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أحمد اهللا عز وجل الذي يسر لي السبيل ووفقني النجاز هذا العمل المتواضع، واحمده 

  .على نعمه

على قبوله  عدنان عمروألستاذي الجليل الدكتور  أتقدم باسمي عبارات الشكر والتقديركما 

ونصحه طيلة المدة التي يهي وإرشادي اإلشراف على عملي هذا حيث تفانى في توج

  نفعنا اهللا بعلمه وجزاه عنا خير جزاء، م هذا البحثااستغرقتها إلتم

ر الجزيل لجامعة القدس وأخص بذلك كلية الحقوق من عمادة ومدرسين، كالشأسدي كما 

  وكل من قدم لي يد العون والمساعدة النجاز هذا العمل المتواضع

اللجنة المناقشة على صبرها وإخالصها في قراءة وتقييم هذا كما أتوجه بالشكر ألعضاء 

  .العمل المتواضع

  

  

  



ج  

  الملخص

 استعماله وفرض حماية خاصة له في قانوني خاص يكفلالمال العام إلى تنظيم يحتاج 

مواجهة من يقوم باستعماله سواء كانت اإلدارة أو األفراد، وهناك طرق مختلفة الستعمال 

لجهة التي تقوم باستعماله، أو نظراَ لطبيعة هذا المال أن كان منقوال أم المال العام تبعاً ل

 فقد، ونظراً لتحدد نطاق البحث باستعمال المال العام في التشريع الفلسطيني، غير منقول

 المنهج أسلوب إتباعتم وقد ،  هذا الموضوع عن طريق الدراسة المقارنةالدراسة تتناول

انونية وبيان العالقة بينها وإبراز ما استهدفه المشرع من التحليلي لتحليل النصوص الق

  . قواعد وأحكام متعلقة بالمال العام

انطالقاً من العنوان الذي تم اختياره ليكون موضوعاً للبحث فإن الخطة العامة للبحث و

م هذا البحث إلى مدخل تمهيدي يقستم ت وبناء على ذلك فقد العنوان،يجب أن تتماشى وهذا 

 .وخاتمةين وفصل

 النظام القانوني للمال العام م المال العام، وذلك من خالل بيانمفهوالفصل التمهيدي تناول 

في  وذلك  وزوالها عنهالعموميةطرق اكتساب المال العام لصفة و، األولفي المبحث 

، وذلك إن كان هذا طرق استعمال المال العام تناول  فقداألولالفصل أما ، المبحث الثاني

  . في المبحث الثانياألفراد، أو من قبل األولفي المبحث وذلك  اإلدارةستعمال من قبل اال



د  

، وجوانب هذه لمال العام المقررة الستعمال االحماية القانونية الفصل الثانيكما تناول 

، أو حماية مدنية في المبحث الثاني، األولالحماية إما أن تكون حماية جزائية في المبحث 

  . في المبحث الثالثداريةإأو حماية 

خلصت ة والنتائج التي يز عن أفكار البحث الرئيسالخـاتـمـة على بيان مركٌاشتملت 

 تعريف محدد في التشريعات السارية في فلسطين وجود عدم من أهمهاكان و الدراسة إليها

 هناك أن  و مع وجود خالف فقهي حول طبيعة حق الدولة على المال العام،للمال العام،

وعدم وجود نصوص قواعد قانونية خاصة الكتساب المال العام لهذه الصفة وزوالها عنه، 

  .قانونية كافية في التشريعات السارية في فلسطين لحماية المال العام عند استعماله

 من أهمها ,البحثحلول لمشكلة مقترحات وتوصيات تمثل  على أيضااشتملت الخاتمة كما 

 وعلى وجه الخصوص ,علق بالتصرف القانوني بالمال العام تشريع فلسطيني يتإصدار

 ,تنظيم استعماله، وتطوير النصوص القانونية السارية التي ترتبط باستعمال المال العام

  .لتواكب تطور الحياة واالحتياجات العملية

 المراجع والكتب ندرةوألن أي عمل البد أن تعترضه عوائق، وتواجهه صعوبات فإن 

حيث أن هذا ا الموضوع هي أبرز ما واجه الباحث خالل إعداد هذه الدراسة المتصلة بهذ

 بصورة موجزة وغير  من مؤلفات القانون اإلداري ولكن تناوله في كثيرالموضوع قد تم

تفصيلية السيما على الصعيد الفلسطيني، إذ يقل الفقه اإلداري في هذا الموضوع عدا 

ل شكر وتقدير، وكذلك ندرة أحكام القضاء بعض اإلسهامات التي يسجل ألصحابها ك



ه  

الفلسطيني فيما يتعلق باألموال العامة فضالً على ذلك صعوبة أخرى تكمن في أن أحكام 

  .المال العام مبعثرة في التشريعات والقوانين المختلفة
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Abstract 

 

Public funds require a special legal regulation, to ensure its use, force 

protection against the handler, whether administration or individuals; 

and there are different ways to use of public funds depending on who 

use it, or based on the nature of this fund whether it is movable or not. 

Due to determination of the scope of research in the using of public 

funds in the Palestinian Legislations, the study has addressed this 

subject by the comparative study and analytical approach was used, in 

order to analyze legal texts and show the relation between them and 

highlight what was aimed by the legislator about rules and provisions 

that are related to the public fund.   

 Based on the title that was chosen to be the subject of research, the 

general plan of research must be consistent with this title. 

Accordingly, the research was divided to an introductory chapter, and 

two chapters and a conclusion. 

Introductory chapter has presented the concept of public funds, 

through clarifying the legal regime of public funds in the first section, 

and the second section has presented methods by which public funds 

acquire public status and ways of removing this status. The first 

chapter deals with the routes of using the public funds, it shows using 

public funds by administration in the first section, and by individuals 

in the second section. 



 ح 
 

The second chapter dealt with the decided legal protection for the use 

of public funds, and the aspects of this protection are either as a 

criminal protection in the first section, or civil protection in the second 

section, or administrative protection in the third section. 

The conclusion included a concentrated clarification of main research 

ideas, and the results of study, one of the most important results, that 

there is no specific definition of public funds in the used Palestinian 

legislation, with the presence of a jurisprudential dispute about the 

nature of the State's right on the public funds, and there are special 

legal rules to acquire the public funds and removing it, and the 

absence of sufficient adequate legal provisions in the used Palestinian 

legislations to protect the of public funds. 

The conclusion included proposals and recommendations that present 

solutions to the research problem, the most important one was issuing 

a Palestinian legislation related to legal handling of public funds that 

are consistent with the developing life and scientific needs. 

Because any work has to face obstacles and difficulties, the lack of 

references and textbooks related to this subject where the most 

prominent problem the researcher has faced during preparation of this 

study. Since this subject has been addressed in many publications of 

administrative law but in a brief and non-detailed style, especially in 

the Palestinian level, where there is a scarcity in administrative 

jurisprudence in this subject, except some contributions that their 

owners deserve thanks and appreciations.  In addition to the scarcity 
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of Palestinian court rulings related to public funds, and another 

difficulty resulted from the scattering of rules related to public funds 

in different and diverse laws and legislations. 
 



ي  

  :المقدمة

 علـى اخـتالف أنواعهـا       اإلدارية المختلفة في إدارتها للمرافق العامة      تحتاج األشخاص 

منها الثابت ومنها المنقول، وقد تكون هـذه األمـوال            إلى أموال متنوعة،   وطرق إدارتها 

  .أمواالً عامة أو أمالك عامة

مال الجمهـور    أي السـتع   ، تخصص للنفع العـام     التي موال األ هي األموال العامة بيقصد  

 يخالف ذلك الذي يحكم األمـوال       بذلك تستهدف غرضاً  ي  مباشرة أو لخدمة مرفق عام، فه     

لنظام قانوني يغاير ذلك الذي ينظم األموال الخاصة         الخاصة، األمر الذي استتبع خضوعها    

م حمايته عن طريـق عـدم       االنظام القانوني للمال الع    في القانون المدني، وبذلك يستهدف    

  .1عليه أو تملكه بالتقادم صرف فيه أو الحجزجواز الت

  لها بد مة حتى تتمكن من القيام بوظائفها كاملة، ال       ا الع هاومؤسسات ومن البديهي أن الدولة   

 علـى أرض    تنفيذ جزء كبير من نـشاطاتها     من الوسائل المادية الالزمة التي تمكنها من        

وألهمية الدور الـذي تمثلـه هـذه        أن تتاح لها األموال الالزمة لتدير مرافقها،        والواقع،  

هذه األموال بحماية صارمة، وهذا ما        يتعين إحاطة  األموال في تسيير هذه النشاطات فإنه     

  .يعرف بحماية المال العام

 هي كل ما يستعمله ويستفيد منـه         العامة  أن هذه األموال   وأول ما يتبادر إلى الذهن ه     إن  

ون للفرد الذي يجب أن تفنـى مـصلحته أمـام           ، وبما أنها للكافة فال يمكن أن تك       فراداأل

                                                 
  .419، ص1998 نبيلة عبد الحليم كامل، الوجيز في القانون األردني، دار النهضة، القاهرة، - 1



ك  

مـا ألنهـا    إعد لها   مصلحة المجموع، وقد أخذت هذه األموال تسميتها من الغرض الذي أُ          

ة الخضعت للخدمة    تحميهـا مـن    التـي    العامةما ألن حمايتها وإدارتها بيد القوة       إ، و عام

ا وطنيين أم أجانب ما     جتماعية ولمصلحة الناس سواء أكانو    عتداء عليها لصالح الهيئة اإل    اإل

دام للجميع حق االستفادة منها ومن الخدمات التي تؤديها، وينتج عن هذا أن الحكومة مـا                

هـذه  بتمتـع   ال هم فـي  حق من   لناسلتمكن ا  سلطة عليها واجب حماية هذه األموال        الهي إ 

 ألن الحكومة انتـدبت لحراسـة النـاس         العامة األموال   فياألموال وليس لها حق الملكية      

 ولحماية ملحقـات هـذه األمـوال، وهـذه          العامةوحراسة أموالهم المشتركة ذات الفائدة      

الملحقات شأنها شأن األموال التي التحقت بها ال تقبل التصرف أيضا حتـى ولـو كـان                 

قـانون،  ال بموجـب التصرف حاصالً من الحكومة نفسها، اللهم إال إذا كان هذا التصرف            

ة ولكن هذا ال يمنع من أن تؤجر وتستولي على ريع األمكنـة               لتـضيف الحكومـة     العام

ة  كما يحصل عند تأجير بعـض األمـالك          ،العامةالمتحصل من الريع إلى الخزينة       ، العام

 نظير أجر بسيط في  تأجير الشواطئ للذين يريدون أن يروحوا عن أنفسهم         فيوكما يحدث   

دور الدولـة    إلـى ، ثم تطور دور الدولة بعد ذلـك         1،العامة المصلحة    تحقيق في ستخدم  ي 

 الذي تقوم به الدولة مـن       اإلصالحيالمتدخلة في تحقيق الدور االجتماعي، وانتهى بالدور        

   . العامة وتحقيق رفاهيتهماألفرادلحة اجل تحقيق مص

                                                 
، 1973كتـاب الثالـث،   سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، أموال اإلدارة العامة وامتيازاتها، ال          -1
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ل  

 إنشائها إلى عمل الفـرد، واألمـوال        في  وإما أن تحتاج     ، إما طبيعية  العامةاألموال  تكون  

ر ذات المالحـة  ار واألمالك النهرية، واألنه ااطئ البح والطبيعية هي األمالك البحرية، وش    

  . رانه أذرع األالعامة من األمالك  أيضاًها مالحة وتعتبرفيأو ليس 

 وملحقاتها كالبوابـات والميـادين واألرصـفة        العامةواألمالك غير الطبيعية، هي الطرق      

اثيـل، والمبـاني، واألمـالك الحربيـة        والنباتات التي تنمو على جوانب الطـرق، والتم       

   1.مةا، والمنقوالت المخصصة للمنفعة العالعامةكاالستحكامات والحصون والمباني 

 نظرا لألهمية األموال من غيرها عن تميزها خاصة، حماية بقواعد ةالعام األموال وتنفرد

النحـو   على بوظائفها قيامها في الدول ركيزة باعتبارها األموال هذه احتلتها التي الكبرى

 واقعـاً  التزاما الدستورية الناحية من الحماية تلك جعلت قد الدساتير كانت وإذا المنشود،

 على بالنص تكفلت العادية القوانين فإن عام، كمبدأ اطنينوالمو الدولة من كل على عاتق

 هذه تخصيص الستمرار ضمانًا الجزائية أو المدنية  الناحية من سواء هذه الحماية قواعد

  2.العام النفع أوجه من أعدت له لما األموال

 

 

 

                                                 
  11-9سابق، ص المرجع ال سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، -1
 ص ،1994 اإلسكندرية الجامعية، الدار اإلداري، القانون وأحكام العزيز شيحا، مبادئ عبد إبراهيم -2
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م  

  : أهمية الدراسة

واآلراء الفقهيـة،   المال العام غموض كبير بسبب تعـدد المـذاهب          استعمال   فكرة   يعتري

اسـتعمال  باإلضافة لوجود عدة تشريعات من عدة حقب زمنية تسري في فلسطين تتعلق ب            

 من حيث األساس مـع غيـره مـن          المال العام مما أدى إلى خلط في مفهوم المال العام         

طـرق  األموال التي تمتلكها الدولة وغموض في هذا المفهوم، وكذلك عدم وضوح فـي              

  .مايتهتخصيصه واستعماله وح

رز   ن هذه الدراسة تُ   إلذلك ف   المال العام بسبب ما اعتراه من غموض وإبهام          استعمال مفهومب

نتيجة محاولة المشرع أن يضع أكثر من مفهوم له في القوانين المختلفة، محاوالً تجميـع               

أحكام المال العام في القوانين المختلفة في قالب واحد يستفيد منهـا القاضـي والمحـامي                

  .ث وكل من له صلة بالمال العام والباح

  : أهداف الدراسة

بيان الوضع القانوني لألموال العامة بمختلف أصنافها من حيث تعريف األموال العامة             

بيان حدود سلطة الدولة على      وفقاً للتشريعات السارية، و    وطرق حمايتها والتعامل بها   

 .األموال العامة، وحرية انتفاع األفراد بهذه األموال

ان أشكال وطرق استعمال المال العام سواء من قبل الدولة أو مـن قبـل األفـراد،                 بي 

 .ووضع تصورات قانونية الستعمال المال العام في فلسطين



ن  

 باستعمال المال العام في فلسطين وتوضيحها  المتعلقة والنصوص التشريعات عرض 

التـشريعية   اقصالنو على الضوء تسليطوللمكلفين بتنفيذ هذه التشريعات والنصوص، 

 .الستعمال المال العام في فلسطين

مال العام في فلـسطين،     ي الستعمال ال  توفير دراسة متخصصة في بيان الوضع القانون       

 أي دراسة تتعلق بنفس المجـال، وإنمـا         – في حدود معرفته     –حيث لم يجد الباحث     

اسة بشكل  هناك دراسات تتعلق ببعض الجوانب التي تطرق إليها الباحث في هذه الدر           

 .جزئي

  : إشكالية الدراسة

لقيام ببيان وضعها القانوني والتشريعات التي تخضع       اإن األموال العامة من األهمية بمكان       

سطين              ، حيـث أن    واسـتعمالها  لها وطرق التصرف بهـا     ة في فل وال العام   جزء من األم

عتداء عليهـا   لإلتوصف بأنها أمواالً مباحة، أو أمواالً ال مالك لها ، ولذلك تكون عرضة              

  قبل منسواء    بسبب سوء استعمالها   من األفراد بوضع اليد بقصد تملكها، أو اإلضرار بها        

  . أو من قبل األفراد عند الترخيص لهم بذلكموظفي الدولة القائمين عليها

هذه األموال مبينـاً مـواطن   المقررة الستعمال  كل ذلك بحاجة إلى إبراز الحماية القانونية        

عف، أهي في التشريعات أم في األجهزة المختصة بحمايتها ؟ مع إبراز المزايا             القوة والض 

  .والعيوب في ذلك



س  

كما أن التصرف في األموال العامة بالتخصيص أو باالمتياز يشوبه خلل كبير سواء مـن               

حيث إتباع اإلجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية المفعول، أو مـن حيـث              

  .ن التصرف بهذه األموال العامةاألهداف المنشودة م

  :منهجية الدراسة

 في سبيل تحقيق هذه      المقارن  التحليلي  الوصفي اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج      

لمـال العـام فـي     الستعمال االدراسة من خالل دراسة األدبيات المتعلقة باإلطار النظري    

من حيث طبيعتـه وطـرق       العام   وكذلك دراسة اإلطار القانوني الستعمال المال     فلسطين،  

  .حمايته

  :حدود الدراسة

لمال العام في فلسطين بحسب مـا ورد         الستعمال ا  يتناول الباحث دراسة الوضع القانوني    

 بشكل أساسي، باإلضافة إلى التشريعات األخرى       1998لسنة  ) 7(في قانون الموازنة رقم     

  . ذلكبشكل مقارن في جزئيات هذه الدراسة كلما دعت الحاجة إلى

  :تقسيم الدراسة

تناول الباحث هذه الدراسة في ثالثة فصول، حيث تم التعرض من خالل الفصل التمهيدي              

إلى بيان ماهية األموال العامة في فلسطين وطرق اكتسابها للـصفة العامـة وزوال هـذه     



ع  

  سواء من قبل اإلدارة    العامطرق استعمال المال     الصفة عنها، أما الفصل األول فقد تناول      

  . لمال العام الستعمال ا المقررةالحماية القانونية، والفصل الثاني تناول أو األفراد

  :معوقات الدراسة

  :واجه الباحث في دراسته المعوقات التالية

 .فلسطين في العام المال واقع استعمال حول المؤلفات قلة .1

 .والقضائي القانوني االستقرار عدم وبالتالي فلسطين، في السياسي االستقرار عدم .2

 .تعدد التشريعات التي تتطرق إلى استعمال المال العام وذلك بشكل جزئي وغامض .3
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  الفصل التمهيدي

  .مفهوم المال العام
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كانت الدولة أثناء قيامها بدورها في تسيير المرافق العام وتحقيق الصالح العام يقوم ابتداء 

 على  إبتداءقتصادية، وهذا الدور تمثل في دور الدولة الحارسةعلى الحرية الفردية واإل

قتصادية العالمية تطور دور الدولة ليصبح فكرية واإلقتصادية، وبتطور النظم الاألنشطة اإل

قتصادية كبيرة تتركز في تلبية احتياجات األفراد من إجتماعية وإناطاً بها مسؤوليات م

 وال يتأتى ذلك ،قتصادية واإلشراف عليها وتقديم الخدمات العامةخالل إقامة المشاريع اإل

 رئيسي في ل التي تساهم بشك العامةوالإال من خالل وسائل مادية والتي من أهمها األم

 وهنا أخذت الدولة دور الدولة المتدخلة ومن ثم أصبحت نجاز هذه النشاطات والخدماتإ

  . التي تهدف لتحقيق الرفاهية لكافة األفرادالدولة المنتجة

غها بصبغة العمومية وانسحبت اسبإنظراً لهذا الدور الذي تساهم به هذه األموال فقد تم 

  .لخصوصية على اآلثار والقواعد القانونية التي ترتبط بهذه األموالتلك ا

 حيث الماهية من الشعب أفراد يمتلكها التي األموال عن الحقيقة في األموال هذه تختلف ال

وصفة  تتفق خصوصية من العام المعنوي الشخص تملك يقتضيه ما باستثناء والصورة

 المتعلقة الضرورات لتلبية األموال لهذه فالتوظي أو الصفة هذه نأ بل األموال، هذه

 المسبغة الحماية من أكبر حماية يوفر متميزا قانونيا نظاما لها ستلزم يقد بالجمهور التي

  .األفراد أموال على

خضعت فلسطين لعدة أنظمة سياسية تنوعت في نظمها القانونية التي وضعتها لتنظيم 

قتضي بداية بيان دراسة استعمال األموال العامة ين التصرف في األموال العامة، وبذلك فإ

، وبعد ذلك التعرض إلى كيفية اكتساب األموال )المبحث األول(ماهية األموال العامة 

  ).المبحث الثاني(العامة لصفتها العامة وزوال هذه الصفة عنها 
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  :النظام القانوني للمال العام: المبحث األول

ن باقي األموال، وهذه الخصوصية تتضح بسبب الغاية        تنفرد األموال العامة بخصوصية ع    

  . لدورها في استمرار نشاط اإلدارةالمرجو تحقيقها من هذه األموال، باإلضافة

نجد أنها تتميز عن األمـوال الخاصـة        ) المطلب األول (من خالل تعريف األموال العامة      

طبيعة حق الدولـة    بعدة خصائص، وتتميز هذه األموال بطبيعة قانونية خاصة تتجلى في           

  .)المطلب الثاني(عليها ومعيار تصنيفها كأموال عامة 

  . المال العامتعريف: المطلب األول

بيان ، ومن ثم )الفرع األول(مال العام يقتضي بداية تعريف المال بشكل عام إن تعريف ال

الفرع (، ومن ثم تفرقته عن مال الدولة الخاص )الفرع الثاني (مفهوم استعمال المال العام

  .)الثالث

  :المال تعريف: الفرع األول

 :تعريفه لغة •

، 1أموال هو المال وجمع شيء، كل من اإلنسان يملكه ما لغة على المال تعبير يطلق

 اإلنسان، طبع إليه يميل ما هو المال" :بأنه) 126(المادة  في العدلية األحكام مجلة وعرفته

  2.غير ذلك وأ كان منقوالً الحاجة وقت إلى ادخاره ويمكن

  :تعريف المال اصطالحاً •

                                                 
القـاهرة،   التجاريـة،  المكتبة الميم، فصل الالم، باب المحيط، القاموس الفيروز أبادي، الدين محي  - 1

  48، ص1993
  16 ص ، 1999 عمان للنشر، الثقافة دار األول، اإلصدار ،1 ط العدلية، األحكام مجلة - 2
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 كل هو " بأنه 1975لسنة  األردني المدني القانون من )53( المادة في للمال تعريف ورد

 من ذات القانون )54( المادة نصت كما ،"التعامل في مادية قيمة له أو حق عين شيء

 يخرج وال مشروعا، اانتفاع به واالنتفاع أو معنويا ماديا حيازته يمكن شيء كل أن على"

 به أخذ ما وهو ،"المالية للحقوق محالً يكونو القانون بحكم أو تهبطبيع التعامل عند

 1).1988 لسنة 774 ص 261/87رقم  التمييزي القرار( األردني القضاء

 المصري بأنه المدني من القانون (81) المادة المال فياً المشرع المصري تعريفأورد 

 بحكم أو تهبطبيع التعامل عن يخرج ال شيء كل " ، وأيضًا"مادية قيمة له حق كل هو"

  .2المالية للحقوق يكون محالً أن يصح القانون

  :ومن خالل ما سبق نجد أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المال وهي

 .)المادية القيمة( العصر بلغة عنه يعبر وهو ما اإلنسان، طبع إليه يميل أن )1

 كحق السكن، المنافع تخرج أن يعني وهذا الحاجة، وقت إلى اردخلإل قابال يكون أن )2

 .المال مفهوم من وغيرهما ستغاللاإل وحق

 حسب الشريعة -  الخمر يخرج ولهذا به نتفاعاإل يباح مما المتقوم المال يكون أن  )3

  .المال مفهوم من -اإلسالمية

 لم ما ماالً يعتبر ال اءفالهو اإلنسان، يد تحت أي يقع محرزا، المتقوم المال يكون أن  )4

 .1شابهها ما أو أسطوانة في محرزا يكن

                                                 
 ص ،1996 ، الكاملـة  المجموعة الحقوقية، القضايا في التمييز محكمة الهيئة مدغمش، قرارات جمال - 1

40  
 الفني، باألردنية، المكت المحاميين نقابة منشورات من ،1975 لسنة )35(المصري رقم  المدني القانون - 2

  1992 لسنة ،3 ط
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  :مفهوم استعمال المال العام: الفرع الثاني

تتنوع صور التصرفات القانونية أو المادية فقد تكون هذه التصرفات تنطلق من حق 

  .الملكية أو حق التأجير أو التفويض أو الرخصة القانونية

بيان أنواع استعمال المال من ثم ، و)أوالً (قصود باالستعماللذا البد من بيان ما هو الم

 . الرتباط عنوان الدراسة باستعمال المال العام، وذلك)ثانياً (العام

  .تعريف االستعمال: أوال

 للحصول على منافعه بحسب ما تسمح يء القيام بعمل في هذا الشيءيقصد باستعمال الش

استخدام المالك الشيء  "ناك من عرف االستعمال بأنه ، وه2القانونية وأبه طبيعته المادية 

المشرع األردني حق االستعمال بحق ربط ، وقد 3"عّد له والحصول على منافعهفيما ُأ

من ) 1204 - 1199( عن حق الملكية وذلك في المواد الملكية واعتبره حقاً متفرعاً

  .م1976لسنة ) 43(القانون المدني األردني رقم 

االستعمال بربطه بالمال العام حيث تم تفسير استعمال المال العام بأنه وهناك من عرف 

جله المال صص من أ يتفق والغرض الذي خُ عاماًانتفاع عموم األفراد بالمال العام انتفاعاً

  4.المذكور

                                                                                                                                     
 للنـشر  المـسيرة  دار ،1 ط ،الثـاني  الكتـاب  ،مقارنة دراسة ،اإلداري القانون الظاهر، خليل خالد -1

  288  ص،1997 عمان، والتوزيع،
  40م، ص1995، دار الكتب القانونية، مصر، 1 عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونية، ط-2
 علي السفاريني ، حق التصرف في األراضي المملوكة للدولة، مقال منشور فـي مجلـة القـانون و                   -3

  34م، ص2002، 7القضاء، عدد 
  301م، ص 2004، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2 عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، ط-4
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وقد يختلط االستعمال باالستغالل، ومثال ذلك قيام المالك بزراعة أرضه، فالزراعة هـي             

وقـد يخـتلط    ،  لكن الحصول على المحصول هو استغالل لـألرض       استعمال لألرض، و  

 والمالك حـّر    ،االستعمال بالتصّرف، ومثال ذلك األشياء التي تستهلك باالستعمال كالنقود        

  .من حيث المبدأ في استعمال ملكه أو عدم استعماله

  .أنواع استعمال المال العام: ثانيا

إلدارة في حدود ما بينه القانون، وال يجوز        من قبل ا  في األصل   استعمال المال العام    يكون  

جل مصلحة عامة أخرى طالما قيدها المشرع بطريق        ألإلدارة تجاوز هذه الحدود حتى من       

ومن هنا نجد أن المال العام إن كان مخصص لخدمة مرفق عام فـإن األفـراد ال                ،  محددة

ن خالل الخدمات التـي  يستعملوا هذا المال العام وإنما يستفيدوا منه بطريق غير مباشرة م        

  .يقدمها هذا المرفق العام

، وال يحول   ركاًت أو مش   جماعياً أما بالنسبة الستعمال األفراد للمال العام فقد يكون استعماالً        

دون ذلك وضع قواعد تنظيمية لهذا االستعمال مما يحرم بعض األفراد من استعمال هـذا               

ميع ولكن وضع قواعد تنظم ذلـك مثـل         المال العام، فالمرور في الطرق العامة مباح للج       

 بين األفراد في حريتهم وحقهم      الحصول على رخصة قيادة مثال ال يمس وال يشكل تمييزاً         

  .في استعمال الطرق العامة

يعتبر االستعمال الجماعي للمال العام ممارسة للحريات الشخصية لألفراد، لذلك فإن تنظيم            

واألصـل أن   ،  لى حد المنع المطلـق الـدائم      هذا االستعمال الجماعي ال يجب أن يصل إ       

 أن تفـرض    االستعمال الجماعي مجاني، على أنه يجوز لإلدارة وبموجب قـانون مـثالً           

 وهـذا   ، فردياً ويمكن أن يكون استعمال المال العام استعماالً      ،   معينة لهذا االستعمال   رسوماً
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 ص في السوق، وغالباً   االستعمال الفردي قد يكون عادياً مثل استعمال التاجر لمكان مخص         

  .ما يكون هذا االستعمال الفردي العادي بمقابل

 باستعمال جـزء    قد يكون االستعمال الفردي غير عادي وذلك بأن يستأثر فرد معين مثالً           

من المال العام المخصص لالستعمال الجماعي، ومثال ذلك استعمال فرد معين لمـساحات             

لى ذلك الرصـيف، وهـذا النـوع مـن          من الرصيف بأذن اإلدارة في وضع كشك له ع        

االستعمال يكون بمقابل وله قواعد قانونية تحكمه، ومن صوره الحصول علـى رخـصة              

  .بموجب قرار من اإلدارة، أو يكون هذا االستعمال بموجب عقد بين الفرد واإلدارة

  :أموال الدولة العامة والخاصةالتفرقة بين : الفرع الثالث

 الدولة بشكل عام إلى قسمين أموال عامة وأموال خاصة، فحيث تم تقسيم المال الذي تملكه

خالل  من وذلك العامة، حاجاته وإشباع الجمهور، خدمة هو للدولة األساسي أن الهدف

 فهي بذلك قيامها وأثناء ،ةالعام المنفعة تحقيقهدف ب بإنشائها تقوم التي العامة المرافق

 في مهما عنصرا األموال هذهتعتبر و منقولة، غير أو منقولة أموال من بما تملكه تستعين

 خاصة قانونية قواعد  إلى العامةاألموال هذه إخضاع يتعين لذلكتحقيق هذه المصلحة 

 ةالعام ةنفعملل وذلك تفضيالً الخاصة األفراد أموال لها تخضع التي تلك عن تختلف بها،

 هو ما نوعين منها إلى لةالمعام حيث من األموال تقسم ذلك وعلى ،ةالخاص ةنفعمال على

 يغاير قانوني لنظام خضعي ووه العام المال عليه يطلق ما وهو ةالعام ةنفعملل مخصص

 فيه التصرف وعدم مالال اهذ لحماية الخاص ضمانًا القانون في الخاصة األموال نظام



 8

 قواعد حكمهت  وإداريا النظام هذا كان إذا يأتي إال ال وهو ،بالتقادم تملكه أو عليه، كالحجز

 .1اإلداري القانون

 تملكها التي األموال تلك وهي الخاصة األموال فهو الدولة أموال من الثاني النوع أما

 موارد إلنماء استثمارها أو استغاللها بغرض عنها، المتفرعة اإلدارية األشخاص أو الدولة

 للفرد الخاصة لملكيةا تنظم التي للقواعد القانونية تخضع األموال وهذه وزيادتها، الدولة

 بنصوص المشرع يقررها التي الخاصة األحكام بعض باستثناء المدني القانون في

 .2صريحة

منتصف  منذ الفرنسي الفقه أخذ وقد العامة، األموال نظرية أصحاب الفرنسيون يعتبر

 يعرف أن قبل الخاصة وأموالها العامة الدولة أموال بين بالتمييز عشر التاسع القرن

 أموال  أي،التاج بأموال الدولة أموال  تختلطكانت التفرقة، إذ هذه الوضعي قانونال

 وشرع أموالهم اإلقطاعيين لحماية الحكام قبل من قانوني نظام لذلك نتيجة نشأ وقد ،الحاكم

 أن غير لتاج لذواتهم،ا أموال فأسندوا الورثة بين بتقسيمها وفاتهم بعد األموال هذه تجزئة

 جواز عدم قاعدة تقرير إلى أدت الحياة حيال حدوثها على واإلبقاء التاج أمالك سالمة

 .3فيها التصرف

                                                 
 ص ،1994 بيروت، الجامعية، الدار اللبناني، اإلداري القانون وأحكام العزيز شيحا، مبادئ عبد إبراهيم - 1

  .بعدها وما 396
  280 مرجع سابق، ص ،اللبناني اإلداري القانون وأحكام العزيز شيحا، مبادئ عبد إبراهيم - 2
  20 ص ،2002 اإلسكندرية، المعارف، منشأة العامة، األموال شيحا، العزيز عبد إبراهيم - 3
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 العام عن غيره من األموال المال لتمييز واضحا علميا معيارا الفرنسي المشرعلم يضع 

 عن العام المال يزيلتم معايير أورد فقد المصري المشرعأما ، 1للفقه ةهذه المهم وترك

 أن فيها متنازع حالة كل في للقاضي ترك ده قأن، كما 2الخاصة الدولة لمن أموا غيره

 اجتهاد من استزاده ذلك وفي منها يعتبر ال العامة وما األموال من يعتبر ما يحدد

 لألشخاص االعتبارية المملوكة األموال على العمومية صفة ، كما أنه قد أضاف3القاضي

 على العمومية صفة نه أضفىأ كما ،العام للنفع تخصيصها تم متى  -الدولة غير– العامة 

 وهو فقط، العقارات على يقصرها ولم للنفع العام مخصصا كان متى أيضا المنقول المال

  .المجال هذا في  الحديثالفرنسي الفقه تطور مع يتماشى ما

 ماالً رتعتب االختيارية أو منها اإلجبارية اإلدارية العامة المرافق جميع أموال فإن وعليه

العامة  المرافق أموال وكذلك المحليين، ألشخاصل تتبع أو لدولةل تتبع أكانت سواء عاما

القانون  أشخاص ألحد مملوكة تكون أن شريطة عامة أمواالً تعتبر التجارية أو الصناعية

 4.العام

                                                 
  . سوف نأتي على ذلك بالتفصيل الحقاً-1
 بأنـه  منـه  (87) العام في المـادة  المال م1972لسنة  (35) رقم المصري المدني القانون عرف  حيث-2

 مخصصة تكون والتي العامة األشخاص االعتبارية أو للدولة التي والمنقوالت العقارات عامة أمواالً تعتبر"

 مـن  (88) المادة  وتنص."المختص الوزير من قرار مرسوم أو أو قانون بمقتضى أو بالفعل عامة لمنفعة

 لتخـصيص ا وينتهي العامة، للمنفعة بانتهاء تخصيصها صفتها العامة األموال تفقد "أنه على القانون ذات

 أجلـه  مـن  الذي الغرض بانتهاء أو بالفعل أو الوزير المختص من بقرار أو بمرسوم أو القانون بمقتضى

  .العامة للمنفعة األموال تلك خضعت
  21ص وامتيازاتها، مرجع سابق، العامة اإلدارة أموال اإلداري، القانون سليمان الطماوي، مبادئ -3
  21العامة، مرجع سابق، ص لاألموا العزيز شيحا، عبد إبراهيم -4
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 اإلدارة، لمواألبالنسبة  الخاصة واألمالك العادية األمالك بين لتفرقةبا اللبناني المشرعقام 

  1.الخصوص قرارات بهذا عدة اللبناني المشرع أصدر وقد

 بالنظرية أخذ قد المدني األردني القانون فإن األردن، في العام المال بالنسبة لتعريف أما

 التفرقة أساس على تقوم والتي والمصري الفرنسي والقضاء الفقه التي ابتدعها التقليدية

 معيارا تبنى قد األردني المشرع  أنكما، 2للدولة المملوك العام الخاص والمال المال بين

 يمكن لما األمثلة ضرب عن بتعدإ أنه إلى العامة، إضافة للمنفعة التخصيص معيار يسمى

 المصري القانون بشأن قيلت التي تلك المزايا له يحقق الذي األمر عاما، ماالً اعتباره

 بشأن الموضوع قاضي بها التي يتمتع الكبير التقدير بحرية منها يتعلق ما وخاصة

 من العام للنفع ضوء تخصيصه على كذلك ليس أنه أم عاما المال كان إذا ما تحديدها

 سبيل على كان التعداد متى منه فائدة ال عاما ماالً يعتبر ما تعداد أن إلى إضافة عدمه،

 فيه يتوافر نأ العمومية الصفة المال الكتساب يتعين وهكذا الحصر، وليس المثال

  :أساسيان عنصران

   .الداخلي العام القانون أشخاص ألحد مملوكًا يكون أن )1

                                                 
 " منه على أنه  األولى المادة نصت حيث م،10/06/1925 بتاريخ  الصادر) 144(القرار رقم  منها -1

الستعمال  طبيعتها بسبب المعدة األشياء جميع العلويين ودولة الكبير لبنان دولة في األمالك العامة تشمل
 وقد عـددت  ،"الزمن بمرور ملكيتها تكتسب وال اعال تب وهي حكومية، مصلحة الستعمال أو الجمهور
 األمـوال  العزيـز شـيحا،   عبد إبراهيم، أمواال عامة اعتبرت التي األمالك القرار ذات من الثانية المادة

  362العامة، مرجع سابق، ص 
 أمواالً تعتبر -1 "-:على أنه  1976لسنة 43 رقم  األردني المدني  القانونمن) 60/1(المادة   نصت-2

 لمنفعة مخصصة تكون العامة والتي الحكمية لألشخاص أو للدولة التي والمنقوالت العقارات جميع عامة
 األموال، هذه في التصرف األحوال جميع في يجوز وال  2-النظام،  أو القانون بمقتضى أو بالفعل عامة
  ".بمرور الزمن تملكها عليها، أو الحجز أو
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 لمنفعة مخصصا  الداخليالعام القانون أشخاص ألحد المملوك المال هذا يكون أن )2

 . النظام أو القانون بمقتضى أو له، الجمهور باستعمال بالفعل أي عامة

األراضي  كانتم 1967العام قبل أنه عروفالم  فمن،الفلسطيني أما بالنسبة للمشرع

 تخضع غزة وفي قطاع ،األردنية لإلدارة تخضع أو تطبق الغربية الضفة في الفلسطينية

 بيد الغربية الضفة وقوع وبعد المصري، العسكري الحاكم عن الصادرة لألوامر العسكرية

 االحتالل قبل اريةس كانت التي بالقوانين العملم استمر 1967عام  االحتالل اإلسرائيلي

 بأوامر تعدل القوانين وأصبحت التاريخ، هذا بعد الصادرة األردنية القوانين وتوقف تطبيق

 منظمة دخول حتى  بذلكالعمل واستمر، 1ومصلحة المحتل تتفق عسكرية إسرائيلية

 السلطة إنشاء تم حيث م1994 عام في الفلسطينية إلى األراضي الفلسطينية التحرير

 السارية القوانين بموجب العمل استمرار الوطنية السلطة قررت وقد لفلسطينية،ا الوطنية

 .2م1967 قبل العام

 في عرفت، وقد  في فلسطين كقانون مدني الساري القانون العدلية األحكام مجلةتعتبر 

 قابلة وغير للعامة نفعها يعود التي األموال"  األموال العامة بأنها منها) 1235(المادة 

المواد التي  من وهناك العديد ،"حدأل اًملك ليس األرض الجاري تحت الماءف لك،للتم

 .ي على ذكرها الحقاًت في المجلة سنأالعام بالمال المتعلقة األمور عالجت

                                                 
ــسكرية ا -1 ــر الع ــك األوام ــال ذل ــام مث ــرائيلية ذوات األرق ، )811/1979(، )847/198: ( إلس
)1464/1999(  
الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر  السلطة رئيس عن الصادر 1994 لسنة) 1(رقم  القرار بموجب وذلك -2

 إعداد ،2مجلد ، 1994.1998 عام مجموعة التشريعات الفلسطينية من ،20/5/1994في  المؤرخ عرفات

  ).حيث لم تكن الجريدة الرسمية تصدر في ذلك الوقت (230تشريع، وزارة العدل، ص وال الفتوى ديوان
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حيث جـاء  األموال  غسيل مكافحةالمشرع الفلسطيني تعريف للمال في قانون أورد كذلك 

 غيـر  أم معنوية، منقولـة  أم مادية كانت واء، سنوع كل من األصول أن األموال هي"فيه 

 الدالة الرقمية أو اإللكترونية فيها بما كان شكلها، أياً المستندات القانونية أو والوثائق منقولة،

األجنبيـة   والعمـالت  المتداولـة  أو العمـالت  فيها، حصة أو هذه األصول ملكية حق على

 واألسهم النقدية المصرفية والحواالت اتوالشيك السياحية المصرفية والشيكات ئتماناتواإل

 وحـصص  فائدة وأية المستندية عتماداتواإل والحواالت المالية والسندات المالية واألوراق

، وهـذا  1"األصـول  هـذه  عـن  ناتجة أو من مستحقة قيمة أو آخر دخل أي أو األرباح في

ل األموال بـشكل    التعريف بالطبع ال يحدد األموال العامة على وجه التخصيص فهو تناو          

 .عام

 األموال النقدية والعينية     هي األموال العامة أن   ": آخر للمال العام وهو    وكذلك أورد تعريفاً  

المنقولة وغير المنقولة العائدة للوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية          

تي ترتبط بالخزينة    باألموال ال   العامة هذا التعريف األموال  حصر   قد و ،2"بالسلطة الوطنية 

  .العامة

 األردنية السارية المفعول في فلسطين في قـانون  في التشريعات العام المال تعريفورد 

القـانون   هذا من) 2(حيث جاء في المادة  م 1953لسنة) 6 (رقم األميرية األموال تحصيل

 والـذمم  والغرامات الضرائب والرسوم أنواع جميع" بأنها األميرية بشأن تعريف األموال

 بـأن  ذكـرت  قد القانون ذات من )3( المادة أن على ،"العامة للخزانة المتحققة والديون

                                                 
  األموال غسيل مكافحة م بشأن 2007 لسنة  ()رقم بقانون قرارالمن ) 2(المادة رقم  -1
  1998لسنة ) 7(من قانون الموازنة العامة رقم ) 1(المادة رقم  -2
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 على ويالحظ، عقد بموجب للخزانة أنها تستحق كما أو نظام قانون بموجب تتحقق األموال

 :التالية المالحظات القانون هذا

 .المنقولة غير األموال إلى يتطرق أن دون المنقولة األموال بالذكر يخص أنه  1-

 العامة الخزينة بها يقصد التي المالية للخزانة تتحقق التي األموال على يطبق أنه  2-

  .للدولة

األموال  وبين نظام أو قانون بموجب المالية للخزانة تتحقق التي األموال بين يساوي  3-

   1.وخالفه عقد بموجب المتحققة

منه بأن األموال ) 2(في المادة م 1966نة لس) 20(رقم  الدولة أموال صيانة قانونأورد 

 خاضع مالي صندوق أو عامة إلدارة أو تعود للدولة منقولة أموال أية " ي هالعامة

 ."المالية القيمة والتحاويل ذات والسندات النقود ذلك في بما إلشرافها

 لمنقولةا األموال على تقتصر القانون لهذا وفقًا الدولة أموال من خالل هذا النص أننجد 

، األميرية األموال تحصيل قانون شأن ذلك في شأنه غير المنقولة األموال تشمل أن دون

 األموال ليشمل يمتد وإنما فقط المالية للخزانة العائدة األموال على يقتصر أنه الآما 

 األوراق على فقط يقتصر ال، وآذلك فإنه األخرى العامة لإلدارات المنقولة المملوكة

 األموال كافة يشمل األميرية وإنما األموال تحصيل قانون في الحال هو ماك النقدية

                                                 
 الـدكتور  إشراف ، ماجستير رسالة ، العام للمال القانونية المحسن الفريحات، الحماية عبد أحمد  محمد- 1

  40 ص ، 1996أيار األردنية، الجامعة العليا، الدراسات ، كلية خطار علي
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 العائدة المنقولة األموال فإن للتعريف المذكور ووفقًا، عامة إلدارة أو للدولة العائدة المنقولة

 1.القانون هذا بأحكام مشمولة تعتبر ال للبلديات

 رقم بالقانون المعدلة العامة لاألموا حماية بقانون سمي ً قانون المشرع المصري أوجد

 أموال على تقع التي االعتداءات من مختلفة أنواع تجريم والذي تضمنم  1975لسنة )63(

  .2األموال العامة قبيل من اعتبرها

وتأسيساً على ما سبق فإننا نجد أن تعريف المال ورد بشكل واضح في مختلف 

السارية لمال العام في التشريعات التشريعات، ولكن الغموض والتداخل اعترى تعريف ا

، وكان هناك خلط بينه وبين المال الخاص سواء المملوك للدولة أو لألفراد، في فلسطين

ويعود ذلك بشكل كبير إلى عدم وجود قانون مستقل يتعلق بالمال العام على وجه 

 .الخصوص سواء تعلق باستعماله أو حمايته

 

 

 

                                                 
  40العام، مرجع سابق، ص  للمال القانونية المحسن الفريحات، الحماية عبد أحمد محمد -1
 يكـون  ما هذا القانون أحكام تطبيق في عامةال باألموال يقصد أنه القانون هذا من )2( المادة نصت -2

 :التالية الجهات إحدى وإشراف إلدارة خاضعا أو مملوكًا
 لهـا، ج  التابعة والمؤسسات العامة الهيئات- لها، ب التابعة والوحدات المحلي الحكم ووحدات الدولة- أ
ـ ، التحـادات وا  النقابات-، د)إلغائه قبل(له  التابعة والمؤسسات االشتراكي االتحاد-   المؤسـسات -هـ

 اعتبـار  علـى  القانون ينص جهة أية- التعاونية، ز الجمعيات- العام، و النفع ذات الخاصة والجمعيات
 العامـة  اإلدارة أمـوال  اإلداري، القـانون  سليمان الطمـاوي ، مبـادئ   .د، العامة األموال من أموالها

  19وامتيازاتها، مرجع سابق، ص
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  .ألموال العامة لالطبيعة القانونية: المطلب الثاني

 على والرقابة اإلشراف في اإلدارية السلطة حق القانونية على األنظمة من المتفق عليه في

 وضـمان  عليهـا  للمحافظـة  إجراءات من ما يلزم بشأنها تتخذ أن فلها العامة، األموال

 .خصصت لها التي العامة بالخدمات القيام في استمرارها

الفرع (لمال العام ل الدولة طبيعة استعمال حول اً قانونيجدالًخصوصية المال العام تثير 

، ومن ثم بيان المعيار الذي بموجبه يمكن تصنيف هذا المال إن كان عاماً أم ال )األول

  ).الفرع الثاني(وذلك يقتضي بيان خصائصه 

  .لمال العامل الدولة استعمالطبيعة : الفرع األول

ون العام األخرى على المال العام، فذهب رأي         حق الدولة وأشخاص القان    ثار خالف بشأن  

 حـق  فقط مله وأن ، العامة على هذا المالاألشخاص من غيرها وأ لدولةإلى إنكار حق ا

 بـأن  اإلقرار إلى حديثًا تجهإ رأيا هناك أن نجد بينما ،ملكيته عليه دون والسيطرة الرقابة

 الملكيـة  عن ختالفاإل بعض يختلف إدارية ملكية حق هو ال العاممال على الحكومة حق

 العامـة،  للمنفعة العام لماال بتخصيص صغيرة ملكية إلى أنها ذهب رأي وهناك ،المدنية

  .الدولة الفرنسي مجلس به أخذ ما وهو

 هـذا  أنه بغير يرى الرأي هذا أن إال العامة لألموال الدولة بملكية المصري الفقهاعترف 

رفـع   فـي  وحقها األموال هذه ثمار على ستيالءاال في الحكومة حق تبرير يتعذر الوضع

  1.االستحقاق دعوى

                                                 
  684 ص ، 1965اإلسكندرية،  ،مطبعة الشاعر الديمقراطي، العربي اإلداري قانونفؤاد مهنا، ال محمد - 1
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 األموال الخاصـة،  ملكية حق عن الجوهر حيث من العامة األموال ملكية حق ال يختلف

 استبداد المالك هي الملكية تعد لم إذ تماما تغير التقليدي الملكية مفهوم أن نجد ناحية فمن

 مالئم من يراه لما يخضعها أن للمشرع يمكن اعيةاجتم وظيفة إلى غيرت وإنما يملكه بما

القيود  هذه تحول أن دون االجتماعية العدالة ومبادئ العامة المصلحة تحقيق تستهدف قيود

 في يكون أن المقبول من فليس هنا ومن ملكية، حق أموالهم على األفراد حق اعتبار عن

 حـق  إنكار العامة للمنفعة يصهوتخص العام المال حماية المشرع فرضها التي شأن القيود

  1.العام المال في ملكية الدولة

 األشخاص ملكية إنكار العام إلى لمال لالدولة استعمال بالنسبة لطبيعة  فقهيةذهبت آراء

 هذه اعتبار حول اختلفوا وإن  المالاهذ بملكية آخرون اعترف بينما العام للمال اإلدارية

 ،خاصةال الملكية عن ببعض االختالفات تختلف إدارية ملكية أو خاصة مدنية ملكية الملكية

  :وهي الخصوص بهذا متباينة اتجاهات وهنالك

  :العام المال على الملكية لحق المنكر االتجاه 1-

 الدولة حق إنكار إلى متجها خالل القرن التاسع عشر ميالدي الفرنسي الفقه معظم كان

وتبعه في هذا الرأي فقهاء ) برودون(لفقيه  وقد نادى بهذا الرأي االعامة، األموال على

  :موجز كما يلي بشكل نوردها الحجج بعض إلى ذلك في استند  حيث، 2آخرين

                                                 
  225 ص ،1993اإلسكندرية، الحقوق،جامعة كلية اإلداري، القانون جمال الدين، أصول سامي - 1

2 -  V.proudhon, op. cit, T.I.ch.XV,No 202  كذلك H. Berthelemy, Traite de 
droit adm. 1933, p. 476 
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 وهو خاص بنوع يتميز والذي المدني القانون في المعروف بشكله الملكية حق إن 1- 

 المال في له مقابل ال والذي شخصه على له االنتفاع وقصر به الشيء اختصاص مالك

  .لعاما

 التي وردت في المادة الفرنسية المدنية القانونية النصوص وفق الملكية حق إن 2- 

 حق :عناصر لثالثة جامع حق هو من القانون المدني الفرنسي) 538(والمادة ) 544(

 حق من للدولة فيما منعدمة العناصر هذه نأو التصرف، وحق االستغالل وحق االستعمال

 قابلة غير وهي ثمارا، تنتج ال األموال وهذه استغاللها، حق للدولة وليس للكافة مقرر

  .1للتصرف

 بالشخصية يعترفوا لم جيزالفقيه و ديجي الفقيه مثل الفرنسيين الفقهاء فإن كذلك 3- 

 ،العام لمالل تهاملكي على المترتبة بالحقوق يعترفوا لم المعنوية للهيئات المحلية، وبالتالي

  2.، في ذلك الحينعامة بصفة القضائية إليه المحاكم تتجهت  كانالذي الرأي هو وهذا

أن األموال العامة هي األموال  يرىو الفقه المصري سابقاً هذا الرأي أيضاًإعتنق 

المخصصة للمنافع العامة، وهي في يد الحكومة بصفتها حارسة عليها ال بصفتها مالكة لها 

    3.ن الملكية لألمةأل

  العام المال على الملكية لحق المؤيد  االتجاه-2

                                                 
1 - H. Berthelemy, op.cit, p. 476, 477 

بأن الدولة ال يكون لها علـى األمـوال         ) م21/4/1866(الفرنسية بتاريخ   ) كان(حيث قضت محكمة     -2
 سـليمان الطمـاوي، مبـادئ القـانون         ،"العامة حق ملكية، وإنما مجرد حق في حمايتها والرقابة عليها         

 Coan, 21 aout, 1866, d.1867.II.220، كذلك 567اإلداري، مرجع سابق، ص

  3 ص ،1933 القاهرة، ،1 محمد كامل مرسي، الملكية والحقوق العينية،  ج-  3
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 الحديث الموقف السلبي للدولة وغيرها والمصري الفرنسي والقضاء الفقه  كل منرفض

 حقيقية ال ملكية حق هو الدولة حق نأإعتبار ب ،من أشخاص القانون العام تجاه المال العام

هذا  يف الفضل ويرجع الخاصة، أموالها من الدولة تملكه الذي الحق عن بطبيعتها تختلف

فقهاء قانونيين  إلى باإلضافة هو استند حيث" هوريو"العميد الفرنسي إلى فرنسا في تجاهاإل

 تفويض إلى أدت الحجج من عدد إلى )كوتل(والفقيه ) ريجارد( مثل الفقيه الفرنسي آخرين

  :1هي الحجج وهذه المعارض الرأي

 حق" بأنه الملكية حقرأي  أنصار هذا العرف حيث: الملكية لحق جتماعيةاإل الوظيفة  -1

 في مقبوالً كان وإن مطلقة، بطريقة فيه والتصرف المملوك يءاالنتفاع بالش في المالك

 التي  ذات العالقةالتشريعات التطور الحديث على إزاء اآلن مقبوالً يعد لم ولكن ،السابق

صار ويرى بعض أن ،جتماعيةإوظيفة  الملكية حق وجعلت بالحق ستبداداإل فكرة هذبت

تجاه النافي لمملوكية أنه حتى مع التسليم بما قال به أنصار اإل) فالين(هذا الرأي مثل الفقيه 

الدولة للمال العام فإن ذلك ال يعني أن يكون حق الملكية بالضرورة حقاً فردياً، بل أن هذا 

الحق يمكن ممارسته جماعياً عن طريق جماعة معينة، وهو ما ينطبق على المال العام 

   2 .اعتباره مملوكاً لعامة الشعب التي تحتكر الدولة تمثيلهمب

 وتصرف واستغالل استعمال من الثالثة عناصره اجتماع الملكية حق لقيام يشترط ال -2

 موجود االستعمال فحق ،الحقوق لهذه الزمة جماعة ليست الملكية أن إذ ،بالنسبة للمالك

                                                 
1 - Lucien Sfez, Essai sur la contribution du Doyen Hauriou These Paris. 1964. p. 

157 

  421 إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون اإلداري اللبناني، مرجع سابق، ص - 2
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 تقوم حيث العام، للمرفق المخصصة عامةال األموال بشأن خاصة ذلك بصفة ويتضح وقائم

  .األموال هذه ومباشرة استعمال بنفسها اإلدارة

 األموال هذه باستغالل قيامها من الدولة يمنع ما ليس فإنه االستغالل لحق بالنسبة -3

أن  كما ،ملكيته عليه يضيع ال االنتفاع حق من المالك حرمان نكما أ ستفادة منها،واإل

 ذلك ومع فيه التصرف في حقه يقيد قد أو للغير ملكه استعمال حق عن يتنازل أن للمالك

   1.فيها للشك مجال ال ثابتة تبقى الملكية

 ال أنه البيان عن وغني مباح، مال هو له مالك ال الذي المال أن بها المسلم القاعدة إن -4

  .مباح هو العام المال بأن يمكن القول

 من نتائجالعام  المال ملكية في األخرى العامة واألشخاص الدولة حق ىعل يترتب -5

  :أهمها

 في يدخل كما مثمراً كان إذا العام المال يجنيها التي الثمار اإلداري الشخص يملك  .أ 

 .العام للنفع تخصيصه ألغى إذا بيعه بعد المال العام ذمته

 .العام المال لحماية يد وضع ودعاوي استحقاق دعوى يرفع أن اإلداري للشخص  .ب 

عن  بالتعويض الملتزم وهو العام اإلداري الشخص عاتق على العام المال صيانةتقع   .ج 

  2.اإلهمال جراء األضرار

، وقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي هذا االتجاه 1تجاههذا اإلتبنى القضاء الفرنسي  حيث أن

  2.في العديد من أحكامه

                                                 
  264 محمد فؤاد مهنا، القانون اإلداري العربي الديمقراطي، مرجع سابق، ص- 1
  571 سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص- 2
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يكون مجرد إشراف كبر من أن أأن حق الدولة على المال العام الفقه المصري يرى 

   3. المصري على تبني هذا االتجاهوالقضاءورقابة، وقد استقر الفقه 

أما بالنسبة لموقفنا إزاء هذين االتجاهين فإننا نرى أن حق الدولة يكون بالملكية الحقيقية 

ن هذا الرأي ما استقرت على عليه  وذلك أل،على المال العامة وليس مجرد إشراف ورقابة

  .ات واألحكام القضائية الحديثة لما استند إليه من أدلة وحججغلب التشريعأ

  :منهايترتب عن حق الملكية بعض النتائج و

 منهـا   العام حق تملك الثمار والمحصول الطبيعي والمـدني         القانون أن يكون لشخص    . أ 

 .التي تنتجها هذه األموال

 .يلتزم الشخص العام بصيانة المال العام والحفاظ عليه  . ب 

 العام حق حماية هذا المال عن طريق رفع دعوى االستحقاق أو            لقانون ا يكون لشخص   . ج 

 .وضع اليد وأدعوى الحيازة  وأاالسترداد 

 .ثبوت حق المطالبة بالتعويض ممن اعتدى على المال العام ومن أصابه بضرر  .د 

                                                                                                                                     
1 - Cass 12 Dec. 1832. S. 1833. I. p.5 
2 - C.E. 16 juilllet. 1909 .D. 1911.III.73. Concl. Teissier  
 القانون المصري مثل الدكتور سليمان الطماوي والدكتور محمد فؤاد مهنا،           تبنى هذا الرأي كبار فقهاء     -3

 إبراهيم عبد العزيز شيحا،     ،  والدكتور طعيمة الجرف والدكتور توفيق شحاتة والدكتور مصطفى أبو زيد         
 المحكمة فقد تبنى هذا االتجاه أيضاً فقضت المصري القضاء أما، 297عامة، مرجع سابق، ص األموال ال

 ومن العامة لألموال المالكة هي الدولة أن على الفقه اإلداري استقر" بأنهم 1962في عام  العليا اريةاإلد
 لها المخصص العامة المنفعة وجهة بمراعاة فيه والتصرف المال واستثماره استعمال حق الملكية حقوق

 ق، المجموعـة،    6، س 1965، طعن   )31/3/1962(قرار المحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ       المال،  
إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون اإلداري اللبناني، مرجـع سـابق،            . ، كذلك د  535 ص   7س  
  425ص
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 :العام المال معيار تمييز: الفرع الثاني

 معيار العام، ونظرية المال طبيعة معيار نظرية اتجاهين إلى ذلك حول النظريات انقسمت

  .التخصيص

  ) مدرسة التوجه الطبيعي(العام  المال طبيعة معيار نظرية -1

 هذا في )يمبيرثل( و)وككريد(الفرنسيون  الفقهاء همومن النظرية هذه اعتمد أصحاب

 ذاته المال طبيعة على الخاصة اإلدارة أموال من غيرها عن العامة األموال تجاه لتمييزاإل

 والموانئ، والطرق عام كاألنهار مال فهو بطبيعته، الخاصة للملكية غير قابل كان ذيال

 قانوني بنظام فرادهاإ يبرر األفراد أموال عن بطبيعتها تختلف أموال وجود فإن وبالتالي

  أن اعتراف اإلدارة للمال العام بصفة العمومية هو عمالً)ديكروك(فيرى الفقيه  ،1خاص

 توجيهها تم االنتقادات من كثيرا أن علىهذا التوجه، ) بيرثلمي(ه الفقيه تقريرياً، ويشارك

  :أهمهاومن  النظرية هذه إلى

 من األموال  هذا المعيار يحصر المال العام في نطاق ضيق، فهو يستثني كثيراًنأ  - أ 

العامة كالمكتبات العامة والمباني األثرية والسكك الحديدية التي تعتبر من األموال 

 .العامة

 إذ ، من جانب أخرالعامة األموال دائرة تضييق إلى النظرية يؤدي بهذه األخذكما أن   - ب 

 أمواالً هناك أن حين في الجمهور مباشرة، النتفاع المخصصة األموال على يقصرها

 باتفاق عامة ذلك أمواالً مع وتعد مباشرة، الجمهور النتفاع مخصصة غير عامة

                                                 
1 - Ducrocq: Cours de droit administratif, Tome 4, p. 95 

  Berthelemy: Traite elementaire de droit administratif, 13e ed. p.473  كذلك
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 لما نظرا بارتيادها للجمهور يسمح ال التي كريةالعس والحصون الِقالع مثل الجميع

  1.عسكرية أسرار من تحويه

  )مدرسة التوجه التخصصي(العام للمنفعة العامة  المال تخصيص معيار  نظرية-2

أن فكرة ) لومبادير(و) هوريو( و)جيز(و) ديجي( الفقهاء هموجد أصحاب هذه النظرية ومن

 ولكنهم اختلفوا في شأن ،ليم لتمييز المال العامالتخصيص للمنفعة العامة هي األساس الس

 كمن أن أساس هذه النظرية ي )ديجي (يرى الفقيهف ،المقصود بالتخصيص للمنفعة العامة

، ويؤخذ على هذه النظرية أنها 2 العامللمرفق مباشرة بطريقة  المال العامتخصيص في

 من العام للمرفق صيصهايتم تخ التي األموال جميع تعتبر حيث تساعاإل شاذة برتاعتُ

 البسيطة األشياء مع يتفق ال وهو األموال هذه تضخم إلى يؤدي الذي األمر العامة األموال

 القانوني للنظام المقررة الحماية نفس تستوجب ال التي واألقالم والمحابر المكاتب كأدوات

 بعد أمواالًنه ضيق ألنه يستأالعامة، وفي نفس الوقت يؤخذ على هذا المعيار  لألموال

  .عامة وفقاً لهذا المعيار مثل الطرق العامة والشواطئ العامة

، متى كان مخصصاً لمرفق عام رئيسي )جيز(الفقيه حسب رأيه يعتبر المال ماالً عاماً 

  3.وأن يؤدي هذا المال دوراً رئيسياً في إدارة هذا المرفق العام

فق العام رئيسياً أم ال، وكذلك لم تبين ها لم تحدد متى يكون المرأنعلى هذه النظرية يؤخذ 

  1.متى يكون للمال العام في إدارة المرفق دور رئيسي أم دور ثانوي

                                                 
  27لطماوي، مبادئ القانون اإلداري، مرجع سابق، ص سليمان ا- 1
2 - Duguit, Traite de droit constitutionnel, 3o ed. T. 3. p. 350 
  274، ص2002 عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري الفلسطيني، المطبعة العربية الحديثة، القدس، -3
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قامت لجنة تنقيح القانون المدني الفرنسي بوضع أما بالنسبة للمعيار السائد في فرنسا فقد 

انون ال في حالة عدم وجود نص مخالف ألحكام هذا الق" تعريف للمال العام وحددته بأنه 

تعتبر أموال الجماعات العامة والمؤسسات العامة من األموال العامة إال إذا كانت هذه 

األموال موضوعة تحت تصرف الكافة لالستعمال المباشر أو إذا كانت مخصصة لمرفق 

عام، ويشترط في هذه الحالة األخيرة أن تكون هذه األموال بحكم طبيعتها أو بحكم 

 قد قصرت كلية أو بصفة أساسية على األغراض الخاصة بهذه إعدادها إعداداً خاصاً

  .2"المرافق

 : هذا التعريفعلىالحظ يو

 أو للجمهور مخصصا كان سواء العامة للمنفعة التخصص معيار تبنت قد اللجنة أن -1

 .الخاصة المرافق أغراض على بصفة أساسية

 قد إعدادها قتضىبم أو طبيعتها بحكم األموال هذه تكون أن اللجنة هذه اشترطت -2

 .بالمرفق الخاصة األغراض اقتصرت على

 بموجبها فكرة تبنت والتيم  1950العام في المعيار هذا الفرنسية النقض محكمة اعتمدت

 مـن  اعتباره يمكن لكي العام للمرفق األساسية الوظيفة ليؤدي  للمال العامالخاص اإلعداد

  .3 العامأموال المرفق

                                                                                                                                     
، 1993، مكتبة دار الثقافة، عمـان،       2ردن، ط  خالد سماره الزعبي، القانون اإلداري وتطبيقاته في األ        -1

  270ص
2- Travaux 1946- 1947, p. 100 
 .Cass، كذلك 248 محمود عاطف ألبنا، مبادئ القانون اإلداري، مكتبة القاهرة، بدون سنة نشر، ص-3

Civ. (Section civile) 7 Nov. 1950. S. 1952. I,p. 173 note Gilbert Tixier.  
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  .العام الالم خصائص: الفرع الثالث

 نطاق الفقه في العامة اإلدارية األشخاصأموال و الدولة أموال بين التمييز فكرة ظهرت

 )الخاص الدومين( خاصة أموال قسمين إلى تقسم األموال نأ حيث ،الفرنسي والقضاء

 أن مع باألفراد، الخاصة األموال له تخضع الذي القانوني النظام لنفس تخضع وهذه

 .1الخاصة إلى أموالها العامة الدولة ألموال القانونية الحماية وجهأ بعض مد قد المشرع

تخضع فهي  العام، للنفع المخصصة تلك فهي العامة األموال أي العام، للدومين بالنسبة أما

، ويرجع الفضل في التمييز بين اوحمايته باستعمالها يتعلق فيما يتميز قانوني لنظام

، حيث اعتبر أن هناك خصائص )برودون(ه الفرنسي الدومين العام والخاص إلى الفقي

للدومين العام وهو ما خصص للمنفعة العامة وال يعتبر مملوكاً ألحد وال يجوز التصرف 

  .فيه وال الحجز عليه وال تملكه بالتقادم

 لبعض رأي الخاصة، فهناك واألموال العام المال بين للتفرقة قاعدة  على فقهياًجدالًحدث 

 بطبيعتها تكون ال أشياء توجد أنه يقرر) بيرثلمي(والفقيه ) ديكروك( الفقيه الفقهاء مثل

 في ألنه منتقد، الرأي هذا ولكن ،والموانئ واألنهار الطرق مثل الخاص قابلة للتملك

 وشوارع طرق وتوجد لألفراد، مملوكةوتكون  للمياه مجار وجود الواسعة يمكن األمالك

 )جيز(و) ديجي( يتزعمه الفقهاء آخر ورأي لألفراد، لكم ذلك فهي ومع للجمهور، مفتوحة
                                                                                                                                     

 Attendu qui appartennant seuls au domaine public les biens qui "حيث كان نص القرار
sont lobjet soit dune affectation actuelle a lusage public, soit dun amenagement 

pour lexploitation dun seryice public".   
ة ماجستير، جامعة النجاح، أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة، حماية المال العام ودين الضريبة، رسالكذلك 

  .29، ص 2006فلسطين، 

  
  30 مرجع سابق، ص  أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة، حماية المال العام ودين الضريبة،-1
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 يكون قد التخصيص وهذا عامة، لمنفعة المال تخصيص في هو التفرقة فيصل نرى أي

 هو كما العامة السلطات رغبة  علىبناء يكون أو ،لألنهار بالنسبة الحال هو كما طبيعيا

 بسيطة وذات قيمة يخضع أمواالًنه أ، ولكن يؤخذ على هذا المعيار للطرق بالنسبة الحال

 كاألقالم واألوراق للقواعد القانونية المقررة لحماية المال العام، كما أن هذا متدنية جداً

 غاية في األهمية ولكنها غير مخصصة للنفع العام فهو يخرجها من المعيار يستثني أمواالً

  .دائرة المال العام

 تخصيصه بمجرد ال عاما ماالً يعتبر المال أن إلى يذهب رأي آخر )هوريو(  الفقيهىتبن

 الرأي عن الرأي هذا ويختلف مباشرة، الجمهور الستعمال بل بتخصيصه  ،عامة لمنفعة

 يختلف كما للتملك، قابل غير بطبيعته يكون ما على العامة يقصر األموال ال أنه في األول

، وهذا العامة لمنفعةل المخصصة األشخاص كل فيها يدخل ال أنه في الثاني الرأي عن

  1.الرأي لم يسلم من سهام النقد الموجهة للمعايير السابقة

غير محقة، فما هو  لمرفق العام االنتقادات الموجهة لمعيار التخصيص لأنبدورنا  نرى

المانع من امتداد الحماية القانونية ألصغر الموجودات في المرفق العام وشملها بقواعد 

ه األشياء البسيطة مثل األقالم واألوراق تساهم في دور أساسي في حماية المال العام، فهذ

  .ا أوراق أو أقالم مثالًهبمؤسسة عامة ال يوجد ب إدارة ذلك المرفق، فكيف الحال

التشريعات في اغلب الدول ومنها فلسطين  عليه تبعاً لذلك وبناء على ما استقرتو

 :2على النحو اآلتي العام مالال صفات أو خصائص أهم نا نلخصفإن واألردن ومصر، 

                                                 
  302 خالد خليل الظاهر، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص-1
  .680 محمد عبد الحميد أبو زيد، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص-  2
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 المعنوية األشخاص ألحد أو للدولة المملوك المال على تطلق العام المال صفة نإ .1

 .عامة لمنفعة مخصصة أو كانت العامة

 صفةب العام المال يطبع ما وهو الدولة، قبل من محمية تكون العامة األموال نإ .2

   1.العمومية

 هذا ويقرر ،العام للنفع تخصيصه هو عامةال بالصفة العام المال يطبع ما إن. 3

 كذلك فإن ،التخصيص هذا القانون يقرر أن وإما ،تعامالً الواقع إما بالفعل التخصيص

بالفعل،  التخصيص بانقضاء تزول القانون بمقتضى أو بالفعل المكتسبة العمومية صفة

   .القانون بحكم وإما

 : هي عن غير ها من األموالالعامة األموال يزيتم معايير أن ذلك من ونخلص 

 .العام القانون أشخاص ألحد أو للدولة عائدا العام المال يكون أن -1

 .قانون بمقتضى وأ بالفعل العامة للمنفعة مخصصا يكون أن -2

 كاتحاد العام النفع ذات المؤسسات أموال أن األردنية العليا العدل محكمة قررت

  2.الخاص لقانونا وقواعد ألحكام تخضع أموال هي المزارعين

 حق الدولة على المال العام هو حق ملكية وليس مجرد حق إشراف  فإنوخالصة لما سبق

ن المال العام يتميز عن غيره من األموال وفق معايير محددة، وتبعاً ألهميته أورقابة، و

ودوره في نشاط اإلدارة فإن المال العام يتمتع بخصائص وميزات تجعله يسمو من حيث 

                                                 
  2001 سبتمبر 38 عدد الفلسطينية الوقائع في المنشور 2001 لسنة 4 رقم الفلسطيني ناتالبي قانون - 1
خالد خليـل  ، " 56"م في الصفحة  1985لسنة نقابة المحامين مجلة في المنشور) 15/12(رقم  القرار -2

  300الظاهر، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص
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، كما أننا نقترح أن يتم الدمج بين معيار وطرق استعماله عن غيره من األموالحمايته 

التخصيص للمرفق العام ومعيار التخصيص للمنفعة العامة لتحديد معيار واضح للمال 

  .العام

  ة العمومية اكتساب المال العام لصف:الثانيالمبحث 

له وفق ما حدده القانون، فإن ذلك       ية المقررة له، ويتم استعما    احتى يتمتع المال العام بالحم    

 قد يكون المال العام مملوكاً للدولة       أن يكون هذا المال قد اتصف بالعمومية، و        يتطلب ابتداء

 وهنا يجب إتباع طرق قانونية وفعلية إلكسابه صـفة          في منشئه ولكنه ال يكون ماالً عاماً      

  هـذا المـال    كذلك قد يكون  ، و المال العام من خالل تشريع أو إجراء مادي من قبل الدولة          

 ولكن  ، من خالل تخصيصه للمنفعة العامة      العمومية يكتسب صفة هنا  ماالَ ملوكاً لألفراد و   

ذلك يتطلب امتالكه مسبقاً من قبل الدولة أو احد أشخاص القانون العام وفـق إجـراءات                

 ، كما أن صفة العمومية قد تزول عن المال العام ويـصبح مـاالً             )المطلب األول  (محددة

 خاصاً حيـث أن بعـض       فته العامة ويصبح ماالً   قانون يغير ص   وذلك إما بصدور     خاصاً

كما هو الحال فـي األمـالك       األموال العامة ال تزول عنها هذه الصفة إال بصدور تشريع           

جل المصلحة  أ المال العام من      الواقع الذي يثبت منه عدم استعمال       حيث وإما من ،  الحربية

عنه صفة العمومية وذلك كجفاف قناة مياه فيصبح مجراها مكان ال           العامة وبالتالي تزول    

يتمتع بصفات المال العام، وقد تزول صفة العمومية من خالل عدم االسـتعمال القطعـي               

، لذلك فإنه من األهمية بمكان بيان كيفية اكتساب المـال           )المطلب الثاني (لذلك المال العام    

 .ة زوال هذه الصفة عنهالعام لصفة العمومية ومن ثم بيان كيفي
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  .اكتساب المال للصفة العامة عن طريق تخصيصه للمنفعة العامة: األولالمطلب 

من المسلم به والمفترض أن يكون أساساً ألي نشاط من أنشطة الدولـة أو غيرهـا مـن                  

أشخاص القانون العام عند استعمالها للمال العام هو تحقيق المنفعـة العامـة، لـذا فـإن                 

  . المال للمنفعة العامة يكسبه صفة المال العامتخصيص هذا

للمنفعـة   تخصيـصه  قبل مملوكًا الخاص المال يكون أن أولهما حالتين بين التفريق يجب

 تخصيصه قبل المال وقد يكون ،)الفرع األول(المعنوية  األشخاص ألحد أو العامة للدولة

  ).الفرع الثاني(الخاصة  المعنوية األشخاص ألحد أو لألفراد العامة مملوك المنفعة

  :عام لشخص المملوك المال تخصيص: الفرع األول

 عامة مخصصة للمنفعـة العامـة ويـتم          فقد تكون أمواالً   ،كة للدولة وتتنوع األموال الممل  

 خاصة، وترغب الدولة في     جل هذا الغرض، وقد تكون هذه األموال أمواالً       أاستعمالها من   

 عامة، وقد تكتسب هذه األموال صفة        لتصبح أمواالً  تخصيص هذه األموال للمنفعة العامة    

العمومية من خالل طبيعتها الجغرافية كشواطئ البحار ومجاري األنهار وتسمى األمـوال            

 أي أن صفة العمومية تكمن في تخصيصه الذي يتم عن طريق الظـواهر        ،العامة الطبيعية 

موال العامـة تكـون صـفة        وهذا يفرقها عن األموال العامة بطبيعتها وهي األ        ،الطبيعية

يـسمها  طبيعة المال ذاته، وقد تكتسب صفة العمومية من خالل قرار إداري             العمومية في 

 لهذا الغرض مثل المباني الحكومية، والقرار اإلداري هنا يكون قراراً كاشـفاً             بهذه الصفة 

 خـالل   تخصيص األموال للمنفعة العامة إما بطريق فعلي أو من        يتم  ، و وليس قراراً منشئا  

 .نص قانوني
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  :الواقعي أو الفعلي التخصيص  -  أ

أن تخصيص األموال المملوكة لإلدارة للمنفعة العامة       ) ديكروك(و) برودون( الفقهاء   اعتبر

يعتمد في حقيقته على مصدر عرفي وهو اعتيـاد األفـراد واسـتمرارهم دون انقطـاع                

نه أصيص يتسم بالبساطة، و   نتفاع بهذه األموال، وحجتهم في ذلك أن هذا النوع من التخ          باإل

  1.يتالءم مع الحاجة الفعلية للمنفعة العامة

 وذلك الكافة النتفاع وإعداده لها المملوك المال بتهيئة اإلدارة قيام التخصيص الفعلي هوو

 تحقيق في الواضحة نيتها اإلدارة ظهرتُ أن نتفاع، ويشترطاإل ذاك  لمقتضياتفعالً بوضعه

 إجراء في نيتها عن تعبر ال التي الواقعة التسامح أعمال معه ال تختلط بشكل الهدف هذا

 الـواقعي  أو الفعلي التخصيص تحقيق إثبات من الرغم التخصيص، وعلى من النوع هذا

 إثباتها يجوز مادية واقعة يصبح العامة للمنفعة أن التخصيص إال الصعوبات من قدرا يثير

 فيها يسيرون األفراد وترك عامة كطرق بعض األراضي الدولة تهيئة مثل الطرق، بكافة

   2.اليومية حياتهم في ويستخدمونها

  :القانوني أو الشكلي التخصيص -ب

لتخـصيص  ) مـاروجير (واألسـتاذ  ) دوفرجير(األستاذ    منهم يشترط أنصار هذه النظرية   

األموال العامة طريق شكلي وهو عمل قانوني، وحجتهم في ذلك أن النظام الشكلي يتـسم               

                                                 
1  - Gilbert Maroger: These precitee, p. 29 
  206ص ،1993 نشر، مكان بدون ،3ط ،2ج ، مصطفى فهمي أبو زيد، القانون اإلداري- 2
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ستثناء المرتبط بالمال العام يستدعي وجود نصوص قانونية صريحة         ح، كما أن اإل   بالوضو

  1.ستثنائيلهذا التطبيق اإل

نه قد أعطـى    بأمن القانون المدني المصري     ) 87(المشرع المصري من خالل المادة      بين  

  .اإلدارة سلطة تقديرية في اختيار أي من األسلوبين الواقعي أو الشكلي للتخصيص

ن السلطة المختصة فإ األردني المدني القانون من) 60(المادة  حسبرع األردني فأما المش

 لتحقيـق  المال بتخصيص الحق تملك التي تلك وهي التشريعية، السلطة هيبالتخصيص 

  .الغاية شريع تصدره لهذهتخالل  من وذلك العام النفع

موال مـن اجـل     في فلسطين هو األسلوب السائد في تخصيص األ       األسلوب الشكلي    يعتبر

 محاذيره التي له سلوباأل  هذاأن إال هحسنات من الرغم وعلىوبشكل عام ، المنفعة العامة

 تلبيـة  سـرعة  مقتـضيات  مع تتناسب ال ومعقدة طويلة إجراءات يتطلب أنه في تتمثل

  2.الحاجات العامة

  العام للنفع تخصيصه قبل لألفراد المملوك المال: الفرع الثاني

 إلى مالكها وهـذا هـو   الخاص القانون أشخاص ألحدفي المال المملوك تخصص المنفعة 

األصل، ولكن في أحوال معينة وتحقيقاً للمصلحة العامة فإنه يتعين على الدولة امتالك هذا              

نه يتعارض مـع الحفـاظ علـى        أالمال وتخصيصه للمنفعة العامة، وهذا يبدو في ظاهره         

 العامة فيتم هذا التخصيص مقابل تعويض عادل         عند المصلحة  حقوق األفراد، ولكن نزوالً   

                                                 
1 - Maroger: These precitee, p. 32 et suiv 
  210 مرجع سابق، ص، مصطفى فهمي أبو زيد، القانون اإلداري- 2
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 الخـاص  المال يكتسب أن يجب ولكن ،من خالل إحدى الطرق التي حددها القانون لذلك

  :وهما بمرحلتين المرور لها من بد ال التي العمومية صفة

 .المال لذلك األخرى العامة األشخاص أحد أو الدولة تملك 1- 

  .قانونيا أو فعليا التخصيص كان سواء عامةال للمنفعة المال ذلك تخصيص 2- 

القـانون الخـاص    في عليها المنصوص التملك أسباب بأحد يتم أن التملك هذا في األصل

 لمالل تملكها  فيالدولة أن إلى اإلشارة من ، وهنا البد1الخ... الهبات و قبول أمثل الشراء

  فإنه يكونالقانون ذلك حكامأل القانون الخاص في وارد هو مما وغيرها الحاالت هذه في

  2.بشأنها تثار المنازعات التي بنظر العادي القضاء يختص كما األفراد، شأن شأنها

يحـق  ي هذه الحالة فو الرضائي، الالزمة بالطريق األموال على الحصول يتعذر قدلكن و

 خـاص ال القـانون  في مألوفة غير استثنائية قانونية بوسائل أموالها على للحصول للدولة

 :هي وهذه الوسائل

 أنها إال ستمالكاإل تعريف في اآلراء الفقيهة اختلفت : أو اإلستيالء الدائمستمالكاإل: أوال

 للمنفعة الملكية نزعت بمقتضاه إداري عمل"بأنه  عرفه هناك منالنتيجة، ف نفس في تنصب

                                                 
  225، ص1993، أصول القانون اإلداري، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية،  سامي جمال الدين-1
 في الطعن على التي تنصب الدعوى" أنه على) 26/54(رقم  قراراها في العليا العدل محكمة قضت وقد -2

 إليها النظر يعود بل العليا العدل اختصاص محكمة في تدخل ال إدارية ناحية من ال تعاقدية ناحية من العقد

 71 إلى سـنة  52لعدل العليا، من سنة ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة ااحنا ند، "العادية المحاكم إلى
  92نقابة المحامين، ص
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 مـن  عقـار ال مالك حرمان يتم بمقتضاه إداري كل عمل" بأنه عرفههناك من و ،"1العامة

   .2عنه تعويضه بشرط العامة للمنفعة جبرا ملكه

ستمالك من خالل بيان شروطه، ونميل بدورنا        السابقة قد حددت اإل    اتونالحظ أن التعريف  

ستمالك هو امتيـاز أو مكنـة لـإلدارة      في أن اإل   اتإلى التعريف الذي يشمل هذه التعريف     

لتحقيق المنفعة العامة ومقابل تعـويض      تخولها حرمان المالك من ملكه العقاري جبراً عنه         

  .عادل

 صيانتها ويجب بها بل المساس يجوز وال لألفراد الخاصة الملكية الدستورية المبادئتكفل 

 إال بمقتضى الخاصة ممتلكاته من الفرد حرمان يجوز فال هذا وعلى حدود، في وحمايتها

وهـو   ،الخاصـة  ملكيةال حق تمس التي الطرق ىحد إمن هو ستمالكواإل قانوني، مسوغ

 -:ناحيتين من يبرره ما له هذا أن إال خطير وبشكل دستوري بحق مساسه رغم

 .المواطنين لمجموع العامة المنفعة لتحقيق إال يتم ال أنه -أ

 ومن جتماعية،إ بوظيفة تقوم أنها لها الحديث التكييف بل ،مطلقاً حقاً تعد لم الملكية نأ -ب

 مـصلحة ال تفعيـل  يتوجب الذي األمر ة،امالع مصلحةال مع المالك حق فإنه يتعارض ثم

  .ةامالع

                                                 
  215، ص1994 رمضان بطيخ، الوسيط في القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، -1
علـي خطـار    ، كـذلك    270م، ص   1979 سليمان الطماوي، القانون اإلداري، دار الفكر العربـي،          -2

السيد خليـل   ، كذلك   7، ص 2003،  1 وائل للنشر، عمان، ط    شطناوي، الوجيز في القانون اإلداري، دار     
  130، ص1994، جامعة الملك سعود، 1هيكل، القانون اإلداري السعودي، ط
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 األردني فـي  الدستور في جاء حيث ستمالك،اإل وقواعد مراعاة على الدساتير حرصت

 حسبما عادل تعويض مقابل في العامة للمنفعة إال أحد ملك ستملكي ال " منه )11( المادة

 1.يعين في القانون

 م وتعديالتـه 2003 المعدل لعام الفلسطيني األساسي لقانونا في )21/3(المادة  في جاء

 وفـي  القانون، ألحكام وفقًا العامة للمنفعة إال نزعتُ وال مصونة الخاصة الملكية" هأن على

 2.عادل تعويض مقابل ذلك يكون أن يجب األحوال كل

فلسطين  في فمثالً ستمالك،اإل قوانين تم سن فقد الدستورية السابقة النصوص ضوء وعلى

، حاليا لدينا المطبق وهوم  1953لسنة) 2(رقم  ستمالكاإل قانون هو الساري القانون هناك

 أمـا بالنـسبة لـشروط   ، 3م1943لـسنة  ) 24(وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 

  :فهي ستمالكاإل

  :العقارات على إال يرد ال الملكية  نزع . 1

تخرج  وبالتالي العقارات، على إال يرد ال ستمالكاإل أن السابقة اتالتعريف خالل من يتبين

  4.المبدأ هذا من المنقوالت

                                                 
  1952 سنة األردني الدستور - 1
 ص العـدل  ، وزارة19/3/2003فـي   الفلسطينية الوقائع في المنشور الفلسطيني األساسي القانون - 2

130  
 بتاريخ  ياسر عرفاتالسلطة الفلسطينية رئيس عن م الصادر 1994لسنة 1 رقم القرار وذلك بموجب -  3

  .م20/5/1994
 قطعة "بأنه  )2( المادة م في1987لسنة  12 رقم األردني اإلستمالك قانون في العقار تعريف ورد - 4

 بتـة ثا وأشـياء  وأشجار أبنية من عليها وتشمل ما أو أكثر لشخص المملوكة األراضي أو قطع األرض
 الحقـوق  وجميـع  االنتفاع وحق والتصرف بالتخصيص واإلجارة العقار الكلمة هذه تشمل كما أخرى،
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 قـانوني  نص وجد إذا المنقولة األفراد أموال بعض استمالك من يمنع الدولة ال أنه على

 أي بالتخـصيص،  العقـارات  تـستملك  أن كذلك للدولة يجوز، على أنه 1بذلك لها يسمح

 في ثابتًا ويكون واستغالله خدمته على رصدا له عقار يالمالك ف يضعها التي المنقوالت

بناء فإنه وتحقيقاً للعدالـة  أن   استمالكه المراد العقار كان إذايتعين على الدولة ، واألرض

 من المالك ضاري ال  حتى، وذلكمعا والبناء ألرضا ستمالكأو اإل النزع عملية في تشمل 

  .2اآلخر في من قبل المالك التصرف فيصعب أحدهما ملكية بنزع ذلك

نه قد يـرد علـى منقـوالت،        أستمالك يرد على العقارات بشكل رئيسي، إال        حيث أن اإل  

 م2003من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام       ) 21(فالمشرع الفلسطيني في المادة     

الشيء جل المنفعة العامة، وينطبق ذات      أستمالك من   وتعديالته لم تستبعد المنقوالت من اإل     

نتفاع فال يجوز نزعها إال علـى سـبيل         رتفاق أو اإل  على العقارات الحكمية مثل حقوق اإل     

  3.االستثناء

  : معنوي شخص لمصلحة ختصاصاإل صاحبة الجهة من قرار  صدور 2-

                                                                                                                                     
 المفعول الساري القديم األردني اإلستمالك قانون في التعريف الوارد نفس وهو ،"بالعقار المتعلقة العينية
  .الغربية الضفة في

أو  استمالك يجوز"فيه  جاء م والتي 1988لسنة 31 رقم األردني اآلثار قانون المثال على سبيل منها -1
 مطـابق لقـانون   ، وهو"أو شراؤه استمالكه العامة اآلثار ة دائر مصلحة تقتضي أو أثر عقار أي شراء
 القانون ذلك من الثانية المادة عرفته الغربية، واألثر كما الضفة في المفعول الساري القديم األردني اآلثار
  1966 لسنة  51 رقم األردني اآلثار  قانون،منقول يرأو غ منقوالً يكون قد
، 4، عـدد    9 نواف كنعان، قرارات االستمالك في التشريع األردني، مجلة أبحاث اليرمـوك، مجلـد               -2

  52، ص1993
  215 إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، مرجع سابق، ص-3
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 حـدد  تلـم ، واالختـصاص  صاحبة الجهة من بقرار صادراً الملكية نزع يكون أن يجب

لهـا   يحـق  التي الجهة والقانون األساسي الفلسطيني ياألردن الدستور وباألخص الدساتير

الحكومات  كانت ولما عادل، تعويض ومقابل العام للنفع يكون بأن اكتفيا وإنما ستمالك،اإل

 يقتصر أن الطبيعي من هفإن العامة المصلحة تحقيق إلى تهدف العامة المعنوية واألشخاص

  1 .لوحدها عليها هذا الحق

  :العامة المنفعة تحقيق لكيةالم نزع يستهدف  أن3-

من المعلوم أن الهدف من منح اإلدارة نزع ملكية األفراد هو تمكينها مـن أداء وظيفتهـا                 

األساسية في إشباع الحاجات العامة، وبالتالي ال يجوز أن تستخدم اإلدارة هذا الحق مـن               

  .غاية سوى المنفعة العامةأية جل تحقيق أ

 العامة رهن المنفعة فتحديد ، شرطعلى هذا ال تمالكساإل قةالمتعل والقوانين الدساتير نصت

 باستقصاء نصوص " بأنه المصري القضاء محكمة سجلت وقد ،التقديرية اإلدارة بسلطة

 أن بـين تي ،العموميـة  للمنـافع  العقارات ملكية نزع بشأنم 1907لسنة ) 5(رقم  القانون

 العامة، ولم يحدد هذا القانون أركان       المرسوم الصادر بنزع الملكية هو الذي يقرر المنفعة       

  .2"المنفعة العامة ألنها تختلف باختالف الظروف واألحوال

  :عادل تعويض مقابل ستمالكاإل يكون  أن 4-

                                                 
  249سابق، ص السيد خليل هيكل، القانون اإلداري السعودي، مرجع -1
  58، ص1973 سليمان الطماوي، أموال اإلدارة العامة وامتيازاتها، الكتاب الثالث، دار الفطر العربي، -2
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 مبلغ التعويض حددوي المستملك، العقار مالك على وأثره ستمالكاإل حدة الشرط هذايخفف 

 إلى القـضاء  اللجوء ويجوز المستملك، العقار ثمن على والمالك المستملك بين بالتفاوض

 1.التعويض مقدار لتحديد

 يحدد ولم العامة، المنفعة يقرر الذي هو الملكية بنزع الصادر القرار أو المرسوم كما أن

) 24(م الساري في الضفة الغربية أو القانون رقـم          1953ستمالك األردني لسنة     اإل قانون

 بـاختالف  تختلـف  ألنهـا  العامـة،  لمنفعةا أركان م الساري في قطاع غزة1943لسنة 

 2.واألحوال الظروف

،  الفترة الحالية  لم تكن فكرة التأميم وليدة األحداث السياسية واالقتصادية في          :التأميم: ثانياً

وإنما هي فكرة قديمة، فقد ظهرت في كتابات الفالسفة القدماء، مثل أفالطون، أفكار عـدة               

  . والملكيةحول العالقة بين الفرد والمجتمع

قتـصادي  إحصل التأميم في معظم دول العالم المتقدمة والنامية، وجـاء نتيجـة تطـور               

واجتماعي وسياسي طويل، وكان دائماً نابعاً ومتأثراً باألوضاع السائدة، ولم يكن تجربـة             

عالمية يمكن نقلها من بلد آلخر، ولذلك نرى عدة اختالفات في أسـاليب تطبيـق التـأميم         

  .رق معالجة اآلثار الناجمة عنهته، وطاودرج

تحاد السوفيتي السابق، التي بدأت بعد      من أهم تجارب التأميم الدولية، تجربة التأميم في اإل        

، وعمدت إلى نزع ملكية الصناعات الكبيرة في قطاعات عدة، وإلى           م1917ثورة أكتوبر   

                                                 
 لمحكمة القانونية المبادئ ، مجموعة)1134/88(رقم  بقرارها األردنية التميز محكمة به أخذت ما وهو -1

 ، القسم7، ج1992 إلى سنة 1989سنة  من امينالمح نقابة مجلة في المنشورة الحقوقية القضايا في التميز

  175 ص المحامين بنقابة الفني المكتب عن صادر الثاني

  221 إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، مرجع سابق، ص-2
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 إلـى جمعيـات     تقليص الملكيات الزراعية الكبيرة، وإلى تحويل منتجي البضائع الصغار        

  .مشتركة، واتحادات تعاونية إنتاجية

 عمليات التأميم في ظل حكومة العمال بعد الحرب العالمية الثانية وتـم             افي بريطاني بدأت  

تأميم صناعات الفحم وشركات الطيران والسكك الحديدية، ومحطـات توليـد الكهربـاء             

ات عامة تعمل للـصالح     ، وتحويلها إلى مؤسس   اوالغاز، والحديد والصلب ومصرف إنكلتر    

  .م1956 عام مصر في السويس قناة شركة تأميم  في العالم العربيومثاله 1،العام

 مـن  أو لغيـرهم  لألفراد مملوكة قتصاديةإ مجموعة أو ملكية مشروع نقل التأميميقصد ب

تحقيق المـصلحة   بقصد لألمة القانوني التشخيص بوصفها للدولة الخاص القانون أشخاص

 المال رأس سيطرة من للتخلص الدول إليه تلجأ أسلوب وهو عادل، تعويض بلمقا العامة

 ولمنـع  اإلنتـاج  وسائل على الدولة تتمثل بسيطرة قتصاديةإ ألسباب يكون وقد األجنبي،

 .العام للرأي واستجابة ستغاللاإل

 يقضي بنقل قانوني تصرف هو بل العامة المرافق إدارة طرق من طريقًا التأميم يعتبر ال

 2.التنفيذية السلطة ختصاص إمن التأميم ويعتبر الدولة، إلى األفراد من مشروع ملكية

 دونً منقـوال  أو عقـارا  ه سواء كـان ملك من المالك حرمان بها يقصد :المصادرة: ثالثاً

 الصالحية، صاحبة المحكمة من حكم بموجب بدر منه ما على له كعقوبة تعويض، وذلك

ا    بالقانون المحددة األحوال ذلك في يتم أن يطةشر إداري، قرار بموجب أو ذلك م ندًا ل ، وس

                                                 
روف، اقتصاد سورية الحديثة، ترجمة هشام الدجاني، دار البعث للصحافة والطباعـة             ب فيكتور . ف -1

  . وما بعدها118، ص 1969والنشر، دمشق 
  189، ص1994عبد القادر الشيخلي، القانون اإلداري، دار بغدادي للنشر، عمان،  -2
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هي بالتالي ف و،  م1960لسنة  ) 16(من قانون العقوبات األردني رقم      ) 31(المادة  ورد في    

 ملكًـا  ليصبح مقابل غير من جبرا عليه للمحكوم شيء ملكية بموجبها زعتنتُ مالية عقوبة

 مـع  تتفـق  المصادرة أن على، 1فرعية عقوبة وليست إضافية عقوبة دائما وهي ،للدولة

 كليهما أو النقود أو األشياء موضوع المصادرة أن في عنها تختلف ولكنها الغرامة عقوبة

 .دائما نقود فهي الغرامة أما معا

وغيـر   المنقولـة  عليـه  المحكوم أموال جميع تشمل عامة مصادرة نوعان، والمصادرة

 شيًئا تصيب فهي الخاصة المصادرة أما، والشرائع اتيرالدس جميع هارفضت وقد المنقولة،

 أخـذت  وقد ثمارها، أو ذاتها أو حجم الجريمة على قياسا عليه المحكوم أمالك من معينًا

وقد أخذت التشريعات السارية في فلسطين  ،األردني التشريع ومنها النوع، بهذا التشريعات

  2 .بهذه القاعدة أيضاً

 حيـث  تعويض، لقاء مصلحة عامة لتحقيق لإلدارة امتياز  هو:ؤقتالم ستيالءاإل: رابعاً

 أشـخاص  خـدمات يقـدمها   على ستيالءاإل يمكن إذ والتنوع بالتعدد الموضوع هذا يتسم

 شـركة  أو على مؤسسة ستيالءاإل أو مبان من أو أموال فردية ملكية أو استعمال وننمعي

  3.محتوياتها بكافة خاصة

، وذلك ا عبارة عن نوع من أنواع العقوبةصادرة تتركز في أنهما ذكر آنفاً أن الممنجد 

م وتعديالته، أما 2003من القانون األساسي المعدل لعام ) 21(حسب ما ورد في المادة 

                                                 
  404 القسم العام، جامعة دمشق، بدون سنة نشر، ص- عبود السراج، قانون العقوبات- 1
 قانون، كذلك   1962لسنة 1رقم األردني الجمارك قانون من ) 149، 147148، 235(اد والم -  2

  1983 لسنة) 16(رقم  األردني لجماركا
  731 علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون اإلداري، مرجع سابق، ص- 3
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عة ففيكون لتحقيق المن) يالء الدائمستوهو اإل(لعقارات أو المنقوالت ا الستمالكبالنسبة 

من القانون ) 21(م قضائي وذلك وفق المادة  ويكون وفقاً للقانون أو بموجب حك،العامة

 ،ستمالكحد صور اإلأستيالء المؤقت فهو األساسي المشار إليها سابقاً، أما بالنسبة لإل

ستيالء ولكنه يتصف بصفة التأقيت من حيث مدة وضع اليد عليه من قبل الدولة وإذا تم اإل

ستمالك الدائم فإن تيالء أو اإلسالمؤقت ومن ثم تبين أن تحقيق المنفعة العامة يستوجب اإل

أما ، 1ذلك يستوجب استمالكه وفق الشروط والقواعد القانونية المحددة والمذكورة آنفاً

ستيالء الدولة على ثروة وطنية وتصنيفها إبالنسبة للتأميم فهو إجراء قانوني يتم بموجبه 

  2.ستمالكي اإل وال يشترط فيه التعويض بشكل كامل كما هو الحال ف،ضمن المال العام

  . العامة عن الماليمموزوال صفة الع: المطلب الثاني

 ما دام   نتهاءاإلوهذا  ،   تخصيصه للمنفعة العامة   بانتهاء إال    العامة فقد المال العام صفته   يال  

 مـن أجلـه     الـذي  الغـرض    بانتهاء قانون أو قرار فإنه ال يتحقق إال          بموجب لم يصدر 

 التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجـب أن        وانتهاء ،خصصت تلك األموال للمنفعة العامة    

 فقدت ومتى، ينهيه أن يمكن التخصيص هذا يملك من أنأي  ، ال يحتمل لبساًيكون واضحاً

 األمـوال  مـن  أصـبحت  العامة للمنفعة تخصيصها انتهاء بسبب صفتها العامة األموال

                                                 
م ـ 14/5/2005عليا ـ جلسة .  ق 32لسنة  2553 & 2390الطعنين رقمي  الحكم المتعلق ب-1

 Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft، من موقع عليا الدائرة األولى
Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir  

  . وما بعدها53، ص 1966 ،الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  عادل سيد فهيم، نظرية التأميم-2
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 فيهـا  التصرف ويجوز ملالتعا إلى فتعود العامة االعتبارية لألشخاص أو للدولة الخاصة

 1.بالتقادم وتملكها عليها والحجز

فـإن  لذا ، لصفتها العامة اإلدارة أموال فقدان العامة للمنفعة التخصيص انتهاء علىيترتب 

 ذمة عن خروجهايه عل يترتب ال ، ولكن ذلكالعامة لألموال تبعيتها انتهاءذلك يؤدي إلى 

 لألمـوال  العـادي  القانوني للنظام بذلك ضعفتخ خاصة أموال إلى تتحول اإلدارة ولكنها

 وبالتـالي فـإن   ،3اللبناني المشرع به أخذ ماهو و 2عليها، الحجز أو التصرف فيها فيجوز

ون طريقاً فعلية   ، وقد تك  )الفرع األول (يقاً شكلية   رطرف زوال التخصيص إما أن تكون ط      

  ).الفرع الثاني(

  : التخصيص لزوال الشكلي الطريق: الفرع األول

زوال  بـذلك  يقـضي  قانونيـا  عمـالً  العـام  للمـال  المالك العام الشخص عن صدر إذا

 الفقـه  أن إال مختـصة،  إدارية عن جهة أو قرار خاص قانون يصدر كأن ،التخصيص

 أن فيجـب  قـانون  تخذ شكل إقد بالتخصيص الصادر القانوني العمل أن عتبرإ الفرنسي

 األستاذ فلم يأخذ مصر في أما ،قانوني أيضاً لشك ذا بالتجريد الصادر المتخذ العمل يكون

 جمهـوري إذا  بقرار ىويلغ بقانون يصدر أن أجاز وإنما المبدأ، بهذا السنهوري الدكتور

أن  وهو التماثل بمبدأ الفرنسي الفقه أخذ فقد وكذلك المقررة، لألنظمة طبقًا جائزاً ذلك كان
                                                 

العراقـي فـي    المدني منه بهذا التوجه، وكذلك القانون) 88( أخذ القانون المدني المصري في المادة -1
  .معالجة هذا األمر عن األردني المشرع سكت حين في ه،من) 72(المادة 

بتـاريخ   الـصادر ) 2076(رقـم   القـضية  في المصرية العليا اإلدارية المحكمة به أخذت ما وهو - 2
  326 مرجع سابق، صإبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة،،  م14/2/1987
 إبراهيم عبد العزيز شـيحا، أصـول   ،العمومية باألمالك الخاص) 144(من القرار رقم  (24) المادة - 3

  407القانون اإلداري اللبناني، مرجع سابق، ص
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 للمنفعـة  للتخصيص وواقعياً فعلياً ءانتها التخصيص بزوال الصادر القانوني العمل يعقب

 بالتخـصيص  القانوني العمل أعقب إذا إال العامة صفة يكتسب ال المال كان العامة، فإذا

 الـصادر  القانوني العمل أعقب إذا إال الصفة هذه يفقد فال للمال  وواقعيافعلياً تخصيصا

  1.للتخصيص  وواقعيافعلياً انتهاء بالتجريد

 العمـل  العامة وجـود  لألموال تهتبعي وانقطاع للمال العامة الصفة بانتهاء القول يكفي ال

 ذلك على  وينبني،2العام المال صفة وانقضاء التخصيص بزوال للقول بالتجريد القانوني

 لهـا ال  مخصصة كانت التي العامة المنفعة في العمومية األمالك استعمال عدم مجرد أن

األموال  على يده وضع بشخص وقيام المدة بمضي هاتملك يمكن خاصة أمالك إلى يحولها

 تخصيـصه  عـن  االستعمال بهذا فعالً يخرجهال  الخاصة المنفعة في اواستعماله العامة

  3 .المصري القضاء به أخذ ما وهو اليد وضع مدة لاالعامة طو للمنفعة

  : التخصيص لزوال الفعلي الطريق: الفرع الثاني

  للمنفعـة  المـال  تخصيص بانتهاء عمومية عن المال العام لصفة الالحقيقي الزوال يكون

 األمـوال،  تلك صصتخُ أجله من الذي الغرض إذا انتهى واقعي أو فعلي بطريقالعامة 

 يكـون  أن يجب فإنه بالفعل العامة الصفة عن المال تزول لكي بأنه التنويه يلزم أنه على

                                                 
  44 أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة، حماية المال العام ودين الضريبة، مرجع سابق، ص -1
  334 األموال العامة، مرجع سابق، ص إبراهيم عبد العزيز شيحا،-2
بجلـسة    الـصادر  1930لـسنة ) 2076(رقـم   القـضية  في المصرية العليا اإلدارية قرار المحكمة -3

  257 اإلداري، مرجع سابق، صم، محمد عاطف ألبنا، مبادئ القانون14/2/1987
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 الفعلـي،  التجريـد  استظهار في التشدد يلزم أنه على، 1بالفعل انتهى قد التخصيص هذا

 للقول سندا تصلح ال اإلدارة رضاء دون العامة في األموال الغير بها يقوم التي فاألعمال

    2.المال عن العمومية صفة بزوال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
                                                 

 نبيه عبد الفتاح لبادة،     أمجد ، وكذلك 239 إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، مرجع سابق، ص         -1
   45مرجع سابق، ص حماية المال العام ودين الضريبة، 

 صـفحة  18 فنـي  مكتب 34 لسنة 70 رقم لطعن، وا 8/6/1967 جلسة ق، 34 لسنة 70 رقم لطعنا -2
إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القـانون اإلداري اللبنـاني،          . ، كذلك د  1967-6-8 بتاريخ1219 رقم

  412مرجع سابق، ص
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  الفصل األول

  .طرق استعمال المال العام
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لما يشكله مـن أهميـة       نظراً    العام  للمال أولى المشرع استعمال المال العام أهمية قصوى      

ثر كبير في تحقيـق النمـو       ألما لذلك من    وكبرى في عصب االقتصاد الوطني ألي دولة        

  .قتصادي أو تراجع في مقدرات الدولةاإل

تبعاً للتقسيم الفقهي والقانوني للمال إلى أموال منقولـة وأمـوال غيـر             المال العام   وينقسم  

رة إلى عقارات بطبيعتهـا وهـي األراضـي واألبنيـة،           ، وتنقسم األخي  )عقارات(منقولة  

وعقارات بالتخصيص وهي المنقوالت التي تتبع العقارات وتخصص لخدمتها كمـا حـدد             

  .القانون ذلك

فـإن  طـرق      وبناء على ذلك فإن طرق استعمال المال العام إذا كان هذا المال عقـاراً،             

، أي  استعمال المال العام عامـاً    قد يكون   استعماله تختلف عنها إذا كان هذا المال منقوالً، و        

 خاصاً من قبل األفراد، ولكل حالة من        من قبل اإلدارة بمفهومها العام، وقد يكون استعماالً       

  .هذه األحوال شروطها وضوابطها

 في الحفاظ عليه وتطـويره، وهـذه     نصراً هاماً عالرقابة على استعمال المال العام      وتشكل  

  .المال العام والجهة التي تستعملهالرقابة مرتبطة بنوع هذا 

، وهـذا   )المبحـث األول  (تتمتع اإلدارة بسلطة مباشرة وأصيلة في استعمال المال العام          و

، أو إن كان    )المطلب األول  ( جوهراً إذا كان هذا المال العام عقاراً       االستعمال يختلف شكالً  

  ).المطلب الثاني(منقوال سواء كان عينيا أو نقديا 

لما لـذلك مـن     ) المبحث الثاني (مية استعمال األفراد بشكل خاص للمال العام        قل أه توال  

خروج عن القواعد الدستورية التي تقضي بالمساواة بين األفراد في استعمال المال العام،             
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وقـد  ) المطلـب األول (وهذا االستعمال إما أن يكون بشكل عام بين األفراد  بشكل متساو   

  ).   الثانيالمطلب(يكون بشكل استثنائي 

  :طرق استعمال المال العام من قبل اإلدارة: المبحث األول

ينطلق حق اإلدارة في استعمال المال العام في الطبيعة القانونية لحقها في المـال العـام،                

ندرج في إطار الملكية اإلدارية، وتبعاً لذلك فإن عناصر الملكية تنـصرف            توهذه الطبيعة   

 بسلطة مباشرة    تتمتع اإلدارةالتصرف، ومن هذا المنطلق فإن      إلى االستعمال واالستغالل و   

ختصاص األصيل في استعمال المال العام هـو        باستعمال المال العام، حيث أن صاحب اإل      

تختلف طرق هذا االستعمال تبعاً لنوع هذا المال العام فقد يكون هذا المـال              لكن  اإلدارة، و 

  ).المطلب الثاني( ، وقد يكون منقوالً)المطلب األول (عقاراً 

  :طرق استعمال اإلدارة للعقارات: المطلب األول

تنقسم األموال غير المنقولة حسب التقسيم الفقهي والتقليدي إلى عقارات بطبيعتها وهي إما             

نظراً ألهمية األراضي سواء من حيث القيمة       أراضي أو مباني، وعقارات بالتخصيص، و     

، إن دراستنا تتركز بشكل أساسي علـى األراضـي        ف ،رتباطها بنواحي سياسية  إالمادية أو   

 عامـة   وبشكل عام فإن تناول هذه الموضوع يكون متعلقاً باألراضي التي تصنف أمـواالً            

  .وليست األراضي التي قد تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة
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 وحـدد  ، األحكام المتعلقة باألراضـي م الساري1858 لسنة  نظم قانون األراضي العثماني   

، األراضـي الملـك   : للمادة األولى منه، فقسمها إلى خمـسة أنـواع هـي          ا وفقاً تقسيماته

  1 .األراضي الموات، واألراضي المتروكة، واألراضي الوقف، واألراضي األميريةو

وبالنظر إلى هذه األنواع فإن أراضي الدولة تقع ضمن أراضي الملـك، حيـث أن هـذه                 

ي المملوكة قد تدخل في تصنيف األموال       األراضي تكون مملوكة للدولة ولكن هذه األراض      

 وبالتالي تـسري    - كما بينا في مراحل سابقة كيفية اكتساب المال لصفة العمومية          –العامة  

عليها قواعد القانون العام، وقد تكون ضمن األموال الخاصة للدولة وبالتالي تخضع لقواعد             

  .القانون الخاص

 عاماً تبعاً للنظام القانوني الذي ساد فـي         تباينت طرق استعمال األراضي التي تعتبر ماالً      

كل مرحلة، ولتحديد محاور هذا الموضوع فإن هذه األراضي خضعت لقوانين وإجراءات            

في فترة ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تختلف عنها في ظل الـسلطة الوطنيـة                

  .الفلسطينية

  : الوطنية الفلسطينيةقبل قدوم السلطة الدولة استعمال أراضي: الفرع األول

خضعت فلسطين قبل نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية لعدة أنظمة مختلفة، ولكـن يمكـن              

 قد تم وضع قواعده في       المملوكة ملكاً عاماً   األراضيي الستعمال   القول بأن التنظيم القانون   

فتـرة   فترة االنتداب البريطاني، ومن ثم       العهد العثماني، ومن ثم التطور الذي حصل في       

                                                 
  بتـاريخ ،  )الحكم العثمـاني  (مجموعة عارف رمضان    المنشور في   م،  1858قانون األراضي لسنة     - 1
 . 7ص، )1/6/1925(
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الحكم األردني للضفة الغربية والحكم المصري لقطاع غزة، ومن ثم ما قام به االحـتالل               

  . تتعلق بقطاع األراضي تشريعاتاإلسرائيلي من سن وتعديل وإصدار

  :استعمال أراضي الدولة في فترة الحكم العثماني: أوالً

إصـدار العديـد مـن     م ثم تبع ذلك1858 لألراضي عام أصدرت الدولة العثمانية قانوناً

م ثم نظام الطابو    1859 فأصدرت الئحة تعليمات بحق سندات الطابو عام       ،القوانين الالحقة 

م، 1867نظام الطـابو عـام       م، وملحق 1861 ثم إعالن قانون الطابو عام       ،في نفس العام  

  1.م1869ونظام تملك األجانب عام 

إلـى إحكـام     م1858عـام   هدفت الدولة العثمانية من خالل إصدارها لقانون األراضي         

اإلقطـاع وجعـل     سيطرتها على األرض وتأكيد حقها فيها في وجه القوى المحلية وبقايا          

وقد عـارض العديـد مـن       ،  التصرف باألراضي من خالل قوانين محددة تضعها الدولة       

األول لتجنيب أنفسهم دفع الضرائب الباهظة للدولة العثمانية،        : الفالحين هذا القانون لسببين   

ثاني للتّهرب من الخدمة العسكرية حيث كانت أسماء المسجلين ألراضيهم تستخدم فـي             وال

جل الخدمة في الجيش العثماني، وقد استمر هؤالء الفالحين بملكية المـشاع            أالسحب من   

لألرض، باستثناء القليل منهم والذين قاموا بتسجيل أراضي كبيرة لصالحهم بعضها لم يكن             

  2.رونة وعدم وضوح القانونمملوكاً لهم، مستغلين م

                                                 
، م1988، مؤسسة األسوار، عكا،     ) 1948 -1918(محمد الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين        -1

  281ص
  285 سابق، ص مرجع،) 1948 -1918(محمد الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين  -2
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بتقسيم األراضي من خالل قوانين محددة تضعها الدولة لعدة أقسام وجعلت لكل             قامتكما  

من القوانين   وحتى تكتمل سيطرة الدولة على األرض أصدرت العديد،قسم أحكام وقوانين

 بحق  الئحة تعليمات  م1859الالحقة لقانون األراضي والتي تعتبر مكملة له فأصدرت عام          

  .م1867م وملحقاته عام1861  عامسندات الطابو وقانون الطابو

العرض الـسائد    وقد جعل هذا القانون التصرف في األراضي واستغاللها يتحدد من خالل          

        شرعية تكون   ثبت بأوراق تدعى حجج   بين السكان وفي بعض األحيان كان حق التصرف ي

األرض   كان وضـع اليـد علـى       مصدقة من القضاء وليس لها أي قيمة فإذا ما ضاعت         

الفالحين على   والتصرف بها هو الذي يحدد ملكيتها وفي حال حدوث خالف أو نزاع بين            

 إلـى   الذي دفعاألمر ،األرض تكون الشهادات الشفوية ألهل القرية هي التي تحدد الملكية

  1. ومالحقه المشار إليهصدور قانون الطابو

  :ة االنتداب البريطانياستعمال أراضي الدولة في فتر: ثانياً

 األولى وهزيمـة    الحرب العالمية  عند نهاية  بريطانيالنتداب  اإلوقعت فلسطين تحت حكم     

 – م1917 (سمت فلسطين في الفترة ما بين      وقُ ،عسكرية وتم تشكيل إدارة  ،  الدولة العثمانية 

وعلى رأس كل لواء حاكم عسكري بريطاني يـرتبط بالحـاكم           ،   إلى عدة ألوية   )م1920

 بالقيادة العامة للجـيش البريطـاني فـي    كان بدوره مرتبطاً  والذي،عسكري في القدسال

                                                 
، مؤسسة الدراسات )1918 -1700(عادل مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني  -  1

  .م1999الفلسطينية، 
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اللـواء  و مناطق وهي اللـواء الـشمالي       3سمت فلسطين إلى    قُم  1922 وفي عام    ،القاهرة

  1.القدس الجنوبي ومقاطعة

 وعمل على ، )صموئيل هربرت( في فترة والية المندوب البريطانيصدرت قوانين جديدة 

 وقد حذا المندوبون السامون الذين      ،األراضي لليهود  القوانين العثمانية لتسهيل انتقال   تغيير  

  2.الشأن تلوه حذوه في هذا

 فكان مـن  فلسطين لقوانين الصادرة عن حكومة االنتداب بشأن األراضي فيأما بالنسبة ل

 :أهمها

ية مباشرة  المدن وجاء بعد تأسيس اإلدارة   : م1920  لعام قانون تصحيح سجالت الطابو    .1

 .م1918  اللذين صدرا عام)76 – 75(م ارقذوات األإللغاء األوامر في المنشورين 

بموافقة حكومة  وبموجبه كان انتقال األراضي مرهوناً: قانون انتقال األراضي .2

دونم من  300 نه ال يسمح للشخص الواحد بامتالك أكثر منأ وأكد على ،نتداباإل

بامتالك أكثر   جنيه مصري وال يسمح له3000متها األراضي الزراعية ال تتجاوز قي

فلسطين وأن   في وكان على المالك أن يكون مقيماً، دونم داخل مناطق المدن30من 

 .يقوم بزراعة األراضي وتحسينها بنفسه

نتداب بهـذا القـانون     وقد حاولت حكومة اإل   : م1921عام  ل قانون األراضي المحلولة   .3

عها الفالحون العرب وخاصة أن أغلب األراضي لم يزر السيطرة على األراضي التي

                                                 
اإلطار القانوني لمكية العقارات والتصرف فيها في فلسطين، تقرير صادر عن معهد الحقوق، جامعة  -1

  7 م، ص2008بير زيت، 

  . 10ص  مرجع سابق،  والتصرف فيها في فلسطين،اإلطار القانوني لمكية العقارات -2
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وقد أدركت الحكومة هذه الثغرة وقامت بمـصادرة        ،  تتم زراعتها في سنوات الحرب    

ن هذا القانون طبـق     إدون زراعة وبالتالي ف     سنوات ثالثركت  األراضي بحجة أنها تُ   

نوا االستفادة من األراضـي المحلولـة التـي كـا          بأثر رجعي مما حرم الفالحين من     

التسهيالت أمام اليهود ولوضع حجر األسـاس    وكل ذلك بهدف وضع،يتصرفون بها

  .لبناء الوطن القومي اليهودي

أن كل من نقـب أرضـاً       يتضمن هذا القانون    و: م1921  لعام قانون األراضي الموات   .4

زرعها دون أن يحصل على موافقة مدير األراضي ال يحق له أن يحـصل               مواتا أو 

بشأن تلك األراضي ويعرض نفسه فضالً عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه           على سند ملكية  

 .باألراضي القانون الخاص

ملكيـة    فـي  تأصدره المندوب السامي للب   وقد  : م1921  لعام قانون محاكم األراضي   .5

 .األراضي والحكم في منازعات الملكية

راضـي  لمصادرة األراضي لتصبح أ    كواجهة  هذا القانون  مااستخدتم  : قانون الغابات  .6

 ).وهذا ما سنتناوله الحقاً (ملكيتها لليهود  ثم تتمكن الحكومة من تسهيل انتقال،حكومية

إنشاء مشروع مـا    الحق لكل مستثمر يريد هذا القانونأعطى: قانون حق نزع الملكية .7

وفي حـال  ،  عليها مشروعهئعلى قطعة أرض أن يتفاوض أو يتفق مع صاحبها لينش 

والذي يمكنـه     المشروع بتقديم عريضة للمندوب السامي     ئلم يتوصل التفاق يقوم منش    
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بوضع يـده    بنزع ملكية األرض من صاحبها أو يعطى الحق للمستثمرأن يصدر أمراً

 1.على األرض

 على أن ملكيـة األرض يـتم         هذا القانون  ينص: م1928  لعام قانون تسوية األراضي   .8

متصرف بها ولـيس باسـم   عتراف بها فقط من خالل مسحها وتسجيلها فقط باسم ال    اإل

لة، وهذا القانون القى معارضة من العديد من الفالحين ألنه يتناقض مع            ائالقرية أو الع  

  .األراضي، ويعزز النظام الرأسمالي االشتراك في ملكية مبدأ

 للـضفة الغربيـة     يحكم األردن الاستمر العمل بنظام التسوية في زمن       الجدير ذكره أنه قد     

  .م1967م إلى عام 1948  عامفي الفترة منوحكم مصر لقطاع غزه 

 :استعمال أراضي الدولة في فترة الحكم األردني للضفة الغربية: ثالثاً

 التشريعات  في فترة الحكم األردنيالغربية الضفة في الدولة بأراضي التصرف يحكمكان 

 :التالية

  .م1965 لسنة )32(رقم  المؤقت الدولة األردني أمالك إدارة قانون  .  أ

 . م1964 لسنة )60(رقم  األردني الدولة أمالك وتأجير تفويض منظا .  ب

 .م1961 لسنة )14(رقم  األردني الدولة وأمالك أراضي على المحافظة قانون .  ت

 األمـوال " أنها على الدولة مالك تعريفاً ألالدولة أمالك إدارة قانون من )2(المادة  جاء في

 عرفـت  كمـا  ،"المرعية القوانين بمقتضى ةالدول تتملكها أو بها تتصرف المنقولة التي غير

 جميع" أنها على الدولة أراضي الدولة وأمالك أراضي على قانون المحافظة من )2(المادة 

                                                 
، مؤسسة الدراسات الفلـسطينية  1918-1700العهد العثماني  عادل مناع، تاريخ فلسطين في أواخر -1

  . مرجع سابق ،1999
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 المقيدة أو فيها منفعة لهم عمن بالنيابة أو أصالة الخزينة باسم المنقولة المسجلة غير األموال

 ذلك في بما تسجيلها يجر لم وإن للدولة، أخرى وأمالك أراضي وأية 1المحلوالت سجل في

 بدائرة عليها المحافظة أمر المنوط الحرجية األراضي تقدم مما الموات، ويستثنى األراضي

  2."الزراعة لوزارة التابعة الحراج

  :استعمال أراضي الدولة في فترة الحكم المصري لقطاع غزة: رابعاً

ة واستمرت القـوانين التـي      تحت حكم اإلدارة المصري   م  1948أصبح قطاع غزة في عام      

 صدر عدد من القوانين واألوامر في       لى ذلك إ نتداب خالل هذه الفترة باإلضافة    وضعها اإل 

عهد اإلدارة المصرية بشأن األراضي فيما يتعلق بتنظيمها واستحقاقاتها وتوزيعهـا علـى             

  .الورثة

 وأكثـر  حاًوضـو  أقل غزة قطاع في الدولة بأراضي التصرف تحكم التي التشريعات تبدو

 األمـور  معالجـة  عـن  قصورها إلى ضافة باإلهذا الغربية، بالضفة النافذة تلك  منتعقيداً

 لـسنة  العثمـاني  األراضـي  قانون يحكم إذ، الدولة بأراضي المتعلقة بالتصرف التفصيلية

 المعـايير  يوضح ال لكنه الدولة، أراضي فيها بما عامة باألراضي بصفة التصرفم 1853

  3.الدولة بأراضي التصرف إتباعها بشأن الواجب واإلجراءات

                                                 
  .الوارث وانعدام بها المتصرف وفاة عند للدولة ملكيتها تعود التي األراضي "بالمحلوالت" يقصد - 1
 الخالية األراضي أنها على الموات األراضي 1853 لسنة العثماني األراضي قانون من 6 ةالماد  عرفت- 2

 العمـران  أقصى عن وتبعد لألهالي، ُتخصص ولم ُتترك ولم أحد، بتصرف العمران، وليست عن والبعيدة

  .اإلقدام على ساعة سيرا نصف مسافة أو الميل، ونصف ميل مسافة
تها، بين القانون والممارسة، سلسلة تقارير خاصة، الهيئـة المـستقلة           التصرف بأراضي الدولة وإدار    -3

  م2003لحقوق اإلنسان، 
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 بأراضي بالتصرف األحكام المتعلقة بعضل م1922 لسنة فلسطين دستور مرسوم جاء كما 

 فـي  الحقـوق  جميـع  بالمندوب السامي ُتناط" يلي ما على منه )12(المادة  فنصت الدولة،

 للمنـدوب "  أنهعلى همن) 13(المادة  ونصت ،"بها المتعلقة الحقوق أو العمومية األراضي

 أن ولـه  منجم، أو معدن أي العمومية أو األراضي من أرض أية يؤجر أو يهب أن السامي

 أن علـى  مالئمة وللمدد التي يراها وبالشروط مؤقتة بصفة األراضي هذه مثل بإشغال يأذن

 أو إيجار كل أو كهذه كل هبة تجري أن ذلك في ويشترط، "قانون أي أحكام ذلك في تراعى

 فيما به سيعمل أو في فلسطين اآلن به معمول قانون أو تشريع أو لمرسوم وفقاً كهذا تصرف

  ."التعليمات من السامي للمندوب يصدر قد لما وفقاً أو بعد

 يجـوز " أنه على 1942 لسنة )6(رقم  العمومية األراضي قانون من )2(المادة  كما نصت

 اإليجـار  عقود على عنه، وبالنيابة السامي بالمندو باسم يّوقع، أن تسوية األراضي لمدير

 جميـع  ذلـك  فـي  يراعى أن على إشغالها، رخص على أو باألراضي العمومية، المتعلقة

 ."السامي المندوب يصدرها الخاصة التي أو العامة التعليمات

الحقبـة   فـي  بها والتصرف الدولة بأراضي متعلقة تشريعات أي وضع يتم لمنشير إلى أنه 

 اآلتيعلى  منه) 1( المادة في نص الذيم، 1960 لسنة )5(رقم  قانون باستثناء ،المصرية

 العامة، وكذلك االعتبارية األشخاص أو للحكومة المملوكة الخاصة األموال تملك يجوز ال"

 التعدي عليها، يجوز ال بالتقادم، كما عليها عيني حق أي كسب أو الخيرية، األوقاف أموال

 تقتضيه المصلحة ما بحسب إزالته حق الشأن صاحبة للجهة يكون يالتعد حصول حالة وفي

 ."العامة
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  :حتالل اإلسرائيلياستعمال أراضي الدولة في فترة اإل: خامساً

 من العودة نالفلسطينيي سن قوانين واعتماد أنظمة تمنع  إلىإنشائها منذ إسرائيلعمدت 

لدونمات وهدمت المئات من إلى ممتلكاتهم، فقامت سلطاتها بمصادرة وتجريف آالف ا

المنازل الفلسطينية، وأنشأت عليها العشرات من المستعمرات اليهودية والطرق المؤدية 

قد سلكت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة عدة طرق في استيالئها على األراضي ، وإليها

ة العربية في فلسطين وذلك من خالل عملية شراء األراضي من قبل المؤسسات اليهودي

  وتم،إليهامغلقة ومنع أصحابها من العودة   ملكية يهوديةإلىالتي تعمل على نقلها 

  1.تحت ذريعة المنفعة العامة لليهود العربية األراضيمصادرة الكثير من 

 وتم مصادرة ،كذلك سنت القوانين التي بموجبها جرى اعتبار آالف الفلسطينيين غائبين

م، 1950  لعام الغائبينأمالكبموجب قانون "  غائبينالكأم" أنها ىوتصنيفها علأراضيهم 

عتراف بالعديد من القرى  اإلإسرائيل ترفض م1965ونتيجة لقانون التنظيم والبناء 

الفلسطينية وتعتبرها غير قانونية فتصادرها، وقد جرى أيضاً مصادرة مساحات واسعة 

، بحجة األمن م1953 م لعامن أراضي القرى العربية بموجب قانون استمالك األراضي

 نـقل ملكية األراضي العامة إلى إسرائيل كما عمدت ،ستيطاناإل وبهدف تطوير

وذلك من خالل حارس أمالك ) إسالمية أو مسيحية(والعقارات بما فيها األوقاف الدينية 

  2. لديهاالتطوير الغائبين وسلطة

                                                 
1  - Emergency Regulationsm Security Zones, 1949; Laws of the State of 
Israel, Vol. 3,5079, 1949, p. 56 

فلسطينية، جامعة الكويت،  إسرائيل والضفة الغربية، مؤسسة الدراسات ال- رجا شحادة، قانون المحتل -  2
  36، ص 1990
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وقد ، " فولك برنادوتالكونت"نتهاكات الصهيونية مدونة في تقرير أغلب هذه اإلنجد 

ذكرها تفصيلياً في تقرير قدمه أمام اللجنة العامة لألمم المتحدة في أيلول من عام 

في القدس على " سيرو"  مع مرافقه الكونت اغتياله، وفي اليوم التالي بالذات تم م1948

  .أيدي متطرفين من يهود الحركة الصهيونية

  : استخدمت في هذا المجال إلى قسمين اإلسرائيلية التي التشريعاتويمكن تقسيم 

  .1 من زمن االنتداب البريطاني على فلسطينإسرائيل قوانين و أنظمة ورثتها )أ

 اإلبقاء إلى ةالفلسطينيستيالء على األراضي تسهيل عملية اإلل اإلسرائيليةعمدت السلطات 

  :هاأهممن و،  التي سنها وطبقها البريطانينتداباإلعلى قوانين 

فقط ، حيث جرى تحديد المنفعة   اإلستمالك بهدف المصلحة العامة-  األراضي  قانون)1

  2. منفعة السكان اليهودأنهاالعامة على 

ي ت القوانين الهامة العتبر هذا القانون مني: م1945  لعام قانون أنظمة الطوارئ)2

ة ستيالء على أمالك الفلسطينيين، حيث فرضت السلطة العسكريساهمت في عملية اإل

 مناطق وإغالقاإلسرائيلية هذا القانون على السكان الفلسطينيين بهدف تقييد حركتهم 

  3.ستيالء على العقارات الواقعة ضمنها لإلعسكرية مغلقة تمهيداً معينة باعتبارها مناطق

                                                 
 إسرائيل والضفة الغربية، مؤسسة -بخصوص المزيد عن هذه التشريعات رجا شحادة، قانون المحتل -1

  ،1990الدراسات الفلسطينية، جامعة الكويت، 
  32 ص ، الملحق الثاني،1943 عام ،الجريدة الرسمية الفلسطينية -2
  .125 المادة رقم ،1055 ص ، الملحق الثاني،1945 عام ،1442 العدد رقم ،المرجع السابق -3
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 التي ما زالت سارية المفعول حتى يومنا هذا و من هذا القانون125 ةبموجب المادو

ري اإلسرائيلي أن يعلن أي منطقة أو عقار كمناطق عسكرية يحظر يستطيع الحاكم العسك

  .على المالكين الفلسطينيين وغيرهم دخولها دون إذن مسبق

بموجب هذا القانون يجري مصادرة أمالك الفلسطينيين : م1926  لعامنون الغابات قا)3

قل ملكيتها الواقعة في مناطق معينة واإلعالن عنها كمحميات طبيعية أو كأحراش بهدف ن

  . مالكين جدد من اليهودإلىالوقت المناسب  في

 كافة  هذا القانونيدخل ضمن تصنيف: م1921 الموات أو البور لعام األراضي قانون )4

 وقد عّرف القانون ، شخص أو مجموعة أشخاصباسماألراضي المهملة أو غير المسجلة 

، أو "آخر بيت في القرية ن ميل ع1.5تبعد مسافة   كل أرضأنهاعلى "هذه األراضي 

حتالل في تطبيقها لهذا القانون  وقد عمدت سلطات اإل،"األرض التي ال يصلها الصوت"

  .مقاييس بدائية بهدف سهولة السيطرة على هذه األراضي  استعمالإلى

تم تعديل هذا القانون : م1948منقولة لعام الفي العقارات غير  قانون تسوية الحقوق )5

نكليزي عينه وقام الجدير بالذكر أن المشرع اإلسرائيلي قد أخذ النص اإلو، م1969عام 

 بموجب هذا القانون تم تسجيل، وبعد ترجمته إلى العبرية بإجراء تعديالت طفيفة عليه

نتداب مساحات كبيرة من األراضي الفلسطينية باسم الدولة العبرية باعتبارها الوريث لإل

  1.البريطاني

  

                                                 
 عدد رقم ،"إسرائيلقانون المواطنين العرب ومكانتهم في  "،الفلسطينيةمجلة الدراسات , أسامة الحلبي -  1
  .122  ص،1990،  5
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  :سنهاة قامت السلطات اإلسرائيلية ب قوانين وأنظم)ب

كبر عدد ممكن من األراضي أ بهدف مصادرة اإلسرائيليةالقوانين  تم سن العديد من

بعد اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل، والسيما أثناء فترة الحكم العسكري  ،الفلسطينية

  : نذكر منها،م1966  عامإلى م1948  عامالممتدة من

 عمدت :م1948  لعام بشأن فالحة أو استعمال األرض البور الطوارئأنظمةقانون ) 1

أنظمة الطوارئ، أو "، إلى إصدار م1948 تشرين األول 15بتاريخ  السلطات اإلسرائيلية

التي أعطت الحق لوزير الزراعة بإنذار كل فلسطيني يملك واستعمال األراضي البور، 

رفه تحت ذريعة أن أرض بور بزراعة أرضه، وإال فإنه يحق له وضعها تحت تص

  .تقتضي مصادرتها" الدولة الفتية"مصلحة 

دون أن يمس  ، شهرا35ً وضع يده على األرض لفترة األنظمةبموجب هذه يحق للوزير 

لذلك ،  المالك الفلسطيني األصليباسم بحق الملكية لألرض التي تبقى مسجلة اإلجراءهذا 

 أن إلى األرضفيها سيطرته على  يثبت أخرى يبحث عن وسائل اإلسرائيليخذ المشرع أ

، حيث منح هذا م1950 آذار 14 الكنيست اإلسرائيلي قانون أمالك الغائبين في أقّر

  .الغائبينين ي الفلسطينأراض بمصادرة اإلسرائيليةالقانون صالحية السلطات 

حتالل قامت سلطات اإل: م1948 الغائبين لعام أمالكأنظمة الطوارئ بشأن ) 2

، حيث تم وضع "م1948 الطوارئ بشأن أمالك الغائبين لعام أنظمة"إصدار  باإلسرائيلية

على " الوكيل" تحت تصرف أمالككل ما يملكه الالجئون والمهجرون الفلسطينيون من 

كل شخص "نه أ تعريف الغائب على بموجب األنظمة المذكورة تم، وأمالك الغائبين

عريف قد نالحظ أن هذا التو ،"م1948  عامترك أمالكه قبل األول من آب) فلسطيني(
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 ترويعهم بفعل اهم وبلداتهم بالقوة أو الذين تم طردهم من قرشمل الفلسطينيين الذي تم

 البلدان المجاورة أمالً بالعودة، كما شمل هذا التعريف إلى فهربوا اإلسرائيليةالمجازر 

  1.ى داخل الوطن أخرإلى النزوح المؤقت من قرية إلى الفلسطينيين الذين عمدوا أيضاً

صالحية مؤقتة بشأن "  الغائبينأمالكالوكيل على " القانون اإلسرائيلي  هذالقد أعطى

، وجرى تحديد صالحيته بغية "الغائبين"التصرف بأمالك هذه الفئة التي جرى تسميتها 

 لم يمنح اإلسرائيلينتقالية، إال أن القانون المحافظة على هذه األمالك ضمن الفترة اإل

لكن ، صالحية نقل أو بيع هذه الممتلكات ألي شخص آخر" كيل على أمالك الغائبينالو"

 سّن تشريع إلى م1950 تداركت هذا الفراغ القانوني، فعمدت عام اإلسرائيليةالسلطات 

  ".الغائبين" سيطرتها الدائمة على أراضي يبسطجديد 

وهذا القانون هو : م1950 لعام على األراضي في حاالت الطوارئقانون وضع اليد ) 3

  .م1950مشابه لقانون أمالك الغائبين 

 م1950 آذار 14بتاريخ   الكنيست اإلسرائيليأقر: م1950 لعام  الغائبينأمالكقانون ) 4

نص القانون ، و آذار من نفس العام31قانون أمالك الغائبين الذي دخل حيز التنفيذ في 

ووضعها تحت تصرف الوكيل " الغائبين"الجديد على تركيز إدارة العقارات التي يملكها 

  .على أمالكهم

، كافة المباني المنشأة على سطحه أو تحته أو التي  في هذا القانون"العقار"يضم تعريف 

هي قيد اإلنشاء، ويعرف القانون الجديد الغائب بصفته كل مالك ترك عقاره بين الفترة 

نتهاء حالة إعالن الطوارئ في ، إلى تاريخ ام1947  عام تشرين الثاني29الممتدة من 
                                                 

  .128مرجع سابق، ص  ،الفلسطينيةمجلة الدراسات , أسامة الحلبي -  1
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 قانونالوبموجب هذا  1،أنها ما زالت سارية المفعول حتى تاريخ اليومبإسرائيل، علماً 

  عام تشرين الثاني29كل شخص فلسطيني ترك فلسطين بعد " لجديد أصبح الغائب هوا

 لجمعية العامة لألممالصادر عن ا 181 رقم ، تاريخ تقسيم فلسطين وفق القرارم1947

المتحدة، أو هاجر إلى خارج فلسطين، أي إلى أحد الدول العربية المصنفة في إسرائيل 

 الضفة إلى داخل األراضي الفلسطينية سواء إلى، أو أي شخص قام بالنزوح معاديةكدول 

يسمح القانون  في هذه الحالة، و"إسرائيلأو القطاع أو داخل ما أصبح يسمى بأرض 

  2.، المنقولة و الغير منقولة"الغائبين"رة أمالك هؤالء للسلطات اإلسرائيلية بمصاد

ينص هذا القانون على حق كل فرد في ملكية أي : م1958 لعام قانون مرور الزمن )5

عقار، مسجل أو غير مسجل، قام بحيازته لفترة تمتد بين عشرة سنوات إلى خمسة عشرة 

 الفلسطينيين ومنعتهم من سنة، وبما أن السلطات اإلسرائيلية قامت بمصادرة ممتلكات

 إلى فإنه حكماً وعند تطبيق هذا القانون تنتقل ملكية هذه العقارات المسلوبة دخولها

  .المالكين الجدد من اليهود

 القانون أي شخص أو مجموعة يمنع هذا: م1967 لعام ستصالح الزراعيقانون اإل) 6

ء عليها إلى الفلسطينيين ستيالمن تأجير األراضي التي قامت إسرائيل باإل إسرائيلية

  . المزارعين بهدف زراعتها

تشريع هذا القانون بهدف  جرى: م1980 لعام قانون استمالك أراضي في النقب) 7

استمالك السلطات اإلسرائيلية آلالف الدونمات من أراضي فلسطينيي بدو النقب كتعويض 

                                                 
  298 مرجع سابق، ص  إسرائيل والضفة الغربية،- رجا شحادة، قانون المحتل -  1
   142 و 127 صمرجع سابق، ،الفلسطينية مجلة الدراسات ،أسامة الحلبي -2
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تفاقية إ بعد توقيع  صحراء سيناء التي استردها المصريون من اإلسرائيليينأراضيعن 

، ومن الجدير ذكره أنه قد تم سن مجموعة كبيرة من التشريعات المشابهة السالم بينهما

  1.للتشريعات المذكورة آنفا تتعلق ببسط السيطرة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية

حتالل اإلسرائيلي في كـل مـن الـضفة         رية التي أصدرها اإل   كأما بالنسبة لألوامر العس   

  2:فكان من أهمهاغربية وقطاع غزة والمتعلقة باألراضي ال

والذي يتعلق بأمر   " األموال المتروكة والممتلكات الخصوصية   "األمر العسكري بشأن     .1

م 1967  عـام  الممتلكات التي تركها الفلسطينيون في الضفة والقطاع على أثر حرب         

، حيـث   ل الحـرب   طردوا أو كانوا في الخارج قب      بإعتبارهم وذلك   ،بما فيها األرض  

 اإلسرائيليةمنح السلطة العسكرية    والذي   م1967 لعام   58 رقم   قرار عسكري صدر  

حق السيطرة على أراضي الغائبين وتحديد كلمة غائبين بالشخص الذي ترك إسرائيل            

ويمنح السلطة العسكرية اإلسـرائيلية حـق       م  1967قبيل وخالل أو بعد حرب عام       

 .ن ذلك تم بطريق الخطأ و نتيجة سوء تقديرحتفاظ بتلك األراضي حتى لو أاإل

، وهي تلك األمالك التي كانت مسجلة باسـم         "أمالك الحكومة "األمر العسكري بشأن     .2

 ألف دونم، كما أن هذا األمـر        700 هذه األراضي بحوالي      مساحة الحكومة، وتقدر 

  للسيطرة على مـساحة    م1980مهد الطريق أمام السلطات اإلسرائيلية في بداية عام         

                                                 
قانون أمالك دولة م، 1950 لعام قانون سلطة التطوير أو انتقال الملكية: من أهم هذه التشريعات -  1

 لعام انون صندوق أراضي إسرائيلقم، 1952 لعام انون استمالك األراضيم، ق1951 لعام إسرائيل
قانون م، 1960 لعام قانون أساسي أراضي إسرائيلم، 1953 لعام األراضيقانون استمالك م، 1953

  .م1965 لعام التنظيم والبناء

  145  صمرجع سابق، الفلسطينية، مجلة الدراسات ،أسامة الحلبي -2



 61

من مساحة الضفة الغربية،    % 40 أي حوالي    ، مليون دونم  2.2 ـ 1.7تراوحت من   

كما بلغت مساحة األراضي التي استولت عليها السلطات بناء على هذا القانون فـي              

من إجمالي مساحة القطاع،    % 32.5 أي حوالي    ، ألف دونم  117قطاع غزة حوالي    

المعين من قبل السلطات العسكرية      لحارس األمالك الحكومية و     هذا القرار  أجازحيث  

ز لحـارس   اجأكما  ،  ستيالء على األراضي المملوكة للحكومة األردنية     اإلسرائيلية باإل 

 اإلعـالن ستيالء على أراضي خاصة بأفراد أو جماعات بعـد          األمالك الحكومية باإل  

و التـي يـتم تعريفهـا       ' أراضي دولـة  'أو  ' أراضي عامة 'عن تلك األراضي بأنها     

 أو شخص من دولة     معاديةمملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة         بأراضي  

 1967.1 خالل العام معادية

لعـام  ) 1091 ( من خالل قـرار عـسكري رقـم   أعاله القرار المذكور تم تعديل ثم   .3

لتتـضمن أيـة    ' أراضي الدولة 'يتم تعريف    هذا التعديل أنه أصبح      ملخصم، و 1984

  :هي معروفة بالتاليو، تكون عرضة ألوامر مصادرةلأمالك 

حتالل أو في الفترة ما بعد ذلك باسم أيـة دولـة            أية أمالك كانت مسجلة عند اإل       . أ 

 أو منظمة أو شركة ذات عالقة أو تواصل مباشرة أو غير مباشرة بالدولة              معادية

 .ةيداعمال

أية أمالك أو أراضي كانت قد تمت مصادرتها تحت اسم المنفعة العامة بحـسب                . ب 

مة أو التشريعات العسكرية إما من خالل أو لـصالح قطـاع أو             التشريعات العا 
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في ' متواجدة'سلطة عسكرية إسرائيلية و التي ليست بالضرورة أن تكون محلية           

 .المناطق المستملكة

كافة األمالك والعقارات المملوكة ألفراد والذين تقدموا بطلبات للسلطات الرسمية            . ج 

 .تلك السلطات على طلبهم و متابعة عقاراتهم والتي وافقت بإدارة

والذي يعطي الحاكم العـسكري ألي منطقـة        " تعليمات األمن "األمر العسكري بشأن     .4

صالحيات إغالق منطقة محددة ألغراض أمنية كالتدريب العسكري وبالتـالي يمنـع     

 . أصحابها من دخولها

، "الحتياجات عسكرية ضـرورية وملحـة     " األمر العسكري بشأن مصادرة األرض       .5

يخول الحاكم العسكري ألي منطقة مصادرة أيـة أرض تحـت هـذا األمـر      والذي  

العسكري، ولقد حولت معظم األراضي التي صودرت تحت هذا البنـد لألغـراض             

 1.ستيطانيةاإل

، والذي يتيح الحاكم "مصادرة األراضي للمنطقة العامة"العسكري بشأن  األمر .6

األبنية مة مثل الطرق والعسكري ألي منطقة من مصادرة األراضي للمنطقة العا

استخدم الجيش اإلسرائيلي القانون أعاله بشكل رئيسي وقد الخ، ..مياهالخزانات و

وكذلك الحال ، لبناء شبكة طرق للجيش في داخل المناطق الفلسطينية المحتلة

للمستوطنين اإلسرائيليين الذين وفر الجيش اإلسرائيلي لهم طرق بديلة بعيداً عن 

 . الفلسطينية في المناطق المحتلةالتجمعات السكنية
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 2ستمالك الستعماالت عامة من القانون األردني رقم تبنى الجيش اإلسرائيلي قانون اإل

 ولكن اشترط ، ومنح الحكومة الحق في استمالك أراضي خاصة للصالح العامم1953لعام 

ف الرسمية ستمالك وذلك من خالل النشر في الصحذلك باإلعالن المسبق لنية الحكومة اإل

 يوم ألصحاب تلك األراضي لتقديم اعتراضات على 15مع التفاصيل المعينة مع إتاحة 

ستمالك إلى مجلس الوزراء و الملك ستمالك وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم طلب اإلقرار اإل

وبعد الموافقة النهائية يتم تعويض أصحاب األراضي بشكل ، للحصول على موافقة نهائية

 .  األرض المصادرة بتاريخ اإلعالن األول أوبحسب قيمة العقاركامل و ذلك 

 حيث ،ستمالك األردني لتنفيذه بعيداً عن األنظارأدخلت إسرائيل تعديالت على قانون اإل

 أفضت كما ، العسكرية اإلسرائيلية فقطاإلدارةأضحى تطبيق القانون مرهوناً بموافقة 

لمحاكم المدنية لمراجعة أي قرار يتعلق التعديالت اإلسرائيلية إلى عزل صالحيات ا

عتراضات الجهة الرسمية  وتعتبر لجنة اإل، أو حق التعويض للجهة المتضررةتمالكساإل

عتراضات مقدمة من أصحاب األراضي المستهدفة من إالوحيدة والمخولة بالنظر في أية 

الت اإلسرائيلية وأهم التعدي،  فقطستمالك والتي تتألف من عسكريين إسرائيليينقانون اإل

   :  هي المذكورستمالك األردنيالمدخلة على قانون اإل

ستمالك كان منوطاً بالحكومة بحسب القانون األردني غير أن تنفيذ قانون اإل  .أ 

أصبح تنفيذ القانون من صالحيات القائد العسكري بحيث اإلسرائيليين أدخلوا تعديالً 

 .ية لتنفيذهللمناطق المحتلة والمسؤول عن تعيين جهة عسكر

 يجيز للجهة 569ن األمر العسكري رقم إبحسب التعديل اإلسرائيلي للقانون ف  .ب 

العسكرية المعينة من قبل القائد العسكري اإلسرائيلي للمناطق المحتلة لتنفيذ قانون 
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ستمالك من دون اإلعالن عن ذلك وبدون موافقة ستمالك العام اتخاذ إجراءات اإلاإل

 . ئد العسكري اإلسرائيلي للمناطق المحتلة القاإالأي جهة رسمية 

هي الجهة الوحيدة المخولة وعتراضات المؤلفة من عسكريين إسرائيليين لجنة اإل  .ج 

المقدمة من ) إذا كان ذلك وارداً(عتراضات أو في طلب التعويضات للنظر في اإل

 .أصحاب األراضي المتملكة

ل القوة ضد المعترضين على أمر أضاف اإلسرائيليين بنداً جديداً يتيح للجيش استعما  .د 

 سنوات أو فرض غرامة مالية باهظة 5ستمالك و كذلك فرض عقوبة سجن لمدة اإل

  .أو السجن و الغرامة معاً

، "القرار الحكومي بالسماح لألفراد والشركات بشراء األراضي في المناطق المحتلة .7

حة إدارة أرض لمصل" بالصندوق اإلسرائيلي"بعد أن كان شراء األراضي محصوراً 

 1".إسرائيل

حـتالل  باإلضافة إلى األوامر والقوانين والقرارات العسكرية السابقة أصدرت سلطات اإل         

ستيالء ومصادرة األراضي وتوفير الخـدمات      العديد من األوامر التي سهلت عمليات اإل      

  2. اإلسرائيليةالرئيسية للمستوطنات

  : السلطة الوطنية الفلسطينيةبعد قدوم الدولة استعمال أراضي: الفرع الثاني

 الـسلطة  قيـام  منذاإلسكان الفلسطينية  بوزارة الدولة أراضي واستغالل إدارة مهمة أنيطت

األمر على هذا  استمر والدولة، بأمالك خاصة الوزارة في دائرة استحداث تم حيث الوطنية،
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لـسطينية  صدر رئيس السلطة الوطنيـة الف أ حيث م  2002عام منتصف حوالي حتى الحال

 سلطة األراضي، بإنشاء قضى الذي م2002  لسنة )10(رقم   المرسوم5/6/2002بتاريخ 

 الموازنة العامـة  ضمن مستقلة ميزانية لها ويكون عتبارية،اإل بالشخصية عامة تتمتع كهيئة

 ُتلحـق " هأن على المرسوم من )2( المادة الوزراء، ونصت مجلس الوطنية، وتتبع للسلطة

 بسلطة اإلسكان لوزارة التابعة المساحة ودوائر العدل لوزارة التابعة األراضيتسجيل  دوائر

بقرار  الحكومية باألراضي التصرف يتم" هأن على منه  )3(المادة  نصت ، بينما"األراضي

ووزيـر   األراضـي  سلطة رئيس من تنسيب علىً بناء الفلسطينية السلطة الوطنية رئيس من

 اختصاصات الرئاسي المرسوم يحدد لم، و"المحلي الحكم زيروو العامة واإلسكان األشغال

 بقـانون،  ختصاصاتاإل تلك ُتحدد أن على منه )5(المادة  في نص األراضي، وإنما سلطة

 حتى عام –  في هذا المجالاألساسية المهام قد مارست جملة من األراضي سلطة على أن

 :دون سند قانوني سليم، ومن أهم هذه المهام -م 2010

 .عليها والمحافظة الحكومية األراضي حصر .1

 .الحكومية األراضي على الواقعة التعديات إزالة على العمل .2

 .العامة للمشاريع الحكومية األراضي تخصيص ترشيح .3

 .الحكومية األراضي تأجير .4

 .العامة للمنفعة الخاصة األراضي استمالك قرارات تنفيذ متابعة .5

 )11(رقم  القرار بموجب األراضي لسلطة رئيساً ينيةالفلسط الوطنية السلطة رئيس عين كما

 .م 2002سنة
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 أو الحكوميـة  الجهة تقديم طريق عن العملية الناحية من الدولة بأراضي التصرف كان يتم

 رغبتها يظهر اإلسكان، لوزارة طلبا الحكومية األرض استغالل في الراغبة الجهة الخاصة

 يـتم  الوزارة، قبل من الطلب دراسة ا، وبعدمنه والغاية حكومية، أرض على في الحصول

 سـواء  الطلـب،  في قراره اإلسكان وزير ويتخذ الطالب، الستخدام المناسبة تحديد القطعة

 األرض بمـسح  المختصة الجهات بالتفويض، وتقوم أو )الترشيح(أو بالتخصيص  بالتأجير

 فـي  اإلسكان وزارة أتبعت المعالم، وقد واضحة تكون ال عندما حدودها وتثبيت الحكومية

 مـا  ونـادراً  التخـصيص والتفـويض،   هما رئيسيتين صيغتين بأراضي الدولة التصرف

 قـرارات  تنفيـذ  على اإلسكان وزارة عملت أخرى أحوال صيغة التأجير، وفي خدمتاستُ

 1.األشخاص لبعض حكومية أراض بتخصيص الوطنية القاضية السلطة رئيس

 بقـاء  مع الحكومية استغالل األرض حق المستفيدة الجهة منح أساس التخصيص علىيقوم 

 هـذا  مقابل للدولة أية مبالغ بدفعً مكلفا المستفيد يكون أن ودون للدولة، ملكاً "األرض رقبة"

 التي األراضي مع في التعامل القانوني النظام هذا اإلسكان وزارة استخدمت ستغالل، وقداإل

 النظـام  هذا الوزارة مختلفة، كما استخدمتال الرسمية والمؤسسات للوزارات تخصيصها تم

 .رئاسية قرارات على الشهداء بناء بعض لورثة إعطاؤها تم التي الحكومية األراضي في

يمكن التمييز بين حقبتين فيما يتعلق باإلطار القانوني الناظم ألراضي الدولة فمنـذ قـدوم               

لقوانين الناظمة لهذا القطـاع     م كانت ا  2002السلطة الوطنية الفلسطينية ولغاية ما قبل عام        

في الضفة الغربية ال تجيز التصرف في أراضي الدولة بالبيع، وإنما في أحـوال معينـة                

                                                 
 لحقوق التصرفات بأراضي الدولة وإدارتها بين القانون والممارسة، الهيئة الفلسطينية المستقلة -  1
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ن تشكيل  أم بش 1957لسنة  ) 532(من القرار رقم    ) 4(كانت المادة   ، و 1التأجير واالستعمال 

بيـع أو  لجنة أمالك الحكومة في قطاع غزة تجيز للجنة المذكورة تقديم توصيات تتعلـق ب        

  .استغالل أو تأجير أراضي الدولة

م بإنشاء سلطة األراضي وبين هـذا المرسـوم         2002صدر المرسوم الرئاسي في عام      ثم  

منه بان التـصرف بأراضـي      ) 3(كيفية التصرف في أراضي الدولة، حيث بينت المادة         

 وزارية  الحكومة يكون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب لجنة           

 اللجنة المذكورة توصياتها لمجلس الوزراء والذي بدوره        ترفعمشكلة لهذا الغرض، حيث     

ينسب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إصدار القرارات المتعلقة باألراضي الحكوميـة،           

، أما في قطاع غـزة وبعـد أحـداث           أيضاً  في الضفة الغربية   وهذا الوضع يسري حالياً   

تصرف يتم على األراضي الحكومية يكون دون وجه مشروع لعدم تنفيذه           ن أي   إاالنقسام ف 

  .بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 أن أغلب التشريعات األردنية المتعلقة بهذا المجـال  ما عرضناه آنفاً جاء ما مجمل من نجد

بالتصرف  العالقة ذات المشاكل من جملة هناك أن يظهرما زال يجري العمل بها، كما أنه 

 مـرتبط  اآلخـر  وبعـضها  الرسمية، الجهات إلى مرده معظمها وإدارتها، الدولة بأراضي

 الغربيـة  الـضفة  أراضي كافة إلى الوطنية السلطة نفوذ امتداد بالوضع السياسي وهو عدم

 .غزة وقطاع

 سـجالت  فـي  معظمها تسجيل وعدم الدولة ألراضي دقيقة إحصائيات وجود عدم أدى قدل

 الجهـات  تتمكن لم ناحية فمن، بها والتصرف إدارتها على انعكست سلبية نتائج ىالطابو إل
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 بالشكل استغاللها من تتمكن لم وبالتالي وحصرها، الدولة أراضي كافة تحديد المختصة من

 المختصة الجهات تتمكن لم أخرى ناحية وقيمتها، ومن حجمها مع المتوافق يحقق العائد الذي

  1.الدولة أراضي على وقعت التي اتالتعدي تحديد كافة من

  :تخصيص األراضي الحكومية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: الفرع الثالث

 بتخـصيص  المكلفـة  شملت الجهات جوهرية بتغييرات األراضي تخصيص موضوع مّر

التخـصيص   ومعايير أسس أيضاً التغييرات وطالت والجهات المنسبة، الحكومية األراضي

، وبالتالي فإن المراحل التي مـر بهـا   للتخصيص المصاحبة والشروط ستهدفةالم والفئات

التخصيص هي مرحلة ما قبل إنشاء سلطة األراضي، ومن ثـم بيـان األثـر القـانوني                 

 يواإلجرائي على التخصيص بعد إنشاء سلطة األراضي، وكذلك تفصيل اإلطار القـانون           

، وكـذلك ال بـد مـن        الفلسطينية األراضي الحكومية في ظل السلطة الوطنية        لتخصيص

التعرض لما أحدثه االنقسام الفلسطيني الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة على هـذا              

  .الموضوع

  :مرحلة ما قبل إنشاء سلطة األراضي الفلسطينية: أوالً 

الوقت ذلك في رئيسها إلى بدايات السلطة في الحكومية األراضي تخصيص صالحية نحتم 

الغرض، حيـث  لهذا تصدر رئاسية مراسيم في أعضائها تسمية متلجنة  نسيبت على بناء 

                                                 
التصرفات بأراضي الدولة وإدارتها بين القانون والممارسة، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق  -1

  . مرجع سابقاإلنسان،
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 علـى  يـنص  األساسي القانون ولم يكن السلطة، رئيس تتبع الوقت ذلك في الحكومة كانت

  1.الوزراء مجلس أو تشكيل الوزراء رئيس منصب

 القـانون  إصـدار  بعـد  الـوزراء  لمجلس الحكومية باألراضي التصرف منح صالحية تم

 الـوزراء  مجلـس  أن علـى  منه (63) المادة حيث نصت، م2003 لعام المعدل ساسياأل

 الـذي  وضع البرنامج بمسؤولية تضطلع التي العليا واإلدارية التنفيذية هو األداة) الحكومة(

 األراضـي  وتخصيص وتفويض تأجير وعليه يكون، التنفيذ موضع التشريعية السلطة تقره

 ووزير األشـغال  األراضي سلطة رئيس من المشكلة اللجنة بتنسي  علىبناء يتم الحكومية

 الحكوميـة  األراضي تخصيص تقوم بتنسيب والتي المحلي، الحكم ووزير واإلسكان العامة

  2.السلطة رئيس مصادقة بعد التخصيص ليصدر قرار  بهاالوزراء لمجلس

 الدولة أمالك إدارة الوطنية الفلسطينية السلطة قدوم منذ غزة قطاع في اإلسكان وزارة تولت

  :جوانب خمسة في التصرف أهم أوجه وتمثلت، بها والتصرف

  .لها مقرات إلقامة عامة وهيئات مؤسسات لوزارات أراضي الدولة تخصيص .1

 .الشقق من عدد مقابل الدولة رض أبالتنازل عن وذلك ،استثمارية إسكانية مشاريع إقامة .2

 .عليها مساكن  إلقامةالطبيعيين األشخاص لبعض حكومية أراضي تخصيص .3

 .للملكية بالنسبة قضائية مشاكل بأراضي عليها الدولة أراضي تبديل .4

  .إعارتها أو الدولة أراضي تأجير بعض .5

                                                 
بين القانون والممارسة، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق التصرفات بأراضي الدولة وإدارتها  -  1

  . مرجع سابقاإلنسان،

) 45(وذلك بناء على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والذي يحمل رقم  -  2
  .م02/04/1997م، الصادر بتاريخ 1997لسنة 
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 مـن  مختصة معينة لجنة وتنسيب الرئيس موافقة بعد تتم األولى للتخصيص العمليات كانت

 محـددة،  ومعايير آليات أو واضحة ألسس قانونية التخصيص عمليات تخضع ولم، الرئيس

  .محاباة أو تمييز دون الفئات جميع على تنطبق وبحيث

 بقـرار  تتم لم أنها م2007 قبل العام تمت التي التخصيص عمليات على المالحظات أهم من

 كما، اللجنة وتنسيب الرئيس بموافقة كتفاءاإل تم بل بمرسوم رئاسي، أو الوزراء، مجلس من

  1.بالمشروع للقيام طالبة التخصيص للجهة الالزمة ةالحقيقي بالمساحة تلتزم لم أنها

 على أرض تنفذ لم موافقات بها صدر التي التخصيصات بعض أن إلى كذلك اإلشارة تجدر

 طبيعة تراع لم أنها السابقة عمليات التخصيص وشاب، إلغاء قرارات بها يصدر ولم الواقع،

 الدارسات الفنيـة  إجراء دون قاتالمواف تمت وإنما واستخداماتها، بها، المخصص المنطقة

 للتخصيـصات  الجغرافي التوزيع لم تراع الموافقات أن كما، لذلك الخرائط وإعداد للموقع

  .التنمية التوازن في حالة إلحداث

 لتنفيـذ  التخصيص طالبة المالية للجهة القدرة من التأكد دون التخصيصات من الكثير تمت

وتنفيـذ   التخـصيص  مـن  ستفادةاإل على لها خصصالم قدرة الجهة في أثر المشروع، مما

 على التخطيط وعدم من العشوائية حالة وسادت ، التخصيص طلب في المقترحة المشاريع

قطاع  في الدولة أراضي على معظمها وكان السابقة الفترة تمت في التي التخصيص عمليات

 .الضفة في الدولة أراضي من القطع من عدد إلى إضافة غزة

                                                 
االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة، ، وم 2008للعام اريةواإلد المالية الرقابة السنوي لديوان التقرير -  1

  .أراضي الدولة في المناطق الفلسطينية، مرجع سابق
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 االحتياجـات  االعتبـار  بعـين  مدروسة تأخذ سياسية أسس إلى التخصيص آليات تستند لم

علـى   معتمدين األشخاص بعض من ذلك استغالل جرى للقانون، حيث وفقاً الدولة ألراضي

 .للتخصيص معلنة آلية وجود عدم

 لما خالفاً أفراد، يملكها شركات خاصة أو ألفراد أراض بتخصيص الرسمية الجهات قيام إن

 وحـصرته  الطبيعيـين  لألشـخاص  تخصيـصاً  تجز والتي لم السارية التشريعات نصت

 .المالحقة من حماية الصفقات هذه يكسب ال باألشخاص االعتباريين،

 الماليـة  الرقابـة  الـسنوي لـديوان   التقرير تضمنها التي المالحظات السياق هذا في نذكر

 أراضـي  تخـصيص  عمليـات  إحدى شابت التجاوزات التي حولم  2008للعام واإلدارية

 بيت لحـم   محافظةفي الدولة أراضي من دونماً 60 تخصيص إلى أشار التقرير فقد، الدولة

 الشركة قيام مقابل تجاري سياحي ومركز مشروع إلقامة الخاصة المقاوالت شركات إلحدى

علـى   الحقائق أن إال، األرض ثمن بدل اإلسكان وزارة شعبي لصالح إسكان مشروع بإنشاء

 الواردة والشروط التخصيص بالتعهدات من المستفيدة الشركة لتزامإ عدم إلى تشير رضاأل

المخصـصة   األرض ثمـن  سددي ولم اإلسكان، مشروع تنفذ حيث لم التخصيص، اتفاقية في

 المركـز  مـن  بدالً أهلية إنشاء جامعة تجاه المشروع وجهة الشركة حولت كما، لمشاريعها

 قـرار  صـدر  المطاف نهاية وفي، التخصيص تفاقيةإحسب  السياحي والمشروع التجاري

 1.البنوك أحد لصالح األرض على محكمة بالحجز

الـشركة   لتـزام  إعـدم  أهمها من كثيرة مالحظات  المشار أليه أعالهالديوان تقرير رصد

 في الواردة التخصيص آلليات للتخصيص المانحة الجهة ومخالفة، التخصيص عقد بشروط
                                                 

  .م 2008للعام واإلدارية المالية الرقابة السنوي لديوان التقرير -1
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الـشركة   باسـم  األرض تسجيل خالل من القانون ومخالفتها ،م1965 لسنة 32  رقمالقانون

 المـسؤولين  إدراج بـين  القـصة عالقـة   زالت وما، بالكامل األرض تلك ثمن تسديد دون

 1.ميةاالنظ والمحاكم

 والحكومـة الفلـسطينية   الوطنية الفلسطينية السلطة رئيس قبل من عديدة محاوالت تجري

 ال المحـاوالت  هذه أن إال، تخصيصها تجاوزات عند حصلت لتيا الدولة أراضي الستعادة

 ،تلك التجاوزات بحدوث ساهموا أو تسببوا الذين المسؤولين لمحاسبة جهود فعلية مع تترافق

 أو لألفراد سواء الحكومية األراضي في التخصيصات لجميع وجدية شاملة مراجعة تجر ولم

  2.قتصاديةاإل المشاريع مسمى تتح أو الوهمية أو الجمعيات الخاصة الشركات

 الدولة أراضي على التعديات بخطورة وتأثير منها وإحساساً للسلطة، العام التوجه إطار في

 في السابقة التخصيصات إلغاء كافة تمحيث  ،3األراضي هذه عملية تخصيص إدارة وسوء

اإللغـاء   وشمل ،العكس أو الشمالية المحافظات في للمواطنين المقيمين الجنوبية المحافظات

 اإللغـاء  شـمل  كمـا ، الوطن دائم خارج بشكل يقيمون ألشخاص تمت التي اتالتخصيص

اتفـاق   فـي  الـواردة  بالشروط الملتزمين غير والمعنويين لألشخاص الطبيعيين التخصص

  .التخصيص

 الرسـمية  والتوجهـات  اإلطار القـانوني  من الغربية الضفة في األراضي سلطة استفادت

 2009عام في قامت حيث الدولة، أراضي على التجاوزات التخصصي ووقف ملف لمعالجة
                                                 

  .2008 المعلومات المذكورة أعاله مستمدة من تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية لعام -1
  2008 لعام واإلدارية المالية الرقابة لديوان السنوي التقرير المعلومات، من للمزيد - 2
 فيما يتعلق األوضاع بتصويب المرسوم واختص  18 الرقم م حمل2005العام  في رئاسي مرسوم صدر -3

  سابقاً  الدولة أراضي على تمت التي بالتخصيصات
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 خـالل  معتـد   1000  من أكثر ضبط تم أريحا، حيث محافظة في التعديات لضبط حملةم ب

 إلظهـار  المخططات الالزمة إعداد تم كما ،1الحكومية األراضي لمواقع الزيارات الميدانية

 تـم  انه إال، الغرض لهذا تشكيلها تم التي للمحكمةالمعتدين  وإحالة عتداء،اإل ومساحة نوع

 لجنة تشكيل وتم، الوطنية الفلسطينية السلطة رئيس تعليمات على بناء المحكمة إيقاف عمل

الحلـول   وإيجـاد  التعـديات  لبحث المنطقة وبلديات األراضي والمحافظة سلطة رئيس من

 المـسؤولون  بها قام التي  العديدةالمحاوالت ورغم ،السلطة لرئيس بها والتوصية المناسبة،

قدماً  المضي على السلطة رئيس وحث المشكّلة، اللجنة تفعيل عمل لجهة األراضي سلطة في

 المعـاكس  تجاهاإل في تمت تدخالت كثيرة أن إال التعديات، وإزالة األوضاع تصويب بحملة

 استغالل بعـض  وتم ،أريحا في بدأت التي التعديات إزالة لوقف حملة ضغط عامل وشكّلت

 بـين  تـصنيفاتهم  واخـتالف  دائرة المعتدين اتساع أريحا في الدولة أراضي على المعتدين

تـضم   ثالثـة  وفئة األردنية اإلدارة زمن األرض حازوا للقانون وأشخاص صراحة مخالفين

 حملة شكلت والتنوع تساعهذا اإل ظل وفي ،األرض في التصرف حق لهم الذين األشخاص

  2.الخاصة مصالحهم وحماية الحملة لوقف المعتدون عام استغلها رأي قضية تالتعديا إزالة

                                                 
 تم الدخول للموقع بتاريخ ، حيثwww.pla.gov.ps: ي االلكترون سلطة األراضي الفلسطينيةموقع -  1

  .م15/07/2011

 تم الدخول للموقع بتاريخ ، حيثwww.pla.gov.ps:  االلكتروني سلطة األراضي الفلسطينيةموقع -  2
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 محاولـة  فـي  المحافظات في مختلف المفتشين من العديد بتعيين األراضي سلطة قامت كما

الظـاهرة   مكافحـة  في حقيقي بشكل تثمر لم الجهود هذه أن التعديات إال هذه وإيقاف لضبط

  1.الظاهرة لوقف المطلوب األمنية بالشكل األجهزة ونتعا وعدم القانون تفعيل عدم بسبب

  :إنشاء سلطة األراضي الفلسطينية: ثانياً

 إصـدار  خـالل  منم  2002العام  في الدولة أراضي إدارة قطاع في األهم التطور حصل

 بتـاريخ  الفلـسطينية  األراضـي  سلطة إنشاء تم بموجبه ( 10 ) الرقم حمل رئاسي مرسوم

 االعتباريـة  لها الشخصية كونوي األراضي سلطة إنشاءلمرسوم ضمن ات وم 5/6/2002

 تحقيـق  تكفـل  التي والتصرفات األعمال جميع الكاملة لمباشرة القانونية واألهلية المستقلة

 األراضـي ميزانيـة   لـسلطة  تكونو، القانون ألحكامً وفقا جلهاأ من قامت األغراض التي

ويعـين رئـيس    الـوزراء،  مجلسوتتبع نية، الفلسطي للسلطة العامة الموازنة ضمن مستقلة

 من كاف عدد ويعاونه ،الفلسطينية الوطنية رئيس السلطةسلطة االراضي بقرار صادر عن 

 تحـدد وتـم   باألراضي الحكومية والتصرف األراضي بسلطة دوائر إلحاق الموظفين، وتم

 2 .األراضي بقانون سلطة وصالحيات اختصاصات

 سـلطة " باتـت  هنـا  ومن، م2002 عام بعداألراضي  اعقط إدارة األراضي سلطة ولتت

 سـلطة األراضـي   وأصبحت األراضي، ملف إدارة تتولى التي الجهة الوحيدة "األراضي

   .الدولة أراضي وإدارة المساحة، األراضي، ودائرة تسجيل دائرة :دوائر ثالث من تتكون

                                                 
 تم الدخول للموقع بتاريخ ، حيثwww.pla.gov.ps:  االلكترونيراضي الفلسطينية سلطة األموقع -1

  .م15/07/2011
  .من المرسوم المذكور) 1،2،3،4،5(المواد  -2
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 األراضي وكافـة  ملكية حقوق على بالحفاظ األراضي سلطة الرئيسية لدوائر المهام تمثلت

 فوظيفـة  سواء، حد على عتباريةوالمعنوية اإل الحقيقية للشخصيات عليها المترتبة الحقوق

 حل الخالفات على والعمل وتسجيلها، األراضي، مسح في األراضي تتمثل سلطة وصالحية

 وحسن الحكومية واألمالك على األراضي والمحافظة األراضي، بحدود المتعلقة والنزاعات

 ذات العالقـة  الرسمية الدوائر بين التنسيق حجم زيادة الخطوة شأن تلك ومن ،بها التصرف

 السياسات وتنفيذ رسم وفي العمل والتضارب في االزدواجية من والحد األراضي، بموضوع

  1.بهذا الموضوع المتعلقة العامة

 بـشأن   م2010لسنة  ) 6( رقم   قد صدر قرار بقانون   ) م19/5/2010( أنه بتاريخ    إلىنوه  ن

، وتشكيل مجلـس أراضـي      األراضي، وقد اشتمل على صالحيات سلطة       األراضيسلطة  

 ووزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي        األراضيوطني مكون من سلطة     

 والـشؤون الدينيـة ووزارة      األوقـاف  ووزارة التخطيط ووزارة     واآلثارووزارة السياحة   

  . واالتحاد الفلسطيني للهيئات المحليةننقابة المهندسي العامة واإلسكان واألشغال

، وإقرار خطـط وبـرامج سـلطة        لألراضيويتولى هذا المجلس إقرار السياسات العامة       

  .، وإقرار تقاريرها السنوية وأنظمتها ورفعها لمجلس الوزراءاألراضي

 راضـي األ، وموارد سـلطة     األراضيكما حدد القرار بقانون المذكور مهام رئيس سلطة         

 .المالية وشخصيتها القانونية، وتبعيتها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  
                                                 

 تم الدخول للموقع بتاريخ ، حيثwww.pla.gov.ps:  االلكتروني سلطة األراضي الفلسطينيةموقع -1
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  :اإلطار القانوني للتخصيص في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: ثالثاً

 الضفة في الحكومية األراضي المتعلقة بإدارة الشؤون تنظم التي والقوانين التشريعات تتعدد

 يوجد حدا، كما على منطقة كل في تطبق التي القوانين من عدد  ويوجد،غزة وقطاع الغربية

   .المنطقتين كلتا على تنطبق قوانين

 دائرة لها استندت منطقة التي كل في المهمة التشريعات من عدد يبرز التعدد، عن هذا بعيداً

 والحقـاً  العـدل،  لوزارة التابعة األراضي ودائرة تسجيل اإلسكان لوزارة التابعة المساحة

 رقم المؤقت الدولة أمالك قانون إدارة التشريعات تلك أهم ومن، األراضي الفلسطينية ةسلط

 م1961لـسنة  14 رقـم  الدولـة  وأمالك أراضي على وقانون المحافظة ،م 1965لسنة 32

 .غزة قطاع في الساري م1960لسنة  5 رقم والقانون الغربية، الضفة في الساريان وتعديالته

 دائرة مدير صالحيات بتحديدم 1965 لسنة 32 رقم المؤقت الدولة كأمال إدارة قانون اختص

 دائـرة  بمـدير  الدولـة  أراضي بإدارة المتعلقة جميع الشؤون القانون وحصر ، األراضي

  1.الدولة بأراضي للتصرف المالية لوزير التنسيب إلى إضافة، األراضي

 المتعلقـة  األحكام م1961 لسنة14  رقم الدولة وأمالك أراضي على المحافظة قانون تناول

 وأعطـى ، الدولـة  وأمالك أراضي على عتداءاإل قضايا في خاصة للنظر محكمة بتشكيل

، الدولـة  وأمـالك  أراضي على عتداءقضايا اإل في القرار وقطعية ستعجالاإل صفة القانون

 من كل الغرامة على أو السجن عقوبة فرض تقرر أن المذكورة فإن للمحكمة للقانون ووفقاً

   .الدولة وأمالك أراضي على يعتدي

                                                 
 أراضـي  بإدارة ما يتعلق كل والمساحة األراضي بمدير يناط" أنه من القانون على) 3(المادة  في جاء - 1

  ."الدولة وأمالك
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 بالتقادم، الدولة أموال تملك جواز إلى عدمغزة  قطاع في م1960 لسنة 5 رقم القانون أشار

إزالـة   حـق  االختـصاص  صـاحبة  الجهة القانون وأعطى، تلك األموال على التعدي أو

 .التعديات

 الدولـة  أراضـي  يـف اهتمـت بتعر  أنهاالسابقة  القوانين مراجعة خالل ومن القول يمكن

أراضـي   تخـصيص  آلليات كبيراً حيزاً أعطت كما ، الستخداماتها المختلفة وفقاً وتصنيفها

   .تأجيراً أو تمليكاً تخصيص األراضي في المختلفة الرسمية الجهات وصالحيات الدولة،

 قبـل  مـن  الحكوميـة  األراضي على االعتداء تحظر على أحكام التشريعات تلك واشتملت

 إلزالـة  الجهـات المختـصة   قبل من إتباعها الواجب اآلليات وبّينت  والمؤسسات،األفراد

 .عليها المعتدى األراضي واستعادة التعديات

 المتعلقـة  القـضايا  في للبت محكمة مختصة إنشاء على التشريعات نصت الشأن، هذا وفي

  .بالدولة الخاصة المنقولة وغير األموال المنقولة على عتداءاتباإل

قطاع  في المطبقة وتلك الغربية الضفة في المطبقة بين التشريعات ختالفاتاإل من عدد يوجد

 الدولـة  بأراضـي  صالحية التصرف الغربية الضفة في السارية القوانين أعطت فقد ،غزة

 لوزير وأعطت) م 1965سنةل 32 رقم الدولة إدارة أمالك قانون( واألراضي المساحة بمدير

 حين في، وتفويض األراضي تأجير في الحق واألراضي، المساحة رمدي تنسيب المالية، بعد

 العمومية األراضي لقانون وفقاً الحكومية بالتصرف باألراضي المالية لوزير التفويض يغيب

 .غزة قطاع في الساريم  1942لسنة

 األراضي بتخصيص اللجان المختصة بتشكيلة يتعلق فيما والضفة غزة في القوانين تختلف

التـسجيل   ومـأمور  اإلداري الحـاكم  مـن  اللجنة تتكون ففي الضفة، تأجيرها أو ةالحكومي
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 لـسنة   27 للقـانون  وفقـاً  تتشكل اللجنة حين في ،م1965 لسنة 32 لقانون وفقاً والمحاسب

 تـسجيل  دائـرة  على والمشرف اإلداري غزة مقام من قائم غزة قطاع في الساري م1960

  .المال ومدير والمساحة المدن تنظيم دائرة األراضي ومدير

  :نقسام قطاع غزة عن الضفة الغربيةإبعد حدوث : رابعاً

 فـي  األخرى الرسمية األراضي والجهات سلطة به قامت الذي واألبرز األكبر الجهد تركز

فترة ما بعد حدوث االنقسام بين قطاع غزة والـضفة الغربيـة   في  والقطاع الضفة من كل

 فـي  التجاوزات من للحد واضحة آليات مية وتحديدالحكو األراضي تخصيصات بموضوع

وزاريـة   لجنة تشكيل تم1الغربية الضفة ففي، السابق في تتم كانت التي تخصيص األراضي

و وزارة  الـوزراء،  العامـة لمجلـس   األمانـة  من مشكلة الحكومية األراضي لتخصيص

 واآلثـار،  ياحةالـس  ووزارةالزراعـة،   ووزارةالمحلي، الحكم و وزارةالوطني، قتصاداإل

 اإلداريـة،  والتنمية التخطيطووزارة األراضي،  سلطة وواإلسكان، العامة األشغالووزارة 

 .الدينية والشؤون األوقاف وزارةو

 وأهمهـا  السابقة اللجان في تكن موجودة لم وزارات على احتوائها اللجنة تشكيلة من يالحظ

 تجـاه مهمة باإل خطوة الجديدة التشكيلة وتعد، الوطني واألوقاف واالقتصاد واآلثار السياحة

 المعنيـة  الجهـات  كـل  راعـت  ختيار اللجنة إفي جديدة معايير اعتمدت حيث الصحيح،

  .الحكومية األراضي بموضوع

                                                 
الـرقم   لتخـصيص األراضـي الحكوميـة حمـل     وزارية لجنة بتشكيل قراراً الوزراء مجلس أصدر - 1
  ،  2009لعام) ف.س/و.م/09/01/13(
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 وملكيتهـا،  الدولة أراضي فلسطيني لتخصيص قانون إعداد على بالعمل مهامها حددت وقد

أراضـي   لتخـصيص  ومعايير تآليا ووضع، األراضي إلجراءات تخصيص دليل وإعداد

 أراضـي  تخـصيص  وتحديد متطلبات، الدولة أراضي لتخصيص أولويات ووضع الدولة،

والمعـايير   للـشروط  وفقا الدولة أراضي تخصيص كافة طلبات دراسة إلى إضافة، الدولة

 دراسـة  إعداد يتضمن لتخصيص األراضي مسبق تخطيط وإعداد اللجنة، قبل من المعتمدة

 دراسة لحجـم  إعداد، وللتخصيص المتاحة الدولة أراضي  لحجموفقاً ساسيةاأل حتياجاتلإل

  1.الدولة توفير أراضي سياسة واعتماد محافظة كل في الدولة أراضي

 عن ممثلين عضويتها في فنية تضم لجنة تشكيل بضرورة األول اجتماعها في اللجنة أوصت

 اللجنة هذه مهام وتمثلت ،2ةالحكومي األراضي الخاصة بتخصيص الوزارية اللجنة أعضاء

 طلبـات  بدراسة الحكومية، والبدء األراضي بتخصيص الخاصة المعايير بدراسة واعتماد

 الخاصـة  الوزاريـة  اللجنـة  أعمال جدول المعروضة على الحكومية األراضي تخصيص

 الوزارية الخاصة اللجنة إلى تقاريرها الفنية اللجنة وترفع، األراضي الحكومية بتخصيص

 تخـصيص  ومعـايير  آليـات  دليل اللجنة الفنية واعتمدت، الحكومية األراضي خصيصبت

 .قراراتها تخاذإ في الحكومية كأساس األراضي

 حيـث  من سواء أراضي الدولة، إدارة مجال في الحاصل التطور مالحظة يمكن تقدم، مما

 يالحـظ  كمـا ، التعديات ومحاربة التخصيص المتبعة في اإلجراءات أو المؤسسي اإلطار

                                                 
، حيث تم الدخول للموقع بتاريخ www.pla.gov.ps:  االلكتروني سلطة األراضي الفلسطينية موقع- 1

  .م16/07/2011
   .المذكورة اللجنة بتشكيل 2009 لعام) ف.س/و.م/20/4/13(مجلس الوزراء رقم  قرار صدر حيث - 2
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 أن يتوقـع  ممـا ، أراضي الدولة قطاع على المشرفة الجهات تبديه الذي التشدد واالهتمام

 يترافـق  أن شـريطة  القطاع بها يتسم التي ختالالتتصويب اإل على إيجابي بشكل ينعكس

 هـذه  وتكامل تنسيق وأن يتم، العالقة ذات األطراف مختلف قبل من ومستمرة بجهود حثيثة

 فـي  التـضارب  وأحيانـاً  الـصالحيات  في العمل والتداخل في زدواجيةإلل تجنباً الجهود

 بطرق بالتحايل أو دولة رضأ على استولى من جميع بمالحقة يقترن ولكن هذا ، المصالح

 عمليـة  كانت لو حتى عامة األراضي كأمالك هذه استعادة ويجب مشروعة أو نظامية غير

 لـو كـانوا   حتى أو األشخاص هؤالء إلى كيةالمل نقل مراحل أتمت جميع قد والشراء البيع

  . آلخرين بها حصتهم باعوا

 لحقب  تابعة  قوانين  بوجود  وذلك  فلسطين  في  لألراضي الناظمة  القوانين  وتنوع  تعدد يشكل

 نتـدابي إ هـو   مـا   ومنها  عثماني  هو  ما  منها  اليوم،  حتى  سارية  زالت  ما  مختلفة  تاريخية

 هذاف ،القطاع  هذا  تنظيم  في  كبيرة  قانونية  لةمعض  وفلسطيني  وإسرائيلي  ومصري  وأردني

 ،بالعقارات  بالتصرف  المتعلقة  القضايا  مع  التعامل  في  قانوني  إرباك  وجود  إلى  أدى  التنوع

 على  ويحافظ  القضايا  كافة  يعالج  حديث  فلسطيني  قانون  صدارإل ملحة  ضرورة  يشكل مما

 يلبـي   ال  م2010 عـام   لصادرا  بقانون  القرار  وأن  ،عامة  أمواال  باعتبارها  األراضي  هذه

   .الهام القطاع هذا لتنظيم العملية الحاجة

  

  

  :طرق استعمال اإلدارة لألموال المنقولة باعتبارها أمواالً عامة: المطلب الثاني
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، واسـتعمال أي    )عقارات(تنقسم األموال بطبيعتها إلى أموال منقولة وأموال غير منقولة          

 لطبيعة هذا   ت خاصة تختلف عن النوع اآلخر نظراً      نوع من هذا األموال يتم وفق إجراءا      

  .النوع من األموال

 كل مـا يمكـن نقلـه        بأنهتبعاً لنقل المال وتحويله واستقراره       المال المنقول ف  يعرمكن ت ي

،  فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيالت والموزونات وما أشـبه ذلـك           ،وتحويله

     هالكاً طبيعياً بسبب االستعمال، أو هالكـاً بـسبب          ويمتاز هذا النوع بإمكانية هالكه سواء 

 استعمال األقالم واألحبار يـؤدي إلـى        التقصير أو التسبب بالهالك ألي سبب كان، فمثالً       

 وقد يكون هالكها لسبب آخـر       ،هالكها، بينما سوء استعمال الطابعة قد يؤدي إلى هالكها        

ثل هذا النـوع مـن األمـوال        مثل حدوث تماس كهربائي أو غيره، والهالك الطبيعي لم        

  . وإنما بمرور مدة من الزمنالمنقولة ال يكون أنياً

وهناك نوع آخر من األموال المنقولة، حيث يكون هذا المال ماالً منقوالً بطبيعتـه ولكنـه         

 وفي هـذه    ،يسمى عقاراً بالتخصيص ويكون هذا المال المنقول مخصص ومرتبط بالعقار         

ت بالتخصيص والذي تنظم أحكامه قواعد قانونيـة وضـوابط          الحالة يعامل معاملة العقارا   

  .محددة ليس معرض بيانها في هذه الدراسة

 ذاتم التطرق إلى استعمال األموال غير المنقولة في معرض آخر من هذه الدراسة، وفي ه              

  .الجزء من الدراسة سوف نتناول استعمال األموال العامة المنقولة من قبل اإلدارة

 المنقولة المستخدمة في فلسطين من قبل اإلدارة وبالتحديد من قبـل             العامة األموالتتنوع  

وقـود   األموال النقدية، والمركبات العمومية، وكوبونات ال      مثلالسلطة الوطنية الفلسطينية    

  .للمركبات، والهواتف النقالة والتجهيزات المكتبية وغيرها
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األنواع نظراً ألهميتهـا وارتباطهـا      نظراً التساع أنواع هذه األموال فإننا سنتناول بعض         

الكبير بالموازنة العامة، وهي األموال النقدية، والمركبات العمومية، وكوبونات الوقـود،           

  .والهواتف النقالة

  :األموال النقدية: الفرع األول

 لطبيعتها في اإليفاء بالتزامات     تشكل النقود عصب موازنة أي دولة بالدرجة األولى نظراً        

 أيسر من األنواع األخرى من األموال، ولكن ذلـك يقابلـه            لفيذ نشاطاتها بشك  الدولة وتن 

درجة عالية من الخطورة في التصرف واستعمال هذه األموال النقدية، وال بد هنا من بيان               

عدة نقاط رئيسية في استعمال النقود، حيث سينصب شرحنا على الوضـع فـي الـسلطة                

  .الوطنية الفلسطينية

  :لقانونيا اإلطار: أوالً

 يتعلـق  فيمـا  وذلـك  المالي، الشأن مع بالتعامل الخاصة الرئيسة األداة المالية وزارة تعتبر

 إعـداد  و عليهـا،  والمحاسبة إنفاقها و المباشرة وغير المباشرة والرسوم بجباية الضرائب

 التـي  والتعليمات اللوائح إصدار و عليها، للمصادقة التشريعي تقديمها للمجلسل الموازنات

 .المالي العمل تنظم

لهذا  لما إدارتها، و العمومية األموال تنظيم أجل من قوانين  عدة الفلسطينية السلطة أصدرت

بأشكالها  الصرف عمليات وضبط واإليرادات النفقات تقدير عملية في كبيرة أهمية من األمر

 العامـة  موازنـة ال إعـداد  تناول الذي الفلسطيني القانون األساسي القوانين هذه ومن كافة،

 المـالي  النظـام  و،م1998 لـسنة ) 7(رقـم   العامة الموازنة قانون وللسلطة الفلسطينية،
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 للمجلس الداخلي النظامو ،2005لسنة  )43(الرقم  يحمل الذي الفلسطينية السلطة لمؤسسات

 .العامة الموازنة إقرار بآلية المتعلق الفلسطيني التشريعي

قانون  مشروع م1998لسنة) 7(رقم  العامة الموازنة ونلقان وفقاً الوزراء مجلس يقدم

  كما،المالية السنة بداية من األقل على شهرين قبل التشريعي المجلس إلى الموازنة العامة

 العام بموجب المحاسب منصب استحداث على المالية وزارة وتحديداً الوطنية السلطة عملت

) 7( رقم العامة الموازنة تنظيم لقانون معدلال م2008  لسنة) 3(رقم  المعدل بقانون القرار

 تتم الذي الموحد المحاسبي البرنامج على اإلشراف العام بالمحاسب ، ويناط م1998 لسنة

البيانات  إصدار لغاية الموازنة إدخال من الموازنة، بتنفيذ المرتبطة العمليات خالله كافة من

 والقبض والصرف المناقالت وتنفيذ النقدية والتنبؤات ذلك األوامر المالية الختامية، ويشمل

 و وحوله النظام داخل رقابية إجراءات يشمل كما ، الماليةلتزاماتواإل والقيود المحاسبية

 إلى يهدف وهو الموجودات، تسجيل وكذلك المطلوبة، المالية التقارير والبيانات كافة إصدار

 التي التحديث عملية ويعززه ذلك يؤكد وما، العام المال إدارة شفافية ورقابة و إدارة تحسين

 لإلدارة للوصول الدولية المحاسبية المعايير مع ليتماشى والمحاسبي المالي حصلت للنظام

 إلى إضافة النقدية، للتدفقات شهرية خطة تطبيق خالل من العامة، لحسابات الخزينة المثلى

 على للوقوف وذلك ،1له عةالتاب الصفرية والحسابات الموحد الخزينة مفهوم حساب تطبيق

 المناسب الوقت في الالزمة السيولة تدبير بهدف للخزينة، اآلني والمستقبلي المالي الوضع

                                                 
 بحساب الخزينة الموحد قيد اإليرادات والنفقات وفقاً للتصنيف الهيكلي المعتمد، للخروج بحساب  يقصد-1

الحسابات الصفرية الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا يقصد بوعام يبين حجم هذه النفقات واإليرادات، 
من النظام ) 3(مادة وهذا ما يستشف من ال، نة الموحديإلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخز

  .م2005لسنة ) 43(المالي رقم 
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 الرقابة مفهوم من تم االنتقال العام، كما الدين إدارة كفاءة تعزيز إلى يؤدي الذي األمر

 ومدى المخصصات، نفاقالفعلية إل الحاجة على المعتمدة الشاملة الرقابة مفهوم إلى التقليدية

 .المستهدفة بالنتائج ارتباطها

مالي  دليلبمثابة  م2005  لسنة) 43(رقم  العامة والمؤسسات للوزارات المالي النظام يعتبر

الـسندات   ويبـين  والصالحيات، ختصاصاتواإل والمحاسبية المالية والقواعد األسس ينظم

يجـب   المالية، الذي السجالت وحفظ سكم وقواعد المحاسبية والسجالت والنماذج والوثائق

وتحديـداً   الفـساد  لمكافحة المتحدة األمم تفاقيةإ مع ينسجم ما وهذا به، التقيد الوزارات على

 والنفقات، اإليرادات وتسجيل العامة، الموازنة إعداد إجراءات إلى تطرق ، كما)9/2(المادة 

 وأنواع والصرف، اإلنفاق وقواعد ،وحفظ األموال النقدية اإليرادات وتحصيل وتناول توريد

 داخلـي،  مـالي  تدقيق وحدات إنشاء إلى أيضاً المطابقات، وتطرق إجراء النفقات وقواعد

 طلب آلية إلى )12(المادة  الوزارات، وأشارت في داخليين ومراقبين رقابة داخلية ووحدات

 الموافقات أخذ بعد إال السندات إتالف منع إلى) 14(المادة  المستندات، وتطرقت استخراج

 .الالزمة

 الـدين  إدارة يـنظم  الذي م2005  لسنة )42(رقم  العام الدين قانون من) 11(المادة  تخول

 مجلـس  علـى  األمر هذا يعرض أن على الحكومة، لصالح قتراضباإل وزير المالية العام،

 إلـى ) 39(مادتـه   فـي  وأشار العليا، قتراضاإل حدود أيضاً هذا القانون الوزراء، ويحدد
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 عليهـا،  للموافقـة  التشريعي المجلس على الخارجي الدين العام تفاقيات إعرض ضرورة

  1.الرسمية الجريدة في وتنشر

التعاقد  آلية بشأن قرار منها العام، المال بإدارة عالقة لها التي القرارات من عدد أيضاً هناكو

 والتدقيق المالية الرقابة ئردوا إلحاق وقرار الحكومية، والمؤسسات للوزارات الموردين مع

 .الرواتب إدارة توحيد وقرار المالية، بوزارة العامة والمؤسسات الوزارات المالي في

الذي  الفلسطيني ستثماراإل دور صندوق يبرز العمومية، األموال إدارة عن الحديث إطار في

 العام الفعلية أعمالهالصندوق  باشر حيث العمومية، األموال إدارة آليات من مهماً جزءاً يمثل

 تديرها كانت ستثمارية التيواإل التجارية األصول من عدد وتجميع تحويل تم أن بعد م2003

 ويتـولى  مسؤولية كاملـة،  عنها مسؤوالً ليصبح الصندوق، إلى الفلسطينية الوطنية السلطة

 و  وطنـي كاحتياط األموال هذه على وتحافظ قتصاديةاإل التنمية في تساهم بطريقة إدارتها

 .الفلسطينية الوطنية السلطة لخزينة مناسب عائد تحقيق يضمن وبما إستراتيجي،

 الفلسطيني، وهـي  الشعب من مملوكة محدودة، عامة مساهمة كشركة اليوم الصندوق يعمل

مـستقالن، ويـدير    عامـة  وهيئة إدارة، مجلس ولها واإلدارية، المالية الناحيتين من مستقلة

 تـستثمر  التـي  له، التابعة المتخصصة والشركات ستثماريةاإل محافظال من عدد الصندوق

 مكون إدارة مجلس الصندوق إدارة على ويشرف، المهمة المشاريع من مجموعة بدورها في

 عامة هيئة أيضاً ستثمار، وللصندوقاإل مجال في والكفاءة الخبرة ذوي من أعضاء) 7(من 

                                                 
أمـان،  / االئتالف من اجل النزاهة والمـساءلة األساسي، القانون من) 92(المادة  أكدته أيضاً ما وهذا - 1

 62ص، 2008، 1السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد، دراسة تحليلية، رام اهللا، ط



 86

 العمـل  مجـال  في الطويلة الخبرة نية ذاتالفلسطي الشخصيات من عضواً) 30(من  تتألف

  1.والعام الخاص

  :العملي اإلطار: ثانياً

أرض  علـى  العامة األموال إدارة تنفيذ آلية تواجه التي اإلشكاليات من عدد هناك عام، بشكل

 2:يلي فيما إجمالها يمكنو الواقع،

 مشروع قـانون  يمبتقد لتزاماإل عدم نتيجة اإليرادات والنفقات إدارة في الشفافية ضعف .1

 إعداد الموازنة بأصول لتزاماإل وعدم المحدد موعده في الوطنية للسلطة الموازنة العامة

 بسبب المجلس التشريعي في مقرة موازنة أي سمياًر لم تقدم اآلن حتىم  2006عام منذ

 فـي  أما، الفلسطينية السلطة رئيس قبل من عليها ويكتفى بالمصادقة جتماعاته، إتعطل

 بـالمعنى  موازنـة  بموجـب  العمل يتم فال  حماس حركةتدير األمور حيث غزة قطاع

 .القانوني

 نعقاده، حيث لم يتم تقـديم إالتشريعي بسبب عدم  للمجلس دورية مالية تقارير تقديم عدم .2

 .سنوية ونصف ربعية دورية تقارير

نعقاد إ لعدم بةالمتعاق الفلسطينية الحكومات قبل من منتظم بشكل الختامي الحساب قدمي لم .3

 .المجلس التشريعي

                                                 
   اإللكتروني الرابط - 1

124402202511=page&ar=lang?php.index/ps.pif.www ( ــم ــدخول ت ــع ال  للموق

 .)17/5/2010:بتاريخ

 اإليـرادات  :الفلـسطينية  الوطنيـة  للسلطة المالي األداءأمان، / االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة- 2

   15 - 11 ص ، 2007 آب اهللا، رام ،2007 العام من األول  والنصف2006 العام خالل توالنفقا
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الموازنـة   قـانون إعـداد   يفرضها التي المتطلبات ببعض األحيان بعض في التقيد عدم .4

 .الشكل حيث من العامة

 .للسلطة المالي األداء عن المؤكدة المعلومات غياب .5

 1.المالية الرقابة مجال في التشريعي المجلس دور تراجع .6

الحكومة  اعتمدتها التي والتنمية اإلصالح خطة إطار في تمت قد اإلشارة إليه، أنه تجدر مام

 وهو ،م 2008 العام مطلع به العمل وبدأ المالية، وزارة في المالي النظام بناء إعادة الحالية

 أهم بين ومن .المحاسبة في الدولية المعايير مع المتوافقة المالية األنظمة يعتبر من أحدث

 المالي الوضع حول السنوية أو الفصلية سواء المالية لتقاريرا إعداد قادر على أنه ميزاته

 بعد خاصة وواضح مستمر تحسن في للسلطة المالي النظام نإف عام بشكل، وللسلطة

 وفقاً المحاسبية األنظمة وتطبيق الموحد، الحساب وتطبيق العام، منصب المحاسب استحداث

 تقديم عدم األموال، إدارة على يؤخذ ما ولكن الموحد، المحاسبي الدولية والنظام للمعايير

 في بعض الدورية بالتقارير لتزاماإل عدمو التشريعي، المجلس العامة على الموازنة وعرض

 المجلس نعقادإ لعدم نظراً الختامي البيان بتقديم الفلسطينية الحكومات قيام عدمو األحيان،

 تسليم تم حيث األمر هذا في التقدم حصول بعض من الرغم على ألسباب سياسية التشريعي

 20082.العام  عن 2009 العام في للسلطة الختامي الحساب

  

                                                 
 إليراداتا: الفلسطينية الوطنية للسلطة المالي األداءأمان، /االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة -  1

  15 مرجع سابق، ص ،2007 العام من األول  والنصف2006 العام خالل والنفقات
  182، ص2008 للعام السنوي التقرير واإلدارية،  المالية بةالرقا ديوان - 2
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  :المركبات العمومية: الفرع الثاني

    مالية كبيرة من موازناتها لتغطية نفقات متعـددة،         تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية أعباء 

 ذلك مـن آثـار      ومن قبيل ذلك تخصيص مركبات عمومية لموظفين عموميين، وما يتبع         

تتمثل في اإلعفاء الجمركي لهذه المركبات، ورسـوم ترخيـصها وتأمينهـا، وصـيانتها              

  .ووقودها

  :اإلطار القانوني  .  أ

صدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة من القـرارات التـي تتعلـق باسـتخدام               

  :برز هذه القراراتأ، ومن )المركبات المملوكة للدولة(المركبات العمومية 

م بـشأن اإلشـراف علـى المركبـات         2004لسنة  ) 22(ر مجلس الوزراء رقم     قرا )1

 .العمومية

 .م بشأن نظام عمل المركبات الحكومية2006لسنة ) 86(قرار مجلس الوزراء رقم  )2

ن الـسيارات الحكوميـة الموجـودة       أم بش 2007لسنة  ) 4(قرار مجلس الوزراء رقم      )3

 .بحوزة الموظفين

ن التنسيب إلـى    أم بش 2007لسنة  ) ف.س/و.م/03/15/12(قرار مجلس الوزراء رقم      )4

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشراء السيارات المسجلة باسـم الـسلطة الوطنيـة             

 .الفلسطينية وما زالت هذه السيارات بحوزة المستخدم

بشأن إلغاء بيع السيارات المسجلة باسم      () قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم        )5

 .ة الفلسطينية وبحوزة موظفين متقاعدينالسلطة الوطني
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بشان سحب السيارات   ) 23/08/2010(الصادر بتاريخ   () قرار مجلس الوزراء رقم      )6

وإمكانية بيـع هـذه الـسيارات       ) كعهدة شخصية (الحكومية من الموظفين العموميين     

 .لهؤالء الموظفين، وقرار محكمة العدل العليا في الطعن المقدم بهذا القرار

تعراض القرارات المشار إليها أعاله أن مـسؤولية اإلشـراف علـى المركبـات              باسنجد  

نيط بكل مؤسسة حكومية مسؤولية     ختصاص وزارة النقل والمواصالت، وأُ    إالحكومية من   

تطبيق نظام استخدام هذه المركبات الحكومية، وتحديد الشروط المطلوبة فـي الموظـف             

، ومواصفات هذه المركبات بحسب درجات      الذي يعهد إليه بسيارة حكومية كعهدة شخصية      

  .لموظفين الذين يعهد إليهم بهذه السيارات

قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بسحب السيارات من الموظفين كعهـدة شخـصية             يأتي

 وكان  1ضمن ترشيد النفقات الحكومية، وقد تم الطعن بهذا القرار أمام محكمة العدل العليا            

 حيث شمل قرار الحكم بيانات من المحاسب العـام          موضوعاًالحكم الصادر برد الدعوى     

م بلغـت  2009لدى شهادته في هذه القضية بأن النفقات التشغيلية للمركبات الحكومية لعام          

مليون دوالر، وأن تنفيذ القرار المطعون فيه يوفر على الخزينة العامة ما يقـارب              ) 23(

عتماد  فإن تنفيذ هذا القرار قد خفض اإل        على األقل، وبشكل عام    مليون دوالر سنوياً  ) 15(

  .م2011على المنح الخارجية للخزينة العامة ما قيمته مليار دوالر لموازنة عام 

  :واإلجرائيأاإلطار العملي  .  ب

  :أما بالنسبة آللية شراء المركبات الحكومية وبيعها فيتم على النحو التالي

                                                 
  )702/2010(دعوى تحمل رقم  -  1
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 خالل عطاء يقدم من قبل وزارة       تتم عملية الشراء إما من    : شراء المركبات الحكومية   )1

المالية وينشر في الصحف المحلية، ويتم متابعة تنفيذه من خـالل لجنـة العطـاءات               

 كمنحة من   مالمركزية وفق القانون، أو من خالل شراء على حساب مشاريع معينة تقد           

 المانحة، حيث يصرف ثمن هذه السيارات من حساب المشروع مع إعفائهـا             اتالجه

 .من الجمارك

تتم عملية البيع من خالل المزاد العلني مـن خـالل الجهـة     : بيع المركبات الحكومية   )2

المختصة حسب القانون، ويكون البيع بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم، أو يكـون             

البيع من خالل لجنة مختصة تتـشكل مـن الجهـات المعنيـة وهـي وزارة النقـل                  

 1.والمواصالت والوزارات المعنية

 تم الطعن فيه أمـام       أنه قد   قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله       بشأن  ذكره من الجدير 

 اإلدارة في حال رغبتها ببيع الفائض من تلك          قرار المحكمة  قد ألزم و 2محكمة العدل العليا  

رض الواقـع هـو     أالسيارات من خالل المزاد العلني، بينما اإلجراء العملي الذي تم على            

 للموظفين الذين كانت فـي       وبيعها لفائضة عن حاجة المؤسسات   حصر بيع تلك المركبات ا    

عهدتهم تلك السيارات دون غيرهم، ونرى أن هذا اإلجراء يخالف أحكام القانون المذكورة             

أما بالنسبة ألهم   ،  أعاله، ويخالف ما أقرته محكمة العدل العليا في قرارها المشار إليه آنفاً           

  :تيات الحكومية فيتمثل باالالمعيقات التي تواجه استعمال المركب

                                                 
أمان، استخدام المال العام فـي مؤسـسات الـسلطة الوطنيـة            /  االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة     -1

  25، ص2008الفلسطينية، رام اهللا، شباط 
  )702/2010(دعوى رقم  -  2
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 .عدم وضوح اإلطار القانوني المنظم الستعمال المركبات الحكومية -1

يتم تخصيص المركبات الحكومية على األغلب وفقا لمنصب ودرجة الموظف ولـيس             -2

 .على أساس حاجة العمل

حصول بعض الموظفين على مركبات دون أن تنطبق عليهم الـشروط المنـصوص              -3

 .ت ذات العالقةعليها في التشريعا

  :كوبونات لوقود: الفرع الثالث

في إطار النفقات الخاصـة بوسـائل        للموازنة العامة    وفقاًتخصيص كوبونات الوقود    يأتي  

جل تمكين الموظفين العموميين من متابعة تنفيذ عملهم، حيث تم تحديد صـرف             أالنقل من   

صرف الوقود إما بالليترات أو     عتماد  إكوبونات الوقود على الموظفين تبعاً لدرجاتهم، ويتم        

  .بالسقف المالي

 هناك ضعف في الرقابة على تنفيذ صرف هذه الكوبونات، فقـد            إنوفي اإلطار العملي ف   

نات الوقود لمركباتهم الشخصية على بنـد الحركـة         و بعض الموظفين صرف كوب    يستغل

  1.مثال

  :الهواتف النقالة: الفرع الرابع

ن ذلك يقتضي تـوفير     إة الوطنية الفلسطينية ألداء مهامهم ف      على العاملين في السلط    تسهيالً

  . لطبيعة عمل كل موظفوسائل االتصال والذي يتضمن هواتف نقالة تبعاً

                                                 
  . مركز الزيتونة االلكتروني، مصدر سابق جريدة الحياة، وموقع-1
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تـصاالت سـواء    م بنـد اإل   2005لـسنة   ) 43(لفلسطيني رقم   اوقد تضمن النظام المالي     

لة وبدل استخدامها   األرضية أو النقالة، ويتم صرف مبالغ مالية بدل استخدام الهواتف النقا          

  .لفئات محددة من الموظفين وتم تحديد السقف المالي لكل موظف في هذا المجال

وعلى ارض الواقع ورغم اإلجراءات المحددة في التشريعات ذات العالقة في هذا المجال             

  1. لعدم وجود رقابة كافيةإال أننا نجد انه يشوب هذه العملية الضعف ومخالفة القانون

  استعمال األفراد للمال العام: ثانيالمبحث ال

يمكن أن يتم استعمال المال العام من قبل اإلفراد، وهذا االستعمال إما أن يكون على وجه                

المساواة، أي أن تكون هناك مساواة وقواعد مجردة تنطبق على جميع األفراد مـن نفـس    

ستعمال المال العام من    وقد يتم ا  ) المطلب األول (الفئة التي يحددها القانون دون أي تمييز        

  ).المطلب الثاني(بعض األفراد بشكل استثنائي دون غيرهم ولكن ذلك وفق قواعد القانون 

  :االستعمال العام للمال العام من قبل األفراد: المطلب األول

استعمال جميع األفراد للمال دون تفرقة      لمال العام   ل  العام من قبل األفراد    ستعمالبااليقصد  

ويتجلـى هـذا     ي الحدود المتفقة مع الغرض الذي خصص له المـال العـام،           أو تمييز ف  

 وهذا المال يكون مخصصاً     االستعمال في أمثلة مثل الحدائق والميادين والمساجد وغيرها،       

لالستعمال المشترك من قبل الجمهور، وينطوي هذا االستعمال علـى تطبيـق القواعـد              

 .فرادالدستورية المتعلقة بالحريات األساسية لأل

  : أهمها منقواعدال بعض االستعماليحكم هذا 

                                                 
أمان، استخدام المال العام فـي مؤسـسات الـسلطة الوطنيـة            /  االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة     -1

  12 ص مرجع سابق،الفلسطينية،
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  : المال العامالمساواة في استعمال -1

كـون  ت بحيث   ،تكون هذه المساواة لجميع األفراد الذين يوجدون في ذات المركز القانوني          

 بحيث ال تحدث أيـة تفرقـة أو         ، بالنسبة للجميع  ستخدام المشترك متساوياً  االستعمال أو اإل  

  والمساواة في االستعمال هي مساواة نسبية وليست مطلقـة،    ،ذا االستعمال تميز بينهم في ه   

 عن البقية ألسباب مشروعة تقتضيها المـصلحة         خاصاً وهذا يعني أن يأخذ البعض وضعاً     

 تقتضي العدالة والمساواة تخصيص حدائق معينـة لألطفـال والنـساء وأن             فمثالً العامة،

قتضي العدالة منع مرور الشاحنات والمركبات      كما ت  استخدامها مقصور على هذه الفئات،    

 وهذا يثبت صحة تحقق المساواة عنـدما        ،الضخمة من بعض الطرق لمقتضيات المصلحة     

  1.يكون األفراد في نفس المركز القانوني

 : المال العامالحرية في استعمال -2

 كـل    أي حريـة   ، يكفل حرية استعماله   ذلكمادام هناك حق الستعمال عام للمال العام فإن         

ولكن يجب عدم اإلخالل     ن الحاجة إلى ترخيص أو إذن،     وفرد في استعماله بحرية تامة ود     

إال أنه يخضع لضوابط وقيود تـضعها القـوانين          بالغرض الذي خصص له المال العام،     

وهـو المنفعـة    ولتحقيق الغرض الذي خصص لـه   واللوائح المعينة لحماية هذه األموال،    

 حق التنزه في الحدائق العامة والمـرور فـي           مثالً  لكل فرد   فيحق ،العامة لجميع األفراد  

دام أنـه ال يخـل       الطرق العامة والدخول للمتاحف وغيرها دون الحاجة إلى ترخيص ما         
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 بقـصد عـدم     وعلى السلطات العامة تنظيم ذلك موضـوعياً       بالغرض الذي خصص له،   

  1.اإلضرار بطائفة أو فئة معينة

  :امالمجانية في استعمال المال الع -3

 أي بدون مقابل ومع ذلك فإنه يجـوز         مجانياًلقاعدة العامة   وفقاً ل استعمال المال العام    يكون  

 محددة مقابل استعمال األموال العامة فـي بعـض األحـوال،            لإلدارة أن تفرض رسوماً   

أو  عند دخـول حـدائق الحيـوان،       أو كالرسوم التي تحصل عند دخول بعض الشواطئ،      

 عند الوقوف على جوانـب       معيناً لى السيارات التي تتعدى وقتاً    ع أو دخول متحف لآلثار،  

  .فرضها بالقانونقد تم بشرط أن يكون ، الشوارع الرئيسية

   من قبل األفراد للمال العاماالستثنائي الخاصاالستعمال : المطلب الثاني

كافة نتفاع من تخصيص األموال العامة للمنفعة العامة ألنه حق مقرر للناس            يستمد هذا اإل  

نه يعتبر من الحريات العامة التي تكفلها الدساتير عادة لألفراد والتي ال            أ، بل   ءدون استثنا 

  .يجوز الحرمان منها

بالرغم من أن االنتفاع العام يعتبر مظهراً من مظاهر الحريـة الشخـصية، إال أن ذلـك                 

ية النظام العام   يعرقل سلطة اإلدارة في إصدار األوامر والقرارات التنظيمية الالزمة لرعا         

  .والحفاظ على المال العام وضمان أفضل السبل الستعماله

نتفاع األفراد بالمال العام يتم عادة دون مقابل، إال أن ذلك ال يمنـع اإلدارة مـن                 إإذا كان   

 غير مألوف، بـل أن      فرض بعض الرسوم على المنتفعين به نتيجة استعمالهم له استعماالً         

نتفاع بالمـال العـام،     راد على إطاعة القرارات التي تنظم بها اإل       اإلدارة لها أن تجبر األف    
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وذلك بتضمينها عقوبات جنائية، أو أن تقوم بإلغاء التصاريح التي منحتها لبعض المخالفين             

  .1لشروط االنتفاع

مـن   غيره يمنع بحيث خاصا أو فرديا استعماالً العام المال من جزء استعمال الممكن من

 أن علـى ، المختصة السلطة من سابق إذن أو ترخيص على بناء به نتفاعاال أو استعماله

 الـسلطة  عـن  صـادر  ترخيص بواسطة إما الخاص المال استعمال ويتم ،يكون بمقابل

 الشركات، أو واألفراد المختصة اإلدارية الجهة بين العقد طريق يتم عن أن أو المختصة

  :يوسوف نتناول هذه الطرق تباعاً على النحو التال

 اإلدارية السلطة تصدره قرار بواسطة خاصا استعماال العام المال استعمال :الفرع األول

  :المختصة

 المنتفـع  يدفعه نقدي بمقابل الخاص االنتفاع طالب للشركة أو للفرد يكون ذلك بالتصريح

 الغرض على يؤثر ال أن يجب االستعمال هذا أن على العام، المال بجزء من انتفاعه نظير

 لـه  المحددة الهدف عن ينحرف ال أن المنتفع على أن كما المال العام، له خصص ذيال

 مـن  جانب على لمقاعد المقاهي وضع مثل عليها، الزمنية المتفق الفترة يتجاوز ال وأن

 أعمال إلجراء الترخيص يكون أن أو على األرصفة لبضاعتهم الباعة عرض أو الطريق

  .وغيرها والحفر البناء

االستعمال  مع يتعارض ال أن يجب الخاص االستعمال هذا أن إلى اإلشارة ككذل تجدر

 في للسير عرقلة مثال بنزين محطة إعطاء على يرتب ال بحيث العام المال له المخصص

  1.الطريق العام
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  :يخضع هذا النوع من االستعمال لمجموعة من القواعد يمكن تلخيصها كما يلي

جـر، ويجـب    أ  مقابل ه الحالة يكون مقابل رسم وليس     نتفاع من المال العام في هذ     اإل -1

 . تحقيقاً لمبدأ المساواةتحديد الفئات المنتفعة منه مسبقاً

تتمتع اإلدارة تجاه طالب الترخيص بسلطات واسعة تمتـد مـن رفـض التـرخيص                -2

ومروراً بتعديل إجراءات الترخيص بإرادتها المنفردة وانتهاء بإلغاء الترخيص وفق ما           

 2.مصلحة العامةتقتضيه ال

يلتزم طالب الترخيص بشروط الترخيص التي تحددها اإلدارة، وال يستطيع التنـازل             -3

 .عنه للغير أو تأجيره من الباطن، وله الدفاع عن حقوقه المستمدة من هذا الترخيص

نه ينتهي بوفاة طالب الترخيص، أو      أيكون الترخيص لطالب الترخيص شخصي، أي        -4

  .بانتهاء مدته أو بإلغائه

 العامـة  السلطة بين يبرم عقد طريق عن خاصا استعماال العام المال  استعمال :الفرع الثاني

  :واألفراد

الخاصـة   العقود عن العام، للمال إدارتها في صدد الدولة تجريها التي اإلدارية العقود تختلف

ـ  ما، شأن في تتعاقد عندما فمؤسسات الدولة العاديون؛ األفراد يجريها التي  أن تتقيـد  اعليه

 التعاقد هذا حيث شكل من سواء العام، الصالح تحقيق التي تكفل والقيود الضوابط من بجملة

 المبـادئ  من االلتزام بجملة حيث من أو )عروض استدراج تعاقد مباشر، عامة، عطاءات(

                                                                                                                                     
، 1 محمد جمال مطلق ذنيبات، الوجيز في القانون اإلداري، الدار الدولية للنشر ودار الثقافة للنشر، ط               -1
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 الفـرص  تكـافؤ  حترام مبـدأ إ ضرورة وأهمها النافذة، تحددها التشريعات ما عادة العامة

 مهـدرة  وغير وجيدة المستوى قتصادية إالعقود تكون أن الدولة، وضرورة مع دينللمتعاق

  .أكيدة ومستجيبة لحاجة العام، للمال

 أن حيـث  مـن “ أنـه  ب قضت عندما تجاه،اإل هذا المصرية اإلداري القضاء محكمة أكدت

 عنـد  دارةاإل جهة حرية على القيد فيها يشتد التي و اإلدارية العقود إبرام كيفية في األصل

 هذا في وهو العامة، العقود إبرام طريقة ببيان يستقل الذي هو الشارع أن إلى يرجع تعاقدها،

 ممـا  العامة، للخزينة مالي وفر أكبر تحقيق األول كبيرين، هدفين إدراك إلى يسعى السبيل

 والـضمانات  الـشروط  أفـضل  يقدم الذي المتعاقد ختيارإ اإلدارة جهة التزام بداهة يستلزم

 أن مـن  اإلدارة، جهة تمكين لذلك تبعاً ويتطلب اإلدارية، المصلحة مراعاة والثاني المالية،

   1. تحرص على تحقيقهاالتي الخدمة ألداء المتقدمين أكفأ تختار

بموجبه شـروط  ويتحدد الشركات أو واألفراد المختصة اإلدارية السلطة بين العقد برمي 

 حالة في العقد إلغاء أو تعديل في  اإلنفرادياإلدارة وحق النقدي والمقابل ومدته االستعمال

 على التعويض، ضمان مع العقد إلغاء لإلدارة ويحق، المتعاقد قبل من العقد مخالفة شروط

 يـستعمل  الذي للفرد القانوني المركز من أقوى  لإلدارةقانونياً مركزاً هنا يعطي العقد أن

 قـرار  إلـى  تـستند  اإلدارة بينما لعقد تخضع الكونه نظرا إذن أو بترخيص العام المال

  2.إداري

                                                 
 المعـارف،  منـشأة  الجديـد،  والمزايدات المناقصات قانون ألحكام طبقا اإلدارية العقود جمعة، أحمد -1

  . 13 ص ، 2002 اإلسكندرية
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 ومنها ما يخضع للقـانون      لخاصل منها ما هو خاضع للقانون       إن اإلدارة حين تبرم عقوداً    

 ال يهمنا ألنه تحكمه قواعد القانون الخاص ويسري عليـه مـا             األول النوع   وطبعاًالعام،  

 تنازلـت عـن      تكون اإلدارة قـد    هناو فيما بينهم،    يسري على العقود التي يبرمها األفراد     

متيازات السلطة العامة الممنوحة لها وبالتالي تساوت إرادتها مع إرادة المتعاقدين معهـا،             إ

متيازات السلطة العامة المحجوزة لإلدارة     إي تتجلى فيه    ذ من العقود فهو ال    الثانيأما النوع   

عتبارات الجوهريـة وفـي     لإلباسم المصلحة العامة وهي ما يعبر عنها في الفقه اإلداري           

 اإلدارة للطـرف المتعاقـد      ختيارإ وتتجلى في مجال     ،1مقدمتها اعتبارات المصلحة العامة   

معها يدافع أو هدف المحافظة على المالية العامة للدولة بتوفير أكبر وفر وقدر مالي ممكن               

رز هنـا مـن      وتب ،نتفاء أحسن متعاقد  إللخزينة العامة في الدولة، ومن هنا يكون لها حق          

  .خالل العروض المقدمة من المتعاقدين في ميدان الصفقات العمومية

 ختيـار إبرز هـذا فـي      يوختيار المتعاقد مع اإلدارة،     إ في   المصلحة الفنية عتبارات  إهناك  

العدالـة  عتبارات  إ، و اإلدارة المتعاقدة للطرف الذي تتوفر فيه الكفاءة الفنية العالية والخبرة         

 وهو ما نستـشفه     ،تتمثل في ضرورة كفالة حماية حقوق األفراد وحرياتهم        التيو،  القانونية

من ظالل القضاء ومن خالل اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي حول هذه االعتبـارات حيـث               

 من المرسوم الصادر  ) 24 (بما أنه ال يوجد أي نص تشريعي فقهي خاصة المادة          "جاء فيه 

 فإن عمليات مناسـبة     ،جراء مثل هذا التعديل   الذي يبيح لرب العمل إ     25/07/1960بتاريخ  

                                                 
-602، ص 2000، دار المطبوعات الجديدة، اإلسـكندرية،       1الحلو، القانون اإلداري، ط    ماجد راغب    -1
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 طبـق    هنـا   فالقاضـي اإلداري   ،1موضوع النزاع يشوبها عيب إساءة استعمال الـسلطة       

اعتبارات العدالة في هذه القضية المتعلقة بالشركة العامة للمياه المعدنية حتى فـي غيـاب               

د اإلدارية لها نظام    وعليه فإن العقو   نص قانوني يفرض على اإلدارة مثل هذه االعتبارات،       

 من خضوعها ألحكام القانون العام والذي يفرض مثل تلك          نطالقاًإقانوني خاص بها وذلك     

 بين هـذه العقـود والعقـود         فاصالً عتبارات المشار إليها، وفي الوقت نفسه يضع حداً       اإل

مـن  يخضع هذا النوع من االستعمال لمجموعة مـن القواعـد           ، و الخاصة للقانون الخاص  

  :أهمها

 معيناً ما لم ينص المشرع على خالف ذلك، وال يملك المتعاقد سـلطة              ليس للعقد شكالً   -1

 .التعديل في أي من بنوده

يكون االستعمال بموجب مقابل يحدده القانون أو اإلدارة، ويعتبر المقابـل هنـا أجـرة          -2

 .وليس رسماً

 عن هذا   تو تنازل تملك اإلدارة سلطة تعديل أي من بنود العقد بإرادتها المنفردة حتى ل            -3

 .الحق صراحة في العقد، باستثناء البنود المالية في العقد

يلتزم المتعاقد بكافة شروط العقد، وجميع القرارات الصادرة مـن اإلدارة بخـصوص              -4

 .موضوع العقد

                                                 
، 2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،      1، ط 2 عمار عوابدي، دروس في القانون اإلداري، ج       -1
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ينتهي العقد بانتهاء مدته أو هالك محله أو بإلغائه من قبل اإلدارة أو بإخالل المتعاقـد                 -5

  1.بأي من التزاماته

نتفاع الخاص للمال العام تتلخص في      نتفاع العام واإل  ومن ذلك فإن هناك عدة فروق بين اإل       

  :ما يلي

نتفاع العام من ضمن الحريات العام التي ال يجوز المساس بهـا، وبالتـالي ال               يعتبر اإل  .1

 ة وما تقرره في هـذا     رادنتفاع ما دام المنتفع يقوم بالتزاماته تجاه اإل       يجوز إلغاء هذا اإل   

لإلدارة سلطة تقديريـة فـي وقفـه        ونتفاع الخاص فهو استعمال مؤقت      المجال، أما اإل  

 .وإنهائه عند تعارض ذلك مع المصلحة العامة

نتفاع العام مقرر لألفراد في أي وقت دون أذن من اإلدارة من حيـث المبـدأ،                حق اإل  .2

 .نتفاع الخاص الذي بحاجة إلى إذن مسبق من اإلدارةبعكس اإل

نتفاع منه أن ينتفع األفراد     ن القاعدة في اإل   نتفاع العام دون مقابل أل    يكون اإل األصل أن    .3

ص فهو يعطي المستفيد ميـزة عـن        انتفاع الخ على قدم المساواة من هذا المال، أما اإل       

  2.نتفاعباقي األفراد لذا يتوجب عليه دفع مقابل هذا اإل
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  فصل الثانيال

  لمال العام الستعمال ا المقررةالحماية القانونية
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نظرا  وذلك األموال من غيرها عن تميزها لحمايتها خاصة بقواعد العامة األموال تنفرد

 على بوظائفها قيامها في الدول ركيزة باعتبارها األموال هذه تحتلها التي الكبرى لألهمية

 إلخضاع األساسي المبرر هو العامة للمنفعة العام المال تخصيص إن بل النحو المنشود

 ولعل الخاصة، األموال  لهتخضع الذي ذلك عن يختلف خاص قانوني المال لنظام ذلك

 المقررة االستثنائية الحماية قواعد في تكمن العامة لألموال النظام القانوني مميزات أهم

 إلى تؤدي التي الثغرات كل وسد ممكنة مدة ألطول على تخصيصها حفاظًا األموال لهذه

  .التخصيص ذلك أوجه عرقلة

العام  المال حماية وجوب على دساتيرها في النص على الدول من العديد حرصت

 اتبعتها التي التشريعية اآلليات أو األساليب من بينها فيما الدول اختلفت وصيانته، وقد

 المذاهب بحسب المال ذلك إلى نظرتها في كاختالفها تماما المال العام استعمال لحماية

وجود ثالثة أنواع من  على اتفقت قد معظمها في وإن كانت ،فيها السائدة تصاديةاالق

) المبحث الثاني(، والحماية المدنية )المبحث األول(الحماية وهي الحماية الجزائية 

  ). المبحث الثالث(والحماية اإلدارية 

يالته أهمية م وتعد2003أولى المشرع الفلسطيني بدوره في القانون األساسي المعدل لعام 

قصوى لفرض الحماية الدستورية على استعمال المال العام، وذلك من خالل توفير مظلة 

دستورية من خالل مبادئ دستورية عامة ينبثق عنها عدة تشريعات تتعلق بحماية استعمال 

المال العام، ويتضح ذلك سواء من حيث فرض رقابة على استعمال المال العام من خالل 

عامة وإحالة ذلك لرقابة المجلس التشريعي، أو من خالل تحديد مخصصات الموازنة ال

رئيس السلطة الوطنية أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء الحكومة من خالل قوانين 
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ومروراً بطرق تحصيل األموال العامة والرقابة على عمل الحكومة، مفصلة بذلك، 

لى استعمال المال العام، وبيان القواعد وانتهاء بتحديد الجهات المختصة في الرقابة ع

     .العامة التي تحكم هذه الطرق سواء كان االستعمال من قبل اإلدارة أو من قبل األفراد

  .الجزائية الحماية: المبحث األول

تكمن أهمية المال العام باعتباره مخصصاً للمنفعة العامة، وبهذا يجب أن يكون اسـتعماله              

ة، لذا فقد أولى المشرع أهمية كبيرة لحماية المال العـام وبـشكل             يهدف لتحقيق هذه الغاي   

خاص الحماية الجزائية لهذا المال العام سواء كان التعدي على هذا المـال مـن خـالل                 

  .تعماله أو من سمح لهم القانون باستعمالهساستعماله من قبل الجهات المختصة با

ضد مـن  الجنائية   التي تقررها التشريعات الحمايةلمال العام تلك الجزائية لحمايةاليقصد ب

 أو من جانب الجهات الرسـمية المخولـة         جانب األفراد سواء من   على المال العام    يعتدي  

  هـذا  توقيع عقوبات جنائية في حالة وقوع      ، وما يتبع ذلك من    قانوناً باستعمال المال العام   

  .التعدي

ي قوانينها المتعددة وذلك لضرورة     موضوع الحماية الجنائية ف    تناولت التشريعات المختلفة  

 ولوضع عقوبات جزائية على األفراد الـذين يقومـون بهـذا            جنائياً حماية األموال العامة  

 رقـم  األردنـي ، وفي فلسطين فإن قانون العقوبات العامة وتخريبها االعتداء على األموال  

) 74(ي رقـم    م الساري في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الفلسطين       1960لسنة  ) 16(

يـشكالن المنظومـة      بما فيهما من نصوص قانونية      الساري في قطاع غزة    م1936لسنة  

  .الجزائية لحماية المال العام في فلسطين
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تتنوع الجرائم التي قد تقع على المال العام من حيث صفة الجاني، فقد يكون مرتكب فعل                

قد يكون شخـصاً مـن الغيـر        ، و )المطلب األول (االعتداء على المال العام موظفاً عاما       

  .، وتبعاً لصفة هذا الشخص تتغير العقوبة والتكييف القانوني للفعل المجرم)المطلب الثاني(

  .الجرائم المرتكبة من موظف عام: المطلب األول

المال  تمس التي األفعال من عددا وظيفته لواجبات ممارسته أثناء الموظف يرتكب قد

جة أكيدة للتطرق إلى هذه الجرائم حتى لو لم تشكل جرائم بالتالي فإن هناك حاو العام،

  1.مرتبطة باستعمال المال العام بشكل مباشر

 هذا في المقصود بالمعنى موظفًا يعد "األردني العقوبات من قانون (169) المادة نصت

 السلطة ضباط من ضابط وكل القضائي أو اإلداري في السلك عمومي موظف كل الباب

 إدارة في أو الدولة في مستخدم أو عامل وكل من أفرادها فرد أو لعسكريةا أو المدنية

  :يلي ما وظيفته أداء حال العام الموظف يرتكبها التي الجرائم ، ومن"عامة

  ختالساإل جريمة: الفرع األول

 ذكر جريمة وردتعتبر جريمة اإلختالس جريمة ناتجة عن استعمال المال العام، وقد 

 كما،  الساري في الضفة الغربيةاألردني عقوباتمن قانون ال ( 174 ) ةلمادا  فيختالساإل

 مثل هذا  الساري في قطاع غزةالفلسطيني العقوبات قانون من )106 (المادة نصتناول 

 مكافآت تجريم أية إلىمن ذات القانون ) 107(كما أشارت المادة النوع من الجرائم، 

 حيث ،2أكدت عليه محكمة النقض الفلسطينيةيتلقاها بحكم وظيفته بشكل غير مشروع، و

                                                 
  87  أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة، حماية المال العام ودين الضريبة، مرجع سابق، ص- 1

  )112/2002(القضية رقم  -  2
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 وظيفته من الشخص المستفيد دون مسوغ أثناء التي أخذها الموظف األموالاعتبرت 

  . لجريمة الرشوة وفق أحكام القانونقانوني يعتبر مرتكباً

 على ختالس مقتصرةاإل جريمة يجعل لم األردنيقانون العقوبات  أن المالحظ أن على

 الدولة أجهزة خارج العاملين بعض من المرتكبة األفعال تشمل جعلها بل الموظف العام

 ومؤسسات البنوك في العاملين فئة وهم العام الموظف وصف ينطبق عليهم ال ممن

 أمواال لتشمل الحماية دائرة وسع حيث العامة، المساهمة المتخصصة والشركات اإلقراض

  1.العمومية صفة عنها يبعد الذي األمر الخاصة لبعض الشركات مملوكة أخرىً 

أموال  اعتبر عندما العام المال مفهوم في اآلخر هو توسع قد المصري المشرع أن على

 األشخاص أموال من العقوبات قانون من (119) المادة في الخاصة الجهات بعض

  .والهيئات العامة

 كتابات بدس أو بالتزوير والتحريف وقع إذا ختالساإل أن إلى اإلشارة بنا يجدر على أنه

 جريمتين بصدد ال نكون فإننا ذلك غير أو األوراق أو الحسابات بإتالف أو صحيحة غير

 هذا بظرف مشدد، وفي مقرونة ختالساإل جريمة وهي واحدة جريمة بصدد نكون وإنما

  .2األردنية التميز محكمة قضت المجال

                                                 
، 1997، 1 ط العامـة،  بالمـصلحة  المـضرة  الجرائم ،األردني العقوبات قانون شرح كامل السعيد، -1

  495ص
 بالمـصلحة  المضرة الجرائم ،األردني العقوبات قانون شرح كامل السعيد،، )75/178(رقم  قرارها -2

  519 مرجع سابق، صالعامة،
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الحماية الجزائية  حيث امتدت أكثرنرى هنا أن موقف المشرع المصري كان موفقاً 

 الحماية الجزائية هي أن، وذلك على اعتبار أخرى أو هيئات عامة بأشخاص تتعلق ألموال

  . بغض النظر عن الشخص المخول باستعماله عاماًلصفة المال باعتباره ماالً

 والمادة  الساري في الضفة الغربيةاألردنيمن قانون العقوبات ) 169(يتضح من المادة 

 أنها اشترطت بأن تكون  الساري في قطاع غزةون العقوبات الفلسطينيمن قان) 106(

صفة الجاني أن يكون موظفاً عاماً، أما بالنسبة للركن المادي في هذه الجريمة فيتم بتوافر 

عل االختالس ومن ثم قيامه بالفعل المادي، أي يجب تالزم النية فنية الموظف للقيام ب

وقد يكون الفعل المادي معبراً بشكل ضمني عن سوء نية والفعل المادي في هذه الجريمة، 

  واقعاًالموظف للقيام بهذه الجريمة، أما بالنسبة لمحل هذه الجريمة فيجب أن يكون ماالً

بات الفلسطيني و هذا الموظف بحكم وظيفته، ونالحظ هنا أن قانون العقإشرافتحت 

لرشوة ولم يفرد نصوصاً الساري في قطاع غزة قد خلط بين هذه الجريمة وجريمة ا

  .ختالسصريحة لجريمة اإل

 يتوافر قصد عام لدى الموظف وهو أنأما بالنسبة للركن المعنوي في هذه الجريمة فيجب 

 بأن هذا المال ال يدخل في ذمة الموظف المالية بشكل قانوني كامل، وأن واإلرادةالعلم 

 خاص وهو نفس القصد لدى  لتملك هذا المال، كذلك يجب أن يتوافر قصدإرادتهتتجه 

ستفادة من  اإلإلىالسارق على سبيل المثال، وال ينفي هذا القصد إن اتجهت نية المختلس 

  1.هذا المال في مجال خيري مثالً

                                                 
 ، 1986 القاهرة، العربية، النهضة دار الخاص، القسم العقوبات قانون شرح نجيب حسني محمود  -  1
  104 ص
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  الغش جريمة: الفرع الثاني

 يرتبط هذا النوع من الجرائم باستعمال المال العام بشكل غير مباشر، حيث أشارت اليها

ويقابله في قانون ،  الساري في الضفة الغربيةاألردني العقوبات قانون من) 175(المادة 

   .)111(العقوبات الفلسطيني الساري في قطاع غزة المادة 

صفة الجاني في هذه الجريمة ال يشترط أن يكون موظفاً عاماً كما جاء في قانون تكون 

 أو بيع إليهن موكل  يشترط أن يكووإنما الساري في الضفة الغربية، األردنيالعقوبات 

 عامة، أما في إدارة لحساب أو غير منقولة لحساب الدولة أو منقولة أموال إدارة أوشراء 

  .قانون العقوبات الفلسطيني الساري في قطاع غزة فقد اشترط أن يكون موظفاً عاماً

ة  القانونية الواجبلألحكاميتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بقيام الشخص بفعل مخالف 

 وإرادةتجاه قصد الجاني من فعل إالتطبيق في هذا المجال، أما الركن المعنوي فهو 

    .لتحقيق فائدة خاصة من جراء ارتكابه لهذه الجريمة

عدة  من ختالساإل جريمة عن تختلف الجريمة هذه أن المادة هذه نص خالل من يتبين

 :أهمها نواح

بات و، مع العلم بأن قانون العقعاما موظفًا يكون أن مرتكبها في يفترض ال  أنه -أ

 .الساري في قطاع غزة قد اشترط أن يكون موظفاً عاماً

 األموال قبيل من كانت سواء للدولة منقولة الغير أو المنقولة األموال على تقع أنها - ب

 .الخاصة األموال من أو العامة
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 الوظيفة استثمار جريمة:  الفرع الثالث

 في المفعول الساري األردني العقوبات قانون من (176) المادة مةأشارت إلى هذه الجري

 هذا النوع إلىكما أورد قانون العقوبات الفلسطيني الساري في قطاع غزة ، الغربية الضفة

 تكون صفة الجاني في هذه الجريمة أن يكون موظفاً ،منه) 110(في المادة من الجرائم 

 على منفعة خاصة بغض النظر عن نوعها، على عاماً، والركن المادي يتمثل في الحصول

 دون استعمالها لتحقيق منفعة خاصة فإن األموالأنه إن قام الموظف بالحصول على هذه 

 االئتمان وليس ضمن جريمة استثمار الوظيفة، والكتمال إساءةذلك يدخل ضمن جريمة 

الجاني وال يشترط  لدى  إرادة هذه الجريمة يشترط توافر الركن المعنوي من علم وأركان

  1.توافر قصد خاص في هذه الجريمة

  السلطة استعمال إساءة جريمة: الفرع الرابع

 الساري في الضفة األردني من قانون العقوبات (182) المادةأشارت إلى هذه الجريمة 

 في الجريمة بهذه م1936لسنة ) 74( رقم الفلسطيني العقوبات قانونأخذ  كما، الغربية

   .منه )112(المادة 

 األموال المستحقة كانت إذا تسري الجريمة هذه  أنالمواد المذكورة أعاله خالل من يتضح

ال  فهي وبالتالي القانون، بموجب مفروضين فقط رسم أو ضريبة شكلي على للخزينة

  .المكلفين ذمة في للدولة تترتب قد التي األثمان أو األجور أو العوائد أو الغرامات تشمل

                                                 
 ص سابق، مرجع العامة، ةبالمصلح المضرة الجرائم األردني العقوبات قانون شرح كامل السعيد، -  1

562  
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يجب أن يكون موظفاً عاماً، والركن المادي لهذه بأنه جاني في هذه الجريمة  صفة التكون

 وتعسف في تطبيق القانون، أما الركن المعنوي إساءةالجريمة يتمثل في فعل يعبر عن 

 استعمال السلطة الممنوحة له، وإساءة الجاني كقصد عام للتعسف وإرادةفيتمثل في علم 

 استعمال السلطة الممنوحة له إلساءةاه نية الجاني ويجب أن يتوافر قصد خاص وهو اتج

  .وليس تطبيق هذه السلطة ضمن حدود القانون

  مشروع سبب دون الوظيفة واجبات في التهاون جريمة: الفرع الخامس

 الساري في الضفة األردني من قانون العقوبات ( 183 ) المادة أشارت إلى هذه الجريمة

 بهذه) 141( المادة في الساري في قطاع غزة الفلسطيني اتالعقوب قانون أخذ، كما الغربية

   الجريمة

 في الضرر هذا مثل ذلك أن، الدولة مصالح في ضرر حصول الجريمة لقيام يشترط ال

 أداء في تهاون الموظف كان فإذا للعقوبة، مشددا ظرفًا يكون أن إال يعدو ال حدوثه حال

 ال في تنفيذها يتهاون أن دون الواجبات كتل تنفيذ في خطأه فإن جريمة وظيفة واجبات

  .1الدولة مصالح في ضرر عليه ترتب ولو حتى جريمة يعتبر

تكون صفة الجاني في هذه الجريمة أن يكون موظفاً عاماً، ويكون الركن المادي لهذه 

 الركن أماالجريمة بالتهاون في القيام بواجبات الوظيفة المناطة به دون سبب مشروع، 

                                                 
 المـتهم  إلدانـة  يـشترط " أنه) 195/77(رقم  بقرارها األردنية التمييز قضت محكمة الصدد هذا وفي -1

بواجـب   القيام في تهاون قد أنه على القاطع الدليل يقوم أن عامة أموال ضياع إلى اإلهمال المؤدي بجريمة
جمال مدغمش، قرارات الهيئـة  ، األموال تلك ضياع إلى أفضى الذي هو التهاون هذا يكون وأن اإلشراف،

  285العامة لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية، مرجع سابق، ص
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 نحو الفعل إرادتهيجب توافر فيه القصد العام المتمثل في علم الجاني واتجاه المعنوي ف

 .المادي، كما يشترط توافر قصد خاص وهو اتجاه نية الجاني للقيام بهذا الفعل

  :الغيرالجرائم المرتكبة من : المطلب الثاني

اد صـفة  اعتداءات على المال العام من قبل بعض األفراد، وقد يكون لهـؤالء األفـر            تقع  

 أفـراد فقد تنتج هذه الجرائم عن  معينة على المال العام وقد ال تتوافر لهم أي صفة معينة،            

 الدولة، وقد تنتج هذه الجرائم      أو العامة   اإلدارةيرتبطون بعالقة خاصة مثل المتعاقدين مع       

  .األفرادعن االستعمال العادي الممنوح بموجب القانون لعامة 

   العامة أو الدولةاإلدارةعاقدين مع المت جرائم: األولالفرع 

 هذا النـوع   الساري في الضفة الغربيةاألردني العقوبات قانون من (133) المادة تناولت

الفلسطيني الساري فـي   العقوبات قانون الخصوص في بهذا لم يردمن الجرائم، علماً بأنه 

  .قطاع غزة أي نص مشابه

فة المتعاقد في أي من العقود المذكورة يشترط في هذه الجريمة أن يتمتع الجاني بص

 على هذا النص القانوني، أما الركن أخرى، ويترك لتقدير المحكمة انطباق عقود أعاله

 بغيره، وال يشترط أو في تنفيذ العقد سواء بالغش اإلخاللالمادي لهذه الجريمة فيتمثل في 

التنفيذ أو الغش في التنفيذ  باإلخالل بتنفيذ العقد، كما أن اإلخاللحصول الضرر من جراء 

 بإخالليجب أن يكون في زمن الحرب فقط، ويكون الركن المعنوي في هذه الجريمة 

  .المتعاقد في تنفيذ العقد رغم مقدرته، أو الغش في تنفيذه
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نالحظ أن المشرع قد ربط هذه الجريمة بزمن الحرب فقط، لذا نرى أنه وانطالقاً من 

 األوقاترافق العمومية بأن يتم تجريم هذا الفعل في جميع  المحافظة على سير المأهمية

 .واعتبار زمن الحرب ظرفاً مشدداً في هذه الجريمة

  .والمواصالت النقل طرق على عتداءاإل: الفرع الثاني

  في الضفة الغربيةلالمفعو األردني الساري القانون من) 382 - 376(المواد ورد في 

 الفلسطيني العقوبات قانون في أما، النقل والمواصالتتجريم ألعمال اإلعتداء على طرق 

  .)247(ة الماد في الجرائم هذه أورد فقد

التي ) 5(المادة  في العام الطريق العقوبات الفلسطيني الساري في قطاع غزة قانون عرف

كل طريق عامة أو سوق أو ميدان أو ساحة أو " الطريق العامة"وتشمل عبارة " نصت

  1."غير ذلك من السبل التي يستعملها الناس بوجه مشروعأو  شارع أو جسر

كل "بأنها ) 2( الساري في الضفة الغربية فقد عرفها في المادة األردنيأما قانون العقوبات 

طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور 

بعض وال يدخل فيه األسواق والميادين وكافة الطرق التي تصل المدن أو البالد بعضها ب

  ."والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى واألنهار

، األنهار قد استثنى الطرق الداخلية بين المدن أو القرى أو األردنيونالحظ أن القانون 

  .وهذا ما لم يكن مبرراً

                                                 
 قـانون  فـي  واألمـوال  األشـخاص  على الواقعة الرحمن توفيق، الجرائم وعبد صبحي نجم محمد - 1

  317، ص1987 للنشر، عمان، الثقافة دار ،العقوبات
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أعمال  على أساسا تنصب ثالبح مدار النصوص بموجب المجرمة االعتداء أفعال إن

 أو تحطيمها أو تعطيلها أو بعناصر الطريق العام قصد عن الضرر إلحاق أو التخريب

  .قطعها

 يكفي أن تتم مساءلته جزائياً، ويمثل الركن وإنماال يشترط في الجاني صفة معينة، 

أ، أما  الجاني للقيام بهذا الفعل، على أنه قد يقع بطريق الخطوإرادةالمعنوي في علم 

 . التعطيل للطريق العامأوالركن المادي لهذه الجريمة فيكون بالتخريب 

  الدولة أمالك تخريب أو هدم: ثالثالفرع ال

 الساري في األردني  من قانون العقوبات (443) المادة  في هذا النوع من الجرائمورد

،  في قطاع غزة الساريالفلسطيني العقوبات قانونل) 75 (المادة، وكذلك الضفة الغربية

 قد حصل التخريب أو الهدم يكون أن بد ال التي القصدية الجرائم من الجريمة هذه أن على

  .معا والنتيجة الفعل أراد قد يكون أن يجب الذي الفاعل بإرادة

ال يشترط صفة خاصة في الجاني، ويكون الركن المادي لهذه الجريمة حسب قانون 

 أي من أو النصب التذكارية والتماثيل أو األبنية هدم أو تخريب األردنيالعقوبات 

 أن منقولة على ر غيأو الزينة العامة سواء كانت منقولة أو المعدة للنفع العام المنشاءات

ن المعنوي لهذه الجريمة توافر القصد العام كيكون لها قيمة تاريخية، ويشترط لتوافر الر

 إلىلخاص المتمثل في اتجاه نية الجاني  وكذلك توافر القصد اواإلرادةوهو توافر العلم 

  1. التخريب أو الهدمأعمال

  
                                                 

  83 ص ، سابق مرجع العام، للمال القانونية الحماية لمحسن الفريحات،ا عبد أحمد محمد -  1
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  .بالمياه المتعلقة الجرائم: رابعالفرع ال

 الثروات الوطنية التي يجب المحافظة عليها وتجريم أي فعل اعتداء أهمتعتبر المياه من 

 قانون من (455) المادة فيتم تناول هذه الجرائم  قد مصادرها، وأوعلى هذه المياه 

بينما ورد في قانون العقوبات الفلسطيني ،  الساري في الضفة الغربيةاألردني العقوبات

منه تجريم لفعل تلويث مصادر المياه، وفي ) 198(الساري في قطاع غزة في المادة 

  .تم تجريم اختالس أو سرقة المياه) 285(المادة 

 2002 لسنة  ) 3(رقم  مياهال لقانون إصداره في  قد أحسنالفلسطيني المشرعأن  على

 وتحصل عامة أموال بأنها (22) المادة في) 6(الفصل  في المائية اعتبر الموارد والذي

من هذا  (35) المادة في عقوبات وفرض به المعمول العامة األموال  تحصيل وفق قانون

  .القانون

كافة  جرم قد األردني المشرع أن إذ تجاهاإل بهذا الفلسطيني المشرع الصواب جانب لقد

 - الماء – فهو العام المال عناصر من عنصرا باعتبارها المياه على عتداءأفعال اإل

 األردني المشرع فإن هنا ومن عنه، ستغناءاإل أو استبداله ال يمكن الحياة الذي شريان

 لو وحبذا ،وكيانه المجتمع ركائز أهم إحدى على عتداءإهو  على المياه عتداءإ أي اعتبر

  .الفلسطيني العقوبات قانون لمشروع مناقشته عند هذا السلوك الفلسطيني المشرع سلك

ال يشترط توافر صفة معينة في الجاني سوى بلوغه سن المساءلة الجزائية، أما الركن 

 مصادرها بدون إذن قانوني، ويكفي أوالمادي لهذه الجريمة فيكون باالعتداء على المياه 

 توافر القصد العام لدى الجاني في الركن المعنوي لهذه  هذه الجريمةأركانالكتمال 

  .الجريمة
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  .العامة المحالت على عتداءاإل: خامسالفرع ال

 الساري في الضفة األردني العقوبات قانون في عتداءاإل صور من الصور هذه وردت

 للساحات تخريب إلى فيها الجرائم والتي عددت (459) المادة  همامادتين في الغربية

 المادة باإلضافة اللوحات، نزع أو بدون تفويض غرس أو زرع أو وحرث العامة لطرقوا

 واإلهمال العام الطريق وزحم مصب المياه رفع إلى فيها الجرائم عددت والتي (460)

 أو الناس على أقذار ورمي ورمي القاذورات، العامة، الشوارع قناديل وإطفاء بالحفريات،

تكديرية  عقوبات هنا العامة، والعقوبات واألبنية لتاريخيةا األنصاب على إعالنات وضع

 دينار نصف بالغرامة من أو وأسبوع ساعة ين وعشر أربع بين ما بالحبس يعاقب حيث

قانون العقوبات الفلسطيني الساري في قطاع غزة هذه أورد ، كما دنانير خمس إلى

   .منه) 380(الجرائم في المادة 

لجرائم هي بلوغ سن المساءلة الجزائية، وركنها المادي يكون صفة الجاني في هذه اتكون 

  .، وركنها المعنوي يكون بتوافر القصد العام لدى الجانيأعاله المذكورة باألفعالبالقيام 

 على األموال الواقعة الجرائم في تشددت العربية القوانين من العديد أن إلى اإلشارة تجدر

جتماعي واإل قتصادياإل النظام طبيعة سبح كل مختلفة عقوبات وفرضت العامة،

السائد، أما في فلسطين فنجد التشريعات الجزائية لم تتوسع في الحماية الجزائية  والسياسي

 كالجرائم التي يرتكبها الموظف العام، كذلك لم يكن األحيان العامة في بعض لألموال

 في بعض اإلشارةه، وتم  المال العام واستعماالتأنواعنصوص قانونية كافية تشمل كافة 

 نصوص كاملة لتجريم أفراد جرائم خطيرة تتعلق باستعمال المال العام دون إلى األحيان

 اختالف المنظومتين إلى باإلضافة قدم هذه التشريعات، إلى، ولعل ذلك يرجع األفعالهذه 
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 إلى أدى المطبقة في قطاع غزة كل ذلك أوالتشريعيتين تلك المطبقة في الضفة الغربية 

 ونوع التجريم، وخير وسيلة لمعالجة هذه المعضلة بسن األحكامتعارض واختالف في 

قانون عقوبات فلسطيني حديث ومتطور ومتكامل يتقي هذه العيوب ويواكب تطور 

  1.الحياة

  .الحماية المدنية:  الثانيبحثالم

المال العـام   يعتبر  حد المصادر التي يستقي منها القانون اإلداري، و       أالقانون المدني   يعتبر  

من خالل المرافـق العامـة        تحقيق المنفعة العامة   يأساسية لإلدارة وه  وظيفة  ؤدي   ي ماالً

  .العامة األساسي من األموال اإلدارية التي يتم تحويلها

هو الجزء الـذي    من خالل استعمال ذلك المال و     تقوم اإلدارة أو السلطة التنفيذية بأعمالها       

ن القـانون   إ و ، وكذلك األموال المملوكة لها ملكية خاصـة       ،للدولةالعامة   باألموال يتعلق

 النظام القانوني الذي تخضع له هذه األموال سواء مـن حيـث التملـك أو    المدني يبين

لها وكيفية أدارتهـا   ن القانون اإلداري يبين األموال العامة والنظام القانونيأأي ، نتفاعاإل

والنظام القانوني لألموال    لقانون اإلداري تلك الحماية   واالنتفاع بها إلى غير ذلك ويستقي ا      

  .اإلداري حد مصادر القانونأالعامة من القانون المدني باعتباره 

 القانونية التي تتعلق باستعمال المـال       باألحكاملذلك فقد أولى المشرع المدني أهمية خاصة        

التـي تـرتبط بالمـال العـام        ، وجعل تلك القواعد القانونية      نظراُ ألهمية المال العام   العام  

هم هذه القواعد والمبادئ هـي عـدم        أووباستعمال خاصة مبادئ عامة ال يجوز مخالفتها،        

                                                 
 للد الجامعية المؤسسة ، مقارنة دراسة اإلداري للقانون األساسية المبادئ عواضه، محمد حسن -  1

  .م1997، 1 ط والنشر، والتوزيع، راسات
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 اكتـساب  جـواز  ، وعدم)المطلب األول( التصرف في األموال العامة  استعمال أوجواز

المطلـب  (العامـة   األموال على الحجز جواز ، وعدم)المطلب الثاني(بالتقادم  العام المال

  ).الثالث

  .العامة األموال في التصرف  استعمال أوجواز عدم: المطلب األول

 التصرف  استعمال أوحظر من منبثقة الفرنسية القوانين في العامة األموال فكرة كانت لقد

 فيها التصرف لجواز الحظر هذا على التحايل يمكن ال مطلقًا عاما حظرا أموال التاج في

 أو اسـتعمال  عـدم  مبـدأ  ألغت الفرنسية الثورة قيام عينة، وعندم بإجراءات أو استعمالها

 أو فيهـا  التـصرف  يحـرم  لـم  المدني الذي التقنين صدر ثم األموال، هذه في التصرف

تبعـا   معـين  شكل في  أو االستعمالالتصرف ذلك يكون أن أوجب قد كان وإن استعمالها

 التـصرف   استعمال أوجواز عدم قاعدة أن الفرنسي الفقه قرر فقد وعليه خاصة، لقواعد

 وقـضائي  فقهي أصل ذات النشأة حديثة قاعدة هي الراهنة العامة بصورتها األموال في

 كقاعـدة  الفرنـسي  القانون في القاعدة هذه تطبيق استمر التشريعي، وقد السند إلى تفتقر

 موالأ أن على صراحة الدولة، ونص دومين في تقنين حديثًا المشرع تدخل أن إلى عرفية

 عـدم  قاعدة تقرير أن على بالتقادم أو الكتسابها للتصرف قابلة غير تكون العام الدومين

 التي الرأسمالية الدول  علىاًمقصور ليس  أو استعمالهاالعامة األموال في التصرف جواز

 التـي  شتراكيةاإل في الدول القاعدة هذه تقررت وإنما العام، للمال التقليدية النظرية تبنت

  1.في تشريعاتها وضعية قاعدة وغدت العام للمال التقليدية النظرية تبني رفضت

                                                 
  562سابق، صإبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، مرجع .  د- 1
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 الخاصة قابلة للملكية غير باعتبارها العامة األموال طبيعة في القاعدة هذه أساس يكمن ال

 يكمن إبرازه، وإنما سبق الذي النحو على الطبيعي التوجه مدرسة فقهاء ذلك إلى ذهب كما

 األموال العامة في التصرف جواز عدم قاعدة فإن لذلك صيصالتخ فكرة في األساس هذا

وتزول  التخصيص بقي ما تبقى فهي زواله أو التخصيص ببقاء وعدما وجودا تدور

  1.بزواله

هذا  فإن تخصيصها واستمرار العامة األموال حماية في القاعدة هذه أساسيكمن  كان إذا

  :التالي النحو على مداها، وذلك أي القاعدة هذه تطبيق نطاق يحدد الذي هو األساس

 تخصيص انتهاء إبرامها على يترتب التي المدنية التصرفات على القاعدة هذه تسري  -  أ

 أن اإلداري للشخص يجوز فال اإلدارة، ذمة من لخروجها العامة للمنفعة هذه األموال

 لغيرها لتتناز أن للدولة يجوز ولكن بها، اإليصاء أو هبتها أو ببيع هذه األموال يقوم

 ماالً تشتري أن لها ويجوز لها المملوكة األموال من جزء عن األشخاص اإلدارية من

 تمنحه المتياز محالً العامة األموال تكون أن أيضا  ويجوز،األشخاص لهذه مملوكًا

 بهذه األفراد النتفاع اإلدارة تمنحها لتراخيص تكون محالً أن أو األفراد ألحد اإلدارة

  .األموال

 سواء كانت العام المال صفة لها تكون التي اإلدارة أموال على القاعدة هذه ريتس  -  ب

 .منقوالت أو عقارات

                                                 
  149إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، مرجع سابق، ص - 1
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تنتج  قد التي المنتجات أو الثمار دون العامة األموال على القاعدة هذه تسرييمكن أن  -  ج

 ثم ومن العامة، للمنفعة مخصصة تكون ال  قداألموال هذه أن  ذلك،األموال هذه عن

  .بالبطالن مشوبا التصرف هذا يكون أن دون فيها حرية التصرف اإلدارة لجهة يكون

أن  ذلك، نسبية قاعدة هي وإنما مطلقة بقاعدة ليست التصرف جواز عدم قاعدة إن - د

  1.العامة للمنفعة األموال تخصيص بفترة تطبيقها يرتبط

  :يلي ما العامة لباألموا التصرف جواز عدم قاعدة تقرير عن تنتج التي اآلثار  أهمومن

 .العامة األموال على الملكية حق تجزئة منع  -  أ

 2.العامة األموال على مدنية ارتفاق حقوق تقرير جواز عدم -  ب

 العدلية بمثابة القانون المدني الساري في فلسطين سواء في الضفة األحكامتعتبر مجلة 

 طيني ساري فيالغربية أو قطاع غزة وذلك لعدم وجود تشريع مدني فلسطيني أو غير فلس

 حظرت استعمال المال العام أنها، وبتدقيق أحكام هذه المجلة فإننا نجد فلسطين باستثنائها

 دون مسوغ قانوني وذلك بشكل ضمني، وهناك نصوص قانونية تطرقت األفرادمن قبل 

 رسمي أو إذن دون األفراد الخاصة لحظر استعمال المال العام من قبل األحواللبعض 

من المجلة حظرت استعمال الطرق العامة لغير الغايات ) 934(، فالمادة مسوغ قانوني

  .المسموح بها بموجب القانون

، وبينت األمر ولي إذناستعمال الطريق العام وحفر بئر فيه دون ) 927(حظرت المادة 

  . العامةواألنهارأنه ال شفعة في الطرق ) 1008(المادة 

                                                 
  73 مرجع سابق، ص أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة، حماية المال العام ودين الضريبة، -  1

  575 إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، مرجع سابق، ص- 2
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  بالتقادم العام لالما اكتساب جواز عدم: المطلب الثاني

بالنسبة  الفرنسي المشرع أقره حيث ،الفرنسي والقضاء الفقه إلى المبدأ هذا أصل يرجع

 النقل لمرفق المخصصة واألموال العبادة، وبيوت العسكرية، كاألشياء األموال لبعض

 تسري عامة كقاعدة إقراره تم مالتاريخية، ث القيمة ذات األخرى واألشياء والسكك الحديدية

  1.الدولة جميع أموال على

 التقادم يجوز اعتبار ال أنه الفقه اعتبر حيث أيضا المبدأ هذا شتراكيةاإل النظم أقرت

 بهذه المشرع المصري أخذ ، وقد2عامة بصفة الملكية كسب أسباب من كسبب المكسب

 وزال يج العامة األموال " النافذ المدني القانون من (87) المادة في جاء حيث القاعدة

  ."بالتقادم تملكها أو عليها الحجز أو فيها التصرف

من ) 1675(وكذلك أخذت المادة  القاعدة، بهذه (60) المادة بنص األردني المشرع أخذ

 لمرور الزمن في اعتبار ال" العدلية بهذه القاعدة حيث نصت على أنه األحكاممجلة 

لو ضبط ولنهر والمرعي مثالً، العام وا دعاوي المحال التي يعود نفعها للعموم كالطريق

 القرية أهلحد المدعي المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بال نزاع ثم ادعاه أ

3".تسمع دعواهم
 

                                                 
  75 مرجع سابق، ص ة، حماية المال العام ودين الضريبة،أمجد نبيه عبد الفتاح لباد -  1
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  95، ص1983
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هذه  رصدت التي العامة للمنفعة التخصيص استمرار ضمان في القاعدة هذه أساس يكمن

 فترة ةطيل األموال جميع على تسري القاعدة هذه فإن ولذلك أجله، من األموال

  .بالتقادم األموال اكتساب جاز تخصيصها فإذا زال التخصيص،

 للدولة أو الخاصة األموال اكتساب جواز عدم قاعدة قرر المشرع أجله من الذي السبب إن

 بالطريق التعدي إزالة وسلطة التقادم بطريق العامة االعتبارية األشخاص من لغيرها

 إزاء بالتقادم الكتسابها عليها الغير تعديات من لاألموا هذه حماية في للرغبة اإلداري هو

 العامة األشخاص جانب من واإلشراف الرقابة إحكام بلغ مهما أنه من الحظته الحكومة ما

 إزالة رخصة تقرير وأن اليد وضع بطريق تملكها من الغير يمنع األموال لم هذه على

 نتيجة لها حصر ال إشكاالت في ادخوله دون للحيلولة هو اإلدارية لإلدارة بالطرق التعدي

 بشأنها قرارات وإصدار التعرض، أمر في البت عدم العامة من النيابة عليه اعتادت لما

 أمد إطالة عن فضالً القضاء إلى يلجأ أن وعلى المتضرر عليه، هو كما الحال ببقاء

  .المحاكم أمام التقاضي

مهما  العامة األموال من لمال زتهبحيا التحدي الغير على يمتنع أنه القاعدة هذه ومؤدى

 اليد لواضع يجوز ال أنه كما بالتقادم، ملكيته باكتساب اإلدعاء وكذلك حيازته، مدة طالت

 إنما الدعوى هذه أن ذلك) الحيازة( اليد وضع دعوى بإقامة يده يحمي أن المال على هذا

 حيازة تعتبر سند دونب العامة لألموال األفراد وحيازة القانونية الحيازة شرعت لحماية

 قاعدة أن عن فضالً اليد، وضع دعوى تحميها فال ثم ومن القانون في نظر مشروعة غير

 هذه ملكية حق اكتساب من فقط الغير تمنع ال بالتقادم األموال العامة تملك جواز عدم

  .بالتقادم آخر عيني حق اكتساب أي أيضا تمنع وإنما األموال،
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 من يجوز ألحد فال وحدها اإلدارة جهة على مقصور لقاعدةا بهذه التحدي أن يالحظ

 هذه القاعدة أن على خصمه، من المرفوعة اليد وضع الدعوى لدفع بها االحتجاج األفراد

باستحقاق  دعوى ترفع فإنه القاعدة بهذه وعمالً وأنه فقط، اإلدارة لمصلحة شرعت إنما

 بمال تعلقت ما إذا االستحقاق دعوى نأ عليه المتفق من أنه ذلك وقت أي في األموال هذه

  1.العامة األموال شأن ذلك في شأنها بالتقادم للسقوط قابلة غير عام تكون

فإن  اإلدارة عن جبرا األموال هذه تملك منع هي القاعدة هذه تقدير من العلة كانت لما

 تملك إلى يتؤد التي القانونية األسباب سائر إلى الحكم هذا يمتد بأن يقضي العلة تحادإ

 في الحيازة قاعدة سريان عدم على الفقه يتفق لذلك وتأييدا اإلدارة، عن جبرا هذه األموال

 هذه ملكية الكتساب لتصاقاإل بقواعد التمسك جواز عدم وقاعدة يةللملك المنقول سندا

  .األموال

  العامة األموال على الحجز جواز عدم: المطلب الثالث

 والالزمة لحماية األساسية القواعد من العام المال على لحجزا جواز عدم قاعدة تعتبر

ما  وهو انقطاع دون العامة للمنفعة تخصيصها واستمرار لبقاء ضمانًا العامة األموال

 .العربية المدنية والقوانين التشريعات معظم به أخذت

ذمة  من األموال هذه ملكية نقل كان إذا أنه إلى القاعدة هذه تقرير من الحكمة ترجع

لإلدارة  يجوز ال حيث - ختيارياإل بالطريق سواء قانونًا جائز غير الغير ذمة إلى اإلدارة

 إلى يؤدي ألنه العامة األموال على وارد غير يكون الجبري التنفيذ وأن فيها، التصرف

                                                 
  397يحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، مرجع سابق، ص إبراهيم عبد العزيز ش- 1
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 سبل انقطاع إلى يؤدي الذي إال الغير ذمة إلى اإلدارة ذمة من وخروجها نقل ملكيتها

  1.بها نتفاعاإل

 صور التنفيذ جميع منع المقصود بل فقط، الضيق المعنى هذا الحجز جواز بعدم يقصد ال

هو  كما بغيره أم صطالحياإل بالمعنى الحجز طريق عن أكان سواء األموال على الجبري

  2.العقار على التنفيذ إجراءات في الحال

 شأنه من  وذلكالعامة والاألم على الحجز بإلقاء السماح أن في القاعدة هذهأساس يكمن 

 على وقدرتها بمالءتها موثوق الدول أن إلى إضافة العامة، للمنفعة تعطيل التخصيص

 التنفيذ ألساليب الدائن إتباع إلى الحاجة ودون قيمتها كانت أيا المالية لتزاماتباإلالوفاء 

  .الجبري المدني

المملوكة  الخاصة موالاأل على تسري وال العامة األموال على القاعدة هذه تسري

 غالبا كان وإن الخاصة، األموال على قانونًا الحجز يصح فإنه ولذلك لألشخاص اإلدارية،

 أو موسرا مدينًا واعتبارها الدولة مالءة بحجة الحجز توقيع عن قلم المحضرين ما يمتنع

  3.غير مماطل

الخاصة  والاألم على الحجز جواز عدم إلى المصري الفقه بعضذهب  ه قدأن غير

 تجاهاإل فإن وفلسطين األردن في العامة، أما األموال شأن ذلك في شأنها للدولة المملوكة

                                                 
  80 أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة، حماية المال العام ودين الضريبة، مرجع سابق، ص -1
  604 إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، مرجع سابق، ص-2

  197بق، ص إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، مرجع سا- 3
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حسبما ورد في  وذلك أو الخاصة منها العامة الحكومية األموال حماية هو الغالب

    1.التشريعات ذات العالقة

سـتئناف  اإل محكمة به قضت ما وهو العام بالنظام المتعلقة القواعد من القاعدة هذه تعتبر

  2.)7/11/1978(بتاريخ  الصادر حكمها في المختلطة المصرية

 أو األشخاص األفراد يقدمها التي الحجز طلبات قبول عدم القاعدة هذه تطبيق على يترتب

 األموال العامة، عناصر أحد على الجبري التنفيذ موضوعها يكون التي الخاصة المعنوية

مطلقًا  بطالنًا باطلة اإلجراءات هذه كانت العام المال ملكية لنزع إجراءات اتخذت فإذا

 .اإلجازة تصححها وال العام، النظام لمخالفتها

يكون  الحجز هذا إمكانية على يؤدي ما فكل جائز غير العام المال على الحجز كان إذا

 لديونل ضمانًا المال هذا على تبعية ةعيني حقوق ترتيب يجوز فال وعليه أيضا، جائز غير

 هذه تكون أن يجوز فال ذلك عن وتفريعا األفراد أحد لصالح اإلدارة ذمة التي تشغل

 أن ذلك ،خاصة أو عامة امتياز حقوق ألية أو الحيازي أو التأميني محال للرهن األموال

 حق مثل العاديين الدائنين من غيرهم بها يتمتع ال حقوقًا تمنح ألصحابها الحقوق هذه مثل

 بشأن متحقق غير فرض وهو بها، المحملة األموال عند بيع التتبع وحق األفضلية،

  .بيعها يجوز ال إذ العامة األموال

                                                 
 التنفيذ من قانون) 44،45(اد و، الم (1958) لسنة (25) رقم الحكومة دعاوي قانون من (11) المادة -  1

  ، م2005لسنة ) 23(رقم  الفلسطيني
  608 إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، مرجع سابق، ص- 2
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 بصورة ال تقبل الشك بأنه ال األمر نجد أن المشرع الفلسطيني قد حسم هذا مما سبق

 العامة سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وبالتالي عدم جواز األمواليجوز الحجز على 

 . هذا الحجزإلى يؤدي آخر أي عمل ءإجرا

  .الحماية اإلدارية: المبحث الثالث

تتجلى الحماية اإلدارية للمال العام بشكل أساسي في إطار الوظيفة العامة لما يشكله ذلك 

من وضع خاص لما للموظف العام من عالقة مباشرة وقوية في استعمال المال العام وما 

، باإلضافة إلى )المطلب األول(طاق الوظيفة العمومية يتمتع به من حماية إدارية ضمن ن

حق اإلدارة في التنفيذ المباشر والذي يعد استثناء على القاعدة العامة التي تمنع األفراد من 

 ).المطلب الثاني(اقتضاء حقهم بأيديهم 

  العامة الوظيفة إطار ضمن اإلدارية الحماية :األول المطلب

منه مهمة ) 96(م وتعديالته في المادة 2003سطيني المعدل لعام  الفلاألساسيأناط القانون 

منه تقسيم ) 85(بينت المادة و ،واإلداريةوان الرقابة المالية ي بداألموال العامةالرقابة على 

 الموازنة العامة وعرضها إعدادكيفية ) 60،61( وحدات محلية، وبينت المواد إلىالبالد 

 القانوني لتعيين األساسمنه فقد وضعت ) 86(دة على المجلس التشريعي، أما الما

  . العامةاألموال تحصيل إلىمنه ) 89(الموظفين العامين، وتطرقت المادة 

وتخصيص  برقابة يتعلق فيما التشريع مهمة التنفيذية بالسلطة األردني الدستور أناط

 المادتين هاجومن ودرجاتها الحكومة دوائر بتشكيالت يتعلق فيما وكذلك األموال العامة،

 الدستور من  (114) المادة نصت حيث المستقلة باألنظمة يعرف بما منه) 120(و) 114(
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 تخصيص مراقبة أجل من أنظمة يضع أن على الملك بموافقة الوزراء  لمجلس"األردني 

  ."الحكومة مستودعات وتنظيم األموال العامة وإنفاق

المملكة  في اإلدارية التقسيمات أنب" األردني الدستور من (120) المادة نصت كذلك

 وكيفية إدارتها ومنهاج وأسماؤها ودرجاتها الحكومة دوائر وتشكيالت الهاشمية، األردنية

 بأنظمة تعين واختصاصاتهم صالحياتهم وحدود عليهم واإلشراف وعزلهم تعيين الموظفين

  ."الملك بموافقة الوزراء يصدرها مجلس

 من القانون أقوى الدستور أن المعروف فإن الدستورية انينوالقو األنظمة في التعمق ودون

االختصاص  صاحبة هي التشريعية السلطة أن العلم مع األنظمة من أقوى هو الذي

وذلك  المستقلة األنظمة من العديد التنفيذية السلطة تقدر بينما التشريعات إلصدار األصيل

السلطة  من أقدر التنفيذية السلطة أن إلى اإلشارة مع ،1الدستوري المشرع إلرادة استجابة

 المتجددة، اليومية بالحاجات لمعرفتها نظرا المناسبة األنظمة إصدار على التشريعية

 العام المال  استعمال لحمايةتشريعاتال بعض إصدار مت فقد الحاجات هذه ولسرعة تلبية

  :هامن

 من الهدف كان لما: ديالتهم وتع1998 لسنة) 4(المدنية الفلسطيني رقم  الخدمة  قانون1-

التعريف  فإن لذا وأمانة أخالقية مسؤولية العامة الوظيفة أن على يقوم المدنية الخدمة نظام

 واألخالقية التنظيمية باألسس العام الموظف التزام عدم" أنها على التأديبية للجريمة األوسع

، معها انسجاماً وأكثر لهدفا هذا إلى األقرب هو وخارجها يظل العامة الوظيفة أثناء تأدية

 للجريمة ضع مفهوم واضح ومنضبطيتم وأما في قانون الخدمة المدنية المذكور أعاله فلم 
                                                 

  108 ص سابق، مرجع العام، لللما القانونية الحماية أحمد الفريحات، محمد -  1
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 وهي عبارة عن محظورات منه) 67( في المادة اإلدارية، حيث وردت المخالفات التأديبية

  . على الموظف

 )(75/107رقم  القرار في التأديبي الحكم أو العقوبة األردنية العليا العدل محكمة عرفت

 بعض الطوائف أو الموظفين لمحاكمة المختصة الهيئات عن يصدر الذي هو" أنه على

  1.مهنتهم بشرف أو بوظائفهم ماسة تكون أعمال من يرتكبونه ما على والجماعات

 عمله في أن يتوخى الموظف على يتعين أنه على الفلسفة هذه مع انسجاما القانون أكد

 حق بأي التفريط وعدم وأموالها وممتلكاتها الدولة مصالح على المحافظة ومانةواألالدقة 

 تصرف أو إجراء أو إهمال أو عليها تجاوز كل عن المباشر رئيسه يبلغ وأن من حقوقها،

  .منه) 66 (للمادة سندا ذلك الدائرة، يغير بمصلحة آخر

 من التنبيه أو لفت النظر  متسلسلةفهي الفلسطيني القانون في المفروضة العقوبات أما

لتزام بالترتيب الوارد في القانون وانتهاء بالفصل من الخدمة، مع العلم أنه ال يشترط اإل

  . أي منها تبعاً للمخالفة التي ارتكبها الموظفإيقاع وإنما يتم ،في فرض هذه العقوبات

 الفلسطيني مدنيةال الخدمة قانون من (69) المادة في  الفلسطينيالمشرعقرر  قده أن على

 على العقوبة توقيع سلطة سلك ممن تأديبية مخالفة على للتحقيق اإلحالة ال تكون" بأنه

  2."الموظف

                                                 
 عـن  ، صادرة1986 -1972سنة  منذ العليا العدل لمحكمة القانونية المبادئ مجموعة طالل، محمد -1

   .90، المكتب الفني، صاألردنيين المحامين نقابة
  110 محمد احمد عبد المحسن الفريحات، الحماية القانونية للمال العام، مرجع سابق، ص- 2
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 اللوازم قانون من) 1(المادة  عرفت: م1998 لسنة) 9(رقم  الفلسطيني اللوازم قانون2-

 عليها تأمينوال وصيانتها ألية دائرة الالزمة المنقولة األموال بأنها الفلسطيني العامة

  ."الدائرة إليها تحتاج التي والخدمات

 وكافية فعالة المشرع رآها التي التنظيمية النصوص من العديد القانونهذا  تضمن لقد

 تحديد ناحية من سواء عليها ينطبق التي للدوائر العائدة المنقولة األموال للحفاظ على

 يشترط التي الموردة الالزمة ستالماال ولجان الغاية لهذه اللجان الشراء وتشكيل صالحيات

 اللوازم بحفظ المتعلقة األمور من ذلك وغير المطلوبة مطابقة للمواصفات تكون أن

تناولت ) 7،12، 6(المواد على سبيل المثال تناولت ، فوالرقابة عليها وصرفها وتخزينها

 حددت فقد) 14،16(طلبات الشراء وأسس عمليات الشراء وطرق الشراء، أما المواد 

  .اختصاصات لجنة العطاءات المركزية ولجنة العطاءات الخاصة

: المالية والشؤون العامة الموازنة تنظيم بشأن 1998 لسنة) 7(رقم  الفلسطيني  القانون3-

 الضريبية اإليرادات تشمل" بأنها اإليرادات منه) 1(في المادة  المذكور القانون عرف لقد

الوطنية،  السلطة عليها تحصل أخرى إيرادات وأية حوالمن غير الضريبية واإليرادات

 الرقابة على ضمان إلى تهدف التي اإلدارية اإلجراءات من العديد القانون هذا وتضمن

الواجب  المحاسبية واألسس الالزمة والقيود السجالت تنظيم خالل من العامة األموال

 أو نفقات أو إيرادات كلش على كانت سواء األموال بهذه تصرف أي إجراء عند إتباعها

  :منه على أنه) 47(وغيرها، حيث نصت المادة  سلف وأمانات

العامة  والمؤسسات الوزارات حسابات رقابة عن األول المسؤول هو الوزير يعتبر  - أ 

المالية  أعمالها في القانون هذا أحكام بمراعاة تقوم أنها من والتحقق المالية ومعامالتها
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 القانون هذا أحكام تنفيذ عن المؤسسة ولؤمس أو المختص يرالوز ويعتبر والمحاسبية،

 .مؤسسته أو يتعلق بوزارته فيما

ذلك  في بما بدائرته المتعلقة المالية باألعمال القيام عن مسؤوالً المالي الموظف  يعتبر  -ب 

 األصول مع تتفق بصورة وقيدها وحفظها العامة األموال وجباية وااللتزامات النفقات

 .عليها لمتعارفالمحاسبية ا

تابعين  موظفين العامة والمؤسسات الوزارات كافة في الداخليين المدققين جميع يعتبر  - ج 

  .الفنية الناحية من للوزارة

 مع": يلي ما على م1994لسنة ) 3( رقم األردني المالي النظام من (54) المادة نصت

 حصل أو العامة األموال في ضياع أو اختالس وقع إذا آخر قانون أحكام أي مراعاة

 تتخذ أخرى وثيقة أي في أو المالية القوائم أو السجالت أو في المستندات تزوير أو تالعب

 :التالية اإلجراءات

ذلك  في بما الالزمة اإلجراءات ويتخذ بذلك، فورا الوزير إعالم المختص الوزير على  -  أ

 .ءاتاإلجرا تلك بنتائج الوزير وتزويد الالزمة، اللجان وتشكيل التحقيق

 وديوان الوزارة فيها تمثل خاصة تحقيق لجنة يشكل أن األمر استدعى إذا  للوزير -  ب

 نتيجة رفع اللجنة هذه وعلى التحقيق، إكمال أو إلعادة العالقة ذات المحاسبة والدائرة

 .إلى الوزير تحقيقاتها

ق  المشرع الفلسطيني نجد أنه قد اعتبر الوزير والموظف المالي والمدقإلىظر نوبال

الداخلي كل حسب اختصاصه وصالحياته جهات الرقابة الداخلية في الوزارة أو المؤسسة 

 صريحاً في صالحيات الوزير بمباشرة كان األردني المشرع أن فيبدو هنا ومن، الحكومية
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 قد أحسن ي في أية قضايا تتعلق بالمال العام، بينما نجد المشرع الفلسطيناإلداريالتحقيق 

 واإلداريةه المسائل لقوانين متخصصة مثل قانون ديوان الرقابة المالية في أنه أحال هذ

 صالحيات واضحة وصريحة للجهات أعطى، حيث أنه  الساريةوقانون مكافحة الفساد

 متطورا للمشرع الفلسطيني  بمتابعة ذلك، وهذا يعد تنظيماًاإلداريالمختصة في التحقيق 

 1.في هذا الجانب

  .المباشر بالتنفيذ اإلدارة ات صالحي :المطلب الثاني

بهذا  تصدره فما العامة، السلطة بامتيازات العامة أموالها إدارة بصدد وهي اإلدارة تتمتع

 يعني الذي المباشر التنفيذ بحق تمتعها إلى إضافة إدارية قرارات تعتبر قرارات من الشأن

 لاللتجاء حاجة دون جبريا ذًاتنفي األفراد مواجهة في قراراتها بتنفيذ نفسها اإلدارة أن تقوم

 .واختيارا طوعا األفراد ينفذها لم إذا إلى القضاء

 األفراد ال بأن يقضي والذي العام األصل على خروجا لإلدارة الممنوح متيازاإل هذايعتبر 

إلى  يلجأوا أن عليهم يتوجب إذ الحق هذا في لهم الغير منازعة عند بيدهم حقهم يأخذون

 حقوقهم لهم ليقرر المنازعات الفصل في في العامة الوالية صاحب بوصفه القضاء

 تصدر فهي ناحيتين من األصل عن تخرج فإنها اإلدارة أما حقه، ذي حق كل ويعطي

 تحقيق على الحرص ذلك في رائدها األفراد على بنفسها ثم تنفذه تنفيذيا قرارا بنفسها

  2.العامة المصلحة

                                                 
 مرجع سابق، ،1986 -1972سنة  منذ العليا العدل لمحكمة القانونية المبادئ مجموعة طالل، محمد -  1

  92ص 

  153، ص1952، 1ط العربي، الفكر دار اإلدارة، سليمان الطماوي، نشاط - 2
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 التي أعطت التشريعات خالل من العام المال حماية في إلدارةل الممنوح متيازاإل هذا يبرز

األفراد  قبل من العام المال على عتداءإ أي حصول عند مباشرة بالتدخل الحق لإلدارة

 المال على المادي عتداءاإل صورة على أم متناعاإل صورة على االعتداء ذلك كان سواء

  :التالي النحو على ذلك العام وسنتناول

 فإذا: العامة للخزينة ذمتهم في المترتبة المالية المستحقات تسديد عن األفراد امتناع  -  أ

حسب  إنذارهم بعد فلإلدارة رسوم أو ضرائب من عليهم ما تسديد عن األفراد امتنع

 1.اإلداري الحجز إلى تلجأ أن األصول

عند  األموال هذه بتأدية المكلفون تخلف إذا فإنه القانون هذا أحكام إلى واستناداً، عليه 

الخاصة  الرسمية الجريدة في منهم المطلوبة والمبالغ أسماؤهم تنشر المقرر بالتاريخ دفعها

 وإذا الدخل، ضريبة قانون حسب االنتشار واسعة يومية صحف في وكذلك بالحكومة

 تحجز الرسمية، بالجريدة النشر تاريخ من يوم) 60(مرور  بعد الدفع عن استمر تخلفهم

 اإلداريوالذي يوازيه في الحكم -  اإلداري الحاكم من بقرار قانونًا ائز حجزهاالج أموالهم

  .األميرية األموال الستيفاء - الفلسطيني المحافظ

 من (268) المادة أحكام ومراعاة الحجز إلقاء عند القانون مراعاة نصوص يجب أنه على

 استثناءات عدة فيها وضعت والتي الفلسطيني والتجارية المحاكمات المدنية أصول قانون

 التسوية عليها تتم أو الدفع يتم لم إذا ذلك بعد الحجز فيها، وتباع يجوز ال األموال التي من

 كانت إذا أما المنقولة، األموال من كانت إذا الحاكم اإلداري يعينها مدة خالل الالزمة
                                                 

 األميرية األموال عرف  الساري، والذي1952لسنة ) 6(رقم  األميرية األموال تحصيل لقانون وفقًا -  1
 ."المالية للخزانة المتحققة والذمم والديون والغرامات والرسوم الضرائب أنواع جميع" أنها على
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 لنص سنداً كوذل الحجز تاريخ من سنة بعد مرور فتباع كالعقارات منقولة غير األموال

 هذا بموجب األميرية األموال لجنة التحصيل تشكل حيث ،القانون من) 6،7(المواد 

 حجز وتقرر األميرية، تحصيل األموال به المناط الجابي طلب على بناء وتقرر القانون،

  .منه المطلوب المبلغ الستيفاء المكلف بحوزة التي المقتنيات وبيع

التي  ستثنائيةاإل الوسائل من هو األميرية األموال صيلتح قانون أن إلى اإلشارة تجدر

 هذا ضمن معه والتعامل فيه التوسع عدم يجب وبالتالي العام المبدأ عن خروجا تعتبر

  1. أخذ به القضاء في األردنما  وهو،اإلطار

 يرخص عندما الحالة هذه وتثور: اإلدارة به تأمرهم فعل تنفيذ عن األفراد  امتناع -  ب

 معينة والعتبارات أنه إال الصور المقررة بإحدى العام المال باستعمال راداألف ألحد

 بعمل بالقيام الشخص من ذلك الطلب إلى باإلدارة تؤدي قد ،مثالً الصيانة كاعتبارات

 ذلك عن فإذا امتنع العام، بالمال نتفاعاإل تسهيل وبالتالي الصيانة أعمال لتسهيل معين

 .القضاء إلى اللجوء ودون مباشرة حسابه وعلى لعملا بهذا تقوم أن لإلدارة جاز

 

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                 

، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العـدل  احنا ند، )21/51(رقم  األردنية العليا العدل محكمة قرار - 1
  115العليا، مرجع سابق، ص
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   :الخـاتـمـة
تناولت هذه الدراسة موضوع استعمال المال العام في فلسطين، واتضح من خالل ذلك 

أهمية هذه الدراسة والسيما بعد التطور البالغ واتساع وظيفة الدولة االقتصادية، أما 

 لوجود مجموعة من التشريعات السارية اًطين ونظربالنسبة لمفهوم المال العام في فلس

التي صدرت منذ حقب زمنية قديمة فإن مفهوم هذا المال العام المستند عليها غير واضح 

ومجتزأ، أما بالنسبة لطرق استعمال المال العام فتختلف تبعاً لنوعه وللجهة التي تقوم 

المقررة الستعمال العام سواء في باستعماله، كما أن هناك بعض وسائل الحماية القانونية 

  . أو في مواجهة األفراداإلدارةمواجهة 

  :ستنتاجاتاإل

  : التي خلصت إليها هذه الدراسةستنتاجاتاإلمن أهم 

لم يكن هناك تعريف محدد للمال العام، وإنما ذهب المشرع والفقه إلى تعريفه من  .1

 .خالل الجوانب التي ينظمها القانون

ائص التي تميز المال العام عن غيره من األموال سواء وردت مجموعة من الخص .2

 .األموال الخاصة للدولة أو األموال الخاصة المملوكة لألفراد

يكتسب المال العام صفة العمومية بطرق عادية وطرق أخرى استثنائية، وتزول عنه  .3

 .هذه الصفة إما بطريق شكلية أو طريق فعلية وفق ما حدده المشرع

لى طبيعة حق الدولة على المال العام، وكان الرأي الراجح يتمثل ورد خالف فقهي ع .4

 .في ملكية الدولة للمال العام بما تعنيه الملكية من كافة جوانبها وصورها
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قتصادية للدولة لما يشكله من عنصر هام في تتجلى أهمية المال العام في قيمته اإل .5

 .االقتصاد الوطني

 سواء من قبل اإلدارة أو من قبل األفراد، ولكن هناك عدة طرق الستعمال المال العام .6

 .هذه الطرق محددة وفق القانون، وتضمن حماية المال العام

 عنـد   عدم الوضوح لمفهوم المؤسسات العامـة      إشكاالٍت عملّية تمثّلت في      هناك عدة  .7

،  للمؤسسات العامـة   ستقالل المالي واإلداري  غياب الفهم السليم لمصطلح اإل    ، و إنشائها

 منأى وحصانة من الرقابة على أعمالها وتـصّرفاتها، واتّـساع هـذا             علها في مما يج 

عتقاد الخاطئ ليشمل الجهات العليا التي من المفتـرض أن تُـشرف علـى تلـك                اإل

 .هائالمؤسسات وتراقب أدا

 المال العام من النواحي المدنيـة والجزائيـة          على استعمال  حماية بفرض   قام المشرع  .8

 .ت بشكل كاف، ولكنها ليسواإلدارية

  :التوصيات

  :من أهم التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة

ضرورة تعديل بعض التشريعات الفلسطينية التي تتعلق باستعمال المال العام وحمايته            .1

والرقابة على استعماله سواء من قبل اإلدارة أو من قبل األفراد، وموازاة ذلـك بتحـديث                

، وفي هذا المجال نـورد التوصـيات         قبل اإلدارة  طرق استعمال المال العام وخاصة من     

 : التالي

  : فيما يتعلق بقطاع أراضي الدولة
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 التـي  التجاوزات حجم وتقليص ، أو استعمالهاالدولة بأراضي التصرف عمليات لضبط  - أ 

 الدولـة  بأراضـي  للتـصرف  المنظمـة  التشريعات وضع من الضروري عليها، تقع

 ذات مؤسساتها بكافة التنفيذية السلطة فإن ديدة،ج إقرار تشريعات حين وإدارتها، وإلى

 والتصرف الدولة أمالك بإدارة العالقة ذات النافذة لتزام بالتشريعاتباإل مطالبة العالقة

 .عليها والمحافظة  واستعمالهابها

 بأراضـي  التـصرف  أساسها على يتم التي والمعايير األسس تحديد أو وضع ضرورة  - ب 

 أو المختلفـة،  الحكومية والمؤسسات للوزارات بتخصيصها ، سواء و استعمالهاالدولة

 ذلك، سبيل االعتباريين، وفي أو الطبيعيين لألشخاص اإلسكان، أو لجمعيات بتفويضها

 واإلجراءات للمعايير المبينة واللوائح األنظمة على وضع سريعا العمل الضروري من

 .وإدارتها ةالدول بأراضي مجال التصرف في ومراعاتها إتباعها الواجب

مواتية  الظروف تكون أن الدولة، وإلى أراضي كافة وتسجيل مسح على العمل ضرورة  - ج 

 تتخـذ  أن الضروري من الوطنية، السلطة أراضي لكافة شاملين وتسجيل للقيام بتسوية

 إضـافة  والتسجيل، هذا التسوية لعملية الالزمة التمهيدية الجهات المختصة اإلجراءات

 التي والقرى المدن في الواقعة الدولة أراضي لحصر وتسجيل جدية جهود أكثر بذل إلى

 .الفلسطينية الوطنية نفوذ السلطة ضمن تقع

 الدولـة  أراضـي  السـتغالل  الالزمة الخطط بوضع مطالبة الفلسطينية التنفيذية السلطة  -د 

 ال وبمـا  جهـة،  من الفائدة من ممكن قدر أكبر يحقق وبما بالشكل األمثل، واستعمالها

 .من جهة أخرى النافذة التشريعات فيخال
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عامـة،   الحكوميـة  األراضي على التعديات حصر على والحثيث الجاد العمل ضرورة  - ه 

 .وقضائيا إداريا عليها  المتعدين ومالحقة

 عن باإلعالن  أو استعمالهاالدولة بأراضي بالتصرف المختصة الجهات التزام ضرورة  - و 

 لكافـة  متـساوية  فـرص  إلعطاء وذلك ،ها أو استعمالبها المراد التصرف األراضي

 ذلك حصر وعدم المختلفة، لألغراض أراضي الدولة استغالل في الراغبين المواطنين

 .معينين أشخاص أو معينة فئات على

 األراضـي  بقطـاع  المتعلقة للشؤون المنظم القانوني اإلطار وإقرار إعداد في اإلسراع  - ز 

 نصوصاً المقترح التشريع يتضمن أن مالمه ومن، خاص الدولة بشكل وأراضي عموماً

 لتخـصيص  الواضـحة  والمعـايير  حول اآلليات أحكام إلى إضافة ومحددة، واضحة

 المحتملـين،  بين المستفيدين الفرص تكافؤ مبدأ األحكام هذه تراعي وبحيث األراضي،

 التشريع أحكاماً يتضمن أن أيضاً الضروري ومن، والنزاهة الشفافية مبادئ تعتمد وأن

 وبحيث الدولة، أمالك على والمعتدين للقانون المخالفين بحق اتخاذها الواجب العقوباتب

، العامـة  األمـالك  علـى  للحفاظ مساعداً وعامالً للمخالفين رادعاً العقوبات تشكل تلك

 المحكمـة  هذه تساهم بحيث الدولة، بأراضي المتعلقة مختصة بالقضايا محكمة وتشكيل

 المنظورة القضايا في البت سرعة على وتعمل، نظاميةلا كمالمحا عن العبء تخفيف في

 .العامة األمالك على يحافظ وبما أمامها،

 والواجـب  الضروري من الفلسطيني، للشعب هامة ثروة الدولة أراضي إلعتبار نظراً  - ح 

 ، من قبل الجهات المختـصة األراضي سلطة على الرقابة مجال في خاصة جهود بذل
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 أو الدولـة  بأراضـي  بالتـصرف  عالقة ذات تجاوزات أو مخالفات أي والكشف عن

 . أو باستعمالهابإدارتها

 :وفيما يتعلق باستعمال الهواتف النقالة

 .تصاالت وصرف بدالتهاوضع نظام مفصل وواضح في استعمال اإل  -  أ

 .تصاالت رغم وجود اإلجراءات المطبقةتفعيل الرقابة على استخدام اإل -  ب

  :لوقودأما فيما يتعلق بصرف كوبونات ا

 .إصدار نظام خاص مفصل في صرف الوقود  -  أ

 .تفعيل الرقابة على صرف كوبونات الوقود لعدم فعالية اإلجراءات المتخذة -  ب

  :أما فيما يتعلق باستعمال المركبات الحكومية

 .توحيد القرارات الصادرة من الجهات الحكمية ذات العالقة بشان المركبات الحكومية  - أ 

 . تخصيص سيارة لموظف حكومياعتماد مبدأ حاجة العمل عند  - ب 

 .تفعيل الرقابة على استعمال المركبات الحكومية  - ج 

 . متابعة تنفيذ بيع المركبات الحكومية للموظفين وفق آليات واضحة وشفافة  -د 

  : النقديةاألموالأما فيما يتعلق باستعمال 

 .بالقانون المحددة مواعيدها في للسلطة العامة الموازنة مشروع تقديم ضرورة  - أ 

 .ومنتظم دوري بشكل الفلسطينية للسلطة الختامي الحساب تقديم ةضرور  - ب 

 .ونشرها والسنوية السنوية ونصف الربعية التقارير تقديم ضرورة  - ج 

 .المحددة مواعيدها في للسلطة المالي األداء عن الموثقة والتقارير المعلومات تقديم  -د 
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اص بحمايـة   ضرورة النص على مفهوم واضح ومحدد للمال العام، وإفراد تشريع خ           .2

 .المال العام لعدم كفاية النصوص القانونية التي تعالج هذا الموضوع

ضرورة إصدار بعض التشريعات التي تحوي نصوص تتكفل بحماية المال العام مثل             .3

مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وتعديل بعض التشريعات وتفعيل نـصوصها التـي            

 . والرقابة على ذلكتساهم في بيان أساليب استعمال المال العام

التأكيد على أن مفهوم االستقالل المالي واإلداري ومفهوم الرقابـة، همـا مفهومـان               .4

التأكيد على أن مفهوم االستقالل المالي واإلداري هو مفهـوم          ومتكامالن غير متناقضين،    

نسبي، يختلف من مؤسسة ألخرى وفقاً لحاجة المؤسسة إلى هذا االستقالل في ممارسـتها              

 .لها ومهامهاألعما

 في إنشاء وإدارة     ومحاربة الفساد  تعزيز مفاهيم المحاسبة والمساءلة والشفافّية والنزاهة      .5

  :المؤسسات العامة من خالل

تحديد تبعّية المؤسسة العاّمة والقائمين عليها، وتـوفير األرضـّية القانونّيـة لعمـل                - أ 

لّون هذه المؤسسات   المؤسسات العاّمة، األمر الذي يضمن خضوع الموظفين الذين يتو        

 .للمساءلة القانونية واإلدارية واألخالقية عن نتائج أعمالهم

اعتماد مبدأ الشفافّية والوضوح، وتقديم تقارير دورية عـن أعمـال ومـدى نجاعـة                 - ب 

المؤسسة العامة في تنفيذ أعمالها، وضمان حـق المـواطنين فـي الحـصول علـى                

لذي يضمن التأكد من أن عمل هـذه        المعلومات الالزمة عن هذه المؤسسات، بالقدر ا      

 .المؤسسات يتّفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائف المؤسسة ومهامها
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تحديد ووضوح وعلنّية اإلجراءات والقواعد المالية واإلداريـة التـي تحكـم عمـل                - ج 

 .المؤسسات العامة، مع مراعاة غايات وأهداف وطبيعة عمل كل مؤسسة

 منظومة القيم المتعلّقة بالصدق واألمانة واإلخالص والمهنّيـة فـي           إضافةً إلى تعزيز    -د 

 .عمل وإدارة هذه المؤسسات

  :تطوير الرقابة الفاعلة على المؤسسات العامة وذلك من خالل اآلتي. 7

توفير األرضية القانونية لعمل المؤسسات العامة، بحيث يتم العمـل وبالتنـسيق مـع               -أ

 القوانين واألنظمة والتعليمات لكل الممارسات الماليـة        الجهات التشريعية، على تحديد   

واإلدارية، وبما يقلّل حجم االجتهادات الشخصّية التي تعتبر أهم مدخل للغش والفـساد             

  .من ناحية، وتشديد العقوبات المفروضة على جرائم الغش والفساد من ناحية أخرى

مساءلة والمحاسبة الحقيقية تعني    تفعيل وسائل المحاسبة والمساءلة، فبالنظر إلى أن ال        -ب

القدرة على مساءلة المسؤولين على اختالف مستوياتهم ثواباً وعقاباً، والطلـب مـنهم             

تفسير قراراتهم، وتحّمل مسؤولية أعمالهم، دون أي تمييز بسبب مناصبهم، فهي بذلك            

  .تُسهم بشكل فاعل في مكافحة الغش والفساد

ذلك أّن التطّورات المتالحقـة فـي بيئـة األعمـال           تحديث وسائل وأساليب الرقابة،      -ج

واستخدام التقنيات الحديثة، وثورة المعلومـات تـستدعي تطـوير أدوات وأسـاليب             

الممارسة الرقابية، واستخدام البرمجيات الحديثة ووسائل الرقابة التحليلية واألسـاليب          

  .الكمّية الحديثة
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  :المراجعالمصادر و

  :المصادر

  1952 سنة ياألردن الدستور .1

 الدولة أمالك إدارة قانون .2

  1965لسنة )32(رقم  المؤقت الدولة األردني أمالك إدارة قانون .3

  1988 لسنة 31 رقم األردني اآلثار قانون .4

  1966لسنة  51 رقم األردني اآلثار قانون .5

 1853 لسنة العثماني األراضي قانون .6

  م1858 لسنة  العثمانيقانون األراضي . 7
   1942 لسنة )6(رقم  ميةالعمو األراضي قانون .8
 تهالم وتعدي2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام  .9

    1987لسنة  12 رقم األردني ستمالكاإل قانون .10

  1953 لسنة 2 رقم ستمالك األردنياإل قانون .11

   2001 لسنة 4 رقم الفلسطيني البينات قانون .12

 1962 لسنة )1(رقم  األردني الجمارك قانون .13

  1983 لسنة) 16(رقم  ألردنيا الجمارك قانون .14

  م وتعديالته1998  لسنة) 4 (قانون الخدمة المدنية رقم .15

  1986 لسنة) 24(رقم  األردني الطرق قانون .16

  1961 لسنة )14(رقم  األردني الدولة وأمالك أراضي على المحافظة قانون .17

  1976لسنة  43 رقم األردني المدني القانون .18

   1975ةلسن )35(المصري رقم  المدني القانون .19
 1972 لسنه (35) رقم المصري المدني القانون .20

  العمومية للمنافع العقارات ملكية نزع  بشأن1907لسنة ) 5(رقم  القانون المصري .21

  1998لسنة ) 7(قانون الموازنة العامة رقم  .22

  م1965لسنة ) 32(قانون أمالك الدولة المؤقت رقم  .23
    1953لسنة) 6 (رقم األميرية األموال تحصيل قانون .24
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    1975 لسنة )63( رقم بالقانون المعدلة العامة األموال حماية قانون .25

  2004 لسنة )15 (قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم .26

   بشأن اللوازم العامة1998لسنة ) 5(قانون رقم  .27

  العمومية للمنافع العقارات ملكية نزع  بشأن1907لسنة  5 رقم القانون .28

  1966 لسنة ) 20(رقم  الدولة أموال صيانة قانون .29

 .م2010بشأن سلطة األراضي الفلسطينية لسنة () قرار بقانون رقم  .30

 قانون الكسب غير المشروع رقـم       م بشأن تعديل  2010لسنة  () القرار بقانون رقم     .31
  م2005لسنة ) 1(

  األموال غسيل مكافحة م بشأن 2007 لسنة ()رقم بقانون قرار .32
 1999 عمان، للنشر الثقافة دار األول اإلصدار ،1 ط العدلية، األحكام مجلة .33

  1922 لسنة  فلسطين دستور مرسوم .34

 م2005لسنة ) 43(النظام المالي الفلسطيني رقم  .35
  1964 لسنة )60(رقم  األردني الدولة أمالك وتأجير تفويض نظام .36

 .1964لسنة) 60(رقم  الدولة أمالك وتأجير تفويض نظام .37

  

  :المراجع العربية

 بيروت، الجامعية، الدار اللبناني، اإلداري القانون حا، أصولالعزيز شي عبد إبراهيم .1
1981. 

بدون  اإلسكندرية، المعارف منشأة اإلداري، القانون أصول العزيز شيحا، عبد إبراهيم .2
 .تاريخ نشر

 .2002اإلسكندرية، المعارف منشأة العامة، شيحا، األموال العزيز عبد إبراهيم .3

 الجامعيـة،  الدار اللبناني، اإلداري القانون وأحكام العزيز شيحا، مبادئ عبد إبراهيم .4
 1994 بيروت،

الجامعية،اإلسكندرية،  الدار اإلداري، القانون وأحكام شيحا، مبادئ العزيز عبد إبراهيم .5
 1994. 
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: إشكاليات الفصل بين السلطات فـي النظـام الـسياسي         “احمد أبو دية وجهاد حرب       .6
، رام اهللا، االئـتالف مـن أجـل         ”س الوزراء السلطة التنفيذية مؤسستا الرئاسة ومجل    

 .2006النزاهة والمساءلة، 

 منـشأة  الجديد، والمزايدات المناقصات قانون ألحكام طبقا اإلدارية العقود جمعة، أحمد .7

  . 2002 اإلسكندرية المعارف،

قانون المواطنين العرب ومكـانتهم فـي       ", مجلة الدراسات الفلسطينية  , أسامة الحلبي  .8
 .1990 ، 5عدد رقم , "إسرائيل

 .1998، عمان، 1أعاد حمود القيسي، الوجيز في القانون اإلداري، ط .9

 أيلـول  الفلسطينية، والدراسات البحوث مركز فلسطين، في الفساد باسم  الزبيدي، .10
2001. 

 المجموعة الحقوقية القضايا في التميز لمحكمة العامة الهيئة قرارات جمال مدغمش، .11
 .1996،  الكاملة

 المؤسـسة  مقارنة، دراسة اإلداري للقانون األساسية المبادئ عواضه، مدمح حسن . 12
 .م1997، 1 ط والنشر، والتوزيع، للدراسات الجامعية

حمدي القبيالت، الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية، مكتبة دار الثقافة            .13
 .عمان/ للنشر والتوزيع

نقابة  71 سنة - 52 سنة من العليا العدل لمحكمة القانونية المبادئ مجموعة ،احنا ند .14
  .المحامين

 دار ،1 ط ،الثـاني  الكتـاب  مقارنـة  دراسة اإلداري، ن، القانوالظاهر خليل خالد .15
 .1997 ،نوالتوزيع، عما للنشر، المسيرة

 دار مكتبـة  ،2 ط ، األردن فـي  وتطبيقاته اإلداري سماره الزعبي، القانون خالد .16
   1993.عمان،   الثقافة

 إسـرائيل والـضفة الغربيـة، مؤسـسة الدراسـات           -ا شحادة، قانون المحتل   رج .17
 .1990الفلسطينية، جامعة الكويت، 

  1994رمضان بطيخ، الوسيط في القانون اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  .18
 جامعـة  الحقـوق،  كليـة   اإلداري، القـانون  أصـول  :جمـال الـدين   سـامي  .19

 .1993،اإلسكندرية

 1993اإلسكندرية، الحقوق،جامعة كلية اإلداري، القانون ين، أصولجمال الد سامي . 20
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 .1991، 5سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، ط .21

 م1979سليمان الطماوي، القانون اإلداري، دار الفكر العربي،  . 22
 العامـة  اإلدارة ،أمـوال  الثالث الكتاب ، اإلداري القانون سليمان الطماوي، مبادئ .23

 1973، اتهاوامتياز

 .1952، 1العربي، ط الفكر دار اإلدارة، سليمان الطماوي، نشاط . 24
 .1994سعود،  الملك جامعة، 1 ط السعودي، اإلداري القانون خليل هيكل، السيد .25

  1994، جامعة الملك سعود، 1السيد خليل هيكل، القانون اإلداري السعودي، ط .26
 1966باعة والنشر، القاهرة، عادل سيد فهيم، نظرية التأميم، الدار القومية للط . 27
، مؤسـسة   )1918 -1700(عادل مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني          . 28

  .م1999الدراسات الفلسطينية، 
 .1994 عمان، للنشر، بغدادي دار اإلداري، القادر الشيخلي، القانون عبد .29

 مـصر،  ، دار الكتب القانونيـة،   1عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونية، ط       . 30
 .م1995

 .نشر سنة بال دمشق، جامعة العام، القسم العقوبات عبود السراج، قانون . 31
عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري الفلسطيني، المطبعة العربية الحديثة، القدس،           .32

2002. 

 م2004، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، ط .33
، 1ط عمـان،  للنشر، وائل دار اإلداري، القانون في زشطناوي، الوجي خطار علي .34

2003. 

، ط  2عمار عوابدي، دروس في القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية ، ج             .35
 .2000، الجزائر ، 1

ب فيكتور روف، اقتصاد سورية الحديثة، ترجمة هشام الـدجاني، دار البعـث             .ف . 36
  ، 1969للصحافة والطباعة والنشر، دمشق 

 ط العامة، بالمصلحة المضرة الجرائم األردني، العقوبات قانون شرح لسعيد،كامل ا .37
1 ،1997. 

 ط العامة، بالمصلحة المضرة الجرائم األردني، العقوبات قانون شرح كامل السعيد، . 38
1 ،1997. 
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 اإلسـكندرية،  الجامعيـة،  المطبوعـات  دار اإلداري، الحلو، القانون راغب ماجد .39
1996. 

، دار المطبوعات الجديـدة، اإلسـكندرية،   1لقانون اإلداري، طماجد راغب الحلو، ا  .40
2000. 

 -، مؤسسة األسوار  )1948-1918(محمد الحزماوي، ملكية األراضي في فلسطين        .41
 .1988عكا 

محمد جمال مطلق ذنيبات، الوجيز في القانون اإلداري، الدار الدولية للنـشر ودار              .42
 .2003، عمان، 1الثقافة للنشر، ط

 واألموال األشخاص على الواقعة الرحمن توفيق، الجرائم وعبد مصبحي نج محمد .43
 .1987 للنشر، عمان، الثقافة دار العقوبات، قانون في

 -1972سـنة   منـذ  العليـا  العدل لمحكمة القانونية المبادئ مجموعة طالل، محمد .44
 .األردنيين، المكتب الفني المحامين نقابة عن ، صادرة1986

 وسـائل   – نـشاط اإلدارة     – تنظـيم اإلدارة     –ن اإلداري   محمد عبد الباسط، القانو    .45
 .اإلدارة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية

، 1965 الـشاعر،  مطبعـة  الديمقراطي، العربي اإلداري القانون فؤاد مهنا، محمد .46
 .اإلسكندرية

 مطبعـة  ،1 ط مقارنة، دراسة العام، للمال القانوني المركز الحميد، فاروق عبد محمد .47

 .1983 لقاهرة،خطاب، ا

 1933، القاهرة، 1محمد كامل مرسي، الملكية والحقوق العينية، ج .48

 .نشر سنة بال القاهرة، مكتبة اإلداري، القانون مبادئ لبنا،اعاطف  محمود .49

 العربيـة،  النهـضة  دار الخاص، القسم العقوبات قانون شرح نجيب حسني محمود . 50
 .1986 القاهرة،

 المكتبـة  المـيم،  فـصل  الالم، باب المحيط، سالقامو الفيروز أبادي، الدين محي . 51
 1993القاهرة،  التجارية،

 1993، بدون مكان نشر، 3، ط2مصطفى فهمي أبو زيد، القانون اإلداري، ج .52

جورج فودال وبيار دلفولفيه، القانون اإلداري، الجزء       عن   ترجمة   ،منصور القاضي  .53
 .2001 ،1 وت، طبير، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الثاني،
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 القـاهرة،  -نبيلة عبد الحليم كامل، الوجيز في القانون اإلداري، دار النهضة العربية          .54
1998. 

 ، اليرمـوك  أبحـاث  مجلة األردني، التشريع في ستمالكاإل نواف كنعان، قرارات .55
 .1993، 4عدد  ،9مجلد 
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  :رسائل ماجستير
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 2006 جامعة النجاح، فلسطين، إشراف الدكتور محمد شراقة،

غير  ماجستير رسالة العام، للمال القانونية الحماية، المحسن الفريحات عبد أحمد محمد . 2
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  :تقارير خاصة

أمان، استخدام المال العام في مؤسسات السلطة       / النزاهة والمساءلة االئتالف من اجل     .1
  2008الوطنية الفلسطينية، رام اهللا، شباط 

 :الفلـسطينية  الوطنية للسلطة المالي األداءأمان، /االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة .2

 آب اهللا، رام ،2007 العـام  من األول  والنصف2006 العام خالل والنفقات اإليرادات
2007  

أمان، السياسات والتـشريعات الفلـسطينية فـي        /االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة     .3
  2008، 1مكافحة الفساد، دراسة تحليلية، رام اهللا، ط
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 :مجموعات مبادئ قضائية
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  قائمة المحتويات

  

  الموضوع                                                          رقم الصفحة

اإلقرار                                                                       أ   
                                   ب الشكر والعرفان                            

  الملخص باللغة العربية                                                       ج
  الملخص باللغة اإلنجليزية                                                     ز

                                                         ي  المقدمة              
أهمية الدراسة                                                                م   

                                                         م  أهداف الدراسة       
إشكالية الدراسة                                                               ن  

اسة                                                              س  منهجية الدر
حدود الدراسة                                                                س 

                    عتقسيم الدراسة                                              
 معوقات الدراسة        

                                                 
   1.                                األموال العامة في فلسطين: الفصل التمهيدي
   3.                                        ماهية األموال العامة: المبحث األول
  3.                                        مفهوم األموال العامة: المطلب األول
  15                             .ألموال العامةالطبيعة القانونية ل: المطلب الثاني

  27.                          ة العموميةاكتساب المال العام لصف: لثانيالمبحث ا
  28اكتساب المال للصفة العامة عن طريق                       : المطلب األول

.                                                        تخصيصه للمنفعة العامة
39.                         مية عن المال العامزوال صفة العمو: المطلب الثاني

                            
  43طرق استعمال المال العام                                    : الفصل األول
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   45.                        استعمال المال العام من قبل اإلدارة: المبحث األول

  45مال للعقارات                                           استع: المطلب األول
 81استعمال المنقوالت                                           : المطلب الثاني
  92استعمال األفراد للمال العام                                  : المبحث الثاني
   92.                           عام للمال العاماستعمال األفراد ال: المطلب األول
   94.                        استعمال األفراد الخاص للمال العام: المطلب الثاني

  
  101.              الحماية القانونية المقررة الستعمال للمال العام: الفصل الثاني
 103                           .                الجزائية الحماية: المبحث األول
  104.                          الجرائم المرتكبة من موظف عام: المطلب األول
  110.                                الجرائم المرتكبة من الغير: المطلب الثاني
 115      .                                      الحماية المدنية: المبحث الثاني
  116        .العامة األموال في التصرف جواز استعمال أو عدم: المطلب األول
  119.                     بالتقادم العام المال اكتساب جواز عدم: المطلب الثاني
 121.                     العامة األموال على الحجز جواز عدم: المطلب الثالث
  124.                                          اية اإلداريةالحم: المبحث  الثاني
 124.                الحماية اإلدارية ضمن إطار الوظيفة العامة: المطلب األول
  129.                         المباشر بالتنفيذ اإلدارة صالحيات: المطلب الثاني

                              
  132                                                               .    الخاتمة

 132.                                                               االستنتاجات
  133.                                                                التوصيات

 139                                           .             المصادر والمراجع
  




