-   ،56
2012/1/15، اجلريدة الرسمية العدد 4 مكرر يف 2012/1/29، منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد 

1، السنة 57، يناير- مارس 2013، ص 113.
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التعديل الصامت للدستور
دراسة حالة لدستور مرص 2014

الدكتور فتحي فكري
أستاذ القانون العام - كلية احلقوق جامعة القاهرة

الدستور - كغريه من القواعد القانونية - عرضة للتعديل والتنقيح.  
وال يقدح ىف ذلك اقتصار نصوص الدســتور، ىف غالب األحوال، عىل العموميات والكليات 

دون التفاصيل والفرعيات.
فهذا املنحى ىف الصياغة يؤمن للقواعد الدســتورية نوعًا من اإلستقرار النسبي، إال 
إنه ال يوصد باب إعادة النظر فيها عقب انرصام فرتة - طالت أم قرصت - عىل ســنها، 
لتتوافق مــع وافع تغري، أو ظرف تبدل، أو حتى لتدارك إغفال ينذر اســتمراره بتفاقم 
مضاره، ومتشيًا مع ذلك تفرد السلطة التأسيسية نصًا406 أو أكثر إليضًاح آلية إعادة النظر 

ىف الوثيقة الدستورية.
وبعيــدًا عن مضمون تلك اآللية واإلجراءات املتصلة هبا واملنبثقة عنها، فإن تقنينها دســتوريًا 
ينم عن أن مبدأ التعديل ال جمال للنقاش فيه أو اجلدل حوله407، والتعديل الذي جيري طبقًا لآللية 
املبينــه بالنصوص يتم عالنية، من حلظة التفكري فيه إىل حني الفــراغ منه. ومثل هذا التعديل، من 

زاوية جوازه، ال يثري مشكلة تذكر. 
فاإلشكالية احلقيقية تطل علينا حينام نجد إحدى السلطات املنشأة، ىف محى من ممارسة اختصاصها  

املفصله  الدستور  من   )  226( للامدة  بالتلميح  نكتفى  فإننا   ،2014 دستور  عىل  الدراسة  النصباب  بالنظر   406
إلجراءات تعديله.  

التأسيسية املنشأة، وهى سلطة أوجدهتا السلطة  التنويه إىل أن تعديل الدستور تتواله السلطة  407 ال يفوتنا 
التأسيسية األصلية القائمة عىل وضع الدستور ، ولذا عليها أن تتقيد ىف التعديل ليس فقط باإلجراءات 
بقي  طاملا  هبا،  املساس  حظر  التاسيسية  السلطة  ترى  قد  التي  باملوضوعات  كذلك  وإنام  واألشكال، 
النصوص  بتنقيح  الزمنية الالزمة  للسامح  الفرتة  اتقضاء  الدستور قائاًم )احلظر املوضوعي( أو بمراعاة 

الدستورية )احلظر الزمنى(.
ملذيد من التفاصيل انظر املراجع العامة ىف القانون الدستوري، ومنها مؤلفنا: القانون الدستوري - الكتاب   

األول - 2009/2008 - ص 419 وما يليها.
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الترشيعي، تبادر بوضع قاعدة تتنكب فيها نصًا دستوريا رصحيا ىف معناه ومبناه، بمناسبة استحداث 
بناء قانوين أو حتديث ما هو قائم بالفعل. وعادة ما جيري ذلك بغري إشارة أو حتى تلميح للدستور، 

مما جيعل األمر يبدو وكأنه يتم خفية، حتى ال ُيتنبه له.
وال جمال لفهم هذا املســلك إال عىل أنه بمثابة تعديل دستورى صامت، أي حيدث بال 
إعالن يتيح للشــعب املســامهة بالرأي ىف جتديد العقد االجتامعي الذي يربط بني أفراده، 
وبطبيعــة احلال باملخالفة لإلجراءات الواجبة اإلتباع، وال جيدي البحث - ىف هذا الصدد 
- عن إدراك اجلهــة املعنية لنتيجة ترصفها: إهدار رصيح لقاعدة دســتورية، فاملعيار هنا 
موضوعي بحت، ويتجسد يف انتهاك حرمة الدستور بقاعدة أدنى منه قيمة ومكانة، خالفًا 

ملبدأ تدرج النصوص القانونية.
وقد هالنا أن الدســتور احلاىل الصادر 2014 عام قــد ُخولف بنصوص ترشيعية مرات عدة، 
رغم رصاحة املواد الدســتورية حمل املخالفة، وقرص فرتة املعايشة، مما جيعله نموذجًا تطبيقيًا لفكرة 

التعديل الدستوري الصامت.
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 وبرهانًا ملا سبق سنعرض لستة نامذج408 ترتجم الظاهرة، عىل أمل أن يفىض هذا العرض للتيقظ 
هلا، والعمل عىل إيقاف متددها.

أواًل- تقييد الالئحة الداخلية لسلطة القضاء دستوريًا بالفصل ىف صحة العضوية: 

عالوة عىل هذه احلاالت سبق لنا التصدى لثالثة نامذج أخرى ىف مقاالت سابقة  408
تنص املادة 103 من الدستور عىل أن »يتفرغ عضو جملس النواب ملهام العضوية، وحيتفظ له بوظيفته أو   -

عمله طبقًا للقانون«.
والنص قاطع الداللة ىف تفرغ النائب للعضوية بصورة كاملة، وأن اإلحالة للقانون تنحرص ىف بيان كيفية    

احتفاظ النائب املوظف بعمله إبان  فرتة العضوية.
بيد أن قانون جملس النواب ومن بعده الالئحة الداخلية للربملان جتاوزا النص الدستوري من جانبني:  

فقانون جملس النواب بدالً من أن يقف عند تنظيم االحتفاظ بالوظيفة ختطى تلك احلدود املرسومة دستوريًا   *
بالنص عىل أن يتقايض العضو »راتبه الذي كان يتقضاه من عمله، وكل ما كان حيصل عليه يوم اكتساب 

العضوية من بدالت أو غريها وذلك طوال مدة عضويته«.
)املادة 2/31 من قانون جملس النواب رقم 46 لسنة 2014)   

ملذيد من التفاصيل راجع مقالنا املعنون: تفرغ النواب بني حسم الدستور والتفاف القانون وجتاوز الالئحة   
جملة قضايا برملانية - العدد )60( ص28 وما بعدها.  -

2016 خمالفة أخرى للامدة  بالقانون رقم )1( لسنة  النواب الصادرة  الداخلية ملجلس  واضافت الالئحة   *
103 من الدستور بإخراج بعض األعامل من التفرغ للعضوية )القاء الدروس واملحارضات ىف اجلامعات، 
بتلك  اإلستشارية  أو  العلمية  اللجان  عضوية  أو  املؤمترات،  حضور  أو  العلمى،  البجث  مؤسسات  أو 
النص  عمومية  مع  يتعارض  الذي  األمر  مناقشتها..(  أو  العلمية  الرسائل  عىل  اإلرشاف  أو  اجلهات، 

الدستوري والغالق لباب التفلت من مبدأ التفرغ عىل أي نحو.
ىف تفاصيل ذلك انظر مقالنا املشار إليه أعاله - ص31 وما بعدها.    

بتاريخ  البالد  عموم  ىف  الطوارىء  حالة  بإعالن  اجلمهورية  رئيس  قرار  عىل  النواب  جملس  وافق   -
2017/8/8. ومن تبعًات هذا اإلعالن تطبيق قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 والذي يتضمن 

إحالة املخالفني ألحكامه إىل حماكم أمن الدولة طوارىء.
وحماكم  أمن الدولة طوارىء، بالنظر خلضوع مصري أحكامها ملطلق تقدير السلطة التنفيذية ممثلة ىف رئيس   
97 والقاضية ىف  2014 وجودها باملادة  اجلمهورية، بمثابة حماكم استثنائية. وتلك املحاكم حظر دستور 

عجزها بأن املحاكم االستثنائية حمظورة ».
وهكذا دفع الربملان إىل دائرة التطبيق بنصوص جىَل خروجها عىل القواعد الدستورية.  

ىف تفاصيل ذلك راجع مقالنا: األطر الدستورية حلالة الطوارىء اإلستثنائية - مقال مقبول للنرش بمجلة   
القانون واإلقتصاد - حقوق القاهرة - العدد )90).
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دأبت الدساتري اجلمهورية409 اعتبارًا من دستور 1956 وحتى دستور 1971 عىل منح سلطة 
الفصــل ىف صحة العضوية للمجلس الترشيعى ذاتــه، وهكذا تلبس الربملان دور اخلصم واحلكم 

معًا. ومل يفض هذا التناقض إىل اعرتاضات ذات بال حتى عام 1977.
ففي الفرتة من 1956 وحتى التاريخ املذكور كان فكر التنظيم السيايس الواحد )اإلحتاد القومي 
- اإلحتاد اإلشرتاكي العريب( هو السائد، وارتباطًا بذلك كانت عضوية هذا التنظيم ضابطًا ال غنى 
عنه للرتشــح للمجلس النيايب، ووفقًا هلذا النهج بات منطقيًا عدم اإلهتامم الكاىف بجهة الفصل ىف 
طعــون صحة العضوية. فحال إبطال عضوية أحد النواب ســيحل حمله من ينتمى لذات التنظيم 

ويلتزم بنفس السياسات.
ومل تنطلق سهام النقد لتحارص هذا الوضع من كل صوب وحدب إال سنة 1977 عقب اإلجتاه 
نحو التعددية احلزبية وصدور قانون اآلحزاب السياســية 410. فبهذا التحول تكشفت سوءة ترك 
األقلية الربملانية حتت رمحة حزب األغلبية حال حسم طعون صحة العضوية، ومل يكن األمر يتعلق 
هبواجس نظرية، وإنام بوقائع حقيقية411 سجلتها الدراسات الفقهية412، والتي كشفت كذلك عن 
أن التيار القانوين الغالب ىف عرصنا احلارض يســند الفصل ىف صحة العضوية جلهة قضائية، بام ىف 
ذلك القانون الفرنيس منذ عام 1958413، الذي نقتفى أثره ىف ترشيعاتنا، ومع كل ذلك ظلت قاعدة 
اختصاص الربملان بالفصل ىف صحة العضوية تقاوم التغيري حتى توارت بســقوط دستور 1971 

نفسه، مع اجازة  النيايب  العضوية للمجلس  بالفصل ىف صحة   1923 امللكية عهد دستور  الدساتري  اطار  ىف   409
بمنح   1951 لعام   141 رقم  القانون  وبالفعل صدر  برملاين.  بقانون  أخرى  لسلطة  االختصاص  اسناد هذا 
القانون  تفعيل هذا  1952 حال دون  ثورة  اندالع  أن  إال  العضوية،  الفصل ىف صحة  النقض سلطة  حمكمة 
واقعيًا. اما دستور 1930 فقدانحاز منذ البداية الختصاص القضاء بالفصل ىف صحة العضوية، حيث قرر ىف 
املادة )90( باختصاص حمكمة اإلستئناف منعقدة هبيئة حمكمة نقض، أو حمكمة النقض حال وجودها بتلك 
املنازعات، إال أن إلغاء العمل به سنة 1934 والعودة للعمل بالدستور السابق ىف العام التايل، منع احلكم عىل 

تطبيق النصوص عىل أرض الواقع.
القانون رقم 40 لسنة 1977  410

قرارات  ماصدرت  فغالبًا  العضوية،  صحة  طعون  حتقيق  سلطة  النقض  ملحكمة  الدستور  منح  ذلك  يعق  مل   411
بيان دواعى  عناء  نفشه  النيابى  املجلس  يكلف  أن  النقض، دون  إليه حمكمة  ما خلصت  نقيض  الربملان عىل 

خمالفة تقارير حمكمة ىف قيمة ومكانة حمكمة النقض.
يف تفاصيل ذلك راجع مؤلفنا: القانون الربملانى - 2006 - ص253 وما بعدها.  412

اسندت املادة )59( من الدستور الفرنسى الفصل ىف صحة العضوية للمجلس الدستوري.  413
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عقب ثورة 25 يناير 2011، والتي كان أحد مسبباهتا التجاوزات الصادمة، بل الفادحة التي حلقت 
االنتخابات الربملانية لعام 2010، حتى ان الدعاوى التي قدمت فيها جتاوزت األلف طعن.

 ولذا كان طبيعيًا أن تشهد وئاثق الثورة الدستورية حتواًل ىف السياسة الترشيعية بخصوص جهة 
فحص طعون صحة العضوية، واتفاقًا مع ذلك نص اإلعالن الدستوري الصادر ىف مارس 2011 
ىف املادة 1/40عىل أن »ختتص حمكمة النقض بالفصل ىف صحة عضوية أعضاء جملســى الشــعب 
والشــورى«، وتكرر ذات النص ىف املادة 87 من دستور 2012، وتوجت املساعي السابقة باملادة 
(107( من دستور 2014 والناصة عىل أن »ختتص حمكمة النقض بالفصل ىف صحة عضوية أعضاء 
جملس النواب، وتقدم إليها الطعون خالل مدة ال جتاوز ثالثني يومًا من تاريخ إعالن النتيجة النهائية 
لإلنتخاب، وتفصل ىف الطعن خالل ســتني يومًا من تاريخ وروده إليها، »وىف حالة احلكم ببطالن 
العضويــة تبطل من تاريخ إبالغ املجلس باحلكم«، وتفعياًل للامدة املذكورة صدر القانون رقم 24 

لسنة 2012 لبيان كيفية نظر طعون صحة العضوية وسلطة املحكمة حياهلا.  
ومن النصوص املتضمنة القانون سالف البيان املادة )12( والقاضية بأنه »إذا ُأبطل االنتخاب ىف 
دائرة من الدوائر اجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقًا ألحكام قانون مبارشة احلقوق السياسية، 
عىل أنه إذ كان من املمكن تصحيح املخالفات الناجتة عن وجود خطأ مادى ىف احتساب األصوات 
عنــد إعالن النتيجة النهائية أو بيان وجه احلقيقة ىف نتيجــة اإلنتخابات تولت املحكمة هذا العمل 

وتقىض بصحة عضوية من ترى أن إنتخابه هو الصحيح وتبلغ املجلس املختص بحكمها.. «.
   والنص بصياغته تلك يفرق بني فرضني:

األول: أن خيالط العملية اإلنتخابية عيوبًا من شأهنا إبطال اإلنتخابات برمتها، كأن يشارك   -
ىف اإلنتخابات من ليس له حق الرتشــيح من األساس، أو يتبني ختطى اإلنفاق اإلنتخابى 
النصًاب املقرر من معظم املرشــحني. يف مثل هذه احلاالت وما يامثلها ال مفر من القضاء 
ببطالن االنتخابات املطعون عليها، مع ما يســتتبع ذلك من إعادهتا مرة أخرى مربأة من 

العيوب التي علقت هبا وشابت جمرياهتا.
الثــاين: أن جتري العملية اإلنتخابية وفقًا للقانون، مع تســلل خطأ مادي إىل عملية الفرز   -

وحساب األصوات، مما أفىض إىل إعالن فوز مرشح عىل خالف احلقيقة.
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هنا منح القانون ملحكمة النقض سلطة تصويب الوضع بتصحيح اخلطأ املادي، وإعالن النتيجة 
بام يوافق إرادة الناخبني، وحينام رشع الربملان ىف ســن الئحته الداخلية، كان من املتوقع أن يشار يف 
صلبها للفرضني املعروضني أعاله، إال أن املفاجأة متثلت ىف انحياز الالئحة إىل تعميم حكم إعالن 
خلــو الدائرة وإعادة اإلنتخابــات، أيًا كان مرد إبطال العضوية )أخطــاء مادية أو بطالن العملية 

اإلنتخابية ككل(.
فوفقــًا للامدة )384( من الئحة جملس النواب »خيطر الرئيس املجلس بحكم حمكمة النقض يف 
شــأن بطالن عضوية أحد أعضائه ىف أول جلسة تالية لورود احلكم. ويعلن املجلس خلو املكان، 

وخُيطر بذلك من صدر احلكم ىف شأنه«.
فهل ألغى هذا التعميم ما جاء فىل القانون رقم )24( لســنة 2012 من تفريد حلاالت بطالن 

العضوية؟ 
واملسألة املثارة ليست نظرية بحتة فقد تبلورت واقعيًا بإصدار حمكمة النفض حكاًم بتاريخ 27 
يونيو 2016 بإلغاء قرار إعــالن نتيجة االنتخابات ىف دائرة الدقى والعجوزة414، وكان ذلك بناء 
عىل تصحيح اخلطأ املادي ىف حســاب األصوات، ليصبح الطاعن415 هو األحق باملقعد النيايب ال 

من ُأعلن فوزه416.
وجــرى إعالن احلكم ملجلس النواب، وقبل أن حيدد املجلس موقفه جلأ املطعون ضده إىل 

حمكمة النقض - 2016/6/27 - الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية »طعون جملس النواب« - غري منشور.  414
السيد حممد عمرو حممود الشبكى )وشهرته عمرو الشبكى(.  415

السيد أمحد مرتىض منصور.  416
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بعض احليل القانونيــة، مما حدا باملجلس إىل الرتيث ىف البت باألمر417. وبعد أن أزاح القضاء 
تلك احليل من طريق احلكم بعدم قبوهلا، تابعت جلنة الشئون الدستورية والترشيعية نظرموضوع 

تنفيذ احلكم املحال إليها. 
 وبعد تأجيالت عدة ومناقشات حمتدمة418، انتهت اللجنة يف جلستها املنعقدة بتاريخ 14  

املستقر عليه - ىف  »ملا كان  اآلتية:  باحليثيات  اجلواز  بعدم  فيه  نظر قىض  إعادة  التامس  بتقديم  البداية  كانت   417
قضاء هذه املحكمة - أن النص ىف املادة 272 من قانون املرافعات املدنية والتجارية عىل أن » ال جيوز الطعن 
ىف أحكام حمكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن » يدل عىل أن املرشع قد منع الطعن ىف أحكام حمكمة 
النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغري العادية ومنها التامس إعادة النظر باعتبار أن هذه املحكمة 
هى قمة السلطة القضائية ىف سلم ترتيب املحاكم، وهى خامتة املطاف ىف مراحل التقايض، وأحكامها باتة 
واجبة االحرتام فيام خلصت إليه أصابت أم أخطأت، وال سبيل إىل الطعن فيها وال جيوز تعييبها بأي وجه 
من الوجوه، وهو ما عنى املرشع عىل إبرازه ىف كافة القوانني التي صاحبت إنشاء حمكمة النقض، وإذ جاء 
سياق هذا النص عامًا مطلقًا فقد دل عىل مراد الشارع أن يكون حظر الطعن منصبًا عىل كافة األحكام التي 
ما ورد رصاحة بنص  إال  يستثن املرشع من هذا األصل  أو ختصيص، ومل  قيد  املحكمة دون  تصدرها هذه 
الفقرة الثانية من املادة 147 من قانون املرافعات من جواز طلب الغاء احلكم الصادر من حمكمة النقض إذا 
قام بأحد القضاة الذين أصدروه سببًا من أسباب عدم الصالحية املنصوص عليها حرصًا ىف املادة 146 من 
ذات القانون، وذلك زيادة ىف االصطيان والتحوط لسمعة القضاة، ومل يرد استثناء آخر ىف القوانني التي تنظم 

إجراءات الطعن أمام حمكمة النقض ىف صحة عضوية أعضاء جملس النواب أو ىف أي قانون آخر.
ملا كان ذلك وكان الطعن املعروض قد اقيم التامسًا إلعادة النظر ىف احلكم الصادر من حمكمة النقض ىف   
الطعن رقم 75 لسنة 85 ق. » طعون جملس النواب »، عىل سند من نص املادة 241/ 1، 4، 5 من قانون 
الطعن  ىف  قاطعة  أوراق  عىل  احلكم  صدور  بعد  امللتمس  وحلصول  اخلصم،  من  غش  لوقوع  املرافعات 
كان اخلصم قد حال دون تقديمها، ولقضاء احلكم بشىء مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه، وهى كلها 
أسباب ال تستند إىل االستثاء املنصوص عليه ىف الفقرة الثانية من املادة 147 سالفة الذكر، ومن ثم فإن 

الطعن بااللتامس يكون غري جائز «.
لذلك  

أمرت املحكمة - ىف غرفة املشورة - بعدم جواز اإللتامس«.  
حمكمة الفقض )غرفة املشورة( - 2016/9/20 - غري منشور.  

ومتثلت املحاولة الثانية ىف دعوى خماصمة قىض فيها بدورها بعدم القبول بتاريخ 2016/12/19. انظر موقع:   
  .www.egnews.net/1208193  

تعبريا عن مناخ املناقشات ىف اللجنة أعلن رئيسها بجلسة 2016/8/23 تنحيه عن رئاسة اللجنة يف هذا املوضوع،   418
مع إحالة األمر لرئيس املجلس، ونسب إليه ىف هذا الشأن الترصيح التايل: إزاء ما حيدث وما حدث ىف جلسات سابقة 

أرى بالنسبة لنفسى أن اتنحى عن رئاسة اللجنة بالنسبة هلذا املوضوع، ونرفع األمر لرئيس املجلس..«.
جريدة األخبار - عدد 2016/8/24 - ص 4.  
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نوفمرب2016 إىل إبطال عضوية املطعون ضده، وتصعيد من أثبت تصويب اخلطأ املادي فوزه419. 
بيد أن األمور مجدت عند هذا احلــد، منذ ذلك احلني وحتى اللحظة، برغم الترصحيات420 امُلعلنة 

لقيادات املجلس باإللتزام بتنفيذ حكم حمكمة النقض.
ولتغطية الوضع يرتدد أن حمكمة النقض تقف السلطة املسندة هلا دستوريًا عند ابطال العضوية دون 
حتديد من سيحل حمل من أبطلت عضويته، وأن هذا هو املستفاد من تقريب املادتني 107 )اخلاصة 
بالفصل ىف صحة العضوية(، 108 )املتعلقة بفتح باب الرتشــح عند خلو أحد املقاعد النيابية( من 
الدســتور. ويضاف لذلك  أن ما ورد ىف القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام 
حمكمة النقض ىف صحة العضوية فيام، يتعلق بســلطة املحكمة، صدر قبل الدســتور احلايل، كام أنه 
نســخ بقانون جملس النواب الذي خال من تلك الســلطة، عالوة عىل ترصحيه اجليل بإلغاء كل نص 
يتعارض مع أحكامه. وعىل ذات النمط سارت الالئحة الداخلية للمجلس، وهي صادرة بقانون.

وبناء عىل ما ســبق يبدو - وفقًا للتحليل الفائت - ان جكم حمكمة النقض خالف الدستورمن 

انعقدت اللجنة برئاسة وكيل املجلس )النائب حممود الرشيف( والذي أعلن، وفقًا لترصحيات صحفية، » إنه آن األوان   419
لتنفيذ حكم حمكمة النقض بشأن دائرة الدقى مشريًأ إىل أن أي تأخري ىف حسم هذه القضية يمس املجلس وأسمه« .

جريدة الرشوق - 2016/11/15 -ص5.   
وىف سياق متصل قال املستشار القانوين لرئيس جملس النواب حممود فوزى، أن الدكتور عىل عبد العال كلف   
الرشيف برئاسة اعامل اللجنة لإلنتهاء من تقريرها، عقب املشادات التي شهدهتا بعد تنحى املستشار هباء أبو 
شقة عن رئاستها ىف أثناء إعداد التقرير النهائى، وأضاف أن تقرير اللجنة أكد عدم التعارض بني احلكمني، 

وأوجب إلتزام املجلس بتنفيذ حكم حمكمة النقض بشقيه ما مل تقرر حمكمة النقض بذاهتا خالف ذلك ».
جريدة الرشوق -عدد 11/15/ -2016 ص 5.   

بتاريخ 18 اكتوبر 2016 » طالب ؤئيس إئتالف دعم مرص، النائب حممد السويدى، الدكتور عىل عبد العال،   420
بدائرة  النائب أمحد مرتىض منصور  من  بدالً  الشوبكى،  النائب عمرو  النواب، بحسم تصعيد  رئيس جملس 
الدقى ىف حمافظة اجليزة قائاًل: »باسم نواب إئتالف دعم مرص اطلب رسعة حسم حكم حمكمة النقض بتصعيد 

عمرو الشوبكى بدالً من النائب امحد مرتىض «.
وعلق الدكتور عىل عبد العال رئيس جملس النواب خالل اجللسة العامة عىل مطالب السويدى قائاًل أن احلكم   

واجب النفاذ ولكننا نحتاج إىل مذكرة توضيحية لتنفيذ احلكم «.
واعقب ذلك تكليف الدكتور عىل عبد العال وكيل املجلس برضورة اإلنتهاء من مذكرة تنفيذ احلكم ىف ارسع   
وقت، وتابع: » يتوجب عىل اللجنة االنتهاء منه تنفيذًا ألحكام القضاء «. انظر شبكة املعلومات الدولية موقع 

 www.akhbarak.net/articles/23410525 :2016اخبارك ىف16اكتوبر
وبرغم حسم اللجنة املسألة ىف 2016/11/14 فالزال حكم حمكمة النقض يراوح مكانه دون خطوة جادة   

عىل طريق إنفاذه!
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زاويتــني، األوىل جتاوز اختصاص املحكمة طبقًا للــامدة 107، والثانية  تطبيق نص قانوين جرى 
نسخه، وبالتايل استبعاده من املنظومة القانونية.

ونتحفظ عىل التربيرات املقَول هبا آنفًا جلملة دواعى واسانيد:
فاضت ممارسات املجلس النيايب حال اختصاصه بالفصل ىف صحة العضوية باإلنحياز الصارخ   )1)
حلزب األغلبية عىل حساب أحكام القانون ومبادىء العدالة، ومثل ذلك الدافع الرئيسى لنقل 

تلك املهمة إىل القضاء.

  ومقتىض هذا التحول املقرر دســتوريًا، امتالك القضاء لكامل الصالحيات للفصل ىف صحة 
العضوية، أي أن حمكمة النقض هلا بحث النزاع املطروح عليها من شتى جوانبه، وخمتلف زواياه، 
ويندرج ىف هذا اإلطار تصحيح األخطاء املادية املعرتية لقرارات إعالن نتيجة العملية اإلنتخابية، 

واإلدعاء بخالف ذلك ينتقص من سلطة حمكمة النقض كام صاغها املرشع التأسيسى.

وترتى احلجج املؤكدة لتضمن االختصاص بالفصل ىف صحة العضوية سلطة تصحيح األخطاء   
املادية، وإعالن الفائز باملقعد النيايب، وفقًا ملا يسفر عنه هذا التصحيح:

إبان اختصاص جملس الشعب بالفصل ىف صحة العضوية، قضت الئحته الداخلية الصادرة   -
عــام 1979 بحقه يف اختاذ هذا اإلجراء، وهو ما يســتفاد من الفقرة الثانية من املادة 355 
والقاضية بأنه إذا قرر املجلس بطالن العضوية، أعلن رئيس املجلس خلو مكانه ىف الدائرة 
أو اسم املرشح الذي قرر املجلس أن انتخابه قد جرى صحيحًا، وله احلق قانونُا يف عضوية 

املجلس..«421.
والعبــارة األخرية جلية ىف إمكانية تصحيح الربملان لألخطاء املادية، وقيامة بإعالن الفائز     
عىل أثر ذلك، وال يعقل أن نقر هبذا احلق للمجلس النيابى، مع النزعة السياسية لقراراته، 

وننكره عىل القضاء عىل حياده واستقالله.
يدعم القانون املقارن وجهة النظر السابقة، فالدستور الفرنيس احلايل أناط - ألول مرة - باملجلس   -
الدســتوري الفصل يف صحة عضوية أعضاء الربملــان422. وحينام صدر قانون اإلنتخابات أقر 

وبذات االلفاظ، تقريبًا، جرت أول الئحة ملجلس الشعب والصادرة عام 1972 بعجز املادة 303.  421
املادة )59( من دستور 1958  422
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للمجلس الدستوري بسلطة تصحيح األخطاء املادية423. وهذ الترشيع من القوانني األساسية، 
أي التــي ال تصدر دون عرضهــا تلقائيًا، قبل إصدارها، عىل املجلس الدســتوري للتأكد من 
توافقها مع الدســتور424، وهو ماحدث بالفعل. ومل يتبادر إىل سمعنا أي آراء طرحت تفيد أن 
قانون االنتخابات جاوز احلدود بمنح املجلس الدستوري مكنات مل يتناوهلا النص الدستوري، 
ونستعني بنموذج آخر نســتقيه من قانون دولة عربية: الكويت، فدستور الكويت الصادر عام 
1962  وإن عهــد للربملان بالفصــل ىف صحة العضوية، أتاح للمــرشع أن يعيد النظر ىف هذا 
االختصاص بإســناده جلهة قضائية425. وانتهز املرشع العادي فرصة إنشاء املحكمة الدستورية 
عام 1973 ليضمن هذا االختصاص قائمة مهام القايض الدســتوري بنصه يف املادة اخلامســة 
من القانون رقم 14 لســنة 1973 عىل أن »تقدم الطعون اإلنتخابية اخلاصة بمجلس األمة إىل 

املحكمة مبارشة أو بطريق املجلس املذكور وفقًا لإلجراءات املقررة لديه«.
وهكذا مل يرش الدستور أو القانون عىل  أن الفصل ىف صحة العضوية يضم يف إطاره تصحيح   
األخطاء املادية، ومع ذلك اجته الفقه426، وسارت األحكام427 عىل أن تلك املكنة جزء ال 

يتجزأ من الصالحيات املتاحة حلسم منازعات صحة العضوية.

Voir: Mohamed ABEDEL-LATIF –Le contentieux des elections  parlementaires en droit egyp-  423
.tien et en droit francais  –these – DIJJON – 1983 - p.349 et s

يف تفاصيل ذلك راجع عىل سبيل املثال مؤلفنا فىل القانون الدستوري - الكتاب األول - 2009/2008 -   424
ص195 وما بعدها.

وفقًا للامدة )95( من الدستور الكويتى »يفضل جملس املة ىف صحة انتخاب اعضائه.... وجيوز بقانون أن يعهد   425
هبذا االختصاص إىل جهة قضائية«.

قبل ان يعلن القايض الدستوري موقفه من تصحيح األخطاء املادية حال التصدى ملنازعات صحة العضوية، اقر   426
له الفقه بذلك، فقد » ترى املحكمة أنه مع ثبوت بعض العيوب إال أن ىف وسعها طبقًا للوقائع املعروضة عليها أن 
إىل  ما حاجة  انتخاب من طعن ىف عضويته دون  إبطال  بعد  الفائز  اإلنتخاب وتقرير  نتيجة  احلقيقة ىف  تتبني وجه 
إجراء إنتخابات جديدة. كأن جتد أن خطأ حدث ىف عملية فرز األصوات وإعداد النتيجة، وأن الشخص الفائز ىف 
اإلنتخابات ليس هو العضو الذي دخل املجلس فعاًل. وىف هذه احلالة تتصدى املحكمة لتصحيح اخلطأ. فتعلن فوز 

من ترى أن انتخابه هو الصحيح ولبطال عضوية العضو الذي دخل املجلس فعاًل «.
عثامن عبد امللك الصالح - النظام الدستوري واملؤسسات الدستورية ىف الكويت 1989 – ص548. وىف نفس املعنى:  

عادل الطبطبائى - النظام الدستوري ىف الكويت - 1985 -  ص710.  
1992 ىف الدراسة املعنونة » اختصاص القضاء  29 ديسمرب  انظر تعليقنا عىل حكم املحكمة الدستورية ىف   427

بالطعن اإلنتخابى ىف القانون الكويتى - 1993 - وخصوصًا ص39 وما بعدها.
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يعزز الفهم السابق اختصاص القضاء اإلداري ىف مرص وفرنسا بقضايا اإلنتخابات املحلية.   -
ومل يثر أدنى خالف عىل أن القايض له سلطة تصحيح األخطاء املادية عند الفصل ىف تلك 

النوعية من األنزعة428.
وال فارق ىف اجلوهر بني االقرتاع العام أواملحىل، من زاوية اإلشكاليات املثارة عىل ساحات املحاكم،   

مما يتعرس معه قبول انحسار سلطة القايض ىف اإلنتخابات الربملانية مقارنة بنظريهتا املحلية.
حينام خص الدســتور حمكمة النقض بالفصل ىف صحة العضوية، فانه وسد إليها الكشف   -

عن إرادة الناخبني، واحلفاظ عىل احلقوق الدستورية للمرشحني.
وإعادة اإلنتخاب حال وجود أخطاء مادية يعني أننا، بعد معرفة الفائز احلقيقى احلائز عىل   
الثقة الشعبية، سنعود مرة ثانية للناخبني الختيار ممثل آخر للدائرة، مما يطيح بحجية حكم 
بات ملن صدر لصاحله، مع ما يالزم ذلك من اضطرار الفائز الفعيل الوقوف عند هذا احلد، 
ليبدو احلكم كتكريم معنوى، أو دخــول معركة انتخابية جديدة ىف ظروف خمتلفة، وهو 
ما يتصادم مع مبدأي املساواة )املادة الرابعة من الدستور( وتكافؤ الفرص )املادة 53 من 
الدســتور(،علاًم بأن تصحيح اخلطأ املادى يمثل أبسط تطبيقات دور القضاء ىف الكشف 

عن حقيقة املراكز القانونية ال خلقها.
أما ما يشاع أو يرتدد عن أن سلطة حمكمة النقض ىف تصحيح األخطاء املادية والواردة بالقانون رقم   )2)
24 لسنة 2012 قد نسخت بصدور دســتور 2014، فمحل نظر شديد، فالدساتري حترص دومًا 
عىل أن تقيض برسيان القوانني الســابق صدورها عىل وضع قانون الدولة األسايس، حتى تلغى أو 
تعدل بالطرق املرسومة لذلك. ومل حيد دستورنا القائم عن هذا التقليد، حيث قضت الفقرة األوىل 
من املادة )224( بأن »كل ما قررته القوانني واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، 

وال جيوز تعديلها، وال إلغاؤها إال وفقًا للقواعد، واإلجراءات املقررة ىف الدستور«.

وإذا تراءى جلهة ما وجود نص هنا أو هناك، خيالف الدســتور، فال يصح هلا استبعاده تلقائيًا،   
وإنام يتعني عليها اختاذ الطريق للنعي عليه بعدم الدستورية أمام املحكمة الدستورية العليا التي 

اشار اىل تلك السلطة رصاحة فريق من الفقه، انظر عىل وجه اخلصوص:  428
مصطفى ابو زيد فهمى - القضاء اإلداري وجملس الدولة - قضاء اإللغاء - 1999 - ص 293،   

حممد ماهر ابو العينني - املفصل ىف رشح اختصاص جملس الدولة - اجلزء األول - ص732.  
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ُأوكل هلا وحدها رقابة الدستورية، والقول بغري ذلك ينتهك مبدأ مركزية429 الرقابة الدستورية 
امُلتبنى من قبل السلطة التأسيسية.

(3( اإلدعاء بأن قانون جملس النواب الصادر 2014 قد حذف سلطة املحكمة يف تصحيح األخطاء 
املاديــة، بنصه عىل إلغاء كل نص أو حكم يتعارض معه، ال يصادف صحيح القانون. فقاعدة 
نسخ الالحق للسابق ُتقىص وُتستبعد حال االختالف بني القاعدتني يف الطبيعة، وملا كان قانون 
جملس النواب بمثابة قانون عام )تنظيم شئون العضوية(، فال جيوز له االقرتاب من القانون رقم 
24 لسنة 2012 بوصفه من القوانني اخلاصة )تنظيم إجراءات الطعن عىل صحة العضوية(. 

فالقاعدة املجمع عليها سمو اخلاص عىل العام.

(4( ال متلــك الالئحة الداخلية للربملان، دون خمالفة الدســتور، تقييد ما جاء ىف القانون رقم 24 
لســنة 2012. فصدور تلك الالئحة بقانون ال يضفى عليها ذات القوة املصاحبة للترشيعات 
الربملانيــة. وعلة ذلك تباين إجراءات إصدار كل منهام، فالالئحة ال تتدخل احلكومة يف طلب 
اقرتاحها أو تعديلها، كام ال ختضع لإلعرتاض عليها من قبل رئيس اجلمهورية، واملبدأ أن تطلب 

إجراءات أكثر شدة ىف قاعدة يرتقى هبا مكانة عن تلك التي ال تقتضيها.

ثانيًا- إضافة قانون جملس النواب حصانة مل ترد ىف النصوص الدستورية:
تويل الدساتري إهتاممها إلحاطة عضو الربملان بضامنات تكفل استقالله، وُتعينه عىل الوفاء بمسئولياته 
الترشيعية والرقابية، ويف إطار هذه الضامنات تضمن الدساتري ألعضاء الربملان حصانة ضد اإلجراءات 
اجلنائيــة، بحيث يمتنع - عدا حالة التلبس - اختاذ تلك اإلجراءات ضد النائب قبل اســتئذان املجلس 

النيايب، محاية له من الكيد سواء كان مبعث حركته السلطة التنفيذية أو اخلصومات السياسية.
وعالوة عىل ذلك تضمن الوثائق الدستورية للربملاين حرية التعبري عن رأيه حال مبارشة نشاطه 
ىف اجللســات العامة أو اجتامعات اللجان، برفع املسئولية، بكافة صورها، عام يتقول به ويقع حتت 
طائلة القانون، وهو ما يطلق عليه احلصانه املوضوعية، ومل يشذ عن هذا النهج الشارع الدستوري 

انظر ىف ذلك مقالنا: مركزية الرقابة الدستورية وامكانية امتناع املحاكم عن تطبيق النصوص املخالفة للدستور   429
- جملة القانون واإلقتصاد - حقوق القاهرة - عدد 2005 - ص 3، وانظر أيضًا مقالنا املعنون: جتدد املنازعة 

ىف مركزية رقابة الدستورية - جملة الدستورية - العدد السابع عرش - ص7.  



حوارات قانونية

378

ىف مرص حيث نظم احلصانة اإلجرائية ىف املادة 113، وقنن األخرى املوضوعية باملادة 112.
واحلصانة كاســتثناء يثقل مبدأ املســاواة ال جيوز أن تتقرر إال بنص دستوري، وعليه ال يصح 
للترشيعات األدنى مرتبة من الدستور إضافة حصانة خلت منها النصوص الدستورية، وال مكان 
للتعلق بأهداب القياس وما شابه ذلك من طرق التفسري، لكون األمر يتصل باستثناء ال حمل للقياس 

عليه أو التوسع ىف فهمه أو نطاق تطبيقه.
ومل يلق قانون جملس النواب بااًل هلذه البدهييات، وهو ما يستفاد من إضافة حصانه لعضو الربملان 
املوظف ضد اإلجراءات التأديبة، فوفقًا للفقرة األخرية من املادة 32 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 
2014 ».. ال جيــوز إختاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء املجلس )جملس النواب( من العاملني 
ىف الدولة أو ىف القطاع العام أو قطاع األعامل العام بســبب أعامل وظيفته أو عمله، أو إهناء خدمته 

بغري الطريق التأديبي إال بعد موافقة املجلس طبقًا لإلجراءات التي تقررها الئحته الداخلية«.
وهذه احلصانة ال ظل هلا ىف الدستور من قريب أو بعيد، مما يمكن معه القول بأن قانون جملس النواب 
قد عدل الدستور باإلضافة، دون سند خيوله ذلك، واملثري لالنتباه أن هذا املسلك من قانون جملس النواب 
تم ىف إطار مناخ ييش بتضييق نطاق احلصانة، بصفة عامة، فضاًل عن انتفاء علة ما يسمى باحلصانة التأديبية، 
بصفة خاصة، فاحلصانة اإلجرائية قيدت بإخراج املخالفات من نطاقها، وأسند الفصل ىف طلب رفعها 
إبــان العطلة الربملانية ملكتب املجلس ال رئيس املجلس منفردًا. وعالوة عىل ذلك وضع حد زمنى )30 

يومًا( يتعني رد الربملان خالله عىل طلب رفع احلصانة، وإال عد الطلب مقبواًل430.
وعىل صعيد آخر انحاز الدستور احلايل، طبقًا للامدة 103، ملبدأ تفرغ املوظف النائب للعضوية، 
دون اســتثناء، ومــن ثم مل تعد اإلجراءات التأديبية ســيفًا مســلطًا عليه، كــام كان احلال ىف ظل 
دســتور1971 الذي أباحت املادة )89( منه اجلمع بني العضوية وممارسة الوظيفة، لبعض فئات 

حيددها القانون. 
وجرت خمالفة قانون جملس النواب للدســتور الالئحة الداخلية إىل ذات التجاوز بإفراد املادة 
(360(، )361( إلعادة النص عىل احلصانة ضد اإلجــراءات التأديبية، مزيلة إياها بتنظيم كيفية 

رفعها، وهو ما يضاعف املخالفة ويعمق وطأهتا.

املادة 113 من الدستور.  430
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ثالثا- عدم التقيد بامليعاد الدستوري إلصدار قانون العدالة اإلنتقالية:
نص الدستور ىف باب األحكام اإلنتقالية عىل سن الربملان، ىف أول دور انعقاد له، لترشيع ينظم بناء 
وترميــم الكنائس )235( ، وآخر للعدالة اإلنتقاليــة )241(، وبالفعل وضع الربملان الترشيع اخلاص 

ببناء وترميم الكنائس قبل انرصام دور اإلنعقاد األول، وهو ما ترجم بالقانون رقم 80 لسنة 2016.
ويستشــف من ذلك أن الربملان قدر أن املواعيد املقننة دســتوريًأ إلزامية ال تنظيمية، من منطلق أنه 
يصعب إضفاء الوصف التنظيمي عىل توقيتات صاغتها السلطة التأسيسية ىف مواد الوثيقة الدستورية.
يؤكد ذلك إلتزام جملس النواب بام جاء ىف املادة 156 من الدستور من عرض القرارات بقوانني 
الصادرة يف غيبة املجلس النيايب ومناقشــتها وإبداء الرأي فيها خالل مخســة عرش يومًا من انعقاد 
املجلس اجلديد، فقد ســابق الربملان الزمن، وصارع ضيق الوقت ملناقشة وإقرار مئات القرارات 
بقوانني خالل األجل املحدد، إلتزامًا بامليعاد، برغم وجود تفسريات أخرى كانت يمكن أن ترجح 
الطابــع التنظيمي للفرتة املحددة باملادة املذكــورة431، من هنا ترقب اجلميع أن يرى قانون العدالة 
اإلنتقاليــة النور قبيل انقضاء دور اإلنعقاد األول، إال أن هذا االنتظار كان بال طائل، إذ فض دور 
اإلنعقــاد هذا دون وضع القانون املنوه عنه، بل أن دور اإلنعقاد الثاين طوى بدوره وموقف جملس 
النواب عىل حاله، ومفاد هذا املســلك تبنى الوصف التنظيمــى للميعاد املقرر ىف املادة 241، مع 
مراعاة أن درجة اإللزام املستفادة من صياغة تلك املادة تفوق قرينتها املتعلقة ببناء الكنائس. فاألخرية 
تنص عىل أن يصدر جملس النواب ىف أول دور إنعقاد له..قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس..«، ىف 
حــني أن املادة 241 تقىض بأن »يلتزم جملس النواب ىف أول دور إنعقاد له.. بإصدار قانون العدالة 
اإلنتقاليــة..«، ومصطلح )يلتزم( والذي مل يرد ىف املــادة 235 يدل داللة واضحة عىل اجتاه إرادة 

عىل عكس ما هو شائع قد ترد بعض املواعيد ىف الوئيقة الدستورية كمواعيد تنظيمية، وليس أدل عىل ذلك من   431
الفرتة املحددة ملحكمة النقض لتحقيق طعون صحة العضوية ) 60 يومًا ( ىف ظل دستور 1971، والذي امتد 

عمره لثالثني عامًا، حيث تم ختطيها كثريًا دون أن يثار إىل وجود جتاوز للمواعيد الدستورية.
2014، لتضحى هي اجلهة املنوط هبا الفصل بصحة   ،2012 وإذا كان دور حمكمة النقض قد حتول ىف دستوري   

العضوية بأحكام باتة، فإن الفرتة املحددة ألداء تلك املهمة ) 60 يومًا ( ال زالت النظرة إليها عىل أهنا تنظيمية.
األصيل  الترشيعية  السلطة  صاحب  متحيص  بقوانني  القرارات  عرض  من  اهلدف  أن  سبق  ما  إىل  يضاف    
)الربملان( النصوص الصادرة ىف غيبته، وال مراء ىف أن قرص الفرتة املرصودة للمناقشة ثم التصويت من الضيق 
القرارات بقوانني إىل جمرد رقابة شكلية، مما يفوت  بحيث يمكن معها القول اهنا حتول الرقابة الربملانية عىل 

الغاية من العرض، وهيدر احلكمة منه.
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املرشع التأسيسى إىل رضورة سن قانون العدالة اإلنتقالية خالل األجل املرضوب، علاًم بأن تونس 
432، وقد مرت بظروف شــبيهة بنا )ثورة ضد نظام حكم ديكتاتورى، وتوىل ما يعرف باســم تيار 

اإلسالم الســيايس مقاليد األمور لبعض الوقت قبل أن يطاح به يف انتخابات شعبية( مل تتوان عن 
إصدار قانون للعدالة اإلنتقالية ووضعه موضع النفاذ الفعىل.

وال يصح أن يربر تأخر إصدار القانون املشار إليه عن املوعد املحدد دستوريًا بذريعة أن النص 
أملح إىل املصاحلة، فكيف يتم التصالح مع مجاعة اإلخوان اإلرهابية ويداها تقطر دمًا؟

والواقع ان هذا فهم مغلوط لفكرة املصاحلة، فالدولة ال تتصالح مع فئة أو مجاعة أو حزب لكوهنا السلطة 
العليــا، فأنى هلا أن تتصالح مع من هو دوهنا؟ فالعكس هو الصحيح، بمعنى أن الكيانات املندرجة ىف إطار 
الدولة هي التي يمكن أن تعلن تراجعها عن غيها وتقبلها بالتايل العودة إىل احلظرية الوطنية. وتفيد تلك العودة 
الرضوخ للقوانني الســائدة وتطبيقها عىل ما قد  يكون قد وقع من تلك الكيانات من خمالفات أو جتاوزات، 

وربام أن تسمية العدالة اإلنتقالية هي التي أثارت اللبس، وكانت سببًا ىف هذا الوضع.
فالعدالة اإلنتقالية قد حُتمل عىل أهنا نظام للمحاسبة عن اجلرائم السابقة عىل الثورة، من خالل 
قواعد توفر رسعة الفصل ىف الدعاوى، ولو عىل حساب بعض الضامنات الدستورية املعرتف هبا.

وهذا الفهم غري سديد، ألن العدالة اإلنتقالية ىف مكنوهنا حماولة التعرف عىل أسباب فرتة احلكم 
التي أهدرت فيها احلقوق وُاهينت احلريات، وانترش الفســاد ليعم ارجاء البالد، مما دفع الشــعب 

للضغط عىل النظام احلاكم لتغيري األوضاع433، أو اإلنطالق ىف طريق الثورة.
وإدراك أســباب حقبة االستبداد اليؤرخ فقط  لتلك الفرتة لتعي األجيال التالية حقائق تاريخ 
بالدها، وتستخلص الدروس والعرب منها، وإنام أيضًا لنحاسب من انتهك احلرمات وخان األمانات، 
ونعوض من ساقه القدر ليكون ضحية  لتلك املؤثامت434، وهكذا مل نستطع العثور ملجلس النواب 
عــىل خمرج لعدم التقيد باملوعد املحدد إلصدار قانون العدالة اإلنتقالية، والذي يبدو معه املجلس 

وكأنه عدل الدستور بتغيري صياغة النص املفيدة لإللزام إىل أخرى تعنى التخيري وعدم اإللتزام. 

صدر هذا القانون من املجلس التأسيسى ىف ديسمرب 2013  432
مثال ذلك ما وقع ىف املغرب عام 2004 عرب انشاء هيئة »اإلنصًاف واملصاحلة« لطي سجل اخلروقات اجلسيمة   433

التي جارت عىل حقوق املواطنني وحرياهتم ىف عهد امللك السابق )حممد اخلامس(.
ورد ذلك رصاحة ىف صلب املادة 241 من الدستور.  434
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ويرتبــط هبذا التأخري ىف إصدار القانون ضياع النصيــب األوىف لغاياته، فبعد الزمن جيعل من 
العسري تبني حقيقة األحداث املراد سربها، وحتديد املسئول عنها، وهو ما يعمق كذلك اآلم الضحايا 

لعدم جرب أرضارهم بالرسعة الواجبة.

رابعًا- إعفاء مستحقات النواب من الرضائب والرسوم خالفًا للدستور:
قضت املادة )428( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب بإعفاء »أي مبالغ تدفع إىل األعضاء 
من املجلس من مجيع الرضائب والرسوم..«. وهذا النص يصطدم باملادة 38 من الدستور والناصة 
ىف فقرهتا الثانية عىل أنه ال جيوز« اإلعفاء منها )الرضائب( إال ىف األحوال املبينة ىف القانون«، ومظاهر 

التنافر بني النصني تتكشف عرب أكثر من صعيد:
اهلدف من الالئحة الداخلية تنظيم أداء الربملان لنشاطه ) الترشيع والرقابة (، وجياوز هذا   -
النطاق التصدى خلضوع مســتحقات العضوية للرضائــب من عدمه؛ وبناءًا عليه ما كان 

لالئحة التطرق - أساسًا - هلذه اجلزئية.  
أوضح الدســتور أن اإلعفاء من الرضائب ال يكــون إال »يف األحوال املبينه ىف القانون«.   -
وكلمــة )القانون( وردت معرفة، بام يفيد انرصفهــا إىل القانون املنظم للرضيبة املطلوب 

اإلعفاء منها، أو قانون خاص باإلعفاء، ال أي قانون ينصب عىل موضوع خمتلف.
وينبني عىل ما ســبق بأنه عىل فرض اإلعرتاف لالئحة الداخلية بقــوة القانون، فإن هذا   

اإلعرتاف ال يبيح هلا اإلعفاء من رضائب تقررت بقوانني أخرى.
وهذا الفهم ورد ىف تقرير قسم الترشيع بمجلس الدولة عن مرشوع الالئحة، فتعقيبًا عىل   
النص اخلاص بإعفاء مســتحقات األعضاء من الرضائب والرسوم نقرأ التعقيب التايل: 
»وملا كانت املادة رقم )105( من الدســتور قد قــررت أن يتقاىض عضو جملس النواب 
مكافأة حيددها القانون وأنه إذا جرى تعديل املكافأة، فال ينفذ التعديل إال بدءًا من الفصل 
الترشيعي التايل للفصل الذي تقرر فيه، وكانت املادة رقم )34( من قانون جملس النواب 
قد حددت تلك املكافأة بمقدار مخسة اآلف جنيه شهريًا مع عدم إجازة أن يزيد جمموع ما 
يتقضاه العضو من املجلس حتت أي مســمى عىل أربعة أمثال املبلغ املذكور، وإذ مل تنص 
أي من املادتني املشــار إليهام عىل إعفاء هذه املكافأة من أية رضائب أو رسوم، فإنه يتعني 
الرجوع إىل القواعد العامة بشأن اإلعفاء من الرضائب عىل ما يتقضاه أعضاء جملس النواب 
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من مكافآت وعىل نحو ما قررته املادة )38( من الدســتور التي أوجبت أن يكون اإلعفاء 
من الرضائب والرســوم ىف األحوال املبينة ىف القانــون، وهو ما يقصد به القانون اخلاص 
باإلعفاء من هذا النوع من الرضائب، أو قانون جملس النواب املشــار إليه بوصفه القانون 
املنظم لشــئون العضوية، وإذ خلت أحكام القانونني املشــار إليهام من أي إعفاء ألعضاء 

جملس النواب ىف هذا الشأن، فإن تقرير مثل هذا اإلعفاء يغدو غري قائم عىل ما يسانده.
»وال يقــدح فيام تقدم أن الألئحة الداخلية ملجلس النواب تصــدر بقانون، ومن ثم جيوز هلا أن   
تعدل غريها من القوانني القائمة435، إذ أن املادة رقم )105( من الدستور ومن بعدها املادة رقم 
(34( من قانون جملس النواب املشــار إليه قد نظمتا هذا الشأن للمرشح لعضوية جملس النواب 
واضعة نصب عينيه احلقوق واإللتزمات التي يتعني اإللتزام هبا حال اكتسابه للعضوية، ومن ثم 
فال يسوغ من بعد ذلك أن يعاد تنظيم تلك احلقوق مرة أخرى بتقرير أية مزايا يستفيد منها خالل 

الفصل الترشيعي ذاته، وإال تعارض ذلك مع منهج املرشع ىف إعداد هذه الالئحة«436.
املراد بالقانون ىف هذا الصدد الترشيع الصادر من الربملان وفقًا لإلجراءات املألوفة )اقرتاح   -
ممن يملكه: رئيس اجلمهورية - جملس الوزراء - أعضاء الربملان، مناقشة تدىل فيها احلكومة 

بدلوها - اعرتاض رئيس اجلمهورية إن رأي لذلك حماًل - إصدار(.
وقد سبق التنويه إىل أن الالئحة الداخلية للربملان ال ختضع لبعض تلك املراحل، األمر الذي   
يضعها ىف مرتبة أدنى من القوانــني الربملانية، مما ينزع عنها القدرة عىل خمالفة الترشيعات 

التي تطبق بشأهنا اإلجراءات املعتادة.
أســاس استحقاق الرضيبة بلوغ املمول النصاب امُلقدر لفرضها، وبتوافر هذا النصاب ال   -
حمل لإلعفاء منها إال بمسوغ موضوعي يعلو عىل واجب املسامهة ىف متويل ميزانية الدولة 

لتحقيق العدالة االجتامعية، والتنمية اإلقتصادية437.
وتســاورنا شكوك كثيفة ىف توافر هذا املربر بالنســبة لعضو الربملان، وال جمال للقول بأن   
خضــوع النائب للرضائب قد يعرضه إلجــراءات كيدية تتخذ ضده يمكن أن تعوقه عن 

ال نتفق ىف هذه اجلزئية مع رأي قسم الترشيع بمجلس الدولة، وسبق أن بسطنا اسانيدنا ىف ذلك.  435
تقرير قسم الترشيع بمجلس الدولة عن مرشوع الئحة جملس النواب - ملف رقم 2016/26 - ص10.  436

هذا ما جاء رصاحة ىف صدر املادة )38( من الدستور.  437
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إداء دوره، فأقسى تلك اإلجراءات ذات طبيعة جنائية، وهي ال يمكن اختاذها إال بالرجوع 
للربملان نفســه بطلب رفع احلصانة عن ذى الشأن، والذي من ضوابطه انتفاء الكيدية فيه 
بصورة جلية، وحري باالشــارة أن الفرض املثار ال حمل فيه حلالة التلبس امُلجيزة ملبارشة 

اإلجراءات اجلنائية دون الرجوع للمجلس النيابى واحلصول عىل موافقته.
عدم أداء النائب للرضائب خيل باملساواة بني املواطنني ىف الواجبات، فاملساواة ليست ىف احلقوق   -
فحسب، وإنام ىف التبعًات كذلك438. فالنائب سيستفيد من اخلدمات العامة )طرق - صحة - 

تعليم - أمن..الخ( دون املسامهة ىف تكاليف متويلها، مع قدرته املالية قانونًا عىل ذلك.
واألشد غرابة إعفاء النائب من الرسوم وهى مقابل أداء خدمة حمددة للشخص. فاملآخذ املوجهة   -
لإلعفاء من الرضائب يطرح جلها هنا، وبصورة أكثر عمقًا، فالنائب سيعفى مثاًل من رسم التوقيع، 
ىف حني سيخضع له عامل الربملان وموظفيه، األقل دخاًل، وال عربة ىف أداء الرسم بالصفة النيابية، 

ألن األمر - عىل اإليضاح السالف - يتعلق بخدمة حصل عليها صاحب الشأن.
واألصل أن يفرض الرسم دون مبالغة ىف مقداره، وىف هذه احلالة لن يمثل أي  عبء عىل   

النائب أو غريه ممن خيضعون له، وهو ما يوصد باب اجلدل ىف املوضوع.

خامسًا-  إدراج ميزانية املجلس رقاًم واحدًا بدون ترصيح دستوري:
تناول الدستور اجلهات التي تدرج ميزانيتها رقاًم واحدًا ىف املوازنة العامة حمددًا إياها كالتايل:

اجلهات واهليئات القضائية )املادة 185 من الدستور(.  -
املحكمة الدستورية العليا )املادة 191 من الدستور(.  -

-  القوات املسلحة )املادة 203 من الدستور(.
وهكذا يبني أن القائمة ال تضــم جملس النواب، وإلتزامًا بذلك اكتفى قانون جملس النواب ىف 
املادة 48 بذكر أن املجلس مســتقل بميزانيته، أي يقرتحها ويوزع بنودها، ويقرها دون تدخل من 

السلطة التنفيذية، ضامنًا إلستقالله.
وحينــام رشع الربملان ىف إعداد الئحته الداخلية، مل يقنع بام جاء يف قانون جملس النواب مضيفًا 

له إدراج ميزانية املجلس »رقاًم واحدًا يف موازنة الدولة«.

53 من الدستور بقوهلا: »املواطنون لدى  بالرغم من بدهيية املسألة فقد نصت عليها الفقرة األوىل من املادة   438
القانون سواء، وهم متساوون ىف احلقوق واحلريات والواجبات العامة«.



حوارات قانونية

384

وبطرح مرشوع الالئحة عىل قسم الترشيع بمجلس الدولة خلص إىل وجود شبهة عدم دستورية 
رانت عىل شطر النص القايض بإدراج ميزانية الربملان كرقم واحد ىف موازنة الدولة. 

وتأسست تلك الرؤية عىل أن مطالعة سائر أحكام الدستور جمتمعة تفيد أن املرشع »توىل بالتحديد 
والتعيني وبشــكل قاطع اجلهات التي يتم إدراج املوزانات اخلاصة هبا رقاًم واحدًا ىف املوازنة العامة 
للدولة، إذ نــص عىل تلك اجلهات ىف املواد أرقام )185(، )191(، )203( من الدســتور وهى 
اجلهات واهليئات القضائية والقوات املسلحة، ومؤدى ذلك والزمه أنه ال يسوغ قانونًا القول بجواز 
إدراج املوازنة اخلاصة بمجلس النواب رقاًم واحدًا ىف املوازنة العامة للدولة، ملا يف ذلك من جماوزة 
ملا توخاه املرشع الدســتوري من التحديد السالف بيانه، والذي يتعني عىل سلطة الترشيع أن تلتزم 
ختومه، وإال جاء عملها خمالفًا للدستور متصادمًا مع مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس احلكم ىف 
الدولة، هذا فضاًل عام يرتتب عىل خمالفة النظر املتقدم من نتائج غري منطقية تتمثل ىف إمكانية بسط 
احلكم املذكور آنفًا عىل جهات أخرى خالفًا لتلك التي عينها الدستور حرصًا، وهي نتيجة لو أراد 
املرشع حتقيقها ملا أعوزه النص عليها رصاحة، ونزواًل عىل ما تقدم خلص القســم إىل حذف عبارة 
»وتدرج رقاًم واحدًا يف موازنة الدولة الواردة باملادة املذكورة جتنبًا لشبهة جدية بعدم دستوريتها«439.
أال أن املجلس أعرض عن رأي قسم الترشيع باإلرصار عىل النص كام ورد ىف مرشوع الالئحة، 

بذريعة أن النص من مقتضيات440 استقالل السلطة الترشيعية.
وهذ املوقف من الربملان يستدعى غري حتفظ:

إدراج موازنة جهة ما رقاًم واحدًا ىف ميزانية الدولة استثناء عىل قاعدة بيان تفاصيل تلك امليزانية،   -
ألسباب من أمهها وجود رقابة الحقة فعالة عىل تنفيذ بنودها، كفالة للشفافية املقننة دستوريًا441.

تقرير قسم الترشيع بمجلس الدولة عن مرشوع الئحة جملس النواب - سبق ذكره - ص6، 7.  439
إدراج  بخصوص  الترشيع  قسم  بتقرير  جاء  ما  مسايرة  عدم  عىل  عقب  الربملان  أن  االلكرتونية  املواقع  بعض  عىل  نرش   440
ميزانية جملس النواب رقاًم واحدًا باآلتى:  الدستور مل يكن بحاجة إىل النص عىل إدراج ميزانية املجلس رقاًم واحدًا لسبب 
حاصله أنه اجلهة الوحيدة ىف الدولة التي نص ىف الدستور عىل أن يكون هلا الئحة داخلية ذات أساس دستورى لتنظيم 
العمل داخله، واملادة 118 من الدستور عىل هذا املحمل، حتمل تفويضًا ترشيعيًا كاماًل للمجلس ىف طريقة تنظيمه للعمل 
داخله، وغنى عن البيان أن تنظيم العمل يشمل بال خالف ميزانية املجلس ونفقاته، وبالتايل فللمجلس من خالل الئحته 

الداخلية اختيار شكل موازنتًه وطريقة اعدادها وكيفية إدراجها داخل املوازنة العامة للدولة دون حاجة إىل نص.
www.mowajha.com/news43025htmI  .2016 املوقع االلكرتونى جلريدة املواجهة - اول ابريل  

املادة 68 من الدستور.  441
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وهذ اإلســثناء ال يمكن اســتنتاجه، ويتعني وجود نص رصيح يقيض به، وإذ ختلف هذا   
النص فإن الربملان يبدو - من خالل الئحته الداخلية - وكأنه يتحدى الوثيقة الدستورية، 
أو باألحرى يعدهلا باإلضافة، وانبنى عىل ذلــك والزمه خمالفة الالئحة الداخلية لقانون 
جملس النواب وهو من القوانني املكملة للدستور، حيث خلت نصوصه من استثناء إدراج 
امليزانية كرقم واحد، فالالئحة الداخلية عىل فائت القول أدنى مرتبة من القوانني العادية442، 

فام بالنا بالقوانني املكملة للدستور!
التعويل عىل املادة 118 من الدستور للزعم بأهنا فوضت الربملان ىف إصدار الئحة تنظيم العمل   -
داخلة، وهو ما يتضمن حرية اختيار املجلس اسلوب إدراج ميزانيته، غري مقنع بالقدر الكايف.

فال يامري أحد يف أن استقالل القضاء من الدعامات األساسية للدولة القانونية، وقد أقر الدستور 
بذلك للقضاء كسلطة، وللقضاة كأعضاء ىف تلك السلطة. 

ومتشــيًا مع ذلك قضت املادة 184 من الدستور بأن »السلطة القضائية مستقلة..«، وأضافت 
املادة 186: »القضاة مســتقلون غري قابلني للعزل، وال ســلطان عليهم ىف عملهم لغري القانون«، 
ومفاد هذا اإلستقالل، استقالل اجلهة أو اهليئة القضائية بميزانيتها، مع ما يتضمنه ذلك من إدراجها 

كرقم واحد ىف املوازنة العامة443.
ومع اإلتفاق حول تلك النتيجة نص املرشع الدســتوري رصاحة عىل إدراج ميزانيات اجلهات 
واهليئات املشار إليها رقاًم واحدًا، وإغفال ذلك بالنسبة للمجلس النيابى يرجح  -بقوة- عدم استفادة 
ميزانيته من هذا اإلســتثناء، وقصارى القول ان استخالص ميزة لسلطة ما، الجمال فيه للقياس أو 

اإلستنتاج الضمني، والنص الرصيح هو السند الوحيد للتمتع بتلك امليزة.

442 صوت الربملان عىل الالئحة الداخلية كأحد القوانني املكملة للدستور من حيث األغلبية املتطلبة لذلك 
(3/2 أعضاء الربملان (. وال يغري هذا املوقف من رأينا املسطور ىف املتن. فعالوة عىل ما أوردناه من 
الالئحة  أن إصدار  اعتامدًا عىل  يقتضيه،  التصويت دون نص رصيح  الربملان اجرى هذا  فان  اسانيد 
بقانون جيعلها مثل سائر التشؤيعات، وهو ما نخالغه ألن اإلصدار يرد عىل قاعدة مكتملة الستخالص 
القوة التنفيذية، مما دفع فريق من الفقه إىل تكييف اإلصدار عىل أنه عمل تنفيذى. هذا من ناحية، ومن 
ناحية أخرى، فان التص عىل إصدار الالئحة بقانون كانت غايته اخضاعها لرقابة القايض الدستوري 

دون تغيري ىف طبيعتها.
ملذيد من التفاصيل راجع مقالنا: تفرغ النواب بني حسم الدستور...-  املرجع السابق - ص32.   

انظر: حممد كامل حممد عبد النبى عبيد - استقالل الثضاء - رسالة - حقوق القاهرة 1988-  ص686  443
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وتأكيدًا للتحليل السابق نسوق املثال التايل: كان الفهم السائد أن استقالل القضاء من 
لوازمه استقالل املجلس املختص ىف اجلهة أو اهليئة القضائية باختيار من يتقلد سدهتا، بحيث 
ينحرص دور الســلط التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية ىف اعتامد الرتشيحات الواردة من 

تلك املجالس.
وبعد عقود مــن التطبيق املطرد هلذا الفهم، ُقدم للربملان اقرتاحــاً بمرشوع قانون يعطي احلق 
لرئيس اجلمهورية ىف اختيار رئيس اجلهة أو اهليئة القضائية من بني عدد من املرشــحني444. وواجه 
اإلقرتاح رفضًا رصحيًا من اجلهات واهليئات القضائية، من منطلق مساســه، بل إهداره الستقالل 
القضاء املؤكد بنصوص دستورية445، بيد أن الربملان مل يقف عند االعرتاضات املثارة - رغم مكانة 
اجلهات الصادرة عنها - وأقر القانون، مستندًا ىف ذلك إىل انتفاء نص دستوري رصيح يقيد سلطة 
رئيس اجلمهورية ىف تعيني رؤساء اجلهات واهليئات القضائية، بحيث يقف دوره عند التصديق عىل 

الرتشيحات املقدمة إليه من اجلهات املعنية.

سادسًا- جتاوز القيد الدستوري باإلستفتاء الشعبي ىف املعاهدات املاسة بحقوق السيادة:
اطردت الدســاتري املرصية عىل إناطة رئيس الدولة بإبــرام املعاهدات الدولية، وبعرضها عىل 
الربملان واستيفاء إجراءات التصديق عليها، حتظى تلك املعاهدات بقوة القانون، لتنصهر ىف بوتقة 
املرشوعية كأحد مصادرها وفقًا لتدرج منحنياهتا، واملستفاد من تلك الدساتري أهنا مل تتطلب موافقة 

الربملان عىل املعاهدات، حيث يكفي إبالغه اياها مشفوعة بام يناسب من البيان.

2017 خيتار رئيس اجلمهورية رئيس اجلهة أو اهليئة  13 لسنة  وفقًا هلذا اإلقرتاح  الذي أصبح القانون رقم   444
القضائية من بني ثالثة نواب للرئيس خيتارهم املجلس املختص من بني اقدم سبعة نواب.

وحيب ابالغ رئيس اجلمهورية بأسامء املرشحني قبل هناية مدة رئيس اجلهة أو اهليئة بستني يومًا عىل األقل.  
وىف حالة عدم تسمية املرشحني قبل انتهاء األجل املشار إليه، أو ترشيح عدد يقل عن ثالثة أو ترشيح من ال تنطبق   

علية الضوابط املشار إليها، يعني رئيس اجلمهورية رئيس اجلهة أو اهليئة من بني اقدم سبعة من نواب الرئيس.
ل  االلكرتونى  املوقع  عىل  واملنشور   2017 مارس  بتاريخ27  الدولة  جملس  نادى  من  الصادر  البيان  انظر   445

www.masrawy.com/news_cases/details/2017/3/27/1050872  »مرصاوي«
والبيان الصادر من نادى هيئة النيابة اإلدارية ىف 2017/3/28 واملنشور عىل املوقع االلكرتونى جلريدة الوفد  

https://alwafd.org/ 28/3/2017  

وكذلك بيان نادى القضاة برفض مرشوع قانون اختيار رؤساء اهليئات القضائية بتاريخ 2017/3/29  عىل   
http://www.egypt –today.com /314/201045 املوقع االلكرتونى: مرص اليوم
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واستثناءًا من تلك القاعدة أفردت النصوص قيدًا ينرصف لطائفة من املعاهدات )معاهدات 
الصلــح والتحالف والتجارة واملالحة وتلك التي يرتتب عليها تعديل ىف أرايض الدولة أو تلك 
املتعلقة بحقوق الســيادة، أو التي حُتمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غري الواردة ىف املوازنة( 
مقتضية بشــأهنا موافقة املجلس النيايب ال جمرد إبالغه هبا، ومرد ذلك عظم آثار تلك املعاهدات 
فيام قد حُتمله لألجيال املقبلة من جســام  التبعات، واستقرت الوثائق الدستورية عىل هذا النهج 

من دستور 1923 حتى دستور 2012446.
وهذ املســلك انطوى عــىل مثلب خطري، فبعض املعاهــدات املتصلة بحارض الدولة 
ومســتقبلها، وحتديدًا املتعلقة بالتنازل عن جزء من أقليمها أو حقوقها السيادية، مرهون 
بموافقة األغلبية العادية ألعضاء الربملــان )أغلبية احلارضين الذين يصح هبم االجتامع( 
والتي قد تكون ىف حوزة حزب أو تيار سيايس ال يعرب بالرضورة عن القاعدة الشعبية، سواء 
لعزوفها عن املشــاركة ىف العملية اإلنتخابية، أو بالرغم من مشاركتها نال تلك املشاركة 

من التحريف والتزييف ما نال.
وحتولت تلك اهلواجس لشبه حقائق ىف حقبة حكم اإلخوان، حيث تنأثرت األقاويل عن 
اجتاه لتفريطهم ىف حاليب وشالتني جنوبًا، وجزء من شبه جزيرة سيناء شاماًل. إال أن ثورة 30 
يونيو 2013 حالت دون امليض ىف هذا الســبيل. وكان منطقيًا عقب اإلطاحة بحكم اإلخوان 
وإلغاء دســتور2012، والرشوع ىف إعداد دستور جديد أن حيظر عىل الربملان أو غريه التنازل 
عن أي جزء من األرض، وأال ينفرد املجلس النيابى باملســاس بحقوق السيادة، دون إرشاك 

الشعب معه واحلصول عىل موافقته.

املادة   ،1956 املادة )143( من دستور   ،1930 املادة )46( من دستور   ،1923 املادة )46( من دستور   446
(125( من دستور 1964، املادة  )151( من دستور 1971. وجتدر املالحظة انه حينام عدل الدستور عام 
1980 وُأنشىء جملس الشورى تطلبت املادة  )4/195 ( اخذ رأي هذا املجلس ىف بعض املعاهدات منها 
تلك املاسة بحقوق السيادة. وبمقتىض تعديل 2007 حتول أخذ الرأي إىل رضورة موافقة جملس الشورى 

عىل املعاهدات املنوه عنها.
ومل خيتلف جوهر النص ىف دستور2012 طبقا ملا ورد ىف املادة )145( منه.   
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يف هذه األجواء صيغت املادة 151 من دستور 2014447، وهيمنا منها الفقرة الثانية والتي تطلبت 
دعوة الناخبني لإلستفتاء بالنسبة للمعاهدات املتعلقة بحقوق السيادة، بحيث ال يتم التصديق عليها 
إال بعد إعالن نتيجة اإلستفتاء باملوافقة، وجترنا السطور السابقة للحديث عن اإلتفاقية املعروفة ب 
»تريان وصنافري«، والتي بمقضاها ُنقلت تبعية اجلزيرتني للمملكة العربية السعودية، فقد عرضت 
االتفاقية عىل الربملان وأقرها ىف 14 يونيو 2017، وصادق عليها رئيس اجلمهورية ىف 24 يونيو من 
نفس العام، ونرشت باجلريدة الرسمية بتاريخ 17 اغسطس 2017، لتصبح من مكونات املنظومة 
الترشيعية ىف مرص448، فهل صادفت اإلجراءات السابقة صحيح الدستور؟ وبمعنى آخر هل كان 

جيوز ذلك دون موافقة الشعب ىف استفتاء عام؟

ن  املعاهدات  ويربم  اخلارجية،  عالقاهتا  ىف  الدولة  اجلمهورية  رئيس  يمثل  الدستور  من   151 للامدة  طبقًا   447
ويصدق عليها بعد موافقة جملس النواب، وتكون هلا قوة القانون بعد نرشها وفقًا ألحكام الدستور »وجيب 
دعوة الناخبني لالستفتاء عىل معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وال يتم التصديق عليها 

إال بعد إعالن نتجة اإلستفتاء باملوافقة.
ربام عَن التساؤل حول احتامل القضاء بعدم دستورية اإلتفاقية إذا عرض األمر عىل ساحة القضاء الدستوري   448
اطار  تندرج ىف  املعاهدات  أن  التساؤل ما يرتدد من  السبب ىف طرح هذا  وثبتت خمالفتها للدستور. ويرجع 
األعامل السياسية ) تقابل أعامل السيادة ىف القانون اإلداري ( والتي ال خيتص القضاء الدستوري بالنظر فيها.

واحلقيقة أن هذا التفسري موضع نظر، بل وحتفظ ، جلملة دواعى:  
- اجتهة الفقة، ومنذ وقت طويل، إىل اختصاص القاض الدستوري ببحث اتفاق املعاهدة مع أحكام الدستور.  
) راجع عىل سبيل املثال: عادل عمر رشيف - قضاء الدستورية - 1988 - ص 193، عوض املر - الرقابة   

القضائية عىل دستورية القوانني ىف مالحمها الرئيسية - 2003 - ص807 ).
-قبلت املحكمة الدستورية العليا الطعن عىل دستورية املعاهدات مقررة عدم صحة اطالق القول بأن مجيع   
اإلتفاقيات الدولية من األعامل السياسية ، إذ أن استبعاد العمل من الرقابة القضائية قوامه طبيعة العمل ذاته ال 
طربقة وإجراءات إصداره والتصديق عليه. )املحكمة الدستورية العليا - 6/19/-1993جمموعة األحكام 

- اجلزء 2/5 - ص 419 ).
- النظر للمعاهدات بشكل جممل عىل اعتبارها من األعامل السياسية، إن ُتقبل ىف الدساتري السابقة، ال يصح   
جماراته - بحال - ىف الدستور القائم،  لتقييده السلطة املختصة بمنعها من ابرام بعض املعاهدات، ورضورة 
الرجوع للشعب ىف معاهدات أخرى. وبدون رقابة دستورية لن جتد هذه القيود املستحدثة من حيميها ويدفع 
غائلة العدوان عنها، وتتحول تلك القيود - عىل أمهيتها - إىل جمرد شعارات جوفاء ال نفع منها أو فيها، وما 

هلذا تصاغ النصوص الدستورية.
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وبادىء ذى بدء نشــري إىل اســتبعادنا لفرض التنازل عن جزء من األرض449، لصلته  الوثقى 
بالقانون الدوىل، وهوما يتجاوز موضوع البحث وحدوده.

وبناءًا عليه سيقترص تناولنا عىل وجود مظاهر للسيادة املرصية عىل اجلزيرتني، مما كان يلزم معه، 
فضاًل عن موافقة الربملان، السعي للحصول عىل إجازة شعبية من خالل استفتاء عام، وباإلقتصار 
عىل أبرز مظاهر السيادة عىل اجلزيرتني املعلومة للكافة، وبخالف رفع العلم املرصي لعقود وعقود 

دون اعرتاض من أحد، نشري إىل:
إجالء قوات حفظ السالم الدولية من املنطقة عام 1967.  -

توقيع مرص اتفاقية السالم مع ارسائيل عام 1979 والتي تقيض بضامن مرص للمالحة ىف مضيق   -
تريان، ودخول املكان ضمن نطاق املنطقة )ج(، والتي ُيقيد فيها التواجد العسكري املرصي.

انشــاء حممية طبيعية ىف اجلزيرتني بقرار جملس الوزراء رقم 153 لسنة 1979، وتاكد هذا   -
الوضع بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 2035 باستمرار جزيريت تريان وصنافري كمحميتني 

طبيعيتني وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 ىف شأن املحميات الطبيعية. 
قرار نائــب رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لســنة 1986 بشــأن حتديد املناطق   -

كان موضوع التنازل عن االرض حماًل لنزاع امام حمكمة القضاء اإلداري والتي خلصت فيه إىل » بطالن توقيع ممثل   449
احلكومة املرصية عىل اتفاقية ترسيم احلدود البحرية بني مجهورية مرص العربية واململكة العربية السعودية املوقعة ىف 
ابريل سنة 2016 املتضمنه التنازل عن جزيرتى    = تريان وصنافري للمملكة العربية السعودية مع ما يرتتب عىل ذلك 

من آثار أخصها استمرار هاتني اجلزبرتني ضمن األقليم الربى املرصي وضمن حدود الدولة املرصية
)حمكمة القضاء اإلداري 21-/2016/6 -الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق. - غري منشور(.  

ومل ترتض اجلهة اإلدارية احلكم وقامت بالطعن عليه، إال أن دائرة فحص الطعون باملحكمة اإلدارية العليا   
قضت بإمجاع اآلراء برفض الطعن.

=  )املحكمة اإلدارية العليا ) الدائرة األوىل فحص طعون( - 2017/1/16 -الطعن رقم 74236 لسنة 62   
ق. عليا - غري منشور (. 

وجدير باإلشارة أن احلكومة استشكلت ىف األحكام الصادرة ضدها من القضاء اإلداري امام قايض  األموراملستعجلة   
باملحاكم العادية، وبالرغم من خمالفة هذا املسعى للامدة )190( من الدستور التي اوكلت ملجلس الدولة وحده نظر 
بوجود  للقول  ذريعة  ذلك  وكان  املقدمة.  االستشكاالت  قبل  املستجلة  األمور  قايض  فإن  أحكامه،  تنفيذ  منازعات 
تناقض ىف األحكام يربر اللجوء للمحكمة الدستورية العليا كقايض تنازع ، وهوما اقدمت عليه اإلدارة بالفعل والزال 
النزاع متدأوالً، أال ان رئيس املحكمة الدستورية العليا استخدم السلطة املقررة له ىف عجز املادة )32 ( من القانون48 
لسنة 1979 بشأن املحكمة الدستورية العليا وأمر ىف 2017/6/21 بوقف تنفيذ األحكام الصادرة ىف املوضوع سواء 

من القضاء اإلداري أو من  قايض األموراملستعجلة باملحاكم املدنية.
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االســترياتيجية ذات األمهية العســكرية والتي ال جيوز متلكها، وكان مــن بينها جزيريت تريان 
وصنافري450، فمظاهر الســيادة تعني ترصف الدولة كسلطة عليا، تفرض قوانينها ونظمها دون 
مراجعة من أحد، وما سبق يرتجم ذلك بكل دقة، وال يمكن التعويل عىل ما يرتدد من أن ما سبق 
وغريه يندرج ىف أعامل اإلدارة، التي ال متس سيادة اململكة العربية السعودية كاملكة للجزيرتني، 
فأعــامل اإلدارة تقف عند األعامل الروتينية اليوميــة كتقديم خدمة طبية أو تعليمية، وربام إقامة 
بعــض املرافق كتميهيد الطرق وتنظيم املرور عليهــا.. الخ، أما الدخول ىف مفاوضات مع دول 
أخــرى، ومنظامت دولية، وتطبيق اإللتزامات الناشــئة عن ذلك بإرادة مرص وحدها، هلو أظهر 

الترصفات املعربة عن وجود سيادة مرصية عىل اجلزيرتني، ال جمرد أعامل إدارة.
وعىل هذا النحو يتمخض الوقوف عند موافقة الربملان عىل اتفاقية ترســيم احلدود البحرية   
مع السعودية، دون إجراء استفتاء شعبي، عن تعديل للدستور باحلذف، بالغاء قيد االستفتاء 

العام ىف هذا الفرض، وهو ما يعود بنا القهقرى للوضع املنتقد ىف الدساتري السابقة.

كلمة ختامية:
 يمثل الربملان الشعب ىف سن القوانني امُلفعلة للنصوص الدستورية، بام حتتويه من ضامنات وما تشتمل 
عليه من حقوق وحريات، ومن غري املقبول أن يتمخض الوفاء هبذا اإلختصاص - أحيانًا - عن املساس 
بالدستور بمخالفة نصوصه الواضحة، أو باألحرى تعديله حذفًا وإضافة، ففضاًل عن تنايف ذلك والدور 
املقسوم للمؤسسة النيابية، إال أن مكمن خطورته يتمثل يف إجرائه بعيدًا عن طقوس التعديل كام رسمتها 
السلطة التأسيسية، فمن مرامي هذه الطقوس الدعوة ملناقشة التعديل من كافة طوائف الشعب ومؤسساته، 

وهو ما يستفاد من الفرتات الزمنية املقدره لكل حلقة متر هبا التعديالت الدستورية451.

نص البند )6/د( من الرشوط العامة امللقة بالقرار املشار إليه ىف املتن عىل أن »تعترب من املياة األقليمية وبعمق   450
20 كم من الساحل وكذا اجلزر الواقعة ىف هذه املساحة مناطق استرياتيجية يلزم تصديق القوات املسلحة عىل 

أي مطالب أو مرشوعات هبا «.
تستقى املواعيد املشار إليها من املادة 226 من الدستور، فاقرتاح التعديل جيب مناقشته خالل ثالثني يوما من   451

تسلمه. وىف حالة الرفض ال جيوز إعادة طلب تعديل املواد ذاهتا قبل حلول دور اإلنعقاد التايل.
وإذا وافق املجلس النيابى مبدئيًا عىل طلب التعديل، ُتناقش  املواد املطلوب تعديلها بعد ستني يومًا من املوافقة   
عىل طلب التعديل. وإذا اقرت التعديالت بأغلبية 3/2 أعضاء جملس النواب، عرض التعديل عىل الشعب 

الستفتائه عليه خالل ثالثني يومًا من تاريخ هذا اإلقرار.
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ولــذا جاز لنا أن نصف التعديل امُلجرى عىل النحو الســالف بأنــه )صامت(، وهو ما يفقده 
مرشوعيته من زاويا عدة ىف مقدمتها افتقاده للمشــاركة الشــعبية، وهى جوهر الديمقراطية التي 

صدر الدستور إلرسائها، وضامن استمرارها.
وال يفت ىف عضد التحليل الســالف أن ُيقال أن القوانني املخالفة للدستور يمكن طرحها عىل 
املحكمة الدســتورية العليا لتفصل يف أمرها، فمن ناحية، وبسبب طريقة إصدار هذه القوانني قد 
ال يلتفت إليها ىف حينها، ومن ناحية ثانية، عىل فرض أن تلك القوانني أخذت ســبيلها للمحكمة 
ال ضامن لرسعة حســم مصريها، ومن ناحية أخرية، ربام تفرز هذه النوعية من القوانني نتائج عىل 
أرض الواقع يصعب حموها، بام قد يفيض إىل القضاء بعدم دســتوريتها بأثر مبارش452، استثناء من 

رجعية األحكام بعدم الدستورية.
وهكذا ينتهي بنا األمر إىل أن تفرض املخالفة نفســها، لفرتة غري حمددة املدى، ىف حتدى ســافر 

للوثيقة الدستورية ونصوصها، وما هلذا أوجدت الربملانات، ونيط هبا إصدار الترشيعات. 

اتيحت هذه الرخصة للمحكمة بمقتىض التعديل الذي أصاب قانوهنا بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998  452
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املسألة الدستورية ذات األولوية

األستاذ الدكتور نفيس صالح املدانات/ األردن

إن املسألة الدستورية ذات األولوية توجد يف الفقرة الثانية من املادة )60( من الدستور األردين 
الصادر عام 1952 واملعدل بعام 2011 فام هو معنى ذلك؟ ذلك يعني 

احلق املعرتف به لكل شــخص والذي هو طرف يف دعوى أو قضية بأن يدفع بأن نصًا ترشيعيًا 
يعتدي عىل احلقوق واحلريات املعرتف هبا بالدســتور إذا كانت رشوط الدفع متوفرة، عندها يعود 
للقضاء اإلداري وحمكمة التمييز مراجعة املحكمة الدســتورية التــي إن وجدت الدفع حمقًا تقوم 

بإلغاء هذا النص الترشيعي.
وهكذا تنص فقرة )2( من م/60:

يف الدعــوى املنظورة أمام املحاكم جيوز ألي من أطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم دســتورية 
وعــىل املحكمة إن وجدت أن الدفع جديًا حتيله إىل املحكمة التي حيددها القانون لغايات البت يف 

أمر إحالته إىل املحكمة الدستورية.

وهناك اثني عرشة سؤااًل لإلجابة عليها حول الفقرة )2( م/60  من الدستور األردين:

ما هو املقصود بنص ترشيعي؟
إن املقصود به نصًا كان قد تبناه من كان بيده الســلطة الترشيعية وهذا بشكل أسايس نصًا   
صورت عليه الربملان )القانون الشــكيل، القانون املؤقت الذي صورت عليه الربملان( أما 
األنظمة املوضوعية مع القانون الربملاين يف املادة )59( فال جيوز أن تبقى هناك؛ ألنه مل يصوت 
عليها الربملان، فهي عمل الســلطة اإلدارية وكذلك القرارات الفردية، فرقابة توافقها مع 

الدستور تعود للقضاء اإلداري.

ما هو املقصود باحلقوق واحلريات املعرتف هبا بالدستور؟
إن احلقوق واحلريات املعرتف هبا يف الدستور والتي يضمنها هي تلك التي تظهر بالدستور   
وكذلك امليثاق الوطني األردين لعام 1989، والذي لغاية االن مل يتم تفعيله، وكان باألوىل 
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أن يعالج هذه املسألة تعديل عام 2011، بمقدمته تنص عىل النحو التايل »إن الشعب األردين 
يعلن بتعظيم متسكه بحقوق اإلنسان ومبادئ السيادة الوطنية كام تم تأكيدها بامليثاق الوطني 

األردين لعام 1989«.

ملاذا سميت هذه املسألة بذات األولوية؟
لقد سميت بذات األولوية أي أنه عندما يثار الدفع أمام املحكمة الدرجة األوىل أو أمام حمكمة   
اإلستئناف جيب أن يتم فحصها بدون تأخري كام أن وقت فحص املسألة ذات األولوية جيب أن 

يتجاوز اإلجراءات العادية بدون تأخري.

هل جيب توكيل حمامي لطرح املسألة ذات األولوية؟
إن قواعد العرض، من أجل طرح املســألة ذات األولوية، ختضع لقواعد التطبيق أمام القضاء   
الذي متت مراجعته بالدعوى، أمام القضاء حيث تم التقديم من خالل حمامي إلزامي، فاملسألة 

الدستورية ذات األولوية ال يمكن تقديمها إال من خالل حمامي.

وباملقابل، أمام القضاء الذي يســتطيع الشخص أن يضمن دفاعه بنفسه من دون حمامي، فإنه   
بإلمكان أن يطرح بنفسه املسألة الدستورية ذات األولوية.

انتباه: إن املســألة ذات األولوية جيب أن تكون دائــاًم هدفًا للكتابة متميزة أو معلله حتى أمام   
القضاء حيث تكون اإلجراءات شفهية.

متى يكون باإلمكان طرح املسألة الدستورية ذات األولوية؟
إن املســألة الدســتورية ذات األولوية باإلمكان طرحها أثناء كل دعوى أمام قضاء إما اداري   
أو قضــاء يتبع حمكمة التمييز. فباإلمكان طرحها إما أمام حمكمة الدرجة األوىل أو أمام حمكمة 

اإلستئناف، وحتى أمام حمكمة التمييز نفسها.

ما الرشوط التي بموجبها باإلمكان طرح املسألة الدستورية ذات األولوية؟
أمام كل درجة من درجات القضاء اإلداري أو أمام كل درجة من درجات القضاء املدين الذي يتبع    
حمكمة التمييز باإلمكان عرض املســألة الدســتورية ذات األولوية، ومع ذلك، يف األمور اجلزائية، 
فاملسألة باإلمكان عرضها قبل أو بعد تدخل قايض التحقيق بمناسبة استئناف أو العرض أمام التمييز.
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هل بإمكان الشخص مراجعة املحكمة الدستورية مبارشة؟  -

واجلواب هو كال، إن املسألة الدستورية ذات األولوية من الواجب طرحها أثناء دعوى، والقضاء   
الذي متت مراجعته يف الدعوى أو املسألة هو الذي يقوم بدون أي تأخري وجيري الفحص األويل.

والقضاء يقوم بفحص املسألة فيام إذا كانت مقبولة وأن املعايري املحددة بالقانون جمتمعة.  

فإذا كانت هذه املعايري موجودة، فإن القضاء الذي متت مراجعته يرسل املسألة الدستورية   
ذات األولوية 

إىل القضاء األعىل فاألعىل اىل أن تصل للمحكمة الدســتورية، بعد أن يقوم القضاء اإلداري   
األعىل أو حمكمة التمييز بفحص معمق هلا.

ما هي املعايري كي يصبح باإلمكان مراجعة املحكمة الدستورية؟
جيب أن يكون النص املطعون بعدم دســتوريته واجب التطبيق عىل موضوع الدعوى أو  أ. 

عىل اإلجراءات أو يشكل أساسًا للمالحقة اجلزائية.
أن ال تكون املحكمة الدستورية قد سبق وأعلنت أن هذا النص موافقًا للدستور. ب. 

أن يكون السؤال جديدًا وله الصفة اجلدية. ج. 
هذا ما يستشف من نصوص قانون املحكمة الدستورية األردنية رقم )15( لسنة 2012، املادة   

(11( الفقرات )ب، ج/1).

هل باإلمكان الطعن برفض املحكمة اإلحالة إىل املحكمة الدستورية؟
إن الرفض من قبل قضاء الدرجة األوىل أو حمكمة اإلســتئناف بإحالة املسألة الدستورية ذات   
األولوية ال يمكن اإلحتجاج عليه إال بمناســبة دعوى )استئناف أو متييز( يف مواجهة احلكم 

الصادر باألساس من قبل املحكمة التي متت مراجعتها )ج1).

كيف تسري اإلجراءات أمام املحكمة الدستورية؟
جيب عىل املحكمة الدستورية أن تفصل يف الطعن أي يف املسألة الدستورية ذات األولوية خالل   
مدة ال تتجاوز مائة وعرشون يومًا )م/10/ب(، واملادة )12( تتحدث عن تقديم املذكرات 

عن طريق حمام.
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أليس من األفضل أن يكون إرســال املذكرات عن طريق الربيد اإللكرتوين اختصارًا للوقت   
بموجب عنوان يقدم هبذه الطريقة أمام قايض األساس أو أمام أعىل درجة من القضاء اإلداري 

أو أمام حمكمة التمييز.

ما هي نتائج قرار املحكمة الدستورية؟
إذا أعلنت املحكمة الدســتورية بأن النص املطعون بعدم دستوريته هو متوافق مع الدستور،   
فإن هذا النص حيتفظ بمكانته يف النظام القانوين الداخيل، ويتوجب عىل القضاء تطببيقه إال إذا 
كان غري متوافقًا مع نص معاهدة دولية )حسب اجتهاد حمكمة التمييز األردنية(. أما إذا أعلنت 
املحكمة الدســتورية بأن النص خمالفًا للدستور، فإن ذلك يؤدي إىل إلغاءه وخيتفي النص من 

النظام القانوين األردين.

متى يدخل يف العمل قانون املحكمة الدستورية األردنية؟
حسب املادة )1( من قانون املحكمة الدســتورية رقم )15( لسنة 2012 يعمل هبذا القانون   

بعد مرور مائة وعرشون يومًا عىل نرشه يف اجلريدة الرسمية.

يف احلقيقة هنالك ثالثة رشوط تسمح حلقوق اإلنسان بالتمتع بنظام قانوين هي:  

األول: وهو ذو طبيعة سياســية، إذ أن تســجيل حقوق اإلنسان يف القانون الوضعي يتم   -
بوجــود دولة احلق، ودولة احلق هذه ال يمكنها أن تضمــن فعالية نظامها احلقوق إال إذا 
كان مواطنوها قد قرروا مصريهم بحرية تامة، وكان هنالك متييزًا بني الســلطة الترشيعية 

والسلطة التنفيذية.
الثاين: ذو طبيعة قانونية، وهو إعداد إطار قانوين حمدد ومضمون يسمح بتسجيل احلقوق   -
املعرتف هبا وضامهنا، وهذا اإلطار ينبع يف احلقيقة من وجود توازن بني الســلطة السياسية 

وحرية األشخاص.
الثالث: يتعلق بالضامنات الداخلية التي تعني أن يكون لدى أصحاب احلقوق واحلريات   -

الوسائل التي تكفل محايتها وتسمح يف الوقت نفسه بمعاقبة حاالت خرقها.
يف احلقيقة أن النص عىل احلقوق السياســية واإلقتصادية يف صلب الديتور الذي هو قمة   
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التسلســل اهلرمي للقواعد القانونية، يعني إعطاءها مكانة رفيعة، فالدســتور إذن وليس 
القانون هو الذي يضمن تقرير احلقوق األساسية يف القانون الوضعي وإثباهتا.

يف احلقيقة إن دستور اململكة اهلاشمية لعام 1952 بعد تعديل عام )2011( يقدم مثااًل جيدًا   
للنظام القانوين األردين، فقد أنشأ هيئة قضائية هي املحكمة الدستورية لرتاقب توافق القانون 
مع الدســتور، كام قد أعطي ألصحاب احلقوق واحلريات املضمونة بالدســتور الوسيلة التي 

تكفل محايتها، وتسمح بالوقت نفسه بمعاقبة حاالت خرقها.

ويف الســابق مل يكن هذا احلق موجودًا لإلنســان األردين، إذ أن حمكمتنا الدســتورية السابقة   
)املجلس العايل لتفسري الدستور( كانت صالحيته مقترصة عىل تفسري الدستور التي من خالهلا 

منع السلطتني الترشيعية والتنفيذية أن تعتدي إحدامها عىل اختصاص األخرى.

ُيضاف اىل ذلك كله أن اإلتصال العضوي بني املحاكم املدنية وحمكمة العدل العليا مع املجلس   
العايل لتفسري الدستور كان مقطوعًا.

ويف هذه األثناء ويف مبادرة رائعة من جانب القضاء )مشكورًا عليها( ستبقى األجيال تذكرها   
عىل مر األيام، أنربى للدفاع عن احلقوق واحلريات معتربًا هذه املسألة من النظام العام يثريها 
من تلقاء نفسه، ملا مل يكن املواطن األردين يملك حق الدفع بعدم دستوريتة نص قانوين يعتدي 

عىل حقوقه وحرياته املضمونة بالدستور.
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العالقة بني قواعد القانون الدويل وأحكام القانون الدستوري:
تبعية، سمو، أو تكامل؟453

مقالة منشورة يف جملة املجلس الدستوري، العدد 3./ اجلزائر.  453

 :قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدستوري العالقة بين
 تبعية، سمو، أو تكامل؟ 

خلفان كريم، أستاذ                                                                                                                                
 ،(أ)محاضر 

 (.3الجزائر)، السياسيةالمدرسة الوطنية العليا للعلوم 

صام الياس، أستاذ محاضر                                                                                                                
 ،(ب)

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

« Le droit international n’existerait pas s’il ne dominait pas le droit 
 national, si le droit national pouvait lui faire échec ». 
Charles DUPUIS, Règles générales du droit de la paix, R.C.A.D.I. 1932, T. 32. p. 87. 
 

 :مقدمة
المتنامي بمسألة حقوق اإلنسان التي نظرا إلى اتساع المجال المادي للقانون الدولي واالهتمام الدولي 

كانت قبل ذلك من المجاالت المحفوظة للدولة، أبرمت الدول العديد من االتفاقيات الدولية التشريعية التي 
، اعتبارا أن قواعد 1تنص جلها على ضرورة تعديل القوانين الداخلية وأقلمتها مع النصوص الدولية

 . 2تها بقواعد قانونية في األنظمة القانونية الوطنيةالقانون الدولي تحتاج دائما إلى تكمل

نتيجة لذلك أصبح سمو القانون الدولي وأولويته على القانون الداخلي أمرا ضروريا، بل مبدءا 
راسخا، ففي حالة التنازع بين أحكام معاهدة دولية وقواعد القانون الوطني، يتم تغليب األولى، وال يجوز 

 .3انون الداخلي من أجل التنصل من االلتزامات الدوليةألي دولة االحتجاج بالق
أما بالنسبة لمسألة العالقة بين القانون الدولي والدساتير الوطنية، فإنها لم تحظ إال باهتمام أقلية          

، باعتبار أن الفقه التقليدي كان يعتبر أن هذين الفرعين مستقلين بعضهما عن اآلخر استقالال 4من الفقهاء
اما، على أساس عدم خضوع القانون الدولي ألحكام الدساتير الوطنية، وكذلك عدم خضوع أحكام هذه 

 .5األخيرة لقواعد القانون الدولي

-Conflit traité وقد كان الفقه إلى زمن ليس بعيد يعتبر أن التنازع بين الدستور واالتفاقيات الدولية
Constitution) )عوبة تصور وجود قواعد دستورية تتعارض مع افتراض نظري ال غير، بسبب ص

غير أنه ونظرا لتنامي وتنوع نقاط االلتقاء والتقارب بين النظام القانون الدولي . 6قواعد القانون الدولي

                                                           
1- N. VALTICOS, Expansion du droit international et constitutions nationales, un cas significatif : le transfert de pouvoirs à 
des organisations internationales et la constitution belge, in, évolution constitutionnelle en Belgique et relations 
internationales, Hommage à Paul de Visscher, éd., A. Pedone, Paris, 1984. p. 10.                                     
2 - H. KELSEN, Théorie du droit international public, R.C.A.D.I., 1953, III, T. 83, p. 184.   

 .  9191من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  72أنظر المادة  -3
عالج هؤالء هذا الموضوع عموما بطريقة مستقلة ومتمّيزة عن موضوع عالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، وهذا ماا يادل  وقد -4

  .على تميز مسألة العالقة بين القانون الدولي والدساتير الوطنية
M. GHANTOUS, La valeur internationale de la Constitution à la lumière de la Résolution 1757 (2007) créant le tribunal 
spécial pour le Liban (TSL), J.D.I., n° 1, 2010, p. 36. 
5- K. F. NDJIMBA, L’internationalisation des Constitutions des Etats en crise Réflexions sur les rapports entre Droit 
international et Droit constitutionnel THÈSE de Doctorat, Université de Nancy,  soutenue le 26 février 2011, p. 7.  
6 - J. VERHOEVEN, Sources et principes du droit des gens et ordre juridique belge : Certitudes et vraisemblances, in 
évolution constitutionnelle et Belgique et relations internationales, Hommage à Paul de Visscher, Edition A. Pedone, Paris, 
1984, p. 40.  

بين  تفادي تعارض محتملبأن التعديالت الدستورية من أجل تجاوبها مع أحكام القانون الدولي تهدف فقط إلى  Eric DAVIDوفي نفس االتجاه يرى األستاذ 
 (. la sécurité juridique)النظامين لمجرد ضمان األمن القانوني ال غير 
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والنظام القانوني الدستوري تحول التنازع بين القانون الدولي والدساتير الوطنية من مسألة نظرية إلى 
 .   7موضوع كالسيكي

حول الموقف المالئم الذي ( Francis Delperée)هذا الوضع نتساءل على غرار األستاذ  أمام
هل يجب . 8يمكن أو يجب أن تتخذه الدساتير الوطنية إزاء النفوذ المتصاعد ألحكام القانون الدولي فيها

ها االنحناء أمام أو بالعكس هل يجب علي (أوال)عليها مقاومة القانون الدولي واالحتفاظ بالتالي بذاتيتها؟ 
أو أخيرا هل يجب على الدساتير الوطنية إعادة تنظيم عالقاتها  (ثانيا)قواعد القانون الدولي والوالء لها؟ 

 . (ثالثا)مع القانون الدولي بشكل يسمح بتحقيق التكامل والتعايش بين النظامين؟ 
 

 سمو القواعد الدستورية على قواعد القانون الدولي؟  : أوال
، وباعتبارها مصدر أصلي لكل 9القانون الدستوري مكانة سامية في هرم تدرج القواعد القانونيةيشغل 

قانون وضعي ال تسموا القواعد الدستورية على غيرها من النصوص القانونية الداخلية فحسب، بل تعلوا 
 . 10كذلك على قواعد القانون الدولي التي ترتبط بها الدولة

وها على قواعد القانون الوطني وقواعد القانون الدولي من سمو اإلرادة وتستمد أحكام الدستور سم
 .11الشعبية باعتبارها مصدر السيادة الوطنية

هكذا َمنحت غالبية الدساتير أحكام القانون الدولي قيمة قانونية أدنى من القواعد الدستورية 
((Valeur infra-constitutionnelle .قانونية مقارنة بالتشريعات غير أنها اختلفت في قيمتها ال

-Valeur supra) الداخلية العادية، إذ اعتبرت الكثير منها أن المعاهدات الدولية تسمو على القانون
législative)12 في حين ذهبت األقلية منها إلى منح المعاهدات الدولية قوة القانون ،(Force de 

loi)13       . 
                                                                                                                                                                                     
E. DAVID, La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de droit international, (2003, 
2007), R.B.D.I., 1-2, 2008, p. 207.  

7- A. MAHIOU, "Droit international et droit constitutionnel : de la non intervention à la bonne gouvernance", in Droit 
constitutionnel et mutations de la société internationale, R.C.A.I.D.C., XVIII sessions, 6-21 juillet 2001, vol. 11, p. 157.     

8- F. DELPEREE, "Ordre constitutionnel et ordre pénal international", in Droit constitutionnel et mutations de la société 
internationale, Op. Cit., p. 89.        
9- A. de ZAYAS, "Le droit constitutionnel et l'internationalisation des droits de l'homme", in Droit constitutionnel et 
mutations de la société internationale, Op. Cit., p. 308.     
10 - L. DUBOIS, L'arrêt Nicolo et l'intégration de la règle internationale et communautaire dans l'ordre juridique français, 
RFDA, 1989, p. 1006.      
11- Il s'agit pour le professeur Emmanuel DECAUX d'un "nationalisme juridique". E. DECAUX, Le régime du droit 
international en droit interne, R.I.D.C., 2, 2010, p. 472. B. MATHIEU, M. VERPEAUX, A propos de l'arrêt du Conseil d'Etat 
français du 30 octobre 1998, Sarran et autres : le pont de vue du constitutionnaliste, R.F.D.A., 1999, p. 15.  

 55، المادة (9121في دستور  973المادة )  9119نوفمبر  72من الدستور الجزائري الصادر في  937على غرار المادة  -12
من الدستور األلماني، المادة  75من دستور سوريا، المادة  92/5من الدستور الموريتاني، المادة  28ن الدستور الفرنسي، المادة م

 . الخ...من الدستور الكاميروني 55

ونظرا لكون "بشأن قانون االنتخابات، على أن  9121أوت  78صادر بتاريخ  قرار مبدأوقد أكد المجلس الدستوري الجزائري في 
من الدستور سلطة السمو على  973أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون الوطني وتكتسب بتطبيق المادة 

جبار عبد المجيد، تأمالت حول قرار المجلس ، أنظر، ..."القوانين وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية
الدستوري األول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، 

  =أنظر،            . اأما تدخل القاضي الجزائري في المجال االتفاقي الدولي فانه ال يزال محتشما وبطيئ. 993. ، ص9/9119
=N. KANOUN et T. TALEB, De la place des traités internationaux dans l'ordonnancement juridique  national en Algérie, 
Revue Mouhamat, 3/2006, p. 30 et ss.   

من  951من دستور الكويت، المادة  28من دستور قطر، المادة  92من الدستور المصري، المادة  989على غرار المادة  -13
أي إشارة  لم يتضمن 9193دستور شكلي جزائري صادر في عام  تجدر اإلشارة إلى أن أول(... ملغى) 9129دستور الجزائر لعام 

 إلى القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، أنظر في هذا الموضوع، 
N. KANOUN et T. TALEB, De la place des traités internationaux dans l'ordonnancement juridique national en Algérie, Op. 
Cit., p. 8.  
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ضائي الوطني على سمو المعاهدات الدولية على القانون من هنا أيضا استقر كل من االجتهاد الق
، دون القواعد الدستورية التي تسموا على القانون الدولي بشكل عام وعلى القانون الجماعي 14الداخلي

(Droit communautaire )وهذا ما سار عليه القضاء الدستوري الفرنسي في عدة . 15بشكل خاص
 .  16على القانون الدولي مناسبات على سمو القواعد الدستورية

وعلى هذا األساس، فان امتداد القانون الدولي إلى تنظيم مجاالت كانت تدخل ضمن االختصاص         
الداخلي الحصري للدولة ال يؤثر في القيمة القانونية للدستور الذي يحتفظ بمكانة الصدارة في هرم تدرج 

النص األساسي الذي يتكفل بتحديد القيمة القانونية التي يعتبر الدستور . القوانين، ويرجع ذلك إلى سببين
، ال يمكن أن تندرج القواعد الدولية التي يترتب عليها (9)تمنحها الدولة ذاتها ألحكام القانون الدولي 

 (.7)المساس بسيادة ومؤسسات الدولة ضمن النظام القانوني الداخلي 
 : القيمة الدولية للقواعد الدستورية -9

تتمتع القواعد الدستورية في منظور القانون الدولي بقيمة قانونية دولية متميزة عن غيرها من قواعد  
من جهة أولى يحدد دستور كل دولة طريقة إدراج النصوص الدولية االتفاقية في . القانون الداخلي العادية

إذ أن القانون الدولي ال يندرج النظام القانوني الداخلي والدرجة التي تحتلها في هرم تدرج القوانين، 
ومن جهة ثانية يشكل عدم . 17ضمن النظام القانوني الداخلي إال بموجب أحكام الدستور وفي إطاره

 .احترام القواعد الدستورية السبب الوحيد الذي يرتب إبطال المعاهدات الدولية
لة في عالقاتها الدولية، بل أن كل عمال بمبدأ قانوني مستقر، ال يهتم القانون الدولي بتحديد ممثلي الدو 

 Jusما يهتم به هو وجود سلطة تتمتع بصالحية التعبير عن مواقف الدولة وااللتزام باسمها ولحسابها 
representationis omnimodae))18 . ومع ذلك وضعت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بموجب

، 19(Présomption générale)لدولية قرينة عامة في مجال إبرام المعاهدات ا 2/7نص المادة 
                                                           
14- Cour de Cassation française : Société des Cafés Jaques Vabre, arrêt 24 mai 1975, Glaeser, arrêt du 30 juin 1976, Barbie, 
arrêt du 3 juin 1998, Mademoiselle Fraisse, arrêt du 2 juin 2000 "La suprématie conférée aux engagements internationaux ne 
s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeurs constitutionnelle". Dans la même sens, Conseil d'Etat 
français : Nicolo, arrêt du 20 octobre 1989, Confédération nationale des associations familiales catholiques, arrêt du 21 
décembre 1990, Gardedieu, arrêt du 8 février 2007. 

كما أكد مجلس الدولة الفرنسي على سمو مبدأ أساسي معترف به في إطار القانون الداخلي على اتفاقية دولية لتسليم األشخاص، وذلك 
كماا اساتبعد تطبياق أحكاام كال مان العهاد الادولي  (.(19CE, 3 juillet 1996, M. Koné, n° 1692, cons. 5فاي القارار 

بموجاب )مان الدساتور  29للحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان علاى الارغم مان تعارضاها ماع أحكاام الماادة 
أخار  متعلقاة بحاق بدورها عن قواعاد دساتورية ( dérogatoire)، التي تخرج (9112جويلية  78القانون الدستوري المؤرخ في 

    على األحكام ذات الطبيعة الدستورية، وذلك في لقارار االنتخاب، مؤكدا على أن سمو التعهدات الدولية ال يطبق في النظام الداخلي
(CE, 30 octobre 1998, M. Sarran, Levacher et autres, n° 200286 et 200287 .)  

15- E. DECAUX, Le régime du droit international en droit interne, Op. Cit., p. 504.  

وفي ذات االتجاه أكد مجلس الدولة على أن مبدأ سمو القانون الجماعي في النظام القانوني الداخلي ال يؤدي إلى إنكار سمو 
 CE, 3 décembre 2001, Syndicat national des industries)الدسااتور، وذلااك فااي القاارار 

pharmaceutiques, n° 226514. .) 
أكد المجلس الدستوري الفرنسي على أن إدراج االلتزامات الدولية في النظام القانوني الداخلي ال يؤدي إلاى االعتاراف  -16

 ، وأكدت محكمة(9125ديسمبر  38قرار )بطبيعتها الدستورية، معبرا بذلك عن اتجاهه نحو تجاهل أحكام القانون الدولي 
اكتااوبر  9المااؤرخ فااي  39علااى ذات االتجاااه، وذلااك فااي القاارار رقاام ( حاليااا المحكمااة الدسااتورية)التحكاايم فااي بلجيكااا 

9119.=                                                                                               
=Cité in, E. DAVID, La pratique du pouvoir exécutif …Op. Cit., p. 207.  
17- E. DECAUX, Le régime du droit international en droit interne, Op. Cit., p. 478. Conseil Constitutionnel 
français, décision du 19 novembre 2004, § 10.   
18- H. TOURARD, La qualité du chef d’Etat, in S. F. D. I., Colloque de Clermont-Ferrand, « Le chef d’Etat et le droit 
international », du 7 au 9 Juin 2001, A.Pedone, Paris, 2002, p.135. 
19- C.I.J, frontières terrestres et maritimes (Cameroun c. Nigéria), arrêt du 10 octobre 2002, § 268.    
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تتمثل في اعتبار بعض األشخاص بحكم وظائفهم ممثلين لدولهم دون حاجة إلى إبراز وثائق التفويض 
غير أنه ال يمكن تطبيق هذه القرينة إال بالرجوع إلى القواعد الدستورية التي تحدد في كل دولة . 20الكامل

 .وليةاألشخاص الذين يضطلعون بوظائف تمثيلية د
ليس للدولة أن "من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه  59/9على هذا األساس، أكدت المادة 

تحتج بأن التعبير عن رضاها االلتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق 
بينة وتعلقت بقاعدة المخالفة  إال إذا كانتباالختصاص بعقد المعاهدات كسبب إلبطال هذا الرضا 

 ".أساسية من قواعد القانون الداخلي
عمال بهذا النص، يجوز للدولة أن تتمسك بإبطال المعاهدة الدولية، وذلك في حالة استثنائية تتمثل في 
وجود خرق جوهري لقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي المتعلقة باختصاص إبرام المعاهدات 

 . 21الدولية
، القواعد الدستورية التي تسهر على "قاعدة جوهرية من قواعد القانون الداخلي"بارة والمقصود بع

من هذا المنطلق . تحديد األشخاص الذين يضطلعون بمهام تمثيلية دولية ورسم نطاق وظائفهم وحدودها
د القانونية يحتفظ قانون المعاهدات الدولية للقواعد الدستورية بمكانة قانونية متميزة عن غيرها من القواع

العادية، بما أن عدم احترام األحكام الدستورية ذات الصلة بقواعد اختصاص إبرام المعاهدات الدولية 
 .22يشكل الحالة الوحيدة التي يفرض فيها القانون الداخلي سمو قواعده على أحكام القانون الدولي

د الدستورية، إذ يمكن أن يؤدي وقد أكد القضاء الدولي في عدة مناسبات على الصفة الدولية للقواع 
 .23اإلخالل بالقواعد الداخلية الجوهرية المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية إلى إبطالها

كما يمكن أن يؤدي تقرير عدم دستورية أحكام المعاهدات واالتفاقات الدولية، أي تعارضها مع  
ا يدل مبدئيا على أن الدستور يتمتع القواعد الدستورية الموضوعية، إلى عدم التصديق عليها، وهذا م

 .بقيمة قانونية أسمى من قواعد القانون الدولي
من الدستور الجزائري أن المجلس الدستوري يفصل في دستورية  995وفي هذا السياق نصت المادة 

 .24المعاهدات الدولية، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية
من ذات الدستور فصلت فقط في الحالة التي يتم فيها إخطار المجلس  992المادة غير أن نص 

، فإذا (الرقابة السابقة)الدستوري من أجل النظر في مد  دستورية المعاهدة الدولية قبل التصديق عليها 
ما  لكن. ارتأ  المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فال يتم التصديق عليها

مصير االتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، إذا ما قرر المجلس الدستوري بعد ذلك عدم 
 دستوريتها؟ 

على تنظيم هذه الحالة، يمكن  992أمام غياب ممارسة في هذا المجال وعزوف أحكام المادة 
االتفاقيات الدولية  من ذات الدستور وتطبيقها عن طريق القياس على 991االستنجاد بنص المادة 

                                                           
من اتفاقية فيينا لقانون  2/7وهذا ما أكدته أيضا المادة . على غرار رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، وزراء الخارجية -20

         .لم تدخل بعد حيز التنفيذ. 9129مارس  79المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية المبرمة بتاريخ 
        =                                                                                     

=M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, R.C.A.D.I., T. 310, 2004, pp. 69. 72.   
21- J. HOSTERT, Droit international et droit interne dans la Convention de Vienne sue le droit des traités, A.F.D.I., 1969, p. 
108.  
22- M. GHANTOUS, La valeur internationale de la Constitution…, Op. Cit., p. 49.  

في قضية الحدود البحرية بين غينيا بيساو والسنغال، وبعد أن  9121جويلية  39وهذا بداية من الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ  -23
فوتت محكمة العدل الدولية على نفسها فرصة الفصل في مسألة بطالن المعاهدة بسبب عدم احترام قواعد جوهرية داخلية، في قضية 

على أن  7887اكتوبر  98، أكدت المحكمة في قرارها المؤرخ في (9115جويلية  9قرار )بحرين الحدود البحرية بين قطر وال
 ". القواعد المرتبطة بسلطة التوقيع على المعاهدات باسم الدولة هي قواعد دستورية ذات أهمية جوهرية"

 C.I.J, frontières terrestres et maritimes (Cameroun c. Nigéria), arrêt du 10 octobre 2002, § 265.   
 . المعدل والمتمم 9119نوفمبر  72من دستور  995أنظر نص المادة  - 24
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، مما يعني بان االتفاقية الدولية المصادق عليها تصبح عديمة األثر 25(الرقابة الالحقة)المصادق عليها 
 . في النظام القانوني الداخلي، متى قرر المجلس الدستوري عدم دستوريتها

القانون الدستوري  تأويل هذا الحل األخير على أنه دليل على سمو قواعد يمكن من الناحية النظرية
على أحكام المعاهدات الدولية، بما أنه يجّرُد المعاهدة الدولية غير الدستورية من قيمتها القانونية في 

غير أنه يؤدي إلى آثار قانونية خطيرة على استقرار المعامالت على المستو  . النظام القانوني الداخلي
م قانونية دولية سبق وأن التزمت بها، وذلك على أساس الدولي، ألنه يسمح بتراجع الدولة عن تنفيذ أحكا

عدم دستوريتها، وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن النية في تنفيذ االلتزامات الدولية، وعدم قدرتها التمسك 
 .              بأحكام قانونها الداخلي كذريعة من أجل التنصل من هذا االلتزام

ية المؤسس الجزائري إلى تكريس سمو الدستور على بناء على ما سبق يمكن استخالص اتجاه ن
النصوص الدولية االتفاقية، إذ يستبعد مبدئيا إمكانية دخول قواعد القانون الدولي غير الدستورية في 
النظام القانوني الداخلي، وذلك عن طريق توقيف مسار التصديق عليها أصال، أو تجريدها من أثرها 

غير أن المؤسس الجزائري لم يضع اآلليات العملية المالئمة لضمان هذا . القانوني في الحالة العكسية
السمو، ويرجع ذلك إلى أن رقابة دستورية المعاهدات الدولية ليست وجوبيه بل اختيارية، كما أن 
صالحية إخطار المجلس الدستوري محدودة في يد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني 

هذه . ضافة  أن المجلس الدستوري الجزائري ال يملك سلطة اإلخطار الذاتيورئيس مجلس األمة، إ
 .  العوامل تترك مجاال واسعا الحتمال اندراج معاهدة دولية غير دستورية ضمن النظام القانوني الجزائري

غياار أن الموقااف الااذي اتخااذه مجلااس األماان إزاء إنشاااء المحكمااة الجنائيااة الخاصااة فااي لبنااان، يؤكااد 
علااى ساامو قواعااد القااانون الاادولي علااى القواعااد الدسااتورية التااي تحاادد أجهاازة تمثياال الدولااة فااي  بااالعكس

أمام االستحالة الدستورية التي اعترضت عملية المصادقة على االتفاقية الثنائية المبرمة . عالقاتها الدولية
، تارك مجلاس األمان 26وطنيبين األمم المتحدة والحكومة اللبنانية ودخولها حيز التنفياذ علاى المساتو  الا

وجود المحكمة عن طرياق إعماال الصاالحيات التاي يخولاه إيااه " فرض"إلى  المسار االتفاقي جنبا، ولجأ
، متجاااهال الخااالف الدسااتوري الااذي ظهاار بااين الااوزير األول 27الفصاال السااابع ماان ميثاااق األماام المتحاادة

البحث كذلك في مد  صاحة رضاا الدولاة  ورئيس الدولة حول صالحية االلتزام دوليا باسم الدولة، ودون
 .28اللبنانية حول إنشاء المحكمة

 : عدم جواز تدخل القانون الدولي في تنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة -7
يتمتاااع القاااانون الدساااتوري فاااي منظاااور كالسااايكي بخصوصاااية االساااتقاللية الدساااتورية المعيارياااة 

(Autonomie constitutionnelle normative).  ويعني هذا المبدأ أن لكل دولة حرية  تامة فاي

                                                           
رقابة )تنظم هذه المادة حالة صدور قرار عن المجلس الدستوري يتعلق بعدم دستورية نص تشريع أو تنظيمي ساري المفعول  -25

 (. الحقة
 .   7889مارس  71المؤرخة في  9995اللبنانية عمال بالئحة مجلس األمن بين األمم المتحدة والحكومة  7882فيفري  9اتفاق  -26
  (.7882ماي  38) 9252قرار مجلس األمن رقم  -27

 .ف)تعترض إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية  عقبات حقيقيةوقد اعترف مجلس األمن ذاته في هذا القرار بوجود  -28
 ، أنظر لمزيد من التفصيل،   (98

M. GHANTOUS, La valeur internationale de la Constitution…, Op. Cit., pp. 45. 46. & p. 72. Voir également, Y. DAUDET, 

L'attentat terroriste contre Rafik Hariri et la création du tribunal spécial pour le Liban, in Le procès international, Liber 

amicorum Jean Pierre-Cot, Bruylant Bruxelles, 2009, pp. 62. 63. A. LELARGE, Le tribunal spécial pour le Liban, A.F.D.I., 

2007, p. 402.   
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وبالمقابل ال يهتم القانون الدولي بالتنظيم اإلداري والسياسي . اختيار قواعدها األساسية وتنظيمها السياسي
ويترتاب علاى ذاتياة القاانون الدساتوري واساتقالليته سامو قواعاده علاى غيرهاا مان . 29الداخلي في الدولة

ال يمكاان أن يمتااد توغاال قواعااد القااانون الاادولي فااي النظااام  عمااال بهااذا المباادأ. 30قواعااد القااانون الوضااعي
 .31القانوني الداخلي إلى درجة تعديل تنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة

ديساامبر  9وفااي هااذا االتجاااه مااثال ذهااب  المجلااس الدسااتوري االيفااواري فااي قااراره الصااادر بتاااريخ 
، إلااى التأكيااد علااى ساامو القواعااد 33رية قاارار مجلااس األماان ، بمناساابة النظاار فااي مااد  دسااتو788932

الدستورية على قرار مجلس األمن في إطار الفصل السابع، وذلك بسبب احتوائاه علاى أحكاام تهادف إلاى 
، والمساااس (رئاايس الدولااة والااوزير األول)تعااديل توزيااع الصااالحيات الدسااتورية بااين مؤسسااات الدولااة 

 . ئم في الدولةبالتنظيم والنظام السياسي القا

 سمو القانون الدولي على القواعد الدستورية؟ : ثانيا

، Corpus conventionnel international34))أفرز النمو السريع للكتلة االتفاقية الدولية 
، ويتمثال في ظاهرة اندماج 35عاملين أساسيين ساهما بقوة في ظهور قواعد قانونية دولية فوق دستورية

 (. 7)الدساتير الوطنية  ، وتدويل(9)الدول 
نتيجة لذلك أصبحت المكانة السامية التي كانت تشغلها القواعد الدستورية في هرم تدرج النصوص 

 . 36القانونية الوضعية مهددة بالتراجع

 (:    L'intégration des Etats)  ظاهرة اندماج الدول في هيئات فوق وطنية -1

وتسربها إلى النظام القانوني ( Supra nationales)كان لظهور قواعد قانونية فوق وطنية 
، تأثيرا بالغ األهمية في تراجع الدرجة المعيارية التي كان يشغلها الدستور في هرم تدرج 37الداخلي
 . 38القوانين

 Règles)39وبذلك ظهرت إلى الوجود مجموعة من القواعد القانونية الوضعية فوق دستورية 
Supra constitutionnelles) ،إذ 40تسموا على القواعد الدستورية وتفرض نفسها على المؤسس ،

                                                           
29- M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, Op. Cit., p. 86.   

30- B. SADOK, "Les effets des mutations de la société internationale sur le droit constitutionnel", in Droit constitutionnel et 
mutations de la société internationale, Op. Cit., p. 50.     

على أن القواعد  9129ديسمبر  38المؤرخ في  29-29وفي المعنى أكد المجلس الدستوري الفرنسي في القرار رقم  -31
نافى مع احترام السيادة الوطنية، أو تلك التي تتضمن مساسا بسلطات واختصاصات المؤسسات الدستورية الجماعية التي تت

 . غير مقبولة في النظام القانوني الداخلي
32- Décision n° 019/CC/SG du 6 décembre 2006. Cité in L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la justice Constitutionnelle 
africaine, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 297. 311. 

 . 7889نوفمبر  9المؤرخ في  9279قرار مجلس األمن رقم  -33
34- P. PACTET, La désacralisation progressive de la Constitution de 1958, in Mélanges Pierre AVRIL "La République", 
Montchrestien, 2001, p. 392.  
35- X. PRELOT, La Cour de cassation, la Constitution et les traités- A propos de l'arrêt de l'Assemblé plénière du 2 juin 
2000, R.D.P., 2002, p. 1047.    
36- S. LAGHMANI, Suprématie de la Constitution et transfert de Souveraineté, in "Constitutions et droit international", 
R.C.A.I.D.C., Tunis, 2000, pp. 79. 126.   
37- A. MANESSIS, La Constitution au seuil du XXI siècle, in Droit et justice, René-jean DUPUY (dir.), Mélanges en 
l'honneur de Nicolas Valticos, A. Pedone, Paris, 1999, pp. 676. 680.    
38- L. FAVOREU, Souveraineté et supra constitutionnalité, pouvoirs-débats, Pouvoirs, 67/1993, p. 75.    

تجدر اإلشارة أن القانون الدولي ال يعد المصدر الوحيد للقواعد فوق الدستورية، بل هناك أوضاع تكون فيها قواعد داخلية فوق  -39
، كما هو الشأن بالنسبة للدول (Fonction organisationnelle)دستورية، وذلك عندما يحتفظ للدستور سو  بوظيفة تنظيمية 
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رغم األهمية الموضوعية الجوهرية للقواعد الدستورية ومكانتها الشكلية المتميزة، إال أنها تنحني أمام 
 .   41قواعد أقو  قيمة قانونية

واعد الدستورية وقد سبق لمحكمة العدل الدولية الدائمة أن أكدت على هذا الموقف، برفضها منح الق
هكذا ال يمكن في نظر . قيمة قانونية دولية، مؤكدة على سمو القانون الدولي على الدساتير الوطنية

المحكمة ألي دولة التمسك، اتجاه دولة أخر ، بأحكام دستور هذه األخيرة أو أحكام دستورها من أجل 
         الدولية السارية  التهرب من االلتزامات التي يفرضها القانون الدولي واالتفاقيات

كما سارت بعض الجهات القضائية الوطنية ضمن نفس االتجاه، مؤكدة على سمو القانون . 42المفعول 
 . 43الدولي على الدساتير الوطنية

وقد اتضحت معالم هذا االتجاه أكثر بعد الحرب العالمية الثانية، بظهور القانون الجماعي القائم على 
إذ بينما يرتكز القانون . ، خاصة فيما يتعلق بمفهوم السيادة44القانون الدوليأسس مختلفة عن أسس 

الدولي على احترام مبدأ سيادة الدول والمساواة فيما بينها، يقوم القانون الجماعي على تنازل الدول عن 
 .     45بعض مظاهر السيادة لصالح هيئات مشتركة فوق وطنية تتمتع بسلطات قيادية واسعة

                                                                                                                                                                                     
سالمية مصدرا أساسيا للتشريع، كذلك الشأن بالنسبة للدول االشتراكية التي كانت تعتبر الدستور بمثابة التي تكون فيها الشريعة اإل

نوفمبر  77من دستور الجزائر الصادر في  9مثال بالرجوع إلى المادة )وسيلة لتكريس وتطبيق مبادئ اإليديولوجية الشيوعية 
، وأكثر من ذلك ير  الفقه األلماني بأنه هناك (9129جون  72لصادر في يفهم بأنه نص تطبيقي ألحكام الميثاق الوطني ا 9129

تدرج في القواعد الدستورية ذاتها، بحيث نجد قواعد جوهرية ال يجوز أن يطالها أي تعديل دستوري، وبذلك فهي أسمى من قواعد 
           أخر  يمكن تعديلها، أنظر،

T. DEBARD, Dictionnaire de droit Constitutionnel, Ellipses, 2002, pp. 306. 307.   
40- J. P. CAMBY, "Supra constitutionnalité : la fin d'un mythe", R.D.P., 3/2003, p. 671. 

على أن   Léon Duguit ترجع فكرة وجود قواعد قانونية أسمى من الدستور أساسا إلى مبادئ القانون الطبيعي، إذ أكد األستاذ -41
أسمى من الدستور الفرنسي، ويلزم كل من المؤسس الدستوري والمشرع العادي، ألن  9221إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لعام 

 .لم يخلق هذه المبادئ الطبيعية السامية، بل قام فقط بكشفها واإلعالن عنها 9221إعالن 
L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, pp. 603. 604.                                                                          
42- C.P.J.I., Traitement des nationaux polonais à Dantzig, Avis consultatif du 4 février 1932, Série A/B, n° 44, "Un Etat ne 
peut vis-à-vis d'un autre Etat, se prévaloir des dispositions constitutionnelles de ce dernier, mais seulement du droit 
international et des engagements internationaux valablement contractés (…) et, inversement, un Etat ne saurait invoquer vis-
à-vis d'un autre Etat sa propre Constitution pour se soustraire aux autres obligations que lui imposent le droit international ou 
les traités en vigueur". 

بين الواليات المتحدة األمريكية وكولومبيا أن أكد على أن االتفاقية  9225جويلية  79قبل ذلك سبق للقضاء التحكيمي الصادر في 
 .الدولية أسمى من الدستور

Cité in, S. LAGHMANI, Suprématie de la Constitution et transfert de Souveraineté in "Constitutions et droit 
international", Op. Cit., p. 80.     

 75قرار )، وقرار القسم اإلداري لمجلس الدولة البلجيكي (9119فيفري  97قرار )من ذلك قرار محكمة النقض البلجيكية  -43
 (. 9119 نوفمبر

Cité in, E. DAVID, La pratique du pouvoir exécutif …Op. Cit., p. 207.   
44- Décision du Conseil Constitutionnel français, 19 novembre 2004, "…le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre 
juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international". § 11. (Nous 
soulignons).  
45- A. PELLET, Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire, R.C.A.D.I., vol. 2, 1994, p. 193.  



حوارات قانونية

404

هور هذا الفرع إلى تطور ظاهرة اندماج الدول وانطوائها تحت مظلة هيئة فوق الوطنية ويرجع ظ
مارس  75ذات صالحيات واسعة، خاصة بإنشاء المجموعة األوربية بموجب معاهدة روما المبرمة في 

، وما ترتب عنها من تنازل (9117فيفري  2االتحاد األوربي منذ اتفاقية ماستريش الموقعة في ) 9152
لدول عن بعض االختصاصات التي كانت قبل ذلك من صميم االختصاص الخالص للسلطات الوطنية ا

 .46(Institutions communautaires) وتحويلها إلى المؤسسات األوربية الجماعية     
على هذا األساس، خرج قانون المعاهدات التقليدي من نطاق امتداده الطبيعي إلى القواعد القانونية 

وعلى هذا . 47وأصبح يمس ميادين كانت تعتبر من صميم االختصاص المحفوظ في الدولة .العادية
، إذ وجدت العديد من 48األساس، يشغل بذلك القانون الجماعي مكانة متميزة في النظام القانوني الداخلي

الدول نفسها أمام إلزامية إجراء تعديالت دستورية جزئية من أجل تسهيل عملية تفويض صالحيات 
، وتحقيق التجانس بين المبادئ الدستورية الوطنية 49السلطات الوطنية إلى الهيئات ما فوق الوطنية

 .50وقواعد القانون الدولي
نّصت بعض الدساتير في هذا الشأن أن استخالص عدم دستورية معاهدة دولية، ال يؤدي فقط إلى 

ديل دستوري من أجل أقلمة القواعد استبعاد المصادقة عليها، بل يمكن أن يكون ذلك سببا إلجراء تع
  .                    51الدستورية مع بنود االتفاقية الدولية

كما أكد المجلس الدستوري الفرنسي في هذا االتجاه أن المعاهدة المتضمنة الدستور األوربي تتضمن 
ادة الوطنية، أحكاما تتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية ومع الشروط الضرورية لممارسة السي

وبالنتيجة فان المصادقة عليها تتطلب بالضرورة تعديل أحكام الدستور الفرنسي لكي تصبح المعاهدة 
 . 52جزءا من النظام القانوني الداخلي

 (: nationales) L'internationalisation des Constitutions تدويل الدساتير الوطنية -2
. الذي يفرضه القانون الدولي على القواعد الدستورية يدل تدويل الدساتير الوطنية على الضغط

أوال تسرب القانون الدولي في القانون الدستوري، نتيجة التساع األحكام : ويشتمل بذلك على معنيين
، وثانيا النفوذ المتصاعد ألحكام القانون 53الدستورية التي تهتم بتنظيم عالقة الدولة بقواعد القانون الدولي

                                                           
46- A. MANESSIS, La Constitution au seuil du XXI siècle, Op. Cit., pp. 678. 680.  
47 - S. GOUIA, La problématique de la supra constitutionnalité, in Rafaa BEN ACHOUR, (dir.), "Le droit constitutionnel 
normatif développements récents", Bruylant Bruxelles, 2009, p. 93.    
48- La place du droit international et du droit communautaire l’ordre juridique interne, in http://www.conseil-etat.fr (Dossiers 
thématiques).  

 – 12، القرار 9117افريل  1المؤرخ في  382DC-17القرار )، إذ عمال بقراري المجلس الدستوري كما هو الشأن في فرنسا -49
315 DC  بخصوص المصادقة على اتفاقيتي ( 9112ديسمبر  39المؤرخ في Maastricht    وAmsterdam  تدخل المؤسس

 5االتحاد األوربي بعد صدور القانون الدستوري المؤرخ في )تحت عنوان الجماعات األوربية واالتحاد األوربي  XVبإضافة الفصل 
 (. 7882ي فيفر

50 - P. De VISSCHER, Les tendances internationales des constitutions modernes, R.C.A.D.I., 1952-I, vol. 80, pp. 511.572. 
. من الدستور المغربي 39/3من الدستور الموريتاني، المادة  21من الدستور الفرنسي، المادة  55كما هو الشأن بالنسبة للمادة  -51

من الدستور على أن  7المؤسس التونسي عن تمسكه بمشروع االندماج في إطار المغرب العربي، إذ نصت المادة  كما عبر
المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على االستفتاء الشعبي 

لإلشارة، فان الدستور . 27/7جوبا على المجلس الدستوري عمال بنص المادة بعد أن يوافق عليها مجلس النواب، كما تعرض و
أنه إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها والدستور، ال يؤذن بالمصادقة  998قد نص في المادة  9129الجزائري لعام 

يئة تتولى رقابة الدستورية، وبالتالي نتساءل عن من مع أن هذا الدستور لم يتضمن النص على إنشاء ه. عليها إال بعد تعديل الدستور
يتولى تقرير وجود التناقض بين أحكام المعاهدة والدستور؟ ربما يتولى ذلك المجلس الشعبي الوطني باعتبار ه يشارك في عملية 

 (.    من ذات الدستور 952المادة )المصادقة على المعاهدة الدولية التي تعدل محتو  القانون 
52- Décision du Conseil constitutionnel français, 2004-505DC, 19 novembre 2004. Cons. n° 6, 7, et 24.  

تهتم الدساتير بشكل عام بتحديد السلطات التي تتمتع بصاالحية تمثيال الدولاة وااللتازام باسامها ولحساابها علاى الصاعيد الادولي،  - 53

     .لدولي في النظام القانوني الداخلي، وكذلك قيمتها القانونية ضمن هرم تدرج القوانينوإجراءات وشروط إدراج قواعد القانون ا
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، على نحو يزيل التمييز التقليدي الجامد بين القانون 54ضمون المعياري للقانون الدستوريالدولي في الم
 .         55الدولي والقانون الداخلي

وقد تبلورت فكرة تدويل الدساتير الوطنية أكثر بمناسبة التوقيع على اتفاقية روما المتضمنة النظام 
المحكمة ليست هيئة قضائية فوق وطنية، إال أن طبيعة فرغم أن هذه . األساسي للمحكمة الجزائية الدولية

بعض أحكامها فتحت المجال أمام جدال فقهي ودستوري حول ضرورة إجراء تعديالت دستورية من أجل 
 .56إزالة التعارض بين القواعد الدستورية وأحكام النظام األساسي للمحكمة

، إلى أن 911157جانفي  77ريخ وقد انتهى المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتا
المصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجزائية الدولية يستوجب تعديال دستوريا مسبقا بغرض إزالة 
بعض أوجه تعارض أحكام هذا النظام مع الدستور الفرنسي، مكرسا بذلك النتيجة التي توصل إليها 

الدولي المتعلق بنظام المحكمة الجزائية مجلس الدولة من قبل في رأيه حول مشروع لجنة القانون 
أفريل  79في رأيه الصادر بتاريخ  مجلس الدولة البلجيكي كما سار على ذات الموقف كل من. 58الدولية
                    .                                     9111ماي  85في قراره الصادر بتاريخ  مجلس الدولة في لكسمبورغ، و911159

، يتضمن 60مسايرة لهذا االتجاه، قامت العديد من الدول باستحداث نص دستوري عام وشامل
 قبول الدولة الختصاص المحكمة الجزائية الدولية ضمن الشروط المرتقبة في اتفاقية روما، 

                                                           
54- F. DELPÉRÉE, Ordre constitutionnel et ordre pénal international, in "Droit constitutionnel et mutations de la société 
internationale",  Op. Cit., p. 89.      

ويظهر ذلك على وجه الخصوص من خالل إشارة العديد من الدساتير الوطنية إلى مبادئ ميثاق األمام المتحادة والمواثياق الدولياة  -55
، ديباجة (31. م)، جنوب افريقيا (98. م)المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا، كما هو الشأن بالنسبة للدستور االسباني 

، (جاء التأكيد فيها على تمسك فرنسا بمبادئ القانون الدولي العام) 9159التي تحيل إلى ديباجة دستور  9152لعام الدستور الفرنسي 
نااوفمبر  77ماان دسااتور  29المااادة )، الدساااتير الجزائريااة المتعاقبااة (25المااادة )ديباجااة الدسااتور الكاااميروني، دسااتور األرجنتااين 

 (.     9119نوفمبر  72من دستور  72، المادة 9121مارس  9من دستور  72، المادة 9129
H. TOURARD, L'internationalisation des Constitutions nationales, L.G.D.J., Paris, 2000, pp. 6. 11. Dans le même sens, E. 
ZOLLER, Aspects internationaux du droit constitutionnel. Contribution à la théorie de la fédération d'Etats, R.C.A.D.I., 
2002, T. 294, p. 50. A. de Zayas, Le droit constitutionnel et l'internationalisation des droits de l'homme, in "Droit 
constitutionnel et mutations de la société internationale",  Op. Cit., pp. 319. 321.    

الدساتير على أن تطبيق أحكام الدستور ال يخل بماا ارتبطات باه الدولاة مان معاهادات واتفاقياات دولياة ماع  أبعد من ذلك، أكدت بعض
 (. 922المادة )، والكويت (953المادة )، قطر (979/9المادة )الدول والهيئات الدولية، أنظر دستور البحرين 

من بين العراقيل الدستورية التي واجهت عملية المصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجزائية الدولية، مسألة الحصانات  -56
واالمتيازات الدستورية، حظر تسليم الرعايا، العفو الرئاسي، والعفو الشامل، وممارسة المدعي العام للمحكمة لسلطات التحقيق فوق 

إضافة إلى أن اتفاقية روما على غرار باقي االتفاقيات الدولية اصطدمت بعدم مطابقة بعض أحكامها . لخا...أقاليم الدول األطراف
للنصوص القانونية الداخلية، مثل عدم النص في قانون العقوبات على الجرائم الدولية، مسألة تقادم الجرائم الدولية، وتطبيق بعض 

المؤبد، مما يستوجب أيضا اتخاذ اإلجراءات التشريعية الضرورية لحل هذا  العقوبات مثل عقوبة السجن لمد  الحياة والسجن
 أنظر للمزيد من التفصيل، . التنازع

H. RUIZ-FABRI, La convention de Rome créant la Cour pénale internationale : Questions de ratification, R.I.D.C., Vol. 54 
n° 2, 2002, p. 450. Voir également, M. VERPEAUX, Evolution de la société internationale et Etat de droit, in "Droit 
constitutionnel et mutations de la société internationale", Op. Cit., p. 284 et ss.                                                                                         
57 - Conseil constitutionnel français, Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999.  
58- Conseil d'Etat français, Avis n° 358 597 du 29 février 1996, Projet de statut d’une Cour criminelle internationale 
permanente, Question de la conformité à la Constitution du projet de statut, Assemblée générale (Section de l’intérieur). 
Considérant n° 1.  
59 - Avis du Conseil d’Etat belge du 21 avril 1999 sur le projet de loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, Document parlementaire 2-239 (1999/2000).    
60- X. PHILIPPE, A. DESMAREST, Remarques critiques relatives au projet de loi portant adaptation du droit pénal 
français à l'institution de la Cour pénale internationale : la réalité française de la lutte contre l'impunité, R.F.D.C., n° 81, 
2010, p. 45.  
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نتيجة لذلك، بادر المؤسس  .63والبرتغال 62ولكسمبورغ 61كما هو الشأن بالنسبة لكل من فرنسا
رئيس الجمهورية غير مسئول عن "التي أصبحت تنص على أن  92/9تعديل نص المادة الفرنسي إلى 

 .64"92و 7-53التصرفات التي صدرت عنه بصفته هذه، مع مراعاة أحكام المادتين 

هذا ما يدل على تأثير قواعد القانون الدولي في التنظيم الدستوري لموضوع الحصانات واالمتيازات  
ق تكريس مبدأ المسئولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية الدستورية، وذلك عن طري

 .65المنصوص عليها ضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

، بل أكثر من ذلك تعبر عن مقاومة 66ومع ذلك تبقى هذه التعديالت الدستورية مجردة إلى حد بعيد 
ويرجع ذلك إلى أن تعديل المركز . 67نحو قواعد القانون الدوليالقواعد القانونية الوطنية لعملية االنفتاح 

، وفقا ((Lex ferendaالجزائي الدستوري لرئيس الدولة لم يرق إلى الدرجة المنتظرة من التنظيم 
لمتطلبات أحكام نظام روما، بسبب عدم اهتمام المؤسس بتحديد األشكال واإلجراءات الدستورية الواجب 

 .ك مسؤولية رئيس الدولة عن الجرائم الدوليةإتباعها من أجل تحري

 إمكانية التعايش بين القانون الدستوري والقانون الدولي؟ : ثالثا
لم يعد االلتقاء بين قواعد القانون الدولي والقانون الدستوري واحتمال وقوع تصادم وتالقي بين 

، من جهة أولى إلى التطور ويرجع ظهور هذا التصادم ونموه السريع. النظامين مسألة نظرية مجردة
المعياري النوعي الذي عرفه القانون الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بوجه الخصوص، السيما 
في مجاالت الحماية الدولية لحقوق اإلنسان األساسية، تكريس المعايير الديمقراطية، تطور ظاهرة اندماج 

الة الدولية الجنائية، ومن جهة ثانية إلى قدم بعض القواعد الدول في إطار القانون الجماعي، وتطور العد
 .الدستورية التي لم تعد قادرة على مسايرة االتجاهات الحديثة في المجتمع الدولي

أمام هذا التنازع بين فرعين قانونيين كانا في السابق متباعدين، ال يمكن الحديث عن سمو قواعد  
ة بالمعنى المتعارف عليه بالنسبة إلى سمو المعاهدات الدولية على القانون الدولي على الكتلة الدستوري

القانون، بحيث يؤدي أي تنازع بين النظامين إلى تغليب النظام القانون الدولي واستبعاد قواعد القانون 
الداخلي، بل أن التنازع المحتمل بين نصوص المعاهدات الدولية والقواعد الدستورية يفرض فقط 

هذه األخيرة من أجل أقلمتها مع متطلبات القانون الدولي، أو باألحر  من أجل ضمان ضرورة تعديل 
 .                          تسرب قواعد القانون الدولي إلى النظام القانوني الداخلي

                                                           
61 - Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 insérant au titre VI de la constitution un article 53-2 relatif à la Cour 
pénale internationale. Ainsi l'art. 53-2 dispose : « La République française peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale 
internationale dans les conditions prévues par le Traité signé le 18 juillet 1998 ».  
62 - Loi du 8 août 2000 portant révision de l’article 118 de la Constitution, A- N° 83, 25 août 2000, p. 1965. 
63- Loi constitutionnelle du 4 octobre 2001, art. 7/7 dispose ; "En vue de la réalisation d'une justice internationale qui 
garantisse le respect des droits de la personne humaine et des peoples, le Portugal peut accepter la juridiction de la Cour 
pénale internationale, dans les conditions de complémentarité et les autres termes établis par le Statut de Rome".  J.O, du 20 
décembre 2001. 
64- Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution. Ainsi l'art. 67/1 
stipule que : "Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des 
dispositions des articles 53-2 et 68".  
65- A. SPYRIDON, L'adaptation du droit pénal français au Statut de la Cour pénale   internationale : état des lieux, R.D.F., n° 
7, janvier 2008-décembre 2009, p. 30.  

 انتقد بعض الفقه هذه الطريقة في التعديل لكونها مجردة وال تزيل التعارض القائم بين نظام روما والقواعد الدستورية، أنظر،  -66
N. LIGNEUL, Le statut des personnes titulaires de qualités officielles en droit constitutionnel français et l'article 27 de la 
Convention de Rome portant statut de la Cour pénal international, R.I.D.P., vol. 70, n° 4, 1999, p. 1005.                                                                                                                                       
67- H. RUIZ-FABRI, La convention de Rome créant la Cour pénale internationale…, Op. Cit., p. 452.  
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إن إجراء تعديالت على الدساتير من أجل جعلها تتجاوب مع متطلبات القانون الدولي، ليس دليال 
ن قيمتها القانونية أدنى من قواعد القانون الدولي، بل بالعكس يمكن النظر إلى ذلك باعتباره قاطعا على أ

ويرجع ذلك إلى أنه في حالة وجود . دليل على احتفاظها بمركز الصدارة أمام قواعد القانون الدولي
ولى، إنما يجب فقط تعارض بين أحكام الدستور والقانون الدولي، فال يتم تطبيق هذه األخيرة واستبعاد األ

تعديل القواعد الدستورية، ألن نفاذ أحكام القانون الدولي التي تتصادم مع أحكام القانون الدستوري ضمن 
هذا ما يدل أن القواعد الدستورية تحتفظ دائما . 68النظام القانوني الداخلي يبقى دائما رهن تعديل دستوري

وسيط بين النظام القانوني الدولي والنظام القانوني  بمكانة مرموقة، إذ يمكن النظر إليها على أنها
الداخلي، وال تترك أي مجال لتوغل القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي ولو كان ذلك على حساب 

 .تعديل أحكامه

بالمقابل ال يدل المركز المتميز الذي تتمتع به األحكام ذات القيمة الدستورية في هرم تدرج القوانين، 
على سموها وأولويتها أمام قواعد القانون الدولي، وإال لما وجد المؤسس نفسه في الكثير من األحيان 

 .  مرغما على تعديل الدستور من أجل المصادقة على معاهدة دولية

ذا الواقع، نتيجة انفتاح القانون الدستوري على القانون الدولي، يجب إعادة تنظيم القانون أمام ه 
إذ تكمن أحسن طريقة الحتفاظ القانون . الدستوري من أجل البحث عن حلول تنسيقية بين الفرعين

ر  الدستوري بذاتيته في التصدي ألحكام القانون الدولي بل في التعايش والتجاوب معه، أو باألح
، وإدراج قواعده ضمن الكتلة 70، وذلك عن طريق إعادة تنظيم عالقاته بالقانون الدولي69التحاور معه
 .    71(Le bloc de constitutionnalité)الدستورية 

 

 :خاتمة
أمام الضغط الذي تفرضه قواعد القانون الدولي على النظام القانوني الداخلي، يمكن القول أن          

القانون الدولي تربطه عالقة سمو بالقواعد ذات القيمة التشريعية، في حين تربطه عالقة متميزة بالقواعد 
المؤسس إلى إعادة صياغة  ذات القيمة الدستورية، تقوم على أسس التعايش والتكامل، عن طريق دفع

الكثير من القواعد الدستورية والبحث عن حلول توفيقية بين القواعد الدستورية وقواعد القانون الدولي، 
 .  أو على األقل التقريب بين النظامين

هذا التعايش والتكامل تفرضه الطبيعة القانونية لكال الفرعين القانونيين والتعارض الظاهري          
القانون الدستوري اكتسب مكانة الصدارة في تدرج القانون الوضعي نظرا  اف كل منهما، إذ أنألهد

الهتمامه بمجاالت سيادية احتكرت الدولة سلطة تنظيمها وفقا لإلرادة الشعبية، بينما يبحث القانون الدولي 
        .   عن كسر حواجز السيادة والمجال المحفوظ من أجل التسّرب إلى النظام القانوني الداخلي

 
 
 
 

Résumé : 
 
La question de la relation entre le droit interne et le droit international présente une grande 
importance aussi bien théorique que pratique. D'une manière générale, il est généralement 
admis que les normes du droit international ont force supérieure par rapport au droit interne. 
Par conséquent, le droit interne ne peut en aucun cas, être soulevé comme moyen pour faire 
                                                           
68- N. KANOUN et T. TALEB, De la place des traités internationaux…, Op. Cit., p. 16. 
69- "La communicabilité", expression empruntée à F. DEPEREE. Cité in, E. DUBOUT, S. TOUZÉ, "La fonction des droits 
fondamentaux dans les rapports entre ordres et systèmes juridiques", in E. DUBOUT, S. TOUZÉ (dir.), "Les droit 
fondamentaux : charnière entre ordres et systèmes juridiques", A. PEDONE, Paris, 2009, p. 11.     
70- F. DELPEREE, Ordre constitutionnel et ordre pénal international, in "Droit constitutionnel et mutations de la société 
internationale", Op. Cit., p. 90.       
71- Ibid, pp. 105. 106.       
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échec aux prescriptions du droit international. La doctrine ainsi que la jurisprudence 
souscrivent unanimement à cette idée : le droit international prime sur le droit interne. 
 
Dans ce contexte général, l'expansion normative du droit international à des domaines 
classiquement réservés aux Etats a considérablement modifié ses rapports avec la norme 
suprême dans l'ordre juridique national, à savoir  le droit constitutionnel. C'est alors 
qu'apparaissent des rapports spécifiques, complexes et sensibles entre les deux blocs 
considérés auparavant, comme complètement indépendants et autonomes l'un par rapport à 
l'autre. 
 
Cette notion d’indépendance entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique international, 
fondée sur la difficulté de concevoir des règles constitutionnelles internes qui s’opposent à des 
règles de droit international, et inversement, est aujourd’hui dépassée. En effet, les frontières 
qui les séparent, se sont rétrécies pour laisser place à des relations de complémentarité et de 
coexistence, basées sur la nécessaire collaboration.  
 
 En outre, selon une hypothèse purement théorique, le rapprochement conceptuel entre le droit 
international et le droit constitutionnel devient un sujet classique et plus que d'actualité. La 
diversité des questions - relevant en principe, de l'ordre juridique international – prises en 
compte au sein du corpus juridique constitutionnel démontre clairement que le conflit 
traditionnel entre le droit international et le droit interne est caractérisé par une relation d'une 
tout autre nature ; la coexistence droit international-droit constitutionnel. 
 
 Cette coexistence, loin de toute idée de confrontation, implique une nécessaire mise en 
conformité des règles constitutionnelles internes aux exigences du droit international, 
permettant ainsi une insertion des règles internationales dans l’ordre juridique interne. Cette 
adaptation, qui ne signifie nullement la prévalence d’un ordre sur l’autre, mais, qui, au 
contraire, féconde la règle constitutionnelle, permet, en définitive, la réorganisation des 
relations du droit constitutionnel avec le droit international grâce à l’intégration et 
l’émanation de règles internationales dans le bloc interne de constitutionnalité. 

 

 

 


