إشكالية الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة (حالة المقاومة الفلسطينية)
الدكتورة أمحمدي بوزينة آمنة .كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة حسيبة بن بوعلي .الجزائر
ملخص البحث
على الرغم أن قواعد القانون الدولي ومبادئه ،فرقت بوضوح بين اإلرهاب الدولي وبين المقاومة
المسلحة من أجل تقرير المصير ،إال أنه تم الخلط بينهما ووضعهما في نفس القالب ،بإطالق وصف
اإلرهاب السياسي على المقاومة المسلحة ،ووصف بعض حركات المقاومة بالمنظمات اإلرهابية ،قصد
تشويه صورتها والحد من تأييدها ،انطالقا من التوظيف السياسي ألعمالها والبحث في نتائج استخدام
القوة في إطار المقاومة واإلرهاب دون الوقوف على أسبابها ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي ،من
منطلق تغليب السياسة على القانون عند تكييف الظاهرتين ،وترجع بدايات هذا التوجه إلى ما قبل هجمات
الحادي عشر من سبتمبر  ،1002وان كانت هذه األخيرة قد عززت وعمقت من هذا التوجه ،حيث تم
استغالل تلك األحداث لتصنيف بعض حركات المقاومة المسلحة ضمن المنظمات اإلرهابية ،بما في ذلك
حركات المقاومة الفلسطينية ،من هنا تظهر أهمية وجود إطار قانوني لتغيير هذا الوضع ووضع الحدود
الفاصلة بين اإلرهاب الدولي من ناحية والمقاومة المسلحة من ناحية أخرى ،لتوضع األمور في نصابها
الفعلي.
الكلمات الدالة(:اإلرهاب الدولي ،المقاومة المسلحة ،الخلط بين اإلرهاب والمقاومة ،القضية الفلسطينية).
Abstract:
Although the rules of international law and principles, dispersed clearly between international terrorism and the armed struggle for self-determination, but
it was to confuse them and put them in the same mold, has launched a description of political terrorism of the armed resistance, and describe some of the resistance movements to terrorist organizations, in order to distort the image and
reduce of support, from the political exploitation of the work and research in the
results of the use of force in the context of resistance and terrorism without
standing on the causes and extent of compliance with the rules of international
law, in terms of giving priority to policy on law when conditioning phenomena,
attributed the beginnings of this trend to the pre-atheist attacks of September in
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2001, though the latter has strengthened and deepened this trend, where the exploitation of these events for the classification of some of the armed resistance
movements within the terrorist organizations, including the Palestinian resistance movements, from here show the importance of having to change this
situation and put the boundaries between international terrorism legal framework on the one hand and the armed resistance on the other hand, to put things
in the actual record straight.
مقدمة
على الرغم من االختالف الجوهري بين ظاهرتي اإلرهاب والمقاومة المسلحة ،فإنه برزت ظاهرة
خطيرة وهي محاولة وصف بعض حركات المقاومة باإلرهاب ،وتصنيف واضفاء صفة المقاومة على
اإلرهاب ،وذلك في محاولة للقضاء على حركات المقاومة المسلحة وتشويه صورتها والحد من تأييدها
على مستوى الرأي العام العالمي والمحلي ،انطالقا من التوظيف السياسي ألعمالها والبحث في نتائج
استخدام القوة في إطار المقاومة واإلرهاب دون الوقوف على أسبابها ومدى توافقها مع قواعد ومبادئ
القانون الدولي بتغليب السياسة على القانون عند التكييف.
وقد أدى هذا الخلط المتعمد سياسياً بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ،إلى إيجاد نوع من
اللبس في أذهان الرأي العام العالمي ،وبالتالي أثر على مسيرة ثورات الشعوب من أجل التحرر ،وهو ما
برز بشكل خاص من خالل تجربة المقاومة الفلسطينية ،وذلك منذ البوادر األولى النتهاء الحرب الباردة،
ليتصاعد هذا الخلط بعد أحداث  22سبتمبر  ،1002وتصاعد معه بالتالي الضغط إلحداث تراجع في
مسيرة الكفاح المسلح ،وذلك بازدياد ضغط الواليات المتحدة األمريكية ومن يؤيدها على حركات المقاومة
المسلحة ومحاولة تصوير المقاومة الفلسطينية المشروعة على أنها إرهاب غير مشروع.
من هذه المنطلق يمكننا القول أن إشكالية التمييز بين مصطلح المقاومة المسلحة وبين اإلرهاب
مشكلة جديرة بالدراسة والتحليل ،سواء على المستوى النظري أو العملي ،فمن الناحية النظرية سيتم من
خاللها محاولة الوقوف على معيار دقيق يفصل بين اإلرهاب الدولي من جهة والمقاومة المسلحة من
جهة ثانية ،أما الناحية العملية فتتمثل في الوقوف على األسباب التي تحاول بها بعض الدول الخلط بينا
اإلرهاب والمقاومة المسلحة بغية توظيفه سياسيا لتحقيق مصالحها الخاصة وهو ما يبرز بوضوح من
خالل أثر هذا الخلط على شرعية القضية الفلسطينية ،من هنا تظهر أهمية وجود إطار قانوني لتغيير
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هذا الوضع ووضع الحدود الفاصلة بين اإلرهاب الدولي من ناحية والمقاومة المسلحة من ناحية أخرى،
لوضع األمور في نصابها الحقيقي.
تعود األسباب الرئيسة الختيار هذا الموضوع إلى عدة دوافع ،موضوعية علمية ودوافع أخرى
شخصية ،فمن حيث الدوافع الشخصية وبما أني باحثة عربية مسلمة ،وباعتبار أن العرب المسلمون
أصبحوا يوصفون في أغلب األوساط األكاديمية واإلعالمية الغربية على أنهم إرهابيون ،وكلنا نعلم أن
الهدف من وراء تلك المزاعم هو صرف النظر عن اإلرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني،
بل المهزلة األكبر أنها تعتبر إسرائيل دولة محبة للسالم ،وممارساتها ضد الفلسطينيين من قبيل الدفاع
عن النفس فحسب ،فكان الزما على أن أبحث في هذا الموضوع ،حتى أتمكن من الوصول إلى الخطوط
الفاصلة بين الموضوعين ،وأبرز أنه وفي ظل سيطرة بعض القوى الدولية التي تساند إسرائيل ،أنه قد تم
خلط المفاهيم إلى الحد الذي أصبح ما هو مشروع مدانا ،وما هو مدان في إطار الشرعية الدولية ،تم
إضفاء اصطناع شرعية تدخله في مجال اإلباحة.
كما توجد أسباب موضوعية دفعتني نحو البحث في هذا الموضوع ،وتتلخص فيما يلي:
-

غموض مصطلح اإلرهاب وتداخله وتشابهه مع عدة أنواع عنف آخرين ،ونتيجة لهذا تم إساءة

استخدام هذا الغموض في الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ،وهو ما يستوجب أن نحدد بدقة
الفوارق األساسية ما بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة.
-

إن حق المقاومة المسلحة ،وان كان قد درس من حيث جوانبه النظرية كمبدأ أقره ميثاق األمم

المتحدة ،فإنه لم يتم تناوله من خالل بحث العالقة الجدلية بينه وبين اإلرهاب الدولي ،لذلك حاولت من
خالل هذه الدراسة بيان متى يكون استخدام القوة المسلحة عمال مشروعا؟ ومتى يعد استخدامها من
األعمال اإلرهابية؟ ،بالتركيز على األبعاد القانونية والسياسية لعملية الخلط بين الظاهرتين مدار الدراسة
وكيفية التمييز بينهما.
من هنا تهدف دراستي إلى وضع الحدود الفاصلة بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ضد
االستعمار واالحتالل والبحث وفق معطيات معينة عن المعيار الذي يمكن االرتكاز عليه للوصول إلى
تمييز واضح ال لبس فيه بين اإلرهاب كعمل غير مشروع تنبذه البشرية جمعاء والشرعية الدولية ،وبين
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المقاومة كحق وعمل مشروع تقره مبادئ وقواعد القانون الدولي ككل بغض النظر عن مصدرها ،وال
يتحقق هذا الهدف إال بعد:
 بيان موقف القانون الدولي من اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة والتأكيد على شرعية هذهاألخيرة في ضوء القوانين والق اررات الدولية ،وأن الخلط الحاصل بين المفهومين له جوانب سياسية تم
توظيفها لتحقيق مصالح خاصة.
 التوصل إلى معيار الذي يمكن االعتماد عليه للوصول إلى تمييز واضح ال لبس فيه بيناإلرهاب كعمل غير مشروع تنبذه البشرية كافة والشرعية الدولية ،وبين المقاومة المسلحة كحق وعمل
مشروع تقره مبادئ القانون الطبيعي وكل الشرائع.
 إماطة اللثام عن الخطوط الفاصلة بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ،فهناك خلط مقصودبين مفهوم المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي ،خاصة وأن إرهاب الدولة-وبصفة أكثر خصوصية إرهاب
إسرائيل وأعمالها الوحشية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني-يعتبر أبشع صور اإلرهاب في وقتنا
الحالي.
من هنا تنحصر مشكلة الدراسة في أن الخلط بين المقاومة واإلرهاب واعتبار المقاومة إرهابا
سيؤثر بشكل سلبي على شرعية المقاومة الفلسطينية كما سيؤدي إلى إضعاف البرامج العملية الخاصة
باستراتيجية المقاومة الفلسطينية في تحركها ضد االحتالل وعدم قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية توحيد
آليات عملها بشكل يتناسب وحجم الحملة اإلسرائيلية الهادفة إلى تشويه صورة المقاومة ،وقد جاء ذلك
عبر محاوالت مستمرة لوضع فصائل المقاومة الفلسطينية وكفاحها في سياق ممارسة اإلرهاب ،على الرغم
من وضوح قواعد القانون الدولي التي فسرت وحددت مفاهيم العنف الذي يشكل إرهابا والعنف الذي يعتبر
مقاومة مشروعة ،وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن أبعاد هذا الخلط واألسباب التي جعلت المقاومة المسلحة
توضع في نفس القالب مع اإلرهاب الدولي؟ وما هو تأثير الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة
على المقاومة الفلسطينية؟
لإلجابة عن اإلشكالية السابقة وعلى مختلف التساؤالت التي تتفرع عنها ،وبالنظر إلى طبيعة
الموضوع وتشابكه اضطررنا إلى االعتماد على أكثر من منهج للوصول إلى النتائج المرجوة من البحث،
فقد استعنت بالمنهج التحليلي من خالل تحليل جميع اآلراء والمواقف الفقهية والقانونية والسياسية ذات
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الصلة ،ذلك لكون الدراسة في مجملها تحليلية ،حيث لن أكتفي بعرض نصوص االتفاقيات الدولية
والقوانين وأراء الفقهاء ذات الصلة ،بل قمت بتحليل تلك النصوص على المستوى الوطني واإلقليمي
والدولي ،وكذا أراء الفقهاء والمتخصصين واألحكام القضائية ذات الصلة وما استقر عليه العمل على
المستوى الدولي ،كما اعتمدت على المنهج الوصفي وذلك لرصد هذه الظاهرة وبحث كافة جوانبها القانونية
وكافة المشكالت التي تثيرها وعرض حلول لهذه اإلشكاليات.
كل هذه التساؤالت سنجيب عليها ،من خالل النقاط التالية:
المبحث األول :أبعاد الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة
المبحث الثاني :آثار الخلط بين اإلرهاب والمقاومة على شرعية القضية الفلسطينية
المبحث األول
أبعاد الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة
استنادا إلى االختالف الكبير حيال تعريف اإلرهاب وحتى أشكاله ،عمدت بعض الدول إلى الخلط

وبشكل مقصود بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة( ،)1متخذة من هذا الخلط أداة سياسية واعالمية
لتشويه شرعية نضال الشعوب وسمعة حركاتها التحررية التي تلجأ إلى خيار المقاومة المسلحة في سبيل

تحقيق أهدافها المشروعة في الحرية واالستقالل( ،)2وقد أدى هذا الخلط المتعمد سياسياً بين اإلرهاب
الدولي والمقاومة المسلحة ،إلى إيجاد نوع من اللبس في أذهان الرأي العام العالمي ،وبالتالي أثر على

مسيرة المقاومة الفلسطينية ومحاولة تصوير مقاومتها المشروعة على أنها إرهاب غير مشروع ويؤثر على
استقرار العالقات الدولية()3؛ من هنا ترتسم في األفق عالمات استفهام حول هل هناك حدود بين العنف
الذي تمارسه المقاومة المسلحة وبين العنف الناتج عن أعمال اإلرهاب الدولي؟

إلماطة الغموض عن هذا االستفهام ،سوف نقف على تعريف اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة

في المطلب األول ،ثم نعرض للوقوف على حدود العالقة بينهما في المطلب الثاني ،ثم نمر لبحث أسباب
الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة من خالل المطلب الثالث.

(-)1هيثم عبد السالم محمد ،مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية ،دار الكتب العلمية ،ط  ،2بيروت ،لبنان ،1002 ،ص .271
(-)2رجب عبد المنعم متولي ،حرب اإلرهاب الدولي والشرعية الدولية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئ القانون الدولي العام
(دراسة نظرية تطبيقية على األحداث الدولية الجارية) ،ط  ،2دار النهضة العربية ،القاهرة ،1002 ،ص .273 -273
(-)3عبد القادر زهير النقوزي ،المفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط  ،2بيروت ،1003 ،ص .213
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المطلب األول
تعريف اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة
كان لالختالف في وجهات النظر دور في تكريس الخلط بينهما ،انطالقاً من مقولة« :إن المناضل
إرهابي بنظر بعضهم ومقاتل من أجل الحرية في نظر البعض األخر«  ،يعكس هذا القول بالفعل
أيديولوجيتين مختلفتين ومتناقضتين ال يمكن التوفيق بينهما إحداهما تحسب العمل اإلرهابي عمالً غير
مشروع ،بينما تحسبه الثانية حقا وعمالً مشروعاً ( ،)1وعليه نتساءل عن الطبيعة القانونية لإلرهاب
الدولي والمقاومة المسلحة؟
لإلجابة على هذا التساؤل ،سوف نقف على إشكالية تعريف اإلرهاب الدولي ،وبالذات التعريف
الوارد في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب ،وكذلك تعريف مفهوم المقاومة المسلحة.
الفرع األول
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محاوالت وضع تعريف لإلرهاب الدولي
في بداية البحث ،أشير إلى أنه لم يتم التوصل لحد الساعة إلى تعريف مقبول ومحدد لإلرهاب
الدولي ،إ ْذ ال توجد مسألة أثارت خالفا متبايناً في اآلراء وانقساماً حاداً في المواقف ،كما أثارت مسألة
تعريف اإلرهاب الدولي ،فقد واجهت التعريف عقبات وضعتها بعض الدول التي ليس من مصلحتها

التوصل إلى تعريف لإلرهاب يضع حدودا تفصل بينه وبين المقاومة المسلحة ،كما كان االختالف في
محاوالت تعريف اإلرهاب بالتركيز على بعض جوانب هذه الظاهرة دون األخرى؛ السبب األهم في عدم

التوصل إلى تعريف محدد وواضح له( ،)2خاصة بعد إطالق هذا المصطلح على عدد من أعمال العنف
التي ال يمكن وصفها بحسب األصل باإلرهاب.

أوالا :مدلول اإلرهاب الدولي
من المفيد بداية القول أن هناك جهوداً كثيرة بذلت في سبيل التوصل إلى تعريف لإلرهاب؛ فقد
نشط الفقه الدولي لدراسة ووضع العديد من التعريفات له ،في نفس الوقت الذي كانت تنشط فيه الهيئات

Alex .P. Schmidt and Albert. I. Jongman et al, Political Terrorism, Swidoc, Amsterdam and

)(1

Transaction Books, 1988, p 5.
Martin A. Kalis, “A New Approach to International Terrorism, "as published in international Affairs

)(2

Review", volume (10), Number 2, Summer/Autumn 2001, p 02.

الدولية لدراسة ظاهرة اإلرهاب ( ،)1وقد تمثلت تلك المحاوالت بصورة أساسية في الجهود الفقهية وبعض
االتفاقيات الدولية ،نكتفي باإلشارة إلى بعضها على النحو التالي (:)2

 .1التعريف الفقهي لإلرهاب الدولي:

بذل المختصون جهودا ملموسة في مجال تعريف اإلرهاب الدولي ( ،)3من هنا تعددت المحاوالت
الفقهية لتعريفه سواء تلك التي بذلت من جانب الفقه الغربي أو العربي ( ،)4نذكر منها:
فقد عرف الفقيه جون براون (َّ ،)John Brown
بأنه« :إذا أردنا تعريف اإلرهاب؛ فإن التعريف
الذي يبدو أكثر قبوالً هو الذي ال يدخل في معناه االعتبارات السياسية» (.)5
وعرف جيفانوفيتش ( )Gevanovitchاإلرهابَّ ،
بأنه« :أعمال من طبيعتها أن تثير لدى شخص
ما اإلحساس بالتهديد؛ مما ينتج عنه اإلحساس بالخوف من الخطر بأية صورة».
المالحظ على هذا التعريف ،أنه توسع في تحديد مفهوم اإلرهاب إلى درجة كبيرة ،حيث يعد
العمل من قبيل اإلرهاب ،حتى لو كان موجها لشخص بعينه دون اآلخرين ودون أن يتبين الغاية التي
تقف وراء هذا التهديد سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة (.)6
حاول األستاذ شميد ( )Schmidمن خالل كتابه اإلرهاب السياسي الصادر عام  2332أن يقدم
مفهوما لإلرهاب ذلك بعد إجرائه دراسة استطالعية معتقدا َّ
بأنه ألم بكل العناصر المشتركة في غالبية
التعريفات؛ إ ْذ أنه َأرَى أن اإلرهاب هو من أساليب الصراع الذي تدفع فيه الضحايا جزافا كهدف عنف

()1

نبيل أحمد حلمي« ،التحديد القانوني لجريمة اإلرهاب الدولي«  ،المؤتمر العلمي السنوي الثالث (المواجهة التشريعية لظاهرة

اإلرهاب على الصعيدين الوطني والدولي) بتاريخ  11-12أبريل  ،2333مجلة البحوث القانونية واالقتصادية( ،عدد خاص) ،جامعة
المنصورة ،القاهرة ،2333 ،ص .22
()2

فرغلي هارون ،اإلرهاب العولمي وانهيار اإلمبراطورية األمريكية ،تقديم سامي فريد ،دار الوافي للنشر للطباعة والنشر ،سلسلة

الوافي الثقافية ،العدد الثاني ،القاهرة ،1002 ،ص .15
()3

رشدي شحاتة أبو زيد ،السياحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي ،ط  ،2دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،1003 ،

ص .103
()4

جمال زايد هالل أبو عين ،اإلرهاب وأحكام القانون الدولي ،ط  ،2عالم الكتب الحديث( ،د.ب.ن) ،1002 ،ص .25-12

()5

محمد سعادي ،اإلرهاب الدولي بين الغموض والتأويل ،ط  ،2دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،1003 ،ص .233

( )6أبو الحسن سالم ،اإلرهاب في وسائل اإلعالم والمسرح ،الجزء األول ،ط  ،2دار الوفاء للطباعة والنشر ،مصر ،1002 ،ص .22-21
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فعال ،وتشترك هذه الضحايا الفعالة مع جماعة أو طبقة في خصائصها مما يشكل أساسا النتقائها من
أجل التضحية بها من خالل االستخدام السياسي للعنف أو التهديد الجدي به ويجعل أعضاء تلك الجماعة
أو الطائفة اآلخرين يوضعون في حالة من الخوف المزمن(.)1
نالحظ أن األستاذ شميد ل ْم يوفق في الخروج بتعريف واضح لإلرهاب ،بل أنه اكتفى بنقل عدة
طأ غيره ،حيث خلط بين التعريف
تعريفات مختلفة ومتضاربة ووضعها في قالب واحد مما جعله يكرر َخ َ
في حد ذاته كمفهوم مجرد يصلح للتطبيق عند توافر عناصره وبين األسلوب والباعث والطريقة المتبعة

لدى من يلجئون لإلرهاب (.)2
ويعرف المفكر واألكاديمي األمريكي "نعوم تشومسكي" ،اإلرهابَّ ،
بأنه« :محاولة اإلخضاع
القسري للسكان المدنيين واجبار حكومة ما عن طريق االغتيال أو الخطف أو أعمال العنف لتحقيق
أهداف سياسية».
ويضيف تشومسكي ،أننا نالحظ أن ما يرتكبه الطرف األخر ًيعتبر اإلرهاب بعينه-في نظر

الواليات المتحدة األمريكية ،أما ما ترتكبه الواليات المتحدة األمريكية من فضائع ومجازر وتجويع لألطفال
هو عمل مشروع ،ألنه يحقق لها مصالحها القومية واالستراتيجية (.)3
وعلى صعيد الفقه العربي ،حاول الكثير من الفقهاء والمختصين في القانون الدولي ،وضع تعريف
شامل لظاهرة اإلرهاب الدولي ،يؤدي إلى الوقوف على المفهوم الدقيق للظاهرة؛ لتمييزها عما قد تختلط
به من مفاهيم ،ومن بين هذه التعريفات نذكر:
فقد عرف أحمد محمد رفعت اإلرهابَّ ،
بأنه« :استخدام طرق عنيفة كوسيلة الهدف منها نشر
الرعب لإلجبار على اتخاذ موقف معين أو االمتناع عن موقف ما» ،ويضيف َّ
بأنه« :وسيلة وليست غاية
في ذاته ،تتم من خالل استخدام وسائل متنوعة طابعها العنف لتخلق حالة من الفزع والخوف؛ وأن األمر
يتعلق دوما بمشكلة سياسية».
Alex P. Schmidt and Albert I. Jongman et al, op-cit, pp 29 -30.

)(1

()2

محمد عزيز شكري ،اإلرهاب الدولي (دراسة قانونية ناقدة)( ،د.ط) ،دار العلم للماليين ،لبنان ،2331 ،ص .22

()3

الطاهر مهدي البليلي ،مفهوم اإلرهاب في الفكر اإلنساني والشريعة اإلسالمية (دراسة مقارنة وتعريف)( ،د.ط) ،دار الكلمة للنشر

والتوزيع ،مصر ،1002 ،ص .22-20
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يتضح من خالل هذا التعريف ،أن مالمح جريمة اإلرهاب تختلف عن غيرها من الجرائم من
حيث أن اإلرهاب هو وسيلة وليس غاية والوسائل المستخدمة فيه عديدة ومتنوعة وتتميز بطابع العنف
وتخلق حالة من الرهبة ،وغالباً ما تكون وراء الجرائم اإلرهابية أسباب سياسية (.)1
كما يعرف صالح الدين عامر اإلرهاب ،بأنه« :االستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي،
بصفة خاصة جميع أعمال العنف التي تقوم بممارستها منظمة سياسية على المواطنين لخلق جو من عدم
األمن ،وهو ينطوي على طوائف متعددة من األعمال ،أبرزها أخذ الرهائن واختــطاف األشخاص وق ـ ـ ــتلهم
ووضع المـتفجرات أو العبوات الناسفة في أماكن تج ـ ــمع المدنـيين أو وسائل النقل العامة أو التخريب
وتغيير مسار الطائرات بالقوة«(.)2
على العموم يتضح من خالل التعريفات الفقهية السابقة ،أن تعريف اإلرهاب َم ْسأََلة معقدة نظ اًر
لصعوبة توحيد اآلراء حول مفهوم موحد ،فبعض األعمال قد يراها آخرون مشروعة في حين يراها البعض

اآلخر إرهاباً ،وهذا راجع الختالف الميول واالتجاهات السياسية الشخصية ،كما يرجع إلى تعدد األسباب
والغايات وراء العمل اإلرهابي التي تحول دون وضع تعريف موضوعي لإلرهاب ،كما أن بعضها قصر
عن عمد العمل اإلرهابي على األفعال التي يرتكبها األفراد واستبعد األفعال التي يمكن أن تقوم بها أو

تحرض عليها أو ترعاها الدول ،وعليه بغية الوصول إلى تعريف موضوعي لإلرهاب ،فإنه ينبغي احترام
عنصرين هما :التجرد والموضوعية في الطرح ،واإللمام بمختلف جوانب الظاهرة دون إغفال أي منها.

 .2تعريف اإلرهاب الدولي من خالل االتفاقيات الدولية واإلقليمية

أبرمت العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية لمعالجة مشكلة اإلرهاب ،وعليه سنقف في هذا الجزُء من
الدراسة على بعض االتفاقيات التي حاولت وضع تعريف لإلرهاب ،على النحو التالي:

أ .االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب عام 1991م

اتفق األعضاء بجامعة الدول العربية على وضع اتفاقية تظم تعريفا لإلرهاب الدولي تجسدت في

االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب أبرمت في  11أبريل  ،)3(2333عرفت اإلرهاب في المادة األولى

( )1أحمد محمد رفعت ،صالح بكر الطيار ،اإلرهاب الدولي ،الطبعة  ،2مركز الدراسات الغربي األوروبي( ،د.ب.ن) ،2333 ،ص .112
()2

مشهور بخيت العريمي ،الشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاب ،ط  ،2دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،1003 ،ص .22

()3

تهاني علي يحي زياد ،اإلرهاب ووسائل مكافحته في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام ( 2333د ارسة مقارنة)( ،د.ط) ،دار

النهضة العربية ،القاهرة ،1003 ،ص .01
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منها(َّ ،)1
بأنه « :كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمـ ـشـ ــروع
إجـ ارمـي فردي أو جماعي ويهـدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حيـاتهم أو حريتهم
أو أمـنـهم للــخطر أو إلحـاق الـضرر بال ــبيـئة أو بأحد الم ـرافق واألمـالك العامة أو الــخاصة أو احتاللها
أو االستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر».

وفي نفس المادة-البند الثالث-عرفت الجريمة اإلرهابية ،على أنها« :أي جريمة أو شروع فيها
ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها ويعاقب عليها
قانونها الداخلي» ،كما َّ
عدت من الجرائم اإلرهابية المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية المختلفة
الخاصة بخطف الطائرات أو القرصنة البحرية ،واألعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران
المدني والجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون (.)2
المالحظ على التعريف السابق ،أنه انطوى على غموض كبير ،إ ْذ ل ْم يحدد بشكل واضح ما هو
العمل اإلرهابي الذي ربطته االتفاقية بتعريف التشريعات الداخلية للدول األعضاء؛ مما قد يدخلها حتما
في خانة التناقض ( ،)3ألن هذا التعريف حتما سيختلف تفسيره من دولة ألخرى ،بما أن هذه األخيرة لها
حرية في إقرار ما تشاء في قوانينها ،وللتوضيح أكثر ،فإن ما قد تعاقب عليه دولة ما على أنه عمل
إرهابي ال تعاقب عليه أخرى ،هذا باإلضافة إلى الغموض الذي يكتنف مفهوم الغرض من العمل اإلرهابي
من دولة إلى أخرى.
ب .معاهدة منظمة التعاون اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي
عرفت معاهدة منظمة التعاون اإلسالمي التي اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة
المنعقد في أوغادوغو خالل الفترة من  13جوان إلى  2يوليو  ،2333اإلرهاب على أنه« :رسالة عنف
عشوائية من مجهول بغير هدف مشروع أو قضية عادلة ،وهو بهذا مخالف للشرائع السماوية واألعراف
( )1أحمد بن سليمان صالح الربيش ،جرائم اإلرهاب وتطبيقاتها المعاصرة ،ط  ،2دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب،
أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،الرياض2212 ،ه1002/م ،ص .17
()2

ذياب موسى البداينة ،التنمية البشرية واإلرهاب في الوطن العربي ،ط  ،2دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب،

أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،الرياض2222 ،ه1020/م ،ص .232
()3

محمد متولي ،التخطيط االستراتيجي في مكافحة جرائم اإلرهاب الدولي (دراسة مقارنة) ،إ(د.ط) ،إصدارات مجلس النشر العلمي،

جامعة الكويت ،1002 ،ص .12
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الدولية» ،كما توسعت في تعريفها للجريمة اإلرهابية ،فقد قررت الفقرة الثالثة من المادة األولى منها ،أنه:
« يقصد بالجريمة اإلرهابية ارتكاب جريمة أو الشروع أو االشتراك فيها لغرض إرهابي تقـع في أي من
الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها ومصالحها أو ضد المرافق األجنبية والرعايا األجانب
المقيمين في إقليمها يعاقب عليها القانون الداخلي»(.)1
يهمنا في هذا الشأن أن نشير إلى ما جاء في مقدمة قرار منظمة التعاون اإلسالمي ،والذي صدر
عن مؤتمر القمة اإلسالمي الخامس الذي عقد في دولة الكويت في جانفي  ،2337من ضرورة التفرقة
بين أعمال اإلرهاب اإلجرامية غير العادلة وأعمال المقاومة الوطنية المشروعة للشعوب المحتلة ضد
االحتالل األجنبي وهي مقاومة يقرها القانون السماوي والقيم اإلنسانية واالتفاقيات الدولية وبصفة عامة
تقرها الشرعية الدولية( ،)2وأكدت دعمها لالنتفاضة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته،
وادانة اإلرهاب اإلسرائيلي الذي يمثل إرهابا رسميا منظماً يهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية
وطرد الفلسطينيين من أراضيهم(.)3
في األخير نشير إلى أنه ،باستقراء التعريفات التي جاء بها كل من الفقه واالتفاقيات والق اررات الدولية،
نجد أن اإلرهاب الدولي ،قد تم تناوله في اتجاهات متنوعة؛ مما نتج عنه مجموعة من التعريفات المتباينة،
وهذا ما يجعلنا نخلص إلى أن السبب الرئيسي في عدم االتفاق على تعريف موحد لإلرهاب الدولي يرجع
إلى أن دوافع المصلحة الخاصة بكل دولة أو تجمع هي العائق األساسي أمام التوصل إلى تعريف محدد
ومتفق عليه لإلرهاب ،فليس من الغريب أن تسمى مجموعات أو منظمات أو دول تسمية المجموعة أو
الدولة اإلرهابية بينما تستثنى أخرى ،ما دام وراء تلك التسميات اعتبارات سياسية ذات عالقة بمصالح
الدول.
وعليه انطالقاً من قناعتنا بحتمية إيجاد تعريف محدد وواضح لإلرهاب الدولي؛ مما ال يفتح
المجال أمام محاولة خلطه بصور العنف األخرى وخاصة المشروعة منها ،وعليه ،فإنه يبدو لي أنه يقصد

( )1محمد سعادي ،اإلرهاب الدولي بين الغموض والتأويل ،المرجع السابق ،ص .71
()2

محمد صافي يوسف ،مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير العسكرية لمكافحة اإلرهاب الدولي( ،د.ط) ،دار النهضة العربية،

القاهرة-مصر ،1002 ،ص .27-22
( )3علي عقلة عرسان« ،مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومة» ،مجلة الفكر السياسي ،العددان ( )22و( ،)22ربيع وصيف ،1002ص .17
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باإلرهاب الدولي« :كل استخدام للعنف أو التهديد به في إطار غير مشروع بواسطة أفراد أو جماعات أو
دول ضد أشخاص أو هيـئات أو مؤسسات أو ممت ــلكات عامة أو خاصة ،بهدف التأثير على سلطة أو
أشخاص معــينين من خالل نشر حالة من الرعب والفزع أو ما شابه ذلك من أجل تحقيق أهداف معينة
ليس لها أساس من المشروعية».
الفرع الثاني
تعريف المقاومة المسلحة والمقومات التي تدعم مشروعيتها
تعتبر المقاومة المسلحة أحد أساليب تقرير المصير ،بواسطتها تباشر قوات التحرير القتال
بالوسائل العسكرية المتاحة ضد المستعمر الذي ينكر على الشعوب الحق في الحصول على استقاللها
والتحرر من الهيمنة االستعمارية ،لكن هذا الخالف سرعان ما سيزول عند الرجوع إلى قواعد القانون
الدولي ،إذ نجد أن قواعده لم تحرم جميع أنواع العنف المسلح ،وانما ميزت ما بين العنف المشروع والعنف
غير المشروع( ،)1من هنا ترسخت المقاومة المسلحة كأسلوب مشروع في القانون الدولي ،وعليه سنتطرق
لتعريف المقاومة المسلحة ،ثم نقف على األسانيد التي تدعم مشروعية المقاومة المسلحة واألعمال
المشابهة لها.
أوالا :مدلول المقاومة المسلحة:
يمكن تعريف المقاومة المسلحة بأنها" :عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير
أف ـ ـراد القوات المسـ ــلحة النظامية دفاعــا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية ،سواء كانت
تعمل في إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو بناءا على مبادراتها الخاصة
سواء باشرت هذا النشاط فوق اإلقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا اإلقليم".
ويعرف هيثم حسن موسى المقاومة المسلحة لالحتالل ،بأنها ":تلك العمليات ذات الطابع
العسكري ،والتي تستخدم فيها القوة المسلحة من قبل القوات المسلحة النظامية أو بواسطة عناصر وطنية
من غير أفراد القوات النظامية ،وتنفذ ضد سلطات القائمة باالحتالل أو قواتها ومراكزها فوق األراضي
المحتلة ،أو ضد األهداف العسكرية وما في حكمها فوق إقليم الدولة المحتلة ذاتها أو خارجها ،يدفعهم
( -)1أدم كيرل" ،استخدام الالعنف ضد الظلم والعدوان" ،ورد ضمن كتاب المقاومة المدنية في النضال السياسي ،تحرير سعد الدين
إبراهيم ،منتدى الفكر العربي ،سلسلة الحوارات الدولية ،عمان ،2333 ،ص .12
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إلى ذلك الدافع الوطني في الدفاع عن البالد ومقاومة االحتالل في سبيل تحرير األراضي المغتصبة
وطرد المحتلين منها ،سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة
قانونية أو واقعية ،أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة ،وسواء باشرت هذا النشاط فوق اإلقليم
الوطني المحتل ذاته أو من قواعد خارج هذا اإلقليم"(.)1
وتعرف وثيقة مفهوم اإلرهاب والمقاومة الصادرة عن مركز دراسات الشرق األوسط في األردن
يوليو  1002المقاومة المسلحة ،بأنها" :استخدام مشروع لكل الوسائل بما فيها القوة المسلحة لدرء العدوان
وازالة االحتالل واالستعمار وتحقيق االستقالل ،ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة بوصفها أهدافا سياسية
مشروعة ،وهو ما يتفق مع القانون الدولي وتؤيده الشريعة اإلسالمية"(.)2
بهذا ،يطلق تعريف المقاومة المسلحة على العمليات ذات الطابع العسكري ،والتي تستخدم فيها
القوة المسلحة ،وتنفذ ضد السلطات القائمة باالحتالل أو قواتها فوق األراضي المحتلة أو ضد األهداف
العسكرية وما في حكمها فوق إقليم الدولة المحتلة أو خارجها ،يدفعهم إلى ذلك السعي للدفاع عن الوطن
في سبيل تحرير األراضي وطرد المحتلين منها ،وسواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع
إلشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا
النشاط فوق اإلقليم الوطني المحتل ذاته أو من قواعد خارج هذا اإلقليم.
ثانيا :مقومات المقاومة المسلحة

لكي تمارس المقاومة المسلحة في إطار شرعي ،البد أن ترتكز على مقومات أساسية بدونها تفقد

المقاومة عناصر مشروعيتها ()3؛ لهذا يرى معظم الفقهاء أن النشاط الشعبي ،والدافع الوطني وعنصر
القوى التي تجري ضدها عمليات المقاومة هي المرتكزات التي تميز المقاومة المسلحة عن أنواع العنف

األخرى والسيما اإلرهاب ( ،)4وعليه سوف نعرض لها على النحو التالي:

( -)1هيثم موسى حسن ،التفرقة بين اإلرهاب الدولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدولية ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،جامعة
عين شمس ،الجمهورية العربية المصرية ،2333 ،ص .122
-Concepts of Terrorism & Resistance an Arabic-Islamic Understanding Amman–Jordan, May

)(2

2003, p7.
()3

أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،الطبعة الرابعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1002 ،ص .721

()4

إدريس لكريني« ،تحديات اإلرهاب الدولي«  ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ( ،)12جويلية  ،1001ص .22
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 .1النشاط الشعبي :أكد الفقه الدولي القديم ومن بعده الفقه الحديث على حق السكان المدنيين في مقاومة
المحتل( ،)1مع مراعاة بعض الضوابط التي تكفل تمتع المقاومة بالشرعية ،وبهذا ال يمكن الحديث عن
مقاومة شعبية مسلحة( ،)2إال إذا قام مجموعة من أفراد الشعب بقيادة مقاومة عسكرية ضد قوات

االحتالل ،وازاء ذلك؛ فقد ازدادت المشاركة الشعبية في عمليات المقاومة وحركات التحرير الوطنية التي

ترمي إلى الدفاع عن الوطن ووجوده وأمنه( ،)3بشكل ملموس حتى أصبحت مقاومة االحتالل من األمور
المسَّلم بها في القانون الدولي( ،)4مع ذلك تجب اإلشارة ،أنه ال يشترط أن يقوم الشعب عن بكرة أبيه
َ
باالشتراك في المقاومة المسلحة حتى يتحقق لها الطابع الشعبي؛ وانما يلزم أن يتعاطف الشعب في
مجموعه مع تلك العناصر التي تقوم بأعمال المقاومة؛ وأن يقدم لهم العون والمساعدة من أجل تحقيق
أهدافهم النبيلة الرامية إلى تحرير الوطن(.)5

 .2استخدام القوة المسلحةً :يعتبر استخدام القوة المسلحة ضد العدو من أهم العناصر التي تتميز بها
المقاومة المسلحة( ،)6إ ْذ البد أن تتبع حركات المقاومة األسلوب المسلح ،باستخدام الوسائل العسكرية

في قتالها ضد العدو على أن تتقيد في ذلك بوسائل وأساليب الحرب وفقاً لما قررته قواعد القانون الدولي
اإلنساني ،وغالباً ما يستخدم أفراد المقاومة المسلحة أسلوب حرب العصابات ( )Guérilla Tacticsفي

قتالهم ضد العدو نتيجة المزايا التي يتمتع بها هذا األسلوب ،والتي تتناسب مع حالة النزاعات المسلحة
غير المتكافئة؛ على أن ذلك ال يعني أن المقاومة المسلحة ترتبط بذلك األسلوب في جميع األحوال،

فكثي ار ما تشتبك قوات المقاومة مع العدو في معارك واسعة النطاق على غرار المعارك التي تجرى بين
الجيوش وتعد حرب التحرير اليوغوسالفية في طورها األخير وحرب التحرير الجزائرية أبرز مثال على

ذلك.

()1

خالد الوجعاني ،حق المقاومة في الق اررات الدولية ،ط  ،2دار السالم ،بيروت ،1002 ،ص .207

()2

أحمد فوزي عبد المنعم« ،مدى مشروعية أخذ الرهائن من قبل حركات المقاومة الشعبية المسلحة (دراسة تطبيقية على الوضع في

العراق«  ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد الثالث والستون ،مصر ،1007 ،ص .222
()3

محمد الصالح روان« ،الجهود الدولية في تكييف المقاومة في القانون الدولي«  ،مجلة المفكر ،العدد ( ،)2جامعة بسكرة،

ديسمبر ،1020ص .223
Gérard chaliand, Terrorisme et Guérillas, Edition Flammarion, paris, 1985, p 64.
()5

)(4

محمد مجذوب« ،القانون الدولي اإلنساني وشرعية مقاومة االحتالل«  ،دراسة منشورة ضمن كتاب القانون الدولي اإلنساني (أفاق

وتحديات) ،المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ،الجزء األول ،ط  ،2منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،1002 ،ص .222
()6

سهيل حسين الفتالوي ،اإلرهاب الدولي وشرعية المقاومة ،ط  ،2دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،1003 ،ص .221
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 .3استهداف قوى االحتالل األجنبي :تنشأ المقاومة المسلحة كرد فعل طبيعي من جانب الشعب نتيجة
تعرض الوطن لالعتداء واالحتالل ،فيهب أفراد الشعب للدفاع عن أرض الوطن للحصول على االستقالل؛
ومن ثم ،حتى تبقى المقاومة مشروعة ،ينبغي أن تستهدف اآللة العسكرية للعدو سواء باألراضي المحتلة
أو أراضي العدو ذاته ،وبالتالي فإن األهداف العسكرية أهداف مشروعة ألفراد المقاومة المسلحة ،ويمكنهم
مهاجمتها بمختلف األساليب والوسائل ،بغض النظر عن طبيعتها بحكم االختالل في توازن القوى الذي
يحتم على أفراد المقاومة اللجوء إلى ممارسة أساليب تختلف عن أساليب القتال المعتادة( ،)1ومن هذه
الوسائل القيام بأعمال التخريب واتباع أسلوب حرب العصابات (.)2
 .4الدافع الوطني :يتمثل في الشعور الوطني الذي يعم أفراد الشعب ويدفعهم لحمل السالح دفاعاً عن
أرضهم ضد العدوان الخارجي أو من أجل تخليص األرض من االحتالل (.)3
المطلب الثاني
العالقة بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة
إذا كان مفهومي المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي ،مرتبطان ارتباطا وثيقا ،من حيث تشابههما
من حيث الل جوء إلى بعض الوسائل واآلليات التي تتشابه في األثر المترتب عنها ،ففي الوقت الذي
تستخدم فيه المقاومة الوسائل العنفية والعسكرية واألمنية من أجل ضرب المحتل واخراجه من األراضي
المحتلة وتحريرها ،نجد أن اإلرهاب يستخدم وسائل مشابهة بهدف التأثير على السلطة ،إال أنهما يفترقان
من حيث المفاهيم والمبادئ ،بما يحمل كال المفهومين من عمق فكري وايديولوجي ،فثقافة ومفهوم المقاومة
المسلحة ،قائمة على الحق والعدل وحقوق اإلنسان وحرياته في حقه في تقرير مصيره ،في المقابل تبرز
ثقافة اإلرهاب ،والتي تظهر الجانب العنفي البشع لعالقة البشر فيما بينهم ،وذلك من أجل الحصول على
مكاسب غير مشروعة وغير مقبولة ،أو بهدف التأثير السياسي على مصادر ومواقع النفوذ والقرار في
العالم.
()1

مصطفى مصباح دبارة ،اإلرهاب (مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي) ،ط  ،2إصدار جامعة القار يونس ،بنغازي،

 ،2330ص .122
( )2محمد مجذوب" ،القانون الدولي اإلنساني وشرعية مقاومة االحتالل" ،المرجع السابق ،ص .222
()3

محمد مجذوب ،المرجع السابق ،ص .222
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ومن هنا فااللتباس يحصل من خالل التشابه في الوسائل والتقنيات المستخدمة في كال العملين،
كما أن األهداف والقضايا العادلة التي تظهر للعيان في المقاومة المسلحة والتي تنأى عن اإلرهاب ،تؤكد
أنه يوجد مسافة كبيرة فاصلة ما بين هذين المفهومين تساعد على فهم الظاهرتين بعيدا عن االلتباس
والتشابك( ،)1لهذا ،فإن لغة المصالح التي تتفق أحيانا وتتعارض أحيانا بين الدول واألنظمة في العالم،
هي التي تفرض حالة من الخلط المفاهيمي والعملي بين ما يعد إرهابا وما يعد مقاومة مسلحة ،خصوصا
تلك الدول االستعمارية التي عمدت إلى تغذية مصالحها الخاصة من خالل تعمد الخلط بين اإلرهاب
والمقاومة المسلحة ،وسحق كل األصوات التي تناهض تحقيق تلك المصالح ،فكان كل من ناضل وقاتل
وكافح االحتالل ،خاصة في الدول العربية واإلسالمية إرهابي( ،)2وكل ذلك بمساعدة الحكام والعمالء
الخونة الذين استغلوا كل وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية في نشر أباطيلهم حول أفراد المقاومة
المسلحة(.)3
انطالقا مما تقدم ،نجد أن هناك عالقة شكلية بين المفهومين ،ولكن هل تتشابه أعمال المقاومة
المسلحة مع العمل اإلرهابي إلى الحد الذي يبعث على الخلط بينهما أم أن الخلط بين العنف اإلرهابي
وبين عنف المقاومة المسلحة هو خلط مقصود ليس له أساس؟
رأينا أن هناك عالقة وارتباط شكلي ما بين مفهوم المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي ،وهو نوع
من التشابه في بعض الوسائل واآلليات التي تمارس بها أنشطة كل منهما ،ألن كال من المقاومة المسلحة
واإلرهاب الدولي يستخدمان القوة والعنف ،وللوهلة األولى يتبين أن األعمال العنفية للمقاومة المسلحة
يمكن أن تكون إرهابا ،إذا لم يتم التدقيق والفصل بينهما ،فحالة التشابه بين المفهومين يمكن أن تسقط
المراقبين في فخ الخلط بينهما بدون سابق تصور وتصميم أحيانا ،وعن تخطيط وجهد موجهين من قبل

(-)1نبيل عبد الحليم متولي" ،أخطار األيديولوجية الصهيونية واأليديولوجية األخرى" ،كلية الدعوة ،ط  ،2طرابلس-ليبيا ،2330 ،ص
.223
(-)2علي عبد الحسين بيضون ،مقاومة االحتالل ،رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في العالقات الدولية والدبلوماسية ،الجامعة
اإلسالمية في لبنان ،بيروت – لبنان ،1002 ،ص .22
-Marc Sageman, Le vrais Vissage des terroristes (psychologie et sociologie des acteurs du djihad),
traduit de l’américain par Maurice berrac, édition Denoël impacts, paris, 2005, p .61
)(3
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اللذين يرفضون حاالت المقاومة المسلحة المواجهة للمشاريع االستعمارية واالحتالل أحيانا أخرى ،بحيث
تصبح عملية الخلط هدفا أساسيا من أجل إسقاط أهداف المقاومة تحت وصف اإلرهاب(.)1
ولكي نبرز وبدقة الحدود بين العنف الذي تمارسه حركات المقاومة المسلحة وبين العنف الناتج
عن أعمال اإلرهاب الدولي ،فإننا سوف نتعرض لتحليل طبيعة العنف اإلرهابي ،ثم نعرض لتحليل طبيعة
العنف المصاحب للمقاومة المسلحة ،وذلك على النحو التالي:
أوال-طبيعة العنف اإلرهابي :مما سبق يتضح أساس اللبس القائم بين عنف اإلرهاب الدولي ،وعنف
المقاومة المسلحة باعتبار أن األول يجري خارج القانون ،بينما يظل عنف المقاومة المسلحة عنفاً يتم في
بناء على هذا ،نستطيع أن نبرز خمسة عناصر تميز العنف المصاحب لإلرهاب
إطار الشرعية القانونيةً ،
عن غيره من الظواهر العنيفة ،بما في ذلك عنف حركات المقاومة المسلحة ،نوردها فيما يلي:

-1العنف اإلرهابي عنف منظم :حيث تعد وسائله وتنظم بصورة منهجية تهدف لتحقيق ما كان منتظ اًر
من جرائها أو متوقعاً منها من نتائج.
-2العنف اإلرهابي يحتوي على عناصر الترهيب والتخويف والفزع :فالترهيب والتخويف يعتبر جزءاً
أساسياً من ظاهرة اإلرهاب ،بدونه يصبح مجرد عملية قتل عادية ،ألنه بواسطة الترهيب يفرض على
العدو حالة من عدم االستقرار ،ويدفعه لتحقيق األهداف التي يصبو إلى تحقيقها اإلرهابي من وراء عمله.
-3العنف اإلرهابي ذو طابع رمزي :أي ذو مغزى وداللة أوسع من العمل في حد ذاته ،ألنه يحمل رسالة
إلى كافة الضحايا المحتملين ،بحيث يوقع الرعب في قلوبهم ،ويثير التساؤل عن ماهية الضحية التالية.
-4العنف اإلرهابي عنف يرتكب بناءا على تكتيك واستراتيجية وتخطيط مسبق :باإلضافة إلى إمكانية
استعمال اإلرهاب كإجراء تكتيكي من ضمن مخطط سياسي وعسكري شامل ،فإنه يحتوي على عناصر
إستراتيجية في النضال السياسي ،وهنا يتبع سبيالً هجومياً يجبر العدو على تحمل العواقب ،ودفاعي
يمكنه من المحافظة على النتائج الحسية المتعددة األبعاد التي حققها (.)2

(-)1السيد مصطفى أحمد أبو الخير ،المقاومة العربية واإلسالمية في القانون الدولي المعاصر ،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،ط
 ،2القاهرة ،1022 ،ص .7
(-)2علي عبد الحسين بيضون ،مقاومة االحتالل ،المرجع السابق ،ص.22
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ثانيا :طبيعة العنف المصاحب للمقاومة المسلحة
بالرغم من تقاطع سمات عنف حركات المقاومة المسلحة مع بعض سمات اإلرهاب ،إال أن عنف
حركات المقاومة المسلحة يبقى عمالً داخل الشرعية الدولية ،وال يمكن نعته في إطار السياسة والقانون
باإلرهاب ،لكن ينبغي أن يمارس ضمن بعض الضوابط والشروط الشرعية ،وتكمن قدرة حركات المقاومة
المسلحة على تمييز أعمالها عن اإلرهاب ،بالقدرة على االقتباس والتطوير التي تتميز بها الوسائل اإلرهابية
وتكييفها إلى الدرجة التي تصبح معها عمالً مشروعاً وفقاً لقواعد القانون الدولي( ،)1ومع ذلك يظل للعنف
المصاحب للكفاح المسلح من أجل التحرير مزاياه التي تفرقه عن اإلرهاب ،والتي من أبرزها:
 أنه عنف جماهيري تمارسه جماعات أو أفراد من شعب يؤمن باألهداف التي يستخدم العنف كوسيلةلتحقيقها.
 أنه عنف موجه ضد قوى مستعمرة ،أو عنصرية التي تستغله أو كليهما معاً ،وبهذا ال يمكن وصفهبأنه عدوان على أحد ،فهو دفاع عن النفس ضد اعتداء سلطات االحتالل.
 يهدف إلى ممارسة الشعب لحقه في تقرير المصير واالستقالل وهي أهداف مشروعة يصبو من خاللهاللحصول على حريته واستقالله وهو مدعوم بالشرعية القانونية الدولية ،ويخدم السالم واألمن الدوليين.
 أن حركات التحرر يمكن لها أن تستخدم كافة الوسائل المشروعة بما في ذلك العنف ،لكن من المهمتحديدها ،ومعرفة حدود استخدامها وفق الشروط العامة المقررة في إطار الشرعية الدولية (.)2
وبالتالي ،فإنه عمل عنيف داخل إطار الشرعية ،وليس خارجها ،كما هو الحال بالنسبة لإلرهاب،
ومن منطلق إطار هذه الشرعية ،فإنه يمكن لحركات المقاومة المسلحة أن تعتمد على الكثير من أشكال
النضال والتكتيكات واألساليب منها ما هو سلمي وما هو عنيف ،ومن بين هذه التكتيكات تكتيك حرب
العصابات الذي يقترب كثي اًر من اإلرهاب ،لكنه ليس إرهاباً في النهاية؛ وبهذا فإن اللجوء إلى القوة والعنف
المشروع من قبل قوى حركات المقاومة المسلحة يحظى بقبول المجتمع الدولي وال يعتبر إرهابا ،ألن
(-)1خليل حسونة ،بين أحقية عنف المقاومة وعدم شرعية إرهاب الدولة اإلسرائيلية -الحالة الوطنية الفلسطينية ،-ص  ،3-7منشور على
الموقع االلكتروني التاليhttp://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/17/page6.html :
(-)2مجموعة م ن المؤلفين" ،الماركسية وحرب العصابات" ،ترجمة إبراهيم العابد وماهر الكيالي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
ط  ،2332 ،2ص .237
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الشعوب التي تمارس حقها في المقاومة تستند لحقها في الدفاع عن النفس وفي ممارسة حق تقرير
المصير ،وما يحدث اليوم من خلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة هو مجرد خلط عمدي مقصود يتم
بطريقة انسيابية ومزاجية لتحقيق المصالح واألهداف الكبرى لبعض الدول المسيطرة(.)1
أما فيما يتعلق بتجربة كفاح الشعب الفلسطيني ،فلم تعرف المقاومة الفلسطينية العنف المسلح
فقط ،حتى يمكن نعت كل أعمالها باإلرهاب ووصف القائمين بأعمال المقاومة باإلرهابيين ،بل عرفت
أشكاالً عديدة من المقاومة منها ما يندرج في نطاق المقاومة المسلحة ،ومنها ما يندرج في نطاق المقاومة
المدنية السلمية ( ،)2ولنا بانتفاضة عام  2337خير نموذج يتماشى والخصوصية الفلسطينية التي تم
من خاللها إبداع وتطوير الكثير من أساليب المقاومة المدنية ،هذا فضالً عن مختلف أشكال النضال
السياسي الذي عرفته وتعيشه التجربة الفلسطينية لحد اآلن.
المطلب الثالث
أسباب الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة
هناك أسباب أدت إلى الخلط بين ظاهرتي اإلرهاب والمقاومة المسلحة سواء القانونية منها
والمتعلقة بقواعد القانون الدولي أو السياسية المتعلقة بتوظيف عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة بهدف
تجاوز وانتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي ،والتي سنعرض لها تباعا على النحو التالي:
الفرع األول
األسباب السياسية للخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة
تبرز عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة عند تغليب السياسة على القانون عند معالجة
الظواهر المتشابهة ،فيصار إلى الخلط بينها من خالل تحييد أحكام القانون والتي تعد الميزان الوحيد
للتمييز بينها ،وخاصة إذا علمنا أن الدول تختلف اتجاهاتها ،وأيضا تختلف في الحكم على القضايا
السياسية العالمية ،كالمقاومة المسلحة ،الدفاع الشرعي ،واستخدام القوة ،هذه االختالفات في وجهات
النظر أدت إلى الخلط بين مفهومي اإلرهاب والمقاومة المسلحة ومتى يكون عمل ما إرهابيا أو الفاعل
إرهابي ومتى يكون العمل مقاومة مشروعة والقائم عليها مقاوم أو مناضل ،ذلك أن تسيس الظواهر ترك
(-)1خليل حسونة" ،الثورة الشعبية الفلسطينية ،ثورة  22نموذجاً" ،المركز القومي للدراسات والتوثيق ،ط  ،1002 ،2ص .32
(-)2علي عبد الحسين بيضون ،مقاومة االحتالل ،المرجع السابق ،ص.22
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الباب مفتوحا الستثناء الجرائم اإلرهابية من نطاق اإلرهاب وادخالها في نطاق أعمال المقاومة المسلحة،
وقد نتج ذلك بسبب تحييد قواعد القانون الدولي والق اررات الدولية في عملية تكييف األعمال ،فيما إذا
كانت أعمال مقاومة أم أعمال إرهابية(.)1
أنتجت هذه المعطيات جماعات لم تترسخ في أذهانها قيم المواطنة ،كما أدى إلى فشل تكوين
جماعات وطنية متماسكة ،وكذا ضعف النظام السياسي لبعض الدول وفتح المجال لالستغالل الخارجي
الذي أصبح يقرر لحكومات هذه الدول ،حتى أنه أصبح مصدر تشريع هذه الدول ،مقابل دعم مادي
ومعنوي لالستمرار في وجودها ،وهذا الضعف والتدخل األجنبي ساعد في حقيقة األمر على خلق جماعات
غير واعية ال تعرف التمييز بين المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي وال تفرق بين الفعل الموجه ضد جنود
االحتالل ،والذي بال شك يعتبر فعل مقاومة مسلحة مشروعة ،واذا ما كان موجه إلى المدنيين لتحقيق
مكاسب سياسية من طرف ثالث فهو عمل إرهابي ،أما إذا كان موجه لحكومة الشخص الفاعل لتحقيق
مكاسب سياسية داخلية باالعتداء فهو عنف سياسي( ،)2كما أنه هناك من يستعمل هذا الخلط كوسيلة
إلبعاد الرأي العام العالمي عن القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العالقة ،حتى ينظر ألصحاب هذه
القضايا على أنهم إرهابيين ،والى الدول التي تمارس اإلرهاب واالحتالل ،بأنها تدافع عن نفسها.
زيادة على ذلك ،نجد أن الدول الكبرى تؤيد فكرة المشروعية عندما تكون رازحة تحت االحتالل،
وترفضها عندما تصبح دولة احتالل( ،)3ونجد في مقدمة هذه الدول الواليات المتحدة األمريكية واالحتالل

اإلسرائيلي  ،إذ ال تعترف هاتين الدولتين بشرعية المقاومة والكفاح المسلح في بعض الحاالت؛ كما هو

الشأن بالنسبة للمقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي ،بينما هي تعترف بمشروعية المقاومة ضد

الدول أو الحكومات التي تعتبرها عدوة لها كاعترافها بمشروعية المقاومة األفغانية لالحتالل السوفياتي
ألفغانستان فيما بين  2373و.)4( 2333

(-)1خليل حسونة ،بين أحقية عنف المقاومة وعدم شرعية إرهاب الدولة اإلسرائيلية ،المرجع السابق ،ص .22-20
(-)2عدنان هاشم سلطان ،صناعة اإلرهاب وسيلة لغاية أم ورقة سياسية وأداة للعقوبات ،المكتب المصري الحديث ،مصر ،ص.27
(-)3صباح درامنة ،العنف الدولي وحق الشعوب في المقاومة بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير
في الشريعة والقانون ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة الحاج لخضر باتنة ،1020 ،ص .21
(-)4أمال يوسفي" ،نحو تأصيل شرعية جديدة موازية للشرعية الدولية ".الملتقى الوطني حول "استعمال القوة في العالقات الدولية بين
قوة القانون وهيمنة القوة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري-تيزي وزو 10-23" ،ماي  ،1022ص .23
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انطالقا من هذا الطرح ،يمكن التساؤل إذن ،لماذا كان يصور "بن الدن" ،أنه مجاهد عندما كان
يناضل ضد الحكومة الموالية للتواجد السوفياتي في أفغانستان ( ،)1وتنعته الواليات المتحدة اآلن باإلرهابي
عندما يقاتل الحكومة الداعمة للتواجد األمريكي في أفغانستان ،في المقابل ال تعد أعمال المستوطنين
اإلسرائيليين في فلسطين إرهابا ،بالرغم من استعمالهم للعنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين (.)2
الفرع الثاني
األسباب القانونية للخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة
باإلضافة إلى األسباب السياسية ،تبرز عدة أسباب قانونية ،أدت إلى الخلط بين اإلرهاب الدولي
والمقاومة المسلحة ،والتي يمكن بيانها كاألتي:
-1عرقلة أية محاولة لتعريف اإلرهاب الدولي:
أدى عدم وجود مفهوم واضح ومحدد ومتفق عليه لإلرهاب الدولي إلى الخلط بين اإلرهاب الدولي
والمقاومة المشروعة( ،)3نظ ار لصعوبة توحيد اآلراء واجماعها على مفهوم واحد لإلرهاب الدولي(،)4
وعلى الرغم من أنه ،طرحت الكثير من الدعوات التي تطالب بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة،
بهدف وضع تعريف محدد لظاهرة اإلرهاب والعمل على إخراج كل الظواهر المشابهة من نطاق اإلرهاب
وعلى رأسها المقاومة المسلحة( ،)5إال أن هذه المحاوالت أخفقت قبل والدتها من قبل الدول المسيطرة
على المجتمع الدولي( ،)6ال لشيء سوى أنها تتعارض مع مصالحها الخاصة والسعي نحو توظيف

(-)1موسى القدسي الدويك ،حركة حماس بين المقاومة واإلرهاب ،الهالل األحمر القطري ،ط  ،1002 ،1ص .32
(-)2فرج أحمد شقير ،المقاومة اإلسالمية ومشروع استنهاض األمة ،دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ،ط  ،2لبنان ،1002 ،ص .33
(-)3بلفراق فريدة ،مدى تأثير اإلرهاب الدولي على حق تقرير المصير ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام ،كلية
الحقوق بن عكنون ،جامعة بن يوسف بن خدة ،1007/1002 ،ص .231
(-)4ماجد ياسين الحموي" ،اإلرهاب الدولي من المنظور الشرعي القانوني وتمييزه عن المقاومة المشروعة" ،مجلة جامعة الملك سعود،
المجلد  ،22العلوم اإلدارية ( ،)1الرياض المملكة العربية السعودية2212 ،هـ1002/م ،ص .122 -121
Jean François Daguzan, terrorisme Abrégé d’une violence qui dure, CNRS édition, Paris, 2006,
Italie- Hongrie, 2001, p 74.
(5)-

(-)6محمد األمين البشري "،التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب :األطر واآلليات" ،المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،المجلد
 ،23العدد  ،23جامعة نايف العربية للعلوم العربية ،الرياض ،1002 ،ص .272
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ظاهرة اإلرهاب توظيفا سياسيا بغية خدمة أهدافها السياسية الغير مشروعة ،األمر الذي وقف حائال دون
والدة أي محاولة لتعريف ظاهرة اإلرهاب.
كما أنه من بين أسباب اختالف الدول حول تعريف اإلرهاب ،إدراج أعمال المقاومة المشروعة
في التعريف من عدمه ،ففي حين نادت بعض الدول خاصة الغربية منها بضرورة عدم استثناء أعمال
الكفاح المسلح من أجل تقرير المصير من أي تعريف لإلرهاب ،دعت دول أخرى الستبعاد أعمال الكفاح
المسلح من أجل تقرير المصير من أي تعريف لإلرهاب (.)1
زاد الوضع تعقيدا وارباكا ،أحداث  22سبتمبر  ،)2(1002وهو الطرح الذي ترفضه غالبية الدول
العربية واإلسالمية ،التي يرى أنه يجب التمييز بين أعمال المقاومة المسلحة التي تقوم بها حركات التحرير
الوطنية التي تستهدف المعتدي ( ،)3ومنها أعمال المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي والتي يجب
استثنائها من أي تعريف لإلرهاب ،وبين اإلرهاب الدولي الذي هدفه المساس باألمن والسلم الدوليين ،وهو
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ما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين.
كما أن عدم االتفاق على معيار موحد لتعريف اإلرهاب الدولي ،أدى إلى التعدد في التعريفات
واالختالف حول معنى اإلرهاب الدولي( ،)4فهناك إذا عالقة بين التعدد في التعريفات والتعدد في المعايير
التي يتم بموجبها تبني هذه التعريف( ،)5وهكذا أصبحت الظاهرة اإلرهابية الدولية ضحية للتعدد المعياري

Jean François Daguzan, op-cit, p 74.

(1)-

( -)2محمود عبد العزيز محمد ،اإلرهاب النفق المظلم في تاريخ البشرية وعالقته باألديان السماوية ،دار الكتب القانونية ،دار شتات
للنشر والبرمجيات ،مصر -اإلمارات ،1022 ،ص .13
Voir aussi : Jean Christopher Martin, Les Règles international relatives à la lute contre le terrorisme,
préface Ahmed mahiou, bruylant Bruxelles, Belgique, 2006, p 70.
)(3Alex Macleod, « Insécurités et sécurité après les événements du 11 septembre: France et grande
bretagne», Terrorisme et sécurité internationale, dirigée par Josiane Tercinet collection études stratégiques international, sous la direction de Stanislav J. Kirschbaum assosiation franco- canadianne
d’Etudes Stratégiques, bruylant Bruxelles, Belgique, 2004, p 215.
( -)4أبو أحمد فؤاد ،عبد اإلله المهمة ،سعيد عبد السالم ،القضية الفلسطينية ومالمح المرحلة الراهنة ،منشورات األفق الديمقراطي،
الرباط ،1002 ،ص .03
llan Vinthagen and Mona Lilja, research thread “Resisting Neoliberalism” and the Panel on Resistance Studies, The State of Resistance Studies Draft presented at European Sociologist Association
Conference, Glasgow, Scotland, 3-6 Sept 2007, p 03.
_(5)-

من جهة وضحية لسياسة الكيل بمكيالين من جهة ثانية ،وهذا يؤدي إلى تحقيق غاية مزدوجة ،فهو من
جهة يضمن بقاء تصرفات بعض الدول خارج نطاق اإلدانة والعقاب عندما تكون دول قوية ،ومن جهة
ثانية يساهم في عدم وجود تعريف موحد لإلرهاب ،وانما تكريس تعريفها هي والمتصف باالنتقائية وعدم
الثبات والوضوح(.)1
استنادا على ما تقدم ،فإن عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة ،تبدأ بالوقوف موقف
معارض إلجهاض أي محاولة تدعو إلى تعريف ظاهرة اإلرهاب ( ،)2ذلك أن إجهاض محاوالت تعريف
اإلرهاب أو االتفاق على تعريف محدد له يفسح مجال حركي عريض وفضفاض للدول التي تملك مقاليد
السيطرة على المجتمع الدولي ،للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة ،لذلك يصنف العمل الواحد
على أنه من قبيل أعمال المقاومة؛ إذا ما صدر عن أفراد دول معينة ،في حين أن نفس العمل يصنف
على أنه جريمة إرهابية؛ إذا ما صدر عن أفراد أو دول أخرى.
-2التركيز على نتائج العمليات المسلحة دون البحث في األسباب :هناك موقفان من عملية استخدام
القوة المسلحة ،فالموقف األول :يعتبر الموقف الرافض لإلرهاب بغض النظر عن الدوافع ،إذ تبذل بعض
الدول قصارى جهدها إلسقاط أي صفة شرعية عن عمليات المقاومة المسلحة ،فتضع في سلة واحدة كل
العمليات اإلرهابية ،سواء منها العمليات اإلرهابية التي تمارسها جماعات ال تمثل إال نفسها والعمليات
التي تمارسها دول متطرفة في مواقفها السياسية ومنبوذة دوليا ،والعمليات التي تُمارس من قبل حركات

تحرر معترف بها دوليا وتمارس كفاحها المسلح كحق من الحقوق التي منحها المنتظم الدولي وتطبيقا
لحق تقرير المصير()3؛ أما الموقف الثاني :فينادي بالبحث عن الدوافع قبل اإلدانة (شرعية الغاية تشرعن
الوسيلة) ،ومن دعاة هذا الموقف دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية ،ويتلخص موقفها في أن
معالجة اإلرهاب الدولي ال تتم بمجرد إدانته ،ولن يحل المشكلة ،بل إن محاربة اإلرهاب الدولي تكمن في
البحث في جذور الظاهرة ،بواعثها ،وأهداف القائمين بها ،فالغاية قد تبرر الوسيلة أحيانا.

( -)1ميهوب يزيد ،مشكلة المعيارية في تعريف اإلرهاب الدولي ،دار الفكر الجامعي ،ط  ،2اإلسكندرية ،1022 ،ص .22
(-)2جلبير أشقر ،صدام الهمجيات اإلرهاب ،اإلرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل  22أيلول وبعده ،دار الطليعة ،ط  ،2لبنان ،1001 ،ص.27
(-)3عدنان هاشم سلطان ،المرجع السابق ،ص .21
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وبالنظر إلى الموقفين السابقين ،يتضح أن التركيز على النتائج التي تترتب على العمليات سواء
كانت عمليات إرهابية أم أعمال مقاومة مسلحة من أسباب الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة،
فإذا نظرنا إلى النتائج التي تترتب على كل منهما ،لوجدنا أنها تنجم عن االستخدام المباشر للقوة المسلحة،
خاصة إذا ما وجهت ضد أهداف أو منشآت عسكرية أجنبية( ،)1فتوظيف النتيجة باعتبارها المعيار
الفاصل بينهما دون أن تراعي األسباب واألهداف من وراء استخدام القوة ،يعمل على الخلط بين اإلرهاب
والمقاومة المسلحة ،كما أنه يحول دون اكتشاف سبل محاربة اإلرهاب ،والتي لن يتم الوصول إليها دون
البحث عن أسباب اإلرهاب( ،)2وهذا ما يفتح المجال نحو مفهوم فضفاض لتحديد األعمال اإلرهابية،
فيكون للدول السلطة التقديرية المطلقة دون أي قيد إلضفاء صفة أعمال المقاومة على الجريمة اإلرهابية
والعكس صحيح ،فتصنيف العمل ما إذا كان من أعمال المقاومة المسلحة أو من األعمال اإلرهابية
استنادا إلى النتيجة دون البحث في األسباب والدوافع ،يتوقف على مصلحة الدول التي تقوم بتكييف هذه
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األعمال(.)3
-3إضعاف دور المنظمات العالمية واإلقليمية:
يبرز تأثير إضعاف دور المنظمات العالمية واإلقليمية على عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة
المسلحة عند تكييف األفعال بين ما هو إرهابي وما هو أعمال المقاومة المشروعة ،إذ إن إضعاف الدور
الذي تمارسه هذه المنظمات في تصديها لمعالجة بعض الظواهر عمل على تجميد الدور الموكول إليها
في تصنيف األعمال ،وهذا ما يظهر جليا من خالل أعمال منظمة األمم المتحدة ،بحيث يتم تحييد قرارات
الجمعية العامة وابراز ق اررات مجلس األمن ،هذا األخير الذي أصبحت ق ارراته تتخذ تنفيذا لسياسات الدول

( -)1إبراهيم خليل العبد أبراش" ،النظام الدولي الراهن والتباس مفهوم الشرعية الدولية" ،مجلة البصائر ،جامعة البتراء ،عمان ،يونيو
 ،1002ص .20
(2)-

Ali A. Mazrui &Albert Schweitzer, Towards Understanding the Causes of Terrorism: The Culture,
the Mission, the Motive and the Target, State University of New York at Binghamton, New York,
USA, February/March 2004, p 02.
( -)3خالد كريم خالد المشاقبة ،األبعاد القانونية والسياسية للخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة ،رسالة ماجستير في العلوم
السياسية ،معهد بيت الحكمة ،جامعة أل البيت ،المملكة األردنية الهاشمية ،1007،ص .222

القوية والمسيطرة على المنظمة ووسيلة لتحقيق أهدافها وغاياتها( ،)1وبذلك تجعل هذه الدول من نفسها
بديال عن المنظمة ،فتتخذ الق اررات باسمها وبما يتفق ومصالحها ،األمر الذي عمل على تكييف األعمال
المماثلة باعتبارها من قبيل المقاومة المسلحة تارة ،وباعتبارها من قبيل الجرائم اإلرهابية تارة أخرى وفقا
لمصالح تلك الدول( ،)2وبهذا يكون ضعف دور األمم المتحدة قد أثر على القضية الفلسطينية ،حيث
بات االنحياز األمريكي لجانب قوات االحتالل اإلسرائيلي ساف ار في تحديه للقوانين الدولية ولرأي بقية دول
العالم وهي ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،إلى درجة أن الواليات المتحدة قامت طوال السنوات
الماضية بتبرير جرائم االحتالل اإلسرائيلي وتغطيتها ،ومنعت إدانتها بموجب ق اررات مجلس األمن الدولي (.)3
-4االزدواجية في التعامل مع أعمال اإلرهاب والمقاومة المسلحة:
إن من أسباب الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ،هو تقاعس األمم المتحدة عن تنفيذ
ق اررات الشرعية الدولية على جميع دول العالم طبقاً لمبدأ المساواة ،حيث أثبتت المواقف اتجاه المسائل
المتعلقة بحقوق الدول الصغيرة والمغلوبة على أمرها( ،)4ولم تقتصر االزدواجية على تنفيذ الق اررات
الدولية ،إنما شملت تلك المعايير المزدوجة في إطالق المصطلحات والمسميات واألحكام المتباينة
والمختلفة المتعلقة بالظاهرة أو القضية الواحدة ،فإذا كان األمر يتعلق بالدفاع الشرعي المتعلق بالحقوق
العربية واإلسالمية كتحرير الوطن أو الدفاع عن النفس من عدو مغتصب متغطرس سلب األرض والكرامة
والسيادة الوطنية ،فسرعان ما سيجرم المناضلين وتجرم أعمالهم النضالية وفق معايير انتقائية في نظام
عولمة اإلرهاب الدولي(.)5

( -)1خالد كريم خالد المشاقبة ،المرجع السابق ،ص .210 -223
Ali A. Mazrui &Albert Schweitzer, op-cit, p 07.

_(2)-

( -)3بلفراق فريدة ،المرجع السابق ،ص .272 -271
_(4)-

Alice R. Buchalter& Glenn E. Curtis, Inventory and Assement of databases relevant for social
science research on terrorism, A Report Prepared by the Federal Research Division Library of Congress under an Interagency Agreement with the National Institute of Justice Violence and Victimization Division, Washington, November 2003, p 02.
(-)5عبد الوهاب شمسان" ،ازدواجية تنفيذ الق اررات الدولية ووسائل مكافحة اإلرهاب" ،مجلة دراسات وأبحاث ،مجلة علمية محكمة
تصدر عن جامعة الجلفة ،الجزائر ،العدد  ،1020 ،1ص .22
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 -5وضع حركات التحرر في تصنيف واحد مع المنظمات اإلرهابية :
تحاول بعض الدول الغربية أن تضع حركات التحرر الوطني في تصنيف واحد مع المنظمات
اإلرهابية ،وهو أمر خاطئ من الناحيتين العلمية والقانونية ،وخاصة وأن ميثاق األمم المتحدة وممارسات
المنظمة الدولية تفرق بين حركات التحرر الوطني التي من حقها أن تواجه االحتالل بكل الوسائل المتاحة
ومنها المقاومة المسلحة ،وبين المنظمات اإلرهابية التي تقف على أرضية غير قانونية وتنطلق من
استخدام غير مشروع للقوة؛ وبطبيعة الحال تأخذ بعض الحركات في الشرق األوسط كمثال تدلل به على
مزاعمها كمنظمة التحرير الفلسطينية ،حماس ،الجهاد اإلسالمي وتعلق لها الفتة اإلرهاب ،مع أننا نعلم
أنه ال يمكن وصف هذه الحركات باإلرهاب ،ألنها تمارس مقاومة مشروعة في مواجهة االحتالل
اإلسرائيلي(.)1
كما درجت اإلدارة األمريكية إطالق وصف اإلرهاب على تلك الدول التي ترفض الخضوع
لمصالح الواليات المتحدة وحلفائها ،مثلما حصل مع النظام الكوبي والكوري الشمالي ،وكذلك النظام
العراقي واإليراني وغيرها من األنظمة السياسية التي وقفت في وجه النفوذ األمريكي مع توقع في تغيير
هذه القائمة بالحذف أو باإلضافة( ،)2وذلك بحسب التوافق أو التعارض مع السياسة األمريكية وتوجهاتها
المبنية على الخلط الواضح بين ما هو إرهابي منبوذ وبين ما هو شرعي مقبول ،ولعل األمريكيين الذين
ابتدعوا خرافة اإلرهاب الدولي ،قد تصوروا أنهم وجدوا تغطية إيديولوجية متينة لسياسة الثأر على الهزائم
التي تكبدتها أمريكا على الصعيد الدولي في الستينات والسبعينات؛ بل األخطر من ذلك ،أنها تبنت
تعريف االحتالل اإلسرائيلي للصراع في فلسطين ،بأنه إرهاب وليس مقاومة مشروعة للمحتل ،واعتبرت
ما يقوم به المحتل اإلسرائيلي جزءا من حرب أمريكا العالمية على اإلرهاب ،ووصفت تدمير قوات االحتالل
اإلسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية ،بأنه شكل من أشكال الدفاع عن النفس( ،)3وحملت دول االتحاد

( -)1نفس المرجع ،ص .23
( -)2حسين شريف ،اإلرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق األوسط خالل أربعين قرنا ،الجزء األول ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 ،2337ص .322 -322
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األوروبي على تبني موقفها ،فصنفت حركة حماس والجهاد اإلسالمي وحزب هللا ضمن الحركات اإلرهابية
التي يجب القضاء عليها(.)1
المبحث الثاني
آثار الخلط بين اإلرهاب والمقاومة على شرعية المقاومة الفلسطينية
استنادا لعملية الخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة التي تعد أعمال المقاومة جرائم إرهابية
بإضفاء صفة األعمال اإلرهابية على حق المقاومة المسلحة ،وفي ذات الوقت تعد األعمال اإلرهابية
المرتكبة ضد حركات المقاومة والشعوب المناضلة أعماال تدخل في نطاق حق المقاومة ،حيث تكيف
األعمال المماثلة باعتبارها من قبيل أعمال المقاومة المسلحة تارة واعتبارها من قبيل الجرائم اإلرهابية تارة
أخرى ،من هذا المنطلق ،سوف نقف على اآلثار المترتبة على الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة،
وذلك من خالل التعرض لآلثار القانونية التي يرتبها الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة من جهة،
وتأثير الخلط بينهما على الشعب الفلسطيني من جهة ثانية.
المطلب األول
النتائج المترتبة على الخلط بين المقاومة المسلحة واإلرهاب الدولي
ربما لم يثر أي موضوع خالفا ،مثلما أثار ولم يزل موضوع الحدود الفاصلة بين اإلرهاب والمقاومة
المسلحة ،وكان وراء هذا الخالف من العوامل األساسية التي حالت دون الوصول إلى تعريف دولي جامع
لإلرهاب ووضع الحدود الفاصلة بين جرائم اإلرهاب وقضايا المقاومة المسلحة؛ ولعل هذا ما ترتب عنه
أثار كانت كنتيجة للخلط بين المفهومين تركزت معظمها في الناحيتين القانونية والسياسية ( ،)2وعليه
تترتب على عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة عددا من اآلثار القانونية والسياسية ،نذكر أهمها
على النحو التالي:

( -)1نبيل دجاني" ،أجهزة اإلعالم الغربية وموضوع اإلرهاب" ،المستقبل العربي ،المجلد  ،12العدد  ،132إصدار مركز دراسات
الوحدة العربية ،ماي  ،1002ص .22
( -)2خالد كريم خالد المشاقبة ،المرجع السابق ،ص .222
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-1التوظيف السياسي لمصطلح اإلرهاب لتحقيق مصالح خاصة:
من أبرز معوقات وضع تعريف لإلرهاب والتمييز بينه وبين المقاومة المسلحة ،أن هذا التحديد
يعتمد على وجهة نظر الشخص الذي يستخدم المصطلح ،وفي حالة ما إذا نجح طرف في وصم خصمه
بصفة اإلرهاب ،فإنه يقنع اآلخرين مباشرة أن يتبنوا رؤيته األخالقية ،وفي تعميم جائر وصمت القوى
الغربية االستعمارية أعمال حركات التحرر الوطني بالحركات اإلرهابية ،وهنا برز دور توظيف المصالح
لوصف الخصوم أو وصف األعمال التي تتعارض مع مصلحة من يطبق المصطلح ،وبرزت على
الساحة الدولية العبارة األشهر في الكتابات الفقهية التي تناولت تعريف اإلرهاب ،وهي أن اإلرهابي لدى
البعض هو مناضل في نظر البعض األخر(.)1
-2التضييق من نطاق حق الشعوب في تقرير مصيرها:
يترتب على الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ،االستمرار في خرق مبدأ حق تقرير
المصير ،من خالل خلق عوائق في وجه الشعوب التي ترمي إلى ممارسة الحق في تقرير مصيرها ،مع
أنه الحق الثابت في قواعد القانون الدولي ،ذلك أن اعتبار حركات المقاومة المسلحة حركات إرهابية،
يعمل على انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها ويحرمها من ممارسة حقوقها المكفولة بموجب أحكام
القانون الدولي والمواثيق الدولية ،مما يضيق المجال الحركي أمام الشعوب المناضلة في سبيل الحصول
على حقوقها المشروعة؛ كما تعمل ظاهرة الخلط ،على هدم عناصر حق الشعوب في تقرير مصيرها
وحقه في الكفاح المسلح لنيل استقالله ،فالعنصر األول يتمثل في من يحق لهم ممارسة هذا الحق وهو
الشعب الخاضع للسيطرة واالحتالل األجنبيين ،فتعمل الدول على انتزاع هذا الحق من بعض الشعوب
والتذرع في مواجهة شعوب ودول أخرى ،وفي األولى يتم انتزاعه عن طريق دعم اإلرهاب الممارس ضده،
وفي الثانية يتم عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب المناضلة في سبيل الحرية
واالستقالل(.)2

( -)1يوسف كوران ،جريمة اإلرهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي ،منشورات مركز كردستان للدراسات
االستراتيجية ،السليمانية  ،1007 ،ص .72
(-)2محمد األمين البشري ،المرجع السابق ،ص .237
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كما توظف الدول عملية الخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة المسلحة ،محاولة بذلك انتزاع الحماية
القانونية التي يتمتع بها أفراد حركات المقاومة المسلحة بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني والمواثيق
الدولية المنظمة لهذه الحماية ،بحيث تضفي صفة اإلرهابي على أفراد حركات المقاومة المسلحة ،وفي
هذا الجانب تعمل على إهدار القيمة القانونية واإللزامية لحق تقرير المصير من خالل إهدار الحماية
القانونية التي يتمتع بها أفراد المقاومة المسلحة ،من خالل التحايل على قواعد القانون الدولي واالنتقائية
في تطبيقها( ،)1بالرغم من أن إنكار حق الشعوب في كفاحها المسلح ضد السيطرة االستعمارية في سبيل
نيل حقوقها السياسية والوطنية يعد عمال إرهابيا ،بعد أن أصبح حق المقاومة في سبيل التحرر واجب
دولي عام(.)2
-3تأثير الخلط على مبدأ السيادة الوطنية:
ال شك أن مبدأ السيادة كان وال يزال وسيظل أحد الدعائم األساسية التي تنهض عليها نظرية

الدولة فك ار وواقعا؛ ومعنى ذلك ،أن أي خطة للتعاون الدولي تهدف للتصدي لمشكلة ما ،بما في ذلك

اإلرهاب ،يتعين أن تنطلق من احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل ،وترتيبا على ذلك ،فإن التدخل

الدولي الفردي أو الجماعي في شؤون دولة من الدول( ،)3وبالمخالفة لمبدأ السيادة الوطنية ،وأيا كان
الباعث عليه تدخل دولي إنساني ،مكافحة اإلرهاب الدولي ،يجب النظر إليه دوما بكونه يمثل استثناءا

من األصل العام وهو مبدأ عدم التدخل ،وعليه وكأي استثناء ،فإنه يكون كحالة الضرورة التي يجب أن
تقدر بقدرها ،حتى ال نلغي الخطوط الفاصلة بين حدود سلطة المجتمع الدولي في التدخل ،وبين مقتضيات

المحافظة على سيادة الدولة داخل إقليمها ،لكل ذلك ،نرى أن األمم المتحدة قد أحسنت صنعا ،حينما

أكدت من خالل العديد من ق ارراتها على أن خطة مكافحة اإلرهاب على أي مستوى كانت ،يتعين أن
تأتي متسقة وأحكام الميثاق ،التي من بينها مبدأ احترام السالمة اإلقليمية للدولة(.)4

( -)1خالد كريم خالد المشاقبة ،المرجع السابق ،ص .220 -223
( -)2رشيد حمد العنزي" ،معتقلوا غوانتانامو بين القانون الدولي اإلنساني ومنطق القوة" ،مجلة الحقوق ،السنة الثامنة والعشرون ،العدد
الرابع ،جامعة الكويت ،1002 ،ص .22
( -)3عبد الغني عماد" ،المقاومة واإلرهاب في اإلطار الدولي لتقرير المصير" ،مجلة المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،
العدد  ،172بيروت ،يناير  ،1001ص .22 ،17
( -)4سهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوامدة ،القانون الدولي العام ،القانون الدولي العام ،الجزء الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
ط  ،2اإلصدار الثاني ،عمان األردن ،1003 ،ص .12
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منتهى القول ،أن مبدأ السيادة يعد حاج از قانونيا يقف دون العدوان وضمانا للحفاظ على بقاء
الدول القوية اقتصاديا وعسكريا ،ولاللتفاف على مبدأ السيادة ،لكن مع ذلك حاولت بعض الدول الخلط
وبشكل مقصود بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة ،وذلك لتقييد حق سيادة الدول بقيود خارج نطاق القيود

القانونية االختيارية التي جاءت بها قواعد القانون الدولي ،باعتبارها قيود قسرية غير قانونية من شأنها

المساس بالحقوق األساسية للشعوب وذلك باستغالل الخلط إليجاد هذه القيود (.)1
-4انتهاك حق حركات المقاومة في الدفاع عن حقها في تقرير مصيرها:

في القدم كانت تلجأ الدول لتسوية ما ينشأ بينها من نزاعات بواسطة الحروب ،فإن األمر لم يعد
مقبوال في ظل المجتمع الدولي المعاصر ،وخاصة بعد نشوء هيئة األمم المتحدة كأول هيئة استطاعت
أن تضع حدا الستخدام القوة( ،)2فبحجة مكافحة اإلرهاب ،يتم انتهاك مبدأ حظر استخدام القوة في
القانون الدولي العام هذا من جانب ،وانتهاك حق حركات المقاومة في الدفاع عن حقها في تقرير مصيرها
من جانب أخر ،وبالتالي ،فإن عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة أدت إلى تحريم وتجريم
استخدام القوة في إطار ما يعرف بحق تقرير المصير ،وعلى العكس من ذلك تم تبرير اإلرهاب بدعوى
حماية أمن واستقرار المجتمع الدولي ،وكل هذا أساسه الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة أي الخلط
بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع.
-5طغيان الطابع السياسي على التمييز بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة:
إذا نظرنا اليوم إلى تطبيق أحكام القانون الدولي ،فيما يخص النصوص القانونية والق اررات الدولية
المتعلقة بعملية التمييز بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة ،لوجدنا أن هذا التمييز موجود ،وأن ميثاق األمم
المتحدة كما أسلفنا الذكر ،قد أشار بوضوح إلى مثل هذا التمييز ،وبالرغم من ذلك مازالت الواليات
المتحدة األمريكية والكثير من الدول الحليفة لها وأيضا بعض الدول األوروبية ،مستمرة في عملية دمج
المصطلحين تحت عنوان واحد هو اإلرهاب ،وتغليب الطابع السياسي في تصنيف المقاومة واإلرهاب (.)3

( -)1أحمد الرشيدي ،مفهوم اإلرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة ،التقرير االستراتيجي يصدره مركز دراسات الشرق األوسط،
العدد  ،12األردن ،1002 ،ص .22 -21
( -)2خالد كريم خالد المشاقبة ،المرجع السابق ،ص .223
Rebecca M.M. Wallace, international law, fourth edition, sweet & Maxwell, London, 2002, p 257.
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ففي الوقت الذي ترى فيه تلك الدول ،أنه كان من حق المقاومة الفرنسية أن تعمل إلخراج المحتل
النازي من األراضي الفرنسية المحتلة ،تتجاهل حق الفلسطينيين في تحرير فلسطين من االحتالل
اإلسرائيلي ،والسبب في ذلك يعود إلى المصالح السياسية وراء كل موقف من مواقف تلك الدول ووضعها
السياسي مع تلك األطراف ،في المقابل تعتبر االحتالل اإلسرائيلي حليف استراتيجي في منطقة الشرق
األوسط ،وال يوجد لها مصلحة سياسية واستراتيجية في إضعافها أو إنهائها ،وألنها تمثل قاعدة أساسية
لها وتمثل مصالح كبرى في المنطقة لدى الغرب أجمع وليس فقط الواليات المتحدة ،وبالتالي فأي عمل
مقاوم لهذا المشروع ستكون الواليات المتحدة له بالمرصاد(.)1
ونعيش اليوم الممارسة الفعلية لعملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة على أساس
االعتبارات السياسية االنتماء السياسي وحتى العقائدي( ،)2وأفضل مثال على ذلك دفاع الواليات المتحدة
عن االحتالل اإلسرائيلي ،بالرغم من اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي على العديد من الدول العربية
والسيما فلسطين ولبنان وسوريا ،تلك االعتداءات التي مازالت مستمرة ،والتي تعتبر انتهاكا صارخا للشرعية
الدولية وتستوجب المساءلة ،بل األعظم من ذلك ،أنه من الرغم من تلك الممارسات هي ممارسات إرهابية،
إال أننا نجد الواليات المتحدة األمريكية بدال من تجريمها تعمل على تبريرها(.)3
المطلب الثاني
انعكاسات الخلط على المقاومة المسلحة الفلسطينية
أثر الخلط بين اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة سلبا على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة،
باإلضافة إلى ما رتبه الجدل الحاد حول الوسائل المستخدمة من قبل أفراد المقاومة الفلسطينية ،خاصة
في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي بالخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة ،حيث عمل االحتالل
اإلسرائيلي على تشويه صورة المقاومة الفلسطينية ،وقلبت اإلرهاب إلى دفاع عن النفس مدعوم بعنف

( -)1نشأت عثمان الهاللي ،تجارب عربية ناجحة في تنظيم وتجهيز مكافحة اإلرهاب-التجربة المصرية ،"-ورد في كتاب قدرات
األجهزة األمنية وأثرها في جهود مكافحة اإلرهاب ،دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ،أكاديمية نايف للعلوم
األمنية ،ط  ،2الرياض2222 ،ه1020 -م ،ص .22
( -)2لطفي حاتم" ،اإلرهاب وعسكرة السياسة الدولية" ،مجلة النهج ،القاهرة ،أيلول  ،1001ص .221
_(3)-

Bernard Ravenel, Pour une critique politique du terrorism, confluences Méditerranée, N° 43,
Automme 2002, p 97.
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مشروع؛ أي الخلط بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع؛ فقد عملت على إلباس أعمال قواتها ومواطنيها
في مواجهة الفلسطينيين بلباس الدفاع الشرعي عما تسميه أرضها ومواطنيها من خالل الحمالت اإلعالمية
الضخمة ووسائل اإلعالم الدولية ،كما عملت في المقابل على تشويه نضال الشعب الفلسطيني من أجل
استقالله وطرد المحتل ،بوصف هذا النضال بالوحشية واإلجرام واإلرهاب ،حيث هدفت الحمالت
والمحاوالت اإلسرائيلية المتواصلة لهز الصورة الشرعية للمقاومة الفلسطينية ،ولم تقف األمور عند هذا
الحد ،قد قامت منذ وقت بعيد بالخلط المفاهيمي بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة ،كما قامت بتصوير
احتاللها وارهابها بأنه مساهمة في بناء الحرية ودعم للشعوب المحبة للسالم ،هذا على الرغم من المذابح
والمجازر التي يطول شرح ظروفها ،ولن تكفينا مجلدات لذكر ما قامت به عصابات وقوات االحتالل
اإلسرائيلي.
على أي حال كان االحتالل اإلسرائيلي ،وال يزال يطلق صفة اإلرهاب على حركات المقاومة
الهادفة إلى التحرير ،وهو يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق األغراض التالية:
 تضليل المجتمع الدولي ،حتى ال يتم التوصل إلى معرفة صانعي اإلرهاب ومسانديهم. استخدام اإلرهاب ضد حركات المقاومة والثورات التحررية. تشويه سمعة حركات المقاومة أمام الرأي العالمي ،ليفقد هؤالء مؤيديهم والمتعاطفين مع قضيتهم،ومن ثم تحضيره لتقبل االنتقام من تلك الحركات بحجة المحافظة على السلم واألمن الدوليين (.)1
وازدادت تلك المحاوالت بشكل أكبر وأوسع بعد أحداث  22سبتمبر  ،1002حيث استغل االحتالل
اإلسرائيلي الصدمة التي عانى منها الشعب األمريكي بعد األحداث ،لمحاولة الخلط بين اإلرهاب والنضال
المسلح ولصق تهمة اإلرهاب بحركات المقاومة الفلسطينية ،ولوقف عمليات التنديد بسياستها االستعمارية
وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني ،بل أظهر نفسه وكأنه في نفس المعركة مع الواليات المتحدة ،كما

( -)1دان ياهف« ،طهارة السالح أخالق وأسطورة وواقع« ،ترجمة جوني منصور ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،فلسطين-
رام هللا ،جويلية  ،1002ص  .72وكذلك :أمنة أمحمدي بوزينة" ،موقف الشريعة اإلسالمية من اإلرهاب ،مجلة الدراسات اإلسالمية،
مجلة علمية محكمة بجامعة عمار ثليجي باألغواط ،العدد األول 21 ،ماي  ،1021الجمهورية الجزائرية ،ص  .222وأيضا :حسن
نافعة" ،انكشاف المأساة" ،األهرام ويكلي ،العدد ( ،)202بتاريخ  12-23سبتمبر  ،1001ص .22
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نجح االحتالل اإلسرائيلي في التأثير على كل من الكونغرس واإلدارة األمريكية واقناعهم بالصورة المشوهة
التي تساوي بين المقاومة في فلسطين ،والجماعات اإلرهابية(.)1
كما أفضت تداعيات أحداث  22سبتمبر والمواجهة مع اإلرهاب إلى نتائج خطيرة بالنسبة لحقوق
الشعب الفلسطيني ،خاصة فيما يتعلق بحقه في مقاومة االحتالل ،فقد كان االحتالل اإلسرائيلي أكثر
األطراف نجاحا في توظيف أحداث  22سبتمبر لصالحه ،وفي تصوير الحق المشروع للشعب الفلسطيني
في مقاومة االحتالل والدفاع عن نفسه في مواجهة القمع المتواصل بحقه ،باعتباره نوعا من اإلرهاب
يتعين مواجهته بذات الطريقة التي جرت في أفغانستان ،ومع أن الواليات المتحدة قد قطعت الطريق مبك ار
على أية بدائل أخرى للحرب على أفغانستان بعد أقل من أربعة أسابيع على وقوع الهجمات اإلرهابية،
فإنها تلقى اللوم والمسؤولية على الشعب الفلسطيني ،ألنه لم يعد يطيق صب ار على االحتالل واإلرهاب
اإلسرائيلي ،بل تقوم بدعمه بصفة مستمرة ،وتقف حائال من خالل نفوذها بمجلس األمن دون توفير أية
حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية االحتالل(.)2
لذا فإن استغالل االحتالل اإلسرائيلي لتلك األحداث ،قد زاد من أثار الخلط بين اإلرهاب والمقاومة
ومحو الخطوط الفاصلة بينهما ،وأضر بصورة المقاومة الفلسطينية ودفعها إلى دوائر النقاش والجدل
الداخلي حول جدوى استمرار العمل العسكري الفلسطيني ،لذا ،فإن التدقيق في هذا الباب جعل من
المقاومة الفلسطينية عرضة لالستنكار والنكران والمهاجمة التي ركنتها في زاوية اإلرهاب ،كما حصل
مثال في الحملة االنتخابية األمريكية لعام  ،1002فقد رسخت هذه الحملة ":بأن الشراكة في حرب اإلرهاب
لها األولوية في الحملة االنتخابية ،كما في عقيدة اإلدارة األمريكية المتمسكة بالحروب االستباقية ،لذا فإن
جورج بوش لم يتناول النزاع العربي اإلسرائيلي بما يخرج الفلسطينيين من زاوية اإلرهاب التي منجح رئيس
الوزراء المحتل اإلسرائيلي في زجهم فيها تحت عنوان الشراكة في الحرب ضد اإلرهاب(.)3
كما أنه من الناحية السياسية يستغل االحتالل اإلسرائيلي العمليات االستشهادية من خالل محاولة
الربط بينها وبين باإلرهاب ،مستغلة تعاطف الرأي العام الغربي الذي ال يميز بين العمليات االستشهادية

( -)1بسام أبو شريف" ،النقد الذاتي طريق إعادة الزخم لالنتفاضة الشعبية" ،صحيفة القدس الفلسطينية ،1002/20/22 ،ص .27
( -)2تغريد سمير كشك ،إشكاليات المقاومة الفلسطينية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول  ،1002المرجع السابق ،ص .72
( -)3راغدة درغام" ،العالم ال يخاف على العراق من اإلرهاب ،بل من صقور البنتاغون" ،صحيفة القدس الفلسطينية ،1002/3/23 ،ص .12
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التي تقع في العمق اإلسرائيلي والتي تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين ،وهذه العمليات أثرت
على التعاطف الذي يحتاج إليه الشعب الفلسطيني بشكل كبير ،وقلصت من تفهم الرأي العام الدولي
واستيعابه ألهداف االنتفاضة ولعدالة المقاومة ،وقد استطاعت حكومة شارون التشكيك بشرعية أهداف
الشعب الفلسطيني وبمصداقية قيادته على المستوى الدولي ،إذ تم استغالل هذه العمليات في الترويج إلى
أن الهدف الحقيقي للشعب الفلسطيني ال يقتصر على التخلص من االحتالل ،وانما يستهدف زعزعة أمن
االحتالل اإلسرائيلي.
تلك هي اآلثار التي خلقها الخلط المتعمد بين اإلرهاب أو المقاومة على صورة المقاومة الفلسطينية
الناشطة في حدود مناطق قطاع غزة والضفة الفلسطينية ،على ضوء ذلك أرى االحتالل اإلسرائيلي
الفرصة سانحة له بالضغط على الفلسطينيين واجبارهم على التراجع عن مقاومتهم المسلحة ،بهدف
التخلص من العمل العسكري الفلسطيني وتحويل الجهود الفلسطينية إلى سلمية وغير عنيفة كما هو سعيها
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الدائم (.)1
المطلب الثالث

ضوابط عدم اختالط أعمال المقاومة الفلسطينية باإلرهاب

ال شك أن استقرار التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين من أهم األسس التي يقوم عليه القانون
الدولي اإلنساني ،من هنا ،يجب اإلشارة إلى وجوب االمتناع عن تعريض المدنيين ألثار أعمال المقاومة
المسلحة ،ناهيك أن يكونوا أهدافا مباشرة ألعمال العنف العشوائي الذي يمكن أن ينالهم بغير تمييز،
وعلى الرغم من هذه النتيجة الحاسمة ،والمبدأ الواضح؛ فإن تجارب حروب التحرير كشفت بوضوح على
أن المدنيين كثي ار ما يكونون أهدافا مباشرة ألعمال المقاتلين من أجل الحرية ،ورغم أن معظم المستوطنين
اإلسرائيليين يسهمون باألعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني ،إال أن ال أحد ينكر وجود استثناءات،
حيث يوجد مدنيون إسرائيليون ال عالقة لهم بالعمل العدائي وهم من النساء والرجال واألطفال الرافضون

(-)1ماجد كيالي" ،إشكالية المقاومة المسلحة والعمليات االستشهادية" ،شبكة االنترنت لإلعالم العربي 2 ،جوان  ،1001على الموقع
االلكتروني التاليwww.arabic media internet network.htm:

السياسة العدوانية لدولتهم ،وال يجوز بأي حال من األحوال قتلهم أو استهدافهم ،ما دامت صفة البراءة
تتوافر فيهم(.)1
ويبدو لنا أن التزام حركات المقاومة المسلحة بهذا الواجب؛ إنما يندرج ضمن باب االلتزام بعناية
ِ
اء
وليس االلتزام بنتيجة ،ذلك أن حركات المقاومة في كفاحها المسلح ال يمكنها ضمان أمن المدنيين األ َْبرَي ُ
في كل األوقات وبصفة مطلقة ،بل أن التزامها اتجاههم ينحصر في تحري السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق
أقصى حماية ممكنة لهم ،وابعادهم عن مخاطر العمليات العسكرية ،وفي حال وقوع ضحايا من المدنيين
جراء عمليات المقاومة المسلحة ،رغم اتخاذ االحتياطات والتدابير ،فإنه ال يمكن تحميل حركات المقاومة
المسئولية ،إال إذا ثبت تقصيرها في اتخاذ التدابير الوقائية أو ثبت أنها كانت تستهدف بعملياتها المدنيين
ِ
اء بصورة مباشرة ورئيسية ،على هذا األساس ،إذا قام أحد أفراد المقاومة الفلسطينية بوضع عبوة
األ َْبرَي ُ
ناسفة أو تفجير نفسه في سيارة مفخخة في موقف للحافالت مخصص للجنود اإلسرائيليين أو لنقل
تبيـن بعد إتمام العملية أنها أسفرت عن ضحايا بينهم بعض المدنيين الذين
المستوطنين اإلسرائيليين ،ثم َّ
تواجدوا بالصدفة مكان االنفجار ،فما الحكم هنا؟ وما مدى قيام المسؤولية في جانب الحركة المسؤولة
عن تنفيذ هذه العملية؟
إن حركات المقاومة  -في تقديرنا الشخصي– ال تسأل عن وقوع هؤالء بشكل عارض ضحايا
ِ
اء وبالصدفة جراء تلك العملية ،ألنها قامت باتخاذ االحتياطات والتدابير الوقائية الملقاة على عاتقها،
أ َْبرَي ُ
ابتداء ،والتي تكفل تحقيق الحماية للمدنيين ،وذلك من خالل توجيه عملياتها العسكرية اتجاه الجنود
ِ
اء التواجد فيها ،إال
والمستوطنين اإلسرائيليين في األماكن واألوقات التي من النادر على المدنيين األ َْبرَي ُ
بمحض الصدفة ،لكن من جانب أخر ،إذا ثبت أن حركة المقاومة قامت بتنفيذ هذه العملية ،مستهدفة
ِ
اء ،فإنها تتحمل المسؤولية الناجمة عن هذا النشاط(.)2
هؤالء األ َْبرَي ُ
باستقراء الواقع في فلسطين ،نجد أن حركات المقاومة الفلسطينية ،قد احترمت هذا االلتزام ،مثالً إثر
العدوان على غزة في  7يوليو  ،1022وهو ما ظهر من خالل التحذير الذي تضمنته رسالة باللغتين
العربية والعبرية بثتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية عبر فضائية األقصى
( -)1هيثم موسى حسن ،المرجع السابق ،ص .202-200
( -)2نفس المرجع ،ص .201
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مساء ،وأنها
يوم  21يوليو  ،1022تفيد بأنها ستقصف تل أبيب وضواحيها الجنوبية بعد الساعة التاسعة
ً
تدعو المواطنين اإلسرائيليين ألخذ الحيطة والحذر وطالبت وسائل اإلعالم بتغطية الحدث ،وبعد حوالي

ساعة من الرسالة بث اإلعالم التابع لالحتالل اإلسرائيلي وقائع الهجمات ،حيث أظهر السكان اإلسرائيليين
وهم يهرعون إلى المالجئ (.)1
ويجب التنبيه هنا ،إلى أن حركات المقاومة الفلسطينية ،قد تضطر إلى تنفيذ بعض عملياتها ضد الجنود
اإلسرائيليين أو المستوطنين داخل أماكن تواجد واقامة السكان المدنيين؛ نظ ار لعدم قدرتها على الدخول
في معارك واسعة ومفتوحة مع المحتل اإلسرائيلي ،فإذا ما وقع ضحايا في صفوف هؤالء بشكل عرضي
ِ
ق
اء ،وبالشكل
وكانت النتائج المتحققة في إصابة الجنود أو المستوطنين تفو بكثير ما أصاب هؤالء األ َْبرَي ُ

الذي يحقق لحركات المقاومة ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة جراء ذلك؛ فإن هذه الحركة ال تٌسأل عن
سقوط ضحايا من المدنيين ،ما دام أن عملياتها وجهت في األصل ،نحو الجنود والمستوطنين التابعين
للمحتل اإلسرائيلي ،وكانت قد اتخذت جميع االحتياطات المنصوص عليها بالمادة ( )27من البروتوكول
األول لعام .)2(2377
ومعيار التناسبَ ،م ْسأََلة واقعية وموضوعية ،ويقدر وفقا لمبدأ الضرورة العسكرية( ،)3فال يمكن
تبرير عملية نسف حافلة للركاب تقل مدنيين لمجرد وجود جندي أو مستوطن فيها ،إال أنه – في نفس
الوقت -تبرر عملية كهذه إذا استهدفت حافلة عسكرية تقل جنودا تابعين للمحتل اإلسرائيلي ،ولو وقعت
ِ
اء ،بشرط أن تكون النتائج المرجوة من ورائها ،تحقق لحركة المقاومة ميزة
في أماكن تواجد المدنيين األ َْبرَي ُ
عسكرية ملموسة في مواجهتها مع المحتل اإلسرائيلي ،بإضعاف قواته ماديا ومعنويا ،بشرط إال يلحق
بهؤالء المدنيين أضرار واصابات تفوق هذه المزايا العسكرية ،وال يمكن االحتجاج هنا بقاعدة وجود من ال
ينطبق عليهم وصف المدنيين بين صفوف السكان المدنيين ،فوجود هؤالء ال يؤدي إلى تجريد الفئة الثانية
من صفتهم المدنية ومن الحماية المقررة لهم؛ وان قيام حركات المقاومة بمثل هذه العمليات ،يعتبر خرق
جسيم لمبدأ التمييز بين األهداف العسكرية واألهداف المدنية أثناء العمليات العدائية.

(-)1للمزيد من المعلومات أنظر الموقع التالي.http://ar.wikipedia.org/wiki:
(-)2هيثم موسى حسن ،المرجع السابق ،ص .201
Adam Roberts, Counter-terrorism, Armed Force and the Laws of War, op-cit, p 05.

_(3)-
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وبالتالي ،حركة المقاومة –في هذه الحالة -ال تسأل عن وقوع ضحايا من المدنيين اإلسرائيليين على
مهمش عملياتها الموجهة بشكل أساسي ضد الجنود والمستوطنين ،ألنها اتخذت كافة االحتياطات والتدابير
الوقائية الكفيلة بتوفير أقصى حماية للمدنيين ،يستدل على ذلك من معيار التناسب بين حجم المزايا
العسكرية التي حصلت عليها المقاومة جراء تنفيذ هذه العمليات والتي تفوق بكثير حجم اإلصابات في
ِ
اء في كل نزاع يعتبر أم ار مبر ار باعتبار أن ذلك
صفوف المدنيين ،كما أن وقوع عدد من الضحايا األ َْبرَي ُ
تبيـن أن تنفيذ هكذا عمليات ضمن صفوف المدنيين ،سوف يؤدي أو
يمثل أحد مآسي الحرب ،لكن إذا َّ
أدى فعال إلى اإلخالل بمعيار التناسب ،بحيث تكون اإلصابات بين المدنيين أو األضرار التي ستلحق
أو لحقت بهم ال تتناسب بتاتا مع المزايا العسكرية المحققة؛ فإن هذه األخيرة تصبح محظورة ،وان نفذت،
دخلت في فئة األعمال اإلرهابية ،وتسأل عنها الحركة التي قام أفرادها بتنفيذ العملية (.)1
وفي رأينا ،إذا كان من المتعين النظر إلى أعمال المقاتلين الفلسطينيين من أجل واالستقالل في ضوء ما
تقدم؛ فإن األعمال التي توجه نحو المدنيين اإلسرائيليين ،يجب النظر إليها في ضوء اعتبارين مهمين:
أولهما :اإلرهاب الذي يمارسه المحتل اإلسرائيلي بجيوشه وقوات أمنه ومستوطنيه المسلحين ضد المدنيين
الفلسطينيين ،يشهد بها القاصي والداني ويتابعها العالم أجمع يوما بيوم ،بل ساعة بساعة من خالل
وسائل اإلعالم وأجهزته.
ثانيهما :تقاعس المجتمع الدولي وتقصيره في النهوض بواجباته األخالقية واإلنسانية والتزاماته القانونية،
نحو الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلبادة منظمة من جانب قوات االحتالل اإلسرائيلي التي تقودها
حكومة متطرفة تمارس سياسة عنصرية تعيد إلى األذهان أهوال البربرية األولى ،وتتضاءل الممارسات
النازية إلى جانب ما تمارسه قوات االحتالل اإلسرائيلي من عنف وقهر وارهاب ،نحو الشعب الفلسطيني.
ترتيباً على ما تقدم ،فإن لحركات المقاومة الحق في استعمال القوة ضد المحتل اإلسرائيلي ،ودائماً يجب
مراعاة أن ما تقوم به المقاومة هو دفاع مشروع عن النفس ،إال أن هذا الحق ليس مطلقاً ،إنما مقيد
باستخدامه ضد األهداف العسكرية أو المصالح المادية لدولة االحتالل ،بما في ذلك المعدات والجنود
النظاميين والمستوطنات ،ويجب أن تتم ممارسة هذا الحق داخل األراضي المحتلة( ،)2لكن من الممكن
(-)1هيثم موسى حسن ،المرجع السابق ،ص .202 -202
( -)2لورنس فشلر وآخرون ،جرائم الحرب ،ترجمة غازي مسعود ،دار أزمنة للنشر والتوزيع ،ط  ،2عمان ،1002 ،ص .32 -31
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أن يوجه إلى المصالح المادية خارج دولة االحتالل إذا استحال تنفيذها بالداخل ،نظ ار إلجراءات القمع أو
المتابعة التي يعتمدها االحتالل في مطاردة وتقصى أماكن أفراد المقاومة ،بهدف القضاء عليهم ،لذا
ِ
اء ،فالخروج
يجوز القيام بعمليات المقاومة خارج حدود اإلقليم المحتل ،بشرط عدم المساس بالمدنيين األ َْبرَي ُ
عن هذا االلتزام يؤثر سلباً على حركات المقاومة المسلحة(.)1
الخاتمة
نلمس في األخير ،أنه ال خالف بأن كل من اإلرهاب الدولي وحق المقاومة ينهض باستخدام
القوة المسلحة ،وال خالف في أن كل منهما تحكمه وتنظمه قواعد القانون الدولي وق اررات وأعمال هيئة
األمم المتحدة ،وال خالف بأن اإلرهاب يعد من أخطر الجرائم الدولية ،وال خالف بأن حق استخدام القوة
المسلحة في إطار حق تقرير المصير من قبل حركات المقاومة المسلحة ،إحدى الضمانات األساسية
لممارسة كافة حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب على حد سواء ،ومع ذلك ،فإن عملية دعم النضال المسلح
لحركات المقاومة واالعتراف بشرعيتها تضيق في ظل عملية الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة،
حيث تكيف األعمال المماثلة في ظل عملية الخلط بين اإلرهاب وحق المقاومة باعتبارها من قبيل أعمال
المقاومة المسلحة تارة ،ومن قبيل الجرائم اإلرهابية تارة أخرى ،على الرغم من االختالف الجوهري بين
كل من الظاهرتين محل الدراسة.
وخاصة إذا علمنا أن الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة هو عملية مقصودة ومتعمدة في
غالب األحيان ،تنبع من موقف سياسي تريد به بعض الدول التغطية على أعمالها اإلرهابية ،في المقابل
تلصق تهمة اإلرهاب بحركات المقاومة التي تخوض نضال مشروع ضد االحتالل ،وهذا ما أثر سلبا
على صورة المقاومة الفلسطينية ،واستغالل قوات االحتالل اإلسرائيلي لهذا الخلط ،لوضع المقاومة
الفلسطينية في خانة اإلرهاب بغرض الضغط على الفلسطينيين واجبارهم على التراجع عن مقاومتهم
المسلحة ،مما أدى إلى إهدار الحقوق المشروعة التي تكفلها المواثيق الدولية للشعوب المحتلة في التخلص
من االحتالل ونيل استقاللها وفقا للشرعية الدولية ،وهكذا انقلبت المقاييس ،وتحول الجالد إلى ضحية،
وأصبح الفلسطيني المجرد من كل حقوقه األساسية متهما بالعنف وقتل األبرياء ،وبدل أن يحاسب قوات

( -)1نبيل لوقابباوي ،اإلرهاب صناعة غير إسالمية ،دار الببالوي للنشر ومطابع األهرام ،بدون طبعة ،القاهرة ،1001 ،ص .22
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االحتالل اإلسرائيلي على جرائم الحرب التي تم ارتكابها أمام أنظار العالم ،اعتبرت تلك المجازر
واالنتهاكات دفاعا شرعيا عن النفس.
على أنه قبل أن نختم سنعرض من توصلنا إليه من نتائج وعلى ضوئها ضمنا دراستنا بمجموعة
من التوصيات ،نوردها تباعا على النحو التالي:
فمن خالل دراستنا كان لنا العديد من المالحظات ،توصلنا من خاللها إلى النتائج التالية:
 إن المشكلة األساسية التي يواجهها المجتمع الدولي تتعلق بخلو القانون الدولي من تعريف لإلرهاب
مقبول دوليا ،فمصطلح اإلرهاب الدولي مازال مصطلحا سياسيا غامضا ،يحتاج ،إلى ضبط موضوعي
مجرد من االعتبارات السياسية.
 إن إشكالية غياب تعريف لإلرهاب ،ترتب عنها إشكالية تمييزه عن المقاومة المسلحة لتقرير المصير
واالستقالل باعتبارها من الحقوق القانونية التي تتمتع بها الشعوب بموجب القانون الدولي ،فاإلرهاب بما
هو عنف يستخدم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يشترك مع المقاومة من
حيث استنادهما على العنف والقوة ،ومع ذلك يبقى ممي از عنه في انه يستند إلى حق مشروع يقره القانون
الدولي ،ويمنحه صفة الشرعية ضمن حدود وضوابط معينة.
 ال يمكن بأي حال من األحوال الربط بين حق الشعوب في مقاومة االحتالل واإلرهاب ،حيث يوجد
فارق كبير بين اإلرهاب ومقاومة االحتالل ،وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي دعم القائمين به وليس
قمعه بحجة محاربة اإلرهاب الدولي كما هو واقع الحال في فلسطين ،كما أن نعت المقاومة والكفاح
المسلح باإلرهاب تخليد االحتالل واضفاء لشرعية العدوان.
 إن هناك حدودا تفصل بين اإلرهاب والمقاومة والمسلحة ،لذا ال يجب أن توضع المقاومة المسلحة في
نفس اإلطار مع اإلرهاب ،ولذلك فإن محاولة الخلط العمدي من ناحية بعض الدول وخاصة الواليات
المتحدة واالحتالل اإلسرائيلي بين اإلرهاب والمقاومة المسلحة ليس له أساس من الصحة ،بل قصد به
إلصاق الصفة اإلرهابية بحركات المقاومة الفلسطينية ،وهذا ما أثر سلبا على صورة المقاومة الفلسطينية،
واستغالل االحتالل اإلسرائيلي لهذا الخلط ،لوضع المقاومة الفلسطينية في خانة اإلرهاب ،بهدف التخلص
من العمل العسكري الفلسطيني.
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 يعتبر معيار الشرعية والمشروعية من أهم المعايير في التمييز بين المقاومة واإلرهاب الدولي ،حيث
أن أفراد المقاومة إنما يلجئون إلى السالح من أجل تخليص تلك األرض من براثن االحتالل الحربي أو
االستعمار وبالتالي تعتبر أعمالهم مشروعة تندرج في إطار تكريس الحق في تقرير المصير والحق في
الدفاع الشرعي عن النفس ،في حين أن اإلرهاب عمل غير مشروع.
على ضوء النتائج السابقة ،نورد بعض التوصيات على النحو التالي:
 إن عملية التمييز بين المقاومة واإلرهاب عملية معقدة وصعبة تبعا لتناقض العالقات الدولية وتعقيداتها،
وهذا ما يشكل أهم التحديات في الظرف الراهن ،وال يمكن التخلص من هذه التحديات ،إال إذا تم التحديد
الدقيق والتعريف القانوني المطلوب لكل من اإلرهاب الدولي والمقاومة المسلحة ،ولهذا فإننا نعتقد أنه
يتعين على الجميع ،محاولة إيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد للخلط ،ومحاولة وضع معايير واضحة
المعالم للتمييز بينهما ،وهي مهمة نعترف بأنها ليست بالمهمة السهلة.
 يجب القضاء على أسباب اإلرهاب من تمييز عنصري بين الشعوب والعدوان والتدخل في الشؤون
الداخلية للدول واالحتالل وانتهاك حقوق اإلنسان وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ،وقد لخص
األمين العام األسبق لألمم المتحدة السيد "كورت فالدهايم" ،جوهر هذه القضية بقوله :إن هناك أمرين
يجب االنتباه لهما :األول هو أنه إذا كانت هناك أعمال إرهابية تستحق العقاب ،فإن هناك أعماالً أخرى
ترتبط بقضايا سياسية واجتماعية نابعة من المظالم التي تعاني منها الشعوب المقهورة .والثاني :هو أنه
إذا كان البد من القضاء على اإلرهاب ،فإنه يتحتم التعرف إلى مسبباته أوالً ،وأن كل محاولة للعالج
تتجاهل األسباب الجوهرية لإلرهاب لن تكون ذات فائدة.
 يجب وضع معايير قانونية للتفرقة بين مقاومة االحتالل واإلرهاب الدولي ،خاصة مع إصرار الواليات
المتحدة واالحتالل اإلسرائيلي على الخلط المتعمد بين هاتين الظاهرتين ،واتخاذ ذلك أداة سياسية واعالمية
لتشويه الحقائق وتزيين الوقائع عبر تلطيخ نضال الشعوب المضطهدة وسمعة حركاتها التحررية التي
تلجأ إلى خيار المقاومة المسلحة في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة في الحرية واالستقالل وتقرير المصير
بشبهة اإلرهاب واتخاذ ذلك في بعض األحيان ذريعة عسكرية لضرب هذه الشعوب والعدوان عليها.
 ضرورة التصدي للمحاوالت المستمرة للخلط بين مقاومة االحتالل واإلرهاب الدولي ،ففي حين نجد
الواليات المتحدة تتغاضى عن اإلرهاب اإلسرائيلي داخل فلسطين المحتلة نجدها توسم أعمال حركات
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المقاومة الفلسطينية في سبيل تقرير المصير باإلرهاب ،لهذا يجب على المجتمع الدولي السعي نحو
إسقاط المعايير المزدوجة ،والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ،وانهاء التحيز األعمى لالحتالل اإلسرائيلي
واجباره على احترام الشرعية الدولية.
 ينبغي وقف الصراع بين حركات المقاومة الفلسطينية واعادة ترتيب األولويات ،بحيث ال ينبغي أن
تكون أولوياتهم من يصل إلى السلطة ،بل أن يتم باالجتماع بينها من أجل استعادة الوطن الذي يسيطر
عليه االحتالل ،ذلك أن استمرار الصراع بينها ،سيؤدي ال محالة إلى خسارة فلسطين في غمرة انغماسهم
الكامل في معركة السلطة ،لذا يجب أن تتجاوز فصائل المقاومة الخالفات بينها ،وتعمل على وضع
استراتيجية وصياغة برنامج وطني ،يحدد آليات العمل السياسية الفلسطيني المترافق مع آليات العمل
الفلسطيني العسكري ،لضمان الفاعلية لنتائج النضال الفلسطيني.
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المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة ـ دراسة تحليلية مقارنة
الدكتور عبد القادر جرادة ـ أستاذ القانون الجنائي المشارك .فلسطين
ملخص البحث
أحدثت الثورات العربية الحديثة ثورة قانونية جديدة بحيث لم تصبح رئاسة الدولة هي ذلك الحاجز
المنيع الذي يختفي وراءه الحكام الطغاة ،ويستتر خلفه كبار المجرمين تحت زعم دفاعهم عن المصلحة
العليا للوطن والمواطن.
إن محاكمة رؤساء الدول وزعمائها يجب أن تتم وفق إجراءات مخصوصة نظ اًر لخصوصية
المتهمين والتهم الموجهة إليهم والطابع العام للتحقيقات والمحاكمات التي تجري لهم.
فاإلجراءات الجزائية تعتبر التي تتخذ بحق رئيس الدولة من أخطر اإلجراءات الماسة بحقوقه
وحرياته؛ استناداً إلى أنها تمثل قيداً وجوبياً يخضع له الرئيس بهدف الوصول للحقيقة؛ باعتبارها غاية
العدالة القضائية (المسئولية الجزائية -رئيس الدولة).
Abstract:
Criminal responsibility for State President
The trial of Presidents of the State and its leaders must be conducted in accordance with the specific procedures due to the particularity of the defendants and
the charges against them and the public nature of the investigations and trials
for them, Criminal Procedures that taken against the President of the State is
one of the most serious procedures that relating to them rights and freedoms,
accordance to it represent a constraint mandatory for the president in order to
reach the truth, as a very judicial justice
بسم هللا العدل وبهداه الحق ،خير بداية دوماً وأبداً هي البدء بحمد هللا على نعمه التي ال تحصى ،وفضله
الذي ال يفنى ،والصالة والسالم على المبعوث هداية للخلق سيدنا محمد وآلة ومن تبعه.
أوالا :موضوع البحث:
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بتاريخ  13من نوفمبر 1022م حكمها ببراءة الرئيس
المصري األسبق (محمد حسني مبارك) في سابقة قضائية جديدة لم تعهدها الدول العربية.
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لقد هزت الثورات العربية والمؤامرات األجنبية في العصر الحديث العالم بأسره ،وأحدثت زالزل
على كافة الصعد القانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية لم يكن يتوقعها أي إنسان على
وجه البسيطة.
ولعل أبرز ما لم يكن بالحسبان هو محاكمة بعض القادة العرب على التهم الموجه لهم باقتراف
جرائم بحق شعوبهم ،فكانت (محاكمة القرن) للرئيس المصري األسبق (محمد حسني مبارك) وولديه وأركان
حكمه منذ عام 1021م ،وكذلك محاكمة الرئيس األسبق  /محمد مرسي وأركان حكمه منذ عام 1022م.
أما الرئيس التونسي السابق (زين العابدين بن علي) فقد فر عام 1022م إلى المملكة العربية
السعودية وتمت محاكمته غيابياً وحكم عليه بالحبس المؤبد.
أما رئيس ليبيا السابق (معمر القذافي) ،فقد اعتقله الثوار عام 1022م حياً ثم أعدموه أثناء نقله
إلى المشفى رمياً بالرصاص هو وابنه المعتصم باهلل دون محاكمة ،وهو أمر مرفوض قانوناً لتعارضه مع
أبسط قواعد العدالة القضائية.
وفي اليمن أُجبر الرئيس السابق (علي عبد هللا صالح) عام 1021م على ترك الحكم ومغادرة
البالد ،ولكن بعد أن ضمن لنفسه وألسرته ولرعيته حصانة موضوعية واجرائية تكفل عدم تقديمهم
للمحاكمة.
هذا على الصعيد المحلي أما على الصعيد الدولي الحديث فقد قررت المحكمة الجنائية الدولية
عام 1022م محاكمة رئيس ساحل العاج السابق (لوران جباجبو) الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية .وهو أول
رئيس دولة سابق يتم مالحقته من المحكمة الجنائية الدولية.
ويواجه الرئيس الكيني (كينياتا) اتهاماً من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 1022م بتنظيم
أعمال عنف عرقية جماعية عقب انتخابات عام 1007م ،والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص
وتشريد نصف مليون آخرين.
ومن بين القضايا التي تعكف المحكمة الجنائية الدولية على فحصها فيما يتعلق بأوضاع دارفور
مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق الرئيس السوداني (عمر البشير) في  2من مارس 1003م.
إن هذه المحاكمات والمالحقات ليست مجرد حدث عادي ،بل هي حدث قضائي هام في تاريخ
العالم بصفة عامة واألمة العربية بصفة خاصة؛ ألنها تمثل في المقام األول حقيقة أن تأصيل فكرة تجاوز
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العدالة الحدود السياسية وكل اإلرهاصات التي تتصل بها بما يكفل اتساع صالحيات فكرة العدالة الجزائية
على حساب الحاجز الصلد الذي يحد من تحققها كعدالة ،ويؤكد نقصها وهو حاجز رئاسة الدول.
وعلى هذا النحو لم تصبح رئاسة الدولة هي ذلك الحاجز المنيع الذي يختفي وراءه الحكام الطغاة،
ويستتر خلفه كبار المجرمين تحت زعم دفاعهم عن المصلحة العليا للوطن والمواطن.
إننا نأمل أن تعبر األحدث الجسام التي تمر بها األمة العربية عن أحالمها في التحرر من الجهل
واالحتالل والتسلط؛ حتى تستطيع تحقيق طموحاتها في التقدم والتحرر والحكم الرشيد.
ثاني ا :أهمية البحث
لقد شغلت العالم محاكمات الحكام العرب السابقين وأصبحت إجراءاتها حديث العامة والخاصة؛
ولذا فقد رأينا ضرورة تقديم بحث عن المسئولية الجزائية المحلية والدولية لرؤساء الدول؛ ذلك أن دراسة
هذه الظاهرة لم تأخذ حظها ونصيبها من الدراسات الجزائية العربية ،فلم نعثر على بحث أو دراسة متكاملة
تتناولها بأي جانب من جوانبها.
إن محاكمة رؤساء الدول وزعمائها يجب أن تتم وفق إجراءات مخصوصة نظ اًر لخصوصية
المتهمين والتهم الموجهة إليهم والطابع العام للتحقيقات والمحاكمات التي تجري لهم .فاإلجراءات الجزائية
تعتبر التي تتخذ بحق رئيس الدولة من أخطر اإلجراءات الماسة بحقوقه وحرياته؛ استناداً إلى أنها تمثل
قيداً وجوبياً يخضع له الرئيس بهدف الوصول للحقيقة؛ باعتبارها غاية العدالة القضائية .ومن هنا يبرز
الدور المهم للقضاء في كيفية الوصول إلى غاية العدالة من خالل سعيه إلى مراعاة مصلحتين :األولى:
مصلحة المجتمع في اإلسراع بتوقيع جزاء عادل على رئيس أخل بنظامه ،واألخرى :مصلحة الرئيس في
كفالة حقه في الدفاع عن نفسه ،وتمكينه من إثبات براءته.
ثالث ا :منهجية البحث:
إن االعتماد على أسلوب علمي بحثي متوازن يؤدي الغرض والغاية المرجوة منه هو ديدن هذه
الدراسة ومنهجها ،وهو األسلوب التحلـيلي التأصيلي المقارن للنصوص التشريعية التي تنظم موضوع
البحث؛ وذلك من خالل إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع وبصورة موضوعية بهدف استجالء حقيقتها،
وبيان موقفنا تجاهها فيما يتصل بما فيها من ثغرات قانونية.
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وهذا المنهج يربط بين نصوص التشريع والمصلحة المحمية ،مع ضرورة الربط والتأثير في فهمه
وتحليله وتأصيله بالسياسة الجنائية التي يتبعها التشريع؛ ألن األخير يستمد وجوده من المصلحة
االجتماعية التي يعبر عنها المشرع ،فيصبح التشريع مادة حية واقعية متطورة.
رابع ا :هيكلية البحث
تتركز مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل الذي يثار منذ زمن بعيد عن مدى إمكانية
محاكمة رؤساء الدول وزعمائها متى ارتكبوا جريمة أو أكثر من الجرائم المحلية أو الدولية؟ وذلك على
هدى من مبدأ المساواة المنصوص عليه في كل الدساتير السماوية على رأسها القرآن الكريم ،والدساتير
الوضعية وبصفة خاصة العربية بسبب غياب التطبيق الفعلي لهذا المبدأ المهم.
وال ريب أن تلك المشكلة من أهم المشكالت التي تواجه علماء اإلجرام والقانون الجنائي في العالم
العربي على أساس أن تحديدها يسهم في إمكان التعرف على أحسن السبل القادرة على جعل الرئيس
والمرؤوس أمام ميزان العدالة على قدر المساواة بحيث نضمن أالَّ تنحرف بوصلة العدالة عن جادة
الصواب ،فيدان أبرياء ويفلت مجرمين من العقاب.
وعلى ضوء ذلك فقد قسمنا دراستنا هذه إلى مبحثين على أن يسبقهما مبحث تمهيدي ،وذلك على
النحو التالي:
مبحث تمهيدي :دور الثورات العربية في محاكمة رؤساء الدول.
المبحث األول :الحصانة القضائية لرئيس الدولة.
المبحث الثاني :المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة.
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مبحث تمهيدي
دور الثورات العربية في محاكمة رؤساء الدول
لقد أحدثت الثورات الشعبية العربية في القرن الحالي ثورة قانونية لم تكن لتحصل لوال ما حدث
من وقائع وأحداث لم يكن العقل العربي يتوقعها:
المطلب األول
لمحة تاريخية عن الثورات العربية الحديثة
الثورة هي حركة جماهيرية تشمل معظم فئات المجتمع بهدف تغيير نظام حاكم فاسد أو فاشل؛
باستخدام كافة الوسائل السلمية المشروعة.
وتعتبر الثورة أعلى درجات العمل السياسي المعارض في علم السياسة ،في حين أنها تمثل أدنى
درجات العمل القانوني الجنائي باعتبارها تمثل جريمة خطيرة تهدف إلى تغيير نظام الحكم متى استخدم
الثوار الوسائل غير المشروعة في التظاهر والعصيان.
أما االنقالب أو الخيانة حسب تعبير المشرع الفلسطيني ،1فهو تغيير لنظام الحكم بواسطة
مجموعة من األشخاص يرأسهم قائد؛ وذلك خالف القواعد الدستورية سواء باستخدام القوة العسكرية ،وفي
هذه الحالة يطلق عليه (االنقالب األسود) ،أم بدون استخدام القوة العسكرية؛ يطلق عليه (االنقالب
األبيض) حيث يكتفي االنقالبيون بتنحية رئيس البالد ،وتنصيب زعيمهم بديالً مؤقتاً له ،وتشكيل حكومة
جديدة تدير أمور البالد والعباد :كما حدث في تونس 2337م.
وفي نهاية عام 1020م اختلط الحابل بالنابل حيث عمت المؤامرات والثورات عدد من الدول
العربية ،فبدأت الثورة التونسية والتي ترتب عليها فرار الرئيس السابق/زين العابدين بن علي إلى المملكة
العربية السعودية.
وتلتها ثورات عدة نجحت بعدها الثورة المصرية بداية 1022م على إجبار الرئيس المصري
السابق (محمد حسني مبارك) على التنحي عن الحكم ،وبعد عامين فقط نجحت ثورة  20من يونيو عام

 1نصت المادة ( )2/23من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )72لسنة 2322م المعدل لسنة 1022م على أن- 2 " :كل من أشهر
حرباً على جاللة الملك بغية تخويف المندوب السامي أو إرهابه ،يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب باإلعدام".
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1022م في عزل الرئيس المصري األسبق (محمد مرسي) عن الحكم وانتخاب المشير (عبد الفتاح
السيسي) رئيساً جديداً للبالد.
ونجحت الثورة الليبية على إسقاط نظام الرئيس السابق  /معمر القذافي منتصف شهر أكتوبر
1022م ،وقد ألقي القبض عليه حياً وأعدم بأوامر أجنبية عليا لعدم وجود رغبة بمحاكمته نظ اًر للمخاطر
الجسام على بعض الزعماء والدول مما سينتج عن المحاكمة.
وعمت (سوريا) عام 1022م انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس  /بشار األسد تحولت فيما بعد
إلى حرب أهلية تحرق األخضر واليابس ال يستفيد منها سوى األعداء.
ويرى البعض أن كافة الدساتير في العالم العربي واألجنبي تؤكد على أن الشعب صاحب ومالك
السيادة؛ لذلك يحق لشعوبها سحب السيادة من الحكومات التي أصبحت احتالل بكل ما يحمل المصطلح
من معنى؛ لذلك تكون لهذه الثورات أساس في الدساتير وفى القانون الدولي طبقاً لمبدأ حق الشعوب في
تقرير مصيرها ،وهو مبدأ مستقر وعام من مبادئ القانون الدولي ال يجوز مخالفته وال االتفاق على
مخالفته من أي شخص من أشخاص القانون الدولي.1
المطلب الثاني
المحاكمات العربية لرؤساء الدول
إن هذه المحاكمات والمالحقات ليست مجرد حدث عادي ،بل هي حدث قضائي هام في تاريخ
العالم بصفة عامة واألمة العربية بصفة خاصة؛ ألنها تمثل في المقام األول حقيقة أن تأصيل فكرة تجاوز
العدالة الحدود السياسية وكل اإلرهاصات التي تتصل بها بما يكفل اتساع صالحيات فكرة العدالة الجنائية
على حساب الحاجز الصلد الذي يحد من تحققها كعدالة ،ويؤكد نقصها وهو حاجز رئاسة الدول:
أوالا :محاكمة الرئيس المصري (مبارك)
خرجت جماهير مصرية واسعة في  12من يناير 1022م ضد حكم الرئيس السابق  /محمد
حسني مبارك بسبب ما وصلت إليه البالد  ،وفي السادسة من مساء الجمعة  22من فبراير 1022م
أعلن نائب الرئيس (عمر سليمان) في بيان قصير عن تخلي الرئيس األسبق (مبارك) عن منصبه.

1

د .السيد مصطفى أحمد أبو الخير ،هل لرؤساء الدول حصانة ضد المحاكمة؟ بحث قانوني منشور على موقع:
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=66696
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وبعد هذا التنحي زادت مطالب الجماهير التي اكتفت في البداية بتغيير جزئي للنظام الحاكم إلى
تغيير كلي يشمل كل قطاعات المجتمع المصري العظيم ،وكان من أهم هذه المطالب هو محاكمة
(مبارك) وولديه وأركان حكمه وهو ما لم يستطع المجلس العسكري الحاكم رفضه حيث تم التحقيق معهم
وتقديمهم إلى المحاكمة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في  1من يونيو 1021م حكمها بإدانة الرئيس السابق (محمد
حسنى مبارك) ووزير الداخلية األسبق (حبيب العادلي) بالسجن المؤبد ،وانقضاء الدعوى الجنائية بحق
ولديه  /عالء وجمال مبارك وبراءة ( )2من كبار قيادات الشرطة في قضايا قتل المتظاهرين واالستيالء
على المال العام واستغالل النفوذ.
ورأى البعض أن عمل النيابة العامة اتسم بالقصور الشديد سواء في فتح التحقيق أم االحالة وأنه
يصم إجراءاتها ويبعدها عن العدالة ومقتضيات استيفائها ،وبه تقلصت مساحة االتهام بغية أال تطال
المؤسسة األمنية .وأن المحكمة ذاتها لم تقم باستيفاء النقص في التحقيقات رغم ما لديها من صالحيات
وما بيدها من سلطة.1
وفي  22من يناير 1022م قضت محكمة النقض بنقض الحكم واعادة الدعوى لمحكمة الجنايات
لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
وفي إبريل  1022م بدأت إعادة محاكمة (مبارك) وابنيه ووزير الداخلية وأركان الو ازرة الستة
وأصدرت محكمة اإلعادة بتاريخ  13من نوفمبر 1022م حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة
قبل مبارك ،وببراءة جميع المتهمين من تهم مسندة إليهم ،وانقضاء الدعوى الجزائية عن تهم أخرى.2
ثانيا :محاكمة الرئيس التونسي (زين العابدين)
هرب الرئيس التونسي السابق (زين العابدين بن علي) إلى السعودية في  22من يناير 1022م
بعد الثورة الشعبية التي اجتاحت تونس بسبب الفساد والفقر والظلم ،وقد أعلن الوزير األول (محمد

1

أ .هدى نصر هللا ،محاكمة مبارك األولى :فرصة مهدرة لتحقيق العدالة ،منشورات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،القاهرة،

1022م ،ص .2
2

انظر :حيثيات الحكم الصادر في الجنايتين رقمي ( )2221 ،2117لسنة 1022م قصر النيل (غير منشور)
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الغنوشي ) عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة ؛ وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه  ،ثم أعلن
في يوم السبت  22من يناير 1022م عن تولي رئيس مجلس النواب (محمد فؤاد المبزع) منصب رئيس
الجمهورية بشكل مؤقت

1

 .ثم انتخب (المنصف المرزوقي) رئيساً مؤقتاً لتونس في  21من ديسمبر

1022م بواسطة المجلس الوطني التأسيسي .
وقد أصدر قاضي المحكمة العسكرية التونسية (هادي العيار) بتاريخ  23من يوليو 1021م
حكماً غيابياً على الرئيس السابق (زين العابدين بن علي) بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في قتل
( )22متظاه اًر أثناء الثورة الشعبية على نظامه التي أطاحت به.
وجرت محاكمة بن علي مع ( )20من مسئولي نظامه بينهم الجنرال (علي السرياطي) المدير
السابق لألمن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن ( )10عاماً ووزي ار داخلية سابقين هما :رفيق بلحاج قاسم
الذي حكم بالسجن ( )22عاماً وأحمد فريعة الذي تمت تبرئته.2
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ثالثا :حصانة الرئيس اليمني (صالح)
أقرت اليمن في  21من يناير 1021م قانون الحصانة رقم ( )2لسنة 1021م ،حيث يمنح
القانون الرئيس السابق  /علي عبد هللا صالح حصانة تامة من المالحقة القضائية ،ويمنح أعوانه حصانة
من المقاضاة الجزائية األفعال ذات الدوافع السياسية التي قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية.
واعتُمد القانون عقب صفقة لنقل السلطة توسط فيها مجلس التعاون الخليجي ،ووقعت في 12

من نوفمبر1022م عقب مفاوضات قام مبعوث لألمم المتحدة بتيسيرها.3

وال ريب أن هذا القانون سوف يمنع ضحايا جرائم :التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء
واالختفاء القسري من التماس العدالة والحقيقة واإلنصاف؛ مما يقتضي إلغاءه أو الحكم بعدم دستوريته
واتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بعدم إفالت أي مجرم من الجزاء الجنائي مهما كان منصبه حتى ولو كان
رئيس الدولة.

1

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/509691/

2

3

قانون الحصانة من المالحقة القانونية والقضائية اليمني؛ خرق لاللتزامات الدولية ،منشورات منظمة العفو الدولية1021 ،م ،ص .2

ورأى بعض الفقه أن االتفاقيات التي تنص على حصانة رئيس تعتبر باطلة بطالناً مطلقاً وال
يجوز األخذ بها؛ ألنها تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي ،ولذلك فهي في حكم القانون الدولي
منعدمة ،أي ال يرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية وال حجة لها أمام القضاء الدولي والقضاء
المحلي؛ لذلك ما يشترطه الرئيس اليمنى باطل ومنعدم وال حجة له ،وكذلك ما تفعله الواليات المتحدة من
عقد اتفاقيات تنص على حصانة جنودها تأخذ ذات حكم االنعدام والبطالن المطلق.1
رابعا :محاكمة الرئيس المصري (مرسي)
محمد محمد مرسي عيسى العياط هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية  ،واستمرت فترة رئاسته
؛ حتى عزل في  2من يوليو 1022م بسبب عدم قدرته على قيادة البالد.
وبعد عزله تم تقديمه للمحاكمة في أكثر من قضية ،وما زالت إجراءات المحاكمة مستمرة حتى اللحظة،
ومن القضايا التي يحاكم عليها ومعه ( )22من قيادات وأعضاء تنظيم اإلخوان؛ أسندت إليهم النيابة العامة
تهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر االتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 1021م؛ على
خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضًا لإلعالن الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس األسبق (مرسي) في 12
من نوفمبر 1021م والمتضمن تحصيناً لق ارراته من الطعن عليها قضائياً.2
المبحث األول
الحصانة القضائية لرئيس الدولة
ارتبط نشوء الدولة ارتباطاً وثيقاً بالسلطة ،كما دلت الشرائع والعقول على ضرورة وجود أفراد
يصدرون األوامر ويفرضون أوامرهم بالقوة واالكراه أحياناً ،وبالترغيب ورضا األفراد اآلخرين أحياناً أخرى:
أوالا :مفهوم الحصانة القضائية لرئيس الدولة
يرى البعض أن الحصانة هي العائق الذي يحول دون إمكانية تحريك الدعوى الجنائية ضد من
يتمتع بها ،وبالتالي عدم إمكانية توجيه أي اتهام إليه وفقاً ألحكام القانون الذي ارتكب السلوك المخالف
ألحكامه.3

1

د .السيد مصطفى أحمد أبو الخير ،المصدر السابق ،الموضع السابق.
http://www.al-akhbar.com/node/200054

 3د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،الطبعة الرابعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة2377 ،م ،ص  221وما بعدها.

2
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والحقيقة :إن الحصانة هي امتياز يقرره الشارع يؤدي إلى إعفاء صاحبها من عبء أو تكليف
يفرضه القانون على جميع األشخاص الذين يوجدون في الدولة أو يعطيه ميزة عدم الخضوع ألحكام
سلطة عامة في الدولة إال بإجراءات مخصوصة واال كانت مساءلته باطلة.
فثمة فئة من الناس من المقيمين في فلسطين تنحسر عنهم أحكام القانون الجزائي ،فهم ال
يخضعون ألحكامه وال يلتزمون بأوامره ونواهيه ،وهؤالء األشخاص ال يصلحون أن يكونوا متهمين ولو
ثبت وقوع الجريمة منهم1؛ متى كانوا يتمتعون بحصانة موضوعية ،أما إذا ما كانت حصانتهم إجرائية
ففي هذه الحالة ال يمكن مباشرة اإلجراءات الجزائية بحقهم إال بعد رفع الحصانة عنهم واال كانت باطلة.
والحصانة الثانية خالف األولى ال تعتبر خرقاً لمبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون؛ ألنها ال
تنص وال تلغي الجريمة وال تمنع من العقاب أصالً بل تحول فقط دون اتخاذ إجراءات بحق الشخص
خالل فترة معينة من الزمن.
وفي ظل العديد من الدساتير يتمتع رؤساء الدول بالحصانة الموضوعية اتجاه المقاضاة الجزائية
فيما يتعلق بسلوكيات ارتكبت أثناء أداء مهامهم ،2وتحمي بعض الدساتير أيضاً أعضاء الحكومة
ومسئوليها ،3وبهذا المعنى للحصانة يمكن القول :بأنها تمثل سياجاً واقياً من المقاضاة أمام المحاكم
الجزائية.
والحكمة من هذه الحصانة الدستورية (الرئاسية) هي رغبة المشرع في أن يحفظ للرؤساء استقاللهم في
قيامهم بأعمالهم ،فهي ضمانة لهم حتى يطمئنوا إلى أن أداءهم لواجباتهم الوظيفية لن يتسبب في اتخاذ إجراءات
جزائية تعسفية قبلهم ،فيؤدون هذه الواجبات دون أي خوف ،إال أن ذلك ال يعني عدم مساءلتهم عن سلوكيات
اقترفوها تشكل في حد ذاتها جرائم تخضع للقانون الجزائي ،بل إن األمر يخضع إلجراءات وقواعد خاصة بهم.
 1د .عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية2333 ،م ،ص .20
2

د .جالل ثروت ،قانون العقوبات ،القسم العام ،الدار الجامعية ،بيروت2333 ،م ،ص  72وما بعدها.

- H. Bosly, Elements De Droit De La Procédure Pénal, Académia – Bruylant, Maison Du Droit De
Louvain, 1994. P. 48.
- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Cambridge University Press,
2001.P.64.
3

راجع المواد ( )212 ،210 ،30 ،23من الدستور البلجيكي لسنة 2332م بشأن الحصانات الخاصة بأعضاء البرلمان والوزراء.
- Voir H. Bosly, Op. Cit. PP. 48-49
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ترجع نشأة قاعدة عدم مسئولية الرئيس الجزائية إلى النظام الملكي في إنجلت ار حيث يعبر عنها بأن
الملك ال يخطئ ،وهو ما عبر عنه الفقه الدستوري اإلنجليزي بالقول :الملك إذا قتل وزي ار سئل رئيس الوزراء،
فإذا قتل الملك رئيس الوزراء فال يسأل أحد.1
ولم يتحدث القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 1002م صراحة عن الحصانة المقررة
لرئيس السلطة الوطنية وهو ما سار عليه الدستور :السعودي والتونسي والجزائري والجيبوتي ،وهو قصور
تشريعي يجب تالفيه بتعديل القانون األساسي بحيث يتناول طبيعة هذه الحصانة واجراءات التحقيق
والمحاكمة التي تتبع مع رئيس السلطة لدى اقترافه جريمة من الجرائم.
أما المشرع األردني لسنة 2321م المعدل لسنة 1022م فقد نص على أن " :الملك هو رأس
الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسئولية".2
ونص الدستور المغربي لسنة 2332م على أن " :شخص الملك مقدس ال تنتهك حرمته" ،3ونص الدستور
البحريني المعدل لسنة 1021م على أن " :أ -األمير رأس الدولة ،ذاته مصونة ال تمس ،ويتولى سلطاته
بواسطة وزرائه .4"...
ونص الدستور الكويتي لسنة 2321م على أن" :5األمير رئيس الدولة ،وذاته مصونة ال تمس".
ونص الدستور الصومالي المعدل لسنة 2330م على أن- 2 " :6رئيس الجمهورية غير مسئول عن
األعمال التي يقوم بها أثناء تأديته لوظائفه فيما عدا جرائم الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري
كما هو منصوص عليه في الدستور ." ...

1

د .عمارة فتيحة ،مسئولية رئيس الجمهورية ،مجلة الكوفة ،العدد الخامس ،ص .222 ،222

2

راجع :المادة ( )20من الدستور األردني لسنة 2321م المعدل لسنة 1022م.

 3راجع :المادة ( )12من الدستور المغربي لسنة 2332م .ونصت المادة ( )23منه على أن " :الملك أمير المؤمنين والممثل األسمى
لألمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها ،وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور ،وله صيانة حقوق وحريات
المواطنين والجماعات والهيئات .وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة ".
4

راجع :المادة ( )22من الدستور البحريني المعدل لسنة 1021م.

5

راجع :المادة ( )22من الدستور الكويتي لسنة 2321م.

6

راجع :المادة ( )72من الدستور الصومالي لسنة 2373م المعدل لسنة 2330م.

71

ونص الدستور العماني لسنة 2332م على أن " :1السلطان رئيس الدولة والقائد األعلى للقوات
المسلحة ،ذاته مصونة ال تمس ،واحترامه واجب ،وأمره مطاع .وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على
رعايتها وحمايتها ".
ونص الدستور القطري لسنة 1002م على أن " :2األمير هو رئيس الدولة ،وذاته مصونة
واحترامه واجب ".
ونص الدستور السوري لسنة 1021م على أن ":رئيس الجمهورية غير مسئول عن األعمال التي
يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة العظمى ،ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب
بناء على اقت ارح ثلث أعضاء
بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية؛ وذلك ً
المجلس على األقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا ".3
وفي ظل النظام الفرنسي القديم كان الملك غير مسؤول؛ ألن شخصه يجسد السيادة ،فال يمكن
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رؤيته إال سيداً وشخصاً مقدساً ومنبعاً للعدالة ،وبهذا الوسم فإن فكرة ارتكابه جرائم وتحمله نتائجها
مستبعدة؛ إلى أن جاءت الجمهورية الثالثة ومن خالل دستورها الصادر عام ٥٧٨١م تبنى المشرع
الدستوري الفرنسي مسئولية رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.4
والمالحظ أن هذا الدستور حافظ على أن القاعدة العامة هي عدم مسئولية رئيس الجمهورية
واالستثناء المسئولية التي حصرها في حالة واحدة وهي الخيانة العظمى.
ولقد حدد المشرع إجراءات تحريك المسئولية الرئاسية بالنص على أنه ال يكون رئيس الجمهورية
محل اتهام إال من قبل غرفة النواب ،وال يمكن محاكمته إال من طرف الشيوخ ".5

1

راجع :المادة ( )22من الدستور العماني لسنة 2332م.

2

راجع :المادة ( )10من الدستور القطري لسنة 1002م.

3

راجع :المادة ( )227من الدستور السوري لسنة 1021م.
Art Galinea, Le président de la république n’est responsable que dans le cas de haute trahison.

4

نصت المادة ( )1/2من ذلك الدستور على أن " :رئيس الجمهورية غير مسؤول إال في حالة الخيانة العظمى".
5

Art 12, Le président de la république ne peut être mis en accusation que par la chambre des députés,
et ne peut être jugé que par le sénat.

وباألسلوب ذاته نص دستور الجمهورية الرابعة لسنة ٥٩١٦م في المادة ( ،)2/ ١٤إال أن الفقرة

الثانية والمتعلقة باإلجراءات جاءت مختلفة عن سابقتها حيث جاء فيها " :يمكن أن يكون رئيس الجمهورية

محل اتهام من قبل الجمعية الوطنية ليحال إلى المحكمة العليا للعدالة وفق اإلجراءات المنصوص عليها

في المادة  ١٨أدناه ".

ويستشف من هذا بأن دستور الجمهورية الرابعة يؤكد ما جاء في دستور الجمهورية الثالثة كما

يقول الفقيه ( )Carcassonneالثالثة تقرر والرابعة تؤكد والخامسة تعزز.1

وأما دستور  ٥٩١٧م فقد نص في المادة ( )٦٧منه على أن " :رئيس الجمهورية غير مسئول عن

األعمال المتخذة أثناء ممارسة الوظيفة إال في حالة الخيانة العظمى ،وال يكون محل اتهام إال من قبل

المجلسين عن طريق االقتراع العام والسري وباألغلبية المطلقة لألعضاء المكونين ،ويحاكم من قبل

المحكمة العليا للعدالة.2

وقد أضاف التعديل الدستوري لعام ٥٩٩٩م إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الجنائية

الدولية حسب القواعد المنصوص عليها في نظام )روما) للمحكمة الجنائية الدولية لعام ٥٩٩٧م.3

73

ثانيا :أهم الجرائم الموجه لرؤساء الدول
- 2مفهوم الخيانة العظمى:

الخيانة العظمى فكرة مطاطة يصعب تحديد مدلولها وتختلط فيها االعتبارات المكونة لها أو العقوبات

المطبقة بشأنها؛ األمر الذي يستوضح تجاهل المشرع الدستوري الفلسطيني لمدلول الخيانة العظمى تاركاً
ذلك إلى الفقه القانوني.
ويذهب البعض إلى اعتبارها جريمة تقف عند الحد الفاصل بين السياسة والقانون وتشمل التعسف
في استخدام الوظيفة ومخالفة الدستور والمصالح العليا للدولة.4

G. Carcassonne, La III éme affirme, la IV éme confirme la Véme Corrobore.
2

1

راجع :المادة ( 22مكرر  )1/من الدستور الفرنسي لعام 2323م المعدل لسنة 1003م.

Art53-2 : » la république peut reconnaître la juridiction de la cour pénal internationale dans les conditions prévues par le traité signé.
3

راجع :المادة ( )23من الدستور الفرنسي لعام 2323م المعدل لسنة 2333م.
M. Duverger, la cinquième république, Paris, 1974, P.279.
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4

وعرفها البعض بأنها" :إساءة استعمال الرئيس لوظيفته لتحقيق عمل ضد الدستور أو المصالح العليا

للبالد ".1

وقد وقع خالف في الفقه حول طبيعة الخيانة العظمى هل هي جريمة جنائية أم سياسية؟ حيث رأى

بعض الفقه المصري بأن الخيانة العظمى جريمة جنائية رغم عدم وصفها بذلك في الدستور ،واستند في
ذلك إلى:

 -٥تحديد عقوبة جنائية عند ارتكاب عمل ما أعمال الخيانة العظمى والتي تتمثل في اإلعدام أو

األشغال الشاقة المؤبد أو المؤقتة.2
 -٤رجوعاً إلى ما جاء في المذكرة اإليضاحية للقانون رقم ( )٤١٨لسنة ٥٩١٦م بشأن محاكمة
رئيس الجمهورية والوزراء بخصوص المادة السادسة نجد أنها تناولت بيان العقوبات التي توقع على
رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه عمالً من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الوالء للنظام الجمهوري ،وقد
ترك المشرع تحديد أعمال الخيانة العظمى ألحكام قانون العقوبات.
وخلص هذا الجانب الفقهي إلى أن القانون المصري لم يسلك نهج القانون الفرنسي في عدم تعريف
جريمة الخيانة العظمى وتحديد عقوبة لها ،بل نص عليها صراحة وحدد مكوناتها على النحو ما هو
وارد في قانون العقوبات وحدد عقوبتها الجنائية ،ومن ثم فال شك من الطبيعة الجنائية لهذه الجريمة.3
أما االتجاه اآلخر فيرى أن الخيانة العظمى في القانون المصري جريمة ذات طابع سياسي،
وحججهم في ذلك ما هو ٍ
تال-2 :إن المادة ( )٧١من الدستور حددت حالتين يتهم بموجبها رئيس
الجمهورية األولى تتمثل في الخيانة العظمى والثانية الجرائم الجنائية ،وفي هذا دليل على اختالف مدلول
الخيانة العظمى عن الجريمة الجنائية.
 -٤خلو القانون المنظم لمحاكمة رئيس الجمهورية من أي تعريف للخيانة العظمى ،كما أن إحالتها
إلى قانون العقوبات ال جدوى منه ذلك أن هذا القانون في حد ذاته لم يعرف فعل الخيانة العظمى.

M. Duverger, Institutions Politiques et droit constitutionnel, Paris, 1970, PP. 840-841.
2

نصت المادة ( )2من قانون رقم ( )127لسنة 2322م على أنه " :يعاقب رئـيس الجمهورية باإلعدام أو االشغال الشاقة المؤبدة أو

المؤقتة إذا ارتكب عمالً من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الوالء للنظام الجمهوري ".
3

1

د .عبد الغني بسيوني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،سنة ٥٩٩٨م ،ص .723
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-٣يختلف مدلول الخيانة العظمى بالنسبة لرئيس الجمهورية عن مدلولها بالنسبة ألي عضو من
أعضاء الحكومة في الدولة ،فهي تختلف عن فعل الخيانة العظمى الذي يصدر من وزير أو الوزراء.
ويدل كل ذلك على أن الخيانة العظمى ليست جريمة جنائية بل جريمة ذات طابع سياسي،
ليست محددة القانون.
ويترتب على ذلك أن تقدير ما إذا كان السلوك المنسوب لرئيس الدولة يكون جريمة الخيانة العظمى
أم ال متروك لقرار االتهام الصادر في مجلس الشعب وللمحكمة التي ستتولى محاكمته.1
وهناك اتجاه ثالث يجمع بين الصفة الجنائية والسياسية حيث يرى أن السلوكيات المكونة لعدم
الوالء للنظام الجمهوري تعتبر سلوكيات جنائية بطبيعتها؛ يجعل منها جريمة جنائية ،2وهو ما ينطبق
كذلك بالنسبة للخيانة العظمى.
والحقيقة :إن الخيانة العظمى جريمة جنائية يرتكبها رئيس الدولة أو أحد كبار المسئولين تتضمن
كل سلوك يمس سالمة الدولة وأمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم ،وكذلك كل سلوك يعتبر إهماالً
جسيماً في الحفاظ على سيادة الدولة واستقاللها أو مخالفة أي نص دستوري.
- 1قتل المتظاهرين:
القتل هو إزهاق روح إنسان بدون وجه حق .وال يعرف قانون العقوبات الفلسطيني والتشريعات
المقارنة جريمة بهذا الوصف (قتل المتظاهرين) ،ومن ثم فهو مصطلح سياسي أو إعالمي جديد ظهر
بعد عام 1022م.
وعلى مستوى القانون الجنائي الدولي يعتبر القتل في مقدمة األفعال الخمسة التي تشكل جريمة
اإلبادة الجماعية وأبشعها.3

1

د .عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق ،ص .720

 2عبد هللا ناصف ،مدى توازن السلطة مع المسئولية في الدولة الحديثة ،ص  ،222مشار إليه د .عبد الغني بسيوني ،مصدر سابق ،ص .722
See W. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Op. Cit .P. 33.

3
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وعلى ضوء ذلك فال مناص -في مجال القانون الجنائي المحلي -من تطبيق القواعد العامة في
جرائم القتل المختلفة عند توجه االتهام لرئيس الجمهورية أو غيره من المتهمين في حال وقوع جرائم قتل
للمتظاهرين ،وكذلك الحال عند تقديمه للمحاكمة أمام القضاء المحلي.1
أما إذا كانت الجريمة المسندة إليه دولية فهنا يمكن توجه تهمة االبادة أو القتل العمد باعتبارها
من صور الجرائم ضد اإلنسانية.2
وتنطوي الجرائم ضد اإلنسانية على عدوان صارخ على إنسان معين أو جماعات إنسانية معينة،3
كما تمس الجوانب اإلنسانية العليا للمجتمع الدولي برمته .4وبالتالي فهي تمثل جرائم دولية؛ باعتبارها
تشكل انتهاكاً للقيم الجوهرية للحضارة بوجه عام.5
وسواء أوقع القتل على جميع أعضاء الجماعة أم على بعضهم ،وسواء أوقع على الرجال أم
النساء أم الكبار أم الصغار ،فال عبرة بالجنس أو السن ،فالجريمة تقع في كل الحاالت بهذه الوسيلة أو
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تلك.6
وهي ال ترتكب سوى ضد السكان المدنيين ،7ومن ثم فهي ال تقترف ضد العسكريين ،وهو ما
درجت عليه معظم الصكوك الدولية.
وان كان البعض يرى أن العسكريين يمكن أن يكونوا ضحايا جرائم حرب ،ولكن إذا كان اقتراف
تلك الجرائم يتم بشكل نظامي ،فال يفهم لماذا ال تتحول تلك األفعال إلى جرائم ضد اإلنسانية8؟

1

نقض جنائي مصري رقم ( )2222لسنة  31ق ،جلسة 1022 /2/ 22م (غير منشور).

2

راجع :المادة ( )7من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

3

د .محمود صالح العادلي ،الجريمة الدولية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية1002 ،م ،ص .212

4

د .السيد أبو عيطة ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية1002 ،م ،ص .223
Voir F. Desportes, F. Le Gunehec Le Nouveau Droit Pénal, Tome 1, Economica, Paris, 1994. P. 113.

5

6

د .عبد الواحد الفار ،الجرائم الدولية ،وسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية ،القاهرة2332 ،م ،ص .200

7

راجع في مفهوم السكان المدنيين في القانون الدولي اإلنساني ،والقانون الجنائي الدولي بشكل مفصل :د .سوسن تمر خان بكة،

الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة1002 ،م ،ص
 127وما بعدها.
8

Voir W. Bourdon, E. Duverger La Cour Pénal International, Le Statut De Rome, Editions Du Seuil,
Sans Date D’édition. P. 48.

وركن السياسة هو المحك في االختصاص الذي يعمل على تحويل الجرائم من محلية إلى دولية.
ومن ثم فهو ركن جوهري وضروري.
وقد ورد ضمن عناصر الجريمة (الهجوم الموجه ضد سكان مدنيين) ،وهو ما يقصد به تكرار ارتكاب

األعمال المشار إليها في الفقرة األولى من المادة ( )7من نظام (روما) ضد السكان المدنيين ،ووفقاً لسياسة الدولة أو
المنظمة الهادفة الرتكاب ذلك الهجوم.

وذلك السلوك ال يقتضي تضمنه لهجوم عسكري ،1مما يعني :أن (سياسة ارتكاب ذلك الهجوم) تتطلب أن تقوم

الدولة أو المنظمة بشكل فعال على دعم ،أو تشجيع ذلك الهجوم ضد السكان المدنيين.2

وينطوي مفهوم سياسية الدولة على تورط مستوى سياسي رفيع في الدولة في ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية

بشكل مباشر أو غير مباشر ،وغالباً ما ترتكب تبعاً لذلك الشكل من السياسة نظ اًر ألن طبيعتها الخاصة ،واتساع

نطاقها ومنهجيتها تتطلب استخدام مؤسسات الدولة ومقدراتها وكبار موظفيها الذين يعملون بموجب سلطاتهم الواسعة.3
وال يشترط في السياسة أن تكون معدة أو مرسومة ،ويمكن أن تستنتج من الطريقة التي تنفذ فيها األفعال المكونة

للجرائم ضد اإلنسانية ،مع مالحظة أن نظام (روما) لم يشترط مشاركة المتهم في وضع تلك السياسة.4

والسياسة الموجهة ضد مجموعة من السكان المدنيين قد تقوم في ظروف استثنائية على أساس اإلحجام عن القيام

بفعل معين؛ بقصد تشجيع ارتكاب ذلك الهجوم ،وال يمكن االستدالل على وجودها بصفة منفردة في غياب العمل
الحكومي أو التنظيمي .وبالتالي يجب أن يستدل عليها بواسطة (التشجيع) أو (الدعم اإليجابي) مع مالحظة أن

الفشل في منع الجرائم ال يخلق مرجعاً ذاتياً للتشجيع أو التأييد إلى حد ما ،وفقط في الظروف االستثنائية يؤدي ذلك

الفشل في المنع إلى ما يعادل التشجيع أو الدعم اإليجابي.5

1

See D. Robinson, Defining (Crimes Against Humanity) At The Rome Conference, American Journal
Of International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999, P. 49.
2

د .محمود شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية ،منشورات نادي القضاة ،القاهرة1002 ،م ،ص .222
- D. Robinson, Op. Cit. P. 49.

ويسمح ذلك األمر في إطار المنازعات الداخلية بمالحقة جماعات مسلحة مسئولة عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
- Voir W. Bourdon, E. Duverger, Op. Cit. P. 48.
3
See M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity, Kluwer International Law, The Hague
Second Revised, Edition, 1999. PP. 246-248.
4

د .محمد علوان ،الجرائم ضد اإلنسانية ،ضمن مؤلف جماعي بعنوان (المحكمة الجنائية الدولية :تحدي الحصانة) ،منشورات

جامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب األحمر ،دمشق1001 ،م ،ص .121
 5د .محمود شريف بسيوني ،المذكرة التفسيرية للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،بحث قدم للندوة العربية الدولية حول المحكمة
الجنائية الدولية ،التي عقدت في عمان ،األردن ،خالل الفترة من الثامن عشر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر 1000م ،ص .3
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المبحث الثاني
المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة
المطلب األول
المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في القانون الجنائي الدولي
بناء على نظام (روما)
إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في (الهاي) التي تأسست عام 1001م ً

2333م1؛ لهو مؤشر على نهاية مبدأ الحصانة المقررة لرؤساء الدول .وقد سبق أن سار على ذات المبدأ
النظامان األساسيان لمحكمتي( :يوغسالفيا السابقة) ،2و(رواندا).3

فقد أقر نظام (روما) حكماً هاماً يشكل تقدماً عظيماً في القانون الجنائي الدولي ،حيث أجاز
محاكمة كل شخص يتهم بارتكابه جريمة دولية بغض النظر عن الصفة الرسمية له ،ولو كان ذلك
الشخص ملكاً لمملكة أو رئيساً لدولة أو عضواً في حكومتها أو مجلسها التشريعي؛ ألن تلك الصفة ال
تعفيه من الجزاء وال تشكل سبباً مخففا له.
وكانت تلك الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو الجرائم الدولية ،والتي كانت تحول دون تقديمهم
للمساءلة الجزائية سبباً مباش اًر أدى إلى االنتقاص بشكل كبير من فاعلية القواعد الدولية المعنية بالوقاية
من تلك الجرائم ،والى تلك النقطة بالذات يمكن أن نعزو جانباً كبي اًر من األسباب التي أدت إلى إخفاق
النظام القانوني الدولي في التصدي للجرائم.4

- M. Cherif Bassiouni, Explanatory Note On The ICC Statue, International Review Of Penal Law,
Vol. 71, 2000, PP. 11-12.
1
See B. Broomhall, The International Criminal Court : Overview, And Cooperation With State, International Review Of Penal Law, Nouvelles. Etudes pénales, 1999.P. 46.
- M. Dixon & R. McCorquodale, Cases & Materials on International law, Third Edition, Blackstone
Press limited, London, 2000. P. 608.
2

راجع :المادة ( )13من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.

3

راجع :المادة ( )17من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

4

د .محمد حسن القاسمي ،إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي؟ مجلة

الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد األول ،السنة السابعة والعشرون ،مارس 1002م ،ص .32
? - P. Akhavan, Beyond Impunity : Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities
American Journal Of International Law, Vol. 95 No. 1, January, 2001, P. 30.
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وهذا يعني :أن نظام (روما) ال يعترف بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية المقررة لبعض
األشخاص في القانون الدولي.1
ويستوي أن تكون هذه الصفة مستمدة من كون المتهم رئيساً لدولة -كما في حالة الجنرال (بونشيه)
الرئيس التشيلي األسبق ،والمتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية .وكذلك ما نسب إلى (سلوبودان
ميلوسوفيتش) الرئيس اليوغسالفي السابق.
المطلب الثاني
إقامة المسئولية الجزائية على رئيس الدولة
تعتبر قواعد االختصاص الجزائي من النظام العام ،فهي التي تحدد األهلية اإلجرائية للسلطات
القضائية المختصة بنظر الخصومة الجزائية ،وهي ليست كالقواعد المفسرة أو المكملة في القانون المدني
بحيث يترك للخصوم حرية االتفاق على مخالفتها ،بل هي من القواعد اآلمرة التي تحدد صالحية القضاء
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الجزائي للسير في الخصومة:
الفرع األول
إقامة المسئولية الجزائية على رئيس الدولة في القانون الجنائي المحلي
يضع كل مشرع وطني قواعد إجرائية خاصة تطبق لدى مساءلة رئيس الدولة تتناسب مع المنهج
التشريعي الذي يسير عليه؛ وذلك من حيث القبض عليه وتوقيفه وتفتيشه واستجوابه ومحاكمته وتنفيذ
الحكم الصادر بحقه إذا ما صدر قرار بإدانته:
أوالا :القانون الفلسطيني
تقرر المادة ( )27من القانون األساسي أن مركز رئيس السلطة الوطنية يعتبر شاغ اًر في أي من
الحاالت اآلتية:
أ -الوفاة.
ب -االستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني؛ إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.

1

راجع :المادة ( )17من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.64.

بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس
ج -فقد األهلية القانونية ،وذلك ً
التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.1
وبموجب قانون مكافحة الفساد يتولى النائب العام كافة إجراءات التحقيق مع رئيس السلطة،2
دون غيره من أعضاء النيابة العامة ،وهي تشمل :االستجواب والمواجهة والتفتيش وسماع أقوال الشهود
وغيرها من اإلجراءات الجزائية الواردة في القانون.
وهذا يعني أن ال حصانة إجرائية لرئيس السلطة الوطنية في مجال القبض والتفتيش وغيرها من
اإلجراءات الجزائية سوى أن تُتخذ بمعرفة النائب العام شخصياً ،وان كان المنطق القانوني يقتضي أن
ُيحصن هذا المنصب التنفيذي بحيث ال تصدر أية إجراءات تحقيقية إال بموجب قرار من مجلس القضاء
األعلى باستثناء حالة التلبس.

وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات
المحاكمة أمامها .واذا صدر حكم قطعي بإدانته يعفى من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى
وفقاً ألحكام القانون.3
يصدر قانون خاص بالمحكمة التي تتولى محاكمة رئيس السلطة واإلجراءات التي
وطالما لم
ُ

تتبع أمامها ،فال مناص في هذه الحالة من إعمال القواعد العامة بحيث تتخذ اإلجراءات الجزائية العادية

ضده في حالة ارتكابه جريمة ما وهي المتبعة في قانون اإلجراءات الجزائية باعتباره مواطن فلسطيني له
ما له من حقوق وعليه ما عليه من واجبات.
ثاني ا :القانون المصري
حدد المشرع الدستوري المصري لسنة 1022م إجراءات التحقيق والمحاكمة بشكل عام ،فنصت
المادة ( )223منه على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو
1

وهذا النص غريب جداً ،فما هو الحل إذا قررت لجنة طبية أن الرئيس فاقد األهلية لجنون أصابه مثالً؟ وقررت المحكمة الدستورية

العليا أنه فاقد ألهليته القانونية التي تسمح له باالستمرار في رئاسة البالد ،ولم يحصل هذا القرار على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس
التشريعي ،فهل سيبقى رئيساً للبالد رغم قرار اللجنة الطبية والمحكمة الدستورية ؟!!!
2

راجع :المادة ( )1/21من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م المعدل لسنة 1020م.

3

راجع :المادة ( )1 / 21من قانون الكسب غير المشروع رقم ( )2لسنة 1002م .والمادة ( )1/21من قانون مكافحة الفساد

الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م المعدل لسنة 1020م.
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بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على األقل ،وال يصدر قرار
أية جناية أخرىً ،
االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ،وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام  .واذا كان به مانع يحل
محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار ُي َوَّقف رئيس الجمهورية عن عمله ،ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول
دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء األعلى ،وعضوية
أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ،وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ،وأقدم رئيسين بمحاكم
االستئناف ،ويتولى االدعاء أمامها النائب العام ،واذا قام بأحدهم مانع؛ حل محله من يليه في األقدمية،
وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ،واذا ُحكم بإدانة رئيس الجمهورية؛ أُعفي من منصبه،

مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى .وحتى هذه اللحظة لم يصدر قانون يحدد إجراءات التحقيق والمحاكمة
التي تباشر مع رئيس الجمهورية ،ومن ثم فال مناص من تطبيق القواعد العامة المقررة في القوانين
اإلجرائية حتى صدور هذا التشريع.
ثالثا :القانون اليمني
نص الدستور اليمني على أن ":1يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور
بناء على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب ،وال يصدر
أو بأي عمل يمس استقالل وسيادة البالد ً
قرار االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضائـه.
ويبين القانون إجراءات محاكمتـه ،فإذا كان االتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر
هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة.
ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خالل دور االنعقاد العـادي األول لمجلس النواب التالي
لسريان هذا الدستور ،واذا حكم باإلدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم اإلخـالل
بالعقوبات األخرى ،وفي جميع الحاالت ال تسقط بالتقـادم أي من الج ارئـم المذكـورة في هـذه الـمـادة".

1

راجع :المادة ( )213من الدستور اليمني لسنة 1022م.
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ونص على أن ... ":1ه -محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء
ونوابهم وفقاً للقانون".
وقد عرف المشرع اليمني الخيانة العظمى بأنها 2القيام بعمل مجمع على أنه كفر أو المساس
بوحدة الوطن أو التنازل عن جزء منه أو تغيير النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية أو القيام بأي
عمل من أعمال التجسس أو إفشاء األسرار لصالح قوى أجنبية أو معادية لليمن.
وعرف خرق الدستور بأنه :مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون إتباع
اإلجراءات المحددة فيه.
في حين عرف المساس بسيادة استقالل الوطن بأنه :أي عمل يؤدي إلى تدخل الغير أو سيطرته
على اليمن وعلى جزء منه أو ثرواته أو نظامه الداخلي.
وقد نص القانون اليمني على تلك اإلجراءات بحيث يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة
ق
بناء على طلب يقدم من نصف
العظمى أو خر الدستور أو بأي عمل يمس استقالل وسيادة البالد ً
أعضاء مجلس النواب ،وذلك إلى رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد االتهام ،ويعتبر قرار االتهام إحالة
إلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.3
وفور تقديم الطلب من نصف أعضاء مجلس النواب باتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أو عند
طلب خمسة أعضاء المجلس بإحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض
الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة.4
ويتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونه من خمسة أعضاء من بين أعضائه من ذوي
التخصصات أو الخبرات عن طريق االقتراع السري المباشر باإلضافة إلى لجنة الشئون الدستورية

1

راجع :المادة (/222ه) من الدستور اليمني لسنة 1022م.

2

راجع :المادة ( )1من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.

3

راجع :المادة ( )2من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.

4

راجع :المادة ( )2من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.
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والقانونية؛ وذلك لتتولى فحص وتقييم أدلة طلب االتهام على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خالل
أسبوع من تاريخ إحالة طلب االتهام.1
ويتولى المجلس مناقشة رأى اللجنة حول موضوع االتهام ،فإذا أقر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه
طلب االتهام أعتبر قرار المجلس إحالة إلى المحكمة المختصة.2
واذا قدم طلب االتهام في فترة إجازة المجلس وجب استدعائه لعقد اجتماع طارئ خالل أسبوع
من تقديم طلب االتهام.3
ويبلغ من توجه ضده التهمة أو من أحيل للتحقيق أو للمحاكمة بنسخة من القرار ويحال عن
طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة خالل أسبوع من تاريخ تسليمه البالغ ،واذا كان المتهم
خارج الوطن يتم إبالغه بقرار االتهام أو اإلحالة للتحقيق أو المحاكمة بواسطة الجهة المختصة ،وفي
هذه الحالة عليه المثول للتحقيق أو المحاكمة خالل أسبوعين من تاريخ تسليمه البالغ.4
واذا صدر قرار االتهام ضد رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية أو
أي عمل رسمي آخر منوط به حتى يبت في أمره على أن يقوم نائبه بعمله لمدة ال تتجاوز ستين يوماً،
فإذا صدر الحكم باإلدانة انتخب خلفاً له طبقاً ألحكام الدستور ،واذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية
يوقف عن مزاولة عمله حتى يبت بشأن التهمة الموجهة ضده.5
وتصدر المحكمة المختصة أحكامها في أغلبية الثلثين ،ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن
فيه بأي طريق من طرق الطعن ،ويحق قبول طلب التماس من المحكوم عليه أو من ينوب عنه في
األحكام الصادرة باإلدانة ،ويراعى في مدة تقديم طلب االلتماس ما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية على

1

راجع :المادة ( )7من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.

 2راجع :المادة ( )3من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.
3

راجع :المادة ( )3من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.
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راجع :المادة ( )22من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.
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أن يتضمن االلتماس األسباب أو األدلة التي استجدت بعد صدور الحكم ويقدم الطلب إلى المحكمة
المختصة ،فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة من جديد.1
ويقوم بوظيفة االتهام أمام المحكمة ثالثة من أعضاء مجلس النواب من ذوي التخصصات
الشرعية والقانونية ينتخبهم المجلس باالقتراع السري المباشر باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس،
بناء على طلب
ويجوز أن يعاونهم أحد أعضاء النيابة العامة ال يقل مستواه الوظيفي عن محام عام وذلك ً

المجلس ،2وتكون جلسات المحكمة عالني ًة ،وللمحكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك.3
رابعا :القانون الفرنسي
أوكل الدستور الفرنسي للسلطة التشريعية مهمة توجيه االتهام إلى رئيس الجمهورية حيث نصت
المادة ( )٦٧من دستور عام ٥٩١٧م على أنه ال يمكن توجيه االتهام لرئيس الجمهورية إال بتقديم اقتراح
من المجلسين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).
ويستشف من قراءة هذه المادة أن توجيه االتهام قد أحاطه المشرع الدستوري بإجراءات خاصة؛
وذلك ضماناً لعدم تعسف البرلمان في استخدام سلطة توجيه االتهام.
فقد اشترط الدستور الفرنسي أن يكون االقتراح من قبل الغرفتين معاً وبتوافر نصاب معين محدد
باألغلبية المطلقة ،وبمجرد تقديم اقتراح اتهام رئيس الجمهورية تتشكل لجنة تحقيق والتي تكلف بدراسة
موضوع االقتراح والتحقيق فيه ،وتتشكل هذه اللجنة من ( )2قضاة من محكمة النقض.
وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول الموضوع ،بعد دراسة الملف ،ولإلشارة فإن هذه اللجنة لها
وحدها حق التقرير – وذلك حسب التحقيق الذي أجرته -بإحالة أو عدم إحالة الملف إلى المحكمة العليا
للعدالة المكلفة بالمحاكمة.

1

راجع :المادة ( )10من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.

2

راجع :المادة ( )12من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم ( )2لسنة 2332م.
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وفي حالة ما قررت لجنة التحقيق إحالة الملف إلى المحكمة العليا للعدالة تنتهي هذه المرحلة
دون الرجوع إلى البرلمان لمناقشة ما أسفرتا عليه اللجنة.1
وبالنسبة للعقوبة نجد المشرع الدستوري ،وبما أنه لم يبين مدلول الخيانة العظمى فقد خول
للمحكمة سلطة تكييف السلوك المقترف على أنه يمثل خيانة عظمى أم ال ،وترتيباً على ذلك فإن للمحكمة
كذلك سلطة تحديد الجزاء الجنائي حيث يمكنها توقيع أية جزاءات على الرئيس المدان سواء أكان
منصوص عليها في قانون العقوبات أم ال؟
وعن طبيعة الحكم فإن ق اررات المحكمة قطعية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق
الطعن العادية أو غير العادية.
خامسا :القانون األمريكي
نص الدستور األمريكي على خضوع الرئيس لقواعد المسئولية الجزائية التي تسري على جميع
الموظفين المدنيين في الحكومة الفدرالية حيث نص على أنه ... " :ويعزل الرئيس أو نائب الرئيس وجميع
موظفي الواليات المتحدة المدنيين من مناصبهم عند اتهامهم وادانتهم بعدم الوالء أو الخيانة أو الرشوة أو
سواها من الجنايات والجنح الخطرة.2
وأناط الدستور األمريكي بمجلس النواب مهمة توجيه االتهام للرئيس ألنهم الممثلون المباشرون للشعب
ومسئولون أمامه3؛ وذلك بناء على طلب لجنته القضائية ويصدر قرار المجلس باألغلبية البسيطة.
وتكون محاكمته أمام مجلس الشيوخ ويرأس الجلسة رئيس المحكمة العليا ويصدر قرار االدانة
بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين ،4ولم ينطها الدستور بالمحكمة العليا لألسباب التالية –2- :إن عدد
قضاة المحكمة العليا قليل بحيث يمكن التأثير عليهم.
 – 1إن دعوى االتهام الجنائي ال تشبه الدعاوى العادية التي تخضع للقانون العادي.

1

راجع :المادتين ( )12 ،23من األمر رقم ( )23/2لسنة 2323م.
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راجع :المادة ( )2/1من الدستور األمريكي لسنة 2732م المعدل لسنة 2331م.
John R. Labovitz Presidential Impeachment Presidential U S A. 1979, P. 22.

4

راجع :المادة ( )2/2من الدستور األمريكي لسنة 2732م المعدل لسنة 2331م.
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 – 2إن مجلس الشيوخ هو الجهة الوحيدة القادرة على محاكمة الرئيس والحكم عليه بعيداً عن
التأثيرات الحزبية التي قد تلعب دو اًر كبي اًر في مجلس النواب.
وهذه الجهة هي التي ستتولى محاكمته وهي ذات طبيعة سياسية وليست قضائية والعقوبة التي
يمكن أن تفرضها هي العزل ،وهي عقوبة ذات طبيعة سياسية ،1وبعد بذلك يتم إحالة المدان إلى المحاكم
العادية واصدار الحكم عليه طبقا للقانون.2
الفرع الثاني
إقامة المسئولية الجزائية لرئيس الدولة في القانون الجنائي الدولي
جاءت (المحكمة الجنائية الدولية) لتبلور الجهود الدولية المضنية إلقرار نظام دولي يحظى
بالقبول لدى الجماعة الدولية؛ بهدف التغلب على عقبات مالحقة مرتكبي الجرائم التي تمس الكيان البشري
وتهدد سالمته ومجازاتهم .وعلى هذا النحو لم تصبح سيادة الدولة هي ذلك الحاجز المنيع الذي يختفي
وراءه الحكام الطغاة ،ويستتر خلفه كبار المجرمين الدوليين تحت زعم دفاعهم عن المصلحة العامة
لدولهم:
أوالا :االختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية الدولية
لم يوضح نظام (روما) المقصود بمبدأ التكامل ،وان كان قد أشار إليه في الديباجة ،والمادة ()2
منه ،حيث أوضحت الديباجة أن الدول األطراف فيه تؤكد أن تلك المحكمة مكملة للنظم القضائية الجنائية
المحلية في الحاالت التي قد ال تكون فيها إجراءات المحاكمة الوطنية متاحة ،أو متى كانت تلك اإلجراءات
غير ذات جدوى .وجاء نص المادة ( )2متفقاً مع ما ورد بالديباجة ،ويترتب على ما سلف ما هو ٍ
تال:
- 2المحكمة الجنائية الدولية لها صفة الدوام ،وهو ما يميزها عن المحاكم السابقة التي أنشئت
لمحاكمة المجرمين الدوليين كما في محاكمات( :نورمبرج ،وطوكيو ،ويوغسالفيا السابقة ،ورواندا).3

1

د .عبد هللا ناصف ،مدى توازن السلطة السياسية مع المسئولية في الدولة الحديثة ،القاهرة2332 ،م ،ص .212

2

راجع :المادة ( )2/2من الدستور األمريكي لسنة 2732م المعدل لسنة 2331م.
3

See Ph. Curtin, Genocide In East Timor ? Calling For An International Criminal Tribunal For East
Timor In Light Of Akayesu, The Pennsylvania State University's, Penn State The Dickinson School
Of Law, Vol. 19, Number 1, 2000, PP.191- 192.
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- 1أن ذلك المبدأ يعني :امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الدول األعضاء
فيها ،ويتم ممارسة اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء المحلي للدول األعضاء ،1ويرجع
السبب إلى أنها أنشئت بموجب معاهدة دولية وقع عليها األطراف ،وهو ما يجعلها تخضع لألحكام العامة
للمعاهدات الواردة في اتفاقية (فينا) لعام 2323م.2
- 2أن ذلك المبدأ ال يعني على اإلطالق أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل سلطة قضائية أعلى
من السلطات القضائية الجنائية المحلية.3
- 2أن محاكمة رئيس الدولة أمام القضاء المحلي دائماً يكون له األولوية على اختصاص
المحكمة الجنائية الدولية.4
ثانيا :الجهة المختصة بإحالة رئيس الدولة للمحكمة الجنائية الدولية
يتم دعوة المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة اختصاصها بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاصها
عن طريق شكوى تقدمها دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة ،أو بطلب يحيله مجلس األمن الدولي
إلى المحكمة ،أو بقيام المدعي العام من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق في جريمة من الجرائم التي تدخل
في اختصاص المحكمة ،وهذا ما سنتناوله بالبحث ،وذلك على نحو ما هو ٍ
تال- :

1

راجع المادتين )27 ،2( :من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وانظر :المحكمة الجنائية الدولية ،دليل للتصديق على نظام روما األساسي وتطبيقه ،مصدر سابق ،ص (ح.)222 ،
- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.67.

 2د .محمود شريف بسيوني ،المذكرة التفسيرية للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،بحث قدم للندوة العربية الدولية حول المحكمة
الجنائية الدولية ،التي عقدت في عمان ،األردن ،خالل الفترة من الثامن عشر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر 1000م ،ص .2
- D. scheffer, The United States & The International Criminal Court, American Journal Of International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999, P.18.
3
See M. Arsanjani, The Rome Statute Of The International Criminal Court, American Journal Of
International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999, P. 24.
4

د .عبد العظيم وزير ،المالمح األساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر اإلقليمي العربي،

و ازرة العدل بالقاهرة ،خالل الفترة ما بين الرابع عشر حتى السادس عشر من نوفمبر 2333م ،ص .7
- M. Arsanjani, Op. Cit. P. 28.
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- 1الـدول األطــراف:
لقد حسم المشرع الدولي هذا األمر بحيث أجاز لكل دولة طرف أن تستفيد من تلك المحكمة بأن
تتقدم لها بالدعاوى التي ترغب في رفعها ،وتظهر الدالئل والشواهد على أنها ارتكبت .1غير أنه يشترط
أال تتعسف الدول في تضخيم حجم القضايا أمام المحكمة؛ حتى ال تفشل في أداء عملها السامي.2
وبالتالي فهو يجيز ألية دولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام خطياً ،3أية حالة يبدو فيها أن جريمة،
أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ،وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق
في الحالة؛ بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه االتهام لشخص معين ،أو أكثر بارتكاب هذه الجرائم،
على أن تحدد الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة
المحيلة من مستندات مؤيدة لذلك.4
- 2مجلـس األمــن:
يجيز النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمجلس أن يحيل شكوى ضد رئيس دولة الرتكابه
جريمة دولية .ولقد حاول المشرع الدولي أن يجعل للمحكمة الجنائية الدولية ذاتية مستقلة ال تتبع أية
منظمة دولية ،5وان كانت هذه االستقاللية ال تمنع مجلس األمن من إحالة حالة لها ،متصرفاً في ذلك
بموجب الفصل السابع من الميثاق ،ويرى أن تلك الحالة تمثل جريمة ،أو أكثر مما يدخل في اختصاص
المحكمة.6

1

Voir M. Politi, Defining Crimes Against Humanity In The Rome Statute Of The International Criminal Court, Fordham International Law Journal, Vol. 22, No. 2, December. 1998, P. 839.
2

د .عبد الرحيم صدقي ،القانون الجنائي الدولي ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،غير موضح سنة النشر ،ص .32

- B. Broomhall, The International Criminal Court : Overview, & Cooperation With State, Op. Cit. P. 68.
3

راجع :المادة ( / 22أ) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4

راجع :المادة ( )22من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

5

راجع :المادة ( )2 / 2من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

6

راجع :المادة ( / 22ب) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

- B. Broomhall, The International Criminal Court : Overview, & Cooperation With State, Op. Cit. P.
68. M. Politi, Op. Cit. P. 839.
- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.65.
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وعند إحالة مجلس األمن رئيس دولة للمحكمة ،1فإن األخيرة ال تحتاج إلى التقيد بالشروط الواردة
في المادة ( )1 / 21من النظام األساسي ،وهي :ارتكاب الجريمة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو
على إقليم تلك الدولة ،ولكن يجب أن تتضمن تلك الحالة تهديداً للسلم واألمن الدوليين.
وتبدو خطورة تلك السلطة الممنوحة للمجلس في كون اإلحالة الصادرة منه سوف تؤدي-تلقائياً
إلى تعطيل العمل بمبدأ االختصاص التكميلي ،وبالتالي سلب القضاء المحلي اختصاصه األصيلللنظر في الجريمة المرتكبة .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن اإلحالة الصادرة من مجلس األمن
تسري على جميع الدول األطراف ،وغير األطراف في النظام األساسي.2
- 3المدعـي العــام:
أجاز المشرع الدولي للمدعي العام أن يباشر التحقيقات مع رئيس أي دولة من تلقاء نفسه على
أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.3
وبذلك فقد نجحت الدول المتوافقة على الحصول في النهاية على محكمة قوية ومستقلة تقريباً.4
ويجب عليه في حالة تلقي المعلومات أو شهادات شفهية أو إفادات خطية أن يحافظ على سرية تلك
المعلومات والشهادات ،أو يتخذ التدابير الالزمة األخرى بحكم واجباته.5

 1أغفل نظام روما تفسير مصطلح (الحالة) ،ويبدوا أن واضعيه أرادوا بذلك اإلشارة إلى حادث ،أو واقعة ذات جسامة ،وليس مجرد حدث بسيط،
أو اإلشارة إلى السياق العام الذي قد ترتكب فيه جرائم فردية.
- See L. Sadat, The ICC And The Transformation Of The International Law, Transnational Publishers, INC
2002 P. 147.
 2عادل ماجد ،المشكالت المتعلقة بمبدأ االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية ،ورقة عمل مقدمة إلى ندوة جامعة الدول العربية حول
آثار التصديق واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،القاهرة ،في الثالث والرابع من فبراير 1001م ،ص  12وما بعدها.
 3راجع :المادة ( )2 / 22من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- B. Broomhall, The International Criminal Court : Overview, & Cooperation With State, Op. Cit. P. 69.
4
Voir F. Lattanzi, Compétence De La Cour Pénale International Et Consentement Des Etats, Revue Général
De Droit International Public, Vol. 103, 1999. P. 437
-M. Politi، Le Statut De Rome De La Cour Pénale International، Le Point De Vue D’un Négociateur، Revue
Général De Droit International Public، Vol. 103، Issue 4, 1999 P. 838.
 5راجع :القاعدة رقم ( )22من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
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ويجوز له مباشرة التحقيق مع رئيس الدولة في ارتكاب الجرائم التي يحددها النظام بعد الحصول

على موافقة الدائرة التمهيدية؛ مدعماً بالمستندات المادية ،والحصول على موافقتها بأغلبية األصوات،1
ولعل تلك الموافقة تقررت لتحاشي أن يصبح المدعي العام في محكمة المستقبل الرجل األقوى سلطاناً

في العالم.2

وعندما يعتزم المدعي العام الحصول على اإلذن بالشروع في إجراء التحقيق مع رئيس دولة،
فيجب عليه اتباع اإلجراءات التالية:
- 2أن يبلغ بذلك المجني عليهم الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة المجني عليهم والشهود أو ممثليهم
القانونيين؛ ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة المجني عليهم
والشهود أو رفاهيتهم للخطر.
- 1يجب على المدعي العام أن يقدم طلب اإلذن كتابة.

- 2يجوز بعد توفير المعلومات أن يقدم المجني عليهم بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية في
خالل المهلة المحددة في نظام االدعاء.

- 2يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في اإلجراء الذي يتعين اتباعه أن تطلب معلومات إضافية

من المدعي العام أو من أي شخص من المجني عليهم يكون قد قدم بيانات ،ويجوز لها عقد جلسة إذا
رأت ذلك مناسباً.

- 2تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها مشفوعاً باألسباب التي دعت إليه؛ بخصوص ما إذا

كانت ستأذن بالشروع في إجراء التحقيق مع رئيس الدولة طبقاً للمادة ( )2 / 22من النظام األساسي
بخصوص طلب المدعي العام كالً أو بعضاً ،وتبلغ الدائرة التمهيدية المجني عليهم الذين قدموا البيانات
بالقرار المتخذ.3

1

راجع :المادتين ( / 22ج) و ( )22من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

3

راجع :القاعدة ( )20من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

Voir F. Lattanzi, Op. Cit. P. 439.

2
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الخاتمة والتوصيات
تتولى السلطة القضائية في الدول المتقدمة حماية الحرية والمشروعية ،خاصة وأن القضاء بوصفه
حارساً طبيعياً يباشر اإلجراءات الجزائية لكي يضمن حسن التوازن بين فاعلية العدالة الجزائية والحرية
الشخصية ،وما يتصل بها من حقوق اإلنسان وضمانات تكفل محاكمة المتهم ولو كان رئيس الدولة
محاكمة عادلة من جهة ،وتكفل من جهة أخرى حصول الضحية على حقوقه التي أهدرها السلوك اإلجرامي
المنسوب لألول؛ متى ثبتت مسئوليته الجزائية بحكم قضائي ٍ
بات روعيت فيه الضمانات القانونية:
أوالا :نتائج الدراسة
إن محاكمة الفاسدين والمفسدين من الحكام وأركان حكمهم واجب وضرورة ملحة لقيام الحكم
ابتداء رفع الحصانة الموضوعية عنهم
الرشيد ،هذه المحاكمات يجب أن تخضع لتشريعات حديثة تكفل
ً
وتخفيف الحصانة اإلجرائية بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة استقرار الحكم والعدالة الجنائية .وبعد
أن انتهينا من هذه الدراسة بهذا الشكل توصلنا إلى العديد من النتائج والتي تمثلت فيما هو ت ٍ
ال:
 – 2أحدثت الثورات الشعبية العربية في القرن الحالي ثورة قانونية لم تكن لتحصل لوال ما حدث
من وقائع وأحداث لم يكن العقل العربي يتوقعها وأهمها هو إمكانية محاكمة رؤساء الدول وحكامها سواء
أكانوا على رأس عملهم أم خارج الحكم.
- 1ال يتصور أن يرتكب الجريمة إال إنسان؛ ألنها ال تعدو أن تكون سلوكاً بشرياً إرادياً يعتد به
التشريع ،وال ينال أذى الجزاء الجنائي إال من تقررت بحكم قضائي بات مسئوليته عن الجريمة التي
السلطة ،فكلما زادت السلطة زادت مسئولية صاحبها.
المسلم به أن المسئولية علي قدر ُ
وقعت .ومن ُ
- 2إن المسئولية الجزائية شخصية ال يتحملها إال من اقترف الجريمة أو شارك فيها؛ ولذا ال
يسأل الشخص عن جريمة ارتكبها غيره؛ ألن العدالة القضائية تأبى أن يتحمل مسئوليتها من هو غريب
عنها تماماً؛ ألن التشريع الجزائي ال يعرف المسئولية الجزائية عن سلوك الغير.
- 2إن الحصانة هي امتياز يقرره الشارع يؤدي إلى إعفاء صاحبها من عبء أو تكليف يفرضه
القانون على جميع األشخاص الذين يوجدون في الدولة أو يعطيه ميزة عدم الخضوع ألحكام سلطة عامة
في الدولة إال بإجراءات مخصوصة واال كانت مساءلته باطلة.
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والحكمة من هذه الحصانة الدستورية (الرئاسية) هي رغبة المشرع في أن يحفظ للرؤساء استقاللهم
في قيامهم بأعمالهم ،فهي ضمانة لهم حتى يطمئنوا إلى أن أداءهم لواجباتهم الوظيفية لن يتسبب في
اتخاذ إجراءات جزائية تعسفية قبلهم ،فيؤدون هذه الواجبات دون أي خوف ،إال أن ذلك ال يعني عدم
مساءلتهم عن سلوكيات اقترفوها تشكل في حد ذاتها جرائم تخضع للقانون الجزائي ،بل إن األمر يخضع
إلجراءات وقواعد خاصة بهم.
- 2ال يعرف قانون العقوبات الفلسطيني والتشريعات المقارنة جريمة بهذا الوصف (قتل
المتظاهرين) ومن ثم فهو مصطلح سياسي أو إعالمي جديد ظهر بعد عام 1022م.
- 2أقر نظام (روما) للمحكمة الجنائية الدولية حكماً هاماً يشكل تقدماً عظيماً في القانون الجنائي الدولي،
حيث أجاز محاكمة كل شخص يتهم بارتكابه جريمة دولية بغض النظر عن الصفة الرسمية له ،ولو كان
ذلك الشخص ملكاً لمملكة أو رئيساً لدولة أو عضواً في حكومتها أو مجلسها التشريعي؛ ألن تلك الصفة
ال تعفيه من الجزاء وال تشكل سبباً مخففا له.
ثانيا :توصيات الدراسة
ال شك أن قيام الحكومات العربية الجديدة بواجباتها بصفة عامة واألمنية واالجتماعية بصفة
خاصة تستوجب منها إعادة النظر في سياستها في مالحقة الفاسدين والمفسدين من الحكام وأركان نظمهم
على نحو يتالءم مع مقتضيات العصر من خالل إحداث ثورة شاملة في نمط الحياة العربية من كافة
النواحي وخاصة التعليمية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية  ....وذلك بالعودة لألصالة مع
تحديثها بما يناسب متطلبات الحياة وال يخالف ديننا وقيمنا.
ونحن هنا ندق ناقوس الخطر بضرورة المبادرة إلى وضع الخطط والبرامج والسياسات التي تحقق
هذا التغيير في نمط الحياة العربية ،بحيث يكون شعارنا (التعليم ،اإلصالح ،التحرير في آن واحد) ،إعماالً

َّللا َال ُي َغِير ما ِبَقو ٍم حتَّى ُي َغِيروا ما ِبأ َْنُف ِس ِهم واِ َذا أَرَاد َّ ِ
ِ
وءا َف َال َم َرَّد َل ُه َو َما َل ُه ْم
ْ َ َ
ُ َ ْ َ
لقوله تعالى " :إ َّن َّ َ
ُ َ
َّللاُ بَق ْو ٍم ُس ً
ِم ْن ُدوِن ِه ِم ْن و ٍ
ال".1
َ

1

اآلية رقم ( )22من سورة الرعد.
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وعلى ضوء ما تقدم فإننا نوصي بما هو ٍ
تال:
- 2إن األمر يقتضي إحداث ثورة تشريعية عربية تكفل وضع تشريعات واضحة تكفل محاكمة
أي مسئول في الدولة مهما عال شأنه؛ حتى ولو كان رئيساً للبالد ،تشريعات توضع موضع التطبيق
العملي عند مخالفة الرئيس ألحكام قانون العقوبات متى كانت األدلة ثابتة وكافية إلدانته بالتهم المنسوبة
إليه حتى نضمن قيام دولة العدالة في ربوع الوطن العربي.
 – 1نشر الوعي القانوني على المستوى الشعبي عبر وسائل اإلعالم والمؤتمرات وورشات العمل
وخاصة بيان إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية وحقوق وضمانات المتهمين والضحايا.
- 2جعل كافة الوظائف السلطوية والسيادية ومنها :القضاء مؤقتة؛ حتى ال يتجذر المسئول في
موقعه ويترعرع دون حسيب أو رقيب؛ ما دام أنه قائم في وظيفته حتى التقاعد أو الموت ،وكذلك حتى
تتاح للكفاءات الشابة بصفة خاصة أن تشارك في الحكم والوظائف العامة.
 – 2إن جريمة الخيانة العظمى فكرة مطاطة يصعب تحديد مدلولها وتختلط فيها االعتبارات
المكونة لها أو العقوبات المطبقة بشأنها؛ األمر الذي يستوضح تجاهل المشرع الدستوري لمدلول الخيانة
العظمى تاركاً ذلك إلى الفقه القانوني؛ مما يتطلب تدخل عاجل من المشرع لحل هذا الخلل التشريعي.
اللهم أجعل نيتنا وقولنا وعملنا باسمك األعظم ولوجهك الكريم

َّللا َفسيؤِت ِ
يه
اه َد َعَل ْي ُه َّ َ َ ُ ْ
وليس هناك أفضل من اختتام دراستنا هذه إال بقوله َ " و َم ْن أ َْوَفى ِب َما َع َ
ِ
يما".1
أْ
َج ًار َعظ ً

1

اآلية ( )20من سورة الفتح.
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كفالة حق الدفاع أمام المحاكم الجزائية
 فلسطين. مدير عام المجلس التشريعي. أستاذ القانون الجنائي في الجامعات الفلسطينية. طارق الديراوي.د

ملخص البحث
يعتبر حق الدفاع بمثابة ركيزة أساسية لسير عدالة المحكمة الجنائية ويحتل قمة الضمانات بدون
، وأكدته إعالنات حقوق اإلنسان، وقد أقرته الديانات السماوية، الرتباطه بحقوق اإلنسان ذاتها،منازع
.واستلهمته الدساتير والقوانين اإلجرائية للدول المعاصرة
 وفي حالة،فحق المتهم في االستعانة بمحا ٍم ضرورة يجب توافرها في جميع مراحل التحقيق
إعساره ال بد أن تتحمل الدولة أتعاب المحامي ولذا يجب دعوة محامي المتهم للحضور في أثناء التحقيق
االبتدائي في الجنايات والجنح الخطيرة وأن يتمكن من االطالع على ملف التحقيق قبل االستجواب كما
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.يجب أن تتوافر في المحامي في الجنح نفس الشروط الالزمة في المحامي أمام محكمة الجنايات
Abstract:
The right of defense is consider a fundamental pillar of the possessing of the
Criminal Court justice, which occupies the top of the guarantees without challenged, for it relates to the same human rights, and it has been approved by the
monotheistic religions, and confirmed by human rights declarations, and also,
inspired the constitutions and laws of procedure of contemporary states.
The right of the accused person is to be assisted by an attorney if necessary and
if he/she is in need, it must be met at all stages of the investigation, and in the
case of insolvency, the state should bear the attorney's fees, therefore, the attorney should be present for the accused to be attended during the primary investigation of felonies and serious misdemeanors, and be able to review the investigation file before the interrogation, the attorney must, also, be available for a
misdemeanor accusations in the same conditions, which to be available before
the Criminal Court.

الحمد هلل الذي أمر بالعدل واإلحسان ،والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم الذي حكم
بما أنزل هللا فكان حكمه عدالً ،وقوله صدقاً ،بنى دولة اإلسالم على العدل ،ندعو هللا أن يجعلنا من
المحبين للعدل ،والعاملين على إرساء دعائمه ،وأن يكون هذا البحث هدفاً لهذه الغاية ،ووسيلة إلرساء
العدالة في المجتمع.
تمهيد:
ال يستطيع أحد أن ينكر أن حق الدفاع يعتبر بمثابة ركيزة أساسية لسير عدالة المحكمة الجنائية وتحتل
قمة الضمانات بدون منازع ،وهو قديم قدم حب العدالة ذاتها ،وقد أقرته الديانات السماوية ( ،)1وأكدته
إعالنات حقوق اإلنسان ( ،)2واستلهمته الدساتير والقوانين اإلجرائية للدول المعاصرة (.)3
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس حقوق اإلنسان ،والتأكيد على استقالل

القضاء والحد من القوانين االستثنائية المعمول بها في فلسطين (قانون الطوارئ  ،2323والمحكمة

العسكرية-ومحكمة أمن الدولة) ،والتركيز على ضرورة وجود قانون إجراءات جزائية فلسطيني متطور
يتماشى وروح العصر وينسجم ومبادئ الديمقراطية التي أخذت رياحها تسود أرجاء المعمورة ،ويهدف

إلى تحديد ضوابط التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في إطار الشرعية بين حقوق

اإلنسان والمصلحة االجتماعية.

( )1ولقد أقرت الشريعة اإلسالمية حق الدفاع باألصالة أو الوكالة .وجاء ذلك واضحاً في نداء سيدنا موسى عليه السالم إلى ربه بأن
يرسل معه أخاه هارون ليعينه على دحض االتهام الموجه إليه .قال تعالى ":قال رب إني قتلت منهم نفسا ،فأخاف أن يقتلون ،وأخي
رداءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون" .قال" :سنشدد عضدك بأخيك" .سورة القصص
هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ً
اآليات .22-22-22
( )2انظر المادة  22من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة  .2323وانظر المادة  22من االتفاقية المدنية والسياسية سنة .2322
انظر كذلك المادة 22/2هـ من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .والمادة  1/3من االتفاقية األمريكية انظر بالتفصيل د .حاتم بكار
– الحماية حق المتهم في محاكمة عادلة – منشأة المعارف باإلسكندرية - 2337-ص .120ص 127هـ.2
( )3مادة ( )33من الدستور المصري سنة 1022م ،والمادة  2من اإلعالن بالنظام الدستوري لقطاع غزة سنة .2321والمادة()22
من القانون األساسي الفلسطيني.
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أهمية البحث:
 -2تأتي أهمية هذا البحث من ارتباط حق الدفاع بحقوق اإلنسان ذاتها ،بمعنى أن إيجاد هذا الحق
يهدف إلى صيانة حقوق اإلنسان من الهدر والضياع بينما انعدامه أو اإلخالل به يؤدي إلى
تجريد اإلنسان من حقوقه التي يحرص عليها باعتبارها الوسائل الفعالة التي يحتاج إليها إلثبات
كيانه وتنمية شخصيته وهذا أغلى ما تحرص عليه البشرية.
 -1إن حق الدفاع يقوم على مبدأ سام هام أقرته كافة النظم القانونية وهو :أن المتهم بريء حتى
تثبت إدانته بحكم قضائي بات ،ومن متطلبات هذا المبدأ ضرورة معاملة المتهم في جميع مراحل
الدعوى الجزائية على أساس صفة البراءة بغض النظر عن نوع جريمته أو كيفية ارتكابها.
 -2إن حق المتهم في الدفاع يشكل التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف األجهزة
القضائية عن جادة العدالة ،وبها تتأكد سيادة القانون الذي يميز الدولة القانونية عن الدولة
البوليسية التي ال تلتزم باحترام القانون.
إشكالية البحث :تكمن إشكالية البحث في مدى مالئمة النصوص اإلجرائية الجزائية الفلسطينية مع
المواثيق واالعالنات الدولية من ناحية ومدى مالءمتها واحترامها أثناء التطبيق العملي من ناحية أخري.
نطاق البحث ومنهجه :اتبعت في إعداد هذا البحث األسلوب التحليلي وذلك بهدف الوقوف على مواطن
الضعف على الصعيدين القانوني والقضائي بغية تالفيها ،حماية للمتهم ،متأملين وضع صورة مستقبلية
لما يمكن أن تكون عليه حقوق المتهم في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني بهدف تحقيق التوازن بين
مصلحة الدولة ومصلحة الفرد.
خطة البحث :لتقديم دراسة وافية حول حق الدفاع وماهيته وركائزه سنقسم هذا البحث لمطلبين يسبقهما
مطلب تمهيدي ،وذلك على النحو التالي:

المطلب تمهيدي :ماهية حق الدفاع

علما بالتهمة المنسوبة إليه
المطلب األول :إحاطة المتهم ا
المطلب الثاني :حق االستعانة بمحام
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المطلب تمهيدي
ماهية حق الدفاع
سنبين في هذا المطلب مفهوم حق الدفاع في قانون اإلجراءات الجزائية وأهميته ،وذلك على
النحو التالي:
الفرع األول
مفهوم حق الدفاع
لم يتفق الفقهاء حول مفهوم حق الدفاع " ،"Droit de defenseو أروا أن أية محاولة لوضع
تعريف لحق الدفاع ستلقى الفشل ،بسبب كونه مفهوماً متطو اًر ومرتبطاً ارتباطاً وثيًقا بحقوق اإلنسان
والحقوق الطبيعية ،وقد أحاطته القوانين الوضعية بضمانات كثيرة لذا اكتفى البعض بوضع إطار شامل

لحق الدفاع دون وضع تعريف له ،وهذا اإلطار هو” حق المتهم في محاكمة عادلة مؤسسة على إجراءات
مشروعة (.)1
ويقول الدكتور عوض محمد عوض” بأن المقصود بحق الدفاع هو تمكين المتهم من درء التهمة
عن نفسه إما بإثبات فساد دليلها أو بإقامة الدليل على نقيضها وهو البراءة … ،فالدفاع بطبيعته يقتضي
االتهام ،فهو ضرورة منطقية له ،ذلك بأن االتهام إذا لم يقابله دفاع كان في واقع أمره أدانه ال مجرد اتهام
واالتهام يحتمل الشك بطبيعته وقدر الشك فيه هو قدر الدفاع ومجاله"( )2وبناء على ذلك يمكن القول
بأن حق الدفاع هو المكنات المتاحة لكل خصم يعرض طلباته وأسانيدها ،والرد على طلبات خصمه
وتفنيدها ،إثباتا لحق أو نفيا لتهمة على نحو يمكن المحكمة من بلوغ الحقيقة وحسم النزاع المعروض
عليها بعدالة.

( )1د .حسن علوب ،حق المتهم في االستعانة بمحام في القانون المقارن – مطابع دار النشر للجامعات المصرية – سنة - 2370ص.71
( )2د .عوض محمد عوض ،حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق ،المجلة العربية للدفاع االجتماعي ،العدد العاشر ،اكتوبر  ،2373ص .202
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الفرع الثاني
أهمية حق الدفاع
يعتبر حق الدفاع من أهم الضمانات اإلجرائية لحماية المتهم ،ويحتل مكان الصدارة بين الحقوق
الفردية العامة ،وهو من أهم ضمانات المحاكمة العادلة ،فهو لصيق بالحق في افتراض البراءة ،وال ينفصل
عن الحق في المساواة الذي يستوجب التوازن بين أسلحة االتهام والدفاع عند التطبيق ،فال يمكن أن نتخيل
عدالة تقوم على انتهاك حقوق الدفاع (.)1
كما إن حضور المدافع مع موكله أثناء التحقيق أو المحاكمة فيه ضمان لسالمة اإلجراءات،
ولعدم استعمال الوسائل الممنوعة أو غير الجائزة مع المتهم فضالً عن أنه يهدئ من روع المتهم ويساعده
على االتزان والهدوء في إجاباته (.)2
أيضا(،)3
وحق الدفاع لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل تقرر لمصلحة المجتمع في تحقيق العدالة ً

نظر لكون القاضي ال يستطيع أن يبني حكمه على أدلة ما ،إال بعد أن تناقش أمامه مناقشة حرة وجدية،
ًا

وهذه المناقشة ال يمكن أن تكون كذلك ما لم يتمتع أطراف الدعوى(ومنهم المتهم) بحرية تامة في التعرف
على تلك األدلة ومناقشتها والرد عليها وهذا هو عين حق الدفاع  ،ألنه في حالة غياب هذا الحق أو

حتما إلى تزيف الحقائق التي قد تنتج عن شهادة الزور ،أو االعتراف المنتزع عن طريق
تغيبه سيؤدي ً
الوسائل غير المشروعة؛ األمر الذي سيضلل القضاء ويحجب عنه الحقيقة ويؤدي به في نهاية المطاف
إلى االنزالق في أخطاء قضائية خطيرة.
ولم يكن الهدف من حق الدفاع هو تهيئة السبل لإلفالت من العقاب بل يرمي إلى التأكيد على
كونه دعامة جوهرية للعدالة هدفها طمأنة الناس بقيام المحكمة بواجبها بعيدا عن كل ما من شأنه تبديد
أي شك حول أية شبهة ظلم عندما تنتهي كلمة القضاء إلى إدانة المتهم كما تحمي مظنة التهاون حين
تحكم ببراءته( ،)4ومن هنا يعتبر حق الدفاع بمثابة أحد الوسائل التي من خاللها يصل القضاء إلى
( )1انظر د .أحمد فتحي سرور – الحماية الدستورية للحقوق والحريات – دار الشروق – سنة 1000ص .723
( )2د .سامي المال – اعتراف المتهم –المطبعة العالمية بالقاهرة -2372-ص.122
( )3د .حسن صادق المرصفاوي .ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية – مطبعة محرم بك في اإلسكندرية - 2372-ص .22
( )4انظر د .حاتم بكار-حماية حق المتهم في محاكمة عادلة – منشأة المعارف باإلسكندرية - 2337-ص.120
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الحقيقة؛ األمر الذي دفع بالكثير من األنظمة القانونية إلى إيجاد جهاز رسمي يقف إلى جانب المتهم
يدافع عنه أمام القضاء مجانا ،تحقيقا للعدالة التي تسعى إليها الدولة القانونية( ،)1ويتجلى ذلك في قضاء
محكمة النقض المصرية عندما قالت” الهيئة االجتماعية ال يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي
العدالة إدانة بريء(.)2
ويستند حق الدفاع على ركائز عدة تتيح مجتمعة مباشرة حقيقة لهذه الضمانة أمال في تحقيق
الغايات المتوخاة منها تأيداً لحق المتهم في محاكمة عادلة ،ويمكن رد هذه الركائز إلى ضرورة إحاطة
علما بالتهمة المسندة إليه وتمكينه من االستعانة بمحام واتاحة الفرصة الكاملة لمباشرة حقيقية
المتهم ً
للدفاع عن نفسه.
المطلب األول
علما بالتهمة المنسوبة إليه
إحاطة المتهم ا
يعتبر إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه من المفترضات الرئيسية لحق الدفاع ،فيجب أن يعلم المتهم
بكافة اإلجراءات المتخذة قبله وباالتهامات الموجهة إليه واألدلة المؤيدة لها لكي يتمكن المتهم من إعداد
دفاعه على هديها ،ولكي ال يؤخذ على غرة بتهمة مفاجئة له ،ولكي يمنح فرصة كافية للرد عليها ويرتبط
علم المتهم بالتهمة المسندة إليه بصحة اإلج ارءات وسالمة المحاكمة أيما ارتباط (.)3
وسبل إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه متعددة منها ما هو شخصي كحق المتهم في حضور المحاكمة
والمواجهة واالستجواب ،ومنها ما هو موضوعي كاألخطار واالطالع على أوراق الدعوى ومنها ما له
صفة مختلطة كتنبيه المتهم بتعديل التهمة أو تغير الوصف القانوني وسنتناول هذه السبل فيما يلي:

( )1الدكتور عوض محمد عوض .حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق المجلة العربية للدفاع االجتماعي أكتوبر سنة  .2373ص.202
( )2نقض  2322/2/12مجموعة المبادئ القانونية .أحمد أبو شادي ج 1رقم  ،2022ص.2222
( )3انظر د .عوض محمد عوض-المرجع السابق-ص.202
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الفرع األول
حق المتهم في حضور المحاكمة
أوالا :مفهوم حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة
ويقصد بهذه القاعدة اتخاذ المحاكمة شكل المناقشة المنظمة بين أطراف الدعوى بواسطة رئيس
الجلسة ،بحيث يتاح لكل خصم حضورها واطالع خصمه على ما لديه من أدلة إلبداء رأيه فيها ،وان
يعرض ما يكون لديه من ردود وأدلة مضادة ودفوع وطلبات( )1ولذلك نجد أن أكثر القوانين اإلجرائية
تنص على ضرورة حضور المتهم المحاكمة واتخاذ كافة إجراءاتها بوجوده واعتبرت حضور المتهم
إجراءات المحاكمة هو األصل العام الذي تقوم عليه الدعوى باعتباره من أهم المبادئ التي يعتمد عليها
التحقيق النهائي( ،)2ولذلك يجب على القاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه
شفويا بالجلسة ،وفي حضور الخصوم(بما فيهم المتهم)،
بكامل حريته من خالل األدلة التي تطرح أمامه ً
فقد نصت على ذلك المادة  202من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني حيث جاء فيها" :يجوز للمتهم
في دعاوي الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محاميا لإلقرار بارتكابه الواقعة أو غير ذلك
من اإلجراءات ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه".
ثاني ا :أهمية حضور المتهم جلسات المحاكمة
تتجلى أهمية اتخاذ اإلجراءات بحضور المتهم في كونها تمكنه من الدفاع عن نفسه دفاعا حقيقيا
من خالل رده على االتهامات الموجهة إليه وعبر األدلة التي يقدمها للمحكمة ،األمر الذي يساعد القاضي
على تكوين عقيدته على نحو سليم والحكم بعدالة في الدعوى.
وتستلزم هذه القاعدة ضرورة إعالن المتهم قبل المحاكمة ،ألن اإلعالن المستوفى لشروطه
القانونية هو وحده الذي يصل المتهم بالدعوى أمام قضاء الحكم ،ويترتب على ذلك أن عدم إعالن المتهم،
أو عدم إتباع اإلجراءات القانونية السليمة في اإلعالن بطالن المحاكمة ،حيث انه ال يكفي لصحة الحكم
أن تقتنع المحكمة بالدليل بل يجب أن يطرح الدليل في الجلسة ويتمكن الطرف اآلخر من مناقشته ،وهذا

( )1انظر د .حاتم بكار-المرجع السابق-ص.223
( )2د .حسين جميل – حقوق اإلنسان والقانون الجنائي –من منشورات معهد البحوث والدراسات العربية  –2371-ص 110
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ال يمكن تحقيقه إذا لم يكن المتهم حاضرا ،وبالتالي ال يجوز للقاضي أن يبني حكمه إال على األدلة التي
طرحت في الجلسة وتم مناقشتها بحضور األطراف(.)1
واتساقاً مع القاعدة المذكورة ال يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة إال إذا صدر عنه تشويش أخل
بسير المحاكمة ،وان استبعاده ال يستلزم استبعاد محاميه ويجب أن يكون هذا االستبعاد مؤقت ينتهي
بزوال أسبابه (.)2
وقد تطلب المشرع ضرورة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد
في المخالفات وثالثة أيام في الجنح وثمانية أيام على األقل في الجنايات (المادة  ،232والمادة )121
من قانون اإلجراءات الجزائية كما نص المشرع على حضور المتهم إلى المحاكمة بدون قيود حديدية أو
أغالل ،ويجب أن يتمتع بحرية مطلقة لكي يتمكن بالدفاع عن نفسه بحرية( .المادة  122من نفس
القانون).
الفرع الثاني

الوسائل الميسرة لمحاكمة المتهم حضوريا

يعتبر حضور المتهم المحاكمة من أهم وسائط االتصال الذي تتحقق به العدالة ويباشر المتهم

حقه في الدفاع ،ويتم ذلك عبر وسائل قانونية من الضروري أن تتم بشكل صحيح كي تنتج آثارها
وتحقق الغايات المرجوة منها ويمكن إجمال هذه الوسائل فيما يلي:

أوالا :التكليف بالحضور La citation
ومفاده أخبار المتهم بان ثمة دعوى جزائية مقامة ضده أمام محكمة معينة مع إلزامه بالمثول
أمامها في يوم محدد ويجب أن يتضمن على بيانات تحدد شخصية المتهم بما ينفي الجهالة وتبين

األفعال المسندة إليه ،والنصوص القانونية المنطبقة عليها ،واذا شابه أي خلل فانه يفقد خاصية اإللزام
وال تتحقق الغاية المرجوة منه (.)3

( )1د .مأمون سالمة .اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري  2330-دار الفكر العربي .ص .33
( )2د .محمد عيد الغريب-شرح قانون اإلجراءات الجزائية –الجزء الثاني –النسر ا لذهبي للطباعة 2332ص.2232
( )3تنص المادة  122من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه" :يجب أن تتضمن الئحة االتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه
ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني ،وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها ،والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني
عليه وأسماء الشهود".
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وتعتبر مواعيد الحضور من األمور الجوهرية لكونها تمنح المتهم المهلة الالزمة لتحضير
دفاعه ولذا قضى” بأنه إذا أعلن المتهم بطلب حضور الجلسة دون أن يكون بين يوم اإلعالن ويوم
الجلسة المهلة القانونية اعتبر اإلعالن باطال( )1ومن المسائل الجوهرية أيضا بيان التهمة في ورقة
التكليف بالحضور الن ذلك يفسح المجال للمتهم لالطالع على ما هو منسوب إليه من اتهام ،كما
انه يجب على المحكمة أن تتقيد بالتهمة الواردة في ورقة التكليف وال يجوز لها تغييرها إلى تهمة أخرى
وال يكفي لبيان التهمة االقتصار على وصفها القانوني بل ينبغي توضيح األفعال المسندة إليه ،الن
المحكمة تتقيد باألفعال وليس باألوصاف.
ثاني ا :القبض على المتهم وحبسه احتياطي ا
يعتبر القبض على المتهم وحبسه احتياطيا إحدى الوسائل القسرية إلتمام المحاكمة في مواجهة
المتهم ،وان كان هذا اإلجراء ينطوي على المساس بمبدأ سام هو مبدأ البراءة إال أن ما يبرر هذا اإلجراء
هو االعتبارات العملية (.)2
ومهما كانت األسباب التي جاءت لتبرر إجراء الحبس االحتياطي لضمان حضور المتهم إجراءات
المحاكمة( )3فانه سيبقى إجراء مقيتا نظ ار النطوائه على إهدار حرية المتهم وخصوصا في مرحلة المحاكمة
التي تتطلب الهدوء وان الواقع العملي قد أثبت براءة الكثير من المتهمين الذين حبسوا احتياطياً لضمان
حضورهم المحاكمة ،األمر الذي يثير التساؤل عن مدى فائدة هذا اإلجراء مقارنة بمثالبه على الحرية
الفردية وخصوصاً أن الحكم ببراءة المتهم قد ال يزيل الوصمة التي ألحقها به الحبس االحتياطي ،كما انه
يعيق مباشرة حقه في الدفاع وهو ما دفع البعض إلعادة تقيم أهمية اللجوء إلى هذا اإلجراء في مرحلة
كما تنص المادة  202من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه-2" :عندما تودع الئحة االتهام لدى قلم المحكمة (محكمة
الصلح) تنظم مذكرات بالحضور وتبلغ إلى النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحق المدني والمسئول عن الحق المدني-1.تتضمن
مذكرة الحضور اليوم والساعة المقرر فيهما نظر الدعوى".
( )1نقض 2373/1/2م أحكام النقض س  13رقم .17
( )2انظر د .حاتم بكار المرجع السابق ص.223
( )3قيل إنه يشمل على ترضية لشعور المجني عليه .ومن شأنه سرعة إنجاز اإلجراءات الجنائية ويحمي المتهم من العدوان المضاد.
ويحفظ أدلة الجريمة من العبث ويبعد تأثير المتهم على الشهود… .انظر د .حسني صادق المرصفاوي .الحبس االحتياطي .رسالة
دكتوراه .القاهرة -ص.22
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المحاكمة وادخال بعض التعديالت التشريعية لضمان مباشرة هذا اإلجراء بشكل سليم ،وهذه التعديالت
يمكن حصرها فيما يلي:
-2حصر حاالت اللجوء إلى الحبس االحتياطي في مرحلة المحاكمة في الجرائم الخطيرة مثل جرائم القتل
والعرض وما يخشى بسببه على المتهم لو بقي طليقاً.
-1ضمان محاكمة المتهم المحبوس احتياطيا في الحاالت التي يعينها القانون خالل وقت معقول.
-2في الحاالت التي تأمر المحكمة باستمرار حبس المتهم احتياطيا يتعين عليها أن تسبب قرارها بوضوح
مع كفالة مراقبة مشروعيته.
-2ضمان تعويض المتهم تعويضا عادالً عن فترة حبسه احتياطيا إذا حكم ببراءته ويعتبر من قبيل
التعويض المالئم في هذا الصدد نشر الحكم الصادر بالبراءة في الصحف المحلية ووسائل اإلعالم التي
تناولت األنباء عن القضية أثناء المحاكمة (المادة  237من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني).
الفرع الثالث
سطحية عدالة المحاكمة الغيابية
قد أصبح من الثابت بأن حضور المتهم إجراءات المحاكمة يتيح له سبل الدفاع عن نفسه مما
يؤكد حقه في المحاكمة العادلة ،إال أن الواقع العملي دفع بالمشرع إلى إقرار فكرة المحاكمة الغيابية التي
تشكل في نظرنا انتقاص لحقوق المتهم وضماناته ،ولكي يتحقق لنا ذلك فإننا نرى من الضروري الوقوف
على ماهية المحاكمة الغيابية وموقف األنظمة القانونية منها وما هو مستقبل المحاكمات الغيابية ،وذلك
على النحو التالي:
أوالا :ماهية المحاكمة الغيابية
محاكمة المتهم غيابيا هي محاكمة تتم – خالفا لألصل – بعد اطالع المحكمة على أوراق
الدعوى المرفوعة ضده ودون إجراء تحقيق (.)1
وتعتبر المحكمة غيابية والحكم الصادر فيها كذلك إذا تمت بدون حضور المتهم في أثناء جلسة
المرافعة ولم يتمكن من إبداء دفاعه أو كما قيل بأن مناط اعتبار الحكم غيابيا هو تغيب المتهم عن جلسة

( )1انظر د .حاتم بكار ،المرجع السابق-ص.270
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سمعت فيها المحكمة أقوال شاهد أو قدمت فيها النيابة طلباتها أو أدلت بمرافعاتها ولم يستطع المتهم من
الدفاع عن نفسه بغض النظر عن حضوره باقي الجلسات (.)1
ثانيا :موقف التشريعات اإلجرائية من المحاكمة الغيابية
تنص المادة( )123من قانون اإلجراءات المصري على أنه ":إذا لم يحضر الخصم المكلف
بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيال عنه في األحوال
التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد االطالع على األوراق ،إال إذا كانت ورقة التكليف
بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه ال مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.
ونصت المادة ( )202من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه ":إذا لم يحضر
المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب األصول يحاكم
غيابياً ،واذا حضر المتهم جلسة تم انسحب منها ألي سبب كان أو غاب عن المحكمة بعد حضوره
إحدى جلساتها يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى ،أو تستمر في نظرها كما لو كان المتهم
حاض اًر ،وال يجوز الطعن في هذا الحكم إال باالستئناف.
فالمشرع الفلسطيني ميز في جرائم الجنح والمخالفات بين تبلغ المتهم بميعاد جلسة المحكمة
وعدم حضور ففي هذه الحالة يتم محاكمته غيابياً ،وبين تبلغه بميعاد الجلسة وحضوره ومن ثم تغيبه
عن الحضور ،ففي هذه الحالة تستمر المحكمة بنظر الدعوى كما لو كان المتهم حاض اًر وتقضي فيها
ويكون الحكم قابالً للطعن بطريق االستئناف فقط.
ويجوز للمحكمة بدال من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعالن
الخصم في موطنه ،مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر
حضورياً ،فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة عدم وجود مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً.
كما أنه ال يجوز لها أن تعتبر غياب المتهم قرينة على إدانته ،وانما عليها أن تتحرى الحقيقة
مما توافر لها من أدلة ،ومن ثم كان جائ اًز أن تصدر حكماً في غياب المتهم وفي هذه الحالة يعتبر باتاً

( )1انظر د .عمر السعيد رمضان ،مبادئ اإلجراءات الجنائية-ج ،1دار النهضة العربية ،سنة-2332ص.227
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إذا استنفدت النيابة كافة طرق الطعن ( ،)1والحكم الغيابي الصادر بحق المتهم يقبل الطعن فيه من قبل
المدان بطريق اعتراض الغير خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحكم الغيابي.
ثالثا :االتجاه نحو التخلي عن المحاكمة الغيابية "نظرة مستقبلية"
تعتبر محاكمة المتهم غيابيا مخالفة لمتطلبات المحاكمة في حضور المتهم” المواجهة” ،وما
يستتبع ذلك من حقوقه في الدفاع ومع ذلك فإنها تجد لها تبري ار في كونها تعمل على تحقيق فكرة
العدالة والحرص على عدم مضيعة الوقت وتجنب حنق ضحايا الجريمة وتوقي كثافة حقدهم تجاه
المجتمع لعجزه عن فرض سيادة القانون ومقابلة الجريمة بالعقاب الفوري (.)2
غير أن هذا التبرير يدفعنا إلى التساؤل :هل حققت األحكام الغيابية غايتها الردعية؟ هل ثمة
قيمة النتقام يوقع على غائب؟ وهل من العدل أن ينتقم من شخص – نظريا – دون أن تقيم عناصر هذا
االنتقام؟ وهل توفر األحكام الغيابية – حقيقة – الوقت وتروي ظمأ ضحايا الجريمة؟ وهل تكفل سيادة
القانون؟
إن الواقع العملي يجيب على جميع األسئلة السابقة بالنفي ويؤكد التوجه نحو التخلي عن فكرة
المحاكمة الغيابية واإلبقاء على مبدأ المواجهة أو قاعدة محاكمة المتهم في محضره (.)3
الفرع الرابع
االطالع على األوراق
يقصد باطالع المتهم على أوراق الدعوى هو تمكينه أو مدافعه من تصفح محاضر التحقيق من
أجل أن يحاط علما باألدلة التي جمعت خالله والتي تبرر تقديمه للمحاكمة (.)4
ولالطالع فوائد متعددة حيث إنه عنصر جوهري لممارسة حق الدفاع على أكمل وجه فمن خالله
يستطيع المتهم اإللمام بوقائع الدعوى والبينات التي يستند إليها االتهام والتي على ضوئها يتمكن من رسم

 -1أد .محمود نجيب حسني-شرح قانون اإلجراءات الجزائية-دار النهضة العربية -2333-ص.330
( )2انظر د .حاتم بكار – المرجع السابق ص.271
( )3د .أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية – دار النهضة العربية –القاهرة -2332ص.323
( )4انظر د .حسن محمد علوب-المرجع السابق-ص.202
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خطة لمقابلتها في المحاكمة إما بتفنيدها أو تفسير الظروف المحيطة بها من أجل تخفيف العقوبة عنه
أو تبرئته مما اسند إليه وهو ما دفع البعض إلى اعتبار االطالع بمثابة ضمانة هامة لتحقيق العدالة (.)1
ونظ اًر ألهمية هذا الحق فقد نصت عليه المادة( )22إجراءات جزائية فلسطيني والتي تنص على أنه:
"يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صو ار من أوراق التحقيق أو
مستنداته ،أما المادة( )31من نفس القانون فتنص على أنه " :للخصوم ووكالئهم وللمدعي بالحق المدني
حق االطالع على محاضر التحقيق حال االنتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة"،
ويمتد حق االطالع إلى الخبير االستشاري حيث أوجبت المادة  70من القانون الفلسطيني الخبير
الستشاري من االطالع على األوراق وكل ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي.
المطلب الثاني
حق االستعانة بمحام
يعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبيعية المقدسة المستمدة من أصلية براءته ومما ال ريب فيه أن
صاحب الحق هو أفضل الناس على استظهاره ،ومن ثم فهو أوالهم بالدفاع عنه ،غير أن اإلنسان عندما
يوضع موضع االتهام يعتريه االرتباك وتضن عليه قريحة الكالم ويعجز عن الدفاع عن نفسه فيصبح
بأمس الحاجة إلى من يقف إلى جانبه ويشد أزره ويهدئ من روعه ويدافع عنه ويسعى إلى حماية كل ما
يتعلق ببراءته أو تخفيف مسئوليته( )2واظهار كافة حقوقه للمحكمة ولم يعد حق الدفاع قاص ار على اعتباره
حق للمتهم وحده ،بل انه يدخل ضمن حقوق المجتمع أيضا ،وداعما للقاضي في معالجة القضية
المعروضة عليه بصورة موضوعية تجنبه الوقوع في الخطأ الذي ترفضه العدالة وتستاء منه النفس البشرية
التي تحرص على عدم إدانة بريء( )3وأال يفلت مجرم من عقاب يستحقه ،ومن هنا يسمو مبدأ االستعانة
بمحام وتنجلي أهميته كدعامة لحق المتهم في المحاكمة العدالة ويرقى إلى مستوى الحقوق الدستورية.

( )1د .سامي صادق المال – اعتراف المتهم – ط ،1المطبعة العالمية بالقاهرة  – 2372ص.122– 120
( )2انظر محمد إبراهيم زيد ،سمات تنظيم العدالة الجنائية في السبعينات-مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة-س 22ع 222تموز
2371م-ص.120
( )3طه أبو الخير – حرية الدفاع – منشأة المعارف باإلسكندرية -ط- 2سنة  – 2372ص.222
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وعلى الرغم من ذلك فقد مست الكثير من الدول هذا الحق من خالل إنشائها العديد من المحاكم الخاصة
واالستثنائية إلى جانب المحاكم العادية ،وهذا ما يدفعنا إلى تناول هذا الحق على النحو التالي:
الفرع األول
حق المتهم في االستعانة بمحام أمام المحاكم العادية
أقرت التشريعات الجنائية الحديثة حق المتهم في االستعانة بمحام واعتبرته من الحقوق المكفولة،
غير أن هذه التشريعات قد ميزت في مدى هذه األهمية فتساهلت في استعمال هذا الحق في نطاق الجنح
والمخالفات في الوقت الذي شددت فيه على حضور المحامي في الجنايات واعتبرت عدم حضور المحامي
في هذه المرحلة إجراء باطل يترتب عليه بطالن المحاكمة؛ األمر الذي دفعنا إلى تناول هذا الموضوع
من خالل النقطتين التاليتين:
أوالا :حق المتهم في االستعانة بمحام في الجنح والمخالفات
من المالحظ أن قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني الصادر عام  1002لم ينظم مسألة حق
المتهم في االستعانة بمحام أمام محاكم الجنح والمخالفات بشكل واضح ،غير أن محكمة النقض المصرية
تصدت إلى هذا النقص محاولة التخفيف من حدته حيث إنها قضت بأن” حضور محام مع متهم بجنحة
غير الزم قانونا إال أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فان عدم إجابته إلى طلبه التأجيل
لحضور المحامي إخالل بحق الدفاع( ،)1غير أن محكمة النقض المصرية لم تتطلب في المحامي أمام
محاكم الجنح والمخالفات الشروط الالزم توافرها في المحامي أمام محاكم الجنايات حيث إنها قضت” بأن
تولي محام واحد للدفاع عن متهمين بجنحة عند اختالف أحدهما عن مصلحة اآلخر ،ذلك ال يسوغ النعي
على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع ألن حضور المحامي للدفاع عن المتهمين في مواد
الجنح ليس بالزم(.)2
ومن وجهة نظرنا نرى أن هذا الحكم قد جانبه الصواب ،إذ إنه أعطى للمتهم الحق في االستعانة
بمحام ومنعه من االعتراض على عدم استخدام هذا الحق بطريقة سليمة من ناحية أخرى.

( )1نقض جنائي مصري 2332/21/21م مجموعة أحكام النقض .س .22رقم 237ص.332
( )2نقض جنائي مصري 2322/2/12م مجموعة القواعد القانونية ج 2رقم  223ص.220
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وازاء هذا النقص فإننا نناشد المشرعين العرب على النص صراحة على هذا الحق في تشريعاتها،
وخصوصا وان أغلب الجنح ال تقل خطورة عن الجنايات وكثير ما تهدد المتهم بعقوبات سالبة للحرية،
وقد عرفت بعض التشريعات هذا الحق منها على سبيل المثال التشريع اإليطالي في(م )2/212والتي
اشترطت أن يكون للمتهم محام يتولى مساعدته في الدفاع في جميع أنواع الجرائم ،وأمام جميع المحاكم
باستثناء المخالفات المعاقب عليها بغرامة ال تزيد عن( )2000ليرة أو الحبس الذي ال تزيد مدته عن
شهر( )1وقد نص الدستور الياباني2322م في المادة( )27على حق المتهم في االستعانة بمحام في
جميع األحوال( ،)2ويستفاد من هذا النص أن الدستور الياباني مد االستعانة بمحام إلى الجنح والمخالفات.
وعلى العموم فإننا نفضل أن تكون استعانة المتهم بمحامي إلزامية في الجنح كما في الجنايات
المعاقب عليها بالحبس وجوبا ويجب على القاضي تنبيه المتهم إلى هذا الحق ويجب على المحكمة أن
تندب له محاميا إذا لم يكن له محامي وأن تتحمل أتعابه خزانة الدولة ،ومع ترتيب البطالن المطلق على
مخالفة هذا اإلجراء ،أما في المخالفات والجنح التي عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة تقل عن شهر تكون
استعانة المتهم بمحام جوازيه وللقاضي مطلق الحرية في هذه الحالة ،إما يجيب المتهم عند طلبه التأجيل
لالستعانة بمحام أو عدم إجابته بحسب ما يبدو له هو من الوجوه الموجبة أو المانعة(.)3
لكن إذا وكل المتهم محاميا وحضر معه الجلسة يجب على المحكمة أن تسمعه واذا ثبت أنها لم
تسمح له بالدفاع بطل حكمها إلخاللها بحق الدفاع ( ،)4ويفضل أن تتوافر في المحامي في الجنح
والمخالفات نفس الشروط الالزمة في المحامي أمام محكمة الجنايات.

( )1انظر د .محمد سامي النبراوي-استجواب المتهم في التحقيق الجنائي العملي – دار الهنا للطباعة – القاهرة -2323ص.232
( )2ولو نظرنا بإمعان إلى نص المادة  21من القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لوجدناها تجيز للمتهم االستعانة بمحامي
عاما يمكن أن
في كل األحوال حيث جاء فيها "…… .وان يمكن من االتصال بمحام يقوم للمحاكمة دون تأخير" فهذا النص جاء ً
ينطبق على جميع الجرائم بدون تمييز.
( )3د .سعد حماد القبائلي-ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي –دراسة مقارنة-ص.213-213
( )4د .رؤوف عبيد-دور المحامي في التحقيق والمحاكمة ،مصر المعاصرة-س 22عدد  202يوليو  ،2320مطابع شركة اإلعالنات
الشرقية2320 ،م-ص.13
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ثاني ا :حق المتهم في االستعانة بمحام أمام محكمة الجنايات
تكاد تجمع األنظمة القانونية على تقرير حق االستعانة بمحام في الجرائم الخطيرة وخصوصاً في

الجنايات ،وقد جعلت هذا الحق ملزماً للجميع وليس جوازياً ( ،)1فقد نص المشرع الفلسطيني على هذا

الحق في المادة  122من قانون اإلجراءات الجزائية

وتعيين محام عن المتهم ال يكون وجوبياً إال في جناية تنظرها محكمة الجنايات وليس في أية

جنحة قد تحال إلى محكمة الجنايات وحق االستعانة بمحام في الجنايات يتعلق بالنظام العام وبالتالي ال
يجوز للمتهم أن يتنازل عن هذا الحق واألصل أن للمتهم حرية كاملة في اختيار هذا المحامي فإذا ما

اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتئت عليه وأن يعين له محاميا من عنده ،إال إذا كان المحامي

الذي وكله المتهم قد بدأ منه العمل على عرقلة سير الدعوى( ،)2أما إذا لم يوكل المتهم محامياً فان ندب
محكمة الجنايات محاميا ليتولى الدفاع عنه يكون صحيحا(.)3

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المتهم في الدعوى هو األصل ،وما المحامي إال وكيل عنه وحضوره

معه ال يعني جب ما للمتهم من حق في تقديم أوجه دفاعه وطلبه للمحكمة وتمسكه بما يفيد براءته،

والمحكمة في هذه الحالة ما عليها إال أن تستمع إليه حتى ولو تعارض رأيه مع محاميه (.)4

( )1حسن محمد علوب " استعانة المتهم بمحام " المرجع السابق ،ص  227وما بعدها.
( )2انظر نص المادة  232إجراءات جزائية فلسطيني س  23رقم  232ص،312
( )3نقض  7يناير سنة  2332مجموعة أحكام محكمة النقض س 21رقم  2ص.21
( )4ا د .محمد سامي النبراوي-المرجع السابق-ص.202
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الفرع الثاني

حق المتهم في االستعانة بمحام أمام المحاكم الخاصة واالستثنائية

األصل أن يحاكم المتهم أمام المحاكم العادية باعتبارها أكثر ضمانا لحق المتهم في الدفاع ( ،)1غير أن

المشرعين قاموا بإنشاء محاكم أخرى خاصة ( )2أو استثنائية ( )3إلى جانب المحاكم العادية ،األمر الذي
سيدفعنا إلى دراسة ما مدى إمكانية استعمال هذا الحق أمام هذه المحاكم؟ وذلك على النحو التالي:
أوالا :االستعانة بمحام أمام المحاكم الخاصة

المحاكم الخاصة هي التي يتقيد اختصاصها ببعض الجرائم أو بطوائف معينة من المتهمين وهي تقابل
محاكم القانون العام التي تختص بجميع الجرائم وبجميع المتهمين ويمكن حصر المحاكم الخاصة في
محاكم األحداث والمحاكم العسكرية.
 .1حق المتهم في االستعانة بمحام أمام محاكم األحداث:
إذا كان من المبادئ األساسية للعدالة الجنائية ضمان الدفاع عن المتهم فإن هذا الضمان يعلو
أمام محكمة األحداث ،وبناء على ذلك فالحدث كالبالغ من حيث االستعانة بمدافع إذا كان متهماً بجناية،

( )1ا د .أحمد صبحي العطار "حق اإلنسان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وارتباطه بحق الدفاع أو القضاء الجنائي "بحث مقدم
لمؤتمر حق الدفاع المنعقد بكلية الحقوق ،جامعة عين شمس( )11-10إبريل سنة ،2332منشورات مركز الدراسات القانونية
واالقتصادية بكلية الحقوق–جامعة عين شمس2337م ،ص ،222وما بعدها.
( )2المحاكم الخاصة :هي التي تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة عن جرائم معينة ،أو عن جرائم ترتكبها طائفة من المتهمين
تقتضي السياسة الجنائية الرشيدة تمييزهم عند المحاكمة بقواعد خاصة ،أو عن جرائم يرتكبها أفراد تتوافر فيهم صفة معينة ،وليس في
هذا التمييز أي إخالل بمبدأ المساواة ،وال انتقاض من الضمانات التي يجب كفالتها لكل متهم ،ومن أمثلة ذلك :النوع األول :محاكم
األحداث ومن أمثلة النوع الثاني المحاكم العسكرية.
( )3المحاكم االستثنائية :وهي تلك المحاكم التي تنشأ عادة في ظروف شاذة ،وال يتحقق في تشكيلها وال في اإلجراءات التي تتبع
أمامها وال في األحكام التي تصدرها كل الضمانات التي تتحقق في المحاكم العادية والخاصة وتشترك هذه المحاكم مع المحاكم
الخاصة في أنها تختص ينظر جرائم من نوع معين ،أو محاكمة طائفة خاصة من المتهمين ،لكنها تختلف عنها في كونها محاكم
مؤقتة بظروف معينة .وال تنشأ عادة باألداة التشريعية(القانون)التي تنشأ به محاكم القانون العام ،وال تخضع إلجراءات المحاكمة
العادية المقررة في هذه المحاكم .ومن أمثلة هذه المحاكم في فرنسا المحاكم العسكرية التي أنشأت باألمر الصادر في 2321 /2/2
أثناء حرب الجزائر ومن أمثلتها في مصر محكمة أمن الدولة(طوارئ) .ومن أمثلها في فلسطين محكمة أمن الدولة والمحاكم الخاصة
التي تنشأ بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في القضايا خطيرة.
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إذ تطبق على الحدث في الجنايات القواعد العامة والتي ترى وجوب تعيين محام للدفاع عن الحدث واال
كان الحكم باطال ( ،)1أما إذا كان متهما بجنحة وكان قد بلغ الخامسة عشرة من عمره فإنه خالفا للبالغ
أجاز المشرع للمحكمة أن تندب للحدث محامياً من تلقاء نفسها (م 212من قانون الطفل المصري).
كما أن بعض التشريعات اإلجرائية الجنائية العربية قد نصت على وجوب ندب محام للدفاع عن
المتهم وجوبا سواء كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة ( ،)2كما دعت القاعدة رقم  2/7من قواعد بكين
لتنظيم قضايا األحداث إلى بسط ضمانة االستعانة بمدافع في الجنايات والجنح على السواء ،وليس في
الجنايات فقط (.)3
وقد نص المشرع الفلسطيني في قانون األحداث الفلسطيني الجديد لسنة 1022م على أنه يجب
أن يكون للحدث في الجنايات والجنح محام للدفاع عنه سواء في مرحلة التحقيق االبتدائي أو المحاكمة،
فإذا لم يوكل متولي أمره محامياً ،تتولي النيابة العامة أو المحكمة على حسب األحوال ندبه على نفقتها".
ويتضح من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أوجب على النيابة العامة والمحكمة ومن تمكين
المتهمين األحداث من حق الدفاع ،وأوجب عليهما في حال عدم قيام ولي الحدث بتوكيل محام أن تقوم
النيابة العامة في مرحلة التحقيق االبتدائي بندب محام لحضور التحقيق مع المتهم على نفقتها الخاصة،
وكذلك أوجب على المحكمة المختصة بمحاكمة الحدث ندب محام على نفقتها الخاصة ،سواء كانت
التهمة المسندة إليه جنحة أو جناية.
وخالفا للمتهم البالغ نجد من المفيد للمتهم الحدث أن يكون إلى جانب محاميه من يدافع عنه من
أسرته كوالده أو والدته أو أحد أقاربه أو الوصي عليه أو أحد أعضاء الجمعيات المهتمة بشؤون األحداث،
لما لهذا النوع من الدفاع من فائدة للمحكمة في معالجة أمر الحدث ،ألننا في هذه الحالة لم نكن بصدد
دعوى قانونية بحتة يقدم فيها المحامي البراهين الدالة على براءة موكله قانونا بقدر ما نحن بشأن معالجة
)1(Kusnet(J) carey(d) and Blebel(A); criminal law digest، state law and procedure، Revol. I. WG,
Boston 1978, p.p 306-307.
( )2انظر المادة( )122من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني 2323م والمادة( )212من قانون المسطرة الجنائية المغربي
2323م ،والمادة( )222من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 2322م.
( )3انظر د.فتوح عبد هللا الشاذلي ”:قواعد األمم المتحدة لتنظيم قضايا األحداث" دراسة تأصيلية مقارنة بقوانين األحداث العربية،
مؤسسة الثقافة العربية  ،2332ص.32
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قضية اجتماعية تهدف بالدرجة األولى إلى إصالح الحدث وتهذيبه( ،)1وذلك يقتضي التعرف على
أوضاع الحدث االجتماعية والظروف التي نشأ فيها واألسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة حتى يحكم
عليه بالتدابير المالئمة له( )2ليؤهل للحياة االجتماعية الصحيحة ويلحق بركب المجتمع(.)3
ولذلك فإننا نرغب في أن تخطو التشريعات العربية خطوة أكبر إلى األمام وتنص صراحة دستورياً
وجنائياً على ضرورة توفير مدافع للحدث المتهم .في جميع مراحل الدعوى الجنائية وفي كل الجرائم (،)4
مع ترتيب البطالن على مخالفة هذا اإلجراء.
 .2حق المتهم في االستعانة بمحام أمام المحاكم العسكرية
انتشرت المحاكم العسكرية في جميع األقطار العربية على الرغم من انتقاصها أو فقدانها لضمانات
المتهم باعتبارها محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي ( )5سلب –بغير مبرر– اختصاص القضاء
العادي بجرائم القانون العام التي يرتكبها العسكريون ،فربط االختصاص بصفة الجاني مخالفا في ذلك
مبدأ المساواة بين المواطنين في خضوعهم للقضاء العادي بصرف النظر عن صفاتهم ،فامتداد اختصاص

( )1انظر د .نور الدين هنداوي ”،قضايا األحداث" دراسة مقارنة دار النهضة العربية – القاهرة2332 ،م ،ص.233
( )2د.عبد هللا سليمان -النظرية العامة للتدابير االحت ارزية– رسالة دكتوراه– جامعة القاهرة فبراير  ،2331ص،222
( )3د .محمود صالح محمد العادلي” مفترضات وضمانات حقوق دفاع األحداث تجاه ما يتخذ بشأنهم من أعمال جزائية" ،تقرير
مصر المقدم إلى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في القاهرة( )10-23أبريل 2331م ،اآلفاق الجديدة
للعدالة الجنائية في مجال األحداث ،دار النهضة العربية2331 ،م ،ص.222
( )4لقد أوصى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في القاهرة في الفترة من  23إلى  10أبريل 2331م،
بضرورة توفير مدافع للحدث المتهم ،في جميع مراحل اإلجراءات الجنائية وفي جميع الجرائم ،اآلفاق الجديدة للعدالة الجنائية في
مجاالت األحداث ،دار النهضة العربية ،القاهرة سنة2331م-ص ،232وانظر /طارق محمد الديراوي – النظرية العامة للخطورة
االجرامية وأثرها على التشريعات المعاصرة – رسالة ماجستير الجزائر -2332ص.122
( ) 5لقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه " من المقرر أن القضاء العادي هو األصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر
في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة للجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها ،حين أن المحاكم العسكرية
ليست إال محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي ،مناطه أما خصوصية الجرائم التي تنظرها ،إما شخص مرتكبها على صفة معينة
توافرت فيه( ،" ،نقض جنائي  ،2330/22/22مجلة المحاماة ،س ،22ع( )2/2مايو ويونيو 2330م ،ص )22
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القضاء العسكري إلى المدنيين وحرمانهم من قضائهم الطبيعي انتقاص من حقوقهم الطبيعية في اللجوء
إلى قاضيهم العادي الذي كفله لهم الدستور (.)1
وقد أجاز المشرع الفلسطيني ندب محام للمتهم أمام القضاء العسكري حيث نصت المادة(/100أ)
من قانون أصول المحاكمات الج ازئية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 2372م ،والمطبق لدى المحاكم
العسكرية في فلسطين ( ":)2إذا لم يكن المتهم قد اختار محامياً للدفاع عنه وكانت حالته المادية ال
تساعده على توكيل محام عين له رئيس المحكمة محامياً للدفاع عنه" ،ويعتبر حضور المدافع في هذه
اء جوهرياً يترتب على تخلفه بطالن اإلجراءات والحكم.
الحالة إجر ً
وأجازت المادة ( )123من القانون نفسه للمحكمة ندب محام للدفاع عن المتهم في جميع الحاالت
التي يتضح فيها عجز المتهم عن الدفاع عن نفسه كما لو كان حدثاً.
وتجدر المالحظة بأنه يجب أن تقتصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وعدم إخضاع
المدنيين لها ،وفي الوقت ذاته ال بد من االهتمام بالتأهيل القانوني للقضاة العسكريين ،وضمان استقاللهم
وحيادهم واخضاع أحكامهم للطعن أمام القضاء العادي (.)3
ثاني ا :استعانة المتهم بمحام أمام المحاكم االستثنائية
المحاكم االستثنائية مؤسسات الزمت البشرية في مختلف أعمارها وأماكن تواجدها باستثناء
الشريعة اإلسالمية ( )4حيث كان الحكام يلجئون إلى إنشاء مثل هذه المحاكم للتخلص من خصومهم
السياسيين بعيداً عن اعتبارات العدالة.

-1انظر سيرى صيام” دور محكمة النقض في حماية المتهم في قاضيه الطبيعي "المجلة الجنائية القومية ،مج( ،)2يوليو-
نوفمبر2333م ،ص.22
( )2انظر القاضي /عبد الحميد لطفي العيلة ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل عام2373م-
الطبعة األولى 2332م-ص.22
 -3ق اررات وتوصيات المؤتمر السابع عشر التحاد المحامين العرب ،دمشق  11– 23يونيو  .2333مجلة المحامي الكويتية ،ص.223
( )4انظر د .حسن صالح الدين مصطفى اللبيدي ”:البلدان اإلسالمية في بدعة المحاكم االستثنائية" بحث مقدم للمؤتمر الخامس
عشر التحاد المحامين العرب المنعقد بتونس( )2-2نوفمبر 2377م ،مجلة المحاماة المصرية ،س 22ع( )20/3نوفمبر – ديسمبر
2332م ،ص 72وما بعدها.
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وقد ارتبط مفهوم المحاكم االستثنائية بكل ما من شأنه إثارة الريبة والخوف القترانه بفكرة عدم

العدالة وتحيزها وقسوتها ،فحقوق المتهم وضماناته غير مصونة وغير محترمة أمام هذه المحاكم على
الرغم من النص عليها في قانون إنشاء هذه المحاكم وكأن هذه النصوص حبر على ورق ،وذلك بسبب
سرعة اإلجراءات المتخذة أمام المحاكم االستثنائية والتي تؤدي إلى اإلخالل بحق الدفاع إضافة إلى

السلطة المطلقة ألعضائها والتي تسمح لهم بالخروج عن قواعد اإلثبات ألحكام اإلجراءات العادية(،)1

كما أن أحكام هذه المحاكم ال يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن( )2وتنفذ عادة مباشرة فور
صدروها ،وال يستثني منها إال أحكام اإلعدام التي يجب أن يصادق عليها رئيس الدولة ،أو من له الحق
في ذلك دستوريا(.)3

لكل ما سبق فإننا نطالب بإلغاء المحاكم االستثنائية والنص على تحريم إنشاء هذه المحاكم في

الدساتير العالمية مهما كانت األسباب الداعية إلنشائها (.)4
الفرع الثالث

متطلبات فاعلية االستعانة بمحام
لكي تتحقق الفائدة المرجوة من االستعانة بمحام باعتبارها إحدى ركائز حق الدفاع فإنه يتعين
مراعاة األمور التالية:
أوالا :تيسير االتصال بين المتهم ومحاميه
ال يستطيع أحد أن ينكر بأن اتصال المتهم بمحاميه يعتبر من المتطلبات المبدئية لحقه في
االستعانة بمحام وخصوصا إذا كان المتهم محبوسا ،وذلك ألن المتهم مطلق السراح يكون ح اًر في
( )1انظر د .محمود محمود مصطفى ”:ضمانات المتهم في ظل القوانين االستثنائية" مصر المعاصرة "السنة السبعون العدد()272
يناير  ،2373ص.21
 انظر د .حسن صالح الدين مصطفى الليبدي ”:البلدان اإلسالمية في بدعة المحاكم االستثنائية" مجلة المحاماة ،المرجع السابق ص.32( )2انظر ،يوسف محمد حسين ”:االختصاص في اإلجراءات الجنائية-دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة،
-2331ص.222
( )3انظر د .عبد الوهاب حومد":المحاكم الجزائية االستثنائية" –مجلة الشريعة والحقوق الكويتية -ص.211
( )4وتجدر اإلشارة إلى أن محاكم أمن الدولة في فلسطين قد ألغيت بموجب قرار وزاري صادر عن وزير العدل بتاريخ 1002/7/17
وقد أحال هذا القرار اختصاص محاكم أمن الدولة ونيابة أمن الدولة إلى المحاكم النظامية .وقد أوصى المجلس التشريعي الفلسطيني
بضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم االستثنائية ،انظر الق اررات رقم  271،230،200الصادرة عن المجلس التشريعي بهذا الشأن.
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االتصال بمن يرغب ،وفي عدم كفالة ذلك لألول يعتبر إخالالً بمبدأ المساواة بين المتهمين إزاء ما يكفله
القانون من ضمانات.
وتكمن أهمية االتصال بين المتهم ومحاميه في الطمأنينة التي تتولد في نفس المتهم والتي تحول
بين المتهم وبين بأس العزلة الذي يدفعه لالعتراف بجرم لم يقترفه ( ،)1كما إنه يساعد المحامي في معرفة
وجهة نظر موكله واإلحاطة بأوجه دفاعه الشخصية التي غالبا ال يصرح بها إال لمن يأنس لهم ،األمر
الذي يتيح له مباشرة جادة لحقه في الدفاع ( )2ولهذا نص المشرع الفلسطيني في المادة 212على أنه
"يكون لكل موقوف حق االتصال بذويه واالستعانة بمحام .والمادة  212من نفس القانون تنص على
أنه……":وذلك دون إخالل بحق المتهم في االتصال بمحاميه بدون حضور أحد".
ويترتب على ذلك عدم إعاقة اتصال المتهم بمحاميه مهما كانت الدوافع إذ ال يجوز لسلطة االتهام
أو الشرطة حضور مقابلة المتهم بمحاميه أو مراقبة هذا االتصال ،حتى تبقى سرية اتصاالت المدافع
بموكله قائمة ولكي ال تفقد قيمتها
وبناء على ذلك كل ما يلتقط خلسة من هذا االتصال ال يصلح دليالً
ً
ضد المتهم لكونه يشكل افتأت على حقه في الدفاع الذي يعتبر من النظام العام.
والى جانب ذلك فقد كفل المشرع حماية ما يصل إلى علم المحامي من أسرار تخص موكله
وفرض عقوبات جنائية في حالة عدم المحافظة على تلك األسرار كما منع ضبط ما لدى المدافع أو
الخبير االستشاري من أوراق ومستندات مما يكون قد سلمها المتهم لهما ألداء المهمة التي عهد إليهما
بها ،وتبعا لذلك يقع باطالً ضبط هذه األوراق ومن ثم ال يجوز التعويل عليها توصيال إلدانة المتهم (.)3
ثاني ا :ضمان عدم تعارض المصالح
لكي تتحقق الفائدة المتوخاة من حق الدفاع فإن المنطق يقتضي أن يخصص لكل متهم محام
مستقل عندما يتعدد المتهمون في القضية الواحدة منعا للتعارض بين مصالحهم ،فإذا وجد تعارض بين

( )1د .محمد سامي النبراوي – استجواب المتهم-المرجع السابق ص ،211وما بعدها.
( )2ا د .حاتم بكار ،المرجع السابق-ص.122
( )3انظر د .حسن صادق المرصفاوي-ضمانات المحاكمة-المرجع السابق ،ص.222
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مصالح المتهمين يتوجب بطالن المحاكمة لإلخالل بحق الدفاع إذا مثلهم محام واحد ()1؛ ألن حضور
محام واحد عن متهمين تتعارض مصالحهم يجاوز في خطورته عدم حضوره عن أيهم ،فالحضور الضار
أخطر من عدم الحضور كلية ومثله الحضور الشكلي ،ومع ذلك فإنه ال يوجد مانع قانوني من أن يتولى
أكثر من محام للدفاع عن متهم واحد.
وقد حددت محكمة النقض المصرية مناط التعارض في الحالة التي يقوم القضاء فيها بإدانة أحد
المتهمين مؤديا للقضاء ببراءة اآلخرين أو جعل إسناد التهمة شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا (.)2
ثالث ا :جدية الدفاع
من المتطلبات األساسية لحق الدفاع جدية المحامي في الدفاع عن موكله فإذا ما تم اختيار
المحامي من قبل المتهم أو انتدب من قبل المحكمة فانه يترتب عليه التزامات يجب أن يقوم بها ،وكذلك
الحال بالنسبة للمحكمة إذ يجب عليها أن تمكن المحامي من تأدية واجبه على أفضل وجه واعطائه
الفرصة في إبداء أوجه دفاعه من أجل أن يكون دفاعه حقيقيا ال شكليا الغرض منه إرضاء نص قانوني (.)3
أما المحامي فقد ألزمه القانون بالحضور للجلسة والقيام بواجب الدفاع عن المتهم أو تكليف غيره من
المحامين للقيام مقامه في الدفاع ،ويجب أن يكون المحامي ذا كفاءة تؤهله للقيام بالمهام الموكلة له لكي
يستطيع المتهم أن يحصل على المعونة المرجوة من هذه االستعانة( ،)4وفي حالة عدم قيامه بذلك يعرض
نفسه للجزاء التأديبي  ،كما إنه يجب على المحامي أن يدافع عن المتهم بأمانة واخالص ووفق الطريقة
التي يراها في مصلحة المتهم دون التقيد بما يرسمه المتهم من خطة للدفاع عن نفسه ،فإذا رأى المحامي

( )1انظر د .رءوف عبيد ،المشكالت العملية الهامة في اإلجراءات الجنائية ،ج ،2دار الفكر العربي ،ط- 2330ص ،232وانظر
بالتفصيل صور التعارض بين المصالح لنفس المؤلف ونفس المرجع ونفس الصفحة.
( )2نقض  ،2331/20/3أحكام النقض  202رقم ،220ص ،222المرجع السابق ص232
( )3انظر د .محمد سامي النبراوي-المرجع السابق-ص.232
( )4د .أحمد عوض بالل ،اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية – دار النهضة العربية – القاهرة
- 2332ص.207
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ثبوت التهمة قبل موكله من خالل اعترافه وقيام أدلة أخري تؤكد ذلك فال يعتبر مخال بواجبه إذا ما اقتصر
في دفاعه على طلب الرأفة ،فالمحامي يؤدي رسالته وفًقا لما يمليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته (.)1

ويجب أن يكون المحامي من المحامين المقبولين للمرافعة ،وأما إذا كان المحامي الذي انتدبته المحكمة

غير مقبول للمرافعة فإنه يترتب على اإلجراءات التي قام بها البطالن إلخاللها بحقوق الدفاع (.)2
وثمة مالحظة أخيرة جديرة باالهتمام وهي ضرورة االرتقاء بمهنة المحامي كي يصبح عنص اًر فعاالً في
الدعوى الجزائية بشكل خاص وفي تحقيق العدالة بشكل عام ولكي يتم ذلك فال بد من مراعاة االقتراحات
التالية:
-2ضرورة تخصص المحامي الذي يترافع عن المتهم في الدعاوى الجزائية ،وذلك نظ اًر لخطورة تلك
الدعاوى وما يترتب عليها من آثار ضاره تلحق بحرية اإلنسان وك ارمته.
وقد أحسن المشرع الفلسطيني صنعاً عندما أشار في المادة  122منه إلى أنه يجب أن يكون المحامي
المنتدب للدفاع عن المتهم في جناية أن يكون مارس مهنة المحاماة مدة خمس سنوات أو عمل في النيابة
العامة أو في القضاء مدة ال تقل عن سنتين ،فاشتراط مثل هذه المدة من شأنه أن يكسب المحامي
معلومات كافية تؤهله وتمكنه من الترافع في مختلف أنواع القضايا الجزائية .ويحبذ إنشاء معهد لتدريب
المحامين خالل المدة المشار إليها – الخمس السنوات يتلقى فيها المحامي المتدرب مختلف العلوم الجنائية
كعلم اإلجرام وعلم النفس الجنائي والقضائي والتحقيق الجنائي والطب الشرعي دراسة نظرية وعملية على
أال تقل مدة الدراسة عن سنة .وبطبيعة الحال يستثنى من االلتحاق في هذا المعهد من يمارس مهنة
المحاماة لمدة طويلة أو الحاصل على شهادة عليا في القانون الجنائي.
-1قد أخذت المفاهيم الحديثة تميل إلى االبتعاد عن العقوبة وتنظر إلى العقوبة على أنها وسيلة لتربية
المحكوم عليه واعادة دمجه إلى المجتمع ،ولذا فإنه أصبح من المالئم أن يتعلم المحامي مثل هذه المبادئ
ويحاول وضعها موضع التنفيذ من خالل تقديم مقترحاته للمحكمة بشأن التدبير المالئم لموكله خصوصاً
إذا ما انتهت المحكمة من إدانة موكله (.)3

( )1د .حاتم بكار-المرجع السابق-ص.127
( )2نقض  10نوفمبر سنة 2320مجموعة أحكام محكمة النقض س 1رقم  77ص.237
( )3د .عبد هللا سليمان ،النظرية العامة للتدابير االحت ارزية– رسالة دكتوراه– جامعة القاهرة فبراير  ،2331ص223
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رابع ا :مباشرة الدفاع
يعتمد حق الدفاع في هذا النطاق على تقديم الطلبات وابداء الدفوع من ناحية والمرافعة من ناحية
أخرى ،وذلك على النحو التالي:
 -2تقديم الطلبات وابداء الدفوع
الطلبات في نطاق اإلجراءات الجزائية مفادها المطالب التي توجه للمحكمة من أجل أن تكون

جزءاً من البينات التي تقوم المحكمة بمناقشتها في أثناء المرافعة أو تكون جزءاً من البينات التي تقدر
عند الفصل في القضية المعروضة عليها (.)1

فهي بمثابة وسيلة أتاحها القانون للخصم يلتمس بمقتضاها أم اًر ما من المحكمة ،تأييداً لوجهة

نظره أو تفنيدا لوجهة نظر خصمه على نحو من شأنه تيسير ممارسة حق الدفاع بصورة صائبة (،)2
وهي تشمل بشكل خاص طلبات التحقيق التي تقدم للمحكمة من أجل إثبات ادعاء معين أو نفي ادعاء

آخر.

مثل طلب االستماع إلى بعض الشهود ،أو ندب خبير لتبيان رأيه في مسألة معينة وهامة للفصل

في الدعوى أو طلب إجراء كشف أو ضم أوراق أو مستندات (.)3
الدفوع:
هي ما يثيره المتهم أمام المحكمة من أوجه دفاع موضوعية أو قانونية يسعى بواسطتها إلى أن يحكم
لصالحه في الدعوى (.)4
والدفع المعول عليه في هذا الصدد هو الدفع الجوهري الذي من شأنه تبرئه المتهم أو تخفيفه من
مسؤولية مما نسب إليه (.)5

 -1د .حسن بشيت خوين – ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،ج ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،طبعة2337م.ص223
 -2د .توفيق الشاوي ،فقد اإلجراءات ،ج 1مطابع دار الكتاب العربي القاهرة سنة ،2322ص212
 ،-3انظر حكم محكمة االستئناف الفلسطينية-جزاء رقم73/22والذي مفاده عدم سماع شهود الدفاع يعتبر إخالالً جوهرًيا بحقوق
الدفاع ،انظر المستشار /وليد حلمي الحايك ،مجموعة مختارة من محكمة االستئناف العليا-القسم الجزائي-الجزء العشرون-غزة-
فلسطين-مارس1002م-ص172
 -4انظر-د .رءوف عبيد – المرجع السابق – ص222
 -5انظر/د .سامي النصراوي – دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ،جـ – 1المرجع السابق – ص102

121

ويجب على المحكمة الرد على كل دفع جوهري أو طلب هام أثاره أحد الخصوم بالطريق القانوني
وباألوضاع المحددة ويعتبر عدم الرد قصو اًر من المحكمة يعيب الحكم ويبطله وكذلك الحال إذا كان الرد
غير سائغ أو غير كاف.
ومن أمثلة هذه الدفوع الدفع بانتقاء الرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة المترتبة عليه أو
التمسك بحالة الدفاع الشرعي.
 -1المرافعة:
تعتبر المرافعة من ركائز حق الدفاع األساسية ،وهي مكنة يخولها القانون لكل خصم في الدعوى
إلبداء وجهة نظره شفاهه أو كتابة أمام المحكمة ،تأييدا لطلباته وتبيانا لدفوعه أو دحضا لطلبات ودفوع
خصمه.
والمرافعة تمكن القاضي من التحقيق من مدى توافر أركان الواقعة اإلجرامية من الناحية الواقعية
والقانونية وما مدى نسبتها إلى المتهم وتحديد مسئوليته عنها ،وهذا يتطلب من المحكمة تمكين المتهم من
إبداء أقواله دون قيد على حريته إال إذا خرج عن الموضوع أو عمد إلى التكرار وأال تكون قد أخلت بحقه
في الدفاع مما يستوجب بطالن حكمها (.)1
وألهمية المرافعة باعتبارها داعمة لحق المتهم في المحاكمة العادلة فيجب أن يكون المتهم ح ار
فيما يقول ،فال يلزم بأداء اليمين تأكيدا على صحة قوله ،وال يؤخذ على المتهم كذبه وتحقيقا لهذا الميزة
يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم في الدعوى ،فمن األصول المستقرة أن يكون المتهم آخر من يتكلم
فيها (مادة  172من قانون اإلجراءات الفلسطيني) وأن يبدي ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر
الحقيقة واضحة بعد أن يشرحها الطرفان.
الخاتمــــة والتوصيات
حاولت في هذا البحث وضع اإلطار العام الذي يكفل للمتهم حقوقه ويصون له أصله االفتراضي في
البراءة ،وحقه في الدفاع عن نفسه واحترام كرامته اإلنسانية التي كفلتها جميع الشرائع السماوية وأقرتها
جميع المواثيق واالتفاقيات الدولية وتبنتها معظم الدساتير والقوانين اإلجرائية آملين كذلك أن نضع بين

 -1انظر نص المادة  121من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.
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يدي المشرع بصيصاً من النور ليستعين به لسد بعض الثغرات التي مازالت قائمة في تشريعاتنا لكي
يكون في مصاف التشريعات التقدمية.
أوالا :النتائج
-2إن موضوع حق المتهم في الدفاع من الموضوعات الحيوية الهامة التي عرفها اإلنسان منذ القدم ،كما
أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق اإلنسان ،كما أنها تساعد المتهم على التعرف على كل ما يتمتع به من
حقوق وما يمكنه من تهيئة المناخ المالئم لبيان موقفه من تلك التهمة.
-1يجب أن تعتمد القواعد اإلجرائية المنظمة للحرية الفردية خالل الدعوى الجنائية على مبدأ افتراض
براءة المتهم ،وأال يحد من حريته إال بالمقدار الالزم والضروري إلظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
-2من الضمانات المقررة في حالة بقائه محبوسا تمكينه من التسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه وذلك
بتمكينه من االستعانة بمحا ٍم سواء كان مأجو ار أو بالمجان على حساب الدولة.
-2أكدنا على حق المتهم في االستعانة بمحا ٍم في جميع مراحل التحقيق ،وفي حالة إعسار المتهم ال بد
أن تتحمل الدولة أتعاب المحامي ،وهذا انسجاما مع المؤتمرات الدولية التي نادت بضرورة إنشاء مكاتب
للمدافع العام أو ما يماثله من منظمات الدفاع ،والتي لقيت قبوال من بعض التشريعات المقارنة.
-2ضرورة إجراء المحاكمة حضورياً ،وعدم إجرائها غيابيا ألن في ذلك انتقاصاً من حق المتهم في الدفاع
عن نفسه.
ثاني ا :التوصيات
-2نقترح النص على حق المتهم أو المشتبه فيه باالستعانة بمحام (مأجور أو بالمجان) منذ لحظة القبض
عليه وأثناء مرحلة االستدالل ،تجنبا لكل الخروقات التي تتم في هذه المرحلة ،والتي تعرض المشتبه فيها
للخطر ،وأن يكون لهم مترجم طيلة إجراءات الدعوى الجنائية.
-1ضرورة النص على دعوة محامي المتهم للحضور في أثناء التحقيق االبتدائي في الجنايات والجنح
الخطيرة وأن يتمكن من االطالع على ملف التحقيق قبل االستجواب إال في حالة االستعجال.
-2يجب أن تكون استعانة المتهم بمحامي إلزامية في الجنح كما في الجنايات المعاقب عليها بالحبس
وجوبا ويجب على القاضي تنبيه المتهم إلى هذا الحق
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-2نؤكد على أن المتهم في الدعوى هو األصل ،وما المحامي إال وكيل عنه وحضوره معه ال يعني جب
ما للمتهم من حق في تقديم أوجه دفاعه وطلبه للمحكمة وتمسكه بما يفيد براءته ،والمحكمة في هذه
الحالة ما عليها إال أن تستمع إليه حتى ولو تعارض رأيه مع محاميه
-7ضرورة إلغاء المحاكم االستثنائية والنص على تحريم إنشاء هذه المحاكم في الدساتير العالمية مهما
كانت األسباب الداعية إلنشائها.
 -3يجب أن تقتصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وعدم اخضاع المدنيين لها مع ضرورة
االهتمام بتأهيل القضاة العسكريين وضمان استقاللهم وحيادهم واخضاع احكامهم للطعن امام القضاء
العادي
-3ضرورة االرتقاء بمهنة المحامي لكي يصبح عنص ار فعاال في الدعوى الجزائية بشكل خاص وفي
تحقيق العدالة بشكل عام
- 20ضرورة تخصص المحامي الذي يدافع عن المتهم في الدعاوي الجزائية وذلك لخطورتها.
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المراجع
أوالا :الكتب
 د .أحمد فتحي سرور – الحماية الدستورية للحقوق والحريات – دار الشروق – سنة .1000 د .أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية – دار النهضة العربية –القاهرة .2332 د .توفيق الشاوي ،فقه اإلجراءات ،ج 1مطابع دار الكتاب العربي القاهرة سنة 2322م د .حاتم بكار – حماية حق المتهم في محاكمة عادلة – منشأة المعارف باإلسكندرية .2337- د .حسن بشيت خوين – ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،ج ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،طبعة2337م.
 د .حسين جميل – حقوق اإلنسان والقانون الجنائي –من منشورات معهد البحوث والدراسات العربية –2371م
 د .حسن علوب ،حق المتهم في االستعانة بمحام في القانون المقارن – مطابع دار النشر للجامعاتالمصرية – سنة 2370م.
 د .رؤوف عبيد-دور المحامي في التحقيق والمحاكمة ،مصر المعاصرة-س 22عدد  202يوليو ،2320مطابع شركة اإلعالنات الشرقية2320 ،م.
 رءوف عبيد ،المشكالت العملية الهامة في اإلجراءات الجنائية ،ج ،2دار الفكر العربي ،ط.2330 د .سامي المال – اعتراف المتهم –المطبعة العالمية بالقاهرة .-2372- د .سعد حماد القبائلي-ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي –دراسة مقارنة.- طارق محمد الديراوي – النظرية العامة للخطورة االجرامية وأثرها على التشريعات المعاصرة – رسالةماجستير الجزائر .2332
 القاضي /عبد الحميد لطفي العيلة ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينيةل عام2373م-الطبعة األول ى2332م-
 د .عبد هللا سليمان -النظرية العامة للتدابير االحت ارزية– رسالة دكتوراه– جامعة القاهرة فبراير .2331 -د .عمر السعيد رمضان ،مبادئ اإلجراءات الجنائية-ج ،1دار النهضة العربية ،سنة .2332
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 د .عوض محمد عوض ،حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق ،المجلة العربية للدفاع االجتماعي،العدد العاشر ،اكتوبر .2373
 د .فتوح عبد هللا الشاذلي ،قواعد األمم المتحدة لتنظيم قضايا األحداث" دراسة تأصيلية مقارنة بقوانيناألحداث العربية ،مؤسسة الثقافة العربية .2332
 د .مأمون سالمة ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ،دار الفكر العربي.2330 ، د .محمد سامي النبراوي-استجواب المتهم في التحقيق الجنائي العملي – دار الهنا للطباعة – القاهرة.2323
 د .محمد عيد الغريب-شرح قانون اإلجراءات الجزائية –الجزء الثاني –النسر الذهبي للطباعة .2332 د .محمود نجيب حسني-شرح قانون اإلجراءات الجزائية-دار النهضة العربية .2333- د .نور الدين هنداوي ،قضايا األحداث" دراسة مقارنة دار النهضة العربية – القاهرة2332 ،م. يوسف محمد حسين ،االختصاص في اإلجراءات الجنائية-دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،جامعة القاهرة.2331 ،
ثانيا :األبحاث العلمية
ـ د .أحمد صبحي العطار” حق اإلنسان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وارتباطه بحق الدفاع أو القضاء
الجنائي "بحث مقدم لمؤتمر حق الدفاع المنعقد بكلية الحقوق ،جامعة عين شمس( )11-10إبريل
سنة ،2332منشورات مركز الدراسات القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق–جامعة عين شمس2337م.
ـ د .حسن صالح الدين مصطفى اللبيدي ”:البلدان اإلسالمية في بدعة المحاكم االستثنائية" بحث مقدم
للمؤتمر الخامس عشر التحاد المحامين العرب المنعقد بتونس( )2-2نوفمبر 2377م ،مجلة المحاماة
المصرية ،س 22ع( )20/3نوفمبر – ديسمبر 2332م.
 سيرى صيام ،دور محكمة النقض في حماية المتهم في قاضيه الطبيعي ،المجلة الجنائية القومية،يوليو-نوفمبر2333م،
 د .عبد الوهاب حومد ،المحاكم الجزائية االستثنائية ،مجلة الشريعة والحقوق الكويتية.ـ د .محمود صالح محمد العادلي ،مفترضات وضمانات حقوق دفاع األحداث تجاه ما يتخذ بشأنهم من
أعمال جزائية" ،تقرير مصر المقدم إلى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد في
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القاهرة( )10-23أبريل 2331م ،اآلفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال األحداث ،دار النهضة العربية،
2331م.
د .محمود محمود مصطفى ،ضمانات المتهم في ظل القوانين االستثنائية" مصر المعاصرة ،السنة
السبعون العدد( )272يناير .2373
ثالثا :األحكام القضائية
 المستشار /وليد حلمي الحايك ،مجموعة مختارة من محكمة االستئناف العليا-القسم الجزائي-الجزءالعشرون-غزة-فلسطين-مارس 1002م.

127

128

)واقع القضاء اإلداري ومستقبله في فلسطين (دراسة تحليلية
فلسطين.الدكتور شريف أحمد بعلوشة ـ دكتوراه في القانون العام ـ وكيل النائب العام
ملخص البحث
نص المشرع الدستوري على جواز تشكيل محاكم إدارية تختص بنظر الدعاوى اإلدارية والدعاوى
 وذلك، وأناط بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا اختصاصات هذه المحاكم بصورة مؤقتة،التأديبية
 واعماالً لنص القانون األساسي وضع المجلس التشريعي مشروع قانون،لحين إنشاء القضاء اإلداري
م تناول فيه تشكيل المحاكم اإلدارية واختصاصاتها واجراءات1002 مجلس الدولة الفلسطيني علم
 وقد تناولنا واقع القضاء اإلداري وقمنا بوضع، وطرق الطعن في األحكام الصادرة عنها،التقاضي أمامها
 وخلصنا إلى وجوب سن واصدار قانون مجلس الدولة الفلسطيني وتشكيل القضاء،رؤية مستقبلية له
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 واألخذ بمبدأ، ومحكمة إدارية عليا،اإلداري من محاكم إدارية ومحاكم تأديبية ومحكمة استئناف إدارية
.التقاضي على درجتين والذي يعتبر من المبادئ الرئيسية في حق التقاضي
) (القضاء اإلداري ـ المحاكم ـ مجلس الدولة ـ المحكمة العلياـ المحكمة اإلدارية:كلمات مفتاحية
Abstract:
The Palestinian constitutional proposal asserts the legality of forming administrative courts specialized in administrative and punitive cases. It temporarily
forwarded the tribunal's jurisdiction of these courts to the High Court till the
establishment of the administrative judiciary. Pursuant to the Basic Law, the
Palestinian Legislative Council suggested a proposal for the Palestinian State
Council Law in 2005 which tackles establishing administrative courts, administrative courts specialization, litigation procedures before administrative courts
and methods of appeal against their judgments . This proposal addresses the
reality of administrative judiciary and suggests its future vision. We concluded
the necessity of enacting and issuing of the Palestinian State Council Law and
establishing the administrative judiciary; administrative courts, punitive courts,
administrative courts of appeal, administrative high courts and applying the
principle of litigation on two stages which is one of the main principles of the
right of litigation.

خير بداية على الدوام هي البدء بحمد هللا جل جالله ،على نعمه التي ال تحصى وفضله الذي
ال يعد ،عليه توكلنا وبه نستعين" سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"(.)1
أوالا :مقدمة
يتولى الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في الدول المختلفة وفقاً لدساتيرها واألنظمة القانونية
المتبعة فيها المحاكم المختصة على اختالف أنواعها ودرجاتها ،وقد أناط المشرع الدستوري الفلسطيني
بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا وبصورة مؤقتة كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية ،وذلك
لحين إنشاء القضاء اإلداري وفقاً ألحكام المادة ( )202من القانون األساسي والمادة ( )32من قانون
السلطة القضائية رقم ( )2لسنة 1002م اللتان نصتا على أنه ":تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام
المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى
وفقاً للقوانين النافذة"( ،)2واعماالً لهذه النصوص قام المجلس التشريعي بوضع مشروع قانون مجلس الدولة
الفلسطيني والذي تضمن تشكيل المحاكم اإلدارية وبين اختصاصاتها ،إال أن هذا المشروع لم َير النور
بسبب ما أََل َّم بالشعب الفلسطيني من مصيبة كبرى أثرت في شتى مناحي الحياة ،أال وهي االنقسام
الفلسطيني.
ثانيا :موضوع الدراسة
لقد أناط المشرع الفلسطيني صالحية القضاء اإلداري وممارسة الرقابة القضائية على أعمال
اإلدارة العامة بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا ،وذلك لحين إنشاء القضاء اإلداري في فلسطين،
فمحكمة العدل العليا هي الجهة المختصة قانوناً بصالحيات القضاء اإلداري ،وذلك لحين صدور قانون
ينظم عمل القضاء اإلداري في فلسطين ،وقد بين قانون تشكيل المحاكم الفلسطيني تشكيل محكمة العدل
العليا بصفتها محكمة قضاء إداري ،وبين اختصاصاتها وأسباب أو أوجه الطعن في القرار اإلداري.

( )1سورة البقرة ،اآلية (.)21
( )2يجدر اإلشارة أن كتلة التغيير واالصالح في المجلس التشريعي في قطاع غزة قامت بإصدار قانون رقم ( )2لسنة 1022م بشأن
الفصل في المنازعات اإلدارية ،والمنشور في الوقائع الفلسطينية العدد ( )32الصادرة في قطاع غزة ،وهذا القانون يشوبه شبهة عدم
الدستورية ،والباحث قام بإعداد دراسة مفصلة ،تناولت هذا القانون من جميع الجوانب القانونية.
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ثالث ا :أهمية الدراسة
ترجع أهمية هذا الموضوع لعدة أسباب هي:
 .2يعتبر موضوع هذه الدراسة من مواضيع البحث البكر التي لم يتناولها الفقه الفلسطيني بالبحث الكافي
والوافي.
 .1تقتضي الدراسة بيان واقع القضاء اإلداري الفلسطيني وتنظيمه ،واختصاصاته.
 .2الدراسة محاولة جادة لدراسة وتحليل النصوص الناظمة لتشكيل محاكم مجلس الدولة المنصوص
عليها في مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني ،وبيان ما يشوبها من قصور ،واستخالص النتائج
والتوصيات للمساهمة في وضع قانون مجلس دولة يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني.
رابعا :مشكلة الدراسة
تثير هذه الدراسة العديد من التساؤالت وهي:
 .2هل القانون األساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية يأخذ بفكرة النظام القضائي المزدوج أم
بفكرة النظام القضائي الموحد؟
 .1مدى ضرورة سن قانون مجلس الدولة الفلسطيني ألهميته في مجال القضاء اإلداري الفلسطيني،
خاصة أنه يوسع من اختصاصات القضاء اإلداري؟
 .2هل مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م يلبي حاجة المجتمع الفلسطيني والتطور
في مجال القانون اإلداري أم شاب نصوصه الغموض والقصور وعدم الدقة؟
 .2هل أخذ مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني بمبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء اإلداري؟
خامسا :أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى بيان عدة أهداف هي:
 .2بيان واقع القضاء اإلداري منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة،
واستخالص النتائج والتوصيات لمستقبله ،واإللمام بكافة الجوانب النظرية والعملية واإلدارية الخاصة
بالقضاء اإلداري.
 .1بيان طبيعة النظام القضائي الذي يأخذ به المشرع الدستوري الفلسطيني.
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 .2بيان مدى الحاجة لصدور قانون مجلس الدولة الفلسطيني والذي يختص بنظر سائر المنازعات
اإلدارية.
 .2بيان مدى القصور الذي شاب نصوص مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني واستخالص النتائج
والتوصيات لوضع قانون يلبى حاجات المجتمع الفلسطيني.
سادسا :منهج الدراسة
اعتمدنا واتبعنا في منهجية البحث استخدام األساليب والمناهج التالية:
 .2األسلوب العلمي التحليلي وذلك من خالل إجراء دراسة تحليلية للنصوص القانونية المتعلقة بتشكيل
المحكمة العليا واختصاصاتها ،وتحليل األحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية
والغوص في جزئياتها واستخالص اآلراء الفقهية والقضائية السديدة؛ وذلك من أجل بيان طبيعة النظام
القضائي الفلسطيني ،واختصاص وصالحية القضاء اإلداري.
 .1أسلوب تأصيلي وذلك من خالل دراسة التطورات التاريخية التي مر بها القضاء اإلداري الفلسطيني
من فترة الحكم العثماني ،واالحتالل واالنتداب البريطاني ،واإلدارة العربية لقطاع غزة والضفة الغربية
واالحتالل اإلسرائيلي ،حتى قدوم السلطة الوطنية وقيام دولة فلسطين ،وبيان مدى تأثير هذه الفترات
على القضاء اإلداري الفلسطيني.
سابعا :خطة الدراسة

البحث عبارة عن دراسة تحليلية للنصوص القانونية الناظمة لقانون تشكيل المحاكم النظامية في

فلسطين ،وبيان طبيعة النظام القضائي الفلسطيني ،وبيان تشكيل محكمة العدل العليا واختصاصاتها

وصالحياتها أثناء نظر الدعوى ،وحتى يتمكن الباحث من بحث هذا الموضوع ،والغوص في جزئياته،

واستخالص النتائ ج والتوصيات السديدة لتحقيق أهداف الدراسة ،قسمنا الدراسة إلى ثالثة مباحث يسبقها
مبحث تمهيدي ويليها نتائج الدراسة وتوصياتها على النحو التالي:

مبحث تمهيدي :النظم القضائية

المبحث األول :طبيعة النظام القضائي الفلسطيني
المبحث الثاني :محكمة العدل العليا واختصاصاتها
المبحث الثالث :محاكم مجلس الدولة وفق مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني
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مبحث تمهيدي
النظم القضائية
تتنوع النظم القضائية في دول العالم إلى نظامين رئيسين ،األول هو نظام القضاء الموحد ،وهو
ما يطلق عليه اسم النظام األنجلوسكسوني؛ ألنه نظام تزعمته إنجلترا ،والنظام الثاني هو القضاء المزدوج
الذي ابتدعته وأنشأته فرنسا ،لذا سنبين النظم القضائية ،وذلك على النحو التالي:
المطلب األول
النظام القضائي الموحد
أوالا :تعريف النظام القضائي الموحد
يقصد بالنظام القضائي الموحد أن تتولى السلطة القضائية ممثلة في محاكمها على اختالف درجاتها
وعلى رأسها محكمة النقض صالحية الفصل في جميع المنازعات المدنية واإلدارية على حد سواء ،وتكون
والية السلطة القضائية في هذا المجال والية كاملة ،فتختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات
القضائية التي تنشأ بين األفراد بعضهم والبعض اآلخر ،والمنازعات التي تقوم بين الجهات اإلدارية
واألفراد(.)1
ثاني ا :مزايا النظام القضائي الموحد :يرى مؤيدو النظام القضائي الموحد مجموعة من المزايا ترجح
تطبيقه على النظام القضائي المزدوج وهي:
 .2ضمان مبدأ المشروعية :تقوم فكرة النظام القضائي الموحد على وجود جهة قضائية واحدة تختص بنظر
جميع المنازعات على اختالف أنواعها ،وتطبق قانون واحد تخضع له اإلدارة واألفراد على السواء ،األمر
الذي يؤدي إلى تحقيق المساواة بين اإلدارة واألفراد ،وتوحيد األحكام والمبادئ القضائية (.)2

( )1د .فؤاد العطار ،رقابة القضاء ألعمال اإلدارة ،دراسة ألصول هذه الرقابة ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعي ،دار النهضة
العربية ،سنة  2322ـ 2322م ،ص  ،227د .محمد محمد عبده أمام ،القضاء اإلداري ،مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة،
دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي باإلسكندرية ،الطبعة األولى ،سنة 1003م ،ص  ،23 ،27د .وهيب عياد سالمة ،مجلس الدولة
بين اإلبقاء واإللغاء ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة 2331م ،ص .22
( )2د .رمضان محمد بطيخ ،قضاء اإللغاء ،ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية ،دراسة تأصيلية في نظم القضاء اإلداري المقارن،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 1002م ،ص .21
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 .1حماية الحقوق والحريات الفردية :يرى مؤيدو هذا النظام أنه أقوى نظام ضد اعتداء اإلدارة ،ويضمن
حماية الحقوق والحريات الفردية ،ألن اإلدارة واألفراد تخضع لجهة قضائية واحدة في جميع المنازعات
بما فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات ،وال تتمتع بأي امتيازات في مواجهة األفراد (.)1
 .2بساطة النظام القضائي الموحد :يتسم النظام القضائي الموحد بالبساطة وعدم التعقيد ،وذلك لوجود
جهة قضائية واحدة تفصل في جميع المنازعات ،فال مجال للدفع بعدم االختصاص ،أو تعارض
األحكام ،أو تنازع االختصاص بين جهات القضاء (.)2
 .2تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات :عند خضوع اإلدارة للقضاء العادي يطبق مبدأ الفصل بين السلطات
تطبيقاً سليماً؛ ألن هذا المبدأ يقتضي أن تختص السلطة القضائية وحدها بمهمة الفصل في المنازعات
والخصومات جميعها ( ،)3أما القضاء المزدوج فإنه يتعارض ومبدأ سيادة القانون وفيه محاباة لإلدارة؛
ألنه يعفيها من الخضوع لذات القضاء والقانون الذي يخضع له األفراد (.)4
ثالثا :عيوب النظام القضائي الموحد :يرى بعض الفقه أنه يؤخذ على هذا النظام عدة عيوب وانتقادات
تتمثل فيما يلي:
 .2عدم تحقيق الحماية الكافية للحقوق والحريات :ال يكفل القضاء الموحد من الناحية العملية الحماية
الكافية للحقوق والحريات العامة ،فاإلدارة تلجأ إلى ابتكار وسائل وأساليب تجعل بعض تصرفاتها
بمنأى عن الرقابة القضائية ،استجابة لحاجات المجتمع المتطور ولتعقد الحياة الحديثة ،بما يعني

حاجة اإلدارة لقدر من حرية الحركة (.)5

( )1د .إسماعيل البدوى ،القضاء اإلداري ،الجزء الثاني ،أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ،دار النهضة العربية
بالقاهرة ،الطبعة األولى ،سنة 2332م ،ص .122
( )2د .سامي جمال الدين ،القضاء اإلداري ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص  ،227د .نعمان الخطيب ،محكمة العدل
العليا بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج ،مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجلة علمية
محكمة تصدر عن جامعة مؤتة ،المجلد السادس ،العدد الثاني ،كانون أول لسنة 2332م ،ص .222
( )3د .رمضان محمد بطيخ ،قضاء اإللغاء ،مرجع سابق ،ص .21 ،22
( )4د .إسماعيل البدوى ،القضاء اإلداري ،الجزء الثاني ،أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص ،122
د .نعمان الخطيب ،محكمة العدل العليا بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج ،مرجع سابق ،ص .222
( )5د .أنور أحمد رسالن ،مرجع سابق ،ص .112 ،112
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 .1اختالف طبيعة المنازعة اإلدارية :تختلف طبيعة المنازعة اإلدارية عن طبيعة المنازعات الفردية،
فاإلدارة طرف في المنازعة بما لها من امتيازات وسلطات ،األمر الذي يتطلب وجود قضاء متخصص
مدرك وملم بأساليب اإلدارة وطرقها في المساس بحقوق األفراد وحرياتهم ،ويستطيع أن يلزم اإلدارة
باحترام مبدأ المشروعية ،وهذا األمر غير متوفر في المحاكم العادية الملزمة بتطبيق القانون الخاص،
إال أنه متوفر في حالة وجود قضاء متخصص ومستقل يستطيع أن يلزم الجهة اإلدارية احترام مبدأ
المشروعية (.)1
 .2توجيه أوامر ونواهي لإلدارة :يؤخذ على هذا النظام تعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات؛ ألنه ال
يحقق استقالل جهة اإلدارة ،فالمحاكم في النظام القضائي الموحد تستطيع أن تصدر أوامر أو نواهي
للجهة اإلدارية تأمرها بموجبها فعل شيء أو االمتناع عن فعل شيء ،أو تعديل الق اررات التي
أصدرتها ،وهذا األمر يشكل خروجاً على وظيفة القاضي الذي يحكم وال يدير (.)2
كما أن خضوع اإلدارة ألوامر ونواهي القضاء يعرقل عملها ويتجاهل مقتضيات المصلحة العامة
التي تسعى إلى تحقيقها ،وبالتالي يجب إعطاء اإلدارة قد اًر من السلطة التقديرية في ظل المشروعية
وااللتزام بمتطلباتها (.)3
 .2الخلط بين العمل اإلداري والعمل القضائي :يرى البعض أن النظام القضائي الموحد يؤدي إلى الخلط
بين العمل اإلداري والعمل القضائي ،ألنه تم منح القضاء اختصاصات إدارية ومنح بعض الموظفين
والهيئات واللجان اإلدارية اختصاصات قضائية ،األمر الذي يؤدي إلى انعدام التخصص ،فالقضاء
ليس متخصصاً أو خبي اًر في األعمال اإلدارية ،واإلدارة ليست خبيرة باألعمال القضائية ،وهذا يؤدي
إلى عدم مالئمة التصرفات واإلساءة إلى مراكز األفراد (.)4

( )1د .إسماعيل البدوى ،القضاء اإلداري ،الجزء الثاني ،أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص
 ،112،111د .سامي جمال الدين ،القضاء اإلداري ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص .227
( )2د .أنور أحمد رسالن ،مرجع سابق ،ص .112
( )3د .سامي جمال الدين ،القضاء اإلداري ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص .223 ،227
( )4د .إسماعيل البدوى ،القضاء اإلداري ،الجزء الثاني ،أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص .123
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المطلب الثاني
النظام القضائي المزدوج
أوالا :تعريف النظام القضائي المزدوج:
يقوم القضاء المزدوج أو الالتيني الذي أخذت به فرنسا وتبعها كثير من الدول مثل مصر

()1

وبلجيكا

وسوريا والمملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية على أساس وجود قضاء مستقل ومتخصص
لنظر المنازعات اإلدارية ،فتتولى الوظيفة القضائية جهتان قضائيتان ،األولى جهة القضاء العادي والتي
تتولى الفصل في المنازعات المدنية ،والثانية هي جهة القضاء اإلداري التي تتولى الفصل في المنازعات
ذات الطبيعة اإلدارية(.)2
ثانيا :مزايا النظام القضائي المزدوج :يذهب مؤيدو النظام القضائي المزدوج إلى بيان عدة مزايا لهذا
النظام لألخذ به وهي:
 .2تطبيق مبدأ التخصص :نظ اًر لخصوصية المنازعات اإلدارية وطبيعتها واختالف طبيعة العالقات
الخاصة عن طبيعة العالقات العامة ،فاألمر يتطلب وجود قضاء إداري متخصص بجانب القضاء
العادي ،فالقضاء اإلداري المتخصص هو األقدر على النظر في المنازعات اإلدارية ،وذلك بحكم
تخصصه من جانب ،ومعرفته بأوضاع اإلدارة وأساليبها لقيامه بالفتوى وابداء الرأي في المسائل
اإلدارية من جانب آخر (.)3
 .1الحاجة لوجود قضاء إنشائي :يلتزم القاضي العادي بالفصل في المنازعات وفقاً للنصوص القانونية
التي تحكم المنازعات والتقيد بأحكام القانون الخاص ،إال أن األمر يختلف بالنسبة للقانون العام؛ ألن
قواعد القانون اإلداري غير مقننة ،فالقاضي اإلداري ال يقف عند حد تطبيق النصوص القانونية التي
تحكم المنازعات ،وانما يقوم بابتداع الحلول المناسبة للمنازعة المعروضة أمامه في حال لم يسعفه
( )1د .محمد فتحي نجيب ،التنظيم القضائي المصري ،دار الطباعة الحديثة ،القاهرة ،سنة 2333م ،ص  22وما بعدها ،د .محمد
محمد عبده أمام ،مرجع سابق ،ص  30وما بعدها.
( )2د .محمد محمد عبده أمام ،مرجع سابق ،ص  ،72 ،70د .فؤاد العطار ،مرجع سابق ،ص ،232د .وهيب عياد سالمة ،مجلس
الدولة بين اإلبقاء واإللغاء ،مرجع سابق ،ص.7
( )3د .أنور أحمد رسالن ،مرجع سابق ،ص .122
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النص القانوني ،وبالتالي يوصف القضاء اإلداري بأنه قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة لمواجهة
حاجات المجتمع العديدة والمتطورة ،فكان له الدور البارز في ابتداع العديد من النظريات مثل :نظرية
الضرورة ،ونظرية الموظف الفعلي ،ونظريات التوازن المالي وعمل األمير والظروف الطارئة
والصعوبات المادية غير المتوقعة فيما يتعلق بالعقد اإلداري والكثير من النظريات لمعالجة أمور لم
يعالجها القانون(.)1
 .2حماية الحقوق والحريات :وجود قضاء إداري متخصص يمارس الرقابة على أعمال الجهة اإلدارية،
يعتبر ضمانة حقيقية لحقوق األفراد وحرياتهم ،وحماية لمبدأ الشرعية ،وضمانة فعالة لسالمة تطبيق
القانون والتزام حدوده.
 .2يذهب جانب من الفقه إلى تأييد النظام القضائي المزدوج استناداً لهذه المبررات ،ويضيف بأن هذا
النظام امتداد لديوان المظالم الذي كان قائماً في الدولة اإلسالمية ،وأن استمرار العمل به يؤكد التالزم
بين القانون والشريعة اإلسالمية الغراء (.)2
ثالثا :عيوب النظام القضائي المزدوج
 .2التعارض مع مبدأ المشروعية :يرى بعض الفقه أن ضمان مبدأ المشروعية يتطلب وجود قضاء
موحد يخضع له الجميع سواء األفراد أو الجهة اإلدارية ،فالقضاء الموحد هو الذي يضمن تطبيق
مبدأ المشروعية على الجميع بما يضمن خضوع الجميع لقانون واحد يطبقه قاض واحد دون تمييز
بين األفراد أو الجهة اإلدارية.
ويتوجه جانب من الفقه إلى عدم التسليم بالرأي القائل أن القضاء المزدوج (النظام الالتيني)
يتعارض مع مبدأ المشروعة؛ ألن هذا المبدأ يتطلب خضوع الجميع ألحكام القانون دون أن يتوجب وحدة
القضاء أو القانون المطبق ،فال يتعارض هذا المبدأ مع وجود قضاء إداري متخصص ومستقل يختص
بنظر المنازعات اإلدارية ويطبق أحكام القانون اإلداري الذي يتالءم وطبيعة المنازعة اإلدارية ،والطبيعة

( )1د .إسماعيل البدوى ،القضاء اإلداري ،الجزء الثاني ،أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص،112
 ،112د .سامي جمال الدين ،القضاء اإلداري ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص.223
( )2د .عبد الناصر أبو سمهدانة ،موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ،الكتاب األول ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .233
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الخاصة للنشاط اإلداري( ،)1ومما ال شك فيه أن النظام القضائي المزدوج يؤدي إلى ظهور إشكالية تنازع
االختصاص بين جهتي القضاء ،إال أن حل هذا األمر يتطلب تحديد اختصاص كل جهة قضائية تحديداً
دقيقاً ،وانشاء محكمة أو هيئة مختصة تتولى حل منازعات االختصاص(.)2
 .1محاباة اإلدارة على حساب الحقوق والحريات :يرى البعض أن وجود محاكم متخصصة لنظر
المنازعات اإلدارية فيه محاباة وتحيز للجهة اإلدارية ،وذلك لتخصيص قانون خاص يطبق فقط على
عالقتها باألفراد يختلف عن القانون الذي يطبق على عالقة األفراد بعضهم ببعض.
ويذهب البعض للقول بأن القانون اإلداري لم يوضع لمحاباة اإلدارة على حساب األفراد أو
للمساس بحقوقهم وحرياتهم ،بل هو قانون فيه مراعاة المصلحة العامة التي تمثلها اإلدارة ويفرض عليها
التزامات وأعباء تفوق تلك التي يمكن أن تفرض على األفراد ،وأن االمتيازات المقررة لها هي امتيازات
قررت لها بصفتها المسئولة عن رعاية المصالح العامة ،فهي مقيدة عند ممارستها لهذه االمتيازات بمراعاة
الصالح العام ،واال اعتبر عملها أو تصرفها غير مشروع ومخالفاً لمبدأ المشروعية.
ويعتبر القضاء اإلداري جهة قضائية متخصصة ومستقلة تصدر أحكاماً واجبة النفاذ بحق اإلدارة،
فال مجال لمحاباة اإلدارة طالما أن القضاء اإلداري مستقل ويتمتع القضاء بحصانة ويصدر أحكاماً وليس
مجرد توصيات (.)3
المبحث األول
طبيعة النظام القضائي الفلسطيني
مرت فلسطين بظروف غير عادية أثرت على نشأة وتطور النظام القضائي فيها ،وذلك تبعاً
للظروف السياسية واالستعمارية التي مرت بها في ظل سيادة غير وطنية ،أو بمعنى أدق في ظل
بدء من حقبة الحكم العثماني حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ،لذلك سنتناول
الحركات االستعماريةً ،
القضاء الفلسطيني في مرحلتين ،األولى مرحلة ما قبل عام 2332م ،والثانية مرحلة السلطة الوطنية
الفلسطينية ،ومن ثم سنبين طبيعة النظام القضائي الفلسطيني ،وذلك على النحو التالي:

( )1د .سامي جمال الدين ،القضاء اإلداري ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص .222 ،220
( )2د .إسماعيل البدوى ،القضاء اإلداري ،الجزء الثاني ،أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ،مرجع سابق ،ص.112 ،112،
( )3د .أنور أحمد رسالن ،مرجع سابق ،ص .12
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المطلب األول
مرحلة ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية
سنبين النظام القضائي خالل فترة الحكم العثماني ،تم فترة االحتالل واالنتداب البريطاني ،ثم
الحكم العربي لقطاع غزة والضفة الغربية ،ثم االحتالل اإلسرائيلي ،وذلك على النحو التالي:
الفرع األول :فترة الحكم العثماني:
خالل الحقبة منذ عام 2227م وحتى عام 2327م كانت فلسطين جزءاً من اإلمبراطورية العثمانية
( ،)1ويسري عليها التنظيم القضائي المعمول به في أرجاء الدولة العثمانية ،والقائم على أساس أن المحاكم
النظامية هي صاحبة الوالية العامة في جميع القضايا الحقوقية ،إال إذا خول القانون صالحية النظر بنوع
معين من القضايا إلى مرجع قضائي آخر (.)2
وفي عام 2323م أنشئ أول مجلس على نمط مجلس الدولة الفرنسي يعرف باسم مجلس الشورى
وله اختصاصات واسعة تشمل األمور التشريعية واإلدارية والقضائية وهي ( ،)3تهيئة ودراسة مشروعات
القوانين الجديدة ،وابداء الرأي االستشاري في القوانين واألنظمة النافذة ،والفصل في المنازعات اإلدارية،
والفصل في التنازع على االختصاصات بين السلطات اإلدارية والقضائية ،ومحاكمة كبار الموظفين الذين
يحالون على القضاء بإرادة سنية أو بحكم القانون.
وقد وزعت هذه االختصاصات على خمس شعب هي الداخلية والمالية والعدلية والمعارف
واألشغال العامة ،وفي عام 2370م وحدت شعبتا الداخلية والمعارف تحت اسم القسم القضائي وتولى
الفصل في المنازعات بين الدولة واألفراد ومحاكمة الموظفين والبت في التنازع على االختصاص.
الفرع الثاني :فترة االحتالل واالنتداب البريطاني:

( )1مجدي عبد المجيد الصافوري ،سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوى اإلسالمية ،دار الصحوة للنشر ،غير موثق سنة النشر ،ص .122
( )2المادة ( )7من قانون تشكيل المحاكم العثماني.
( )3د .عبد العزيز محمد الشناوي ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها ،الجزء الرابع ،مكتبة األنجلو المصرية بالقاهرة ،مطبعة
جامعة القاهرة ،سنة 2332م ،ص  ،2727 ،2722د .عدنان الخطيب ،تاريخ القضاء اإلداري ونظام مجلس الدولة في سوريا ،دار
نافع للطباعة ،سنة 2372م ،ص  22وما بعدها.
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على أثر قيام الحرب العالمية األولى خضعت فلسطين عام 2327م لالحتالل البريطاني ،ثم
وضعت تحت االنتداب البريطاني اعتبا اًر من سبتمبر عام 2311م بموافقة دول الحلفاء المنتصرة في هذه
الحرب وفقاً للمادة ( )11من ميثاق عصبة األمم المتحدة ،والخاصة بوضع األقاليم العربية المنسلخة عن
الدولة العثمانية تحت االنتداب (.)1
وفي اليوم العاشر من شهر آب 2311م صدر عن البالط الملكي (البريطاني) مرسوم دستور فلسطين
لسنة 2311م ،والذي تضمن أحكاماً تتعلق بالسلطة القضائية ،حيث نص على تشكيل مجموعة من
المحاكم التي تفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقا لما يقرره المندوب السامي( ،)2وقد تضمن إنشاء
محكمة تعرف بالمحكمة العليا لها صالحية محكمة االستئناف في األحكام الصادرة في الدعاوى المدنية
والجزائية ،وصالحية االنعقاد بصفتها محكمة عدل عليا للفصل في المسائل التي هي ليست قضايا أو
محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أية محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة
فصله إلقامة قسطاس العدل(.)3
وقد بينت المادة ( )7من قانون المحاكم رقم ( )22لسنة 2320م اختصاص محكمة العدل العليا
وهي النظر في المنازعات التالية :أ-الطلبات (التي هي من نوع المعارضة في الحبس) التي يطلب فيها
إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
ب-األوامر التي تصدر إلى الموظفين أو الهيئات العمومية بشأن القيام بواجباتهم العمومية
وتكليفهم بالقيام بأفعال معينة أو باالمتناع عن القيام بها.
ج-المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى لدى سماع الدعاوى الحقوقية في المحاكم المركزية
ومحاكم األراضي.
د-الطلبات المتعلقة بإصدار أوامر إلى حكام الصلح بشأن كيفية تسيير التحقيقات األولية التي
تجري بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

( )1د .محمد علي محمد أبو عمارة ،النظام القانوني للمرفق العام في قطاع غزة ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،سنة 2332م ،ص .23
( )2المواد (من  23حتى  )27الفصل الخامس من مرسوم دستور فلسطين الصادر سنة 2311م والخاصة بالسلطة القضائية.
( )3المادة ( )22من مرسوم دستور فلسطين لسنة 2311م.
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ونخلص مما تقدم أن المحكمة العليا ( بصفتها محكمة عدل عليا) وهى أعلى درجة في المحاكم
النظامية ،كانت تمارس القضاء اإلداري في فلسطين ،واستمدت هذه الصالحية من مرسوم دستور فلسطين
لسنة 2311م ،وقانون المحاكم رقم ( )22لسنة 2320م ،إال أن هذه الصالحية كانت محدودة بموجب
أحكام المادة ( )20من مرسوم دستور فلسطين والتي نصت على أنه ":ال تقام دعوى على الحكومة وال
على دائرة من دوائرها إال بعد الحصول على موافقة المندوب السامي ،وال يحق للمحاكم النظامية أن
تمارس أية صال حية في أية إجراءات مهما كان نوعها على المندوب السامي ،أو على مقره الرسمي أو
مقره اآلخر أو بحق أمواله الرسمية أو غير الرسمية" ،وكذلك المادة ( )2من قانون دعاوى الحكومة رقم
( )20لسنة 2312م ،وبالتالي فإن هذا االستثناء يعتبر انتقاصاً من صالحيات محكمة العدل العليا،
خاصة وأن المسائل الواردة هي مسائل إدارية كان يتوجب إبقاؤها ضمن اختصاصات محكمة العدل العليا
باعتبارها محكمة القضاء اإلداري.
الفرع الثالث :فترة اإلدارة العربية المصرية واألردنية:
على أثر حرب عام 2323م ،واعالن االنتداب البريطاني انتهاء انتدابه على فلسطين واعالنات
العصابات الصهيونية إقامة ما يسمى دولة إسرائيل على جزء كبير من أراضي الوطن ،تم تقطيع أوصال
فلسطين إلى ثالثة أجزاء ،الجزء األكبر وهو ما يعرف بأراضي  23خضع لالحتالل اإلسرائيلي ،أما قطاع
بناء على تكليف من جامعة الدول العربية ،وخضعت الضفة الغربية
غزة فقد خضع لإلدارة المصرية ً
إلدارة المملكة األردنية الهاشمية وأصبحت جزءاً ال يتج أز منها بموجب مؤتمر أريحا في عام 2322م (.)1
أوالا :فترة اإلدارة المصرية لقطاع غزة:
بعد خضوع قطاع غزة لإلدارة المصرية استمر الوضع القانوني والقضائي كما كان األمر عليه
في السابق ،وطبقت القوانين العثمانية والبريطانية ،حتى أصدر الحاكم لقطاع غزة أم اًر بإنشاء محاكم
نظامية وشرعية في المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية ومن ضمنها محكمة العدل العليا في مدينة

غزة (.)2

( )1د .فتحي الوحيدي ،القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً ألحكام القانون األساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا،
دراسة مقارنة ،مطابع المقداد بقطاع غزة ،الطبعة األولى ،سنة 1002م ،ص .10
( )2األمر رقم ( )32لسنة 2323م الصادر بتاريخ  23ديسمبر لعام 2323م.
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وبتاريخ  22مايو لعام 2322م تم إصدار القانون األساسي رقم ( )122لسنة 2322م ،والذي
تناول في الفصل الرابع منه القواعد واألحكام الخاصة بالسلطة القضائية ،وأكد أن القضاة مستقلون ال
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون (.)1
وقد بينت المادة ( )22من القانون األساسي اختصاص المحكمة العليا بإلغاء الق اررات اإلدارية
متى كان مرجع الطعن فيها عدم االختصاص ،أو وجود عيب في الشكل ،أو مخالفة القوانين أو اللوائح،
أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ،أو االنحراف في استعمال السلطة (.)2
وبتاريخ  2مارس لعام 2321م صدر النظام الدستوري لقطاع غزة لعام 2321م ،والذي تناول
األحكام الخاصة بالسلطة القضائية في الفصل الرابع وأكد على الصالحيات المناطة بالمحكمة العليا
بموجب القانون األساسي رقم ( )122لعام 2322م (.)3
وصفوة القول أن اإلدارة المصرية لقطاع غزة حافظت على الهوية الوطنية الفلسطينية وأبقت
الوضع القانوني والقضائي قائماً كما كان في السابق ،إال أنها وسعت من صالحية محكمة العدل العليا
مع إبقاء بعض القيود الواردة على اختصاصاتها.
ثاني ا :فترة الحكم األردني للضفة الغربية:
خضعت الضفة الغربية لنفوذ وحكم المملكة األردنية الهاشمية عام 2320م ،واستمر العمل
بالقوانين التي كانت سارية المفعول قبل ذلك ،وبقيت محكمة العدل العليا التي شكلت بموجب أحكام

دستور فلسطين لسنة 2311م تمارس صالحياتها إلى أن صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت

رقم ( )72لسنة 2322م بتاريخ 2322/2/20م ،والذي بموجبه ألغى العمل بقانون المحاكم الفلسطيني (.)4

وبتاريخ 2321/2/2م صدر الدستور األردني لسنة 2321م والذي أشار إلى أن تنظيم المحاكم

ودرجاتها وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية إدارتها ،وبين أن إنشاء محكمة العدل العليا يكون بموجب قانون

خاص (.)5

( )1المادة ( )22من القانون األساسي رقم ( )122لسنة 2322م.
( )2المادة ( )22القانون األساسي لقطاع غزة رقم ( )122لسنة 2322م.
( )3المادة ( )23من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 2321م.
( )4المادة ( )2من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )72لسنة 2322م.
( )5المادة ( )200من الدستور األردني لسنة 2321م.
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وبتاريخ 2321/2/13م صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )12لسنة 2321م وبين
تشكيل المحاكم النظامية واختصاصاتها ومنها محكمة التمييز ،والتي تنعقد بصفتها محكمة تمييز للنظر
في الطعون المرفوعة إليها في القضايا الجزائية والمدنية ،وتنعقد بصفتها محكمة عليا إدارية للنظر في
الدعاوى اإلدارية المحددة بمقتضى القانون (.)1
وحقيقة األمر أن المشرع األردني قد أخذ بالتنظيم القضائي الذي كان معموال به في فلسطين،
ومنح أعلى محكمة نظامية صالحية الرقابة القضائية على الق اررات اإلدارية الصادرة عن اإلدارة العامة،
إال أنه قد حدد اختصاصاتها على سبيل الحصر ،وأخرج من نطاقها طلبات ودعاوى اإللغاء المتعلقة
بمشروعية الق اررات التنظيمية والق اررات المتعلقة بترقية ونقل الموظفين العموميين.
الفرع الرابع :فترة االحتالل اإلسرائيلي:
على أثر حرب يونيو عام 2327م خضع قطاع غزة والضفة الغربية وأجزاء من الدول العربية
المجاورة لالحتالل اإلسرائيلي ،حيث أصدر الحاكم العسكري المنشور رقم ( )1بشأن أنظمة السلطة
واألمن ،والذي بمقتضاها خول القائد العسكري اإلسرائيلي ممارسة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،والعمل بموجب أحكام القوانين التي كان معموالً بها( ،)2وبتاريخ 2327/2/2م أصدر المنشور
رقم ( )2لسنة 2327م والذي بموجبه خول قائد المنطقة إنشاء المحاكم العسكرية التي يراها ضرورية
لإليفاء بالغايات المقصودة ،وتكون هذه المحاكم مركبة أو فردية من درجة واحدة ال تستأنف أحكامها
( )1بينت المادة ( )20من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )12لسنة 2321م أن محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا
تختص بالنظر في المسائل التالية :الطعون الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والمحلية واإلدارية ،والنظر في الطعون الخاصة
بالمنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المستحقة للموظفين العموميين وورثتهم ،والنظر في الطعون الخاصة بالق اررات اإلدارية النهائية
المتعلقة بالتعيين بالوظائف العامة ،أو بمنح الزيادات الوظيفية ،والنظر في الطلبات التي يتقدم بها الموظفين العموميين بشأن إلغاء
الق اررات النهائية الصادرة عن السلطة التأديبية ،والنظر في إلغاء الق اررات اإلدارية التي يرفعها األفراد أو الهيئات العامة حال مخالفة
هذه الق اررات للقوانين واألنظمة ،أو في الحاالت التي يشوب مثل هذه الق اررات عيب إساءة استعمال السلطة ،وعيب عدم االختصاص،
النظر في طلبات إبطال إجراءات المصادرة بناء على شكوى المتضرر إذا ما تمت هذه المصادرات بموجب نظام قانوني مخالف
ألحكام القانون أو ألحكام ومبادئ الدستور ،النظر في الطلبات التي يتقدم بها األفراد بخصوص مطالبة هذه المحكمة بإصدار أو
أمر اإلفراج عن ِ
األشخاص الموقوفين دون وجه حق وألسباب غير مشروعة وخارجة عن إطار القانون.
( )2المنشور رقم ( )1لسنة 2327م الصادر عن االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة وشمال سيناء بتاريخ 2327/2/3م ،والمنشور
رقم ( )2لسنة 2327م الصادر عن االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية بتاريخ 2327/2/7م.
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ولقائد المنطقة التصديق على أحكام اإلدانة أو أن يعفو عن المحكوم عليه أو يخفف عقوبته ،وله أن
يأمر بإعادة محاكمته أمام نفس المحكمة أو أمام محكمة أخرى.
وأصدر أيضاً األمر رقم ( )271لسنة 2327م بشأن إنشاء لجان االعتراض اإلسرائيلية ،والتي
خولت صالحية النظر في االعتراضات المقدمة على الق اررات الصادرة بموجب أحد األوامر المدرجة في
ذيل هذا األمر ،أو النظر في كل موضوع آخر يخولها قائد المنطقة بموجب أمر بالنظر فيه.
وأيضاً بتاريخ 2370/20/2م صدر األمر العسكري رقم ( )221لسنة 2370م ،والذي بموجبه
ألغى محكمة التمييز ،وأحال صالحياتها بصفتها محكمة عدل عليا إلى محكمة االستئناف.
ونخلص مما تقدم أن االحتالل اإلسرائيلي أعاد بموجب األوامر العسكرية تشكيل الجهاز القضائي
واختصاصاته بما يتفق وأهدافه وتطلعاته ،حيث خول محكمة االستئناف كل الصالحيات الخاصة بمحكمة
التمييز بصفتها محكمة عدل عليا وألغى الرجوع لها ،وقام بنزع العديد من اختصاصات محكمة العدل
العليا وأحالها للمحاكم العسكرية ولجان االعتراض اإلسرائيلية ،األمر الذي أثر سلباً على عمل القضاء
عندما أناط صالحيات محكمة العدل العليا لمحكمة االستئناف وحرمان المواطنين من اللجوء للقضاء
اإلداري (.)1
وخالصة القول أن النظام القضائي الفلسطيني في هذه الفترة بقي كما هو إال أنه تم سلب
اختصاصات المحاكم النظامية (المدنية) ومحكمة العدل العليا الفلسطينية واحالتها للقضاء العسكري
ولجان االعتراض ،األمر الذي ترتب عليه تقويض القضاء الفلسطيني واضعافه والحد من صالحياته.
المطلب الثاني
عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أراضي الوطن بموجب اتفاق إعالن المبادئ لعام
2332م الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية ممثل عن الشعب الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي ،أصدر
رئيس السلطة الفلسطينية (الرئيس الراحل ياسر عرفات) بتاريخ  10أيار 2332م القرار رقم ( )2لسنة

( )1د .محمد علي محمد أبو عمارة ،النظام القانوني للمرفق العام في قطاع غزة ،مرجع سابق.23 ،23 ،
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2332م ،والذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 2327/2/2م
في الضفة الغربية وقطاع غزة (.)1
وبتاريخ 2332/22/22م أصدر القانون رقم ( )1لسنة 2332م بشأن مد والية المحكمة العليا
بغزة لتشمل منطقتي والية السلطة الفلسطينية (قطاع غزة وأريحا) ،واحالة صالحية محكمة االستئناف
المنصوص عليها في المادة ( )3من القانون رقم ( )12لسنة  2321إليها ،وبتاريخ 2332/2/7م أصدر
القانون رقم ( )2لسنة 2332م بشأن تعديل قانوني دعاوى الحكومة رقم ( )2لسنة 2323م الساري
المفعول في الضفة الغربية ،والقانون رقم ( )20لسنة 2312م الساري في قطاع غزة.
وبتاريخ 1002/2/21م أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم
( )2لسنة 1002م ،والذي تناول تشكيل المحاكم النظامية ومن ضمنها المحكمة العليا وهي أعلى محكمة
في القضاء النظامي.
وبتاريخ 1001/2/12م أصدر القانون األساسي الفلسطيني ( ،)2والذي عدل بتاريخ
1002/2/23م ( ،)3وعدل مرة أخرى بتاريخ 1002/3/22م ( ،)4حيث تضمن أحكاماً تتعلق بالسلطة
القضائية بجناحيها القضاء والنيابة العامة ،ونص على إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية
والدعاوى التأديبية (.)5
ونصت المادة ( )202من القانون األساسي ،والمادة ( )27من قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم ( )2لسنة 1002م على أنه ":تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة
الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين
النافذة".

( )1راجع القرار رقم ( )2لسنة 2332م الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات.
( )2نشر القانون األساسي الفلسطيني لسنة 1001م بالعدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1001/7/7م.
( )3نشر القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 1002م بالعدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1002/2/23م.
( )4نشر القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 1002م بالعدد ( )27من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1002/3/23م.
( )5نصت المادة ( )201من القانون األساسي على أنه ":يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى
التأديبية ،ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى واإلجراءات التي تتبع أمامها".
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ونخلص مما سبق أن القانون األساسي ويعتبر أسمى وأعلى قانون في فلسطين وبمثابة الدستور
الفلسطيني قد نص على إنشاء محاكم إدارية تختص بالنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية،
وأناط بالمشرع تحديد اختصاصاتها واإلجراءات التي تتبع أمامها ،وقد أناط المشرع الفلسطيني صالحية
المحاكم اإلدارية بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا وذلك لحين إنشاء المحاكم اإلدارية.
المطلب الثالث
تقدير النظام القضائي الفلسطيني
تناولنا بالدراسة بداية نشأة القضاء اإلداري في فلسطين ،وكيف تأثر النظام القضائي الفلسطيني
بنظام القضاء الموحد الذي أوجده االنتداب البريطاني بإصداره مرسوم دستور فلسطين لسنة 2311م،
والذي تضمن نصاً خاصاً بإنشاء المحكمة العليا وهى أعلى محكمة في قمة الهرم القضائي ،وتنعقد بأكثر
من صفة فقد تكون محكمة استئناف لها صالحية القضاء في كافة استئنافات األحكام الصادرة من أية
محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكمة ابتدائية أو األحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محاكم
األراضي ،وتنعقد بصفتها محكمة عدل عليا ولها صالحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا
أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أية محكمة أخرى مما تستدعي
الضرورة فصله إلقامة قسطاس العدل .
وقد حافظ الحاكم اإلداري المصري على طبيعة النظام القضائي الفلسطيني وبقاء العمل بالنظام
القضائي الموحد ،واستمرار محكمة العدل العليا بنظر المنازعات اإلدارية ،وكذلك الحال حافظت المملكة
األردنية الهاشمية على نظام القضاء الموحد ،وأناطت صالحية الفصل في المنازعات اإلدارية بمحكمة
التمييز بصفتها محكمة عدل عليا.
أما فترة االحتالل اإلسرائيلي فقد استمر العمل بذات النظام السابق (نظام القضاء الموحد) ،والذي
خول محكمة االستئناف كل الصالحيات الخاصة بمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا ،وقام بنزع
العديد من اختصاصات محكمة العدل العليا وأحالها للمحاكم العسكرية ولجان االعتراض اإلسرائيلية.
واستمر العمل بالنظام القضائي الموحد في فلسطين بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى
صدور القانون األساسي لسنة 1001م والذي أجاز إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية
والدعاوى التأديبية ،وأية اختصاصات أخرى يحددها القانون ،األمر الذي يتضح معه أن القانون األساسي
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قد بين أن النظام القضائي الفلسطيني هو نظام قضائي مزدوج يأخذ بالقضاء النظامي الذي يتكون من
المحاكم النظامية التي تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية ،والقضاء اإلداري الذي يختص بالنظر
في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية.
وفي حقيقة األمر ننتقد موقف بعض الفقه الذي خلص إلى أن النظام القضائي الفلسطيني ما
زال يأخذ بنظام القضاء الموحد( ،)1وننتقد الرأي الذي يقول أن نظام القضاء الموحد وطبيعته المستمدة
من االحتالل البريطاني لفلسطين ما زال يسيطر على التشريع الفلسطيني ،والذي تأثر به في قانون تشكيل
المحاكم النظامية الحالي وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،حيث أبقيا على نظام القضاء
الموحد والذي اعتبر القضاء اإلداري ممثالً بمحكمة العدل العليا وجزءاً من القضاء العادي( ،)2ألن هذه
اآلراء تجاهلت نصوص القانون األساسي الفلسطيني والذي نص على تشكيل محاكم إدارية متخصصة
يناط بها الفصل في الدعاوى اإلدارية ،وأن محكمة العدل العليا الفلسطينية تنظر الدعاوى اإلدارية بصورة
مؤقتة لحين إنشاء المحاكم اإلدارية ،وتجاهلت أيضاً أن المشرع الفلسطيني لم ينظم المحاكم اإلدارية
واختصاصاتها ضمن مواد قانون تشكيل المحاكم النظامية ،فلو كان المشرع الفلسطيني يرغب بالبقاء على
نظام القضاء الموحد لما نص في القانون األساسي على جواز تشكيل محاكم إدارية تختص بنظر
المنازعات والدعاوى اإلدارية والتأديبية ،وألناط باختصاصاتها لمحكمة العدل العليا ،ولنص على تشكيلها
ضمن تشكيل المحاكم النظامية.
وعلى ضوء موقف المشرع في القانون األساسي اتجه المشرع الفلسطيني إلنشاء محاكم إدارية
متخصصة ،حيث تم وضع مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م ،والذي تضمن تشكيل

( )1د .مصطفي عبد الحميد عياد ،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )1لسنة 1002م ،الكتاب
األول ،الكتاب األول ،الطبعة األولى ،فلسطين ،سنة 1002م ،غير موثق دار النشر ،ص  72وما بعدها ،د .عبد هللا خليل الفرا،
المختصر في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،مكتبة القدس ،فلسطين ،الطبعة األولى ،سنة 1022 ،1022م ،ص  ،23فادي
نعيم جميل عالونة ،مبدأ المشروعية في القانون اإلداري وضمانات تحقيقه ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين ،سنة
 ،1022ص .221
( )2د .عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة ،الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين
شمس ،سنة 1003م ،ص .222 ،222

147

المحاكم اإلدارية واختصاصاتها ،إال أن هذا المشروع لم َير النور بسبب ما ألم بالشعب الفلسطيني من
مصيبة كبرى أثرت في شتى مناحي حياته أال وهي االنقسام الفلسطيني.
األمر الذي نرى معه:
 .2وجوب إنهاء االنقسام الفلسطيني واعادة اللحمة لشطري الوطن لما لذلك من أهمية في إعادة القضية
الفلسطينية لمسارها الطبيعي ،وحتى نتمكن جميعاً من الدفاع عن أرض فلسطين وعاصمتها األبدية
القدس الشريف ،والدفاع عن المسجد األقصى المبارك.
 .1ضرورة االهتمام بمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني ودراسته وتنقيحه والعمل على سرعة سنه
واصداره لما له من أهمية في مجال القضاء اإلداري وحماية مبدأ المشروعية ،حيث يعتبر إنشاء
محاكم مجلس الدولة درب من دروب التخصص في مجال القضاء اإلداري وتقسيم العمل.
المبحث الثاني
محكمة العدل العليا الفلسطينية واختصاصاتها
تعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في النظام القضائي الفلسطيني ،لذا سنبين تشكيل محكمة
العدل العليا واختصاصاتها ،وذلك على النحو التالي:
المطلب األول
تشكيل محكمة العدل العليا
تناول قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني وقانون السلطة القضائية الفلسطيني تشكيل
المحكمة العليا( ،)1والتي تعتبر أعلى محكمة نظامية في القضاء النظامي الفلسطيني ،ومقرها الدائم في
العاصمة القدس ،وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام هللا حسب مقتضى الحال( ،)2وتؤلف من رئيس ونائب
رئيس أو أكثر وعدد كاف من القضاة(.)3

( )1المادة ( )12من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )2لسنة 1002م وتعديالته.
( )2الفقرة الثانية من المادة ( )12من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م وتعديالته ،والفقرة الثانية من
المادة ( )3من قانون السلطة القضائية رقم ( )2لسنة 1001م.
( )3الفقرة األولى من المادة ( )3من قانون السلطة القضائية رقم ( )2لسنة 1001م.
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ويرى جانب من الفقه ( )1أن المحكمة العليا تنعقد بصفتين هما( :)2األولى بصفتها محكمة نقض،
والثانية بصفتها محكمة عدل عليا ( ،)3إال أننا نخالف هذا الرأي لمخالفته للنصوص القانونية المتعلقة
بتشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها ،فالمحكمة العليا تنعقد بأربع صفات كما ورد في النصوص القانونية
المتعلقة باختصاص هذه المحكمة والتي سنبينها على النحو التالي:
أوالا :المحكمة العليا بصفتها محكمة عليا:
اء على طلب
تنعقد المحكمة العليا بهذه الصفة بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على األقل بن ً
رئيسها أو إحدى دوائرها ،وذلك لممارسة اختصاصات حددها القانون على سبيل الحصر تتمثل في
العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة ،أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة ،أو إذا كانت القضية
المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة ،أو على جانب من التعقيد ،أو تنطوي على أهمية
خاصة(.)4

149
( )1د .حسين أحمد المشاقي ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
األردن ،الطبعة األولى ،سنة 1022م ،ص  22وما بعدها ،د .عبد القادر صابر جرادة ،موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع
الفلسطيني ،مكتبة آفاق ،غزة ،الطبعة األولى ،سنة 1003م ،ص ،21د .عثمان التكروري ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية رقم ( )1لسنة 1002م ،الجزء األول ،سنة 1001م ،غير موثق دار النشر والطبعة ،ص  ،27 ،22د .هاني عبد
الرحمن إسماعيل غانم ،النظام القانوني لعقد التوريد اإلداري ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،سنة 1021م ،ص
.73
( )2المادة ( )12من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م وتعديالته مشار إليها أعاله.
( )3المادة ( )27من قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية رقم ( )2لسنة 1002م.
( )4المادة ( )12من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م وتعديالته .ومن الجدير ذكره أن هذه المادة
عدلت بموجب أحكام المادة رقم ( )2من القرار بقانون رقم ( )22لسنة 1022م الصادر بتاريخ 1022 /2/23م ،بشأن تعديل قانون
تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )2لسنة 1002م ،والمنشور في العدد ( )203من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1022/7/22م لتصبح
بناء على طلب
على النحو التالي " :تنعقد هيئة المحكمة برئاسة رئيسها أو القاضي األقدم في الهيئة وحضور عشرة من أعضائها ً
رئيسها أو إحدى دوائرها في الحاالت التالية  .2العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة ،أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة،
.1إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة ،أو على جانب من التعقيد ،أو تنطوي على أهمية خاصة".

ثاني ا :المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض
تنعقد المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض وذلك لتمارس صالحياتها التي جاءت على سبيل
الحصر بمراقبة أحكام المحاكم الدنيا ،فتختص بنظر الطعون المرفوعة إليها عن محاكم االستئناف في
القضايا الجزائية والمدنية ،ومسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين ،والطعون المرفوعة إليها عن محاكم
البداية بصفتها االستئنافية ،والمسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى وأية طلبات ترفع إليها بموجب أي
قانون آخر( ،)1وتشكل المحكمة بهذه الصفة من رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة ،وفي حال غياب
الرئيس يرأسها أقدم نوابه يليه القاضي األقدم في الهيئة(.)2
ثالثا :المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا
تنعقد المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا لتمارس مؤقتاً صالحيات واختصاصات المحاكم
اإلدارية وذلك لحين تشكيلها بقانون( ،)3وتشكل المحكمة العليا بهذه الصفة من رئيس المحكمة العليا
وقاضيين على األقل ،وفي حال غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه يليه القاضي األقدم في هيئة
المحكمة(.)4
وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في المنازعات اإلدارية الواردة في نص المادة ( )22من
قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م وتعديالته.
وقد وضع المشرع الفلسطيني مشروع قانون مجلس الدولة لسنة 1002م ،والذي تضمن إنشاء
محاكم إدارية متخصصة تتولى االختصاصات اإلدارية المناطة بها طبقاً ألحكام المشروع ،وقد أخذ هذا
المشروع بفكرة القضاء المزدوج والتقاضي على درجتين أسوة بنظام مجلس الدولة المصري.

( )1المادة ( )20من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م وتعديالته.
( )2المادة ( )13من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م وتعديالته.
( )3المادة ( )202من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 1002م.
( )4المادة ( )21من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م وتعديالته.
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رابع ا :المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية

()1

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً صالحية المحكمة الدستورية وذلك لحين تشكيلها ،للنظر في الطعون
الدستورية المرفوعة إليها (.)2
ومن الجدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني نص صراحة في القانون األساسي على إنشاء المحكمة
الدستورية العليا ،وأناط مؤقتاً بالمحكمة العليا صالحية هذه المحكمة لحين تشكيلها.
وقد أصدر المشرع الفلسطيني قانون المحكمة الدستورية رقم ( )2لسنة 1002م ( ،)3وبين أن
المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين ،ويكون مقرها مدينة القدس ولها
أن تتخذ مق اًر مؤقتاً في مدينة رام هللا وفي مدينة غزة (.)4
وبتاريخ 1022/2/2م أصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية
طبقاً ألحكام القانون ،ملبياً بذلك الحاجة الماسة لهذه المحكمة ،لما لها من أهمية عالية في المحافظة
على النظام الدستوري والقانوني لدولة فلسطين.
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واألنظمة ،وتفسير نصوص

القانون األساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثالث وواجباتها واختصاصاتها ،والفصل
في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي ،والفصل
في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات

اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها ،والبت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية األهلية

القانونية وفقاً ألحكام البند (/2ج) من المادة ( )27من القانون األساسي ،ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ
مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه(.)5

( )1لمزيد حول المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية راجع أ .عمر حمزة التركماني ،القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً لقانون
المحكمة الدستورية العليا رقم ( )2لسنة 1002م ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،فلسطين ،سنة 1020م ،د .فتحي الوحيدي ،القضاء
الدستوري في فلسطين وفقاً ألحكام القانون األساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا مرجع سابق.
( )2المادة ( )27من قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية رقم ( )2لسنة 1002م.
( )3صدر قانون المحكمة الدستورية بتاريخ 1002/1/27م ونشر في الوقائع الفلسطينية العدد ( )21بتاريخ 1002/2/12م.
( )4المادة ( )2من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )2لسنة 1002م.
( )5المادة ( )202من القانون األساسي الفلسطيني ،والمادة ( )12من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )2لسنة 1002م.
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المطلب الثاني
اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية
بينت المادة ( )22من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م،
اختصاص المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا حيث نصت على أنه ":تختص محكمة العدل العليا
بالنظر فيما يلي:
 -6الطعون الخاصة باالنتخابات (.)1
 -2ال طلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو الق اررات اإلدارية النهائية الماسة
باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية(.)2
 -3الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص
الموقوفين بوجه غير مشروع.
 -7المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العالوات أو المرتبات أو النقل
أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل ،وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية.
 -5رفض الجهة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً ألحكام القوانين أو
األنظمة المعمول بها.
 -1سائر المنازعات اإلدارية.
 -4المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي
محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.

( )1عدلت هذه الفقرة ضمنياً بموجب أحكام المواد من ( )13وحتى ( )22من قانون االنتخابات رقم ( )3لسنة 1002م ،والتي عدلت
بموجب المواد من ( )10حتى ( )12من القرار بقانون رقم ( )2لسنة 1007م بشأن االنتخابات العامة.
( )2من الجدير ذكره أن هذه الفقرة عدلت بموجب أحكام المادة رقم ( )2من القرار بقانون رقم ( )22لسنة 1022م الصادر بتاريخ
1022 /2/23م ،بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )2لسنة 1002م والمنشور في العدد ( )203من الوقائع
الفلسطينية بتاريخ 1022/7/22م لتصبح على النحو التالي ":الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو الق اررات
اإلدارية النهائية الماسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية ومؤسسات التعليم
العالي واالتحادات المسجلة حسب األصول والجمعيات ذات النفع العام".
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 -8أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون".
ويظهر جلياً مما تقدم أن المشرع الفلسطيني وسع من اختصاصات محكمة العدل العليا ومنحها
صالحية النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية والتعويض عن األضرار التي يحدثها النشاط
اإلداري والق اررات اإلدارية غير المشروعة(.)1
وتختص المحكمة العليا أيضاً بالنظر في طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها
القضاة ضد الق اررات اإلدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم ،والمنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات
والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم فتختص بالفصل فيها المحكمة العليا(.)2
المبحث الثالث
محاكم مجلس الدولة واختصاصاتها وفق مشروع قانون مجلس الدولة
خلصنا إلى أن المشرع الدستوري الفلسطيني نص في القانون األساسي على إنشاء محاكم إدارية
تختص بالنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية ،وأناط بالمشرع تحديد اختصاصاتها األخرى،
واإلجراءات التي تتبع أمامها ،فالقانون األساسي وهو بمثابة الدستور الفلسطيني قد بين أن النظام القضائي
الفلسطيني هو نظام القضاء المزدوج ،فيأخذ بالقضاء النظامي الذي يتكون من المحاكم النظامية التي
تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية ،والقضاء اإلداري الذي يختص بالنظر في المنازعات اإلدارية
والدعاوى التأديبية.
وعلى ضوء ذلك اتجه المشرع الفلسطيني إلنشاء محاكم إدارية متخصصة ،حيث تم وضع مشروع
قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م ،والذي تضمن بيان بتشكيل المحاكم اإلدارية واختصاصاتها،
إال أن هذا المشروع لم َير النور بسبب ما أََل َّم بالشعب الفلسطيني من مصيبة كبرى أثرت في شتى مناحي
حياته أال وهي االنقسام الفلسطيني بين شطري الوطن.

( )1د .عدنان عمرو ،القضاء اإلداري ،قضاء اإللغاء ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،الطبعة الثانية ،سنة 1002م ،ص .3
( )2المادة ( )22من قانون السلطة القضائية رقم ( )2لسنة 1001م.
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ويعتبر مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ( ،)1فالقضاء اإلداري مستقل عن القضاء النظامي
(العادي) ،ويتكون مجلس الدولة وفقاً ألحكام المشروع من ثالثة أقسام هي :القسم القضائي وقسم الفتوى
ٍ
وعدد ٍ
كاف من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين
وقسم التشريع ،ويشكل مجلس الدولة من رئيس
والباحثين القانونيين األوائل والباحثين القانونيين والمساعدين القانونيين (.)2
وقد بينت مواد الفصلين األول والثاني من الباب األول من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني
أن القسم القضائي لمجلس الدولة يؤلف من ثالث محاكم هي المحكمة اإلدارية العليا ،والمحاكم اإلدارية،
والمحاكم التأديبية( ،)3وبين أيضاً اختصاصات كل محكمة من هذه المحاكم ،لذا سنقسم هذا المبحث
ألربعة مطالب نتناول في األول المحكمة اإلدارية العليا واختصاصاتها ،وفي الثاني المحاكم اإلدارية
واختصاصاتها ،وفي الثالث المحاكم التأديبية واختصاصاتها ،وفي الرابع تقديرنا لتشكيل محاكم مجلس
الدولة واختصاصاتها ،وذلك على النحو التالي:
المطلب األول
المحكمة اإلدارية العليا واختصاصاتها
تعتبر المحكمة اإلدارية العليا أعلى محكمة إدارية ،وهي آخر درجة من درجات التقاضي (،)4
ومقرها في عاصمة فلسطين القدس الشريف ،ويجوز لها أن تتخذ مق اًر مؤقتاً لها في مدينة رام هللا ومدينة
غزة ،ويرأس هذه المحكمة رئيس المجلس ،وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين ،وتكون بها
دائرة لفحص الطعون تشكل من ثالثة مستشارين (.)5
وبينت المادة ( )2من مشروع قانون مجلس الدولة أنه يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة
اإلدارية العليا في األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية والتأديبية في حال كان الحكم المطعون فيه مبنياً
على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ،أو إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات
( )1المادة ( )2من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
( )2المادة ( )1من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
( )3المادة ( )2من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
( )4المادة ( )2من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
( )5المادة ( )2من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
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أثر في الحكم ،أو إذا صدر الحكم على خالف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا
الدفع أو لم يدفع.
يتضح مما سبق أنه يجوز لذوي الشأن ( ،)1الطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا في األحكام
الصادرة عن المحاكم اإلدارية والتأديبية ،خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ( ،)2وذلك في حال
توافر أي سبب من أسباب الموجبة للطعن.
وقد بينت المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون مجلس الدولة أن المحكمة اإلدارية العليا هي آخر
درجة من درجات التقاضي وتعتبر محكمة ثاني درجة ،وهي محكمة قانون وليست محكمة وقائع ،لذلك
حصر المشرع األسباب أو األحوال التي يجوز الطعن فيها.
ويبين مما تقدم أن الطعن أمام هذه المحكمة يعتبر طريق من طرق الطعن غير العادية ،وال
يعتبر من الطرق العادية أي استئناف للحكم موضوع الطعن ،حيث بينت المذكرة اإليضاحية أن المحكمة
اإلدارية محكمة قانون وليس محكمة وقائع وبالتالي فرقابتها على أحكام محاكم أول درجة تقتصر على
رقابة الحكم من حيث تطبيق القانون فقط.
ونخلص مما سبق أن المحكمة اإلدارية العليا تشبه محكمة النقض في القضاء العادي ،فهي
محكمة قانون تقتصر صالحياتها على مراقبة تطبيق حكم القانون تطبيقاً سليماً سواء تعلق األمر بالقواعد
الموضوعية أو اإلجرائية ،وال تتطرق لبحث الوقائع الواردة في الحكم المطعون فيه.
وخالصة القول فإننا نرى أن مشروع قانون مجلس الدولة لم يأخذ بمفهوم مبدأ التقاضي على
درجتين ،والذي يوجب الطعن باالستئناف في أحكام محاكم الدرجة األولى ،وتتاح بموجبة الفرصة لمن

صدر الحكم ضده من محكمة أول درجة إلعادة طرح النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى درجة وأكثر خبرة

من المحكمة التي أصدرت الحكم الذي لم ِ
يلب مصالح الطاعن ،وذلك إلعادة الفصل في النزاع مرة ثانية
بهدف إصالح ما علق به من خطأ أو عيب أو نقص ،فالطعن باالستئناف يهدف إلى تدارك ما يصيب

الحكم من أخطاء أو مخالفة القانون ،فهو يؤدي إلى إعادة طرح الخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية

التي تنظر النزاع من حيث الوقائع والقانون ،ويؤدي أيضاً إلى استدراك الخصوم لما فاتهم من تقديمه من
دفاع وأدلة ،ويحقق االقتناع واليقين القانوني واستقرار المراكز القانونية للمتخاصمين ،لذا فإننا ندعو

( )1المادة ( )23من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
( )2المادة ( )12من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
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المشرع الفلسطيني لألخذ بمبدأ التقاضي على درجتين والنص على تشكيل محكمة استئناف تختص

بالنظر الطعون المرفوع أمامها في أحكام المحاكم اإلدارية والمحاكم التأديبية ومنحها صالحية نظر النزاع

والرقابة عليه من حيث الوقائع والقانون مع إبقاء المحكمة اإلدارية العليا محكمة طعن بالنقض باعتبارها
محكمة قانون ،يطعن أمامها في أحكام محاكم االستئناف وتقتصر صالحياتها عند نظر النزاع على

مراقبة تطبيق حكم القانون.

ومن الجدير اإلشارة إلى أن إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا تختص بالفصل في الطلبات

التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة ،حيث نصت المادة ( )202من مشروع قانون مجلس الدولة على أنه":
تختص إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس

الدولة بإلغاء الق اررات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل ،أو
مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها ،أو إساءة استعمال السلطة ،كما تختص دون
غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك الق اررات ،وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات

الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة ألعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم".

ويبين من هذا النص أن مشروع قانون مجلس الدولة أناط بإحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا

صالحية النظر في الدعاوى اإلدارية الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وجعلها على درجة واحدة ،فأحكامها
ال تقبل الطعن فيها أمام أي محكمة؛ ألن المحكمة اإلدارية العليا هي أعلى محكمة في النظام القضائي
اإلداري ،األمر الذي يشكل مساساً بأحد المبادئ األساسية المتصلة بحق التقاضي والتي يقوم عليها أي
نظام قضائي ،وهو مبدأ التقاضي على درجتين ،أي إمكانية إعادة نظر النزاع مرة أخرى أمام محكمة
أعلى درجة من تلك التي أصدرته للمطالبة بإلغائه أو تعديله ،وهذا يعني إتاحة الفرصة للخصم المحكوم
ضده ،والذي يرى أن الحكم صدر لغير صالحه برفع النزاع إلى محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد،
لذا فإننا ندعو المشرع الفلسطيني إلى عدم األخذ بهذه المادة والتي تجعل التقاضي على درجة واحدة
للدعاوى المتعلقة بأعضاء مجلس الدولة ،وذلك لمساسها بمبدأ التقاضي على درجتين( ،)1ونؤكد على
ضرورة جعل التقاضي بالنسبة للدعاوى المقامة من أعضاء مجلس الدولة على درجتين لما يشكله هذا
األمر من ضمانة لعرض النزاع على محكمة ثاني درجة (محكمة استئناف) والتي تعيد النظر في النزاع
من حيث الوقائع والقانون.

( )1د .عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة ،الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين ،مرجع سابق ،ص .222
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المطلب الثاني
المحاكم اإلدارية واختصاصاتها
تعتبر المحاكم اإلدارية محاكم أول درجة ،ويكون لها مقار في مدينة القدس وغزة ورام هللا ،ويكون
لها نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل فيها ،ويجوز لرئيس
المجلس إنشاء محاكم إدارية في المحافظات األخرى من الوطن تبعاً للحاجة ومراعاة لواقع الحال ،على
أن يحدد رئيس المجلس اختصاص كل محكمة ،وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة
مستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على األقل (.)1
وتختص المحاكم اإلدارية في الفصل في كل المسائل المنصوص عليها في المادة ( )3من
القانون ما عدا ما تختص به المحاكم التأديبية ،فتختص بنظر الطعون الخاصة باالنتخابات ،والمنازعات
الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم ،والطلبات التي يقدمها
ذوو الشأن بالطعن في الق اررات اإلدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح
العالوات أو البدالت ،والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء الق اررات اإلدارية الصادرة بإحالتهم
إلى المعاش أو فصلهم ،والطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات بإلغاء الق اررات اإلدارية النهائية ،والطعون
في الق اررات اإلدارية الصادرة من الجهات اإلدارية في منازعات الضرائب والرسوم ،ودعاوى الجنسية،
والطعون التي ترفع على الق اررات اإلدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما
عدا القرارات الصادرة من جهات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ،وذلك متى كان مرجع الطعن عدم
االختصاص ،أو عيباً في الشكل ،أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ،وطلبات
التعويض سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية ،والمنازعات الخاصة بعقود االلتزام أو األشغال العامة أو
التوريد أو بأي عقد إداري آخر ،وسائر المنازعات اإلدارية.
ومن الجدير ذكره أن االختصاصات الواردة في نص المادة ( )3من مشروع قانون مجلس الدولة
لم تشمل جميع االختصاصات الممنوحة لمحكمة العدل العليا ،والمتعلقة بنظر الطلبات التي هي من نوع
( )1المادة ( )2من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
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المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع،
والمسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي
محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة ،األمر الذي يتضح معه أنه في حال إقرار هذا
المشروع وسحب بعض اختصاصاتها لمحاكم مجلس تبقى محكمة العدل العليا قائمة وموجود طبقاً ألحكام
المادة ( )22من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )2لسنة 1002م.
المطلب الثالث
المحاكم التأديبية
تعتبر المحاكم التأديبية محاكم أول درجة ،ويكون لها مقار في مدينة القدس وغزة ورام هللا ،ويكون
لها نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل فيها ،ويجوز لرئيس
المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات األخرى من الوطن تبعاً للحاجة ومراعاة لواقع الحال ،على
أن يحدد رئيس المجلس اختصاص كل محكمة ،وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة
مستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على األقل (.)1
وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية واإلدارية التي تقع من
الموظفين العموميين العاملين في الدوائر الحكومية والهيئات المحلية والمؤسسات والهيئات العامة وما في
حكمها ،أو من أعضاء مجالس إدارة النقابات ،أو من العاملين في الشركات التي تساهم الدولة في رأس

مالها بنسبة تزيد عن  %20باستثناء العاملين الخاضعين ألحكام قانون العمل( ،)2والطلبات التي يقدمها

الموظفون العموميون بإلغاء الق اررات النهائية للسلطات التأديبية ،والطعون الخاصة بالجزاءات الموقعة
على العاملين بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في الحدود المقررة قانوناً.

ويالحظ أن المشرع ميز بين نوعين من العاملين في الشركات العامة ،فالموظفين العموميين طبقاً

لنظام الشركة وعقد تأسيسها تختص المحاكم التأديبية بالنظر في مخالفاتهم المالية واإلدارية ،وتطبق

أحكام العقود وقوانين العمل والقانون الخاص على العاملين في الشركات العامة ومن غير الموظفين.

( )1المادة ( )2من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
( )2المادة ( )22من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
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ونصت المادة ( )22من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني على أنه ":يصدر رئيس المحكمة
التأديبية ق ار اًر بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف األشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل
أو صرف الراتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانوناً".

ويتضح من هذا النص أن المشرع منح رئيس المحكمة التأديبية صالحية البت والتقرير في

طلبات الوقف عن العمل أو مد الوقف عن العمل ،وطلبات صرف الراتب كله أو بعضه( ،)1ولم تمنحه
لهيئة المحكمة التأديبية ،لذا نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه إلى ضرورة تعديل هذه المادة ليكون قرار
مدة الوقف عن العمل أو طلبات صرف الراتب كله أو جزء منه للمحكمة التأديبية ،وذلك إلضفاء قدر
من الضمانة والشفافية في اتخاذ القرار( ،)2إضافة إلى أن القضاء اإلداري الفلسطيني ينظر طلبات وقف
تنفيذ الق اررات اإلدارية المطعون فيها من قبل هيئة المحكمة المختصة بنظر النزاع.
وبشأن وقف الموظف عن عمله عند إحالته للتحقيق معه ،نصت المادة ( )32من قانون الخدمة

المدنية رقم ( )2لسنة 2333م على أنه ":مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون ،عند إحالة الموظف
للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقف الموظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في
الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه"(.)3

ويالحظ على هذه المادة أن المشرع لم يحدد مدة لوقف الموظف الذي تم إحالته للتحقيق ،وربطها

بانتهاء التحقيق معه ،ولحماية الموظف الموقوف عن العمل نصت المادة ( )32من ذات القانون على
وجوب دفع راتب الموظف الموقوف عن عمله كامالً أثناء فترة وقفه عن العمل.

( )1المادة ( )22من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
( )2د .عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة ،الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين ،مرجع سابق ،ص .272
( )3نصت المادة ( )222من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ( )2لسنة 2333م وتعديالته على أنه ":يصدر رئيس الدائرة
الحكومية ق ار اًر بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل ،وفي هذه الحالة تعلق جميع صالحياته التي منحت له طيلة فترة
التوقيف عن العمل ،ويبلغ الديوان بذلك ،ونصت المادة ( )222من ذات الالئحة التنفيذية على أنه ":يصرف للموظف الموقوف عن
العمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق راتبه كامالً عدا بدل التنقل فترة وقفه عن العمل" ،ونصت المادة ( )222من ذات
الالئحة التنفيذية على أنه ":لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة الحكومية بصفة مؤقتة بعد صدور قرار
بإحالته للتحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ريثما ينتهي التحقيق ،ويشترط أال تقل درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجته
األصلية ،ويبلغ الديوان بذلك".
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وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية والالئحة التنفيذية لهذا القانون لم نجد أي نص يحدد مدة
الوقف عن العمل أو يحدد مدة التحقيق مع الموظف المحال للتحقيق ،األمر الذي نرى معه ضرورة تحديد
مدة زمنية إلجراءات التحقيق اإلداري مع الموظف المحال للتأديب ،وتحديد مدة لوقفه عن العمل إذا
اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ،على أال تزيد مدة التحقيق والوقف عن العمل عن ثالثة أشهر ،وال يجوز
مد هذه المدة إال من قبل هيئة المحكمة التأديبية.
وفي هذا الشأن فإننا نؤيد ما أخذ به المشرع الفلسطيني من وجوب استمرار دفع راتب الموظف
الموقوف عن العمل كامالً أثناء فترة وقفه ،ألن هذا األمر يشكل ضمانة وحماية للموظف من تعسف
الجهة اإلدارية مصدرة القرار ،ويتناسب مع مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ،فوقف صرف الراتب
قبل إدانة الموظف بارتكاب مخالفة تأديبية يشكل عقوبة بحقه طبقاً ألحكام المادة ( )23من قانون الخدمة
المدنية الفلسطيني ،والتي اعتبرت الخصم من الراتب عقوبة وحددتها بما ال يزيد عن خمسة عشر يوماً.
المطلب الرابع
تقديرنا لتشكيل محاكم مجلس الدولة واختصاصاتها
نخلص مما تقدم إلى أن مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني نص على تشكيل محاكم مجلس
الدولة وهي المحكمة اإلدارية العليا ،والمحاكم اإلدارية ،والمحاكم التأديبية ،وأخذ بفكرة الطعن في أحكام
المحاكم اإلدارية والمحاكم التأديبية بطرق الطعن غير العادية وهي الطعن بالنقض والطعن بإعادة
المحاكمة والتي لم يعرفها القضاء اإلداري الفلسطيني سابقاً ،إال أنه لم يأخذ بفكرة استئناف أحكام المحاكم
اإلدارية والمحاكم التأديبية والتي بموجبها يتم إعادة طرح النزاع أمام محكمة ثاني درجة ألعمال رقابتها
الموضوعية والقانونية ،فتنظر النزاع من حيث الوقائع والقانون ،لذا نرى أهمية أن يؤلف القسم القضائي
على النحو التالي:
أوالً :المحاكم اإلدارية وهي محكمة أول درجة وتختص بالفصل في كافة المسائل المنصوص عليها في
المادة ( )3من مشروع القانون ما عدا ما تختص به المحاكم التأديبية.
ثانياً :المحاكم التأديبية وهي محكمة أول درجة وتختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية
واإلدارية التي تقع من الموظفين العموميين العاملين في الدوائر الحكومية والهيئات المحلية والمؤسسات
والهيئات العامة وما في حكمها ،أو من أعضاء مجالس إدارة النقابات ،أو من العاملين في الشركات التي
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تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة تزيد عن  %20باستثناء العاملين الخاضعين ألحكام قانون العمل،
والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء الق اررات النهائية للسلطات التأديبية ،والطعون الخاصة
بالجزاء الموقع على العاملين بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في الحدود
المقررة قانوناً.
ثالثاً :محاكم استئناف إدارية وتعتبر محكمة ثاني درجة ،أي محكمة استئناف لألحكام الصادرة عن
المحاكم اإلدارية والمحاكم التأديبية.
رابعاً :المحكمة اإلدارية العليا وتعتبر محكمة نقض لألحكام الصادرة عن محاكم االستئناف اإلدارية،
استناداً إلى أسباب محددة باعتبارها تشكل خلالً قانونياً في الحكم ،وذلك بهدف إصالح ما شابه من
مخالفة للقانون ،فمحكمة النقض محكمة قانون تقتصر صالحياتها على مراقبة تطبيق حكم القانون تطبيقاً
سليماً سواء تعلق األمر بالقواعد الموضوعية أو اإلجرائية ،وال تتطرق لبحث الوقائع الواردة في الحكم
المطعون فيه.
إضافة إلى أن مشروع قانون مجلس الدولة جعل نظر الدعاوى اإلدارية الخاصة بأعضاء مجلس
الدولة على درجة واحدة ،فال تقبل أحكامها الطعن فيها أمام أي محكمة؛ ألن المحكمة اإلدارية العليا هي
أعلى محكمة في النظام القضائي اإلداري ،األمر الذي يشكل مساساً بأحد المبادئ األساسية المتصلة
بحق التقاضي والتي يقوم عليها أي نظام قضائي ،وهو مبدأ التقاضي على درجتين ،أي إمكانية إعادة
نظر النزاع مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرته للمطالبة بإلغائه أو تعديله ،وهذا
يعني إتاحة الفرصة للخصم المحكوم ضده والذي يرى أن الحكم صدر لغير صالحه برفع النزاع إلى
محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد ،األمر الذي نرى معه ضرورة تعديل نص المادة ( )202من
مشروع قانون مجلس الدولة وذلك بجعل التقاضي بالنسبة للدعاوى المقامة من أعضاء مجلس الدولة على
درجتين ،وذلك لما يشكله هذا األمر من ضمانة لعرض النزاع على محكمة ثاني درجة والتي تعيد النظر
في النزاع من حيث الوقائع والقانون.
ونخلص أيضاً إلى ضرورة تعديل المادة ( )22من مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة
1002م واناطة صالحية البت والتقرير في طلبات الوقف عن العمل أو مد الوقف عن العمل ،وطلبات
صرف الراتب كله أو بعضه للمحكمة التأديبية ،وذلك إلضفاء قدر من الضمانة والشفافية في اتخاذ
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القرار؛ وألن القضاء اإلداري الفلسطيني ينظر طلبات وقف تنفيذ الق اررات اإلدارية المطعون فيها من قبل
هيئة المحكمة المختصة بنظر النزاع.
ومن الجدير اإلشارة إليه أن المشرع الفلسطيني في المادة ( )32من قانون الخدمة المدنية رقم
( )2لسنة 2333م ،لم يحدد مدة وقف الموظف الذي تم إحالته للتحقيق عن العمل ،وربط هذه المدة
بانتهاء التحقيق معه ،إال أنه ولحماية الموظف الموقوف عن العمل نصت المادة ( )32من ذات القانون
على وجوب دفع راتب الموظف الموقوف عن عمله كامالً أثناء فترة وقفه عن العمل ،وأن قانون الخدمة
المدنية والالئحة التنفيذية لهذا القانون لم تحدد مدة الوقف عن العمل أو مدة التحقيق مع الموظف المحال
للتحقيق.
لذلك نخلص إلى ضرورة تحديد مدة زمنية إلجراءات التحقيق اإلداري مع الموظف المحال
للتأديب ،وتحديد مدة لوقفه عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ،على أال تزيد مدة التحقيق
والوقف عن العمل عن ثالثة أشهر ،وال يجوز مد هذه المدة إال من قبل هيئة المحكمة التأديبية.
ونؤيد ما أخذ به المشرع الفلسطيني من وجوب استمرار دفع راتب الموظف الموقوف عن العمل
كامالً أثناء فترة وقفه وهذا األمر يشكل ضمانة وحماية للموظف من تعسف الجهة اإلدارية مصدرة القرار،
ويتناسب مع مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ،فوقف صرف الراتب قبل إدانة الموظف بارتكاب
مخالفة تأديبية يشكل عقوبة بحقه طبقاً ألحكام المادة ( )23من قانون الخدمة المدنية ،والتي اعتبرت
الخصم من الراتب عقوبة وحددتها بما ال يزيد عن خمسة عشر يوماً.
وخالصة القول إنه يجب االهتمام بمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني ودراسته وتنقيحه
والعمل على سرعة سنه واصداره لما له من مبررات تتمثل فيما يلي (:)1
 -6يعتبر إنشاء مجلس الدولة درب من دروب التخصص وتقسيم العمل ،وأضحت نتائجه متميزة على
صعيد عمل اإلدارة ونشاطاتها المختلفة ،وعلى صعيد حماية حقوق وحريات األفراد.
 -2إن وجود مجلس دولة يؤدي إلى بروز قانون إداري متميز يلبي حاجات المجتمع المتطورة بصورة
سريعة ،خاصة في المجتمع الفلسطيني الذي يجتهد للخالص سريعاً من إرث تركه االحتالل.

( )1انظر المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني.

162

 -3للعقود اإلدارية مميزات وخصائص كما بين ذلك المشرع في قانون العطاءات لألشغال العامة رقم
( )3لسنة 2333م ،وقانون اللوازم العامة رقم ( )3لسنة 2333م ،ولن ينجح القضاء غير المتخصص
في تحقيق األهداف والغايات التي ابتغاها المشرع من وراء أحكام هذه القوانين الخاصة والمميزة عن
أحكام وقواعد القانون الخاص.
 -7طريقة تحضير الدعوى اإلدارية ونظرها والحكم فيها تسد ثغرة كبيرة في النظام القانوني والحفاظ على
مبدأ المشروعية ،دون إغفال تطور الحياة في الجماعة ونظامها القانوني.
 -5نظام القضاء اإلداري المميز بمجلس الدولة هو تطوير للنظام القضائي اإلسالمي المعروف بديوان
المظالم وأخذت به بعض الدول العربية واإلسالمية ،األمر الذي يعني اتساق هذا النمط من القضاء
مع الشريعة اإلسالمية الغراء.
 -1دولة فلسطين جزء من الوطن العربي الذي يأخذ في مجمله بنظام ازدواج جهات القضاء ألسباب
كثيرة وأبرزها حاجته لذلك وتأثره بالمدرسة المصرية ،كما أن األخذ بنظام مجلس الدولة سوف يكون
أحد دعامات توحيد القوانين العربية على طريق الوحدة الشاملة.
خاتمة الدراسة
بعد أن انتهينا من الدراسة والبحث والغوص في جميع جزئيات الموضوع خلصنا إلى مجموعة
من النتائج والتوصيات ،والتي نوردها على النحو التالي:
أوالا :نتائج الدراسة
 -6تختص محكمة العدل العليا الفلسطينية طبقاً ألحكام نص المادة ( )202من القانون األساسي لسنة
1002م ،ونص المادة ( )27ونص المادة ( 22الفقرة  )2من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم
( )2لسنة 1002م ،ونص المادة ( )32من قانون السلطة القضائية رقم ( )2لسنة 1001م ،ونص
المادة ( )132من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )1لسنة 1002م ،بإلغاء الق اررات
اإلدارية والحكم بما يترتب على هذا القرار من آثار ،أي أن اختصاص محكمة العدل العليا يشمل
قضاء اإللغاء والتعويض معاً.
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 -2منح المشرع الفلسطيني محكمة العدل العليا صالحية تعديل القرار المطعون فيه عند نظرها الطعون
اإلدارية ،فلها أن تقضي برفض الطلب إذا كان القرار مشروعاً ،أو أن تقرر إلغاءه أو تعديله إذا كان
مخالفاً لمبدأ المشروعية ،وبالتالي حصر صالحيتها في اإللغاء أو التعديل أو رفض الدعوى.
 -3يعتبر القضاء اإلداري في فلسطين طبقاً ألحكام القانون األساسي وقانون تشكيل المحاكم النظامية
على درجة واحدة ،وبالتالي ال تقبل األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الطعن فيها بأي طريقة
من طرق الطعن.
 -7نص القانون األساسي الفلسطيني وهو أسمى وأعلى قانون ،وبمثابة الدستور الفلسطيني على إنشاء
محاكم إدارية تختص بالنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية يتم تحديد اختصاصاتها
األخرى واإلجراءات التي تتبع أمامها بموجب قانون ،وقد أناط المشرع الفلسطيني صالحية المحاكم
اإلدارية بالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا لحين إنشاء المحاكم اإلدارية.
 -5طبقاً ألحكام القانون تختص محكمة العدل العليا الفلسطينية بنظر سائر المنازعات اإلدارية ومنها
المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية ،حيث نصت الفقرة السادسة من المادة ( )22من قانون تشكيل
المحاكم الفلسطينية على أنه ":تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي ...:سائر المنازعات
اإلدارية" ،فعبارة سائر المنازعات اإلدارية والتي نص عليها أيضاً المشرع المصري في الفقرة الرابعة
عشرة من المادة ( )20من قانون مجلس الدولة المصري تشمل جميع المنازعات اإلدارية سواء تعلقت
بق اررات إدارية أو عقود إدارية ،طالما تحققت فيها الشروط أو المعايير الثالثة وهي :أن تكون اإلدارة
طرفاً فيها ،وأن تتعلق بمرفق عام بمناسبة إدارته أو تسييره أو تنظيمه ،وأن تتبع فيها أسلوب القانون
العام.
 -1لم يأخذ المشرع في مشروع قانون مجلس الدولة بمفهوم مبدأ التقاضي على درجتين والذي يوجب
الطعن باالستئناف في أحكام محاكم الدرجة األولى ،حيث بينت المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع أن
المحكمة اإلدارية العليا هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع ،ورقابتها على أحكام محاكم أول
درجة تقتصر على رقابة الحكم من حيث تطبيق حكم القانون تطبيقاً سليماً سواء تعلق األمر بالقواعد
الموضوعية أو اإلجرائية ،وال تتطرق لبحث الوقائع الواردة في الحكم المطعون فيه.
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ثانيا :التوصيات
 -6ندعو المشرع الفلسطيني لسرعة سن واصدار قانون مجلس الدولة الفلسطيني ،وقانون إجراءات
التقاضي أمام المحاكم اإلدارية ،لما لهذه القوانين من أهمية في مجال حماية مبدأ المشروعية ،وحماية
حقوق وحريات األفراد ،واستقرار األوضاع القانونية.
 -2ندعو المشرع الفلسطيني لألخذ بمبدأ التقاضي على درجتين ،والعمل على سرعة تعديل األصول
المتبعة أمام محكمة العدل العليا والسماح بالطعن في أحكام هذه المحكمة ،ألن التقاضي على درجتين
يشكل رقابة قضائية من محكمة أعلى درجة على حكم محكمة أول درجة الذي يمكن أن يشوب
حكمها الخط أ أو عدم حسن وسالمة التقدير ،خاصة وأن األحكام القضائية هي نتاج أعمال العقل
اإلنساني وهو بطبيعته غير معصوم من الخطأ ،إضافة إلى أن التقاضي على درجتين يؤدي بقضاة
محاكم الدرجة األولى إلى االهتمام بأحكامهم توقياً إللغائها أو تعديلها من قبل قضاة محاكم الدرجة
الثانية ،وتمنح الخصوم فرصة لتصحيح خطة دفاعهم أمام محاكم الدرجة الثانية.
 -3ندعو المشرع الفلسطيني عند سنه واصداره لقانون مجلس الدولة الفلسطيني لألخذ بمبدأ التقاضي
على درجتين ،والنص على تشكيل محكمة استئناف تختص بالنظر الطعون المرفوع أمامها في أحكام
المحاكم اإلداري ة والمحاكم التأديبية ومنحها صالحية نظر النزاع والرقابة عليه من حيث الوقائع
والقانون ،مع إبقاء المحكمة اإلدارية العليا محكمة طعن بالنقض باعتبارها محكمة قانون ،يطعن
أمامها في أحكام محاكم االستئناف ،وتقتصر صالحياتها عند نظر النزاع على مراقبة تطبيق حكم
القانون.
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قائمة المراجع
أوالا :الكتب
 -2الدكتور إسماعيل إبراهيم البدوى ،القضاء اإلداري ،دراسة مقارنة ،الجزء الثاني ،أسس تنظيم الرقابة
القضائية على أعمال اإلدارة ،دار النهضة العربية بالقاهرة ،الطبعة األولى ،سنة 2333م.
 -1الدكتور أنور أحمد رسالن ،وسيط القضاء اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 2333م.
 -2الدكتور حسين أحمد المشاقي ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،سنة 1022م.
 -2الدكتور رمضان محمد بطيخ ،قضاء اإللغاء ،ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية ،دراسة تأصيلية
في نظم القضاء اإلداري المقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 1002م.
 -2الدكتور سامي جمال الدين ،القضاء اإلداري ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،مبدأ المشروعية ،تنظيم
القضاء اإلداري ،دراسة مقارنة ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،سنة 1002م.
 -2الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها ،الجزء الرابع ،مكتبة
األنجلو المصرية بالقاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة ،سنة 2332م.
 -7الدكتور عبد هللا خليل الفرا ،المختصر في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،مكتبة القدس،
فلسطين ،الطبعة األولى ،سنة 1022 ،1022م.
 -3الدكتور عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة ،موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ،الكتاب األول،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،غير موثق سنة النشر.
 -3الدكتور عثمان التكروري ،الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )1لسنة
1002م ،الجزء األول ،سنة 1001م ،غير موثق دار النشر والطبعة.
 -20الدكتور عدنان الخطيب ،تاريخ القضاء اإلداري ونظام مجلس الدولة في سوريا ،دار نافع للطباعة،
سنة 2372م.
 -22الدكتور عدنان عمرو ،القضاء اإلداري ،قضاء اإللغاء ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،الطبعة الثانية،
سنة 1002م.
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 -21الدكتور فتحي الوحيدي ،القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً ألحكام القانون األساسي المعدل
ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا ،دراسة مقارنة ،مطابع المقداد بقطاع غزة ،الطبعة األولى،
سنة 1002م.
 -22الدكتور فؤاد العطار ،رقابة القضاء ألعمال اإلدارة (دراسة ألصول هذه الرقابة ومدى تطبيقاتها في
القانون الوضعي) ،مطابع دار الكتاب العربي بمصر ،الطبعة الثانية ،سنة  2320ـ 2322م.
 -22األستاذ مجدي عبد المجيد الصافوري ،سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوى اإلسالمية ،دار
الصحوة للنشر ،غير موثق سنة النشر.
 -22الدكتور محمد فتحي نجيب ،التنظيم القضائي المصري ،دار الطباعة الحديثة ،القاهرة ،سنة
2333م.
 -22الدكتور محمد محمد عبده أمام ،القضاء اإلداري ،مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة ،دراسة
مقارنة ،دار الفكر الجامعي باإلسكندرية ،الطبعة األولى ،سنة 1003م.
 -27الدكتور مصطفى عبد الحميد عياد ،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،
الكتاب األول ،الطبعة األولى ،فلسطين ،سنة 1002م.
 -23الدكتور وهيب عياد سالمة ،مجلس الدولة بين اإلبقاء واإللغاء ،دراسة مقارنة ،دار النهضة
العربية ،مصر ،سنة 2331م.
ثانياً :الرسائل العلمية
 -2الدكتور عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة ،الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين،
رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،سنة 1003م.
 -1األستاذ فادي نعيم جميل عالونة ،مبدأ المشروعية في القانون اإلداري وضمانات تحقيقه ،رسالة
ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين ،سنة .1022
 -2الدكتور محمد علي محمد أبو عمارة ،النظام القانوني للمرفق العام في قطاع غزة ،رسالة دكتوراه،
جامعة عين شمس ،سنة 2332م.
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ثالث ا :األبحاث العلمية
 -2الدكتور نعمان أحمد الخطيب ،محكمة العدل العليا بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج،
مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة
مؤتة ،المجلد السادس ،العدد الثاني ،كانون أول لسنة 2332م.
رابعا :القوانين
 -6القانون األساسي الفلسطيني.
 -2قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 2333م وتعديالته.
 -3قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1001م.
 -7قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )2لسنة 1002م.
 -5قانون المحكمة الدستورية رقم ( )2لسنة 1002م.
 -1قانون االنتخابات الفلسطيني رقم ( )3لسنة 1002م.
 -4القرار بقانون رقم ( )2لسنة 1007م بشأن قانون االنتخابات العامة الفلسطيني.
 -8قانون المحاكم رقم ( )22لسنة 2320م.
 -0قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت رقم ( )72لسنة 2322م.
 -69مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 1002م.
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عدم مشروعية الشكل واإلجراءات والمحل في القرار اإلداري
 فلسطين.الدكتور عمر حمزة التركماني ـ دكتوراه في القانون العام
ملخص البحث
 باعتباره من،ناقش البحث أهمية القرار اإلداري وما يلعبه من محور أساس في حياة األفراد والموظفين
 وقد استهلينا حديثنا عن،التصرفات التي تنفرد بها اإلدارة لتلبية حاجات الصالح العام والحكم الرشيد
 وعيب، ثم ركزنا الحديث عن عيب الشكل واإلجراءات،ماهية القرار اإلداري وعالقته بمبدأ المشروعية
المحل باعتبارهما من العيوب التي تقع فيهما اإلدارة عند إصدار القرار اإلداري؛ فتنال من صحته وتجعله
 واستعرضنا أهم صور تلك العيوب وموقف الفقه منهما،عرضة للبطالن أمام القضاء اإلداري المختص
،مع ضرب أمثلة قضائية عليهما من واقع ما فصلت به محكمة العدل العليا الفلسطينية ونظيرتها المصرية
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 وخلصنا إلى العديد من التوصيات يقبع في مقدمتها،وبينا موقف الفقه من جواز تصحيح تلك العيوب
 و ضرورة إنشاء محكمة إدارية متخصصة "مجلس الدولة،اإلسراع في إصدار قانون مجلس الدولة
الفلسطيني" يكون من صميم اختصاصه نظر دعاوى اإللغاء والتعويض الناجمة عن األضرار من جراء
.القرار اإلداري المعيب
.) المحكمة، المحل، الشكل، عيب، إداري، (قرار:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The study discussed the importance of the administrative decision and the play
of the main basis in the lives of individuals and employees , as consideration of
the behaviors that are unique to the administration to satisfy public interest and
the needs of good governance, We started our conversation about what the administrative decision and its relationship with the principle of legality, then we
focused talk about the defective form and procedures, and defect object as defects that fall by the Governing when issuing the administrative decision; will
achieve much its veracity and make it subject to invalidity before the administrative court specialist ,We reviewed the most important forms of those defects
and the situation of Fiqh of by giving judicial examples about them from the
reality of what separated by the Palestinian High Court of Justice and the Egyptian counterpart, and we approved Fiqh situation from acceptable correctness of
those defects, and we have concluded many of the recommendations has been

of its introduction quickly of the promulgation the law of the State Council, and
the need to establish specialized administrative court of the "Palestinian State
Council" be heart of its competence a view of cancellation claims ,and compensation arising of damages as a result of the administrative decision defective.
مقدمة البحث
تعتبر الق اررات اإلدارية من التصرفات القانونية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها

القانوني واالقتصادي واالجتماعي وكل ما يتعلق بالحاجات العامة ،والقرار اإلداري باعتباره تعبي اًر عن
إرادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية اإلدارية ،ألن مفهوم القيادة اإلدارية الحديثة ال يعدو
عن كونه صالحية اتخاذ الق اررات المؤثرة والفاعلة ،تبعاً لمدى الصالحيات التي خولها إياها المشرع من
حيث سلطة التقدير أو التقييد ،إذ تعكس الق اررات اإلدارية مدى فعالية اإلدارة وكفاءتها وقدرتها على
تحويل التشريعات وخاصة اإلصالحية منها إلى واقع عملي ذي اثر إيجابي ملموس على حياة الناس

ومستوى رفاهيتهم االجتماعية ،وعلى خالف ذلك فإن الق اررات المنبثقة عن اإلدارة الضعيفة تؤثر سلباً
على حياة الناس ،وكم من التشريعات اإلصالحية العظيمة أفرغت من محتواها اإلنساني االجتماعي

بسبب ضعف اإلدارة أو فسادها.

ولذلك ال بد من إخضاع القرار اإلداري لمبدأ المشروعية ،وهذا يعني أنه يجب أن تتم جميع

تصرفات السلطات العامة في إطار القواعد القانونية واال كان التصرف معيبا وباطال.

واألصل أن تتمتع الق اررات اإلدارية بقرينة المشروعية ،إال أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس،

إذ بإمكان صاحب المصلحة الطعن بالقرار اإلداري ،ويستطيع إقامة الدليل على أنه مشوب بعيب من

عيوب عدم المشروعية.

والق اررات اإلدارية من حيث خضوعها لمبدأ المشروعية تنقسم إلى نوعين؛ ق اررات فردية وهي الق اررات التي

تتعلق بفرد أو مجموعة من األفراد محددين بذاتهم ،وق اررات تنظيمية وهي التي تصدر عن السلطة التنفيذية
وتتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تخاطب األفراد بصفاتهم ال بذواتهم ،وكال النوعين يمكن أن تصدر

معيبة فتكون محالً للطعن أمام القضاء اإلداري.

ولما كانت عناصر القرار اإلداري هي االختصاص والشكل والسبب والمحل والغرض أو الغاية،

فإن أشكال عدم المشروعية التي تعيب القرار اإلداري تتمثل في عدم مشروعية الجهة التي تصدر القرار،

وعدم مشروعية الشكل واإلجراءات ،وعدم مشروعية المحل ،وعدم مشروعية الغرض من إصدار القرار،
غير أننا هنا سنقتصر الحديث عن عيب عدم مشروعية الشكل واإلجراءات ،وعن عيب عدم مشروعية

المحل.
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أوالا :أهمية البحث
نظ اًر ألن الق اررات اإلدارية تحتل مكاناً بار اًز وهاماً في القانون اإلداري الرتكازها على فكرة
تصرف اإلدارة العامة بإرادتها المنفردة ،من خالل إصدارها لألوامر القابلة للتنفيذ المباشر دون مشاركة
األفراد أو تدخلهم ،وبالنظر لما تعالجه تلك الق اررات من أمور تهم األفراد وتمس الكثير من حقوقهم،
خصوصاً ما تعلق منها بتعيين الموظفين وتسيير أحوالهم الوظيفية ،ونزع ملكية المواطنين الخاصة
واالستيالء عليها للمنفعة العامة ،وما تعلق منها بممارسة اإلدارة ألعمال الضبط اإلداري بشكل عام ،فإنه
يتعين أن تكون تلك الق اررات قد صدرت وفقاً للقانون واال كانت معيب ًة وواجبة اإللغاء.
لذلك فقد آثرنا الحديث في هذه الدراسة عن العيب الذي يصيب القرار اإلداري من حيث الشكل
واإلجراءات ،ومن حيث المحل؛ مساهمة منا في زيادة التوعية القانونية للعاملين في مجال القانون واإلدارة
لتجنب الوقوع في األخطاء التي يمكن أن تبطل ق ارراتهم اإلدارية ،ولزيادة ثقافة الفئة المخاطبة فيها وتنمية
إدراكهم نحو ماهية تلك العيوب لمجابهتها عبر اإلجراءات القانونية السليمة ،على اعتبار أن ذلك حق
أصيل كفله لهم القانون.
ثاني ا :أهداف البحث :نسعى من خالل هذا البحث تحقيق األهداف التالية:

 -6التعرف على ماهية الق اررات اإلدارية ،وأهمية موافقتها لمبدأ المشروعية.

 -2المساهمة في وضع رؤية شمولية ألهم عيوب الشكل والمحل التي تقع بها السلطات اإلدارية لتجنب
الوقوع فيها واستدراك ما قد ينال من ق ارراتهم اإلدارية عند إصدارها.

 -3استعراض أهم صور عيوب الشكل والمحل التي تصيب الق اررات اإلدارية ،وضرب أمثلة عليها لتكون
نبراساً لألفراد والموظفين لرفع الجور الواقع عليهم.

 -7التعرف على مدى مالءمة التشريعات النافذة وقدرتها على التصدي لعيوب الشكل والمحل التي
تصيب القرار اإلداري.

 -5استعراض أهم االجتهادات الفقهية والقضائية المقارنة التي تصدت لعيوب الشكل والمحل في القرار
اإلداري.
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ثالث ا :منهج البحث

سنعتمد في هذه الدراسة على استخدام األسلوب االستقرائي والتحليلي للنصوص التشريعية،

واالجتهادات الفقهية والقضائية الفلسطينية التي تناولت ماهية القرار اإلداري ،والعيوب التي تصيبه في
شكله ومحله ،مع االستعانة باآلراء الفقهية واالجتهادات القضائية المقارنة في بعض األحوال تبعاً لما
تقتضيه الضرورة.

رابع ا :خطة البحث

قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي خصصناه للحديث عن ماهية القرار

اإلداري وعالقته بمبدأ المشروعية ،وفي المبحث األول سنستعرض عيب الشكل واإلجراءات التي تصيب
القرار اإلداري وأهم صوره ،وعما إذا كان باإلمكان تصحيحه ،أما المبحث الثاني فسنبين عيب محل القرار

اإلداري وصوره ،مع ضرب األمثلة عليه وذلك على النحو التالي:
المبحث التمهيدي

ماهية القرار اإلداري
تصنف األعمال الصادرة عن اإلدارة إلى أشكال مختلفة ،يأتي في مقدمتها الق اررات اإلدارية وهي

تختلف عن غيرها من األعمال كالعقود اإلدارية وخالفها (.)1

لذا يتوجب علينا قبل الخوض في عيوب القرار اإلداري أن نبين مفهوم القرار اإلداري ،وطبيعته،

والعناصر التي يجب أن يتكون منها ،وضرورة توافقه مع مبدأ المشروعية وذلك من خالل مطلبين على
النحو التالي:

المطلب األول

تعريف القرار اإلداري
لم يضع المشرع الفلسطيني في تشريعاته تعريفاً للقرار اإلداري ،وتصدى الفقه والقضاء لتلك المهمة فأوردوا

العديد من التعريفات نذكر منها ما ذهب إليه البعض بأنه (إفصاح عن إرادة ملزمة بقصد إحداث أثر

قانوني وذلك إما بإصدار قاعدة تنشئ أو تعدل أو تلغي حالة قانونية أو موضوعية ،حيث يكون العمل
الئحة إما بإنشاء حالة فردية أو تعديلها أو إلغائها لمصلحة فرد أو أفراد معينين أو ضدهم في حالة القرار

) )1د .محمود محمد حافظ ،القرار اإلداري ،دار النهضة العربية للنشر ،ص.2 -2
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اإلداري الفردي)( ،)1وهناك من عرفه بأنه (عمل قانوني نهائي يصدر من جانب اإلدارة كسلطة إدارية

آثار قانونية معينة)(.)2
وطنية بإرادتها المنفردة وتترتب عليه ٌ
ومن الفقه الفلسطيني من عرفه بأنه (تعبير قانوني يصدر بإرادة منفردة عن الجهة اإلدارية

الوطنية بقصد إحداث آثار قانونية معينة) (.)3
ومنهم من يرى بأنه (عمل قانوني نهائي صادر من جهة إدارية وطنية تعبر عنه بإرادتها المنفردة
بقصد إحداث ٍ
أثار قانونية معينة) ( ،)4ويقارب ذلك تعريفاً آخر قرر بأن القرار اإلداري هو (عمل قانوني
نهائي صادر بإرادة منفردة من سلطة إدارية وطنية يحدث بذاته آثار قانونية معينة) (.)5
أما محكمة العدل العليا الفلسطينية ،فقد أكدت من خالل أحد أحكامها بأن القرار اإلداري هو
(إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من صالحية بمقتضى القوانين واألنظمة بقصد إحداث أو
تغيير مركز قانوني) (.)6
من التعريفات السابقة يتضح وجود العديد من الخصائص التي تميز القرار اإلداري عن غيره من
أعمال اإلدارة األخرى يمكننا حصرها في:
 .2أن يكون القرار اإلداري صاد اًر من سلطة وطنية ،سواء كانت داخل حدود الدولة أو خارجها ( ،)7وهو
شرط جوهري يتفق مع مفهوم السيادة في الدولة ،ذلك أن الدولة تستمد سيادتها بما لها من سلطان
عند ممارسة سلطات ها على األفراد وعلى الهيئات العامة فيها ،والتي ال يجوز أن تشاركها فيها أي

) )1د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري " قضاء اإللغاء " ،دار الفكر العربي للنشر ،سنة 2332م ،ص22
) )2د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،القضاء اإلداري ،منشأة المعارف للنشر ،سنة 2332م ،ص.222
) )3د .شريف أحمد بعلوشة ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،سنة 1022م ،ص.232
) )4د .عبد الناصر أبو سمهدانة ،موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ،دار النهضة العربية للنشر ،القاهرة ،الكتاب الثاني ،سنة 1022م ،ص.22
) )5د .هاني عبد الرحمن غانم ،الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فلسطين ،مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع ،الطبعة األولى،
سنة 1022م ،ص.127
) )6محكمة العدل العليا الفلسطينية ،رام هللا ،دعوى رقم 1022/222م ،جلسة 1022/20/12م ،غير منشور.
) )7د .أنور حمدان الشاعر ،الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،سنة 1022م ،ص.122
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جهة أخرى ،ويجب أن تكون هذه السلطة مركزية كرئيس الدولة ،أو رئيس مجلس الوزراء ،أو الوزراء
أنفسهم (.)1
 .1القرار اإلداري عمل قانوني نهائي ،صادر عن اإلدارة بإرادتها المنفردة ،وبالتالي يخرج من نطاقها
ما تقوم به اإلدارة من أعمال إرادية مادية كاألعمال الفنية ،واألعمال التي تقوم بها اإلدارة تنفيذاً
ألوامر إدارية كالقبض على األفراد ( ،)2كذلك يخرج من مفهومها ما يعتبر من قبيل األعمال
التحضيرية ،أو اإلجراءات التنفيذية ،إذ درج العمل أمام القضاء الفلسطيني والمصري على اشتراط
نهائية الق اررات اإلدارية حتى يكون قابالً لإللغاء (.)3
 .2يجب أن يرتب القرار اإلداري آثا اًر قانونية معينة سواء بإنشاء مراكز قانونية ،أو تعديلها ،أو إلغائها،
وهذا أمر أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية حينما قررت بأنه (وحيث أننا نجد أن ما جاء
بهذا الكتاب ليس ق ار اًر إدارياً قابالً للطعن به أمام محكمة العدل العليا ،حيث ال يعدو كونه إخبا اًر أو
إعالماً ليس له مقومات وخصائص القرار اإلداري ،حيث لم يحدث أي أثر قانوني ولم يؤثر في
مركز المستدعي ،وبالتالي فهو غير قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا .)4( )...
وبتعليقنا على التعريفات السابقة ،يتضح لنا بأنه رغم استحواذها على الخصائص العامة للقرار
اإلداري المستقر عليها فقهاً ،إال أنها أغفلت تضمين القرار السلبي من بين أنواع الق اررات اإلدارية التي

) )1د .أنور احمد رسالن ،مرجع سابق  ،ص ،221د .هاني عبد الرحمن غانم ،مرجع سابق ،ص.122
) )2د .عبد الناصر أبو سمهدانة ،المرجع السابق ،ص.27-22
) )3د .أنور حمدان الشاعر ،مرجع سابق ،ص.122
كذلك راجع حكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية ،رام هللا ،الدعوى رقم 2333/27م ،جلسة 2333/3/12م ،غير منشور،
حيث أكدت فيه بأن (الق اررات التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا هي الق اررات اإلدارية وليس اإلجراءات اإلدارية التي ال تعد
من قبيل الق اررات اإلدارية النهائية التي تقبل الطعن باإللغاء).
كلك راجع الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية العليا المصرية بتاريخ  ،2371/2/11السنة  ،27صفحة  222حيث جاء فيه (كون
القرار نهائي أو غير نهائي في أمر معين من األمور إنما مرده إلى أحكام القانون في هذا الشأن) مشار إليه ،د .أنور أحمد رسالن،
مرجع سابق ،ص.223
) )4د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.213
راجع كذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية ،رام هللا ،الدعوى رقم  33لسنة 1003م ،جلسة 1003/3/3م ،غير منشور.
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تخضع لرقابة القضاء اإلداري ،فكما هو معروف أن القرار اإلداري قد يكون إيجابياً من خالل التعبير
الصريح لجهة اإلدارة ،وقد يكون سلبياً يستفاد من سكوت اإلدارة عن إجراء تصرف هي ملزمة به قانوناً،
وهذا األمر أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية في حكم لها قررت فيه بأنه (لغايات قبول دعواه
شكالً نجد أنه قد استقر الفقه والقضاء على أن تفصح اإلدارة عن إرادتها المنفردة صراحة أو ضمناً،
فيطلق على الق اررات التي تعبر اإلدارة عن إرادتها صراحة بالق اررات الصريحة أو اإليجابية ويطلق على
الطائفة الثانية تسمية الق اررات الضمنية ،ويحدد المشرع في أغلب األحيان مهلة زمنية معينة لصاحب
االختصاص الوظيفي التخاذ قرار إداري معين بحيث يعد مضي هذه المهلة الزمنية دون القيام باإلجراء
ق ار اًر إدارياً ضمنياً ،فالقرار الرسمي السلبي هو القرار الضمني الذي يستفاد من سكوت اإلدارة عن إجراء
تصرف هي ملزمة به قانوناً)(.)1
ولذلك نرى أن التعريف األكثر شموالً هو الذي يتضمن إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة إفصاحاً
إيجابياً أو سلبياً بإرادتها المنفردة بقصد إحداث تغيير في المركز القانوني.
المطلب الثاني
القرار اإلداري ومبدأ المشروعية
المشروعية هي صفة كل ما هو مطابق للقانون ،وهو يختلف عن مفهوم الشرعية ،إذ أن المصطلح

ا ألخير أعم وأشمل ألنه يرتبط بالعقيدة والفلسفة التي يتبناها المجتمع والتي تحكم روح النظام السائد فيه

( ،)2ومبدأ مشروعية العمل اإلداري يعني سيادة حكم القانون في الق اررات التي تصدرها اإلدارة العامة (،)3
إذ أن قواعد القانون تهدف إلى معالجة مراكز تنظيم عامة ،فالمصلحة العامة فيها تعلو على المصلحة

الخاصة.

والسلطة اإلدارية في الدول المعاصرة تقوم بأنشطة متعددة ومتنوعة في مجال تطوير المجتمع

ورفاهيته ،ويتجسد ذلك في تعدد وتنوع طبيعة وأهداف المرافق العامة التي تهدف إلى إشباع الحاجات

العامة للمجتمع من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى (.)4

) )1محكمة العدل العليا الفلسطينية ،رام هللا ،الدعوى رقم  12لسنة1022م ،جلسة 1022/2/17م ،غير منشور.
) )2د .عدنان عمرو ،القضاء اإلداري " مبدأ المشروعية " ،منشأة المعارف باإلسكندرية للنشر ،سنة 1002م ،ص3
) )3د .عمر محمد الشوبكي ،القضاء اإلداري ،دراسة مقارنة ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،سنة 2332م ،ص.27
) )4د .مصطفى أبو زيد فهمي ،القضاء اإلداري ومجلس الدولة ،دار المطبوعات الجامعية للنشر ،الجزء األول ،ص.237
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وتمارس السلطة اإلدارية أنشطتها المذكورة بواسطة ما تملكه من وسائل تؤهلها لذلك ،تتمثل في
األعمال القانونية التي تصدرها إلدارة هذه األنشطة ،وهي الق اررات اإلدارية والعقود اإلدارية وغيرها من
االمتيازات األخرى ،مما يتعين عليها عند ممارستها لألنشطة المذكورة أن تلتزم بمبدأ المشروعية واحترامها
ضرر للغير ،جاز لألخير
لسيادة القانون ،فإذا ما خالفت ذلك وخرجت عن القانون وترتب من جراء فعلها
ٌ

ال عن حقه بالمطالبة بتعويضه عن األضرار التي أصابته بسببه (.)1
أن يطلب إلغاء القرار ووقف تنفيذه ،فض ً
كل ذلك استلزم وجود رقابة قضائية على اإلدارة للتأكد من صحة ق ارراتها وموافقتها للقانون،
وللبحث فيما إذا كان القرار اإلداري قد صدر وفقاً للشكل واإلجراءات الالزمة إلصداره من عدمه ،وعن
األثر القانوني الذي يسعى إلى تحقيقه ومدى مالءمته مع اعتبارات الصالح العام( ،)2علماً بأنه ينبغي
على اإلدارة دائماً أن تضع نصب أعينها تحقيق المصلحة العامة ،فإذا ما خالفت اإلدارة هذه المعطيات،
يصبح من حق صاحب المصلحة التمسك بإلغاء القرار الصادر عنها من خالل دعوى اإللغاء ،فرقابة
اإللغاء هي األداة الالزمة إلعالء كلمة القانون واخضاع اإلدارة ألحكامه وال يجوز إخضاعها بأي حال
من األحوال لحصانة معينة(.)3
فدعوى اإللغاء إذن هي دعوى قضائية عينية ،ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفاً
للقانون ،تقوم على مخاصمة القرار اإلداري غير المشروع ،ويتولى القضاء فيها بحث مشروعية هذا القرار
بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي ،وتقتصر سلطة القاضي في دعوى اإللغاء على الحكم
بإلغاء القرار اإلداري غير المشروع (.)4
وتجدر اإلشارة هنا :إلى أن إلغاء القرار اإلداري يمكن أن يولد حقوقاً لرافع الدعوى ،إال أن
صالحية المحكمة اإلدارية تنحصر بفحص مدى مشروعية القرار اإلداري من عدمه ،فإذا ما ثبت أن

) )1د .محمود محمد حافظ ،القضاء اإلداري في القانون المصري والمقارن ،دار النهضة العربية للنشر ،سنة 2332م ،ص.12
) )2د .عمر محمد الشوبكي ،مرجع سابق ،ص.71
) )3وفي هذا السياق نصت الفقرة ( )1من المادة ( )20من القانون األساسي المعدل لسنة 1002م على (يحظر النص في القوانين
على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء).
) )4د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.222
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القرار اإلداري غير مشروع لمخالفته للقانون قضت المحكمة بإلغائه ،أما إذا رأت أن القرار مشروع قضت
برد الدعوى وليس لها في هذه الحالة أن تصدر ق ار اًر جديداً ،أو أن تعدله (.)1
ومن هنا تبرز أهمية وجود قضاء إداري مستقل تكون مهمته تقدير مدى مالءمة الق اررات اإلدارية
للقانون ،وهذا هو جوهر مبدأ المشروعية الذي يسود األنظمة القانونية المعاصرة ،إذ يمثل الضمانة الجدية
والحاسمة لألفراد في مواجهة السلطة العامة ،وهو الذي سيحقق كفالة مبدأ سيادة القانون وتأكيد مبدأ
المساواة في الحقوق واألعباء العامة.
ونضيف على ما سبق بأنه ال يكفي النص في التشريعات على حقوق األفراد وحرياتهم ،وانما

يجب على كل صاحب حق أن يطالب بحقه المنتهك ،ويجب أن تتوفر رقابة فعالة على أعمال الجهات
اإلدارية ترتب البطالن على األعمال غير المشروعة ،وعلى المدعي أن يثبت أن اإلدارة لم تصدر قرار

التعيين المطعون فيه وفقاً للشكل واإلجراءات المنصوص عليها في القانون ،أو أنه لم يحقق أث اًر قانونياً
أثر كبير في إفساد العملية اإلدارية في الدول النامية ،إذا لم
معيناً للمصلحة العامة ،ولهذه االعتبارات ٌ
تحترم اإلدارة القانون عند إصدار ق ارراتها اإلدارية ،فيقع ق اررها مشوباً بالعيب ويصبح واجب اإللغاء.
المبحث األول

عدم مشروعية الشكل واإلجراءات

القرار اإلداري هو من أخطر وسائل اإلدارة في أداء دورها نظ اًر لتعلقه بإنشاء أو تعديل أو إلغاء

مراكز قانونية لألفراد ،ولهذا كان يتوجب إحاطة تلك الق اررات بمجموعة من الضمانات التي يكفل صدورها

وفقاً لإلجراءات الشكلية ووفقاً للقانون ،بحيث إذا خرجت اإلدارة عن تلك الضوابط ،كان قرارها غير

مشروع مما يتحتم معه بطالنه.

لذلك سنتحدث في هذا المبحث عن عيب الشكل واإلجراءات الذي يصيب القرار اإلداري من

حيث ماهيته ،وصوره ،وأشكاله ،ومدى جواز تصحيحه من خالل مطلبين على النحو التالي:

) )1د .عمر محمد الشوبكي ،مرجع سابق ،ص.231
راجع كذلك حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية ،رام هللا ،دعوى رقم  22لسنة 1002م ،جلسة 1002/20/2م ،غير منشور ،حيث
قررت فيه بأن (دعوى اإللغاء وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء اإلداريين تهدف إلى مخاصمة قرار إداري معيب بقصد التوصل إلى
إلغائه إعالن ًا لمبدأ المشروعية وحماية لألفراد من عسف اإلدارة ،وهي بذلك دعوى عينية الخصم فيها هو القرار اإلداري الطعين
وبالتالي فإن محكمة القضاء اإلداري تحاكم القرار ال اإلدارة بما يجعل الدعوى متحررة من لدد الخصوم).

177

المطلب األول :ماهية عيب الشكل واإلجراءات :عرف رجال الفقه اإلداري عيب الشكل واإلجراءات بأنه
(إهمال صحة اإلجراءات الشكلية الواجب اتباعها في العمل اإلداري) ( ،)1وعرفه البعض اآلخر بأنه (عدم
احترام القواعد اإلجرائية أو الشكلية المحددة إلصدار الق اررات اإلدارية في القوانين واللوائح سواء كان ذلك
بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياً) (.)2
وهناك من يفرق -وبحق-بين الشكل وبين اإلجراءات ،فالشكل هو الصورة التي يجب أن يفرغ
فيها القرار عند إصداره ،أما اإلجراءات فهي الخطوات التي يوجب المشرع أن تمر بها عملية صنع القرار
قبل أن يصدر فعالً (.)3
وأياً كان األمر فقد أكد المشرع الفلسطيني على ضرورة موافقة القرار اإلداري للشكل واإلجراءات
المحددة في القانون ،حينما نص في المادة ( )22من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )2لسنة
1002م على (يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من األفراد أو الهيئات الواردة
في المادة ((22من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد أو أكثر مما يلي-2 :االختصاص.
-1وجود عيب في الشكل -2.مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها-2 .التعسف
أو االنحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون).
وأناط بمحكمة العدل العليا –مؤقتاً-صالحية نظر الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن إللغاء الق اررات
اإلدارية ( )4؛ إذا كان منبت الطعن فيها يرجع لعدم احترام القواعد الشكلية واإلجرائية المقررة في القوانين

) )1د .محمد العبادي ،قضاء اإللغاء ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دون سنة نشر ،ص.102
) )2د .سليمان الطماوي ،مرجع سابق ،ص.722
) )3د .ماهر جبر نضر ،األصول العامة للقضاء اإلداري " قضاء اإللغاء " دار النهضة العربية للنشر ،سنة 2332م ،ص،222
د .كريم يوسف كشاكش ،عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا األردنية ،مجلة المنارة ،المجلد  ،21العدد  ،2سنة 1002م،
ص ،222-222صفاء محمود السويلميين وآخرين ،عيب الشكل وأثره في القرار اإلداري ،مجلة علوم الشريعة والقانون ،المجلد ،20
ملحق  ،2سنة 1022م ،ص.2022
) )4راجع المادة ( )202من القانون األساسي الفلسطيني رقم 1002م المعدل التي نصت على (تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل
المهام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة(.
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وال لوائح المنظمة إلصدار الق اررات اإلدارية ،على اعتبار تلك القواعد من الضوابط التي ال بد للقرار
اإلداري من المرور بها ،من حيث إجراءات وشكل صدوره (.)1
وقضاء أن القرار اإلداري ال يخضع ألشكال خاصة إال إذا نص
واألصل العام المتفق عليه فقهاً
ً

القانون على خالف ذلك ،فهو قد يكون إيجابياً وصريحاً ،كما قد يكون سلبياً أو باالمتناع ،واذا كان
صريحاً فهو قد يصدر شفاهة أو كتابة ،وقد يكون مسبباً أو غير مسبب ،فالقرار اإلداري كعمل قانوني
يصدر عن جهة اإلدارة بإرادتها المنفردة ،فمتى تحققت له هذه األركان؛ اكتسب وصف القرار اإلداري
وقيمته وقوته القانونية دون أن يخضع في إصداره لشكل خاص (.)2
وهذا األمر أكدت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينية حينما قضت (بأن القرار اإلداري ال يلزم أن يكون
مسبباً إال إذا اشترط القانون ذلك) (.)3
وكذلك فقد قضت محكمة القضاء اإلداري المصرية بأنه (ال يشترط في القرار اإلداري أن يصدر
في صيغة معينة ،أو بشكل معين ،بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت جهة اإلدارة أثناء
قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني) (.)4
ولكن هذا األصل يرد عليه استثناء يتمثل بوجوب خضوع القرار اإلداري لشكليات معينة وذلك
ناء على نص في التشريع أو وفقاً للمبادئ القانونية العامة ،وهذه الشكليات تتمثل في ضرورة اتباع
ب ً
اإلدارة إلجراءات معينة قبل إصدارها للقرار ،وكذلك وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون.
) )1محكمة العدل العليا الفلسطينية ،غزة ،الطلب رقم  ،71/21مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا للقاضي وليد حلمي
الحايك ،الجزء الثاني ،ص ،221حيث جاء فيها (أن مناط اختصاص محكمة العدل العليا هو الق اررات اإلدارية الصادرة من مختلف
الجهات اإلدارية ،إذ إنها محكمة من ال محكمة له ،ولمحكمة العدل العليا تعديل أو إلغاء الق اررات اإلدارية إذا كانت مشوبة بأحد
األخطاء التالية  :الخطأ في الشكل ،الخطأ في القانون ،الخطأ في االختصاص ،التعسف في استعمال السلطة).
) )2د .محمد رفعت عبد الوهاب ،د حسين عثمان ،القضاء اإلداري ،غير معرف دار النشر ،سنة 2337م ،ص ،220د .محمود
محمد حافظ ،القضاء اإلداري في القانون المصري والمقارن ،مرجع سابق ،ص.727
) )3محكمة العدل العليا الفلسطينية ،غزة ،الطلب رقم  ،22/7مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا للقاضي وليد حلمي
الحايك ،الجزء الرابع عشر ،ص.23
) )4محكمة القضاء اإلداري المصري ،حكم صادر بتاريخ  ،2323/21/7مشار إليه د .محمد رفعت عبد الوهاب ،د .حسين عثمان،
مرجع سابق ،ص.222
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نخلص مما سبق :أن عيب الشكل واإلجراءات يحدث عند مخالفة اإلدارة للقواعد واإلجراءات
الشكلية التي فرضها القانون على اإلدارة بمناسبة إصدار ق ارراتها ،ويستوي في ذلك أن تكون هذه المخالفة
كاملة أو جزئية (.)1
المطلب الثاني
صور مخالفة الشكل واإلجراءات
استقر الفقه والقضاء على التمييز بين نوعين من مخالفة اإلدارة لقواعد الشكل واإلجراءات القانونية
ال واجبة االتباع ،النوع األول هو مخالفة اإلدارة لألشكال الجوهرية ،والثاني مخالفة اإلدارة لألشكال غير
الجوهرية.
ولقد لخص العميد (فيديل) معيار التمييز بين األشكال الجوهرية ،واألشكال غير الجوهرية لدى
مجلس الدولة الفرنسي ،واعتبر األشكال واإلجراءات الواجبة االتباع عند إصدار القرار اإلداري من األشكال
الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطالن إذا كانت مقررة لمصلحة األفراد ،أما إذا كان الشكل واإلجراء
مقر ًار لمصلحة اإلدارة فقد اعتبره من اإلجراءات التي ال تؤثر على صحة القرار وبالتالي يجوز تصحيحها (.)2
في حين رأى البعض اآلخر أن معيار التمييز بين الشكل الجوهري والشكل غير الجوهري هو
مسألة تقديرية تقرر على ضوء النصوص القانونية ورأي المحكمة ،وبمعنى آخر يجب العتبار الشكل
جوهرياً أن ينص عليه القانون صراحة ،وأن يرتب البطالن على مخالفته ،فإذا لم يتعرض القانون لهذا
حاسم على مسلك اإلدارة ،أما إذا لم يكن له هذا األثر فإن اإلجراء
أثر
اإلجراء كان جوهرياً إذا كان له ٌ
ٌ
يعتبر ثانوياً ال يؤثر في مشروعية القرار اإلداري (.)3
أما المحكمة اإلدارية العليا المصرية فقد قضت بالخصوص ( أن قواعد الشكل في إصدار القرار
اإلداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوساً ال مندوحة من اتباعها تحت جزاء البطالن الحتمي،
وانما هي إجراءات سداها المصلحة العامة ،ومصلحة األفراد على السواء ،يفرق فيها بين الشكليات
الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويقدح إغفالها في سالمة القرار وصحته وغيرها من الشكليات

) )1د .عمر محمد الشوبكي ،مرجع سابق ص.133
) )2د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.202
) )3د .مصطفى أبو زيد فهمي ،مرجع سابق ،ص.232
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الثانوية ،وعليه ال يبطل القرار اإلداري لعيب شكلي إال إذا نص القانون على البطالن لدى إغفال اإلجراء،
أو كان اإلجراء جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها ،ومن ثم
بطالن القرار بحسب مقصود الشارع منه ،أما إذا كان اإلغفال متداركاً من سبيل آخر دون مساس
بمضمون القرار اإلداري وسالمته موضوعياً وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكامنة
فيه فان اإلجراء الذي جرى إغفاله ال يستوي إجراء جوهرياً يستتبع إبطاله )(.)1
ونحن نرى أن المعيار الذي وضعه القضاء في هذا المجال لم يكن قاطعاً ،بل كان مرناً يأخذ
في عين االعتبار الهدف من تقرير الشكليات واإلجراءات في ظل ظروف ومالبسات كل حالة على حدة،
ولتوضيح صور ومخالفات الشكل واإلجراءات أكثر تفصيالً رأينا أن نقسم هذا المطلب لفرعين نتناول في
األول منه األشكال التي تؤثر على صحة القرار اإلداري ،وفي الفرع الثاني األشكال التي ال تؤثر على
صحته وذلك على النحو التالي:
الفرع األول
األشكال التي تؤثر على مشروعية القرار اإلداري
تباينت اآلراء الفقهية حول تحديد الشكليات واإلجراءات التي تؤثر على صحة القرار اإلداري وتجعله
عرضة لإللغاء ،ال سيما أنها غير محددة على سبيل الحصر ،وفي هذا الفرع سنتعرض لطائفتين من
هذه الشكليات؛ الطائفة األولى هي طائفة اإلجراءات الشكلية السابقة على اتخاذ القرار اإلداري ،والطائفة
الثانية هي الشكل الخارجي للقرار اإلداري وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أوالا :إجراءات سابقة على اتخاذ القرار اإلداري
يشترط القانون في بعض الحاالت إجراءات يتعين على جهة اإلدارة مراعاتها قبل إصدار القرار اإلداري،
فإذا خالفتها ولم ترعها شاب قرارها البطالن ،ومن هذه اإلجراءات أن يصدر اقتراح باتخاذ القرار من جهة
معينة ،وأخذ رأي جهة معينة قبل إصداره (.)2

) )1المحكمة اإلدارية العليا المصرية ،في الدعوى رقم  272لسنة  23قضائية ،جلسة  ، ،2373/2/21مشار إليه د .أنور أحمد
رسالن ،مرجع سابق ،ص.212
) )2د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.202
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 .2اشتراط صدور االقتراح باتخاذ القرار من جهة معينة :إذا اشترط القانون صدور اقتراح باتخاذ القرار
اإلداري ،فال بد أن تكون اإلدارة مقيدة في هذه الحالة بوجوب تعبير تلك الجهة التي حددها القانون عن
ذلك االقتراح ،إذ ال تملك اإلدارة إصدار القرار اإلداري دون وجوده ،فإذا خالفت اإلدارة هذا الشرط وبادرت
نحو إصدار القرار اإلداري قبل أن تستوفي هذا الشرط ،فيكون قرارها معيباً في شكله ويتوجب إلغاؤه (.)1
ولعل خير مثال على ذلك ما جاء بقانون السلطة القضائية بشأن تعيين مكان عمل أعضاء
النيابة العامة ،ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها ،حيث أوجب القانون أن يكون بقرار من وزير
العدل بناء على اقتراح من النائب العام ،فإذا لم يكن القرار اإلداري الذي سيصدره وزير العدل مسبوقاً
باقتراح من النائب العام جعل ذلك القرار باطالً وواجب اإللغاء (.)2
 .1اشتراط أخذ رأي جهة معينة قبل إصدار القرار :يفرض المشرع في بعض األحيان على جهة اإلدارة
أخذ رأي جهة معينة قبل إصدار القرار اإلداري سواء كان لهذا الرأي صيغة إلزامية أم كان على سبيل
االستئناس ،فإنه يتوجب على اإلدارة احترام األشكال واإلجراءات التي تطلبها القانون قبل إصدار القرار
اإلداري وفقاً للتسلسل الذي حدده لها ،واال اعتبر قرارها معيباً جدي اًر باإللغاء ،وهذه الصورة تتجسد حينما
ينص القانون على وجوب تنسيب جهة معينة قبل إصدار القرار اإلداري.
وخير مثال على ذلك ما جاء في قانون السلطة القضائية حينما أوجب على رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية قبل إصدار ق ارره إلشغال المناصب القضائية أن يكون ذلك بتنسيب من مجلس القضاء األعلى (،)3
وكذلك حينما أوجب المشرع على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قبل إصداره قرار تعيين النائب العام
أن يأخذ رأي وتنسيب مجلس القضاء األعلى ( ،)4وكذا ما جاء بقانون الخدمة المدنية حينما جعل إشغال
) )1المرجع السابق.
) )2راجع الفقرة األولى من المادة ( )22من قانون السلطة القضائية رقم (  )2لسنة  1001والتي نصت على ( يكون تعيين مكان
عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام ويكون
نقلهم داخل دائرة المحكمة التي يعملون بها أو ندبهم خارجها بقرار من النائب العام على أال تزيد مدة الندب على ستة أشهر).
) )3راجع الفقرة األولى من المادة ( )23من قانون السلطة القضائية رقم ( )2لسنة  1001والتي نصت على (يكون شغل الوظائف
القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى).
) )4راجع الفقرة الثانية من المادة ( )23من قانون السلطة القضائية رقم ( )2لسنة  1001والتي نصت على  ":يعين النائب العام بقرار من
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته".
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مناصب رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة األولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على
تنسيب من مجلس الوزراء (.)1
ثانيا :شكل القرار اإلداري
تتعدد األشكال التي تطلبها المشرع عند إصدار الق اررات اإلدارية ،فقد يشترط إفراغ القرار بصيغة
معينة ،أو بشكل معين ،وقد يتطلب أحياناً أن يكون القرار مسبباً ،وقد يوجب أن يتم اتخاذ إجراءات
ٍ
بشيء من التفصيل على النحو التالي:
تحضيرية قبل إصدار القرار اإلداري وسوف نتحدث عن ذلك

 .2الشكل الخارجي للقرار اإلداري :ويقصد به الصورة الخارجية التي تحتم القوانين واللوائح أن يفرغ فيها
القرار ،والقاعدة العامة أنه ال يشترط عند إفصاح اإلدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني
أن يصدر قرارها اإلداري في شكل أو صيغة معينة ( ،)2لكنه يرد على ذلك استثناء وهو اشتراط
القانون إفراغ القرار اإلداري في شكل معين حينها يتوجب عليها مراعاة ذلك واال كان قرارها مشوباً
بالعيب وواجب اإللغاء.
فإذا كان األصل صحة القرار اإلداري سواء كان مكتوباً ،أم شفهياً ،صريحاً أم ضمنياً ،إال أن
المشرع اشترط في بعض القوانين أن يتم إفراغ القرار اإلداري في صيغة معينة أو شكل معين ،أو نشره
بالجريدة الرسمية لترتيب أثاره وليكون حجة على الكافة.
ويمكننا أن نضرب مثاالً على ذلك بما نص عليه قانون تنظيم المدن بشأن تشكيل المناطق
التنظيمية ،حيث أوجب على المندوب السامي حين استعمال صالحياته اإلدارية بشأن تشكيل هذه المناطق
أن يصدر أم اًر أو مرسوماً يقضي فيه باعتبار أية منطقة واقعة في اللواء ،منطقة تنظيم مدينة إذا قدمت
إليه لجنة ذلك اللواء طلباً بذلك ،وينشر هذا األمر أو المرسوم في الوقائع الفلسطينية ،واذا كانت تلك
المنطقة تشتمل على منطقة هيئة بلدية أو على قسم من منطقة هيئة بلدية ،وجب عرض ذلك األمر أو
المرسوم أيضاً على دائرة البلدية ،ويعمل بهذا األمر أو المرسوم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ نشره في

) )1راجع المادة ( )22من قانون الخدمة المدنية رقم  2لسنة 2333م إذ نصت على (يعين باقي رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة
بناء على تنسيب من مجلس الوزراء).
من الفئة األولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية ً
) )2د .سليمان الطماوي ،النظرية العامة للق اررات اإلدارية "دراسة مقارنة " ،دار الفكر العربي ،الطبعة السادسة ،سنة 2332م ،ص.122
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الوقائع الفلسطينية إال إذا عين فيه تاريخ آخر للعمل به( ،)1وهذا يعني أنه إذا لم يتم مراعاة اإلجراءات
سالفة البيان في القرار اإلداري الذي سيصدره المندوب السامي اعتبر معيباً وواجب اإللغاء.
 .1تسبيب الق اررات اإلدارية :كما سبق القول بأن القاعدة العامة في القانون اإلداري أن جهة اإلدارة غير
ملزمة بتسبيب ق ارراتها؛ إال حيثما يكون هناك نص قانوني صريح بذلك ،وينبثق عن ذلك القول أن
المحكمة المختصة حينما تنظر دعوى اإللغاء ال تبسط رقابتها على أسباب القرار اإلداري إال بناء
على نص قانوني يبيح لها ذلك (.)2
وهذه حقيقة وضحتها محكمة العدل العليا الفلسطينية في أحد أحكامها بأن (القرار اإلداري ال يلزم
أن يكون مسبباً إال إذا اشترط القانون ذلك) ( ،)3وهو األمر الذي أكدت عليه أيضاً المحكمة اإلدارية العليا
المصرية ،حينما قررت في أحد أحكامها بأن (الجهة اإلدارية ليست ملزمة بذكر أسباب قرارها إن لم
يلزمها القانون بذلك ،وفي هذه الحالة تحمل ق ارراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود أسباب
صحيحة لهذه الق اررات ،وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات ما يدعيه ،هذا بالنسبة لألصل العام في تسبيب
(الق اررات اإلدارية)

((4

.

وبناء على ذلك نخلص بأنه :يتوجب على جهة اإلدارة تسبيب قرارها اإلداري في حالة اشتراط
القانون عليها ذلك ،فإن خالفت ذلك كان قرارها معيباً وواجب اإللغاء.

) )1راجع المادة ( )20من قانون تنظيم المدن رقم ( )13لسنة 2322م ،حيث نصت على ( يجوز للمندوب السامي أن يصدر أم اًر
أو مرسوماً يقضي فيه باعتبار أية منطقة واقعة في اللواء ،منطقة تنظيم مدينة إذا قدمت إليه لجنة ذلك اللواء طلباً بذلك ،وينشر هذا
األمر أو المرسوم في الوقائع الفلسطينية ،واذا كانت تلك المنطقة تشتمل على منطقة هيئة بلدية أو على قسم من منطقة هيئة بلدية
وجب عرض ذلك األمر أو المرسوم أيضاً في دائرة البلدية ،ويعمل بهذا األمر أو المرسوم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ نشره في
الوقائع الفلسطينية إال إذا عين فيه تاريخ آخر للعمل به).
) )2د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق  ،ص .223
) )3محكمة العدل العليا الفلسطينية ،غزة ،الطلب رقم  ،22/7مجموعة مختارة من ق اررات محكمة العدل العليا للقاضي وليد حلمي
الحايك ،الجزء الرابع عشر ،ص.23
) )4د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.203
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غير أنه ال يكفي عند اشتراط القانون تسبيب القرار اإلداري ذكر المواد التي تستند إليها اإلدارة
في اتخاذ قرارها المذكور ،بل يتوجب عليها ذكر األسباب الجلية التي تدلل على عدالة قرارها لتتمكن
المحكمة من بسط رقابتها عليه (.)1
 .2اإلجراءات التمهيدية :قد يفرض القانون في بعض األحوال على جهة اإلدارة قبل إصدار القرار
اإلداري أن يكون مسبوقاً بإجراءات تمهيدية ،فإن قصرت اإلدارة ولم تراعي تلك اإلجراءات كان
قرارها معيباً وواجب اإللغاء.
وتأسيساً على ذلك فإن القضاء اإلداري يبسط رقابته على مدى تقيد اإلدارة بتلك اإلجراءات
ويترتب على إغفالها بطالن القرار (.)2
ويمكننا أن نضرب مثاالً على ذلك ما نص عليه قانون السلطة القضائية الفلسطيني باشتراط أن
يكون التظلم المقدم من أحد أعضاء السلطة القضائية للطعن في تقرير كفايته بعريضة تقدم إلى دائرة
التفتيش القضائي ،وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاء األعلى خالل خمسة أيام من
تاريخ تقديمه لها ،حيث يفصل مجلس القضاء األعلى في التظلم بعد االطالع على األوراق وسماع أقوال
المتظلم ،ويصدر ق ارره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل
بعلم الوصول( ،)3ومن ذلك يستفاد أنه يتوجب على مجلس القضاء األعلى وقبل ممارسة صالحياته
اإلدارية بإصدار ق ارره بشأن هذا التظلم؛ أن يستدعي ذلك العضو ويستمع إلى أقواله ،ومن ثم يصدر ق ارره
بناء على ذلك ،فإن أغفل اتباع اإلجراءات التمهيدية المذكورة كان ق ارره باطالً ومعيباً وواجب اإللغاء.

) )1د .كريم يوسف كشاكش ،مرجع سابق ،ص.233
كذلك راجع محكمة العدل العليا األردنية ،قرار  2،2لسنة 2323م ،منشور في مجلة نقابة المحامين ،العدد  ،2سنة  ،2323ص،2
مشار إليه د .عدنان عمرو ،إبطال الق اررات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،رام هللا،
سنة 1002م ،ص.212
) )2د .عمر محمد الشوبكي ،مرجع سابق ،ص.200
) )3راجع الفقرة الثانية من المادة ( )22من قانون السلطة القضائية رقم ( )2لسنة 1001م حيث نصت على (يفصل مجلس القضاء
األعلى في التظلم بعد االطالع على األوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر ق ارره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف يخطر به
صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول).
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الفرع الثاني
األشكال التي ال تؤثر على مشروعية القرار اإلداري
أسلفنا بأن األصل إذا خالفت اإلدارة قواعد الشكل واإلجراءات الجوهرية التي تطلبها القانون عند إصدار
القرار اإلداري ،فإن تلك الق اررات تكون مشوبة بعيب الشكل ،وينتج عن ذلك قابليتها لإللغاء بواسطة
دعوى اإللغاء التي يرفعها صاحب الشأن أمام المحكمة اإلدارية المختصة ،إال أن هناك حاالت يمكن
للمحكمة أن تتغاضى فيها عن بعض العيوب الشكلية واإلجرائية رغم إغفال اإلدارة لها ،ويمكن حصر
أهم تلك الحاالت في ثالث صور ( ،)1سنعرضها على النحو التالي:
أوالا :الشكل واإلجراء المقرر لمصلحة اإلدارة:
هناك أشكاالً واجراءات قررها المشرع لحماية مصلحة األفراد كضمانة لهم ضد تعسف اإلدارة وهي التي
ذكرناها سابقاً على سبيل الحصر والتي رتب القانون على مخالفتها بطالن القرار اإلداري وجعله قابالً
لإللغاء ،وهناك أشكاالً واجراءات أخرى قررها المشرع لمصلحة اإلدارة هدفها تحسين أداء العمل اإلداري،
كتوقيع الكشف الطبي على من يرشح لتقلد وظيفة عامة ،بحيث إذا لم ترعها جهة اإلدارة عند ممارسة
صالحيتها بإصدار الق اررات اإلدارية لم تنل من صحتها ،وبالتالي يترتب على ذلك نتيجة مبتغاها عدم
جواز تمسك األفراد بطلب إلغائها لمخالفتها لشكل مقرر لمصلحة اإلدارة النتفاء مصلحة األفراد في
ذلك(.)2
ولقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على ذلك في قرٍار له أصدره بمناسبة دعوى كانت منظورًة أمامه ،تتلخص
وقائعها بأن أحد األفراد تطوع في الجيش الفرنسي ،ثم أراد هذا الفرد أن يتخلص من هذا التطوع بادعاء

أن إدارة الجيش الفرنسي لم توقع عليه الفحص الطبي الالزم عندما قررت قبوله ،ولما كان هذا اإلجراء
األخير مقر اًر لمصلحة إدارة الجيش الفرنسي نفسه فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي رفض صحة ادعاء
ذلك الشخص (.)3

) )1د .محمد رفعت عبد الوهاب ،د حسين عثمان ،مرجع سابق ،ص.222
) )2د .محمد العبادي ،مرجع سابق  ،ص.121
) )3حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  ،2323/1/21مشار إليه د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.222
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وفي حك ٍم مشابه لوقائع قضية مختلفة ،قرر القضاء اإلداري المصري بأن (اشتراط القانون عند
قرار نقل الموظف إلى جهة إدارية معينة أن يسبق هذا القرار عرض الموضوع على لجنة شؤون العاملين
بهذه الجهة ،ه و إجراء لم يقصد به مصلحة الموظف المنقول ،بل تقرر لمصلحة اإلدارة ذاتها ،ومن ثم
ليس للموظف أن يتمسك بتخلفه توصالً إللغاء قرار النقل ،فهذا القرار يكون صحيحاً حتى ولو لم يسبقه
هذا العرض على لجنة شؤون الموظفين) (.)1
أي آخر ،عندما قرر بأنه (يجب أن يصدر القرار اإلداري
غير أن القضاء الفلسطيني كان له ر ٌ

وفقاً لإلجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له إذ أن قواعد الشكل واإلجراءات وضعت
لحماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد على السواء) (.)2
ثانيا :استحالة إتمام الشكل واإلجراء بسبب القوة القاهرة
إذا استحال على اإلدارة إتمام الشكل الذي تطلبه القانون في القرار اإلداري ،فإنه يمكن التجاوز عن هذا
مبرر لتغطية عيب الشكل ،وقد يرجع عدم
الشكل بحيث ال يعيب تخلفه القرار المذكور ،فاالستحالة هنا ٌ
تمكن اإلدارة من إتمام الشكل إلى االستحالة المادية الفعلية نتيجة القوة القاهرة مثالً ،أو لفعل شخص
أجنبي غير المخاطب بالقرار ،وقد يرجع إلى استحالة قانونية نتيجة ظروف استثنائية ،ويشترط في
االستحالة المادية حتى تكون مبر اًر للتجاوز عن عيب الشكل؛ أن تكون طويلة األمد بحيث ال يجدي
معها االنتظار ،وبالتالي فإن االستحالة العارضة ال تعفي اإلدارة من التجاوز عن الشكل المطلوب(.)3
ويضرب أحد الفقهاء مثاالً على ذلك بأن (قانون تنظيم الجامعات أوجب أخذ رأي مجلس القسم
عند تشكيل لجنة لفحص اإلنتاج العلمي للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد كدرجة من الدرجات األكاديمية،
وحدث أن احتدم الجدل والخالف بين أعضاء أحد األقسام إلى درجة جعلت أخذ رأي القسم مستحيالً،
وعلى الرغم من ذلك صدر قرار دون أخذ رأي القسم ،فقامت محكمة القضاء اإلداري بإلغائه معتبرة أن
أمر أخذ رأي القسم من اإلجراءات الشكلية الجوهرية ،وبعد عرض الموضوع مرة أخرى على المحكمة

) )1د .محمد رفعت عبد الوهاب ،د حسين عثمان ،مرجع سابق ،ص.223
) )2محكمة العدل العليا الفلسطينية ،رام هللا ،دعوى رقم  3لسنة 2333م ،جلسة 2332/22/12م ،غير منشور.
) )3د .كريم يوسف كشاكش ،مرجع سابق ،ص.202
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اإلدارية العليا قامت األخيرة بإلغاء قرار محكمة القضاء اإلداري ،وقضت بأنه على الرغم من جوهرية
إجراء أخذ رأي القسم المختص ،إال أن ذلك كان مستحيالً في ظل ظروف الخالفات التي عصفت
باالجتماع الذي صدر القرار في ظله ،ومن ثم فإنه ال محل لبطالن القرار اإلداري في هذه الحالة نظ اًر
للضرورة الملجئة لتفادي هذا الوضع الشاذ)(.)1
المطلب الثاني
تصحيح عيب الشكل واإلجراءات
انتهينا سابقاً أن إهمال بعض اإلجراءات الشكلية الجوهرية ينتج عنه بطالن الق اررات اإلدارية ،واألصل
أنه ال يجوز لإلدارة تصحيح القرار اإلداري بأثر رجعي ألن هذا القرار الذي أهمل الشكليات المطلوبة
عند إصداره؛ قرار ولد معيباً ( ،)2إال أنه توجد بعض الحاالت يمكن لإلدارة من تصحيح العيوب الشكلية
التي تخللت القرار اإلداري ،فتحولها من مجال عدم المشروعية إلى المشروعية وتنجو بذلك من اإللغاء،
وسنتحدث عن تلك الحاالت من خالل ثالثة أفرع على النحو التالي:
الفرع األول
االستيفاء الالحق للشكل واإلجراء
اختلف الفقهاء بشأن إمكانية استيفاء اإلجراء الشكلي الذي لم ترعه اإلدارة في قرارها اإلداري ،حيث ذهب
جانب من الفقه إلى عدم جواز قيام اإلدارة بتصحيح الشكل واإلجراء بعد صدور القرار متى اشترط القانون
مراعاة ذلك قبل إصداره؛ تأسيساً على أن في ذلك مخالفة للهدف الذي يسعى المشرع نحو تحقيقه وهو
حماية مصلحة األفراد وتحقيق المصلحة العامة ،ويضاف إلى ذلك أن تصحيح القرار على الوجه السابق
من شأنه تطبيق القرار اإلداري بأثر رجعي وهو ما ال يجوز( ،)3وهو مدعاة أيضاً لإلدارة بعدم التروي

) )1د .أنور رسالن ،مرجع سابق ،ص ،212د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري " قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق ،ص.232
) )2د .ماهر جبر نصر ،مرجع سابق ،ص.223
) )3د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق ،ص ،233د .هاني عبد الرحمن غانم ،مرجع سابق،
ص.223
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واالكتراث قبل إصدار القرار اإلداري ،فضالً عن إمكانية أن تصبح هذه الوسيلة طريقة للتالعب وتضييع
الحقوق(.)1
وبالرغم من رفض هذا االتجاه لفكرة جواز التصحيح الالحق لعيب الشكل في القرار اإلداري ،إال
أنه استثنى ما قد يقع في القرار من أخطاء مادية ،فأجاز في مثل هذه الحالة التصحيح الالحق لها على
اعتبار أن تصحيح مثل تلك األخطاء ال يؤثر على مضمون القرار (.)2
ويذهب رأي من الفقه نحو جواز قيام اإلدارة بتصحيح الخطأ الشكلي الذي شاب قرارها اإلداري
لتجنب ِ
إلغائه (.)3
ونحن نرى :أنه يجب التفرقة بين اإلجراءات الشكلية المقررة لمصلحة اإلدارة ،والتي ال تمس

بالمراكز القانونية لألفراد ،فإن مثل تلك الق اررات وان صدرت دون مراعاة الشكل المطلوب فإنه يجوز
تصحيحه في مرحلة الحقة ،ال سيما وأن تلك اإلجراءات شرعت أصالً لمصلحة اإلدارة ،أما إذا كان
اإلجراء الشكلي الذي تطلبه القانون شرع لمصلحة األفراد الذين يخاطبهم القرار اإلداري ،فإنه ال يجوز
تصحيح الشكل المعيب وذلك لسالمة ما استند إليه الرأي األول من حجج ،إضافة إلى أن من شأن

السماح لإلدارة بتصحيح مثل هذه العيوب أن تجعله مأرباً لها للتحايل على القانون.

الفرع الثاني :الظروف االستثنائية :تتمتع الق اررات اإلدارية الصادرة خارج إطار اإلجراء الشكلي
بالمشروعية؛ إذا كانت هناك ما يبرر ذلك ،فقد تضطر اإلدارة تحت وطأة ظروف معينة إلى إغفال بعض

الشكليات التي لم يتيسر لها استيفاؤها تأث اًر بتلك الظروف( ،)4وبالرغم من ذلك تعتبر ق ارراتها صحيحة
على الرغم مما شابها من قصور شكلي أو إجرائي كان سيؤدي إلى إبطالها لو وقعت منها في ظروف
عادية ،إال أنه حتى تبرر الظروف االستثنائية عدم اتباع اإلدارة للقواعد الشكلية المقررة ،فإنه يتوجب

وجود حالة تمثل خط اًر جسيماً يهدد المصلحة العامة أو يعوقها ،بحيث ال تستطيع اإلدارة دفع هذا الخطر

باتباع تلك القواعد ،األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعريض المصلحة العامة للخطر ،كما يجب أن تكون
اإلجراءات المتخذة من جانب اإلدارة هدفها حماية المصلحة العامة(.)5

) )1صفاء محمود السويلميين وآخرين ،مرجع سابق ،ص.2023
) )2د .عمر محمد الشوبكي ،مرجع سابق ،ص.212
) )3د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.203
) )4د .رمضان محمد بطيخ ،الرقابة على أداء الجهاز اإلداري ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،سنة 2332م ،ص.210
) )5د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.222
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الفرع الثالث
قبول صاحب الشأن
اء أو شكالً جوهرياً قرره
قد يحدث في إحدى مراحل إصدار القرار اإلداري أن تستبعد اإلدارة إجر ً
القانون لمصلحة الفرد ،وبالرغم من ذلك يقبل به صاحب الشأن ويرضى بهذا الخلل .والسؤال الذي يثور
هنا هل يمكن اعتبار قبول صاحب الشأن باإلجراء المتسم بعدم المشروعية من قبيل تصحيح األخطاء

الشكلية؟

يرى بعض الفقه بأن تنازل صاحب الشأن عن الشكل المقرر لمصلحته من شأنه تطهير القرار اإلداري

من العيب الذي أصابه ،شريطة أن يكون الشكل أو اإلجراء المعيب مقر اًر لمصلحته ،وعلمه بأبعاد ونتائج

موافقته عليها (.)1

بينما يذهب البعض – وبحق-بأنه ال تأثير لتنازل صاحب الشأن عن الخلل الذي قرره القانون

لتصويب القرار اإلداري المخالف للشكل أو اإلجراءات المطلوبة ،حيث يظل ق ار اًر باطالً برغم هذا التنازل
( ،)2وهذا أيضاً ما استقر عليه القضاء اإلداري المصري ،حينما قرر بأن (تنازل صاحب الشأن عن
الشكلية ليس من شأنه تغطية عيب الشكل) (.)3

المبحث الثالث

عدم مشروعية محل القرار اإلداري

يعتبر عيب مخالفة القرار اإلداري للقانون من أهم العيوب وأكثرها تطبيقاً على الساحة القضائية،

ذلك أن رقابة القضاء على أعمال اإلدارة فيما يتعلق بعيب الشكل واإلجراءات تعتبر رقابة خارجية بعيدة

عن مضمون القرار وفحواه ،أما رقابته فيما يتعلق بمخالفة القواعد القانونية فإنها رقابة موضوعية تستهدف

محل القرار اإلداري ذاته (.)4

) )1د .هاني عبد الرحمن غانم ،مرجع سابق ،ص.232
) )2د .عمر محمد الشوبكي ،مرجع سابق ،ص.212
) )3د .عدنان عمرو ،إبطال الق اررات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين ،مرجع سابق ،ص ،212وهو يشير إلى أن موقف القضاء
المصري المذكور جاء معدالً لموقف سابق له؛ كان يعتبر من خالله أنه ليس لصاحب الشأن التمسك بمخالفة الشكل بعد رضائه،
محكمة القضاء اإلداري المصري ،الصادر بتاريخ 2323/2/22م ،د .شريف أحمد بعلوشة ،دعوى إلغاء القرار اإلداري ،رسالة
ماجستير ،جامعة األزهر بغزة ،سنة 1020م ،ص.221
) )4د .محمد العبادي ،مرجع سابق ،ص.122
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ومحل القرار اإلداري بهذا المعنى هو األثر القانوني الذي يرتبه ذلك القرار من تغيير أو تعديل

أو إلغاء في المراكز القانونية لألفراد ،وهو بذلك يجب أن يكون ممكناً وجائ اًز وقائماً على سبب قانوني
يبرره ،وتحقق هذه العناصر من عدمه هي التي تخضع لرقابة القضاء (.)1

والمقصود بعيب محل القرار اإلداري ،هو مخالفة كل قاعدة قانونية تفرض احترامها على اإلدارة

تطبيقاً لمبدأ المشروعية سواء كانت هذه القاعدة مكتوبة ،أم غير مكتوبة ،وأياً كانت درجتها التشريعية (.)2

وعيب مخالفة القانون بهذا الطابع يغطي كل أوجه اإللغاء ،غير أنه حتى ال يؤخذ هنا مصطلح

-القانون -بهذا الشكل المطلق ،فإن الفقه اتجه لتناول هذا العيب بمعناه الضيق ،بحيث اعتبر مخالفة

القانون (محل القرار اإلداري) هو كل مخالفة قانونية ال تندرج تحت حالة عدم االختصاص ،أو حالة

العيب في الشكل ،أو حالة االنحراف في استعمال السلطة (.)3

وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن ماهية عيب مخالفة القانون ،وصوره من خالل مطلبين على

النحو التالي:

المطلب األول

ماهية عيب محل القرار اإلداري

سنتناول في هذا المطلب بيان مفهوم محل القرار اإلداري وشروطه من خالل فرعين على النحو التالي:
الفرع األول

مفهوم محل القرار اإلداري

يقصد بمحل القرار اإلداري (موضوعه أو فحواه المتمثل باألثر القانوني العام ،أو الخاص الذي

يحدثه القرار إذا ما كان تنظيمياً ،أو فردياً) (.)4
ويكون القرار تنظيمياً إذا أنشأ مراكز قانونية عامة ومجردة لكل من يخاطب به ،سواء كان

بإنشائه ،أو إحداث إلغاء فيه ،أو تعديله ،ونضرب مثاالً على ذلك بالقرار اإلداري المتعلق بترقية كل
موظف قضى درجته الوظيفية خمس سنوات فأكثر إلى الدرجة الوظيفية األعلى من الدرجة التي يشغلها

أصالً ،حيث ينطبق ذلك القرار على كل موظف تحقق فيه الشرط المطلوب.
) )1د .أنور حمدان الشاعر مرجع سابق ،ص ،112د .شريف احمد بعلوشة ،دعوى إلغاء القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص.223
) )2د .محمد العبادي ،مرجع سابق ،ص.122
) )3د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص ،223د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق،
ص.232
) )4د .عدنان عمرو ،إبطال الق اررات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين ،المرجع السابق ،ص.222
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بينما القرار الفردي هو الذي ينشئ أو يعدل ،أو يلغي مرك اًز قانونياً خاصاً بفرد ،أو مجموعة
محددة من األفراد ،وذلك كما يصدر عن اإلدارة من قرار تأديبي بحق موظف قام بارتكاب مخالفة إدارية
بخفض درجته الوظيفية ،إذ ال ينطبق هذا القرار إال على الموظف الذي صدر بحقه القرار التأديبي،
فمحل القرار إذن هو األثر الذي ينتج عن القرار بصورة مباشرة وفي الحال (.)1
وينبغي على اإلدارة حين ممارسة اختصاصها بإصدار الق اررات التنظيمية أو الفردية أن تباشرها
وفقاً لنص القانون وروح التشريع ،فيعد القرار غير مشروع إذا خالف القاعدة القانونية.
ويندرج أيضاً تحت مفهوم عيب محل القرار اإلداري عدم التزام السلطات اإلدارية الدنيا بالق اررات
الصادرة عن السلطات اإلدارية العليا ،وكذلك إذا لم تحترم مبدأ تدرج القاعدة القانونية وفقاً لهرم التدرج
التشريعي (.)2
الفرع الثاني
شروط محل القرار اإلداري
يشترط لصحة محل القرار اإلداري توافر شرطان أساسيين ،األول أن يكون القرار ممكناً ،والثاني
أن يكون القرار جائ اًز قانوناً.
أوالا :أن يكون محل القرار اإلداري ممكن ا
ويقصد بهذا الشرط أن يكون محل القرار ممكناً من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية (،)3

فإذا استحال المحل من ترتيب أثر قانوني معين سواء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين ،كان

القرار معيباً وواجب اإللغاء ،ولنضرب مثاالً على استحالة المحل من الناحية الواقعية صدور ٍ
أمر إدارٍي
من مجلس إحدى البلديات بما لها من صالحيات هدم األبنية الخطرة ( )4بإنقاض منزل ٍ
أيل للسقوط فتبين
بأن ذلك المنزل قد سقط فعالً ،وبذلك يستحيل تحقيق محل القرار اإلداري وهو هدم المنزل ،ويصبح ذلك

القرار منعدماً.

) )1د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.212
) )2د .عدنان عمرو ،إبطال الق اررات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين ،مرجع سابق ،ص .221
) )3د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.211
) )4راجع نظام هدم األبنية الخطرة لسنة 2322م ،الصادر عن بلدية غزة استناداً لقانون البلديات لسنة 2322م ،المنشور في الوقائع
الفلسطينية ،العدد  ،2033سنة 2322م.
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وقد يكون القرار مستحيالً من الناحية القانونية ،ومثال ذلك صدور قرار بتعيين شخص ثم يتضح

أن هذا التعيين قد تم على درجة مالية مشغولة ،فمثل هذا القرار يكون منعدماً من الناحية القانونية،
النعدام إحداث أي تغيير في المركز القانوني الذي كان يمكن أن يرد عليه التعين (.)1

ثانيا :أن يكون محل القرار اإلداري جائ از
يجب أن يكون محل القرار اإلداري من الجائز إحداثه وتحقيقه في ظل األوضاع القانونية القائمة،

فقرار اإلدارة الذي يتعارض محله مع القواعد القانونية السارية ،أو مع المبادئ العامة للقانون هو قرار
معيب في محله الستحالة تحقق هذا المحل قانوناً ،حيث أن المحل في هذه الحالة يكون غير مشروع في
ضوء القواعد القانونية النافذة عند صدور القرار ،ويمكن اإلشارة على ذلك بمخالفة اإلدارة لقاعدة قانونية

متعلقة بالحقوق والحريات العامة لألفراد ،فإن صدور قرار إداري يخالف هذه القواعد المستقرة والنافذة

قانوناً يجعله معيباً بعيب المحل وجدي اًر باإللغاء(.)2

المطلب الثاني

صور مخالفة القرار اإلداري للقواعد القانونية
باستقراء وتحليل آراء الفقهاء حول صور مخالفة القرار اإلداري للقواعد القانونية نجدهم أجملوها في ثالث
صور ،هي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية ،والخطأ في تفسير القاعدة القانونية ،والخطأ في تطبيقها
( ،)3وسنتحدث عن هذه الصور في ثالثة أفرع على النحو التالي بيانه:
الفرع األول
المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية
عندما تتجاهل اإلدارة القاعدة القانونية وتتصرف خالفاً لها ،فإن ق ارراتها تكون في هذه الحالة
مشوبة بعيب مخالفة القانون .وتجاهل القاعدة القانونية هنا قد يأتي على سبيل العمد بفعل إيجابي أو أن
يكون بفعل سلبي.

) )1د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.211
كذلك راجع حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية ،القضية رقم  ،2202سنة ( )7قضائية ،جلسة 2322/22/22م.
) )2د .محمد العبادي ،مرجع سابق ،ص.123
) )3د .عمر الشوبكي ،مرجع سابق ،ص  ،220د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص ،212د .محمد العبادي ،مرجع
سابق ،ص.123
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أوالا :المخالفة اإليجابية للقاعدة القانونية
تقع هذه المخالفة في حالة خروج اإلدارة بصورة مباشرة ومتعمدة على حكم القاعدة القانونية
األعلى ،وهذا النوع من المخالفات يكون واضحاً في الواقع العملي ،مثل أن تقدم اإلدارة على تعيين أحد
األشخاص بوظيفة معينة على الرغم من أنه ال تتوافر فيه الشروط القانونية التي يتطلبها القانون (.)1
ويرى البعض بأن المقصود بالقاعدة القانونية هو بمفهومها الواسع ،وعلى ذلك يشمل نصوص
الدستور باعتباره ذا المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته ،وهو الذي
يؤسس السلطات في الدولة ،ويحدد اختصاصاتها ،فضال عما يتضمنه من قواعد متعلقة بحقوق وحريات
المواطنين وواجباتهم ،وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة اإلدارية العليا المصرية بإلغاء قرار كلية طب القاهرة
برفض قبول طالب حاصل على بكالوريوس العلوم شعبة التشريح بتقدير جيد بالسنة الثالثة بها ،على
الرغم من قبول أقرانه الحاصلين على نفس التقدير ،حيث اعتبرت المحكمة قرار كلية الطب في ذلك
مخالفاً لمبدأ دستوري وهو مبدأ المساواة(.)2
وقد يصدر القرار مخالفاً للقانون بمعناه الشكلي –التشريع-الصادر عن السلطة التشريعية في
حدود اختصاصها المبين في الدستور ،فإنه وعمالً بمبدأ المشروعية؛ يتعين على السلطات اإلدارية في
الدولة أن تتصرف طبقاً لما تقضي تلك التشريعات ،فإذا خالفت هي ذلك تعرض تصرفها لإللغاء لعدم
مشروعيته (.)3
ويمكن أيضاً أن تحدث المخالفة لقواعد قانونية غير مكتوبة كمخالفة قاعدة عرفية أو مبدأ من
المبادئ العامة المستقرة في القانون (.)4
ونحن نرى :صحة ما انتهى إليه الرأي السابق من وجوب احترام القرار اإلداري للقانون بمعناه
الواسع سواء كان دستو اًر أم قانوناً عادياً ،غير مناط الطعن والجهة التي تنظره يختلف بحسب نوع التشريع

) )1د .عمر الشوبكي ،مرجع سابق ،ص.220
) )2المحكمة اإلدارية العليا المصرية ،طعن رقم  ،1203جلسة  ،2332/3/11مشار إليه ،د .عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،دعوى
إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ،منشأة المعارف للنشر ،سنة 1002م ،ص.232
) )3د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق ،ص.231
) )4د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.212
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الذي خالفته اإلدارة ،فإذا كان القرار يخالف قاعدة دستورية؛ فجهة االختصاص تنعقد حينها للمحكمة
الدستورية باعتبارها الجهة المخولة بالمحافظة على الشرعية الدستورية ،أما إذا خالف القرار اإلداري
القانون ،فإن جهة االختصاص ينعقد حينها للمحكمة اإلدارية باعتبارها الهيئة المنوط بها المحافظة على
مبدأ المشروعية.
ثانيا :المخالفة السلبية للقاعدة القانونية
وتتمثل هذه المخالفة في حالة امتناع اإلدارة عن تطبيق القاعدة القانونية ،أو رفض تنفيذ ما

تفرضه عليها من التزامات ،ويحدث ذلك عندما ُيلزم القانون اإلدارة بالقيام بعمل معين ،أو إجراء تصرف
محدد ،فإذا اتخذت اإلدارة موقفاً سلبياً إزاء هذا االلتزام فإنها تكون قد ارتكبت مخالفة للقانون يجعل قرارها

الصادر في هذا الصدد معيباً وقابالً لإللغاء (.)1

ونضرب مثاالً على ذلك حالة رفض اإلدارة منح ترخيص ألحد األفراد رغم استيفائه للشروط
المقررة لمنحه الرخصة ،ففي هذه الحالة تكون المخالفة سلبية مباشرة لنص القانون مما يستوجب إلغاءهُ (.)2
وهذا األمر استقر عليه القضاء الفلسطيني في العديد من أحكامه ،نذكر منها على سبيل المثال

ما قضت به محكمة العدل العليا من أن (رفض وزير الداخلية تسجيل جمعية خيرية لوجود جمعيات

أخرى عاملة في ذات المجال والمكان هو قرار مشوب بعيب مخالفة القانون ألن قانون الجمعيات الخيرية

رقم 1000/2م ال يمنع ترخيص أكثر من جمعية تعمل على تحقيق ذات الهدف) (.)3
الفرع الثاني
الخطأ في تفسير القاعدة القانونية

الخطأ في تفسير القانون من جانب اإلدارة هو عبارة عن إعطاء القانون معنى مغاي اًر للفلسفة التشريعية
الحقيقية التي ابتغاها المشرع حين وضع القاعدة القانونية ،وهذه الصورة من أخطر حاالت صور مخالفة
اإلدارة للقاعدة القانونية ،ألنها تكون خفية ،فاإلدارة هنا ال تتجاهل القانون أو تغفل نصوصه ،وانما تقوم
بتطبيقه تطبيقاً مخالفاً للمعنى الحقيقي له (.)4
) )1د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص.212
) )2د .عمر الشوبكي ،مرجع سابق ،ص.220
) )3محكمة العدل العليا الفلسطينية ،غزة ،دعوى رقم  212لسنة 1002م ،جلسة 1002/7/22م ،مشار إليه ناظم عويضة ،مجموعة
مختارة من مبادئ محكمة العدل العليا ،غزة ،سنة  ،1002ص.32
) )4د .محمد العبادي ،مرجع سابق ،ص.112
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والخطأ في تفسير القاعدة القانونية قد يكون غير متعمد من جانب اإلدارة إذا كانت القاعدة
القانونية مبهمة وتحتمل التأويل ألكثر من معنى ،وقد يكون بشكل متعمد حينما تلجأ إليه اإلدارة في سبيل
التحايل على القانون فتفسره تفسي اًر خاطئاً على الرغم من وضوح النص القانونية ،وأياً كانت الصورة فإن
القرار الذي يصدر مخالفاً للقانون يكون معيباً وواجب اإللغاء.
ويمكن أن نضرب مثاالً على الخطأ المتعمد من جانب اإلدارة؛ أن تضع شرطاً جديداً لم تنص
عليه القاعدة القانونية أصالً لقائمة الشروط المطلوبة للحصول على رخصة معينة ،أو أنها تضيف عقوبة
جديدة إلى العقوبات التأديبية المحددة من المشرع ،أو أن تقوم اإلدارة بإصدار قرار بأثر رجعي معلنة من
جانبها أنه قرٌار تفسيرٌي لقرٍار سبق صدوره ،فهذا يعتبر تحايالً على القاعدة القانونية المستقرة بعدم جواز

رجعية الق اررات اإلدارية (.)1

ولقد أكد القضاء الفلسطيني في العديد من أحكامه على ضرورة التزام اإلدارة بالتفسير الصحيح عند
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إصدار ق ارراتها اإلدارية (.)2
الفرع الثالث
الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية
يعرف هذا الخطأ بأنه مباشرة اإلدارة للسلطة التي منحها إياها القانون بالنسبة لغير الحاالت التي
نص عليها القانون ،أو في حالة عدم توافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها ،وهو بذلك يتخذ إحدى
الصور اآلتية:
الصورة األولى :صدور القرار اإلداري على غير أساس من الواقع المادي.
الصورة الثانية :تقع عند عدم تبرير الواقع للقرار اإلداري (.)3
وبعض الفقهاء أدرج صورة ثالثة ( :)4وهي أن تنصب اإلدارة نفسها لتراقب مالءمة القرار اإلداري من
حيث مطابقته للواقع ،وسوف نتحدث عن هذه الصور بنوع من التفصيل على النحو اآلتي:

) )1د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .217
) )2محكمة العدل العليا ،دعوى رقم  212لسنة 1001م ،جلسة 1001/2/23م ،مشار إليه ناظم عويضة ،مرجع سابق ،ص.27
) )3د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .217
) )4د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق ،ص.712

أوالا :صدور القرار اإلداري على غير أساس من الواقع
قد تستند اإلدارة في إصدار قرارها اإلداري على وقائع لم تحدث بالواقع ،وبالتالي يكون ق اررها
مشوباً بعيب مخالفة القانون وواجب اإللغاء ،فإذا ثبت مثالً عدم صحة الوقائع التي استندت إليها اإلدارة
حين إصدارها للقرار اإلداري بعقوبة تأديبية بحق موظف ،فإنه يكون منطوياً على مخالفة للقانون النعدام
األساس القانوني الذي بني عليه ،وللخطأ في فهم القانون وتطبيقه عن طريق الخطأ في فهم الوقائع (.)1
وهنا تأتي مهمة القضاء اإلداري الذي عليه أن يراقب الوقائع ويتحقق من سالمتها حتى يصل

إلى مشروعية أو عدم مشروعية القرار ،ونجد هنا رقابة القضاء ال تكتفي بالرقابة القانونية ،بل تمتد لتشمل

التحقق من حدوث الوقائع المادية التي بني عليها القرار اإلداري الذي أصدرته اإلدارة من ناحية ،والتحقق
كذلك من توافر الشروط القانونية لهذه الوقائع من ناحية أخرى (.)2
ثانيا :تقدير مدى تبرير الوقائع إلصدار القرار اإلداري

ال يكفي لصحة القرار اإلداري أن تكون الوقائع التي استندت إليها اإلدارة قد تحققت بصورة سليمة،

بل إضافة إلى ذلك يجب أن تكون مستوفية للشروط القانونية التي تجعلها تبرر اتخاذ هذا القرار ،وعودة للمثال

الذي أشرنا إليه في الحالة األولى بشأن قيام اإلدارة بإصدار قرار تأديبي بحق موظف مستند على أسس
ووقائع غير صحيحة ،إذ أنه ال يكفي وجوب التحقق من صحة الوقائع التي استندت عليها اإلدارة في قرارها،
بل ال بد كذلك من أن تكون تلك الوقائع مبنية على أساس من القانون التي تمنح تبري ًار لصدور القرار (.)3

وفي هذا السياق قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية في أحد أحكامها بأن (من المسلم به أن

لإلدارة الحق في تقدير مالءمة إصدار القرار اإلداري في حدود سلطتها التقديرية ،فإن من حق القضاء البحث

في الوقائع التي استند إليها القرار بقصد التحقق من مطابقته للقانون ،وال يقف هذا الحق عند التحقق من

صحة الوقائع المادية التي يبني عليها القرار تقدي اًر سليماً ليجري عليه حكم القانون) (.)4

) )1د .عمر الشوبكي ،مرجع سابق  ،ص.222
) )2د .محمد العبادي ،مرجع سابق  ،ص.112
) )3د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق  ،ص ،712د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق،
ص .213
) )4محكمة العدل العليا الفلسطينية ،غزة ،الطلب رقم  11لسنة 2323م ،جلسة 2320/2/12م ،مجموعة مختارة من ق اررات محكمة
العدل العليا للقاضي وليد حلمي الحايك ،الجزء العاشر ،ص.12
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ويتوافق ذلك مع ما قضى به مجلس الدولة المصري في حكم له صادر بتاريخ 2323/22/27م

حينما قرر بأن (للمحكمة البحث في الوقائع المنسوبة للمدعي ،ومعرفة ما إذا كانت تكفي لتكون أخطاء إدارية
تمنع من ترقيته في حدود النسب المقررة لألقدمية المطلقة ،ذلك أن للمحكمة التحري من صحة الوقائع

المنسوبة إلى المدعي ،ومعرفة إذا ما كانت تشكل أخطاء إدارية ،فإذا استبان من أوراق الدعوى ،ومن التحقيق

الذي أجري مع المدعي أن المخالفات التي نسبت إليه بعضها غير صحيح والبعض اآلخر تافه بدرجة أنه

لم يستوجب توقيع جزاء عليه ،فهي والحالة هذه ال تكفي لتركه في الترقية)(.)1
ثالث ا :ليس لإلدارة أن تراقب مالءمة القرار من حيث مطابقته للواقع

األصل العام أنه إذا ثبت صحة الوقائع التي اتخذتها اإلدارة سنداً لقرارها اإلداري ،وكان تقدير
اإلدارة لها سليماً ،فإنها تتمتع بحرية اختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الحالة التي سوف تعالجها من
خالل قرارها اإلداري ،وعلى هذا األساس ليس للقضاء اإلداري مثالً أن يعقب على مدى مالءمة العقوبة
التي أوقعتها اإلدارة بموجب القرار اإلداري للجريمة التأديبية ،وال رفض اإلدارة الترخيص ألحد األفراد
باستعمال المال العام استعماالً خاصاً إذا قدرت أن ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل الغرض الذي من أجله
خصص المال ،لكنه على الرغم من ذلك يمكن أن تمتد سلطة المحكمة إلى المالءمة في حاالت نادرة
إذا ما كانت مشروعية القرار متوقفة على مالءمته للحالة الواقعية أو القانونية التي صدر الق ارر على
أساسها ،ويكون ذلك غالباً في حاالت استعمال اإلدارة لسلطات البوليس اإلداري في تقييد الحرية الفردية(.)2
ولكن يبقى السؤال المطروح هنا هل يمكن تجاوز بعض األخطاء القانونية كما هو الحال في
العيب الذي يعتري شكل القرار اإلداري؟
لقد أجاب بعض الفقهاء على هذا السؤال معربين بأن األمر هنا ال يختلف عما سبق الحديث
عنه بالنسبة لعيب الشكل في القرار اإلداري ،إذ أن الظروف االستثنائية تصحح من القرار اإلداري المعيب
من حيث المحل ،فتخرجه من دائرة البطالن إلى دائرة المشروعية إذا توفرت ظروف استثنائية معينة(،)3

) )1حكم مجلس الدولة المصري ،صادر في السنة القضائية الثالثة ،بتاريخ 2323/22/27م ،مشار إليه الـ د .سليمان الطماوي،
القضاء اإلداري " قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق ،ص712
) )2د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء " ،مرجع سابق  ،ص.712
) )3د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق  ،ص.717
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ومثال ذلك الق اررات التي تصدرها اإلدارة برفض تنفيذ بعض األحكام لظروف استثنائية ،أو قوة قاهرة،
فاألصل أن تلك الق اررات تعتبر باطلة لمخالفتها ألحكام القضاء المتمتعة بقوة األمر المقضي ،ولكنها مع
للقررات اإلدارية
ذلك تدور في فلك المشروعية ألنها تمت في ظروف استثنائية ،وكذلك الحال بالنسبة ا
التي تصدر بإيقاف تطبيق قانون معين لظروف استثنائية تعتبر في األصل ق اررات باطلة لمخالفتها لمبدأ
تدرج النصوص ،ومع ذلك قضي بصحتها ألنها تمت في ظل ظروف استثنائية(.)1
ونرى بهذا الخصوص :أنه على الرغم من قبول فكرة جواز التغاضي عن بعض مخالفات اإلدارة
للقاعدة القانونية ،لكن ذلك يجب أن يكون في حدود ضيقة حتى ال يكون مالذاً لإلدارة فتشعر بأنه حق
من حقوقها ،ويجب أن تكون المخالفة محصورة بالظروف االستثنائية القاهرة ،ولمجابهة مسألة متعلقة
بالصالح العام ال يمكن إرجاء النظر فيها حتى زوال تلك الظروف ،فإذا تحققت هذه الضمانات يمكن أن
نعتبر الق اررات المخالفة للقانون صحيحة ،أما ما دون ذلك فال خالف بأن كل قرار يصدر عن اإلدارة
مخالفاً لقواعد التشريع بمعناه الواسع سواء كانت تلك القواعد متجسدة في نصوص الدستور ،أو القانون
العادي ،أو الئحة ،أو حتى معاهدة دولية مستنفذة لكافة الشروط الشكلية يكون مخالف للقانون ،وبالتالي
يتوجب إلغاؤه.
الخـــاتـــمـة
في ختام بحثنا الذي تعرضنا فيه لعيب الشكل واإلجراءات والمحل في القرار اإلداري ،فقد خلصنا
إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نجملها على النحو التالي:
أوالا :النتائج
 .2يتوجب على اإلدارة عند إصدار ق ارراتها اإلدارية أن تكون متوافقة مع مبدأ المشروعية؛ وذلك من
خالل احترامها للتدرج الهرمي للقواعد القانونية ،واال فإن ق ارراتها التي تصدر خالفاً لذلك تكون معيبة
وتخضع لرقابة القضاء اإلداري الذي يكون له صالحية إلغائها.
 .1يتمثل عيب الشكل واإلجراءات في عدم احترام اإلدارة للقواعد اإلجرائية أو الشكلية المحددة قانوناً
عند إصدار ق ارراتها اإلدارية ،سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلياً أو بمخالفتها جزئياً.

) )1د .مصطفى أبو زيد فهمي ،مرجع سابق ص.722
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 .2يتمثل عيب محل القرار اإلداري في مخالفة اإلدارة لكل قاعدة قانونية ،سواء كانت هذه القاعدة
مكتوبة ،أم غير مكتوبة ،وأياً كانت درجتها التشريعية ،ويتبلور هذا العيب في ثالثة صور وهي
المخالفة المباشرة ،والخطأ في تفسير القانون ،والخطأ في تطبيقه.
 .2يجوز تصحيح عيب الشكل أو اإلجراء ،وكذلك عيب المحل إذا كانت المخالفة وقعت في ظروف
استثنائية ،وكذلك إذا قبل صاحب الشأن الق ارر على الرغم من بطالنه وكان اإلجراء المعيب مقر اًر
لمصلحته.
ثاني ا :التــوصيـــات
 .2ضرورة اإلسراع في إصدار قانون مجلس الدولة.
 .1العمل على إنشاء محكمة إدارية متخصصة "مجلس الدولة الفلسطيني" يكون من صميم اختصاصه
نظر دعاوى اإللغاء والتعويض الناجم عن األضرار من جراء القرار اإلداري المعيب.
 .2عقد وتنظيم دورات متخصصة في قانون مجلس الدولة من فقهاء القانون واألكاديميين المتخصصين
للعاملين في السلك القضائي لتطوير مهاراتهم العملية والعلمية للتعامل مع مثل تلك القضايا ،ال سيما
وانها ما زالت حديثة النشأة في فلسطين.
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المراجع
أوالا :الكتب والمؤلفات العامة
 -6د .أنور أحمد رسالن ،وسيط القضاء اإلداري ،دار النهضة العربية القاهرة ،سنة 2333م.
 -2د .أنور حمدان الشاعر ،الوجيز في القانون اإلداري ،الطبعة األولى ،سنة 1022م.
 -3د .رمضان محمد بطيخ ،الرقابة على أداء الجهاز اإلداري ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى،
سنة 2332م.
 -7د .سليمان الطماوي ،النظرية العامة للق اررات اإلدارية " دراسة مقارنة " ،دار الفكر العربي ،الطبعة
السادسة ،سنة 2332م.
 -5د .عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ،منشأة
المعارف باإلسكندرية ،الطبعة األولي ،سنة 1002م.
 -1د .عبد الغني بسيوني عبد هللا ،القضاء اإلداري ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،سنة 2332م.
 -4د .عبد الناصر أبو سمهدانة ،موسوعة القضاء اإلداري في فلسطين ،دار النهضة العربية للنشر،
القاهرة ،الكتاب الثاني ،سنة 1022م.
 -8د .عدنان عمرو ،القضاء اإلداري ،مبدأ المشروعية " دراسة مقارنة " منشأة المعارف باإلسكندرية،
الطبعة الثانية ،سنة 1002م.
 إبطال الق اررات اإلدارية الضارة باألفراد والموظفين ،الهيئة المستقلة لحقوق المواطن رام
هللا ،سنة 1002م.
 -0د .عمر محمد الشوبكي ،القضاء اإلداري " دراسة مقارنة " الجزء األول ،مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع عمان ،الطبعة األولي ،سنة 2332م.
 -69د .ماهر جبر نضر ،األصول العامة للقضاء اإلداري ،دار النهضة العربية القاهرة ،سنة
2332م.
 -66د .محمد رفعت عبد الوهاب واألستاذ الدكتور حسين عثمان ،القضاء اإلداري ،سنة 2337م،
غير موثق دار النشر وال الطبعة.
 -62د .محمود محمد حافظ ،القضاء اإلداري ،دار النهضة العربية القاهرة ،سنة 2332م.
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 القرار اإلداري " دراسة مقارنة " ،دار النهضة العربية القاهرة.
 -63د .هاني عبد الرحمن غانم ،الوسيط في أصول القضاء اإلداري في فلسطين ،مكتبة نيسان
للطباعة والتوزيع ،الطبعة األولى ،سنة 1022م.
ثاني ا :الرسائل العلمية
 .2د .شريف أحمد بعلوشة ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري الفلسطيني ،رسالة دكتوراه،
جامعة اإلسكندرية ،سنة 1022م.
 دعوى إلغاء القرار اإلداري ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر بغزة ،سنة 1020م.
ثالث ا :األبحاث العلمية
 -6صفاء محمود السويلميين وآخرين ،عيب الشكل وأثره في القرار اإلداري ،مجلة علوم الشريعة
والقانون ،المجلد  ،20ملحق  ،2سنة 1022م.
 -2د .كريم يوسف كشاكش ،عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا األردنية ،مجلة المنارة،
المجلد  ،21العدد  ،2سنة 1002م.
رابعا :األحكام والفتاوى:

 -2وليد حلمي الحايك ،مجموعات مختارة من أحكام محكمة العدل العليا ،الجزء الثاني
 مجموعات مختارة من أحكام محكمة العدل العليا ،الجزء الرابع عشر.
 مجموعات مختارة من أحكام محكمة العدل العليا ،الجزء العاشر.
 -1ناظم عويضة ،مجموعة مختارة من مبادئ محكمة العدل العليا ،غزة ،سنة 1002م.

خامس ا :التشريعات:
 -6النظام األساسي المعدل لسنة 1002م.
 -2أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )1لسنة 1002م.
 -3قانون السلطة القضائية رقم ( )2لسنة 1001م.

 -7قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( )2لسنة 1002م.
 -5قانون الخدمة المدنية رقم  2لسنة 2333م.
 -1قانون تنظيم المدن رقم  13لسنة 2322م
 -4نظام هدم األبنية الخطرة لسنة 2322م.
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أثر القوانين العثمانية على الزراعة في بالد الشام 1911-1121م
أ.محمد جرادات .ماجستير تاريخ .فلسطين
ملخص البحث:
خضعت األراضي الزراعية في العهد العثماني ألشكال متعددة من السيطرة ،كان أبرزها النمط
اإلقطاعي ،وهو نمط ارتبط بواقع سابق ،ثم لطبيعة الدولة العثمانية التي نشأت على التوسع عبر الغزو،
فيما خضع قسم آخر من أراضي الشام ،لنظام االلتزام ،والذي حمل بعض سمات النظام اإلقطاعي،
وترتب على ذلك ،نتائج كارثية على الزراعة ،عاش الفالح في ظلهما حياة الضنك والكفاف ،كما أدى
ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من الفالحين.
حاولت الدولة العثمانية معالجة األزمة فلجأت إلى جملة من القوانين (التنظيمات) كان أولها محاوالت
السلطان مصطفى الثالث 2772-2727م ،حتى صدور قانون تنظيم األراضي في عام 2323م ،حيث
استطاعت الدولة الحد من الفوضى ،ولكنها رسخت سلطة اإلقطاعيين والمتنفذين وكبار التجار ،في إحكام
السيطرة على كثير من األراضي ،كما أن هذه القوانين حولت األرض إلى مجرد سلعة تجارية ،مما سهل
على الحركة الصهيونية تحقيق مخططاتها.
خلص البحث إلى ما أحدثته التنظيمات العثمانية من أضرار جسيمة عمقت المشكلة الزراعية ،من حيث
أرادت أن تفيد ،وهو ما يؤكد على أهمية الوعي بالبعد القانوني لقضية األرض ،خاصة في فلسطين وما
حولها مما اتصل بالصراع مع الكيان الصهيوني ،من حيث االرتباط التاريخي بين القوانين العثمانية
والقوانين الراهنة في إدارة حركة األراضي ،وما واكب ذلك من تطورات ،وأهمية تحرك مؤسسات األمة في
استنهاض العملية الزراعية بعيداً عن هيمنة المالك واالحتكارات والشركات العمالقة من حيث البيع والشراء
أو تسويق المنتجات ،بما يعكس للفالح الشامي جدوى زراعة األرض وحمايتها من العبث.
الكلمات الداللية :الفالح – االقطاع -التنظيمات العثمانية – الطابو-الحركة الصهيونية.
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Abstract:
During the Ottoman era, topsoil underwent many kinds of control and Feudalism was the supreme. Feudalism is a kind of a pattern related to a late one and
the nature of Ottoman Empire, which was depending on conquering in order to
expand. On the other hand, some of the lands were under the control of other
kind of ruling - i.e: Tax Farming system. Since the aforementioned system was
influenced by Feudalism, disastrous results on Agriculture occurred, forcing big
numbers of farmers to immigrate since they faced hard life there.
The empire sought to bring this problem to an end, so they tried some regulations. The first try was the attempts of Sultan Mustafa the third (1757-1774).
Then, the lands code, issued in 1858, allowed the government to reduce the
chaos at that time; but this action empowered the Feudal and trade lords to takeover many lands. In consequence of that, lands became nothing but commodities, Than making it easier for the Zionist movement to achieve its plans.
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The paper concluded that the Othmani regulations that were set to develop agriculture had caused serious damage that complicated the agricultural problems.
This made it more important nowdays to take the legal aspect of land into consideration, especially in Palestine and the other countries that were part of the
Arab stuggle against Zionist. Since there is historical relation between the current laws about land ownership and the Othmani laws.
This shows the serious need of real movement from the responsible and interested organizations to call for developing agricultural process without the owner's over ruling or huge companie's monopoly in the matter of buying, selling or
marketing the yields. For this will show the Shami farmer the benefit of planting
the land and protecting it from loss.
:المقدمة
 حيث عمل، على امتداد العهد العثماني،شكلت الزراعة المصدر األساس لحياة الناس في بالد الشام
 فقد وصلت نسبتها، واعتمد االقتصاد العثماني على الزراعة، من أهل الشام في الزراعة%70-20 حوالي
 واعتمادها الكلي على، بسبب بدائيتها، ورغم ذلك عانت العملية الزراعية،%33 من ضرائب خزينة الدولة
 لذا عمدت إلى سن جملة قوانين متسلسلة، في ظل عجز الدولة عن التصدي لعملية تطويرها،الفالح

على مدار عدة عقود ،بهدف الخروج من هذه األزمة ،وكان لهذه القوانين (التنظيمات) نتائج جيدة في
بعض جوانب العملية الزراعية ،لكنها بالجملة لم تحقق مرادها.1
المشكلة البحثية :ظهرت دراسات كثيرة حول الوضع االقتصادي لبالد الشام في العهد العثماني ،ولكن
هذه الدراسات لم تسلط الضوء على الزراعة ،كما ينبغي ،وخاصة دور القوانين العثمانية في تقدم الزراعة
أو تراجعها ،وفي ما آل إليه وضع األراضي نتيجة تلك القوانين ،في ظل التربص الخارجي للهيمنة على
األرض ،ويتناول البحث ذلك من خالل معالجة التساؤالت التالية:
 -2هل استطاعت الدولة العثمانية النهوض بالزراعة في بالد الشام؟
 -1أين أفادت القوانين العثمانية ،وأين أضرت بالزراعة؟
 -2كيف استغلت الحركة الصهيونية تلك القوانين لتحقيق مخططاتها؟
أهمية الدراسة :سلطت الدراسة الضوء على المشاكل التي واجهتها الزراعة في العهد العثماني ،وكيف
حاولت الدولة تجاوزها ،ولكن طبيعة بنية الدولة ذاتها أضرت من حيث أرادت أن تنفع ،وكيف استغلت
الحركة الصهيونية القوانين العثمانية في شراء كثير من أراضي فلسطين ،وتكمن أهمية الدراسة في ربطها
بين البعد القانوني التاريخي لمشكلة األرض في ضوء الفعاليات الزراعية كعامل أساس في االقتصاد
العثماني واالقتصاد المحلي ،وبين تطور مشكلة األرض في واقعنا الراهن من حيث هيمنة الشركات
والعائالت ضمن رؤيا رأسمالية يتم فيها سحق المزارع بما يفقده جدوى فالحته لألرض ،وفي ضوء تطور
االستيطان الصهيوني والجدار العازل في الهيمنة على األرض الفلسطينية ،دونما توفر الحد األدنى لرؤيا
قانونية عصرية تتصدى لذلك ،وهو ما يظهر في طبيعة تناول الدراسة لقضية التنظيمات العثمانية ،وان
بشكل غير مباشر.

 1كرد ،محمد ،خطط الشام ج2ص ،233 ،232دار العلم .2323 ،لهارد ،أنكة ،تاريخ اإلصالحات ص ،101دار الزمان.1003 ،
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أهدافها:
 -2تحليل أسباب تدهور الزراعة في العهد العثماني.
 -1كشف حقيقة محاولة الدولة العثمانية النهوض بالزراعة.
 -2بيان دور القوانين العثمانية في ما آلت إليه الزراعة في بالد الشام.
 -2ربط التحليل باستغالل الحركة الصهيونية للقوانين العثمانية في تحقيق مخططها في فلسطين.
الدراسات السابقة :تناولت بعض الدراسات ،مشكلة الزراعة في العهد العثماني ،ولكنها لم تسلط الضوء
على تأثير المحاوالت اإلصالحية للدولة في بعدها القانوني بما يفك االلتباس بين ما أحدثته من نفع
وضر .وكانت دراسة الدكتور أمين أبو بكر (2332م) قد اقتصرت على ملكية االراضي في متصرفية
القدس 2323-2323م ،دون أن تشمل كامل بالد الشام .فيما تناولت دراسة شارل عيساوي (2330م)
التاريخ االقتصادي للهالل الخصيب 2322-2300م ،ولكنها لم تركز على القوانين العثمانية وأثرها على
الزراعة.
منهجية الدراسة :اتبعت الدراسة منهج التحليل التاريخي للوصول إلى تتبع ما آلت إليه الزراعة في العهد
العثماني في ظل محاوالت الدولة تحقيق اإلصالح الزراعي ،واستهل البحث معالجاته ضمن ثالثة محاور،
حيث عالج المحور األول ضمن مطلبين حال الزراعة في بالد الشام قبيل التنظيمات العثمانية ،من خالل
سرد تاريخي تحليلي في المطلب األول ،والذي عالج أشكال السيطرة على األرض في العصر العثماني،
أعقبه في المطلب الثاني تناول آثار أشكال السيطرة هذه كاإلقطاع وااللتزام على الزراعة.
وفي المحور الثاني تناول البحث طبيعة هذه التنظيمات وما اتصل منها بالشأن الزراعي وتنظيم األرض
وقوننتها ،ففي المطلب األول تم الوقوف على تعريف التنظيمات العثمانية ،وفي المطلب الثاني تم تناول
األجواء التي صدرت فيها التنظيمات ،أعقب ذلك استعراض مضمون هذه القوانين وعدم فعاليتها المنهجية
في المطلب الثالث.
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وجاء المحور الثالث ليعالج ما آل إليه حال هذه التنظيمات بما أحدثته من نتائج مباشرة بدت إيجابية،
وهو ما عالجه المطلب األول ،فيما توقف البحث ملياً عند ما تمخض عن هذه التنظيمات من أضرار
جسيمة ساهمت في المحصلة في تراجع الزراعة وهجرة كثير من الفالحين ألرضهم ،أو خسارتها ،خاصة
أن هذه التنظيمات لم تنطلق في معالجاتها من بيئتها المحلية بقدر مراعاتها للشأن الحداثي العصري في
لبوسه الغربي ،رغم حقيقة توفر النوايا الطيبة عند مسئولي الدولة ،وهو ما عالجه المطلب الثاني ،وفي
المطلب الثالث تصدى البحث الستثمار الحركة الصهيونية لهذه التنظيمات في تحقيق مآربها ،فيما تناول
المطلب الرابع تأثير القوانين العثمانية على األرض والزراعة في عصرنا الراهن .وخلص البحث إلى
ضرورة أخذ تجربة هذه التنظيمات في مشاريع قوننة حركة األراضي في فلسطين ،بما يساعد في حمايتها
من المشاريع الصهيونية ومشاريع ذوي المصالح الكبرى على حساب الفالحين.
المناقشة :المبحث األول :الزراعة في بالد الشام ،قبيل التنظيمات العثمانية- :
المطلب األول :أشكال السيطرة على األرض في العصر العثماني:
خضعت األراضي الزراعية في بالد الشام خالل العصر العثماني ،ألشكال متعددة من السيطرة ،كان

أبرزها النمط اإلقطاعي ،وهو نمط ارتبط بواقع سابق للدولة العثمانية ،1ثم لطبيعة هذه الدولة التي نشأت
على التوسع عبر الغزو ،2وجعلت الكثير منها تحت إشراف "السباهية" 3وهم الفرسان الذين عمل تحت

1هو نظام موروث عن السالجقة (أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص ،102-102مؤسسة شومان( )2332 ،النمر ،إحسان ،تاريخ
جبل نابلس ج1ص ،110،121المطبعة التعاونية.)2372 ،
2

أصبحت األراضي التي يتم فتحها ،حكومية "ديموز" ،لكن نسبتها في الشام لم تكن كبيرة( .عوض ،عبد العزيز ،مقدمة في تاريخ

فلسطين ،ص ،111المؤسسة العربية .)2332
3

السباهية :كلمة تركية ،من أصل فارسي( .الشناوي ،عبد العزيز ،الدولة العثمانية ج2ص ،221، 220مكتبة األنجلو.)2332 ،

الفرسان الذين منحوا أقطاعات ،ويرجع تأسيس فرقهم إلى عهد السلطان مراد األول 2223م( .أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي
ص ،102مؤسسة شومان.)2332 ،
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سلطاتهم عدد كبير من الفالحين ،بما يشبه السخرة ،أحياناً ،فلم تقدم لهم مرتبات ،وال للفالحين الذين
يعملون تحت تصرفهم ،إنما هي غلة األرض ،يقتسمها الفرسان والفالحون.1
وقد توزعت هذه اإلقطاعيات على عدة أنواع ،بحسب المساحة ،كـ "التيمار" و"الزعامت" و"الخاص
همايون" ،2وقد ساعد هذا النظام بجملته على التوسع األفقي والرأسي في زراعة مساحات شاسعة من
األراضي ،حيث خفف على الدولة عبء جمع الضرائب من الفالحين ،الذين كانوا يدفعونها عبر السباهية،
ثالث مرات في السنة ،عند الحصاد ،وعند قطف الزيتون ،وعند بيع العسل والحرير ،وكانت معظم أراضي
الشام ،وخاصة الشمالية منها تخضع لهذا النظام ،وتحديداً ،في بداية العهد العثماني.3
فيما خضع قسم آخر من أراضي الشام ،لنظام االلتزام ،والذي حمل بعض سمات النظام اإلقطاعي ،إذ كانت
الدولة تعهد إلى شخص من ذوي النفوذ ،أو لوالي السنجق ،4بجباية الضرائب على األراضي الزراعية ،في قرية أو
أكثر من قرية ،لمدة زمنية محددة ،عبر مشاركته في مزاد علني ،وقد أُطلق على هذا الشخص "الملتزم" وكانت الدولة
تشترط عليه ،معاملة الفالحين بالرحمة والعدل ،لكن الملتزم كان يجبي من الفالح أضعاف ما حددته الدولة ،دونما
رحمة وال عدل ،5فيما الدولة تغض الطرف ،إما لعجز عن متابعة ذلك ،أو لما يحققه هذا النظام من توفير لمتاعب

 1عوض ،عبد العزيز ،مقدمة في تاريخ فلسطين ص ،112المؤسسة العربية للدراسات .2332 ،الشناوي ،عبد العزيز ،الدولة العثمانية
ج2ص ،223مكتبة األنجلو.2332 ،
 2الزعامت :مشتقة من الكلمة العربي "زعامة" (الشناوي ،عبد العزيز ،الدولة العثمانية ج2ص ،221مكتبة األنجلو .)2332،عدد من
القرى ،يعطى واردها كراتب للزعيم ،وكانت تسمى باسم الزعيم ،أو باسم القرية ،التي تتخذ مرك اًز لها( .النمر ،إحسان ،تاريج جبل
نابلس ج1ص ،112المطبعة التعاونية .)2372 ،التيمار :ترجمة فارسية لكلمة برونيا " "Pronoiqاليونانية ،وهي األراضي التي
أقطعت للجند مقابل خدماتهم للدولة .أما الخاص همايون ،فيقصد منها األراضي الخاصة بالسلطان وآل بيته ووزرائه وكبار قادة
الجيش( .أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص ،102مؤسسة شومان.)2332 ،
3

عوض ،عبد العزيز ،مقدمة في تاريخ فلسطين ص ،111المؤسسة العربية.2332 ،

4

الشناوي ،عبد العزيز ،الدولة العثمانية ج2ص ،223مكتبة األنجلو .2332 ،أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص ،103مؤسسة

شومان.2332 ،
5

ومثلت تعديات موظفي الحكومة عامالً خطي اًر على الزراعة ،مثالً عامل السلطان على دمشق ،كيوان ،وكان أحد كبراء األجناد في

دمشق سنة 2232م ،حيث استولى على أكثر بساتين الربوة والمزة من ضواحي دمشق( .كرد ،محمد ،خطط الشام ج1ص ،127دار
العلم.)2323 ،
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االتصال بالفالحين لجباية الضرائب ،انسجاماً مع طبيعة هذه الدولة ،التي حرصت على عدم التدخل في تفاصيل
حياة الناس.1
وخضعت الزراعة في بالد الشام ،خالل الحقبة العثمانية ،لإلقطاع العنصري الكردي والعربي
والتركماني ،واإلقطاع الطائفي المرتبط بالمشيخات الدرزية والنصيرية واإلسماعيلية والموارنة ،وغيرهم،
ولعل هذا اإلقطاع كان أكثر رسوخاً من اإلقطاع الحكومي ،خاصة في لبنان.2
تتصل طبيعة أجواء التحكم في األرض خالل العهد العثماني بتطورات تاريخية بعيدة ،ليس لهذا العهد
دور أساس فيها ،بقدر ارتباطها بلحظة فتحها منذ العهد الراشدي ،وطبيعة القوانين التي أرساها ذلك العهد
للتوفيق بين كونها غنائم للدولة وجيوشها في ضوء ما كان معمول به دينياً ،وبين سعي الدولة للرفق
بأهلها األصليين ،وهو ما تغير نسبياً في العهدين األموي والعباسي في ظل تغير طبيعة الحكم من راشدي
شوري لوراثي عائلي.
ورثت الدولة العثمانية أنماط التحكم باألرض ،وتعاملت معها دون تغييرات جوهرية ،في سعي منها للنأي
عن الواقع المحلي أحياناً ،أو مراضاة للزعماء المحليين ،وكان غالبيتهم يشكلون عقبة في وجه تطور
الزراعة ،نظ اًر لتنامي أطماعهم ،واخضاعهم مجمل زراعة األرض وفالحتها لفرض سيادتهم كأولوية ،وهو
ما جعل الدولة العثمانية خارج سياق أي إصالح حقيقي ،ولما جاءت بالتنظيمات بنية اإلصالح الزراعي
والدستوري واإلداري ،حصل ذلك متأخ اًر ،ولم ينطلق من بيئته المحلية بقدر انطالقه من حاجات عالمية
استثمرها األجنبي وخاصة الصهيوني في تحقيق مآربه.
المطلب الثاني :آثار اإلقطاع وااللتزام على الزراعة:
ظل الفالحون في الشام ،أح ار اًر في األراضي التي يفلحونها ،في الغالب ،ويتصرفون بها تصرفاً
شخصياً ،بصرف النظر عن الجهة المخولة بجباية عائداتها الضريبية ،أو الموقوفة على مصالحها ،ولم
يكن نزع األرض من الفالح ،يجري وفق نظام معين ،وانما كان يتم بالقهر والغلبة ،حيث حالت جباية
1

الشناوي ،عبد العزيز ،الدولة العثمانية ج2ص ،227مكتبة األنجلو.2332 ،

2

عبد العزيز ،عوض ،مقدمة في تاريخ ص ،112مؤسسة الدراسات.2332 ،
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الضرائب والتعبئة العسكرية في المقاطعات ،وارتباط الفالحين بزعمائهم وفق روابط تحكمها التقاليد البدوية،
حال ذلك دون قيام نظام إقطاعي واضح المعالم ،باستثناء لبنان ،الذي خضع في معظم أراضيه ،لنظام
إقطاعي شبيه باإلقطاع األوروبي.1
ترتب على االلتزام كما اإلقطاع ،نتائج كارثية على الزراعة ،عاش الفالح في ظلهما حياة الضنك
والكفاف ،حتى قيل أنه لم يكن يأكل اللحم طوال السنة ،إال في المناسبات ،وهو غالباً يقدم كل ما تحتاجه
األرض من بذور وسماد وأدوات عمل ،وقد نتج عن ذلك أربع انتفاضات فالحية في لبنان ،بين عامي
2320-2310م.2
حاولت الدولة في أواخر القرن السابع عشر ،تخفيف ما يتعرض له الفالحون ،فأوجدت نظام "المالكانة"
وهو نظام يتيح للملتزم ،التزام األراضي المخصصة له من الدولة طوال عمره .3حتى يصبح الملتزم في
سعة من أمره ،فلم يعد مضطر الستنزاف الفالحين خالل سنة التزامه ،إذ يمكنه تحصيل ما يبتغيه من
كسب خالل مدة وافرة ،لكن ذلك أتى بنتائج عكسية ،عندما اعتبر الملتزم نفسه مالكاً حقيقياً لألرض،
ويؤكد اتباع هذا النظام على طبيعة تناول الدولة للشأن الزراعي من حيث المعالجة السطحية ،دون
الغوص في جوهر األزمة ،مما فاقمها وعمق السخط عند الفالحين وهم يرون الملتزم صار مالكاً لألرض
وهو يتسلط على رؤوسهم أبد الدهر.
كانت الضرائب ،على أنواعها من عشرية وخراجية وجزية ،في ظل استبداد المقاطعجية أو السباهية أو
الملتزمين ،تجعل الفالح يدفع الثمن وحده ،ومعه كامل أسرته ،في ظل شيوع الوسائل البدائية ،المصنعة
محلياً ،كالمحراث الروماني الذي تجره الثيران ،والمعول لعزق األرض باليد ،وهذه الوسائل إن نفعت في
الوعر ،فهي بطيئة وعديمة الجدوى في السهل الواسع ،فقط كان غالباً ما يتم خدش التربة ،والقاء البذور،
وترك ما عدى ذلك للطبيعة ،وعاش الفالح تحت رحمة تقلبات السوق ،عندما كان اإلنتاج يزداد فيقل
 1النمر ،إحسان ،تاريخ جبل نابلس ج1ص ،123المطبعة التعاونية .2372 ،شولش ،ألكسندر ،تحوالت جذرية في فلسطين ص-103
 ،122دار الهدى.2330 ،
2

عيساوي ،شارل ،التاريخ االقتصادي  ،222دراسات الوحدة.2330 ،

3

أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص ،117 ،103، 102مؤسسة شومان.2332 ،
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الطلب ،وينخفض السعر ،فيتحول المحصول إلى عبء على الفالح ،ال يدري ماذا يفعل فيه ،خاصة مع
انتشار الجهل وعدم ترشيد العملية الزراعية.1
وكان للعوامل السياسية ،دور إضافي في اإلضرار بالزراعة ،عندما كانت الصراعات تتصاعد داخلياً،
بين أصحاب النفوذ ،أو بين الدولة من جهة ،والزعماء المحليين من جهة أخرى ،أو على خلفية طائفية
أو عنصرية ،وكان بعض اإلقطاعيين والملتزمين ،يتفقون أحياناً مع بعض الوالة ،على القيام بحركات
تمرد ،حتى ال يقدموا الخدمات التي عليهم.2
تشير العوامل السياسية المتصلة بالبعد الزراعي ،إلى حقيقة رهن الفالح لنفسه وأسرته في خدمة الزعماء
المحليين ،وتغذية أطماعهم ،وهو حال لم يكن للدولة العثمانية دخل في أصل وجوده ،وان شاركت في
تعزيزه مع الوقت ،رغم قمع الدولة لكثير من الزعماء المحليين المستبدين ،في وقت وقف فيه عامة
الفالحين يدافعون عن زعمائهم ،ربما ألن الدولة لم تستطع جسر الفجوة بينها وبين الناس ،فهي وان
شاركتهم الدين وهو عامل هام ،إال أن عوامل اللغة والمزاج واألولويات ظلت تعمق الفجوة ،وهو ما حرص
الزعماء المحليون على استثماره طوال الوقت ،بما جعل الفالح هو الخاسر األول ،بما ساهم في تراجع
جدوى العملية الزراعية.
وكان الفالح يرزح دوماً تحت طائلة الديون ،وهي تتضاعف بسبب الفائدة الربوية التي ربما وصلت
نسبتها  ،%200فدفعت الفالحين ،وخاصة في غوطة دمشق ،للوقوع في عملية "حجز الضيعة" حيث
يكون الفالح مشغوالً أوالً بأول كي يقيت أسرته ،ولكي يشتري بذار األرض ،وما تتطلبه من أسمدة وحراثة،
وتمر سنة بعد أخرى ،فتتراكم الديون ،فيصبح الفالح مجرد عامل في األرض عند مالكها الجديد ،ولقلة
اليد العاملة رأينا بعضهم في البقاع يقرن امرأته إلى ثوره تعمل مع فدانه ،ورأينا الحوارنة يستكثرون من
األزواج يتخذونهن أجيرات في أعمال الحقل وعلف الدواب .3وهو ما ساهم في تهميش البعد الديني كعامل
وحيد تشترك فيه الدولة مع الناس ،نظ اًر ألن الدين يحرم الربا ،ولكن الدولة سمحت باستخدامه معهم
1كرد ،محمد ،خطط ج2ص ،232،237العلم .2323 ،عيساوي ،شارل ،التاريخ االقتصادي ص ،222،221الوحدة.2330 ،
2

كرد ،محمد ،خطط ج1ص ،121دار العلم.2323 ،

 3القاسمي ،جمال ،وآخرون ،الصناعات الشامية ج2ص ،220دار طالس .2333 ،كرد ،محمد ،خطط ج2ص ،223العلم.2323 ،
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طوال الوقت ،ضمن طبيعتها األساس في النأي عن كثير من األوضاع المحلية ،وفي حاجتها لتغذية
خزينتها وهي في تراجع مستمر.
وترتب على هذه األوضاع ،هجرة أعداد كبيرة من الفالحين ،وهو ما وصفه محمد كرد ،بقوله ":ومما
أُصيبت به الزراعة من اآلفات آفة دونها اآلفات كلها ...ركوب الفالحين قوارب االغتراب عن الوطن".
وقد أخذت تتزايد منذ أواخر القرن الثامن عشر ،فحرمت الشام في أربعين سنة ،نحو سبعمائة ألف يد
عاملة ،ومما زاد في عدد المهاجرين سهولة السفر ،وتأليف شركات للتسفير تسلف المهاجر أجرة طريقه
ونفقاته األولى ريثما يجد عمالً حيث ينزل.1
تلخص قضية هجرة الفالحين ألرضهم ،بل وأوطانهم ،نحو العالم المجهول ،مجمل مشكلة الزراعة في
بالد الشام ،وربما في معظم واليات الدولة ،ولعل تأليف شركات التسفير ،وان ظهر كتعبير عن أزمة
قائمة بالفعل ،في ظل تنامي أطماع ومصالح شخصية لمن قام على تأليف هذه الشركات ،إال أنه يعبر
أيضاً عن حقيقة الخطط الدولية ضد الدولة العثمانية ،وخاصة ما اتصل منها بالخطط الصهيونية ،أو
خطط الدول الكبرى ومصالح شركاتها العمالقة في السيطرة على األرض العربية ،بما يحقق لهم ربحاً
وفي اًر ،وبما يساهم في ضياع المواطن العربي ،فتبدو أرض الشام بحاجة لمن يفلحها ،ليظهر المهاجر
اليهودي الصهيوني إلى أرض فلسطين ،وقد تعلم الزراعة بطرقها الحديثة ،كمستحق فعلي لهذه األرض.
المبحث الثاني :التنظيمات العثمانية- :
المطلب األول :تعريف التنظيمات واطارها الزمني:
يشير مصطلح التنظيمات العثمانية لمحاوالت الدولة العثمانية اإلصالحية في شتى مجاالتها وأجهزتها،
عبر ما أصدرته من قوانين شملت كافة مناحيها ،بما فيها وضع األرض والزراعة ،وهي محاوالت عكست
أزمة الدولة ،في جانب منها ،بقدر ما عبرت عن مدى خضوعها للضغوط العالمية ،وقد استغرقت حركة
التنظيمات العثمانية حوالي مائة وخمسين سنة ،بحيث يمكن تقسيمها إلى أربعة أدوار:
أولها :محاوالت اإلصالح منذ عهد السلطان مصطفى الثالث 2772-2727م حتى إعالن خط كلخانة
2323م ،والثاني :من خط كلخانة حتى الدستور 2372م ،والثالث :حتى حكم تركيا الفتاة 2303م،

1

كرد ،محمد ،خطط ج2ص ،227العلم.2323 ،
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والرابع :العهد الدستوري حتى 2322م ،لكن هذه اإلصالحات تركزت بصورة مجموعة قوانين ،صدرت
في ثالث موجات ،في نهاية الخمسينيات ،ونهاية الستينيات ،ومنتصف السبعينيات ،من القرن التاسع
عشر.1
حاول السلطان سليم الثالث ( )2307-2733م إحداث تغييرات في الدولة ،وخاصة ما يتعلق
باألراضي ،فكان مثالً ،ينتهز فرصة وفاة صاحب اإلقطاع الحربي أو الملتزم ،فيضم أراضيه إلى األوقاف
العامة ،ويسميها :األراضي المحلولة ،لينفق إيرادها على إنشاء الجيش البديل عن االنكشارية .2وهو ما
يعبر عن مكانة األرض في بعدها القانوني ،في وعي الدولة بكليتها ،فكان كل تغيير رسمي ال بد أن
تأخذ فيه قضية األرض حصتها األساس نظ اًر لموقع الزراعة في االقتصاد العثماني ،ولما رسخت فكرة

طان َم ْح ُمود الثاني ( )2323-2303مَ ،ولكنه توفي
التغيير ِفي أذهان كثير من العثمانيين تلقاها السْل َ
َولم يتمم من مشروعه ،إال حل االنكشارية ،لكنه نجح في حل ما تبقى من إقطاعيات 2312مَ .وَك َانت
فكرة اإلصالح قد سرت َبين ِف َئة من رجال الدولة ،فأخذوا يبثونها ضمن ذات السياق ،بما كان لقضية

األرض من مكانة هامة.3

المطلب الثاني :أجواء صدور التنظيمات وبواعثها:
كانت الشام قبيل صدور التنظيمات في جانبها األهم ،قد دخلت تحت حكم محمد علي باشا ،والي
مصر ،عندما اجتاحتها قواته سنة2322م ،بقيادة ابنه ،إبراهيم باشا ،ليضع الدولة العثمانية أمام تطورات
إجبارية شاملة ،فتغير خاللها وضع الزراعة ،تغي اًر ملموساً ،عندما تم إلغاء اإلقطاع الحربي وااللتزام ،كما
عمد إلى تجريد األعيان وعموم السكان من السالح ،وقمع غارات البدو ،وأرسى األمن للفالحين ،وشجعهم
على أخذ حقوقهم من األعيان.4

1

شولش ،ألكسندر ،تحوالت جذرية ص ،222دار الهدى.2330 ،

2

المحامي ،محمد فريد ،الدولة العلية ص ،701دار النفائس .2333 ،عبد العزيز ،عوض ،مقدمة في تاريخ ص ،117مؤسسة

الدراسات.2332 ،
3

المحامي ،محمد فريد ،الدولة العلية ص ،701-702دار النفائس.2333 ،

4

المحامي ،محمد فريد ،الدولة العلية ص ،227دار النفائس .2333 ،عيساوي ،شارل ،التاريخ ص ،202دراسات الوحدة.2330،
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لكن الحكم المصري للشام ،ارتكب جملة خطوات عكسية أدت في المحصلة لتدهور الزراعة ،خاصة
عام 2323م ،بسبب التجنيد اإللزامي الذي أخذ اليد العاملة في وقت الحاجة لها لكي تعمل في األرض،1
ومصادرة الحيوانات من الفالحين ،بسبب حاجة الحكم المصري لها لشق الطرق.2
ولما استلم السلطان عبد المجيد ()2322-2323م ،عرش أبيه ،وسلطنته مهددة بجيوش محمد علي،
استهل محاوالته اإلصالحية ،باإلعالن عن خط شريف كلخانه 2323م ،في محاولة جادة لسيطرة الدولة
على األراضي بشكل مركزي ،فألغيت االلتزامات والخراج والجزية ،بحيث يدفع الكل ضريبة العشر ،إضافة
لضريبة الويركو على التمتع واألمالك ،ويتم استيفاء ذلك عن طريق موظفي مالية الدولة مباشرة ،كما
نظم هذا الخط ،عملية التجنيد العسكري ،بحيث تتم عن طريق المناوبة ،ولمدة خمس سنوات ،ليتسنى
بقاء اليد العاملة في األرض ،وأعلن عن حفظ النفس ومنع مصادرة األموال.3
لكن التطبيق الحقيقي لهذا الخط لم يتم على أرض الواقع ،بشكل مباشر ،إال ما تعلق بآثار إعالنه ،فقد
صدى قوياً ،على الدولة ووالتها ،وعلى عموم الناس وخاصة الفالحين ،ولم يبرز في
َشكل مجرد إعالنه
ً
هذا اإلعالن ،طبيعة المصلحة الغربية منه ،بشكل مباشر ،إال عند إصدار قانون تملك األجانب 2327م،
رغم أن الضغوط الغربية هي التي أفرزته ،كما أن الشخصيات التركية التي عملت عليه ،وخاصة مصطفى
رشيد باشا 2323م ومدحت باشا 2332م كانوا مقتنعين ،بالتبعية للغرب ،وادراكاً منهم أن تكييف الدولة
مع هذه التبعية ،يتطلب قد ًار كبي اًر من إعادة النظر في سياساتها الزراعية ،لذلك أولوها مكاناً خاصاً في
محاوالتهم التقنينية.4
جاء تناقض منطلقات وأهداف وسياقات (خط شريف كلخانة) مع البيئة المحلية ،كونه انطلق من ضغط
غربي ،وركز على حرية تملك األجانب في أراضي الدولة ،بما فاقم مشكلة الزراعة ،حيث وجد المزارع
1

يقول أسد رستم ،إن الحكم المصري كان يؤجل عمليات التجنيد في الشام ،أحياناً ،مراعاة للمواسم الزراعية( .عبد العزيز ،عوض،

مقدمة ص ،113الدراسات.)2332 ،
2

كرد ،محمد ،خطط ج2ص ،22دار العلم .2323 ،صافي ،خالد ،الحكم المصري لفلسطين ص ،222-222الدراسات.1020 ،

3

نقاش ،رفعتلو ،الدستور ص ،232-31مطبعة اآلباء .2371 ،كرد ،محمد ،خطط ج2ص ،22دار العلم.2323 ،
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أرضه عرضة للرأسمال األجنبي الكاسح ،وليس فقط للمالك واإلقطاعيين والزعماء المحليين ،وهو ما
ساهم في تسرب قسم من األراضي للحركة الصهيونية.
جاءت حرب القرم مع روسيا 2322م ،فانشغلت الدولة بها .1ولما انتصرت 2322م بمساعدة الغرب،
أعلن السلطان عبد المجيد عن خط شريف همايون ،قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر باريس االقتصادي ،وقد
تضمن هذا الخط المبادئ الرئيسية التي وردت في خط شريف كلخانه ،مع التركيز على المساواة بين
الطوائف ،بل إعطاء الطوائف الدينية حقوق دولة داخل دولة ،واألخطر من ذلك أنه نص على حق
األجانب بتملك األراضي داخل الدولة العثمانية ،وهو ما صدر فيه نظام قانوني مفصل 2323م .2ولعل
في ذلك ما يؤكد وجهة وطبيعة مجمل التنظيمات العثمانية ،في كونها تلبية لضغوط خارجية أكثر منها
إصالحات داخلية.
انبثق عن خط شريف همايون ،أول صيغة من قانون األراضي لسنة 2323م ،وقد مثل هذا القانون "أول
قانون مدني مستقل وشامل ،ينظم شؤون األراضي تصرفاً واستغالالً" ،وهو إن لم يتضمن أية تجديدات
قانونية أو اقتصادية بارزة ،3لكن عملية القوننة التأصيلية ذاتها ،جعلت التطورات المقبلة ممكنة بصياغة
قواعد الملكية السائدة وفئات حيازة األرض ،وقد تبعه قانون سندات الطابو 4عام 2323م كآلية عملية
لتطبيق قانون األراضي ،وهي عبارة عن تعليمات تدعو لتسجيل األراضي ،واعطاء السندات ،والصكوك
الرسمية ،وأعقبه عام 2322م بقانون أكثر تفصيالً ،اعتبر أن الدفتردارية "مأموري المال" ومديري األقضية
والمالية ،بحكم أصحاب األرض ،وخولهم صالحية تسجيل األراضي ،واحالتها لطالبيها ،وكان التصرف
 1حتى أنها صادرت ما كان عند الناس من حبوب( .العارف ،عارف ،المفصل في تاريخ القدس ج2ص ،132دار األندلس.)2332 ،
2

نقاش ،رفعتلو ،الدستور العثماني ص ،272-227دار اآلباء.2371 ،
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اعتبره بعض المتخصصين ،عملية تواصل مع ما قدمه القاضي أبو يوسف 231هـ صاحب كتاب الخراج ،والذي انطلق من

تنظيمات عمر بن الخطاب ،عندما طلب منه هارون الرشيد التدخل في حل مشكلة الخراج في الدولة العباسية ،كما جاء هذا القانون
متأث اًر بالقانون المدني الفرنسي ،ليس وفق الهيكلية فحسب ،بل في بنيته الداخلية وفقراته( .أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص،222
.)227-222
 4الطابو :كلمة تركية تعني الطاعة واالنقياد ،وقد استخدمت للداللة على تبعية األراضي للخزينة ،وانقياد المتصرف بها لما هو مدون
في السجالت( .أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص.)211
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باألرض ال يحفل بالحجج والسندات ،بقدر ما يتعلق األمر بوضع اليد على األرض واستغاللها ،وعندما
كان يحدث خالف ،كان أهم دليل على الملكية آنذاك ،بعد دليل استغالل األرض ،كان شهادات شهود
القرية أو المزرعة.1
وكان لخلو هذه القوانين من التجديدات الجوهرية ما جعلها تبدو كسلسلة (فرامانات) سلطانية محكومة
بسياقات ثابتة ،ظلت تنأى بنفسها عن جوهر مشكلة الزراعة ،بحيث تبدو كمحاوالت رسمية لتحصيل
حقوق الدولة بعيداً عن حاجات المزارعين ومتطلباتهم المتجددة ،رغم ما حملته هذه القوانين من حقيقة
تثبيت ملكية األرض ألصحابها األصليين ،لكن عجزهم عن الوفاء باستحقاقات التسجيل وما يتبعه من
التزامات مالية ،في ظل حالة الكفاف أو دونها ،جعلهم يتحايلون على التعامل معها ،وهو ما سهل سيطرة
األغنياء والزعماء عليها ،بما فاقم أصل المشكلة ،وزاد من تدهور الزراعة في بالد الشام.
وفي عام 2322م أعلن السلطان عبد العزيز تأكيده على التنظيمات ،كما تألفت في زمنه لجنة جمعت
أعاظم األساتذة العثمانيين ،فألفوا اْلمجلة َّ
الش ْرِعيَّة "مجلة األحكام العدلية" وفق المذهب الحنفي ،وقد أعطت

ِ
صوص
مالك التصرف باألرض حقوقاً ثابتة ،وكل َهذه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسيةَ ،م َع ُم َر َ
اعاة ُن ُ
ِ
َّ
ان َم ْع ُروفا ِفي الدولة اْلعثمانية بالدستور.2
يعة اإلسالمية ،فمجموع َهذه القوانين واألنظمة َك َ
الش ِر َ
المطلب الثالث :أهم مضامين التنظيمات:
وقد تضمن قانون األراضي العثماني ،لسنة 2371م ،في صورته النهائية ،مائة واثنتان وثالثين مادة،
ومقدمة وخاتمة ،وقد قسم هذا القانون ،األراضي إلى خمسة أقسام :القسم األول :األراضي المملوكة يعني
المحالت الحاصل التصرف بها على وجه الملكية.3

1

عوض ،عبد العزيز ،مقدمة في ص ،122الد ارسات.2332 ،

2

المحامي ،محمد فريد ،الدولة العلية ص ،701دار النفائس .2333 ،مراد ،محمد ،المجتمع العربي ص ،23الفارابي.2333 ،

3

نقاش ،رفعتلو ،الدستور المادة األولى ص ،2دار اآلباء.2371 ،
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القسم الثاني :األراضي األميرية ،وهي ما كان عائداً إلى بيت المال من المزارع والمراعي والمشاتي
والمحاطب.1
القسم الثالث :األراضي الموقوفة ،وهي التي كانت من األ ارضي المملوكة صحيحاً وأوقفت وفقاً للشرع،
أو األراضي المفرزة من األراضي األميرية التي أوقفها السالطين ،وتوقف هذه األراضي لإلنفاق على
األماكن الدينية ،كالمساجد والزوايا والكنائس ،أو لإلنفاق على عائلة معينة .2وتخضع هذه األراضي
لسيطرة الحكومة ،التي تعتبر أمينة عليه.
القسم الرابع :األراضي المتروكة ،ألجل عموم الناس ،ومن هذا القبيل الطريق العام ،واألراضي المتروكة
المخصصة إلى عموم أهالي القرية ،ومن هذا القبيل المراعي.3
القسم الخامس :األراضي الموات ،وهي التي لم تصرف ألحد من األشخاص وال متروكة ومخصصة
لألهالي ،وهي المحالت البعيدة عن العمران ،مسافة ميل ونصف تخميناً.4
بدأ العمل بقانون األراضي الصادر سنة 2371م في الشام سنة 2372م ،واستمرت عمليات التسجيل
حتى نهاية العهد العثماني ،دون أن يتم تسجيل كافة األراضي ،ودون تحديد حالة ملكية األرض تماماً،
وقد خضعت عمليات التسجيل لجملة من المؤثرات ،مثل :التكوين االقتصادي واالجتماعي ،أو مجموعة
التكوينات السكانية المتداخلة المقيمة في المنطقة ،ومدى تقبلها لفكرة التنظيم ،والموقع الجغرافي ومدى
قربه من العاصمة وعواصم الواليات والتشكيالت اإلدارية القائمة فيها ،إضافة للعوامل الخارجية ودرجة
تأثيرها على المنطقة ،5وتشير سرعة العمل بقانون األراضي في الشام لمدى اهتمام الدولة بالشام ،لما
تتمتع به الشام من خصوصية عثمانية ،نظ اًر لموقعها وحيوية دورها في الدولة.

1

نقاش ،رفعتلو ،الدستور المادة األولى ص ،2-2دار اآلباء.2371 ،

2

نقاش ،رفعتلو ،الدستور المادة األولى ص ،2-2دار اآلباء.2371 ،

3

نقاش ،رفعتلو ،الدستور المادة األولى ص ،2دار اآلباء.2371 ،

4

نقاش ،رفعتلو ،الدستور المادة السادسة ص ،7دار اآلباء.2371 ،

5

عوض ،عبد العزيز ،مقدمة ص ،127الدراسات .2332 ،أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص ،222مؤسسة شومان.2332 ،
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وسبق أن أصدرت الدولة قانوناً خاصاً سمح بتملك األجانب داخل أراضيها سنة 2327م ،ووضع
القانون جملة شروط لهذا التملك ،في محاولة للحد من تداعياته ،خاصة أنه جاء تحت الضغوط الغربية

المباشرة.1

المطلب الرابع :آليات تطبيق التنظيمات:
أصدرت الدولة العثمانية العديد من التعليمات بغية النهوض بالزراعة ،كان منها:
تعليمات زراعة القطن 2322م ،وهدفت إلى تشجيع زراعة القطن في الواليات عن طريق فتح معرضسنوي في مدن الوالية ،وصرف مكافآت للمجتهدين في اإلنتاج ،وأعفت آالت القطن المستوردة من الرسم
الجمركي.2
نظام إعفاء غراس الزيتون 2321م ،جاء في عشر مواد ،تتعلق بإعفاء أشجار الزيتون المزروعة حديثاً،من األعشار.3
نظام إعفاء غراس التوت 2371م ،وقد جاء في ثماني مواد ،تضمن إعفاء غراس التوت المستجدة مناألعشار ،مدة ثالث سنوات من تاريخ المحصول.4
وعند التدقيق في طبيعة هذه التعليمات يتبين مدى اهتمام الدولة بمشكلة الزراعة ،ومستوى استغراقها في
التفاصيل ،وهي تفاصيل تعكس مجمل الفعاليات الزراعية ،ولكن يظهر منها محدودية السقف الزمني لهذا
االهتمام ،كونه تحدد بمدد معينة ،وهي غير كافية لكي يتمكن الفالح من النهوض مما تراكم عليه من
أعباء.

1

صادق كل من سفير بريطانيا وفرنسا والنمسا والسويد والنرويج وبلجيكيا وبروسيا ،على نصوص القانون سنة 2323م ،في و ازرة

الخارجية في إسطنبول( .أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص.)213
2

نقاش ،رفعتلو ،الدستور ف 1ص ،127-122دار اآلباء .2371 ،عوض ،عبد العزيز ،مقدمة ص ،122الدراسات.2332 ،

 3نقاش ،رفعتلو ،الدستور الفصل الثاني ص ،121-122دار اآلباء .2371 ،التميمي ،محمد رفيق ،وآخرون ،ج 2ص ،20فلسطين
في نهاية الحكم العثماني ،و ازرة الثقافة.1000 ،
4

نقاش ،رفعتلو ،الدستور ف 1ص ،120-123دار اآلباء .2371 ،عوض ،عبد العزيز ،مقدمة ص ،121الدراسات.2332 ،
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وكان من أهم ما جاء في الخط الهمايوني ،أنه جزم أن التجنيد اإلجباري ( ُموجب الختالل موارد َم َن ِافع
ِ ِ
ِ
أمر ُم ْس َتْلزم لقطع التناسل فعلى تَْقِدير طلب أنفار
ا ِلزَر َ
اعة َوالت َج َارة ،واستخدام العساكر إَلى ن َه َاية اْل ُعمر ْ
عسكرية من كل بلد يْلزم وضع وتأسيس أصول مستحسن الستخدام العساكر ْأرَب ْع أ َْو خمس سنوات ِ
بطريق

المناوبة) لكن الدولة أصدرت عام 2332م ،قانون "أخذ العسكر" والذي جعل مدة الخدمة عشرين عاماً.1
وعملت الدولة على إنشاء مدارس للتعليم الزراعي ،فقد أوعز والي الشام سنة 2320م ،ببناء مدرسة
زراعية منظمة في حماة ،وتم تأسيس مكتب زراعي في كل لواء ،وجاء ذلك عقب عدة اجتماعات نظمها
الوالي مع األعيان ،تدارسوا فيها جملة من الوسائل الضرورية للرقي بـ "ينبوع ثروة الوالية" وهذه الوسائل
يجا،
هي :إنشاء مكاتب زراعية ،واصالح الطرق الوعرة ،وابدال المحراث القديم بالمحراث األوروبي تدر ً

تكثير لنسلهم ،وترجمة بعض الكتب الحديثة الزراعية من اللغات األجنبية
ًا
وتسهيل الزواج بين الفالحين

إلى اللغة العربية.2

كان يمكن للتسهيالت والمدارس الزراعية والمشاريع التي أدخلتها الدولة إلى حيز التنفيذ أن تحقق تقدماً،
ولو نسبياً ،في األوضاع الزراعية في بالد الشام ،ولكن القصور المنهجي في التطبيق ،في ظل محدودية
هذه المشاريع ،جعل التقدم بعيد المآل ،فكيف لمدرسة زراعية واحدة أن تحقق نهضة علمية زراعية في
وقت كانت فيه المشاكل الزراعية تتفاقم؟!
وكان يمكن لمجمل التنظيمات العثمانية في بعدها الزراعي أن يساعد في حل المشكلة ،ولكن ارتهان هذه
التنظيمات لألجندة األجنبية ،وعدم مشاركة الفالحين في صناعتها ،ومحدودية اطرها الزمنية جعلها تدور
في حلقة مفرغة.

1

عوض ،عبد العزيز ،مقدمة ص ،223للدراسات.2332 ،

2

التميمي ،محمد رفيق ،وآخرون ،فلسطين ج2ص ،21و ازرة الثقافة.1000 ،
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المبحث الثالث :نتائج التنظيمات على الزراعة- :
المطلب األول :نتائج التنظيمات المباشرة:
استطاعت الدولة عبر قانون تنظيم األراضي ،الحد من الفوضى واالضطراب التي كانت تعصف بها
أبان عهد اإلقطاع ،ومما عزز هذا األمر ،توافق تطبيقه ،مع عملية إخضاع الزعامات المحلية،1
ووضع حد للحروب األهلية ،2ولغارات البدو ،فبدأت الحياة تعود للقرى ،وهي الوعاء الرئيس للزراعة،
حيث تم إحياء ما خرب منها ،كما تقدمت المدن عدة خطوات جريئة ،اقتصادياً وعمرانياً ،3وهو ما
أعطى للتنظيمات قبوالً عند الفالحين في جانب من جوانبه.
وكان لبعض األنظمة الجديدة التي وضعتها الدولة آثار إيجابية على الزراعة ،منها تطبيق نظام الواليات
2322م ،وانشاء المحاكم النظامية 2372م ،والتي خففت من غارات البدو ،وساهمت في ارتفاع أسعار
المواد الغذائية ،مما ساعد في انصراف الفالحين إلى مزارعهم ،وان كان ذلك سيف ذو حدين ،كما كان
لتحسن شبكة المواصالت ،أثر إيجابي ،فقد كان فالحو حوران يدفعون أحياناً ،نصف المحصول ،لقاء
أجر الجمال التي كانت توصل غالتهم إلى موانئ بيروت وعكا .4وال يخفى أهمية حركة المواصالت في
إنعاش الفعاليات الزراعية ،وهو ما أدركته الدولة ،وان في وقت متأخر.
كما كان لبعض التعليمات الزراعية ،التي أطلقتها الدولة ،آثا اًر إيجابية كبيرة على الزراعة في بالد
الشام ،وغيرها ،وقد تحدثت تقارير القناصل األجنبية عن زيادة ملحوظة في الغالل الناتجة عن الزراعة،
وأن قيمة العشور التي جبيت زادت باضطراد ،وأسعار األراضي في ارتفاع ،غير أنهم أشاروا أيضاً ،أن

1

احتلت القوات العثمانية عرابة سنة 2323م ،حيث التجأ عدد من زعماء دار عبد الهادي إلى القنصلية البريطانية في حيفا ،وبذلك

أنهت الدولة حربها على الزعماء المحليين بانتصار كاسح ،وطدت عبره حكمها المركزي( .أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص،113
شومان.)2332 ،
2

مثل الحرب على حكم جماعين سنة 2322م( .شولش ،ألكسندر ،تحوالت ص ،122الهدى.)2330 ،

3

شولش ،ألكسندر ،تحوالت ص ،101 ،22الهدى .2330 ،أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص ،113شومان.2332 ،

4

كرد ،محمد ،خطط ج2ص ،222العلم .2323 ،شولش ،ألكسندر ،تحوالت ص ،32،222الهدى.2330 ،
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أحوال الفالحين ،كما طرق اإلنتاج لم تتحسن ،وهو ما يعكس غياب المنهجية في القوانين ،وفقدان الرؤية،
وسببهما عدم مالمسة الدولة لجوهر األزمة الزراعية بأبعادها السياسية واالجتماعية.1
وارتفعت نسب الصادرات الزراعية ،بشكل الفت ،ولكن ذلك لم يرجع لتكثيف الزراعة ،أو تحسين وسائل
اإلنتاج ،أو تعزيز البنية التحتية للزراعة ،بقدر ما جاء نتيجة توسيع مساحة األراضي المزروعة ،بما في
ذلك إنشاء مزارع واسعة للزيتون والبرتقال ،كما جاء ذلك نتيجة تخفيض الدولة للرسوم الجمركية على
المنتوج الزراعي عموماً.2
وكانت الغارات البدوية مشكلة كبيرة تفتك بالعملية الزراعية ،دون مواجهة حاسمة من الدولة ،لكنها
استطاعت ،وخاصة سنة 2370م أن تحد من سيطرة البدو على مرج ابن عامر ،عندما أنهت الدولة
الدور الذي ظل يمثله عقيل آغا ،زعيم قبيلة الهنادي ،المتحالف مع بدو بني صخر .3وهو ما ُيحسب

للدولة في تجاوزها لهكذا مخاطر ،وان شكل فيها الحافز األمني مقامه األول.

ولكن ألن البدوي يرى سيفه وحده ،وسيلة الحماية والمنعة ،فهو غالباً لم يسجل أرضه ،أو ألنه لم يكن
يدفع عنها الضرائب خالل األعوام العشرة السابقة ،خاصة أن البدو لم يمتهنوا الزراعة ،إال ما ندر،4
فعمدت الدولة في فترة الحقة ،على توطين البدو ،ومدهم برأسمال زراعي ،بغية الحد من غاراتهم على
الفالحين ،وقد نجحت في توطين الكثيرين منهم في منطقة بئر السبع ،حتى أنهم احترفوا الزراعة ،وصدروا
الشعير إلى أوروبا ،وهو ما يشير لتطور حقيقي في إدراك الدولة لطبيعة شرائح األمة التي تحكمها.5
ونتج عن هذه القوانين ،بروز نزعة الملكية ،لدى الناس ،حيث ازداد توجههم في إعمار القرى المدمرة،
ووضع اليد على أ ارضيها المعطلة ،وزراعتها من قبل السكان المجاورين لها ،وعودة العديد من سكانها
1

عيساوي ،شارل ،التاريخ االقتصادي ص ،202دراسات الوحدة.2330 ،

2

شولش ،ألكسندر ،تحوالت ص ،203،217الهدى.2332 ،

3

غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،203-207الدراسات .2333

4

الحزماوي ،محمد ،ملكية األراضي ص ،22األسوار.2333 ،

5

كما استقرت قبيلة الصقر في غور بيسان ،وانشغلت بالفالحة ،وهي التي كانت خربت بغاراتها قرى ناحية بني حارثة( .أبو بكر،

أمين ،ملكية األراضي ص.)2332 ،222
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إليها ،ومما يشير لذلك ،إعمار قرى ناحية بني حارثة الـ  ،27ومما يشير الستشراء نزعة الملكية لدى
بعض الناس ،الصراعات التي طالما وقعت فيما بينهم ،على مستويات الوحدات االجتماعية كافة ،األسرة
والحمولة والقرية والمدينة والعشيرة.1
المطلب الثاني :فشل التنظيمات في حل مشكلة الزراعة:
رغم ما انبثق عن التنظيمات من نتائج إيجابية مباشرة ،إال أنها لم تفلح بالنهاية في استنهاض العملية
الزراعية ،حيث لعبت التنظيمات دو اًر سلبياً ،في ظل تلك الظروف الذاتية والموضوعية ،التي واكبت
تطبيقها ،عندما أفرطت في المركزية ،واقتبست النظم الفرنسية ،التي ربما ال تالئم واقعنا ،وعندما رسخت
سلطة اإلقطاعيين والمتنفذين وكبار التجار ،بإعطائهم الصبغة القانونية ،في إحكام السيطرة على كثير
من األراضي ،رغم أن كثي اًر من المالك ساهموا في تطور اإلنتاج الزراعي ،كما أن هذه القوانين حولت
األرض إلى مجرد سلعة تجارية ،تباع وتشترى ،دون أي اعتبار للحالة التي سيؤول إليها الفالح حال تركه
ألرضه.2
وتحت شعار (حساب القرايا مش مثل حساب السرايا) فإن نسبة محدودة من الفالحين سجلوا أراضيهم
بأسمائهم بشكل فردي ،فيما سجلت غالبيتهم بأسماء شيوخ العشائر ،والتجار الكبار ،والمرابين ،وجامعي
الضرائب ،ونجد كثي اًر من القرى ،سجلت أراضيها بأسماء ثالثة أشخاص فيها ،األمر الذي أدى باإلضافة
إلى جانب مجموعة من العوامل األخرى ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،إلى تشكل الملكيات الكبيرة،
لدى عائالت بعينها ،3ومما أضر بالزراعة كثي اًر ،أن كثي اًر من هؤالء التجار ،لم يربطوا عملية شرائهم
لألراضي ،باستثمارها بالزراعة ،إنما ربطوا األمر بتملك رقبتها لحين ارتفاع سعرها ،فيتم بيعها مجدداً.4

1

أبو بكر ،أمين ،ملكية األراضي ص ،227شومان .2332

2

شولش ،ألكسندر ،تحوالت ص ،222الهدى .2330 ،غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،212الدراسات.2333 ،

3

عيساوي ،شارل ،التاريخ االقتصادي ص ،220دراسات الوحدة.2330 ،

4

كان التاجر جرجورة يشتري األراضي في السلط وجنين ،ثم ال يلبث أن يبيعها عند ارتفاع السعر ،ولوحظ من سجالت المحاكم

الشرعية ،أن خسارة األرض طالت حتى األغنياء ،عند عجزهم عن سداد ديونهم ،مثل لمعة بنت صادق باشا ،عندما استدانت 200
ليرة فرنسية ،من روزنتك ،فخسرت أراضيها في قيسارية( .غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،213 ،223الدراسات.)2333 ،
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وقد أشار تقدير أولي لعام 2322م ،أن  %12من إجمالي مساحة أراضي سوريا ،كان من الحيازات
الصغيرة (أقل من عشرة هكتارات) و %22حيازات متوسطة ،و %20حيازات كبيرة ،ولم يمتلك الفالحون
في شرق األردن ،سنة 2307م ،سوى  %22من األراضي ،وفي الجليل سوى  ،%10وليست الحالة
كذلك في حوران حيث ترى  %32من األرض موزعة بين سكانه على نسبة عادلة ،وكلهم أرباب فالحة.1
ويمكن إجمال توزيع ملكيات األراضي ،في وسط وشمال سوريا ،في أواخر القرن التاسع عشر ،وفق
الجدول التالي:2
(جدول  :1ملكيات األراضي في وسط وشمال سوريا ،في أواخر القرن التاسع عشر)
السلمية

حلب

نوع الملكية

حمص

حماة

أمالك اإلقطاعيين

 227قرية

 200قرية  72قرية

 100قرية

أمالك الدولة

 212قرية

 202قرية  20قرية

 272قرية

ملكية مشتركة بين الدولة والفالحين

 13قرية

 10قرية

-

-

ملكية فالحية

-

-

 23قرية

-

ومما ساعد العائالت المتنفذة على ذلك ،أن عدداً مهماً من أبنائها  ،كان يعمل في الدوائر الرسمية،
وقد سمح لهم ذلك بمعرفة مشاكل الفالحين خالل التسجيل في الطابو ،سواء ما كان مرده الجهل ،أو
عدم القدرة على دفع رسوم الطابو ،أو ما تعلق بإشكاالت اجتماعية ،أو الديون التي كانت تثقل كواهلهم،
خاصة أن عملهم بالزراعة لم يكن يكفي لتوفير نفقات معيشتهم ،وامتلك أفراد هذه العائالت وعياً بأهمية
األرض ،ومستقبلها ،فيما كان الفالح يجهل ذلك ،ويعتقد أنها ربما أصبحت عبئاً عليه ،في ظل انتشار

1

كرد ،محمد ،خطط ،ج2ص ،232العلم .2332

2

مراد ،محمد ،المجتمع العربي ص ،72الفارابي.2333 ،
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كثير من األمراض والمجاعات التي أخذت تفتك به وأسرته ومحاصيله وأشجاره ،بينما امتلك أفراد العائالت
القوية ،النفوذ والمال الزائد.1
كما أن الشكوك ظلت تنتاب الناس حول سبب عمليات التسجيل ،وقد بث األغنياء إشاعات ،عززت
هذه الشكوك ،وارتباط التسجيل بالتجنيد للعسكرية ،ودفع الضرائب ،سواء الضرائب العامة ،أو حتى
ضرائب رسوم التسجيل نفسه ،وبدل التسجيل البالغ قيمته  %2من قيمة األرض ،وهو ما دفع بعضهم
حتى إلنكار ملكيتهم ألرضهم ،أو تقليل مساحتها ،مما جعل الدولة تعرض الكثير من األراضي للمزاد
العلني أو شرائها بثمن بخس ،بين نصف قرش وثالث قروش للدونم الواحد ،وضمها لألمالك السلطانية،2
أو حتى ضمها دون ثمن باعتبارها أراضي محلولة ،ترك المزارعون زراعتها ،أو إعطاءها لمن يفلحها.3
كما تملك حوالي  120من رؤساء العشائر والحمائل والناشطين السياسيين والموظفين ،4ما يقرب من
أربعة ماليين دونم من األرض ،واستطاع عدد من تجار بيروت والشام ،مثل آل سرسق والفاعور والعمري
وفرنسيس والقباني وسالوم ومارديني والطيان ،وغيرهم ،شراء مساحات هائلة من مرج ابن عامر وسهل

 1فتكت المجاعة سنة 2322م ،بحوالي  300طفل( .العارف ،عارف ،ج2ص ،132المفصل ،مكتبة القدس .)،2333 ،وأدت مجاعة
2370م التي عمت لواء عكا ،إلى بيع أهالي الطيرة ،أراضيهم وأشجارهم لتجار حيفا( .غنايم ،زهير ،لواء عكا ص.)2333 ،222
2

مثلما حصل مع أراضي حمص والبحر الميت وقضاء النبك ،حيث واكب عملية تسجيل األراضي ،شراء الدولة  120ألف دونم من

أراضي حمص ،و 27ألف من أراضي قضاء النبك التابع للواء دمشق ،وقيل أن السلطان عمر وامتلك من قرى سوريا وحدها حوالي
ألف قرية( .كرد ،خطط ج2ص ،232العلم( .)2323 ،عيساوي ،شارل ،التاريخ ،ص ،220دراسات الوحدة .)2330
3

مثل أراضي خربة هوش ،شمال فلسطين ،والتي أعطيت للمهاجرين الجزائريين ،وكذلك أربع من قرى طبرية ،أعطيت للمهاجرين

المغاربة( .غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،222-220الدراسات.)2333 ،
4

مثالً استطاع الموظف العثماني صادق باشا ،السيطرة على مساحات من قيسارية ،تشير إحدى الحجج الشرعية أنه امتلك جميع

األراضي واألمالك في الزرغانية والنطالة والشومرية وأم الدفوف ودالية الروحاء ،ويقال أن سيطر عليها من الجفتلك السلطاني ،بعد
انقالب االتحاد والترقي 2303م ،أو عبر البنك الزراعي حيث كان يكفل كثير من المزارعين ،وقد استقر كثير من هذه األراضي لدى
الحركة الصهيونية( .غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،222الدراسات.)2333 ،
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عكا ووادي الحوارث وسهل الحولة ،تجاوزت مساحتها النصف مليون دونم ،وشملت أراضي عشرين قرية،
كانت قليلة السكان.1
وكان من نتائج ظهور الملكيات الكبيرة ،حدوث تغييرات جوهرية في تركيبة المجتمع ،فظهرت فئات
اجتماعية جديدة ،كفئة المالك الذين يملكون األراضي ،وال يعملون فيها ،إنما يعينون الوكالء لإلشراف
على أراضيهم ،وظهرت معهم فئة المزارعين األجراء ،الذين باعوا أراضيهم ،لكنهم استمروا في العمل فيها
مقابل حصص معينة للطرفين.2
وقد أصبح الفالح يدفع نسبة مرتفعة من الضرائب على األرض التي يفلحها للمالك ،حيث بدأت النسبة
 %20ولكنها ظلت ترتفع حتى وصلت  %12إضافة لما تأخذه الدولة  %21.2أي ثلث اإلنتاج ،وبعد
2303م دفع بعض الفالحون حوالي  %20من اإلنتاج ،وزادت الحمالت القمعية بحقهم.3
وعندما أنشأت الدولة البنوك الزراعية سنة 2337م ،لحل مشكلة الديون ،عبر تقديم القروض للمزارعين،
كبديل عن اقتراضهم من التجار والمالك ،فإن هذه البنوك كانت تقرض التجار بضمان أراضيهم ،وعندما
ال يستطيعون الوفاء ،فإنهم كانوا يخسرون أراضيهم ،فيتم بيعها بالمزاد العلني ،فيأخذها التجار والمالك.4
كما كانت هذه البنوك تأخذ نسبة فائدة قدرها  ،%2وهي أقل بكثير مما كان يأخذه المرابون ،إال أن
الفائدة تبقى فائدة ربوية ،استحال على المزارعين القدرة على احتمالها في ظل تلك الظروف الذاتية
والموضوعية ،خاصة أن الدولة عندما أنشأت هذه البنوك ،فإنها أنشأتها عبر زيادة ( )%0 .02على
العشر الذي كانت تأخذه من الفالحين .كما أن ضريبة الويركو ،وهي الضريبة التي جاءت مع التنظيمات،
1

يبدو أن الدولة هي من باع هذه األراضي ،بعد عجز أهاليها عن إثبات ملكيتها ،كون أعدادهم لم تتجاوز في مجموعها أربعة آالف

نسمة ،وهو عدد ال يسمح لهم بزراعة هذه المساحات الواسعة ،وبالتالي لم تسجل بأسمائهم ،ألن السكان لم يزرعوا ولم يدفعوا ضريبة
منذ عشرة أعوام( .غنايم ،زهير لواء عكا ص ،232 ،223-227الدراسات.)2333 ،
2

القاسمي ،جمال الدين ،وآخرون ،الصناعات الشامية ج2ص ،220دار طالس.2333 ،

3

شولش ،ألكسندر ،تحوالت ص ،132الهدى.2330 ،

4

مثالً ،اشترى التاجر أحمد اليونس من عرعرة ،أرضاً من البنك الزراعي في حيفا ،ويعني هذا البنك كان قد أخذها بدل قرض من

أحد الفالحين( .غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،222الدراسات.)2333 ،
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أعطت الزعماء المحليين ،القدرة على استمرار السيطرة على الفالحين ،ألن الدولة نظمت هذه الضريبة
عبر توزيعها عليهم ليتولوا تقسيمها على الفالحين.1
وجاء قانون "أخذ العسكر" عام 2332م ،والذي جعل مدة الخدمة العسكرية ،عشرين عاماً ،مما أدى
إلى نقص حاد في اليد العاملة في الزراعة ،خاصة أن الدولة كانت تضطر إلى االعتماد على المخاتير
في تنفيذ عمليات القرعة ،أو دفع البدل عن التجنيد ،في ظل غياب إحصاءات النفوس ،حيث كان
المخاتير يبعثون بالفالحين ،ويستثنون أبناءهم ،ومن يريدون ،في ظل شيوع الرشى والمحسوبية.2
وعندما اندلعت الحرب العالمية األولى 2322م ،أعلنت الدولة النفير العام ،دون "القرعة الشرعية" التي
عادة ،فتدهورت الزراعة ،بفقدان األيدي العاملة من المدن والقرى ،وسيطرتها على الدواب،
كانت تجريها ً

واضطرارها لقطع األشجار ،الستعمالها كوقود للقطارات ،وكان من تخلصوا من التجنيد اإلجباري هم

الذين لم يتدربوا على التعليم العسكري فدفعوا بدالت نقدية مرات خالل أعوام الحرب ،وكانت هذه البدالت
تكلف مبالغ طائلة في السنين األخيرة.3
اتضح أن عملية تسجيل التمليك التي نفذتها الدولة العثمانية بحسن نية ،على أمل تحسن الزراعة،
وزيادة خزينة الدولة ،قد أدت إلى خسارة الفالح لكثير من أراضيه ،مما أضر بالعملية الزراعية ،رغم
بعض مظاهر تحسنها ،كفائض هش في اإلنتاج ،كان يدبره الفالحون بالكد ،ربما لم يعد يبتزه زعماؤهم
المحليون ،بشكل اعتباطي كالسابق ،ولكن هل تركت خزينة الدولة العطشى ،ومالكو األرض ،لهم بعد
ذلك ،ما هو أكثر للقيام بأودهم؟ بالتأكيد لم يتركوا إال ذلك ،وأقل منه.

 .1مثالً ،ظل آل األطرش في جبل الدروز أسياد جميع أراضي الجبل حتى ثورة الفالحين 2337-2332م ،حيث كان لكل رئيس
محلي حصة تتراوح بين ربع وثمن أراضي القرية ،والباقي للفالحين( .عوض ،عبد العزيز ،مقدمة في ص ،123الدراسات العربية،
.)2332
2

شولش ،ألكسندر ،تحوالت ص ،200الهدى.2330 ،

3

كرد ،محمد ،خطط ج 2ص ،222ج2ص ،122العلم.2323 ،
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المطلب الثالث :االستثمار الصهيوني للتنظيمات:
منعت القوانين العثمانية االنتقال المباشر والصريح لألراضي إلى الصهاينة ،فقد حصرت االنتقال برعاياها
وفيهم الفلسطينيون ،لكن األوضاع التي أفرزتها التنظيمات ،خاصة صدور قانون تملك األجانب خلق
واقعاً سهل على الحركة الصهيونية ،أن تملك الكثير من األراضي ،دونما جلبة ،حيث جاء في المادة رقم
( )1من هذا القانون (تجري على أمالك األجانب ،سواء أقاموا أم ال في داخل الدولة ،جميع أحكام
القوانين العثمانية ،مثلهم مثل الرعايا المنتمين بالجنسية العثمانية) ،وترك الصهاينةُ الفالحين في بعض
األراضي التي أخذوها يفلحون لعدة سنوات بكل حرية واطمئنان ،ألنهم لم يملكوا أعداداً كافية من اليهود
للعمل فيها ،إضافة لقلة خبرتهم بالزراعة ،وخاصة في تربة هذه البالد الغريبة عليهم ،ولعل لجوء السلطان
عبد الحميد للسيطرة على كثير من األراضي ،وخاصة في منطقة رفح ،بسبب معرفته عبر استخباراته،
بنية الصهاينة شرائها.1
كانت نسبة اليهود في فلسطين  %1سنة  ،2323أي حوالي  2000نسمة ،وعاشوا كأقلية دينية ،سكن
نصفهم في القدس ،والبقية في الخليل وطبرية وصفد ،أما الريف فكان خالياً من وجود اليهود ،وقد جاء
أغلب هؤالء اليهود من األندلس بعد سقوط الحكم اإلسالمي هناك ،واستمر وجود اليهود في فلسطين أقلية
إلى أن بدأ في االزدياد في عصر التنظيمات العثمانية ،فقفز عددهم سنة  2331إلى  %2أي نحو 11
ألف نسمة ،ومن األمثلة البارزة الستثمار الصهيونية للتنظيمات؛  ،عندما امتلكت عائلة بيرغهايم المقيمة
في القدس ،أربعين ألف دونم من أراضي قرية أبو شوشة ،وقد تركوا فالحي القرية يعملون فيها ،وكانوا
يقدمون أسعا اًر مرتفعة ،مقارنة بأسعارها الحقيقية ،وهو ما فعله الحاخام إبراهيم كوهين ،عندما ترك العرب
يعملون في األراضي التي اشتراها في حيفا والطيرة .ولم يكد يمر عشرون عاماً على هذه القوانين ،حتى
كان الصهاينة قد استحكموا في  12مستوطنة زراعية في فلسطينُ ،قدرت مساحة أراضيها بحوالي 200
ألف دونم.2

1نقاش ،رفعتلو ،الدستور ص ،272-227مطبعة اآلباء .2371 ،غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،213، 223الدراسات.2333 ،
2

غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،237 ،271الدراسات.2333 ،
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وكان اليهود األكثر نشاطاً في مجال تقديم القروض للمزارعين ،قبل االستيالء عليها ،فمثالً ،أقرض
إبراهيم كوهين اليهودي الجزائري ،من أصل فرنسي ،أحمد األسعد من الطيرة  21000قرش ،وفي مقابل
ذلك وافق أحمد على بيعه  23قيرطاً بكرم الزيتون المحتوي  212شجرة زيتون ،وقد استعمل اليهود عدداً
من قناصل الدول األجنبية ،مثل القنصل اإلنجليزي في حيفا بيترو أبيال ،والذي كان من كبار الدائنين،
حيث احتوت السجالت الشرعية على أمثلة كثيرة لعمليات اإلقراض التي قام بها ،مقابل ضمان السيطرة
على أراضي المزارعين ،وهو ما يشير لطبيعة استثمار الصهاينة للتنظيمات ،عندما سمحت هذه التنظيمات
لألجانب بالتملك وقد سهلت حركتهم وساعدت في اتساع نفوذهم.1
وتعطي نجاحات الثرى اليهودي منتيفيوري ،الذي استطاع في عام 2322م أن يشتري قطعة أرض
في مدينة القدس ،أقام عليها في عام2327م أول حي سكني يهودي في فلسطين خارج أسوار مدينة
القدس ،وهي (حي مشكانوت شعنانيم) ،إلى البيئة التي وفرتها التنظيمات العثمانية في مراحلها المختلفة،
ففي عام 2320م ،اشترى اثنان من اليهود قطعتي أرض في فلسطين ،األولى قرب أراضي قالونا والثانية
حول بحيرة طبرية وفي العام نفسه تم بناء أول  10سكنة لم تشغل إال في عام 2321م ،وبذلك بدأت
الخطوات العميلة األولى لالستيطان اليهودي في فلسطين .وبعد ذلك أقامت جمعية الهيكل األلماني
برئاسة كريستوف هوفمان بعض المستوطنات في فلسطين ،وخاصة في يافا وحيفا وفي عام2373م،
تمكنت مجموعة من يهود القدس ،من االستيطان في السهل الساحلي وتأسيس مستوطنة "بتاح تكفا" على
جزء من أراضي ملبس قرب يافا.2
وقد شهدت فلسطين قبل الحرب العالمية األولى موجتين رئيسيتين من الهجرات اليهودية ،األولى
وقعت في الفترة ما بين 2302-2331م ،وقد تراوح عددها ما بين ( )20-12ألف مهاجر واليها يرجع
الفضل في التمهيد إلرساء األسس التي قامت عليها حركة االستيطان اليهودي المنظم في فلسطين ،لذا

1

غنايم ،زهير ،لواء عكا ص ،213، 223الدراسات.2333 ،
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محافظة ،علي ،المستعمرات األلمانية ،مجلة مجمع اللغة األردني ع ،2330 ،20-3ص.23-23
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فقد أنشئت في عام 2331م ،ثالث مستوطنات هي "ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش ليتاح" ،كما
أنشئت في عام 2332م ،مستوطنتان أخريتان هما "يسود همعله" و" نيوز يونا".1
وقد أقيمت المستوطنات السابقة بأساليب التحايل واستغالل طبيعة األنظمة والقوانين ،برشوة الموظفين
األتراك .وأنشئت في عام 2330م ثالث مستوطنات ،هي" :رحوبوت ،ومشمار هارون ،والخضيرة" ،عن
طريق منظمة أيكا ،وهي منظمة االستيطان الزراعي التي أسسها البارون النمساوي األصل دي هيرش،
وقد تولت هذه المنظمة العمل االستيطاني في فلسطين ،وتمكنت بين سنتي  2333إلى 2303م ،من
تأسيس عدة مستوطنات جديدة ،باإلضافة إلى إعادة تنظيم مستعمرات روتشيلد.2
وقد تولى المليونير اليهودي دي روتشيلد تشييد وادارة المستوطنات اليهودية في فلسطين خالل العهد
العثماني حتى وصل عددها إلى" "23مستوطنة يسكنها " "21ألف مستوطن ،ثم بلغ عددها حتى عام
2322م " "27مستوطنة ،أقيمت أربعة منها بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب فلسطين .وقد
عمل الصهاينة على إقامة هذه المستوطنات بالتدريج ،حتى ال يلفتون إليهم أنظار الدولة العثمانية ،حيث
كانوا يقيمون من مستوطنة إلى ثالث مستوطنات سنوياً ،وذلك خالل الفترة الواقعة بين عام  2370إلى
2323م.3
وعلى الرغم من إن الدولة العثمانية لم تقبل االستيطان اليهودي في فلسطين ،إال أن نظام حيازة األراضي
في فلسطين في العهد العثماني ،قد تغاضى عن إقامة تلك المستوطنات ،حيث ظهرت فئة من مالكي
األراضي من العرب ،وغير الفلسطينيين الذين كانت تجذبهم األسعار المرتفعة إلى بيعها.

1

سيد أحمد ،رفعت ،االستيطان ،مجلة المقاومة ع ،1021 ،20ص.2

2

المسيري ،عبد الوهاب ،موسوعة اليهود ج27ص ،21الموسوعة الشاملة.2333 ،

3

المسيري ،عبد الوهاب ،موسوعة اليهود ج23ص ،223الموسوعة الشاملة.2333 ،
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وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد أصدرت في عام 2331م ،قانوناً اعتبرت بموجبه دخول اليهود
إلى فلسطين أم اًر غير قانوني ،ثم أصدرت في عام 2333م ،قانوناً آخر يمنع دخول اليهود (من غير
سكان اإلمبراطورية) إلى فلسطين ،إال لمدة ثالثة أشهر ،إال أن الصهيونية لجأت إلى رشوة موظفي الدولة
العثمانية ،وتحايلت بطرق غير مشروعة لتهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيها .واستمر النشاط
االستيطاني في أواخر حقبة الحكم العثماني ،فأقيم بين سنة 2307م وسنة 2322م " "22مستوطنة
جديدة.1
تؤكد عملية تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين غداة التنظيمات ،لطبيعة الدور الذي لعبته هذه
التنظيمات في تسهيل هذه الهجرة ،وان بشكل غير مباشر ،ولعل قانون تمليك األجانب ومساواتهم بمواطني
الدولة يشير لهذا الجانب بشكل واضح ،وهو ما أدركته الحركة الصهيونية واستثمرته دون تردد.
المطلب الرابع :أثر القوانين العثمانية على الزراعة في فلسطين في عصرنا الراهن:
انتظمت حركة األراضي في فلسطين منذ القوانين العثمانية ،ضمن مجموعة قوانين انتدابية وأردنية
ومصرية وفلسطينية ،بلغ مجموعها  23قانوناً ،وقد جعلها ذلك تموج في حالة إرباك قانوني ،وهو ما ألقى
بظالله السلبية على الزراعة حتى وقتنا الراهن ،ولكن ما يلفت النظر أن األثر العثماني ظل قوياً خاصة
فيما تعلق بالجانب القانوني والملكية ،حيث راوحت جميع القوانين المتجددة في ظل هذا األثر ،وان نقضت
بعضها أحياناً ،ولعل أول هذه القوانين قانون االنتداب لسنة 2310م ،وهو القانون الذي حمل مسمى
قانون انتقال األراضي رقم  ،32والذي أزال جميع القيود التي كانت تحول دون تسجيل األراضي لصالح
الشركات الصهيونية.2
وألن القانون العثماني لم يوضح اإلجراءات الواجب اتباعها للتصرف في أرض الدولة ،3فقد استغل
االنتداب البريطاني جوهر القوانين العثمانية القائم على اعتبار رقبة غالبية األرض ملكاً للدولة ،والمزارعين
1

نصيرات ،فدوى ،دور السلطان عبد الحميد في تسهيل الهجرة الصهيونية ،المستقبل العربي ،ع ،1022 ،211ص.22

2عدوان ،يوسف ،األراضي الزراعية في فلسطين ص ،22-23 ،2ماس.1003 ،
3

رواد ،شركة ،مراجعة السياسة الوطنية الستخدامات األراضي ص ،22اإلغاثة الزراعية.1022 ،
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مجرد متصرفين ليس إال ،فما كان منه إال أن ثبت هذا األمر تبعاً لها ،وبنى عليه تشريعات جديدة أعطت
الصهاينة ملكية األرض بكل سهولة .وهو ما تنبه له الكيان الصهيوني غداة السيطرة على فلسطين عام
2323م ،فحرص على استثماره في كثير من القوانين التي أصدرها تحت مبرر أن هذه األراضي أميرية
وهي ملك للدولة.
وعندما أصدر الحكم األردني قانون توحيد الضفتين رقم ( )13سنة 2320م ،فقد حافظ على قوانين
األراضي العثمانية ،وعندما أصدر قانون رقم ( )2سنة 2322م ،بهدف تسجيل األراضي ،فإنه رفض
تجديد تسجيل أي أرض تم تسجيلها في العصر العثماني ،بما يشير لمدى تأثير القوانين العثمانية المستمر
على األرض في فلسطين.1
وبعد االحتالل الصهيوني في عام 2327م قام الصهاينة بعمل مسح شامل على كافة أراضي الضفة
الغربية بهدف تحديد األراضي الغير مسجلة والتي ال يحمل أصحابها سندات ملكية "الكوشان الطابو"،
مستغل ًة القانون العثماني القديم الذي يتيح للدولة مصادرة أي أرض غير مستخدمة وال تحمل سندات
ملكية ،وبما ان  %70من أراضي الضفة الغربية ،و %20من أراضي غزة ،غير مسجلة ،2فقد ظلت
عرضة للمصادرة ،وهو ما حصل فعلياً حتى يومنا هذا ،حيث تم مصادرة أكثر من  %20من أراضي
الضفة الغربية ،3ألن هذه األراضي ال تملك سندات ملكية ،حيث لم يتم تسجيلها منذ القوانين العثمانية،
بسبب عدم قدرة الفالحين على دفع القيمة المالية المترتبة على ذلك ،وقد استمر ذلك طوال العهود السابقة
والحالية ،كون جميع القوانين بما فيها الفلسطينية الراهنة في الضفة وغزة ،ما زالت تفرض ضرائب باهظة
على عملية التط ويب ،عندما ورثت جميع القوانين الراهنة ،االعتبار القانوني العثماني الذي جعل غالبية
األراضي ملكاً للدولة ،ولكنها في عملية التسجيل تودعها لشخص ما لكي يتصرف فيها ،فيستحق عليه

1

رواد ،شركة ،مراجعة السياسة الوطنية الستخدامات األراضي ص ،22اإلغاثة الزراعية.1022 ،

 2اختلفت الدراسات اإلحصائية البحثية في تحديد نسبة األراضي غير المسجلة في قطاع غزة ،ففيما ذكر (عدوان ،يوسف ،األراضي ص،22
ماس )1003 ،أن  %2فقط من أ ارضي غزة لم تسجل ،نجد أن (جرادة ،عبد القادر ،وضعية ص ،22اإلغاثة )1022 ،جزم أنها .%20
 3عدوان ،يوسف ،األراضي ص ،22ماس .1003 ،جرادة ،عبد القادر ،وضعية األراضي الزراعية في غزة ،اإلغاثة الزراعية ،1022 ،ص.22
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دفع أجرة التصرف ،ولهذا أطلق على هذه األرض مسمى األرض األميرية ،وهي عملياً؛ كل أرض غير
أراضي التنظيم أو جذر البلد.1
وألن غالبية الحيازات الزراعية يشارك فيها غائبون ،فقد أتاح ذلك لالحتالل الصهيوني أن يخنق الفعاليات الزراعية،
خاصة في منطقة ج من الضفة ،نظ اًر الستغالل االحتالل للفراغ القانوني في هذه الحيازات ،فأجاز لنفسه تعيين
حارس على أمالك الغائبين ،نظ اًر لما خلفته القوانين العثمانية من ملكية الدولة لرقبة األرض األميرية .2ونظ اًر
لملكية رقبة األراضي لصالح الدولة ومؤسساتها ،نجد أن البلديات في الوقت الراهن ،تعطي لنفسها الحق في قطاع
غزة مثالً ،للزحف على األراضي الزراعية وهي محدودة أصالً ( %10فقط) بما يقلص نسبة االكتفاء الذاتي
الزراعي ،ويضيق الخناق أكثر على المزارعين.3
ساهم اإلرباك القانوني في ملكية األراضي والممتد منذ التنظيمات العثمانية ،ضمن عوامل أخرى كثيرة ال تقل
أهمية ،لعل أبرزها االحتالل ،في تراجع الفعاليات الزراعية في فلسطين حتى استقر مجموع حصة الزراعة في دعم
الناتج االقتصادي في مناطق الضفة وغزة على نسبة  ،%2وهي نسبة ضئيلة جداً في واقع يفتقر للمقومات
الصناعية ،فيما فعالياته التجارية محاصرة بفعل االحتالل.

1

جرادة ،عبد القادر ،وضعية ص ،22اإلغاثة.1022 ،

2

عدوان ،يوسف ،األراضي ص ،22ماس.1003 ،

3

رواد ،شركة ،مراجعة ص ،10-23اإلغاثة .1022 ،جرادة ،عبد القادر ،وضعية  ،22اإلغاثة.1022 ،
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النتائج:
أخفقت التنظيمات العثمانية في معالجة أزمة الزراعة في بالد الشام ،رغم المحاوالت الحثيثة ،نظ اًر ألنها جاءت
متأخرة ،وتمت بعيداً عن المتطلبات المحلية ،بل جاءت في إطار الضغوط الغربية وقد سمحت بتملك األجانب
ألراضي الدولة ،وهو ما سهل على الصهاينة مساعيهم ،وساعد الزعماء المحليين وكبار المالك أن يحولوا هذه
القوانين لمصلحتهم على حساب الفالحين البسطاء.
وكان لهذه التنظيمات تأثيرات متباينة ما زالت ماثلة في واقعنا الراهن ،سواء من حيث طبيعة تثبيت الملكيات لدى
كبار المالك والعائالت ،أو تفتت هذه الملكيات نظ اًر للتطورات االجتماعية/االقتصادية الراهنة ،أو لما استقر عليه
حال الزراعة ،ومحدودية تأثيرها في الدخل القومي ،وان في ضوء عوامل عديدة.
التوصيات:
خرجت الدراسة بجملة توصيات ،كما يلي:
 ضرورة تركيز البحث في هذا السياق ضمن تقصي طبيعة الفعاليات الزراعية في بالد الشام في ضوء تسلسلالتنظيمات العثمانية.
 أهمية أخذ تجربة التنظيمات العثمانية في حركة قوننة األراضي في فلسطين بما يتجاوز طبيعة الخططالصهيونية ،ومصالح الشركات الكبرى على حساب الفالحين.
 تناول قضية الزراعة ضمن أبعاد وطنية وسياسية وليس فقط أبعادها االقتصادية ،نظ اًر لما تمثله األرض وفالحتهامن عوامل صمود ،ومن ركيزة اقتصادية ثابتة في واقع يفتقد للبنى الصناعية والتجارية.
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المصادر والمراجع:
 أبو بكر ،أمين مسعود .ملكية االراضي في متصرفية القدس 2323-2323م .عمان ،مؤسسة عبد الحميدشومان ،ط2332( ،2م).
 التميمي ،محمد رفيق ،وآخرون .فلسطين في نهاية العصر العثماني من خالل الرحلة التي قام بها محمد رفيقالتميمي ومحمد بهجت الكاتب تحت عنوان :والية بيروت لواء نابلس ،عمان ،و ازرة الثقافة ،ط1000( ،2م) ،ج.2
 الحزماوي ،محمد ماجد صالح الدين .ملكية األراضي في فلسطين 2323-2323م .عكا ،مؤسسة األسوار،ط2333( ،2م).
 جرادة ،عبد القادر ،وضعية األراضي الزراعية في غزة ،غزة ،اإلغاثة الزراعية ،ط )1022( ،2م. رواد ،شركة ،مراجعة السياسات الوطنية الستخدامات األراضي ،غزة ،اإلغاثة الزراعة ،ط )1022( ،2م. الشناوي ،عبد العزيز محمد .الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية ،ط،2(2332م) ،ج.2
 شولش ،الكساندر .تحوالت جذرية في فلسطين  :2331-2322دراسات حول التطور االقتصادي واالجتماعيالسياسي ،ترجمة كامل جميل العسلي ،عمان ،دار الهدى ،ط2330( ،1م).
 صافي ،خالد محمد .الحكم المصري في فلسطين 2320-2322م ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،ط1020( 2م).
 العارف ،عارف .المفصل في تاريخ القدس ،القدس ،مكتبة األندلس ،ط2332( ،1م) ،ج.2 عدوان ،يوسف ،األراضي الزراعية في فلسطين ،رام هللا ،ماس ،ط.)1003( ،2 عوض ،عبد العزيز محمد .مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث2322-2322 ،م ،بيروت ،المؤسسة العربيةللدراسات والنشر ،ط2332( ،2م).
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 عيساوي ،شارل .التاريخ االقتصادي للهالل الخصيب 2322-2300م ،ترجمة رؤوف عباس حامد ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2330( ،2م).
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 المحامي ،محمد فريد بك .تاريخ الدولة العلية العثمانية ،بيروت ،دار النفائس ،ط2333( ،2م).المسيري ،عبد الوهاب .اليهود واليهودية ،القاهرة ،دار الشروق ،ط1002( 2م) ،ج.23 ،27 مراد ،محمد مراد ،وآخرون .المجتمع العربي الحديث والمعاصر دراسة في التشكيالت البنيوية االقتصاديةواالجتماعية والسياسية ،بيروت ،دار الفارابي ،ط2333( ،2م).
 نقاش ،رفعتلو نقوال أفندي .الدستور العثماني الجديد ،بيروت ،مطبعة اآلباء اليسوعيين ،ط2371( ،2م). النمر ،إحسان .تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،نابلس ،مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية ،ط،1(2372م) ،ج.1
المجالت:
سيد ،رفعت أحمد ،االستيطان في زمن الثورات .مجلة المقاومة ع1021( ،20م) ،القاهرة ،مركز يافا.محافظة ،علي .المستعمرات األلمانية في فلسطين ما بين عامي 2323و 2323م ،مجلة مجمع اللغة العربيةاألردني ،ع ،)2330( ،20-3عمان ،مجمع اللغة العربية األردني.
نصيرات ،فدوى .دور السلطان عبد الحميد في تسهيل السيطرة الصهيونية ،مجلة المستقبل العربي ،ع،211(1022م) ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.

235

236

الع ِ
لمي والَن َزاه ُة ِ
الع ِ
ألخال ِقيات البحث ِ
رج ِعَّيات الم ِ
الم ِ
لمَّية
َ
وجهة َ َ
ُ
َ

الدكتور بلعباس عبد الوهاب .أستاذ متعاقد (دكتوراه .)4emeجامعة محمد خيضر بسكرة.الجزائر
الملخص:
تزايدت ظاهرة السرقات العلمية واالختالسات البحثية في األوساط األكاديمية بشكل رهيب في السنوات
األخيرة ،وصاحب ذلك جدل حول األسباب الحقيقة الستفحال الظاهرة فبين من ُيرجع األمر لغياب الثقافة
البحثية واألخالقيات لدى الباحثين ،إلى من يعزو األمر للجهل بفحوى وماهية السطو والسرقات العلمية
وغير ذلك من األسباب المنهجية والمبررات الموضوعية ،كان لزاما طرح إشكالية السرقات العلمية
ومعالجتها كسبيل للحد منها والتقليل من مخاطرها على التطوير البحثي والتنمية المجتمعية كانعكاس
مباشر لها ،ولعل ذلك يتم من خالل إعادة النظر في المرجعيات الثقافية للمجتمع المحيط والبحث عن
أهم المرتكزات األساسية التي توجه السلوك البحثي والعلمي ،وال شك أن للمنظومة القيمية والثقافية األثر
المباشر في أخلقة السلوك اإلنساني بصفة عامة والفعل البحثي والعلمي ،وبالنظر إلى المنظومة القيمية
للمجتمع الجزائري نجد أن العامل الديني باإلضافة إلى عوامل ثقافية أخرى تشكل رافد أساسيا في تنمية
األخالق العلمية للباحثين .ستتناول هذه الورقة البحثية محاولة لتقديم رؤية لمنهجية متكاملة وفقا
للمرجعيات والمبادئ اإلسالمية واإلنسانية التربوية كإطار موجه ألخلقة البحث العلمي وتنمية النزاهة
العلمية.
الكلمات المفتاحية :المرجعيات المنهجية ،البحث العلمي ،األخالق البحثية ،النزاهة العلمية.
Abstract:
Increasing phenomenon of scientific thefts research and embezzlement in academia terribly in recent years, accompanied by a debate about the causes of truth
for the exacerbation of the phenomenon Between of returning it to the lack of
research culture and ethics among researchers, to those who attribute it to the
ignorance of the content and nature of the robbery and scientific thefts and other
methodological reasons and justifications objectivity, had to put the problem of
scientific thefts and treatment as a way to reduce them and to reduce the risks
to research development and community development a direct reflection of her,
and perhaps it is through the revision of the cultural references of the surrounding community and the search for the most fundamental pillars that guide the
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research and scientific behavior, no doubt the system's value and cultural created him a direct impact on human behavior in general and scientific research
and action, given the value system of Algerian society, we find that the religious
factor as well as other cultural factors are an essential tributary in scientific ethics community development. This paper will address an attempt to provide a
vision for an integrated methodology in accordance with the terms of reference
of the Islamic principles and educational and humanitarian created him as a
framework for scientific research and the development of scientific integrity
prompt.
Key words: references methodology, scientific research, research ethics, and
scientific integrity.
مقدمة:
يشكل المحيط االجتماعي للمؤسسات الجامعية والبحثية الحاضنة األولى والمرتكز الرئيس في
العمل ية التبادلية في اتجاهيها المختلفين ،اتجاه تأثير المجتمع كنسق عام على أحد أنساقه الفرعية وهو
المؤسسة باعتبارها إحدى فواعله بتشكيله األرضية الخصبة لنشاطها ومزاولة مهامها ،وثاني اتجاه هو
العالقة الراجعة من الجامعة إلى المجتمع أو ما يصطلح عليه بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وهذا
أمر قد نال حضه من التحليل في أدبيات المؤسسة .إن التأثير المتبادل بين هذين المتغيرين يبرز األهمية
القصوى لبناء وتطوير المؤسسة الجامعية وأخلقة ممارساتها بما فيها األنشطة البحثية انطالقا من البنية
األولية لتشكلها ،وانطالقا من المحيط بما يحويه من قيم ومكتسبات تتمثل في منظومته الثقافية وقدرتها
في التأثير على سلوك األفراد في بقية األنساق الفرعية المكونة له والمؤسسة الجامعية أحدها ،وتتمثل
المنظومة الثقافية للمجتمع في مختلف القيم واألعراف والتقاليد الراسخة في سلوكيات أفراده والتي تمثل
المعيارية األساسية في توجيه سلوكهم ،كما يمثل البعد الديني واإليماني أساساً فاعالً في توجيه الفعل
اإلنساني وتهذيبه وفقا للمنطلقات األخالقية والمبادئ البشرية المتسامية .إن الخوض في تحليل السلوك
األخالقي البحثي يتطلب نظرة شمولية ومتكاملة تأخذ باالعتبار جميع المتغيرات األساسية في بلورة وتشكل
هذا السلوك األخالقي النزيه ،تنطلق من الجانب اإلنساني للباحث والجانب المجتمعي أو االجتماعي وكذا
العامل التكنولوجي وما يتعلق باالستراتيجيات الحديثة في محاربة الغش والسرقات العلمية .تحاول هذه
الورقة الكشف ولفت االنتباه إلى أهمية المرجعيات المجتمعية واألخالقية المنبثقة من المنظومة االجتماعية
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في إنتاج السلوك العلمي والبحثي اإليجابي بما يحقق النزاهة العلمية مع األخذ بعين االعتبار البعد الديني
والمتمثل في تبني أسس المنظور اإلسالمي كمقاربة متكاملة األبعاد ،تنطلق من االعتبارات المنهجية
وتتواف ق مع المحيط االجتماعي ،وتتطلع إلى االستفادة من الخبرات المتطورة واألساليب الحديثة في
تحسين البحث العلمي وتطوير األخالقيات العلمية للباحثين.
إشكالية البحث وأهميته
انطالقا من تعدد أبعاد المورد البشري في تكوينه العلمي والثقافي واالجتماعي ،وجب لفت النظر
إلى أهمية التأسيس لمفهوم النزاهة واألخالقيات العلمية باالستناد إلى المنظومة االجتماعية بكافة أبعادها
ومن مختلف زواياها ،وارتكا اًز على مقوماتها األصيلة .إن البيئة القيمية بما تحمله من تراث وأدبيات
أخالقية تشكل المصدر والمرجع األساسي في سلوك الباحث بما ينعكس تالزميا مع جودة أو رداءة
اإلنتاج العلمي واألكاديمي ،وبما يشكل المنطلق األولي في تحليل الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع
كنسق تتراكب فيه مختلف األنساق األخرى تؤثر وتتأثر به.
ومن خالل ما سبق تنبع الحاجة الملحة لضرورة بناء استراتيجيات أكاديمية تخضع لكافة المكونات
األصيلة للثقافة المجتمعية ،وتستند على العنصر الروحي والديني كمعزز أخالقي ،وكمرجع لتنمية الثقافة
اإليجابية والوعي الحقيقي في توجيه الباحث نحو النزاهة العلمية ،فاإلطار المرجعي األخالقي هو ذلك
الجزء الحي الواعي من النموذج المعرفي الذي يكون حاف از في ذهن الباحث ،فيشكل رؤيته ويحدد مسلماته
و مقوالته الكبرى ،وتحديد المسلمات واالفتراضات منبثق عن النموذج المعرفي والتي تمثل أساس
المنهجية ،فلكل نموذج معرفي مسلماته ومعاييره وقواعده ورؤيته التي تميزه عن اآلخر ،فهذه المسلمات
والمعايير تشكل أساسا للمنهجية المتكاملة النابعة من الواقع الحقيقي للباحث .ومن هنا تطرح هذه الورقة
البحثية إشكالية المرجعيات الموجهة ألخالقيات البحث العلمي ودورها في تعزيز النزاهة العلمية ،وفق
رؤية منهجية متكاملة تهتم بالعنصر المادي واالستراتيجي كما ال تهمل العنصر الروحي والديني في
تكوين الشخصية العلمية.
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وذلك وفق العناصر الرئيسة التالية:
أوالا :اإلطار المفاهيمي.
ثانيا :المصادر المرجعية ألخالق البحث العلمي.
ثالث ا :المنظومة المجتمعية وتنمية النزاهة العلمية.
رابعا :نحو منهجية متكاملة كضرورة إلنتاج السلوك البحثي النزيه.
أوالا :اإلطار المفاهــــــيمي
-1أخالقيات البحث العلمي
تشير األخالقيات بشكل عام إلى القيم والمعايير األخالقية التي يستند لها أفراد المجتمع لغرض
التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ ،ويبدو أن المجتمعات قد طورت هذه القيم والمعايير لتشكل
وعاء حضاريا لها عبر فترات زمنية متعاقبة ،وفي هذا اإلطار يمكن أن تنظر للمجتمعات البدائية
ومعاييرها األخالقية الصارمة ثم المجتمعات الصناعية ومعاييرها األخالقية المتجددة المرنة ،وأخي اًر
المجتمع العالمي المعرفي ومعاييره األخالقية النسبية التي تستوعب هذا التطور الهائل في مجمل األوضاع
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية 1.ولعل ذلك شكل نقطة االنطالق للتأسيس لما يعرف بعلم
األخالق والذي يقصد به "البحث فيما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان وما ينبغي أن يعمل وعادة ما يستعين
اإلنسان بالفكر لمعرفة القوانين والقواعد التي تنظم سلوكه وأعماله ،ومجموع األفكار يشكل علم األخالق،
فعلم األخالق يبحث في مصدر األعمال والبعث عليها ،والغاية منها وعلم األخالق أيضا يبحث في
أعمال اإلنسان االختيارية مصدرها ،وفي الحكم األخالقي والعواطف ومظاهرها في الحياة".

2

ونظ ار للدور البارز الذي يلعبه البحث العلمي في الحياة االجتماعية ،كونه يشكل حجر األساس ألي
تنمية مجتمعية وتحديث قد يمس البنية الثقافية ،هذه البنية التي تستند لمعيارية قيمية تشكل األخالق أحد
أنساقها وأعمدة منظومتها ،كان ال بد من االهتمام بأخلقة البحث العلمي بما يساعد على إنتاج المعرفة
التي تسهم في تلك التنمية المنشودة ،فالضوابط األخالقية للبحث العلمي تنطلق من المكونات األساسية
للعملية البحثية وتهتم بأخلقة الباحث وأخلقة المحيط ،وكذا أخلقة المؤسسات البحثية من خالل برامجها
1

محسن منصور الغالبي ،مهدي محسن العامري ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،دار وائل ،عمان ،1002 ،ص.222

2

كميل الحاج ،الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي ،واالجتماعي ،مكتبة لبنان ،لبنان ،1000 ،ص .227-222
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وأدواتها ومنظومتها الداخلية ،لذا فإن أي محاولة للتطوير العملي بهدف إنتاج االخالق العلمية النزيهة
البد ان يأخذ بعين االعتبار كافة تلك العوامل المحيطة بالعملية األكاديمية.
-2السرقة العلمية
السرقة العلمية أو االنتحال وهي أي شكل من أشكال النقل غير القانوني .وتعني أن تأخذ عمل شخص
آخر وتدعي أنه عملك ،وتنسب إنجازه إليك سواء عن عمد أو بغير عمد ،1وبذلك فهي تشير أيضا إلى
استخدام أفكار وكلمات اآلخرين دون ذكر المرجع الرئيسي أو الكاتب ،ولعل ذلك يرتبط بجملة أسباب
تتمحور حول اإلفالس الفكري والفقر األخالقي والضعف اإليماني وغياب الوازع الديني للجاني ،كما أن
للبيئة المحيطة دو ار مساعدا في انتشار هذا الظاهرة الالسوية بسبب التكتم عنها لسبب من األسباب،
باإلضافة إلى الفراغ القانوني وغياب األطر الرادعة التي لها تأثير مباشر أيضا في االنتشار الرهيب لتلك
الظاهرة.
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.3النزاهة العلمية
تشير النزاهة إلى منظومة من القيم والمعتقدات الراسخة المسؤولة عن المحافظة على الموارد والممتلكات
العامة واستئصال الفساد .والنزاهة تشمل كل القيم المتأصلة لدى األفراد والمبادئ السوية كالصدق واألمانة
وعدم اإلضرار بالغير ،وتطرح قضية قيم النزاهة اليوم بإلحاح شديد في كل المجاالت والتخصصات فهي
تهم علماء السوسيولوجيا واالقتصاديين والسيكولوجيين والسياسيين وكل قضايا التنمية بشكل عام.
فالعصر الحالي يتسم بكونه يستند على مفهوم "مجتمع المعرفة" اقتصادياً وتعليمياً وادارياً ...وفي هذا
المنطلق تأخذ الجامعة قيمتها من تطبيقها ألصول األخالق المبنية على امتالك المعرفة وتطويرها في
سياج أخالقي أساسه األمانة والمسئولية والشفافية والموضوعية ورعاية الحقوق اإلنسانية ،وطبقا لمعطيات
العصر فإن إنتاج المعرفة وتوظيفها في المجتمع أصبحت قضية حضارية تهم المؤسسات الرصينة،
وبناء على ذلك فإن النزاهة األكاديمية ركيزة أساسية في الحياة الدراسية
فالنجاح الحقيقي حليف األمانة.
ً
والمهنية والمجتمعية ،وفي هذا المجال " ترتبط النزاهة العلمية بذلك المضمون الذي يعكس معنى الجودة

1

عمادة التقويم والجودة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة ،السرقة العلمية :ما هي؟

وكيف أتجنبها ؟،المملكة العربية السعودية ،1022 ،ص ،3متاح على الموقع:
https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf

والموضوعية في األنشطة البحثية داخل المؤسسات الوطنية في كافة جوانبها من حيث الدعم المالي
واإلنتاج وغيرها ،مما يعكس ثقة الناس في تلك األنشطة ،وأيضا ثقتهم في القرار السياسي المستند إلى
المعلومات العلمية التي تقدمها األبحاث العلمية ،وتهدف النزاهة العلمية الى هدفين هما :الهدف األول
العطاء العلمي الموضوعي ذو المصداقية والواقعية والمتاح لعامة الناس .والثاني تطوير السياسات القائمة
على العلم لصالح اإلنتاج المتسم بالشفافية".

1

ومن ثم تشكل النزاهة في البحث العلمي منظومة القيم الموضوعية كالشفافية والجودة واإلتقان واألمانة
ابتداء من اختيار فكرة البحث ومرو اًر بكافة خطواته
في جميع سلوكياتهم البحثية طوال مراحل الدراسات
ً
المنهجية وصوالً إلى النتائج وامكانية تطبيقها ميدانيا في المجتمع بما يعزز من ثقته فيها.
ثانيا :المصادر المرجعية ألخالق البحث العلمي
 -1المرجعيات المجتمعية
يغفل كثير من الباحثين والمفكرين في مجال البحث العلمي وتطويره عن أهمية االمتداد االجتماعي
للمؤسسة الجامعية ولألفراد الباحثين ،حيث أن اقتصار النظرة التحديثية على المناهج واألساليب
واالستراتيجيات االبتكارية لمراقبة الجودة واألعمال األكاديمية دون محاولة بناء الباحث وتكوينه من خالل
القيم اإليجابية التي يستمدها من محيطه بالضرورة ،يشكل رؤية مختلة وجب إعادة دراستها ،ومحاولة بناء
النظرة المتكاملة في ذلك .إن النظر إلى المجتمع يجب أن يكون وفق عالقة تكاملية ،فالنسق االجتماعي
هو المسؤول المباشر عن المدخالت البشرية ومدى تأهيلها على المستوى القيمي واألخالقي ،وبالتالي
ابتداء ،وانما هي نسق تكويني تدريبي يحتاج إلى أفراد مهيئين الستقبال المؤثرات من
فهي ليست نتاجاً
ً
خالل مختلف العمليات التي يمارسونها في المحيط األكاديمي .وباختالل التكوين القيمي للباحث انطالقا
من اختالالت المنظومة الثقافية واالجتماعية ،فإن ذلك ينعكس بصفة مباشرة في أدائه البحثي وسلوكه
العلمي .وكلما ارتقت المنظومة المجتمعية انعكس ذلك في سلوكيات وتصرفات األفراد داخل كافة األنساق
والنسق الجامعي والبحث العلمي بصفة خاصة ،بما يحقق من نزاهة اإلنتاج المعرفي ويحقق االنتقال

1

National Institutes of Health office of the director, (2012). NIH policies and procedures for promoting scientific integrity : http://www.nih.gov/about/director/sci-int-nov2012.pdf
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النوعي والتنمية المستدامة على كافة األصعدة .وقد حاول الباحث االجتهاد في تصنيف وتحديد وتفصيل
أهم المرجعيات المجتمعية ألخلقة البحث العلمي وذلك على النحو التالي:
أ-التراث االجتماعـ ـ ـي :إن الباحث العلمي هو نتاج لمجتمعه وهو حصيلة عوامل تربوية متراكمة وفق
سياق معين في ظروف مختلفة ،ومن هنا فإن المنظومة االجتماعية بمختلف أبعادها ومكوناتها تؤثر
بشكل مباشر في بناء شخصيته وتكوينها ،فالمعتقدات والقيم واألعراف غيرها من األفكار تترابط مع بعضها
ل تشكل النسق القيمي في شخصية الباحث ،وبالتالي تلعب الدور األبرز في بناء تفكيره ونظرته لألمور
وتحليله للمواضيع رغم محاولة فصل الذات عنها في إطار تبني الموضوعية كمبدأ علمي أساسي .من
هنا وجب إعادة النظر في البنية االجتماعية والثقافية وتحديثها ،وبالنظر إلى المنظومة المجتمعية الجزائرية
فإنها تزخر بالعديد من القيم المتأصلة واألصيلة ،لذلك فان األمر يتعدى الطرح القائل بوجودها من عدمه
وافتقار المجتمع منها ،ويتجاوزه إلى غياب رؤية توظيفية لكل تلك المكتسبات والقيم وزرعها في األوساط
األكاديمية.
إن التدهور والتذبذب في القيم واالتجاهات وأنماط السلوك وما يترتب عليه من مشكالت نفسية واجتماعية
وأخالقية تنعكس آثارها على الحياة اليومية لألفراد ،والتأثير على العديد من القطاعات الحيوية كالبحث
العلمي ،ومن ثم يؤثر على التطور المجتمعي ووضع التنمية فيه .كما ينعكس أيضا على التربية في
ا لتوجه نحو مراجعة هذه القيم واالتجاهات والحد من سلبيتها ،ودعم إيجابياتها وتأصيل القيم واالتجاهات
المنبثقة من تراثها الروحي من ناحية واستخالص قيم جديدة متسقة مع روح العصر.1
ب -المكون الديني (الروحي) :يشكل العنصر الديني أهم المرتكزات األساسية في تكوين الشخصية البشرية
نظ ار للدور الذي يلعبه االعتقاد في بلورة األفكار وانتاج السلوك وتوجيهه وفقا لمقتضيات إيمانية يستشعرها
الفرد من خالل نسق من المبادئ العقائدية الموجهة ألفعاله ،وفي سياق البحث العلمي فإن الباحث العلمي
ُيصدر ق ارراته وتصرفاته انطالقا من ذلك النسق ،فالوازع الديني يؤدي بصورة أكيدة إلى التوجه نحو
الشفافية والنزاهة واألخالق الفاضلة في الممارسة العلمية في مختلف مراحلها ،والباحث يستلهم أخالقه

1

فتح الباب عبد الحليم سيد ،التطور التكنولوجي والتعليم ،سلسلة دراسات وبحوث تصدرها الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم،
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منها ،ومن خالل الرقابة الذاتية على سلوكه وما يمليه عليه ضميره والتي تصرف عنه الزيغ وتمنعه
االنتحال أو السرقة.
إن القيم هي موجهات السلوك والدين مستودع القيم والمثل العليا ورافد من روافدها .لذلك فالقيم الدينية
هي التي تحدد أنماط سلوك الفرد وتحركه باعتبارها مرجعا في الحكم على أفعاله واطا اًر لتحقيق تماسك
المجتمع .1لذا فإن امتالك هذا المكون يزود الباحث باإليمان الراسخ في عمله وعقيدة صلبة في مواجهة
الصعاب التي تواجهه أثناء تأديته عمله ،كما تمكنه من استيعاب القواعد اإليمانية والسماوية والعمل بها
واالهتداء بقيمها اإلنسانية ،2والى غير ذلك من القيم الروحية التي ترتبط بالتعامالت مع الغير في صورة
زمالء العمل والمبحوثين في المجتمع البحثي والعالقة مع المراكز البحثية.
ج -األخالق اإلنسانية التربوية :إن التراكمية التاريخية لإلنسانية أكسبتها تجارب وخبرات مكنت من تحقيق
االنتقال النوعي الواعي عبر كل المراحل الزمنية واالستفادة من األجيال السابقة ،فالتراث اإلنساني ملئ
بناء حضارياً يستلهم منه البشر
بالقيم اإلنسانية التي عملت العوامل التاريخية على صقلها وتثقيفها لتشكل ً
تصرفاتهم وأفعالهم ،وأصبحت تشكل مرجعية فكرية العتبارات تتعلق باالختالف الثقافي وتنوعه في مختلف

الحواضر اإلنسانية ،فالباحث العلمي مهما كان جنسه أو نوعه يستمد كثي ار من قيمه من هذا التراث ،فقيم
احترام اآلخر والتعايش وتقبل االختالف كلها قيم كرستها البشرية -وال تزال إلى اليوم -من خالل مختلف
المواثيق والمعاهدات الدولية التي تشكل مرجعا أساسيا لعديد الدوائر البحثية العالمية ومراكز الدراسات
المشتركة بين الدول.
د-القوانين المؤسسـ ـ ــية :كما أن المنظومة القانونية والتشريعية سواء الداخلية في المؤسسات الجامعية
ومراكز البحوث أو في إطار القانون المدني تشكل مرجعاً حقيقياً لتكريس النزاهة العلمية ومحاربة الغش
من خالل تفعيلها وتحديثها الدائم عن طريق المراقبة المستمرة من قبل اللجان المختصة ،فالقواعد والنظم
والسياسات اإلدارية الصادرة عن المؤسسة أو القانون المدني تلزم جميع الباحثين في سير العمل وتحدد
المسؤوليات وتضبط الواجبات األخالقية التي تفضي في النهاية إلى إنتاج علمي راقي ومبدع.

1

نورهان منير حسن فهمي ،القيم الدينية من منظور الخدمة االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،2333 ،ص .272
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 -2مبادئ األخالقيات البحثية:
تنطلق األخالق العلمية للباحث من جملة من المرجعيات المعيارية المتكاملة والتي تشكل السياج األكاديمي
والعلمي الذي يحدد السياق القيمي واألخالقي العام للبحث ومن جملة تلك المحددات ما يلي:
أ -البحث العلمي والمسؤولية االجتماعية :كانت الجامعة وال تزال منب ار حضاريا ومصد ار لإلشعاع الفكري
والمرآة العاكسة لتخلف المجتمع أو تطوره ،وذلك تبعا لمدى الرقي العلمي للجامعة وقدرتها على تصدير
األفكار اإلبداعية لمجتمعها ،وتطوير بنيته الثقافية واالجتماعية والعمل على تحديثها من خالل مختلف
األنشطة العلمية والبحثية ،ليناسب ويواكب مختلف المستجدات والمتغيرات المتسارعة ،خصوصاً في ظل
االنفجار المعرفي الكبير ،ومن هنا فإن المؤسسات الجامعية والمراكز الدراسية من خالل مختلف فواعلها
البشرية تضطلع بمسؤولية شديدة األهمية تجاه النسق االجتماعي ،عن طريق العمل الدؤوب على تحقيق
التنمية المجتمعية المستدامة.
ب-االنطالق من المقومات الوطنية :إن عناصر الهوية باإلضافة إلى المقومات األصيلة تشكل نقطة
االنطالق المرجعية المجمع عليها من قبل كل األفراد الباحثين ،ذلك أنها تمثل هوية المجتمع وماهيته
الثقافية والحضارية ،لذا فإن الباحث العلمي وفي إطار االنتماء الوطني يجد نفسه محتكما إلى تلك
المقومات في سير علمه وانجازه لبحوثه.
ج-التحكم المهارات العلمية :يعرف البحث العلمي على أنه القدرة على امتالك المهارات البحثية وتوجيهها
في إطار موضوعي بغية الوصول إلى نتائج محدد انطالقا من افتراضات واقعية ومنطقية ،لذا فإن امتالك
الباحث لهذه الخبرات والمهارات يشكل نقطة فارقة في مقارنته بغيره من األفراد العاديين .حيث أن امتالك
المعلومة واإليمان بالمعرفة كسبيل للتطور والتنمية يعطي للباحث العلمي طاقة إيجابية قوية لمواجهة
مغريات الواقع المادي بما يمكنه من عدم االنجرار نحو الذاتية وتزور النتائج أو انتحال أفكار الغير.
د-الحرية العلمية األكاديمية :تمكن األجواء الداخلية والمناخ العلمي المتحرر من القيود التسلطية داخل
المؤسسات البحثية نقطة أساسية للباحثين ،حيث تمكنهم من توظيف كل مهاراتهم العلمية دون قيد أو
شرط ودون تخوف قد يحصل في حالة وجود نتائج غير مناسبة للظروف العامة وللسياسة العلمية
للمؤسسات والدولة .إن البحث العلمي الناجح مقترن بصورة متالزمة مع قدرة المؤسسة على توفير مناخ
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علمي متحرر من كافة الضغوطات التي قد تشكل عنص اًر دخيالً على سير البحث والمعرفة في أوساطها،
وهو ما يشكل منطلقاً أساسياً في أخلقة األعمال العلمية.
ه .المعرفة العلمية والسلطة الديمقراطية :تؤثر التوجهات السياسية للدولة على البحوث العلمية في الدول
المتخلفة من خالل عمل السلطات الحاكمة على تكريس النموذج السائد ،والعمل على توجيه كل نتائج
البحوث لصالح خدمته ،لذا فإن المعرفة العلمية تصبح رهينة لق اررات سياسية ارتجالية بعيدة كل البعد عن
مقومات البحث العلمي الناجح ،في حين أن وجود سلطة ديمقراطية تؤمن بالعلم وبالمعرفة يمكن من تحرير
العلم من االرتهان السياسي ،ويفرض عليه آليات موضوعية تنسجم مع التوجهات البحثية المعاصرة " في
ضوء احترام النظام العام للدولة مع احترام نظم المؤسسة التي يعمل فيها أو احترام قيم وتقاليد المجتمع".

1

و .االنفتاح على اآلخر :شكل التنوع الثقافي واالختالف اإلنساني في التصورات الحياتية محور المقاربات
النظرية العلمية التي أكدت على أهمية التعايش بين مختلف الثقافات العالمية كسبيل لالستقرار العلمي،
والدفع نحو التنمية المتكاملة ،ولعل االختالف الفكري يشكل أرضية قوية للتساند العلمي واالستفادة من
مختلف التجارب اإلنسانية في إطار تكاملية المعرفة وتراكمية العلوم.
ثالثا :المنظومة المجتمعية وتنمية النزاهة العلمية
-2المسؤولية االجتماعية والعالقة التفاعلية مع المؤسسات البحثية:
تنطلق العالقة الراجعة في العالقة التفاعلية من المؤسسات البحثية الجامعية إلى المحيط االجتماعي في
إطار ما يسمى بالمسؤولية االجتماعية ،التي تم التأصيل لها في عديد أدبيات البحث العلمي ،غير أن
العالقة الذاهبة من المجتمع إلى المؤسسات الجامعية تعد الفكرة األساسية والمنطلق األولي في هذه العالقة
التفاعلية ،وهذه األخيرة لم تأخذ حقها في الدراسة الكافية رغم أهميتها البالغة ورغم األسبقية الزمانية
والتأثيرية للمجتمع على الجامعة ،فالمخرجات البشرية التي تنطلق كمدخالت في النسق الجامعي تشكل
نقطة االلتقاء ومحور العالقة بين طرفي المعادلة .إن مسؤولية المجتمع في تصدير العناصر الكفؤة تربويا
وأخالقيا إلى الجامعة تعد عنص اًر مرجعياً في مخرجات تلك األخيرة نحو المجتمع ،فكلما نجح المحيط
المجتمعي في إعداد األفراد أخالقيا وفكريا وروحيا وفق تكامل تربوي ينطلق من العقائد االجتماعية الراسخة

1

نفس المرجع ،نفس الصفحة.
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تراثياً ودينياً في إطار تبادلي ،كلما ارتقى المستوى األكاديمي والبحثي في المؤسسات الجامعية بما يوفر
مخرجات أكثر فاعلية تنعكس نتائجها في إطار مسؤوليتها االجتماعية .ومن هنا فإن أي إرادة إصالحية
للبحث العلمي ينبغي أن تشمل ركائزه ومقوماته األساسية ،واصالح المحيط االجتماعي هو أول م ارحل
إصالح بقية االنساق الفرعية األخرى ،وال نجاح في تلك العملية مادامت النظرة والرؤية مقتصرة على
إصالح الهياكل والبني دون االلتفات إلى األبعاد الثقافية والروحية في تكوين العنصر البشري وهو الباحث
العلمي سواء كان طالباً أو استاذاً أو إدارياً.
إن من أهم المسؤوليات االجتماعية التي تلقى على عاتق الباحث العلمي أن يسهم في تطبيق المعرفة
العلمية ،وفي تحويل معطيات ونتائج البحوث األساسية التي توصل إليها باحثوا العلوم األساسية إلى
تطبيقات عملية تخدم مختلف قطاعات التنمية في المجتمع ،وفي نقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا الحديثة
في مجتمعه ،وزيادة حظه من المخترعات العلمية وزيادة قدرته الذاتية التكنولوجية ورفع مستوى تعامله
مع معطيات التقدم التكنولوجي المعاصر ،وفي تضييق الفجوة التكنولوجية التي تفصل مجتمعه عن العالم
المتقدم وأن يتجاوز في أبحاثه العلمية اكتشاف الحقائق والمعارف العلمية النظرية وصناعة األفكار والكلمة
إلى صناعة المشاريع.

1

 -2دور األخالق المجتمعية في تعزيز السلوك النزيه:
إن اتسام المنظومة المجتمعية بالرقي األخالقي والقيم اإليجابية وتكريسها في كافة المجاالت االجتماعية
يمنح األفراد نسقا أخالقيا وقيما يمكنهم من التعامل اإليجابي مع كافة المتغيرات المحيطة ،فهناك عالقة
طردية بين االلتزام بالقيم األخالقية والسلوكية وكفاءة البحث العلمي ،فكلما زادت درجة االلتزام بهذه القيم
األخالقية والسلوكية زادت معها درجة الجودة والكفاءة في البحث العلمي ،حيث أن توافر هذه القيم لدى
الباحث العلمي يؤدي إلى دعم الثقة في البحوث العلمية ،نظ ار ألن تنمية هذه الثقة قوامها القيم األخالقية
والسلوكيات السوية ،وشعور القارئ بالثقة في المعلومة وأن هذه المعلومة حقيقية ،كما يحقق االلتزام بالقيم

1
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النبيلة واألخالق الكريمة والسلوكيات الطيبة احترام وتقدير المجتمع الذي يعمل فيه الباحث ،وحماية
الباحث من انحرافات بعض أعضائه الذين ال يلتزمون بالقيم السامية.

1

إن المجتمعات التي تصنف بأنها متقدمة تتيح ألفرادها الفرصة الكاملة ألن يقدموا كل ما لديهم من إبداع
دون قيود أو عوائق ،وأن المجتمع كله يعمل في ظل منظومة تتناغم كلها في تعويد الفرد على أن يفكر
باستقالل ،وبشكل علمي منظم وتوفر له كل اإلمكانات المادية بل والمعنوية التي تمكنه من أن يبلغ
غاياته حسب قدراته طالما التزم بالقانون ،ولم يخرج على قيم المجتمع وتقاليده .إنه ال يوجد في تلك
المجتمعات فرد مهمش أو ال قيمة له ،بل يوجد الفرد دائما في منظومة تلك المجتمعات ما يفعله ويقدره
اآلخرون ،بينما المجتمعات صاحبة ثقافة التخلف فهي ارتجالية غوغائية فوضوية يتساند فيها الجميع
على الجميع دون أن يج أر أحدهم على تحمل المسؤولية ،وتسود فيها القيم السلبية من االتكالية والالمباالة
وانتظار ما يقدمه اآلخرون .ففي ظل الثقافة األولى تنتعش النزاهة وتنتشر قيمها وتتجسد في كافة
المجاالت ،أما ثقافة التخلف فال تشجع إال الفساد واالفتقار للموضوعية والمصداقية والصدق والشفافية،
فتمتنع النزاهة عن الوجود والتجسد.

2

ويعتبر توفير المناخ العلمي والفضاء القيمي المجتمعي اإليجابي هو الباعث األساسي للنزاهة وانتشار
قيمها ،فطبيعة المجتمع ومنظومته الثقافية هي التي تحدد مدى نزاهة البحوث العلمية وجديتها ومصداقيتها،
لذا فإن للمناخ األخالقي بكافة أبعاده ومكوناته المعيارية أث ار مباش ار في إنتاج السلوك النزيه في كل
المجاالت ،وذلك ما يرتبط ارتباطاً وثيقا بتطوير المجتمع وتنميته ،واالستفادة من تطبيقاته المترتبة على
نتائجه في تحسين نوعية الحياة االجتماعية.
 -3أهمية المنظور اإلسالمي في ترسيخ األخالق والسلوك اإليجابي:
سبقت اإلشارة إلى أهمية البعد اإليماني والمعطى الديني في توجيه السلوك اإلنساني وأخلقته ،واسقاطا
على واقعنا االجتماعي فإن للدين اإلسالمي من خالل نظرته المتكاملة للحياة البشرية أهمية بالغة األثر

1

طه خيري طه ابراهيم ،المقومات األساسية للنزاهة في مجال البحث العلمي ،مداخلة ضمن أشغال منتدى الشراكة المجتمعية في

مجال البحث العلمي -النزاهة العلمية ،-جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية ،1022 ،ص.237
2

أميرة عبد السالم زايد ،الجامعة وقيم النزاهة في البحث العلمي" رؤية تنموية" ،مداخلة ضمن أشغال منتدى الشراكة المجتمعية في
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في ترسيخ القيم األخالقية في المجتمع اإلسالمي ،من خالل مرجعيته اإللهية التي تختلف عن الموروث
البشري المتسم بالنقصان مهما بلغت درجة تناهيه في الشمولية ،فالتصور اإلسالمي للحياة في جميع
مجاالتها يقوم على مبدأ التكامل بين الجانب اإليماني والمتطلبات المادية ،ويستند على تحقيق األهداف
الفردية في إطار الجماعة كما يقوم على النظرة الشاملة للحياة الدنيوية واألخروية ،ففي مجال البحث
العلمي حاز المدخل اإلسالمي على القبول واالعتراف به ضمن كبرى المداخل المنهجية التحليلية كإطار
عام للمناهج والتحليل المعرفي .وفي اآلتي سنحاول إدراك أبعاد التصور اإلسالمي في المجال العلمي
والمعرفي وعناصره المنهجية:

أ-المصادر الموجهة لألخالق والسلوك في المنهجية اإلسالمية.
أ-2-الوحي (القرآن والسنة) :إن الوحي كمصدر للتوجيه اإلسالمي هو كلمة هللا وارادة الحق التي أوحى
بها إلى نبيه ورسوله ،ليبلغها إلى الناس كافة ،وجوهر ما يقدمه الوحي للناس هو توضيح طبيعة عالقة
اإلنسان باهلل وغاية وجود اإلنسان في الكون ودليل حركة اإلنسان في الحياة ومصير هذا اإلنسان فيما
وراء الحياة ،فعالقة االنسان باهلل هي في أصلها عالقة تعبيد وتذليل ال عالقة استعباد واذالل ،عالقة
خالفة وكرامة .ونلمس هذه اآلفاق واألبعاد والقيم وفي شخصية الرسول الكريم وأصحابه قبل أي أحد آخر
من الخلق.

1

أ-1-المعرفة العقلية :وهي تحصل من خالل البراهين العقلية مثل المنطق والرياضيات وهناك اتفاق عام
حول وجود هذا النوع من المعرفة بين الفالسفة والعلماء ،ويبقى االختالف في نشأة وتكوين القضايا أو
الموضوعات التي تشكل مادة المعرفة العقلية ،فهل هي فطرية خالصة من نسيج العقل حسب المذهب
العقلي أم هي انعكاس للواقع تستخلص منه ،وتكتسي مع ذلك صورها المجردة كما يدعي المذهب الواقعي،
ورغم تباين الموقفين فكالهما يؤكد على وجود معرفة عقلية ،يطلقون عليها أحيانا المعرفة الفلسفية.
أ-2-المعرفة المكتسبة :وهي المعرفة التي يتوصل إليها اإلنسان من خالل المالحظة والتجربة ،ويطلق
عليها في التراث اإلسالمي كلمة "العادة" ،بمعنى أنها تحصل بالتعود والتكرار ومالحظة حدوث أو تكرار
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وقوع الشيء على نفس المنوال .المعرفة في هذه الحالة تحصل للفرد ويكتسبها من خالل التعود على
معرفة الشيء ميدانياً ،مثل اكتشافه لضرر النار وفوائدها ،فنحن نتعرف على طبيعة األشياء وخواصها
أو الظواهر الطبيعية واالجتماعية من خالل الحواس سواء بالمشاهدة أو االختبار أو التجربة.

1

ب-نسق مبادئ األخالق البحثية في المنظور اإلسالمي:
وتقع هذه المبادئ في عدد من المستويات...مستوى كلي عام ،ومستوى جزئي خاص ،ففي المستوى
الكلي ترتبط هذه المبادئ بأركان اإلسالم وأركان اإليمان ،والقيم العليا ،وفي المستوى الجزئي تتحدد مبادئ
المنهجية في كونها ضوابط ومعايير وخصائص للتفكير أو ضوابط ومعايير وخصائص للعمل البحثي
الذي يستهدف اكتساب المعرفة واختبارها وتوظيفها ،أو معايي اًر لضبط السلوك وتوجيهه .ومبادئ المنهجية
الخاصة يمكن التمثيل عليها على الوجه اآلتي:
ب-2-مبادئ منهجية التفكير :التفكير الكلي ،السنني ،السببي ،والمقاصدي ،واالستراتيجي والعملي...
ب-1-مبادئ منهجية البحث( :األمانة ،االستقامة ،الموضوعية )...والدليل (عملي ،عقلي ونقلي) وفق
القاعدة المعروفة "إن كنت ناقال فالصحة وان كنت مجتهدا فالدليل".
ب-2-مبادئ منهجية السلوك :النية واإلتباع واإلبداع ،فالنية حركة القلب والضمير والتوجه النفسي نحو
الخالق .واإلتباع سلوك سبيل مطروق ومجرب ينتهي إلى القصد لتوفير الجهد واالستقامة على نهج النبوة،
والحركة الجماعية لتحقيق االنتماء .وأما اإلبداع فابتغاء الحكمة في النمو ،والتجاوز ،واالرتقاء واإلحسان
واإلتقان.
باإلضافة إلى ذلك تتحدد تلك المبادئ وفقا لمجموعة من االعتبارات وهي مراعاة االتساق الداخلي
واالنسجام بين الرؤية الكونية أو رؤية العالم اإلسالمية ،وما ينبثق عنها من عناصر النظام المعرفي ،وما
يتضمنه هذا النظام من عناصر منهجية ،باإلضافة إلى اعتماد المرجعية القرآنية ضمن مفهوم الوحدة
البنائية للقران الكريم والسنة النبوية بوصفها بيانا لنصوص القران وتطبيقا لتوجيهاته .وكذا تشغيل إسالمية

1
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المعرفة التي تشترط التمكن واالستيعاب والتجاوز ،عن طريق السعي نحو األفضل واألحسن واألكثر
إتقانا ،والترقي في منازل الكمال البشري.

1

ج .إسهام المنهجية اإلسالمية في تطوير أخالقيات البحث:
يمكن إجمال ما قدمته المنهجية اإلسالمية في التطوير األخالقي للبحث العلمي وتنميه النزاهة البحثية
في األوساط األكاديمية فيما يلي:
ج-2-التكامل المعرفي بين المصادر المعرفية المنهجية :تشكل معادلة التكامل المعرفي محاولة لتلخيص
مجمل ما يمكن فهمه عن مصادر المعرفة وأدواتها من منظور إسالمي ،والربط بين العناصر المختلفة
التي يمكن أن يتضمنها ذلك الفهم .وتتكون هذا المعادلة من قسمين ،األول :هو المصادر ،والثاني :هو
األدوات ،وصفة التكامل المعرفي في المنظور اإلسالمي تظهر في ثالث مستويات :تكامل المصادر،
وتكامل األدوات ،وتكامل المصادر واألدوات .فللمنهجية من منظور إسالمي مصدران ال ثالث لها :هما
الوحي والعالم ،وأي تعامل معرفي ومنهجي في هذا المنظور ال بد فيه من مراعاة التكامل بين المصدرين،
ألن اإلنسان المخلوق في هذا العالم ال يملك إال أن يتعامل معه في مستوياته الثالثة ،العالم الطبيعي
والعالم واالجتماعي والعالم النفسي ،واإلنسان يتعامل مع مستويات العالم بصرف النظر عن مرجعياته
الفكرية والدينية ،واإلنسان المسلم الذي يؤمن بالوحي اإللهي هو في موقع التكليف والتمكين للتعامل مع
العالم في ضوء هداية الوحي ،وهداية الوحي هي في األساس ترشيد لوعي اإلنسان تجاه العالم وسعيه
فيه.2
كما للمنهجية من المنظور اإلسالمي أداتان ال ثالث لهما ،هما العقل والحس وليس ثمة طريقة لعمل
الحس دون عمل العقل ،وليس ثمة وسيلة للعقل في أن يمارس عمله خارج إطار الواقع المحسوس ،حتى
أن القضايا الذهنية المجردة يتصورها العقل البشري في سياق خبرته الحسية ،وتلك هي حقيقة التكامل
المعرفي بين العقل والحس بوصفهما أداتين للمعرفة والتعامل المنهجي ،وتظهر المعادلة أن استمداد

 1فتحي حسن ملكاوي ،منهجية التكامل المعرفي –مقدمة في المنهجية اإلسالمية ،-المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،الواليات المتحدة
األمريكية ،1022 ،ص.123-123
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المعرفة من مصدر الوحي يتطلب عمل كل من العقل والحس معا ،كذلك فإن استمداد المعرفة من العالم
يتطلب عمل كل من العقل والحس معا وتلك حقيقة التكامل المعرفي بين المصادر واألدوات.

1

ج.1.النظرة الموضوعية تجاه الملكية الفكرية وحقوق التأليف :فمن حيث النظرة اإلسالمية للقيمة المادية
التي يرتبها اإلسالم لصاحب الجهد الفكري فله الحق أن يبيع جهده الفكري منضبطا بأحكام البيوع في
اإلسالم ،وكذلك له أن يؤجر جهده الفكري سواء أكان في محتوى ككتاب أو نحوه ،أم أجر نفسه لجهة ما
لتقديم ثمرة جهده العلمي لتلك الجهة ،وله أن يجعل ثمرة جهده الفكري في شركة من أنواع الشركات
اإلسالمية وشروطها المشروعة ،وله أيضا أن يجعل من ثمرة جهده الفكري موضوع عقد االستصناع
خاصة في االبتكارات واإلبداعات العلمية ،مراعياً في هذا العقد وغيره من العقود السابقة كلها شروط عقد
السلم من حيث ضبط ثمرة جهده العلمي بالصف الدقيق ،وضبط ما يدخل فيه من مواد ،ومن تحديد
األجل لتسليمه ،وتسليم ثمنه في مجلس العقد إلى غير ذلك من شروط جاء بها اإلسالم في مثل هذه
المعاوضات المالية .إن اإلسالم جعل للمفكرين حقا أدبياً معنوياً في ثمرة جهودهم الفكرية ،حيث أن كل
وثناء ،إن كان جهده الفكري مشروعاً أو مقبوالً مستحسناً ،واما
جهد فكري إما أن يكتسب به صاحبه ثواباً ً

أن يكتسب صاحب الجهد الفكري على جهده عقاباً وذماً وقدحاً ...وهذا الحق من حقوق الملكية الفكرية
محل اتفاق بين العلماء قديماً وحديثاً ،ومن هنا ال يحل ألحد أن ينتحل أفكار الغير أو يحرفها.2
إن صورة الملكية الفكرية في إطارها الحالي المعاصر هي نتاج لثقافة غربية كرستها االتفاقيات الدولية
والمواثيق والمعاهدات التي عملت على تحديد أطرها وفق نظرة بشرية وضعية ومن هذا المنطلق ال يمكن
التسليم بأنها وبكل عناصرها في إطار التصور االسالمي لم يكن لها وجود في الشريعة اإلسالمية ،بل
هي تدخل في أفعال المكلفين العادية ،والتراث اإلسالمي يثبت بأن علماء المسلمين عالجوا هذه المسألة
في العديد من المجاالت المعرفية منها ما تناوله علماء األثر والحديث في مواضيع اإلسناد والتحمل
واالداء والرواية ،والى غير ذلك من األحكام العلمية ،وفي هذا الخصوص يقول كنعان ":عرف فقهاء
الشريعة اإلسالمية الكثير من المفاهيم المرتبطة بالملكية واإلنتاج الفكري ،ووضعوا الكثير من القواعد
والضوابط التي تحكم الملكية الفكرية وتكفل المحافظة على اإلنتاج الفكري وحمايته على هدي من كتاب
1
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هللا وسنة رسوله...عرف المسلمون في عهودهم األولى وخالل ازدهار حركة التأليف في مختلف مجاالت
العلوم ...نظاما يشبه نظام اإليداع القانوني للمصنفات أسموه التخليد ...وبهذا قدم لنا فقهاء الشريعة
اإلسالمية وعلماؤها فهما متطو اًر لحق المؤلف أقاموه على أسس وقواعد مستوحاة من الشريعة اإلسالمية
تتضمن حماية الحقوق المالية واألدبية للمؤلف".1
ج .2.االعتمادية التبادلية بين اإليمان واألخالق :إن من أهم الحقائق األساسية في المنهجية اإلسالمية
هي استنادها على عالقة اإليمان واألخالق ،والى ذلك يشير حديث الرسول عليه الصالة والسالم" إنما
بعثت ألتمم مكارم األخالق" فاإلسالم وشريعته لم تكن إقصائية وال منقطعة عن التراث اإلنساني السابق،
بل حاولت تثبيت وترسيخ القيم األخالقية التي كان العرب يعيشون فيها ،ففي هذا اإلطار قدمت المنهجية
اإلسالمية نظرة تتكامل بين البعد اإليماني لإلنسان مع البعد األخالقي ،فاإليمان كمعطى مقدس يشترك
مع األخالق في معيارية السلوك البشري.
إن االعتمادية المتبادلة بين العنصرين السابقين تنطلق من حقيقة االنسان ومكوناته المادية والروحية
وتكوينه النفسي والفطري الذي يميل من خالله إلى القيم العليا المتسامية وينحاز إلى مكارم االخالق" ،
وللفطرة التي فطر هللا المخلوقات عليها موقع مهم في إدراك التكامل بين مصادر المعرفة وأدواتها لفهم
مقاصد الحق من الخلق ،وتوجيه سعي اإلنسان المستخلف في األرض ،وجهده العقلي والعملي ،لتحقيق
هذه المقاصد...والفطرة في العالقات بين الناس تقوم على تحقيق العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالكيل
والميزان ،فذلك هو األصل الذي تتحقق به مصالح الناس...وهكذا فإن الفطرة البشرية السليمة تعين أدوات
المعرفة في فهم دالالت الوحي الذي يمثل المصدر والمرجع".2
رابعاً :نحو منهجية متكاملة كضرورة إلنتاج السلوك البحثي النزيه:
للمنهجية –أي منهجية-أساليب مختلفة في التعامل الفكري والعمل العقلي وأنماط التفكير ،واإلجراءات
العملية التطبيقية للوصول إلى حلول واقعية للمشكالت والظواهر المتعددة ،والبحث عن إجابات منطقية
لالفتراضات القائمة ،انطالقا من اكتساب المعرفة وبناء الفكر ،ثم العمل على تنفيذ تلك المكتسبات الفكرية
كسلوكيات عملية واقعياً وتجسيدياً ،فالتكامل بين التفكير والبحث والممارسة مبدأ أساسي من مبادئ
1
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المنهجية .كما أن الفاعل األساسي في تلك العملية البحثية والمنهجية هو اإلنسان ،لذا فإن أساس إعمال
تلك ال مراحل وتركيبها بتوقف على مدى نجاح الباحث في إدراكها واستيعابها بصورة متكاملة في جميع
مراحلها والوقوف على تصورات موضوعية عن تلك المشكلة والتحكم في أدواتها ومعالجتها بمنطق بعيد
عن التزييف ،ومن هنا تبرز الحاجة إلى بناء منهجية متكاملة تهتم بالبناء الفكري والنظري واألطر
المعرفية كما تهتم قبل ذلك بصانعها وهو الباحث ،وتعمل على تكوينه وتأهيله في سياق محيطه
االجتماعي وبنيته الثقافية ،بما تحمله من قيم ومعايير ومعتقدات ذات أبعاد تراثية أو دينية ،ومن هنا
يكون التكامل بين البناء المعرفي والمنهجي والبناء السلوكي للباحث العلمي.
إن المنهجية اإلسالمية المتكاملة في السلوك تقتضي التكامل في التعامل المنهجي مع عالم األشخاص
وعالم األفكار وعالم األشياء ،وغيرها من العوالم ،ذلك أن ميادين التفكير والبحث ال تقتصر على عالم
من هذه العوالم دون غيره ،ويمكن سياقة الصور التي يلزم أن تظهر فيها مميزات الثقافة المنهجية في
مؤهالت الشخصية العلمية المسلمة التي تتصف بالتكامل ،واألستاذ الجامعي بوجه خاص ذلك أن األستاذ
الجامعي بشخصيته العلمية اإلسالمية:
أ -يشعر أن الثقافة المنهجية عنصر أساسي في شخصيته العلمية وهويته العملية.
ب -وهذه الثقافة المنهجية عنصر أساسي يتكامل مع جوانب الثقافة األخرى :الثقافة العلمية
التخصصية التي تجعله عالما ،والثقافة العامة التي تجعله مصلحا في محيطه االجتماعي،
والثقافة المسلكية التي تجعله مربيا لألجيال.
ت -وهو يمارس التفكير المنهجي تحديدا وتمييزا ،والبحث المنهجي عمال مهنيا ،والسلوك المنهجي
شأنا يوميا.1
إن المنهجية المتكاملة معرفياً وسلوكياً تقتضي عدة اعتبارات أساسية لعل أهمها االنطالق من البنية
الثقافية واالجتماعية في أخلقة البحث العلمي ،وذلك من خالل عملية التحديث االجتماعي لألطر العامة
واألنساق الفرعية المجتمعية ،ولعل ذلك يخضع إلرادة سياسية حقيقة للنهوض بالمجتمع ككل ،كما يجب
تكريس الثقافة والوعي اإليجابي في المؤسسات الجامعية ومركز البحوث والدراسات ،والعمل الدؤوب على
تفعيل كل اإلجراءات القانونية التنظيمية ،من أجل الوصول إلى تحقيق النزاهة العلمية وجودة العمل
1
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البحثي ،كما ينبغي االستفادة من التجارب واالستراتيجيات الحديثة في مختلف الدول والمنظومات
االجتماعية لمواجهة السرقة وعمليات االنتحال العلمي.
خاتمة البحث
إن موضوع النزاهة وتمثل قيمها في مجال البحث العلمي األكاديمي في عصر ما بعد الحداثة والعولمة
يستلزم ارتباطه الوثيق بالواقع الراهن وما يعتريه من أزمات وما ينتظره من تحديات في مستقبل الحياة،
ال شك أن البحث العلمي جزء من نسيج مترابط لبيئة مادية واجتماعية ونتاج لما يحصل من تفاعل داخل
المجتمع من فكر علمي معاصر ممتزج ببعض التراث وسلوكيات ومنظومة ثقافية وفكرية وتربوية وتعليمية
وتوجهات سياسية واعالمية ،لذا فالبحث العلمي يلقي ظالال ومالمح على المجاالت األخرى داخل
المجتمع ،ولكنه في نهاية االمر يظل متسما بخصوصية متفردة تستمد من حدود تفاعله مع الواقع
االجتماعي المحلي والعالمي ،ويحمل في طياته خصائص وسمات وقيم حاكمة كقيم النزاهة .هذه األخيرة
تتطلب تظافر عوامل كثيرة وجهود متواترة على تحقيقها في العمل العلمي ونقدها واستيعابها مع العمل
على تعميمها ،خصوصا في ظل المستجدات العلمية والتكنولوجية والثورة المعلوماتية والسباق نحو التسلح
المعرفي ،في سياق البحث عن أفضل الموجود في المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
النتائج والتوصيات
بعد عرض تحليلي وتفصيلي للمتغيرات السابقة والمتعلقة بالمرجعيات المنهجية التي تؤسس لبنية منهجية
متكاملة ،يمكن القول انه ومن خالل هذا البحث ،توصلنا الى مجموعة من النتائج نستعرضها فيما يلي:
أ-أن البيئة االجتماعية والثقافية تمثل مرتك از اساسيا في تنمية النزاهة االكاديمية عن طريق اليات التنشئة
االخالقية السليمة للباحث.
ب -أن البعد اإليماني والروحي له اهميته الخاصة في توجيه السلوك االنساني بصورة عامة وسلوك
الباحث اثناء مزاولة مهامه البحثية بصورة خاصة.
ج-تلعب قواعد الضبط القانونية والمؤسساتية دو ار مهما في تحقيق التزام الباحث تجاه مهامه وعمله
األكاديمي وتسهم في اتاحة الفرصة للرقابة على االعمال البحثية.
د-أن للمؤسسات البحثية الجامعية ومراكز الدراسات مسؤولية مباشرة في تحقيق النزاهة العلمية ومحاربة
كل انواع الغش والتحايل والسرقات االدبية.
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هـ-أن للمناخ السياسي العام ومدى تدخل السياسي في البحث العلمي وارتهانه المعرفة لأليديولوجيا تأثي ار
سلبيا على االمانة العلمية ومجريات الواقع البحثي.
د-أن لمنظومة االخالق المجتمعية والنسق القيمي تأثي ار اساسيا في دعم النزاهة والسلوك النزيه.
و-أن النظرة التكاملية بين البعد اإليماني والروحي من جهة ،وبين متطلبات الواقع المادي تمثل رؤية
محورية في التأسيس لمنهجية متوازنة ،وذلك ما يمثله التوجه المنهجي االسالمي.
ولعل هذه النتائج المختصرة يمكن أن تشكل بحد ذاتها مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في
تعزيز االخالق البحثية بما يؤدي الى تنمية النزاهة العلمية ،ومحاربة كل أش ــكال السـ ــلوك الالنزيه عن
طريق تفعيل المرجعيات االساسية المشار اليها وتوظيفها بصورتها السلمية والصحيحة.
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بالغة اإليجاز بالحذف في القرآن الكريم "سورة النحل" أنموذجا
الدكتور عبد الرحيم حمدان حمدان .دكتوراه في األدب والنقد .فلسطين
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة بالغية من ظواهر التعبير القرآني ،أال وهي" :بالغة
اإليجاز بالحذف في سورة" النحل"؛ بوصفها وسيلة تعبيرية أساسية من وسائل التعبير القرآني ،شغلت
حي اًز واسعاً في الخطاب القرآني في سورة" النحل" ،وقد حاولت الدراسة استقصاء هذه الظاهرة التعبيرية،
من خالل الوقوف عند المحاور اآلتية :حذف الكلمة المفردة ،وحذف الحرف ،وحذف الجملة.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الجمالي؛ للكشف عن القيم التعبيرية والجمالية والفكرية
في النصوص القرآنية كما تجلت في "سورة النحل .وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها :إن بالغة
اإليجاز بالحذف تشكل قيمة جمالية من قضايا االعجاز القرآني ،وهي تشكل للظاهرة اإلعجازية جانباً
مهماً ،ورافداً من روافدها االساسية ،وأن لإليجاز بالحذف في القرآن الكريم غايات تسبر أغوار النفس،
وتنبه الحس ،وال تقتصر على تحقيق الجمال الظاهر للنص ،وأن أسرار هذا الكتاب الرباني العظيم
المنبثقة من إعجازه ال تتناهى ،وال تحدها حدود عقل أو فكر مهما بلغ من الرفعة.
الكلمات المفتاحية :سورة النحل ،اإليجاز بالحذف.
Abstract:
This study intends to shed light on the rhetorical phenomenon: the Quranic
expression, namely "the eloquence of brevity deletion in "Al-Nahl"; as a means
graphical basic means of Quranic expression, she ample space in the Quranic
discourse in "Al-Nahl", has tried to study a survey this expressive phenomenon,
through the stand at the following themes: Delete a single word, and delete the
letter. The deleted sentence.
Aaatmdt study descriptive approach, and the analytical method aesthetic; to
reveal the expressive, aesthetic and intellectual values in the Koranic texts as
manifested in "Al-Nahl by linking those texts brevity deletion context of installation, and related word to other; to get to the FAQ value for deletion.
Study the descriptive and analytical approach aesthetic adopted ; to reveal
the expressive, aesthetic and intellectual values in the Koranic texts as manifested in "Al-Nahl". The study found the results, including: The eloquence of
brevity deletion form the aesthetic value of the miracle Quranic issues, which
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constitute the phenomenon miraculous important aspect, the tributary of the
main tributaries, and that of brevity deletion in the Koran goals probe the depths
of the soul, sobering sense, not only for the beauty apparent to the text, and the
secrets of this great divine book emanating from the likeness does not come to
an and bordered mind the limits or thought regardless of its greatness.
توطئة:
لقد اقتضت حكمة هللا تعالى أن يجعل الكتاب الذي أنزل على عبده محمد – صلى هللا عليه وسلم–
كتاباً خالداً باقياً إلى يوم القيامة ،ويجعله معجزة لغوية وعقلية تحدى بها الناس جميعاً ،فعجزوا عن أن
يأتوا بمثله ،ولقد تحداهم في جوانب كثيرة ،ووجوه متعددة في بالغته وبيانه ،وفي تشريعاته وعلومه
وغيبياته وغيرها.
شاءت إرادة هللا أن يكون القرآن الكريم عربياً ،وأن يكون اإلعجاز بيانياً ،فقد ملك قلوب العرب بفصاحته
وبالغته ،وبهرهم بأسلوبه ،وهذا اإلعجاز يقوم على ما يتسم به القرآن من مزايا في نظمه وخصائص في
سياق لفظه ،والنظم ال يتعلق بترتيب الكلمات في الجملة الواحدة فحسب ،ولكنه يتعدى ذلك إلى ترتيب
الحروف في الكلمة ،وترتيب اآليات في السورة الواحدة.
يتجلى اإلعجاز البياني في المفردة القرآنية التي تبرز في كونها لفظة منتقاة ومختارة وواضحة الداللة،

وداللتها تتسع لما ال تتسع له دالالت الكلمات األخرى ،وقد تبين أن اللفظة الواحدة وان تكررت في عدة
مواضع ،فإنها في كل موضع تأخذ موقعها المناسب الذي يختلف كل االختالف عن موقع الكلمة نفسها

في سياق آخر ،وأن كل كلمة تأتى في كتاب هللا ال يسد غيرها مسدها ،وال يمكن أن تكون زائدة.

احتوى القرآن الكريم على أساليب متنوعة وتعبيرات متعددة في بيانه وبالغته بلغت الذروة العليا من
الفصاحة والبيان في ألفاظه ومعانيه ،في أهدافه ومقاصده ،فألفاظه تذوب في معانيه ،ومعانيه تذوب في

النفس وخلجاتها ،إنه السحر القرآني العظيم "سحر البيان" .يقول سيد قطب واصفاً بيان القرآن وفصاحته ":

إن في هذا القرآن س اًر خاصاً ،يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء ،قبل أن يبحث عن مواضع

اإلعجاز فيها .إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن يشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني
التي يدركها العقل من التعبير .وأن هنالك عنص اًر ما ينسكب في الحس بمجرد االستماع لهذا القرآن،
يدركه بعض الناس واضحاً ،ويدركه بعض الناس غامضاً ،ولكنه على كل حال موجود .هذا العنصر
الذي ينسكب في الحس ،يصعب تحديد مصدره :أهو العبارة ذاتها؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور
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والظالل التي تشعها؟ أهو اإليقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي
هذه العناصر كلها مجتمعة؟ أم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود ،ذلك سر مودع في كل نص

ابتداء ثم تأتي وراءه األسرار المدركة بالتدبر والنظر
قرآني يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن
ً
والتفكير في بناء القرآن كله "(.)1
استخدم الخطاب القرآني وسائل فنية وأساليب تعبيرية متعددة؛ لتوصيل مضامينه ونقل مراميه منها:
أسلوب القصة واإليجاز واإلطناب والفصل والوصل ،والحكمة ،واألمثال ،والتصوير الفني وغيرها من
الوسائل الفنية ،والتي كان لكل منها موضعه الذي يتطلبه ،وال يحسن غيره ،فقد يحسن اإليجاز في
موضع ال يحسن فيه اإلطناب ،بينما ترى العكس في موضع آخر.
احتكمت منهجية هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي الجمالي؛ للكشف عن القيم التعبيرية
والجمالية والفكرية في النصوص القرآنية كما تجلت في "سورة النحل عن طريق ربط نصوص اإليجاز بالحذف
بسياق التركيب ،وصلة المفردة بغيرها؛ للوصول إلى القيمة الداللية للحذف.
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سورة النحل:
سورة النحل هي السورة السادسة عشرة في ترتيب السور القرآني .وآياتها ثمانون وعشرون ومائة آية،
وأكثر المفسرين على أنها سورة مكية إال بعض آيات منها ،فهي مدنيَّة.
سميت "سورة النحل" بهذا االسم؛ ألن حشرة النحل ذكرت فيها ،ولم تذكر في سورة أخرى ،وهي حشرة
نافعة تقدم لإلنسان غذاء نافعاً شافياً ،تلك العبرة البليغة التي تشير إلى عجيب صنع هللا ،وتدل على
َن َّات ِخ ِذي ِم َن اْل ِجَب ِ
الن ْح ِل أ ِ
األلوهية بهذا الصنع العجيب ،يقول هللا تعالىَ ﴿:وأ َْو َحى َرُّب َك ِإَلى َّ
وتا
ال ُبُي ا
ِ ِ ِ َّ ِ
َو ِم َن َّ
اب
اسُل ِكي ُسُب َل َربِ ِك ُذُل اال َي ْخُر ُج ِم ْن ُب ُ
طوِن َها َشَر ٌ
الش َج ِر َو ِم َّما َي ْع ِر ُشو َن ُث َّم ُكلي م ْن ُكل الث َمَرات َف ْ

ِ ِ ِ
اء لِ َّلن ِ
اس ِإ َّن ِفي َذلِ َك ََلََي اة لَِق ْوم َي َت َف َّكُرو َن﴾(النحل. )23،23:
ُم ْخَتلِ ٌ
ف أَْل َواُن ُه فيه ش َف ٌ

 ) 1سيد قطب ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،ط 2373 ،3م.2233 /2 /

(النعم)؛ وذلك لما ذكر فيها من ِ
وسميت أيضاً سورة ِ
النعم التي أنعم هللا بها على عباده ،كنعمة المطر،
ونعمة الشمس والقمر والنجوم ،ونعمة الولد والزوجة ،وقد قال تعالى في هذه السورة ﴿:وان تعدوا نعمة
هللا ال تحصوها﴾(النحل.)1( )23:
ختمت السورة ببيان أن هللا -سبحانه وتعالى-يكون بمعية عباده المتقين الذين يلتزمون أحكامه ،وال
يتجاوزون حدوده .وأنه مع عباده المحسنين ،الذين يحسنون ألنفسهم بتقديم الطاعات والقربات ،ويحسنون
لغيرهم بحسن األخالق والمعامالت .
وقد وردت أحاديث كثيرة كشفت بجالء عن أهمية "سورة النحل" ومكانتها بين سور القرآن الكريم منها:

روى البخاري عن عمر -رضي هللا عنه ،-أنه َق أَر َيوم اْلجمع ِة َعَلى اْل ِم ْن َب ِر ِبس ِ َّ ِ َّ ِ
اء
ُ َ
َ َْ َُُ
ورة الن ْحل َحتى إ َذا َج َ
الس ْج َد َة َن َزَل َفس َج َد َوس َج َد َّ
اس ). (2
َّ
الن ُ
َ
َ
ِ
أوص ،فقال :إنما الوصية من المال ،وال مال لي،
وعن َه ِرَم بن حيان أنه قيل له عند اقتراب وفاته:
ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل (.)3
تتجلى ظاهرة اإليجاز بالحذف في سورة النحل في غير موضع ،وسيتم الوقوف عند بعض مواطن
اإليجاز بالحذف فيها؛ ألن تناول كل المواطن دراسة وتحليالً ،فهماً وتدب اًر يحتاج إلى وقفة مطولة ،فضالً
لعل المتلقي يجد فيها مثاالً؛
عن أن اإلشارة إلى ما تحمله هذه المواطن من دالالت بالغية أمر متعذر؛ َّ
األمر الذي يزخر به النص القرآني من سياقات التكوين بالحذف الذي يمثل جانباً من جوانب إعجاز
القرآن الكريم ،مما ال يكون لبشر قط مهما أوتي من فصاحة القول ،وبالغة المعنى.
تعريف اإليجاز:
لعل من المفيد أن نبين الدراسة داللة اإليجاز في اللغة واالصطالح قبل الشروع في بيان قيمته
ومكانته بين األساليب البالغية األخرى.

 (1القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،تقديم ،خليل محيي الدين الميس ،وضبط مراجعه صدقي جميل العطار ،وخرج أحاديثه
عرفات العشا ،دار الفكر للطباعة والنشر 2322م.22/20 ،
 ) 2البخاري ،صحيح البخاري ،حديث رقم .2032
 ) 3إسماعيل حقي ،روح البيان في تفسير القرآن ،تحقيق عبد اللطيف حسن عثمان ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،1002ج 213 / 2
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أما من جهة اللغة ،فتجمع معاجم اللغة على أن مادة(وجز) تدل على اختصار الكالم ،وتقليل

ٍ
وجيز ،أي :خفيف
وكالم
وجيز
أمر
ألفاظه مع بالغته ،يقال :وجز الكالم وأوجز َّ
ٌ
ٌ
قل في بالغة ،و ٌ
ٌ
مختصر).)1
وأما في االصطالح ،فاإليجاز هو" وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل ،مع وفائها بالغرض المقصود
اإليجاز في ح ْذ ِ
ورعاية اإلبانة واإلفصاح فيها"( ،)2فالمتكلِم ُي ِ
عبر عن ٍ
ف
معان كثيرة بكال ٍم قليل ،وليس
ُ
ُ
ٍ
تنتقل ِ
ِ
بالذهن إلى
األلفاظ جزافاً؛ وانما هو في قدرة المتكلم وبراعته في اختيار ألفاظ موحية من شأنها أن َ
ِ
فالكلمات القليلة تحمل في ثناياها مجموعة من المعاني يقرأها
الضيق،
تتضمنه األلفاظ بمدلولها
أبعد مما
َّ
ُ
اإلنسان بين السطور.

يعد اإليجاز-بحسبانه صورة من صور البالغة القرآنية-سم ًة من سمات كتاب هللا -جل وعال ،إذ يتسم
النص القرآني في العموم بالتركيز والتكثيف ،والوصول إلى جوهر المعنى من خالل القول الموجز
واإلشارة الدالة.
يشكل اإليجاز أحد فنون علم المعاني ،ويعرف بأنه التقليل من استخدام األلفاظ والتكثير من المعنى،
دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث إخالل بالمعنى ،أو بعبارة أخرى التعبير عن المعنى الكثير بأقل لفظ دون
أن يؤدي ذلك إلى فساد المعنى). (3
واإليجاز من األساليب التي اتخذتها العرب في كالمها لتزيينه وتنميقه ،وجعلته أبلغ تعبي اًر ،فباإلضافة
إلى أن اإلعجاز البياني يتمثل في جمال الصورة وروعة التعبير ،فهو يمثل س اًر من أسرار بيان اللغة
العربية وجمالها .وهو الدال على اإليحاءات البالغية التي تمنح المتلقي القدرة على التعبير عن المعاني
الكثيرة بالجمل القليلة ،فال يحتاج إلى اإلسهاب واإلطناب في صياغة الفكرة والمعنى ،وان كانا من عوامل
جمالها أيضاً.
 ) 1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (وجز).
 ) 2أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت
ط ( ،21د .ت) ،ص .111
( 3الرماني ،على بن عيسى ،النكت في إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن ،تحقيق خلف هللا ،زغلول سالم ،دار
المعارف ،ط ،2372 ، 2ص .72

263

أنواع اإليجاز :ينقسم اإليجاز إلى نوعين رئيسين هما:
أ -اإليجاز بالقصر :ويكون بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذف ،وقد ُيسمى أيضاً
إيجاز البالغة ( .)1ومن صور اإليجاز بالقصر البالغة الروعة في القرآن الكريم قوله تعالى:

 ﴿ َواْلُفْل ِك َّال ِتي َت ْجرِي ِفي اْلَب ْح ِر ِبما َيْن َف ُع َّالناس ﴾(البقرة ،)222 :فقد استوعبت اآلية أنواع التجارة
َ
العد.
وصنوف المرافق التي ال يبلغها َ

 ومن هذه اآليات البينات قوله تعالى ﴿:أال له األمر والخلق ﴾(األعراف ،)22 :كلمتان أحاطتا بجميعاألشياء.
 ومن هذه الصور الرائعة قوله تعالى ﴿:ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون ﴾(البقرة: ،)273فهذه اآلية على الرغم من قلة حروفها ،فإنها تضمنت معاني كثيرة ،فالقصاص لفظ يشمل الضرب
والجرح والقتل ،وبلفظ القصاص خرج القتل الخطأ وشبهه والدفاع عن النفس الذي ال يعاقب فاعله بالقتل (.)2
ب -اإليجاز بالحذف :ويقصد به :حذف شيء من العبارة ،ال يخل بالفهم ،مع ما يدل على المحذوف
من قرينة لفظية أو معنوية ( ،)3وسيكون هذا النوع" :اإليجاز بالحذف" هو موضع عناية هذه الدراسة،
إذ ستتناوله بالدرس والتحليل.
 قيمة ِاإليجاز بالحذف:
يعد ِ
اإليجاز بالحذف من أكثر ظواهر العربية ثراء ،وهو ظاهرة أسلوبية لها عظيم األثر في روعة
األسلوب ،واب ارزه في صورة محكمة من الوفاء بالمعاني ،وهو من أقدر الفنون على كشف خبايا النفوس،
وسبر أغوارها ،يطوع المعاني لألحوال المناسبة التي يراها البليغ َح ِريَّة بالكالم ،ولإليجاز بالحذف أيضاً

قيم جمالية وفنية متعددة ،تكمن في أنه يورد المعنى الواسع بلفظ قليل ،ويحقق التنسيق الموسيقي،
ويتخلص من التكرار الممل ،ويعود العقل على استجالء المعنى واستنباطه والتمتع به.
 ) 1علي الجارم ،ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة :مكتبة البشرى ،كراتشي ،ط 1020 ،2م.112 / 2 ،
 ) 2الخطيب القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت،
لبنان ،ط  2372 ،2م ،ص112
 ) 3السابق.112 :
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وظف القرآن الكريم تقنية اإليجاز بالحذف في سياق تكويني رائع ،واسهام بياني في السياق المكتوب
والملفوظ ،ولما يتميز به النص القرآني من تكثيف وتركيز ،ووصول إلى جوهر المعنى عبر القول
الموجز ،واإلشارة الدالة.
ومن جميل ما قيل في ِ
اإليجاز بالحذف ما أورده عبد القاهر الجرجاني في قوله" :هو باب دقيق المسلك،
لطيف المأخذ ،عجيب األمر ،شبيه بالسحر ،فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن
اإلفادة ،أزيد لإلفادة ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُِبن"(.)1
دواعي اإليجاز بالحذف:
في اإليجاز بالحذف صور بالغية كثيرة من ذلك :االختصار واإليجاز ،والبعد عن التطويل واإلسهاب

ِ
يب الفهم،
الذي ال حاجة للسياق به،
وضيق المقام ،ومن دواعي الحذف أيضاً
ُ
وتسهيل الحفظ ،وتقر ُ
ُ
اء األمر على غير السامع ،وتحقيق البيان
االستبعاد ،واالحتراز عن العبث ،واإلنكار عند الحاجة ،واخف ُ

وتحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل في حذف كلمات (.)2
بعد اإلبهام،
ُ
ِ
ق
َّللا َج َع َل َل ُك ْم م َّما َخَل َ
ومن األمثلة الدالة على دواعي اإليجاز بالحذف قوله تعالى في سورة النحلَ ﴿:و َّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْس ُك ْم َك َذلِ َك ُي ِت ُّم ِن ْع َم َت ُه
يل َت ِق ُ
يل َت ِق ُ
يك ْم َبأ َ
يك ُم اْل َحَّر َو َسَارب َ
ظ َالاال َو َج َع َل َل ُك ْم م َن اْلجَبال أَ ْكَناانا َو َج َع َل َل ُك ْم َسَارب َ

عليكم َل َعَّل ُك ْم ُت ْسلِ ُمو َن﴾(النحل.)32:

ففي اآلية إيجاز بالحذف ،إذ التقدير تقيكم الحر والبرد ،وقد جاء الحذف على سبيل االكتفاء ،وهو أن

السياق يقتضي ذكر متقابلين اثنين ،يكتفي بأحدهما عن األخر ،ويترك الذهن يتأمل الموقف ويضيف
ما يناسبه( ،)3وقد ورد الحذف هنا لغاية فنية؛ وتعليل ذلك أن الخطاب موجه للبيئة العربية الحارة ،أو
َّللا َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن ُبُيوِت ُك ْم َس َكانا َو َج َع َل َل ُك ْم
ألن اإلشارة إلي البرد سبقت اإلشارة إليه في قوله تعالىَ ﴿:و َّ ُ
ظعِن ُكم ويوم ِإ َق ِ
ِ ُّ
ِم ْن ُجُل ِ
اعا
َص َو ِاف َها َوأ َْوَب ِارَها َوأ ْ
ود ْاألَ ْن َعامِ ُبُي ا
َش َع ِارَها أَ َثا اثا َو َم َت ا
امت ُك ْم َو ِم ْن أ ْ
وتا َت ْس َتخفوَن َها َي ْوَم َ ْ ْ َ َ ْ َ َ

ِإَلى ِحين﴾(النحل ،)30:وهكذا يدرك المتلقي أن اإليجاز بالحذف يزيد المعنى روعة وجماالً وتكثيفاً.

 ) 1عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.220 ،
 )2أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،ص .112
 )3الزركشي ،البرهان في علوم القرءان ،ج ،2ص223
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سورة النحل واإليجاز بالحذف:
اع اإليجاز بالحذف ،فوجدوا َّأن ُه في القرآن الكريم قد يكون في حذف
تتبع الدارسون للبالغة العربية أنو َ
كلمة أو حرف أو جملة أو أكثر من جملة مع قرينة تُ ِ
دة،
عين المحذوف .أي :ال يخل بالمعنى ،كلم ًة مفر ً

أو حرفاً ،أو جملة تامة (.)1

وقد تنوعت أنماط اإليجاز بالحذف في سورة النحل ،وتعددت ألوانه ،ومن هذا المنطلق ستتم دراسة هذه
األنواع دراسة تطبيقية على النحو اآلتي:
أوالا-حذف الكلمة المفردة :
يعد هذا النوع من أكثر أنواع الحذف في القرآن الكريم بعامة ،وسورة النحل بخاصة ،ومن صوره :حذف
المبتدأ ،وحذف الفعل ،وحذف المفعول به ،وحذف المضاف ،وحذف المضاف إليه ،وسيتم مقاربة هذه
األنواع على النحو اآلتي:
أ -حذف المبتدأ:
حذف المبتدأ أمر مطرد في القرآن الكريم ،وال يخلو هذا الحذف من غاية فنية ونفسية ،فضالً عما يؤديه
ان ُيْب َع ُثو َن ﴾،
َم َو ٌ
َحَياء َو َما َي ْش ُعُرو َن أََّي َ
ات َغْيُر أ ْ
من معنى في السياق العام ،نحو قوله تعالى ﴿:أ ْ
(النحل ،)10:والتقدير :هم أموات ،يقصد األوثان واألصنام ،بمعني أن األوثان أموات غير قابلة للحياة
على اإلطالق ،واآللهة التي يعبدونها ال تستحق التأليه ،والغرض الفني السخرية من تلك المعبودات
وممن يعبدونها.
ويغلب حذف المبتدأ بعد جملة مقول القول اعتماداً على ما تقدمه من دليل أيضاً فضالً عما يؤديه من

ِ
يل َل ُه ْم َما َذا أَْن َز َل َرُّب ُك ْم َقاُلوا
معنى في السياق العام ،ومن أمثلة ذلك ما على من قوله تعالىَ ﴿:واِ َذا ق َ
أ ِ
ين ﴾( ،النحل ،)12 :فقد حذف المبتدأ بعد القول األخير ،والتقدير :هذه أساطير األولين،
َساط ُير ْاأل ََّولِ َ
َ
داع لذكره .وفي هذا الحذف إشارة إلى
فالمبتدأ يحذف لكون الخبر يلم به ،ويدل عليه ،فال يكون ثمة ٍ
استخفاف المشركين ،وقلة اعتدادهم بالرسول؛ ألنهم لم يؤمنوا بالتنزيل مكانهم قالوا :الذي يقوله محمد هو
ط ِر ِ
َّللا َعَل ْي ِه
صَّلى َّ
يق َم ْن أَتَى َنِبي َّ
أساطير األولين .قال بعض المفسرين :كان المشركون َيْق ُعُدو َن ِب َ
َّللا َ -
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َّللا عَلي ِه وسَّلمَ-قاُلوا َلهم :أ ِ
َّللا َّ -
وسَّلمَ-فِإ َذا م َّر ِب ِهم أَحد ِم ْن اْلم ْؤ ِمِن َ ِ ِ
ين
َحاديث ْاأل ََّولِ َ
ُْ َ
ْ َ
ين ُيريد َنبي َّ َ
ُ
َ
صلى َّ َ ْ َ َ َ
ََ َ
ِ
لهم (.)1
َوَباط ْ

ِِ
ين ِف َ ِ
س م ْث َوى
اب َج َهَّن َم َخالد َ
ومن أمثلة هذا النوع من حذف المبتدأ قوله تعالىَ ﴿:ف ْاد ُخُلوا أَْب َو َ
يها َفَلبْئ َ َ
ين﴾(النحل ،)13:والتقدير بئس مثوى المتكبرين َج َهَّن َم مق اًر ومقاماً ،والحذف هنا يفيد التحقير من
اْل ُم َت َك ِب ِر َ
شأن الكافرين.

ِ
ِ
ين﴾(النحل ،)20:حذف ههنا المبتدأ وهو اآلخرة
وقوله تعالىَ ﴿:وَل َد ُار ْاَلَ ِخَرِة َخْيٌر َوَلن ْع َم َد ُار اْل ُم َّتق َ
أو الجنة ،والتقدير :ولنعم دار المتقين الدار اآلخرة أو الجنة ،والحذف هنا يفيد التعظيم والتفخيم من شأن
المتقين؛ وبيان تشويقهم إلى القيام بالعمل الصالح الذي يؤهل صاحبه لدخول الجنة ،والتمتع بنعيمها
الدائم .ومما ساند هذا الحذف ،حذف الهمزة من أفعل التفضيل في كلمة خير ،والتقدير( :أخير) ،والغرض

البالغي التخفيف ،فكثرة االستعمال تستلزم الحذف .فاجتمعت خيرية المتقين ،وخيرية الجنة؛ األمر الذي
عمق المعنى ،وزاد من اتساع الداللة ،فجاء التعبير غاية في البالغة واإليجاز.
ات َع ْدن َي ْد ُخُلوَن َها َت ْجرِي ِم ْن َت ْح ِت َها ْاألَ ْن َه ُار َل ُه ْم ِفي َها َما
ومن قبيل حذف المبتدأ قوله تعالىَ ﴿:جَّن ُ
ِ
ين ﴾(النحل  ،)22:فكلمة "جنات" تعرب خب اًر لمبتدأ محذوف تقديره هي،
اءو َن َك َذلِ َك َي ْج ِزي َّ
َّللاُ اْل ُمتَّق َ
َي َش ُ
والجملة مستأنفة .كأنك لما قلت ،ولنعم دار المتقين على جواب السائل أي دار هي هذه الممدوحة،
فقلت" :جنات عدن يدخلونها" "،والغرض البالغي هو بيان حقيقة الجنة بياناً عاماً ،فهي دار إقامة
واستقرار وخلود ،ولمن يدخلها الفرح الدائم؛ ألن له فيها ما يشاء ،وكل هذه النعم جعلها هللا للمتقين.
اع َقلِيل وَلهم ع َذ ِ
يم ﴾(النحل  ،)227:والتقدير :بقاؤهم متاع أو متاعهم متاع
وقوله تعالىَ ﴿:م َت ٌ ٌ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
قليل أ و انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليأل؛ ألنه زائل ،ولهم في اآلخرة عذاب مؤلم ،وثمة وجه آخر
إلعراب هذه اآلية وهو"":متاع" مبتدأ مرفوع ،خبره محذوف مقدم أي :لهم متاع ،لكن النظرة الفاحصة في
اإلعرابين تقود إلى أن اإلعراب األول أدق في موقعه من السياق ( ،)2والغرض البالغي التحذير والتنبيه
على التقول على هللا ما لم يقله بنص صريح ،أو بإيجاد ٍ
معان وأوصاف لألفعال َجعل ألمثالها أحكاماً.

فضالً عن التوبيخ والتقليل من شأن الكافرين وتحقيرهم.

 ) 1الطبري ،جامع البيان في تفسير القرآن ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى2210 ،هـ= 1000م230/27 .
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ب -حذف الفعل:
ام َخَلَق َها َل ُك ْم
ومثال حذف الفعل قوله تعالىَ ﴿:واألَ ْن َع َ
في هذه اآلية تم حذف الفعل خلق ،والتقدير :خلق

ِفيها ِد ْفء ومَن ِ
اف ُع َو ِمْن َها َتأ ُْكُلو َن ﴾(النحل،)2 :
َ
ٌ ََ
فاألنعام مفعول به لفعل محذوف على
األنعام،
َ

االشتغال يفسره ما بعده أي خلق األنعام خلقها ،والغرض البالغي "التأكيد بقصد تقوية الحكم اهتماماً بما
في األنعام من الفوائد؛ فيكون امتناناً على المخاطبين ،وتعريضاً بهم ،فإنهم كفروا نعمة هللا بخلقها فجعلوا
من نتاجها لشركائهم وجعلوا هلل نصيباً .وأي كفران أعظم من أن يتقرب بالمخلوقات إلى غير من خلقها.
وليس في الكالم حصر على كال التقديرين (. (1
ِ
ِ
ق َما َال
ال َواْل َحم َير لِ َتْرَكُب َ
وها َو ِزيَن اة َوَي ْخُل ُ
وقد حذف الفعل أيضاً في قوله تعالىَ ﴿:واْل َخْي َل َواْلب َغ َ
ِ
ال
َت ْعَل ُمو َن﴾(النحلُ ،)3:حذف الفعل "جعل" لداللة الفعل الظاهر عليه ،والتقدير :وخلق هللا الخيل َواْلب َغ َ

َواْل َح ِم َير لتركبوها ،وكذلك خلقها زينة ،والغرض من الحذف إظهار االمتنان والعموم ،ولم يكن مقتص اًر
على ما ينتفع به المخاطبون األوائل في عاداتهم.
ِ
ض رو ِ
ار َو ُسُب اال َل َعَّل ُك ْم َت ْه َتُدو َن
يد ِب ُك ْم َوأَْن َه اا
َن َت ِم َ
اسَيه أ ْ
ومثال حذف الفعل قوله تعالىَ ﴿:وأَْلَقى في ْاألَْر ِ َ َ

ٍ﴾ (النحل ،)22:حذف الفعل هنا لداللة معنى الفعل على ،فالفعل ألقى يحمل معنى "جعل" ،وهو جعل،

والتقدير" :وألقي فيها أنها اًر ،والغرض البالغي إظهار القدرة واتمام االمتنان ،وجاء العطف" وسبالً " أي:
طرقاً ومسالك؛ لكي تهتدوا إلى مقاصدكم؛ لتعميق المعنى ،وتوضيحه.

ومن هذه المواطن قوله تعالى :في عرض مشهد من مشاهد موقف المشركين في الدنيا ﴿:وِق ِ ِ
ين
يل لَّلذ َ
َ َ
َّاتَق ْوا َما َذا أَْن َز َل َرُّب ُك ْم َقاُلوا َخْياار﴾(النحل ،)20:أي :قالوا :أنزل خي اًر .أيُ :حذف الفعل "أنزل "  ،فالمحذوف
هنا متعين  ،ويقدر ذلك المحذوف ،وكلمة "خي اًر" أي :رحمة وبركة ونو اًر وهداية ،إذ إن لفظ "خير" من

األلفاظ الجامعة لكل فضيلة ،و"يروي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي
 صلى هللا عليه وسلم  -فإذا جاء الوفد كفه المقتسمون وأمره باالنصراف ،وقالوا :إن لم تلقه كان خي اًرلك؛ فيقول :أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد  -صلى هللا عليه وسلم -
وأراه ،فيلقى أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فيخبرونه بصدقه ،وأنه نبي مبعوث ،فهم الذين
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قالوا خيرا"( ،)1إن إجابتهم تقتصر على ذكر المفعول به فقط ،وهو لفظ (خي اًر) ،وقد دلت قرينة المقال
في سياقه على المحذوف.
ومن مواضع حذف الفعل قوله تعالىَ ﴿:و َع َالمات َو ِب َّ
الن ْجمِ ُه ْم َي ْه َتُدو َن﴾(النحل ،)22:والتقدير وجعل
َ
لكم عالمات ،والعالمات معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نها اِر ًً ،وجعل هللا النجوم في السماء رجاء
أن تهتدوا بها ليالً في البراري والبحار ،فالفعل محذوف ،وهذا يدل على عظمة هللا وعلمه؛ مما ال يحيط
به وصف.

ومن ذلك قوله تعالى ﴿:و ِمن َثمر ِ
الن ِخ ِ
َعَن ِ
ات َّ
اب َت َّت ِخ ُذو َن ِمْن ُه َس َكاار َو ِرْزاقا َح َسانا ِإ َّن ِفي َذلِ َك ََلََي اة
يل َو ْاأل ْ
َ ْ ََ
لَِق ْوم َي ْع ِقُلو َن﴾(النحل ،)27:والتقدير :ونسقيكم من ثمرات النخيل ،فالسياق يدل على تقدير فعل يدل
عليه الفعل الذي في الجملة التي قبلها ،وهو (نسقيكم) ،وليس متعلقاً بالفعل "تتخذون" ،والغرض البالغي
من الحذف إظهار امتنان هللا على الناس؛ الن السقي مزية ونعمة.
َّللا َج َعل َل ُكم ِمن ُبُيوِت ُكم س َكانا َو َج َعل َل ُكم ِمن ُجُل ِ
ود األَ ْن َعامِ
ومن مواضع حذف الفعل قوله تعالىَ :
ْ َ
َ
﴿و َّ ُ َ
ظعِن ُكم ويوم ِإ َق ِ
ِ ُّ
اعا ِإَلى ِحين
َص َو ِاف َها َوأ َْوَب ِارَها َوأ ْ
ُبُي ا
َش َع ِارَها أَ َثا اثا َو َم َت ا
امت ُك ْم َو ِم ْن أ ْ
وتا َت ْس َتخفوَن َها َي ْوَم َ ْ ْ َ َ ْ َ َ
ِ
اعا" ،على تقدير أن الواو
َص َو ِاف َها َوأ َْوَب ِارَها َوأ ْ
َش َع ِارَها جعل أَثَاثًا َو َمتَ ً
﴾(النحل ،)30:والتقديرَ :وم ْن أ ْ
استئنافية ،والجملة ابتدائية ،كأنه قال :جعل أثاثا ومتاعاً( ،)2وفي قول آخر هناك حذف للفعل" تتخذون"،
ِ
اعا"( ،)3والغرض البالغي من حذف الفعل
َص َو ِاف َها َوأ َْوَب ِارَها َوأ ْ
َش َع ِارَها تتخذون أَثَاثًا َو َمتَ ً
والتقدير َ:م ْن أ ْ
هنا التنبيه على شكر هللا على نعمه المتعددة التي أسبغها على الناس ،والتي تستحق الحمد والثناء،

فضالً عن تحقيق سمة اإليجاز واالختصار ،ذلك أن الحذف في ذاته بالغة ،إذ إنه يعطي الكالم قوة،
و يثير الخيال؛ ليتصور المحذوف أعلى من المبين(.)4

 ) 1أبو حيان األندلسي ،تفسير البحر المحيط ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ط  2332 ،2م.7 / 2
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ِِ
ين َك َفُروا َوَال ُه ْم ُي ْس َت ْع َتُبو َن
وفي قوله تعالىَ ﴿:وَي ْوَم َنْب َع ُث ِم ْن ُك ِل أ َّ
ُمة َش ِه ا
يدا ُث َّم َال ُي ْؤَذ ُن لَّلذ َ
﴾(النحل )32:والتقدير :واذكر-أيها الرسول"-يوم" ،وقد انتصب "يوم" على الفعل المقدر ،والغرض
البالغي من الحذف يفيد التهويل والتفظيع ،وهو من بديع اإليجاز بالحذف.
يدا َعَلْي ِه ْم ِم ْن أَْن ُف ِس ِه ْم َو ِجْئَنا ِب َك
وقد حذف الفعل أيضاً في قوله تعالىَ ﴿:وَي ْوَم َنْب َع ُث ِفي ُك ِل أ َّ
ُمة َش ِه ا
يدا َعَلى َه ُؤَال ِء ﴾(النحل .)33:والتقدير :واذكر-أيها الرسول-ومعك أمتك المؤمنة يوم أن يبعث في
َش ِه ا
كل أمة شهيداً ليشهد عليه ،وجئنا بك شهيداً يشهد عليهم ،وفيه أيضا حذف الفعل "اذكر" للناس ذلك
اليوم وهوله ،وحذف الفعل "يشهد" بعد قوله شهيداً ،والتقدير :شهيداً يشهد عليهم أنهم بلغوهم الرسالة،
ودعوهم إلى اإليمان ،وغرضه البالغي التخويف والتقريع وتعظيم لرسالة األنبياء وتكريم لها .فهم حجة
على أهل زمانهم ،وشهداء عليهم.

ومن مواضع حذف الفعل ما وقع من حذفه مع المفعول المطلق في قوله تعالى ﴿:أ ََتى أَمر َّ ِ
َّللا َفالَ
ُْ
وه ُسْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى َع َّما ُي ْش ِرُكو َن﴾(النحل ،)2:فكلمة "سبحانه" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره"
َت ْس َت ْع ِجُل ُ

ِ
أسبح" أي :أنزه وأعظم وأقدس ،وجاء حذف الفعل لداللة السياق عليه ،أي تنزه هللا وتعالى علواً كبي اًر عما
كان المشركون فيه من شرك باهلل الواحد ،وتصوراتهم من أنه ال يقدر على قيام الساعة ،وذلك أنهم
يقولون :ال يقدر أحد على بعث األموات ،فوصفوه بالعجز الذي ال يوصف به إال المخلوق ،وذلك شرك (.)1
ج-حذف المفعول به:
من المعلوم أن المفعول به يذكر بعد الفعل المتعدي؛ إلثبات المعنى ،وترسيخ الداللة ،ولكن أحيانا يرد
الفعل المتعدي ،وال يرد المفعول به ،وهنا يتساوى الفعل المتعدي مع الفعل الالزم .وقد يكون للفعل

المتعدي مفعول به مخصوص ،بيد أنه يطرح ويخفى لغاية بالغية ،وقد يكون المفعول به معلوماً
ومقصوداً من حيث إنه ال يوجد للفعل المذكور سواه بدليل الحال ،أو ما سبق من الكالم ،إال أن المتلقي
يتناساه؛ بهدف توفير العناية على إثبات الفعل للفاعل ،وتخليصه له.
إن سر إعجاز القرآن الكريم يكمن في روعة المعاني البالغية التي أفادتها معاني اآليات ،ومن هنا سنقف
عند بعض المعاني التي أفادها التعبير القرآني من حذف المفعول به.
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ومن مواضع حذف المفعول به قوله تعالي ﴿:ويعبدو َن ِمن دو ِن َّ ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ات
ْ ُ
َ َ ُْ ُ
َّللا َما َال َي ْمل ُك َل ُه ْم ِرْزاقا م َن َّ َ َ

ِ
َو ْاألَْر ِ
يعو َن ﴾(النحل ،)72:حذف مفعول الفعل "يستطيعون" ،والحذف هنا لداللة ما
ض َشْيائا َوَال َي ْس َتط ُ
قبله عليه ،والتقدير ":وال يستطيعون شيئاً"؛ ألن تلك األصنام حجارة ،ال تقدر على شيء ،والغرض
البالغي هنا التعميم والسخرية من عبادة هؤالء المشركين أوثاناً ال يستطيعون شيئاً :كإنزال المطر أو
إخراج الزرع أو الشجر ،أي ال تقدر تلك األصنام أن ترزقهم قليالً أو كثي اًر (.)1
َّللا أَْن َزل ِمن َّ ِ
ض َب ْع َد َم ْوِت َها ِإ َّن ِفي َذلِ َك ََلََي اة
َحَيا ِب ِه ْاألَْر َ
اء َفأ ْ
ومن ذلك أيضاً قوله تعاليَ ﴿:و َّ ُ َ َ
الس َماء َم ا
لَِق ْوم َي ْس َم ُعو َن ﴾( ،النحل ،)22 :والحذف هنا لداللة السياق عليه ،والتقديرَ :ي ْس َم ُعو َن التذكير ،فيعقلونه
ويتدبرونه .والغرض البالغي التأمل والتدبر في بديع خلقه ،وعظيم صنعه.

ومنه كذلك قوله تعالىْ ﴿:اد ُع ِإَلى س ِب ِ
ظ ِة اْل َح َسَن ِة ﴾( ،النحل ،)212 :والتقدير:
يل َربِ َك ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
َ
ادع "الناس"ُ ،حذف ذكر المفعول به ،إب ار اًز ألمر الدعوة ،وليدل على التعميم أي الدعوة للجميع.

ط ِرًّيا َوَت ْس َت ْخ ِر ُجوا ِمْن ُه ِحْلَي اة
ومن ذلك أيضاً قوله تعاليَ ﴿:و ُه َو َّال ِذي َس َّخَر اْلَب ْحَر لِ َتأ ُْكُلوا ِمْن ُه َل ْح اما َ
اخر ِف ِ
ِ
يه َولِ َتْب َت ُغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن ﴾(النحل ،)22 :والتقدير :تشكرون
َتْلَب ُسوَن َها َوَتَرى اْلُفْل َك َم َو َ
ربكم على عظيم نعمه ،وجليل آالئه.

وقد يحذف المفعول به إذا كان غرض المتكلم أن يثبت معني الفعل للفاعل من دون أن ينوي ذكر

ِ
المفعول به .ومما جاء على ذلك قوله تعالى ﴿:هو َّال ِذي أَْن َزل ِمن َّ ِ
اب َو ِمْن ُه
َ َ
اء َل ُك ْم مْن ُه َشَر ٌ
َُ
الس َماء َم ا
ِ ِ ِ
يمو َن ﴾( ،النحل ،)20 :فالمفعول به محذوف ،وتقديره" :تسيمون أي ترعون أنعامكم" من
َش َجٌر فيه ُتس ُ
قبيل المتروك ،والمطروح الذي ال يلتف إلى إحضاره بالبال ،ال من قبيل المقدر المنوي ،كأن الفعل غير
متعد أصالً.
ومن ذلك قوله تعالىَ ﴿:والَ ُه ْم ُي ْس َت ْع َتُبو َن ﴾(النحل ،)32 :أي :ال يطلب منهم أن يسترضوا ربهم بقول

أو عمل ،فقد فات أوان العتاب واالسترضاء ،وجاء وقت الحساب والعقاب ،وهو من بديع الكالم وجميله.

 ) 1محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة طبعة أولى 2337 ،م.220 / 1 ،

271

وقد يكون الغرض من حذف المفعول به مخصوصاً في السياق نحو ما جاء في قوله تعالىِ ﴿ :إ َّن َّ
َّللاَ
اء ِذي اْلُقربى وي ْنهى ع ِن اْلَفح َش ِ
ان وِايتَ ِ
َيأ ِ ِ ِ
ِ
ظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾
اء َواْل ُم ْن َك ِر َواْل َب ْغ ِي َي ِع ُ
َْ ََ َ َ
ْ
ْم ُر باْل َع ْدل َو ْاإل ْح َس َ
ُ

ْم ُر" ومعناه :يأمركم أو بدليل
(،النحل )30 :والحذف هنا للضمير" كم" الذي وقع مفعوالً به في الفعل"َ يأ ُ
َّللا يأْمرُكم أَن تُؤدوا ْاألَمان ِ
ِ
ات إلى
ََ
َ
ورود قراءة مثلها في سورة النساء في قوله تعالى﴿ :إ َّن َّ َ َ ُ ُ ْ
َهلِ َها(﴾...النساء ،)23:فالمفعول الحقيقي للفعل" يأمر" محذوف ،وال بد من تقديره؛ لكي يتضح المعنى
أْ
ويستبين ،وهناك غرض بالغي آخر هو أن حذف المفعول به جاء لتوجيه االنتباه على الفعل والفاعل،

وترك االنشغال بالمفعول به.
ويحق للمتلقي أن يتساءل ،لماذا ُحذف الضمير في الفعل "يأمر" في سورة النحل ،بينما لم ُيحذف في

سورة النساء؟ ولعل السر في ذلك يعود إلى أن آية سورة النساء جاءت في سياق بيان ما وقع فيه الكفار

من الكفر والمعاصي ،وتضييع األمانات والحقوق ،فاستأنفت اآلية أمر المؤمنين؛ لئال يكونوا مثلهم ،فكان
الخطاب فيها موجهاً للمؤمنين ،ولذا كان من المهم التنبيه على المفعول في هذا السياق (.)1
َّللا
وكما يقع حذف المفعول به "االسم الظاهر" ،فقد يحذف المفعول به "الضمير" ،نحو قوله تعالىَ ﴿ :و َّ ُ
َي ْعَل ُم َما ُت ِسُّرو َن َو َما ُت ْعلُِنو َن ﴾(،النحل ،)23 :حذف المفعول به الضمير العائد ،فيصبح مرجع الضمير
ف الضمير هنا له داللة أكثر عمومية من
هو دليل الحذف ،والتقدير ":ما تسرونه وما تعلنونه" ،وح ْذ ُ

إثباته ،فلو قال :يسرونه وما يعلنونه ألعتقد معتقد أنه يعلم ذلك الشيء الذي يعود عليه ذاك الضمير

فحسب ،أما حذف الضمير ،فيوحي أن هللا  -جل وعال -يعلم كل ما يخفون وكل ما يظهرون ،بحكم
أن الضمير محذوف ،فيحتمل معنى أوسع من إثباته ،والغرض البالغي االختصار واإليجاز.

ِ ِِ
وح ِم ْن أ ِ
َن أَْن ِذُروا أََّن ُه َال ِإَل َه إَِّال
الر ِ
ونحو قوله تعالىُ ﴿:يَن ِز ُل اْل َم َال ِئ َك َة ِب ُّ
اء ِم ْن عَباده أ ْ
َم ِره َعَلى َم ْن َي َش ُ
ْ
أََنا َف َّاتُقو ِن ﴾( ،النحل :)1:فالفعل" َف َّاتُقو ِن" جاء بكسر النون على حذف ضمير ياء المتكلمِ ،أي:
اتقوني ،فالمفعول به هنا هو ضمير المتكلم وهو هللا -عز وجل ،-حذفت خطاً واختصا اًر ،وبقيت الكسرة
دالة عليها ،ويبدو أن حذف الياء في هذا الموضع يتناسب مع طبيعة الموقف الذي وضع فيه ،أي :إن

 ) 1سامي القدومي ،التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني ،دار الوضاح ،عمان 1002 ،م ص.32
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الكفار كثي اًر ما يشاقون هللا ورسوله .لذا جاء الغرض البالغي للتعميم ،وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميع
الشريعة.

ومثاله قوله تعالىُ ﴿:ث َّم يوم اْل ِقي ِ
ِ َّ ِ
ين ُكْن ُتم ُت َش ُّ
اقو ِن ِفي ِه ْم ﴾( ،النحل:
ول أَْي َن ُشَرَكائ َي الذ َ ْ
امة ُي ْخ ِزي ِه ْم َوَيُق ُ
َْ َ َ َ
 :)17بكسر النون في الفعل" ُ َش ُّ
اقو ِن "على حذف ضمير ياء المتكلم ،أي :تخاصمونني وتعادونني،
ُ

حذف الياء في تُ َشاقو ِن ،فالمفعول به هنا هو ضمير المتكلم وهو هللا -عز وجل-والغرض التحقير
والتوبيخ والتأنيب.
إن السياق القرآني وحده هو الذي يحدد المفعول به المحذوف ،ذلك أنه قد يتكرر الفعل الواحد في اآليات،

ولكن المفعول به المحذوف يتنوع ويتعدد؛ وفقاً لمقتضى السياق أو الموقف أو المقام ،وهذا ما حدث مع

ف َت ْعَل ُمو َن ﴾،
الفعل﴿ يعلمون ﴾مثبتاً أو منفياً .ومثاله قوله تعالى ﴿:لَِي ْك ُفُروا ِب َما آ َ
اه ْم َف َت َم َّت ُعوا َف َس ْو َ
َتْيَن ُ
(النحل ،)22 :والتقدير :فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب والغرض التهديد والوعيد.
ويحذف المفعول به كثي اًر إذا وقع بعد فعل يفيد العلم مسبوقاً بنفي ،ويعتمد الحذف على ذكر الدليل على

ِ
ِ
ِ
َه َل
اسأَُلوا أ ْ
المفعول به في لفظ سابق نحو قوله تعالىَ ﴿:و َما أَْر َسْلَنا من َقْبل َك ِإَّال ِر َج ااال ُّنوحي ِإَلْي ِه ْم َف ْ
ال ِذ ْك ِر ِإ ْن ُكْن ُت ْم َال َت ْعَل ُمو َن﴾(،النحل ،)22 :حذف مفعول تعلمون للداللة على العموم ،والتقدير :ال
تعلمون :أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من األمم رجال من بني آدم مثل :محمد  -صلى هللا عليه
وسلم -وقلتم :هم مالئكة :أي ظننتم أن هللا كلمهم قبال فاسألوا أهل الذكر ،وهم الذين قد ق أروا الكتب من
قبلهم :التوراة واإلنجيل ،وغير ذلك من كتب هللا التي أنـزلها على عباده .والغرض البالغي التهديد
والسخرية والتهكم من عقول أهل الكتاب (.)1

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالىَ ﴿:ف َال َت ْض ِربوا َِّ ِ
ّلِل ْاألَم َث ِ
َّللا َي ْعَل ُم َوأَْن ُت ْم َال َت ْعَل ُمو َن ﴾( ،النحل:
ُ
ال إ َّن َّ َ
ْ َ
 ،)72والتقدير :إن هللا يعلم كل الحقائق ،ويعلم خطأ ما تمثلون وتضربون من األمثال وصوابه ،وأنتم ال
تعلمون صما يتصف به المولى من صفات الجالل والكمال وال عظمة الخالق ،وأنتم أيضاً ال تعلمون

صواب ذلك من خطئه ،والغرض التوبيخ والتقريع.

وقوله تعالى ﴿:اْلحمد َِّ ِ
ّلِل َب ْل أَ ْك َثُرُه ْم َال َي ْعَل ُمو َن ﴾( ،النحل ،)72 :حذف مفعول يعلمون للداللة على
َ ُْ
العموم ،والتقدير :إن المشركين ال يعلمون أن الحمد ّلل والشكر هلل على بيان هذا المثال ،ووضوح الحق
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فقد ظهرت الحجة مثل الشمس الساطعة ،ولكنهم بسفههم وجهلهم يسوون بين الخالق والمخلوق ،والمالك
والمملوك .إنهم ال يعلمون أي :هو مستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه ; إذ ال نعمة لألصنام عليهم
من يد وال معروف فتحمد عليه ،إنما الحمد الكامل هلل ؛ ألنه المنعم الخالق.
َّللا أ ْ ِ
َنت م ْف َتر َب ْل أَ ْك َثُرُه ْم الَ َي ْعَلمو َن
َِّ
آي اة َّم َك َ
ان َ
وقوله تعالىَ ﴿:واِ َذا َبَّدْلَنا َ
آية َو َّ ُ
ُ
َعَل ُم ب َما ُيَن ِز ُل َقاُلوْا إن َما أ َ ُ
﴾( ،النحل ،)202 :حذف مفعول الفعل "يعلمون" للداللة على العموم ،والتقدير :إن أكثر الكفار جهلة
ال يعلمون ما في النسخ من الحكم والمنافع ،فيقولون ذلك سفهاً وجهالً وعناداً واستكبا اًر ،وأن نسخ اآليات
في القرآن الكريم ،إنما يكون لحكمة بالغة أرادها هللا ،والغرض التهكم واالستهزاء من جهلهم وسخافة
عقولهم.
وقد يقع حذف المفعول مطرداً بعد فعل المشيئة نحو قوله تعالى ﴿:ولو شاء هللا لهداكم أجمعين ﴾(:3

النحل) ،فمفعول المشيئة محذوف تقديره هدايتهم ـأي :ولو شاء هللا هدايتَهم لجمعهم على الهدى .فقد
أغنى عنه جواب الشرط نفسه إيجا اًز واختصا اًر .والغرض البالغي البيان بعد اإلبهام ،ويذهب فريق من
البالغيين :أن الحذف هنا حذف جملة ،وليس حذف كلمة مفردة ،فقد رأى عبد القاهر الجرجاني أن":

األصل :لو شاء هللا أن يجمعهم على الهدى لجمعهم ،ويعلل موقفه هذا بقوله :إن البالغة في أنُ يجاء

به كذلك محذوفاً ( ،)1ولعل حذف المفعول به ههنا أقرب إلى سياق الداللة ،وأكثر انسجاماً وتالحماً مع

الخطاب القرآني.

وفي حذف المفعول به صور بالغية متعددة ،من ذلك مراعاة الفواصل القرآنية ،والتوافق الصوتي في

أواخر اآليات بعدها ،ويتبدى ذلك بجالء في نحو:
 قوله تعالى﴿ ِإ َّن ِفي َذلِ َك ََلََي اة ِلَق ْوم َي ْس َم ُعو َن ﴾(النحل.)22 : وقوله تعالىِ ﴿:إ َّن ِفي َذلِ َك ََلََي اة لَِق ْوم َي ْع ِقُلو َن ﴾(النحل،)27 : وقوله تعالى ﴿:أَ َف ِبِنعم ِة َّ َِّللا َي ْج َحُدو َن ﴾(النحل،)72 :
َْ
ِ
يعو َن ﴾(النحل،)72 :
 وقوله تعالىَ ﴿:وَال َي ْس َتط ُ وقوله تعالىَ ﴿:وأَْن ُت ْم َال َت ْعَل ُمو َن ﴾(النحل.)72 :ففي اآليات السابقة ُحذفت المفاعيل؛ ليكون الحذف بمثابة فاصلة تتناسب مع فواصل اآليات األخرى.
وهكذا يتبين أن الفاصلة القرآنية تتناسق والغرض الذي ذكرت من أجله ،وقد تتابعت فيها الفواصل

 ) 1عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص .22
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متساوية تقريباً في الوزن ،وانبعث إيقاعها الصوتي من تآلف الحروف في الكلمات ،وتناسق الكلمات في
الجمل ،إذ ختمت جميعها باإليجاز بالحذف.
ومن براعة اإلعجاز البالغي في هذه اآليات أن المتلقي يجد الحذف هنا يحقق إلى جانب ذلك غرضاً
معنوياً ،وهو صرف اهتمام المتلقي عن المفعول به إلى االهتمام بالفعل والفاعل ،يقول هللا تعالىَ ﴿:ت َّ ِ
اّلِل

طان أَعماَلهم َفهو ولُِّيهم اْليوم وَلهم ع َذ ِ
َلَق ْد أَْر َسْلَنا ِإَلى أُمم ِم ْن َقْبلِ َك َف َزَّي َن َل ُه ُم َّ
يم ﴾(النحل)22:
الشْي َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
َ
والتقدير :أرسلنا رسالً إلى أقوامهم ،والغرض على سبيل التذكير بالنعمة واالمتنان.

إن هذا األسلوب في االستغناء عن الفاعل أو المفعول ،واالكتفاء بالفعل يدل على أن الفعل وحده قد
يكون وافر الداللة ،واسع المعنى ،بحيث يقوم وحده مقام التركيب بطرفيه ،وأن هذه الدالالت الرحبة
للمفاعيل تفسح للمتلقي رقعة التأمل والنظر ،فتذهب نفسه في تقدير هذه المفاعيل كل مذهب محتمل،
فينظر كل سامع بحسب األهم عنده.
د -حذف المضاف والمضاف إليه:
وهو نوع من الحذف ،وفيه يتم حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالىَ ﴿:و َعَلى

َّ ِ
الس ِب ِ
يل ﴾(النحل ،)3:والتقدير :وعلى هللا بيان قصد السبيل ،اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر
َّللا َق ْصُد َّ

دل عليه سياق الكالم؛ ألن هللا تعهد ببيان السبيل المستقيمة ال ذات السبيل.
المضاف وقد َّ

َّللا بْنياَنهم ِمن اْلَقو ِ
ومن ذلك قوله تعالىَ ﴿:ق ْد م َكر َّال ِذ ِ
ِ
اع ِد ﴾(النحل ،)12 :والتقدير:
َ
ين م ْن َقْبل ِه ْم َفأ ََتى َّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ
َ َ
أتي أمر هللا ،وأقيم المضاف إليه :لفظ الجاللة" هللا" مقامه ،وفائدة الحذف هنا ،للتهويل أي جاء أمره

وقضاؤه أو استعارة تمثيلية؛ لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه ،وفيه أيضاً بيان شدة العقاب،
حذف المضاف هنا أبلغ في التهديد من قوله ﴿ :أتي أمر هللا بنيانهم﴾ ،وهذا تمثيل إلفساد ما
وجاء
ُ

أبرموه من المكر بالرسل والسخرية من مكر الماكرين ،وتدبير المدبرين الذين يقفون لدعوة هللا ،ويحسبون
مكرهم ال يرد ،وتدبيرهم يخيف ،وهللا من ورائهم محيط ،وفيه أيضاً غرض اإليجاز واالختصار.

ات َما َع ِمُلوا ﴾(النحل )22:والتقدير :جزاء سيئات ما عملوا ،حذف
َص َاب ُه ْم َسِيَئ ُ
ونحو قوله تعالىَ ﴿:فأ َ
المضاف "جزاء" مبالغة في الجزاء ،كانت أعمالهم السيئة هي التي تعذبهم بذاتها ،وجاء التعبير زيادة في

الداللة على أثر األعمال السيئة في استحقاق العذاب.
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َّللا م َث اال َقري اة َكاَن ْت آ ِ
َمَن اة ُم ْط َم ِئَّن اة﴾ (النحل  ،)221 :التقدير :أهل قرية،
َْ
ومنه قوله تعالىَ ﴿ :و َضَر َب َّ ُ َ
والعالقة المحلية ،إذ أطلق المحل وأريد الحال ،أي :يراد بها الساكن ،وهذا الحذف جاء على سبيل الحذف
بالمجاز ،ودليله عقلي ،بمعنى أن العقل يعين تقدير محذوف هنا ،ويقدرونه بـ (أهل) ،ولعل أشهر ما

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يستشهد به عن حذف المضاف قوله تعالىَ ﴿:واسأ ِ
يها َواَِّنا
يها َواْلع َير َّالتي أَ ْقَبْلَنا ف َ
َل اْلَقْرَي َة َّالتي ُكَّنا ف َ
ْ
َل َص ِاد ُقو َن ﴾( يوسف ،) 31 :والتقدير :واسأل أهل القرية؛ الستحالة الكالم بالنسبة للقرية.
وقد يحذف المضاف إليه في مقام االختصار واإليجاز مثل القطع عن اإلضافة في كلمة "قبل" و"بعد"،

ِ
ين َه ُادوا َحَّرْمَنا َما َق َص ْصَنا َعَلْي َك ِم ْن َقْب ُل ﴾ (النحل ،)223:والتقدير :من
ومنه قوله تعاليَ ﴿:و َعَلى َّالذ َ
قبل ذلك ،حذف المضاف إليه "ذلك" لداللة السياق عليه ،وبنى اللفظ على الضم لنية معنى المضاف
إليه( ،)1وفي كلمة "ذلك" المحذوفة إشارة إلى قوله تعالى إلى األنعام التي حرمها هللا على اليهود عقوبة

ِ
ين َه ُادوا َحَّرْمَنا ُك َّل ِذي ظُ ُفر َو ِم َن اْلَبَق ِر
لهم ،يقول تعالىَ ﴿ :و َعَلى َّالذ َ
َٰ
اهم ِبَب ْغِي ِه ْم
اخَتَل َ
ِإَّال َما َح َمَل ْت ُ
ورُه َما أ َِو اْل َح َو َايا أ َْو َما ْ
ط ِب َع ْظم َذلِ َك َجَزْيَن ُ
ظ ُه ُ
ثانيا-حذف الحرف:

ِ
وم ُه َما
َواْل َغَنمِ َحَّرْمَنا َعَلْيه ْم ُش ُح َ
َواَِّنا َل َص ِاد ُقو َن(األنعام.)222 :

الحرف هو نوع من أنواع الكلمة ،له وظيفته في كتاب هللا ،وحذف الحرف من روائع البيان القرآني
المعجز ،فقد يحذف الحرف في آية ،ولكنه يذكر في آية أخرى ،وهذا الحذف ليس عمالً عشوائياً أو
اعتباطياً ،فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود ،كل كلمة بل كل حرف ،إنما وضع لقصد وغرض بياني،
يعد الحذف الحرفي أقل أنواع الحذف في القرآن عدداً ،وأقلها أث اًر في الداللة ،بل ال يؤثر غالباً في
الداللة .وقد كثر حذف الحروف في سورة النحل ،ويمكن تقسيم الحروف المحذوفة إلى قسمين:
أحدهما :حروف المعاني:
ويقصد بحروف المعاني تلك التي تحمل في ذاتها قيمة داللية ،ومعاني بالغية يستدعيها السياق ،ومثاله
في سورة النحل كثير ،سواء أكان حرف جر أم حرف نفي ،ويفهم الحذف من سياق الجملة :فقد يحذف
من الجملة حرف جر بعينه ،غير أن المعنى المراد يتنوع ويختلف وفقاً للسياق والموقف ،وفي هذا اتساع
للداللة ،واغناء للمعاني ،ويعد س اًر من أسرار بالغة القرآن الكريم واعجازه.

 ) 1طاهر سليمان حمودة ،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،ط 2333 :م.123 ،
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ومن حروف المعاني التي كثر حذفها في القرآن الكريم حروف الجر ،نحو قوله تعالى في اآلية الكريمة﴿:

ِِ
ين َك َفُروا َوال ُه ْم ُي ْس َت ْع َتُبو َن ﴾(النحل ،)32:لم يبين المولى -عز وجل-في هذه اآلية
ُث َّم ال ُي ْؤَذ ُن لَّلذ َ
الكريمة الجار والمجرور المتعلق باإلذن في قوله ﴿:الَ ُي ْؤَذ ُن ﴾ ،لذا ،فالتقدير فيه وجوه متعددة:

أحدها :ال يؤذن لهم في االعتذار ،وههنا تم حذف الجار والمجرور؛ ألنهم يعلمون بطالنه وكذبه لقوله﴿:
ال يؤذن له فيعتذرون ﴾(المرسالت.)22 :
وثانيهما :ال يؤذن لهم في كثرة الكالم.
وثالثها :ال يؤذن لهم في الرجوع إلى دار الدنيا والى التكليف.
ورابعها :ال يؤذن لهم في حال شهادة الشهود ،بل يسكت أهل الجمع كلهم؛ ليشهد الشهود.
وآخرها :ال يؤذن لهم في كثرة الكالم؛ ليظهر لهم كونهم آيسين من رحمة هللا تعالى.
فالحذف ههنا يؤدي الى توسعة المعنى ،إذ إن المحذوف غير معين وغير محدد ،وعليه يحتمل عدة
تقديرات قد يكون بعضها هو المراد ،وقد تكون كلها مرادة وفق ما يقتضيه السياق .وهكذا جاء التعبير
عن األفكار الواسعة ،والمعاني الكثيرة بأقل عدد من األلفاظ ،فيكون غاية في البالغة واإلعجاز.
ين ﴾( ،النحل )12:والتقدير :أي :مستكبرون عن قبول الحق،
وقوله تعاليِ ﴿:إَّن ُه َال ُي ِح ُّب اْل ُم ْس َت ْك ِب ِر َ
والتوحيد واإليمان على سبيل التقريع والتوبيخ والتخويف.

وقوله تعالي ﴿:وأَْلَقى ِفي ْاألَرض رو ِ
َن َت ِميد ِب ُك ْم ﴾(النحل )22:والتقدير :أال تميد بكم (لئال)،
اسي أ ْ
ْ
ََ
َ
ُحذف حرف "ال" ،وهو حرف من حروف المعاني ،والكالم ٍ
جار على حذف ما تقتضيه القرينة ،والغرض
الم ْيد ،ومثل هذا الحذف في القرآن الكريم كثير .ويري بعض
البالغي إظهار االمتنان في امتناع وقوع َ
المفسرين أن المحذوف هنا المفعول المطلق ،والتقدير (كراهية) أن تميد بكم ،بيد أن الوجه األول أقوى
في التعبير ،وألصق بالسياق والمقام .وهكذا يتبن للمتلقي أن اإليجاز بالحذف" في ذاته بالغة إذ أنه
يعطي الكالم قوة ،ويثير الخيال ليتصور المحذوف أعلى من المبين"(.)1
َن َتأ ِْتَي ُه ُم اْل َم َال ِئ َك ُة﴾(النحل ،)22:والتقدير :تأتيهم المالئكة؛ لتقبض
وقوله تعاليَ ﴿:ه ْل َيْن ُ
ظُرو َن ِإَّال أ ْ
أرواحهم ،وهم ظالمون ألنفسهم ،حذف حرف التعليل "الالم" ،والغرض البالغي ،التخويف والتقريع على
تماديهم في الباطل ،واغترارهم بالدنيا ،بعد ما ظهرت دالئله واضحة جلية.
 ) 1محمد ابو زهرة ،المعجزة الكبرى القرآن ص.222
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وقوله تعاليِ ﴿:إ َّن ِفي َذلِ َك ََلََي اة لَِق ْوم َي َت َف َّكُرو َن ﴾(النحل ،)22 :حذف هنا حرف الجر في ،والتقدير:

يتفكرون في صنعة هللا ،وبديع خلقه ،والداعي البالغي إظهار قدرة هللا ،والسخرية من عقول الكافرين
وجهلهم.

ِ ِِ
وح ِم ْن أ ِ
َن أَْن ِذُروا أََّن ُه َال ِإَل َه ِإَّال أََنا
الر ِ
وقوله تعالىُ ﴿:يَن ِز ُل اْل َم َال ِئ َك َة ِب ُّ
اء ِم ْن عَباده أ ْ
َم ِره َعَلى َم ْن َي َش ُ
ْ
َف َّاتُقو ِن﴾(النحل ،)1:حذف حرف الجر "الباء" ،والتقدير :بأن أنذروا أهل الكفر أنه ال إله إال هللا ،ذلك
أنه ال إله إال أنا متعلق بـ(أنذروا) على حذف حرف الجر حذفاً مفردًا مع (أن) ،والغرض البالغي التحذير
من عبادة األوثان ،واالتجاه إلى عبادة هللا وحده وفيه إنذار وتسفيه لعقول الذين اتخذوا مع هللا آلهة أخرى،
وانهم يستحقون على ضاللهم العقاب .وقد جعل أخبارهم بخالف اعتقادهم مما هم فيه إنذا اًر لهم .وفرع
عليه (فاتقوني) ،وفيه تنبيه على االجتناب ،واالمتثال اللذين هما غاية كمال القوى العملية ،وقد حذفت
الياء لداللة الكسرة عليها ( ،)1وذهب بعض المفسرين إلى جواز الحذف واإلثبات مع تفضيل الحذف
اتباعاً للسنة (.)2
إن هذا القرآن العظيم الذي أنزل على المصطفي -عليه الصالة والسالم-لم يكن ليحوي أم اًر اعتباطياً،
فكل شيء فيه بقدر ،وكل حرف في وجوده أو حذفه يحقق غرضاً فكرياً أو نفسياً أو فنياً أو غيره إن
الحذف في ذاته بالغة ،إذ إنه يعطي الكالم قوة ،ويثير الخيال ،ليتصور المحذوف أعلى من المبين.
واَلخر :حروف المباني:
وهي جزء من مبنى الكلمة تحذف ألغراض نحوية أو صرفية أو لغوية ،ومثل هذا الحذف ال يحمل في

معظمه إشارات داللية ،ومعاني بالغية :كحذف ياء االسم المنقوص ،وحرف العلة من الفعل وغيرهما.
وهذا ما يسمى في المصطلح البالغي" االقتطاع"" :وهو حذف بعض حروف الكلمة أو ما هو بمثابة

الكلمة الواحدة ،تخفيفاً على مخارج الحروف ،أو لداعي السرعة ،أو الفاصلة في النثر ،أو التحب ِب في
النداء ،أو نحو ذلك من دواعي بالغية"(.)3

 ) 1النحاس ،إعراب القرآن ،تحقيق زهير غازي ،مكتبة النهضة المصرية ،ط 2333 ،2م.22 /2
 ) 2الزجاج ،معاني القرآن واعرابه ،شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي ،دار الحديث ،القاهرة1002 ،م .212 / 2 ،1/3
 ) 3عبد الرحمن حسن الميدانى ،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،دار القلم ،دمشق.223 / 2،
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ومثاله في سورة النحل كثير مثل :قوله تعالى ﴿:ما ِعْند ُكم يْن َفد وما ِعْند َّ ِ
َّللا َباق ﴾(النحل ،)31 :أي:
َ َ ْ َ ُ ََ َ
باقي ،حذفت ياء االسم المنقوص ،وجاء الحذف هنا لعلة نحوية.
َعَل ُم ِب َما ُيَن ِز ُل َقاُلوا ِإَّن َما أَْن َت ُم ْف َتر َب ْل أَ ْك َثُرُه ْم َال َي ْعَل ُمو َن ﴾(النحل )202 :أي
َّللا أ ْ
وقوله تعالىَ ﴿:و َّ ُ
حذفت ياء االسم المنقوص.
وفي قوله تعالىِ ﴿:إَّن َما َحَّرَم َعَلْي ُك ُم
ِ
ِ
يم
َّللا َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
َباغ َوَال َعاد َفإ َّن َّ َ

ُه َّل لِ َغي ِر َّ ِ
ير وما أ ِ
ِ
اْل َمْي َت َة َو َّ
طَّر َغْيَر
اض ُ
َّللا ِب ِه َف َم ِن ْ
ْ
الد َم َوَل ْح َم اْلخْن ِز ِ َ َ
ٍ
و"عاد" كلمتان حذفت منهما ياء
"باغ"
﴾(النحل .)222 :فكلمة ٍ

المنقوص ،وجاء الحذف هنا لعلة نحوية.

وفي قوله تعالىْ ﴿:اد ُع ِإَلى س ِب ِ
ظ ِة اْل َح َسَن ِة َو َج ِادْل ُه ْم ِب َّال ِتي ِهي
يل َربِ َك ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
َ
َ
َح َس ُن﴾(النحل ،)212:أصلها" :يدعو" تم حذف حرف العلة الواو من كلمة "ادع" ،وجاء الحذف هنا
أْ
لعلة نحوية ،ذلك؛ ألن "ادعُ" فعل أمر معتل اآلخر.

حذف التاء في قوله تعالىِ ﴿:إ َّن ِفي َذلِ َك ََلََي اة لَِق ْوم َي َّذ َّكُرو َن ﴾(النحل)22 :
ومن أمثلة حذف الحرف
ُ

أصله :يتذكرون ،فأدغمت التاء في الذال ،واإلذكار :االعتبار ،والغرض من حذف التاء التخفيف
واإليجاز :كالتقاء الساكنين لصعوبة النطق بهما ،وال أثر فيما يبدو لكل هذا الحذف في دالالت اآلي.
ولكن ال يخلو الحال أن يؤدي حذف بعض حروف المباني أغراضاً بيانية ،واشراقات داللية ،ومعاني
بالغية استدعاها السياق مثل قوله تعالى ﴿:واص ِبر وما صبرك ِإَّال ِب َّ ِ
اّلِل َوَال َت ْح َز ْن َعَلْي ِه ْم َوَال َت ُك ِفي
َ ْ ْ َ َ َ ُْ َ
َضْيق ِم َّما َي ْم ُكُرو َن﴾(النحل( ،)217 :ال تك) أصلها( :ال تكن) ،وجاء حذف حرف "النون" ها هنا
لغرض بالغي ،وليس عبثياً ،فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود ،فكل كلمة بل كل حرف ،إنما ُوضع
لقصد ،والتقدير :إن آية سورة النحل نزلت على الرسول -عليه الصالة والسالم  ،-بعدما مثل المشركون

ُحد ،فحزن الرسول عليه حزناً شديداً وقال :ألمثلن
بعم الرسول حمزة – رضي هللا عنه  -في غزوة أ ُ
بسبعين رجالً من المشركين ،فنزلت اآلية تطلب من الرسول ،أن يعاقب بمثل ما عوقب به ،وأراد أن

ُيذهب الحزن من قلبه ،وال يبقى فيه من الحزن شيء ،وقوله تعالىَ ﴿ :وَال َت ُك ِفي َضْيق﴾ بمعنى :احذف
الضيق من نفسك ،وال تبق شيئاً منه أبداً ،أي :إن المطلوب ليس فقط عدم الحزن ،لكن مسح أي شيء
ونفيه من الحزن الذي يمكن أن يكون في قلب الرسول فحذفت النون من الفعل .ويبدو أن دواعي الحذف
ههنا ترجع إلى ارتباط المخاطب ارتباطاً قوياً بالموقف النفسي الذي يعايشه.
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أما في آية سورة النمل﴿ َوَال َت ْح َز ْن َعَلْي ِه ْم َوَال َت ُكن ِفي َضْيق ِم َّما َي ْم ُكُرو َن ﴾(النمل ،)70:فاآليات في
دعوة الناس للسير في األرض والتفكر والمقام ليس مقام تصبير هنا ،فجاء الفعل مكتمالً (.)1
يتبين من األمثلة السابقة أن للحذف باإليجاز أث اًر نفسياً عميقاً في نفس المتلقي ووجدانه ،وهذا الحذف
يعتمد على فهم المتلقي وذكائه ،ويعمل على إشراكه في التفاعل مع النص ،ويدفعه إلى إعمال التأمل
والنظر؛ ليصل بنفسه إلى المحذوف ،وفي هذا متعه فنية .ذلك أن الحذف باإليجاز يعمل على إثارة حس
المتلقي ،وبعث خياله ،وتنشيط نفسه ،و"المتذوق لألدب ال يجد متاع نفسه في السياق الواضح جداً،
والمكشوف إلى حد التعرية الذي يسيء الظن بعقله وذكائه ،وانما يجد متعة نفسه حيث يتحرك حسه
وينشط؛ ليستوضح ويتبين ويكشف األسرار والمعاني وراء اإليحاءات والرموز ،وحين يدرك مراده ،ويقع
على طلبته من المعنى يكون ذلك أمكن في نفسه ،وأملك لها من المعاني التي يجدها مبذولة في
اللفظ"(.)2
ثالثاا -حذف الجملة:
يطرد في القرآن الكريم حذف الجملة أو أكثر من جملة ،وقد تردد ذلك في مواطن عديدة من سورة النحل،

َحُد ُه َما أَْب َك ُم َال َي ْق ِدُر َعَلى َشيء َو ُه َو َكل َعَلى
َّللا َم َث اال َر ُجَلْي ِن أ َ
ومن هذه المواطن قوله تعالىَ ﴿ :و َضَر َب َّ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ِي
ْمُر ِباْل َع ْد ِل َو ُه َو َعَلى ِصَراط ُم ْس َت ِقيم﴾
َم ْوَال ُه أَْيَن َما ُي َوج ْه ُه َال َيأْت ب َخْير َه ْل َي ْس َتو ُه َو َو َم ْن َيأ ُ

(النحل ،)72:ففي هذه اآلية حذف لجملة جواب االستفهام اإلنكاري :ال يستويان ،وما تبعها من جمل
تفسيرية متتابعة ،إذ فصل الخطاب القرآني في صورة الوثن فيما يشبه الرجل األبكم الذي ال يتكلم وال
ينطق بخير وال يقدر على شيء بالكلية؛ ألنه إما حجر أو شجر ،وهو عالة على مواله أو سيده ،لم

ينجح في مسعاه؛ ألنه أخرس بليد ضعيف ،ثم حذف صورة الخالق "وهلل المثل األعلى" المتمثل في
صورة الرجل الكامل العقل والنطق في إدراكه الخير ،وهديه إليه ،واتقان عمله ،وعمل من يهديه ،وهذا
ضربه هللا مثال" لكماله وارشاده الناس إلى الحق ،ومثالً لألصنام الجامدة التي ال تنفع وال تضر ،والغرض
البالغي هو تسفيه لعقول من يساوي بين الوثن والخالق تعالى جل وعال(.)3

 )1فاضل صالح السامرائي ،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ،دار عمار للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن 2333م ص.23
 ) 2محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،٤١١٦ ،ص .220
 ) 3الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير.2222/22 ،
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ق أَ َف َال َت َذ َّكُرو َن﴾(النحل ،)27:فالحذف هنا ال
ق َك َم ْن َال َي ْخُل ُ
ومن هذا الضرب قوله تعالى ﴿:أَ َف َم ْن َي ْخُل ُ
ُينسب إلى الكلمة المجاورة ،وانما إلى الجمل ككل ،فقد حذف جملة جواب االستفهام اإلنكاري :ال
يستويان ،وما جاء بعدها من جمل تفسيرية :وفي قدرة المتلقي أن يتوصل إليها بفهمه ،وهي وجود

صورتين :صورة الذي يخلق ،وهو هللا الخالق الجليل الذي يخلق األشياء العظيمة والنعم الجليلة ،وصورة
الذي ال يخلق ،وال يملك لنفسه نفعاً وال ض اًر ،والغرض البالغي يشعر بالتحقير لما يعبده العرب من
األصنام واألوثان ،ويندرج تحت هذه الداللة كل ما يعبد من دون هللا في أي زمان أو أي مكان ،وقد
عبَّر عن األصنام غير العاقلة بصيغة التعبير عن العاقل (من ال يخلق) وليس" :ما ال يخلق"؛ ألن
المشركين أجروها مجرى العقالء بعبادتها .والغرض البالغي هو اإلنكار والتوبيخ ألولئك المشركين الذين
عبدوا غير هللا -تعالى -وأن فعلهم هذا لدليل واضح على جهلهم وعلى انطماس بصيرتهم ،وقبح
تفكيرهم( .)1وهكذا يتضح الدور المهم الذي يؤديه اإليجاز بالحذف في صياغة المضامين القرآنية صياغة
فنية رفيعة.

ومن ضروب حذف الجمل قوله تعالىَ ﴿:فِإ َذا َق ْأرت القرآن َفاس َت ِع ْذ ِب َّ ِ
طِ
اّلِل ِم َن َّ
ان ا َّلرِجيمِ﴾(النحل،)33:
الشْي َ
َ َ
ْ

اءة القرآن ،فاستعذ باهلل ،أو إذا كنت يا محمد ،قارًئا القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان
أردت قر َ
التقدير :إذا َ

الرجيم ،فقد ُحذفت الجملة الفعلية " أردت قراءة القرآن" ،وقد جاء الحذف على سبيل االكتفاء بالمسبب

عن السبب ،أي :إذا أردت قراءة القرآن ،فاكتفى بالمسبب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو اإلرادة،

والدليل على أن االستعاذة قبل القراءة ،هو دليل عقلي ،ذلك أنه ليس كل مستعيذ واجبة عليه القراءة،
والغرض البالغي إنما هو إعالم وندب ،وليس باألمر الالزم.

من ألوان حذف الجملة قوله تعالىَ ﴿:و ْعًدا َعَل ْي ِه َحًّقا ﴾ ،وتقديره :وعدكم هللا وعداً ...أحق ذلك حقاً،
وهذان من مواضع حذف عامل المصدر عند النحويين (.)2
فكلمة "حقاً" مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره" أحق" أي :أحق ذلك حقاً ،وهذا الحذف للجمل غرضه
البالغي الزيادة في توكيد صفات هللا وقدرته ،فوعده ببعث الناس بعد الفناء يوم القيامة هو وعد صادق
وأكيد وحق ،وهو كالواجب عليه في أنه ال يقبل الخلف ،فقد ورد في األثر :أنه "كان لرجل من المسلمين
 ) 1الطبري ،جامع البيان في تفسير القرآن.137 / 12،
 ) 2الزجاج ،معاني القرآن واعرابه.2 / 2 ،
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على رجل من المشركين دين ،فأتاه يتقاضاه ،فكان فيما تكلم به :والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا ،فقال
المشرك :إنك تزعم أنك تُبعث بعد الموت ،فأقسم باهلل جهد يمينه :ال
وأَ ْقسموا ِب َّ ِ
ِ
وت َبَل َٰى َو ْعادا َعَلْي ِه
َّللا َمن َي ُم ُ
اّلِل َج ْه َد أَْي َمان ِه ْم ۙ َال َيْب َع ُث َّ ُ
َ َُ
َو ْعادا َعَلْي ِه َحًّقا﴾(النحل.)1)َ)23:

َيبعث هللاُ َمن يموت ،فأنـزل هللا﴿:
الن ِ
اس َال َي ْعَلمو َن
َحًّقا َوََٰل ِك َّن أَ ْك َثَر َّ
ُ

نتائج الدراسة:

 .2تعد بالغة اإليجاز بالحذف قيمة جمالية من قضايا االعجاز القرآني ،وهي تشكل للظاهرة
اإلعجازية جانباً مهماً ،ورافداً من روافدها االساسية ،وأن لإليجاز بالحذف في القرآن الكريم
غايات تسبر أغوار النفس ،وتنبه الحس ،وال تقتصر على تحقيق الجمال الظاهر للنص ،وأن
أسرار هذا الكتاب الرباني العظيم المنبثقة من إعجازه ال تتناهى ،وال تحدها حدود عقل أو فكر
مهما بلغ من الرفعة.
 .1تبين من خالل البحث أن لإليجاز بالحذف في القرآن الكريم غايات تسبر أغوار النفس ،وتنبه
الحس ،وال تقتصر على تحقيق الجمال الظاهر للنص ،وأن أسرار هذا الكتاب الرباني العظيم
المنبثقة من إعجازه ال تتناهى ،وال تحدها حدود عقل أو فكر مهما بلغ من الرفعة.
 .2إن هذا القرآن العظيم الذي أنزل على المصطفي -عليه الصالة والسالم-لم يكن ليحوي أم اًر
اعتباطياً ،فكل شيء فيه بقدر ،وكل حرف في وجوده أو حذفه يحقق غرضاً فكرياً أو نفسياً أو
فنياً أو غيره إن الحذف في ذاته بالغة ،إذ إنه يعطي الكالم قوة ،ويثير الخيال ،ليتصور المحذوف
أعلى من المبين.
 .2تعرض لظاهرة الحذف في القرآن الكريم غير واحد من قدامى الكتاب ،يعد في طليعتهم عبد
القاهر الجرجاني ،فهو أول من توسع في تعليل الظاهرة داللياً وبالغياً.
 .2يكثر حذف الكلمات المفردات ،وحذف الجمل في القرآن ،وكال النوعين له بعض األثر.
 .2يعد الحذف الحرفي أقل أنواع الحذف وروداً ،وال يكاد يحدث أث اًر داللياً في الجملة.

 ) 1الطبري ،جامع البيان في تفسير القرآن.172 :27 ،

282

توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يقترح الباحث التوصيات التالية:
 .2إجراء دراسة تطبيقية لبالغة اإليجاز بالحذف في بعض فنون األدب العربي :نث اًر وشع اًر.
 .1تخصيص دراسة بالغية مستقلة لظاهرة الحذف في بعض سور القرآن األخرى.
 .2دراسة العالقة بين ظاهرتي :الذكر والحذف في بعض سور القرآن الكريم.
 .2دراسة بالغة اإليجاز واإلطناب في بناء الجملة في بعض سور القرآن الكريم.
 .2دراسة موضوع اإليجاز القرآني دراسة أسلوبية ولسانية.
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المصادر والمراجع:
.2

القرآن الكريم.

 .1ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق حامد الطاهر ،دار الفجر للتراث ،ط  ،2القاهرة1001 ،م.
 .2ابن منظور ،لسان العرب ،دار الفكر ،بيروت ،ط .2337، 2
 .2أبو حيان األندلسي ،تفسير البحر المحيط ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ط .2
 .2أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،دار احياء التراث العربي ،بيروت
ط  21بدون تاريخ.
 .2إسماعيل حقي ،روح البيان في تفسير القرآن ،تحقيق عبد اللطيف حسن عثمان ،دار الكتب العلمية،
بيروت .1002
 .7البخاري ،صحيح البخاري ،ط ، 2مكتبة دار السالم ،الرياض 2333 ،م.
 .3الخطيب القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي ،دار
الكتاب اللبناني ،بيروت ،لبنان ،ط  2372، 2م.
 .3الرماني على بن عيسى ،النكت في إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن ،تحقيق
خلف هللا ،زغلول سالم ،دار المعارف ،مصر ،ط2372 ،2م.
 .20الزركشي ،البرهان في علوم القرءان ،تحقيق ،يوسف مرعشلي وآخرين ،دار المعرفة ،بيروت ـ
لبنان .دار المعرفة2330 ،م.
 .22الزجاج ،معاني القرآن واعرابه ،شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي ،دار الحديث ،القاهرة1002 ،م.
 .21سامي وديع القدومي ،التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني ،دار الوضاح،
عمان 1002 ،م.
 .22سيد قطب ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،ط 2373 ،3م.
 .22الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية2332 ،م.
 .22الطبري ،أبو جعفر جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى 1000 ،م.
 .22طاهر سليمان حمودة ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،ط2333 :م.
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 .27عبد الرحمن حسن الميدانى ،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ،دار القلم ،دمشق.
 .23عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،شرحه وعلق عليه محمد التونجي ،الناشر دار الكتاب
العربي– بيروت ،ط ٥٩٩٨ ،٤،م.
 .23العكبري ،التبيان في إعراب القرآن ،دار الفكر ،بيروت2212 ،هـ 1002 /م
 .10علي الجارم ،ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة :مكتبة البشرى ،كراتشي ،ط 1020 ،2م.
 .12فاضل صالح السامرائي ،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ،دار عمار للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن 2333م.
 .11القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،تقديم ،خليل محيي الدين الميس ،وضبط مراجعه صدقي جميل
العطار ،وخرج أحاديثه عرفات العشا ،دار الفكر للطباعة والنشر 2322م.
 .12محمد أبو زهرة ،المعجزة الكبرى القرآن ،دار الكتاب العربي ،القاهرة ،د .ت.
.12محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة ط أولى.2337 ،
 .12محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ،مكتبة وهبة.٤١١٦ ،
 .12النحاس إعراب القرآن ،تحقيق زهير غازي ،مكتبة النهضة المصرية ،ط 2333 ،2م.
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الم َّ
قدس ضد االنتداب البريطاني في فلسطين(1941-1931م)
دور جيش الجهاد ُ

د .محمد منصور أبو ركبة .أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر-أ .آيات تيسير الغصين .فلسطين
ملخص البحث
تشكلت قوات الجهاد المقدس في القدس بمرحلتين ،األولى عام 2322م ،حيث دعا قادة

اجتماع في القدس ،وقرروا جمع صفوفهم في ج ٍ
يش
المنظمات العسكرية السرية في فلسطين إلى عقد
ٍ
واحد ،أطلقوا عليه اسم جيش الجهاد المقدس وعهدوا بقيادته إلى عبد القادر الحسيني.

خاض الجيش على مدى سنوات الثورة ،مع من انضم إليه من المجاهدين العرب ،معارك مشرفة ضد
قوات االحتالل البريطاني ،والصهاينة ،لعل أبرزها معركة الخضر ،في سنة االنطالقة ،فضالً عن

مهاجمته االحتالل البريطاني وعن نشاط فرقة التدمير ،التي نسفت الجسور والعيارات وخطوط السكك
الحديدية ،وبعض طرق المواصالت وعطلت خطوط الهاتف وأنبوب نفط العراق الواصل إلى حيفا.

في عام 2327م ،استطاع جيش الجهاد المقدس أن يسيطر على الريف الفلسطيني وعلى

الكثير من المدن الرئيسة ،ومنها القدس القديمة ،وفي العام التالي ،خاض معركة كبيرة شملت احتالل
مستوطنات يهودية ومراكز بريطانية.

جن َد البريطانيون قواتٍ كبيرةٍ لمهاجمة المجاهدين الذين جابهوا البريطانيين في معارك عدة،
وأوقعوا بهم خسائر كبيرة ،فظل الحال كذلك إلى أن انتهت الثورة عام 2323م ،أما المرحلة الثانية

من تشكيل الجيش فكانت في عام  ،2327حيث بدأ عبد القادر الحسيني ،إعادة تنظيم صفوف
وع ِق َب ذلك اجتماع في القدس ،تم فيه اإلعالن عن تشكيل قوات
الجيش في قربة صوريف بالخليلَ ،
الجهاد المقدس ،كقوة ضاربة لتحرير فلسطين والمحافظة على وحدة أراضيها ،واإلبقاء على عروبتها،
وتتبع هذه القوة الهيئة العربية العليا لفلسطين.

الكلمات الدالة( :الجهاد المقدس ...عبد القادر الحسيني ...القسطل)
Abstract:
Holy Jihad forces formed in Jerusalem in two phases, the first in 1936, where
he pleads secret military organizations in Palestine leaders to a meeting in Jerusalem, and they decided to gather their ranks into a single army, called the Army
of the Holy War's name and leadership entrusted to Abdel Kader Husseini.
Army fought over the years of the revolution, with those who joined him from
the Arab mujahideen, honorable battles against the British occupation forces,
and the Zionists, most notably the Battle of the Greens, in the year of launch, as
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well as attacking the British occupation and the activity of destruction squad,
which blew up bridges and calibres and railway lines some roads and disrupted
phone lines and oil pipeline connecting Iraq to Haifa.
In 1937, Army of the Holy War was able to take control of the Palestinian countryside and a lot of major cities, including the Old City of Jerusalem, and in the
following year, he fought a great battle involving British occupation of Jewish
settlements and centers.
Soldiers of the British large forces to attack the mujahideen who confronted the
British in several fights, inflicting heavy losses, the case leaving a well that the
revolution ended in 1939, while in the second phase of the formation of the
army was in 1947, where he began Abdel Kader Husseini, the reorganization of
the army in bladders Surif in Hebron, following a meeting in Jerusalem, was the
announcement of the formation of the Holy Jihad forces, as a strike for the Liberation of Palestine and the preservation of its territorial integrity and to maintain its Arabism, and keep track of this force Arab Higher Committee for Palestine.
مقدمة:

بعد تشكيل التنظيمات واألحزاب العربية الفلسطينية ونتيجة للثورة الفلسطينية الكبرى -2322

 ،2323تولدت لدى عبد القادر الحسيني فكرة إنشاء جيش الجهاد المقدس متحدياً بذلك حكومة

بريطانيا التي كانت تعارض بشدة تسليح الفلسطينيين وتجنيدهم خشية أن يعرقل ذلك خطط الغرب

في إنشاء دولة يهودية في فلسطين ،فضالً عن ضم األجزاء العربية التي حددها مشروع التقسيم إلى
حكومة شرق األردن.
هذا الجيش الذي عارضت في البداية جامعة الدول العربية تشكيله ،إال أنها اضطرت مع

تنامي تأييد هذا الجيش للقبول به ،وقبلت أن يكون عبد القادر الحسيني قائداً لمنطقة القدس ،والشيخ

حسن سالمة قائداً لمنطقة يافا ،وأن يكونا تابعين لقيادة اللجنة العسكرية التي شكلتها الجامعة العربية،
لكنها في الوقت نفسه حرصت على أن يسلح هذا الجيش بقلة من البنادق القديمة البالية ،والذخائر

القليلة الفاسدة ،واعتمد هذا الجيش على األسلحة التي اشتراها عبد القادر الحسيني ،والهيئة العربية
العليا من بدو الصحراء الليبية من مخلفات الحرب العالمية الثانية ،وعلى األسلحة التي اشتراها أفراد

الشعب من تجار األسلحة بمالهم الخاص.

لم يكن جيش الجهاد المقدس جيشاً نظامياً بالمعنى العسكري التقليدي ،بل مجرد تشكيالت شعبية،
وتنظيمه أقرب إلى مجموعة من السرايا المستقلة الخفيفة المربوطة مباشرة بالقائد العام عبد القادر
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الحسيني في منطقة القدس والشيخ حسن سالمة في منطقة يافا –اللد ،أما شمال فلسطين فلم يكن

لهذا الجيش هناك سوى تشكيالت صغيرة متناثرة هنا وهناك ،إال أن جيش الجهاد المقدس سيطر على

الموقف العسكري فترة طويلة وخاض معارك بطولية ناجحة ،وحين دخول الجيوش العربية إلى فلسطين

لتحريرها تحت مسمى جيش اإلنقاذ ،تعاوناً ال بأس بينهم.

وكان جيش اإلنقاذ يشكل من عدة سرايا نتيجة للصعوبات التي تواجه عمله في فلسطين

خاصة بعد استشهاد قائده العام عبد القادر الحسيني وتولى خالد الحسيني القيادة .وكان مقرها في
مدرسة القادسية "المأمونية القديمة" في البلدة القديمة في مدينة القدس ،وفي شهر كانون األول/

ديسمبر 2327أعادت الهيئة العليا لفلسطين تشكيل الجهاد المقدس باسم "جيش الجهاد المقدس"

وبقيادة عبد القادر الحسيني نفسه وكان هذا الجيش يمثل "الجيش الفلسطيني" الذي وضعت القيادة

الوطنية الفلسطينية ثقلها فيه وكان يتكون من خمسة آالف إلى سبعة آالف مقاتل تساندهم فئة أخرى
من المقاتلين المقيمين في قراهم والذين يستدعون عند الحاجة ويبلغ مجموعهم نحو عشرة آالف.

على الرغم من حماسة أفراد الجهاد المقدس وتضحياتهم لكن هذا الجيش كان ضعيف التسليح

والتدريب قياساً بإمكانات القوات اليهودية الصهيونية .وأسهمت خالفات األنظمة العربية مع "الهيئة

العربية العليا" في عدم تحويل الكثير من األسلحة واألموال التي كان يتم التبرع بها إلى هذا الجيش

والذي كان بأمس الحاجة إليها .وتوزعت قوات الجهاد المقدس على مختلف مناطق فلسطين وخاضت

معارك كثيرة ناجحة ،وسوف أتطرق في هذه الدراسة إلى أهم هذه المعارك .والخطط وتفاصيل حركة
الجهاد المقدس.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها

شهدت الساحة الفلسطينية حضو اًر فاعالً ووجوداً بار اًز لتنظيم قوات الجهاد المقدس ،من حيث
انتشارها ونفوذها وتأثيرها على مجر ِ
يات األحداث في الساحة السياسية الفلسطينية .إن إشكالية الدراسة
تنبع من حالة الجدلية واالختالف في التشخيص والبحث حول تنظيم قوات الجهاد المقدس .ومن

خلط وعدم الفهم أحياناً لتطورات الظاهرة محل الدراسة ،في ضوء ما سبق ،فإن الدراسة سوف تحاول
اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:

ما هي المتغيرات التي طرأت على منطلقات حركة الجهاد المقدس؟ ينبثق عن التساؤل الرئيسي

عد ُة تساؤالت فرعية ،ستحاول الدراسة اإلجابة عليها:
-2ما هي المنطلقات التي استندت تنظيم قوات الجهاد المقدس؟

-1ما األدوات واألساليب التي انتهجها التنظيم في كفاحه المسلحة؟
-2ما هي المراتب التنظيمية السياسية والعسكرية داخل التنظيم؟
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-2كيف تعامل التنظيم مع ثورتي عام  2322و2232؟
-2ما األدوار التي قام بها للدفاع عن فلسطين بعد قرار التقسيم؟
-2ما هي مصادر تمويله المالي وآليات حصوله على السالح؟
-7كيف كانت عالقته مع جيش اإلنقاذ العربي؟

-3ما هي الصعوبات التي واجهت عمله؟ وكيف تم حل التنظيم بشكل نهائي؟

أهداف الدراسة :في ضوء ما سبق ،فإن الدراسة تهدف إلى:

-2التعرف على المنطلقات التي استندت تنظيم قوات الجهاد المقدس.

-1تحديد األدوات واألساليب التي انتهجها التنظيم في كفاحه المسلحة.
-2تشخيص المراتب التنظيمية السياسية والعسكرية داخل التنظيم.
-2معرفة كيف تعامل التنظيم مع ثورتي عام  2322و.2232

-2تعيين األدوار التي قام بها للدفاع عن فلسطين بعد قرار التقسيم.

-2تسليط الضوء على مصادر تمويله المالي وآليات حصوله على السالح.
-7تحديد كيف كانت عالقة مع جيش اإلنقاذ العربي.

-3رسم صورة عن أهم الصعوبات التي واجهت عمله ،وكيف تم حل التنظيم بشكل نهائي.

أهمية الدراسة:

أ-األهمية العملية:

 -1إثراء الحقل األكاديمي بدر ٍ
ٍ
جديدة تتناول دور تنظيم قوات الجهاد المقدس.
اسة
لكثير من الدر ِ
 -2ستشكل إضاف ًة نوعي ًة ٍ
اسات واألبحاث والقراءات المهمة ،التي ال غنى عنها
في مجال فهم تشكيل التنظيمات الفلسطينية المسلحة في عهد االنتداب البريطاني.

 -3تأتي األهمية من خالل االهتمام المحلي واإلقليمي والدولي ،حول طبيعة الظاهرة محل

الدراسة ،التي أثارت جدالً فكرياً وسياسياً معمقاً في عهد االنتداب البريطاني وما قبله.
ب-األهمية العلمية:
البنية التنظيمية لتنظيم قوات الجهاد المقدس من خالل نشأته.
 -2التعرف على ُ
 -1بحث المنطلقات التنظيمية والفكرية والمخرجات العملية لتنظيم قوات الجهاد المقدس.

 -2تزداد أهمية الدراسة من خالل ثقل الجهاد المقدس ،والدور الذي لعبته في المشهد السياسي

والعسكري الفلسطيني ،واإلدراك التام بعدم تجاوزها في صياغة المعادلة السياسية

الفلسطينية.

 -2تحليل نقاط القوة والضعف التي اتسمت بتنظيم قوات الجهاد المقدس.
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منهج الدراسة:

 -1المنهج التاريخي :يستلزم بحث التعرف تنظيم قوات الجهاد المقدس ،من هنا يستلزم في البداية
االستعانة بالدراسة التاريخية ،من منطق أن دراسة الماضي تفيد في فهم الحاضر وتفسيره ،وذلك

أن دراسة التطور التاريخي لظاه ٍرة ما تتيح الفرصة لفهم هذه الظاهرة بصورٍة دقيقة ،والوصول
إلى المبادئ والقوانين العامة التي تحكمها ،ولذا ستعتمد الدراسة على المنهج التاريخي.

 -2المنهج الوصفي التحليلي :عبارة عن دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع بالوصف الدقيق
والمعبر عنه كماً وكيفاً ،واالعتماد على منهج االستقراء االستنتاجي الذي يتطلب الوقوف على

الحقائق والبيانات والدراسات والنصوص بأنواعها المتعلقة بإشكالية الدراسة ،ثم إخضاعها للتحليل

والتصنيف مع إيجاد العالقة فيما بينهما ،وسيستند الباحث في دراسته هذه إلى األسلوب الوصفي
ٍ
ٍ
كافية ودقيقة ،من أجل الوصول إلى نتائج علمية،
معلومات
التحليلي ،عبر االرتكاز على
وتفسيرها علمياً ،بما يتناسب مع المعطيات الفعلية للظاهرة محل الدراسة.

نطاق الدراســــة:

النطاق المكاني :يوصف النطاق المكاني للدراسة ،هو مكان نشأة وتحرك تنظيم قوات الجهاد المقدس
والمعروف بفلسطين التاريخية والبالغ مساحتها أكثر من  17ألف كم ،وتحدها من الشمال سوريا

ولبنان ،ومن الشرق المملكة األردنية الهاشمية ومن الجنوب جمهورية مصر العربية ومن الغرب

البحر المتوسط

النطاق الزماني :ويمتد منذ عام 2322م بدايات تشكيل تنظيم قوات الجهاد المقدس من قبل القائد
عبد القادر الحسيني وحتى تاريخ  22أيار/مايو  2323بصدور أمر الحل من الهيئة العربية العليا.

أوالا :نشأة الجهاد المقدس:
تعود بدايات تنظيم الجهاد المقدس إلى عام 2322م- ،وقد أسسه عبد القادر الحسيني-نجل
الزعيم موسى كاظم الحسيني ،رأس الحركة الوطنية الفلسطينية حتى وفاته عام 2322م 1.وقد جاء

1

 -عبد القادر الحسيني من أبرز القادة العسكريين الفلسطينيين منذ مطلع الثالثينيات حتى استشهاده يوم 2323/2/3م .ولد في

اسطنبول في تركيا ،حيث كان والده عضوا في مجلس المبعوثان 2303م .أنهى دراسته األولية في مدرسة روضة المعارف بالقدس
ومدرسة صهيون االنجليزية ،حيث حصل على شهادة متيريكوليشين عام 2317م ،ثم التحق بالجامعة األمريكية في القاهرة (قسم
العلوم /الرياضيات) ،ومارس إلى جانب ذلك الشعر واألدب ،وعمل بالتدريس .واتخذ من نفسه داعية للقضية الفلسطينية ،وكان قريبا
من حزب الوفد ومارس تشاطا سياسيا من خالل رابطة الطالب الشرقيين .عمل عام 2322م محر ار في جريدة الجامعة اإلسالمية،
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هذا التنظيم في سياق المرحلة الممتدة بين عامي 2313م2322-م من تاريخ الحركة الوطنية
الفلسطينية ،التي تميزت بصفة أساسية بالشروع في الصدام المسلح وبدرجة من التنظيم والتعبئة مع

سلطات االنتداب البريطاني.

واستهدفت حركة الجهاد المقدس في بدايتها األولى ،تهيئة الشباب الفلسطيني وتعبئته واعداده

للقتال وتسليحه ،وقد ساعد على االنتشار السريع للحركة تغلغل قائدها عبد القادر الحسيني في
تضاعيف المجتمع الفلسطيني بحكم وظيفته في ذلك الحين ،إذ كان عضوا مرموقا فيما عرف بدائرة

تسوية األراضي التابعة لحكومة االنتداب ،قبل أن يستقيل منها عام 2322م ،وهيأت له تلك الوظيفة

االحتكاك بأوساط الفالحين في نجوعهم وقراها ،وتشكيل مجموعة من الكوادر النشطة من بينهم.

1

وفي عام 2322م تمكن عبد القادر الحسيني ونفر من المقربين ،من عقد اجتماع سري للحركة في

القدس يوم  12آذار /مارس 2322م 2،انتقلت على إثره الجهود التنظيمية الممتدة إلى طور متقدم

حيث جرى في ذلك االجتماع الذي استمر لثالث ساعات ،ترسيخ بعض الجوانب التنظيمية ،كاعتماد
الخلية كوحدة أساسية للتنظيم ،واختيار القيادة العليا للجهاد المقدس ،واتخذت الق اررات التالية:

3

وانضم الحقا للحزب العربي الفلسطيني "حزب الحسينيين" ،كما عمل مأمو ار في دائرة تسوية األراضي ،واستقال منها بعد عامين ،وهي
فترة مكنته من التعرف على األساليب الصهيونية في االستيالء على أرض فلسطين بمساعدة االنتداب البريطاني ،اشترك عبد القادر
أيضا في تحرير جريدة اللواء للحزب العربي ،وتولى سكرتارية جمعية الشباب المسلم .وهو المسئول األول عن إنشاء قوات الجهاد
المقدس لتضطلع بأعمال الكفاح المسلح ضد االنتداب والصهيونية على السواء .أصيب في أحداث ثورة 2322م وغادر ف ار ار من
المالحقة البريطانية إلى دمشق ،وعاد مع بداية 2323م ليشارك مجددا في قيادة ثورة 2322م2313-م ،وأصيب مرة أخرى ثم غادر
إلى سوريا فلبنان ثم إلى العراق ،وشارك هناك في مساندة ثورة رشيد عالي الكيالني في مارس 2322م ،وتلقى تدريبا عسكريا ،وبعد
فشل الثورة قبض عليه بعد فشله في الهروب إلى إيران ،وسجن لمدة عامين في معتقل العمارة ،وقد أفرج عنه أواخر عام 2322م
بواسطة الملك عبد العزيز األول آل سعود ،وتوجه إلى السعودية ،وتسلل عام 2322م إلى ألمانيا حيث تلقى تدريبا عسكريا ،ومنها
انتقل للقاهرة عام 2322م ،ومنها تسلل إلى فلسطين في 2327/21/11م عائدا لقيادة الجهاد المقدس حتى استشهاده .انظر :خيرية
قاسمية :عبد القادر الحسيني في ذكراه الخامسة والعشرين ،شؤون فلسطينية ،نيسان/ابريل 2372م ،ص.7-2
1

 -إميل الغوري :فلسطين عبر ستين عاما ،بيروت2371 ،م ،ص.113

2

 -كان صاحب الدعوة الحقيقي هو عبد القادر الحسيني ،لكنها وجهت باسم الشيخ محي الدين الحسيني ،خال عبد القادر ،على

أساس أنها دعوة لمأدبة غداء في بيته لمناسبة حصول عبد القادر على الوظيفة المحترمة في دائرة تسوية األراضي بحكومة االنتداب،
وحضر ذلك االجتماع  13قيادياً من قضاءات القدس ورام هللا ونابلس ويافا والخليل والناصرة وبيسان وغزة وبئر السبع واللد .انظر:
المرجع السابق.121 :
3

 -المرجع السابق :ص.122
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 -2تتشكل القاعدة الشعبية للتنظيم من األشخاص المجتمعين ومن تأخر من زمالئهم عن
الحضور.

 -1مضاعفة الجهود والمساعي لتسليح الشبان وتدريبهم.

 -2إعادة بناء التنظيم على أساس الخاليا .بحيث تتألف كل خلية من خمسة أفراد يرأسهم مسئول.
وتكون كل خلية منفصلة ومستقلة وال صلة لها بأية خلية أخرى.

 -2تناط بعبد القادر الحسيني كقائد للتنظيم مهمة إنشاء الخاليا واختيار المسئولين عنها ،وتنسيق
أعمال التنظيم ووضع أسس العالقات بين العاملين.

 -2تعيين لجنة عليا للتنظيم ،من :حسن سالمة ونافذ الحسيني وجميل الفارس وصالح الريماوي
واميل الغوري ،وذلك لمعاونة عبد القادر في أعماله ومهامه وتنمية موارد التنظيم من المال

والسالح.

 -2تعقد اجتماعات دورية للقاعدة الشعبية للتنظيم بدعوة من القائد العام.
ولقد كان الجهاد المقدس في تلك المرحلة مفرطا في السرية وقد اعتمد على التمويل الذاتي من تبرعات

أعضائه فعقب انتهاء االجتماع التأسيسي العام في  12آذار /مارس 2322م وقبيل انصراف

المجتمعين تبرعوا لصندوق الحركة كل حسب قدرته وجمعوا  227جنيها فلسطينياً ،وجرى االتفاق
على أن يدفع كل عضو في التنظيم مبلغا شهريا حده األدنى جنيهان ،وتبرع عبد القادر الحسيني

بنصف راتبه الشهري ،وفي وقت الحق راح يقدم كامل مرتبه للتنظيم ،ويذكر الغوري "أن عبد القادر

باع ،دون أن يعرف أحد سوى زوجته ،أثاث من بيته وحلي زوجته وقدم المال للتنظيم".

1

واتخذ عبد القادر بلدة بيرزيت مق اًر لقيادة الجهاد المقدس ،وقام بتقسيم فلسطين إلى مناطق قتالية،
حيث تمكنت الحركة من إنشاء  27فرعا في مدن وقرى فلسطين ،وولى على كل منطقة قائداً أما

الخاليا السرية وقيادتها فظلت تابعة له مباشرة 2.وقد أوجد التنظيم سبعة مراكز للتدريب 3،مركزان في

 - 1محمد خالد األزعر :جيش الجهاد المقدس في فلسطين 2322م2323-م ،المركز القومي للدراسات والتوثيق ،غزة1000 ،م ،ص.22
2

 الشهيد عبد القادر الحسيني ،موقع عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتحhttp://www.abbaszaki.plo.ps/chars/abdalqaderhos.html

3

 -لم يكن جيش الجهاد المقدس جيشا نظاميا بالمعنى العسكري التقليدي بل مجرد ميليشيا شعبية تنظيمية أقرب إلى مجموعة من

السرايا المستقلة الخفيفة المربوطة مباشرة بالقائد العام عبد القادر الحسيني في منطقة القدس والشيخ حسن سالمة في منطقة يافا-
اللد .أما شمال فلسطين فلم يكن لهذا الجيش هناك سوى تشكيالت صغيرة متناثرة هنا وهناك ترتبط ارتباطا واهيا بعبد القادر الحسيني
والهيئة العربية العليا أو بالقيادة العسكرية التي شكلتها الهيئة العربية العليا في دمشق ،ومن قادة الشمال :توفيق إبراهيم في منطقة
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القدس ،ومركز في كل من أقضية نابلس واللد والناصرة ورام هللا والمجدل .وتولى أمر هذا الجانب
فريقان :فريق من صغار الضباط السوريين والعراقيين ،الذين كانوا على عالقة بعبد القادر الحسيني

وتسللوا إلى فلسطين لالضطالع بمهمة التدريب ،وفريق آخر من بعض الضباط الفلسطينيين العاملين
في دائرة األمن العام الحكومية ،من الذين نالوا ثقة عبد القادر.

1

ومع استمرار نمو تنظيم الجهاد المقدس تجددت صعوبة التسليح واإلعداد بشكل مناسب وذلك بالرغم

من أن عمليات جمع التبرعات الفلسطينية البحتة لم تتوقف في تلك المرحلة لكن ظلت مشكلة التسليح
والحصول على العتاد قائمة وزادها تعقيداً صعوبة التوسع في شراء األسلحة من داخل فلسطين أو
من شرق األردن بسبب تشديد لسلطات البريطانية في هذا األمر وفرضها رقابة صارمة ،حالت في

كثير من األحيان دون نقل السالح ،ليس فقط من شرق األردن ولكن أيضا من سوريا ولبنان والعراق.
وفي مواجهة هذه المشكلة لجأ قائد الجهاد المقدس الذي اشتهر بجرأته الشديدة إلى وسيلتين:

2

 -2التخطيط لالستيالء على أسلحة وعتاد من مخافر الشرطة والجيش .ونجح في تنفيذ بعض

العمليات من هذا القبيل في كانون األول/ديسمبر 2322م وكانون الثاني/يناير 2322م ،في
كل من القدس ورام هللا وأريحا وجنين وطولكرم والخليل.

 -1شراء كمية من األسلحة والمعدات بالشراء من ضباط وجنود بريطانيين بعد قيام بعض أفراد
التنظيم بتعميق صالت المودة والصداقة معهم.

وكان التنظيم قد طور جهاز استخبارات أثبت كفاءة في تسهيل تلك الوسائل غير التقليدية ،كما كان
فعال أثناء الصدام مع القوات البريطانية خالل عامي 2322م و2322م.
له ٌ
أثر ٌ
ثانيا :الجهاد المقدس وثورة 1931م:

3

بدأت عمليات الجهاد المقدس في ليلة  7-2أيار/مايو 2322م حيث هاجم عبد القادر الحسيني ثكنة
عسكرية بريطانية بقرية بيت سوريك شمال غربي القدس 4.لكن هذه الحركة كانت في حقيقة األمر

الناصرة ،وفوزي جرار في منطقة جنين ،وصبحي شاهين في منطقة طبريا .انظر محسن هاشم الخزندار :الجبهة الفلسطينية الداخلية
قبل النكبة عام 2323م –من االنقسام والتشرذم إلى الهزيمة.
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/23/180698.html
1

 -المرجع السابق ،ص.21

2

 -إميل الغوري :مرجع سبق ذكره ،ص.122-122

 - 3علي سعود عطية :الحزب العربي الفلسطيني وحزب الدفاع الوطني  ،2327-2322جمعية الدراسات الفلسطينية ،القدس2332 ،م ،ص.33
 - 4عيسى خليل محسن :فلسطين األم وابنها البار-عبد القادر الحسيني ،دار الجليل للنشر واألبحاث الفلسطينية ،عمان2332 ،م ،ص .270
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قد بدأت تقوم ببعض العمليات المسلحة ضد أهداف بريطانية وصهيونية يهودية في فلسطين منذ
2322م.

لم تكن خاليا الجهاد المقدس وحدها من ينفذ عمليات مسلحة في ميدان اإلرهاصات السابقة لثورة

 2322م ،فقد عملت أيضا جماعة القسام لفترة وجيزة قبل وفاة زعيمها الشهيد عز الدين القسام ،وقد

استمر بعض أتباعها في ذلك الطريق بعد غياب القسام تحت مسمى "إخوان القسام" ولكن دون قائد
جماعات مجهولة في أنحاء متفرقة من
بعينه وعلى نحو متقطع 1.باإلضافة لعمليات أخرى قامت بها
ٌ
فلسطين ،اتضح فيما بعد بأنها تتبع مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني.

ومن مجموع هذه التشكيالت المجهولة بما فيها جماعة عبد القادر الحسيني السرية ،كون المفتي في

صيف 2322م منظم ًة عسكري ًة عام ًة أطلق عليها اسم الجهاد المقدس 2.ومن الواضح أن المفتي
قدم بذلك التفاتة لعبد القادر الحسيني ،الذي حسب ورفاقه مطوال أن "الحاج أمين الحسيني ال علم له
باألمر" 3.وفي  2نيسان/أبريل 2322م عقدت قيادة الجهاد المقدس اجتماعا في اللد ،تقرر على أثره
تنسيق العمل مع جماعة إخوان القسام ،ووضعت خطة لتصعيد الكفاح المسلح.

4

وبن اء على هذه التطورات التنظيمية والعملياتية تم التعرض لخطوط مواصالت منطقة الساحل التي
تربط بين تل أبيب والمستعمرات اليهودية من المرور عبر المناطق العربية .والقيام بغارات على ثكنات

الجيش البريطاني ومخافر الشرطة للتوسع في االستيالء على األسلحة والعتاد ما أمكن.

5

كانت ثورة 2322م2323-م التي بدأت باإلضراب الفلسطيني الكبير في نيسان/ابريل 2322م،
بمثابة نقطة الذروة في األزمة بين الحركة الوطنية الفلسطينية وسلطة االنتداب البريطاني .وقد جاء

في تقرير لجنة بيل ،التي حققت في أسباب الثورة ومطالبها (تموز/يوليو 2327م) ،أن الثورة جاءت
بفعل "رغبة العرب في نيل استقاللهم ،وكرههم إلنشاء الوطن القومي اليهودي ،وانتشار الروح القومية

العربية خارج فلسطين ،وازدياد الهجرة اليهودية منذ عام 2322م ،وعدم ثقة العرب في سلوك الحكومة

البريطانية وفزع العرب من شراء األراضي من جانب اليهود ،وعدم وضوح المقاصد النهائية التي

1

 -علي صافي حسين ،مجاهدون من فلسطين ،كتاب الجمهورية الديني ،القاهرة ،بال تاريخ نشر ،ص.73

2

 -الغوري :مصدر سبق ذكره ،ص.122

3

 -المرجع السابق :ص.123

4

 -محمد خالد األزعر :جيش الجهاد المقدس في فلسطين ،مرجع سبق ذكره ،ص .22

 - 5صبري جريس :تاريخ الصهيونية ،الجزء الثاني2323 ،م2323-م ،مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،نيقوسيا2332 ،م،
ص.213-213
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ترمي إليها الدولة المنتدبة" 1.وبهذا وضع التقرير يده على األسباب الحقيقية للثورة إلى حد كبير،
وأوضح المناخ الذي مارست فيه قوات الجهاد المقدس نشاطها الكفاحي في ذلك الحين.

ويمكن تقسيم أنشطة الجهاد المقدس أثناء الثورة ومساهمتها إلى مرحلتين:

المرحلة األولى :بين أيار/مايو 2322م وفض اإلضراب في تشرين األول/أكتوبر 2322م ،وفيها
كانت قوات الجهاد المقدس عنص اًر أساسياً من عناصر الكفاح المسلح ،وان شاركت إلى جانبها
عناصر أخرى من محيط فلسطين الغربي .ومن هذه العناصر :قوة عسكرية جهزها العراق رسمياً س اًر

والشعبي علناً ،على رأسها القائد فوزي القاوقجي وتطوع تحت لوائها كثيرون من أبناء سوريا ولبنان.
متطوعون من شرقي األردن وسوريا ولبنان التحقوا بالجهاد المقدس ،ومن أبرزهم المناضل السوري

سعيد العاص الذي استشهد في معركة الخضر في  2تشرين األول /أكتوبر 2322م.

2

بدأت هذه المرحلة بإعالن الثورة المسلحة على األعداء في مطلع أيار/مايو 2322م في ٍ
بيان للجهاد
المقدس تضمن أهداف الثورة التي هي ذاتها األهداف العامة للحركة الوطنية الفلسطينية (وقف العمل

بتصريح بلفور ،استقالل فلسطين ووقف الهجرة اليهودية ووقف بيوع األراضي لليهود) .وفور صدور

البيان خرج عبد القادر الحسيني مع فصائل جيش الجهاد المقدس إلى الجبال والريف في القدس،

وشرعوا بمهاجمة ثكنات الجيش البريطاني ومخافر الشرطة والمستعمرات الصهيونية ،وبقطع طرق
المواصالت ،وقد اقتصرت األعمال في األيام األولى على لواء القدس وحده بقيادة عبد القادر

الحسيني.

3

وبمرور الوقت ،اشتد نطاق عمليات الجهاد وتوسع في أقضية يافا والخليل وبيت لحم وأريحا ورام هللا
ونابلس واللد والرملة .وفي الشهر الثاني امتدت الثورة إلى جميع أنحاء فلسطين على شكل معارك

عنيفة وحرب عصابات .ثم قامت قوات المجاهدين في الشهر الثالث بمهاجمة المدن ُمحاولة احتاللها.
وراحت خاليا الجهاد المقدس المبثوثة في هذه المدن (كالقدس ويافا والخليل وغزة وبئر السبع وصفد)
تغتال البريطانيين مدنيين وضباط جيش وشرطة ،فضال عن الجواسيس وباعة األراضي والسماسرة

وتلقي المتفجرات على دوائر الحكومة .وكان لفرق التدمير التي قادها فوزي القطب من خاليا الجهاد،

1

 -نص تقرير اللجنة الملكية الفلسطينية في ملف وثائق القضية الفلسطينية فلسطينية ،الجزء الثاني ،المركز القومي للدراسات

والتوثيق ،غزة ،1002 ،ص.21
2

 -عاصم الدسوقي :فارس القسطل عبد القادر الحسيني ،و ازرة األعالم ،بغداد2377 ،م ،ص.12

3

 -محمد خالد األزعر :جيش الجهاد المقدس في فلسطين ،مرجع سبق ذكره ،ص .27
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فضل اإلشراف على نسف الجسور والعبارات وخطوط السكك الحديدية وتعطيل أنبوب النفط العراقي
إلى حيفا وخطوط الهاتف.

1

وعند ذاك أعلنت حكومة االنتداب البريطانية حالة الحصار (حالة الحرب) في فلسطين ،وقررت تنفيذ

قوانين الطوارئ والدفاع وراحت تطبقها على العرب بكل وحشية ،ودعمت حشودها في فلسطين
واستقدمت قوات من الخارج ،حتى بلغ عدد القوات البريطانية في أب/أغسطس 2322م نحو 70

ألف جندي وضابط ،عالوة على نحو  20ألفا من قوات الشرطة النظامية وحرس الحدود.

2

غير أن هذه اإلجراءات فشلت جميعها في كسر شوكة المجاهدين وفي طليعتهم قوات الجهاد المقدس،

مما اضطر السلطة إلى اللجوء للجهود الدبلوماسية والسياسية عبر الدوائر العربية ،األمر الذي انتهى

بصدور نداء الملوك والرؤساء العرب الشهير بوقف الثورة بناء على حسن نوايا "الصديقة بريطانيا"

للنظر في مسار القضية الفلسطينية ،وما تال ذلك من وقف اإلضراب والثورة في  22تشرين

األول/أكتوبر 2322م ،ولكن إلى حين .وبذلك انتهت المرحلة األولى من ثورة 2322م .وتجنبا لغدر

السلطة ،لجأ كبار قادة الجهاد المقدس وعلى رأسهم عبد القادر الحسني وحسن سالمة وحنا خلف

وعبد الحليم الجيالني وعبد الرحيم الحاج محمد إلى سورية والعراق ولبنان.

3

ومن أبرز المعارك التي خاضتها قوات الجهاد المقدس في هذه المرحلة معركة حلحول على طريق

(الخليل-بيت لحم) والتي خاضها سعيد العاص وعبد القادر الحسيني سوياً ،حيث أروا أن يتم ذلك
نها اًر ليتمكنوا من اإلجهاز على أكبر عدد ممكن من الجنود البريطانيين ،فعمدوا إلى إغالق الطريق
العام بالحجارة الكبيرة ثم توزع الثوار إلى ثالثة أقسام ،رابط القسم األكبر منهم في الجبال ،وتوزع

القسمان اآلخران جنوبي الطريق بقيادة سالم الشيخ ،وشماليه بقيادة إبراهيم خليفة ،لمنع وصول

النجدات إلى القوات المعادية في مسرح القتال .وفي يوم  12أيلول /سبتمبر 2322م ،وصلت قافلة
الجند لمحاولة فتح الطريق لكن
عسكرية بريطانية من الخليل فوجدت الطريق مسدوداً بالحجارة ،فنزل
ُ

المجاهدون المرابطين قرب الطريق انهالوا عليهم بالرصاص عندها قام القائد البريطاني بطلب النجدة،
فأسرعت قوة تتألف من ألف وخمسمائة جندي بريطاني لمساعدة الجنود العالقين على الطريق إال أنها

لم تتمكن من الوصول إليهم بسبب تصدي المجاهدين المرابطين جنوبي وشمالي الطريق ،وانتهت

هذه المعركة بانتصار الثوار بعد استشهاد ثالثة مجاهدين منهم ،أما عدد القتلى من الجنود البريطانيين
1

 -المرجع السابق ،ص.23

2

 -المرجع السابق ،ص.23

3

 -الموسوعة الفلسطينية ،المجلد األول ،ص.213
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فزاد على  20قتيال ،وكان من نتائج هذه المعركة أيضا أن غنم المجاهدون كمية من سالح العدو
وعتاده.

1

وقد انعكست في هذه المعركة رغبة السلطة البريطانية في تحطيم هذه القوات باعتبارها عصب حركة

الثوار ،فعمدت إلى تجميع أكثر من ثالثة آالف جندي ،ووضع خطة تطويق محكمة للمنطقة التي
يتحرك فيها قادة الجهاد المقدس وخاصة سعيد العاص بطل معركة حلحول ،وفي  2تشرين

األول/أكتوبر  2322تمكنت القوات البريطانية من تحديد أماكنهم في جبال قرية الخضر وتطويقه
بينما كان عدد أفراد الجهاد المقدس فيها  210فرداً .واستخدمت في المعركة الطائرات لقصف مواقع

الجهاد المقدس ،وكان جيش الجهاد المقدس قد نصب كمينا للقافلة البريطانية التي كانت تمر على

الطريق حيث تكبد البريطانيون خسائر فادحة في بداية المعركة ،وأصيب سعيد العاص بأربع
رصاصات واستشهد ،أما زعيم الجهاد عبد القادر الحسيني فقد أصيب بجرح بليغ 2،نقل على إثره

إلى المستشفى العسكري بالقدس تمهيداً لمحاكمته ،لكنه تمكن من الفرار من المستشفى العسكري
بمساعدة رفاقه المجاهدين الذين هاجموا القوة البريطانية التي تحرس المستشفى وأنقذوه وحملوه إلى

دمشق ليكمل عالجه هناك .وقد أفاد قائد الجهاد بأن معارفه العسكرية زادت في هذه الفترة ،فبعد

استكمال عالجه في دمشق ،غادر إلى ألمانيا وبقي فيها ثمانية أشهر ،تلقى أثناءها تدريباً خاصاً
على تعبئة المتفجرات واستخدامها ،وتولى مع آخرين ،تدريب مجموعات ثورية في دمشق استعدادا

لجولة أخرى3.

المرحلة الثانية :بين تشرين األول/أكتوبر 2327م وأيلول/سبتمبر 2323م .وكانت الشهور السابقة
على تجدد الثورة المسلحة في فلسطين قد شهدت تطورات سياسية فارقة ،بصدور تقرير لجنة بيل

تموز/يوليو 2327م ،الذي اقترح تقسيم فلسطين بين العرب واليهود ،ورفضت اللجنة العربية العليا
بقيادة المفتي أمين الحسيني ذلك االقت ارح ،األمر الذي فسر على أنه تمرد ودعوة للقتال ضد السلطة

البريطانية .فقامت بتشديد الحصار على المفتي ولجنته وصوالً إلى إعالن حلها ومطاردة أعضائها

1

 األمين لبيب ناصيف :الشهيد محمد سعيد العاص1020/2/27 ،م.http://www.ssnp.info/index.php?article=53474

2

 صقر أبو فخر :سعيد العاص – فارس جبال الخضر ،تشرين الثاني/نوفمبر 1020م.http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1721

3

 -خيرية قاسمية :عبد القادر الحسيني في ذكراه الخامسة والعشرين ،شؤون فلسطينية ،العدد  10نيسان/أبريل 2372م ،ص.3
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وعلى رأسهم المفتي نفسه .ثم مغادرة المفتي خفية إلى بيروت واتخاذ دمشق كمقر لقيادة الثورة وتموينها
ومد المقاتلين بالسالح والعتاد والمال.

وقد تركزت أعمال الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني الذي عاد إلى فلسطين في بداية عام

2323م ،على تقويض مشروع التقسيم .وفي ذلك مارست خاليا المخابرات في قوات الجهاد دو ًار

ممي اًز بإيعاز من المفتي ،إذ تابعت هذه الخاليا ردود الفعل الفلسطينية ورصدت العناصر التي اتصلت

بهم الحكومة البريطانية ،ولجأت إلى أسلوب التهديد وتهييج الشعب ضد أي صوت يبدو منه تأييداً

للتقسيم.

1

وتركيز واتساعاً مقارنة بالمرحلة السابقة للثورة .وظهر
اً
كانت معارك الجهاد في هذه المرحلة أشد عنفاً

فيها قادة جدد للخاليا الثورية .كما أن الكفاءة القتالية لهذه الخاليا كانت أوقع وبخاصة داخل المدن،
وتوالت فيها أعمال اغتيال موظفي الحكومة االنجليز والمتعاونين معهم ،وسماسرة األرض.

وفي هذه المرحلة وقعت بعض المعارك الكبيرة التي استمرت لبضعة أيام بين قوات الجهاد والجيش

البريطاني ،استطاع المجاهدون خاللها رفع العلم العربي مكان العلم البريطاني في بعض المدن ،مثل

عكا وبئر السبع والخليل وبيت لحم وبيت ساحور والمجدل والفالوجا ،ولم يخرجوا منها إال بعد معارك

ضارية.

كذلك اتسعت الهجمات الفلسطينية المركزة ضد المستعمرات الصهيونية وال سيما في قضاء القدس

وغزة ،وخسرت هذه المستعمرات حراساً كثيرين .واعتنى المجاهدون بعمليات النسف والتدمير للدوائر
الرسمية وبعض المؤسسات الصهيونية على حد سواء.

ففي أوائل أيار /مايو من تلك السنة قاد عبد القادر الحسيني هجوما عسكريا على مستعمرة "فيغان"

الصهيونية جنوب القدس ،كما كبد القوات البريطانية في القدس وبيت لحم والخليل وأريحا ورام هللا
وبئر السبع ،خسائر جسيمة في األرواح والمعدات ،ونجح في القضاء على فتنة دينية ،كان االنتداب

البريطاني يسعى إلى تحقيقها ليوقع بين مسلمي فلسطين ومسيحييها.

2

من أشهر المعارك التي خاضها ثوار الجهاد المقدس في هذه المرحلة( :اليامون شرقي جنين في 2

آذار/مارس 2323م ،وبئر السبع في  3أيلول /سبتمبر 2323م ،وطبريا في  2تشرين األول/أكتوبر

1

 -علي سعود عطية :مرجع سبق ذكره ،ص.210-223

2

 -عبد القادر الحسيني (2323-2303م) الموسوعة الفلسطينيةwww.palestinapedia.net ،
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2323م ،ومعركة بني نعيم  22تشرين األول/أكتوبر 2323م ،والقدس في  27تشرين األول/أكتوبر
2323م.

1

وفي معركة بني نعيم اعتمدت بريطانيا على سياسة فرق تسد التي مارستها في كافة المناطق التي
استعمرتها أو انتدبت عليها ،كما أخذت تغذي النعرات القبلية والعصبيات بين فالح ومدني ،حيث
لقيت هذه الدعوة استجابة عند ضعاف النفوس مما أثار الحقد والكراهية بين فئات السكان ،فكان ال

بد من وضع حد لهذه السياسة المفروضة ومن اجل تكريس الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني
وتوحيد صفهم في مقاومة القوات البريطانية ذهب قائد الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني والقائد
عبد الحليم الجوالني مع مجموعة من جيش الجهاد المقدس إلى بلدة بني نعيم وتوزعت جماعات

الثوار على جوامع البلدة لتقديم طعام الغذاء لهم ،وبينما كان قادة الثوار وكبار رجاالت الجبل يتباحثون
سبل مقاومة القوات البريطانية وانهاء الخالفات القبلية جاء رجل من الخليل راكبا دراجة هوائية وأخبر
القادة بضرورة االنسحاب من البلدة ،ألن القوات البريطانية أخذت تستعد للهجوم على الثوار ،فانسحب

عبد الحليم الجوالني من البلدة متجها نحو الجنوب ،أما عبد القادر الحسيني فقد أبا على نفسه

االنسحاب واخذ يستعد للمواجهة.

2

وقد بدأ الهجوم على البلدة في  22تشرين األول/أكتوبر 2323م ،وكان عدد الثوار في البلدة يقدر

بألف رجل أما الجنود البريطانيين فكانوا ثالثة آالف ،حيث ضربت القوات البريطانية حصا ار محكما
على قوات الثوار بين بيت لحم والخليل ،وأخذت الطائرات تحلق في سماء البلدة وتقصف األحياء

وبدأت المدافع البريطانية وجنودها يطلقون النيران في جميع االتجاهات ،وبدأت المعركة في جميع
أحياء البلدة وخاصة وادي القرية وقدم أهالي البلدة كل ما لديهم من مساعدة لتحصين الثوار ومدهم

بالسالح وشاركوا في الدفاع عن الثوار وحمايته وقد أدرك عبد القادر الحسيني الخسائر الكبيرة التي

ستلحق بأهالي البلدة إذا بقي داخل أحيائها ،لذلك انسحب بالثوار شرقاً مع وادي القرية وتحصن في

الجبال واألودية وداخل المغارات واستمرت المعركة حتى حل الظالم.

3

1

 -الموسوعة الفلسطينية ،المجلد األول ،ص.222-220

2

 عبد الكريم المناصرة :عبد القادر الحسيني ومعركة بني نعيم ،الذاكرة الفلسطينية1007/2/2 ،م.http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Bani_Na_im_828/Article_2424.htm

3

 -المرجع السابق.
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وكانت نتيجة تلك المعركة غير المتكافئة سقوط الكثير من الثوار الفلسطينيين ما بين جريح وقتيل

ومنهم المهندس علي الحسيني 1ابن عم عبد القادر الحسيني واصابة األخير بجروح تم نقله س اًر على
جمال إلى مدينة الخليل إلسعافه في المستشفى البريطاني المعروف باسم "مارلقا" القريب من مكتب

التربية والتعليم تحت اسم مستعار وبعد معالجته تم نقله إلى بيت جاال استعداداً لنقله إلى سوريا إلتمام
العالج ثم لبنان ،ومن هناك نجح في السفر إلى بغداد بجواز سفر عراقي تحت اسم محمد عبد

اللطيف 2.وفي تلك المعركة سقط عدد من قيادات الجهاد بفعل تدخل قوة الطيران البريطاني .ورغم
بالء الثوار الذين أسقطوا ثالث طائرات ،فقد كانت بني النعيم معركة شديدة التأثير على مسار الثورة

عموما .فبعدها تضعضعت قوات الجهاد واستشهد كبار القادة مثل عبد الرحيم الحاج محمد وعلي

الحسيني ،وتسلل بعضهم إلى األقطار العربية المجاورة.

3

وبانتهاء ثورة 2322م2323-م ،جرى ما يمكن تسميته بتعليق تنظيم الجهاد المقدس ،ولم تتجدد
حركة هذا التنظيم بقوة ،إال بعد قرار تقسيم فلسطين في تشرين الثاني/نوفمبر 2327م.

ثالث ا :قرار تقسيم فلسطين واعادة إحياء الجهاد المقدس:
بعدما مهد البريطانيون خالل سنوات طويلة ،األرضية المادية لقيام الوطن القومي اليهودي ،وصل

الحكم البريطاني عام 2327م ،إلى مأزق فيما يتعلق بمستقبل فلسطين فشاءوا أن يختتموا نهايتهم
بفلسطين بالظهور بمظهر المحايد بحيث يضمن وعد بلفور لكل منهما حقوقاً في فلسطين .وهكذا

وفي  1نيسان/إبريل من ذلك العام أحالت بريطانيا القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة لتقرير

مستقبل فلسطين.

وعلى هذا قامت األمم المتحدة بتأليف لجنة للنظر في مصير فلسطين ،وازاء هذا التطور

الخطير اجتمع مجلس جامعة الدول العربية في عالية بلبنان في  7تشرين األول/أكتوبر 2327م
"لدراسة ما يجب اتخاذه من إجراءات للوقوف في وجه المؤامرة على عروبة فلسطين والتي تبلورت

مالمحها بشكل جلي واضح في توصيات اللجنة الدولية".

4

1

 -خيرية قاسم :عبد القادر الحسيني في ذكراه الخامسة والعشرين ،مرجع سبق ذكره ،ص.3

2

 -الموسوعة الفلسطينية ،المجلد الثالث ،ص.223

3

 -المرجع السابق :المجلد الثالث ،ص.212

4

 -هاني الهندي :جيش اإلنقاذ 2327م2323-م ،شؤون فلسطينية ،العدد  ،12يوليو 2372م ،ص.23
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وأسفر اجتماع مجلس الجامعة عن تأليف لجنة عسكرية عربية دائمة تشرف على القوات غير النظامية
العام لة في كافة ميادين فلسطين ،والتي ضمت :قوات جيش اإلنقاذ بقيادة القاوقجي ،وقوات الجهاد
المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني ،وحاميات فلسطينية محلية ،والقوات العاملة في جنوب مصر.

1

وعندما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها القاضي بتقسيم فلسطين في  13تشرين الثاني/

نوفمبر 2327م ،قررت الهيئة العربية العليا تشكيل منظمة الجهاد المقدس المسلحة ،وعين محمد
أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا وقائدا أعلى للجهاد المقدس ،على حين احتل عبد القادر

الحسيني موقع القائد العام لهذه المنظمة .وانتقل إلى فلسطين في  11كانون األول /ديسمبر 2327م،
وألف مجلس قيادة الثورة ولجنة التموين وحشد النجدات .وكانت خطة عبد القادر الحسيني تنحصر

في:

 -2اعتماد الشعب الفلسطيني على ذاته.

 -1طلب اإلمداد العسكري من األقطار العربية.
 -2إعالن قيام حكومة عربية فلسطينية.

وقد سعى الحج أمين الحسيني كي تكون له كلمة الفصل في تعيين قادة جيش اإلنقاذ والذي تالف

بأغلبية من متطوعين عرب ،لكن نية الزعماء العرب انعقدت على عقد لواء ذلك الجيش لفوزي
القاوقجي المحسوب على الهاشميين ،وقد قوبلت جميع محاوالت الفلسطينيين إلعالن دولة مستقلة،

وأخذ زمام المبادرة بتحرير بالدهم بأنفسهم ،فقرر المفتي إنشاء قوات مقاتلة فلسطينية هي قوات الجهاد

المقدس وسلم قيادتها لعبد القادر الحسيني مجددا بذلك عمل هذه القوات ،وثقته بقيادة عبد القادر

لها 2.ثم عملت الهيئة على توسيع هذه القوات وتنشيط أعمالها القتالية الدفاعية الهجومية ،وبخاصة
في القدس وما حولها .وفي الوقت ذاته ،كان اللواء إسماعيل صفوة القائد العام لقوات المتطوعين

1

 -المرجع السابق .ص20

2

 -يقول بيان الحوت" :إن اختيار عبد القادر لقيادة الجهاد المقدس لم يكن ألنه حسينيا .كما أن عبد القادر لم يتصرف من منطلق

التعصب العائلي ،مشابها في ذلك أباه موسى كاظم الحسيني ،زعيم الحركة الوطنية بين عامي 2323م و2322م ،في مقدرته على
إشعار كل من حوله بان الرابط الوطني هو المقياس األوحد للعالقة بين القوى الفلسطينية جميعها" .انظر :بيان نويهض الحوت:
القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 2327م2323-م ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت2332 ،م ،ص.222
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تحت إشراف الجامعة العربية في فلسطين قد عين عبد القادر الحسيني على رأس الجبهة الجنوبية

للمتطوعين 1.وهو أمر نشأ عنه ازدواج في القيادة وأوامر الحركة ،عانت منه القوات العربية آنذاك.

بدأت هذه المرحلة بفريق متطوع متحمس من الشباب ال يزيد عددهم على  12مقاتال 2،وقد اتخذ هذا

الفريق مرك اًز له في قرية صوريف من أعمال الخليل ،بقيادة عبد القادر الحسيني نفسه 3.غير أن

القوات توسعت كثي اًر في فترة قياسية ،ويمكن تفهم هذا التوسع في ضوء اعتمادها على استقطاب
عناصر ما عرف بمنظمتي النجادة والفتوة ،اللتين تكونتا في عامي 2322م و2322م.

4

في منتصف حزيران /يونيو 2327م ظهرت "منظمة الشباب العربي" برئاسة المفتي رئيس الهيئة
العربية العليا ،نتيجة توحد منظمتي النجادة والفتوة ،وقد سعت الهيئة إلى تصعيد الطبيعة العسكرية

لهذه المنظمة عشية قرار التقسيم ،وذلك تحت إشراف ضابط مصري متقاعد هو محمود لبيب لكن
السلطات البريطانية أصدرت أم اًر بطرده من فلسطين 5.على كل حال فان األقرب إلى المنطق ،أن
تكون عناصر كثيرة من هذه المنظمات شبه العسكرية قد التحقت بقوات الجهاد المقدس ،األمر الذي

سمح ببلوغ أعداد هذه القوات في ذروة نشاطها أثناء عام 2323م إلى عدة آالف.
رابعا :معارك الجهاد المقدس بعد قرار تقسيم فلسطين:

ساعدت بريطانيا اليهود في التسليح والتدريب فبدأت القوات اليهودية على شكل عصابات ومليشيات

مدربة ومجهزة كجيوش نظامية وفي بداية عام 2323م ،كان اليهود مستعدين تماما لدخول الحرب
1

 -محمد عزة دروزه :القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها (الجزء الثاني) ،مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،الطبعة

الثالثة2332 ،م ،ص.212
2

 -هؤالء الشباب هم :عزمي الجاعوني-القدس .إبراهيم أبو دية-صوريف .محمد عبد الرحمن الهيديني-صوريف .محمود حسن نر

القاضي-صوريف .جبريل جابر-بيت نوبا .عبد هللا سمرين-لفتا .حسين سالم أبو فارة-صوريف .عبد الحفيظ يوسف أبو فارة-
صوريف .عبد الحميد الزكراوي-زكريا .محمد مصطفى الجمل-صوريف .محمد محمود نصار-صوريف .محمد سالم األعرج-
صوريف .سليم على الحاج-صوريف .احمد محمود عيسى-بيت أوال .احمد محمود غنايم-صوريف .محمد صبيح أبو فارة-صوريف.
محمد محمود القاضي-صوريف .محمد عبد العزيز القاضي-صوريف .رجب عطية عليان-صوريف .محمود أبو راس-دورا .إبراهيم
سليم عفانة-صوريف .محمد محمود عايش العرعر-صوريف .محمود حمدان غنايم-صوريف .محمد أبو راس-دورا .عمر أبو
عرقوب-دورا .انظر :عارف العارف :النكبة – نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود ،تقديم وليد الخالدي ،الجزء األول ،مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،بيروت1021 ،م ،ص .23
3

 -بيان نويهض الحوت :مرجع سبق ذكره ،ص.222

4

 -محمد األزعر :مرجع سبق ذكره ،ص.12

5

 -الحوت :مرجع سبق ذكره ،ص.222
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فبدأوا بتنفيذ قرار تقسيم فلسطين باستخدام القوة ،وقاموا بتطهير الشعب الفلسطيني عرقيا عن طريق
ارتكاب المجازر والقتل والترويع وتهجير الفلسطينيين قص ار من قراهم ،وكانت أشهر العصابات

اليهودية في ذلك الوقت "الهاغناه" ،و"األرغون" ،و"البالماخ".

من أشهر المعارك التي خاضها ثوار الجهاد المقدس بعد قرار تقسيم فلسطين :معركة بيت سوريك

 12كانون الثاني/يناير 2323م ،ومعركة شعفاط  12آذار/مارس ،ومعركة عطروت  22آذار/مارس،

ومعركة كفار عتسيون الثانية "الدهيشة" 17 1آذار/مارس ،معركة القسطل  3-2نيسان/ابريل ،ومعركة

الشيخ جراح  22نيسان/ابريل.

2

وبالرغم من ميل ميزان القوى العسكرية لصالح العصابات الصهيونية المسلحة في نواحي التدريب
والتسليح والحجم ،فان قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني ،تمكنت منذ قرار تقسيم

فلسطين إلى أن دخلت الجيوش العربية فلسطين في  22أيار /مايو 2323م ،من إنزال بعض

الضربات القاسية باليهود والبريطانيين عن طريق الحرب الخاطفة التي شنتها عليهم هنا وهناك ،واليها

ُيعزي الكثير من أعمال النسف والتدمير التي حدثت في مدينة القدس وما حولها ،ومنها شاعر
هاسوليل الذي نسف في أول شباط/فبراير 2323م ،وبين يهودا في  11من نفس الشهر ،ودار الوكالة

اليهودية في  22آذار /مارس.

3

كما تمكنت قوات الجهاد المقدس من إجبار  222ألف يهودي في مدينة القدس نتيجة حصارهم
باحتالل مضيق باب الود واقفاله ،واستطاع الجهاد المقدس نصب عدة كمائن ناجحة ،ونسف بعض

المؤسسات الصهيونية ،مثل معمل الكحول عند مدخل مدينة يافا ،وبناية حزبون ،ومعمل الجير،
وبناية المطاس في حيفا .وسيطرت قوات الجهاد المقدس على منطقة القدس ،وتحكمت في خطوط

المواصالت التي تربط بين اغلب المستعمرات الصهيونية في فلسطين .وقد شدد عبد القادر الحسيني
بقواته هجمات قوية ضد مستعمرات نيفي يعقوب ،وعطاروت ،وميكور حاييم ،ورامات راحيل ،وتل

بيوت ،وسانهدريا.

1

4

 -يسميها الناس معركة الدهيشة بالنسبة إلى الموقع الذي وقعت فيه.

 - 2للمزيد من المعلومات حول معارك الجهاد المقدس في فلسطين ،انظر عارف العارف( ،الجزء األول) ،مرجع سبق ذكره ،ص.223-32
3

 -للمزيد من المعلومات حول معارك الجهاد المقدس في فلسطين ،انظر المرجع السابق.

4

 القائد عبد القادر الحسيني (2303م2323-م) ،مؤسسة القدس للثقافة والتراث.http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=2653
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وخاضت قوات الجهاد المقدس قتاال مري ار في شوارع القدس وأحيائها ،منها ما حدث في القطمون 22

آذار /مارس ،والشيخ جراح  22نيسان /ابريل ،وفي كفار عتسيون "الدهيشة" في  17آذار /مارس،

وفي القسطل  2نيسان /ابريل ،وفي باب الواد من آذار آذار /مارس إلى  22أيار /مايو ،وفي الحي

اليهودي بالبلدة القديمة من  12كانون الثاني /يناير إلى  13أيار /مايو 2323م.

1

وفي أواخر آذار /مارس 2323م توجه عبد القادر الحسيني إلى دمشق ،طلبا للسالح من جامعة

الدول العربية ،لكن رجاءه خاب .وأثناء غيابه عن القدس سقطت قرية القسطل في أيدي العصابات

الصهيونية المسلحة ،فعاد ومعه ستون بندقية انجليزية قديمة وعشرة مدافع رشاشة وبضع قنابل ،هي
كل ما استطاع انتزاعه من الجامعة العربية ،ولجنتها العسكرية ،فضال عن ثمانمائة جنيه فلسطيني

أعطاه إيها الحاج أمين الحسيني.

ووصل عبد القادر إلى القدس صباح 2323/2/7م فنظم هجوما مسلحا على القسطل ،استطاعت

قواته أن تسترد المواقع في اليوم التالي ،ولكن هذا القائد البطل استشهد أثناء القتال.

معركة القسطل:

هاجم المجاهدون مستعمرة مشمار هاعمك أثناء انهماك العصابات الصهيونية في الهجوم على القدس
القديمة لتصفية قوات الجهاد المقدس التي كان يقودها المجاهد عبد القادر الحسيني وفي محاولة فك

الحصار المضروب عليهم بفتح الطريق إلى تل أبيب.

وفي  1نيسان /أبريل  2323قامت قوات الهاجانا بمهاجمة قرية القسطل غربي القدس فاستولت عليها
وطردت سكانها منها ،فكانت هذه الخطوة بداية خطة صهيونية الحتالل الجزء األكبر من فلسطين.
وعند ذاك قام عبد القادر الحسيني بمواجهة هذا الهجوم بقوات فلسطينية متفرقة ومجاهدين بأسلحة
بسيطة ،وتوجه بقواته البسيطة نحو القسطل ومعه  22مجاهدا ،وتوزع هجوم جيش الجهاد المقدس

على ثالثة محاور :الميمنة بقيادة حافظ بركات ،والميسرة بقيادة هارون بن جازي والقلب بقيادة إبراهيم
أبو دية ،واستطاع أن يحاصر القسطل وبدأ يرسل إلى المتطوعين من جماعة اإلخوان المسلمين في
فلسطين ومصر وما حولها ،وأثناء تطويق القائد عبد القادر الحسيني للقسطل استنجد بالقيادة العسكرية

وأرسل إليهم أنهم أن ساعدوه فيستطيع إنهاء الوجود اليهودي فيها ،بيد أن القيادة العسكرية للجامعة

العربية أصرت على موقفها الرافض ،لكن هذا لم يفتر من عزيمة الحسيني فاستمر في محاصرة

القسطل وتجمع معه من المتطوعين  200رجل مجاهد ،وفي  3نيسان /ابريل من عام 2323م بدأ

 - 1للمزيد من المعلومات حول معارك الجهاد المقدس في فلسطين ،انظر عارف العارف( ،الجزء األول) ،مرجع سبق ذكره ،ص.223-32

305

الهجوم الشامل على القرية وانتهت المعركة بمقتل  220يهوديا وجرح  30منهم ،وتم تحرير القسطل
لكن بعد استشهاد عبد القادر الحسيني ،وذلك بعد أن تسلل مع أحد مرافقيه إلى داخل القسطل.

1

ولقد تقلص عمل قوات الجهاد المقدس بعد دخول الجيوش العربية فقد ظلت هذه القوات قائمة إلى أن

صدر األمر بحلها من عمان ،في  23كانون الثاني/يناير 2323م ،ورغم أن الحكومة األردنية
صادرت جزءا ضئيال من أسلحتها ،إال أنها تمكنت من االحتفاظ بجزء كبير منها ،وظلت ترابط في

بعض الخطوط األمامية ،إلى أن أتاها األمر من الهيئة العربية العليا بالقاهرة في  22أيار/مايو
2323م ،فانقطعت عن العمل.

2

خامسا :الجهاد المقدس وجيش اإلنقاذ:

أنشئت جامعة الدول العربية على إثر قرار تقسيم فلسطين ،ما عرف باللجنة العسكرية للدفاع

عن فلسطين برئاسة اللواء طه الهاشمي ،وانبثق عن هذه اللجنة جيش اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي
الذي أوكلت إليه مهمة المشاركة في المعارك الدائرة في فلسطين ،لكن عالقة اللجنة العسكرية بعبد

القادر كانت سلبية للغاية.

ويكمن الفارق الكبير بين الجهاد المقدس وموقفه من جهة ،وجيش اإلنقاذ وموقفه من جهة أخرى ،أن

جيش الجهاد المقدس كان ُمص اًر على المقاومة ورفض التقسيم ،بينما قيادة جيش اإلنقاذ كانت تتصرف

في إطار قرار التقسيم.

لم تكن العالقة بينهما عالقة تعاون ومودة ،إنما شابها كثير من التزاحم وشبه القطيعة ،ويعود هذا
التنافر بين القاوقجي والحسينيين ومنهم المفتي وعبد القادر الحسيني إلى تجربة ثورة 2322م-

2323م .حيث تفيد مصادر المرحلة ،أن القاوقجي لم يكن يخلو من نزعة المغامرة وشيء من التسلط،

وقد حاول أن يسيطر على مجريات الحركة الثورية جميعها ،وأن يديرها عسكرياً ،فعين نفسه جن ارالً
عاماً للثورة ،وراح يصدر البيانات التي تحمل توقيعه منفرداً .وهي خصائص لم ترض القيادات
الفلسطينية بما فيها زعيم الجهاد المقدس الذي شكا من ناحيتين:

3

 -2ارتباط القاوقجي بالقيادات العربية في الخارج-التي ترغب في خذالن الثورة على حد تعبير عبد
القادر الحسيني-أكثر من ارتباطه بالقيادة الفلسطينية المحلية.

1

 -عارف العارف :مرجع سبق ذكره ،الجزء األول ،ص  .23وللمزيد من المعلومات والتفاصيل حول معركة القسطل انظر :عيسى

خليل محسن ،فلسطين األم وابنها البار ،مرجع سبق ذكره ،ص .222
2

 -المرجع السابق :ص.70

3

 -محمد األزعر :مرجع سبق ذكره ،ص.11-12
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 -1محاولة القاوقجي الضغط على عصب حساس لدى الحسينيين وهو جيش الجهاد المقدس ،من

خالل التدخل في شؤون الجبهة الداخلية الفلسطيني ،وقد ذكر عبد القادر صراحة "أن المتطوعين
ال يتورعون عن إثارة الخالفات الحزبية إلضعاف الجهاد المقدس".

ولقد برز الخالف وظهرت معالمه بين القاوقجي وعبد القادر في هذه المرحلة ،وعندها دعا القاوقجي
قادة فصائل الثورة في  1أيلول /سبتمبر 2322م من أجل توحيدهم تحت رايته ،استثنى عبد القادر
وبقية القادة من الحسينيين ،رغم سيطرتهم على قطاع واسع من فلسطين يمارسون عليه أعمالهم.

1

وقد كان المفتي يرغب في عام 2323م ،تعيين عبد القادر الحسيني على رأس كل القوات العاملة

في فلسطين ،على عكس اتجاهات القيادات العربية ،وبخاصة شكري القوتلي الرئيس السوري الذي
أراد أن يوازن نفوذ المفتي بشعبية القاوقجي وسمعته النضالية ،العتبارات وحسابات محلية وعربية
وعسكرية أيضاً 2،ويذكر القاوقجي في شهادته أن مفتي فلسطين ،رئيس الهيئة العربية العليا ،لم يوافق

إطالقاً على تسلمه قيادة قوات المتطوعين التي سميت بجيش اإلنقاذ ،وأن هذا األمر فرض عليه

فرضاً .ويعزو القاوقجي ذلك إلى إصرار المفتي على أن يتولى بشخصه القيادة العامة .وكان أقصى
ما يوافق عليه هو تبعية القاوقجي له كضابط ركن من ضباطه ،لكن القيادة أوكلت إليه بتكليف من

الجامعة العربية ومن الرئيس السوري قيادة جيش اإلنقاذ ،وكثي ار ما يبرز القاوقجي الم اررة والغضاضة

من المفتي ورجاله في شهادته 3.وكانت هناك أسباب أخرى للقطيعة بين الجيشين وقيادتهما منها:

 -2اتهام الهيئة العربية العليا المشرفة على قوات الجهاد المقدس للجنة العسكرية للجامعة العربية
بإيثارها األموال واألسلحة لقوات اإلنقاذ على الجهاد المقدس.

4

 -1نشر الهيئة العربية بيانا في مطلع آذار /مارس 2323م ،يخون من يتعاون مع القاوقجي بشكل
مباشر ،وقيامها بتعيين قياديين محليين في مناطق تخص جيش اإلنقاذ ميدانيا 5.مما أثار
6

حفيظة القاوقجي ورجاله ،الذين نصفهم من الفلسطينيين.

1

 -علي سعود عطية :مرجع سبق ذكره ،ص .37-22

2

 -هاني الهندي :مرجع سبق ذكره ،ص.22

 - 3خيرية قاسمية :فلسطين في مذكرات القاوقجي ،الجزء الثاني ،مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت2372 ،م ،ص.221-222
4

 -هاني الهندي :مرجع سبق ذكره ،ص .27

 - 5أحمد خليفة (مترجم) :حرب فلسطين 2327م2323-م ،الرواية اإلسرائيلية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ط ،1بيروت2332 ،م ،ص.22
6

 -دروزه :مرجع سبق ذكره ،ص.212
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 -2محاولة قائد جيش اإلنقاذ السيطرة على قوات الجهاد المقدس وتحريكها وفقا لمخططاته ،حيث

قام بإرسال ضباطه وجنوده إلى المدن والقرى العربية لتنظيم الدفاعات العربية المحلية وقام بعد
استشهاد عبد القادر الحسيني بتعيين أحد ضباطه ،وهو فاضل رشيد قائدا لمنطقة القدس.

 -2إن جيش اإلنقاذ كان على صلة سيئة باألهالي ،بحيث بات هؤالء اآلخرين يتحاشون ضباطه
1

وجنوده بسبب تصرفاتهم الفظة غير الالئقة.

ومهما يكن من أسباب الشقاق بين قيادتي اإلنقاذ والجهاد ،فقد انعكس ذلك على قوات الجانبين وعلى
مسار التنسيق في مواجهة العدو .وباقتضاب كان ذلك التباغض مسئوالً عن خسائر جسيمة للجانبين،

فيرى صالح العقاد-على سبيل المثال-أن القاوقجي يتحمل إلى حد ما وزر هزيمة العرب في القسطل

التي استشهد في معمعتها قائد الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني .فقد التقطت القوات الصهيونية

محادثة تليفونية بين القاوقجي وجيش الجهاد في  3نيسان/ابريل 2323م يشكو فيها عبد القادر من
نقص السالح ويطلب اإلمدادات ،وأجاب القاوقجي بالسالب ،فعرف اليهود بتحرج موقف قوات عبد

القادر في هذا الميدان وفاجئوه بالقتال 2.وال يعزى ذلك من وجهة نظر د .العقاد ،إلى خيانة من جانب
القاوقجي ،لكن الحادث وقع نتيجة تطور أدوات االتصال لدى اليهود وممارستهم الجاسوسية على

أسس علمية.

ومع أن النمط السائد لعالقة اإلنقاذ بالجهاد المقدس كان محاطا بقلة التعاون والتنسيق إال أن نقاط
مضيئة حدثت فيما بعد ،عندما رجحت كفة القوات الصهيونية في هذا القطاع االستراتيجي ،حيث
استنجدت قوات الجهاد ،التي أصبحت تحت قيادة خالد الحسيني ،بجيش اإلنقاذ ،فأنجدهم بقوات كبيرة
حتى بلغ مجموع المقاتلين في قطاع القدس ألفي رجل ،مما حسن الوضع االستراتيجي للجهاد المقدس

في المعركة حتى حين.

3

سادس ا :التنظيم الداخلي للجهاد المقدس:

كانت أعمال جيش الجهاد المقدس موزعة إلى قسمين:

4

القسم اإلداري :ويشمل المالية والتموين والنقل والشؤون االجتماعية ،ومهمة توفير متطلبات
العسكريين ،وتسهيل مهمتهم ،وكان يقوم على كل فرع مسئول خاص.

1

 -خليفة :مرجع سبق ذكره ،ص.112

 - 2صالح العقاد :قضية فلسطين-المرحلة الحرجة 2322م2322-م ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة2323 ،م ،ص.71
3

 -العارف( :الجزء الثالث) ،مرجع سبق ذكره ،ص .211-212

4

 -عيسى خليل محسن :مرجع سبق ذكره ،ص.202
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القسم العسكري :كان العسكريون يوزعون على النحو التالي:

 -2المجندون الرسميون :وتتكون منهم سرايا القوة الضاربة ،وكانت الهيئة العربية العليا تؤمن لهم
العتاد السالح ،وكان عددهم يتراوح ما بين  2000-200مجاهد ،وتدفع لهم رواتب شهرية

ضئيلة.

 -1المجندون المرابطون :وتتكون تنظيماتهم من المجندين المرابطين في القرى ،ويقومون بأعمال
الدفاع عن قراهم ،وتساهم الهيئة العربية في تسليحهم وتقدم لهم بعض اإلعانات المالية حسب

الحاجة وكان عددهم يتراوح ما بين  2000الى  2000مجاهد ،وكان لهم الفضل األكبر في
نجدة المجندين الرسميين في معظم معاركهم ضد اليهود.

 -2المجندون المتطوعون :وهم الذين تمكنوا من تجهيز أنفسهم بالمال والسالح ،وكان عددهم غير
معروف.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفئات تعززت بالتحاق عدد من رجال الشرطة العرب ،الذين سرحتهم
سلطات االنتداب يوم  22أيار/مايو 2323م ،فقد انضم للجهاد نحو  200من هؤالء الرجال الذين

كان عددهم ينوف عن األلفين .وكانوا على دراية بأعمال القتال وطبوغرافية فلسطين ومتدربين تدريباً
مناسباً .غير أن قيادة الجهاد لم تتمكن من استيعابهم بالكامل إما بسبب نقص المال أو لعدم توفر

السالح والذخيرة.

1

وكانت الدعوة للتطوع إحدى األساليب التي اتبعتها اللجان القومية في تنظيم المقاتلين ،ففي غزة مثالً،

دعت اللجنة القومية للتطوع ،وتم تكوين فرقة من  232مقاتالً ،وكان التطوع مسموحاً به لكل من

يجد في نفسه أهلية لذلك ،بغض النظر عن كونه من أبناء فلسطين .فقد ضمت فرقة الجهاد في غزة:
 203غزاوياً ،و3مصريين ،و 2سوريين ،و 2يوغسالف ،وعراقيين ،والباني واحد ،و 22من بقية مدن

وقرى فلسطين .وانضمت هذه الفرقة على شكل  22ضابطاً ،و 27صف ضابط 222 ،جندياً توزعوا
على ثالث سرايا.

2

وفي مستهل إعادة التكوين عام 2327م ،اختيرت القدس كمقر لرئاسة الجهاد المقدس ،التي تشكلت

من :عبد القادر الحسيني رئيساً ،ومالك كامل عريقات نائباً للرئيس ،وقاسم الريماوي أمينا للسر،
وموسى شيبان (سوري) مسئوالً للنجدات السريعة ،ومنور أبو الفضل مفتشاً عسكرياً ،وداوود الحسيني

 - 1عزة طنوس :الفلسطينيون-ماض مجيد ومستقبل باهر ،مركز أبحاث منظمة التحرير (الجزء األول) ،بيروت2331 ،م .ص.222
2

 -عارف العارف :الجزء الثاني ،مرجع سبق ذكره ،ص.233

309

مفتشاً للشؤون اإلدارية .كما تم تعين عدد من قادة القطاعات ،يتلقون أوامرهم من القيادة المذكورة،
وكان بينهم ضباط من سوريا والعراق ولبنان.

1

وميدانيا توزعت قوات الجهاد المقدس بعد اشتداد حدة االشتباك بين الجانبين العربي والصهيوني غداة

قرار التقسيم على سبعة مناطق قتالية :هي القدس ،وبيت لحم ،ورام هللا ،والمنطقة الغربية الوسطى،

والمنطقة الجنوبية ،والمنطقة الغربية ،والمنطقة الشمالية 2.وهذا التوزيع كان كفيال بتغطية معظم أنحاء
فلسطين ،لكن يظل التساؤل قائما حول القدرة الحقيقية لقوات الجهاد المقدس على أداء المهمات

الدفاعية والهجومية ضد التنظيمات الصهيونية التي بلغ قوامها على أسوأ التقديرات في ذلك الحين

زهاء  20ألف مقاتل مدربين ومسلحين ومنظمين بشكل جيد 3.ولم يكن عدد قوات الجهاد ثابتاً في
المناطق المذكورة ،ففي منطقة القدس كان العدد يصعد أحياناً إلى ألف مقاتل ويهبط أحيانا أخرى
إلى خمسمائة مقاتل حسب الظروف ،ولم يكن جميعهم مسلحين دائماً.

4

وتعلق المصادر اإلسرائيلية على هذا األسلوب التنظيمي معتبرة "أن النواحي التنظيمية للقوات المحلية

العربية (الجهاد المقدس) عام 2323م لم تتقدم عن أساليبها عام 2322م2323-م .حيث كان
التنظيم قائماً على التشكيالت العصابية ،أي مجموعة من المقاتلين المرتبطين بقائد محلي ،تستطيع
وقت الضرورة أن تستنجد بأبناء القرى أو الحمائل المجاورة لعلمية واحدة كبيرة (تسمى الفزعة) .وكانت
هذه هي الصورة السائدة في الريف .أما في المدن فقد نشطت مجموعات من المقاتلين ،الذين اثبتوا
قوتهم في نصب الكمائن لليهود .وكانت هناك قوات ثابتة للحراسة الشعبية في القرى واألحياء العربية.

5

سابع ا :التسليح والتمويل:
لم تكن أعداد مقاتلي الجهاد المقدس وال مرتباتهم ثابتة ،بل كانت متغيرة تبعا للظروف واألحوال
المادية التي تمر بها الهيئة العربية العليا .وكانت قضية التسليح والتمويل بمثابة الهم المقيم على رأس
أولويات قيادة الجهاد ،تماما كما كان األمر أثناء الثالثينيات.

1

 -الموسوعة الفلسطينية :المجلد الثاني ،ص.212

 -2المرجع السابق ،ص.212
3

 -إبراهيم شكيب :حرب فلسطين 2323م ،رؤية مصرية ،الزهراء لألعالم العربي ،القاهرة2332 ،م ،ص.232

4

 -أمال دياب :المعارك العسكرية حول القدس 2327م2323-م ،صامد االقتصادية ،العدد  ،203نيسان2337 ،م ،ص.212

5

 -محمد األزعر :مرجع سبق ذكره ،ص 20
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واتبعت قيادة الجهاد المقدس في هذه المرحلة الكثير من الوسائل التي كانت قد انتهجتها في الثالثينيات
لتوفير السالح ،كشراء السالح بما توفر من أموال خاصة للمقاتلين وجمع التبرعات لشراء المزيد من

السالح للعناصر األخرى ،وعموما يمكن حصر التسليح في هذه المرحلة على النحو التالي:

المصدر األول :األموال الخاصة بقيادة الجهاد ،وبعض المقاتلين التي اشتروا بها أسلحة ،فضال عن
االعتماد على األموال التي وفرتها الهيئة العربية العليا ،وكانت الهيئة العربية قد بذلت جهدها لجمع
السالح وتخزينه وتوفيره للمقاتلين بصورة سرية ،فأوفدت عناصرها إلى سورية ولبنان ومصر والعراق
واألردن وتركيا وليبيا لهذا الغرض ،وكانت بعض األسلحة المشتراة تعود إلى ما خلفته عن الحرب

العالمية الثانية في صحراء السلوم والعلمين .ومن أجل تحديثها وتشغيلها وصيانتها أنشأت الهيئة
العربية مصنعا في القاهرة لهذا الغرض ،وأقامت أيضا ورشة فنية في مرسي مطروح بمصر ،ومصنعا

لتعبئة الذخيرة في دمشق ومستودعين للذخيرة في بيروت ودمشق وأخرى في صيدا والسلوم ومرسى
مطروح والعريش.

1

وقدرت كمية ما اشترته الهيئة العربية من أسلحة للجهاد المقدس عام 2327م و2323م بما يلي:

 2232بندقية 233 ،مدفع رشاش 222 ،رشاش تومي وستن 203 ،مسدسات 212 ،مدفع بوير

ضد المصفحات 12 ،مدفع هاون 20 ،ألف قنبلة متنوعة 220 ،صندوق متفجرات 2327 ،لغما
جاهزا ،وكميات من المعدات الكهربائية 2.فضال عن التجهيزات العسكرية من مالبس وأحذية وبطانيات
ومشمات ومناظير ميدان ومقصات لألسالك وخرائط حربية وبوصالت وخوذات عسكرية وبعض

السيا ارت المصفحة والسيارات المتنوعة.

3

وكان عبد القادر الحسيني قد أقام بعض الوقت في القاهرة وأشرف على شراء بعض األسلحة وتدريب
المقاتلين عليها ،واستعان ببعض الضباط المصرين والسوريين لتحديد بعض األهداف العسكرية في

فلسطين 4.وساهم في هذه الجهود ستة من األلمان المتطوعين ،الذين دربوا بعض عناصر الجهاد

1

 -دروزه :مصدر سبق ذكره ،ص.212

2

 -محمد األزعر :مرجع سبق ذكره ،ص .22

3

الموسوعة الفلسطينية :المجلد الثاني :مرجع سبق ذكره ،ص.212

4

 -عبد الرحمن علي وعبد هللا مهنا :من ذكريات 2327م2323-م ،هكذا كنا نجمع السالح ،شؤون فلسطينية ،العدد  ،12مايو

2372م ،ص.223-203
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المقدس على استخدام األلغام ،وكانوا يسمون أنفسهم بأسماء عربية ،وأظهروا شجاعة واخالصا للقضية
الفلسطينية.

1

المصدر الثاني :استطاع الجهاد المقدس الحصول على األسلحة من خالل االستيالء على القطارات
والقوافل والمعسكرات البريطانية بعد مهاجمتها.

2

المصدر الثالث :حصل المقاتلون الفلسطينيون على بعض األسلحة من اللجنة العسكرية للجامعة
العربية ،ويذكر أن األسلحة التي أرسلتها اللجنة كانت بكميات محدودة جدا ولم تكن الئقة بحجم
المواجهة.

والواقع أن تسليح الجهاد المقدس واجه مشكلتين أساسيتين:

األولى :تتعلق بصعوبة توفر مصادر السالح .فقد واجهت جهود الهيئة العربية وقيادة الجهاد المقدس
حمالت تضييق على الصعيد المحلي في فلسطين والدول العربية والدولية ،جعلت عملية تسليح

المقاتلين تجري طوال المرحلة السابقة ليوم  22أيار /مايو 2323م على نحو سري .ففي فلسطين
راقبت سلطة االنتداب البريطاني تجييش الفلسطينيين وتسليحهم ،وخارج فلسطين ،واحتجت بريطانيا

رسميا على تدريب المقاتلين في بعض البالد العربية (كما هو الحال مع معسكر قطنه في سوريا).
ودوليا ،لجأت الحكومات األوروبية إلى فرض حظر على مبيعات السالح للفلسطينيين والعرب بعامة

في أسواق أوروبا 3.وكانت الهيئة العربية قد بعثت مندوبين عنها ،لتلمس الحصول على أسلحة ،من
بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا ،لكن مساعيها فشلت في هذه البالد جميعا.

4

ونتيجة لذلك ،اتجهت الهيئة العربية إلى توريد قوات الجهاد المقدس بما توفر لها من سالح بغض
النظر عن مدى كفاءته وصالحيته .وأصبح بين يدي المقاتلين أصنافا من السالح مختلفة األجيال
ومصدر الصناعة ،بريطانية وفرنسية وايطالية وألمانية وبلجيكيا ،بعضها يعود إلى الحرب العالمية

األولى 5،ومن المؤكد أن هذه التوليفة أضعفت القوة النيرانية ألسلحة الجهاد المقدس ،فضال عن
تأثيرها وتعامدها مع مشكالت إدارية للتموين بالذخيرة وقطع الغيار ،وضعف األجهزة الفنية المختصة

بالتخزين والتوزيع والصيانة واإلصالح.
1

 -العارف :الجزء الثاني :مرجع سبق ذكره ،ص.230

2

 -صالح مسعود بويصير :جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن ،دار البيادر ،ط ،2القاهرة2333 ،م ،ص.227

3

 -هاني الندي :جيش اإلنقاذ 2327م2323-م ،-شؤون فلسطينية ،العدد  ،12يوليو 2372م ،ص.22

4

 -الموسوعة الفلسطينية :المجلد الثاني ،ص.212

5

 -عبد المنعم :أسرار 2323م ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة2323 ،م ،ص.122
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والمشكلة الثانية :تأتي من شح األموال الالزمة لتموين القوات وشراء السالح الالزم حتى في حال
توفره .فقوات الجهاد المقدس اعتمدت في تمويلها على الهيئة العربية العليا التي تكفلت بمعظم نفقات

المقاتلين .كذلك ساهمت اللجنة العسكرية للجامعة العربية ببعض النفقات ترضية للمفتي من ناحية،

1

وباعتبار أن قائد الجهاد المقدس معين من جانبها لقيادة الجبهة الجنوبية لقوات المتطوعين التي

تشرف عليها اللجنة من ناحية أخرى.

2

ولم يكن انسياب المال الالزم يجري من الجهتين على نحو يناسب المقام أو المهام الملقاة على الجهاد
المقدس ،فالهيئة العربية ،قامت بتأسيس ما عرف ببيت المال العربي ،كأحد أدوات الجباية المحلية،

وتولى هذا البيت (الصندوق) باإلنفاق جزئياً على قوات الجهاد المقدس كهدف أساسي له ،بواقع
 1000جنيه شهرياً ،والسيما في منطقة القدس التي تضم البلدة القديمة .وقد اعتمد الصندوق على
التبرعات الشعبية ومساهمات الشركات والمصانع الفلسطينية ومستقطعات من رواتب الموظفين،

وبعض المكوس اإلضافية إلى دور السينما ووسائل التنقل والمطاعم والتجار.

3

كذلك ساهمت عائلة شومان التي تملك البنك العربي بمبالغ كبيرة في تمويل الهيئة والمجاهدين.

وضمت إلى موازنة الجهاد المقدس أيضا ثمانية آالف جنيه فلسطيني ،كذلك بحوزة المهندس "نبيه
بولس" من بقايا موازنة حكومة االنتداب ،قدمها الرجل من تلقاء نفسه .وكانت الجامعة العربية قد

تعهدت للهيئة في قرار إنشائها  21حزيران/يونيو 2322م بتمويلها بمبلغ مليون جنيه مصري إلنفاقها
على االستعدادات العسكرية .ولم يتم االلتزام من كل الدول بهذا الجانب.

4

وفي ظل األوضاع االقتصادية المتردية محليا في فلسطين ،وتعطيل الجامعة العربية لوصول األموال
لكل من الهيئة العربية والجهاد المقدس ،لم تتوفر لهذه القوات األموال الالزمة لتغطية نفقات مساهمة

هذه القوات في الحرب المستعمرة قبل  22أيار/مايو 2323م ال بعده.

5

وتمثل زيارة قائد الجهاد المقدس إلى دمشق ولقائه العاصف مع اللجنة العسكرية للجامعة في مستهل

نيسان/ابريل 2323م ،قمة التعبير عن إشكالية التسليح والتمويل التي الزمت هذه القوة منذ تكوينها.
فقد كان عبد القادر الحسيني في دمشق يبحث عن السالح والمال ،عندما بلغه نبأ سقوط قرية القسطل

1

 -الحوت :مرجع سبق ذكره ،ص.222

2

 -دروزه :مرجع سبق ذكره ،ص.202

3

 -سعيد حمود :الجباية الفلسطينية .تاريخ وتحليل ،شؤون فلسطينية ،العدد  ،2يناير 237م ،ص.222

4

 -طنوس :مرجع سبق ذكره ،ص.222-222

5

 -محمد األزعر :مرجع سبق ذكره ،ص.27
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على بعد  2أميال من القدس ،التي تتحكم بطرق المواصالت إلى المدينة من تل أبيب ،وقد حاول
عبد القادر إقناع اللجنة العسكرية بتزويده بالسالح الالزم الستعادة القسطل ،موضحاً المخاطر المنتظرة

من القوات اليهودية فيها على معركة القدس ،دون جدوى ،وحين أسقط في يده ،صب جام غضبه
على اللجنة متهما أعضائها بالجبن والخيانة ،وبأنهم يساهمون في ضياع فلسطين ،وغادر دمشق
واعدا بأنه سيستعيد القرية حتى لو دفع حياته ثمنا لذلك.

1

وهذا ما حدث بالفعل ،فقد استرد عبد القادر القسطل بعد ظهر  3نيسان /أبريل 2323م ،إال أنه هو
نفسه كان قد سقط شهيداً أمام أحد بيوتها وعادت القسطل لتسقط في اليوم التالي الستشهاده.

ومن المؤكد أن الجامعة العربية لم تكن تجهل تمام تداعيات أزمة التسليح والتمويل على مسار نضال
قوات الجهاد المقدس وال عرب فلسطين ،تلك األزمة التي راح ضحيتها بمعنى ما قائد فذ مثل عبد

القادر الحسيني .ذلك على األقل ألن مجلس الجامعة أخذ علماً بتوازن القوى في فلسطين من واقع
تقارير فنية مختصة ،أثبتت أن الجانب اليهودي متفوق بشده على القوات الفلسطينية من حيث العدد
والتسليح التجهيز والتدريب ،وأن عرب فلسطين على استعدادهم للتضحية ،معرضون للفتك بهم بمجرد

خروج سلطة االنتداب البريطاني .ومن واقع هذه التقارير صدرت ق اررات عن مجلس الجامعة بأداء

المساعدات المادية والمعنوية لعرب فلسطين لتقويتهم في الدفاع عن أنفسهم وكيانهم 2.لكن تطبيق
تلك التوصيات تعرض لالستهانة البالغة ،وقد كانت تلك المعلومات متوفرة ألكثر من جهة معنية،

على رأسها سلطات االنتداب البريطاني ،ومع ذلك ادعت بعض المصادر الصهيونية بان القوات
العربية بما فيها قوات المفتي (الجهاد المقدس كانت لديها إمكانات واسعة في الذخيرة والعتاد ،وأن

القوات اليهودية كانت تعاني نقصا في هذه النواحي.

3

الخاتمة:

قامت الدراسة بمناقشة دور جيش الجهاد المقدس ضد االنتداب البريطاني في فلسطين (2323-2322م)،
وفي كيفية نشأتها وتطورها في ظل االنتداب البريطاني على فلسطين ،وأوضحت الدراسة كيف كان دور

عبد القادر الحسيني في تطورها بشكل شخصي ،رغم خروجه من فلسطين .وقد استنتجت الدراسة بما يلي:
نظاميا بالمعنى العسكري ،إال
جيشا
 -2كان جيش الجهاد المقدس عبارة عن تشكيالت شعبية ،فلم يكن ً
ً
أنه استطاع السيطرة على الموقف العسكري لفترة طويلة.

1

 -قاسمية :مصدر سبق ذكره ،ص.21

 - 2من ذلك مثالً ق اررات مجلس الجامعة المنعقد في عالية بلبنان في تشرين األول/أكتوبر 2327م .انظر دروزة :مصدر سبق ذكره ،ص.201
3

 -محمد األزعر ،مرجع سبق ذكره ،ص.23
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 -1فرض جيش الجهاد المقدس نفسه على جامعة الدول العربية التي كانت رافض ًة لتشكيله ،وذلك لصعوبة
تجاهله بعد كل ما حظي به الجيش من ٍ
تأييد على األرض.
قائدا لمنطقة القدس
 -2على الرغم من قبول الجامعة العربية بجيش الجهاد المقدس ،وبعبد القادر الحسيني ً
إال أنها تعمدت أال يتم تسليحه ٍ
بشكل جيد ومناسب.
 -2مثَّل جيش الجهاد المقدس "الجيش الفلسطيني" الذي وضعت فيه القيادة الفلسطينية ثقلها.

 -2كانت قضية التمويل وتوفير األسلحة للجهاد المقدس المسؤولية الصعبة ،التي عانت منها قيادة الجهاد
المقدس بالمراحل المختلفة.

 -2اعتمد جيش الجهاد المقدس في التسليح على شراء مخلفات الحرب العالمية الثانية من بدو الصحراء
الليبية ،باإلضافة إلى األسلحة التي اشتراها أفراد الشعب من تجار األسلحة بمالهم الخاص.

 -7اعتمد الجيش في التمويل على التمويل الذاتي من تبرعات أعضائه ،وخاصة في المرحلة األولى من
تأسيسه.

 -3كان للسلطات البريطانية دور كبير في صعوبة تسليح الجهاد المقدس ،حيث قامت بفرض ر ٍ
قابة
ٌ ٌ
صارمة ،حالت دون نقل السالح في كثير من األحيان ،من شرق األردن ،وسوريا ،ولبنان ،والعراق.
 -3لم تكن محاوالت إضعاف الجهاد المقدس أجنبية فحسب ،إنما كانت عربية أيضا.

-20إذا ما تمت المقارنة بين إمكانيات جيش الجهاد المقدس ،وامكانيات القوات اليهودية الصهيونية ،فإن

جيش الجهاد كان ضعيف التسليح والتدريب.
 -22مثَّل عبد القادر الحسيني الصورة المثالية للقائد ،سواء بتبرعاته المادية ،أو ببسالته وتضحيته في
المعارك.

 -21كان عبد القادر الحسيني حريصا على حياة أهالي البلدات ،فإذا ما شعر َّ
بأن وجوده في بلدة معينة
سيلحق الضرر باألهالي ،كان ينسحب من البلدة ويتحصن بالجبال واألودية والمغارات.

 -22استهدف الجهاد المقدس في كفاحه المسلح ،الجيش البريطاني ،والمستعمرات الصهيونية،
والجواسيس ،وباعة األراضي ،والسماسرة.

سهل عملياته.
 -22لم يقتصر عمل الجهاد المقدس على القتال فقط ،إنما كان لديه جهاز استخبارات َّ

 -22جاء كفاح الجهاد المقدس على شكل معارك عنيفة ،وحرب عصابات ،واغتياالت ،باإلضافة إلى
إلقاء القنابل على دوائر الحكومة ونسف الجسور والعبارات وخطوط السكك الحديدية وتعطيل أنبوب

النفط العراقي إلى حيفا وخطوط الهاتف.

أن يحقق نجاحات على األرض ،إال َّ
 -22استطاع جيش الجهاد المقدس َّ
أن القيادة العربية السياسية
خذلته.
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 -27من أبرز المعارك التي خاضها جيش الجهاد المقدس (حلحول-اليامون-بئر السبع-طبريا-بني
النعيم-القدس)

ٍ
عموما ،حيث تضعضعت بعدها قوات
بشكل كبير على مسار الثورة
 -23أثرت معركة بني النعيم
ً
الجهاد ،واستشهد كبار القادة ،وتسلل بعضهم إلى أقطار عربية مجاورة.
 -23كانت معركة القسطل معركة فارقة ،أدت إلى استشهاد القائد عبد القادر الحسيني.
 -10كان جيش الجهاد المقدس م ِ
صًار على المقاومة ورفض التقسيم ،وهذا هو الفارق الكبير بينه وبين
ُ
قيادة جيش اإلنقاذ التي كانت تتصرف في إطار قرار التقسيم.
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 -22عيسى خليل محسن :فلسطين األم وابنها البار-عبد القادر الحسيني ،دار الجليل للنشر
واألبحاث الفلسطينية ،عمان2332 ،م.
 -22محمد خالد األزعر :جيش الجهاد المقدس في فلسطين 2322م2323-م ،المركز القومي
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