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الشكر والتقدير
في البداية أشكر هللا عز وجل الذي وفقني في إتمام هذه الدراسة
أقدددم جزيددل الإددكر إلد أسددتااي المإددرا الدددوتور جهدداد المسدواني عمددا قدمدده مددن توجيهددا
ونصددا و ومظحتددا

أفددادتني وثي د افر فددي انجدداا هددذه الرسددالة ،ومددا أتقدددم بجزيددل الإددكر إل د

الدوتور فادي ربايعة لما قدمه من دعم وعون في إتمام هذا العمل.
ووما أتقدم بالإكر والتقدير إل األخ أميدر جدورع عبدد ربده علد مدا قدمده مدن جهدد م دني
في طباعة الرسالة،
كما وأتقدم بالإكر إل األخ محمدود فندون واألخ د .احميدد حميددا

والمربدي الجابدل جدا ر

سالم عل ما ذلوه من جهد في مراجعة وتنقيو الرسالة.
نعمان فنون

ب

الملخص
موبوع هذه الد ارسدة المسدلولية الج از يدة المترتبدة علد إصددار وتنجيدذ األوامدر العسدكرية ،والتدي يكتنجهدا
بعددا الومددوى لدددد أف دراد الملسسددة األمنيددة ،والق دداة العسددكريين أو عيددر العسددكريين ،الددذين يتولددون
الحكددم فددي الفعدداج الناجمددة عددن تنجيددذ األوامددر العسددكرية .ل سدديما تحديددد المسددلولية الج از يددة الخاصددة
بمصدر األمر العسكري والمسلولية الج از ية الخاصة بمنجدذ األمدر ،فدي لدل المبدادل القانونيدة المعروفدة
منذ القدم في تحديد أساس هدذه المسدلولية ،ومبددأ الطاعدة المطلقدة العسدكرية ،ومبددأ المإدروعية المدنتم
لعمل الدولة القانونية الديمقراطية الحديثة واتجهت الرسالة إل تحديد مجهوم األمر العسكري ،إاا لدم يدرد
تعريجدده نصددوق القددانون ،وبيددان مجهددوم األمددر العسددكري ليإ دمل التعليمددا

العسددكرية المسددتديمة وإل د

وجددو طاعددة المددرلوس للددر ية نتيجددة منطقيددة وعمليددة بددمن واجددن طاعتهمددا للقددانون أي أن طاعددة
المرلوس للر ية واجن بحكدم القدانون مدن جهدة ،ومدن جهدة أخدرد أن طاعدة الرلسداء واجبدة فدي حددود
طاعددة هددللء للقددانون وهددذا مددا فددرى بددرورة التدددخل التإ دريعي تعددديل الم دواد  )203،204عقوبددا
عسكري بإبافة عبارة "أو التعليما
لمخالجة أحكام التعليما

العسكرية المستدامة" لعدم تجريم هذه النصوق بصورتها الحالية،

المستديمة بصورة وابحة وبرورة التدخل التإريعي بجرى شدكل المتابدة فدي

األوامدر العسدكرية ،التدي تنطدوي علد اسدتخدام القدوة والسدلحة الناريدة ،فدي عيدر حالدة ال درورة التددي ل
تداء.
يمكن الحصوج فيها عل أمر إ ف

ج

Abstract
The subject of this study deals with the criminal liability for issuing and executing
military orders which are vague for the members of the security establishment and military
and non-military magistrates who issue verdicts with regards to actions resulting from
execution of military orders. It is to determine the criminal liability regarding the issuer of
the military order and that of the executor of the military order. This shall be in light of the
widespread legal principles since ancient times with regard to determination of this liability
as the principle of absolute military obedience and the principle of legitimacy that
regulates the work of the lawful, democratic and modern government. In order of
Identification of the concept of military order since its definition is not stated in legal texts.
The concept of military order shall be clarified to include standing military instructions.
And the Obedience of the superior by the subordinate is a logical and practical outcome as
part of compliance by the law i.e. the subordinate’s obedience of the superior is a duty in
view of the law on one hand and the obedience of the superiors is required within the
framework of the latter’s abidance by the law. So it is essential to have a legislative
intervention to amend articles (203 and 204) Military punishment by adding, “or standing
military instructions” so as not to incriminate these texts as they stand and since they
expressly violate the regulations of standing instructions. So It is essential to have a
legislative intervention to dictate the style of writing of military orders which include use
of force and fire arms other than the case when it is not possible to obtain an initiation
order. And It is essential to have a legislative intervention to expressly incriminate the
mere issuance of an illegal order.

د

المقدمة
تعهد الدولة للقوا

المسلحة وقود األمن الداخلي الحجاظ عل أمن البظد الخارجي والداخلي ،بما يكجل

حماي ة الحدود الخارجية للدولة من النتهاك سواء وان النتهاك من قبل دولة أخرد ،أو وان النتهاك
من قبل افراد يعمدون إل

اختراق الحدود ألعراى خاصة .وتساند القوا

المسلحة قود األمن

تداء
الداخلي ،ااا لزم األمر في الحجاظ عل األمن والنتام العام ،حيث تتول قود األمن الداخلي إ ف
مسلولية الحجاظ عل

األمن والنتام العام ،وتستخدم سلطا

الدولة العامة لتمكينها من اداء هذا

الواجن حجظ األمن والنتام العام) ولها في سبيل الك استخدام القوة والسظح الناري ،إاا لزم األمر،
وبالقدر المناسن لحماية األمن والنتام العام.
وتعتمد التنتيما

العسكرية منذ القدم عل

واجن الطاعة العسكرية المطلقة ،في اداء واجباتها

الوليجية الخطرة ،والتي ل تحتمل التردد أو التأخير ،من خظج المناقإة أو العتراى عل تنجيذها،
لذا نصت القوانين العسكرية عل عقوبا

مإددة عل العسكري الذي يخالف األوامر العسكرية تصل

ال درجة العدام الميداني ،بحيث ساد الجمر العسكري عبارة " نجذ ثم ناقش".
ونت افر لما تتسم به الدولة الديمقراطية الحديثة من خ وع الحكام والمحكومين ألحكام القانون،
بحيث تخ ع جميع عناصر الدولة ألحكام القانون بمعناه الواسع ،وما يترتن عل الك من برورة
خ وع األوامر العسكرية ألحكام القانون ،بحيث تتهر مإكلة العظقة ين واجن الطاعة العسكرية
المطلقة وواجن اللتزام بأحكام القانون مبدأ المإروعية).
وفي الوقت المعاصر لم تعد الدولة تعيش بمجردها مستقلة عن المجتمع الدولي ،إا أصبو العالم
قرية صويرة تمثل الدوج الشخاق الساكنين في هذه القرية ،لذا نإأ

ملسسا

إلدارة المجتمع الدولي ،وهيئة المم المتحدة ،وما ينبثق عنها من ملسسا

دولية تهدا لحماية حقوق

ه

المجتمع الدولي

وحريا

النسان وتنتم العظقا

ين الدوج ل سيما إنإاء محكمة الجنايا

الدولية ،لمحاكمة مرتمبي

الجر م بد النسانية أو ج ار م اإلبادة الجماعية.
ا
ج ار م الحر أو
وتنقسم األعماج اإلدارية إل  :ال بط اإلداري الذي يعني حجظ األمن والنتام العام الداخليين ،والعقد
ار
اإلداري والقرار اإلداري ،وتسع القر ا

اإلدارية ال تحقيق مصلحة الدولة والمجتمع وكل .ومن هذه

المصالو ما هو وقتي وما هو مستدام ،ولعل أهم مصلحة للمجتمع والدولة حجظ األمن الداخلي
والخارجي .ولهذه الواية ت ع الدولة عل

عاتق الملسسا

والجهزة األمنية المختلجة واجن حجظ

ار
السيادتين الداخلية والخارجية .والتي تتمجل ها القود األمنية مصدرة القر ا
هذا اإلطار يندرع موبوع األمر العسكري والمسلولية الج از ية ،المترتبة عل
وفقاف للتإريعا

واألوامر العسكرية .وفي
هذه األوامر العسكرية

النالمة لقود األمن في دولة فلسطين.

ويعد مبدأ الطاعة العسكرية معيا افر تاريخياف لتحديد المسلولية الج از ية المترتبة عل األوامر العسكرية،
حيث لهر هذا المبدأ مع لهور الجيوش في الدوج التي حكمت المعمورة قديماف ،ووانت الطاعة
المطلقة أساس الن باط العسكري ،والتي توجن عل العسكري تنجيذ األوامر الصادرة إليه دون تردد
أو نقاش ألي اعتبار ،فأوامر الملك أو المبراطور أو السلطان ،هي القانون الإرعي الواجن تنجيذه،
وأن أوامر القادة ما هي ال تنجيذاف لهذا القانون ،والعسكري المخالف يعاقن بعقوبا
العدام في أعلن األحواج .وفي المقا ل ل يترتن أية مسلولية ج از ية عل

شديدة تصل إل

العسكري المنجذ لألمر

باعتباره أداة أو آلة صماء في يد الرلساء.
ثم لهر حديثاف لدد الجقه مبدأ المإروعية في الدولة الديمقراطية الحديثة ،والمناداة ب رورة تطبيق هذا
المبدأ عل الجيوش وقوا

األمن الداخلي ،وقد ثار جدج فقهي طويل هذا الخصوق ،تمخا عنه

انعقاد أكثر من ملتمر دولي لمناقإة الطاعة العسكرية ووان أهمها الملتمر المنعقد في د لن عام
.1970
و

أهمية الدراسة
تُإكل أهمية الموبوع الدذي تسدتهدفه الد ارسدة ،إحددد أهدم العوامدل التدي تُدلثر فدي الد ارسدة وتزيدد
مددن أهميتهددا .لددذلك فإندده قبددل الحددديث عددن أهميددة الد ارسددة مددن الناحيددة النتريددة والناحيددة العمليددة ،وجددن
الحديث بإكل موجز عن أهمية الموبوع.
يإكل موبوع األوامر العسكرية والمسلولية الج از ية ،انعكاساف لتطور الجمر الديمقراطي وملسسا
العمل اإلداري ،عل

اساس رفا الإمولية والتسلط والدوتاتورية في الق ار ار

واألوامر اإلدارية،

العسكرية منها عل وجه الخصوق .وما أن مناقإة األحكام العامة الخاصة باألوامر العسكرية عير
ويمثل مقياسا لتقيد
المإروعة يعكة مدد قبوج الدولة للرقابة المجتمعية عل أعماج السلطة التنجيذية ُ
الدولة بمبدأ سيادة القانون.
وتممن األهمية النترية للدراسة في ندرة األبحاث القانونية التي تطرقت للبحث في مدد مإروعية
التزام الرلساء والمرلوسين في إصدار وتنجيذ األوامر العسكرية .ولعل إحدد أهم الدراسا

القانونية

السابقة في هذا المجاج أطروحة الدوتوراه المقدمة من قبل العقيد الدوتور /صالو فرح صالو البرعوثي
بعنوان "المسلولية الج از ية عن تنجيذ األوامر العسكرية :دراسة تأصيلية مقارنة" للعام  .2017عير أن
هذه الدراسة تُروز بإكل أساسي عل

المسلولية الج از ية عن تنجيذ الوامر العسكرية في القانون

الوبعي ،والمقارنة مع الإريعة السظمية ،مما ُي يف للبحث العلمي إسهاما

جديدة ويثير آراء

ُمستجدة في ميدان العلوم و المعرفة.
أما فيما يتعلق باألهمية العملية التطبيقية) للدراسة ،فلعل النتا ج والتوصيا

المنبثقة عنها تُساهم
ُ

في إنارة الطريق امام بباط وبباط الصف واألفراد العاملين في قود األمن الجلسطينية؛ من تبيان
المترتبة عل تنجيذه لألوامر العسكرية ،الصادرة من قبل
حدود او نطاق المسلولية الج از ية للعسكري ُ
الرلساء ،وتمنحه القدرة عل

المجابلة ين الخيا ار
ز

المإروعة وعير المإروعة ،واختيار القرار

ويبدد التردد أو الخوا الذي قد يعتريه أثناء التنجيذ ،األمر الذي
الصا ن ،مما يزيد من ثقته بعمله ُ
يسهم في سير الملسسة العسكرية بانتتام وإطراد .وما أن هذه الدراسة  -إاا ما ُق أر

تمعن ودقة -قد

تمون سببا مانعا للعسكري من ان ُيقحم نجسه في أفعاج جنا ية ُيعاقن عليها القانون من خظله رف ه
المثوج أو تنجيذ ما يصدره ر يسه المباشر من أوامر عير مإروعة.
صناع القرار في السلطة التنجيذية وجه عام ،والملسسة
سوا تُسهم هذه الدراسة وذلك في تسليو ُ
األمنية والعسكرية) وجه خاق ،بالمعرفة و الدراية المافية والظامة لحسم مواطن الخظا ،التي قد
تتهر حوج مسالة طاعة المرلوس ألوامر الر ية ،إاا ما شا ها سبن من أسبا

الإك وعدم التيقن

بمإروعيتها  .مما يمكن الر ية من إصدار األوامر المإروعة الواجبة التطبيق من قبل المرلوسين،
وأن ينأد نجسه عن المسا لة الج از ية ،نتيجة إلصداره لألمر العسكري عير المإروع .وما أن التعرا
عل

بوابط أو ُمحددا

تنجيذ األمر العسكري يساعد الق اة العسكريين ورجاج القانون في تقييم
مدد سظمة األمر العسكري واجن التنجيذ ،مما

الواقعة المنتورة أمامهم فيما يتعلق بالتعرا عل
يجعل حكم القابي صا با وعادل.

إشكالية الدراسة
رعم أن تنجيذ أوامر القانون وأوامر السلطة المإروعةُ ،يمثل سببا من أسبا

اإلباحة ،التي تقت ي رفع

صجة التجريم ،عن فعل الر ية او المرلوس فتجعله فعظ ُمباحا ،إل أن الواقع العملي قد يجرا حال
المملف تنجيذه
تجعل المرلوس ،عير ُمتيقن من مدد مإروعية األمر العسكري ،الصادر من ر يسه و ُ
أو ان طبيعة العمل العسكري وخصوصيته – في بعا األحيان -توجن عل
األوامر العسكرية دون تردد ان نقاش أو إرجاء ،مما يثير تسالل
الجنا ية في مواجهة مصدر و ُمنجذ األمر العسكري .وبناء عل
حوج اإلجابة ال

المرلوس أن ُينجذ

جمة حوج مدد قيام المسلولية
ّ
الك ،تتمحور هذه الدراسة البحثية

اإلشكالية التالية" :هل تمكن المإرع الجلسطيني من تنتيم قواعد واحكام الوامر
ح

العسكرية ،وما يمكن ان ينتج عنها من مسلولية ج از ية ،ت بط ُحسن اصدارها ،بما يخدم مصلحة
المجتمع والفراد؟

أهداف الدراسة
تهدا هذه الدراسة ال تحقيق ما يلي:
 )1التعرا عل

مجهوم األوامر العسكرية وخصوصية العمل العسكري بما يحتوي من عموى

يلدي ال الخلط والجهم الخاطئ لنطاق المإروعية في تنجيذ المرلوسين لألوامر الصادرة عن
الرلساء.
 )2تحديد المرتم از القانونية التي تُلسة لواجن الطاعة العسكرية .
 )3التعرا عل نتا ج األوامر العسكرية وأثرها في المسلولية الجنا ية واألسة العامة التي تقوم
عليها هذه المسلولية.

حدود الدراسة
نت ار لنحصار هذه الدراسة في بحث نطاق المسلولية الج از ية ألفراد قود المن عن األوامر
العسكرية في التإريعا

الوطنية المعموج ها في فلسطين ،فإن قواعد القانون الدولي فيما يتعلق

بمسلولية المرلوس عن تنجيذ األوامر العسكرية عير المإروعة هي خارع إطار هذا البحث ول تُإكل
محو ار في هذه الدراسة .وبطبيعة الحاج تخرع المسلولية التأديبية والمسلولية المدنية من إطار هذه
الدراسة .ويتناوج البحث أحكام المسلولية الج از ية عن إصدار وتنجيذ األوامر العسكرية ،من خظج
دراسة أحكام قانون العقوبا

الثوري لعام  ،1979وقانون العقوبا

رقم  )16للعام  ،1960وقانون العقوبا

الردني النافذ في ال جة الوربية

المصري النافذ في قطاع عزة .وقانون الخدمة في قود

األمن الجلسطيني رقم  )8للعام  2005وتعديظته  ،وقانون المخا ار
والإرطة الجلسطينية.
ط

العامة ،واألمن الوقا ي،

منهجية الدراسة
المرجوة ،تتبع هذه الدراسة المنهجين الوصجي والتحليلي والك من
في سبيل تحقيق األهداا
ُ
المتعلقة بموبوع الدراسة ووذلك أحكام الق اء ،ناهيك عن
خظج يان وشرح النصوق القانونية ُ
تحليل وبيان وجها

النتر المختلجة للجقهاء وعلماء القانون أينما دعت الحاجة ال الك.

كما وجن التنويه ال ان هذه الدراسة قد استند
الجروقا

المقارن من خظج الوقوا عل
وذلك ال المنهج ُ

ين ول من التإريع الج از ي الجلسطيني من جهة ،وبعا األنتمة القانونية األخرد من جهة

أخرد.

خطة البحث
 مبحث تمهيدي :مجهوم األوامر العسكرية.
 الفصل االول :بوابط المسلولية الج از ية عن األوامر العسكرية.
 المبحث االول :واجن الطاعة العسكرية.
 المبحث الثاني :مبدأ المإروعية.
 الفصل الثاني :نتام المسلولية الج از ية عن األوامر العسكرية.
 المبحث االول :المسلولية الج از ية عن األوامر المإروعة.
 المبحث الثاني :المسلولية الج از ية عن األوامر عير المإروعة.

ي

مبحث تمهيدي :المر العسكري
األوامر العسكرية هي لوة الخطا

في الملسسة العسكرية ،وتجرى الطاعة الواجبة عل جميع

أفراد الملسسة العسكرية اللتزام باألوامر الصادرة إليهم وتنجيذها وفقاف للقوانين واألنتمة والتعليما
النافذة ،ولما وانت هذه الطاعة ليست عمياء ،اشترط القانون برورة مإروعية األوامر الصادرة من
القادة ال ال باط والجنود حت يتسن لهم تنجيذها دون تحمل أية مسلولية ج از ية أو تأديبية أو مدنية
عن تنجيذ هذه األوامر .لذا نتناوج في هذا المبحث يان ماهية األوامر العسكرية المطلن األوج)
وشروط األوامر العسكرية المطلن الثاني).

المطلب الول :مفهوم الوامر العسكرية
للتعرا بمجهوم األوامر العسكرية علينا معرفة األمر العسكري لوة واصطظحاف الجرع األوج) وبيان
العظقة ينه وبين التعليما

العسكرية الجرع الثاني).

الفرع الول :التعريف :بالمر العسكري
أمر ،والجمع أوامر .واألمر هو الحاج والإأن) ،(1حيث جاء
المر لغة :هو مصدر للجعل أمر يأمر اف
في التنزيل العزيز " لية لك من األمر شيء"  ،)2واألمر هو طلن الحصوج عل الجعل عل وجه
الستعظء واإللزام ،ويقصد بالستعظء أن ينتر األمر لنجسه عل

أنه أعل

منزلة ممن يخاطبه أو

يوجه األمر إليه ،سواء أكان أعل منزلة منه في الواقع أم ل .ولألمر أربع صيغ تنو ول منها منا
األخرد في طلن أي فعل من األفعاج عل وجه الستعظء واللزام وهي :)3
 -1فعل األمر :مثل قوله تعال "وأقيموا الصظة وأتوا الزواة").(4

) (1ابراهيم انيس واخرون ،المعجم الوسيط ،الجزء االول والثاني ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ،بيروت ،1998،ص46
) (2سورة ال عمران ،االية .128
) (3عبد العزيز عتيق ،علم المعاني ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،بيروت، 1971 ،ص.83-81
) (4سورة البقرة ،االية .43
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 -2الم ارع المقرون ظم األمر :مثل قوله تعال " فليعبدوا ر هذا البيت").(1
 -3اسم فعل األمر :ومنه عليكم بمعن الزموا مثل قوله تعال "عليكم انجسكم ل ي روم من بل
إاا اهتديتم").(2
 -4المصدر النا ن عن فعل األمر مثل قوله تعال

"وبالوالدين احسانا"

)(3

بمعن

أحسنوا إل

الوالدين.
وقد جاء في وتا

اساس البظعة لإلمام جادا هلل محمود عمر الزمخإري :أمر – أنه ألمر بالمعروا

ونهي عن المنمر ،وأمر فظن أمره أي أمرته بما ينبوي له من الخير

.)4

ومن خظج استعراى ما جاء في وتن اللوة من يان لمعن األمر نجد أنه ينصن عل ثظث أمور
وهي:
 -1م مون األمر :هو الحاج أو الإأن أو الموقف الذي يجن أن يكون فيه المأمور.
 -2أن الواية من األمر :هي المصلحة اإليجا ية العا دة عل الجرد أو المجتمع.
 -3أن األمر :هو األكثر مرو افز أو درجة أو رتبة عسكرية من المأمور .)5
وقد ُعرا العسكري وفق قانون الخدمة لقود األمن الجلسطيني رقم  )8لسنة  2005المادة األول
بانه "كل بابط أو بابط صف أو فرد في أي قوة من قود األمن".

) (1سورة قريش ،االية .3
) (2سورة المائدة ،االية .105
) (3سورة البقرة ،االية .83
) (4االمام جادهللا محمود عمر الزمخشري  ،اساس البالغة ،وحققه فريد نعيم و شووقي المعوري ،مكتبوة لبنوان ناشورون ،الطبعوة االولو 1998،
ص . 15
( (5واالمر قد يخرج في اللغة عن معناه الحقيقي وهو طلب الفعل من االعل ال االدن  ،و علو وجوه الخصووص وااللوزام للداللوة علو معواني
اخرى يحملها لفظ االمور وتسوتفاد مون السويال والقورائن كالودعاء ه عوز وجول والتمنوي والنصوال واالرشواد والتخييور بوين امورين او التهديود او
التعجب ،وغيرها من المعاني التي ال يستقيم معها االمر عل وجه االلوزام واالسوتعالء ،وفقوا م لموضووم االمور محول هواه الدراسوة .انظور علوم
المعاني ،مرجع سابق ،ص  84وما بعدها .

2

المر العسكري اصطالحاً
أوالً :في الفقه الجنائي
لم يحظ تعريف األمر العسكري بالهتمام المافي لدد الجقه الجنا ي العسكري والقوانين العسكرية،
إا ان مكان الهتمام تعريجه هو الجقه والقانون اإلداري  .)1ل سيما ان الجقه الجنا ي  )2يرد ان األمر
العسكري هو قرار اداري ،يجن ان تتوافر فيه جميع مقوما

القرار اإلداري ،من حيث الختصاق

والإكل والسبن والواية والمحل .يد أن المإرع الجنا ي العسكري النرويجي قد وبع األساس القانوني
الجنا ي لتعريف األمر العسكري ،في المادة  46منه ،والتي استخلص منها الدوتور إسحق إ راهيم
منصور تعريجاف لألمر العسكري بقوله" :هو ول تعبير يت من أداء عمل أو المتناع عن عمل أو
تحذي افر للتحوط من وقوع حدث ،يصدر من ر ية مختص في اصداره ال

مرلوس يختص تنجيذه،

تربطهما عظقة وليجية عامة" . )3
وقد عرا الجقيه التروي ) (Sahirermanاألمر العسكري بانه "كل أمر ل يتعارى مع اللوا و
والنصوق العسكرية أو المبادل األساسية للقانون الدولي العام ،ويكون مبرر بأسبا

الخدمة أو

ال رورة العسكرية "في حين عرفه الدوتور عبد الحميد المتوول في رسالته طاعة الرلساء واثرها في
المسلولية الجنا ية بقوله " :أن األمر الر اسي ل يخرع عن اعتباره إ ظعا أو تنبيها عالباف من ر ية
مختص قانوناف بإصدار األوامر ال مرلوس مختص قانوناف تنجيذه  .")4يد أن عالبية شراح القانون
الجنا ي العسكري ،قد تبنوا تعريف األمر العسكري وفقاف لما جاء في فقه القانون اإلداري ،من تعريجه

) (1حكمت موس سلمان ،طاعة االوامر واثرها في المسؤولية الجزائية دراسة مقارنة ،الطبعة االول بغداد ،1987،بوال دار نشور ،ص . 26و
عبود الكوريم محمود شورم المتوكول ،رسوالة دكتووراه مقدموة فوي جامعووة النيلوين بعنووان طاعوة الرؤسواء واثرهوا فوي المسوؤولية الجنائيوة ،غيوور
منشورة، 2004،ص.165
) (2اللواء عاطم صحصاح ،التعليق عل قانون األحكام العسكرية ،دار الكتاب القانونية ،مصر ،عام ،2004ص . 723و محمود محموود سوعيد
،قانون األحكام العسكرية دار الفكر العربي،القاهرة،1990،ص  . 249و سميال المجالي و علي المبيضين ،شورح قوانون العقوبوات العسوكري
االردني  ،دار الثقافة العربية ،عمان ،الطبعة االول ، 2008،ص .94
) (3اسحق ابراهيم منصور ،ممارسة السلطة واثارها في قانون العقوبات ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 1983،ص. 101
) (4عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق،ص.166
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لألمر العسكري وعناصره ،مستندين في الك ال أن األمر العسكري ما هو إل صورة من صور القرار
اإلداري  ،)1ولما وان موبوع هذه الدراسة األوامر العسكرية فان المنطق السليم يوجن القاء نترة
عل تعريف القرار اإلداري .حت يتسن لنا الطظع عل ماهية " القرار اإلداري " وعناصره وشروط
صحته وفقاف لما استقر عليه الجقه والق اء اإلداري ،ل سيما أن المإرع اإلداري لم يتطرق ال وبع
تعريف محدد للقرار اإلداري .)2

ثاني ًا :في الفقه والقضاء اإلداري
ان العمل القانوني للسلطة اإلدارية الصادر في صورة إرادية انجرادية وصجها سلطة عامة تسع
لتحقيق المصلحة العامة ،يطلق عليه " القرار اإلداري" .حيث يعرا الدوتور عبد الوني بسيوني عبد
هللا القرار اإلداري بانه:

)3

"عمل قانوني نها ي ،يصدر من سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنجردة،

وتترتن عليه آثار قانونية ".وقد عرفه الدوتور ماجد الحلو بأنه" :إفصاح عن إرادة منجردة يصدر عن
ثار قانونية" .)4
سلطة إدارية يترتن آ ا
اما في الق اء اإلداري فقد عرفت محكمة الق اء اإلداري المصري القرار اإلداري واعتبرته رديجاف
لألمر الر اسي واألمر العسكري ،حيث جاء في قرارها" :أن األمر أو القرار اإلداري هو ول إفصاح من
جانن اإلدارة العامة يصدر صراحة أو بمناف من إدارة هذه المصلحة في أثناء قيامها بأداء ولا جها
المقرر لها قانونا ،والقرار أو األمر اإلداري عل خظا القوانين أو اللوا و يتم أو يحدث أثره القانوني

) (1عوواطم صحصوواح ،مرجووع سووابق،ص .720و عووزات الدسوووقي ،شوورح قووانون األحكووام العسووكرية ،الطبعووة االول و ، 1991،الكتوواب االول
،مكتبة النهضة المصرية – القاهرة ،ص .247
) (2نوام كنعان ،القانون االداري ،الكتاب الثواني ،دار الثقافوة ،عموان ،الطبعوة االولو عوام ،2003ص .327و محمود فوؤاد عبود الباسوط ،القوانون
االداري ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،بال سنة االصدار،ص.632
) (3عبد الغني بسيوني عبدهللا ،القانون االداري ،منشاة المعارم باالسكندرية ، 1991،ص.454
) (4نقال عن عدنان محمد ،القضاء اإلداري في فلسطين ،كلية الحقول – جامعة القدس ،2008 ،ص.259

4

بمجرد صدوره ،وتتوافر له القوة التنجيذية بوير حاجة إل إعظن ونإر اللهم ال إاا وان اإلعظن أو
النإر عنص افر أساسياف في ويانه ووجوده" .)1
وقد استقر تعريف القرار اإلداري قديماف وحديثاف لدد محكمة الق اء اإلداري المصري ،وقد أيدتها
في هذا التعريف أي اف ول من محكمة العدج العليا األردنية والجلسطينية – وقد أخذ به الجقه عل الرعم
من النتقادا

الموجهة إليه  -تعريجها للقرار اإلداري بأنه" :إفصاح اإلدارة في الإكل الذي يحدده

القانون عن إرادتها الملزمة ،بما لها من سلطة بمقت

القوانين واللوا و بقصد أحداث مروز قانوني

معين مت وان ممكناف وجا افز قانوناف ،ووان الباعث عليه ا تواء تحقيق مصلحة عامة "
من خظج التعريجا

.)2

السابقة نجد أنها تُعرع ال فمرة وصف القرار اإلداري وبيان شروطه ،والتي

من أهمها :إنإاء حالة قانونية جديدة ،أو تعديل المروز القانوني في الحالة القا مة .يد أن األوامر
العسكرية أو الر اسية ،ل ترتن مثل هذا األثر بإنإاء مروز قانوني جديد أو تعديله ،وإنما تت من
إلزاماف من الر ية ال المرلوس تنجيذ عمل أو واجن بصيوة أو طابع القهر .)3
وعليه يمكن تعريف األمر العسكري بأنه " :لوة الخطا

اآلمرة ين أفراد الملسسة العسكرية ألداء

الوليجة العسكرية بقصد إحداث أثر قانوني معين ،تنجيذاف للواجبا

العسكرية " .وعليه يخرع من تعريف

ثر قانونياف وإن رتن عليها
األمر العسكري " القرار اإلداري" العماج المادية التي ل يقصد ها تحقيق أ اف
ثار معينة ،الك ان هذه الثار وليدة إرادة المإرع مباشرة ،وليست وليدة إرادة اإلدارة ،ووذلك
القانون آ ا
يخرع من مجهوم القرار اإلداري األعماج المادية التي تمارسها اإلدارة والتي ل تنإئ ول تعدج مروز
قانوني قا م أو جديد ،وعني عن القوج أن "األعماج التح يرية " التي تقوم ها اإلدارة والتي تمون

) (1قرار محكمة القضاء االداري في الدعوى رقم ( )18قضائية ،جلسة ، 47-3-19مجموعة السنة االول ،ص 34مشار اليوه لودى موازن ليلوو
راضي ،طاعة الرؤساء وحدودها ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان الطبعة االول ،2006،ص.89
) (2حكوم محكمووة القضوواء االداري فووي القضووية رقووم  934لسوونة( )6القضووائية بتوواري ، 1954/1/6المشووار اليووه لوودى عبوود الغنووي بسوويوني ،مرجووع
سابق ،ص .452و عدنان عمر ،مبادئ القانون االداري ،المطبعة الحديثة ،القدس ،، 2010،ص. 7
) (3مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ،ص.90
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سابقة عل اصدار القرار اإلداري ووذلك األعماج الظحقة إلصدار القرار اإلداري ل يمكن اعتبارها من
ار اإلدارية .)1
القر ا
فإاا وان األمر تطبيق أحكام القانون أو عدم مخالجتها ،فانه ل يمكن النتر ال هذا األمر وأمر
ثر قانونياف جديداف بحق العسكري المرلوس؛ فإاا صدر األمر من ال ابط
عسكري؛ ألنه لم يحدث أ اف
المختص إل

أحد الجنود بعدم الويا

أمر بعدم ترك مكان
عن الخدمة دون إان ،أو أصدر له اف

أمر عسكرياف ،ل سيما أن هذا األمر هو تذوير لحكم القانون ،والذي
ار ادارياف ،أو اف
خجارته ،ل يعد قر اف
نص عل عقابه في جريمة الويا
دون إان ال ابط األعل المادة

المادة  )211بالنسبة للحالة األول وجريمة ترك المروز أو الخجارة
/202أ،

 )5/من قانون العقوبا

الثوري الجلسطيني " العسكري "

)(2
أمر باستظم السظح فان
أمر للجنود الذين يحملون السظح ،اف
لعام  ، 1979بمعن انه إاا اعط القا د اف

أمر عسكرياف ،يد أنه إاا أعط اا
هذا األمر ل يعتبر اف
أمر عسكرياف
السظح ،فإن هذا األمر يعد اف

أمر باستظم
األمر لجنود ل يحملون السظح اف

.)3

الفرع الثاني :التعليمات والوامر العسكرية
نجد أن الخطا

في الملسسة األمنية العسكرية يكون تارة باألمر العسكري المباشر ،وتارة أخرد

كما هو العمل في باقي المرافق العامة للدولة ناء عل تعليما  ،ومن الجدير بالهتمام البحث في

)(1

ثروت بدوي  ،تدرج القرارات االدارية ومبدأ المشروعية  ،دار النهضة العربية مصر، 2007 ،ص.5

) (2مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام  :1979وهي عبارة عن مجموعة تشريعات اصدرها المجلس الووطني الفلسوطيني وصودرت
بقانون عن رئيس الهيئة التنفياية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس الشهيد ياسر عرفات  ،باالستناد ال ميثال منظمة التحريور الفلسوطينية وقورار المجلوس
الوطني بتاري  11تموز  1979م  ،وقد تضمنت هواه المجموعوة قوانون العقوبوات الثووري  ،وقوانون اصوول المحاكموات الجزائيوة الثووري ،وقوانون مراكوز
االصالح والتاهيل ،ونظام رسوم المحاكم الثورية .وقد تم العمل بهاه المجموعة مباشرة بعد اصدارها وبعود قيوام السولطة الوطنيوة الفلسوطينية وانتقوال القووى
الثوريووة الو داخوول فلسووطين عووام ، 1994واصوودر الوورئيس الشووهيد ياسوور عرفووات قوورار بانشوواء هيئووة قضوواء األموون العووام والشوورطة  ،وتعموول بموجبووه أحكووام
التشريعات العسكرية  ،وبعد صدور القانون االساسي الفلسطيني عام  2003والاي نص في المادة (" )2/101انشاء المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس
لهاه المحاكم أي اختصاص او والية خارج نطال الشأن العسكري " حيث اطلقت تسمية هيئة القضاء العسكري ،ثم وبتاري  2018/1/15صدر عن سيادة
الرئيس محمود عباس حفظه هللا رئيس دولة فلسطين والقائد االعل لقوى األمن الفلسطيني القرار بقانون رقم  2018/2بشان الهيئة القضائية لقووى األمون ،
حيث جاء في المادة االول بتعريم المحاكم العسكرية المحاكم التي تتبع الهيئة  ،والنيابة العسكرية :الجهة التي تتول تحريك دعوى الحق العام اات الشوأن
العسكري )...وبقي العمل ساري بمجموعة التشريعات الثورية الصادرة عام 1979م حت اليوم مع بعض التعديالت البسيطة .

) (3عزات الدسوقي  ،شرح قانون األحكام العسكرية  ،الكتاب االول  ،مكتبة دار النهضة المصرية ،الطبعة االول  ، 1991 ،ص .249
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مسألة إاا ما وان هناك فرق ين التعليما

"التعليما

المستديمة"

)1

والتي تصدر بصجة عامة منتمة

لعمل الملسسة األمنية العسكرية ،بحيث يكون خطر عدم تنجيذها أشد من عدم تنجيذ األوامر الجردية.
في حين أن قانون العقوبا

العسكري قد وبع نصوق صريحة للتجريم والعقا

العسكرية ،ولم ي ع نصوق تجرم صراحة مخالجة التعليما
العسكرية هي مخالجة لألوامر العسكرية وتنطبق عليها نصوق اا
فإاا أعط القا د تعليما

عل مخالجة األوامر

العسكرية  ،)2فهل مخالجة التعليما
المواد؟

مستديمة ،بعدم دخوج أي شخص عسكري أو مدني ال منطقة معينة إل

بعد خ وعه إلجراء تجتيش معين ،وتم نإر هذه التعليما  ،وقام قا د سرية الحراسا
عل المداخل لهذه المنطقة .وعل الرعم من علم الجنود هذه التعليما

توايع الجنود

إل أن أحدهم قام بالسماح

لإخص بالدخوج دون تجتيش .وذلك قرار واير الداخلية الصادر عام  2008الذي مجاده عدم حيااة
العسكري لسظح عير السظح الميري ،وأن من يحمل سظحاف عير مرخص يجن عليه تسليمه وتسجيله
في الجهاا األمني الذي يعمل فيه ،فإاا ما تم رفا تنجيذ أحكام هذه التعليما

أو القرار الصادر عن

معالي واير الداخلية ،هل يعتبر الك عدم إطاعة ألوامر القا د في المثاج األوج أو معالي الواير في
المثاج الثاني؟
داية نرد أن مخالجة التعليما
ار
القر ا

أخطر وأشد عل سير المرافق العامة ،منها من مخالجة األوامر أو

الجردية ،مما ينبوي إلزام المولف المدني أو العسكري بطاعة التعليما  ،تحت طا لة

) (1وقد قسم جانب من الفقه التعليمات ال اربع انوام وهي كما يلي -1 -:تعليمات شارحة :وهي تهدم ال توضيال مسالة غامضوة  -2تعليموات
ناصحة او مشيرة :وهوي ارشوادية لبيوان سوبل اداء الواجوب موع تورك صوالحية للمرؤوسوين فوي تنفيوا هواا الواجوب  -3 .التعليموات المقوررة او
المؤكدة :وهي التعليمات التي يؤكد فيها القائد عل قرار سابق له بوجوب التنفيا  ،والاي يكون عادة بعد تنبيه المرؤوس لوجود مخالفوة ،وفقوا م
ألحكام الماد ( )2/94مون قوانون الخدموة فوي قووى األمون الفلسوطيني ألنوه ينطووي علو صوفة القهور والوجووب والطاعوة بالتنفيوا -4 .تعليموات
اموورة :وهووي التعليمووات التووي يبوورم موون خاللهووا القائوود اموورا م معين وا م ويلووزم المرؤوسووين بتنفيوواه  .والنوووم الثالووث والرابووع موون هوواه التعليمووات هووي
موضوم بحثنا كونها تتضمن علو صويا اموره .لمزيود مون االطوالم انظور ،عاصوم عجيلوة ،مرجوع سوابق  ،ص .145و ،موازن ليلوو راضوي
،مرجع سابق ،ص.93
) (2نص القانون العسكري الفلسطيني لعام  1979عل تجريم عدم اطاعة االوامر العسكرية في الفصل الخامس الموواد (، )203،204،205وقود
نص في الفصل الرابع عل عنوان مخالفة التعليمات العسكرية ،اال انه بدل مون صوياغة موواد تجورم مخالفوة التعليموات المسوتدامة ،قود نصوت
عل تجريم افعال محددة واعتبرتها مكان التعليموات العسوكرية حيوث جواء فوي الموادة (/202أ) يعاقوب باألشوغال الشواقة المؤبودة او المؤقتوة أي
فرد ارتكب في اثناء العمليات أي جرم من الجرائم التالية.1 -:ترك ضابطه االعل سعيا م وراء النهب وسولب الغنوائم  .2اقوتحم مكانوا م محروسوا م
... .4... .3ال .
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المسلولية التأديبية في القانون اإلداري والعسكري ،والمسلولية الج از ية في القانون العسكري  ،)1وهذا ما
ق ت به المحكمة اإلدارية العليا في مصر" :بأن مخالجة المولف للتعليما

اإلدارية يعد مخالجة

مسلمية ينبوي مساءلته عنها.)2 "...
فاألمر العسكري قد يكون عاماف مثل األوامر المستديمة " التعليما "  ،و أوامر القيادة ،وأوامر هيئة
التنتيم واإلدارة ،وقد تمون أوامر خاصة مثل األوامر الخاصة باألجهزة األمنية ول عل
أوامر مهنية مثل أوامر السلحة ،و أوامر الدا ار  .)3يد أن هذه التعليما
أعل

انجراد ،أو

تقع في مروز قانوني

من األمر العسكري ،إا يجن لمإروعية األمر العسكري ان يكون متوافقاف مع أحكام القانون

واللوا و واألنتمة والتعليما  ،)4وعليه فان هذه األوامر جميعها سواء صدر

عل

شكل قرار أو

تعليما  ،لها صجة اإللزام  ،)5واجبة الطاعة والتنجيذ شريطة نإرها  ،)6وتوافر فيها الإروط الظامة
لصحتها ،منتجة لجميع الثار القانونية اإليجا ية والسلبية بحق أفراد قود األمن في تنجيذها أو عدم
تنجيذها مثلها مثل األمر العسكري.

المطلب الثاني :شروط صحة المر العسكري
تقدم القوج إن األمر العسكري هو لوة خطا

أمره في أداء الوليجة العسكرية ين أفراد الملسسة

العسكرية ،يد أنه يجن ان يكون
صادر وفقاف للقوانين واألنتمة واللوا و المعموج ها؛ حت
اف

يتسم

بالصجة القانونية أو المإروعية ،إا يترتن عل مإروعية األمر ،عدم تحمل المسلولية الج از ية بالنسبة
لمصدر األمر العسكري أو منجذه .وتتحقق المإروعية من خظج صدور األمر العسكري من ر ية
) (1المواد ( )203،204،205من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام .1979
) (2مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ص،92حيث عرم التعليمات "بانها االوامر التي يوجهها الرئيس ال مرؤوسه في مجال الوظيفوة العاموة ،
والتي تهدم ال حسن اداء المرؤوسين ألعمالهم ".
) (3جوواء فووي قووانون المخووابرات العامووة رقووم ( )17لسوونة  2005فووي المووادة ( " )29يخضووع جميووع العوواملين فووي المخووابرات العامووة للتعليمووات
والضوابط واإلجراءات األمنية التي تصدر عن رئيس المخابرات وباات المعن المادة ( )2/11من القرار بقانون رقم ( ) لسونة  2007بشوان
األمن الوقائي .
) (4نصت المادة ( )89من قانون الخدمة لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )8لسنة  2005عل ما يلي ( ...وعل الضابط مراعاة أحكام هاا القوانون
واللوائال والق رارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه  . )...انظر ،محمد فؤاد عبد الباسط  ،مرجع سابق ،ص .652
) (5عاطم صحصاح  ،مرجع سابق ص.741
) (6عاصم احمد عجيلة ،طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة ،عالم الكتب ،2009،ص.144
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مختص ال مرلوس واجن عليه الطاعة والتنجيذ ،وبالإكل الذي نص عليه القانون ،وهو ما تعارا
عل

تسميته بالإروط الإكلية الجرع األوج)

األمر العسكري تهدا ال

)1

ويجن ان تمون الواية والمحل والسبن من إصدار

تحقيق الصالو العام ،وهو ما يطلق عليه الإروط الموبوعية الجرع

الثاني).

الفرع الول  :الشروط الشكلية
تتمثل الإروط الإكلية في اختصاق الر ية بإصدار األوامر من حيث الزمان والمكان
والإخص والنوع ،واختصاق المرلوس في التنجيذ ،والعظقة التبعية التي تربط المرلوس بالر ية ،وقد
أطلق جانن من الجقه عل الإروط الإكلية اصطظحاف عناصر القرار اإلداري

)2

 ،بمعن أنه إاا وجد

خلظف في أحد الإروط الإكلية لم يبق األمر" القرار" الصادر له صجة األمر العسكري أو القرار اإلداري
حيث إن انعدام أحد الإروط الإكلية يلدي إل انعدام القرار اإلداري و تتمثل هذه الإروط بما يلي:
أوالً :شرط االختصاص
شرط الختصاق هو صدور األمر العسكري من قا د مختص إل

مرلوس مختص تنجيذه،

عنصر من
بموجن عظقة تبعية وليجية ،ونت افر ألهمية الختصاق اهن جانن من الجقه إل اعتباره
اف
عناصر األمر العسكري  .)3وعليه فإن دراسة شرط الختصاق ينطوي عل دراسة ثظثة أمور:
 -1شرط اختصاق الر ية بإصدار األمر العسكري.
 -2شرط اختصاق المرلوس تنجيذ األمر العسكري.
 -3عظقة تبعية وليجية.

) (1عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ،ص.178
) (2اسحال ابراهيم منصور  ،مرجع سابق ص .102
) (3اسحق ابراهيم منصوور ،مرجوع سوابق ،ص ، 102بينموا يورى عودنان عمور ،مرجوع سوابق،ص، 22ان االختصواص هوو مون اركوان القورار
االداري  ،ويؤدي هاا الرأي ايضا م ال ان وجود خلل في احد شروط االختصاص يعني انعدام القرار االداري.
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ونتناوج هذه الإروط عل النحو التالي:
 -1اختصاص الرئيس "القائد" بإصدار المر العسكري
ولمي يكون صدور األمر العسكري من قا د مختص بإصداره ،ل يتأت إل من خظج أن يكون مصدر
األمر شخصاف يخوله القانون سلطة إصداره  .)1وفي مجاج الخدمة المدنية يوااي فقهاء القانون اإلداري
حيث الدللة عل
ين األهلية في القانون الخاق والختصاق في مجاج القانون العام ،من
ُ
اختصاق رجل اإلدارة وصظحيته في إصدار القرار اإلداري ،من حيث المكان أو النوع أو الإخص،
فقد جاء في حكم لمحكمة النقا المصرية " إاا خرع مأمور ال بط الق ا ي عن دا رة اختصاصه ل
تمون له سلطة ما ،وإنما يعتبر فرداف عادياف ،وهذه هي القاعدة العامة ألداء ول وليجة رسمية" .)2
ولما وان القانون هو الذي يحدد قواعد الختصاق ألع اء اإلدارة ،فإن مخالجتها من النتام العام
يوجن عل القا د أو الر ية أن يمارس الختصاق والسلطا

الممنوحة له بموجن القانون نجسه ،ول

يجوا له تجوي ها لويره ،إل إاا أجاا القانون الك بالنتر إل لروا واعتبا ار معينة  .)3حيث نصت
المادة  )1/89من قانون الخدمة في قود األمن الجلسطيني" :أن يلدي العمل المنوط به نجسه دقة
وأمانة"...

.)4

لسير الملسسة األمنية بانتتام وبمان سير عمل بباطها وأفرادها وفقاف للواية المقررة لوجودها،
عمد المإرع في القوانين واألنتمة العسكرية ال وبع قواعد تحدد القا د أو الر ية ،الذي يعهد إليه
إدارة هذه القوة ،ل سيما أنه في بعا األحيان ،قد يحدث طارل فيقع عل عاتق القوة تحديد ال ابط
المسلوج ،وفقاف لقواعد التسلسل العسكري ،حيث تحدد هذه القواعد ال ابط األعل

رتبة ر يساف لهذه

) (1اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ،ص.105
) (2قوورار محكمووة الوونقض المصوورية ،سوونة  ، 1941مجموعووة القواعوود القانونيووة ،ج ، 5رقووم  ،278ص، 546الوووارد اكووره لوودى محمووود محمووود
مصطف  ،شرح قانون ،العقوبات  ،القسم العام  ،مطبعة جامعة القاهرة  ،الطبعة العاشرة ،سنة ، 1983ص.207
) (3محمد فؤاد عبد الباسط ،المرجع السابق  ،ص ،670وما بعدها.
م
) (4والمقصود بالعمل المنوط به :هو اصدار العسكري ابتدا مء لألوامر المختص بإصدارها ،والاي قد يكون تنفياا لألوامور الصوادرة اليوه ،والوك
في حدود الوظيفة العسكرية ووفقا م للتسلسل في الرتب العسكرية .وفوي هواا ور ّد فوي رسوالة عبود الكوريم المتوكول  ،مرجوع سوابق ،ص، 181
قرار لمحكمة القضاء االداري في مصر والاي قوررت بوه ان عيوب االختصواص هوو العيوب الوحيود المتصول بالنظوام العوام والواي يجوب علو
المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها حت وان لم يدفع به الخصوم .
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القوة ،وهو ال ابط الذي يملك الصظحية إلصدار األوامر ،يد أنه ل يإترط لعتبار ال ابط العل
مسئولف أن يكون من فئا

ال باط ،إا يمكن ل ابط الصف أو أحد الجنود ،أن يتول

وصظحية اصدار األوامر ،ل سيما أنه داخل الملسسة العسكرية ووفقاف للمهام الموولة إل

القيادة
أفرادها،

يحدث أن تملف قوة من الجنود بعمل ما " مهمة أو حاجز" إا يتوج قيادة هذه القوة جندي أو عريف
أو رقين يكون األقدم ين امظ ه في المهمة ،ويعد أمره أمر بابط مختص

.)1

فواية ما يتطلبه المإرع في ال ابط المختص أن يكون من أفراد قود األمن  ،)2وله حق
القيادة  ،)3وأن يصدر األمر في حدود صظحيته الوليجية ،والتي ل تتعدد حدود الوحدة أو القوة التي
يترأسها  ، )4بمعن أن األمر العسكري الذي يصدر من بابط إل بابط آخر أدن منه في الرتبة،
ومن مرتبا

صادر من بابط مختص ،ما لم يكن هناك لرا
أمر
اف
وحدة أو قوة أخرد ،ل يعتبر اف

طارل وحالة ال رورة ،أو ان يخوج هذا ال ابط ُمصدر األمر بصجة عربية الختصاق بموجن
أحكام القوانين واألنتمة العسكرية ،أو توجبها ال رورة العسكرية أو العرا العسكري .)5
والختصاق داخل الوحدة العسكرية الواحدة يكون عاماف لقا دها ،اما ال باط المسلولون عن
اإلدا ار

داخل الوحدة ،فإن الختصاق بإصدار األمر العسكري يكون مقيداف نوعياف وفقاف لولا ف

) (1محمد محمود سعيد،مرجع سابق،ص.249
) (2فال يعود ضوابط مصودرا م لالمور العسوكري شوخص مودني ،فالعامول المودني فوي قووى األمون ،مهموا طالوت خدمتوه او كانوت الظوروم ،ال يمكون
اعتبار امره امرا م عسكريا م ،ومن ثم ضابط اعل له صالحية اصدار االوامر  ،محمد محمود سعيد ،مرجع سابق،ص249
) (3ويرجووع االموور فووي تحديوود االسووبقية فووي القيووادة وموون ثووم تحديوود القائوود االعل و المخووتص بإصوودار االواموور الو قووانون الخدمووة فووي قوووى األموون
الفلسطيني والاي نص في المادة ()52منه بشان الضباط (تكون اسبقية القيادة بين الضباط اللاين من رتبة واحدة في اية قوى مون قووى األمون
بالترتيووب التووالي -1-:الضووابط العاموول او المسووتدع بعوود انتهوواء خدمتووه للخدمووة العاملووة  -2،الضووابط االحتيوواط  -3،الضووابط الفنووي-4،الضووابط
المكلم -5،الضابط الشرم .كما تكون االسبقية للضباط الحائزين عل الرتب االصلية عل الضابط الحائزين لرتب محلية او وقتيوة مماثلوة ،
وكالك تكون االسبقية بوين الرتوب المحليوة او الوقتيوة بوالنظر الو االقدميوة فوي رتوبهم االصولية ،الموواد ( )52،53مون قوانون الخدموة فوي قووى
األمن الفلسطيني .
اما االسبقية في شان ضباط الصم -1 -:المتطوعون -2المجندون -3االحتياطيون  -4الفنيون ،فتكون االسبقية في القيوادة بوين ضوباط الصوم
من حملة الرتبة الواحدة حسب االقدمية في الرتبة ،فااا تسواووا فوي االقدميوة  ،فوا بوالنظر الو تواري التطووم ،فوااا تسواووا فوي تواري التطووم
فبحسب الترتيب في كشم الترقية ،وتكوون االسوبقية فوي القيوادة بوين ضوباط الصوم مون خريجوي المنشواة التعليميوة حسوب الترتيوب الووارد فوي
كشم التخورج بوين افوراد الودورة الواحودة ،فوي الرتبوة التوي تخرجووا بهوا .انظور أحكوام الموواد ( )145،146مون قوانون الخدموة فوي قووة األمون
الفلسطيني  .وللمزيد انظر محمود محموود سوعيد ،مرجوع سوابق ص ،249و صوالال البرغووثي رسوالة دكتووراة ،المسوؤولية الجنائيوة عون تنفيوا
االوامر العسكرية ،جامعة نايم العربية للعلوم األمنية ،غير منشورة ، 2017ص.110
) )3وهو ما يعرم باالختصاص النوعي ،والاي مفاده تحديد المشورم االعموال ،واالختصاصوات التوي يقووم الموظوم العوام ممارسوتها ،ولويس لوه
مباشرة غيرها واال اعتبر تصرفه باطالم  .عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق،ص.196
) (5حكمت موس سليمان ،مرجع سابق ،ص.114
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ال باط وإداراتهم ،فاألمر الصادر إل

عسكري أدن

رتبة من رتبة مصدره ،خارع حدود وليجته ل

أمر قانونياف؛ لمخالجته لقواعد الختصاق ،مثل إصدار األمر من بابط إدارة التموين ال أحد
يعتبر اف
أفراد الحراسا

داخل اا

الوحدة  ، )1مالم يكن هناك برورة عسكرية ،ومثاج الك اشتعاج النار في

المخاان ،فجي هذه الحالة األخيرة فإن األمر يكون صاد افر من بابط مختص بإصداره ،وإن اختلجت
الوليجة أو الوحدة العسكرية .وما انه قد ينعقد الختصاق بصورة عربية لل ابط ،ومثاج الك ان
يكون ال ابط من إحدد الدوا ر أو السرايا يعمل " و ابط عتيم " مناو  ،فجي هذه الحالة يكون لهذا
ال ابط  -أثناء المناوبة  -صجة ال ابط المختص في إصدار األوامر لجميع أفراد الوحدة العسكرية
التي يناو

ها .)2

 -2اختصاص المرؤوس بتنفيذ المر العسكري
المرؤوس :هو العسكري المختص بموجن القوانين واألنتمة والتعليما

العسكرية تنجيذ األمر

المكلف به  ،)3بحيث يصدر األمر العسكري من ر ية مختص بإصداره ال مرلوس مختص تنجيذه،
أي أن تنجيذ األمر بمن الواجبا
العسكري إل

مرلوس عير مختص ،جاا له أن يعتذر عن تنجيذ األمر الصادر إليه ،وأن يكون

المرلوس عير قادر عل
وأهدافه

الوليجية للمرلوس " اختصاق وليجي" .فإاا صدر األمر

القيام تنجيذ األمر ،أو أن يكون األمر خارجاف عن عاية المرفق العام

.)4

وقد يكون األمر قانوناف من حيث اإلصدار ،ولمن تنجيذه ل يدخل بمن اختصاق المرلوس،
كاألمر الصادر من الر ية ال أحد ال باط توايع وجبا

الطعام عل الجنود ،علماف أن هذه المهمة

ليست من اختصاق ال ابط ،وإنما من اختصاق أحد األفراد العسكريين ،فهذا األمر عير قانوني

)(1
)(2
)(3
)(4

محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ،ص.250
عاطم صحصاح ،مرجع سابق ،ص . 752محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ،ص.250
حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.28
اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.106

12

لعدم اختصاق ال ابط المرلوس تنجيذ األمر ،ما لم تمن هناك برورة عسكرية توجن الك ،أو
صدور أمر تنجيذ حكم اإلعدام بحق شخص ما صدر قرار ق ا ي قطعي بإعدامه ،إل مرلوس عير
الجظد لتنجيذ هذا الحكم ،فإن هذا األمر عير قانوني لعدم اختصاق المرلوس تنجيذه ،إا أن الجظد
هو المرلوس المختص تنجيذ الحكم دون سواه من أفراد القود األمنية .)1
 -3عالقة تبعية وظيفية
إن صدور األمر من ر ية مختص إل

مرلوس مختص بالتنجيذ ،يجترى وجود عظقة وليجة

تبعية ين الطرفين ،والتي بموجبها يكون حق للر ية أن يجرى عل

المرلوس القيام بعمل أو

المتناع .يد أن أساس ومصدر هذه العظقة هي أحكام القانون العام ،حيث نجد أن الطرفين "الر ية
والمرلوس" ممثظن للدولة ،وأن القانون هو الذي يعطي الر ية الحق في إصدار األوامر ،وهو ااته
الذي يوجن عل المرلوس واجن الطاعة وتنجيذ أمر الك الر ية  )2فإاا لم تتوافر هذه العظقة التبعية
أمر قانونياف واجن التنجيذ.
فإن أمر الر ية ل يكون اف
ثانياً :شكل المر العسكري
يقصد بإكل األمر العسكري الصورة التي يوبع فيها األمر ،والتي قد تمون صورة وتا ية ،أو
صورة عير وتا ية واإلشارة أو شجاهية أو باإليحاء ،يد أن األصل في " القرار اإلداري " أنه ل يإترط
فيه شكل خاق مالم يكن المإرع أو العرا قد جرد عل خظا الك  .)3ويجن أن تت من الصيوة
المستخدمة توجيهاف أو إخطا افر للمرلوس بالقيام بعمل معين أو المتناع عن عمل ما ،أي يجن أن
يستخدم الر ية في إصداره لألمر الصيوة األمرة –كما تقدم القوج سابقاف –حيث إن لوة األمر هي لوة
الخطا

)(1
)(2
)(3
)(4

في الملسسة العسكرية .)4

عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص.371
اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .102
نوام كنعان ،مرجع سابق ص.262
اسحال ابراهيم منصور  ،مرجع سابق ص .103
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ونجد أن المإرع الجلسطيني في قانون العقوبا

الثوري لعام 1979م ،قد نص عل ثظث صور

لألمر العسكري ،وهي وتا ية أو شجاهة أو باإلشارة ،أو بأي وسيلة أخرد تعارا عليها العمل
العسكري ،وأن اور هذه الصور أو الصيغ من المإرع ل يعني أنه أجاا إصدار األمر العسكري بأي
صورة من هذه الصور ،أي أنه ترك األمر لختيار القا د ،وإنما أراد اور أنواع الصور التي يصدر ها
األمر ،حيث ان األوامر القتالية مثظف ،ل يمكن أن تمون شجاهية دون وجود أمر مكتو

نت افر

لخطورتها .)1
يد أنه في الواقع العملي داخل الملسسة األمنية العسكرية هناك أعراا عسكرية تحدد قواعد
استخدام أي صورة من صور األمر العسكري ،وفقاف لطبيعة المهمة الصادر األمر تنجيذها ،فإاا ثبت
لقابي الموبوع أن العرا العسكري يوجن استخدام شكل محدد في مثل هذه المهمة ،فإن صدور
األمر بصورة مخالجة لهذا العرا يعتبر هذا األمر عير قانوني؛ لصدوره بصورة مخالجة لما جرد عليه
العرا العسكري ،فإاا وان العرا بعدم استعماج السظح الناري – في عير حالة ال رورة – أثناء
فا أعماج الإون إل بأمر مكتو  ،فإن إعطاء األمر باستعماج السظح الناري شجاهة ل يعتد به
قانوناف.

الفرع الثاني :الشروط الموضوعية
يحوج صدور األمر العسكري تنجيذاف ألحكام القانون ،دون إعطاء مصدر األمر سلطة تقديرية ،وهو
ما يطلق عليه التنجيذ التلقا ي لحكم القانون ،ل تنها حياله عين بالمإروعية من ناحية الإروط
الموبوعية ،إا أن توافرها يعود لواجن طاعة القانون ،والقانون دوره يحدد الإروط الظامة لتنجيذ
األمر ،دون أن يترك لمصدر األمر أو المنجذ سلطة تقديرية .ومثاج الك قيام مأمور السجن بإصدار
أمر بحبة شخص ما تنجيذاف ،لقرار سلطة مختصة بالحبة ،حت
)(1

إاا وان يعلم مأمور السجن أن

عاطم صحصاح مرجع سابق ص  ،725و سميال المجالي والقاضي علي المبيضين  ،مرجع سابق ،ص .95
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صدور األمر من الجهة المختصة في عير األحواج المقررة في القانون ،فظ تطبق بحقه أحكام المواد
 )179 ،178من قانون العقوبا
العقوبا

الردني النافذ في فلسطين ،والمواد  )248 ،247من قانون

الثوري الجلسطيني لعام  ،1979واللتان تنصان عل تجريم ومعاقبة مسلوج مروز اإلصظح

إاا قبل توقيف شخص في عير الحال

التي نص عليها القانون .لمون األمر الذي قام تنجيذه قانوني

بموجن أحكام القانون .)1
يد أنه إاا وان لدد المولف السلطة التقديرية في إصدار األمر من عدم اصداره ،فإن المإروعية
تنها في حاج عدم مظ مة السبن أو المحل أو الواية من إصدار الر ية لألمر مع الهدا والواية
التي يهدا المإرع ويطمع ال تحقيقها وهي المصلحة العامة

)2

والك وما يلي:

 -1شرط السبب
لمإروعية تصرا المولف أثناء قيامه بسلطته التقديرية ،يجن أن يهدا إل

تحقيق المصلحة

العامة .يد أنه يإترط لقيام المولف تصرا ما ،وممارسة سلطته التقديرية ،وجود سبن صحيو
يدفعه ال هذا التدخل .ل سيما أن تدخل اإلدارة العسكرية) بإصدار األمر العسكري عالباف ما ينطوي
عل الحد من حرية األفراد  )3لذا يمكن تعريف السبن بأنه :الحالة القانونية أو الواقعية المادية) التي
تسبق صدور األمر ،وتحمل ال ابط المسلوج عل التدخل بسلطته الملزمة ألحداث أمر قانوني ما .)4
ويلخص الدوتور إسحق إ راهيم أهم مقوما

السبن الذي يسوغ إصدار األمر العسكري فيما يلي :)5

أ) أن السبن حالة خارجية عن العسكري الذي أصدر األمر ،سابقه عل اصداره أي اف.
) السبن قد يكون واقعة قانونية أو مادية سواء وانت إيجا ية أو سلبية ،مثل وجود متهم متلبة
تهمة حمل سظح دون ترخيص أو محاولته العتداء عل
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

محمود محمود مصطف ،مرجع سابق ص.204
حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.29
اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.167
نوام كنعان  ،مرجع سابق ص . 279و صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.108
اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص  167وما بعدها .
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مأمور ال بط الق ا ي أثناء

تأديته وليجته ،تعد إحدد هذه الوقا ع ،من الوقا ع المادية التي تصلو وسبن صحيو إللقاء
القبا عليه وتجريده من السظح .يد أن صدور قرار من المحكمة أو النيابة العامة بإلقاء
القبا عل شخص ما ،يإكل واقعة قانونية وافية وسبن صحيو إللقاء القبا عل المتهم
واستخدام القوة الظامة لذلك .)1
) إاا تخلف السبن فإن تدخل العسكري يكون عير مبرر ،ويعد األمر الصادر عنه ظ سبن
وعير قانوني ،حيث جاء في قرار لمحكمة النقا المصرية أنه إاا شاهد رجل السلطة شخصاف
ما ،يلتجت يميناف وشمالف فألق القبا عليه ،فإن هذا األمر يكون ظ سبن صحيو لعدم قيام
حالة التلبة .)2
ث) أن يكون السبن صحيحاف :بحيث إنه باإلبافة ل رورة وجود السبن قبل اتخاا القرار ،يجن
أن يكون الحصوج عل

السبن بطريق صحيو وبدون تدخل من المولف إليجاده ،فإاا ما

حصل المولف عل السبن بطريق مخالف للقانون اعتبر السبن عير صحيو ،حت وإن وان
في ااته يإكل جريمة ،مثل قيام رجل الإرطة باستراق السمع أو النتر من األ وا

أو نوافذ

المساكن ،ومإاهدته جريمة في الداخل .لما يإكل هذا الجعل من مخالجة للحقوق والحريا
التي نص عل صيانتها القانون األساسي .)3
األصل في األمر العسكري عدم اور السبن في متنه ،والستثناء نت افر لطبيعة الواجبا

المترتبة

عل األوامر ،قد يجرى المإرع اور السبن في األمر العسكري ،ل سيما إن العمل العسكري يختلف
عن العمل في الو اا ار

والدوا ر التابعة لها أو الهيئا  ،والتي تقوم تحديد اعمالها اإلدارية هدوء

) (1نوام كنعان  ،مرجع سابق ص.280
) (2نقض جنائي 20يناير ، 1959مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائيوة ،س ، 10رقوم ،16ص . 60المواكور لودى اسوحق ابوراهيم منصوور ،
مرجع سابق ،ص.169
) (3نص المادة ( )17من القانون االساسي الفلسطيني " للمساكن حرمة  ،فال تجوز مراقبتها او دخولهوا او تفتيشوها اال بوامر قضوائي مسوبب وفقوا م
ألحكام القانون  .يقع باطالم كل ما يترتب عل مخالفة أحكام هاه المادة  "...وكالك ما جاء في الموادة ( )32مون اات القوانون بوالنص صوراحة
عل ان جريمة االعتداء عل الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة جريمة ال تسقط بالتقادم .
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ومإاورة ودون الستعجاج في اتخاا القرار ،ومع الك لية بال رورة اور سبن القرار ال إاا استوجن
المإرع الك صراحة  .)1لذا فإن األوامر العسكرية قليظف ما يذور فيها السبن ،فإاا وان القانون يوجن
اور السبن ،فان المرلوس يستطيع أن يدفع مسلوليته عن عدم التنجيذ لعدم وجود السبن  ،)2وأن
ل لقابي المختص فرى رقا ته بالتحقق من الوجود المادي للوقا ع التي تإكل سبن القرار ،وصحة
تميجها القانوني وفيما إاا وانت وافية إلصدار األمر العسكري

.)3

ويمكن القوج أنه إاا اور السبن في متن القرار العسكري أو لم يذور ،فإن للمرلوس الحق في
عدم تنجيذ األمر إاا تيقن من عدم مإروعية السبن ،ويمكن تحمله المسلولية من جراء التنجيذ ،ويقع
عل

القابي التحري عن صحة ومإروعية السبن سواء اور في األمر أو ل ،ول سيما أنه يجن

عل العسكري الر ية أثناء إصدار األمر العسكري أن يسع دا ماف إل مقوما
األسبا

وليجته عن طريق

المإروعة .)4

 -2شرط المحل
يقصد بمحل األمر العسكري " القرار اإلداري" :موبوع القرار أو محتواه المتمثل في اآلثار
القانونية التي يحدثها القرار مباشرة ،والك بالتوير في المراكز القانونية ،سواء باإلنإاء أو التعديل أو
اإللواء .)5

) (1عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مرجع سابق ص 480وقد اورد في هاا المعن قرار المحكمة االدارية العليا رقوم ( )1586لسونة ( )17قضوائية
عام  1965والاي جاء فيه " ان الجهة االدارية ليست ملزمة باكر اسباب قرارها ان لم يلزمها القانون بواكر هواه االسوباب  ،وفوي هواه الحالوة
تُحمل عل القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود اسباب صحيحة لهاه القرارات وعل من يدع العكس اثبات الك "
) (2صالال البرغوثي ،مرجع سابق
) (3عزات مصطف الدسوقي ،مرجع سابق ،ص.205
) (4اسحق ابراهيم ،مرجع سابق ص.169
) (5عبد الغني بسيوني عبدهللا ،مرجع سابق ص.484
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ويإترط في محل األمر العسكري ثظث شروط وهي:
أ -أن يكون األثر الذي أحدثه األمر متعيناف محدداف في فحواه ل لبة أو عموى فيه ،إا يجن
عل الر ية عند إصدار األمر أن يراعي ثقافة مرلوسيه وخبرتهم ،فيصدر األمر العسكري
بما يتناسن مع فهمهم

.)1

 أن يكون األثر الذي أحدثه األمر ممكناف ،فباإلبافة ال شرط تعين وتحديد األمر العسكري،يجن ان يكون األمر ممكن التنجيذ .فإاا أصدر الر ية أمر هدم ناء آيل للسقوط ،ل يمكن
تنجيذه من المرلوسين ،إاا وان البناء ،قد هدم من تلقاء ااته .ووذلك صدور أمر من القا د ال
الجنود باستظم السظح من قسم التسليو ،في حين ان الجنود المأمورين وانوا قد استلموا
السظح سابقاف

.)2

 أن يكون األثر الذي يحدثه األمر من الجا ز تحقيقه قانوناف في لل األوباع القانونيةالقا مة ،بحيث يكون متجقاف مع القانون األساسي فيما نص عليه من برورة اللتزام بالتجاقيا
الدولية  .)3وعليه فإن األمر المخالف ألحكام وقواعد القانون الدولي المتصلة بالحر يكون
معيباف ،ف ظف عن وجو اللتزام بالقوانين واللوا و الداخلية .)4
فإاا وان أمر الر ية يت من اإلعتداء عل الحقوق والحريا

العامة ،فإنه من المستحيل تحقيقه

ار معيباف بعين المحل ،ومثاج هذا الإرط األمر تعذين متهم للحصوج عل الدليل فإن
قانونياف ويكون قر اف
هذا األمر يتعارى مع أحكام قانون العقوبا

الثوري الذي يجرم التعذين

.)5

) (1مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ص.97
) (2عبد الغني بسيوني ،مرجع سابق ص485
) (3نصت المادة ( )10مون القوانون االساسوي الفلسوطيني المعودل لعوام  2003علو موا يلوي-1 -:حقوول االنسوان وحرياتوه ملزموة وواجبوة االحتورام -2 ،
تعمل السلطة الوطنية الفلسوطينية دون ابطواء علو االنظموام الو االعالنوات والمواثيوق األقليميوة والدوليوة التوي تحموي حقوول االنسوان  .وبعود اعوالن
فلسطين كدولة مستقلة وعضو مراقب في االمم المتحودة عوام  2012سوارم فعوالم رئويس دولوة فلسوطين السويد الورئيس محموود عبواس حفظوه هللا الو
التوقيع العديد من االتفاقيات التي تنص عل حماية حقول االنسان  ،وكالك االنضمام ال محكمة الجنايات الدولية .
) (4محمد محمود سعيد ،مرجع سابق  ،ص.254
) (5المرجع السابق ص  . 486وقد جرم قانون العقوبات الثوري الفلسطيني التعايب بأي شكل وألي سوبب كوان فوي الموادة ( )280منوه والتوي جواء فيهوا
" أ – كل من سام شخصا م ضروبا م من الشدة ال يجيزها القانون رغبة منه في الحصول عل اعترافات عون جريموة او معلوموات او امور بوالك بشوأنها
عوقب بالحبس ثالثة اشهر عل األقل وااا ادت اعموال العنوم الو مورض او جورح كوان الحوبس سوته اشوهر علو األقول  .وااا افضو التعوايب الو
الموت كان العقاب االشغال الشاقة خمسة سنوات عل األقل "
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وقد جرد الجقه والق اء ،عل

استخدام عبارة "عين مخالجة القانون" ولما اعترد محل األمر

العسكري عين في محله ورتن عليه البطظن ،وإن مخالجة القانون تإمل مخالجة القانون بمعناه الواسع
ار
سواء وان الك في القر ا

أو اللوا و أو القانون أو الدستور أو المبادل الق ا ية والتعليما

واألوامر

المستديمة  ،)1وتعني المخالجة من حيث المسلولية الجنا ية مخالجة األمر للقانون بصورة لاهرة وهي
ما عبر عنها المإرع الثوري الجلسطيني في المادة  )57والتي نصت عل ما يلي " الجعل المرتمن
إنجااا لنص قانوني أو إطاعة ألمر من مرجع اي اختصاق يوجن القانون اطاعته ل يعد جريمة إل
إاا وان األمر عير مإروع بصورة لاهرة ".
 -3شرط الغاية
إن الواية من األوامر العسكرية ،ووذلك الواية من جميع أعماج السلطة اإلدارية هي المصلحة
العامة ،إا أن القانون لم يعط السلطة العامة الصظحيا

والمتيا اا

التي تتمتع ها ،إل باعتبارها

وسا ل تساعد السلطة العامة في تحقيق الواية األساسية التي تسع ال تحقيقها دا ماف ،وهي تحقيق
المصلحة العامة  ،)2فتحقيق المصلحة العامة يمثل النتيجة النها ية التي يسع
إصدار أمره العسكري سواء نص عليها المإرع صراحة أو بمناف أو لم ينص عليها

إليها الر ية من
.)3

وتمثل الواية من األمر العسكري العنصر المعنوي فيه ،الذي يوبو الحالة المعنوية للر ية
العسكري عندما يقوم هذا العمل ،ويترتن عل تخلف شرط المصلحة العامة – وأن يقصد المولف
مصلحة شخصية أو حزبية – بطظن األمر العسكري ،ولما وانت عاية المصلحة العامة ،التي أجااه
القانون لرجاج الإرطة استعماج القوة لجا المتاهرة ،هي تحقيق األمن والنتام العام ،فإن إقدام مدير

)(1
)(2
)(3

اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.170
عبد الغني بسيوني عبدهللا ،مرجع سابق ص.487
اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.170
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الإرطة بإصدار أمره باستعماج القوة والعنف لجا المتاهرة تحقيقاف لمصلحة شخصية كالنتقام) أو
لواية حزبية ،فإن أمره باستعماج القوة معيباف بعين النحراا بالسلطة

.)1

وإن استهداا مصدر األمر العسكري المصلحة العامة بمعناه الواسع ،يخرع عن الختصاق
الوليجي لمصدر األمر ،ل سيما أن القانون قد خصص هدفاف معيناف لنطاق ول عمل إداري .لذا فإن
األمر العسكري ،يجن ان يهدا ال تحقيق الواية العامة المخصصة والمحددة بمن نطاق الوليجة
العسكرية لمصدر األمر ،فإاا تجاوا نطاق وليجته العسكرية وان القرار معيباف ،وإن وان يهدا ال
تحقيق المصلحة العامة

.)2

واحياناف يهدا ُمصدر األمر العسكري إل تحقيق مصلحة عامة ومصلحة شخصية من اا

األمر

العسكري ،مثل إصدار األمر توقيف متهم في ق ية تستوجن لروا التحقيق فيها توقيف المتهم ،يد
لمصدر األمر بالنتقام من المتهم ألسبا
أن هناك رعبة ُ

شخصية ،وبذلك اجتمعت مع الواية العامة

المإروعة ،عاية خاصة عير مإروعة ،فجي مثل هذه الحالة استقر الجقه عل

مإروعية األمر

العسكري ،من منطلق توافر الواية المإروعة ،وإن أردا الك عاية شخصية بصجة التبعية؛ عل
اعتبار أنها عاية ثانوية ل تلثر في صحة القرار .)3

) (1محمود محمود مصطف ،مرجع سابق ص209
) (2نوام كنعان ،مرجع سابق ص.277
) (3محمود محمود مصطف مرجع سابق ص .209
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الفصل الول
ضوابط المسؤولية الجزائية عن الوامر العسكرية
تتسم الدولة الديمقراطية بخ وع الحكام والمحكومين ألحكام القانون ،وهو ما يعرا بسيادة القانون
ار
عل أعماج وأنإطة اإلدارة العامة ،أثناء ممارستها نإاطها القانوني من خظج إصدار القر ا

اإلدارية

"األوامر العسكرية في مجاج الوليجة العسكرية" هدا تحقيق المصلحة العامة .حيث يقع عل عاتق
المرلوسين أثناء تنجيذهم للق ار ار

اإلدارية اللتزام واجبين :الواجن األوج :طاعة القانون بمعناه العام،

والواجن الثاني :اللتزام بطاعة األوامر الصادرة من رلسا هم والتي تهدا بطبيعة الحاج ال تحقيق
الصالو العام.
وتختلف الطاعة في القوانين العسكرية عنها في القوانين المدنية؛ إا يبرا دور المولف المدني في
الرقابة عل مإروعية القرار اإلداري أكثر منه في مجاج الوليجة العسكرية ،والتي تنص قوانينها عل
تإديد واجن الطاعة وتقرير عقوبا

مإددة لمن يهدر هذا الواجن ،تصل إل درجة اإلعدام في حالة

الحر  .يد أن الجقه الحديث والقوانين العسكرية حديثاف أخذ

تميل إل

فمرة الح ار

الواعية ،وحق

العسكري بمراقبة محدودة لمإروعية األوامر العسكرية .ومن المنطق القانوني أنه ولما ااداد واجن
الطاعة عل المولف العسكري أو المدني شدة وصرامة بوا النتر إاا وان األمر مإروعا أو عير
مإروع ولما انخجا تقرير مسألته ج از ياف عن تنجيذ هذه األوامر.
يإكل ول من واجن الطاعة ومبدأ مإروعية األوامر العسكرية ال وابط المحددة للمسلولية عن
األوامر العسكرية التي ينتج عن تنجيذها نإاط خاطئ ،فملما وان هناك واجن الطاعة عل العسكري
ووان األمر مإروعاف وان هذا النإاط مباحاف ،مما يجرى اللتزام واجن الطاعة المبحث األوج) وأن
يكون القرار متسماف وخابع لمبدأ المإروعية المبحث الثاني).
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المبحث الول :واجب الطاعة
قام النتام القانوني في الملسسة العسكرية منذ قدم الزمان عل أساس متين يلزم أفراده بالن باط
واللتزام باألوامر والتعليما

الملقاة إليه دقة وأمانة ،هذا األساس هو واجن الطاعة العسكرية الذي

يقوم عل اللتزام تنجيذ األوامر والتعليما

الملقاة إل المرلوس دقة وأمانة ،والمو

في سبيل تنجيذ

هذه المهام الملقاة عل عاتقه دون تردد أو تمنن من أفراد الجيش؛ إا أن الك واجبهم اتجاه وطنهم
الذي ل يقوم وما ينبوي له أن يكون ،إل عل أساس ال بط والربط وحسن النتام العسكري ،الذي يعد
دستور الحياة داخل الملسسة العسكرية ،بحيث يخ ع األحدث ألوامر الرلساء القدم داخل قوا
الملسسة األمنية.
وتتميز طاعة الرلساء دور مهم في تحديد المسلولية الجنا ية عن تنجيذ األوامر العسكرية ،فملما
كانت القوانين تنص عل الطاعة العمياء وجن اعجاء المرلوسين من المسلولية الجنا ية ،إا ل ينبوي
للقانون أن يأمر بإطاعة األوامر العسكرية وبذا

الوقت يقرر المسلولية عن تنجيذ تلك األوامر؛

فالنتام القانوني الواحد والبنيان المرصوق ل يتأت له ان يناقا نجسه نجسه؛ لذا فإاا قرر القانون
للمرلوسين رقابة محدودة عل مإروعية األمر العسكري ،وان المرلوس مسلولف عن طاعته وتنجيذه
لألوامر الوير مإروعة ذا

المقدار الذي منحه للمرلوس في مراقبة هذه األوامر ،لذا نتناوج مجهوم

واجن الطاعة وأساسه في المطلن األوج) ونطاق هذه الطاعة وأشخاصها وحدودها في المطلن
الثاني).

المطلب الول :مفهوم واجب الطاعة وأساسه
لظطظع عل مجهوم وواجن الطاعة العسكرية علينا تناوج مجهوم واجن الطاعة لوة واصطظحاف
وحجج الجقه في يان مجهوم الطاعة الجرع األوج) ،ثم نعرع عل
يستند إليه واجن الطاعة الجرع الثاني).
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األساس الإرعي والقانوني الذي

الفرع الول :مفهوم واجب الطاعة
الطاعة لغة :النقياد والموافقة ،وقد جاء في لسان العر الطاعة اسم من أطاعه طاعة ،والطواعية
اسم لما يكون مصد افر لطاوعه ،والطوع نقيا المره ،ورجل طيع أي طا ع ،وأطاع بمعن لن وانقاد،
الرجل لألمر فقد أطاعه وإاا وافقه فقد طاوعه  .)1فظ

واطاعه إطاعة وانطاع له وذلك ،فإاا م
تمون الطاعة إل ألمر ،وما هو الحاج في الجوا

الذي ل يكون إل رد عل قوج.

وفي االصطالح :تعني الطاعة موافقة األمر طوعاف ،أو هي فعل المأثو ار
ولو ورهاف

ولو ندباف ،وترك المهينا

.)2

أما في االصطالح القانوني :فقد اتجه الجقه إل تعريجين للطاعة أحدهما واسع والذي يعرا الطاعة
بأنها احترام الإريعة والدستور والقانون ،واألخر بيق والذي يعرا الطاعة بأنها :الخ وع ألوامر
الرلساء فقط .)3
وقد أخذ أعلن الجقه بالمعن ال يق للطاعة في تعريجها  ،)4حيث عرفها الجقيه سالون) بأنها "التنجيذ
الدقيق لقواعد المرفق والتطا ق مع أوامر الرلساء شجوية أكانت أم وتا ية"  ،)5وهذا المعن
للطاعة يوافق المعن

ال يق

الواقعي لواجن الطاعة في الوليجة العامة ،إا أن طاعة نصوق الدستور

والقوانين واألنتمة واجبة بحق المولجين وعير المولجين من المواطنين  .)6فالطاعة وفقاف للمجهوم
ال يق أقر

للمنطق ،إا يوافق المعن

الواقعي لواجن الطاعة داخل الوليجة العامة ،فالعظقة

الوليجية ين المولجين ،ينإأ بموجبها واجن الطاعة ألوامر الرلساء واحترامهم من المرلوسين ،)7
وهو ما أكدته المحكمة اإلدارية المصرية بقولها" :تجترى طاعة الرلساء من العامل إل

جانن ما

) (1االمام العالمة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي المصري  ،لسان العرب  ،المجلد التاسع  ،طبعة جديودة ومنقحوة،
دار صادر بيروت  ،بال سنة نشر او طبعة ،ص 158وما بعدها .
) (2احمد بن عمر العليمي ،واللواء محمد شيت خطاب  ،االنضباط والطاعة ودروس في الكتمان .https://www.pinterest.com
) (3مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ص.22
) (4اسحق ابراهيم ،مرجع سابق ،ص ، 15مازن ليلو راضي ،مرجع سابق ص ، 22و صالال البرغوثي  ،مرجع سابق ،ص.42
) (5عاصم عجيلة ،مرجع سابق ،ص.19
) (6مازن ليلو راضي  ،مرجع سابق  ،ص.23
) (7عاصم عجيلة ،مرجع سابق ،ص.20
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يصدرونه إليه من أوامر وق ار ار  ،احترامه لهم بالقدر الذي يجن أن يسود ين الر ية والمرلوس
فيستحق العامل الجزاء إاا أُثبت انه اخل واجن الك الحترام "

.)1

ويعرا واجن الطاعة الدوتور عاصم عجيلة بأنه " امتثاج المولف ألوامر الرلساء واحترامهم في
نطاق الوليجة العامة "  .)2ينما يعرا الدوتور صالو البرعوثي واجن الطاعة في اإلطار العسكري "
اللتزام الدقيق بالتعليما

المستديمة ،والخ وع لها ،والمتثاج لتنجيذ األوامر الصادرة من القا د

المختص بإكل مباشر دون أي تردد أو مناقإة أو تراخي واحترامها "

.)3

أخذ المإرع بأحد التعريجين للطاعة "الموسع والم يق" ،يوبو السياسة التإريعية التي أرادها
المإرع من حيث وبع المسلولية عل عاتق المولف العام أو رفعها  ،وقد استند اصحا
في تعريجه للطاعة ال أسبا

ول اتجاه

وأسانيد لتبرير وتعليل المعن الذي تبناه والك وما يلي-:

الرأي ال ول :وهو التجاه الموسع ويرد هذا الرأي "أن طاعة الرلساء هي النتيجة المنطقية والعملية
للواجن الذي يلتزم به ول مواطن ،حت الذين هم عل رلوس السلطة وهو احترام القانون"  ،)4لذا فإنه
ل يوجد واجن لطاعة الرلساء مستقل ومتميز عن طاعة أحكام القانون ،إا أن طاعة الرلساء واجبة
طالما يصدر الرلساء األوامر تنجيذاف ألحكام القانون

)5

وبذلك نرد أن هذا الرأي ينمر مبدأ الطاعة

للرلساء معللين رأيهم ،أن السلطة الر اسية تقوم واجبها بالستناد إل

القوانين واللوا و والمبادل

األساسية التي تحكم النإاط اإلداري ،وان مبدأ طاعة الرلساء ما هو إل امتثاج للتصرا الصادر وفقاف
لقانون الوليجة العامة ،حيث إن تجسير أحكام هذا القانون قد يصعن في بعا األحيان عل رجاج
القانون ،فميف هو الحاج بالمولجين في الدرجا

الدنيا في السلم الوليجي؟ لذا يقع عل عاتق الر ية

) (1حكم المحكمة االدارية العليا في مصور فوي  ، 1965/6/5مجموعوة المبوادئ القانونيوة ،ص ، 2048نقوالم عون موازن ليلوو راضوي ،ص 23و
عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.20
) (2عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.20
) (3صالال البرغوثي ،مرجع سابق ،ص.42
) (4عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.19
) (5عبد الكريم المتوكل  ،مرجع سابق ،ص.19
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تجسي افر و تنجيذاف ألحكام القانون ،ويخ ع المرلوسين بالطاعة لهذه األوامر

إصدار األوامر والتعليما

لمونها صادرة لتنجيذ أحكام القانون ،لية لمونها صادرة عن شخص الر ية

.)1

وتبدو األهمية في دراسة هذا التجاه للمإف عن جوهر الطاعة للرلساء وعظقتها بالواجن
الوليجي ،ودورها في تحديد المسلولية الج از ية عن األوامر العسكرية .يد أن أقطا

هذا التجاه وهم

الجقيه ديجي وواريه دي ملبرع وجورجان ،لمل فقيه منهم سند خاق به ،يستند إليه في تبني هذه
النترية ،فجاء

هذه األسانيد وما يلي-:

 -1امتداد مجال الشرعية :حيث يرد الجقيه ديجي أنه ل يوجد في القانون التزام تذعن بموجبه
إرادة فردية إل

أوامر صادرة عن إرادة فردية أخرد ،ل سيما ان قيام المولف بطاعة أمر

الر ية بمن الختصاق القانوني ،ما هو إل تنجيذ لحكم القانون ،بحيث إاا تجاوا الر ية
تجاوا ألحكام القانون ،فظ يوجد
أحكام القانون ،فظ طاعة للر ية في تنجيذ األمر الصادر م
اف
واجن مستقل يدع واجن طاعة الرلساء ،يختلف عن طاعة القانون .يد أن الطاعة بالنسبة
للعسكري هي طاعة عمياء ،بحيث ينجذ المرلوس األوامر العسكرية ولو وانت عير
مإروعة

.)2

 -2الطاعة واجب في فلك القانون :ل ينمر صاحن هذه النترية " الجقيه واريه دي ليرع " وجود
مبدأ طاعة الرلساء ولمنه ينسبه ال القانون؛ بحيث تجن طاعة الرلساء ولما وان الك األمر تنجيذ
ألحكام القانون ،فظ وجود ااتي خاق لمبدأ طاعة الرلساء ،وان المرلوس عير ملزم نتيجة تنجيذ أمر
ر ية عير قانوني أن يعرى نجسه لدا رة المسا لة الجنا ية ،حت يصار فيما بعد إل منع مسلوليته
استثناء لتنجيذ أمر رلسا ه

.)3

) (1عبد الكريم المتوكل  ،مرجع سابق ص .18
) (2عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.43،42
) (3المرجع سابق ص.4
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 -3تطور دور المرؤوسين :يرد الجقيه "جورجان" أنه عندما وانت السلطة اإلدارية تتمتع بصظحيا
واسعة ،نت افر لعدم امكانية تدخل المإرع ،وان مبدأ الطاعة وارداف ،ولمن في العصر الحديث ،بعد تدخل
المإرع بإكل موسع في وافة المجال

اإلدارية ،أصبو واجن المولف هو القيام بأعماج وليجته

طبقاف للقوانين واللوا و ،وأن دور الر ية هو دور قا م عل تطبيق أحكام القانون
ويترتن عل

.)1

هذه النترية المنمرة لطاعة الرلساء وحدهم ،سمو قاعدة المسلولية الإخصية

للمولف العام ،والملسسة عل

فمرة سمو القانون وحده " فمرة القانون النجلوسكسوني" ،ومن جهة

الق اء عل

التسلط اإلداري للر ية والنحراا بالسلطة ،والك بإقرار الطاعة

أخرد تهدا إل

للرلساء وفقاف ألحكام القانون فقط ،وتحميل المولف المسلولية عن تنجيذ األوامر الصادرة إليه المخالجة
ألحكام القانون .)2
وهذا المعن

الواسع لواجن الطاعة ،وفي مجاج القانون اإلداري ،يلدي ال

تحكم المسلولية الجنا ية واإلدارية والمدنية ،بحيث يقع عل

قلن المعايير التي

عاتق ول مولف مراقبة سظمة األمر

الصادر إليه ،وعدم تنجيذ األمر ال إاا تطا ق مع أحكام القانون .وهو األمر الذي ل يمكن تحققه من
جانن المولجين العمومين؛ بالنتر إل درجاتهم الوليجية والعلمية والعملية ،وما يترتن عل الك من
تقيد المولف العام أثناء عمله بالسلطة المقيدة بموجن أحكام القوانين واألنتمة  ،)3والعمل فقط

) (1المرجع سابق ص.44
) (2عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق  ،ص19
) (3الفرل بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية هو ان الموظم في السلطة االول يتصرم بامر مسبق من القانون  ،فهوو الواي يرسوم لوه مقودما م
السلوك الواجب عليه اتباعه في الشأن محول التصورم  ،ااا موا تووافرت الشوروط الوالزم توافرهوا لمباشورة هواا التصورم  ،بمعنو ان االدارة
ملزموة بالقيوام يهواا العموول ااا تحققوت الشوروط التوي اوجبهووا القوانون واال عود تصوورفها االيجوابي او السولبي بواطالم .فووالموظم فوي هواه السوولطة
يموارس دور رقوابي فوي تنفيوا القوانون  ،فهوو يقووم بواجوب تنفيوا سوولطات الدولوة المقوررة بموجوب أحكوام القوانون مون السوابق ،والتوي ال تشووكل
مساسوا م بووالحقول والحريووات المسووتقرة فووي اهوون المجتمووع موون السووابق .ومثالهووا السوولطة التووي يمارسووها الموظووم باعتيوواد كالموودرس الوواي يعلووم
الطالب ،والعسكري الاي يقوم بأعمال الحراسة اليومية .اما السولطة الثانيوة وهوي السولطة التقديريوة والتوي يموارس بموجبهوا الموظوم السولطة
في االحوال التي لم يحدد او ينظم القانون نشواط االدارة فوي موضووم موا  ،مموا يعطوي االدارة الحريوة فوي اتيوان التصورم ام االمتنوام ووقوت
تدخلها لمواجهة هاا الظرم ( .حرية االختيوار )  ،سويما ان الموظوم ومون خوالل هواه السولطة يموارس دور تقوديري فوي تنفيوا أحكوام القوانون
بحيووث يكووون بتنفيووا سوولطات الدولووة والتووي فووي حقيقتهووا تشووكل مسوواس بووبعض الحقووول والحريووات العامووة المقووررة بموجووب أحكووام القووانون موون
السابق ،اا يقووم الموظوم بهواه االحووال بتقوديم مصولحة علو اخورى لفيقودم المصولحة العاموة علو مصولحة االفوراد (الخاصوة ) حمايوة لكيوان
المجتمع وسيادة النظام فيه  .بيد ان الموظم الواحد قد يمارس السلطة المقيدة والسلطة التقديريوة معوا م ومثوال الوك شورطي المورور الواي يونظم
المرور بشكل اعتيادي ولسبب ما يقرر اغالل طريق معين  .للمزيد من االطالم انظر اسحق ابوراهيم ،مرجوع سوابق ،ص 31وموا بعودها .و
محسن خليول القضواء االداري دار النهضوة العربيوة بيوروت ، 1972ص 114وموا بعودها  .بون كوده نوور الودين ،مبودأ المشوروعية فوي القضواء
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بمقت اهما ،وهجر السلطة التقديرية والتي تستوجن طبيعة الحياة اإلدارية ان يمارسها المولف العام
بإكل يومي ،بالنتر ال الطبيعة المتطورة للحياة اإلدارية التي يصعن مواكبتها واحاطتها بالقوانين،
مما يوجن عل المولف استخدام السلطة التقديرية لسد الجراغ التإريعي  .)1يد أنه إاا استخدم الر ية
هذه السلطة التقديرية ،فإن المرلوس يتحمل المسلولية عن تنجيذ هذا األمر وفقاف لهذه النترية؛ مما
يدفع المولجين العموميين إل الحجام عن تنجيذ أي أمر خارع عن نطاق السلطة المقيدة للمولف
العام -األمر المتناقا مع طبيعة القانون اإلداري الحديثة والمتطورة ،وحاجا

المرفق العام المتويرة

باستمرار ،والتي ل يمكن حصرها نص تإريعي مسبقاف -وبالتالي يلدي ال

انعدام ال بط والربط

العسكري والمرفقي ،بحيث ل يمكن أن يكون هناك نتام داخل المرفق العام ،بحيث تعم الجوب
والبط ار

الذي يلدي ال وقف المرافق العامة عن أداء الواجن المنوط ها ،مما دفع عالبية الجقه

إل هجر هذه النترية

.)2

الرأي الثاني :وهو التجاه ال يق الذي اهن إليه أعلن الجقه حيث عرا سالون) الطاعة "التنجيذ
الدقيق لقواعد المرفق العام والتطا ق مع أوامر الرلساء شجوية وانت أم وتا ية  " )3حيث يرد "الجقيه
هوريو" أن طاعة المولف العام ل تنحصر بأحكام القانون ،وإنما تمتد إل طاعة الرلساء الذين يوول
إليهم تنجيذ أحكام القانون .وبهذا يقع عل عاتق المولف العام طاعة القانون وطاعة الرلساء  ،)4مما
يكجل سير المرافق العامة بانتتام واطراد ،من خظج اللتزام بالتإريعا

والقوانين واللوا و من جهة ومن

خظج احترام أوامر الرلساء وتوجيهاتهم من جهة أخرد ،يد أن هذه األوامر والتعليما  ،يجترى أن
تمون صادرة طبقاف للقوانين واللوا و واألنتمة ،ل سيما أن الرلساء وبالنتر ال مروزهم الوليجي لهم

االداري  ،ماكرة لنيل شهادة ماستر في الحقول ،اشرام حوحو صابر  ،كلية الحقول والعلوم السياسية ،جامعة محمد خضوير بسوكرة  ،السونة
الجامعية  ،2015/ 2014صdspace.univ-biskra.dz >jspui >bistream17
) (1عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.51
) (2عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق  ،ص.19
) (3مازن ليلو راضي  ،مرجع سابق  ،ص.22
) (4عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.50
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القدرة عل

فهم وتجسير نصوق القانون ،وبذلك فهم وسطاء ين القانون والمرلوسين ،وأن طاعة

أوامر الرلساء المستقلة هي جزء من طاعة القانون  .)1وقد أخذ معتم الجقه هذا المعن
للطاعة ،نت افر لما وجه من انتقادا

ال يق

ال التجاه األوج "الموسع" وقد استند الجقه إل األسانيد التالية في

تبرير الطاعة للرلساء وما يلي:
 -1أن واجن الطاعة يجربه النتام القانوني القا م ،إا نجد ان القوانين سواء في القانون األساسي
أو التإريعا

العادية تنص عل

وجو

إصدار السلطة الر اسية للوا و واألنتمة الظامة

إلدارة عمل المرافق العامة  ،)2وهذا إقرار دور اإلدارة في التصرا في بعا شلنها ،دون
الحاجة إل انتتار نصوق تإريعية من السلطة التإريعية  .)3والعلة من هذا التجويا لإلدارة
"السلطة التقديرية" يعود ال صعوبة مظحقة المإرع جميع مناحي الحياة اإلدارية ،وبهذا تجن
طاعة المرلوسين فيما يصدر إليهم من تعليما

وأوامر ر اسية.

 -2نت افر لطبيعة العمل اإلداري المرن والمتطور لمواكبة تطور شلون الحياة اليومية والجتماعية
القتصادية والسياسية واألمنية في الدولة ،وما ينبثق عنه من تطور المإاكل اإلدارية ،والتي
يصعن عل السلطة التإريعية مواكبتها ،فتتدخل السلطة الر اسية بإصدار التعليما

لمواجهة

هذه المستجدا  ،ودون الستناد ال نص قانوني سا ق .ومثاج الك حالة طار ة وحدوث وباء
في مدينة ما ،ولم يكن هناك نصوق قانونية أو تنتيمية لمعالجة هذا الوباء أو المرى نت افر
لحداثته ،فقيام مدير الصحة في المدينة أو الواير بإصدار تعليما

ار
أو قر ا

عظجية أو

وقا ية لمنع انتإار هذا الوباء تمون طاعتها واجبة ،وإن ثبت فيما بعد عدم نجاعتها في
العظع ،ومن ثم استبعادها من قبل الو اارة المختصة ،يد أنه إاا ثبت نجاحها وفاعليتها يمكن
) (1عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق  ،ص.15
) (2المواد ( )71-68من القانون االساسي الفلسطيني لعام ( )2003ن وقود نصوت الموادة ( )71منوه علو موا يلوي ( يخوتص كول وزيور فوي اطوار
وزارته عل وجه الخصوص بما يلوي -2-:االشورام علو سوير العمول فوي وزارتوه واصودار التعليموات الالزموة لوالك  .ونالحوظ ان المشورم
االساسي استخدم عبارة عل وجه الخصوص وهاا مفاده ان هناك اختصاصات اخرى للوزير  ،يصعب عل المشرم تدوينها.
) (3عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.51
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للو اارة العمل عل استصدار تإريع من السلطة التإريعية يواكن التعليما  ،أو العمل عل
إصدار لوا و تنتيمه حسن مقت
 -3قد يإو

الحاج .)1

بعا النصوق التإريعية الوموى أو العجز عن تحديد الواجبا

والمهام الملقي

عل عاتق المرفق العام ،مما يدفع الرلساء إل الجتهاد في تجسير هذا الوموى من منطلق
خبرتهم ومعرفتهم بطبيعة عمل المرفق العام مما يوجن عل

عاتق المرلوسين طاعة أوامر

الرلساء .)2
من خظج تطبيق المعن

الواسع للطاعة ،نجد أن طاعة الرلساء في األوامر الصادرة تنجيذاف

لنصوق القانون واجبة ،باعتبارها طاعة للقانون ،وتمييز المعن ال يق وجو الطاعة ال الرلساء
بإكل مستقل عن طاعة القانون لألسبا

الواردة آنجاف ،وتبدو األهمية في التجريق ين المعنيين من

حيث موبوع تحمل المسلولية الإخصية للمرلوس عن تنجيذ أوامر رلسا ه؛ فإاا أخذنا بالمعن
الواسع ،فان المولف المرلوس يتحمل المسلولية عن تنجيذه األوامر الصادرة من ر يسه ،إاا ما نتج
برر أو خطأ أو فعظف يعده القانون جريمة ،وما يترتن عن هذا المعن من تعطيل
عن هذه األوامر
اف
لسير المرفق العام .ينما نجد أن المعن ال يق للطاعة يحقق اإليجا يا
حيث وجو

الواردة بالمعن الواسع ،من

اللتزام بأحكام القوانين واللوا و واألنتمة ،ودون التقيد بالسلبيا

أهمها إعطاء الرلساء الحق في إعطاء األوامر دون وجو

للمعن

الواسع ،ومن

استنادها لنص قانوني ،شريطة عدم

مخالجتها ألحكام القانون ،وهو األمر األكثر منطقية ،ويتماش مع الحياة اليومية اإلدارية ،ويلتزم ذا
الوقت بمبدأ المإروعية ،وقد أخذ به وما تقدم القوج أعلبية الجقه والتإريع.

) (1عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق  ،ص.15
) (2عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.52

30

الفرع الثاني :أسانيد واجب الطاعة
طبيعة الحياة البإرية تجترى واجن الطاعة عل

أ نا ها ،فمما تبدأ األسرة فيكون األ

هو

المسيطر وصاحن السلطة ،ويتوسل إليه جميع األ ناء بالطاعة سعياف لتحقيق طلباتهم ورعباتهم ،فإن
سيد العا لة " العإيرة " هو صاحن السلطة في العإيرة ،حيث يلجأ إليه أفراد العإيرة ويلتزم الجميع
بطاعته ،حت يستمر بقا هم داخل العإيرة والحجاظ عل حقوقهم وامتياااتهم ،ولما لإخصية هذا السيد
من صجا

حميدة واواء وخبرة ،بحيث يكون مثالف يحتذد به وقدوة للعإيرة.

وللطاعة في إطار النتام الوليجي سند أخظقي إل
األخظقي يقوم عل

جانن السند القانوني والديني ،فالسند

قواعد ومبادل األخظق السارية في الوليجة العامة ،من منطلق الثقة في أوامر

الرلساء ،لما لديهم من مقدرة ووجاءة تلهلهم إلدارة المرافق العامة ،مما يإكل سبباف من أسبا

الطاعة

في الوليجة العامة  .)1وعليه فإن أخظق المولف توجن عليه األمانة والوفاء مع الرلساء ،من حيث
تنجيذ جميع الواجبا

واألوامر الصادرة إليه ،دون التردد أو الستخجاا في إطاعة أوامر الرلساء،

ويجترى الواجن األخظقي عل المولف اللتزام بالعمل دقة وإخظق حت إاا قام هذا العمل نيابة
عن اميل له عا ن عن العمل أو آتاه طواعية ومجاملة لزميله .)2
القرن المريم والسنة
أما سند الطاعة من الإريعة اإلسظمية فقد ورد النص عل وجو الطاعة في آ
النبوية الجقرة األول ) وقد نص المإرع الجلسطيني عل واجن الطاعة في قانون العقوبا
لعام  1979م وقوانين الخدمة العسكرية والمدنية الجقرة الثانية).

) (1سعد نوام العنزي  ،النظام القانوني للموظم العام  ،دار المطبوعات الجامعية  /االسكندرية عام  ، 2007ص.165
) (2عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق،ص .116
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العسكري

الفقرة ال ولى :السند من الشريعة اإلسالمية للطاعة
أوالً :السانيد من القران الكريم
ما من رسوج من الرسل إل وقد طالن قومه بأمرين التقود والطاعة  ، )1لقوله تعال " فاتقوا هللا
وأطيعوه"  .)2وقاج تعال "يا أيها الذين آمنو أطيعوا هللا وأطيعوا الرسوج وأولي األمر منمم فإن تنااعتم
في شيء فردوه إل هللا والرسوج إن ونتم تلمنون باهلل واليوم اآلخر الك خي افر وأحسن تأويظف"  .)3وقاج
تعال ُ" :قل أطيعوا هللا ورسوله فإن تولوا فإن هللا ل يحن المافرين" .)4
ثانياً :السانيد من السنة النبوية
عن عبد هللا ا ن عمر ربي هللا عنهما ،عن النبي صل هللا عليه وسلم قاج" :عل المرء السمع
والطاعة فيما أحن اوره إل أن يلمر بمعصية ،فإاا أمر بمعصية فظ سمع ول طاعة " .)5
وعن أ ي هريرة ربي هللا عنه ،قاج رسوج هللا صل هللا عليه وسلم" :عليك السمع والطاعة في عسرك
ويسرك ومنإطك ومكرهك واثره عليك"  ،)6وعن أ ي سلم

ن عبد الرحمن عن أ ي هريرة ربي هللا

عنه أن رسوج هللا صل هللا عليه وسلم قاج" :من أطاعني فقد أطاع هللا ومن عصاني فقد عص هللا،
ومن أطاع أميري فقد طاعني ،ومن عص أمري فقد عصاني" .)7
الطاعة لألمير في اإلسظم واجبة ،وتتجل وابحة من خظج اآليا

القرآنية واألحاديث الإريجة،

إا تتهر فمرة تبني اإلسظم مبدأ الطاعة ،من طاعة هللا وطاعة الرسوج عليه الصظة والسظم وأولي
األمر ،حيثما وانوا آمرين بالمعروا ناهين عن المنمر  ،)8وهو ما يلود عل الطاعة لألمر المإروع

) (1احمد بن حمد العليمي  ،مرجع سابق ،ص.27
) (2سورة الشعراء ،االية .108
) (3سورة النساء ،االية .59
) (4سورة ال عمران  ،االيه .32
) (5االمام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشويري النيسوابوري ،صحيح مسلح م،الحوديث رقوم  1839/ 38بشورح االموام يحيو بون شورم النوووي
الدمشقي الشافعي ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار الكتب العلمية بيروت  ،المجلد السادس ،ص .191
) (6صحيال مسلم ،الحديث رقم ، 1836/ 35المجلد السادس ،ص. 189
) (7المرجع السابق ،ص.188
) (8صالال البرغوثي  ،مرجع سابق ص.36
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الصادر للمسلم ،وأن الطاعة ألولي األمر مإتقه من طاعة الرسوج ،والتي دورها مإتقة من طاعة هللا
سبحانه وتعال  ،مما حذد بالمثير من المإرعين إل النص في قوانين الخدمة العسكرية عل الطاعة
في قسم اإلخظق والولء عند دء التعين في الخدمة .)1
الفقرة الثانية :السند التشريعي الفلسطيني للطاعة
اتسمت المنتومة التإريعية الجلسطينية بالتنوع والقدم ،إا منها يعود إل العهد العثماني والنتدا
البريطاني ،والقوانين الصادرة في عهد التحاد ين ال جة الوربية والمملمة األردنية الهاشمية ،ووذلك
ين عزة ومصر .ولعل أهم ما يعنينا في مجاج دراسة المسلولية الج از ية عن األوامر العسكرية
الجلسطينية هي مجموعة التإريعا

الج از ية الثورية الصادرة عن منتمة التحرير الجلسطينية لعام

1979م والنافذة لدد هيئة ق اء قود األمن الجلسطيني في دولة فلسطين ،وقانون الخدمة لقود األمن
الجلسطيني رقم  )8لسنة  2005والقرار بقانون رقم  23لسنة  2017بإان الإرطة الجلسطينية وقرار
الن باطية لمنتسبي قود األمن الجلسطيني رقم

معالي واير الداخلية بخصوق ل حة المخالجا

 )192لعام  ،2009والك لرتباط الوثيق لهذه القوانين بموبوع الدراسة.
أوالً :قانون العقوبا

الثوري العسكري ) الجلسطيني لعام 1979م

صدر قانون العقوبا

العسكري بمن مجموعة التإريعا

الجلسطينية لعام 1979م وهو قانون العقوبا
العقوبا

الج از ية الصادرة عن منتمة التحرير

الثالث في تاريخ الثورة الجلسطينية ،إا وان يعمل بقانون

الصادر بالقرار التإريعي رقم  )1تاريخ  1978/5/6الصادر عن منتمة التحرير الذي

كان يكتنجه بعا الوموى وعدم الكتماج في نصوصه ،إا استند الق اة آنذاك إل قانون العاصجة

) (1المادة ( )88من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم (  )8لسنة  2005والتي جاء فيها (  ...وان انفا كل ما يصدر الي مون اوامور،
وهللا عل ما اقول شهيد).
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الصادر عن حروة فتو  1974لسد هذه الثو ار  ،مما دفع المإرع الثوري ال إصدار قانون العقوبا
الثوري لعام 1979م

.)1

وفي موبوع الطاعة واألوامر العسكرية ،وجد

المادة  )57من اا

القانون والتي تنص عل :

"الجعل المرتمن إنجاااف لنص قانوني أو إطاعة ألمر من مرجع اي اختصاق يوجن القانون إطاعته ل
يعد جريمة إل إاا وان األمر عير مإروع بصورة لاهرة "حيث نجد النص عل

وجو

الطاعة

بإريطة أن ل يكون األمر عير مإروع بصورة لاهرة ،وهو ما يوجن عل الجرد اللتزام بالطاعة في
مثل هذه الحالة ،إاا وان األمر مإروعاف ،أو عدم المإروعية عير لاهرة وانت الطاعة واجبة ،والك
مقا ل إباحة الجعل الذي ينجذه العسكري ،وبذا

المعن منع المإرع العقا

إاا وقع العسكري في علط

مادي ولن أنه يطيع أمر ر يسه المختص في أمر مإروع إا جاء النص في المادة  )96وما يلي:
"ل يعاقن المولف العام أو العامل أو المستخدم في الثورة الجلسطينية الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم
عل فعل يعاقن عليه القانون إاا اعتقد لسبن علط مادي أنه يطيع أمر رلسا ه المإروع في أمور
داخلة في اختصاصاتهم وجن عليه طاعتهم فيها".
ومن جانن آخر نص المإرع في قانون العقوبا
العسكرية المإروعة ،فنص عل عقا

الثوري عل

تجريم عدم إطاعة األوامر

عدم الطاعة إاا وان األمر بسيط وعده مخالجة ان باطية

)2

) (1وعل ما وجه ال قانون العقوبوات الثووري مون انتقوادات  ،اال ان الموتفحص ألحكوام هواا القوانون يورى بوه مون الجموال القوانوني موا خوال منوه
كثير من التشريعات الحديثة  ،ومثال الك ما ورد فوي الموادة  347والتوي تجورم امتنوام أي شوخص ضومن صوفوم الثوورة عون تقوديم االقسواط
المستحقة الحد اصوله او فروعه او زوجه او أي شخص تجب عليه اعالته او تربيتوه  ،بالعقواب فوي حوال امتناعوه عون دفوع االقسواط المقوررة
بحكم شرعي والك بالحبس من شهرين ال ثالث سنوات وبغرامة تعادل ما وجب عليه اداؤه  ،وهو ما يؤكد حرص المشرم الثووري بوالنص
عل حصانة لصالال االسرة غفل عنها الكثير في القوانين المقارنة .وهناك الكثير من النصوص التي نجدها تسد ثغرات في تشوريعات مقارنوة
اخرى  .ومع الك فان القول بضرورة اصدار قانون جديد يحدد اختصاص قضواء قووى األمون موازال مطلوب  ،اا ان القورار بقوانون رقوم ()2
لسنة  2018بشأن قضاء قوى األمن الفلسطيني والمنشور بالجريدة الرسمية بتواري  2018/2/13العودد ( )140لوم يحودد االختصواص  ،ولوم
يتطرل ال الجرائم و العقوبات العسكرية اا ان الحاجة والواقع تفترض صدور قانون عقوبات عسكري جديد  ،يحدد االختصواص و الجورائم
العسوكرية بموا يوتالئم موع الواقوع الفلسوطيني فووي االنتقوال مون مرحلوة الثوورة الو مرحلوة الدولووة عضوو فوي االموم المتحودة ملتزموة بالعديود موون
االتفاقيات الدولية حديثا م .
) (2موون حسوون السياسووة التشووريعية الجنائيووة العسووكرية  ،ان المشوورم قوود اعطو القائوود بعووض الصووالحيات لمحاكمووة العسووكري فووي بعووض المسووائل
انضباطيا م مع ان الفعل قد ينطبق عليه وصم جنحة مثل الضرب وااليااء البسيط او العقاب عن الغياب عن العمل لمودة تقول عون ثالثوون يووم
...ال  .والك عندما يقرر القانون ان هاه المسالة يمكون وقوعهوا بشوكل اعتيوادي بوين االفوراد داخول الثكنوة العسوكرية ،منوهوا م الو ان قوانون
العقوبات العسكري هو في االصل قانون تاديبي اراد المشرم ان يضفي عل بعض الجورائم التاديبيوة حمايوة جزائيوة حرصوا م منوه علو تشوديد
العقاب في الجرائم التي نقلها ال قانون العقوبات .
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في المادة  )1/187وفي عير أوقا

الحربية .وقد شدد المإرع العقا

الحر والعمليا

إاا لم تمن

مخالجة األوامر بسيطة و اعتبر عدم الطاعة جنحة في المادة  )203والتي نصت عل ما يلي:
أمر يتعلق واجبه سواء صدر األمر
أ" -يعاقن بالحبة ثظث اشهر عل األقل ول من لم يطع اف
شجهياف أو وتا ياف أو باإلشارة أو بوير الك.
عليه فوق الك بعقوبة الجصل من الثورة ".

 -وإاا وان الجاعل بابطاف يق

في حاج تعمد عدم إطاعة األوامر ،والصرار عل

ثم شدد المإرع العقا

رف ها ،حيث أن

بعا القوانين اعتبر انه رفا للسلطة عمداف  .)1مما أوجن تإديد العقا  ،لذا جاء نص المادة
 )204عقوبا

ثوري لعام 1979م مإدد العقا

وما يلي" :كل من امتنع عن القيام تنجيذ أمر شجوي

أو خطي يتعلق تأدية وليجته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة األوامر الصادرة إليه يعاقن بالحبة
لمدة ستة اشهر عل األقل ،وإاا وان الجاعل بابطاف يق
ثم شدد المإرع العقا
تأثير عل

في الجقرة

سا ر الجند ،فتنص الجقرة

) من اا
) عل

عليه بالجصل من الثورة".

المادة في حالة تجمع الجند ،لما لرفا الطاعة

ما يلي "إاا وقع التمنع أثناء تجمع األفراد أو عند

صدور األمر إل السظح أو وان الجاعل مسلحاف تمون العقوبة ستة أشهر عل األقل" ،ونت افر لخطورة
عدم تنجيذ األوامر أثناء العمليا

الحربية أو أثناء الحر فقد شدد المإرع العقا

حيث جاء نص الجقرة ع) من اا

ال األشواج الإاقة،

المادة وما يلي "إاا وقع التمنع أثناء العمليا

العقوبة األشواج الإاقة الملقتة" ،وفي الجقرة د) من اا

الحربية تمون

المادة باإلعدام " يعاقن باإلعدام ول فرد أ

إطاعة األوامر بالهجوم عل العدو".
وأخي افر فقد عاقن المإرع عل

مجرد التحريا عل

عدم الطاعة ،حرصاف عل

سظمة القود

األمنية نص المادة /205أ) والتي جاء فيها:
) (1مثال الك قانون األحكام العسكرية المصري رقم  25لسونة  1966الصوادر بتواري /23موايو  1966 /حيوث جواء فوي الموادة (...( )151عودم
اطاعته امرا م قانونيا م صادر له من شخص ضابطه االعل في وقت تادية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدام)...
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أ) "يعاقن المحرى عل عدم إطاعة األوامر بالحبة ثظثة أشهر عل األقل" والجقرة
) "إاا وقع التحريا أثناء العمليا

الحربية وانت العقوبة ستة اشهر عل األقل".

ثانياً :قانون الخدمة في قود األمن الجلسطينية رقم  )8لسنة 2005
يعتبر قانون الخدمة لقود األمن الجلسطينية رقم  )8لسنة  2005القانون األساسي الذي ينتم
قواعد الخدمة العسكرية ،من حيث أنواع ،وعدد األجهزة األمنية ،وتبعيتها للو اا ار
األمور اإلدارية إلدارة الملسسة األمنية ،وبيان حقوق وواجبا
الواجبا

المختصة ،وتنتيم

أفراد الملسسة األمنية .ومن بمن هذه

نصت المادة  )88عل تأدية القسم عند التعين والذي يت من ما يلي" ...وأن أقوم بجميع

واجباتي الوليجية والوطنية بإرا وأمانة واخظق ،وأن أنجذ ول ما يصدر الي من أوامر ،وهللا عل
ما اقوج شهيد " .وقد نصت المادة  )94عل ما يلي :")1
 -1ل يعج ال باط من العقوبة استناداف ألمر قا ده أو مسلوله إل إاا أثبت أن ارتمابه المخالجة
كان تنجيذاف ألمر صادر إليه من هذا القا د أو المسلوج بالرعم من تنبيهه إل المخالجة وفي
هذه الحالة تمون المسلولية عل مصدر األمر وحده.
 -2ل يسأج ال باط مدنياف ال عن خطئه الإخصي ." )2
ثالثاً :القوانين النالمة لعمل الجهزة األمنية
أ -نص قانون المخا ار

العامة رقم  )17لسنة  2005والصادر عن المجلة التإريعي

الجلسطيني تاريخ  2005/5/21في المادة  )29منه عل ما يلي" :يخ ع جميع العاملين
بالمخا ار للتعليما

األمنية التي تصدر عن ر ية المخا ار "

وال وابط واإلجراءا

.)3

) (1تقابل المواد المتعلقة بالضباط وهي المواد ( )88،94الماكورة اعاله المواد ( )167،173من قانون الخدمة فوي قووى األمون الفلسوطيني وهوي
باات النص ولكن المخاطب فيها ضباط الصم وليس الضباط .
) (2اود االشارة ال قرار المحكمة العسكرية الدائمة  /الجنوب –الخليل الاي قرر عدم مسؤولية الشورطي  ،عون قورار صودر عنوه بالخطوأ اثنواء
اداء الواجب باتالم سيارة تعود ألحد المواطنين  ،حيث جاء في حيثيات القرار علو ان تتحمول الدولوة التعوويض مون خوالل وزارة الداخليوة
والماليووة – لكووون الشوورطة تابعووة لوووزارة الداخليووة  -للمووواطن عوون خطووأ الش ورطي فووي القضووية رقووم /448/م.د.ج 2016 /والصووادر بتوواري
 ، 2017/2/15غير منشور.
) (3ان معن الطاعة مقيد في هاه النصوص بالمسائل واالجراءات األمنية  ،وهو ما يوجب النص صوراحة علو واجوب طاعوة اوامور الرؤسواء
المشروعة .
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 -ووذلك ورد النص في القرار بقانون لسنة  2007بإأن األمن الوقا ي ،ناء عل

تنسين

مجلة الواراء تاريخ  2007/10/29في المادة  )2/11والتي نصت عل ما يلي" :يخ ع
جميع أفراد األمن الوقا ي للتعليما

وال وابط واإلجراءا

األمنية التي تصدر عن المدير

العام" .)1
 أما قانون الإرطة القرار بقانون رقم  )23لسنة  ،2017المنإور في الجريدة الرسمية تاريخ 2017/12/31العدد رقم  )15فقد أشار إل

واجن الطاعة في المادة  )18منه التي

تتحدث عن أداء القسم القانوني عند دء التعين حيث جاء فيها "...وأن أنجذ أوامر رلسا ي
المإروعة وأن أقوم بجميع واجباتي بالذمة والصدق والمانة ،وهللا عل ما أقوج شهيد" .ووذلك
المادة  )25والتي نصت عل ما يلي":
 -1يتحمل المسلوج المباشر وافة المسلوليا

القانونية عن أي أمر مخالف للقانون فيما

أمر أو أشار تنجيذه.
 -2ل يعج أي من عناصر الإرطة من العقوبة إل في حاج ثبت أن ارتمابه للمخالجة وان
تنجيذاف ألمر صادر إليه من قبل القا د أو المسلوج عنه ،بالرعم من تنبيهه إل المخالجة،
وفي هذه الحالة تمون المسلولية عل مصدر األمر وحده.
 -3تتحمل الدولة دفع أي تعويا قانوني عن عناصر الإرطة المكلجين قانوناف عن
األبرار التي تحدث للوير أثناء تأديتهم للعمل الرسمي بمن القانون.
 -4ل يسأج أي من عناصر الإرطة إل عن خطأهم الإخصي" .)2

) (1بعد االنقسام الواي نوتع عون االنقوالب مون قبول حركوة حمواس علو الشورعية الفلسوطينية عوام  2007تعطول المجلوس التشوريعي عون االنعقواد،
والاي الجأ رئيس السلطة الفلسطينية ال المادة (  )43من القانون االساسي لسد الفراغ التشريعي لحين انعقاد المجلس التشريعي مرة اخرى.
) (2من المالحظ ان المواد ( )88،94،167،173من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية والموواد ( )18،25مون قوانون الشورطة تونص علو
فكرة المسئولية عن تنفيا االوامر غير المشروعة  ،وبالمعن المخالم نورى انهوا تتضومن ايضوا م واجوب الطاعوة لالوامور المشوروعة  ،عنودما
تقرر منع المسئولية عن تنفياها  ،سيما انها تعتبر تنفيا االوامر ضمن اداء الواجب .
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رابعاً :قانون الخدمة المدنية الجلسطيني رقم  )4لسنة 1998
تطرق قانون الخدمة المدنية رقم  )4لسنة  1998ال

طاعة الرلساء في مجاج المسلولية

التأديبية ،وقواعد تنجيذ األوامر الر اسية ،وهو أمر طبيعي إا أن أعلن الق ايا التأديبية يعود ال
مخالجة مبدأ الطاعة ،وقد جاء المإرع الجلسطيني في قانون الخدمة المدنية مإدداف في مسألة الطاعة
من حيث :اشتراط وجود األمر مكتوباف ،وأن يكون التنبيه عل عدم مإروعيته أي اف خطياف ،وهو أمر
يتناسن مع المنطق في مجاج الخدمة المدنية ،حيث جاء نص المادة  )74منه عل " :ل يعج
المولف من العقوبة التأديبية استناداف ال أمر صادر إليه من ر يسه إل إاا ثبت أن ارتمابه المخالجة
كان تنجيذاف ألمر خطي ،ذلك صادر إليه من ر يسه المذوور بالرعم من تنبيهه للمخالجة خطياف".
خامساً :ل حة المخالجا

الن باطية لمنتسبي قود األمن الجلسطينية

باإلبددافة ال د المخالجددا

الن ددباطية المنصددوق عليهددا فددي قددانون العقوبددا

 )187قجد د ددد اصد د دددر معد د ددالي وايد د ددر الداخليد د ددة وتيد د ددن المخالجد د ددا

الثددوري فددي المددادة

الن د د ددباطية بموجد د ددن الق د د درار رقد د ددم

 )2009/192والصادر تداريخ  ،2009/12/1حيدث نصدت المدادة رقدم  )5علد مدا يلدي" :مخالجدا
الدرجة األول " :مخالجة األوامر والتعليما

الصدادرة مدن رتبدة أعلد  ،سدواء ودان األمدر شدجوياف أو وتابدة،

أو التردد في تنجيذها عل الرعم من مإروعيتها" .ووما تقدم القوج فإن فعل عدم إطاعة األمر المإروع
يمكن اعتباره مخالجة ان باطية وفقاف لجسامته ،ويمكن للقا د أن يحيل فعل عدم إطاعدة األمدر العسدكري
للنيابة العسكرية إاا ما رأد اعتبار الجعل جريمة ج از ية عسدكرية ،ولدية جريمدة ان دباطية ،باعتبدار أن
الجعددل يإددكل جنحددة أو جنايددة حسددن مقت د الحدداج وفق داف لددنص المددادة  )188مددن قددانون العقوبددا
الثوري لعام 1979م.
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المطلب الثاني :نطاق واجب الطاعة وحدوده
يإتمل نطاق الطاعة عل

يان موجز ألطراا واجن الطاعة وهم :الر ية والمرلوس والعظقة التبعية

ينهما الجرع األوج) ونتناوج يان موجز لحدود الطاعة في الجرع الثاني).

الفرع الول :أطراف واجب الطاعة
السلم اإلداري في الوليجة العمومية ،أو التدرع الر اسي فيها
إن واجن الطاعة للرلساء مناطه ّ
والذي يقوم عل

السلم الوليجي ،وهذا ما يجيد وجود
ّ

فمرة خ وع ول درجة لما يعلوها من درجا

رابطة وليجية ين أع اء السلم اإلداري الواحد وهما :الر ية والمرلوس ،بحيث يخ ع المرلوس لما
يلمر به من تعليما

وأوامر الرلساء  .)1وبذلك فإن أطراا الطاعة في األوامر العسكرية هم :الر ية

اآلمر) والمرلوس المأمور) وعظقة تبعية إدارية "عظقة الخ وع اإلداري" وما يلي:

أوالً :الرئيس (المر)
لعل من حسن السياسة التإريعية ان ينأد المإرع نجسه عن الخوى في وبع التعريجا  ،والك
بوية عدم الت يق أو التوسع في المعن  ،مما قد يخرع التعريف بعا الحال

والصور والمسا ل عن

حكم القانون  -خظا قصد و إرادة المإرع – تارواف هذا األمر ال الجقه والق اء ،لذا انح المإرع
الجلسطيني نجسه عن وبع تعريف للر ية الذي تجن طاعته
وفي مجاج علم اإلدارة ،نجد أن تعريف الر ية يمتد إل

.)2

مجاج القطاع الخاق ،باإلبافة إل

القطاع العام ،حيث عرا األستاا سيد الهواري الر ية بانه " الإخص الذي يقوم بإتمام األعماج
يرس نإاطاف ادارياف يتعلق بالتخطيط والتنتيم والتوجيه والرقابة هو إداري أو
واسطة اآلخرين فمل من أ
) (1عاصم عجيلة  ،المرجع السابق ،ص  ، 96مازن ليلو راضي  ،المرجع السابق  ،ص.27
) (2وقد سار عل هواا الونهع معظوم التشوريعات العربيوة  ،وبالتودقيق فوي قوانون الخدموة لقووى األمون الفلسوطينية رقوم ( )8لسونة  2005لوم يعورم
القانون الرئيس  ،لكنه حدد القائد االعل برئيس قوى األمن الفلسطينية تجب طاعته بالمعن القانوني للطاعة  ،حيث نصت الموادة االولو مون
القانون عل تعريفه القائد االعل ( القائد االعل لقوى األمن بصفته رئيس السلطة الوطنية ) أي ان الرئيس بصفته هاه هوو الورئيس او القائود
االعل لقوى األمن الفلسطيني  .وكالك قانون الخدمة المدنية رقوم ( 1998 )4والالئحوة التنفيايوة لهواا القوانون الصوادرة بتواري 2005/8/15
لم يعرم الرئيس  ،بيد ان الالئحة التنفياية سالفة الاكر حددت رئيس الدائرة الحكوميوة (بانوه الووزير او رئويس ايوة ادارة او مؤسسوة عاموة او
سلطة او اية جهة اخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية او ملحقة بها ولكنها لم تعرم الرئيس ااته .
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مدير أو ر ية إداري "  ، )1وقد لقي هذا التعريف النتقاد من حيث اعتباره أي شخص يقوم بالعمل
القطاع الخاق ،وأن دراسة الطاعة موبوع مرتبط بالنتام

نجسه ل يعد ر يساف ،وانه يإتمل عل

العام ،لذا اهن البعا إل الترويز عل جانن الوليجة العامة في التعريف حيث ُعرا الر ية " :أن
تسمية الر ية اإلداري تطلق عل ول ع و يإول وليجة ر اسية في اإلدارة ،مهما وان مستود هذه
الوليجة أو مروزها في الهرم اإلداري ،وتتمون الوليجة الر اسية من ول تجمع وليجي ،مهما وان عدد
أع ا ه ،ولما وجد شخصان أحدهما ر ية واآلخر مرلوس "
ونجد أن الجقه اإلداري قد اهن إل
سلطة الر ية هو ماله من سلطا

.)2

التجرقة والتمييز ين الر ية والقا د ،من حيث إن مصدر

رسمية عل

المرلوس ،واستخدام سياسة العقا  ،والك بخظا

القا د الذي يستند في سلطته في أداء الواجن ال الجماعة " المرلوسين" ،والك عبر استخدام اإلقناع،
والتأثير عل المرلوسين في مباشرة سلطته  ،)3لذا فان القيادة مزيج من قوة الر اسة وشخصية الر ية
الملثرة ،فمل ر ية لية بقا د ،وول قا د هو ر ية؛ فالعبرة في ما يملمه هذا الر ية من صجا

تميزه

عن عيره ،وشعور مرلوسيه بالمسلولية والطاعة إليه ،باعتباره قا دهم وجزء ل يتج أز منهم؛ لذا قيل "إن
كل قا د ر ية ،ولية ول ر ية قا د " .)4
يجترى في من يتول منصن الر ية أن يكون ممن لهم أقدميتهم في مجاج الوليجة العامة ،وهو
ما ينبئ عن قدرتهم في دراسة ومواجهة المإاكل التي تواجه العمل يومياف ،نت افر لمعرفتهم وإدراكهم
لطبيعة العمل وحاجاته ،مما يوجن منحهم واجن الر اسة ل مان سير العمل في الوحدة أو المرفق
العام الذي يعمل به

.)5

) (1عبوود الكووريم المتوكوول  ،مرجووع سووابق  ،ص  ، 37نق والم عوون سوويد الهووواري فووي االدارة العامووة المبووادئ والنظريووات  ،مطبعووة ،االنصووام،
بيروت ،ص .16
) (2مازن ليلو راضي  ،المرجع السابق  ،ص ،54نقالم عن حسن عواضة السلطة الرئاسية  ،ص.30
) (3عاصم عجيلة  ،المرجع السابق  ،ص .97
)(4خالد محمد خالد  ،رسالة ماجستير بعنوان الرؤساء والقادة امام المحكمة الدولية الجنائية  ،كلية القانون في االكاديمية العربيوة الودنمارك.،في
القانون الدولي الخاص عام .http://road.net/uploads/news/kald m7md kald b3nwan.doc 2008
) (5مازن ليلو راضي  ،مرجع سابق ،ص.55
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ول يبتعد مجهوم الر ية في الوليجة العسكرية عن مجهوم الر ية في الوليجة المدنية ،حيث
تستخدم لوة الخطا

في القوانين والملسسة العسكرية الجلسطينية اصطظح "القا د والر ية" ومترادفا ،

فيعرا القا د العام في المادة األول
لقوا

من قانون الخدمة في قود األمن الجلسطيني ،بانه القا د العام
)1

األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الجلسطيني وفي المادة  )17يعطي القا د العام مسم

ر ية لجنة ال باط لقود األمن الجلسطيني ،ووذلك األمر في المادة  )22/94من قانون الخدمة في
قود األمن يوااي المإرع ين مصطلو القا د والمسلوج بقوله" :ل يعج ال ابط من العقوبة استناداف
ألمر قا ده أو مسلوله ال إاا ثبت ان ارتمابه المخالجة وان تنجيذاف ألمر صادر إليه من هذا القا د أو
المسئوج ،بالرعم من تنبيهه ال المخالجة ،وفي هذه الحالة تمون المسلولية عل ُمصدر األمر وحده".
يد أن النص في قانون العقوبا
الجصل الثاني من البا

الثوري يطلق عل الرلساء العل مصطلو القادة وما جاء في

الثالث تحت عنوان صظحيا

القادة في الج ار م الن باطية المواد

 )190-189ونص في المادة /202أ) " يعاقن باألشواج الإاقة الملبدة أو الملقتة أي فرد ارتمن
أثناء العمليا

أي جرم من الج ار م التالية:

 -1ترك بابطه األعل سعياف وراء النهن أو سلن الونا م " .في حين نجد في المواد /203أ)
وما بعدها في اطار تجريمه فعل عدم إطاعة األوامر العسكرية ،لم يستخدم عبارة بابطه
األعل أو الر ية إا جاء النص وما يلي " :يعاقن بالحبة ثظثة أشهر عل األقل ول من لم
أمر يتعلق واجبه سواء صدر األمر شجاهياف أو وتابة أو باإلشارة أو بوير الك " ولم يإر
يطع اف
النص صراحة إل

بابطه األعل  ،وما فعل المإرع المصري في المادة  )15من قانون

أمر قانونياف صادر له من شخص بابطه األعل
األحكام العسكرية " ...عدم اطاعته اف

في

وقت تأديته خدمته ،"...ومع الك فإن هذا المعن مستجاد بالمجاا ،ل سيما أن المإرع في
) (1وقد جاء في المادة ( )39من القانون االساسي ما يلي ( رئيس السلطة الوطنية هو القائد االعل للقوات الفلسطينية ) .
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قانون الخدمة لقود األمن الجلسطينية قد حدد أسبقية القيادة في المواد ،145 ،53 ،52
 )146ومن ثم تحديد من له الحق في إصدار األوامر العسكرية والتي تمون من ال ابط
األعل

رتبة إل

العسكرية

ال ابط األدن

رتبة ،ثم حدد األسبقية في القيادة في حاج تساوي الرتن

.

ويرجع األمر في تحديد األسبقية في القيادة ومن ثم تحديد القا د األعل المختص بإصدار األوامر
ال قانون الخدمة في قود األمن الجلسطيني والذي نص في المادة  )52منه بإأن ال باط " تمون
اسبقية القيادة ين ال باط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قود األمن بالترتين التالي:
 -1ال ابط العامل أو المستدع بعد انتهاء خدمته للخدمة العاملة.
 -2ال ابط الحتياط.
 -3ال ابط الجني.
 -4ال ابط المكلف.
 -5ال ابط الإرا.
كما تمون األسبقية لل باط الحا زين عل الرتن األصلية عل ال ابط الحا زين لرتن محلية أو
وقتية مماثلة ،ووذلك تمون األسبقية ين الرتن المحلية أو الوقتية بالنتر إل
األصلية " ،المواد  )53 ،52من قانون الخدمة في قود األمن الجلسطيني.
أما األسبقية في شان بباط الصف:
 -1المتطوعون.
 -2المجندون.
 -3الحتياطيون.
 -4الجنيون.
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األقدمية في رتبهم

فتمون السبقية في القيادة ين بباط الصف من حملة الرتبة الواحدة حسن األقدمية في الرتبة،
فإاا تساووا في األقدمية ،فبالنتر إل تاريخ التطوع ،فإاا تساووا في تاريخ التطوع ،فبحسن الترتين في
كإف الترقية ،وتمون األسبقية في القيادة ين بباط الصف من خريجي المنإاة التعليمية حسن
الترتين الوارد في وإف التخرع ين أفراد الدورة الواحدة ،في الرتبة التي تخرجوا ها .)1
وبذلك نجد أن القا د الواجبة الطاعة له ،هو ال ابط األعل في الوحدة أو القوة محل العمل فهو
دور قانونياف بإعطاء األوامر
يإمل عموم ال باط وبباط الصف والجنود ،بحيث يكون للجندي اف
العسكرية ،وله سلطة الطاعة في تنجيذ هذه األوامر ،والك عندما يكون هذا الجندي هو القدم ين
امظ ه فيكون ر يساف لباقي الجنود ،وفقاف لما تقدم اوره من اسبقية القيادة في قانون الخدمة لقود األمن،
لذا ل يإترط أن يكون الر ية الواجن طاعته من ال باط أو قا د الوحدة أو قا د القوا
أو القا د األعل  .فالمهم أن يكون الر ية أعل

أو القا د العام

في الرتبة أو له أسبقية القيادة إاا تساو

الرتن

العسكرية  ،)2وعليه ل يجوا ان يكون الر ية مصدر األمر شخص مدني يعمل داخل قوا

األمن

مهما طالت مدة خدمته

.)3

وتثور هنا مسألة :إاا ما صدر أمر عسكري للمرلوس من عير قا ده المباشر ،إا يترتن عل الك
احتمالين:
الول :أن يصدر األمر من بابط من عير وحدة العسكري أو عير مسلوج عنه.
الثاني :أن يصدر األمر من بابط أعل رتبة من ال ابط المسئوج المباشر للعسكري.
بالنسبة للحالة األول  :فإن الر ية مصدر األمر العسكري يكون قد تجاوا حدود وليجته ،وبذلك
انتج شرط الختصاق في األمر العسكري واجن التطبيق ،مما يعطي المرلوس الحق بعدم طاعته

) (1انظر أحكام المواد ( )145،146من قانون الخدمة في قوة األمن الفلسطيني  .وللمزيد انظر محمد محمود سوعيد ،مرجوع سوابق ص ،249و
صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.110
) (2عاطم صحصاح  ،المرجع السابق ،ص.724
) (3محمد محمد سعيد ،مرجع سابق.249 ،
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لألمر العسكري ،طالما لم تتوافر حالة برورة عسكرية ،والتي في حاج توافرها يجن عل العسكري
المرلوس تنجيذ األمر العسكري

)1

فصدور األمر العسكري من بابط عير مختص يعين األمر

العسكري بعين الختصاق ،ويستطيع القابي ان يثير هذا العين من تلقاء ااته والحكم بطظن
األمر لعدم الختصاق ،إا أن قواعد الختصاق من النتام العام

.)2

وفي الحالة الثانية :نجد أن مصدر األمر مختص بإصدار األمر ،وهو من اا

الوحدة ،ولمنه لية

الر ية المباشر للعسكري المرلوس ،حيث اتجه الجقه اإلداري في هذه الحالة ال

برورة أن يتلق

العسكري المرلوس أوامره من ر ية واحد ،وهو ال ابط المباشر له ،يد أن القاعدة المعموج ها هي
قاعدة تدرع السلطة ،بحيث يحتل األمر الصادر من الرتبة األعل

درجة ومكانة تسمو عل

األمر

الصادر من الرتبة الدن ؛ فالقرار الصادر عن مدير مروز الإرطة مثظف يجن ان يخ ع ويتوافق مع
األوامر العسكرية الصادرة من السلطا

األعل  ،مثل األمر الصادر عن مدير عام شرطة المحافتة،

ومدير عام الإرطة وواير الداخلية ،ف ظف عن توافق األمر مع النصوق القانونية والظ حية النافذة
والقوج بخظا الك فان تلقي المرلوس األوامر من اكثر من ر ية يلدي ال ابط ار
ار
في الوحدة العسكرية ،إا يصعن عل المرلوس التوفيق ين القر ا
سليمان الطماوي إل

.)3

العمل

الصادرة إليه؛ لذا يدعو العظمة

قيام الر ية مصدر األمر بإ ظغ الر ية المباشر باألمر الصادر عنه إل

المرلوسين المباشرين لهذا الر ية؛ حت

يستطيع العمل عل

رفع الحرع والتعارى ،ويمكن الر ية

ار اإلدارية الصادرة قديماف وحديثاف ،والك ل مان حسن سير العمل داخل
المباشر من التوفيق ين القر ا
الوحدة العسكرية  ،)4وعليه يجن عل المرلوس تنجيذ األمر الصادر من ال ابط األعل رتبة من
رتبة مسئوله المباشر.

) (1محمد محمد سعيد ،مرجع سابق ،ص.205
) (2ثروت بدوي  ،تدرج القرارات االدارية ومبدأ المشروعية  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ، 2007 ،ص.76
) (3ثروت بدوي ،المرجع السابق ،ص.78
) (4مازن ليلو راضي  ،مرجع سابق ص.58
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ثانياً :المرؤوس (المأمور)
المرلوس صجة تطلق عل المولف العام الذي يخ ع ادارياف لمولف عام أعل درجة منه ،لذا
نجد خلو التإريعا

وق ار ار

المحاكم من استخدام ولمة مرلوس سواء في نصوق القانون أو ق ار ار

المحاكم ،والستعابة عنها بعبارة المولف ،ولما وان من أهم واجبا
الرلساء ،وما استقر عليه الرأي في ق ار ار

المولف العام الخ وع ألوامر

المحاكم ،ونصوق القوانين المنتمة للخدمة المدنية

والعسكرية ،ويعرا جانن من الجقهاء المرلوسين " المرلوس هو ول مولف عام يخ ع لسلطة
ر اسية أعل

إدارياف أو فنياف") ،(1وهو ما يجيد أن األفراد عير المولجين ل ينطبق عليهم وصف

مرلوسين ،وبالتالي ل يخ عون للرلساء بموجن واجن الطاعة ،لنتجاء فمرة الخ وع ين األفراد
والرلساء ،مهما وان للرلساء من سلطة اتجاه األفراد

.)2

وقد عرا المإرع الجلسطيني المولف العام في قانون الخدمة المدنية رقم  )4لسنة 1998م في
المادة األول

بقوله "المولف يقصد به المولف أو المولجة وهو الإخص المعين بقرار من جهة

مختصة ،لإول وليجة مدرجة في نتام تإكيظ

الولا ف المدنية عل مواانة إحدد الدوا ر الحكومية

أيا وانت طبيعة تلك الوليجة أو مسماها" ،وحيث ان موبوع هذه الدارسة هو األوامر العسكرية
والمسلولية الجنا ية ،فإن مجهوم المولف في القانون الجنا ي هو مجهوم أوسع منه في القانون اإلداري،
والك لحماية المصالو العامة للدولة من خظج تدخل قانون العقوبا
المجتمع ،وبهذا يطاج قانون العقوبا

بإكل موسع تحقيقاف لحماية

فئة أكبر من المولجين ،الذين يقع عل عاتقهم القيام بالواجن

بصدق وأمانة وإخظق للمجتمع ،مما يحقق الثقة المتبادلة ين األفراد والدولة
وبالتدقيق في نصوق قانون العقوبا

.)3

األردني رقم  )16لسنة 1960م الجاري العمل به في دولة

فلسطين حت اليوم ،لم يتطرق ال تعريف المولف العام ،ينما نجد قانون مكافحة الجساد رقم )1
) (1عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ،ص.112
) (2عاصم عجيلة ،مرجع سابق ،ص.112
) (3حمدي رجب عطية  ،الحماية الجنائية للموظم العام  ،دار النهضة العربية  ،2010،ص.4
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لسنة 2005م المعدج بقرار بقانون رقم  )7لسنة 2010م ،قد عرا المولف في المادة األول بقوله:
"كل من يعين بقرار من جهة مختصة لإول وليجة مدرجة في نتام تإكيظ

الولا ف المدنية

والعسكرية عل مواانة إحدد الدوا ر الحكومية أيا وانت طبيعة تلك الوليجة أو مسماها" ،وقد توسعت
المادة الثانية من اا

القانون بإمل عدد وبير من المولجين بالخ وع ألحكام اا

القانون ،ا تداء من

ر ية دولة فلسطين ونوابه ومستإاريه...الخ وبذلك يحقق قانون الجساد الواية الجنا ية ،والتي تهدا
إل تحقيق الصالو العام من خظج بسط الرقابة والمسا لة الج از ية عل عدد أكبر من وبار المولجين
في الدولة ،باإلبافة إل إخ اعه ألحكامه المولجين العسكريين.
وقد تقدم القوج إن مجاج تطبيق األوامر العسكرية من حيث الرلساء والمرلوسين ،ل يكون إل من
قبل مولجين ،والمولجين هم مولجين عسكريين :أي من أفراد قود األمن المحددة في قانون قود األمن
الجلسطيني رقم  )8لسنة 2005م في المادة  )3والتي نصت عل ما يلي" :تتألف قود األمن من:
 -1قوا

األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الجلسطيني.

 -2قوا

األمن الداخلي.

 -3المخا ار العامة.
وأية قوة أو قوا

أخرد موجودة أو تستحدث بمن إحدد القود أعظه.

وقد عرا القانون قوا

األمن الوطني بأنها هيئة عسكرية نتامية  ،)1و األمن الداخلي  )2هيئة

أمنية نتامية ،تتمون من جهاا الإرطة ،واألمن الوقا ي ،والدفاع المدني وتتبع و اارة الداخلية ،و عرا
المخا ار

العامة بأنها هيئة أمنية نتامية مستقلة تتبع للر ية  ،)3ونجد أن قانون الخدمة لقود األمن

) (1المووادة ( )7موون قووانون الخدمووة فووي قوووى األموون الفلسووطيني رقووم ( )8لسوونة  2005م (األموون الوووطني هيئووة عسووكرية نظاميووة ،تووؤدي وظائفهووا
وتباشوور اختصاصوواتها برئاسووة وزيوور األموون الوووطني وتحووت قيووادة القائوود العووام  ،وهووو الوواي يصوودر القوورارات الالزمووة الدارة عملهووا وتنظوويم
شؤونها كافة ) .
) (2المادة ( )10من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني ( األمن الداخلي هيئوة امنيوة نظاميوة ،توؤدي وظائفهوا وتباشور اختصاصواتها برئاسوة
وزير الداخلية وبقيادة مدير عام األمن الداخلي ،وهو الاي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة ).
) (3المادة ( )13من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني (المخابرات العامة هيئة امنية نظامية مستقلة تتبوع الورئيس ،توؤدي وظائفهوا وتباشور
اختصاصها برئاسة رئيسها وتحت قيادته  ،وهو الاي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها كافة ).
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الجلسطيني لم يعرا األفراد الخابعين ألحكام القانون ،في حين اهن ال تحديد األفراد الخابعين
ألحكام القانون ،تعريجه للعسكري في المادة الثانية من قانون الخدمة في قود األمن بقوله" :تطبق
أحكام هذا القانون عل ال باط ،وبباط الصف واألفراد العاملين في قود األمن العاملة ".
يد أن قانون العقوبا

الثوري توسع في تحديد الشخاق الخابعين ألحكامه ،من حيث

الصظحية الإخصية وهم وفق أحكام المادة  )8والتي نصت عل
القانون ول من :أ -ال باط،
والمليا

ما يلي " :يخ ع ألحكام هذا

 -صف ال باط بباط الصف) ،ع – الجنود ،د -طلبة المدارس

الثورية ومدارس التدرين المهني ،ه -أسرد الحر  ،و -أية قوة ثورية تإكل بأمر من القا د

األعل لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو ملقتة ،ا -الملحقين بالثورة من المقاتلين والمدنيين من القوا
الحليجة أو فصا ل المقاومة أو المتطوعين ،ح -األع اء العاملين في الثورة والمستخدمين فيها أو في
ملسساتها أو مصانعها".
تنطبق صجة المرلوس عل أي عسكري من المذوورين في المادة  )8من قانون العقوبا

الثوري

لعام 1979م ،حيث تم تدريبهم عل إطاعة األوامر والتعليما  ،وتإبعهم روح الن باط العسكري
والطاعة للرلساء  ،)1إا ل يتجق والمنطق مسا لة شخص ما ،عن تقصيره في أداء واجبه " الطاعة " ما
لم يتم اعظمه أو تدريبه عليه.
ويستثن

من أحكام المادة المذوورة أسرد الحر

الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العقوبا

الثوري ،ولمن ل تنطبق عليهم أحكام الطاعة المنصوق عليها في القوانين ،ل سيما المنصوق عليها
في قانون العقوبا

الثوري في الجصل الخامة من البا

الثالث من المتا

الثاني من اا

القانون،

نت افر لعدم وجود عظقة التبعية الر اسية ين أسرد الحر والرلساء في الجيش الذي أسرهم وهي ما
سيتم الحديث عنه لحقاف.

) (1صالال البرغوثي  ،مرجع سابق ،ص.62
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ثالثاً :عالقة الخضوع اإلداري
تتمون عناصر األمر العسكري من:
 -1صدوره من شخص مختص بإصداره.
 -2أن يوجه ال مرلوس مختص بالتنجيذ.
 -3وجود عظقة تبعية ينهما.
وقد تحدثنا سابقاف عن العنصر األوج وهو الر ية الذي تجن طاعته والعنصر الثاني وهو
المرلوس الواجن عليه طاعة الر ية .أما العنصر الثالث وهو عظقة التبعية :فهي تلك العظقة
القانونية العامة التي تقوم ين مولجين اثنين ،بحيث تعطي أحداهما سلطة عل المولف اآلخر بالقيام
بعمل ما أو المتناع عنه .أو بعبارة أخرد هي عظقة مبنية عل قواعد القانون العام تخوج الر ية أن
يمارس حقاف وهو إصدار األوامر العسكرية ،وتجرى عل

المرلوس واجن طاعته أمر الر ية ،)1

وسلطة الر ية هي الوجه المقا ل للتبعية اإلدارية ،حيث يبن عل تحمل الر ية المسلولية عن أعماج
مرلوسيه ،ان أوجن القانون له حقوق وامتيا اا إااء مرلوسيه ،ويتمثل أهمها في واجن الطاعة.
وقاعدة التسلسل اإلداري تعني التدرع الوليجي ين فئا
للجئا

المولجين ،بحيث تخ ع الجئا

األدن

األعل مرتبة أو درجة ،وبهذا تبرا عظقة التبعية اإلدارية والسلطة الرسمية وهي ال مانة التي

نص عليها القانون للرلساء؛ ل مان وحدة المرفق العام وسير العمل به بانتتام واطراد

.)2

وحيث إن مصدر هذه العظقة هو القانون العام ،والذي ينتم العمل في الوليجة العامة ،فإنه من
عير المتصور تحقق صجة العظقة والتبعية في العظقا

الخاصة مثل عظقة العامل ر ية العمل

وبين المخدوم وخادمه  ،)3ووذلك تنقطع عظقة التبعية حت إاا وانت بمن اطار القانون العام ،إاا
انتج الخ وع للسلطة الر اسية وفقاف للتسلسل اإلداري ،ومثاج الك ما أفت به مجلة الدولة المصري
) (1اسحال ابراهيم  ،مرجع سابق ،ص.102
) (2خالد محمد خالد ،مرجع سابق ،ص.24
) (3اسحق ابراهيم ،مرجع سابق ،ص.102
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من عدم التزام مصلحة ال ار ن تقديم المعلوما

عن بعا الممولين إلدارة المخا ار

لنتجاء التبعية الر اسية والخ وع ين مولجين مصلحة ال ار ن وإدارة المخا ار

العامة .والك
العامة ،وتنتجي

عظقة التبعية الر اسية بالنسبة للمتطوعين لتأدية اعماج الوليجة العامة ،وما تنتجي العظقة الر اسية ين
مجلة اآلباء وبين مدير المدرسة مهما وانت أهمية هذا المجلة وأثره في توجيه العملية التعليمية
لنتجاء الرابطة الر اسية ،ووذلك فقد حكمت محكمة الجنايا

القاهرة  -بانتجاء العظقة ين بباط

الجيش أو جنوده وبين واير الداخلية ،في دعود موبوعها التعويا عن العمل الوير مإروع ،حيث
قرر

رفا الدعود بد واير الداخلية ،وون ال باط والجنود تابعين لو اارة الحربية ،ولية لو اارة

الداخلية؛ وبذلك انتجت عظقة التبعية ين الجنود من و اارة الحربية و واير الداخلية

.)1

الفرع الثاني :حدود الطاعة
تتباين حدود واجن الطاعة ين وليج فة وأخرد ،تبعاف لختظا العوامل التي تتعلق بطبيعة النتام
اإلداري القا م في الدولة ما ين نتام المروزية ونتام الظمروزية ،وعظقة السلطة الظمروزية بالسلطة
المروزية ،وهو ما يعرا نتام الوصايا اإلدارية ،وعوامل تتعلق بطبيعة اختصاق المرلوس وهي
تقسم ال ثظث صور وما يلي:
 -1اختصاق نها ي للمرلوس في تطبيق أحكام القانون ،دون الخ وع ألوامر الرلساء ،حيث
يرد الدوتور ماان ليلو رابي :برورة إعجاء المرلوس من طاعة ر يسه في تنجيذ األوامر
المتعلقة باختصاق المرلوس ،الممنوحة له بموجن أحكام القانون

.)2

 -2اختصاق المرلوس اختصاصاف تقديرياف ،والك بمنو القانون للمرلوس اختصاق تقديرياف نت افر
للطبيعة الجنية الخاصة بأعماج بعا المولجين مثل المهندسين والق اة واساتذة الجامعا ،

) (1عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ،ص  116وما بعدها .
) (2مازن ليلو راضي  ،مرجع سابق ص  73وما بعدها .
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حيث يذهن الجقه ال عدم طاعة المرلوسين ألوامر رلسا هم فيما يخص العمل الجني الخاق
ولا جهم ،أما األعماج اإلدارية المتعلقة بإدارة المرفق العام فيخ ع المرلوسين لطاعة
رلسا هم

.)1

 -3ممارسة المرلوس اختصاصه مجوباف ،حيث تستلزم لروا العمل في بعا األحيان أن
يجوى الر ية أحد مرلوسيه القيام بعا األعماج ،سواء من حيث التوقيع أو تجوي ه
الختصاق ،ويذهن عالبية الجقه ال
المجوى

وجود واجن الطاعة ين الر ية المجوى والمرلوس

.)2

وعوامل تتعلق بطبيعة الوليجة العامة :ومثالها وليجة األستاا الجامعي أو القابي أو مجاج
الوليجة العسكرية ،ل سيما أن اإللزام الإديد الواجن عل

أفراد الملسسة العسكرية بإطاعة األوامر

العسكرية ،حيث مااالت القوانين العسكرية تنمر حق المرلوس العسكري في مراقبة قانونية األمر
العسكري ،ل سيما من الناحية الموبوعية ،مع اإلقرار له بحق مراقبة األمر العسكري من الناحية
الإكلية

)3

.

وقد وانت الطاعة في الجيوش قديماف طاعة عمياء ،لما للطاعة من دور هام في نجاح أو فإل
الجيش في تنجيذه للمهام الموولة إليه ،والك بالنتر ال مدد تعامل أفراد الجيش مع األوامر الموولة
إليهم ،حت قيل عن الطاعة انها قانون الجندي ،وأنها من أهم األسة التي يقوم عليها نتام الوليجة
العسكرية ،لذا شدد

األنتمة العسكرية عل برورة احترام واجن الطاعة ،وقد جاء في قرار لمحكمة

الق اء اإلداري المصري " لية من الجا ز في النتم العسكرية المتناع عن األوامر مت

وانت

أمر
صادرة ممن يملمها ،وإنما يتتلم منها بالطريق الذي رسمه القانون ،إا لو أُ يو لمل من يصدر إليه اف
) (1عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص  295وما بعدها .
) (2رأي سليمان الطماوي  ،و حسن محمد عارضة  ،والمشار اليها لدى مازن ليلو راضي في مرجع سابق ص .82
) (3ابراهيم احمد عبد الحكيم الشرقاوي  ،النظرية العامة للجريمة العسكرية  ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية  ، 2007،ص .503
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ان يناقش مإروعيته وسببه ،وان يمتنع عن تنجيذه مت تراءد له الك لختل النتام وشاعت الجوب ،
وقد جعل قانون األحكام العسكرية جريمة عدم إطاعة األوامر العسكرية من الجنايا
العقوبة عليها "

التي شدد

.)1

وبذلك نجد أن محكمة الق اء اإلداري المصري قد أخذ

بالنترية الإكلية ،والتي تقوم عل فمرة

حق المرلوس العسكري في مراقبة مإروعية األمر العسكري من الناحية الإكلية الختصاق وشكل
القرار) ،اما من الناحية الموبوعية فيمتنع عل المرلوس مراقبة مإروعية األمر العسكري ،من حيث
السبن والمحل والواية؛ يد أن عالبية الجقه حديثاف تأخذ نترية الح ار الواعية ،والتي تقوم عل فمرة ان
العسكريين هم في الدرجة األول
عل

مواطنون أحرار يمثلون الح ار

الواعية في المجتمع ،وهم قادرون

تحقيق سيادة القانون في المجتمع  .)2وسنتناوج هذه النتريا

الجقهية حوج طاعة األوامر

العسكرية في المبحث الثاني من هذا الجصل.
يعد التطور الجقهي والقانوني للطاعة في مجاج الوليجة العسكرية ،األخذ تقليص مبدأ الطاعة
العمياء ،نجد أ ن حدود الطاعة في المسلولية التأديبية تختلف عنها في المسلولية الجنا ية ،وبالنتر
إل قرار محكمة الق اء اإلداري المصري السا ق اوره ،نجد أن المرلوس العسكري ل يحق له أن
يناقش أو يراقن مإروعية السبن أو المحل أو الواية ،والك إاا لم يكن الجعل يإكل جريمة ما ،فإاا
كان تنجيذ األمر يلدي ال

ارتما

جريمة ،فظ يجوا طاعته وتنجيذه ،وهو ما استقر عليه ق اء

محكمة النقا المصري ،حيث جاء في إحدد ق ارراتها ما يلي " فطاعة المرلوس للر ية مناطها
التبعية الر اسية أو ما يطلق عليه بالسلم اإلداري ،فمل درجة من درجا

هذا السلم تخ ع لرقابة

) (1حكم محكمة القضاء االداري المصري في  10يناير  . 1955مشار اليه لدى مازن ليلوو راضوي  ،مرجوع سوابق ص ، 87نقوالم عون شوفيق
الحديثي  ،النظام االنضباطي لموظفين الدولة في العرال  ،رسالة ماجستير مقدمة ال كلية القانون ،جامعة بغداد  ،الطبعة االول .1975،
) (2عاصم عجيلة ،مرجع سابق ،ص.236
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وإشراا ما يعلوها من درجا

ونوع من الختصاق تنتمه القوانين واللوا و والتعليما

المطبقة،

والسلاج الذي يثور ما مدد هذه الطاعة ؟
ل جداج في انه لية عل المرلوس ،أن يطيع األمر الصادر إليه من ر يسه بارتما
الج ار م الملثمة وفقاف لقانون العقوبا

جريمة من

أو أي من القوانين الجنا ية الخاصة ،فمما تقوج محكمة النقا:

"فطاعة الر ية ل ينبوي بأي حاج أن تمتد إل ارتما

جريمة "  .)1فالمرلوس العسكري يراقن مدد

المإروعية من الناحية الموبوعية ،ويمتنع عن الطاعة إاا وان األمر يت من في لاهره ارتما
جريمة ،حيث نصت المادة  )57من قانون العقوبا

الثوري "الجعل المرتمن إنجاا لنص قانوني أو

إطاعة ألمر من مرجع اي اختصاق يوجن القانون طاعته ل يعد جريمة ،إل إاا وان األمر عير
مإروع بصورة لاهرة " ،فإاا لم يكن لاه افر أن األمر يإكل جريمة ما ،فإنه ل يجوا للمرلوس مراقبة
مإروعية األمر ،إل من الناحية الإكلية " الختصاق وشكل القرار " ،فيحق له رفا طاعة األمر،
إاا وان به عين في الإكل ،ينما يسأج تأديبياف أو ج از ياف  )2عن جريمة عدم إطاعة األوامر العسكرية
إاا لم يطع األمر العسكري دعود عدم مإروعية السبن أو المحل أو الواية من األمر العسكري.
ويجرق جانن من الجقه ين حدود الطاعة لألوامر العسكرية في وقت السلم عنها في وقت الحر ،
إا يرد أنه في أوقا

الحرو والاما  ،فإن الحاجة تق ي إلزام المرلوسين بالطاعة بصورة مإددة،

بحيث تصل إل درجة إنمار الذا
خدمة الوطن ،ينما في أوقا

من جانن المرلوسين ،وبرورة ذلهم أقص درجا

التجاني في

السلم تتظش الحاجة ال تإديد واجن الطاعة ،نت افر لتحوج الجند من

)(1نقووض  ، 1946/5/13مجموعووة القواعوود القانونيووة –ج  7ص  ، 142وبوواات المعن و الطعوون رقووم  1775لسوونة  29ل جلسووة ، 1960/4/11
والمشار اليها لودى المستشوار جوالل احمود االدغوم  ،التأديوب فوي ضووء محكمتوي الطعون والونقض االداريوة العليوا ،دار الكتوب القانونيوة 2009
،ص. 397
) (2يالحوظ ان عوودم طاعووة االوامور العسووكرية تختلووم المسووألة عنهوا بووين الضووباط  ،وضووباط الصوم  ،وفقوا م لمووا لقوووانين الخدموة فووي قوووى األموون
الفلسطينية  ،فقد تستوجب المساءلة التأديبية بالنسبة للضابط وفقا م ألحكام المواد ( )94،95من قانون الخدموة لقووى األمون الفلسوطينية رقوم ()8
لسنة  ، 2005او المساءلة االنضباطية بالنسبة للضباط وضباط الصم وفقا م ألحكام الموادة (/187أ) مون قوانون العقوبوات الثووري لعوام 1979
 ،و المواد (  )95،174من قانون الخدمة لقوى األمن الفلسطينية  ،وقد تستوجب المسألة الجزائية امام المحاكم العسوكرية وفقوا م ألحكوام الموواد
( )203،204،205من قانون العقوبات الثوري بالنسبة للضباط وضباط الصم  ،حيث نجود ان الموادة ( )95قود نصوت علو ثوالث انووام مون
العقوبات توقع عل الضباط وهي -:عقوبات تأديبية و عقوبات انضباطية  ،وعقوبات جزائية توقعا المحواكم العسوكرية  ،بينموا ضوباط الصوم
توقع عليهم نوعين من العقوبات بموجب أحكام المادة ( )174من قانون الخدمة وهي عقوبات انضباطية وعقوبات توقعهوا المحواكم العسوكرية
.
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الثمنا

العسكرية إل

معاهد التدرين عل

األعماج العسكرية ،وبذلك ل تتهر الحاجة إل

تإديد

الطاعة إل في حدود الواية من أعماج الجيش في فترة السلم .وبذلك يتسع حدود مبدأ المإروعية عل
خظا الطاعة في أوقا

الحر  ،وي يف الدوتور عاصم عجيلة أن ما ينطبق عل رجاج الجيش في

السلم والحر ينطبق عل أفراد الإرطة وقود األمن الداخلي

)1

 ،وهو ما يتناسن مع الواقع العملي

لقود األمن الجلسطيني.
المبحث الثاني :مبدأ المشروعية
يعد خ وع الدولة للقانون من أهم أسة المدنيا

الحديثة ،فمبدأ خ وع الدولة للقانون من

المبادل األساسية للدولة المعاصرة ،إا يعني خ وع الدولة للقانون بمقت اه ،خ وع جميع متاهر
نإاط الدولة للقانون ،سواء وان مصدر النإاط اإلدارة العامة " السلطة التنجيذية " أو السلطة التإريعية
أو السلطة الق ا ية .بحيث يخ ع جميع الحكام والمحكومين في الدولة للقانون ،وأن الدولة التي ل
يحكمها القانون ،ول يلتزم بأحكامه ال المحكومين دون الحكام ،أو ل يكون لديها قانون ا تداء يطلق
عليها الدولة الستبدادية

.)2

يد أنه يحكم عل

التصرا أو النإاط الصادر عن اإلدارة العامة

بالمإروع في حاج خ وعه ألحكام القانون.
ويمكن القوج لتحقق مبدأ المإروعية يجن صدور التصرا " القرار" وفقاف لمجهوم مبدأ المإروعية
ونطاقه المطلن األوج) ،وهو أن يقت ي يان العيو

أو الصور التي تخرع األمر العسكري عن

مإروعيته ،ورأي الجقه في تنجيذ المرلوس لألمر الوير مإروع المطلن الثاني).

) (1عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص.317
) (2محمود عبد العزيز محمد  ،القرار االداري في هيئة الشرطة  ،دار الكتب القانونية  ،القاهرة ، 2007،ص.8
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المطلب الول :مفهوم مبدأ المشروعية ونطاقه
يعتري خ وع الرلساء لمبدأ المإروعية بعا الوموى في التطبيق العملي ،نت افر لمثرة القواعد
القانونية الواجن عل الرلساء اللتزام ها ،وتإابه المبادل القانونية مثل مبدأ المإروعية ومبدأ سيادة
القانون وعظقتهما بمبدأ الإرعية .لذلك سنتناوج في هذا المطلن يان معن المإروعية وارتباطه مع
المجاهيم المتإا هة مثل مبدأ سيادة القانون والإرعية ،والجرق ين المإروعية والإرعية ،لما له من أثر
في تحديد مدد سظمة األمر العسكري و وجو طاعته وتنجيذه الجرع األوج) ،ثم نوبو ويجية تطبيق
مبدأ المإروعية في التروا العادية والتروا الستثنا ية ،والجرق ين تطبيق مبدأ المإروعية في
التروا الستثنا ية عنها في التروا العادية الجرع الثاني).

الفرع الول  :مفهوم مبدأ المشروعية
المشروعية لغة :اسم مصدر صناعي من مإروع وهي صجة ما هو شرعي أو مإروع ،والمإروع
ما يسوعه الإرع

،)1

أمر إل إاا توافق وأحكامه ،فالمإروعية مإتقة من الإرع
فظ يجيز التإريع ا

بصيوة المجعولية " محاولة موافقة الإرع "

.)2

والمقصود بمبدأ المإروعية من وجهة نتر الباحث :مدد التزام اإلدارة العامة " السلطة التنجيذية
"أثناء ممارستها للنإاط اإلداري لمجموعة القواعد القانونية النافذة داخل الدولة ،سواء وانت قواعد
قانونية مكتوبة الدستور ،القانون العادي ،القوانين الملقتة ،اللوا و واألنتمة ،التعليما ) أو وانت
قواعد قانونية عير مكتوبة مثل العرا ،والمبادل القانونية العامة) .أي أنه بمانة لخ وع جميع
تصرفا

اإلدارة ألحكام القانون.

) (1المعجم الوسيط  ،مرجع سابق  ،ص.505
) (2صالال حسن سميع  ،ازمة الحرية السياسية في الوطن العربي ،دراسة علمية موثقة  ،الزهراء لالعالم العربي ،الطبعة  ، 1988ص.528
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وطاعة العسكري لألوامر العسكرية والخ وع لها يجن أن تمون في إطار مإروعية األمر
العسكري .إا أن مبدأ المإروعية هو رويزة من الروا ز األساسية التي تعتمد عليه الدولة القانونية .فما
هو مجهوم مبدأ المإروعية من الناحية الجقهية ،وما هي مكانته في الدولة القانونية؟
ل شك أن مبدأ خ وع الحكام والمحكومين ألحكام القانون ،ومبدأ عام متجق عليه ،وقد جاء نتيجة
لن اج الإعو

واألخذ بالديمقراطية " سيادة الإعن ووجالة الحقوق والحريا " يد أنه هناك اختظا

حوج فهم هذا المبدأ ،ومدد ارتباطه بمبدأ المإروعية؛ فذهن جانن من الجقه إل
الدولة للقانون أوسع من مبدأ المإروعية

،)1

أن مبدأ خ وع

ينما اهن جانن ثان من الجقه ال دمج المبدأين في

مجهوم واحد ،بحيث يعرا مبدأ المإروعية :خ وع جميع سلطا

الدولة للقانون ،وما يخ ع له أي اف

سا ر المحكومين  ،)2ويذهن رأي ثالث من الجقه إل القوج إن مبدأ المإروعية هو الوجه الخر لمبدأ
سيادة القانون  .)3ويرد أصحا
انهما يت منان قيد عل السلطا

هذا الرأي من الجقه عدم التمييز ين الإرعية والمإروعية ،طالما
العامة باللتزام بكافة القواعد القانونية المكتوبة والوير مكتوبة ،ل

سيما ان من ين هذه القواعد ،المبادل القانونية العامة التي يستقر عليها وجدان المجتمع .)4
ويذهن فريق من الجقهاء إل التمييز ما ين المإروعية والإرعية بمعن أن مجهوم الإرعية أوسع
منه من مجهوم المإروعية ،بحيث تإمل المإروعية القوانين الوبعية السارية المجعوج ،أما الإرعية
فتمثل فمرة مثالية تحمل في طياتها معن العدالة مستندة إل المثل العليا التي يتوخاها المإرع أثناء
تإريعه للقوانين في الدولة .)5

) (1ثروت بدوي ،النظم السياسية ،دار النهضة العربية  ،القواهرة  ،1972ص .171محسون خليول  ،مرجوع سوابق ص ، 9محموود عبود العزيوز
مرجع سابق ،ص.19
) (2عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص ،216و احمد رسالن  ،وسيط القضاء االداري  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 1999ص.23
) (3عدنان عمرو ،القضاء االداري في فلسوطين  ،كليوة الحقوول  ،جامعوة القودس ، 2008 ،ص .11يوسوم حسون محمود البشوير ،مبودأ المشوروعية
والمنازعة االدارية ،جامعة النيلوين ،السوودان ، https://www.bibliotdroit.com/2018/01/pdf_2.htmlص  .7و عموار بوضويام محاضورات
فووووووووووووي القووووووووووووانون االداري  ،محووووووووووووور مبوووووووووووودأ المشووووووووووووروعية ودور القضوووووووووووواء االداري فووووووووووووي حمايتووووووووووووه األكاديميووووووووووووة العربيووووووووووووة الوووووووووووودنمارك
، https://www.bibliotdroit.com/2018/01/pdf_2.html ،ص.2

) (4انور ابو ارسالن  ،مرجع سابق ،ص.21
) (5عدنان عمرو  ،القضاء االداري في فلسطين ،مرجع سابق ص  .16و انو ارسالن  ،مرجع سابق ص .20
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وعليه يمكن القوج :أن الجقه العربي قد اختلف في تحديد مجاهيم هذه المبادل مبدأ خ وع الدولة
للقانون ،ومبدأ سيادة القانون ،ومبدأ المإروعية ) وانقسم إل ثظث آراء فقهية وهي وما يلي:
الرأي الول :يرد أن المقصود بمبدأ المإروعية ،ومبدأ سيادة القانون :خ وع اإلدارة للقانون ،أما مبدأ
خ وع الدولة للقانون "نتام الدولة القانونية" :فهو خ وع جميع سلطا
سيادة القانون هو عنصر من عناصر الدولة

القانونية ،)1

الدولة للقانون ،وأن مبدأ

وان مبدأ المإروعية عنصر من عناصر

مبدأ سيادة القانون .)2
الرأي الثاني :يرد عدم التجرقة أو التمييز ما ين مبدأ سيادة القانون ومبدأ المإروعية ،وان المقصود
منهما خ وع جميع سلطا

الدولة للقانون

.)3

الرأي الثالث :وينجرد هذا الرأي الدوتور محمد عبد الحميد أ و ايد ،إا يرد التمييز ما ين مبدأ
المإروعية ومبدأ سيادة القانون؛ فيعرا مبدأ المإروعية :خ وع جميع سلطا

الدولة ألحكام القانون،

اما مبدأ سيادة القانون :فيعني خ وع السلطة التنجيذية للسلطة التإريعية ومنعها من التصرا إل وفقاف
ألحكام القانون

)4

ويظحظ أن مبدأ المإروعية وفقا لهذا الرأي أوسع من مبدأ سيادة القانون.

وبالنتر إل الرأي الثاني والثالث ،نجد انهما متقاربين ،من حيث اعتبار مبدأ المإروعية ،يعني
خ وع جميع سلطا

الدولة للقانون ،إل أن الختظا ينهما في العظقة ما ين مبدأ المإروعية وما

ين سيادة القانون ،ونجد أن الرأي الثالث والرأي األوج متوافقين في أن مبدأ سيادة القانون يعني
خ وع جميع تصرفا

السلطة التنجيذية للقانون الصادر عن السلطة التإريعية ،والختظا فيما ينهما

) (1ثروت بدوي ،مرجع سابق ص.171
) (2محسن خليل  ،مرجع سابق ص ، 9محمود عبد العزيز مرجع سابق ،ص.19
) (3عاصم عجيلة  ،مرجع سابق،ص .216انور الرسالن  ،مرجوع سوابق،ص .23عودنان عمورو ،مرجوع سوابق ،ص . 11عموار بوضويام ،
مرجع سابق ص 2وهو الراي الواي تبنواه المشورم الفلسوطيني فوي القوانون االساسوي لعوام  2003فوي الموادة ( )6والتوي جواء فيهوا (مبودأ سويادة
القانون اساس الحكم في فلسطين  ،وتخضع للقانون جميع السلطات واالجهزة والهيئات والمؤسسات واالشخاص ).
) (4محمد عبد الحميد زيد ،طاعة الرؤوساء ومبدأ الشرعية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،2005ص.186
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في أن أصحا

الرأي األوج يرون خ وع جميع سلطا

الدولة للقانون يعني مبدأ خ وع الدولة

للقانون ،ولية مبدأ المإروعية وما يرد صاحن الرأي الثالث.
في بوء هذا الختظا الجقهي حوج مجهوم مبدأ المإروعية ،نحاوج الطظع عل
المإروعية في نتام الدولة القانونية الجقرة األول ) ،والطظع عل

موبع مبدأ

العظقة ما ين مجهوم مبدأ

المإروعية والإرعية الجقرة الثانية).
الفقرة الولى :مبدأ المشروعية في نظام الدولة القانونية
ولتحديد مكانة مبدأ المإروعية في نتام الدولة القانونية ،نجد أن نتام الدولة القانونية يهدا إل
خ وع جميع سلطا
أو الق ا ية أو

الدولة للقانون ،وفي جميع متاهر نإاطها سواء الصادر عن السلطة التإريعية

التنجيذية )1؛

وحت يمكن القوج إن دولة ما هي دولة قانونية ،فإن نتامها يجن أن

يت من:
العنصر الول :وجود دستور ي ع شكل الدولة ونتامها ،و يحدد قواعد استخدام السلطة وشروطها،
وعظقة السلطا

فيما ينها ،وتخ ع له جميع سلطا

أي سلطة من سلطا

الدولة خارع عن قواعد الدستور ،بما يحمي الحقوق والحريا

العنصر الثاني :األخذ بمبدأ الجصل ين السلطا
الدولة عل هيئا

الدولة ،وأن يحوج دون أي تصرا صادر عن
العامة .)2

والذي يقت ي أن يتم توايع السلطا

األساسية في

أو أجهزة " سلطة " مختلجة ،فتمون سلطة تإريعية مختصة بسن القوانين ،والسلطة

التنجيذية تتول ادارة البظد وتنجيذ القوانين ،والسلطة الق ا ية تجصل في المنااعا

المعروبة عليها

فإاا ما بوت إحدد هذه السلطا  ،ردعتها السلطة األخرد ،وفي هذا يقوج الجقيه " مونتسكيو " السلطة
توفق السلطة  .)3يد أنه في داية لهور مبدأ الجصل ين السلطا  ،وان هذا الجصل جامداف في لل

) (1ثروت بدوي ،مرجع سابق ص 169وما بعدها .
) (2مصطف كمال وصفي ،مصنفة النظم االسالمية  ،مكتبة وهبه  ،القاهرة  ،1977الطبعة االول ،ص.137
) (3عمار بوضيام  ،مرجع سابق  ،ص.8
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المبدأ الحر ،وبعد التحوج الشتراكي الذي ط أر عل

الدولة الحديثة ،أصبو الجصل ين السلطا

مرناف .)1
العنصر الثالث :خ وع اإلدارة للقانون وهو ما يعبر عنه بمبدأ سيادة القانون ،والذي يعني أنه ل
يجوا لإلدارة العامة اتخاا أي إجراء مادي أو قرار إداري إل بمقت

القانون أو تنجيذاف ل حكام

القانون ،والك لمون القانون صادر عن الجهة الممثلة إلرادة الإعن وهي السلطة التإريعية

.)2

يد أن

القواعد القانونية في الدولة المعاصرة ،لم تعد تنحصر في مصدر واحد " السلطة التإريعية " ،إا أدد
التطور الديمقراطي في الدولة المعاصرة إل

تمثيل الإعن في جميع السلطا  ،ولما وانت السلطة

التنجيذية ممثلة للإعن ،فأصبو يتجق والمنطق الديمقراطي في اعطا ها بعا الصظحيا

التإريعية،

ل سيما أن المجالة التإريعية ،يصعن عليها مواكبة التطور العلمي في جميع مناحي الحياة
نصوق قانونية ،وبذلك ابح من واجبا

اإلدارة إصدار التإريعا  ،وبذا

الوقت عليها واجن

الخ وع للقوانين العادية واللوا و واألنتمة الصادرة عنها  ،)3وهو ما أدد إل لهور مبدأ تدرع القواعد
القانونية.
العنصر الرابع :مبدا تدرع القواعد القانونية والذي يهدا إل أن التإريعا

يخ ع بع ها لبعا وفقاف

لرتباط تسلسلي فيما ينها ،بحيث تخ ع القواعد القانونية األدن للقواعد القانونية األعل فيتصدر قمة
الهرم التسلسلي القانوني الدستور ،وفي فلسطين القانون األساسي الجلسطيني لعام  ،2003وهو أعل
مرتبة من القواعد التإريعية العادية ،والمهيمن عليها ،إا يجن عل

السلطة التإريعية البرلمان،

المجلة التإريعي ) اللتزام بأحكام الدستور عند ممارستها للعمل التإريعي ،وإل اعتبر عملها معين
بعين عدم الدستورية ،وبذا

الوقت فإن السلطة التنجيذية عندما تمارس صظحياتها بالتإريع عليها

) (1ثروت بدوي ،تدرج القرارات االدارية ،مبدأ المشروعية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2007ص . 16
) (2ثروت بدوي ،النظم السياسية ،مرجع سابق ص.175
) (3ثروت بدوي ،تدرج القرارات االدارية ومبدأ الشرعية مرجع سابق ،ص  15وما بعدها .
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اللتزام في إصدار اللوا و واألنتمة بحدود القانون ،وما يوجن مبدأ التدرع عل السلطة التنجيذية عند
إصدارها اللوا و  -وفي الحدود التي يسمو ها القانون -أن تمون هذه اللوا و األدن في حدود اللوا و
األعل منها

)1؛

فالتعليما

ار
يجن ان تمون في اطار اللوا و ،واألوامر العسكرية "القر ا

اإلدارية "

في حدود التعليما  ،وهذه األخيرة دورها يجن صدورها في حدود اللوا و ،والتي تخ ع في أحكامها
ال نصوق القانون والدستور.
العنصر الخامس :العتراا بالحقوق والحريا

الجردية " فبعد أن وان خ وع الدولة للقانون خ وعاف

سلبياف ،إا يمتنع عليها العتداء عل الحقوق الجردية اعمالف للمبدأ الجردي الحر ،أصبو الخ وع إيجا يا
في الدولة الحديثة اا

النزعا

الشتراكية ،نت افر لما يجربه عليها القانون من التزاما

إيجا ية بقصد

تحقيق مستود عادي معين لألفراد" .)2
العنصر السادس :ق اء مستقل حيث إن هذه الحقوق والحريا

الجردية المنصوق عل حمايتها في

الدستور أو القوانين أو اللوا و ،وما جاء به مبدأ خ وع الدولة للقانون وما تجرع عنه من مبدأ سيادة
القانون في الدولة ل قيمة له ،مالم يحظ بحماية ق ا ية مستقلة وفعالة ،تحمي هذه الحقوق أو تقرر
بطظن تصرا اإلدارة في حاج خروجها عل أحكام القانون ،فملما وان هناك ق اء حقيقي ومستقل
وجّدي يطبق أحكام الدستور والقوانين واللوا و ال امنة والمنتمة لحقوق اإلنسان وحرياته ولما وانت
هناك دولة قانونية.
وعل

بوء ما تم عربه من عناصر للدولة القانونية الحديثة ،يمكن القوج إن مبدأ سيادة

القانون ،هو عنصر من عناصر الدولة القانونية ،فإاا وان مبدأ خ وع الدولة للقانون الدولة القانونية)

) (1يوسوووووووووم حسوووووووووين محمووووووووود البشوووووووووير ،مبووووووووودأ المشوووووووووروعية والمنازعوووووووووات االداريوووووووووة –جامعوووووووووة النيلوووووووووين – السوووووووووودان
، https://www.bibliotdroit.com/2018/01/pdf_2.htmlص.8
) (2ثروت بدوي ،النظم السياسية ،مرجع سابق ص.178
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يعني خ وع جميع سلطا

الدولة للقانون ،ف ظف عن خ وع المحكومين للقانون  ،)1فإن مبدأ سيادة

القانون هو خ وع اإلدارة العامة بصجة خاصة ،السلطة التنجيذية بصجة عامة  )2للقانون بمعناه الواسع،
وان مبدأ المإروعية هو عنصر من عناصر مبدأ سيادة القانون ،فهو ال ابط عل التزام اإلدارة في
اء عل
تصرفاتها اإلدارية بأحكام القانونُ ،
ويرتن جز ف
النإاط القرار) ومن ثم بطظنه

،)3

مخالجة أحكام القانون؛ تقرير عدم مإروعية

وإبجاء صجة المإروعية عل النإاط المتجق وأحكام القانون.

فمما أن الحكم الق ا ي هو واشف للحق ول ينإله ،فان مبدأ المإروعية يكإف عن مدد التزام
اإلدارة في تصرفاتها اإلدارية في حدود القانون ،فهو ل ينإئ هذا اللتزام ،وإنما يكإف عن مدد
تحقق اللتزام ،ينما مبدأ سيادة القانون هو الذي ينإئ اللتزام ويقرره عل عاتق اإلدارة ،وونه رويزة
أساسية من روا ز الدولة القانونية ،إا يمكن القوج ان مبدأ المإروعية هو الحكم أو ال ابط عل التزام
اإلدارة بالقانون ،أو هو الصجة التي تطلق عل التزام نإاط اإلدارة في مواجهة حقوق وحريا
بأحكام القانون وبهذا المعن
وجهان لعملة واحدة

األفراد

يقوج الدوتور عدنان عمرو :إن مبدأ المإروعية ومبدأ سيادة القانون

.)4

الفقرة الثانية :المشروعية والشرعية
تحدثنا سابقاف أن المإروعية مإتقة من الإرع بصيوة المجعولية محاولة موافقة الإرع) ،ولما
كانت المإروعية والإرعية مإتقتان من اا

المصدر وهو الإرع أو الإرعية بمعن العادة أو السنة

) (1المرجع السابق ص.171
) (2احمد رسالن ،مرجع سابق ص ،24وكان المشرم الفلسطيني في القانوني االساسي الفلسطيني ،قد تبنو مبودأ سويادة القوانون كاسواس الحكوم
في فلسطين ،فان االول تعديل نص المادة ( )6من القانون االساسي لتصبال ( مبدأ خضوم الدولة للقانون اساس الحكم في فلسوطين ،وتخضوع
للقووانون جميووع السوولطات واالجهووزة والهيئووات والمؤسسووات واالشووخاص) ،عوضوا م عوون الوونص السووابق (مبوودأ سوويادة القووانون اسوواس الحكووم فووي
فلسطين ، )...اا ان مبدأ سيادة القانون ال يعني اال خضوم السلطة التنفياية لوحدها ألحكام القانون .
) (3عدنان عمرو ،القضاء الداري في فلسطين ص.11
) (4عدنان عمرو ،القضاء االداري في فلسطين  ،مرجع سابق ص 7وما بعدها .
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أو المنهاع ،إل أن المجهوم اللووي يختلف ين المإروعية والإرعية ،فإاا وانت المإروعية تجيد محاولة
موافقة الإرع ،فإن الإرعية مإتقة من الإرع بصيوة الجعلية " موافقة الإرع " .)1
وتعني الإرعية في الجقه الوبعي مجموعة القيم واألهداا العليا المستقرة في بمير المجتمع،
والسابقة في وجودها عل وجود الدولة ااتها ،بحيث تمون الإرعية سنداف لألفراد للطعن في التإريعا
التي ت عها الدولة ،ويتمئ الجقه الوبعي الوربي إل فمرة القانون الطبيعي وفمرة النصاا ومصدر
لهذه القيم واألهداا العليا ،حيث استند هذا الجقه ال فمرة القانون الطبيعي بإكل أساسي في تعليل
رأيه في الإرعية

.)2

وفي تحديد مجهوم القانون الطبيعي يرد الجيلسوا "كانت"

)(3

القانون الطبيعي أنه" :األخظق

الطبيعية العالمية ،وهو ما يمكن أن يلخص في أمر وأحد وهو األمر المطلق الذي بمقت اه يتصرا
كل شخص التصرا الذي يصلو أن يكون قانوناف عالمياف ،بمعن أن يتصرا الإخص بما يلدي ال
معاملة ول إنسان باعتبار أن اإلنسانية هدا في ااتها وليست وسيلة

).(4

ويعرا الدوتور ماجد الحلو القانون الطبيعي بقوله إنه" :فمرة مثالية تحمل في طياتها معن
العدالة ،وما يجن أن يكون عليه القانون مجهوماف أوسع من مجرد احترام قواعد القانون الوبعي
العادلة ،ويت من قواعد أخرد يستطيع عقل اإلنسان المستقيم أن يكتإجها ،ويجن أن تمون المثل
األعل الذي يتوخاه المإرع في الدولة ،ويعمل عل تحقيقه إاا أراد الرتجاع بمستود ما يصدره من
تإريعا "  ، )5يد أن الدوتور ماجد الحلو يرد أن قواعد الإريعة اإلسظمية هي القواعد الإرعية التي

)، (1صالال حسن سميع  ،مرجع سابق ص.523
) (2المرجع السابق ص.527
) (3الفقيه (كانت) هو احد فالسفة القانون الطبيعي بل هوو يعود بعود ارسوطو مرتبوة  .وهوو صواحب نظريوة سولطان االرادة للمزيود انظور  ،سومير
عبد السيد تناغو  ،النظرية العامة للقانون ،منشأة المعارم  ،االسكندرية ، 1999،ص.173
) (4المرجع السابق ،ص .177-175
) (5حسن صالال سميع ،مرجع سابق .239
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يجن أن يرعاها المإرع الوبعي في مإروعيته .ينما يرد الدوتور عدنان عمرو أن مصادر الإرعية
هي الإ ار ع السماوية والقانون الطبيعي وإعظنا

حقوق اإلنسان).(1

وهذا الرأي األخير الذي يليده الباحث مع تأكيده عل أن الإريعة اإلسظمية هي مصدر أساس
من مصادر الإرعية في الدولة التي تعتمد اإلسظم دين لها ،بما تمثله الإريعة اإلسظمية ومصدر
للقيم والمثل المستقرة في المجتمع المسلم وعيره من المجتمعا
الدولية والمحلية  ،وقواعد القانون الدولي اإلنساني للسلم والحر

األخرد ،ي اا إليها أي اف المواثيق

)(2؛

لما تحتويه أحكامها من تمثيل

للقيم واألهداا العليا للبإرية.
يمكن القوج إن مصادر القانون الطبيعي المذوورة ،ليست ال تدوين لبعا أحكامه وليست ول
أحكامه وقواعده ،فمثالها أعماج المحاكم اإلدارية في ا تداع قواعد القانون اإلداري ،فمما أن القانون
اإلداري ل ينحصر في حدود القواعد المدونة واألحكام الصادرة فعظف عن المحاكم اإلدارية – لما يصدر
مجدداف من قواعد قانونية حديثة وفقاف لتطور النزاعا

المطروحة عل

الق اء اإلداري -فإن القانون

الطبيعي ل ينحصر هذه المصادر نت افر إلتساع مجاج القانون الطبيعي .ولما وانت الإريعة اإلسظمية

) (1عدنان عمرو  ،القضاء الداري في فلسطين ،مرجع سابق ص.16
) (2ان أحكام القانون الدولي لحقول االنسان  ،والقانون الودولي االنسواني  ،هوي قواعود اتفوق عليهوا المجتموع االمموي ،كونهوا مسوتقرة فوي ضومير
البشرية فااا خلو شوخص موا منهوا خوال مون صوفته البشورية واالنسوانية (هواا رأي االنسوانية منوا قوديم الزموان)  ،فهوي تودوين ألحكوام القوانون
الطبيعي  .حيث جاء في اتفاقية الهاي الثانيوة المتعلقوة بقووانين الحورب البريوة واعرافهوا لعوام  " 1899وحتو تصودر مدونوة بقووانين الحورب
اكثوور اكتموواالم ،توورى االطوورام السووامية المتعاقوودة  ،موون المناسووب ان تعلوون انووه فووي الحالووة التووي تشووملها الالئحووة التووي اعتموودتها يظوول السووكان
والمقاتلون تحت حماية قاعدة مبادئ قانون االمم الناتجة عن العادات الراسوخة بوين الشوعوب المتحضورة وعون قووانين االنسوانية  ،وعموا يمليوه
الضمير العام "  .وان عبارة الضمير الضمير العام تمتد ال ما استقر في ضمير المجتموع االمموي ككول  ،ولويس ضومير مجتموع بااتوه  ،وان
هاا النص يربط العالقة بين القواعد القانونية الدولية المدونة  ،وقواعد القانون الطبيعي  ،بحيث تكون قواعد القانون الطبيعوي مصودرا م لقواعود
القانون الدولي  ،وهواه االخيورة مواهي اال تودوين وتأكيود لقواعود القوانون الطبيعوي  ،وعليوه فوان قواعود القوانون الودولي االنسواني ملزموة للودول
المشتركة فيها باالستناد لكونها طرم  ،اموا الودول غيور المشوتركة فوي هواه القواعود فهوي ملزموة لهوا ايضوا م كونهوا تعبيورا م عون قواعود القوانون
الطبيعي  .للمزيد محمد فهاد الشاللدة  ،القانون الدولي االنساني  ،مكتبة دار الفكر  ،القدس  ،عام  ، 2005ص  60وما بعدها .
وعليه فان الفرد العسكري و الرؤوساء ملزمون بأحكام القانون الدولي االنساني  ،ويتعرضون بخالم الك للمسألة الجزائيوة الدوليوة " اا يجوب
عليهم االلتزام بأحكام القانون الدولي االنساني  ،بغض النظر عن قواعد القانون الوطني او اوامر الرؤوساء الصادرة ال المرؤوسوين ( حكوم
محكمتوي نووورنبيرج و طوكيووو  " )1946علموا م ان المسووؤولية الجزائيووة الدوليوة ال توودخل فووي نطوال دراسووتنا  ،للمزيوود انظور احموود ابووو الوفووا ،
المالمووال االساسووية للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة اصوودار للجنووة الدوليووة للصووليب االحموور  ،اعووداد المستشووار  /شووريم عووتلم  ،المحكمووة الجنائيووة
الدولية ،الطبعة الخامسة  ، 2008ص.15
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الو ارء تتصف بالإمولية ،يمكن عدها من أكثر المصادر الماشجة عن أحكام وقواعد القانون الطبيعي.
دون اإلنمار ألهمية دور المصادر األخرد في المإف عن قواعد القانون الطبيعي ).(1
يد أن فقهاء القانون في العالم العربي ،لم يتجقوا عل مذهن واحد في تحديد معن الصطظحيين
"الإرعية والمإروعية" فمنهم من اهن إل القوج بعدم وجود اختظا ين المصطلحين ،ورأي آخر ان
مصطلو المإروعية أوسع من مصطلو الإرعية ،ورأي أخير أقر

ال

اللوة والمنطق :يرد أن

الإرعية أوسع من مصطلو المإروعية ،وعليه نتناوج هذه اآلراء الجقهية بإيجاا وما يلي:
الرأي الول :يرد أنه ل فرق ين مصطلو الإرعية والمإروعية  ،)2وأنهما مصطلحان مترادفان ،حيث
إنهما يت منان قيداف عل تصرفا

سلطا

الدولة باللتزام بالقواعد القانونية المكتوبة والوير المكتوبة،

طالما أ نه من ين هذه القواعد القيم والفمار والهداا العليا والمبادل العامة المستقرة في بمير

المجتمع .)3
ويوبو الدوتور رمزي الإاعر رأيه في اعتبار الإرعية والمإروعية مصطلحان مترادفان بقوله " مبدأ
المإروعية في الدولة المعاصرة – باعتباره حداف عل سلطان وتصرفا

الهيئا

العامة والمحكومين-

يتطلن اللتزام بالقانون الطبيعي ،وما يختزنه من مبادل قانونية عامة يحتويها بمير الجماعة ويستقر
عليها ،باعتبارها روا ز أساسية لمعن

العدج والصالو العام وما يتطلن أي اف اإللتزام بالمإروعية

الوبعية التي تستقر عل مبدأ سيادة الدستور والتإريع ،وما يجربه الك من برورة اللتزام بقاعدة
القانون األعل أياف وان مصدرها" .)4

) (1فليعلم االنسان ان كان تصرفه مشروم وانه عل حق اتجاه غيره ،فعليه ان يضع نفسه في مكان خصومه فوان كوان يقبول تصورفه علو ااتوه،
كان تصرفه متفقا م مع القانون الطبيعي والقانون الوضعي  ،فان كان ال يقبل هاا التصرم ،فال يقودم علو التصورم ،وان كوان يقبول التصورم
فليفعل.
) (2صالال حسن سميع ،مرجع سابق،ص.517
) (3انور رسالن ،مرجع سابق ،ص .21ويالحظ ان الفقيه ثروت بدوي قد استخدم اصطالح الشرعية والمشروعية كمترادفين في كتابوه تودرج
القرارات االدارية و مبدا م الشرعية ،مرجع سابق ص  11وما بعدها .
) (4صالال حسن سميع ،مرجع سابق ،ص.518
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ويظحظ أن هذا الرأي من الجقه ل يجرق ين الإرعية والمإروعية ،يرد ذا

الوقت أن هناك اختظا

ين قواعد القانون الطبيعي وقواعد القانون الوبعي ،يد أنه يوجن تطبيق قواعد وظ القانونين عل حد
سواء.
الرأي الثاني :والذي مجاده أن المإروعية أوسع من مصطلو الإرعية وهي مصدر لها ،وقد تبن هذا
الرأي الدوتور مصطج

أمر من األمور
وماج وصجي بقوله " المإروعية هي األساس الذي يجعل فا

مإروعاف أو يبين حكمه من حيث الجربية ،أو الند

أو اإلباحة وشرعية الإيء هو أن يكون مإروعاف

عل أساس من المإروعية بمعناها السا ق ،بان يوجد دليل عل مإروعيته وحكمه ،وأن يوجد تنتيم

مسبق ينتمه" .)1
ويظحظ أن هذا الرأي قد استبدج ولمة الإرعية بالمإروعية ،إا أن المإروعية وفقاف لهذا الرأي هي
اعل

من الدستور والقوانين واللوا و ،وقد اطلق عليها ،اصطظح المإروعية العليا في النتم

المذهبية ،)2

يد أنه عاد وأطلق اصطظح المإروعية ومرادا لمبدأ سيادة القانون والمتمثلة في تدرع

القواعد القانونية يحث تخ ع القواعد األدن للقواعد األعل  ،انتهاء بالقواعد الدستورية.
الرأي الثالث :يرد ان الإرعية أوسع من المإروعية.
تعرا الموسوعة الدولية الجتماعية مجهوم الإرعية بأنه" :األسة التي تعتمد عليها الهيئة الحاكمة في
ممارستها للسلطة ،وتقوم عل

حق الحكومة في ممارسة السلطة وتقبل المحكومين لهذا

الحق" .)3

ويعرا الدوتور عدنان عمرو المإروعية بقوله" :تعني المإروعية احترام القواعد القانونية السارية
المجعوج بوا النتر عن عدالتها ،ينما يرد أن الإرعية أنها فمرة مثالية تحمل في طياتها معن

) (1مصطف كمال وصفي ،مرجع سابق ،ص.151
) (2المرجع السابق ،ص 152وما بعدها .
) (3عدنان عمرو  ،القضاء االداري في فلسطين ،مرجع سابق ص.16

64

العدالة وما يجن أن يكون عليه القانون  ،")1ويمكن تعريف المإروعية وفقاف لهذا الرأي أنها ما ي عه
المإرع من قواعد وتقنينا

لتنتيم عمل الدولة .وحت تحت هذه القواعد بالإرعية ،فظ د أن تستهدي

بمصادر الإرعية وتعبر عنها
وتصف الإرعية عل

.)2

أنها فمرة مثاليه تحمل في طياتها معن

العدالة ،وهي مرتبطة بالعقيدة

والجلسجة التي يتبناها المجتمع والمستمدة من الإ ار ع السماوية والقانون الطبيعي وإعظنا
اإلنسان ،بحيث يجن عل

حقوق

الدولة عند إصدارها للتإريع أن تراعي مصادر الإرعية حت

تإريعاتها الحترام والقبوج من األفراد

تلق

.)3

من خظج اآلراء الجقهية السابقة يرد الباحث مع تأثره بالرأي الثالث أن الإرعية مصدرها القانون
الطبيعي وما يمثله من قيم إنسانية وأخظقية مستقرة في بمير المجتمع ،بحيث تخ ع له جميع
سلطا

الدولة بما فيها السلطة التنجيذية والتي يقع عليها اللتزام بمبد ي الإرعية والمإروعية معاف .وأن

المإروعية مصدرها القانون الوبعي الدستور ،القانون ،اللوا و ،التعليما ) ،فإاا صدر األمر
العسكري وفقاف للقانون الوبعي فما هو حكم األمر العسكري ووذلك إاا صدر األمر العسكري مخالجاف
لمصدر من مصادر الإرعية؟
أما السلاج األوج :وهو مخالجة األمر العسكري لقواعد القانون الوبعي ،فان الحكم عليه وصجه عير
مإروع أمر متجق عليه ين أصحا

الرأيين األوج والثالث ،وإل حد ما مع أصحا

الرأي الثاني.

وبالنسبة للسلاج الثاني :وهو مخالجة األمر العسكري لمصدر من مصادر الإرعية ؟
ولإلجابة عل هذا التسالج هناك احتمالن أو حالتان ،األول  :أن يصدر األمر العسكري وفقاف ألحكام
القانون الوبعي ،ولمنه يخالف أحكام القانون الطبيعي .أما الحالة الثانية ان يصدر األمر العسكري
) (1المرجع السابق ص .17
) (2صالال حسن سميع ،مرجع سابق ص.523
) (3عدنان عمرو  ،القضاء االداري في فلسطين ،ص.17
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مخالجاف للقانون الوبعي والقانون الطبيعي معاف ،وفي هذه الحالة الخيرة فان الحكم السا ق بعدم
المإروعية هو الحكم المنطبق عل األمر العسكري وونه و وفقاف لمبدأ تدرع القواعد القانونية ،قد خالف
أحد مصادر القانون الوبعي .أما الحالة األول وهي توافق األمر العسكري مع القانون الوبعي أو
كان تنجيذاف له ،وبذا

الوقت مخالف لمبدأ الإرعية ،ومثاج الك ان يصدر األمر ناء عل

قانون

عنصري أي مخالف ألحكام الإرعية ،بحيث يكون هذا القانون عير شرعي لمخالجته لمصادر
الإرعية  ،)1وقد توصلنا إل أن المإروعية هي صجة تطلق عل األمر العسكري "القرار اإلداري" الذي
يتجق وأحكام القوانين النافذة ،أي أن صجة المإروعية تطلق عل

سظمة النإاط اإلداري األمر

العسكري أو القرار اإلداري) لصدوره عن جهة اإلدارة العامة طبقا لمبدأ سيادة القانون بمعناه الواسع.
أما الإرعية فهي صجة تطلق عل

سظمة العمل الصادر عن جميع سلطا

اإلدارة العامة " السلطة التنجيذية" ،بخ وع جميع أعماج سلطا

الدولة بما فيها

الدولة لمصادر القانون الطبيعي ،التي

)(1ويمكن القول ان الشرعية تعني كما جاء في لسان العرب المجلد التاسع ص ، 59كوون الشويء قائموا م علو اسواس شورعي  ،وان الشوريعة فوي
كالم العرب تعني مشرعة الماء :وهي مورد الماء الواي يلجوا اليوه النواس لشورب المواء ويسوقون دوابهوم  ،وكانوت العورب ال تطلوق علو هواا
الماء اصطالح الشريعة اال ااا كان الماء عدا م ال انقطام له ويكون ظاهرا م ومعينا م أي ان وضع الماء مسوتقر وثابوت بانتظوام  ،وكوالك هوو حوال
القاعدة القانونية  .فااا كانوت الشورعية كموا تقودم تعنوي عوين المواء دائوم التودفق والتوي يردهوا النواس بشوكل عوام  ،فوان الشورعية القانونيوة تعنوي
اساس القانون و السلطة او الحكومة  ،فااا كان اسواس قيوام الحكوموة وفقوا م لألصوول المقبولوة والمسوتقرة فوي وجودان المجتموع كانوت الحكوموة
شرعية وكالك اصدار القانون وفقا م للقيم المستقرة في وجدان المجتمع  ،حيثما التزم المشرم في سنه للتشريع بالمبادئ القانونيوة العاموة العليوا
 ،والمستقرة في وجدان المجتمع المكتوبة (الدستور) منها وغير المكتوبة (المبادئ القانونية العامة ) .فوان خوالم القوانون أحكوام الدسوتور فهوو
غيور دسوتوري فوي مخالفتوه أحكوام الدسوتور  ،مموا يسوتوجب الغواء الونص المخوالم للدسوتور .وكوالك االمور بالنسوبة للقووانين المؤقتوة واللووائال
التنفياية التي تتصم بالعمومية  ،اا يجب ان تصدر وفقا م للقانون والدستور والقانون الطبيعي حت تتصم بالشرعية .
حيث ان المشروعية هي الضابط عل عدم مخالفة االعمال الفردية الصادرة عون االدارة العاموة للقواعود القانونيوة المعموول بهوا اموا الشورعية
فهي الضابط عل عدم مخالفة التشريعات للدستور والقانون الطبيعي والمبادئ العامة والقيم واألخالل المستقرة فوي ضومير المجتموع ل وعليوه
فان االمر العسكري يكون غيور مشوروم ااا لوم يلتوزم بالئحوة او القوانون او الدسوتور او المبوادئ القانونيوة العليوا ،وال يكوون شورعيا م ااا خضوع
مثالم لالئحة او التعليمات ولكنه خالم أحكام القانون الطبيعي :اا يجب لمشروعية االمر العسكري خضوعه لكافة القواعد القانونيوة النافواه فوي
البالد  .في حين ان القانون الاي يعتدي عل الحقول والحريات هو قوانون غيور شورعي – ولويس غيور مشوروم -فالمواء الصوادر مون عوين
الماء هو ماء شرعي  ،والجزء من الماء الاي يشربه شخص ما من هواه العوين هوو مشوروم  .فوااا اصواب المواء الواي شوربه الشوخص كودرا م
(تصرم احد افراد االدارة) اصبال غير مشروم ،اما عين الماء ااتها فتبق مشرعة للجميع(القاعدة القانونيوة) اا يصوفو مجوددا م مائهوا المتودفق
 .اما ااا اصاب عين الماء ااتها كدرا م في منبتها (القانون) وخبث مائهوا  ،لوم تعود بوالك عوين مواء مشورعة للجميوع  ،فوال يشورب منهوا احود ،اال
الخبيثين كما يفعل البرلمان للكيان العدو المحتل المسم اسرائيل بإصداره تشريعات مكدرة وخبيثة بمخالفتها قواعد القانون الدنيا فوي القوانون
الدولي االنساني والحربي والتي يرفضها فئات وأشخاص المجتمع الدولي برمته  ،وارتكاب ممثليه لجرائم خطيرة تحت ستار القوانون المكودر
.لاا يرى الباحث ضرورة إقامة دعاوى ضد ما يسم بالكنيست االسرائيلي إلبطال ما يصدره مون قووانين تخوالم الشورعية وإلزاموه بإصودار
قوانين توافق المجتمع االنساني وعدم اصدار قوانين عنصرية ال تطبق اال عل اطفال الشعب الفلسطيني ،واعتبار أي تصورم لسولطة الكيوان
المحتوول باسووم هوواه القوووانين غيوور مشووروم لصوودوره دون االسووتناد ال و نووص قووانوني شوورعي  ،وضوود اعض وائه الحوواليين والسووابقين باعتبووارهم
محرضين عل ارتكاب جرائم حرب وضد االنسانية ل من خالل سن القوانين التوي تودعو الو ارتكواب المجوازر والتهجيور والعنصورية بحوق
ابناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المجاورة .
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تحكم سلطا

الدولة واألفراد معاف ،لما لها أثر في نجوس أفراد المجتمع واستقرارهما وقيم ومثل ثا تة في

المجتمع.
وعليه فإن األمر "القرار" العسكري المخالف ألحكام الإرعية يأخذ صجة الظشرعية من المخالجة
المباشرة لمصادر الإرعية ،وبهذا فإن األمر عير المإروع واألمر عير الإرعي ،يأخذان اا
بعدم وجو التطبيق وهي اا

الحكم

النتيجة التي توصل إليها الرأي األوج.

وعليه يمكن القوج أن الإرعية هي حكم أو صجة تطلق عل األمر "القرار" أو القانون الذي يتجق
ومصادر الإرعية وان الظشرعية هي صجة الك القرار أو القانون الذي يخالف مصادر الإرعية ،ينما
المإروعية هي حكم أو صجة تطلق عل األمر الذي يتجق ومصادر المإروعية .وعليه فإن الجرق ين
الإرعية والمإروعية في ثظثة أمور هي:
 -1مصادر الإرعية والمإروعية.
 -2األصل القانوني.
 -3صجة الحكم المطلقة عل النإاط.
أوالً :من حيث مصدر ول منهما:
 -1مصادر الإرعية :القانون الطبيعي المتمثل في الإ ار ع السماوية والإريعة اإلسظمية في
المجتمع العربي والمواثيق الدولية والمحلية والقانون الدولي اإلنساني ،فالقانون الطبيعي هو
القانون األساسي لتنتيم حياة أفراد المجتمع.
 -2مصادر المإروعية القانون الوبعي والمتمثل :الدستور ،التإريعا
والمبادل الق ا ية ،والمبادل القانونية العامة.
ثانياً :أن القانون الطبيعي هو القانون الذي يحكم البيئة البإرية منذ القدم
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العادية ،واللوا و والعرا،

القانون الوبعي حل محل القانون الطبيعي –بعد تطور المجتمع البإري -لينتم شلون الناس
وحاجاتهم بإكل أدق وأوف

من القانون الطبيعي والك بالصياعة القانونية المقررة من قبل السلطة

التإريعية ،وهو هذا لم يلغ القانون الطبيعي ،فإاا عجز القانون الوبعي عن تحقيق الواية منه عاد
ال القانون الطبيعي قوته وفاعليته ،بحيث تولن قواعد القانون الطبيعي عل قواعد القانون الوبعي؛
أي ان األصل الثا ت الواجن التطبيق هو القانون الطبيعي ،أما القانون الوبعي متوير بما يواكن
حاجا

المجتمع ،في إطار القانون الطبيعي ،وهو ما يطلق عليه نترية العودة ال

القانون

الطبيعي .)1
ثالثاً :صجة الحكم المطلقة عل النإاط المخالف ألي من مصادر الإرعية والمإروعية
لقد توصلنا سابقاف إل أن نإاط اإلدارة العامة ،يجن ان يصدر في إطار مصادر المإروعية
والإرعية وفقاف لما يعنيه مبدأ سيادة القانون بمعناه الواسع ،وبإعماج مبدأ تدرع القواعد القانونية ،فإن
نإاط اإلدارة يجن أن يلتزم بأحكام القانون الوبعي "القوانين السارية المجعوج" ثم اللتزام بأحكام
القانون الطبيعي.
وبالنتيجة المنطقية فإن مبدأ الإرعية هو رقين وحكم عل أعماج السلطة التإريعية باللتزام
بمصادر الإرعية أثناء القيام واجبها ،والك نت افر لما يتصف به القانون الوبعي من عدم الثبا
والتوير حسن التروا المحيطة بالمجتمع ،فإاا التزمت السلطة التإريعية بمصادر الإرعية ،فان
المنطق يوجن عل

السلطة الق ا ية اللتزام بالقانون الوبعي والطبيعي ،أما إاا خالجت السلطة

التإريعية مصادر الإرعية فإن القابي يلتزم بمصادر الإرعية "القانون الطبيعي" ويخالف أحكام
القوانين الوبعية ،ومثاج الك ما أصدره مجلة الدولة المصري من الحكم بسظمة القرار الصادر
بجصل المولف المرتد عن دينه بقوله إن من ل يلتمن عل دينه ل يلتمن عل وليجته ،مخالجاف ذلك
) (1مصطف القللي  ،في المسؤولية الجنائية  ،مطبعة جامعة فؤاد االول  ،القاهرة  ، 1948،ص.405
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نص الدستور المصري الذي ينص عل

أن حرية العقيدة مطلقة ،ومستنداف في حكمه ال

الإريعة

اإلسظمية .)1
وعليه فإن الباحث يرد أن الإرعية والمإروعية وجهان مختلجان لعملة واحدة ،يد أن الإرعية
أوسع من المإروعية ،وأن مصادر المإروعية تستند في أساسها إل مصادر الإرعية.
واخي افر فإن األوامر العسكرية باعتبارها ق ار ار

إدارية ،صادرة عن اإلدارة العسكرية في الدولة،

وحتي يتم وصجها باألوامر المإروعة ،يجن خ وعها ألحكام القانون بمعناه الواسع ،والك من خظج
خ وع الرلساء في إصدارهم لألوامر العسكرية لمبدأ تدرع القواعد القانونية والذي يربط األوامر
العسكرية بالقانون ربطاف تسلسلياف ،تنجذ من خظج أحكام القانون من القمة إل القاعدة

.)2

بحيث تعلو

القواعد القانونية الدستورية "المدونة والوير مدونة" ،ثم القواعد الصادرة عن القانون العادي ،فاللوا و
التي تصدرها اإلدارة وهي المصادر المكتوبة للمإروعية ،ثم العرا والمبادل الق ا ية والمبادل
القانونية العامة  ،)3وهي ما يعرا بالمصادر عير المكتوبة للمإروعية ،وأن تخ ع هذه المصادر "
مصادر المإروعية " لقواعد الإرعية

)4

والتي يإكل القانون الطبيعي بما يمثله من الإ ار ع السماوية

والمواثيق الدولية والمحلية والقانون الدولي اإلنساني مصد افر للإرعية.

الفرع الثاني :نطاق مبدأ المشروعية
تحدثنا سابقاف أن مبدأ المإروعية هو ال ابط عل مدد التزام اإلدارة بمبدأ سيادة القانون أثناء
القيام نإاطها اإلداري ،وحيث إن نإاط اإلدارة في التروا العادية ،ينقسم ال قسمين:

) (1ويالحوظ ان هوواا القورار قوود خوالم أحكووام الدسوتور تطبيقوا م لقاعودة واردة فووي احود مصووادر القوانون الطبيعي،فلسوولطة القضوائية كحووال السوولطة
التنفيايووة عليهووا االلتووزام بالمشووروعية (القووانون الوضووعي) والشوورعية (القووانون الطبيعووي)  ،وفووي حووال االخووتالم بووين القووانونين تغليووب قواعوود
القانون الطبيعي عل قواعد القانون الوضعي كما فعل مجلس الدولة المصوري فوي هواا القرارالمواكور لودى مصوطف كموال وصوفي  ،مرجوع
سابق ص.154
) (2ثروت بدوي  ،تدرج القرارت االدارية و مبدأ المشروعية ،مرجع سابق ص.22
) (3محسن خليل ،مرجع سابق ص ، 144عدنان عمرو القضاء االداري في فلسطين ،مرجع سابق ص.19
) (4صالال حسن سميع ،مرجع سابق ص.523

69

 -1نإاط مقيد ،بحيث تمون اإلدارة ملزمة باتخاا القرار اإلداري في حاج توافر الإروط التي نص
عليها القانون وهو ما يسم "بالسلطة المقيدة لإلدارة ".
 -2نإاط تمون لإلدارة الحرية في مظ مة اتخاا القرار اإلداري من عدمه ،بحيث ل يجرى عل
اإلدارة سلوك معين ،ل ترك تقدير مظ مة اتخاا القرار ال اختيار اإلدارة وبالإكل الذي تراه
مناسباف ،وهو ما يسم بالسلطة التقديرية .)1
هذه سلطة اإلدارة في التروا العادية ،أي تمارسها اإلدارة بإكل اعتيادي الجقرة األول ) وهناك
لروا استثنا ية تحتاع اإلدارة فيها صظحيا
اإلدارة بصظحيا

استثنا ية لمواجهة هذه التروا ،لذا أول

القانون

استثنا ية وحالة ال رورة ،وحالة الطوارل الجقرة الثانية).

أما أعماج السيادة وهي األعماج التي تقوم ها السلطة التنجيذية بالستناد إل باعث سياسيي ،والتي
تهدا من خظلها إل

حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ،فظ تخ ع لرقابة الق اء لعتبا ار

سياسية ولتعلقها بالمحافتة عل

ويان الدولة الداخلي والخارجي ،وبالتالي ل تخ ع لرقابة مبدأ

المإروعية شريطة عدم مساس هذه األعماج بحقوق المواطنين وحرياتهم

،)2

وبذا تخرع عن موبوع

دراستنا.
الفقرة ال ولى :خضوع اإلدارة للقانون في الظروف العادية
سبق القوج إن اإلدارة تمارس في التروا العادية سلطة مقيدة واألخرد تقديرية ،أما السلطة
المقيدة :فهي السلطة التي يقيد القانون فيها اإلدارة ويلزمها باتخاا قرار ما ،إاا ما توافر

شروط

معينة ،مثل القرار بمنو رخصة الصيد ،إاا ما توافر شروط الرخصة ،أو قرار اإلحالة إل التقاعد

) (1إعاد علي القيسي  ،القضاء االداري  ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة االول  ،ص.275
) (2عدنان عمرو،القضاء االداري في فلسطين  ،ص 130وما بعدها.
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بالنسبة للمولف الذي لغ سن التقاعد

،)1

فالمولف " اإلدارة " يتصرا ناء عل أمر مسبق من

القانون.
وعليه فإن وليجة اإلدارة أثناء ممارستها للسلطة المقيدة ،هو تنجيذ القاعدة القانونية عند إصدارها
للقرار اإلداري ،بمعن أنها تراقن توافر الإروط التي نص عليها القانون ،وهي ذلك ملزمة تطبيق
أحكام

القانون .)2

فإاا ما خالجت أحكام القانون ،فإن عدم مإروعية تصرا اإلدارة وابو ل يحتاع

ال جهد ،لذا قيل ان السلطة المقيدة لإلدارة هو المناخ المثل لحماية الحقوق والحريا
اإلدارة من التعسف باستعماج السلطة

العامة ،وتمنع

.)3

يد أن المإرع عند إصداره للقوانين العادية ،ووذلك اللوا و الصادرة عن السلطة التنجيذية ل
يستطيع مواكبة التطور العلمي والتمنولوجي ،أو أن يتابع اإلدارة في مناحي عملها المختلجة وما
تت منه من جزيئا

متداخلة ،ل يمكن صياعتها بقواعد قانونية سواء عادية أو ل حية لذا يعترا

ار
المإرع لإلدارة بقدر من الحرية في الختيار والمظ مة في اتخاا القر ا

اإلدارية " السلطة

التقديرية" .)4
فالسلطة التقديرية :هي" أن تمتلك اإلدارة قد افر من حرية التصرا ،في ممارسة نإاطها واختصاصاتها
المناطة ها ،دون أن يجرى عليها القانون وجو التصرا عل نحو الزامي معين"

.)5

وسلطة اإلدارة التقديرية تعني تمتعها بالحرية في حدود الصالو العام في مواجهة األفراد ،باختيار
وقت ومحل قرارها ،فيكون لها الحرية في اختيار حل من ين عدة حلوج أو محل من عدة محاج

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

عمار بوضبام ،مرجع سابق ص.23
إعاد علي القيسي ،مرجع سابق ،ص.277
عدنان عمرو  ،القضاء االداري في فلسطين ،ص.57
عمار بوضيام ،مرجع سابق ص.23
إعاد علي القيسي  ،مرجع سابق ص.276
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رسمها القانون ،فترك لإلدارة حرية الختيار وتقدير الترا المظ م لتدخلها .)1

يد أن حرية اإلدارة ل

تعني تجردها بإكل مطلق باتخاا القرار ،وان ل رقين عل اعماج اإلدارة نت افر لسلطتها التقديرية ،ل
يجن ان تمون ق ارراتها تحقيقاف للصالو العام ومراعياف للحقوق والحريا

العامة.

ويتميز تصرا اإلدارة في السلطة التقديرية عنه في السلطة المقيدة ،من حيث وجو

توافر

حسن النية وإرط لتصرا اإلدارة أن يكون الهدا من ممارسة السلطة تحقيق عاية مإروعة) وهو
أمر عير مإروط في السلطة المقيدة ،إا أن الواية من النإاط اإلداري في السلطة المقيدة هي تطبيق
هدا حدده مسبقاف القانون ،ومن جهة أخرد أن السلطة التقديرية يلحق ها عين النحراا بالسلطة
وعين النحراا بالقانون ،أما السلطة المقيدة فظ يلحق ها إل عين النحراا بالقانون  .)2يد أنه في
الواقع فإن ول عمل إداري تباشره اإلدارة يحتوي عل استخدام للسلطتين معاف ،فنجد في السلطة المقيدة
ومثالها حالة الترخيص للصيد أو السظح ،فإن اإلدارة ملزمة بالإروط الظامة للترخيص ،ولمن لها
الحرية في اختيار الوقت المناسن إلصدار هذه الرخصة .أما السلطة التقديرية ومثالها سلطة منو
األوسمة والنياشين ،إا نجد أن هذه السلطة ليست تقديرية بإكل مطلق ،وإنما مقيدة بمنو هذه األوسمة
ألشخاق معينين ممن أسدوا خدما

مميزة للدولة دون عيرهم .)3

وعليه فإن مبدأ المإروعية يوفق ين ممارسة اإلدارة لسلطتها وحماية الحرية الجردية

لألفراد ،)4

ويقدر القابي عدم المإروعية إاا ما وجد عين في الختصاق أو المحل أو السبن أو الإكل أو

)(1
)(2
)(3
)(4

اسحق ابراهيم  ,مرجع سابق ص145
المرجع السابق ص.147
محسن خليل ،مرجع سابق ،ص .119
عبد الحميد ابو زنيد  ،مرجع سابق ص.209
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انحراا بالسلطة ،هذا باإلبافة إل

أن القابي اإلداري يمارس في بعا األحيان دور القابي

المبدع المنإئ للقاعدة القانونية ،ثم تطبيق هذه القاعدة عل القرار محل الدعود

.)1

الفقرة الثانية :خضوع اإلدارة للقانون في الظروف االستثنائية
إن خ وع اإلدارة ألحكام القانون واللتزام ها في التروا العادية ،يختلف عنه في التروا
الوير عادية الستثنا ية) مثل حالة الحر أو حالة الجوب  ،لما يواجه الدولة في التروا الستثنا ية
من ااما

تهدد امنها ونتامها لخطر الزواج ويصعن تطبيق قواعد القانون العادية لمواجهة هذه

التروا ،بحيث يتسع مبدأ المإروعية فيدخل في إطار المإروعية بعا األعماج والتصرفا ،
والنإطة لإلدارة ،والتي وان هذا المبدأ يعدها عير مإروعة في التروا العادية .)2
اهن جانن من الجقه

)3

إل القوج أن مبدأ المإروعية يت اءج في التروا الستثنا ية ،والك

بإقراره مإروعية أنإطة اإلدارة ،والتي تخرع في حقيقتها عن مبدأ سيادة القانون ،يد أنه يمكن القوج
مدد خ وع اإلدارة للقانون والتزامها بمبدأ

ومن منطلق أن مبدأ المإروعية هو بابط رقا ي عل
سيادة القانون ،ولما وانت نصوق التإريعا

تعطي صظحيا

الستثنا ي ،مع وبع قيود عل شكل قواعد قانونية دنيا

)4

استثنا ية لإلدارة لمواجهة الترا

ل يجوا لإلدارة الخروع عنها في مثل هذه

التروا ،لذا فان دور مبدأ المإروعية ل يت اءج ،وإن وان العمل بالقواعد القانونية التي تنتم عمل
اإلدارة في التروا العادية هو الذي يت اءج ،مما يوقع العنء األكبر عل عاتق مبدأ المإروعية في
المواانة ين الحقوق والحريا

وبرورة تصرا اإلدارة في التروا الستثنا ية وفق القواعد القانونية

الخاصة بالتروا الستثنا ية ،إا أن العمل بالقواعد القانونية العامة عير واا لمواجهة التروا

) (1ان ابتدام القاضي االداري للقاعدة القانونية  ،ال يكون من الفوراغ او الهووى وانموا مون مجمووم المبوادئ القانونيوة التوي انتقاهوا مون المصوادر
المكتوبووة والغيوور مكتوبووة لمبوودأ المشووروعية  ،وصوووالم ال و موودى تناسووب تصوورم االدارة الموواس بووالحقول والحريووات الفرديووة مووع الغايووة موون
التصرم ( تحقيق الصالال العام )  ،عمار بوضيام ،مرجع سابق ص.21
) (2عدنان عمرو  ،القضاء االداري في فلسطين ،ص.90
) (3محمد عبد الحميد ابو زيد  ،مرجع سابق ص.200
) (4المواد ( )111،112من القانون االساسي الفلسطيني.

73

الستثنا ية؛ أي أن المإرع قد وبع هذه القواعد الستثنا ية لمواجهة التروا الستثنا ية ،معلق العمل
بالقواعد القانونية المعموج ها في التروا العادية ،ومن ثم يقع عل عاتق الق اء مراقبة مدد التزام
اإلدارة بالقوانين المعموج ها في التروا الستثنا ية ،فيقرر مإروعية األمر أو التصرا إاا وانت
اإلدارة التزمت بأحكام القانون الستثنا ي ان جاا لي التعبير ،وإاا ما خالجت أحكام هذا القانون ،وإن
ُعد تصرفها حماية للمصلحة العليا في التروا الستثنا ية ،إل أن هذا التصرا عير مإروع،

لمخالجته قواعد القانون الستثنا ي .)1
ومثاج الك من الواقع الجلسطيني ،ما نص عليه القانون األساسي من صظحيا
ال رورة وحالة الطوارل ،حيث منو ر ية السلطة الوطنية الجلسطينية صظحيا

معينة في حالة
إصدار قرار بقانون

في حالة ال رورة وما جاء في نص المادة " )43لر ية السلطة الوطنية الجلسطينية في حالة
ال رورة التي ل تحتمل التأخير في عير ادوار انعقاد المجلة التإريعي ،إصدار ق ار ار

لها قوة

ار
القانون ،ويجن عربها عل المجلة التإريعي في أوج جلسة يعقدها بعد صدور هذه القر ا

وال

ااج ما وان لها من قوة القانون ."...وفي حالة الطوارل ولتمكين السلطة التنجيذية من مواجهة حالة
الطوارل بسبن الحر أو عزو أو عصيان مسلو أو حدوث وارثة طبيعية ،منو القانون األساسي
ر ية السلطة الوطنية الجلسطينية صظحيا

إعظن حالة الطوارل بمرسوم لمدة ل تزيد عن ثظثين

يوماف ،ويجوا تمديدها بموافقة المجلة التإريعي مرة واحدة لمدة ثظثين يوماف وفقاف ألحكام المادة )110
من القانون األساسي الجلسطيني ،وبذا

المادة أوجن القانون عل الر ية أن يبين الهدا والمنطقة

التي يإملها إعظن حالة الطوارل والجترة الزمنية لسريان هذه الحالة.
إن قواعد مبدأ المإروعية ثا تة ل تتوير في التروا الستثنا ية ،وإنما التوير في القواعد القانونية
الواجبة التطبيق أثناء التروا الستثنا ية ،إا أن هذه القواعد الواجن عل اإلدارة الخ وع ألحكامها،
) (1محمد عبد الحميد ابو زيد ،مرجع سابق ص.216
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اإلدارة ،وهو ما يإكل مساس بالحقوق والحريا

توسع من صظحيا

في بعا األحيان ،فيجوا

لإلدارة في التروا الستثنا ية أن تخرع عل القيود والإروط التي تجربها التإريعا

في التروا

العادية ،إل أنها ل تلوي التإريع العادي وإنما توسع من نطاقه ،بما يخوج اإلدارة السلطا
لمواجهة األامة أو الحالة الناتجة عن التروا الستثنا ية
مدد التناسن ما ين توسع سلطا

)1

الظامة

 ،فتخ ع لمراقبة مبدأ المإروعية في

اإلدارة والحاجة الظامة لمواجهة األامة ،تحت رقابة الق اء.

وبذلك نجد أن النإاط اإلداري عير المإروع في التروا العادية ،قد يكون مإروع في التروا
الستثنا ية ويتول

مبدأ المإروعية مراقبة مدد التزام اإلدارة بالقواعد القانونية الخاصة بالتروا

الستثنا ية؛ فقد يقرر مإروعية القرار في حدود هذه القواعد ،فإاا تجاوا القرار اإلداري حدود القواعد
القانونية الواجبة التطبيق في التروا الستثنا ية وان القرار عير مإروع.
ومثاج الك ما نصت عليه المادة  )112من القانون األساسي الجلسطيني " يجن ان يخ ع أي
اعتقاج ينتج عن اعظن حالة الطوارل للمتطلبا
 -1أي توقيف يتم بمقت

الدنيا التالية:

مرسوم اعظن حالة الطوارل يراجع من قبل النا ن العام أو المحكمة

المختصة خظج مدة ل تتجاوا خمسة عإر يوماف من تاريخ التوقيف.
 -2يحق للموقوا أن يوول محامياف يختاره.
وفي هذا المثاج إاا خالجت اإلدارة أحكام قانون اإلجراءا

الج از ية وجو عرى الموقوا عل النيابة

العامة خظج أربعة وعإرون ساعة وفقاف ألحكام المادة  )34من قانون اإلجراءا

الج از ية الجلسطيني

رقم  )3لسنة  ،2001فقامت بعرى الموقوا عل النيابة العامة بعد عإرة أيام في التروا العادية
مثظف ،فان قرارها عير مإروع لمخالجة أحكام المادة  )34من القانون المذوور ،يد أن هذا القرار ااته
في التروا الستثنا ية هو قرار مإروع لعدم تجاواه المدة المحددة في المادة  )112من القانون

) (1المرجع السابق ،ص.203
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األساسي ويكون قرار اإلدارة مخالجاف لمبدأ المإروعية إاا ما قرر اإلدارة تأخير عرى الموقوا عل
النيابة العامة أو المحكمة المختصة بعد م ي مدة الخمسة عإر يوماف المذوورة في المادة  )112من
القانون األساسي ،والك لمخالجة هذا القرار ألحكام هذه المادة.
فمواجهة التروا الستثنا ية أمر واجن عل

السلطة التنجيذية حرصاف منها عل

واستقرار األمن والنتام العام ،لذا منو القانون األساسي الجلسطيني اإلدارة الصظحيا
المصلحة العامة للدولة ،إل أن هذه الصظحيا
الول :استعمالها لهذه الصظحيا

سظمة الدولة
الظامة لحماية

مقيدة بأمرين:

بالقدر ال روري لتحقيق الهدا المعلن لحالة الطوارل

الثاني :احترام القواعد الدنيا في احترام حقوق وحريا

األفراد وعدم تجاواها

،)2

)1

.

وفي حالة مخالجة

اإلدارة ألحد هذين الإرطين ُحمم عل تصرا اإلدارة أنه عير مإروع.

المطلب الثاني :المر العسكري غير المشروع
إن البنيان العسكري يقوم عل
العسكرية هي لوة الخطا

واجن الطاعة ين وادر الملسسة العسكرية ،واعتبار األوامر

داخل الملسسة العسكرية لتحقق الواية من وجودها ،وهي الحجاظ عل أمن

البلد الداخلي والخارجي من خظج اللتزام بالقوانين واألنتمة والتعليما

العسكرية .إل أن الواقع العملي

يجترى صدور أوامر تخالف هذه القوانين واألنتمة مثل صدور قرار بارتما

جريمة ما فيصبو

المرلوس في حيرة من أمره ين طاعة القانون وطاعة األمر الوير مإروع .فما هو مجهوم األمر
العسكري الوير مإروع وهل يخرع من واجن الطاعة العمياء التي تقررها القوانين العسكرية ،وما هو
رأي الجقه في طاعة األمر عير المإروع الجرع األوج) وما هو مدد الزام الرلساء بالخ وع ألحكام

) (1القوانون االساسوي الفلسوطيني الموادة ( )111والتوي نصوت علو موا يلووي ( اليجووز فورض قيوود علو الحقوول والحريوات االساسوية اال بالقوودر
الضروري لتحقيق الهدم المعلن في مرسوم اعالن حالة الطوارئ)
) (2المادة ( )112من القانون االساسي الفلسطيني .

76

القانون عند إصدارهم لألمر العسكري ،بحيث تمون أوامرهم عير مإروعة في حاج عدم خ وعهم
ألحكام القانون الجرع الثاني ).

الفرع الول :مفهوم المر العسكري الغير مشروع
من المستقر عليه العمل داخل الملسسة العسكرية ،أن النتام العسكري يقوم عل أساس طاعة
المرلوسين للرلساء أثناء ادا هم الواجن الوليجي ،في تسيير أعماج المرفق العام العسكري تنجيذاف
ألحكام القانون الهادفة ال تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ،حت أن البعا يقوج إن الطاعة هي
قانون الجندي ،يد أن طبيعة األعماج اإلدارية العسكرية منها والمدنية ،ل تسير دا ماف وفقاف للمصلحة
العامة وتنجيذاف ألحكام القانون ،إا يصدر الرلساء في بعا األحيان أوامر تخالف أحكام القانون "
أوامر عير مإروعة " فيكون العسكري المرلوس في صراع داخلي ين تنجيذ األمر وتحمل المسلولية
المترتبة عن تنجيذ األمر عير المإروع ،أم يرفا تنجيذ األمر ويتحمل المسلولية التأديبية عن رفا
إطاعة األوامر الموولة إليه ،أو أن هناك مخرع أو حل ثالث يلجأ إليه المرلوس لتجنن المسلولية
التأديبية والج از ية.
يجرى واجن الطاعة عل المرلوس تنجيذ األوامر العسكرية المإروعة دون تقاعة أو نقاش ،أما
األمر الوير المإروع ،فيجن عل المرلوس تولين طاعة القانون عل

طاعة الرلساء وتنجيذ أوامر

القانون ،ورفا طاعة وتنجيذ األوامر المتناق ة والمعاربة ألحكام القانون ،بحيث يقع عل

عاتق

العسكري المرلوس رفا طاعة األمر العسكري إاا ما رأد أن األمر الصادر يت من مخالجة صريحة
للقانون ويناقا أحكامه بصورة وابحة

.)1

ونجد أن العسكري المرلوس) الصادر إليه األمر العسكري عربة للمساءلة الج از ية جراء عدم
تنجيذه لألوامر العسكرية الصادرة إليه بجريمة عدم إطاعة األوامر العسكرية ،وبذا
) (1اسحق ابراهيم منصور،مرجع سابق ،ص.259
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الوقت عربة

لتحمل المسلولية الج از ية أو التأديبية إاا ما نجذ األوامر العسكرية عير المإروعة ،انطظقاف من أن
طاعة األوامر العسكرية عير المإروعة لية لها محل ،إاا ما صاحن األمر العسكري عين من
عيو

عدم المإروعية ،بمعن أنه إاا وان النتام العسكري وما يجربه عل المرلوسين من واجن

طاعة الر ية وتنجيذ أوامره ،إل أنه ذا

الوقت يحتر عل المرلوس إطاعة أمر الر ية الذي يحتوي

عل مخالجة صريحة وابحة ألحكام القانون
ناء عل

.)1

هذا الصراع ين تحمل المرلوس المسلولية عن تنجيذ األوامر العسكرية عير

المإروعة ،وبين تحمله المسلولية عن عدم تنجيذ األوامر المإروعة ،فهل يقع عل عاتقه بحث مدد
مإروعية األوامر العسكرية الملقاة إليه؟ إن هذا التسالج قد استورق وثي افر من الجدج لدد فقهاء
القانون ،في تحديد مجهوم األمر العسكري عير المإروع؛ بسبن عيا

النصوق القانونية الصريحة

في معالجة هذه المسألة ،ومن جهة أخرد فان مدلوج األمر الر اسي يختلف في التروا الستثنا ية
عنه في التروا العادية ،بحيث تختلف مإروعية األوامر العسكرية في وقت الحر أو العمليا
عنها في وقت السلم بحيث تنحصر األوامر العسكرية في الحالة األخيرة ،بإدارة أمور المعسكر الذي
يصبو ثمنة للتدرين .)2
وتإتد صعوبة المسألة في الواقع العملي عندما يواجه المرلوس الصادر إليه األمر العسكري،
مستجمعاف في حسبانه النتا ج المترتبة عل هذا األمر ،فالنتيجة الولى إن عدم تنجيذ األمر إاا ما ثبتت
مإروعيته يستوجن المساءلة عن جريمة عدم إطاعة األوامر العسكرية ،والتي تماد جميع التإريعا

) (1محمد عبد الحميد ابو زيد ،مرجع سابق ص .215
) (2حكمت سليمان مرجع سابق ،ص ،39محمد عبد الحميد زيد  ،طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية  ،مرجع سابق ص  ،218عاصوم عجيلوة
 ،مرجع سابق ،ص.220
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الج از ية العسكرية بالنص عليها صراحة ومإدداف للعقا
الحر

الذي يصل ال

درجة العدام في حالة

.)1

أما النتيجة الثانية :وهي تنجيذه لألمر عير المإروع يستوجن المساءلة ،إا أن طاعة أمر الر ية
الذي شابه عين من عيو

عدم المإروعية لية لها محل ،فإاا أوجن القانون العسكري عل

المرلوس طاعة أمر بابطه األعل واللباقة معه في العمل بما يكجل حسن سير المرفق العام ،إل أنه
في اا

الوقت قد حتر المإرع في قانون الخدمة العسكرية الجلسطيني عل العسكري إطاعة األمر

الصادر إليه إاا جاء األمر مخالف للقانون وأوجن عليه تنبيه مسلوله للمخالجة وعدم المإروعية
والنتيجة الثالثة :وهي إاا ما ترتن عل

.)2

تنجيذ األمر عير المإروع خطأ جنا ي ،مما يستوجن

المساءلة ج از ياف.
إااء هذه النتا ج الخطيرة المترتبة عل

المرلوس ،فما هو األمر عير المإروع؟ حت

يتسن

للمرلوس التصرا وفقاف ألحكام القانون أخذاف في الحسبان جميع الحتمال ؛ لقد تحدثنا في مبحث
سا ق عن ماهية وشروط مإروعية األمر العسكري ،إا أن وجود مخالجة ألحد الإروط المذوورة سابقاف
يعني عدم مإروعية األمر العسكري ،وهي شروط عدم المإروعية التي استقر عليها الجقه والق اء

اإلداري ،)3

من حيث سظمة وصحة الختصاق الر ية والمرلوس) وصحة الإكل والمحل والسبن

والواية .وأن الجقه الجنا ي يتجق مع الجقه اإلداري من حيث المبدأ في تحديد مدلوج األوامر العسكرية
عير المإروعة ،يد أنه يإترط لعدم المساءلة الجنا ية أن ل يكون األمر معيباف بعين عدم المإروعية
بصورة وابحة ،األمر الذي تبناه المإرع الج از ي الجلسطيني في قانون العقوبا

الثوري العسكري)

) (1انظر المواد ( )203،204،205من قانون العقوبات الثوري (العسكري ) الفلسطيني لعام 1979م وقانون العقوبات العسكري االردني رقوم
( )58لسنة  2006في المادة ( )93وقانون األحكام العسكرية رقم ( )25لسنة  1966في المواد ()151،152،153
) (2المواد ( )94،173من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية .
) (3محمد عبد الحميد ابو زيد  ،مرجع سابق ،ص.219
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في المادة  )57منه والتي نصت عل ما يلي" :الجعل المرتمن إنجااا لنص قانوني أو طاعة ألمر من
مرجع اي اختصاق يوجن القانون إطاعته ل يعد جريمة إل إاا وان األمر عير مإروع بصورة
لاهرة".
ويرد الجقيه "استاسينودوس" أن األمر الر اسي يكون عير مإروع في ثظث حال

– وهي ااتها

الواردة في المادة  )57سالجة الذور والك وما يلي:
" -1إاا وان األمر خارجاف عن اختصاق الر ية.
 -2إاا تجاوا األمر الر اسي واجبا

المرلوس.

 -3إاا شابه عين شكلي أو خالف القانون في م مونه بإكل وابو ".
أما بخصوق العيو التي قد تصين األمر العسكري ،فتنقل األمر العسكري من األصل "المإروعية"
ال الستثناء وهو "الظمإروعية" وما هو اجن المرلوسين اتجاه األمر العسكري الوير مإروع وما
هو رأي الجقه في تنجيذ األوامر عير المإروعة.
الفقرة ال ولى :العيوب التي تؤثر على مشروعية المر العسكري والمسائلة الجزائية جراء التنفيذ
اتجق الجقه الجنا ي واإلداري عل عدم مإروعية األمر إاا شابه عين في أحد شروطه أو أروانه؛
كما يطلق عليها جانن من الجقه

)1

وهي الختصاق والإكل والمحل والسبن والواية ،فإن القرار الذي

شابه عين في إحدد هذه الإروط يكون معرباف للطعن به باإللواء امام الق اء المختص .يد أن
ناء عليها تحمل المرلوس المسلولية الج از ية أو
العوارى التي تصين األمر العسكري التي يترتن ف
التأديبية عن تنجيذ األمر الوير عير المإروع تختلف عنها في الق اء اإلداري ،إا يجن للمسألة
التأديبية والجنا ية أن تمون عدم المإروعية في األمر لاهرة ،ف ظف عن توافر شرط الختصاق
بمعن أن األمر العسكري إاا وان يت من خلل في مإروعيته عير لاهر ،فإن الق اء الجنا ي ل
) (1حيث يرى الدكتور عدنان عمرو  ،التمييز بين االركوان والشوروط فاالركوان هوي ( االرادة المنفوردة واالختصواص والمحول) والشوروط هوي
(الشكل والسبب والغاية) وان وجود عيب في احد االركان يعني انعدام القرار االداري  ،اما وجوود عيوب فوي الشوروط فيعنوي ان القورار قابول
لالبطال  ،عدنان عمرو ،مبادئ القانون االداري  ،مرجع سابق ،ص .22
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يرتن المسلولية عل المرلوس من جراء تنجيذ هذا األمر ،إا أن الق اء الجنا ي والتأديبي يبحث عن
المخالجة التاهرة ألحكام القانون ،ول يبحث عن المخالجة البسيطة أو عير التاهرة ،فينتر ال تنجيذ
المرلوس لألمر عير المإروع بإكل عير لاهر عل أنه جهل بعدم المإروعية ،ومن ثم تنجيذاف ألمر
مإروع ،ول يحوج الك دون صدور حكم من الق اء اإلداري المختص بعدم مإروعية األمر ااته ،إا
ان ال باط في المساءلة الجنا ية والتأديبية هو مدد وبوح ولهور عدم المإروعية.
ار
ويجرق جانن من الجقه ين المخالجة البسيطة التي ترد عل األمر العسكري " القر ا

اإلدارية "

وبين المخالجة الجسيمة "الجوهرية" ،والك من منطلق أن عدم المإروعية البسيطة ،ل يترتن عليها
إبرار تلحق بالمرفق العام والنتام العام ،فظ تحتوي في م مونها عل جريمة ،مثل القرار المخالف
للقانون والقابي نقل مولف من مكان عمله .أما عدم المإروعية الجسيمة وهي المخالجة التاهرة
الوابحة ألحكام القانون الذي نص صراحة عل منع ارتما ها ،مثل تجريم التزوير ،واختظس الماج
العام أو أي فعل يإكل جريمة ،أو أن يرتمن فعظف من المحتو ار

الوليجية ،وتلك المنصوق عليها

في قانون الخدمة لقود األمن الجلسطينية ،بحيث يرتن المسلولية عن تنجيذ األوامر عير المإروعة
بإكل جسيم.
ونت افر لما يلحق المرفق العام والنتام العام من نتا ج لاهرة وخطيرة ،نتيجة تنجيذ األمر عير
المإروع ،أوجن المإرع عل

المرلوس تنبيه ر يسه لوجود مخالجة  ،)1إا نص المادة  )2/94من

قانون الخدمة في قود األمن الجلسطيني عل ما يلي "ل يعج ال ابط من العقوبة استناداف ألمر قا ده
أو مسلوله إل إاا اثبت أن ارتمابه المخالجة وان تنجيذاف ألمر صادر إليه من هذا القا د أو المسلوج
بالرعم من تنبيهه ال المخالجة ،في هذه الحالة تمون المسلولية عل مصدر األمر وحده" وبذلك ق ت
محكمة الق اء اإلداري العليا المصرية بأنه" :ل يستطيع المرلوس ان يدفع المسلولية التأديبية عن

) (1عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.222
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نجسه إل إاا قام تنبيه ر يسه ال وجه المخالجة في األمر الصادر ...ويجن إلعجاء المرلوس أي اف أن
يقدم التنبيه إل

الر ية مصدر األمر ل إل

عيره من الرلساء .)1 "...وهذا الحكم بالنسبة المسا لة

التأديبية ،أما المسا لة الج از ية فقد استقر ق اء محكمة النقا المصرية ،وأكد
أمر بارتما
عل المرلوس أن يطيع اف

في ق اررتها أنه لية

جريمة ،إا أن طاعة الر ية ل يمكن لها أن تلدي ال ارتما

جريمة .والك عل الرعم من عدم وجود نص صريو في قانون األحكام العسكرية المصري ،يت من
وجو

عدم طاعة أمر الر ية الملدي إل

جريمة أو مخالجة صريحة ،وما هو الحاج في

ارتما

القانون الجلسطيني واألردني .إا صدر أحكام لها تق ي أن ارتما
النتخابا

أو إطظق الجنود العيرة النارية عل

المولف جريمة التزوير في أوراق

أهالي عزبة فقتلوا بع هم وأصا وا البعا اآلخر

بالستناد إل أمر الر ية ،حيث جاء في قرار حكمها في الحالة األول ان مثل هذا الدفع باألمر عير
المإروع ل يستأهل الرد عليه من محكمة الموبوع ،ما دام وجه اإلجرام ديهياف وفي الحالة الثانية " أن
ما دفع به الطاعنون الثظثة ينق ه من أساسه أنه لية عل المرلوس أن يطيع ر يسه في أمر مجرم،
وجرم يعلم هو أن القانون يعاقن عليه" .)2
إن العتراا للمرلوس بالحق بعدم طاعة األمر عير المإروع ،باعتباره واجباف عل المرلوس
حياج األمر عير المإروع  -وما تقدم القوج – يعطي المرلوس الحق في مراجعة مإروعية األمر
العسكري الصادر إليه ،من الناحيتين الإكلية والموبوعية ،فيكون له الحق رفا طاعة وتنجيذ األمر
العسكري عير المإروع ،فيقع عليه واجن مراجعة صحة اختصاق الر ية بإصدار األمر،
واختصاصه ومرلوس في تنجيذ األمر بمن واجباته الوليجية ،ل سيما أن وجود أي خلل في شرط
الختصاق يجقد األمر العسكري صجة القرار اإلداري اصظف  ،)3ف ظف عن حق العسكري المرلوس

) (1الطعن رقم 1462لسنة  7ل جلسة  1965/5/8مشار اليه لدى عاطم صحصاح مرجع سابق ص.718
) (2نقووض  31ينوواير  1929قضووية رقووم ، 412سوونة  46قضووائية  .ونقووض  11ابريوول سوونة ، 1929قضووية رقووم ، 1177سوونة  46قضووائية مشووار
اليهما لدى جندي عبد الملك  ،الموسوعة الجنائية الجزء االول  ،دار العلم للجميع  ،بيروت  ،الطبعة الثانية  ،ص 514وما بعدها.
) (3عدنان عمرو  ،القضاء االداري في فلسطين  ،مرجع سابق ،ص.22
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في مراقبة وون األمر ل يإكل مخالجة لاهره للقانون ،وأن يكون تنجيذ األمر ينطوي عل

ارتما

جريمة ،فجي هذه الحالة ومع توافر شرط الختصاق والإكل) يجن عل العسكري المرلوس عدم
تنجيذ األمر العسكري عير المإروع ،وإل يتحمل العسكري المنجذ لألمر عير المإروع المسلولية
الجنا ية ،وفقاف ألحكام المادة  )57من قانون العقوبا

الثوري العسكري) الجلسطيني.

الفقرة الثانية :التنبيه الى عدم مشروعية المر العسكري
األمر عير المإروع يت من مخالجة ألحكام القانون ،يد أن هذه المخالجة في بعا األحيان ل
تصل ال درجة الجريمة ،فان العسكري المرلوس إاا ما نجذ هذا األمر عير المإروع أصبو عربة
المساءلة التأديبية ،لذا وجن عليه التنبيه لوجود المخالجة ألحكام القانون .وقد اختلف الجقه في تحديد
الجهة التي يقدم إليها التنبيه أو الخبار بعدم المإروعية ،من حيث يقدم إل

الر ية الذي أصدر

األمر عير المإروع أو ال الرلساء األعل  .)1ل سيما أن تقديم التنبيه يلدي إل تعطيل تنجيذ األمر
ار بالمرافق العامة ،وبذا
لجترة من الزمن؛ مما
يلحق الك أبر اف
ُ
التنبيه يلدي أي اف إل

الوقت فإن حرمان المرلوس من تقديم

حرمان الر ية مصدر األمر واإلدارة العامة من تدارك األخطاء والتي لية

بال رورة ان تمون مقصودة .)2
إن التنبيه وفق ما جاء في قانون الخدمة لقود األمن الجلسطيني ،يكون إل الر ية المباشر ،حيث
جاء النص في المادة  )94وترادفها ذا

النص والمعن المادة  )173بإأن بباط الصف من اا

القانون تنص عل ما يلي:
 -1كل بابط يخالف الواجبا

ار
المنصوق عليها في هذا القانون أو في القر ا

الواير المختص ،أو يخرع عل

مقت يا

الصادرة من

الواجن في أعماج وليجته ،أو يسلك سلوواف ،أو

) (1عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص.227
) (2اسحال ابراهيم ،مرجع سابق ص .41
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يتهر بمتهر من شأنه اإلخظج بكرامة الوليجة يعاقن تأديبيا ،والك مع عدم اإلخظج بإقامة
الدعود المدنية أو الجنا ية عند القت اء ،ول يعج ال ابط من العقوبة استناد ألمر.
 -2ل يعجي ال ابط من العقوبة استنادا ألمر قا ده أو مسلوله إل إاا أثبت أن ارتمابه المخالجة
كان تنجيذا ألمر صادر إليه من هذا القا د أو المسلوج بالرعم من تنبيهه إل المخالجة ،وفي
هذه الحالة تمون المسلولية عل مصدر األمر وحده.
 -3ل يسأج ال ابط مدنيا إل عن خطئه الإخصي.
وبهذا النص نجد أن المإرع الجلسطيني قد حسم المسألة لصالو تقديم التنبيه إل
لتدارك الخطأ ،فإاا اصر عل

الر ية المباشر

تنجيذ القرار ،أصبو واجن المرلوس تنجيذ األمر العسكري عير

المإروع ،بحيث ل يتحمل المرلوس المسلولية التأديبية ،وإنما تقع عل عاتق الر ية مصدر األمر
وحده .)1
أما فيما يتعلق بإكل التنبيه لوجود المخالجة ألحكام القانون بأن يكون مكتوباف أو شجوياف ،فإن بعا
التإريعا

)2

قد اشترطت أن يكون التنبيه مكتوباف ،ينما المإرع الجلسطيني لم ينص عل

الك

صراحة ،وحيث إن األمر العسكري ااته قد يصدر مكتوباف وقد يصدر شجوياف ،فإنه يمكن القوج أن
التنبيه عل وجود المخالجة يكون بالمثل ،بمعن أن األمر العسكري المكتو

يكون التنبيه عل وجود

مخالجة فيه ألحكام القانون وتابة ،وإاا وان األمر العسكري شجوياف يكون التنبيه إل

وجود المخالجة

شجوياف ،لما تتسم به طبيعة األعماج العسكرية من صدور األوامر الميدانية والتي ل يمكن تدوينها.
وتختلف فئا
والدرجا

المرلوسين داخل أفراد الملسسة العسكرية ،شأنها في الك شأن اختظا الجئا

الوليجية داخل الملسسة المدنية ،فميف يتسن

للقابي أن يستنتج علم المرلوس بعدم

مإروعية األمر عير المإروع من عدم علمه ؟ لقد اهن ق اء مجلة الدولة الجرنسي إل المعيار
) (1وقد سبق القول انه ااا تضمن تنفيا االمر جريمة ما  ،فان التنبيه ال يكفي لحجب المسؤولية الجنائية عن المرؤوس .
) (2اسحال ابراهيم منصور  ،مرجع سابق ص.261
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الموبوعي والذي ينتر إل األمر العسكري ااته  ،)1فإاا وانت عدم مإروعية األمر لاهرة ،فاألمر
عير مإروع ،ويرد جانن من الجقه األخذ بالمعيار الإخصي القا م عل معرفة المرلوس الإخصية
لعدم المإروعية ،من خظج التروا الذاتية لمل مرلوس ،ومدد علمه بعدم المإروعية ،أو إمكانية
علمه بعدم المإروعية ،والك بالنتر إل

مروزه الوليجي وتحصيله العلمي والثقافي و درجة اوا ه،

بحيث يكون ال ابط في درجة عليا أكثر علماف بعدم المإروعية من بابط الصف مثظف

)2

 ،ويرد

الدوتور عاصم عجيلة األخذ بالمعيارين معاف ،فيأخذ بالمعيار الموبوعي بصجة أصلية ،وبالمعيار
الإخصي بصجة تبعية ،لتظفي القصور في المعيار الموبوعي بعدم إفظ
بعدم المإروعية التي تإو

المرلوسين الذين يعلمون

األوامر الر اسية والتي تمون لاهرها المإروعية ،وهو الرأي الذي يليده

الباحث.
الفقرة الثالثة :رأي الفقه من تنفيذ المر غير المشروع
انقسم الجقه إل ثظث اتجاها

فقهية ،يحاوج ول منها وبع حل لمسألة تنجيذ األمر عير المإروع

كما يلي:
االتجاه الول :نظرية الطاعة المطلقة ( النظام )
تقوم العسكرية منذ القدم عل قانون الطاعة المطلقة ،حت قيل إن الطاعة قانون ول فرد من أفراد
الملسسة العسكرية ،حيث اهن جانن من الجقه وبزعامة العميد "هوريو " إل وجو طاعة المرلوس
لألوامر الصادرة إليه من ر يسه وتنجيذها ،حت لو وانت مخالجة ألحكام القانون ،والك ل مان سير
المرفق العام بانتتام واطراد .لذا أطلق البعا عل

هذا التجاه نترية الطاعة المطلقة أو نترية

النتام .يد أنه في مقا ل الطاعة المطلقة ألمر الر ية والتنجيذ لجميع أوامره المإروعة وعير
المإروعة ،يتحمل الر ية وحده المسلولية عن تنجيذ المرلوسين لألوامر عير المإروعة ،ويعلل
) (1حكمت موس سليمان مرجع سابق ص.42
) (2عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص .224و اسحال ابراهيم منصور  ،مرجع سابق ص.42
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أصحا

هذا التجاه وجهة نترهم بالستناد إل قرينة الرشاد التي تتمتع ها اإلدارة الر يسية ،والمتمثلة

بقدرة الرلساء عل فهم وتجسير القوانين ،وما لهم من خبرة ودراية بما يحقق الصالو العام
يصبغ عل ق ار ار
ق ار ار

،)1

مما

اإلدارة قرينة المإروعية ،ومن ثم عدم اإلقرار للمرلوسين بالرقابة عل مإروعية

الرلساء ،لما له من أثر سلبي داخل المرفق العام ،من حيث خلق النزاع أو الخظا ين أفراد

المرفق العام " الملسسة العسكرية " وإعطاء الحق بالحكم بعدم مإروعية قرار الرلساء إل المرلوسين
ل إل المحكمة المختصة .)2
يد أن هذه النترية والتي تتوافق مع النترة العسكري إل
تقوم – منذ القدم -عل

الطاعة المطلقة في الجيوش ،والتي

مإروعية األمر العسكري ،وونه تعبي افر عن إرادة الملك أو المبراطور أو

األمير ،وأن ما يقرره الملك هو القانون وما ينه عنه يصبو عير قانوني  .)3إل أنها لقت انتقادا
شديدة إلهدارها لمبدأ المإروعية الذي تقوم عليه الدولة الحديثة ،ولعصجها بال مانا

القانونية المقررة

لصالو أفراد المجتمع ،وت عف شخصية األفراد وشجاعتهم الد ية ،اتجاه الرلساء في توجيه انتباههم،
لما يعتري أوامرهم من أخطاء ،بحيث يصبو العسكري مجرد آلة لتنجيذ أوامر الرلساء  ،)4مما دفع الجقه
الحديث ال هجران هذه النترية في المجالين العسكري والمدني.
االتجاه الثاني :نظرية المشروعية
يرد الجقيه "ديجي" أنه ل يوجد في القانون التزام تُذعن بموجبه إرادة فردية ال أوامر صادرة عن
إرادة فردية أخرد ،وأن قيام المولف بطاعة أمر الر ية بمن الختصاق القانوني ،ما هو إل تنجيذ
لحكم القانون ،فظ يوجد واجن للمولجين مستقل ويختلف عن واجن طاعة القانون يدع واجن طاعة

)(1
)(2
)(3
)(4

مازن ليلو راضي مرجع سابق ص.104
حكمت سليمان  ،مرجع سابق ص.44
عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص.230
حكمت موس سليمان  ،مرجع سابق ص 45
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الرلساء

.)1

فيقع عل عاتق الرلساء إعطاء األوامر في حدود القانون ،ويقع عل عاتق المرلوسين

واجن طاعتها ،والنصياع لها لمونها تعبير عن إرادة القانون ل وصجها صادرة عن الرلساء ،فإاا
جاء أمر الر ية مخالف ألحكام القانون وجن عل المرلوس أن يطرحه جانباف ويرفا طاعته
وتقوم هذه النترية عل

احترام مبدأ المإروعية وهو التزام قانوني يقع عل

.)2

عاتق الرلساء

والمرلوسين معاف ،وان طاعة الرلساء واجبة في حدود مطابقتها ألحكام القانون بمعناه الواسع ،فإن
خالف الرلساء في إصدارهم لألوامر أحكام القانون ،وجن تج يل وتقديم طاعة القانون عل طاعة
الرلساء ،األمر الذي يعطي المرلوسين الحق في الرقابة المطلقة " الإكلية والموبوعية " ألوامر
الرلساء ،بحيث يجن عل

المرلوسين إاا تبين لهم عدم مإروعية األوامر الصادرة إليهم رفا

طاعتها وتنجيذها ،وبخظا الك يتحمل المرلوس منجذ األمر عير المإروع المسلولية التأديبية
والجنا ية .)3
ويذهن جانن من أنصار هذه النترية إل أن الجظد الذي يكلف تنجيذ حكم عل المحكوم عليه ل
د له ان يقتنع سلجاف بعدالة الحكم وبالتالي يجوا له فحص محتواه .)4
ل شك في أن هذه النترية ترسي قواعد متينة للمإروعية ،لما تت منه من بمان اللتزام بأحكام
القانون وتقديمه وتج يله عل
وبذا

أوامر الرلساء ،والحيلولة دون استبداد السلطة اإلدارية  ،)5إل أنها

الوقت تلدي ال تعطيل سير المرافق العامة ،من خظج إقرارها للمرلوسين الحق بمراجعة أمر

الر ية ،مما يدفعهم لإلفظ

والتحلل من تنجيذ أوامر رلسا هم الذين هم " الرلساء " اكثر دراية

بالقوانين ومعرفة بمصالو المرافق العامة وسبل إدارتها .)6
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص  42وما بعدها
محمد عبد الحميد ابو زيد  ،مرجع سابق ص .228
صالال البرغوثي  ،مرجع سابق ص.141
عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص  ، 232و صالال البرغوثي  ،مرجع سابق ص 141
حكمت سليمان  ،مرجع سابق ص.45
صالال البرغوثي  ،مرجع سابق ص.157
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االتجاه الثالث :النظرية الوسط
لهر هذه النترية وبديل أو حل وسط ين النتريتين السابقتين ،إا تقوم عل

فمرة التواان

والتوافق ما ين النتريتين ،فتحمي مبدأ المإروعية ومبدأ سيادة القانون ،من مخالجة أوامر الرلساء
لهما ،إل جانن حماية سير المرافق العامة بانتتام واطراد؛ والك من خظج تنجيذ أوامر الرلساء ما لم
تت من مخالجة للقانون وابحة أو جسيمة ،وعليه عل

المرلوس إاا صدر إليه أمر عير مإروع،

تنبيه الر ية لوجود المخالجة لنص القانون ،فإاا أصر الر ية عل تنجيذ األمر عير المإروع وجن
طاعة المرلوس وتنجيذ األمر عير المإروع ،ما لم يكن في عدم مإروعيته مخالجة لاهرة أو
جسيمة .)1
ويذهن أنصار هذه النترية إل

التجرقة ين المولجين المدنيين والعسكرين فواجن الطاعة في

الملسسة العسكرية يتسم بالإدة والصرامة ،لما له من دور في حماية ويان الملسسة العسكرية من
التهتك والنهيار ،ول مان أداء مهامها العسكرية بعزيمة وثبا  .وعليه فإن أنصار هذه النترية يرون
برورة تنجيذ أفراد الملسسة العسكرية األوامر العسكرية الصادرة إليهم دون تردد ،حت لو وانت عير
شرعية ،ما لم يرد في األمر عير المإروع ،خروجاف عل أحكام الدستور أو يإكل ارتما
جنحة خطيرة ،مثل صدور األمر بارتما

جريمة قتل أو اعتصا

جناية أو

أو هتك عرى...الخ .وأما بالنسبة

للمولجين المدنيين فيتسع نطاق مبدأ المإروعية عل نطاق مبدأ الطاعة ،بحيث تخجف حدة طاعة
األوامر عير المإروعة بحق المرلوسين المدنيين ،إاا وان األمر يت من مخالجة ألي نص في قانون
العقوبا

مخالجة –جنحة-جناية)  ،)2وي يف الدوتور حكمت سليمان ،بامتناع واجن الطاعة للرلساء

) (1صالال البرغوثي  ،مرجع سابق ص.157
) (2عاصم عجيلة  ،مرجع سابق ص 234و صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.158
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إاا وانت عدم مإروعية األمر لاهرة بجظء بقوله" :إا يتعين عل المرلوس أن يمتنع عن تنجيذ األمر
مت ت من خرقاف ألي نص من قانون العقوبا
وقد انقسم أصحا

أو وانت عدم شرعيته لاهرة بجظء" .)1

هذه النترية إل اتجاهين في تعليلهم الرقابة عل مإروعية األمر العسكري والك

كما يلي:
 -1نترية العترابا  :والتي مجادها أن واجن المرلوس تنبيه ر يسه أو الر ية األعل لوجود
المخالجة ،فإاا أصر الر ية عل التنجيذ وجن عل المرلوس التنجيذ .ومن المظحظ ان هذه
النترية تإكل أوج محاولة فقهية للتخجيف من حدة مبدأ الطاعة العمياء ،وهي ذا

الوقت

دور إيجا ياف في تنبيه ولجت نتر الر ية مصدر األمر لوجود المخالجة – ل سيما إاا
تمثل اف
كان الر ية حسن النية – بحيث يتمكن الر ية من تجنن مخالجة القانون نجسه .يد أنه يعا
عل هذه النترية أن إصرار الر ية عل تنجيذ األمر ،يوجن عل المرلوس تنجيذ األمر مما
يعود ال مبدأ الطاعة العمياء مرة أخرد .)2
 -2النترية الإكلية :ومجادها أن للمرلوس مراقبة مإروعية األمر الصادر من الناحية الإكلية
"الختصاق ،شكل القرار" فإاا وان األمر سليم من الناحية الإكلية بصدوره عن ر ية
مختص لمرلوس مختص بالتنجيذ و وفقاف للإكل المحدد في القانون ،وبذا

الوقت به مخالجة

قانونية موبوعية المحل ،السبن ،الواية) وجن عل المرلوس تنجيذ األمر الوير مإروع ول
يترتن عليه أية مسلولية من جراء تنجيذه لهذا األمر عير المإروع من الناحية الموبوعية .)3

) (1حكمت سليمان  ،مرجع سابق ص  ، 46و محمد عبد الحميد ابو زنيد  ،مرجع سابق ص ، 233ويرى الباحث ان هاه االضوافة " او كانوت
عدم شرعيته ظاهرة بجالء" تشمل مخالفة االمر الصوادر للموظوم المودني ألحكوام أي قاعودة قانونيوة (قوانون العقوبوات وغيوره مون القووانين )
بما يشمل الك المحل والسبب والغاية  ،عالوة عل االختصاص  ،اا ان اصطالح عدم المشروعية للقرارات االداريوة يشومل جميوع شوروطه
 ،او صدوره مخالم ألحكام أي قانون ساري المفعول في الدولة .
) (2اسحال ابراهيم منصور  ،مرجع سابق ص.270
) (3صالال البرغوثي  ،مرجع سابق ص. 161
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أخي افر يمكن تقسيم األخطاء أو المخالجة ألحكام القانون إل ثظث درجا :
 -1مخالجة بسيطة.
 -2مخالجة جسيمة.
 -3مخالجة تت من جريمة.
أما الحالة األول  :فإن الواجن عل العسكري تنجيذ األمر تحقيقاف لواجن الطاعة العسكرية حجالاف عل
سظمة سير الملسسة العسكرية بانتتام واطراد.
و الحالة الثانية :فإنه يجن عل المرلوس تنبيه الر ية لوجود المخالجة ،فإاا ما أصر الر ية عل
تنجيذ األمر وجن عليه تنجيذ األمر دون تردد أو وبع عراقيل استناد إل قرينة الرشاد لدد الرلساء
.)1

وهو ما جاء في أحكام المواد  )173 ،94من قانون الخدمة في قود األمن الجلسطيني.

أما الحالة الثالثة :وهي وون األمر عير المإروع ينطوي عل مخالجة لاهرة ألحكام قانون العقوبا ؛
أي ان تنجيذ األمر عير مإروع يلدي إل خطأ مجرم في قوانين العقوبا

بصورة لاهرة .فانه يجن

عل المرلوس عدم تنجيذ األمر العسكري عير المإروع ،وان تنبيه الر ية إل وجود المخالجة ألحكام
قانون العقوبا

فإاا ما أصر الر ية عل تنجيذ األمر عير المإروع وجن عل المرلوس العسكري

رفا طاعة األمر عير المإروع المحتوي عل فعل مجرم بموجن أحكام قانون العقوبا  ،والك وفقاف
ألحكام المادة  )57من قانون العقوبا

الثوري الجلسطيني لعام .1975

الفرع الثاني :خضوع الرؤساء للقانون
إاا وان مبدأ المإروعية يعني اللتزام بأحكام القانون ،فهل يكجي التزام الرلساء تنجيذ القاعدة
القانونية أثناء ادا هم لواجبهم الوليجي فقط ،أم القيام بالواجن الوليجي بالستناد إل

هذه القواعد

) (1قرينة الرشاد لدى الرؤساء  ،تطلق عل الرؤساء لما لهم من خبرة كبيرة بحكم االقدمية في الخدموة مموا يجعول الرؤسواء اكثور ادراك لحاجوة
المرافق العامة ومشروعية القرارات الصادرة عنهم  .للمزيد انظر حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.37
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القانونية ،أم أنه يكجي عدم خروع الرلساء عل

أحكام القاعدة القانونية .وهذه القاعدة القانونية قد

تختلف مرتبتها فيما ينها ،وقد تتعارى قاعدة قانونية دنيا مع قاعدة قانونية عليا .وعليه نتناوج في
هذا الجرع تحديد معن التزام الرلساء بالقانون ثم تحديد القانون الواجن التطبيق.
الفقرة ال ولى :التزام الرؤساء بالقانون
ار
إن التزام الرلساء بأحكام القانون والخ وع له ،ومن ثم إصدار األوامر العسكرية " القر ا
ار  ،يد أن الجقهاء اختلجوا في تحديد
اإلدارية" عل بوء أحكامه ،ي جي المإروعية عل هذه القر ا
معن اللتزام بالقانون من قبل الرلساء أثناء أداء واجبهم الوطني ،واتجهوا إل ثظث آراء فقهية:
الرأي الول :تصرف اإلدارة (الرؤساء) المشروع هو مجرد تنفيذ لقاعدة قانونية:
فمل عمل من أعماج اإلدارة يجن أن يكون مجرد تطبيق لقاعدة قانونية مقررة من السا ق ،وأن
كل عمل أو نإاط يصدر من اإلدارة لم يكن تنجيذاف لقاعدة قانونية ،فهو عير مإروع .األمر الذي يقيد
سلطة اإلدارة في الخ وع ألحكام القانون ،إا يسهل تدخل مبدأ المإروعية والحكم بعدم مإروعية
نإاط اإلدارة ،بمجرد وون النإاط اإلداري لم يكن تنجيذاف لقاعدة قانونية ،مما يوسع لهور مبدأ
المإروعية في األعماج اإلدارية بمجرد عدم تنجيذه لقاعدة قانونية .)1
وبذلك فإن هذا الرأي يقيد اإلدارة ويلدي إل الحيلولة دون تمكينها من ممارسة وليجتها األساسية
وهي اشباع الحاجا

العامة للمواطنين  -والك ب رورة عدم تصرفها إل تنجيذاف لقاعدة قانونية  -األمر

الذي يقيد اإلدارة في مواجهة التروا وحاجا

المجتمع المتطورة ،ويجقدها القدرة عل ا تمار القواعد

القانونية أثناء ممارسة النإاط اإلداري ،بحيث تودو اإلدارة العامة آلة صماء مختصة تنجيذ القانون ،)2
وهو ما يسم بالبيروقراطية.

) (1انور احمد رسالن  ،مرجع سابق ،ص.25
) (2محسن خليل  ،مرجع سابق ،ص .117

91

وهذا الرأي وإن وان يتجق مع فمرة السلطة المقيدة لإلدارة -إل أنه ينمر السلطة التقديرية لإلدارة –
فإاا ما نص القانون عل وسيلة ما و شروط ما إلجراء النإاط اإلداري ،وجن عل اإلدارة اللتزام
بأحكام القانون وعدم قيامها بالنإاط إل بالوسيلة التي نص عليها القانون ،فإاا لم يكن القرار الصادر
من اإلدارة الر ية) تطبيقاف لقاعدة قانونية ،فإنه يكون باطظف لمخالجته لمبدأ المإروعية ،وبذلك يحق
للمرلوس الصادر إليه األمر التحلل من تنجيذ األمر ،لجقدان األمر لصجة اللزام ،إاا وانت عدم
مإروعية األمر لاهرة ،لذا وصف هذا الرأي بأنه النتام التإريعي المثالي من حيث حماية الحقوق
والحريا

األساسية وونه يإكل قيداف شديداف عل اإلدارة في تصرفاتها تجاه حقوق وحريا

األفراد .)1

يد أن هذا الرأي يتعارى مع نإاط اإلدارة التقديري "سلطة اإلدارة التقديرية" لما يت منه من
تقييد لنإاط اإلدارة نصوق قانونية ثا تة ،ل سيما أن النإاط اإلداري يتصف بالمرونة والتطور ،لذا
يترك المإرع لإلدارة مجالف تقديرياف في التعامل مع الوقا ع والتروا التي تواجهها تحقيقاف للصالو العام
وفي إطار مبدأ المإروعية .)2
الرأي الثاني :استناد تصرف اإلدارة (الرؤساء) للقانون:
يتطلن هذا الرأي من اإلدارة أن تستند في ول ما تقوم به من أعماج أو تصرفا
اإلدارة لمي يكون العمل مإروعاف استنادها إل

قانوني ،إا يجن عل
موجودة

قبله .)3

بمعن

ال

سند

قاعدة قانونية تقر العمل و

أن هذه القاعدة القانونية هي التي تخوج اإلدارة الحق بالقيام بالعمل ،وهذا

الرأي يوسع من نإاط اإلدارة ،إا لم يإترط ان يكون نإاط اإلدارة تنجيذاف لقاعدة قانونية ،وإنما اكتج
باستناد النإاط ال

قاعدة قانونية تجيزه؛ أي ان القاعدة القانونية تتصف بالعمومية وفقاف لطبيعتها،

فيكون األمر العسكري بالستناد ال

هذه القاعدة القانونية ،تنجيذاف لحالة خاصة ،لذا فهذا الرأي هو

) (1محمد عبد الحميد ابو زيد  ،مرجع سابق ص.212
) (2عدنان عمرو  ،القضاء االداري في فلسطين  ،مرجع سابق ص.13
) (3انور احمد رسالن  ،مرجع سابق ص.26
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المعيار الطبيعي األمثل إلبجاء المإروعية عل تصرفا

اإلدارة التقديرية في التروا العادية وقد

قيل عن هذا الرأي أي اف انه خيار وسط ين تقيد نإاط اإلدارة بالمامل وبين عدم تروها تتصرا
بمعزج عن وجود قاعدة قانونية تستند إليها.
فهو يعلل منو السلطة التقديرية لإلدارة في ممارسة نإاطها اإلداري وويجية تنجيذ اإلدارة لنإاطها
اإلداري وفقاف لسلطتها التقديرية؛ فيقرر مإروعية تصرا اإلدارة ،طالما أنه صدر بالستناد إل قاعدة
قانونية ،ولم يجرى القانون عل اإلدارة شروط خاصة تلزم اإلدارة بأتباعها وما هو الحاج في السلطة
.

المقيدة

الرأي الثالث :تقيد اإلدارة (الرؤساء) بعدم القيام بأي تصرف مخالف للقانون:
بموجن هذا الرأي عل

اإلدارة أن ل تأتي تصرا مادي أو قانوني مخالف ألحكام القانون،

فلإلدارة حرية التصرا باتخاا القرار الذي تراه مناسن وفي الوقت الذي تختاره ،شريطة عدم مخالجة
أحكام القانون بمعناه الواسع ،األمر الذي يوسع من سلطة اإلدارة التقديرية ،و يحقق الحد األدن لمبدأ
المإروعية .)1
ويرد جانن من الجقه أن الرأي الثاني والثالث أخذ هما معتم الجقهاء ،وأنهما متوافقان مع أحكام
القانون ،ويكمل أحدهما الخر ،حيث إن الرأي الثاني يلزم اإلدارة بالتزام إيجا ي مجاده برورة استناد
اإلدارة في تصرفها إل

سند من القانون بمعناه الواسع ،ينما يلزم الرأي الثالث اإلدارة بالتزام سلبي

مجاده عدم خروع اإلدارة عن قواعد القانون

)2

.

يمكن القوج أنه ومع تأييد هذا الجهم ،إل أن الرأي األوج له وجاهته وقانونيته أي اف ،إا أنه في بعا
صور نإاط اإلدارة السلطة المقيدة) فإنه ل يكجي الرأي الثاني والثالث حت

) (1محمد عبد الحميد ابو زيد  ،مرجع سابق ص .210
) (2انور احمد رسالن  ،مرجع سابق ،ص .26
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يتحقق احترام مبدأ

اشترط القانون أن يكون النإاط تنجيذاف لقاعدة قانونية ما ،وفقا للإروط المحددة
ا
المإروعية ،ل سيما أن
مسبقا؛ فإاا أجاا القانون ترخيص السظح وفقاف لإروط وبوابط محددة ،فظ يجوا لإلدارة أن ترخص
السظح دون اللتزام بالإروط والحدود التي نص عليها القانون ،بحيث يكون قرارها عير مإروع إاا لم
تلتزم هذه الإروط ،واستند

إل سلطتها التقديرية في إصدار رخصة السظح لإخص ما ل تنطبق

عليه جميع الإروط المنصوق عليها في القاعدة القانونية ،وهو ما يعني وجو

األخذ بالرأي األوج

فيما يتعلق بالسلطة المقيدة حت يكون نإاط اإلدارة مإروع.
لذا فإن تبني أحد الرأيين الثاني والثالث أو وليهما معاف ،ل يكجي إلعطاء المإروعية عل نإاط
اإلدارة في جميع مجالته وحالته ،وبذلك فان لمل رأي من اآلراء الجقهية السابقة وجاهته وتطبيقه في
مإروعية نإاط اإلدارة ،فحيثما نص القانون عل

شروط تجصيلية للقيام نإاط ما من قبل اإلدارة

سلطة مقيدة) وجن أعماج الرأي األوج لي جي مبدأ المإروعية عل قرار اإلدارة المتخذ ،وحينما ي ع
القانون القواعد العامة للقيام بالنإاط اإلداري ،وترك لإلدارة مجالف تقديرياف لتخاا القرار بالميجية
والإروط التي تراها مظ مة ،فيكون أعماج الرأي الثاني أول

من الرأي األوج بحيث يكون النإاط

القرار) الذي تتخذه اإلدارة مإروعاف إاا وان متمئا عل قاعدة قانونية .اما إاا لم ينتم القانون المسألة
محل نإاط اإلدارة ،مثل لهور مرى معين في منطقة ما داخل الدولة ولم يكن هناك قواعد قانونية
تنتم ويجية التعامل مع المرى أو التاهرة ،فان الرأي الثالث هو الواجن إعماله ،وعليه يكون تصرا
اإلدارة مإروعاف مالم يخالف صراحة أي نص من النصوق القانونية النافذة في الدولة.
من خظج هذه اآلراء الجقهية يتبين لنا ويجية خ وع الرلساء اإلدارة) أثناء أداء الواجن للقانون ،فما
النص القانوني الواجن التطبيق في سلم القواعد القانونية السارية في البظد؟
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الفقرة الثانية :القانون الواجب التطبيق
أجمع الجقه أن مبدأ سيادة القانون إبان الثورة الجرنسية – التي تقوم عل اعتناق المبدأ الحر –
يعني خ وع اإلدارة للقانون بالمعن ال يق ،من منطلق أفمار فقهاء الثورة الجرنسية القانون تعبير
اإلدارة العامة) وعل السلطة التنجيذية الخ وع ألحكام القانون الصادر عن السلطة التإريعية .يد أن
تطور الجمر الديمقراطي ،والذي لم يعد يقبل بكون السلطة التإريعية وحدها ممثلة من الإعن ،وإنما
يجن أن يكون هناك تمثيل للإعن في السلطة التنجيذية ،وما أن التطور العلمي والتمنولوجي ،وما ط أر
عل الدولة الحديثة من األخذ بأفمار المبدأ الشتراكي ،والتدخل في مختلف مناحي الحياة  -خروجاف
عل

مبدأ المذهن الحر -ادد ال

قانونية وسياسية واقتصادية ،تتسم بطابع فني

لهور مإكظ

خاق ها.
بحيث لم يعد بإمكان السلطة التإريعية مظحقة هذا التطور –المتوير باستمرار -نصوق تإريعية
مواكبة له باستمرار .مما دفع ال

تطور الجمر القانوني ،والعدوج عن المعن

القانون بإعطاء السلطة التنجيذية بعا الصظحيا

السا ق لمبدأ سيادة

)1

التإريعية .

لذا تطور مبدأ سيادة القانون في الدولة القانونية المعاصرة ،وأصبو يتسع للقواعد القانونية الصادرة
عن السلطة التنجيذية ،بعد صدور دستور فرنسا لعام  ،1958إا أصبو التإريع بموجبه من اختصاق
السلطة التنجيذية وأصل عام ،واختصاق البرلمان بالتإريع استثنا ي وعل

)2

سبيل الحصر  .هذا

باإلبافة ال مبدأ سيادة القانون يعني الخ وع ال قواعد القانون الطبيعي والقانون الوبعي النافذة
داخل الدولة المكتوبة منها ،والوير مكتوبة .وهو ما يعرا بالمجهوم الواسع لمبدأ سيادة القانون ،إا
يإمل وما يقوج العظمة " فيدج " الخ وع ألحكام القواعد الدستورية ،والمعاهدا  ،والمبادل العامة

) (1ثروت بدوي ،تدرج القرارات االدارية ومبدأ المشروعية  ،مرجع سابق ص 11وما بعدها .
) (2محمد عبد الحميد ابو زنيد ،مرجع سابق ص.213
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ار
للقانون ،والمبادل الق ا ية وأحكام الق اء ،والعقود اإلدارية ،والقر ا
سواء وانت ق ار ار

تنتيمية عامة أو ق ار ار

الصادرة عن السلطة التنجيذية،
)1

فردية تصدر تطبيقاف لها  ،وهي ما يطلق عليها لدد

الجقه بمصادر مبدأ المإروعية .عظوة عل اللتزام بالقانون الطبيعي الإ ار ع السماوية ،القانون الدولي
اإلنساني ،المواثيق الدولية والمحلية ) وهي ما يطلق عليها بمصادر الإرعية

) (1حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.36
) (2صالال حسن سميع  ،مرجع سابق ص.523

96

)2

.

الفصل الثاني
المسؤولية الجزائية عن الوامر العسكرية
تندرع تصرفا

أفراد الملسسة األمنية في إطار األعماج الوليجية ،بأنها أعماج وليجية تقوم ها

الملسسة األمنية بإكل يومي واعتيادي هادفة لتطبيق أحكام القانون تحقيقاف للصالو العام .يد أن
الواقع العملي ل يسير بالإكل العتيادي المرسوم لقود األمن بموجن أحكام القانون ،إا يجرى العمل
عل أفراد الملسسة األمنية أثناء القيام بالمهام الموولة إليهم  ،أن يصدر عنهم  -بحسن نية أو سوء
مجرمة وفقاف ألحكام قانون العقوبا .
نية – بعا األفعاج التي تعد ّ
حيث يترتن عل قيام المولف العام بالواجن الوليجي في بعا األحيان ،المساس بأحد الحقوق
أو الحريا

المحمية بقوة القانون ،وقيام الجظد بإاهاق روح المحكوم عليه باإلعدام ،تنجيذاف لقرار

محكمة مختصة ،وهو ما يإكل في لاهر الحاج إعتداء عل حق اإلنسان في الحياة ،وقد جرم قانون
ف
العقوبا

العتداء عل حق الحياة ،وجعل له عقوبة اإلعدام في حالة العمد المادة  ،)378وعقوبا

أقل في حالة القتل القصد من عير عمد المواد  )384،380،377،376عقوبا
قيام أحد أفراد الإرطة تجريق التجمعا

عير المإروعة ،والتي تنطوي عل

ثوري فلسطيني  ،أو
عنف باستخدام القوة

الظامة لتنجيذ هذه الواجن المادة  )2/21من مدونه قواعد استخدام القوة واألسلحة النارية.

)(1

مما

يلدي ال إصابة أو جرح أو قتل أحد األفراد المتجمعين ،وهو ما يإكل في لاهر الحاج ج ار م قتل
 )384،376أو جرح أو إيذاء المواد  )386،385عقوبا

ثوري ،وقد يتعمد المولف العام

) (1مدونة قواعد استخدام القووة واالسولحة الناريوة مون قبول منتسوبي قووى األمون الفلسوطينية ،والصوادرة بموجوب قورار صوادر عون معوالي وزيور
الداخلية رقم (.)2011/211
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العسكري) اإلقدام عل هذه األفعاج لية تنجيذاف لحكم القانون ،وإنما تنجيذاف ألمر عير مإروع صادر
إليه من ر يسه ،وبذلك يصبو دفعه بإباحة فعله نتيجة لتنجيذه األمر الصادر إليه في عير محله).(1
ات و أن بوابط المسلولية الج از ية لألوامر العسكرية واجن الطاعة ومبدأ المإروعية) وهي
ااتها بوابط تنجيذ المولف العام للواجبا

الموولة إليه ،إا عليه اللتزام واجن الطاعة ومبدأ

المإروعية معاف؛ وما يترتن عل الك من طاعة المولف العام لألوامر المإروعة الصادرة إليه من
ر يسه المختص أثناء أداله الواجن الوليجي ،وما يترتن عل رف ه لتنجيذ األوامر المإروعة المسا لة
الجز ية بجريمة عدم إطاعة األوامر بالنسبة للعسكري) .وما يجن
ا
التأديبية للمولف العام) و المسا لة
عليه اللتزام بأحكام القانون بمعناه الواسع ،وعدم تنجيذ أمر مخالف ألحكام القانون " مبدأ المإروعية"
إا يترتن عل العسكري طاعة األوامر المإروعة ،والتي قد ينتج عن تنجيذها تحقق جريمة ما ،تحقق
الرون المادي والمعنوي) ومثاج الك إاهاق الجظد روح المحكوم عليه باإلعدام ،أو قيام ع و
ال ابطة الق ا ية بحجز حرية المتلبة بجريمة تزيد عقوبتها عل الستة أشهر ،نت افر لوجود شبها
تحوم حوله .اما األوامر عير المإروعة فظ طاعة لها في مخالجة أحكام القانون.
ويمكن التسالج عن قيام المسلولية الج از ية عن هذه األفعاج المجرمة ،والتي قام ها المولف العام
يجرم
تنجيذاف لحكم القانون أو تنجيذاف ألمر صادر عن ر ية مختص؟! وهل يناقا القانون نجسه بأن ّ
فعل ما ،ثم يأمر بالقيام هذا الجعل ،بمعن ان يجرم عدم تنجيذ األمر المإروع ،ثم يقرر العقا
للتنجيذ السليم لهذا األمر المإروع؟ وما هو دور عوارى المسلولية الج از ية من أسبا
عقا

اء
جز ف

إباحة أو موانع

أو موانع مسلولية ،في دفع المسلولية الج از ية عن المولف العسكري) المنجذ لألمر الر اسي،

أو إاا اصدر المولف العسكري) أو استول صجته الوليجية إلصدار أمر عير مإروع أو تنجيذ أمر
عير مإروع وهو يعلم عدم مإروعيته ،وما هو حكم الولط في تنجيذ األمر عير المإروع ؟
) (1نقض اول يونيه سنة ( 1926المحامة سنة رقم  ،)526نقض  31يناير سنة  1929مجموعة النقض(  12رقم 141ص )154المشوار اليهموا
لدى الدكتور محمد القللي مرجع سابق ص .367
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ويمكن الجابة عن هذه التسالل

انطظقاف من فمرة مإروعية األوامر العسكرية والتي تنقسم ال

قسمين :األوج المسلولية الج از ية عن األوامر المإروعة المبحث األوج) والثاني :المسلولية الج از ية
عن األوامر عير المإروعة المبحث الثاني).
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المبحث الول  :المسؤولية الجزائية عن الوامر العسكرية المشروعة
ُتلقي طاعة الرلساء واجباف عل

عاتق المولف العام باللتزام باألوامر المإروعة الصادرة إليه،

وتنجيذها دقة وأمانة ،بماناف لسير المرفق العام بانتتام واطراد ،ويرتن القانون المسلولية التأديبية عل
المولف العام جزاء عل

اخظله هذه الطاعة ،حت أنه يمكن القوج إن سلطة التأدين في القانون

اإلداري تستند ال واجن الطاعة) ،(1في حين الق القانون عل المولف العسكري واجن تنجيذ األوامر
العسكرية ،وفي بعا األحيان يحرمه من حق مراقبة مإروعية األمر الصادر إليه .وما قرر العقا
الج از ي المإدد للعسكري في حالة عدم التزامه تنجيذ األوامر العسكرية المإروعة الصادرة إليه من
ر يسه المختص.
في لل واجن الطاعة المإددة عل العسكري ،والتي تعتبر بمثابة قانون العسكري ،وما ينبثق عن
أداء العسكري لواجن الطاعة تنجيذه لألوامر العسكرية المإروعة ،أن تلتصق بعا األفعاج التي
يقوم ها العسكري صجة التجريم؛ أي انطباق النمواع القانوني للجريمة عل الجعل المادي الذي أتاه
العسكري تنجيذاف لواجن الطاعة ،تنجيذ األمر المإروع الصادر إليه ،أو تنجيذاف للواجن القانوني بإصدار
العسكري الر ية) األمر المإروع الذي يترتن عل تنجيذه تحقق الصجة الجرمية للجعل ،مثل إصدار
أمر بالقبا عل
مأمور ال ابطة الق ا ية اف

المتهم الحابر والمتلبة بارتما

شروط القاء القبا .أو أن يأمر ع و ال ابطة الق ا ية بخلع با

جريمة ،وقد تحققت

منزج أثناء التجتيش .هذه األفعاج

المجرمة والناتجة عن تنجيذ العسكري للواجن العسكري المطلن األوج) ،وهل يمكن أن يترتن عليها،
تحمله المسلولية الج از ية وإنزاج العقا

بحقه ؟ المطلن الثاني).

) (1سعد نوام العنزي ،مرجع سابق ص.165
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المطلب الول :المر المشروع أداء للواجب
تمارس الدولة سلطتها عبر مولجيها العموميين ،الذين يتولون أعباء الخدمة العامة في مختلف
األنإطة التي تتدخل فيها الدولة الحديثة ،ويإكل أداء المولجين العمومين لواجباتهم الوليجية تنجيذاف
ألحكام القانون ،قد يإكل في بعا األحيان ،مساساف بالحقوق والمصالو التي يحميها القانون الج از ي،
ويكون هذا المساس يهدا ال تحقيق الصالو العام خدمة أفراد المجتمع) عل حسا

مصلحة أخرد

أو حقوق شخصية ،فقد أباح القانون هذه األفعاج حماية وبمانه لقيام المولف العام بأداء واجبه
)( 1

الوليجي حماية للمصلحة العامة

 .فما هو مدلوج أداء الواجن الجرع األوج) ،وما هي الطبيعة

القانونية ألداء الواجن الجرع الثاني).

الفرع الول :مدلول أداء الواجب
األصل في األفعاج التي يقوم ها اإلنسان اإلباحة ،فاإلنسان حر في تصرفاته ويقدم عل األفعاج
التي يرعن ها ،دون قيد أو شرط ،إل أن تطور الحياة البإرية ال شكل مجتمعا
الدولة التي باتت تتول حماية الحقوق والحريا

منتمة ،ولهور

لجميع أفراد المجتمع ،وأيظء بعا الحقوق والحريا

بالحماية الج از ية  -والك من خظج تجريم أي فعل أو امتناع يإكل مساس هذه الحقوق والحريا -
دون عيرها من الحقوق والحريا

والتي ل ترق إل اا

الهتمام من المإرع الج از ي.

لذا فإن األفعاج التي تنطوي عل مساس بالمصالو والحقوق التي ل يحميها القانون الجنا ي ،ل
تإكل افعالف مجرمة ،وإن وانت تإكل مخالجة ألحكام قانون أخر ،مثل قيام شرطي المرور بإعظق
الطريق أمام المارة ،سواء وان فعله مبرر أم ل ،أو امتناع مولف دا رة الجوا اا

ناء عل أمر ر يسه

أو من تلقاء ااته عن إصدار جواا السجر في الوقت المحدد ،أو قيام أحد أفراد دورية األمن الوطني
بمنع أحد المارة من عبور الطريق .سواء وان الك دواعي مقبولة أو دون مبرر لذلك ،مع أنه يمكن
) (1نظام توفيق المجالي ،مرجع سابق ص.194
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مسا لة المولف تأديبياف أو ان باطيا ،هذا ف ظف عن خ وع هذا التصرا للطعن به امام الق اء
اإلداري حاج عدم إصدار جواا سجر مثظف).
ومع الك ل يمكن مسا لة المولف ج از ياف لمون الجعل ل يإكل اعتداء عل

حق أو مصلحة

يحميها القانون الجنا ي .فاألفعاج قد تمون مباحة دون خظا والبيع والإراء والزراعة والعمل في
الوليجة العامة وعيرها ،وقد يرد عليها بعا القيود المرتبطة بالقانون المنتم للنإاط أو العمل ،فيكون
الإخص مسلول عل

مخالجة قواعد القانون المنتم للعمل ومخالجة أحكام القانون المدني مجلة

األحكام العدلية) أو قانون الزراعة ،وقانون الخدمة المدنية والعسكرية .وهذه المخالجة ل ترق ال درجة
المسا لة الج از ية ،إل إاا ورد نص في نصوق قانون العقوبا
للنإاط يحرم فعظف ما ويحدد العقا

أو في أحد هذه القوانين المنتمة

لمخالجته ،وفقاف لمبدأ الإرعية الجنا ية ل جريمة ول عقوبة إل

نص).
ينما األفعاج التي تإكل مساساف بالحقوق والحريا

والمصالو بموجن نصوق قانون العقوبا

والقوانين المكملة ،إاا ما وقعت وفقاف للنمواع القانوني للجريمة ،ومن قبل عسكري أثناء أداله للواجن
الوليجي أو تنجيذاف ألمر مإروع صادر إليه من ر ية مختص .مثل قيام ع و ال ابطة الق ا ية
بحجز حرية شخص في حالة التلبة بجناية أو جنحة وتحققت شروط القاء القبا عليه فو افر ،أو قيام
الجظد تنجيذ األمر بإاهاق روح المحكوم عليه باإلعدام من محكمة مختصة .فهذه األفعاج من إاهاق
حجز الحرية أو الروح تإكل في لاهر الحاج فعظف مجرماف بموجن قانون العقوبا
نصوق صريحة لتجريم هذه األفعاج .وبذا

والذي وبع

الوقت فرى القانون عل العسكري واجن تنجيذ األوامر

الصادرة إليه دقة وامانه ،وقيامه واجباته الوليجية دقة وامانه ) .(1حيث جاء في القرار التأديبي لمدير
أمن دمياط رقم

 )1989/320الصادر تاريخ  1989/12/19ما يلي " :تقرر بأن إهماج ال ابط

) (1المواد ( )168،89من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة .2005
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في واجبا

وليجته والك بعدم استخدام سظحه الميري أو إصدار األمر ألحد أفراد القوة باستخدام

السظح حاج مإاهدته لزميله المقدم ...الملق عل الرى ،والك بمحاولة ببط السيارة أو إرها
قا دها للوقوا األمر الذي استوجن مجاااته "

).(1

أمام هذه المع لة التي تواجه المولف العسكري) ،فإن المإرع يأ

أن يناقا نجسه نجسه ،فالقانون

كالبنيان المرصوق ل يتأت له أن يناقا نجسه نجسه ،فالقانون هو من أوجن عل العسكري تنجيذ
األمر أو رخص تنجيذه ،وهذه الرخصة أو اإلجااة تهدا إل
المصلحة الجتماعية عل

حماية مصلحة اجتماعية أو ترجيو

المصالو المهدورة) .(2لهذا وبع المإرع إل

جانن نصوق التجريم

نصوق اإلباحة التي تحوج دون تطبيق نصوق التجريم ،إاا ارتمبت الجريمة في لروا تتحقق
معها حماية المصلحة المعتبرة واألول بالرعاية في نتر الإارع ).(3
لذا نص المإرع عل

عوارى المسلولية الج از ية ،والمتمثلة بأسبا

اإلباحة وموانع المسلولية

وموانع العقا  ،بمن األحكام العامة لقانون العقوبا  ،لرفع هذا التناقا وتحقيق التساق ما ين
نصوصه تحقيقاف للعدالة التي هي عاية التإريع .وبتحري موانع المسلولية الج از ية وأحد عوارى
المسلولية الج از ية ،والمتمثلة في -1 :صور السن -2 ،العاهة العقلية -3 ،السكر والعقاقير المخدرة،
-4القوة الوالبة -5 ،حالة ال رورة .والتي ل يمكن الستناد إليها في رفع المسلولية الج از ية عن
األفعاج الصادرة من أفراد قود األمن الجلسطينية ،لمونها أسبا

شخصية مرتبطة بإخص الجاعل،

فهي مانع للمسلولية الج از ية عن الجاعل ،مهما وانت صجته مولف أو مواطن.
وعني عن القوج إنه ل يمكن توليف شخص صوير السن أقل من ثمانية عإر عام) أو شخص
به جنون ،وما أنه ل يجوا للعسكري أن يعتد في دفاعه ال

وجود حالة ال رورة ) ،(4إا أن أداء

) (1مشار إليه لدى محمد سيد أحمد التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية ،المكتب الجامعي الحديث ،2008،ص.173
)(2محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص .249
) (3محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص.145
) (4قرار المحكمة العسكرية الدائمة الجنوب  /الخليل رقم القضية (/171م.د )2013/والصادر بتاري  ،2014/9/16غير منشور.
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الواجن يجرى عليه الثبا

و اللتزام في حالة الخطر ال رورة) ،لذا نجد ان المإرع قد شدد العقا

عل جريمة الجرار أو عدم إطاعة األوامر في حالة الحر .
وما أن تطبيق موانع العقا

عل

المجرمة الناتجة عن تنجيذ األوامر العسكرية عير
األفعاج
ّ
الجاعل عن فعله ألسبا

متصور أي اف ،حيث إن موانع العقا  ،تمنع عقا

ل ترفع المسلولية وما هو الحاج في موانع المسلولية وإنما تمنع العقا

ألسبا

واعتبا ار

خاصة ،وهي

خاصة بعا الج ار م

كزواع الخاطف بمن خطجها ،وهي موانع وارده عل سبيل الحصر ،ول يمكن القياس عليها ،وهي في
مجملها تمثل حال

خاصة ل يمكن تطبيقها عل تنجيذ األوامر المإروعة .يد أنه يمكن تطبيقها في

حالة الولط الذي يقع به العسكري أثناء تنجيذه األوامر عير المإروعة وفقاف لنص المادة  )96عقوبا
ثوري وهو ما سنتناوله بإيء من التجصيل في المبحث الثاني.
ويمثل أداء الواجن الوصف القانوني السليم من ين أسبا

اإلباحة ،لظنطباق عل فعل العسكري

المنطبق عليه النمواع التجريمي ،سواء بإصدار العسكري لألمر العسكري المإروع أو تنجيذه لألمر
العسكري المإروع ،وهو ما يستبعد باقي أسبا

اإلباحة األخرد مثل -1:ممارسة الحق -2 ،إجااة

القانون -3 ،الدفاع الإرعي .لمونها تقوم عل فمرة تولين مصلحة شخصية عل مصلحة شخصية
أخرد ،وهو أمر عير متحقق في تنجيذ األمر العسكري المإروع ،والذي هو تولين مصلحة عامة عل
مصلحة خاصة ).(1
ويت و أن أداء الواجن هو ال مانة للعسكري أثناء تنجيذه لألوامر العسكرية المإروعة ،وهو
المبرر للمولف للقيام هذه األفعاج وهو مطمئن وبعيد عن شبو المسلولية الج از ية؛ فتحقق الرون
المادي والمعنوي للجريمة الموصوفة بالقانون الج از ي ،ل يعني انطباق الصجة الجرمية عل
محل فعل المولف العام ،والك لتجردها من معن

العتداء ،فتمون الواقعة إاهاق روح إنسان أو

) (1عوض محمد ،قانون العقوبات القسم العام ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية  ،1987ص.110
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الواقعة

برباف أو جرحاف ،ويكون الجاعل متعمداف لجعله ،ومع الك يتجرد الجعل من الصجة الجرمية لتوافر أحد
أسبا

اإلباحة وهو أداء الواجن ).(1
وقد نصت القوانين العقا ية عل

إجااة تنجيذ األوامر العسكرية المإروعة في با

أداء الواجن

يحوج الجعل الذي قام به المولف العام ،إل فعل مباح ل يستوجن العقا  ،فإاا تطا ق الجعل
كسبن ّ
الذي اتاه المولف مع الواقعة المجرمة وفقاف للنمواع القانوني المجرم ،فإن المإرع قد نص عل إباحته
توليباف للمصلحة العامة عل المصلحة المحمية بالقانون الج از ي ،وبهذا فإن استعماج المولف لسلطته
التي أولها له القانون ،هي سبن إلباحة ما يرتمبه من أفعاج تعد جريمة بحسن األصل ،مالم يخرع
عن األصوج المتبعة في ممارسة سلطته) ،(2سواء أكانت هذه األفعاج تنجيذاف ألوامر الرلساء المإروعة،
أم تنجيذاف ألحكام القانون قام تنجيذ األمر نجسه أو أصدر األمر لمرلوسيه ).
حيث ورد النص عل إباحة تنجيذ األوامر المإروعة في المادة  )57من قانون العقوبا

الثوري

والتي جاء فيها :الجعل المرتمن إنجااا لنص قانوني أو إطاعة ألمر من مرجع اي اختصاق يوجن
القانون إطاعته ل يعد جريمة ،إل إاا وان األمر عير مإروع بصورة لاهرة " .في حين قرر المإرع
األردني منع المسلولية الج از ية عن األفعاج المجرمة الناتجة عن تنجيذ األوامر المإروعة في المادة
 )61من قانون العقوبا
مسلولف ج از ياف

)(3

األردني رقم  )16لعام  1960النافذ في ال جة الوربية " ل يعتبر اإلنسان

عن أي فعل إاا وان قد أت الك الجعل في أي من األحواج التالية:

 -1تنجيذ للقانون.

) (1حامد راشد ،شرح قانون العقوبات القسم العام ج ، 1الطبعة االول كلية الشرطة ،2012/2011 ،ص.337
) (2عمر السعيد رمضان ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار النهضة العربية ،ص.525
) (3وحسنا م فعل المشرم االردني بتعديل المادة ( )61عقوبات بالقوانون رقوم ( )8لسونة  ،2011حيوث ورد الونص بعود التعوديل كموا يلوي " ال يعود
جريمة الفعل المرتكب في أي من االحوال التالية "...-2 ... -1 :اا ان أداء الواجب سبب الباحة الفعل وليس مانع للمسوؤولية الجزائيوة ،علموا م
أن المشرم االردني قد وضع هاا النص تحت عنوان اسباب االباحوة ،وقود أثرنوا االسوتناد الو الونص القوديم فوي الموتن لكونوه الونص النافوا فوي
دولة فلسطين ،اا ان التعديالت الواردة عل القوانين بعد االحتالل االسرائيلي لفلسطين التشمل إال أراضي المملكة االردنية الهاشمية.
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 -2إطاعة ألمر صدر إليه من مرجع اي اختصاق يوجن عليه القانون إطاعته إل إاا وان
األمر عير مإروع ".
وقد نص المإرع المصري في قانون العقوبا

المصري النافذ في قطاع عزة في المادة  )63عل ما

يلي " ل جريمة إاا وقع الجعل من مولف أميري في الحواج اآلتية:
أوالً :إاا ارتمن الجعل تنجيذاف ألمر صادر إليه من ر ية وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانياً :إاا حسنت نيته وارتمن فعظف تنجيذاف لما أمر به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعل ول حاج يجن أن يثبت أنه لم يرتمن الجعل إل بعد التثبت والتحري بأنه وان يعتقد مإروعيته،
وأن اعتقاده وان مبنياف عل أسبا

معقولة ".

ويظحظ أن هناك تباين ما ين النصوق السابقة في اإلشارة إل األشخاق المستجيدين من أداء
الواجن وسبن لإلباحة ،فنجد المادة  )63عقوبا

مصري قد حصر المستجيدين من اإلباحة بموجن

أحكامها بالمولف األميري ،يد أن النص الوارد في قانون العقوبا

األردني والعقوبا

الثوري

الجلسطيني لم يحصر انطباقها بالمولف العام وما فعل المإرع المصري ).(1
وفي الواقع العملي نجد أن تطبيق المواد  )63،61،57من التإريعا
ينطبق عل المولف العام ،إا أن المولف العام هو المكلف بأداء الخدما

المذوورة السابقة عالباف ما
العامة ،لذا هو صاحن

)(2

القدر األكبر من تطبيق احكم هذه المواد نت افر لمونه مكلف بأداء الواجن .

) (1حصر نطال نص المادة ( )63عقوبات مصري عل الموظم العام اثار جدل حوول تحديود مون هوم المووظفين الواين يسوتفيدون مون االباحوة
فووي المووادة ( . )63والووك نظوورا م لعوودم تعريووم القووانون الجنووائي للموظووم العووام واالسووتناد الو ماجوواء فووي القووانون االداري علو الوورغم موون ان
القووانون الجنووائي يوسووع موون شووريحة الموووظفين المخوواطبين بأحكامووه – وقوود عوورم الفقووه االداري الموظووم العووام "كوول شووخص يعهوود اليووه بوواداة
قانونية بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احود اشوخاص القوانون العوام عون طريوق االسوتغالل المباشور" .ويخورج مون نطوال هواا
التعريم وفقا م لمشروحات الفقه المصري العاملون في الشركات عل اختالم انواعها ،فال يعتبورون مووظفين عوامين ولوو كانوت الشوركة مون
الشركات المؤممة او التوي تسواهم فيهوا الدولوة او كانوت مون الشوركات المعتبورة قانونوا م اات النفوع العوام .للمزيود انظور الودكتور محموود محموود
مصطف  ،مرجع سابق ص  199وما بعدها ،والدكتور عوض محمد ،مرجع سابق ص 111وما بعدها .
) (2هناك بعض التشريعات تفرض عل االفراد " المواطنين" اداء الواجب بمساعدة مووظفي السولطة العاموة فوي بعوض االحووال ومنهوا التشوريع
السوداني والتونسي والفرنسي .اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.89
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يد أن انطباق أحكام هذه المواد عل
المولجين العمومين .مثل أصحا

الحرا أو المهن الحرة والذين يوجن عليهم القانون التزاما ما ،مثل

الطبين الذي يجن عليه إ ظغ السلطا
عليه

المولف العام ل يحوج دون امتداد تطبيقها إل

عير

العامة في حاج معالجته لإخص يعتقد وقوع جناية أو جنحة

)(1

 ،إا نجد أن القانون قد جرم وإف السرار الطبية في المادة  )403من قانون العقوبا

الثوري "يعاقن بالحبة من شهرين إل سنة ول من :علم بحكم وبعه أو خدمته أو مهنته أو فنه بسر
و افإاه دون سبن مإروع ،"...والسبن المإروع هنا هو أداء الواجن ،وجو

تبليغ الطبين للإرطة

عن ول حالة تعرى عليه ،ويإتبه أن هذا الإخص المعروى عليه قد تعرى لجناية أو جنحة وفقاف
عسكري " يعاقن الطبين أو الممرى الذي يقوم بإسعاا شخص يبدو

ألحكام المادة  )279عقوبا

أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر السلطا
وقد أورد قانون العقوبا

المختصة" ...

)( 2

.

الثوري الجلسطيني نصوق خاصة تجرى واجباف عل األفراد المدنيين

وعيرهم من المولجين العمومين – والك للطبيعة الخاصة لهذا القانون – حيث أورد فصل بعنوان
ج ار م الت امن اإلنساني ،حيث جرم وعاقن بالحبة من سنة ال ثظث سنوا
يحوج بجعله المباشر دون ارتما

ول من وان قاد افر أن

الجنايا  ،أو أي فعل بد سظمة الجسم البإري ،أو معاونه إنسان

في حالة خطر ،دون أن يتعرى هو أو عيره ال الخطر وفقاف ألحكام المادة /275أ،

) عقوبا

عسكري .أو ول من وان لديه وثا ق أو يعلم شهادة أو أية أدلة تثبت راءة متهم ما ،ولم يتقدم ها إل
الجها

المختصة المادة /275أ) عقوبا

ها الجها

المختصة المادة  )277عقوبا

عسكري ،وول من علم بجناية عل أمن الثورة ولم يخبر
عسكري.

) (1كامل السعيد ،مرجع سابق ص.164
) (2ويقابل نص هاه المادة ما ورد في المادة (  )3/207من قانون العقوبات االردني.
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ونظحظ من النصوق آنجة الذور أنها تنطبق عل الشخاق المدنيين باإلبافة إل المولجين،
وبذلك يتحقق قيام المواطن بأداء واجن قانوني ،والذي قد يترتن عليه تحقق جريمة ما ،ومع الك ل
يعد فعله مجرماف في حدود أداء الواجن .حيث إن القاعدة األمرة بارتما
القاعدة العامة التي تجرمه فيكون الجعل مباح

الجعل تخصص " تقيد"

)(1

.

مناط اإلباحة هو قيام الواجن القانوني ،ولية شخص الجاعل ،فطالما تحقق قيام واجن بموجن
أحكام القانون ،والتزام الجاعل نطاق الواجن وحدوده ،وان فعله مإروعاف ،وبذلك يخرع من نطاق المادة
 )57عقوبا

ثوري ،الشخاق الذين يستندوا ال عظقة أو رابطة أو واجن عير قانوني ،مثل القيام

بالواجن بالستناد إل

طاعة اآلباء أو الاواع ،أو الطاعة المستندة إل

أساس عير قانوني ،فإن

الجعل يكون أداء لواجن عير قانوني ،وأن يدفع ال ن مسلوليته الج از ية بالستناد ال

أداء واجن

لوالده ،فيرد عليه دفعه لمون الواجن الذي استند إليه واجن أخظقي أسري ،ولية واجن وليجي يوجبه
القانون .أما إاا قام مولف في القطاع الخاق مثل الطبين في المثاج السا ق باإل ظغ عن شخص
يإتبه وقوع جناية أو جنحه عليه ،فيكون فعله مباحاف بالستناد إل واجبه القانوني في المادة )279
عقوبا

ثوري ،ولية ال واجبه المستند ال نتام المستإج الذي يعمل به؛ وبذا يكون فعله مباحا

استناداف ال

نص المادة  )57عقوبا

العامة في قانون العقوبا

ثوري فلسطيني والمادة  )61عقوبا

اردني ،ووفقاف للقواعد

المصري ،وونه ل تنطبق عليه أحكام المادة  )63عقوبا

مصري

)(2

.

صدر
أداء الواجن وسبن لإلباحة ،اا طبيعة موبوعية ،فإنه يإمل الجاعل سواء وان ُم اف
ولما وان ُ
لألمر العسكري أو ُمنجذاف لألمر العسكري ،وما يإمل ول المساهمين والمتدخلين؛ لمون مساهمتهم
انصبت عل

فعل مباح بحكم القانون ،فظ تلحق هم المسا لة الج از ية .وهذا ما يميز اعتبار تنجيذ

) (1عوض محمد،مرجع سابق ص.113
) (2المرجع السابق ،ص .113
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األمر العسكري المإروع أداء للواجن وسبن لإلباحة ،عن وونه مانعاف للمسلولية الج از ية ،والتي هي
او طبيعة شخصية ،إا تنصن عل
بمعن

يستجيد من األسبا

إرادة أو حرية الختيار أو وليهما ،ينما يبق

الجعل مجرماف،

المانعة للمسلولية الج از ية الجاعل فقط ،وون
العين الذي أصا
ُ

حرية

الختيار أو إرادة الجعل ،مرتبطاف بالإخص الذي أصابه ل بالجعل ،فظ يستجيد من هذا العين إل من
اصابه ،أما باقي المساهمين فهم عربة لتحمل المسلولية الج از ية ،إاا ما توافر شروطها

).(1

الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لداء الواجب
أداء الواجن سبن من أسبا

اإلباحة ،التي تجرد الجعل من صجة العدوان عل المصلحة المحمية

بالقانون الجنا ي ،وبذلك ينزع الصجة الجرمية عن الجعل ويصبو مإروعاف .فاإلباحة ل ترد إل عل
األفعاج التي تتوافر فيها الصجة الجرمية ،وفقاف للنمواع التجريمي الوارد في قانون العقوبا

الرون

المادي والمعنوي) ،فإاا تزامن أداء الواجن مع الجعل المجرم انتجت عنه صجة العدوان ،ويخرع الجعل
من نطاق التجريم

)(2

 ،بمعن تعطيل تطبيق النص التجريمي عل الجعل الذي يخ ع له اصظف ،لمون

الجعل وان نتيجة ألداء الواجن القانوني.

)(3

فأداء الواجن يحوج دون بقاء الصجة الجرمية عل الجعل المرتمن من المولف العام في حدود
أداء الواجن المبينة بموجن القانون) ،بحيث تعود بالجعل المجرم إل أصله وهو المإروعية المباح).
لهذا أُطلق عليها اصطظح أسبا

اإلباحة؛ ألنها تعود بالجعل المجرم إل

األصل في األفعاج اإلباحة ،والستثناء هو التجريم ،فإن أسبا
التجريم) فتعود إل األصل وهو اإلباحة.

)(4

) (1محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص.186
) (2حامد راشد ،مرجع سابق ص.337
) (3عمر السعيد رمضان ،مرجع سابق ص.469
) (4محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص.180
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أصله المباح ،ولما وان

اإلباحة هي استثناء عل الستثناء

وأداء الواجن وسبن لإلباحة ينصن عل الجعل ااته ،ولية مرتبطاف بالإخص ااته ،أي إاا لام
الجعل المجرم لرا أداء الواجن ،وأن يقوم بجريمة خرق حرمة المنااج المصانة في القانون األساسي
ثوري ،أحد مأموري ال ابطة الق ا ية ،المأاون

الجلسطيني المادة  )17وفي المادة  )397عقوبا
له تجتيش اا

المنزج؛ فاقتران إان التجتيش واقعة خرق حرمة المنااج المحمية بالقانون الج از ي،

يحوج الجعل المجرم جريمة خرق حرمة المنااج) إل فعل مإروع ،وهو تجتيش المنزج بمذورة قانونية،
ّ
ل يستوجن المسا لة.
والطبيعة الموبوعية ألداء الواجن تقوم عل فمرة تولين مصلحة اجتماعية عامة عل مصلحة
أخرد ،وهو ما يميز أداء الواجن عن عيره من أسبا

اإلباحة ،والتي تقوم عل فمرة تولين مصلحة

خاصة عل مصلحة خاصة أخرد ،مثل حق الدفاع الإرعي أو استعماج الحق ،فمن حق المدافع أن
يدافع عن مصلحته الإخصية وهي حقه في الحياة بإاهاق روح المعتدي.
وتتهر طبيعة أداء الواجن الموبوعية وسبن من أسبا

اإلباحة من ناحيتين :األول  :من حيث

كيان أداء الواجن الذي ل يإتمل عل عناصر شخصية ،وإنما يقوم ويانه عل وجود قاعدة قانونية
تقيد من نطاق قاعدة قانونية أخرد تحتوي عل

النمواع التجريمي ،فجمرة أسبا

اإلباحة تقوم عل

أساس المجابلة والتوفيق ين قواعد التجريم وقواعد التبرير ،دون العتبار إل نجسية المجرم .والثانية:
من حيث أثر أداء الواجن الذي ينصرا إل
أسبا

الجعل ول يمتد ال

شخص الجاعل ،بمعن

اإلباحة ترتبط بالتميف القانوني للجعل ،دون ارتباطها بأهلية المتهم للتبعة الج از ية.

أن آثار

)(1

وهذه الطبيعة الموبوعية ألداء الواجن ليست مطلقة ،يد أنها الصجة الوالبة ألداء الواجن ،ال
جانن الطبيعة الإخصية ،فأداء الواجن ل يخلو من األخذ بالصجة الإخصية للجاعل ،وبالتالي فإن

) (1محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص.184
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أداء الواجن يأخذ بعين العتبار الناحية الإخصية للجاعل ،حيث نجد أن المإرع قد اشترط حسن النية
باستهداا تحقيق الصالو العام من قبل المولف.

)(1

تتهر أهمية الطبيعة الموبوعية ألداء الواجن وسبن من أسبا

اإلباحة ،في تمايزها عن موانع

المسلولية الج از ية ،التي تتصف بأنها او طبيعة شخصية ،أي مرتبطة ذا

الجاعل ،فهي عوامل

أسبا ) تلثر في إدراك الإخص أو حريته في الختيار ،مثل المجنون أو صوير السن .لذا فإن
موانع المسلولية ل تمحو الصجة الجرمية للجاعل وإنما تمنع المسا لة الج از ية ،يد أنه يبق للجعل صجة
الجريمة ،وإمكانية المسا لة المدنية ،واتخاا التدا ير الحت اراية .وهو ما ل يمكن تطبيقه في حالة أداء
الواجن ،إا تنتجي عن الجعل الصجة الجرمية وبالتالي تنتجي المسا لة الج از ية والمدنية معاف ،ول مجاج
إليقاع التدا ير الحت اراية لنتجاء صجة العدوان في الجعل .ولما انتجت صجة العدوان عن الجعل ،فإنه ل
يستجيد من اإلباحة الجاعل فحسن ،ل تمتد اإلباحة ال ول شخص مساهم في الجعل.

)( 2

ولتحديد موبع أداء الواجن في قانون العقوبا  ،نجد أن جانن من الجقه اهن إل إطظق تسمية
المإروعية أو انعدام الصجة الجرمية عل

أسبا

اإلباحة ،والك لمون أسبا

اإلباحة خارجة عن

نطاق الجريمة ومسلولية الجاعل أو الإريك ،فهي ل تعطل النص القانوني ،ول تإكل عارباف من
عوارى المسلولية الج از ية ،وإنما هي حال

خارجة عن المواقف التي يعالجها القانون الج از ي .حيث

يعالج القانون الج از ي مإكلة الجريمة أو المجرم أو اإلجرام ،وهذه المصطلحا
تصرا اإلنسان في حالة المإروعية.

)(3

ل تنطبق عل

وقد نص المإرع الجلسطيني في قانون العقوبا

الثوري في

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.129
) (2محمود نجيب حسني ،مرجع سابق .189
م
) (3حامد راشد ،مرجع سابق ص .338وتطبيقوا لوالك نجود الودكتور محموود محموود مصوطف قود أورد أسوباب االباحوة فوي بواب مسوتقل ،مرجوع
سابق  .145والدكتور عمر السعيد رمضان ،مرجع سابق ص .468والدكتور ماهر شويش الدرة ،مرجع سوابق ص .321وينكور انصوار هواا
االتجاه وجود ركن قانوني (شرعي للجريمة) ،اا ان القانون هو الاي يخلق الجريمة ،وال يمكن أن يكون الخوالق جوزء مون المخلوول ،محموود
محمود مصطف  ،مرجع سابق ص  . 139كما وينكر اسباب االباحوة (ركون العدالوة) كوركن للجريموة ،والوك مون منطلوق ان نطوال التجوريم ال
يمتد ال االفعال المباحة ،واعتبوار اسوباب االباحوة ركون للجريموة ،يعنوي أن التجوريم هوو االصول واالباحوة االسوتثناء ،وهوو امور غيور مقبوول،
للمزيد انظر احمد فتحي سرور ،قانون العقوبات ،مرجع سابق ص.322
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الجصل األوج من البا

الثالث تحت عنوان العنصر القانوني للجريمة عل أسبا

اإلباحة في المواد

.)58-54
حيث يرد عالبية الجقه الحديث

)( 1

أن أسبا

اإلباحة بمن الرون القانوني للجريمة ،ولما وانت

القاعدة الإرعية " ل جريمة ول عقوبة أل نص" .فإن الواجن عل أع اء النيابة العامة إثبا

توافر

اإلباحة عل

الجعل

النمواع القانوني المجرم للواقعة موبوع الدعود ،وعدم ورود سبن من أسبا
المجرم
عل

)(2

ولذا تجرى أسبا

اإلباحة ااتها في الرون القانوني للجريمة؛ حيث إن الرون القانوني يقوم

عنصرين األوج :خ وع الجعل لنص تجريمي ،والثاني :عدم وجود سبن من أسبا

كترا وارد ومظصق لهذا الجعل.
ويقسم الجقه أسبا

)( 3

اإلباحة من حيث موبوعها إل

أسبا

عامة تبيو الج ار م عامة وأسبا

خاصة تبيو ج ار م معينة ذاتها ،ويعد األمر المإروع وأمر القانون من األسبا
بمعن

التبرير

العامة لإلباحة،

أن أداء الواجن سبن إلباحة أي فعل مجرم بصجة عامة .وتقسم أسبا

اإلباحة من حيث

مطلقة ،أي يستجيد منها عامة الناس ،وأسبا

نسبية يستجيد منها

الشخاق المستجيدين منها ألسبا

المولجين الذين ينجذون أوامر الرلساء دون عيرهم من أفراد المجتمع.

)(4

ونستخلص مما تقدم ان أداء الواجن القانوني يعتبر سبن إباحة عام مطلقاف لألفراد المواطنين)،
كما يعتبر سبباف عاماف نسبياف للمولجين.

فقيام المولف تنجيذ أمر القانون أو تنجيذ أمر الر ية

المإروع ،يكون في أداء الواجن وسبن إلباحة فعله ،وهو موبوع الجرع الثاني من هذا المطلن.

)(1اورد الدكتور محمود نجيب حسني اسباب االباحة ضمن الوركن القوانوني للجريموة ،مرجوع سوابق ص  ،180والودكتور كامول السوعيد ،مرجوع
سابق ص ،118الدكتور نظام توفيق المجالي ،مرجع سابق ص.171
) (2احمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقول والحريات ،دار الشرول  ،الطبعة الثانية عام ، 2000القاهرة ص.607
) (3محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص .76كامل السعيد ،مرجع سابق ص.45
)(4اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص129
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المطلب الثاني :الوامر المشروعة سبب لإلباحة
يقوم أداء الواجن الوليجي باعتباره سببا من "أسبا
كما تقدم القوج -عل أساس الخطا

اإلباحة" ،لدد أفراد الملسسة العسكرية -

العسكري األمر العسكري) ،وتتمون عناصر األمر العسكري

من مصدر األمر المختص قانوناف بإصداره ،ومن متلقي لألمر العسكري مختص تنجيذه قانوناف)،
باإلبافة ال

وجود عظقة وليجة عامة ين مصدر األمر ومنجذه ،وأن يصدر األمر بالإكل الذي

حدده القانون.

)(1

ويمارس العسكري الر ية) واجبه الوليجي من خظج إصدار األوامر العسكرية

حيث أن السلم اإلداري العسكري ي ع العسكري في مروز الر ية المسلوج) بإصدار األوامر
العسكرية إل مرلوسيه ،وبذا

الوقت يتلق التعليما

إل القا د األعل لقود األمن الجلسطينية.

واألوامر العسكرية من رلسا ه األعل  ،وصولف

)(2

فإاا وان إصدار الر ية لألمر العسكري تنجيذاف لقرار الر ية األعل  ،بمعن أن الر ية في مثل
هذه الحالة يكون مرلوساف ،ويخ ع ألحكام الطاعة العسكرية ،التي توجن عليه تنجيذ األوامر
المإروعة نجسه ،أو من خظج إصدار األمر العسكري إل عيره من المرلوسين ،يكون ق ارره بمن
دا رة تنجيذ األمر العسكري المإروع ،ولية بمن دا رة إصدار األمر العسكري المإروع "تنجيذاف لحكم
أمر بإلقاء
القانون" .ومثالها قيام ع و ال ابطة الق ا ية أثناء عمله في مسرح الجريمة بإصدار اف
القبا عل المتهم الحابر ،والذي توجد دل ل وافية عل اتهامه في جناية ،المادة /78ع) اصوج
محاكما

ج از ية ثوري ،ثم يح ر وويل النيابة ويأمر ع و ال ابطة الق ا ية بمنع المتواجدين من

موادرة المكان المادة  )29اصوج محاكما

ج از ية ثوري ،فينجذ ع و ال ابطة الق ا ية هذا األمر

) (1المرجع السابق ص.102
) (2نص المادة ( )1من قانون الخدمة لقوى األمن الفلسطينية ،رقم ( )8لسونة  2005و"القائود االعلو  :القائود االعلو لقووى األمون بصوفته رئويس
السلطة الوطنية "
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بإصداره أمر ألفراد القوة الموجودين بعدم السماح لهم بالموادرة ،فيكون ع و ال ابطة الق ا ية قد
أمر تنجيذاف ألمر ر يسه في الحالة الثانية.
أمر تنجيذاف لحكم القانون في الحالة األول  ،واصدر اف
أصدر اف
ووذلك تنجيذ حكم العدام رمياف بالرصاق .فينجذ الحكم بصدور أمر من النيابة العسكرية،
وبح ور اللجنة المختصة والمإكلة وفقاف لنص المواد  )336 ،313من قانون أصوج المحاكما
مسلوج مروز اإلصظح بالتنجيذ ،فيصدر هذا األخير أمره بالتنجيذ ،إل

بابط

الج از ية الثوري ،إل

المجراة المختصة تنجيذ حكم العدام ،والمإكلة وفقاف ألحكام المادة  )335أصوج محاكما

ثوري.

ف ابط المجراة في هذا المثاج يصدر األمر العسكري المإروع لعناصر المجراة بالتنجيذ الجرع األوج)،
وبذا

الوقت يتلق

األمر العسكري المإروع من أجل تنجيذه وتجن عليه طاعته وتنجيذه بصجته

مرلوس الجرع الثاني).

الفرع الول :مسؤولية الرئيس عن إصدار المر المشروع
واألمر المإروع الصادر عن الر ية إما أن يكون تنجيذاف مباش افر ألمر القانون ،بمعن أن الر ية
يصدر األمر تنجيذاف مباش افر لما أمر به القانون سلطة مقيدة)

)( 1

 ،أو أن يكون ق ارره بالستناد ال نص

القانون ،أو أن يكون ق ارره صاد افر دون المخالجة ألي نص في القانون

سلطة تقديرية للر ية) .وقد

توصلنا –سابقاف -إل أن خ وع الر ية للقانون في إصداره لألمر العسكري وفقاف لآلراء الجقهية يعني
التزام الر ية نصوق القانون وشروطه وعدم الخروع عنها الرأي الجقهي األوج) .أو إصداره لألمر
العسكري متمئا إل نص في القانون الرأي الجقهي الثاني) .وما يجوا إصدار األمر العسكري شريطة
عدم مخالجته أي قاعدة قانونية الرأي الجقهي الثالث) ،والك بالنتر إل طبيعة الحياة المتطورة ،وعدم
امكانية مواكبة هذه التطو ار

نصوق تإريعية.

)(1أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات ،مرجع سابق ص.420

114

والر ية عند إصداره لألمر العسكري عليه اللتزام بالرأي األوج إاا وان القانون قد وبع الإروط
التجصيلية إلصدار األمر ،ومثاج الك سلطة إصدار رخصة سظح وفق الإروط المحددة في القانون،
أما إاا وان القانون قد وبع قواعده دون تحديد اإلجراءا

والإروط التجصيلية ،فيكون قد ترك للر ية

إصدار األمر العسكري بالستناد ال هذه القواعد ،دون تقيده باتباع اجراءا

وشروط معينة .وفي حاج

عدم معاجلة التإريع للمسألة بقواعد قانونية ،فإن الجقه والق اء قد اجا اا للر ية أن يصدر األمر
العسكري دون الستناد ال نص قانوني ،شريطة عدم مخالجته ألي قاعدة قانونية نافذة.
فإصدار مدير مروز اإلصظح والتأهيل قرار استيعا

محكوم لدد مروز اإلصظح والتأهيل مدة

محكوميته .يكون مجرد تنجيذاف لقرار المحكمة مصدرة القرار ،ويكون تنجيذه باإلدخاج وفقاف للإروط
الخاصة بقانون مراكز اإلصظح والتأهيل واللوا و المنتمة له ،بحيث تمون سلطته "مقيدة" بالقانون.
وقد يصدر الر ية األمر العسكري دون التقيد بحدود معينة في نص قانوني ،والك بالستناد ال نص
يحد أو ُّ
صريو في القانون أو األنتمة التي تجيز له الك ،أو لعدم وجود نص ُّ
يقيد سلطة الر ية
السلطة التقديرية للر ية)

).(1

الفقرة االولى :إصدار المر العسكري تنفيذاً لنص القانون ( السلطة المقيدة للرئيس)
)( 2

ويطلق عل السلطة المحددة أو المقيدة للر ية باصطظح أداء الواجن ؛ لما يمارسه الر ية من
سلطة في أي مرفق من مرافق الدولة عل

الصورة المحددة والمعتاد عليها ،وفقاف للقوانين واألنتمة
)(3

المنتمة للنإاط ،والتي هي "القوانين واألنتمة" مصدر السلطة أو الحق الذي يمارسه الر ية ،
ويجن عل

الر ية احترام الإروط والقواعد المحددة في القانون والخ وع لها والسير عل

) (1عدنان عمرو،القضاء االداري ،مرجع سابق ص.54
) (2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.143
) (3عوض محمد ،مرجع سابق ص.115
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)(1

مقت اها  .حيث تإكل هذه السلطة في بعا األحيان مساسا بالحقوق والحريا

العامة ،بالحد منها

أو تحديدها أو تقيدها أو الق اء عليها ،وفقاف للقواعد القانونية المنتمة لهذه الحقوق والحريا
تتسم بالستقرار سابقا

التي

)(2

ويكون تحديد الحريا

.
بالزام بابط شرطة المرور المارة السير عل جانن الطريق ،أو استخدام

األماكن المخصصة بالقانون للمإاة ،ويكون الحد من هذه الحقوق والحريا
السير في اتجاه وأحد ،نت افر لوجود لرا طارل ،ومثاج تقيد الحريا

بالزام قا دي المروبا

استيقاا الإخص أو القبا

عليه من قبل اع اء ال ابطة الق ا ية ،وقد يكون األمر يت من الق اء عل

هذه الحقوق

والحريا  ،والك بإصدار مدير مروز اإلصظح األمر تنجيذ حكم العدام ،وفقاف لألصوج المتبعة.
ويظحظ أن هذه األوامر الصادرة في األمثلة السابقة تمون قا مة بالستناد ال سبن من القانون،
فمثظف قرار مسلوج مروز اإلصظح تنجيذ حكم اإلعدام ،يستند إل

سبن صريو وهو قرار النيابة

العسكرية أو النيابة العامة حسن الختصاق ،وقرار النيابة تنجيذ لقرار المحكمة المختصة ،وبعد
استيجاء طرق الطعن ،أو قيام ع و ال ابطة الق ا ية بإلقاء القبا عل

المتهم في حالة التلبة

بجناية ،فالتلبة في الجناية هو السبن بإلقاء القبا عل المتهم.
إااف يإترط لعتبار األمر الذي يأمر به العسكري تنجيذاف ألحكام القانون تحقق أمرين:
المر الول االختصاص :وهو أن يكون مصدر األمر هو الإخص المخاطن بأوامر القانون ،فأجاا
القانون لوويل النيابة ،إصدار اإلان بالتجتيش لمنزج المتهم بارتما

) (1محسن خليل ،مرجع سابق ص.120
)(2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.31
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جريمة للبحث عن أدلة الجريمة،

يد أن هذا اإلا ن ل يجوا أن يوجه ال شخص خظا أع اء ال ابطة الق ا ية ،والذين لهم الحق
)( 1

بالستعانة بالقود المسلحة إاا لزم .
المر الثاني :أن يلتزم مصدر األمر بحدود الحق الذي خوله إياه القانون ،فيلتزم بالإروط وال وابط
)( 2

المنصوق عليها في القانون الذي صدر األمر تنجيذاف له  ،ومثالها اشتراط القانون عل

ع و

ال ابطة الق ا ية ،إلصدار األمر بإلقاء القبا عل المتهم ،في حالة التلبة بجريمة تتوقف اقامتها
عل شكود ،أن يكون المجني عليه قد تقدم بالإكود فعظف ،وفقاف لنص المادة  )5من قانون أصوج
الج از ية الثوري .أو إصدار األمر إل مأمور ال ابطة الق ا ية تجتيش أنث  ،فإاا وان

المحاكما

مأمور ال بط الصادر إليه األمر اورُ ،عد األمر الصادر له شخصياف تجتيش األنث
المادة  ) /65اصوج محاكما

مخالجا لنص

ج از ية ثوري ،إا يجن ان يصدر األمر تجتيش األنث وتنجيذه من

قبل أنث  ،وبخظا الك إاا تم التجتيش لألنث ووان به مساس ألماكن عورة وان فعله مكون لجريمة
هتك عرى ،ول يقبل منه الحتماء وراء أداء الواجن وسبن لإلباحة ،لعدم التزامه بإروط اإلباحة،
الواردة في القانون ،الذي أجاا له إجراء تجتيش المتهم ،والتي توجن أن يتم تجتيش انث
أنث

واسطة

).(3

يت و هذا أن هذه األوامر الصادرة وفقاف للسلطة المقيدة تمثل النتام المثالي لحماية الحقوق
والحريا
السلطة

العامة ،وونها تحدد اختصاق الر ية تحديداف دقيقاف ،يجعله بمنأد عن التعسف في استعماج
)(4

 .وهو ما يسهل خ وع قرار الر ية لرقابة الق اء ،والك من خظج وبوح الرقابة عل

) (1محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص.204
) (2صادل حسن المرصفاوي،مرجع سابق ص .131
) (3عوض محمد ،مرجع سابق ص.115
) (4عدنان عمرو،القضاء االداري ،مرجع سابق ص.56

117

مدد توافر الإروط المقيدة لقرار الر ية

).(1

يد أن القوج بإن سلطة إصدار األمر مقيدة ،ل يعني

في معناه الطظق ،فهناك فسحة لختيار الر ية أف ل الطرق للتنجيذ ،ل سيما عندما لم يحدد القانون
طريقة ووقت التنجيذ ،ومثاج الك أن يأمر مأمور ال ابطة الق ا ية المأاون له بالتجتيش ،بكسر با
المنزج أو تسوره تسهيظف إللقاء القبا أو المجاجئة في التجتيش ،ولمن هذه الحرية ل تصل ال درجة
الحرية في إجراء التجتيش أو عدم اجراءه.

)( 2

ول يحوج إصدار الر ية لألمر العسكري تنجيذاف ألحكام القانون ،وفقاف للإروط المحددة في القانون"
سلطة مقيدة" ،وبين إعطاءه الحق بإصدار األمر العسكري استناداف إل "السلطة التقديرية" المعطاة له
بحكم القانون؛ بمعن أن أداء العسكري للوليجة العامة قد يكون ناء عل سلطة محددة بموجن أحكام
القانون ،وقد يكون ناء عل سلطة تقديرية ،وفقاف لما صرح به القانون ،طالما لم يقيده القانون بالإكل
والإروط الظامة لتخاا الجراء.
وما أنه يمكن أن يصدر أمر من الر ية ال المرلوسين للقيام بعمل ما هو أصظف من اختصاق
المرلوسين ،وفي بعا األحيان يكون العمل بمن واجبا

المرلوسين الوليجية ،ولمنه ل يستطيع

تنجيذ العمل ال ناء عل أمر ر ية ،أي يجن اجتماع أمر الر ية وأمر القانون؛ حت يتصف تنجيذ
األمر بالمإروعية ،ومثاج الحالة األول  :في حاج ارتما
أوامر بالبحث عن القاتل واح اره ،وبذا
القاتل ،ومثاج الحالة الثانية :وجو

جريمة قتل مثظف وقيام مدير المروز بإعطاء

الوقت يعطي وويل النيابة أمر ال مدير المروز بإح ار

إصدار أمر من النيابة العامة تنجيذ حكم اإلعدام ناء عل قرار

) (1محسن خليل ،مرجع سابق ص.121
) (2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.145
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المحكمة المختصة ،إا ل يجوا للجظد أو المجراة ،تنجيذ حكم اإلعدام بمجرد صدور الحكم وحصوله
عل الدرجة القطعية.

)(1

وفي حقيقة إصدار الر ية لألوامر العسكرية تنجيذاف لنص القانون ،ل تثير مإكلة مسا لته ج از ياف
شيء من البحث والتحري في مإروعية األمر ،إا أن األمر يستمد مإروعيته من نص القانون الذي
)(2

أفصو عنه  ،فظ يتصور من القانون أن يأمر بإتيان عمظف عير مإروع .ولما وانت عاية الر ية
هي عاية القانون نت افر لنعدام الواية لدد الر ية ،فإنه ل يسأج عن مإروعية السبن أو الواية،
ويعتبر أمره مباحاف لسبن مطلق هو إطاعة القوانين ،وهو ما نصت عل إباحته المادة  )57عقوبا
ثوري والتي جاء فيها " الجعل المرتمن إنجااا لنص قانوني ...ل يعد جريمة."...
ينما تتهر األهمية إل الحاجة في البحث والتحري عن مإروعية السبن والواية في حاج إصدار
األمر العسكري بالستناد ال نص القانون السلطة التقديرية).

)(3

الفقرة الثانية :إصدار الرئيس لألمر العسكري استناداً لنص في القانون (السلطة التقديرية)
يصعن في إطار السلطا

المتعددة للدولة ،حصر وتقيد السلطا

والمواعة ين فروع القانون المختلجة

). (4

التي يخولها القانون للمولجين

لذا فإن الواقع العملي وثي افر ما يقوم الر ية بإصدار األوامر

العسكرية بالستناد لنص في القانون ،دون أن يكون هناك قيود يجن إتباعها في إصداره لألمر
العسكري ،بحيث يختار حل من ين عدة حلوج ،تدخل في اختصاصه ا تداء ،دون أن يإترط عليه
القانون التصرا عل نحو الزامي معين ،عل أن ل يكون األمر متعاربا مع القواعد القانونية في

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.97
) (2ماهر عبد شويش الدرة ،مرجع سابق ص.332
) (3احمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات ،مرجع سابق ص.423
) (4محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق.205 ،
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النتام القانوني القا م في الدولة

)(1

وهذه الطريقة بإصدار األمر العسكري هي األكثر شيوعاف في

الملسسة العسكرية.
صادر بالستناد إل
ا
ويعتبر قرار الر ية

القانون ،إاا وان يهدا ال

تحقيق المصلحة العامة،

وبخظا الك يعتبر قرار الر ية منحرفاف في استعماج السلطة ،وانحسر عن فعله صجة المإروعية،
ومن ثم اإلباحة .ولم يجرق النص في المادة  )57عقوبا

ثوري ما ين استخدام السلطة المقيدة أو

السلطة التقديرية ،وما فعل المإرع المصري والذي اشترط حسن النية في السلطة التقديرية ،وهي الواية
المإروعة التي يجن ان يتوخاها الر ية في إصداره لألمر العسكري ،والمتمثلة في تحقيق المصلحة
العامة وهي عاية إنجاا النص القانوني.

)(2

والسلطة التقديرية للر ية بإصدار األمر العسكري ليست مطلقة ،إا عليه اللتزام بمبدأ المإروعية
في إصدار األمر العسكري ،وال اعتبر أمره عير مإروع لمخالجته للقانون ،سواء من حيث الإكل أو
الختصاق أو المحل أو السبن

). ( 3

وبذا نجد أن شروط مإروعية إصدار األمر العسكري ،وهي

ااتها شروط مإروعية إصدار القرار اإلداري هي:
 -1أن يمنو القانون اإلداري الر ية ممارسة السلطة التقديرية بمعن أن يكون الر ية عير مقيد
بإروط وويجية إصدار األمر.
 -2وجود سبن صحيو لستعماج الر ية سلطته التقديرية.
 -3أن يكون إصدار األمر مطابقاف للقانون من حيث الإكل والقانون.

)(1اعاد علي القيسي ،مرجع سابق ص .276
)(2احمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات ،مرجع سابق ص.423
) (3محسن خليل ،مرجع سابق ص.125
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 -4أن يهدا الر ية من إصداره األمر العسكري ال الواية التي يرنو إليها القانون ،من تخويله
السلطة التقديرية المصلحة العامة)

)( 1

.

ولستعماج الر ية لسلطته بإصدار األمر العسكري ،ينبوي أن يتحقق وجود السبن المإروع
المنإئ له ،وأن يكون إصداره لألمر العسكري وفقاف للإروط الإكلية والموبوعية التي يتطلبها القانون،
وأن يستهدا الورى أو الواية التي من أجله خوله القانون هذه السلطة حسن النية)

).(2

وسلطة الر ية بإصدار األمر العسكري في لل سلطته التقديرية أو المقيدة  -وما تقدم القوج-
تمون بمن حدود المإروعية ،فظ يجوا للر ية إصدار األمر العسكري خارع نطاق حدود معينة ،إا
يجن عليه اللتزام بالحدود المعينة في القانون وإل ُعد ق ارره باطظ لعدم مإروعيته ،وهذه الحدود هي
أوجه المإروعية المختلجة شروط سظمة األمر العسكري) من حيث الختصاق والإكل والمحل
)(3

والسبن والواية ،والتي يجن عل الر ية عند إصداره لألمر العسكري احترامها وعدم تجاواها .
فإصدار الر ية لألمر العسكري خارع عن اختصاصه العسكري – وفي عير حالة ال رورة
العسكرية – يصين أمره بعين عدم الختصاق ،وما يتعين عليه مراعاة الإكل المقرر في القانون أو
العرا العسكري ،وإل وان أمره عير مإروع ،لما شابه من عين في الإكل .وإن تدخل الر ية
وممارسته لسلطته التقديرية ل يبرر له أن يكون دون الستناد ال
عليه الواجبا

حالة قانونية أو واقعية ،تجربها

الوليجية في إصدار األمر العسكري ،وإل وان ق ارره معيبا بعين السبن .وأن يكون

محل القرار الذي اصدره الر ية متجق والقانون ،حت ل يعا

عليه بعين مخالجة القانون ،وان تمون

الواية من ممارسة الوليجة العامة هي حماية المصلحة العامة للمجتمع ،لذا يجترى عل الر ية أن

) (1محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص.205
) (2محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص .251
)(3تقدم الحديث عن الشروط الشوكلية والموضووعية فوي االمور العسوكري المشوروم فوي المبحوث التمهيودي مون هواه الدراسوة ،ولتجنوب التكورار
احيل اليها.
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يهدا ال تحقيق المصلحة العامة للمجتمع؛ من إصداره األمر العسكري ،وإل وان ق ارره معيباف بعين
النحراا بالسلطة وإساءة استعمالها

).(1

ول يلثر في مإروعية األمر وجود مصلحة خاصة "بوينة" لدد الر ية بإصداره لألمر
العسكري مادامت المصلحة العامة هي الدافع الحقيقي ال إصدار األمر ،إا تعتبر المصلحة الخاصة
)(2

ثانوية ،والمصلحة العامة هي األصل من إصدار األمر العسكري  ،وهي سبن إباحة إصدار األمر
العسكري ،ولما وانت اإلباحة اا

صبوة موبوعية ،فإن المصلحة الخاصة أو ما يدور في خلد

الر ية عند إصداره لألمر العسكري ،ل يلثر في اباحته ،طالما استهدا تحقيق المصلحة العامة
بالدرجة األول .
فإصدار الر ية لألمر العسكري ملتزماف بأوجه المإروعية المختلجة ،ي جي المإروعية عل األمر
الصادر عنه ،وتنتجي الصجة الجرمية عن هذا األمر العسكري لموافقته للقانون ،وبذلك يكون إصدار
األمر المإروع ،سببا من أسبا

اإلباحة ،لمونه تنجيذاف ألمر القانون " أمر المإرع "

)(3

 ،إا وان

القانون ،مثل إصدار األمر بإلقاء القبا عل

صدور األمر العسكري تنجيذاف لواجن مقرر بمقت

شخص متلبة بجريمة ،أو وان صدور األمر بالستناد ال سلطة تقديرية للر ية ،مثل إصداره لألمر
بإلقاء القبا الحتياطي ناء عل
المإاعبين في التجمعا

أمر وويل النيابة المختص ،أو استخدام القوة والعنف لتجريق

عير المإروعة والتي تتسم بالعنف ،إا ما التزم الر ية باستخدام القوة ،وفقاف

لمبادل استخدام القوة و السلحة النارية .فإن مثل هذه األوامر تتسم باإلباحة وعدم المسلولية الج از ية
عنها ،سنداف لنص المادة  )57عقوبا

ثوري فلسطيني التي نصت " الجعل المرتمن إنجااا لنص

) (1محسن خليل ،مرجع سابق ص .145
) (2محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص.209
) (3حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.119
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قانوني أو إطاعة ألمر من مرجع اي اختصاق يوجن القانون اطاعته ل يعد جريمة إل إاا وان
األمر عير مإروع بصورة لاهرة "  ،وما يستتبع الك من عدم المسا لة المدنية

).(1

ويعرا جانن من الجقه السلطة التقديرية بالمجهوم الجنا ي بأنها " :مكنة المساس بحقوق األفراد
وحرياتهم أو باألمواج العامة عند القت اء في حدود القانون".

)(2

أو هي مباشرة الر ية لختصاق

يخوله القانون له ،بحيث يترك له بعا الحرية في تقدير التروا المظ مة للتدخل

).(3

ومثالها سلطة

مأمور ال بط الق ا ي بإلقاء القبا عل المتهم ،والك ناء عل تقديره لتوافر الدل ل المافية عل
اتهامه .ووذلك قيام أفراد مكافحة الإون باستخدام القوة لتجريق المجتمعين في حالة الإون ،فإاا وان
إصدار األمر ألفراد مكافحة الإون من أجل المحافتة عل

األمن والنتام العام ،من خظج تجريق

المإاعبين ،وان ق ار افر مإروع ،إما إاا اصدر القرار باستخدام القوة ألسبا
تقرهُ.
ينقصه الواية المإروعة التي ّ

أخرد والنتقام ،فأن ق ارره

)(4

ويختلف األمر الصادر تنجيذاف ألمر القانون عن األمر الصادر بالستناد للقانون من خظج ما يلي:
 -1إن إصدار األمر العسكري تنجيذاف ألمر القانون يطلق عليه اصطظح أداء الواجن ،اما إصدار
األمر العسكري المتمئ ال

نص من القانون يطلق عليه اصطظح ممارسة السلطة .فدا رة

حرية الختيار للر ية تتسع في ممارسته للسلطة ،وت يق في أداء الواجن ،وعليه يكون
اللتزام بإصدار األمر ،جا افز في استعماج السلطة ،ينما يكون وجوبياف في أداء الواجن.

) (1محمد عبد الحميد ابوزيد ،مرجع سابق ص.281
) (2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.140
) (3المرجع السابق ص .143
) (4محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص.205
) (5محسن خليل ،مرجع سابق ص.114
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)( 5

 -2يإترط حسن النية في استعماج السلطة ،أي أن استعماج السلطة يهدا لتحقيق عاية
مإروعة ،اما أداء الواجن فظ توجد له إل عاية واحدة ،وهي التي حددها المإرع ا تداء؛ لذا
فإن استعماج السلطة قد يعتريه عين اساءة استعماج السلطة ،وعين مخالجة القانون ،أما أداء
الواجن فظ يلحق به ال عين مخالجة القانون ،والك نت افر لوجو

التصاق مإروعية الهدا

باستعماج السلطة ،دون أداء الواجن الذي هدفه محدد من السا ق نص القانون

).(1

 -3ان األمر الصادر ناء عل السلطة المقيدة عير محصن بد السحن أو اللواء بمرور الزمن
والك بخظا األمر الصادر وفقاف للسلطة التقديرية

)(2

وهو ما جاء في قرار محكمة العدج

الردنية رقم  )15لعام  1982حيث نص عل ما يلي " إاا وان اختصاق اإلدارة مقيداف ،فظ
يكسن القرار المعين أي حصانة بد اللواء بحيث يجوا لإلدارة سحبه دون التقيد
)(3

بميعاد" .

الفرع الثاني  :مسؤولية المرؤوس عن تنفيذ المر العسكري المشروع
تحديد مسلولية المرلوس عن تنجيذ األمر العسكري المإروع ،ل تلق

صعوبة ين القواعد

القانونية ،إا أن تنجيذه لألمر المإروع ما هو إل صورة من تنجيذه للقانون ،ول ينبوي للقانون أن يأمر
بجعل ثم يجرم إتيانه؛ فطاعة الر ية تنجيذ أوامره ،أوجبها القانون عل

المرلوس من خظج واجن

الطاعة المقرر عل المرلوس لصالو الر ية ،طالما وان أمر هذا الخير متجق وأحكام القانون ق ارره
مإروع)

).(4

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.147
) (2عدنان عمرو ،مرجع سابق ص .86
) (3قوورار رقووم ( )15لعووام  ،1982مجلووة نقابووة المحووامين ،عوودد  9لعووام  ، 1982ص  ،1232المشووار اليووه لوودى الوودكتور عوودنان عموورو القضوواء
االداري في فلسطين  ،مرجع سابق ص.86
) (4عوض محمد ،مرجع سابق ص.116
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وقد تحدثنا سابقاف عن الإروط الموبوعية والإكلية التي يجن توافرها في األمر المإروع الواجن
الطاعة من قبل المرلوس ،لصدوره من ر ية مختص بإصداره ،وأن الختصاق بإصدار األمر
العسكري يإبه "األهلية" في القانون المدني ،فظ يقبل العمل أو األمر من شخص عير مختص
بإصداره  ،سواء من حيث الختصاق الإخصي ،والمقرر بموجن أحكام القانون ،أو الختصاق
المكاني ،والمحدد للمنطقة الجورافية لمتداد اختصاق المولف العام ،والمحددة بموجن أحكام
)(1

القانون  ،أو هو الختصاق المحدد بموبوعا
ال

جميع أفراد ومكونا

معينة ،مثل قا د الوحدة العسكرية يمتد اختصاصه

الوحدة ،والتي قد يتم نقلها من منطقة جورافية معينة إل

منطقة أخرد،

)( 2

بحيث يظحق اختصاق قا د الوحدة ،وحدته حيثما وانت .
ومثاج الك إصدار الر ية أمر عسكري ال

رتبة ادن

تعمل في وحدة أخرد ،بحيث ل يوجد

رابطة تبعية وليجية ،حيث ان واجن الطاعة ل يرتبط بالرتن العسكرية فحسن ،ل يقوم عل وجود
التبعية الوليجية .هذا باإلبافة ال التزام المولف بالختصاق النوعي الممنوح له بالقانون ،والذي
يحدد األعماج التي يجيز القانون للمولف العام ممارستها ،بحيث إاا تجاواها ال األعماج األخرد
الخارجة عن اختصاصه النوعي ُعد تصرفه معين
عل

)(3

فقيام ع و النيابة بإصدار أمر توقيع عقوبة

متهم ،أو إصدار مأمور ال بط الق ا ي أمر هدم منزج يخرع مثل هذا األمر عن

اختصاصهما النوعي .أما الختصاق الزماني ،أما إاا وان ال ابط خظج الجااة السنوية أو اجااة
عاربة لجترة طويلة مثل الجااة الطبية ،أو في حاج احيل ال ابط ال التقاعد ،أو ترك العمل بأي

) (1اسحق ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.101
) (2عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص.205
) (3عوض محمد ،مرجع سابق ص .116
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صورة وانت ،فظ يحق له إصدار أمر عسكري؛ بحيث يكون هناك رلساء اخرين ،يتلق من خظلهم
المرلوس أوامره العسكرية

).(1

وإاا وان الختصاق أهم شروط األمر العسكري ،وهو رون من أروان األمر ،إا يترتن عل
)(2

الخظج به انعدام األمر العسكري  ،فإن إصدار األمر العسكري من الر ية المختص يجن أن يجرغ
بالإكل الذي حدده القانون ،وإاا وان المإرع يإترط في القوانين اإلدارية المتابة ،فانه في مجاج
الخدمة العسكرية لم يإترط المتابة ال في بعا األوامر ،إا يجوا أن يكون األمر شجوياف أو باإلشارة
أو بالتعبير عن الك بأي الوسا ل المتعارا عليها وفقاف لما جاء في نص المادة /203أ) من قانون
العقوبا

)(3

الثوري  .إل أن الك ل يحوج دون وجو

تحقق المرلوس من صدور األمر فعظف ،وما

حكمت محكمة النقا المصرية " إن المادة  )63من قانون العقوبا

في فقرتها األول ل تنطبق إل

إاا ثبت صدور أمر من الر ية وجبت طاعته ،ول يوني اعتقاد المولف بصدور األمر عن حقيقة
صدوره فعظف ،والتثبت من صدور األمر ل عن عنه لتوافر حسن النية "

)(4

وباإلبافة ال الإروط الإكلية يجن أن تتوافر في األمر العسكري الإروط الموبوعية ،فظ د
من وجود المبرر لتدخل العسكري بإصدار األمر العسكري ،أي يجن وجود حالة واقعية أو قانونية
تسوغ للعسكري التدخل بإصدار األمر العسكري تحقيقاف للمصلحة العامة

). ( 5

مثل ببط المتهم وهو

متلبة بجناية ،هو سبن إللقاء القبا عليه من قبل ع و ال ابطة الق ا ية ،ويجن أن يكون محل

) (1سراج الدين الروبي ،المحاكمات العسكرية في الشرطة ،الدار المصرية اللبنانية ،الطبعة الثانية عام  ،2002ص.305
) (2قوورار محكمووة العوودل العليووا /رام هللا رقووم ( )2008/244بتوواري  2019/10/19والوواي جوواء فيووه" اننووا وبتطبيووق أحكووام القووانون عل و وقووائع
الدعوى ال نجد بأنه قد ورد في القانون أي نص يبيال للمستدع ضده اصودار القورار محول الطعون ،االمور الواي يغودو معوه أن القورار الطعوين
مخالم مخالفة جسيمة للقانون وبعيب عدم االختصاص وينحدر به ال درجوة االنعودام ، "...مشوار اليوه لودى الودكتور عودنان عمورو  ،مبوادئ
القانون االداري ،ص.26
) (3اسحال ابراهيم ،مرجع سابق ص.163
) (4مشار إليه لدى معوض عبد التواب ،الدفوم الجنائية ،دار المجد للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عام  2007ص ........
) (5محمد عبد الحميد ابو زيد ،مرجع سابق ص.283
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األمر العسكري مإروع ،فظ يجوا أن يكون محل األمر العسكري جريمة ،مثل جريمة القتل ،أو
التعذين أو الختظس ،وأن يهدا األمر العسكري إل

تحقيق المصلحة العامة ،فإاا ا تو

مصدر

أمر للخجر بإطظق النار عل أشخاق وانوا في عراك
األمر تحقيق مصلحة خاصة ،وإصدار العمدة اف
مع اهل لدتهم ،فإن قرار العمدة يهدا لواية خاصة وهي النتقام أو النتصار ألهل لده ،ولية
المصلحة العامة والتي تهدا عادة ال المحافتة عل األمن والنتام العام

). (1

وإن ا تواء الر ية من أمره العسكري تحقيق المصلحة العامة لية مطلقاف ،بمعن أنه يحق للر ية
أن يتخذ أي قرار يحقق المصلحة العامة أينما وجد  ،ل عليه أن يسع إلصدار األمر العسكري
لتحقيق المصلحة العامة في إطار اختصاصه الوليجي وهو ما يسم " بقاعدة تخصيص الهداا".
وإل شا

ق ارره عين النحراا بالسلطة.

)(2

ويجن أن يكون إصدار الر ية لألمر العسكري لاماف وبرورياف ألداء الواجن الوليجي ،وأن
يختار الحل األنسن من ين عدة حلوج ،لمحل أمره العسكري .حيث ق ت محكمة النقا المصرية
أن قيام بابط الإرطة بإطظق النار عل حصان المتهم الذي روبه وفر ،من امام ال ابط فالخيا ار
المتاحة لل ابط هي -1:روا ال ابط وراء الحصان وهو أمر عير ممكن لعدم النتاجية بالروا
خلف الحصان)  -2 ،إطظق النار عل قدم المتهم  ،وهو ما قد يصيبه في مقتل -3 ،أو أن يرون
حصان اخر ويلحق المتهم ،األمر الذي قد ل يكون منتج ،ل سيما إاا وان حصان المتهم أسرع .حيث

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.172
) (2وفي هاا الصدد جاء قرار محكمة القرار االداري العليا المصريه ،فوي الحكوم الصوادر بتواري  22ابريول  " 1956إن القوانون  ...ال يكتفوي
بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع .بل يخصص هدفا م معينا م يجعله نطاقا م لعمل اداري معين .وفي هاه الحالة يجب اال يسوتهدم القورار
االداري المصلحة العامة فحسب ،بل أيضا م الهدم الخاص الاي عينه القانون لهاا القورار عموالم بقاعودة تخصيصوي االهودام التوي تقيود القورار
االداري بالغاية المخصصة التوي رسومت لوه ،فوإاا خورج القورار علو هواه الغايوة ،ولوو كوان هدفوه تحقيوق المصولحة العاموة ااتهوا ،كوان القورار
مشوبا م بعيبها .عبد الغني بسيوني عبدهللا ،مرجع سابق ص.490
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قرر محكمة النقا أن اختيار ال ابط خيار اطظق النار عل
يبيو تصرفه

الحصان هو أنسن الحلوج ،مما

).(1

ويت و مما تقدم أنه يلزم إلبجاء صجة المإروعية عل

األمر العسكري ،من برورة توافر

الإروط الإكلية المتمثلة في الختصاق وشكل القرار والإروط الموبوعية والمتمثلة في السبن
والمحل والواية ،وهذه هي شروط مإروعية القرار اإلداري ،ويجن عل الر ية مراعاتها واللتزام ها
عند إصداره لألمر العسكري ،إلبجاء صجة المإروعية عل هذا األمر ،حت يصار ال قبوله وسبن
من أسبا

اإلباحة ،وعدم مظحقته ج از ياف عن إصداره لألمر العسكري.

يد أن األمر مختلف بالنسبة للمرلوس الصادرة إليه األمر في الملسسة العسكري ،والذي تحرق
التإريعا

العسكرية عل عدم إعطاءه ،حق مراقبة مإروعية األمر العسكري الصادر إليه – بخظا

المولف العام المدني -وهو اا

األمر المستقر لدد الجقه من عدم جواا مراقبة المرلوس لمدد

مإروعية األمر العسكري .وبذا

الوقت نجد أن هذا المرلوس يتحمل المسلولية الج از ية إاا ما

تقاعة عن تنجيذ األمر العسكري الصادر إليه بعقوبا

شديدة ،ووما أنه يسأج ج از ياف إاا نجذ األمر

العسكري التاهرة عدم مإروعيته .فميف لنا أن نوفق ما ين عدم مراقبة مإروعية األمر العسكري،
ومسألة عدم المإروعية التاهرة ؟ وما هو األساس القانوني إلباحة عمل المرلوس تنجيذه أمر
الر ية؟
في معرى الجابة عل هذا التسالج نعرى نص المادة  )57عقوبا

ثوري والتي جاء فيها" :

الجعل المرتمن إنجااا لنص قانوني أو إطاعة ألمر من مرجع اي اختصاق يوجن القانون اطاعته ل
يعد جريمة إل إاا وان األمر عير مإروع بصورة لاهرة " .ونت افر لخصوصية األمر العسكري
المرتبطة بطبيعة الواجبا

العسكرية ،والمميزة له عن القرار اإلداري في الوليجة المدنية ،نولي األمر

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ،ص .183
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العسكري المإروع ،قد افر من الهتمام والك من خظج معرفة الإروط الظام توافرها في األمر
العسكري ،حت

يصار ال

اعتباره سبباف من أسبا

الواردة في المادة  )57عقوبا

اإلباحة ،وتحديد معن

عدم المإروعية التاهرة

ثوري وبيان األساس القانوني إلباحة تنجيذ األمر المإروع ،واثر تجاوا

المرلوس لحدود األمر عير المإروع .وطالما وانت الطاعة قانون الجندي في تنجيذ األوامر العسكرية
المإروعة ،فما هي الثار المترتبة عل عدم تنجيذ األمر العسكري المإروع.
الفقرة االولى :شروط مشروعية المر العسكري كسبب إلباحة عمل المرؤوس
تختلف شروط مإروعية القرار اإلداري وشروط مإروعية إصدار األمر العسكري ،عن شروط
األمر العسكري المإروع المنجذ من قبل المرلوس ،والمقبوج وسبن لإلباحة.
من حيث الإروط الإكلية فقد اتجق الجقه في النتريا

الجقهية الثظثة –السا ق اورها -حوج مبدأ

الطاعة والمإروعية ،عل برورة توافر الإروط الإكلية وأساس لتنجيذ األوامر المإروعة ،والإروط
الإكلية لألمر العسكري هي شكل القرار واختصاق الر ية بإصدار األمر ،و اختصاق المرلوس
بالتنجيذ ،وعظقة تبعية وليجية ،وهي وما يقوج جانن من الجقه تمثل عناصر األمر العسكري ،بمعن
أنه في حاج وجود خلل بأحد هذه العناصر ،فإن األمر يجقد صجته وأمر عسكري ،ول ينتر إليه هذه
الصجة عل الطظق أي أنه ل يعامل عل أنه قرار عسكري

).(1

والإروط الإكلية الواجن توافرها

لتنجيذ األمر العسكري المإروع ،هي ااتها الإروط الواجن توافرها في القرار اإلداري أو في األمر
المإروع.
يد أن الخظا يتهر ويثار حوج الإروط الموبوعية ،حيث جاء في نترية العترابا
المجسرة والمعللة لنترية الوسط ،ب رورة اعظم المرلوس للر ية وجود مخالجة للإروط الموبوعية،
فإاا أصر الر ية عل التنجيذ ،وجن عل المرلوس تنجيذ األمر العسكري .وهذه النترية استوح منها
) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.102
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قانون الخدمة في قود األمن الجلسطينية في المادة  )2/94بإأن ال باط

)(1

والتي ورد فيها ما يلي:

"ول يعج ال ابط من العقوبة استناداف ألمر قا ده أو مسلوله إل إاا ثبت أن ارتمابه المخالجة وان تنجيذاف
المخالجة ،وفي هذه الحالة تمون

ألمر صادر إليه من هذا القا د أو المسلوج بالرعم من تنبيهه ال
المسلولية عل

مصدر األمر وحده" .والمسلولية المقررة بموجن أحكام هذه المادة هي المسلولية

التأديبية ،الك بالستناد ال
يخالف الواجبا

نص المادة  )94فقرة أ) والتي نص عل

ار
المنصوق عليها في هذا القانون أو في القر ا

يخرع عل مقت يا

ما يلي -1 " :ول بابط

الصادرة من الواير المختص ،أو

الواجن في أعماج وليجته ،أو يسلك سلوواف ،أو يتهر من شأنه الخظج بكرامة

الوليجة يعاقن تأديباف .)...أي أن العسكري عندما يصدر إليه أمر عسكري يرد أنه مخالجا للقانون
عير مإروع) يبلغ ر يسه وجه مخالجته للقانون ،فإاا اصر الر ية عل التنجيذ ،ينجذ المرلوس األمر،
ويتحمل المسلولية التأديبية عن التنجيذ الر ية لوحده ،أما إاا نجذ المرلوس األمر العسكري دون تنبيه
ر يسه ،فإنه يتحمل المسلولية التأديبية.
يد أنه إاا وان األمر ينطوي عل مساءلة ج از ية فظ مجاج لتطبيق أحكام المادة  )94من قانون
الخدمة في قود األمن؛ إا أن الواجن تطبيق أحكام قانون العقوبا

الثوري في مجاج المسألة الج از ية

حيث جرمت المادة  )57منه تنجيذ األمر الوير مإروع بصورة لاهرة ،ول يمكن القوج بأن تنبيه
الر ية ال المخالجة التاهرة للقانون الج از ي ،يجيز له تنجيذ هذا األمر الوير مإروع بعد التنبيه وفقاف
ألحكام المادة  )94من قانون الخدمة.
لما وان العسكري المرلوس ل ينجذ أوامر رلسا ه عل طاولة مكتن ،وإنما ينجذ هذه األوامر في
الميدان ،وما يظامه من لروا تستوجن السرعة الظامة ،في تنجيذ األوامر لحسن سير العمل
العسكري ،والك دون تردد أو تأخير ،ومما تتميز به هذه األوامر من طبيعة متويرة ،وفقاف لتروا
) (1تقابلها لمادة ( )2/173من قانون الخدمة لقوى األمن الفلسطيني بشأن ضابط الصم واالفراد.
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الواجن العسكري ،ونت افر لحداثة المرلوس ،وما لديه من امكانيا

علمية قانونية بسيطة ،فإن المرلوس
)(1

ل يمكن أن ينصن نجسه قابي مإروعية لسظمة األوامر العسكرية الصادرة إليه  ،ل سيما في لل
مبدأ وواجن الطاعة العسكرية ،والذي با
الإكلية ،والتي توجن عل

ُيعد قانون الجندي .لذا أخذ قانون العقوبا

الثوري بالنترية

المرلوس مراقبة مإروعية األوامر العسكرية من الناحية الإكلية

الختصاق والإكل) ،وتنجيذه لألمر العسكري في حاج سظمة الإروط الإكلية  ،ولو وان هناك
عين في الإروط الموبوعية

المحل ،والسبن ،والواية) عل أن ل تمون مخالجة القانون وابحة،

والك تسهيظف عل المرلوس في أداء واجبه ،ول يتردد في مباشرة واجبه خإية الوقوع في المسلولية
الجنا ية) ،(2وبمانه لسير الملسسة العسكرية بانتتام واطراد).(3
الفقرة الثانية :عدم المشروعية الظاهرة وفقاً لنص المادة ( )57عقوبات ثوري
نصت المادة  )57عقوبا

ثوري عل ما يلي " :الجعل المرتمن إنجااا لنص قانوني أو إطاعة

ألمر من مرجع اي اختصاق يوجن القانون اطاعته ،ل يعد جريمة إل إاا وان األمر عير مإروع
بصورة لاهرة ".
فاألمر ل د أن يكون صادر عن ر ية مختص لقوله " :اي اختصاق " وأن يكون المرلوس
مختصاف بالتنجيذ طاعة للر ية ،لوجود عظقة وليجية بقوله " :يوجن القانون إطاعته" وهي عناصر
األمر العسكري– ،كما تقدم القوج -ويوجن القانون اطاعته ،أي أنه ل يحق للمرلوس أن يراقن
مإروعية األمر العسكري وهو أمر طبيعي بالنسبة ألفراد الملسسة العسكرية ما لم يكن األمر عير
مإروع بصورة لاهرة ،أي متوافق مع النمواع التجريمي الوارد في قانون العقوبا

أو القوانين المكملة.

كما جاء في حكم محكمة النقا المصرية" :من المقرر أن إطاعة الر ية ل تمتد بأي حاج إل
) (1عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص.219
) (2قوورار محكمووة الوونقض المصوورية رقووم ( )1095لسوونة  26ل جلسووة  1956/11/25س  7ص  ،1331معوووض عبوود التووواب مرجووع سووابق،
ص.363
) (3عوض محمد ،مرجع سابق ص .117محمد عبد الحميد أبو زيد ،مرجع سابق ص .222
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ارتما

فعل يعلم هو

الج ار م ،وأنه لية عل المرلوس أن يطيع األمر الصادر له من ر يسه بارتما

أن القانون يعاقن عليه ،ينما وان فعل الختظس واشتراك الطاعن فيه الذي أسند إليه وادانته المحكمة
به هو عمل عير مإروع نيه اإلجرام فيه وابحة فظ يإجع للطاعن ما يدعيه من عدم مسلوليته
طبقاف لنص المادة  )63من قانون العقوبا

"

).(1

وما تمتد عدم المإروعية التاهرة ،لتإمل الحاق ال رر بمصالو الملسسة العسكرية بإكل وبير،
ول يمكن تداروه ،يد أن البرار بمصالو الملسسة العسكرية إاا وان ل ينطبق عليها وصف جرمي
معين ،أي عدم تطا ق المخالجة الجسيمة ،للنمواع التجريمي ألحد نصوق قانون العقوبا  ،فإن الجعل
ل يعد ا تداء جريمة جنا ية – وإنما يعد جريمة تأديبية -والنص اور عبارة " :ل يعد جريمة إل إاا
كان األمر عير مإروع بصورة لاهرة " أي ربط عدم المإروعية التاهرة بالجريمة وتخ ع الجريمة
التأديبية ألحكام المادة  )94من قانون الخدمة في قود األمن الجلسطينية.
وحتماف أن األمر الوير مإروع بصورة لاهرة ،يتمون من الجريمة الج از ية ال

جانن الجريمة

التأديبية ،يد أن أحكام المسألة التأديبية وشروطها تختلف عن أحكام المسلولية الج از ية وشروطها،
باختظا القانون الذي تنتمي إليه ول منهما
في متن المادة  )57عقوبا
أورد

)(2

 ،ولما وانت عبار األمر عير المإروع بصورة لاهرة

ثوري وان ثا ت انصرافها ال الجريمة الج از ية ،ل سيما أن المادة قد

عبارة " ل يعد جريمة "  ،ولما وانت الجريمة في قانون العقوبا

فإن الك يوجن عل

الجز ية،
ا
تعني حتماف الجريمة

المرلوس عدم تنجيذ األمر عير المإروع بصورة لاهرة ،رعم تأكيد ر يسه له

تنجيذ األمر وفقاف ألحكام المادة  )94من قانون الخدمة في قود األمن.

) (1قرار رقم ( )95لسنة  42قضائية ،جلسة  ،1973/3/13س ،23ص ،288معوض عبد التواب ،مرجع سابق ص.366
) (2المسؤولية الجزائية وفقا م ألحكام القانون الجزائي ،والمسؤولية التأديبية وفقا م ألحكام القانون االداري .
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أما ورود هذه العبارة في قوانين أخرد عير قانون العقوبا  ،والتي تنتم عمل الملسسة األمنية
مثل قانون الخدمة في قود األمن أو قانون الإرطة أو عيرها ،فإن هذه العبارة " بصورة لاهرة " تعني
الجريمة التأديبية وتمتد لتإمل الجريمة الج از ية ،حيث قرر محكمة التنااع الجرنسية عدم مإروعية
قرار المحافظ بالستيظء عل بعا الطرود البريدية حيث جاء فيه " إنه يبين بجظء أن األمر يتجاهل
أحكام قانون العقوبا
القانون ل يخج

عل

التي تق ي بعدم تسليم الطرود ال ألربا ها

)(1

 ،أما الجعل المجرم نص

أحد ،ل سيما أفراد الملسسة األمنية ،وما ل يجوا الدعاء بالجهل بالقانون

المجرم لجعل ما ،ولمن الذي يحدث في الواقع العملي أن يصدر األمر العسكري محتوياف عل
مجرم نص القانون ،ويعلم المرلوس أن هذا الجعل مجرم ،لمن القانون ذا

فعل

الوقت اجاا القيام هذا

الجعل حماية للمصلحة العامة؛ وتجتيش المنزج يإكل جريمة " خرق حرمة المنااج"  ،فإاا وان بسبن
البحث عن ادلة الجريمة وان مجا افا ،ووذلك القبا عل المتهم يإكل جريمة "حجز حرية "ولمنه إاا
كان لمنع المساس والتأثير عل مجرد التحقيق وان مجا افا ،واطظق النار يإكل جريمة " اإليذاء أو
القتل " ولمنه إاا وان أثناء القبا عل مجرم خطير أو في إحدد الحال

المذوورة في المادة )12

من مدونة استخدام القوة واألسلحة النارية ،وان الجعل مجا افا .فنجد أن الجااة في المثلة السابقة مقررة
لسبن وارد في القانون ،يد أن المرلوس ل يدرك أو يعلم توافر هذا السبن في ول الحواج؛ فإاا وان
لاهر الواقعة أن هذا الجعل لم يجزه القانون ،أي لية بمن صظحيا
ألداء الواجن الخاق بالر ية والمرلوس

الر ية الراتبة واألمور المعتادة

).(2

ويستنبط القابي مدد معرفة المرلوس لمون قرار الر ية ،بمن المألوا ومن الواجبا
الوليجية المعتادة ،من خظج معيار الإخص العادي في لروا المرلوس

المتهم ) من حيث رتبته

) (1حكم محكمة التنازم الفرنسية ،1956/12/1 ،المجموعة ص  ،592وتقرير المفوض مجلة القانون العوام عوام  1957ص  883المشوار اليوه
لدى عاصم عجيلة ،مرجع سابق ،ص .246
) (2جندي عبد الملك ،مرجع سابق ص.512
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العسكرية وثقافته وتدريبه ،فما يخج

عل

جندي ل يخج

عل

بابط

)(1

 .وبهذا ق ت محكمة

النقص المصرية بقولها "...كيجية قبوج الإخص في السجن هي أمور وابحة في نصوق قانون
اإلجراءا

الجنا ية التي ينجذها المتهم الثاني ول يوم ،ومن ثم فإن عدم تنجيذ نصوصه ل تجترى نية

حسن النية؛ ألنه عل
اإلجراءا

درجة من الثقافة العالية التي تجعله محيطاف بكل دقا ق األمور في قانون

الجنا ية في خصوق ما يتصل بعمله اليومي ،ومن ثم فإن المحكمة ل تعوج عل

الدفاع حسن النية) "

هذا

).(2

فإاا وان األمر خارع عن المألوا ،ويت من نجة الوقت فعظف مجرماف ووان وابحاف للمرلوس
وفقاف لمعيار الإخص العادي مخالجة األمر وانت عدم مإروعية األمر لاهرة ،يد أنه إاا وان
م مون األمر ل ينطوي عل أمر ،وابو أنه خارع عن األمور المعتادة ألداء الواجن الوليجي ،وما
هو الحاج في المثلة السابقة " التجتيش  ،القاء القبا ،استخدام القوة والسلحة النارية " ووان يخج
عل

المرلوس السبن أو الواية التي ُيهدا إليها من األمر ،فإنه ل يستطيع مراقبة مدد مظ مة

سظمة األمر العسكري ،فتمون عدم مإروعية األمر عام ة ،ولية من حقه البحث عن مإروعية
األمر العسكري ،وبذا يكون المرلوس في رين من مإروعية األمر ،وهنا يتوجن عليه افتراى
مإروعية األمر استناداف ال

)( 3

واجن الطاعة العسكرية  ،الذي يقيد حرية المرلوس في مراقبة مدد

مإروعية األمر العسكري من ناحية الإروط الموبوعية ،وينجذ األمر العسكري الصادر إليه.
ويستخلص من االك أن عبارة األمر عير مإروع بصورة لاهرة ،تعني الجعل المجرم نص قانون
العقوبا

أو القوانين المكملة ،بمعن إاا توافق األمر عير المإروع مع النمواع التجريمي ،وأن يصدر

) (1محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ص .274
) (2الطعوووووووووووووووووووووون رقووووووووووووووووووووووم /911لسوووووووووووووووووووووونة  46قضووووووووووووووووووووووائية ،جلسووووووووووووووووووووووة  2ينوووووووووووووووووووووواير  ،1977محكمووووووووووووووووووووووة الوووووووووووووووووووووونقض
المصرية www.cc.gov.eg/courts/cassation_court/criminal/cassation_court_criminal.aspx
) (3جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائية،ج ،1الطبعة الثانية ،دار العلم للجميع ،بيروت ،ص.512
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اميل له ،أو عل

أمر للمرلوس بإطظق النار عل

يصدر أمر تعذين المتهم للحصوج عل

متهم تم إلقاء القبا عليه والسيطرة عليه ،أو

اعتراا أو صدور األمر لقوة مكافحة الإون باستخدام

السظح الناري أو القوة المجرطة بد تجمهر ل يت من أي نوع من أنواع العنف أو تهديد حياة أحد
الناس للخطر .وعليه فإن هذه األفعاج التي تنطبق عليها نصوق تجريمية في قانون العقوبا
القوانين المكملة ،إاا ما ورد

ومحل األمر العسكري وانت دالة عل

أو

عدم مإروعية األمر بإكل

وابو ،أخذين بعين العتبار ،أنه أليمكن الدعاء بالجهل بأحكام قانون العقوبا

أو القوانين المكملة.

ويمكن القوج ان الإروط الواجن توافرها في األمر العسكري حت يصار إل إباحة تنجيذ المرلوس
لألمر العسكري هي:
أوالً :توافر عناصر األمر العسكري

)(1

وهي:

 -1اختصاق الر ية بإصدار األمر.
 -2اختصاق المرلوس تنجيذ األمر.
 -3عظقة وليجية تبعية.
 -4صدور األمر وفقاف للإكل المحدد بالقانون.
ثانياً :أن ل ينطوي تنجيذ األمر عل ارتما
يخج

عل

)(2

فعل مجرم  ،دون وجود لروا محيطة باألمر ،مما

المرلوس معرفة صحة وسظمة الجعل المرتمن تنجيذاف لألمر العسكري ،ومثاج الك :أن

يصدر مأمور ال بط الق ا ي أمر ال

أفراد القوة المرافقة ،بخلع با

لألصوج ،فالمرلوس ينجذ األمر ،وعند العتراى عل
مأمور ال بط الق ا ي" األمر بكسر البا

" المبر ار

المنزج المأاون تجتيإه وفقاف

التصرا من قبل صاحن المنزج ،فقد يقدم
المقنعة التي دفعته لذلك ،فيكون أمره مإروعا،

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.102
) (2قرار محكمة النقض المصرية  2040لسنة  33ل ،جلسة  ،1564/4/14س ،15ص ،314معوض عبد التواب ،مرجع سابق ص .364
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وقد ل يقدم مأمور ال بط المبر ار  ،فيكون أمره عير مإروع ،ولمنه مباح بالنسبة للمرلوس لمون
طبيعة المهمة التي قام بكسر البا

فيها ،قد تستوجن وسر البا

نت افر لخطورة الإخص أو لطبيعة

المواد المأاون بالتجتيش عنها مثل التجتيش في معمل مخصص للمخد ار  ،وقد تمون طبيعة المهمة ل
تستوجن وسر البا

مثل اجراء القاء القبا العادي أو التجتيش عن اداة جريمة .فالمرلوس يجن عليه

تنجيذ األمر العسكري الصادر إليه طالما وانت لروا تنجيذ األمر طبيعية ،ولية في لاهرها الجرام،
)( 1

وجن عل المرلوس استناداف لواجن الطاعة تنجيذ األمر العسكري .
وبذلك ينتر ال األمر العسكري الواحد ،من حيث األمر بعدم المإروعية لعدم وجود السبن أو
أمر مإروعاف .وحسناف فعل المإرع المصري
لعين في الواية مثظف ،ينما ينتر لتنجيذ المأمور بأنه نجذ اف
في المادة

 )63عقوبا  -المذوور سابقاف -عندما اشترط حسن النية لدد منجذ األمر المإروع ،يد

أن حسن النية هي شرط ،أي اف متوافر لدد التإريعا

التي لم تنص عليها صراحة ،إا أن القانون

إفترى حسن النية لدد المولف العام عندما يقوم واجباته الوليجية ،والك باتجاه افعاله وأوامره
لتحقيق المصلحة العامة ،وهي الواية من األمر العسكري .وانعدام حسن النية يعني علم المأمور بعدم
مإروعية األمر وهو أمر واجن إثباته عل

النيابة المختصة ،وتقديره من اختصاق محكمة

الموبوع.
الفقرة الثالثة :الساس القانوني إلباحة تنفيذ المر المشروع
إن صدور األمر العسكري عن الر ية

القا د) العسكري ملتزماف بأوجه الإرعية المختلجة ،سواء

كان إصداره بالستناد ال سلطة الر ية المقيدة أو سلطته التقديرية ،ي جي عل األمر العسكري صجة
المإروعية .واألوامر الصادرة عن الرلساء بصجة عامة توجن الطاعة عل المرلوسين ،حيث توجه
الجقه  -وما تقدم القوج – ال ثظث نتريا

مختلجة بإأن وجو

) (1جندي عبد الملك ،مرجع سابق .512
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طاعة األوامر العسكرية ،حيث إن

هذه النتريا

الثظثة ،متجقة عل

خظا عل الك

وجو

طاعة وتنجيذ األوامر العسكرية المإروعة دون نقاش ول

)(1

 ،يد أنها قد اختلجت بإأن طاعة األوامر العسكرية عير المإروعة.

عدم طاعة أمر الر ية العسكري المإروع يوجن المسألة التأديبية والج از ية ،لما ينطوي عليه
عدم التنجيذ من الخظج بالنتام العام داخل الملسسة العسكرية ،وعدم أدا ها للمهام الموولة إليه
بانتتام .وبذلك نجد أن تنجيذ المرلوس لألمر العسكري المإروع  ،ما هو إل تنجيذ لحكم وأمر القانون،
لذا فإن األفعاج الناتجة عن هذا التنجيذ السليم مباحة ،نت افر لستنادها إل سبن من أسبا
وهو تنجيذ أمر القانون

اإلباحة،

).(2

وسبن اإلباحة هو من األسبا

المادية "الموبوعية "

)(3

ومن ثم ل يسأج ج از ياف الجاعل

المرلوس) والمساهمين معه ،وما أنه ل يسأج تأديبياف أو مدنياف عن األفعاج الناتجة عن تنجيذه لألمر
المإروع

).(4

ن
تداء مباح.
وو الجعل الذي تدخل به المساهمين هو فعل ا ف

ويظحظ أن هناك بعا التإريعا
أن يكون أمر الر ية إل

مثل القانون الجرنسي

)(5

والبلجيكي

)(6

جانن أمر القانون أو تنجيذاف ألمر القانون؛ حت

والموربي

)( 7

توجن

يعتبر تنجيذه سبباف

)(8

لإلباحة .
يد أن الجقه والق اء في هذه الدوج ل يعتد ب رورة اجتماع أمر القانون إل جانن أمر الر ية
حت يصار إل األخذ به وسبن لإلباحة ،إا يرد أن وجود أحد هذين األمرين واا لإلباحة ،وهو ما
) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .117
)(2حكمت سليمان ،مرجع سابق ص .119صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.119
) (3جندي عبد الملك ،المرجع السابق ص.510
)(4اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .132
) (5المادة ( )327مون القوانون الفرنسوي علو موا يلوي " الجنايوة والجنحوة عنودما يكوون القتول أو الجورح أو الضورب يوأمر بوه القوانون وتوأمر بوه
السلطة المختصة"
) (6المادة ( ) 70من القانون البلجيكي تنص عل مايلي " الجريمة حين يكون الفعل بأمر القانون وتأمر به السلطة"
) (7المادة ( )79من القانون المغربي تنص عل ما يلي " الجريمة عل من ارتكب فعالم بمقتض نص قانوني وبأمر من السلطة الشرعية"
)(8اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .118
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تأخذ به أعلن التإريعا

).(1

والك من منطلق أن أمر الر ية المإروع ل يعدو أن يكون مطابقاف

لنص القانون أو عل األقل عير مخالف لنص القانون.
وهناك ثظث اتجاها
العسكري حت

فقهية

)(2

حوج األساس القانوني الذي يصدر بالستناد إليه ،األمر

مإروعا ،حيث اشترط التجاه األوج أن يكون األمر العسكري مجرد تطبيق
ف
يعتبر

لقاعدة قانونية مقررة من السا ق ،وإن ول أمر يصدر ولم يكن تنجيذاف لقاعدة قانونية ،فهو عير مإروع.
في حين اهن التجاه الثاني إل وجو

استناد أمر الر ية إل قاعدة قانونية موجودة مسبقاف ،تقر

إصدار األمر العسكري؛ بحيث يكون إصدار األمر العسكري بالستناد ال
بالعمومية ،وتنجيذاف لها عل حالة خاصة

).(3

قاعدة قانونية متصجة

يد أن التجاه الثالث قد اكتج بأن يكون إصدار األمر

العسكري عير متعارى مع أية قاعدة قانونية حت يتسم بالمإروعية

).(4

ويبدو وابحاف أن صدور األمر العسكري بالستناد إل التجاه األوج والثاني ل يتهر عنه ،أية
مإكلة قانونية ،وونه في وظ التجاهين صاد افر تطبيق لنص القانون ،أو بالستناد ال

نص في

القانون ،بالتالي فإنه بحكم الواقع اجتمع أمر القانون وأمر الر ية معاف ،وبذلك ل خظا حوج أمر
الر ية في هااين التجاهين وسبن لإلباحة ،يد أن الشكاج يتهر في إصدار أمر الر ية دون
الستناد إل نص قانوني ،مع عدم مخالجته ألحكام أية قاعدة قانونية التجاه الثالث)
األمر العسكري المإروع وحده دون الستناد ال نص القانون سبن لإلباحة ؟

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.118
) (2انظر المبحث الثاني من الفصل االول .
)(3محمد عبد الحميد ابو زيد ،مرجع سابق ص.211
)(4أنور احمد رسالن ،مرجع سابق ص.26
)(5اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.118
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). ( 5

فهل يكون

بالنتر إل المادة  )57عقوبا

أمر القانون مستقظف عن أمر الر ية.
ثوري ،نجد أنها تت من ا

وهي ذلك قد فصلت في هذه المسألة لصالو اعتبار أمر الر ية المإروع سبن إباحة مستقل عن أمر
القانون وسبن لإلباحة .علماف  -وما تقدم القوج -أن األمر المإروع والذي صدر دون الستناد ال
نص في القانون ،ومع الك وصف بالمإروعية ،لعدم مخالجته ألحكام القانون ،ولمونه يهدا ال
تحقيق المصلحة العامة  -وإل لما وصف بالمإروع – وان سبباف لإلباحة؛ وبتحقق هذين األمرين "
المإروعية واستهداا المصلحة العامة" يتهر جلياف أن األمر قد صدر طبقاف للواية ،التي ا تواها
القانون وهي المصلحة العامة ،وهو ذلك أمر صادر وفقاف ألحكام القانون ،ويلق اا
سبباف من أسبا

األهمية باعتباره

اإلباحة ،دون شرط اقترانه بأمر من القانون " سند من القانون ".

ل د من اإلشارة ال حالة خاصة ،وهي تنجيذ أمر القانون ،وهو ما يطلق عليه أداء الواجن ،وهو
أساس إباحة عمل المولف العام ،يد أنه هناك بعا الحال

التي يستوجن وبعها ،اقتران أمر

القانون بأمر الر ية؛ أي أن أمر القانون لوحده ل يكجي إلباحة الجعل المجرم ،وحالة استخدام السظح
الناري ،بالستناد ال وجود أمر عسكري من الر ية  ،أو حالة صدور الحكم باإلعدام ،فإن تنجيذ حكم
اإلعدام ،هو تنجيذ ألمر القانون ،ومع الك ل يجوا للجظد أو المجراة المختصة تنجيذ حكم اإلعدام،
أن تقوم تنجيذ أمر القانون لوحده دون وجود أمر من الجهة المختصة وهي – وما تقدم القوج -النيابة
العامة أو العسكرية.

)(1

أما حالة استخدام السظح الناري بالستناد ال

أمر عسكري ،فقد نصت المادة  )5/13من

مدونة قواعد استخدام القوة والسلحة النارية من قبل منتسبي قود األمن الجلسطينية الصادرة عن واير
الداخلية القرار رقم  )2011/211والتي نصت عل

ما يلي " :في الحال

العسكري استخدام القوة أو السظح الناري يتوجن عليه إتباع اإلجراءا
) (1المرجع السابق ص .126
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التي يتحتم فيها عل

التالية :يتوجن عل العسكري

الحصوج عل موافقة ال ابط المسلوج عنه ،أو موافقة إدارة العمليا

المختصة لدد الجهاا األمني

التابع له ،باستخدام السظح الناري -إاا وانت لروا الحادث أو الموقف يسمو ذلك." -
ولما وانت حال

استخدام القوة واألسلحة النارية ،هي أكثر األعماج الوليجية التي يترتن عليها

مساس بحق اإلنسان في الحياة؛ لذا اجمعت التإريعا

عل تنتيم هذه األعماج ،حيث نصت المادة

 )1/52من القرار بقانون رقم  )23لسنة  2017بإأن الإرطة عل ما يلي -1 " :لعناصر الإرطة
اللجوء ال استعماج القوة واستعماج السظح الناري بالقدر الظام ألداء الواجبا
في الحال

التي تجيزها التإريعا

)(1

والمهام المإروعة

النافذة."...

فنظحظ أن المادة المذوورة ،أجاا للمرلوس استخدام القوة واألسلحة النارية ،في بعا الحال
بما يكجي ألداء الواجن ،وما انها اشترطت الحصوج عل قرار من ال ابط المسلوج عنه مباشرة ،أو
قرار من ادارة العمليا  ،وقد عني عن القوج أن هذا الإرط في األحواج التي يمكن فيها الرجوع ال
القا د المباشر أو إل

العمليا  .يد أن هذه اإلجااة تنقلن ال

واجن إاا ما وانت هناك برورة

لستخدام القوة والسظح الناري ،ومثاج الك إاا ما تعربت حياة بعا األفراد المدنيين أو العسكريين
للخطر  ،حيث قرر

محكمة التمييز في العراق في واقعة مجادها قيام قوة حراسة نقل متهم ال

المحكمة حيث تم التعرى لهم من قبل اخرين بالسظح الناري – خصوم المتهم -هدا قتل المتهم
الموقوا فرد عليهم قوا

الحراسة ،فقتل اثنين من المعتدين ،وعرى الإرطي الذي قتل عل المحكمة

حيث جاء في قرار الحكم "...يكون المتهم الإرطي) عير مسلوج عن جريمة قتلهما؛ ألنه وان في
حالة دفاع شرعي واملة ،باإلبافة إل

ان األمر يقت يه واجبه الملق

عل

عاتقه .(2) "...وبذا

) (1عل ما يبدو أن المشرم خلط في استخدام عبوارة " الداء الواجبوات والمهوام المشوروعة  "...اا يفهوم مون الونص ان هنواك نووعين مون المهوام
والواجبات الفراد المؤسسة األمنية ،احدهما مشوروم ويجووز اسوتخدام السوالح النواري بوه ،واالخور غيور مشوروم وال يجووز اسوتخدام السوالح
الناري بهل والواقع أن كل الواجبات والمهوام الموكلوة الو رجوال الشورطة واألمون ،وبواقي المووظفين العمووميين فوي الووزارات االخورى ،هوي
مهام وواجبات مشروعة ،إا مصدرها القانون ،وال يمكن وصم هاه الواجبات بانهوا غيور مشوروعة ،بيود أن التصورفات الصوادرة تنفيواا م لهواه
المهام والواجبات ،قد يعتريها المخالفة للقانون والواجبات الموكولة ال الموظفين ،أنااك يمكن وصم هاه التصرفات بانها غير مشروعة.
) (2القرار رقم  ،1991/67والمشار إليه لدى قاسم تركي عواد جنابي ،الصفة الوظيفية في القانون الجنوائي ،منشوورات الحلبوي ،الطبعوة االولو
 ،2018ص .204
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المعن قرر محكمة التمييز العراقية في واقعة إطظق النار من قبل مولف الجمارك عل مهربين
وقتل أحدهم حيث جاء في قرار الحكم " ل جريمة إاا وقع الجعل من مولف عمومي بسظمة نية،
تنجيذاف لما أمر به القوانين" ).(1
فإن تعرى العسكري إلحدد الحال
باستخدام القوة والسلحة النارية وهي حال

العسكرية ،ألفراد الملسسة األمنية

التي تجيز التإريعا

المنصوق عليها في المادة  )12من مدونة استخدام

القوة والسلحة النارية) ،(2فإن نص الجقرة الخامسة من المادة الثالثة عإر اشترط صدور أمر من
الر ية عظوة عل أمر القانون ،والك حماية وايادة ل مانة الحريا
في مثل هذه الحال

اعتداء خطير عل

العامة .حيث يإكل أداء الواجن

هذه الحريا  .وبهذا فإن حصوج المرلوس عل

العسكري باستخدام القوة والسلحة النارية ،وتحقق إحدد حال

األمر

المادة  )12من المدونة ،فإنه يكون

أمر مإروعاف" ،لجتماع الواجن مع أمر الر ية" ،وطالما التزم بالقواعد
في حالة أداء للواجن ونجذ اف
األخرد المنصوق عليها في مدونة قواعد استخدام القوة والسلحة النارية

)(3

مما يبيو عمله المت من

استخدام السظح الناري ،ومن ثم ل يظحق ج از ياف أو مدنياف إاا ما نتج عن فعله قتل أو إيذاء.

)( 4

) (1قرار تمييز عراقي رقم /275جنايات  1996صادر بتاري  1969/4/20المشار اليه لدى قاسم جنابي ،مرجع سابق ص.204
) (2نص المادة ( )12من المدونة تحت عنوان االهدام المشروعة الستخدام االسلحة النارية بقولها " يحظور علو العسوكريين اسوتخدام االسولحة
الناريووة اال عنوودما تكووون الوسووائل غيوور العنيفووة او القوووة األقوول فتكوا م غيوور فعالووة ،أو حيووث ال يتوقووع لهووا أن تحقووق االهوودام المشووروعة ،ويكووون
استخدام االسلحة النارية في الحاالت التالية عل سبيل الحصر:
 -1في حالة الدفام الشرعي عن النفس أو االخرين ضد تهديد وشيك بالقتل أ واالصابة الخطيرة .
 -2لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي عل تهديد خطير للحياة.
 -3في حالوة تحريور الرهوائن موع االشوارة الو وجووب االلتوزام " بودليل االجوراءات الخواص بعمول فريوق التودخل السوريع او القووات الخاصوة/
الدليل الخاص بقواعد االشتباك" في مثل هاه الحاالت .
 -4ااا ابدى الشخص المطلوب القبض عليه مقاومة أو حاول التملص من القبض عليوه أو الفورار ،والواي مون شوأنه تعوريض حيواة العسوكري أو
االخرين للخطر أو تعرضهم الصابة بالغة.
 -5اطالل النار عل المركبة اللحال الضرر بها بهدم ايقافهوا ،عنودما يتضوال بوان السوائق لوم ينصوام الوامور العسوكري بوالتوقم ،وكوان يشوكل
خطر كبير عل حياة االخرين ،أو كانت هناك شبهات قوية بارتكاب السائق أو شروعه بارتكاب جرائم عل قدر عال من الخطورة.
 -6لوقم أو اعتراض حيوانات تشكل خطرا م عل حياة أو صحة المواطنين .
 -7حاالت استخدام االسلحة النارية الواردة في الفصل السابع من قانون رقم ( )6لسنة  1998بشأن مراكز االصالح والتأهيل وتعديالته" .
) (3للمزيود انظوور نعمووان نعوويم فنووون  ،المبووادئ القانونيووة السووتخدام القوووة والسووالح النوواري وفووق مدونووة اسووتخدام القوووة والشووالح النوواري فووي دولووة
فلسطين المنشورة لدى موقع هيئة قضاء قوى األمن الفلسطيني.mjc.pna.ps ،
) (4اسحال ابراهيم منصور  ،مرجع سابق ص .127
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الفقرة الرابعة :تجاوز المرؤوس لألمر العسكري المشروع
والفتراى هنا أن األمر العسكري مإروع ،إل أن المرلوس قد نجذه بطريقة خاطئة أو تجاوا
حدود األمر المإروع ،ومتعمداف لهذا التجاوا ،أو التنجيذ بصورة خاطئة ،فيرتمن فعظف مجرماف ،لذا ل
يمكنه الدفع تنجيذ األمر المإروع ،وادا ه الواجن وسبن لإلباحة؛ إا انه قد خرع عن حدود أداء
الواجن متعمداف ،لذا يتحمل المسلولية الج از ية الماملة عن فعله ،عل اعتبار عدم وجود أمر مإروع
ا تدا فء أو انه في حالة أداء واجن .وما أن الر ية مصدر األمر العسكري ل يتحمل المسلولية الج از ية
عن هذا التجاوا

).(1

ومثالها قيام مأمور ال بط الق ا ي المأاون له تجتيش أحد المنااج ،بإتظا محتويا

المنزج أو

إلقاء القبا عل الموجودين داخل المنزج دون أمر ذلك ،أو توافر حالة تلبسهم بجعل مجرم ،أو أن
أمر إل مأمور ال بط الق ا ي بإلقاء القبا عل شخص ما ،فيتعمد مأمور ال بط إلقاء
يصدر اف
القبا عل شخص أخر

).(2

أما التنجيذ الخاطئ لألمر المإروع فنرجئ الحديث عنه إل المبحث

الثاني.
الفقرة الخامسة :المسؤولية الجزائية عن عدم تنفيذ األمر العسكري المشروع جريمة عدم إطاعة
األمر العسكري)
يترتن عل

واجن الطاعة العسكرية ،وتنجيذ المرلوس لألمر العسكري المإروع ،إباحة فعل

مجرم؛ شريطة التزام األمر بالمإروعية الجنا ية ،أي مإروعية الإروط
المرلوس ،وإن ت من فعل ّ
الإكلية ،ووون األمر ل يإكل فعظف مجرماف بإكل لاهر .يد أن األمور ل تسير دا ماف وفقاف للواجبا

) (1المرجع السابق ،ص  .308صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.124
) (2حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.108
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الوليجية بطاعة أمر الر ية المإروع ،فيعمد المرلوس إل

عدم تنجيذ األمر العسكري المإروع

الصادر إليه .وهو ذلك يخالف أحد أهم واجباته الوليجية ،وهو واجن الطاعة العسكرية.
ولما ينطوي عليه اإلخظج واجن الطاعة ،من إهماج أو تعمد عدم تنجيذ األوامر العسكرية
المإروعة ،من الخظج بالن باط العام العسكري ،وبعف أداء الملسسة العسكرية؛ إا ل تستطيع
القيام بالواجبا

الوليجية الموولة إليها ،إاا ما أخل واجن الطاعة العسكرية

)(1

لذا بمنت التإريعا

العسكرية إلقرار واجن الطاعة العسكرية ،وتمكين المرلوس من أداء هذا الواجن دون حرع من التنجيذ،
النص صراحة عل

أمرين ،وهما المر الول :النص عل

المإروع والثاني :النص صراحة عل
العسكرية ،حيث يبدأ العقا

بعقوبا

عقوبا

إباحة تنجيذ المرلوس لألمر العسكري

مإددة لمن يخلخل واجن الطاعة داخل الملسسة

بسيطة ،من خظج العقوبا

الن باطية إاا وان الجعل يإكل

مخالجة ان باطية ،مرو افر ال عقوبة الحبة في الجنو ،ووصولف ال عقوبة العدام ،في بعا لروا
الخدمة العسكرية.
وتتحقق أروان جريمة عدم الطاعة العسكرية ،وجود أمر عسكري مإروع ،بمن واجبا
المرلوس ،وعلمه بصدور األمر العسكري ،مع قدرته عل التنجيذ ،ثم تتجه إرادته اآلثمة إل الخروع
عل أمر الر ية بعدم التنجيذ؛ سواء وان الك بالمتناع عن القيام بالجعل المأمور به ،أو القيام بعمل
ما ،أمر بعدم القيام به ،ومثاج الك :إصدار الر ية أمر بعدم استعماج العصي في فا تجمهر،
فيقوم المرلوس باستخدام العصي رعم أمر الر ية بالمنع ،ما لم تتوافر حالة برورة عسكرية تستوجن
الك وفقاف لقواعد استخدام القوة

)( 2

.

) (1صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.42
) (2سراج الدين الروبي ،مرجع سابق ص.301
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وعظوة عل

تحقق المإروعية لألمر العسكري –كما تقدم القوج -وهي ما يإكل باإلبافة ال

الصجة العسكرية للمرلوس" الرون المجترى " لجريمة عدم إطاعة األوامر العسكرية ،يجن لتحقق
الرون المادي لهذه الجريمة ما يلي:
 -1علم المرلوس بصدور األمر العسكري ،فإاا صدر األمر من بابط أثناء مهمة لتجتيش أحد
المنااج ،بالتوقف عن اجراء التجتيش ،ومظحقة المتهم الذي فر من المكان ،ولم يسمع هذا
األمر بعا المرلوسين لنإوالهم بأعماج التجتيش ،فظ يمكن القوج بعلمهم وعدم طاعتهم
لألمر المإروع).(1
 -2أن يكون األمر العسكري بمن واجبا
خارع عن الواجبا

المرلوس ،فإاا وان األمر العسكري مإروع ،ولمنه

الوليجة للمرلوس ،ل يعد عدم تنجيذ األمر جريمة ،إل في حالة ال رورة

أمر ،ل ابط رتبة ار د توايع الطعام عل الجنود ،في
العسكرية .علماف أن إصدار عميد مثظف اف
لروا عادية ،هو أمر لية من واجبا

المرلوس الوليجية ،ول يمكن اعتباره ،بأي حاج من

الحواج برورة عسكرية تستوجن التنجيذ).(2
 -3أن تمون لدد المرلوس القدرة عل

التنجيذ ،دون أن يعرى حياته أو حياة الوير للخطر،

ومثاج الك إصدار بابط ألحد الجنود أمر بقيادة مروبة ،ومطاردة متهم فار ،علماف أن الجندي
ل يستطيع القيادة .أو األمر ال الجندي بالقجز من القطار ،وراء شخص قد هر وقجز من
الك القطار المسرع).(3
وتختلف شدة العقا

عن جريمة عدم إطاعة األوامر العسكرية بالنتر ال جسامة النتيجة الجرمية،

وبالنتر إل اختظا لرا الزمان والمكان والرتبة العسكرية للمدان ) ،(4والك وما يلي:

) (1المرجع السابق ص.301
) (2محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ص.253
) (3سراج الدين الروبي ،مرجع سابق ص.301
) (4صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.86
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 -1عقوبة ان باطية ،إاا وانت النتيجة الجرمية بسيطة ،جراء عدم تنجيذ األمر العسكري ،فقد قرر
قانون العقوبا

الثوري المادة  )1،2/187فعل المرلوس الذي يخالف األوامر والتعليما

أو

التردد في تنجيذها مخالجة ان باطية .ومثاج الك إصدار الر ية أمر إل

عناصر في القوة

بالتجمع لتنجيذ مهمة ما ،فتأخر قليظف أحد أفراد القوة ،عن الن مام إل

القوة في الوقت

المحدد .حيث نجد أن قانون العقوبا
إل

الثوري قد ترك تقدير جسامة الجعل الناتج عن المخالجة

الر ية ،فله سنداف ألحكام المادة  )188عقوبا

ثوري والتي نصت " إاا وانت عقوبة

المخالجة المرتمبة ل تدخل في اختصاق القا د ،أحالها إل قا ده األعل التابع له ،لمحاكمته
بموجن صظحيته ،وإاا وجد هذا الخير أن تلك المخالجة خارجة عن اختصاصاته ،أحالها
دوره ال

النيابة العامة"؛ فللر ية أن يقرر توقيع العقوبة الن باطية ا تداء بمن

الصظحيا

المقررة له وفقاف ألحكام المواد  )194-189من قانون العقوبا

 ،1979والتي ل تتجاوا في حدها األقص
الجرمية تستوجن عقا

الثوري لعام

الحبة ثظثة أشهر ،وإاا ما رأد أن النتيجة

أشد ،يتم إحالة األمر ال النيابة العسكرية المختصة.

 -2عقوبة الجنحة بالحبة من ثظثة أشهر إل ثظث سنوا  ،والك لمل من يمتنع عن تنجيذ أمر
عسكري صادر إليه ومتعلق واجباته الوليجة ،وفقاف لما جاء في نص المادة  )203عقوبا
ثوري ،حيث نصت " :أ -يعاقن بالحبة ثظثة أشهر عل األقل ول من لم يطع أمر يتعلق
واجبه سواء صدر األمر شجهياف أو وتابة أو باإلشارة أو بوير الك.

 -وإاا وان الجاعل

بابطاف يجرى عليه فوق الك بعقوبة الجصل من الثورة " .ونرد أن القانون شدد العقا
بالنتر ال رتبة المرلوس ،فإاا وان بابطاف قرر فصله من الخدمة العسكرية باإلبافة إل
العقوبة األصلية.
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 -3شدد القانون العقوبة في المادة  )204رفع حدها األدن إل ستة أشهر ،والك لمن رفا
األمر العسكري ،بمعن أن المرلوس قد تعمد عدم تنجيذ األمر العسكري والك رف ه التنجيذ،
ويجن في هذه الحالة أن يثبت الر ية رفا المرلوس صراحة تنجيذ األمر العسكري ،والك
بخظا الحالة الواردة في المادة  )203والتي ل يرفا العسكري فيها صراحة تنجيذ األمر
العسكري ،وإنما تبق في صورة المتناع عن التنجيذ دون الرفا.
ووذلك اعتبر القانون مجرد المتناع عن تنجيذ األمر سبن لتإديد العقا  ،إاا وان التمنع ،أثناء
تجمع الجند أو عند صدور األمر ال السظح ،أو وان الجاعل مسلحاف ،والك نت افر لخطورة المتناع في
مثل هذه التروا ،حيث نصت المادة  )204من قانون العقوبا

الثوري عل ما يلي:

"أ -ول من امتنع عن القيام تنجيذ أمر شجوي أو خطي يتعلق تأدية وليجة بصورة باتة أو امتنع عن
إطاعة األوامر الصادرة إليه ،يعاقن بالحبة ستة أشهر عل األقل ،وإاا وان الجاعل بابطاف تق
عليه بالجصل من الثورة.

 -إاا وقع التمنع أثناء تجمع األفراد أو عند صدور األمر إل السظح أو

كان الجاعل مسلحاف تمون العقوبة الحبة ستة أشهر عل األقل ".
 -4ثم شدد القانون الثوري العقا

الحربية بحيث تمون العقوبة

إاا وقع التمنع أثناء العمليا

باألشواج الإاقة الملقتة المادة /204أ) من اا

القانون.

 -5يعاقن باإلعدام ول من رفا إطاعة األوامر بالهجوم عل
/204د) عل ما يلي " :يعاقن باإلعدام ول فرد أ

العدو ،حيث نصت المادة

إطاعة األوامر بالهجوم عل العدو "

 -6يعاقن المحرى عل عدم إطاعة األمر العسكري بالحبة ثظثة أشهر عل األقل وفقاف ألحكام
المادة /205أ) من قانون العقوبا
 -7يعاقن المحرى عل

الثوري.

عدم إطاعة األوامر أثناء العمليا

ثظث سنوا .
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الحربية بالحبة ستة أشهر ال

وبذا نجد ان القانون قد شدد عل طاعة الرلساء داخل الملسسة العسكرية ،بإقرار العقا
لمل خروع عل واجن الطاعة العسكرية ،وبذا

المناسن

الوقت أباح تنجيذ األوامر العسكرية المإروعة ،مما

يرفع الحرع عن أداء أفراد الملسسة العسكرية .وبذلك يتمامل البناء القانوني ،رفع التناقا ين أحكام
القانون الج از ي العسكري .يد أن حكم المسلولية الج از ية عن تنجيذ األوامر العسكرية عير المإروعة
مختلف ،ويتمتع بعا القواعد القانونية الخاصة والتي تساهم في يان أثر األوامر العسكرية عير
المإروعة عل المسلولية الجنا ية وهو موبوع المبحث الثاني.

المبحث الثاني :المسؤولية الجزائية عن المر العسكري غير المشروع
تتول

الملسسة العسكرية واألمنية تنجيذ المهام الموولة إليها ،بالستناد ال

المادر المكون لهذه

الملسسة ،والذي تختلف الرتن العسكرية داخله ،وفقاف للتسلسل اإلداري المنتم لعمل الملسسة األمنية،
بحيث يتمون من ال باط وبباط الصف والجنود .ويتول

القيادة وإعطاء األوامر "األعل " رتبة أو

األقدم في الرتبة الواحدة  -وما تقدم الحديث في المبحث التمهيدي – وان الجرد الواحد من أفراد األمن
قد يكون ر ية قا د) يصدر األوامر ،وبذا

الوقت يكون مرلوس تنجيذ األوامر ،وأن يكون أحد

ال باط رتبة مظام مثظف في قيادة قوة ألداء مهمة ما ،ثم تح ر قوة أخرد للمساندة في أداء اا
المهمة كمكافحة الإون) بحيث يكون قا د القوة الخيرة رتبة نقين مثظف ،وفي هذه الحالة يتول قيادة
القوة النقين ،ينما يتلق المظام – قا د القوة سابقاف -أوامره من النقين الذي أصبو قا د للقوة مجتمعة،
وقد يتحوج موقع المرلوس ال ر ية في حاج عيا

أو ا تعاد الر ية ألي سبن عن قيادة القوة.

ويختلف الختصاق والصظحية بإصدار األوامر العسكرية داخل الملسسة العسكرية ،باختظا
المهام الموولة إل القوة والتوي ار

الميدانية عل قيادة القوة ،فجي المثاج السا ق يتول المظام ا تداء

إصدار األوامر العسكرية لتنجيذ المهمة ،وبعد ح ور النقين يصدر النقين األوامر ويتلق
األوامر ،ويتول تنجيذها من خظج القوة التابعة له.
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المظام

ويجرى مبدأ الطاعة عل المرلوس أياف وانت رتبته ،اللتزام تنجيذ األوامر العسكرية المإروعة
دون تردد مهما وانت رتبته ،يد أن مبدأ المإروعية ي ع قيداف عل

طاعة األوامر العسكرية ،وهو

وجو التزام األمر العسكري الصادر بأحكام القانون ،وعدم الخروع عليه ،وإل وصف األمر العسكري
بعدم المإروعية ،وترتبت المسا لة الج از ية عن تنجيذ هذا األمر عير المإروع بالنسبة لمصدر األمر
والمنجذ معاف.
تختلف المسلولية الج از ية المنبثقة عن األوامر العسكرية عير المإروعة ،وفقاف للصجة التي يتمتع
ها الجرد أثناء صدور األمر العسكري ،فيما إاا وان ر ية قا د) مصدر لألمر ،أم مرلوس منجذ
لألمر العسكري ،والك من حيث المسلولية الج از ية المترتبة عن إصدار األمر العسكري عير المإروع
المطلن األوج) .والمسلولية الج از ية المترتبة عن تنجيذ األمر العسكري عير المإروع المطلن
الثاني).

المطلب األول :المسؤولية الجزائية عن إصدار األمر العسكري غير المشروع
إن صدور األمر العسكري تنجيذاف لنص القانون ،أو بالستناد ال نص في القانون أو إصداره دون
الستناد ال

نص في القانون ،وبذا

الوقت عدم مخالجته ألحكام القانون ،ي جي المإروعية عل

األمر العسكري ،لمون إصداره ما هو ال تنجيذ لواجن وليجي قرره القانون ،ومن ثم ل يمكن مساءلة
الر ية مصدر األمر العسكري عن إصداره.
يد أن الر ية وما له من صظحيا

وامكانيا

قد يصدر األمر العسكري استناداف ألهداا خاصة

به ،أو اهداا عامة تخرع عن اختصاصه الوليجي ،وهو ما يطلق عليه اساءة استعماج السلطة أو
اعتصا

السلطة ،والنحراا بالسلطة.
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ويعرا جانن من الجقه األمر العسكري عير المإروع أمر الر ية عير القانوني ) هو " الك
ّ
األمر الذي ل تتوافر فيه شرط من الإروط الإكلية أو الموبوعية بسبن تخلف شرطي الختصاق
والإكل وتخلف السبن والمحل والواية والمظ مة "

).(1

وقد قدمنا في المبحث التمهيدي توبيو لإروط صحة األمر العسكري ،وسوا نوبو في هذه
المطلن صور تخلف شروط إصدار األمر العسكري

الجرع األوج) ،ثم نوبو األثر المترتن عل

المسلولية الج از ية جراء إصدار األمر العسكري عير المإروع الجرع الثاني).

الفرع الول :صور إصدار المر العسكري غير المشروع
تداء ،يجن توافر شروط الختصاق ،وشكل األمر العسكري)
حت يقاج أن هناك اف
أمر عسكرياف ا ف
وهو ما يطلق عليه جانن من الجقه عناصر األمر العسكري)

)( 2

 .وهي اختصاق الر ية بإصدار

األمر العسكري واختصاق المرلوس بالتنجيذ ،وعظقة تبعيه ،والإكل الذي يصدر به األمر
العسكري) .وإن تخلف أحد عناصر األمر العسكري يعني عدم وجود أمر عسكري أصظف ،فظ مجاج
لبحث توافر أوجه المإروعية األخرد من عدمها ،أو بحث المسلولية المترتبة عن عدم طاعته األوامر
العسكرية إل بعد توافر هذه الإروط " عناصر األمر العسكري" ،ثم نبحث الإروط الموبوعية لألمر
العسكري السبن ،المحل ،الواية)

).(3

الفقرة االولى :صور تخلف عناصر األمر العسكري (الشروط الشكلية) وهي كما يلي:
أوالً :صور عدم االختصاص
ينبوي عل

الر ية عند إصداره لألمر العسكري ،أن يراعي قواعد الختصاق التي نتمتها

القوانين واألنتمة التي منحت الر ية سلطة إصدار تلك األوامر ،سواء بطريق اللزام أو خولته سلطة

) (1عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص .369
) (2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.102
) (3اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .107
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تقديرية بإصدارها

).(1

فظ يجوا للر ية أن يخالف القواعد القانونية المحددة والموبحة لختصاصه

الوليجي ،وإصداره لألمر العسكري ،دون مراعاة لقواعد الختصاق من حيث الختصاق المكاني أو
النوعي أو الزمني أو الإخصي ،مما ي جي عل األمر الصادر عنه الصجة عير المإروعة ،ومن ثم
كان حق للمرلوس عدم طاعة الر ية ،تنجيذ األمر العسكري الصادر إليه

).(2

ويصف " "Leveyالر ية عير المختص بقوله" :إن الر ية خارع سلطته يصبو رجظف عادياف"
وتتهر أهمية قواعد الختصاق التي يجن عل

).(3

الر ية مراعاتها في إصداره لألمر العسكري ،من

أهمية الختصاق المكاني ،إا يحدد القانون حدود الختصاق المكاني لعمل الر ية والختصاق
المكاني قد يحدد جورافياف بحدود معينة ،وقد يحدد بموبوعا
العسكرية

)(4

 ،فظ يحق له إصدار األمر العسكري إل

معينة ل يتجاواها ،مثل قا د الوحدة

فرد من أفراد الملسسة العسكرية من عير

وحدته ،فاختصاق قا د الوحدة مرتبط بالوحدة حيثما وانت ،ل بموقع أو مكان وجودها الجورافي.
ول تقل أهمية الختصاق النوعي عن الختصاق المكاني والزماني ،إا يجن عل الر ية عظوة
عل عدم إصدار األمر العسكري خارع عن حدود وحدته ،أن يصدر األمر في حدود المهام الوليجية
الموولة إليه داخل الوحدة ،وأثناء أدا ه للواجن؛ لذا فإصداره لألمر العسكري وهو في إجااة مثل الجااة
)(5
أمر عير مإروع  .أو إصدار مسلوج المخاان األمر العسكري ال أحد الجنود من
السنوية يكون اف

أمر خارع عن اختصاصه النوعي مع مراعاة
السرايا ،ل يكون مإروعاف ،إا ل يجوا له أن يصدر اف

) (1عاطم فؤاد صحصاح ،مرجع سابق ص.723
) (2صالال الرغوثي ،مرجع سابق ص.154
) (3عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص .205عبد الكريم المتوكل  ،مرجع سابق ص .369
) (4عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص .205
) (5سراج الدبن الروبي ،مرجع سابق ص 305
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)(1

إمكانية الك بطريقة عربية ،أو في حالة ال رورة العسكرية ؛ لذا حكمت محكمة النقا المصرية:
" بأنه ل يثبت ل ابط البولية الحربي اختصاق ال ابطة الق ا ية ،ما لم يرد هذا الختصاق ناء
عل تمليف القيادة للقوا

المسلحة " الجهة الر اسية له" ،وعليه فإن إقدامه عل إصدار األمر إل

اثنين من متبوعيه تسليم المتهم ال البولية ،هو أمر خارع عن اختصاصه ،ومن ثم يكون مرلوسيه
في حل من تنجيذه ،ول يثبت لهم اختصاق ما في تنجيذ األمر

).(2

وما تناقش الملتمرين في ملتمر الطاعة العسكرية المنعقدة في مدينة د لن عام  ،1970مجهوم
الر ية المختص ،حيث لهر لديهم فمرة الر ية المختص .أي تحديد فئا
حق الطاعة عل مرلوسيهم أسوة بعا التإريعا

الرلساء الذين يثبت لهم

التي تحدد الرلساء الذين يثبت لهم واجن الطاعة

عل مرلوسيهم مثل القانون اإليطالي والقانون التروي

)(3

.

وتقوم فمرة تحديد الرلساء ،عل اساس التبعية التدريجية ،فإاا وان الر ية من اا

الوحدة ،التي

يعمل ها المرلوس ،وجن عل المرلوس الطاعة ،دون المناقإة في اختصاق الر ية ،أما إاا وان
الر ية من وحدة أخرد ،فيحق للمرلوس التأكد من صحة اختصاق الر ية ،بإصدار األمر العسكري
)(4

الصادر إليه  .ومثاج الك ال ابط العتيم الذي يناو

ليظف عن أعماج الجهاا األمني أو الوحدة،

أمر ال دا رة من الدوا ر ،التي هي ا تداء ليست من
ا
بحيث يكون مسلولف عن ول الدوا ر ،فإاا اعط
اختصاصه الوليجي ،فيحق للمرلوس هنا التحقق من صجة ال ابط في هذه الليلة ،و ابط عتيم
)(5

مسلوج عن عمل جميع الدوا ر داخل الجهاا .

) (1محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ص .251
) (2قرار نقض جنائي  1959/6/1مجموعة المكتب الفني السنة ،10ص 589مشار اليه لدى عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص .206
) (3للمزيد عن أعمال المؤتمر انظر عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص  .205عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص .370
)(4حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.113
) (5محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ص.250
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وبذلك يجن عل الر ية المختص أن يوجه األمر ال مرلوس تابع له وليجياف ،ومختص تنجيذ
األمر العسكري ،أي بمن اختصاق المرلوس الوليجي من حيث النوع والمكان والزمان .فظ يجوا
تمليف أحد أفراد السلطة العامة باختصاق ال بط الق ا ي مثظف ،ما لم يكن من أع اء ال ابطة
الجريمة ،يخرع

الق ا ية ،فتمليف شرطي المرور بالستماع ال اقواج شاهد أو التحرا عل أدوا

عن اختصاق شرطي المرور وهو هذا المعن أمر عير مإروع ،مما يجيز للإرطي عدم تنجيذه
وما يجن أن يكون األمر باإلبافة ال موافقته مع واجبا

).(1

المرلوس "الختصاق الوليجي" أن

يكون متوافقاف مع طبيعة عمل الملسسة العسكرية وأهدافها ،ومثاج الك :أن يصدر ر ية وهو في حالة
أمر بحبة أحد الجنود أو القبا عليه أو إطظق النار عليه ،وفي لل لروا عادية.
سكر شديد اف
أمر عير مإروع ،لمونه خارجاف عن اهداا وعمل الملسسة العسكرية
وهو ذلك يعد اف

).(2

ثانياً :صور تخلف شكل المر العسكري غير المشروع
يقصد بإكل األمر العسكري الصورة التي يجرغ عليها األمر العسكري ،ويتميز شكل إصدار األمر
العسكري عن القرار اإلداري ،حيث يإترط في القرار اإلداري توافر جميع الإكليا
ار
والمحددة بموجن القانون ،من حيث المتابة والتوقيع ،وبعا القر ا
بالخاتم الرسمي .وما هو الحاج في مذو ار

المقررة للقرار

يإترط فيها أن تمون ممهورة

إلقاء القبا والتجتيش أو مذو ار

الدعود .يد أن األمر

مختلف بالنسبة لألمر العسكري ،فلم يإترط له القانون شكظ محددا حت يصار ال برورة اللتزام
هذا الإكل ،والك بالنتر ال طبيعة عمل الملسسة العسكرية األمنية) .حيث نص قانون العقوبا
الثوري عل بعا صور األمر العسكري في المادة  )203منه مثل اإلشارة أو المتابة أو شجوياف أو

) (1عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق .371
) (2عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص.212
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بأي وسيلة وانت تعبر عن األمر العسكري ومتعارا عليها ،عل

أن تحتوي الصورة عل

صيوة

األمر العسكري.
إن استقرار العمل داخل الملسسة العسكرية عل شكل معين إلصدار بعا األوامر العسكرية،
يوجن عل الر ية ان يصدر أمره وفقاف لهذا الإكل ،فإصدار التعليما
دون توقيع ُمصدر هذه التعليما

المستديمة ،ل يمكن أن يكون

عل األقل ،علماف أن العراا العسكرية تنص عل برورة وجود

الخاتم الرسمي.
والعرا العسكري له دور فعاج في تحديد الصورة التي يصدر ها األمر العسكري ،فإاا وان
العرا يوجن إصدار األمر العسكري وفقاف لإكل ما ،وجن عل مصدر األمر اللتزام هذه الصورة،
وال عد ق ارره عير مإروع ،لعدم مراعاته للإكل المقرر بالعرا

)(1

 ،وتقدير الك يعود لقابي

الموبوع ،الذي يقرر بطظن األمر العسكري المخالف للإكل المقرر قانوناف أو عرفاف.
ويمكن القوج أن هناك برورة ماسة لتدخل المإرع بجرى شكل معين عل

إصدار األوامر

العسكرية ،وفقاف لما تمليه العراا العسكرية اصظف ،مثل األوامر المتعلقة باستخدام القوة والسلحة
النارية – عير حالة ال رورة -والك بأن تمون مكتوبة وموقعة من مصدرها .والك حت تمون حجة
عل مصدرها

).(2

ولما لها من مساس خطير "بحياة األفراد" ،والتي تمثل أهم الحقوق والحريا

التي تهدا المصلحة العامة صيانتها.

) (1عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص .374
) (2صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص .156
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العامة

الفقرة الثانية :صور تخلف الشروط الموضوعية وهي كما يلي:
اوالً :صور السبب غير المشروع لألمر العسكري
ينطوي إصدار الر ية لألمر العسكري في بعا األحيان عل الحد من الحقوق و الحريا  ،وهو
أمر عير جا ز ما لم توجد واقعة مادية أو حالة قانونية تبرر تدخل الر ية بإصدار األمر
العسكري

)(1

 ،فظ يقبل من الر ية تدخله بإصدار األمر العسكري ظ مسوغ قانوني ،يدفعه لتخاا

القرار بإصدار األمر العسكري ،وإل وان إصداره لألمر العسكري عير مإروع.
فقد تقرر أن صدور األمر بإلقاء القبا عل شخص ،لمجرد وونه يلتجت يمنة ويسرة ،ل يإكل
سبباف إلصدار هذا األمر ،ل سيما أن هذه الواقعة ل تإكل حالة التلبة بالجريمة ،حت يصار ال
اعتبارها حالة واقعية ،اد

ال تدخل رجل السلطة العامة

). ( 2

يد أن وجود السبن الصريو لتدخل الر ية بإصدار األمر العسكري ،لية من الواجن أن يعلمه
المرلوس ،ويتحرد مإروعيته ،ل سيما في بعا األوامر العسكرية التي تتسم بالسرية؛ بمعن أن عدم
علم المرلوس بالسبن من إصدار األمر العسكري ،ل يترتن عليه تخلف السبن أو فقدانه ،إا –كما
تقدم القوج -لية من صظحيا

المرلوس و واجباته مناقإة صحة السبن ،أو ينصن نجسه قابي

مإروعية؛ إا أن مناط مسا لة الر ية تعود لقيادته أو ال
الق اء

قابي الموبوع إاا أُحيل األمر ال

).(3

ثانياً :صور المحل غير المشروع
يقصد بمحل األمر العسكري موبوع القرار فحواه) ،أي الثر القانوني الذي يحدثه األمر
أمر عسكرياف عير ممكن التطبيق من الناحية القانونية أو الواقعية،
العسكري مباشرة ،فإاا اصدر الر ية اف
) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .167
) (2عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص.377
) (3صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.164
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أمر ال أحد الجنود بقيادة سيارة ،ومظحقة شخص
كان أمره عير قا ل للتطبيق ،ومثاج الك :إصدار اف
هر من الر ية ،علماف أن المرلوس ل يعرا قيادة السيارة ا تداء ،أو أن يصدر األمر إل الجنود
باستظم العهدة والسظح العسكري استعداداف للتحرك في مهمة ما ،عل الرعم من أن السظح والعهدة
بحواة الجنود أصظف

).(1

ويجن أن يكون محل األمر العسكري متعيناف وجا افز قانوناف داخل واجبا
فاألمر بارتما

من وجه إليه األمر)،

أمر باطظف ،لقيامه عل محل عير مإروع
جريمة تعذين أو تزوير أو اختظس ،يكون اف

وعير جا ز قانوناف ،فيكون هذا القرار معيبا ،بعين مخالجة أحكام القانون

).(2

وقد حكمت محكمة النقا

المصرية " من المقرر أن طاعة الر ية ل تمتد بأي حاج من الحواج ال ارتما
عل المرلوس أن يطيع األمر الصادر له من ر يسه بارتما

الج ار م وأنه لية

فعل يعلم هو أن القانون يعاقن عليه،

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الإأن ل يعدوا أن يكون دفاعاف قانونياف لاهر البطظن مما ل
)( 3

يستأهل من المحكمة رداف " .
ومما تجدر اإلشارة إليه أن التزام الر ية بإصدار األمر العسكري في حدود القانون ،يإمل إل
جانن القوانين الوطنية ،القوانين الدولية أحكام القانون الدولي اإلنساني) ويترتن عل إصدار الر ية
لألمر العسكري المخالف للقانون الدولي اإلنساني إبجاء الصجة عير المإروعة عل
)(4

األمر

أمر عسكري يت من محله فعظف يإكل جريمة إبادة
العسكري  ،إا يتوجن عل الر ية عدم إصدار ا

) (1عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص.378
) (2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.169
) (3الطعن رقم  1993لسنة  38ل -جلسة  1996/1/6س  20ص .24المشار اليه لدى معوض عبد التواب ،مرجع سابق ص .365
)(4محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ص.254
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جماعية

)(1

أو جريمة بد اإلنسانية

)(2

أو جريمة حر

).(3

وتحمل الر ية مصدر األمر العسكري للمسلولية الج از ية الدولية –خارع عن هذه الدراسة -عل
الرعم من عدم تجريم هذه األفعاج عل صعيد القوانين الوطنية ،ومن ثم عدم امكانية محاكمته لدد
المحاكم الوطنية .يد أن هذا األمر ل يحوج دون محاكمته امام محكمة الجنايا
بعا التإريعا

العقا ية العسكرية عل

األفعاج المخالجة للقانون الدولي اإلنساني

الدولية؛ لذا تتجه

النص صراحة بمن القوانين الوطنية عل

تجريم هذه

).(4

وبذلك يكون إصدار األمر العسكري الذي محله ج ار م بد اإلنسانية أو البادة الجماعية أو ج ار م
حر  ،هو أمر عير مإروع ،ويعرى مصدره للمسألة الج از ية ،وهو ما يجيد محاكمة مصدر األمر
أمام المحاكم الوطنية ،والحيلولة دون محاكمته أمام محكمة الجنايا
 ) /3/25من نتام روما األساسي لمحكمة الجنايا

الدولية ال

الدولية ،وفقاف لنص المادة

تجريم إصدار األمر العسكري،

الذي يكون محله إحدد الج ار م المذوورة في المواد  )8،7،6من النتام ،وبدللة المادة  )3/20من
اا

النتام التي ل تسمو بإعادة المحاكمة عن إحدد الج ار م المذوورة أعظه ،إاا تمت المحاكمة

لمصدر األمر وفقاف لألصوج الخاصة بإجراءا

المحاكمة في إحدد المحاكم المحلية.

وعليه وحجالاف عل األخظق والقيم اإلنسانية العليا للمجتمع البإري؛ ولما تتطلع إليه دولة فلسطين
من سيادة السظم والستقرار في العالم ،وتجنن ويظ

الحرو

والحتظج  -الذي عانت ومااالت

تعانيه – والك من خظج إسراع دولة فلسطين إل الن مام إل التجاقيا
نتام محكمة الجنايا

الدولية؛ لذا ندعو المإرع الجلسطيني ال

الدولية هذا الإأن ،ومنها

المبادرة وبع نصوق قانونية

) (1للمزيد حول معرفة جرائم االبادة الجماعية انظور الموادة (  )6مون نظوام روموا االساسوي للمحكموة الجنائيوة الدوليوة المعتمود فوي روموا تمووز/
يوليه . 1998
) (2للمزيد حول جرائم ضد االنسانية انظر المادة ( )7من نظام روما االساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
)(3للمزيد حول جرائم ضد االنسانية انظر المادة ( )8من نظام روما االساسي لمحكمة الجنايات الدولية
) (4قانون العقوبات العسكري االردني رقم ( )58لسنة  2006في المادة ( )41منه.
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خاصة وصريحة تجريم األفعاج المجرمة نتام روما األساسي المذوورة في المواد  )8،7،6منه وهي
ج ار م اإلبادة الجماعية وج ار م بد اإلنسانية وج ار م الحر  ،والك بن القوانين العقا ية النافذة لدد
ق اء قود األمن الجلسطيني.
ثالثاً :صور الغاية غير المشروعة لألمر العسكري
الواية من إصدار األمر العسكري هو المصلحة العامة ،واألمر العسكري الذي ل يستهدا
المصلحة العامة ،يكون معيباف بعين إساءة استعماج السلطة

)(1

وهي النتيجة النها ية التي يهف مصدر

األمر العسكري ال تحقيقها ،فيوجن القانون عل جنود حرس الحدود مثظف حماية الحدود من اختراق
عير قانوني لها ،وفي حالة وجود أوامر لهللء الجنود استخدام السظح الناري ،للسيطرة عل ول من
يحاوج اختراق الحدود واعتقالهم .فإن واجن هللء القيام تنجيذ هذه األوامر ،باعتقاج ول من يحاوج
المساس بأمن الوطن ،من خظج اختراقه للحدود ،ولهم في سبيل الك استخدام السظح الناري

).(2

يد

أن استخدامه للقوة والسظح الناري عل مزارعين يعملون في الرابي الحدودية لخظا ما ،فإنه يكون
خارجا عن الواية المعطاة لهم باستخدام السظح الناري.
وما يجن عل

الر ية اللتزام بقاعد تخصيص األهداا؛ فعليه اللتزام باألهداا المحددة له

بحكم وليجته فرجاج حرس الحدود في المثاج السا ق الذور ل يجوا لهم التدخل لحجظ األمن والنتام
العام ،الذي هو لية من اختصاصهم ،وإنما من اختصاق الإرطة التي تتول الحجاظ عل األمن
والنتام العام

).(3

ومن صور النحراا عن الواية من السلطة المعطاة للر ية ،أن يأمر ر ية رتبة عميد في
القوا

المسلحة مرلوساف لديه رتبة ار د توايع وجبا

) (1عبد الغني بسيوني عبدهللا ،مرجع سابق ص 486وما بعدها.
) (2صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.165
) (3عبد الغني بيسوني عبد هللا ،مرجع سابق ص .486
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اإلفطار عل الجنود ،دلف من إعطاء األمر ال

جندي ،المختص أصظف تولي هذه المهمة .ولما وانت هذه المهمة ليست من بمن اختصاصا
)(1

المرلوس النوعية ،فإن أمر العميد عير مإروع لخروجه عن تحقيق المصلحة العامة ؛ لذلك حكمت
محكمة الق اء اإلداري المصري" القرار اإلداري مت شف عن واعث تخرع به عن استهداا الصالو
العام المجرد ال

شجاء ُعله أو رباء هود في نجسه فإنه يكون منحرفاف عن الجادة مإوباف بإساءة

استعماج السلطة "

).(2

الفرع الثاني :المسؤولية عن إصدار المر العسكري غير المشروع
يستند الر ية

القا د العسكري) أثناء قيامه بمهامه الوليجية إل أحكام القانون ،فملما التزم في

أعماله وتصرفاته واألوامر الصادرة عنه بأحكام القانون ،ولما وان أداله للعمل مإروعاف ،وسببا إلباحة
جميع األفعاج الناتجة عن ادا ه للواجن .يد أن األمور ل تسير بمثاليتها ،ووما قرر لها المإرع في
الوليجة العامة ،ول سيما في الوليجة العسكرية؛ لما يمتاا به الر ية من صظحيا

وقوة ،يتقدمها

واجن طاعة المرلوس ،إا يحدث أن يخرع الر ية عن أحكام القانون ،بسوء نية وتعمد المخالجة
ألحكام القانون ،وقد يكون تصرفه عير المإروع نتيجة جهل أو علط في أداء الواجن ،أو عن حسن
نية لدد الر ية مصدر األمر العسكري .ولما وانت أحكام الولط في أداء الواجن تنطبق عل الر ية
والمرلوس وصجهما مولجان عامان يقومان بأداء الواجن الوليجي؛ لذا نرجئ دراسة مسألة الولط في
األوامر العسكرية عير المإروعة لحين دراسة مسلولية المرلوس عن تنجيذ األمر عير المإروع في
المطلن الثاني.
يعمد بعا الرلساء العسكريين إل إصدار األوامر عير المإروعة ،لتحقيق مآر خاصة هم،
تحت ستار المصلحة العامة أو المصلحة العليا للبظد ،والتي هي دا ماف

المصلحة) وانت بعيدة عن

) (1محمد محمود سعيد ،مرجع سابق ص.253
) (2عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ،القرار في القضية رقم ( )1150لسنة  7س 1954/5/19 ،السنة الثامنوة ص  ،1461بنود  ،754المرجوع
السابق ص .382
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أهدافهم من إصدار األوامر عير المإروعة .يد أن هذه األوامر عير المإروعة ،قد يترتن عنها
مسلولية تأديبية ،فيخ ع هللء الرلساء للمسألة التأديبية ،وفقاف ألحكام المواد )173،94

)(1

من

قانون الخدمة ،حيث نصت المادة  )94عل ما يلي -2 " :ل يعج ال ابط من العقوبة استناداف ألمر
قا ده أو مسلوله إل إاا أثبت أن ارتمابه المخالجة وان تنجيذاف ألمر صادر إليه من هذا القا د أو
المسئوج بالرعم من تنبيهه إل المخالجة ،وفي هذه الحالة تمون المسلولية عل مصدر األمر وحده ".
والمقصود بالمخالجة ،مخالجة أحكام القوانين عامة والعسكرية خاصة منها.
يد أنه إاا ما نتج عن إصدار األوامر عير المإروعة أفعاج مجرمة ج از ياف ،فإن المنطق تطبيق
أحكام قانون العقوبا

العسكري عل

هذه األفعاج؛ ل سيما أن بعا القوانين العسكرية قد نصت

صراحة عل

تجريم إصدار األمر العسكري عير المإروع ،سواء تم تنجيذ هذه األوامر ،أم لم يتم

)(2

العسكرية لم تنص صراحة عل تجريم إصدار األوامر

تنجيذها

 ،وهناك القسم الكبر من التإريعا

العسكرية عير المإروعة ،ومن هذه التإريعا
إل

القواعد العامة في قانون العقوبا

)(3

قانون العقوبا

الثوري الجلسطيني؛ إا يمكن اللجوء

الثوري لتحديد مسلولية الر ية عن إصدار األمر عير

)(4

المإروع .

) (1نصت الموادة ( )173مون قوانون الخدموة فوي قووى األمون علو موا يلوي " :ال يعفو ضوابط الصوم والفورد مون العقوبوة اسوتنادا م المور قائوده أو
مسؤولية اال أثبت أ ،ارتكابه المخالفة كان تنفياا م المر صادر إليه من هاا القائد أو المسؤول بالرغم مون تنبيهوه الو المخالفوة ،وفوي هواه الحالوة
تكون المسؤولية عل مصدر االمر وحده" .
) (2ومنهووا القووانون العسووكري االلموواني المووادة ( " )19يكووون إصوودار االواموور غيوور القانونيووة جريمووة ،ويجووب العقوواب عليهووا دائم وا م "  ،والمووواد
( )34،33،32من اات القانون ،وكالك القانون االيطالي ينص عل مسؤولية الرئيس جنائيا م إاا اصدر أمرا م غير قوانوني ،وخصوصوا م إاا كوان
االمر ينطوي عل جريمة ،إا يعد الرئيس مسئوالم عن جريمة مسوتقلة ،عون جريموة المورؤوس المنفوا لالمور غيور المشوروم والوك فوي الموواد
( )214،98،78من قانون العقوبات االيطالي .وكوالك القوانون العقوبوات العسوكري فوي هولنودا و اليونوان وتركيوا وكوالك القوانون العراقوي فوي
المواد ( ،)98،97حيث نصت المادة ( )98عل ما يلي "  -1كل من استعمل نفوا وظيفته أو مقامه أو رتبته وأمور موا دونوه بارتكواب جريموة
يعاقب بالحبس مدة التزيد عل خمس سنوات-2 .ويعتبر اآلمر فاعالم أصليا م للجريمة إاا تموت الجريموة أو شورم فيهوا  .انظور اسوحال ابوراهيم
منصور ص  284وما بعدها.
) (3ومنها قانون العقوبات المصري والسوري واللبناني والثوري الفلسطيني لعام .1979
) (4اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .288
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التي تجرم ا تداء إصدار األمر العسكري عير المإروع ،تنإئ نمواجا تجريميا

وهذه التإريعا

جديدا لجعل إصدار األمر العسكري عير المإروع ،ومثالها القانون العسكري السويدي ،والذي ينص
عل  :تجريم إصدار الر ية لألمر عير المإروع ،والنص عل اعتباره جريمة اساءة استعماج السلطة
أو تجاوا حدود الواجبا  ،وفي الج ار م الخطيرة يعتبر هذا القانون الر ية مصدر األمر انه محرى
عل ارتما

هذه الج ار م ،ومثالها ج ار م القتل أو التجسة أو التخرين ،لذلك جاء هذا التإديد للحجاظ
)(1

المسلحة .

عل سظمة القوا

ومن هذه التإريعا
كالتحريا عل

ما يسبغ عل فعل إصدار األمر عير المإروع إحدد أنواع المساهمة الجنا ية

الجريمة ومثالها المادة  )32من القانون العسكري اللماني عل

تحري اف عل ارتما

ما يلي " :يعد

جناية أو جنحة إصدار األوامر التي يكون تنجيذها جريمة " ومنها ما ينص عل

اعتبار مصدر األمر فاعل للجريمة ،ومثاج الك القانون العسكري العراقي في المادة  )98والتي نصت
عل

ما يلي -1 " :ول من استعمل نجوا وليجته أو مقامه أو رتبته وأمر ما دونه بارتما

يعاقن بالحبة مدة ل تزيد عل

جريمة

خمة سنوا  -2 .يعتبر األمر فاعظف اصلياف للجريمة إاا تمت

الجريمة أو شرع فيها" ويظحظ عل هذا النص أنه في الجقرة األول قرر وبع نمواع تجريمي مستقل
لمصدر األمر العسكري ،وفي الجقرة الثانية أسبغ عل مصدر األمر العسكري عير المإروع ،صجة
الجاعل األصلي إاا تمت الجريمة ،أو شرع في تنجيذها .ويكون ذلك المإرع العراقي أكثر وبوحاف ودقة
في يان حكم مصدر األمر عير المإروع ،ومع التحجظ عل استعارة الجاعل األصلي للصجة الجرمية
لجعله ،بالستناد إل افعاج تصدر من مساهم أخر في الجريمة

) (1المرجع السابق ص.285
) (2إنظر حكمت سليمان ،مرجع سابق ص .143

160

)(2

.

في لل القانون الجلسطيني الثوري الذي لم ينتم نمواع قانوني معين ،يجرم فعل إصدار األمر
العسكري عير المإروع – شأنه في الك شأن القانون العسكري الردني والمصري -لذا تطبق األحكام
العامة في قانون العقوبا

الثوري الجلسطيني ،واألحكام العامة لقانون العقوبا

الردني لعام 1960

النافذ في أرى الدولة الجلسطينية .ويمكن معالجة إصدار األمر العسكري عير المإروع وفقاف لألحكام
العامة بطريقتين.
الطريقة الولى :هي أن أفراد الملسسة العسكرية واألمنية هم مواطنون يخ عون ألحكام قانون
العقوبا

العام أو لويره من القوانين النافذة في البظد ،والتي تنص عل ج ار م مرتبطة بالسلطة العامة،

ويمكن تطبيق أحكام قانون العقوبا  ،في حاج توافق إحدد النمااع التجريمية في قانون العقوبا
جريمة إصدار األمر العسكري عير المإروع ،والك باعتبار الر ية

القا د) هو مولف عام في

الدولة ،وهذه النمااع التجريمية التي يمكن توافقها مع إصدار األمر عير المإروع
 -1جريمة اعتصا
العقوبا

مع

)( 1

هي:

السلطة أو جريمة تجاوا الختصاق طبقاف لنص المادة  )171من قانون

الثوري والتي نصت عل ما يلي " يعاقن بالعتقاج الملقت سبع سنوا

عل األقل

كل من-:
أ) اعتصن سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
) احتجظ خظفاف ألوامر القيادة العليا بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
) كل قا د عسكري ابق جنده محتإداف بعد أن صدر األمر تسريحه أو تجريقه "
 -2جريمة استثمار الخدمة الوليجة العامة) وفقاف ألحكام المواد  )245،244عقوبا
 -3جريمة اساءة استعماج السلطة وفقاف ألحكام المادة  )251من قانون العقوبا
 -4جريمة الخظج واجبا

الخدمة وفقاف ألحكام المواد  )255-252عقوبا

) (1حكمت سليمان ،مرجع سابق ص .145
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ثوري.

الثوري.
ثوري.

وبإمعان النتر في نصوق هذه المواد ،نجدها عير وافية لسد الثورة ،المتعلقة بخلو نصوق
قانون العقوبا

الثوري ،من نمواع تجريمي إلصدار األمر عير المإروع ،األمر الذي دفع المحاكم

العسكري الجلسطينية ال

محاولة توطية هذا القصور في القانون ،بالستناد إل

نصوق المواد

المذوورة أعظه أو عيرها ،والتي ل تسعف وثي افر المحاكم في سد هذه الثورة.
وفي إحدد الق ايا المعروبة عل

المحكمة العسكرية الدا مة في فلسطين والتي تدور وقا عها

أثناء عمل المتهم في مدينة ....قام بإعطاء األوامر ألفراد القوة بسحن أحد المواطنين يإكل اعاقة
لحروة المرور) ووبعه داخل الدورية والعتداء عليه بال ر  .حيث قرر المحكمة إدانة مصدر
األمر العسكري الوير مإروع تهمة الخظج بال بط والربط العسكري خظفاف لنص المادة  )209من
قانون العقوبا

الثوري معللة قرارها بقولها ..." :وحيث إنه قد خرق بسلووه قواعد ال بط والربط

العسكري بقيامه بإصدار األوامر ألفراد الدورية بجلن المإتمي ووبعه في الدورية دون أن يكون
هناك سببا لهذا الجعل"...

)( 1

.

ويمكن القوج داية أن جريمة الخظج بال بط والربط العسكري ،ل تنطبق عل جريمة إصدار
)(2

أمر عير مإروع ،مما يستبعد تطبق هذا النص عل فعل إصدار األمر العسكري عير المإروع .
وإاا ما حاولنا تطويع أحد النصوق السابقة ،نجد أنها تبعد ول البعد عن هذه الواقعة ،والتي يقتر
منها لاهرياف جريمة اساءة استعماج السلطة العامة في المادة  )251والتي تتحدث عن استخدام
الر ية لسلطته ليعوق تنجيذ أحكام القوانين أو األوامر الق ا ية أو األوامر الصادرة عن السلطا

) (1القضية رقم (/189م.د )2015 /الصادر الحكم فيها بتاري  2016/3/16غير منشور.
)(2وهي الجريمة التي يطلق عليها " جريمة من ال جريمة له " وهو ما يخالم مبدأ الشورعية الجزائيوة لعودم وجوود فعول أو سولوك محودد ،يكوون
محوالم للووركن الموادي لهوواه الجريمووة .والحقيقوة أن هوواه الجريمووة مرتبطوة باالنضووباط العسوكري أو القيافووة العسووكرية ،ومثالهوا العسووكري الوواي
يطيل سوالفه ،حال عدم وجود أمر عسكري يمنوع الوك ،أو مون يرتودي مالبوس عسوكرية رثوة أو متسوخة ،مموا يسويء الو مظهوره العسوكري،
ومثل هاه االمور تكون مخلة بالضبط والربط العسكري أي الصراط الاي تسير عليوه أفوراد القووات المسولحة بانتظوام أثنواء أداء الواجوب ،بموا
يكفل سير المؤسسة بالصورة التوي تتمنو الظهوور عليهوا ( يطلوق عليوه اصوطالح االنضوباط العسوكري) ،وهوو موا عبور عنوه القوانون فوي اات
المادة بقوله "  ...وحسن النظام "...شوريطة أن اليكوون الفعول يشوكل جريموة اخورى منصووص عليهوا فوي القوانون .وال مجوال النطبوال الونص
عل إصدار االمر غير المشروم .للمزيد انظر محمد محمود سعيد ،المرجع السابق ص .351

162

المختصة ،وهو األمر عير متحقق في هذه الدعود ،عل الرعم من أنه يمكن تحققه في دعود ووقا ع
أمر عير مإروع ال مرلوسيه بعد تنجيذ حكم ق ا ي.
أخرد ،ومثاج الك أن يصدر الر ية ا
وما أن المصلحة المحمية وفق نصوق المواد  )255 ،251 ،244 ،171هي حماية أمن
الدولة الداخلي واإلدارة العامة أي أن المصلحة المحمية هي ويان الدولة ،وهي ل تمتد ال
حقوق وحريا

األفراد من العتداء عليها من قبل أفراد السلطة العامة .عظوة عل

حماية

أن العقوبا

المحددة في هذه المواد ل تتناسن مع جريمة إصدار األمر العسكري عير المإرع ،فالعقوبة
المنصوق عليها في المادة  )171عقوبا

ثوري ل تقل عن العتقاج لمدة سبع سنوا  ،وهي عقوبة

أليمكن تقديرها عل فعل المتهم في الدعود المذوورة اعظه أمام المحاكم العسكرية الجلسطينية  ،لإدة
ل يتجاوا الحبة ثظث سنوا

العقوبة قياساف مع الجعل .في حين أن باقي العقوبا

عل الرعم من أن

الجعل المرتمن إنجااا ألمر عير مإروع قد تمون عقوبته السجن خمسة عإر عاماف ،وبذا تمون عقوبة
الجاعل المادي أبعافا ،عقوبة مصدر األمر عير المإروع ،األمر الذي يوجن علينا البحث في قواعد
الشتراك الجرمي أو المساهمة الجنا ية في األحكام العامة لقانون العقوبا

الثوري لتحديد التمييف

القانوني لجعل إصدار األمر العسكري عير المإروع.
الطريقة الثانية :وهي تطبيق األحكام العامة لظشتراك الجرمي:
تناوج قانون العقوبا
األوج من البا

الثوري الجلسطيني أحكام الشتراك الجرمي في الجصل الثاني من القسم

الرابع في المواد  .)93-81ولما وانت القوانين العسكرية  -السا ق اورها – قد تباين

في تحديد مسئولية الر ية عن إصدار األمر العسكري عير المإروع ،فمنها من اهن ال
الر ية فاعل للجريمة
العقوبا

)(1

 ،ومنها من اهن لعتباره محربا عل ارتما

الجريمة

اعتبار

)( 2

 .ووان قانون

الثوري لم ينص صراحة عل هذه المسألة ،نحاوج الطظع عل موقف أحكام هذا القانون

) (1المادة ( )98من القانون العراقي السابق اكرها ،المشار إليها لدى حكمت سليمان ،مرجع سابق ص .143
) (2المادة ( )33من القانون االلماني السابق اكرها ،المشار إليها لدى حكمت سليمان ،مرجع سابق ص .143
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قواعد الشتراك الجرمي أو المساهمة الجرمية الوارد اورها في المواد  )93-81ومدد انطباقها عل
إصدار األمر العسكري عير المإروع والك وما يلي-:
أوالً :المتدخل -:هو " العمل الذي يرتمبه المساهم في الجريمة ،ويساعد عل تنجيذ الجريمة ،دون أن
يإكل هذا النإاط عمظف تنجيذياف للجريمة ،وما لو وان المساهم فاعظف أو شريكاف "

).(1

فإاا وانت األفعاج

دور ر ية في تنجيذ الجريمة ،ولمنها ترتبط بجعل المنجذ ونتيجة الجريمة
التي قام ها الر ية ل تإكل ا
بصلة السببية وان دوره متدخظ في الجريمة ،عظوة دوره ومصدر لهذا األمر عير المإروع .وتنطبق
عليه أحكام المواد  )89-88من قانون العقوبا

العسكري ،ولمن ل تنطبق أحكام هذه المواد عل

دور
دور ر يسا في الجريمة ،ولية ا
إصدار الر ية لألمر عير المإروع ،وون فعل اإلصدار يإكل ا
تبعيا .وبذلك فإن أحكام التدخل ل تسعف في يان دور الر ية في إصدار األمر عير المإروع.
ثانياً :الفاعل -:عرفت المادة  )81من قانون العقوبا

الثوري الجاعل " فاعل الجريمة هو من أ را

ال حيز الوجود العناصر التي تللف الجريمة أو سأهم مباشرة في تنجيذها " .فإاا وان الجاعل المادي
من أ را نجسه عناصر الجريمة ال الوجود ،فإن الجاعل المعنوي هو من يبرا واسطة عيره ،عناصر
الجريمة ال

حيز الوجود ).(2

مثاله :من يعطي السم لإخص أخر حسن النية عل انه دواء لي عه

في طعام المجني عليه ،أو من يحرى مجنون عل

قتل المجني عليه .ويتهر الجرق ين الجاعل

المعنوي والمحرى ،أن الجعل لدد الجاعل المعنوي يوجه ال

شخص عير أهل لتحمل المسلولية

الجنا ية أو حسن النية ،أما التحريا فظ يكون إل إل شخص أهظ لحمل المسلولية الج از ية ،بحيث
يخلق التصميم لديه عل ارتما

الجريمة.

) (1نظام توفيق المجالي ،مرجع سابق ص .348
) (2محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص .574
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فما هو حكم الر ية مصدر األمر العسكري عير المإروع ،والمنطوي تنجيذه عل ارتما

جريمة،

وما هو حكم الر ية إاا لم ينجذ المرلوس األمر عير المإروع؟
لقد تقدم القوج أن فمرة الجاعل المعنوي تقوم عل أن المرلوس منجذ األمر حسن النية ،وما ان إصدار
األمر عير المإروع ينطوي عل ثظثة احتمال :
 -1أن ينجذ المرلوس " حسن النية " األمر عير المإروع ،وتتم الجريمة م مون األمر ،فيكون
حكم الر ية مصدر األمر العسكري ،حكم الجاعل المعنوي للجريمة ،ويعاقن بالعقوبة األصلية
للجريمة ،سنداف لحكم المادة  )81من قانون العقوبا

الثوري ينما يكون منجذ األمر العسكري

حسن النية ،مما يمتنع معه مسا لته ج از ياف لعدم توافر القصد الجنا ي "الرون المعنوي" .ينما
يذهن الجقه المصري ال اعتبار مثل هذه الحالة ،هي اشتراك جرمي ين "فاعل" حسن النية
وشريك استوله لتنجيذ الجريمة

)(1

 .وبهذا تقوج محكمة النقا المصرية " إاا ارتمن مولف

جريمة بحسن نية ،فهذا ل يمنع من محاكمة شريكه سيئ النية ").(2

وفي قرار اخر " :وعدم

وجود القصد الجنا ي لدد فاعل الجريمة ل يستتبع راءة الإريك ما دام الحكم قد أثبت

الشتراك في حقه ").(3
 -2ان ينجذ المرلوس األمر عير المإروع عن سوء نية لديه يعلم عدم مإروعية األمر ،أو وانت
عدم المإروعية وابحة) ،فإن فمرة الجاعل المعنوي ل يمكن تطبيقها ،لمونها تقوم عل فمرة
أن منجذ الجريمة هو أداة في يد الجاعل المعنوي سواء لمونه عير أهل للمسلولية الج از ية أو
أنه حسن النية ،ولما وان المرلوس اهظف للمسلولية الج از ية ،وبذا

الوقت عير حسن النية،

) (1محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص.379
) (2نقووض  26يوليووو  1910فضوول ص  122بنوود  ،1مشووار اليووه لوودى سوويد حسوون البغووال ،موسوووعة التعليقووات عل و قووانون العقوبووات والقوووانين
المكملة ،الجزء االول ،دار الفكر العربي ،الطبعة االول  ،1965ص .155
) (3نقض إبريل  1957األحكام س  8م 2س  339رقم  ، 90المرجع السابق ص.155
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فظ تتحقق مسئولية الر ية بالستناد ال فمرة الجاعل المعنوي وون المرلوس سيئ النية ولية
مجرد اداة في يد الر ية .يد أنه يمكن القوج إن ول من الر ية والمرلوس شرواء في ارتما
الجريمة .وبذا يتحقق الشتراك الجرمي سنداف ألحكام المادة  )82من قانون العقوبا

الثوري.

 -3إاا رفا المرلوس تنجيذ األمر العسكري ،وونه وابحا عدم المإروعية .فإنه ل يمكن مسألة
الر ية بصجته فاعل معنوي للجريمة ،ما لم تتم الجريمة أو يإرع في تنجيذها من قبل
المرلوس.
وبذلك نجد أن فمرة الجاعل المعنوي ،عير قادرة عل وبع قاعدة قانونية لمعالجة المسلولية الج از ية
عن إصدار األمر عير المإروع ،ول تثرين عل الق اة تطبيق أحكام الحالة األول وإدانة مصدر
األمر عير المإروع وجاعل معنوي للجريمة .وفقاف لنص المادة  )81من قانون العقوبا
الحالة الثانية تطبيق أحكام الشتراك الجرمي ،وفقاف ألحكام المادة  )82من اا
ثالثاً :المحرض :وهو " من يخلق التصميم عل
تنجيذها ،أو مجرد محاولة خلق التصميم"

).(1

ارتما

الثوري ،وفي

القانون.

جريمة لدد شخص آخر نية دفعه ال
ثوري ،المحرى بما

وقد عرفت المادة  )86عقوبا

يلي -1 " :يعد محرباف من حمل أو حاوج أن يحمل شخصاف آخر بأية وسيلة وانت ،عل ارتما
الجريمة.

المحرى مستقلة عن تبعة المحرى عل
 -إن تبعة ُ

ارتما

الجريمة " .ونظحظ أن

استخدام المإرع ،عبارة "بأية وسيلة وانت" يعني أو استخدام الر ية لسلطته

)( 2

بإصدار األمر

العسكري عير المإروع ،هو إحدد هذه الوسا ل.

) (1محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص.616
) (2حيث نص قانون العقوبوات االردنوي صوراحة علو اسواءة اسوتخدام  .السولطة العاموة فوي الموادة ( )80بقولهوا " أ -يعود محرضوا م مون حمول أو
حاول أن يحمل شخصوا م أخور علو ارتكواب جريموة باعطائوه نقوودا م أو تقوديم هديوة لوه أ ,بالتوأثير عليوه بالتهديود أو الحيلوة والخديعوة أو يصورم
النقود أو باساءة االستعمال في حكم الوظيفة "
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وقد قرر قانون العقوبا

الثوري عقوبة المحرى عل

الجريمة ،وعقوبة الجاعل للجريمة ،حيث

المحرى لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترا سواء وانت
نصت المادة /87أ) عل ما يلي " :يتعرى
ّ
الجريمة ناجزة أو مإروعاف فيها أو ناقصة ".
فهل تنطبق أحكام التحريا عل مصدر األمر عير المإروع في حالة تنجيذ األمر ،أو في حالة
عدم التنجيذ؟ نجد أن إصدار األمر العسكري عير المإروع وتمليف المرلوس تنجيذه ،هو حمل
للمرلوس تحت وطأة الطاعة العسكرية إل

تنجيذ األمر ،حيث إن فعل الر ية باستخدامه األمر

العسكري ،وهو تطبيق إلحدد صور " بأية وسيلة وانت " ما هو إل تحريا عل ارتما

الجريمة.

فإاا ما تحقق الرون المعنوي بطبيعة الحاج تتحقق جريمة التحريا من قبل الر ية للمرلوس بارتما
الجريمة ،ويعاقن المرلوس منجذ األمر الوير مإروع وجاعل للجريمة ،وبذا يكون الر ية محربا عل
ارتما

الجريمة ،وهو مساهم فيها ومحرى ولمن تمون عقوبته اا

عقوبة الجاعل.

)( 1

وتتميز المساهمة بالتحريا عن الشتراك وجاعل معنوي ،أن مصدر األمر العسكري يتعرى
للعقا

المقرر للجريمة األصلية سواء تمت جريمة التحريا أو ل ،أي أن العقا

يقرر بحق مصدر

األمر العسكري ،سواء قبل به المرلوس ونجذه أم لم ينجذه؛ فبمجرد إصدار األمر العسكري الوير
مإروع ،استحق الر ية العقا

عن فعل اإلصدار .والك بخظا الجاعل المعنوي الذي ل يجرم فعله

إاا رفا المرلوس تنجيذ األمر عير المإروع .يد أن عقوبة المحرى تخجا ،ويعامل المحرى
بالعقوبة المقررة للمتدخل في الجريمة وفقاف ألحكام المادة  )89عقوبا

ثوري ،إاا رفا المرلوس

تنجيذ األمر العسكري عير المإروع ،بمعن يعاقن المحرى عل مجرد التحريا ولو لم يلدي ال
عايته ،حيث نصت المادة  ) /87عقوبا

ثوري عل ما يلي " إاا لم يجا التحريا عل ارتما

جناية أو جنحة ال نتيجة خج ت العقوبة بالنسبة للتي حددتها المادة  )89بجقراتها
) (1كامل السعيد ،مرجع سابق ص .397
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 ،ع ،د) " ،

والمادة  )89قد نصت عل ما يلي" :

 -أما سا ر المتدخلين فيعاقبون باألشواج الإاقة الملبدة أو

الملقتة من اثنتي عإرة سنة إل عإرين سنة إاا وان الجاعل يعاقن باإلعدام.
ع -وإاا وان عقا

الجاعل باألشواج الإاقة الملبدة أو العتقاج الملبد حكم عل المتدخلين بالعقوبة

نجسها عإرة سنين عل األقل.
د -وفي الحال

األخرد تنزج عقوبة التدخل حت النصف ،ويمكن انزاج التدا ير الحت اراية هم وما

لو وانوا هم انجسهم فاعل الجريمة".
ويبق حكم إصدار األمر العسكري عير المإروع ،الذي نجذه مرلوس حسن النية ،أي ل يعلم
بعدم مإروعية األمر ،أو لم تمن لاهرة ،فنجذ األمر العسكري عن حسن نية .ولما وانت أحكام
التحريا تقوم عل فمرة خلق التصميم عل ارتما

الجعل الملثم ،وهو األمر الوير متحقق في هذه

الحالة ،إا أن المرلوس لم يكن له تصميم عل ارتما

جريمة ،وإنما يقوم حسن اعتقاده ال تنجيذ

الواجن القانوني .فإن الرون المادي المتمثل بخلق التصميم لدد المرلوس عل ارتما
متحقق بالنسبة لمصدر األمر عير المإروع

)(1

الجريمة عير

 ،وبذا يتهر القصور لدد فمرة النمذع التجريمي

لجريمة التحريا لمعالجة أوجه إصدار األمر عير المإروع.
نستخلص مما تقدم وجود ثظث حال

إلصدار األمر عير المإروع ،أليمكن إلحدد القواعد

العامة في المساهمة الجنا ية معالجتها وهي وما يلي:
 -1بالنسبة للجاعل المعنوي :إاا رفا المرلوس تنجيذ األمر عير المإروع.
 -2بالنسبة للجاعل المعنوي :إاا نجذ المرلوس " سيء النية " األمر العسكري عير المإروع.
 -3بالنسبة للمحرى :إاا نجذ المرلوس حسن النية األمر عير المإروع.

) (1محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص .619
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داية يمكن القوج انه ل يوجد في القانون الجنا ي ما يمنع قابي الموبوع من اللجوء إل القاعدة
القانونية المنطبقة عل

الواقعة المعروبة عليه ،بمعن

أن القابي يستطيع اللجوء إل

أحكام

التحريا لتطبيقها عل الحالة األول والثانية ،بحيث يعاقن مصدر األمر العسكري ،وونه محرى
إاا ما رفا المرلوس تنجيذاف ألمر الوير المإروع ،ويعاقن وفق أحكام المادة  ) /87عقوبا
الر ية مصدر األمر ،ومحرى عل

وفي الحالة الثانية ،يمكن للقابي ان يطبق عل

ثوري.
ارتما

الجريمة ،وإريك بالتحريا للمرلوس سيء النية في الجريمة ،ويقرر له العقا  ،بمقدار عقوبة
الإريك الجاعل األصلي) في الجريمة ،وفقاف ألحكام المادة /87أ) عقوبا

ثوري.

أما الحالة األخيرة ،فيستطيع قابي الموبوع تطبيق أحكام الجاعل المعنوي ،بحيث يقرر مسئولية
)(1

الر ية وجاعل للجريمة ،إاا ما نجذ المرلوس حسن النية لألمر العسكري  .ونت افر لعدم إمكانية
الستناد إل

أي من هذه القواعد منجردة ،التحديد األساسي القانوني لمسئولية الر ية ،عن إصدار

األمر العسكري عير المإروع ،نجد أن التإريعا

التي تناولت تجريم هذا الجعل ،قد تباينت في تحديد

القاعدة لتي تستند إليها ،ين الجاعل المعنوي والمحرى –كما سبق القوج -مما أدد إل

اادواع

التمييف القانوني للجعل الواحد ،ل سيما أن هذا الادواع مصدره فعل المرلوس ،من حيث تنجيذه أو
عدم تنجيذه لألمر العسكري ،وفيما إاا وان حسن النية أم ل ،ووأن التمييف القانوني لجريمة الر ية
مرتبط يد المرلوس وفعله " إرادة عيره " األمر الذي ل يتجق واألحكام العامة للقانون .لذا فإن األمر ل
يخلو من الحاجة ال وبع قاعدة اساسية وابحة " نمواع تجريمي" ،تجرم إصدار األمر العسكري
عير المإروع ،وعدم الرتمان ال القواعد العامة في المساهمة الجنا ية لمعالجة هذه المسألة ،وتإديد
العقا

عل الجاعل مصدر األمر) والك لألسبا

األتية:

) (1أحمد فتحي سرور ،مرجع سابق ص .765
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 -1كون مصدر األمر ر ية عسكري مولف عام) يتمتع بالسلطا
للنهوى بالمصلحة العامة ،وإن استخدام هذه السلطة ألسبا
استقرار النتام العام في البظد

العامة ،الممنوحة للمولجين
عير مإروعة ،يلثر عل

)( 1

.

 -2كون المرلوس واستناداف ال واجن الطاعة العسكرية ،يجن عليه تنجيذ األوامر الصادرة إليه،
باإلبافة إل خبرة المرلوس البسيطة ،مما يخج عل المرلوس عدم مإروعية األمر ،فيعمد
لتنجيذ األمر عير المإروع عن حسن نية

).(2

 -3الصجة العسكرية للر ية ،توجن عليه الن باط واللتزام بأحكام القانون ،وونه الجهة الحامية
للتطبيق السليم ألحكام القانون ،لذا نص قانون العقوبا
العقا

العسكري في المادة  )124مكرر تإديد

لمجرد الصجة العسكرية للجاعل.

وعليه يمكن القوج ولواية عظع مسألة إصدار األمر عير المإروع من برورة أيراد النصوق
الج از ية النمااع التجريمية) التالية:
المادة  )203مكرر :أ -يعاقن الر ية القا د) عل

أمر عير متعلق واجبا
إصداره اف

الخدمة

العسكرية ما لم ينطو األمر عل جريمة بعقوبة الحبة ثظثة اشهر عل األقل.
أمر ينطوي عل جنحة أو جناية بعقوبة الجاعل األصلي
 يعاقن الر ية القا د) عل إصداره افللجريمة ،وإاا تم التنجيذ أو الإروع في الجريمة ي اا إل العقوبة بمقدار ثلثها.
ونظحظ من خظج هذا النص المقترح ،أنه ينتر إل مصدر األمر وجاعل خاق للجريمة ،بحيث
ينطبق التمييف القانوني عل الجاعل " الر ية " مصدر األمر عير المإروع هذه الصجة ،إاا وان منجذ

) (1كامل السعيد ،مرجع سابق ص.397
) (2حكمت سليمان ،مرجع سابق ص .37
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األمر العسكري حسن النية أو وان سيء النية ،وما أنه ينطبق إاا نجذ المرلوس لألمر العسكري عير
المإروع أم لم ينجذ األمر.

المطلب الثاني :المسؤولية الجزائية عن تنفيذ الوامر غير المشروعة
تنجيذ المرلوس لألمر العسكري يدخل بمن أداء الواجن الوليجي للمرلوس ،والذي يستهدا
تحقيق المصلحة العامة بحسن األصل ،أي أن عاية المرلوس من تنجيذه لألوامر العسكرية تحقيق
الصالو العام .يد أن المرلوسين المولجين) وويرهم من البإر ،ليسوا عل حداف سواء ،في استهدافهم
المصلحة العامة ،من أداء واجباتهم وتنجيذ أوامر رلسا هم ،فقد يخرع بع هم عن الصراط القانوني
المنتم للوليجة العامة ،ا تواء تحقيق مصالو أخرد عير المصلحة العامة.
فقيام المرلوس بأداء الواجن بحسن نية ،عل أساس تحقيق الصالو العام – وما تقدم -متحرياف
لهذه الواية في تنجيذه لألوامر العسكرية وفقاف لما تقرره القوانين ،مما يسبغ عليه الصجة القانونية ،ويبيو
هذا العمل ،حت إاا ترتن عل تنجيذه لألمر ،فعل ينطبق عليه أحد النصوق التجريمية ،واستخدام
القوة والعنف لجا شجار عنيف يإكل خط افر عل األمن والنتام العام ،فأحداث إصابا

ين صجوا

المتإاجرين ،ل يترتن عليها مسا لة ج از ية أو تأديبية أو مدنية ،إا أن الجعل الذي اقدم عليه أفراد القوة
مباحاف ،لمونه تنجيذاف للواجن وأوامر الرلساء المإروعة وفقاف ألحكام المادة  )57عقوبا

ثوري ،طالما

كان التنجيذ وفقاف للقواعد المقررة لستخدام القوة.
يد أن بعا المرلوسين قد يجنحوا عن الواية التي من أجلها ُخ ّولوا استخدام أدوا

السلطة

العامة ،فيستخدموا هذه السلطة لتحقيق أهداا ومصلحة خاصة أو خارجة عن الواية العامة ،وهي
تحقيق الصالو العام .إا تنحرا النية لديهم عن الواية من تخويلهم أدوا

السلطة العامة ،والتي هي

بالنسبة لرجل الإرطة مثظف تحقيق األمن والنتام العام ،فقيام أفراد الإرطة تنجيذ أمر ر يسهم باستخدام
العصي واله اروا

لمسر شووة أحد الطراا المتإاجرين في المثاج السا ق ،أو تجاوا المرلوسين
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الحدود المذوورة بأوامر الرلساء ،وأن يصدر أمر من وويل النيابة تجتيش انث وفقاف لألصوج ،ونت افر
لعدم وجود شرطية انث ) تتول التجتيش ،فيتول ع و ال ابطة الق ا ية نجسه تجتيش انث دون
انتدا

انث لذلك ،أو أن يصدر أمر ال المرلوس باستخدام السظح الناري في عير الحال

المسوح

ها باستخدام القوة والسظح الناريُ .عد الك خروجاف عن استهداا المصلحة العامة ،التي تُولي الر ية
والمرلوس ادوا

السلطة العامة لتحقيقها.

فحيثما يستهدا المولف العام المصلحة العامة من أدا ه للواجن الوليجي – وما تقدم القوج –
كان أداء الواجن سبن لإلباحة ،وحيثما تخرع إرادة المرلوس في تنجيذه لألمر العسكري عن تحقيق
المصلحة العامة ،باستهداا مصلحة أخرد ،وان الك دالف عل سوء نيته ،وانحرافه عن تطبيق أحكام
القانون الجرع األوج) .فاستهداا المصلحة العامة هو شرط مجترى لحسن النية لدد المرلوس

)(1

،

فإاا نجذ المرلوس األمر العسكري عير المإروع ،لاناف مإروعية األمر العسكري واستهدافه المصلحة
العامة ،أي الولط في مإروعية األمر وان الك دالف عل حسن نيته الجرع الثاني).

الفرع الول  :المسؤولية الجزائية عن تنفيذ المرؤوس لألمر غير المشروع
تنجيذ المرلوس لألمر العسكري المإروع ،يعد – وما تقدم القوج – أداء للواجن سبباف لإلباحة ،عير
أن المرلوس قد يصدر إليه األمر العسكري عير المإروع ،ويتول تنجيذه طبقاف لمبدأ الطاعة العسكرية،
وما يترتن عل

هذا التنجيذ من ارتما

افعاج مجرمة ،يكون المرلوس من خظلها عربة للمسا لة

الجز ية.
ا
إا أن القانون قد أوجن إباحة تنجيذ األوامر المإروعة ،وإن ترتن عل تنجيذها فعظف مجرماف ،أما
األوامر عير المإروعة ،فإنها مخالجة ألحكام القانون ،الذي ل يتأت له أن يأمر بارتما

جريمة .ولما

) (1رفعت رشوان ،المسؤولية الجنائية عن اساءة اسوتعمال السولطة الشورطية فوي مجوال الضوبط القضوائي ،دار النهضوة العربيوة ،الطبعوة االولو
 2012ص  76وما بعدها.

172

كان إقدام المرلوس عل

تنجيذ األمر العسكري الذي يعلم عدم مإروعيته عل

صورتين .الصورة

الولى :علم المرلوس بعدم مإروعية األمر العسكري ،واإلقدام عل تنجيذه رعبة منه وسوء نية لدد
المرلوس .والصورة الثانية :علم المرلوس بعدم مإروعية األمر العسكري ،واإلقدام عل تنجيذه لألمر
وفقاف لمبدأ الطاعة العسكرية.
الفقرة االولى :صورة اقدام المرؤوس على تنفيذ المر العسكري غير المشروع ،عن سوء نية لديه
فإنها ل تلق صعوبة في تحديد مسلولية المرلوس الج از ية ،جراء تنجيذه لهذا األمر ،إا أنه يخرع بسوء
نيته عن مقت يا

الوليجة العامة ،والتي توجن عليه اللتزام في أدا ه لواجبه بأحكام القانون؛ أي أن

المرلوس ل يحق له العتداد بأداء الواجن والصجة الوليجية العامة؛ لتبرير عمله الثم .فهو بسوء نيته
الوابو أثناء تنجيذ األمر العسكري ،يكون قد خرع عن الواية المعط للمولف العام ،من استخدامه
وممارسته للسلطة العامة ،أل وهي المصلحة العامة ،وجنو لستخدام هذه السلطة ألهواء خاصة
ملثمة.
فيخ ع المرلوس بسوء نيته وصنيع فعله المجرم ال أحكام قانون العقوبا

وجاعل للجريمة ،ول

يحق له التذرع بالوليجة العامة ،من خظج قيامه بالواجن ،أو تنجيذه لألمر العسكري الصادر عن
ر يسه ،عظوة عل مسلولية الر ية مصدر األمر العسكري ،ومحرى عل ارتما

هذه الجريمة –

كما تقدم القوج -وفي هذا جاء قرار محكمة النقا المصرية " ما يقوله الطاعن خاصاف بعدم مسلوليته
عن جريمة اختظس أمواج أميرية طبقاف لنص المادة  )63من قانون العقوبا ؛ ألنه إنصاع لرعبة
ر يسه المتهم األوج –هذا القوج مردود بأن فعل الختظس الذي أسند إليه وادانته المحكمة به هو عمل
عير مإروع ،ونية اإلجرام فيه وابحة ،بما ل يإجع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسلوليته – ل إن
إقدامه عل ارتما

هذا الجعل يجعله أسوة بالمتهم األوج في الجريمة "

).(1

) (1الطعن رقم ( 1532لسنة  27ل -جلسة ، 1958/3/17س، 9ص  ) 289المشار اليه لدى معوض عبد التواب ،مرجع سابق ص .163
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وقد ق ت أي اف في حكم آخر لها في ق ية مجادها ،قيام شرطي بالمناداة عل

المجني عليه

للتوقف ،بعد اشتباه الإرطي به ،إل أن المجني عليه اسرع في سيره فلحق به الإرطي واطلق عليه
عيا افر نارياف من سظحه فأصابه في وجهه وأرداه قتيظف ،فدفع المتهم " الإرطي " التهمة الموجهة إليه
بقتل المجني عليه قصداف ،بأنه قام هذا الجعل تنجيذاف للواجن بصجته مولجا عاما طبقاف لنص المادة
 )63من قانون العقوبا

المصري .حيث قرر محكمة الموبوع أن الطاعن لم يلتزم بالتعليما

المرعية بإأن استخدام السظح الناري ،إا أنه في حالة اشتباه الإرطي بإخص ما ،يجن عليه المناداة
ثظث م ار  ،فإاا لم يجين وأمعن في سيره ،أطلق الإرطي في الج اء عيا افر نارياف لإلرها  ،فإاا حاوج
المإتبه به الهر  ،أطلق الإرطي صو ساقيه عيا افر أخر يعجزه عن الجرار .فقالت محكمة النقا في
هذا الرأي من الحكم ما يلي " ...ولما وان الك ،ووان ما أتاه الطاعن قد ينم عن استهانته بالتعليما
المجروبة عليه رعايتها ،واستخجافه باألرواح ل يجيزه القانون ،ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن هذا الوجه
من الطعن يكون في عير محله .لما وان الك ،ووان الحكم المطعون فيه ،قد عرى لنية القتل وأثبت
توافرها في حق الطاعن"...

). ( 1

وبذلك نجد أن محكمة النقا قد اعتبر تنجيذ األمر عير المإروع ،أو القيام بالواجن خظفاف لما
تقرره القوانين واألنتمة المنتمة ألداء الواجن ،هو خروع عن الواجن ،مما ينجي قبوج الدفع بالصجة
الوليجية وأداء الواجن في القيام هذه األفعاج ،ويحكم عل المرلوس المنجذ عل أساس أنه شخصاف
عادياف قام بالجعل ،فإاا انطبقت عليه أحكام التجريم والعقا

المقررة في النمواع القانوني تم معاقبته

وفقاف لها ،ويتبين لنا الك من قوج المحكمة " ...ولما وان الك ووان الحكم المطعون فيه قد عرى لنية
القتل وأثبت توافرها "...أي أن محكمة النقا ومحكمة الموبوع قد استبعد

أولف الدفع بأداء الواجن

لخروجه عل أحكام القانون .وثانياف تثبتت المحكمة من توافر أروان الجريمة وفقاف لألصوج الج از ية.
) (1الطعن رقم ( 8981لسنة 64ل ،جلسة  2إبريل سنة  )1996الموقع االلكتروني لمحكمة النقض ،مرجع سابق ص .431
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وعليه فإن فعل المرلوس تنجيذه لألمر العسكري عير المإروع ،يعاقن عليه بصورة مباشرة وجاعل
للجريمة محل األمر العسكري ،الذي يعلم عدم مإروعيته ،باإلبافة إل

مسلولية الر ية مصدر

األمر العسكري .يد أن األمر يحتاع من قاى الموبوع مزيداف من البحث والدقة ،والك من خظج
تميزه ين حالتين ،الولى :فيما إاا وان المرلوس بإقدامه عل تنجيذ األمر عير المإروع مع علمه
بعدم المإروعية ،إاا ما وان مص افر وموعظف في نيته الجرمية الثمة ،إل

ارتما

الجريمة تحقيقاف

لمكاسن واهداا خاصة ،وما هو الحاج في المثاج األوج "ق ية اختظس الماج العام ،أو وحالة من
يطلق النار عل شخص ما ،ناء عل أمر عير مإروع ،ولواية في نجة المتهم حالة العداء السا ق
أو النتقام مثظف)" .والحالة الثانية :وهي اقدام المرلوس عل تنجيذ األمر عير المإروع مع علمه بعدم
المإروعية نتيجة إهماج أو طيش ،وما في المثاج الثاني "ق ية القتل" .إا أن أألول تإديد العقوبة
باتجاه حدودها القصود في الحالة األول  ،وتخجا العقوبة باتجاه حدودها الدنيا في الحالة الثانية.
الفقرة الثانية :صورة إقدام المرؤوس على تنفيذ المر مع علمه بعدم مشروعية المر العسكري
أي علم المرلوس بعدم المإروعية التاهرة واإلقدام عل

التنجيذ وفقاف لمبدأ الطاعة العسكري ،التي

توجن عل المرلوس تنجيذ األوامر العسكرية دون تردد أو تأخير ،وقد اختلجت التإريعا

الج از ية في

تحديد مسلولية المرلوس عن تنجيذ األمر العسكري التاهر عدم مإروعيته ،والك تبعاف لختظا
النتريا

الجقهية التي تقرر مدد أحقية المرلوس في مراقبة مإروعية األمر العسكري ،فملما وان

للمرلوس الحق في مراقبة مدد مإروعية األمر العسكري ،ولما ااداد مقدار مسلولية المرلوس
الج از ية عن تنجيذ األمر العسكري ،وولما انخجا أو انعدم حق المرلوس في مناقإة مدد مإروعية
األمر العسكري ،وان فعل المرلوس مباحاف ،ونتعرى للنتريا

الجقهية التي تعلل وتوبو مدد حق

المرلوس بمناقإة مإروعية األمر العسكري ،لتحدد المسلولية عن تنجيذ األمر العسكري ،وثم موقف
التإريعا

العسكرية ول سيما قانون العقوبا

الثوري الجلسطيني.
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أوالً :النظريات الفقهية
توبو النتريا

الجقهية الطاعة الواجبة عل

المرلوس للر ية ،وبيان مدد حق المرلوس في

مراقبة مدد مإروعية األمر العسكري ،فملما ثبت للمرلوس حق مراقبة مدد مإروعية األمر ،اجاا له
الجقه عدم تنجيذ األمر عير المإروع ،ل أوجن عليه الك ،إا أن الواية من قيام السلطة العامة هي
تحقيق المصلحة العامة من خظج تنجيذ أحكام القانون .وولما قرر الجقه تحقيقاف لسظمة سير المرافق
العامة ،عدم امكانية مراقبة مإروعية األمر ،أوجن عل المرلوس تنجيذ األمر دون مناقإة أو تردد
بافتراى مإروعيته.
حيث تقوم نترية الطاعة العمياء عل فمرة وابحة ،مجادها وجو تنجيذ األمر العسكري المإروع
وعير المإروع ،وهي ذلك تلوي حق المرلوس في مراقبة مإروعية األمر العسكري .وما يترتن عل
الك من إباحة تنجيذ المرلوس لألمر العسكري عير المإروع .يد أن هذه النترية مع وجاهتها وتوافقها
مع الطبيعة العسكرية ،إل أنها تجاهلت مبدأ المإروعية ،والذي أبح أحد عناصر الدولة القانونية
الحديثة .لذا لهر نترية المإروعية والتي تقوم عل فمرة أن الر ية والمرلوس مولجون يخ عون
ألحكام القانون ،فمما يلتزم الر ية بأحكام القانون ،يلتزم المرلوس بأحكام القانون ،فإاا تعاربت أوامر
الر ية مع أحكام القانون ،وجن عل المرلوس تولين واجن طاعة القانون عل أوامر الر ية ،وون
أن الطاعة الخيرة تأخذ قوتها اللزامية وواجن الطاعة من خظج أحكام القانون.
ويظحظ أن نترية المإروعية تعطي المرلوس الحق المطلق في مراقبة مإروعية األمر الصادر
إليه ،وعليه يتحمل المرلوس المسلولية الج از ية الماملة عن تنجيذه لألمر عير المإروع ،وهي ذا
الوقت تنصن المرلوس قابي مإروعية لألوامر الصادرة إليه من ر يسه ،األمر الذي ل يتجق مع
النتام التسلسلي لإلدارة وملسسا

الدولة ،ويلدي ال
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عرقلة سير المرافق العامة وانتإار الجوب

ها ،وما يصعن تطبيقها عل أفراد الملسسة العسكرية ،مما دفع جانن من الجقه التجاه ال نتريه
توفيقيه ين النتريتين السابقتين.
وقد حاولت النترية الوسط الجمع ما ين فمرة مبدأ الطاعة ومبدأ المإروعية ،والك من خظج
نتريتين:
 -1نظرية االعتراضات :مجادها قيام المرلوس تنبيه الر ية وجود المخالجة في األمر الصادر
إليه ،فإاا أصر الر ية عل التنجيذ ،وجن عل المرلوس تنجيذ األمر .وعل الرعم من أن
هذه النترية تُعد أوج محاولة فقهية للخروع عل
عل

)(1

مبدأ الطاعة المطلقة  ،إل أنها أوجبت

المرلوس تنجيذ األمر العسكري إاا ما أصر الر ية عل

التنجيذ ،وبذلك ينتجي حق

المرلوس في مراقبة مإروعية األمر ،فيباح له تنجيذ األمر عير المإروع وفقاف لهذه النترية.
 -2النظرية الشكلية :والتي تقوم عل

حق المرلوس في مراقبة مإروعية األمر من الناحية

الإكلية الختصاق والإكل) ،أما الإروط الموبوعية فظ يستطيع المرلوس مراقبتها .فإاا
صدر األمر وفقاف لظختصاق الوليجي وبمن الواجبا

الوليجية وبالإكل المحدد في

القانون ،ولمنه عير مإروع وبصورة لاهرة وجن عل المرلوس تنجيذه

)(2

 ،وهو ما يعني عدم

اإلقرار للمرلوس بمراقبة مإروعية األمر إاا وان يت من مخالجة للقانون بصورة وابحة،
وعليه فإن تنجيذه لألمر عير المإروع من الناحية الموبوعية  -وفقاف لهذه النترية -يكون
مباحاف.
ولما وانت هذه النتا ج التي توصلت إليها هذه النتريا  ،ل تتجق مع معطيا
الحديث ،والتي تقوم عل

سيادة القانون واحترام الحقوق والحريا

قيام الدولة

األساسية لإلنسان .والنص عليها

) (1صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.158
) (2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .275حكمت سليمان ،مرجع سابق ص  .66عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق .401
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صراحة في المواثيق الدولية ودساتير الدوج ،ولما عاصر الحر العالمية األول

والثانية من أعماج

اجرامية ،هز المجتمع الدولي رمته ،فقد أحدثت ثورة فقهية وتإريعية ،عل هذه النتريا
وهو ما يعد بمثابة انقظ

فقهي و تإريعي عل أحكام النتريا

الجقهية السابقة

)(1

الجقهية،

 ،وهو ما يطلق

عليه بنظرية "الحراب الواعية":
اهن الجقه الحديث وعالبية التإريعا
الملسسة العسكرية ،ليسوا ادوا

الج از ية الحديثة ،إل

عمياء ،أو أل

القوج بأن أفراد قود األمن ،وأفراد

صماء في يد الرلساء ،ل هم وقبل أن يكونوا

عساكر ،هم مواطنون احرار ،يرتدون الزي الماكي ،وهم أقدر فئا

المجتمع عل تحقيق األمن والعدج

للمجتمع ،من خظج أداء واجبهم الوليجي في ناء الدولة الحديثة ،ول يتأت ألفراد قود األمن تحقيق
الك ،إل من خظج منحهم حق مراقبة مإروعية الإروط الإكلية لألمر العسكري رقابة شكلية)،
والحجام عن منحهم حق مراقبة الإروط الموبوعية لألمر العسكري ،ال في حالة واحدة ،وهي
)(2

احتواءه عل مخالجة لاهرة ألحكام القانون .
وت ع نترية الح ار

الواعية معيا افر لمدد مراقبة المرلوس لعدم مإروعية األمر العسكري،

يتناسن مع طبيعة حياة الملسسة العسكرية الواعية – والتي لم تعد بعد آلة صماء -بحيث إاا وانت
عدم المإروعية وابحة بجظء ،ل تخج

عل

الإخص العادي – وما تقدم القوج -وجن عل

المرلوس عدم تنجيذ األمر العسكري وإل تحمل المسلولية الج از ية عن هذا التنجيذ عير المإروع ،أما
إاا لم تطجوا عدم المإروعية ال السطو ،بحيث تخج عل الإخص العادي ،أو لم يدروها المرلوس،
أو إاا شك وجودها ،وجن عليه تنجيذ األمر العسكري ،ونحيل يان حكم المسلولية الج از ية عن هذا
التنجيذ ال الجرع الثاني.
) (1عاصم عجيلة ،مرجع سابق ص.236
) (2فالح عواد العنزي ،الجريمة العسكري في التشريع الكويتي المقوارن ،رسوالة دكتووراه ،كليوة الحقوول ،جامعوة القواهرة  1996ص  254وموا
بعدها .
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وتوير في رأي الجقه والتإريع ،والذي وان قديماف يوجن عل المرلوس
تطور
وبذا نجد أن هناك
اف
اف
تنجيذ األمر الوير مإروع بصورة مطلقة ،ويقرر ذا

الوقت إباحة تنجيذ المرلوس عل اساس فمرة

الكراه المعنوي ،ل سيما في الملسسة العسكرية .أو عل اساس فمرة حسن النية لدد المرلوس أي
انعدام الرون المعنوي في الجريمة .ينما ادد هذا التطور في الجقه الحديث ال استبعاد فمرة الكراه
المعنوي ،وإن إقدام المرلوس عل تنجيذ أمر عسكري وابو عدم مإروعيته ،يعني استبعاد حسن النية
لديه – وما سنوبو الك لحقاف -وبذلك استقر الجقه الحديث إل

فمرة عدم المإروعية الوابحة

كأساس لتبرير فعل المرلوس أو عدم تبريره؛ بمعن أنه إاا وانت عدم المإروعية عير وابحة أمكن
الك تبرير تنجيذ المرلوس لألمر الوير مإروع ،في حين إاا وان األمر عير مإروع بصورة وابحة،
فإن الك ل يقبل لتبرير تنجيذ المرلوس لألمر الوير مإروع بصورة وابحة

)(1

.

ثانياً :التشريعات الجزائية
تبنت التإريعا

الج از ية الحديثة نترية الح ار

لما عاناه المجتمع الدولي من ويظ
البإرية .ولهر

الواعية ،بعد الحر العالمية الثانية ،والك نتيجة

في هذه الحر  ،ل سيما ما ارتمبه الناايون من ج ار م خطيرة بد

هذه النترية في التإريع الجرنسي ،من خظج المرسوم رقم  )66/749الصادر

تاريخ  1966/10/1بإأن تنتيم الخدمة في الجيش ،حيث نصت المادة  )18من هذا المرسوم عل
التزام أفراد القوا

المسلحة بالقانون قبل التعليما

 )35،34،23،21من اا

أو األوامر والنتام ،وجرمت المواد

المرسوم تنجيذ المرلوس لج ار م العتداء عل امن الدولة أو الدستور أو

األمن العام أو العتداء عل حياة وسظمة الجسم أو حريا

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .300
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األفراد وحقوقهم واموالهم ،ومخالجة تقاليد

الحر

وقوانينها .وبذا فإن مبدأ الطاعة المطلقة في الملسسة العسكرية لم يبق

الطاعة مرتبطة بمدد مإروعية األمر ،وعدم احتوا ه عل ارتما
وفي جمهورية مصر العربية تبنت المادة

جريمة

لها وجود ،وإنما

).(1

 )2/25من القانون رقم  )58لسنة  1971بإأن

العاملين المدنيين بالدولة ،وفي المادة  )46من نتام العاملين بالقطاع العام ،والمادة  )47من قانون
هيئة الإرطة رقم  )109لسنة  ،1971أحكاماف متطابقة مع أحكام المواد  )173،94من قانون
الخدمة في قود األمن الجلسطينية ،حيث نصت المادة  )94عل ما يلي "  -2ل يعج ال ابط من
العقوبة استناداف ألمر قا ده أو مسلوله إل إاا ثبت أن ارتمابه المخالجة وان تنجيذاف ألمر صادر إليه من
هذا القا د أو المسلوج بالرعم من تنبيهه إل المخالجة ،وفي هذه الحالة تمون المسلولية عل مصدر
األمر وحده".
من المظحظ أن المسلولية التي يعج المرلوس من المسا لة عنها ،هي المسلولية التأديبية ،والك
بعد تنبيه المرلوس للر ية وجود المخالجة ،فإاا اصر الر ية عل التنجيذ وجن عل المرلوس تنجيذ
األمر العسكري ،مالم يكن األمر عير مإروع بصورة لاهرة .وهو ما يستجاد من نص المادة
عقوبا

)57

ثوري والتي جاء فيها "...ل يعد جريمة إل إاا وان األمر عير مإروع بصورة لاهرة،"...

والمادة  )61من قانون العقوبا

الردني النافذ في فلسطين " ل يعتبر اإلنسان مسلولف ج از ياف عن أي

فعل إاا وان قد ادد الك الجعل في أي من الحواج التالية:
 -1تنجيذ للقانون.
 -2إطاعة ألمر صادر إليه من مرجع اي اختصاق يوجن عليه القانون إطاعته إل إاا وان
األمر عير مإروع ".

) (1اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .283حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.140
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وبذا

المعن المادة  )63من قانون العقوبا

المصري والتي جاء فيها " ل جريمة إاا وقع الجعل

من مولف أميري في الحواج التالية:
أولف :إاا ارتمن الجعل تنجيذاف ألمر صدر إليه من ر ية وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانياف :إاا حسنت نيته وارتمن فعظف تنجيذاف لما أمر به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه،
وعل ول حاج يجن أن يثبت أنه لم يرتمن الجعل إل بعد التثبت والتحري أنه وان يعتقد مإروعيته،
وأن اعتقاده وان مبنياف عل أسبا

معقولة ".

ومن خظج النصوق آنجة الذور ،فإن المرلوس ل يمكن له الحتماء بأداء الواجن ،لتبرير فعله
المجرم تنجيذاف ألمر عير مإروع .وبالمعن

المخالف ألحكام هذه النصوق ،فإن المرلوس مسلوج

ج از ياف عن األفعاج الناجمة عن تنجيذه لألوامر عير المإروعة ،إاا ما وانت تنطوي عل فعل مجرم،
ويعامل المرلوس وجاعل للجريمة ،ويستوجن العقا

المحدد في القانون .حيث قرر محكمة النقا

المصرية ما يلي " :من المقرر أن طاعة الر ية بمقت
بأي حاج إل ارتما

المادة  )63من قانون العقوبا

ل تمتد

الج ار م ،وأنه لية عل المرلوس أن يطيع األمر الصادر له من ر يسه بارتما

فعل يعلم أن القانون يعاقن عليه ،ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الخصوق يكون دفاعاف قانونياف
لاهر البطظن ،ول عل المحكمة إن هي التجتت عنه ولم ترد عليه "

)(1

وقد جاء في التقرير العام لملتمر الطاعة بإان المسلولية الج از ية للعسكرين المنعقد في د لن
 1970ال حق المرلوس في عدم تنجيذ األمر الصادر إليه عير المإروع ،مادامت عدم مإروعيته
لاهرة ،بمعن

أن من حق المرلوس رفا طاعة األوامر الصادر إليه ،إاا وانت عدم مإروعيتها

وابحة .وبذا نجد ان فمرة الطاعة المطلقة العمياء) قد تبدد  ،وتبدد معها فمرة حالة اإلكراه أو
ال رورة .والتي تقوم عل

أن إصدار األمر العسكري عير المإروع في مجاج الخدمة العسكرية،

) (1القرار رقم ( 1953لسنة  61ل جلسوة  1993/5/18س  44ص  )499المشوار اليوه لودى ايهواب عبود المطلوب ،الموسووعة الجنائيوة الحديثوة
في الدفوم الجنائية ،المجلد االول ،المركز القومي لالصدارات القانونية ،القاهرة ،2010 ،ص .464
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يإكل حالة إكراه أو برورة للمرلوس ،تدفعه ال تنجيذ األمر عير المإروع بصورة وابحة دون نقاش
أو تروي ،يد أن الك ل يحوج دون إمكانية وجود حالة اإلكراه عل
األمر العسكري عير المإروع أو عل المرلوس لدفعه ال

الر ية ،إلجباره عل

إصدار

تنجيذ األمر عير المإروع ،وأن يصو

السظح باتجاه رأس العسكري المكره هدا إصداره لألمر عير المإروع ،أو إجباره عل التنجيذ ،والك
وفقاف لألحكام العامة لحالة الكراه أو ال رورة .مع برورة اإلشارة أن هذا الكراه أو حالة ال رورة ل
يقبل من العسكري الدفع ها ،في حالتين -1 :إاا استند إليه لتبرير تنجيذ األمر العسكري بالستناد ال
واجن الطاعة العمياء -2 .إاا وان الكراه أو حالة ال رورة صادرة من قبل العداء في حالة الحر
مثظف ،فظ يجوا للعسكري أن يبرر موقجه بالهر  ،أو إصدار األمر بالنسحا
المو  ،إا أن واجبه يجرى عليه الثبا

من المعروة خوفاف من

والمواجهة والت حية نجسه إاا لزم األمر.

أما إاا تجاوا المرلوس الصادر إليه األمر عير المإروع ،حدود الك األمر ،بأن اقدم عل تنجيذ
األمر عير المإروع ،لمونه ل يعلم بعدم مإروعيته ،أو لمونه يعلم بعدم المإروعية ،ولمنه نجذ األمر
تحقيقاف لمبدأ الطاعة العسكرية ،ثم تجاوا حدود الك األمر ،والمثاج عل الك صدور أمر بإلقاء القبا
عل انسان ،من أحد أفراد السلطة العامة .والذي ل يملك الصظحية إلصدار مثل هذا األمر ،فيقوم
المرلوس تنجيذه اعتقاداف منه بمإروعية األمر أو لمونه ملزماف بالتنجيذ ،يد أنه يتجاوا حدود هذا األمر
القابي بإلقاء القبا عل انسان ،فيقوم بالعتداء عل هذا اإلنسان بال ر  .حيث يرد جانن من
الجقه أن مسلولية الر ية طبقاف للقواعد العامة ،تنحصر في حدود عدم قانونية األمر الذي اصدره ،أي
جريمة حجز الحرية خظفاف لنص المادة  )247عقوبا
المرلوس مسلولية واملة عن اقترافه لهذه الجريمة

ثوري ،أما القرار المتعلق بالتجاوا فيسأج عنه

).(1

) (1حكمت سليمان ،مرجع سابق ص .108صالال البرغوثي ،مرجع سابق ص.124
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ويمكن القوج ا تداء إن الر ية – وما تقدم القوج -يتحمل المسلولية الج از ية عن إصداره لألمر
الوير مإروع ،في القوانين التي تنص صراحة عل تجريم إصدار األمر عير المإروع بصيوة مستقلة،
استناداف ال

األحكام العامة لقانون العقوبا  ،وتحدثنا عن مسلولية الر ية عن إصدار األمر عير

المإروع وجاعل معنوي أو محرى عل ارتما

الجريمة محل األمر العسكري عير المإروع وعل

اعتبار المرلوس شريك في هذه الجريمة .فأحكام الشتراك الجرمي تختلف بالنسبة للجريمة الموايرة
عنها بالنسبة للجريمة المتعدية قصد الإريك الجاعل أو المحرى).
فإاا وانت جريمة المرلوس الخارجة عن حدود األمر العسكري عير المإروع ،مختلجة عن الجريمة
م مون األمر عير المإروع

موايرة لها) ،فإاا وان الر ية مصدر األمر العسكري مسلوج عن

جريمة إصدار األمر العسكري عير المإروع الجريمة األول ) ومحرى ،فإنه ل يسأج عن الجريمة
الثانية ،ومثالها األمر الوير مإروع تجتيش منزج ،فينجذ المرلوس األمر تجتيش المنزج ،وهو يعلم بعدم
المإروعية ،ثم يقدم أثناء التجتيش عل

سرقة مدخ ار

أصحا

هذا المنزج ،فالر ية هنا ل يتحمل

المسلولية الج از ية عن الجريمة الثانية السرقة) لمونها مختلجة عن األمر عير المإروع ،فظ يمكن
عدها نتيجة محتملة لتنجيذ األمر عير المإروع ،ولمن المرلوس إاا ما قام تجتيش المنزج وفقاف لألمر
عير المإروع ،واعتربه صاحن المنزج لعدم وجود مذورة تجتيش،

راف اف اجراء التجتيش ،فقام

المرلوس بالعتداء عل صاحن المنزج بال ر  ،لمي يتمكن من تنجيذ األمر تجتيش المنزج .فان
فعل المرلوس الذي ترتن عليه ال ر ؛ الجريمة الثانية) هي نتيجة جريمة متوقعة لتجيد هذا األمر
عير المإروع .وبذا يتحمل الر ية المسلولية عنها ومحرى .هذا باإلبافة ال ان الر ية والمرلوس
كل منهما يتحمل المسلولية الج از ية عن جريمة خرق حرمة المنااج خظفاف لنص المادة )250
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عقوبا

ثوري الجريمة األول ) وعن جريمة اإليذاء وفقاف ألحكام المادة  )385عقوبا

جريمة سرقة مدخ ار المنزج فيتحمل المرلوس وحده المسلولية الج از ية عن جريمة السرقة

ثوري ،أما
).(1

الفرع الثاني :الوامر العسكرية والغلط في المشروعية
يتول

المولف العام منصن الوليجة العامة ،للقيام بالمهام والواجبا

الموولة إليه ،وفقاف للنتام

القانوني للملسسة التي يعمل فيها ،وأداله لهذا الواجن األصل فيه أن يكون وفقاف لإلجراءا
المنصوق عليها في القوانين المختصة ،ومثل أداء هذا الواجن
كما تقدم القوج  -وفقاف لنص المادة  )57من قانون العقوبا

المإروع) يستوجن إباحة فعله -

الثوري .يد أن أداء المولف للواجن قد

يعتريه بعا الوموى ،فيقدم بحسن نية عل عمل ما ،لتنه أنه مإروع ويتجق وأحكام القانون ،وبعد
تنجيذه لهذا العمل يتهر أنه عمل عير مإروع ،أي انه يقع في الولط أثناء أداء الواجن ،فينجذ عمظف
معتقدا مإروعيته ،وحقيقته موايرة لذلك .وقد يقدم عل عمل يتن أنه عمل عير مإروع  ،فينجذه بسوء
نيته ،فيت و بعد تنجيذ هذا العمل أنه عمل مإروع.
وقد عالج قانون العقوبا
 )96منه والتي نصت عل

الثوري موبوع الولط في أداء الواجن وأحد موانع العقا

في المادة

ما يلي " :ل يعاقن المولف العام أو العامل أو المستخدم في الثورة

الجلسطينية الذي يأمر بإجراء فعل أو أقدم عل فعل يعاقن عليه القانون إاا اعتقد لسبن علط مادي
أنه يطيع أمر رلسا ه المإروع في أمور داخلة في اختصاصاتهم وجبت عليه طاعتهم فيها ".
نحاوج الطظع عل

مجهوم الولط في القانون الج از ي ،وأثره عل

لمصدر األمر العسكري ،ووذلك لمنجذ األمر العسكري ،وفقاف ألحكام المادة

المسلولية الج از ية بالنسبة
 )96عقوبا

ثوري .ثم

يان حكم الولط بالنسبة للمرلوس الذي يقدم عل تنجيذ أمر يعتقد أنه عير مإروع ،وهو في حقيقته
أمر مإروع.
) (1محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص.624
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الفقرة االولى :الغلط في مشروعية المر
الولط :في اللوة " :علطاف :أخطأ وجه الصوا  ،ويقاج علط في األمر ،أو في الحسا
فهو علطان "

أو في المنطق

)(1

وفي الصطظح :يعرا فقهاء القانون الولط بأنه " ول تصور ل يطا ق الواقع بإرط أن تمون عدم
مطابقة التصور للواقع عير معلومة ممن وقع في الولط .ووذلك تطلق ولمة الولط للدللة عل جهل
الإخص واقعة معينة قد تمون سابقة أو حابرة أو تحدث مستقبظف "
وقد تناوج قانون العقوبا

الثوري أحكام الولط في با

).(2

موانع العقا  ،واألول

أيرادها في با

موانع المسلولية الج از ية – وما سنرد لحقاف -وقد وبو القانون ا تداء أنه ل يجوا للإخص
الحتجاع بالجهل بالقانون أو الولط في تأويله ،بعد مرور ثظث أيام من تاريخ نإره ،وفقاف ألحكام
المادة  )93عقوبا

ثوري ،والمقصود بالقانون القانون الج از ي ،والولط بالقانون يعني الولط بالرون

الإرعي للجريمة وهو الذي ل يعتد به ،وون العلم بالرون الإرعي للجريمة ،هو جزء من العلم بالقانون
). ( 3

الج از ي ،وهو أمر مجترى

يد أن الولط المادي هو محل القبوج ودفع للمسلولية الج از ية ،بحيث

إاا وقع الولط عل أحد عناصر الجريمة أو التروا المخججة يستجيد منه مرتمن الجعل ،أما بالنسبة
للترا المإدد إاا وقع الولط به ،فإنه ل يتحمل المسلولية المإددة عن هذه التروا وفقاف ألحكام
المادة  )94عقوبا

ثوري.

تداء ،ومثالها عرق شخص ليظف في
ويختلف الولط عن الجهل ،فالجهل ل يعلم اإلنسان بالواقعة ا ف
النهر دون علم من أفراد دورية الإرطة النهرية ،أما الولط هو أن يإاهد أحد أفراد الدورية واقعة الورق

) (1المعجم الوسيط  ،مرجع سابق ص .691
) (2أثر الغلط في المسئولية الجنائية ،محمد محسن عالوي العجيلي ،مكتبة السنهوري ،الطبعة االول  ، 2016ص.14
) (3محمد القللي ،مرجع سابق ص .363
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ليظف ،ويتن خظفاف للواقع أن هذه الحروة التي شاهدها ،هي حروة سمكة في الماء

).(1

بمعن أن ما

علمه عن هذه الواقعة ،هو علم عل خظا ومواير للواقع ،فهو لم ينعدم العلم لديه بالواقعة ،وإنما
توافر لديه علم اا ف عير حقيقي .ووذلك الحاج قيام شخص بالصيد ،حيث رأد شيئا يمإي عل أربع
شيء ،واعتقد خطأ أنه
ليظف فأطلق النار عليه ،وإاا به يصين صديقا له ،وان يمااحه ،فهو شاهد
ف
حيوان ،فاطلق النار عليه عن قصد الصيد للحيوان ،ل قتل اإلنسان .فتتمون المسلولية الج از ية وفقاف
للعظقة ين الجاني ومحل جريمته التي ينوي تحقيقها ،واتجهت إرادته إليها ،ولية بحسن المحل أو
الموبوع الذي تحققت به فعظف

).(2

فالولط في الوقا ع يلثر عل علم المتهم ،بالعناصر المادية للجريمة أو عل موبوعها أو عل
لرا من لروفها اا

الثر القانوني عل التجريم والعقا

).(3

فلو علم أحد أفراد الإرطة النهرية أن

الحروة التي رآها ليظف تعود إلنسان ،لهن لنجدته وفقاف للواجن ،وذلك الصياد لو علم أن الإيء الذي
يمإي عل اربع ليظف صديقه لما أطلق النار .لذا فإن فقدان العلم بحقيقة الواقعة التي اقدم عليها ،يعدم
الرون المعنوي للجريمة ،والذي يقوم عل

العلم وحرية الختيار) ،وإن انتجاء أحدها أو انتجاءهما معاف

يعن انتجاء الرون المعنوي للجريمة.
وتطبيقاف لهذا المعن نصت المادة

 )96عقوبا

ثوري لمنع مساءلة العسكري ،أن يكون إقدامه

أمر عسكرياف معتقداف أنه
عل الجعل ،دافع علط مادي الوقا ع) ل دافع علط قانوني .وإصدار الر ية اف
داخل في اختصاصه لولط مادي ،أو تنجيذ المرلوس لألمر عير المإروع ،ناء عل

علط مادي،

أمر مإروعا ،و مثاله أن يكون األمر عير المإروع صادر عن ر ية عير مختص
معتقداف انه ينجذ ا
بإصداره.
) (1محمد العجيلي ،مرجع سابق ص.81
) (2نظرية العلم بالتجريم ،عقيل عزيز عودة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة االول عام  ،2013ص.382
) (3محمد العجيلي ،مرجع سابق ص.82
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والولط المادي وما يقع في الوقا ع المكونة لعناصر الجريمة ،فقد يقع أي اف في أحكام القانون
األخرد عير قانون العقوبا  ،ومثاج الك علط الإرطي في أداء واجبه بالستناد ال قانون الإرطة،
أو القيام بأمر مخالف ألحكام قانون الخدمة في قود األمن ،فافتراى علم رجل الإرطة بقانون
الإرطة ،ل يحوج دون امكان الولط في تنجيذ أحكامه ،ل سيما أن أحكامه ترتبط وقا ع مادية عل
األرى ،إا قد يقع الإرطي في الولط أثناء تميف الواقعة محل التصرا مع أحكام القانون؛ بحيث
يكون هذا التمييف لام في ناء أحد عناصر الجريمة " وملمية الإيء للوير " فجي جريمة السرقة أو
إساءة ال تمان أو الحتياج ،فإاا اعتقد الإخص أن الماج مملوك له بموجن أحكام القانون المدني أو
التجاري ،فستول عليه ل يعد فعله سرقة أو اساءة ا تمان أو احتياج .فدور القانون اآلخر ينحصر في
تموين العناصر التي يقوم عليها أحد أروان الجريمة ،ول يمتد ال أحكام قواعد التجريم ااتها

).(1

لذا

يمكن للإرطي أن يدفع بالولط في تنجيذ أحكام قانون آخر عير القانون الج از ي ،وقانون الإرطة أو
البلديا

أو القانون المدني أو عيرها .شريطة أن يكون محل هذا الولط في أحكام القانون ملثر وافياف

أمر عير مإروع بالستناد ال هذا الولط ،ومثالها إصدار
لعتباره سببا ألداء الواجن ،فيصدر الر ية اف
أمر بإلقاء القبا عل شخص وفقاف ألحكام قانون اإلجراءا
مأمور ال بط الق ا ي اف
أنه في حالة التلبة بالجريمة .أو أن يقوم هو ذا
اإلجراءا

الج از ية ،معتقداف

اإلجراء ناء عل هذا الولط في فهم أحكام قانون

الج از ية ،بحيث تمون هذه المخالجة ألحكام هذا القانون تإكل عنص افر من عناصر سبن

اإلباحة .فيأخذ حكم الولط " المثاج السا ق" بأحكام قانون اإلجراءا
التلبة حكم الولط في الوقا ع

)(2

.

) (1محود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،مرجع سابق ص.394
) (2محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص .212
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الج از ية من حيث انطباق حالة

وقد حكم الق اء الجرنسي في ق ية مجادها قيام عامل بالستيظء عل ونز قد عثر عليه في عقار
يعمل به لصالو شخص آخر ،حيث قرر المحكمة راءة العامل من جريمة سرقة المنز ،وونه يجهل
بقواعد القانون المدني التي تعطيه نصف المنز ،وونه مكتإف المنز ،وصاحن العقار النصف
)(1

الخر .
وان الواية من تطبيق أحكام المادة  )96عقوبا

ثوري ،حماية المولف العام من المسلولية

أمر عير مإروع ،ل
الج از ية ،إاا ما اقدم عل عمله بحسن نية ،ولمنه خطأ – طبيعة اإلنسان -نجذ اف
سيما إاا وان دافعه للعمل الويرة عل المصلحة العامة ،والقيام بالواجن واستهدافها ،حيث إن اإلقرار
بمسلوليته رعم الك يثبط من عزيمة وهمة المولف العام .ويمكن تحليل نص المادة المذوورة ،لمعرفة
طبيعتها وإمكانية تطبيقها عل الواقع من اربعة محاور وهي وما يلي:
 -1الولط المادي -2 .الولط وعدم المإروعية التاهرة-3 .حسن النية -4 .مسلولية المساهمين.
والك وما يلي-:
 -1الغلط المادي :وهو اعتقاد العسكري المنافي للواقع بصدور أمر إليه مإروع من ر ية مختص
بإصداره ،وجن عليه القانون ،وفقاف لختصاصاته الوليجية طاعته لهذا األمر وتنجيذه .فإاا
صدر أمر عسكري ال مرلوس من ر ية مختص ،ولن المرلوس انه ر ية مختص ،ومثاج
الك ان يصدر إليه األمر من ال ابط العتيم المناو

ليظف في ادارة الجهاا األمني ،فينجذ

األمر الصادر إليه ،ثم يتبين بعد التنجيذ ،أن ال ابط مصدر األمر لم يكن مناوبا و ابط
عتيم في هذه الليلة ،وبالتالي لية ر يساف مختصاف ،أو أن يصدر األمر من ر ية ،قد تمت
احالته ال التقاعد دون علم المرلوس.

) (1محمد العجيلي ،مرجع سابق ص .77
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وقد يكون الولط في الواجبا
ال

الوليجية ،ومثاج الك أن يصدر أمر استعماج القوة أو السظح الناري

مرلوس ،يعتقد انه تم اتخاا اإلجراءا

السابقة لهذا الجراء المنصوق عليه في مدونة قواعد

استخدام القوة والسظح الناري ،ووان المرلوس حديثا في الوليجة العامة ،ولم يعلم أن هذا األمر
يخالف أحكام المدونة .أو أن يصدر األمر إل
القبا عل

أحد أفراد الإرطة المختصة بمكافحة الإون بإلقاء

شخص متواجد أثناء المإاجرة – مكان عمل شرطة مكافحة الإون -فينجذ الإرطي

األمر معتقداف أنه ملقي القبا عل أحد المتإاجرين ،في حين سبن القاء القبا ،وجود ق ية أخرد
بد هذا الإخص مثل جريمة المخد ار .
ويإمل الولط وفقاف لنص المادة  )96عقوبا

ثوري الر ية أثناء إصداره لألمر العسكري ،إاا ما

قام بإصدار األمر تنجيذاف للواجن المقرر بالستناد ال
الق ا ي ألحد أفراد القوة بإلقاء القبا عل

أحد القوانين ،وأن يصدر مأمور ال بط

شخص معتقداف خطأ انه الإخص المحدد في مذورة

الح ار .أو أن يأمر بإلقاء القبا عل الإخص معتقد خطأ أنه في حالة تلبة بالجريمة.
يجن أن يكون الولط المادي ملث افر ومقبولف لمنع المساءلة الج از ية ،أي أن يكون الولط جوهري،
بحيث يكون مرتبطا بإحدد الوقا ع التي لو ثبت صحتها ،لمانت تإكل ذاتها سببا من أسبا

اإلباحة،

أما األمور األخرد والتي إاا ما ثبت فعظف صحتها ل ترق ألن تمون ذاتها سبن إباحة ،فان الولط
فيها ل قيمة قانونية له .إا ان قيام الجريمة يستوجن توافر عناصر الجريمة ،وانتجاء أسبا

اإلباحة

حت يتحقق الرون الإرعي ،إااف فالوقا ع التي تتإكل منها الجريمة تتساود مع انتجاء الوقا ع التي يقوم
عليها سبن اإلباحة ،فلقيام الجريمة يإترط تحققهما معاف ،وعليه فإن العلم بالوقا ع المكونة لعناصر
الجريمة هو شرط لتحقق القصد الجنا ي ،وما أن العلم بانتجاء الوقا ع التي يقوم ها سبن اإلباحة هو
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شرط تحقق القصد الجنا ي ،وعليه فإن الولط في أسبا
والولط في أحداها ينتجي القصد الجنا ي

اإلباحة يوااي الولط في عناصر الجريمة،

).(1

 -2الغلط وعدم المشروعية الظاهرة :ان األصل – وما تقدم القوج -أنه ل ينبوي للمرلوس في
أي حاج من األحواج تنجيذ أمر الر ية عير القانوني ،إا أن الر ية والمرلوس عايتهما
المصلحة العامة ،من خظج تطبيق أحكام القانون ،ولما وان واجن الطاعة المقرر بموجن
أحكام القانون يجرى عل المرلوس تنجيذ أوامر الر ية ،يد أن هذه األوامر إاا ما تناق ت
مع أحكام القانون ل قيمة قانونية لها ،ومن ثم عير قا لة للتنجيذ ،وبالتالي فإن ق ار ار

الر ية

يجن أن تخ ع للقانون ،وللمرلوس أن يتحرد مدد مطابقتها ألحكام القانون ،حت يصار
ال

ار  ،ل سيما األوامر العسكرية منها ،ل يمكن اخ اعها
تنجيذها .في حين بعا القر ا

لرقابة المرلوسين ،لما تجت يه الحياة العسكرية من السرعة في تنجيذ األوامر العسكرية .وعدم
التردد في تنجيذها ،ومن حرمان المرلوس من حق مراقبة مدد مإروعية األمر العسكري،
ووجو تنجيذه ،مالم ينطوي عل عدم مإروعية لاهرة.
فعدم المإروعية التاهرة ليست بحاجة ال مراقبة أو تحري من المرلوس ،فهي وابحة للإخص
العادي ول تخج

عليه .فإاا قام المرلوس تنجيذها ،ل يمكن له الدفع بالولط ،نت افر لمون عدم

المإروعية لاهرة ول تحتاع ال مراقبة أو تحري ،والقاعدة السابقة تحوج دون المراقبة والتحري – لما
ينطوي عليه األمر من الخظج بسير الملسسة العسكرية -لمنها ل تنص عل

وجو

تنجيذ األمر

عير المإروع بصورة وابحة ،ل سيما أن عدم المإروعية التاهرة تإكل جريمة ج از ية ،إا ل يمكن

) (1محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،مرجع سابق ص.187
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الدفع بالولط في القانون الجنا ي – وما تقدم القوج – وما تإكل عدم المإروعية التاهرة خروجاف عل
أسبا

اإلباحة ،مما يتعذر معه أعماج السبن المبيو ألثره

).(1

اما عدم المإروعية عير التاهرة ،ونت افر لجقدان المرلوس األحقية في مراقبة مإروعية األمر
العسكري ،إا يجن عليه في حالة الإك في مإروعية األمر أن ينجذه ،فيكون تنجيذ المرلوس لألمر
العسكري بحسن نية " لم يكن لديه إرادة اثمة ال مخالجة أحكام القانون " فإنه ل يسأج عن عدم بحثه
وتحريه لمإروعية األمر العسكري ،وونه ا تداء محروم من هذا الحق ،وهو البحث في مدد مإروعية
األمر العسكري.
 -3حسن النية :عرا قانون العقوبا
الجريمة عل

الثوري النية في المادة  )59بما يلي " إرادة ارتما

نحو ما عرفها القانون" .ويقصد بحسن النية ،أن يهدا العسكري من تصرفه

إصدار األمر أو تنجيذه) إل عاية واحدة ،وهي المصلحة العامة من خظج أداء الواجن
وهو ما يتناف بطبيعته مع إرادة ارتما
العسكري اتجهت ال ارتما

)(2

،

الجعل المجرم وفقاف للنمواع التجريمي ،أي أن إرادة

الجريمة بجميع أروانها وشروطها ولروفها ،وإن علمه قد أحاط

بجميع تلك األروان والإروط والتروا .لذا فإن انتجاء اإلرادة أو العلم يلدي ال انتجاء القصد
الجنا ي

الرون المعنوي للجريمة) ومن ثم عدم مساءلة العسكري عن الجعل الذي أقدم عليه

هذا الولط

).(3

وحسن النية شرط لعتبار فعل العسكري قد صدر بالستناد ال

واقعة مولوطة ،وإاا وان يعلم

العسكري حقيقة الواقعة ،انتج شرط حسن النية .فإاا اصدر ر ية أمر باستعماج السظح الناري بد
أحد الطراا في مإاجرة ،ووان الطرا الخر أحد اقربا ه ،فقيام المرلوس تنجيذ هذا األمر ،رعم
) (1عوض محمد ،مرجع سابق ص.121
) (2عوض محمد ،مرجع سابق ص .109
) (3كامل السعيد ،مرجع سابق ص.256
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علمه بسبن إصدار األمر ،فظ يقبل منهما الر ية والمرلوس) الدعاء بالولط نت افر لسوء نية مصدر
األمر والمنجذ مسبقاف

).(1

ينما إاا وان يجهل المرلوس هذا السبن ،ولن أن األمر الصادر إليه يهدا

لجا المإاجرة تنجيذاف للواجن ،فإن حسن النية يكون متوافر لديه ،لجهله واقعة سوء النية لدد
الر ية

).(2

وحسن النية له معنيين :األوج ُم ّيق لمدلوج النية ،والثاني موسع .اما المعن األوج :فهو قيام
الجهل لدد العسكري حوج عدم مإروعية األمر ،واعتقاده بسبن الولط أن الجعل المقدم عليه؛ تنجيذاف
لألمر هو فعل مإروع .وبطبيعة الحاج فان عناصر األمر العسكري وشروطه ومإروعيته تخ ع
ألحكام القانون اإلداري ولية القانوني الج از ي ،فملما صدر األمر وفقاف ألحكام القانون اإلداري وان
مإروعاف وسبباف لإلباحة ،يد أنه إاا وقع المرلوس في علط أحكام القانون اإلداري ،وأن يصدر األمر
معتقداف أنه من ر ية مختص فتمنع المسلولية الج از ية إاا ما دفع بالولط

).(3

فحسن النية لدد المرلوس يعني جهله في خروع األمر عن اختصاصه ،واعتقاده أنه من
اختصاصه ،ووذلك اعتقاد الر ية ان األمر صادر بمن اختصاصه وصظحيته ،بحيث يكون هذا
العتقاد بالستناد إل

جهل في الوقا ع

)(4

" فظ جهل مع التعمد" .وقد يكون الجهل في أحكام

القانون ،وإن وان الك عير مقبوج بالنسبة للمولف العام ،ل سيما إاا وان القانون  -محل الدعاء
بالجهل بأحكامه -هو القانون المنتم لعمل المرلوس ،مثل قانون الإرطة بالنسبة للإرطي ،إا يجترى
بالإرطي العلم بقانون الإرطة .لذا أورد المإرع المصري شرط البحث والتحري حت يقبل الدعاء
بالجهل أو الولط بالواقعة المرتبطة بأحكام قانون الإرطة مثظف؛ والك حت
) (1محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص.213
) (2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.219
) (3حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.77
) (4اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص.206
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ل يصار ال

الدعاء

بالولط لتبرير الج ار م المتعمدة أو عن إهماج نتيجة لمخالجة إحدد أحكام قواعد القانون المنتم لعمل
المرلوس.
أما المعن

الواسع لحسن النية :فهو " العتقاد الصادق المين ،المستند ال

تجعل اعتقاد المولف بمإروعية فعله تاماف ووامظف ومستهدفاف تحقيق عاية مإروعة"

مبر ار

معقولة،

)( 1

 ،أي أن هذا

المعن لحسن النية ل يكتجي بانتجاء القصد الجنا ي لدد المرلوس ،وإنما يمتد ليإمل انتجاء اإلهماج أو
الإك في قانونية العمل ،عظوة عل اتجاه ارادته ال تحقيق مصلحة مإروعة

).(2

وينبثق عن المعنى الموسع لحسن النية ثالثة أمور:
أ -ان المادة  )96لم تنص صراحة عل انتجاء اإلهماج أو الإك في مإروعية األمر العسكري،
حت يقبل الدفع بالولط ،ل سيما أنه تم الحديث سابقاف ،أن األمر الذي يإك المرلوس في عدم
مإروعيته ،يجن عليه تنجيذه .وأن األمر الوحيد الذي يستطيع ل يجن عل المرلوس عدم
تنجيذه ،هو األمر الذي تت و عدم مإروعيته ،مع المظحتة أن هذا الحكم ينطبق بحق
المرلوس دون الر ية ،وونه محروما من حق مراقبة عدم مإروعية األمر ،وبالتالي فإن تنجيذ
المرلوس لألمر عير المإروع بصورة عير لاهرة ،دون بحث وتثبت لمإروعية األمر ،ل
يحمله المسلولية الج از ية عن هذا الجعل ،طالما توافر لديه شرط حسن النية ،إا أن سوء النية
يخرع الجعل عن حدود الولط.
 بالنسبة للر ية ،فظ ينطبق عليه المعن الواسع لحسن النية ،ما لم يثبت أن تصرفه وان بعدالبحث والتحري عن صحة هذا التصرا ،سواء وان مادياف مباش افر ،أو بإصداره األمر
العسكري ،إا يجن عليه ان يبذج الجهد للتحقق من سظمته واعتقاده بمإروعية األمر المقدم

)(1حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.79
)(2حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.79

193

عليه ،لنطباق المعن

الواسع من حسن النية عل

تصرفه واعتباره سبن مانع للمسلولية

الج از ية.
والك بالستناد ال أسبا

معقولة ،وتتجق مع المنطق ،حيث ق ت محكمة النقا المصرية بأن

"متهر التثبت والتحري الظامين هو أل يلجأ المولف ال استخدام سظحه بد من يإتبه في أمرهم
إل بعد التيقن من أن لإبهته محظف ،واستنجاد وسا ل الرها
المإتبه فيهم بوير حاجة ال استعماج سظحه "

). ( 1

والتهديد التي قد تعينه عل القبا عل

فإاا ثبت للمحكمة أن العسكري قد تحرد فعظف

وبذج الجهد الظام لتحري مإروعية تصرفه ،ومع الك وقع في الولط ،فإنه ل يسأج عن نتيجة فعله
المجرم

)(2

 ،سنداف ألحكام المادة  )96عقوبا

ع -إاا وقع الر ية في الولط ،وأقدم عل

ثوري.
الجعل بحسن نية ،ولمنه لم يبذج الجهد الظام لتحري

مإروعية تصرفه ،ومثاج الك :رجل الإرطة الذي يكون في حالة تسمو له استخدام السظح الناري
وفقاف لقواعد استخدام القوة والسظح الناري ،ووان باستطاعة الإرطي اطظق النار في الهواء لتحذير
الإخص أو عل الساقين ليعوق حروته ،إل أنه أساء التقدير فاطلق النار واصابه في وتجه ،فظ يسأج
عن إصابة عمدية ،وإنما عن إصابة خطأ .أو أن يتجاوا الإرطي مرحلة من مراحل التدرع في
استخدام القوة واألسلحة النارية المبينة في المدونة ،نتيجة إهماله باللتزام بأحكام المدونة ،يعاقن عل
الجعل الذي اقدم عليه بجريمة الخطأ

).(3

وفي حالة وون الجعل الذي أقدم عليه الإرطي يإكل جريمة عمدية ،بمعن أنه ل يعاقن عليه
كجريمة خطأ ،فإقدام الإرطي عل

الجعل دون تروي وتحري المإروعية ،ولمون الجعل عير معاقن

عليه بالخطأ ،فظ يتحمل الإرطي المسلولية ومثاج الك :أن يثار خظا ين جيران حوج ووخ ،تم
) (1عوض محمد ،مرجع سابق ص 121وما بعدها.
) (2أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات ،مرجع سابق ص.398
)(3عوض محمد ،مرجع سابق ص .134
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ناءه حديثاف ين ارى الطرفين ،فيدعي ول من الطرفين امام مدير مروز الإرطة ان الموخ له ،فيأمر
مدير المروز هدمه ،فظ يسأج الر ية أو المرلوس عن تنجيذ هذا األمر عير المإروع
جريمة التوقيف أو الحبة في عير الحال
ثوري ،إا ل يوجد عقا

).(1

ووذلك

المنصوق عليها في القانون المادة  )247عقوبا

عل الخطأ في هذه الجريمة فإاا اقدم عليها مدير مروز الإرطة أو مدير

مروز اإلصظح بالولط ل يصار ال عقابه.
 -3الغلط والمساهمة الجنائية
الولط مانع للمسلولية الج از ية وونه ينصن عل
المسلولية الج از ية ،اا

طبيعة شخصية ،بمعن

الرون المعنوي للجريمة ،ولما وانت موانع

ل يستجيد منها إل من وانت متوافرة لديه ،فإن

الإريك والمتدخل والمحرى ل يمكن ان يستجيد أي منهم وفقاف للقواعد العامة ،من الولط الذي وقع به
عيرهم

).(2

ل سيما إاا وانوا عل

علم بالوقا ع الحقيقية ،ولية وما تصورها المرلوس المنجذ لألمر

العسكري.
يد أن المساهمين في الجعل إاا ما وانوا عل اا

الولط الواقع به المرلوس ،والعسكري المجاا،

ويرد اميله أثناء الواجن يحاوج القاء القبا عل شخص ما ،فهن لمساعدته في اتمام تنجيذ األمر
وقد يستخدم العنف مع الإخص محل المهمة .فإاا تبين بعد الك ان المرلوس قد وقع في الولط،
فيستجيد العسكري المتدخل أو الإخص المدني حسن النية المتدخل لمساندة الإرطي

المرلوس) في

تنجيذ المهمة ،حت إاا ما تطور دوره من متدخل ال شريك ،وأن يكون هو من استخدم العنف مع هذا
الإخص ،شريطة أن يكون وقع في اا

الولط الواقع به منجذا األمر العسكري .أما إاا لم يكن المساهم

في الجريمة قد وقع في الولط أي اف ،فظ يمكن أن يستجيد من علط الجاعل األصلي ،إا أن علط هذا

)(1عوض محمد ،مرجع سابق ص .125
) (2محمود نجيب حسني ،قانون العقوبات اللبناني ،مرجع سابق ص.188
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الخير ل يرفع عن الجعل الصجة التجريمية ،وإنما يبق

الجعل مجرم وتمتنع فقط مسا لته الج از ية،

وعليه فإن الولط ومانع للمسلولية الج از ية ل يإمل عير شخص المقرر امتناع المسلولية لصالحه،
وبذا فإن عير المرلوس الواقع في الولط من فئة الإرواء أو المتدخلين أو المحربين ل يستجيدون من
علط الجاعل األصلي.
الفقرة الثانية :الغلط بعدم توافر المشروعية ( الجريمة الظنية)
إاا وان الولط في وجود سبن اإلباحة ،يعد مانعا للمسلولية الج از ية ،فما حكم الولط في وجود
سبن من أسبا

اإلباحة ؟ بمعن

أن الجاعل يجهل وجود سبن اإلباحة ،واعتقاده أن فعله عير

مإروع ومجرم ،ومثاج الك :الجندي الذي يحقد عل مسلوله المباشر ،فيعقد العزم عل قتله ،وأوج ما
يراه قادما ليظ يطلق النار عليه ويقتله ،ويت و فيما بعد ،انه جندي من قوا

األعداء ،ممن يباح

)(1

له قتلهم  ،أو مثاج آخر :ع و ال ابطة الق ا ية الذي يقوم بإجراء تجتيش منزج للبحث عن
ادله الجريمة ،دون الحصوج عل إان تجتيش ،عل الرعم من أن هناك إان تجتيش قد صدر له
بالتجتيش ولمنه يجهل وجود هذا اإلان.
لقد اختلف الجقه األلماني والجرنسي
أصحا

)(2

 ،في صدد يان مدد الستجادة من السبن المبيو ،فذهن

الرأي األوج من الجقه ،أن أسبا

اإلباحة ،تعد أسبا

موبوعية ،فمت

توافر أسبا

اإلباحة مستوفية شروطها ،فإنها تنتج اثارها وهو إباحة السلوك الصادر عن الجاعل ،وتزيل عنه الصجة
الجرمية  ،حيث يعود الجعل ال اصله وهو اإلباحة ،وبذلك يوصف بالمإروع .ويكون الجعل مباحا
مت توافر أسبا
أن أسبا

اإلباحة بوا النتر عن نيه الجاعل ،وإن وان يعلم بالسبن المبيو ام ل

اإلباحة تنصن عل

)(3

 ،إا

النص التجريمي فتعطل تنجيذه ،بوا النتر عن الحالة النجسية

) (1حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.72
) (2اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص  .136حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.72عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص .237
)(3عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص.237
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لمرتمن الجعل .ومن يقوم نزع ملمية شيء يتن أنه في ملمية عيره فيت و انه مملوك له ،فمما أن
لن هذا الإخص بملميه الإيء لويره ،ل يوني عن الحقيقة بإيء .فإن الجهل بسبن اإلباحة ،ل
يوني عن حقيقة قيامها بالجعل

).(1

ويذهن رأي آخر من الجقه ،إل

ان الجهل بسبن اإلباحة ل يوني عنه وجوده فعظ .وحت

يكون

لوجود سبن اإلباحة الجعلي قيمة قانونية ،ويمنع قيام المسلولية الج از ية ،يجن أن تمون إرادة الجعل
قد اتجهت ال أعماج السبن المبيو عند ارتما
مجرم ،رعم توافر سبن اإلباحة فعظ

)( 2

األفعاج المكونة للجريمة ،وبخظا الك يبق الجعل

 ،وهناك رأي ثالث متوسط ين الرأيين السابقين ،ومجاده أن

إقدام الجاعل عل الجعل المجرم ،هو شروع في ارتما

الجريمة ،وونه قد دأ بارتما

الجريمة ،ولمن

)(3

أثرها قد خا  ،وون الجعل الذي اقدم عليه مباح .
ويظحظ أن الرأي الثاني والثالث ،يبني فمرته عل اساس التجريم للنية اآلثمة لوحدها ،دون وجود فعل
مجرم فعظف ،إا أن الجعل المجرم إاا ما تظام معه سبن إباحة ،عاد ال األصل العام وهو اإلباحة،
فتمون النية الثمة متجهة إل تنجيذ فعل مباح ،األمر الذي ل يعاقن عليه القانون ،ما لم يخرع سلوك
مادي عن الجاعل ،وما في حالة استعماج الحق.
وقد أخذ قانون العقوبا

الثوري بالرأي الجقهي األوج ،الذي يرد تحقيق سبن اإلباحة علم به الجاعل ام

جهل  ،وهو ما يطلق عليه بالجريمة التنية الخيالية ) .حيث نصت المادة  ) /94عقوبا

ثوري

عل ما يلي " إاا وقع الولط عل أحد التروا المإدد ،فظ يكون المجرم مسلول عن هذا الترا،
ل يستجيد من العذر الذي جهل وجوده "وأن هذا النص وعل

)(1محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص .136
)(2حكمت سليمان ،مرجع سابق ص.72
)(3اسحال ابراهيم منصور ،مرجع سابق ص .136
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عدم وبوحه في يان حكم الجريمة

التنية ،ال انه يوبو توجه القانون الثوري إل الرأي األوج من الجقه ،الذي يعتبر أسبا

اإلباحة اا

طبيعة موبوعية تنتج اثرها في الجعل ل الجاعل ،وعليه ل قيمة للعظقة النجسية ين الجاعل والجعل إاا
كان الجعل ا تداء مباحا ،فمن يقدم عل سلن ماج لويره ،ثم يتهر له بعد الستيظء انه ماله الخاق
ل يمكن عد فعله مجرم.
وعليه فانه من عير المنطق القانوني ان يعاقن الجاعل عل جريمة عير موجودة ال في خياله ،اما
عل الواقع لية لها وجود ،لذا ل يمكن أن يعاقن الإخص عل نيته لرتما
انه في واقع الحاج فعل قانوني وتم اجراءه من قبل المرلوس وفقا لألصوج

فعل عير قانوني ،مع

).(1

ويرد جانن من الجقه ان محكمة النقا المصرية ،قد أصدر حكما مواي ار لذلك ،ووان محل انتقاد
الجقه ،إا قرر المحكمة ان قيام ع و ال ابطة الق ا ية تجتيش منزج المتهم بوير ربا ه ل يكون
صحيحا ،إل إاا وان ال ابط مأاونا من النيابة بإجراء هذا التجتيش وعالما هذا اإلان قبل إجراء
التجتيش فعظ).(2

)(1عبد الكريم المتوكل ،مرجع سابق ص .243
)(2نقض  3ديسمبر  ،1934مجموعة القواعد القانونية ،ج 3رقم  ،293ص .399المشار اليه لدى محموود محموود مصوطف  ،والواي يعلوق علو
هاا القرار بقوله " وهاا القضاء غيور سوديد ،اا جواء علو خوالم االصوول العاموة فوي القوانون والتوي ال تحتواج الو نوص صوريال يقرهوا. "...
محمود محمود مصطف  ،مرجع سابق ص.159
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الخاتمة
تم في هذا البحث وبعد النقاش التوصل ال مجموعة من النتا ج التالية والتوصيا

يت و أهمها فيما

يلي-:
أوالً :النتائج
 -1ينطبق وصف التعليما

العسكرية التعليما

المستديمة) عل

وصف األمر العسكري

الجردي ،وإن وألهما ل يمكن العتداد بأثرهما القانونية بد العسكري المرلوس ،ما لم يتبين
تبلغ المرلوس لمجهوم األمر العسكري بأي وسيلة وانت.
 -2تم استنتاع قيمة طاعة المرلوس للر ية وأحد عناصر ال بط والربط العسكري ،ونتيجة
منطقية وعملية بمن واجن طاعة القانون ،بمعن أن طاعة الرلساء واجبة في حدود طاعة
هللء للقانون.
 -3صدور األمر العسكري من الر ية األعل للر ية المباشر يوجن عل المرلوس اللتزام بأمر
الر ية – في حاج التناقا ين األمرين -وون أمر الر ية األعل

يحتل مكانة أسم من

أمر الر ية المباشر ،مع اإلشارة ألهمية إعظم الر ية األعل للر ية المباشر بصدور األمر،
لرفع التناقا ين األوامر العسكرية.
 -4تبين وجو خ وع األمر العسكري لرفع المسلولية الج از ية إل مبدأي المإروعية والإرعية.
 -5مبدأ المإروعية هو أحد عناصر الدولة القانونية الحديثة ،والذي يقت ي خ وع األمر
العسكري ألحكام الدستور والقانون واللوا و والتعليما .
 -6مبدأ الإرعية والذي يعني خ وع األمر ألحكام القانون الطبيعي والمكون من " الإ ار ع
السماوية ،والإريعة اإلسظمية و المواثيق المحلية وأحكام القانون الدولي اإلنساني".
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 -7واجن الطاعة في حالة الحر يختلف عنه في حالة السلم ،إا يتإدد واجن الطاعة العسكرية
في حالة الحر ويقل مدد حق المرلوس في مراقبة مإروعية األمر العسكري ،ينما في حالة
السلم يرتجع حق المرلوس في مراقبة مإروعية األمر العسكري ،إل

درجة التقار

ين

الملسسة العسكرية واألمنية والطاعة المدنية.
 -8لهور نترية الح ار

الواعية؛ والتي تقدم فمرة اللتزام وتنجيذ األوامر العسكرية دون تردد،

شريطة عدم انطوا ها عل مخالجة لاهرة جريمة) ،فاألمر الذي ينطوي عل جريمة ل يمكن
طاعته وتنجيذه ،وهذه النترية بمثابة انقظ

عل مبدأ الطاعة العسكرية المطلقة التي يتون

ها قادة وبباط الملسسة العسكرية واألمنية ،وما تبناه الجقه اإلداري والجنا ي سابقاف.
 -9إصدار وتنجيذ األوامر العسكرية المإروعة ،هو سبن من أسبا

اإلباحة ،ول يترتن عليها أية

مسلولية ج از ية أو تأديبية أو مدنية.
أمر عير مإروع بصورة عير لاهرة ،تمنع مسألته ج از ياف.
 -10المرلوس حسن النية الذي ينجذ ا
أمر عير مإروع بصورة لاهرة يتحمل المسلولية الج از ية
 -11المرلوس حسن النية الذي ينجذ ا
كاملة ،إا ل يجوا له العتداد بحسن النية لتبرير تنجيذه المر مع وجود المخالجة التاهرة
ألحكام القانون.
أمر مإروع ،دون علمه بصدور األمر المإروع حالة
 -12المرلوس سيء النية الذي ينجذ ا
الولط) ل يتحمل المسلولية الج از ية جراء هذا التنجيذ ،وون تنجيذ األمر المإروع هو سن من
أسبا

اإلباحة.

أمر ذلك ،إاا ما أهمل في اتخاا إجراءا
 -13العسكري الذي ينجذ الواجن نجسه أو يصدر فا
الحيطة والحذر ،ووان حسن النية ،يسأج عن جريمة عير عمدية أي جريمة الخطأ.
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 -14العسكري الذي يتعمد مخالجة األوامر أو اإلجراءا

المتبعة وفقاف لألصوج القانونية يسأج

عن جريمة عمدية.
 -15المرلوس الذي يتجاوا حدود األمر المإروع أو عير المإروع يتحمل المسلولية الج از ية
في حدود تجاواه إاا وان األمر مإروع ،ويتحمل المسلولية عن وامل الجريمة إاا وان يعلم أن
األمر عير مإروع.
 -16يستجيد المساهمين في الجريمة مع المرلوس ،إاا وان فعل المرلوس مباح ،أما إاا وان
المرلوس في حالة علط ،ونجذ األمر بالشتراك مع المساهمين ،فظ يمكن للمساهمين الستجادة
من علط المرلوس ومانع للمسلولية سنداف لنص المادة  )96عقوبا

ثوري ،إل إاا تحقق

لديهم الولط ،وما تحقق للجاعل األصلي المرلوس).
 -17األحكام العامة في قانون العقوبا

للجاعل المعنوي أو المحرى ،ل تمجي لبيان حكم

المسلولية الج از ية عن جميع صور إصدار وتنجيذ األمر العسكري ،حيث يبق هناك قصور
في أحكام مسلولية الر ية الج از ية عن إصداره لألمر عير المإروع.
 -18إاا وان األمر العسكري مإروعاف وفقاف للقوانين الوطني ،ينما عير شرعي وفقاف ألحكام
القانون الدولي ،فإصدار الر ية لألمر أو تنجيذ المرلوس لألمر العسكري المخالف للإرعية،
يجعله عربة للمسألة الجنا ية الدولية أمام محكمة الجنيا
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الدولية.

التوصيات
 -1قانون العقوبا

الثوري لم ينص صراحة عل

تجريم مخالجة التعليما

برورة لتدخل تإريعي تعديل المواد  )204،203عقوبا
التعليما

المستديمة؛ لذا هناك

عسكري بإبافة عبارة أو

المستديمة.

 -2هناك برورة ماسة لتدخل المإرع بجرى شكل معين عل إصدار األوامر العسكرية ،وفقاف
لما تمليه األعراا العسكرية أصظف ،مثل األوامر المتعلقة باستخدام القوة والسلحة النارية
عير حالة ال رورة -والك بأن تمون مكتوبة وموقعة من مصدرها .والك حت تمون حجةعل مصدرها .ولما لها من مساس خطير "بحياة األفراد" ،والتي تمثل أهم الحقوق والحريا
العامة التي تهدا المصلحة العامة صيانتها.
 -3نوصي المإرع الجلسطيني إل

المبادرة وبع نصوق قانونية خاصة وصريحة تجريم

األفعاج المجرمة نتام روما األساسي المذوورة في المواد  )8،7،6منه وهي ج ار م البادة
الجماعية وج ار م بد اإلنسانية وج ار م الحر  ،والك بن القوانين العقا ية النافذة لدد ق اء
قود األمن الجلسطيني.
 -4نوصي بإبافة المادة  )203مكرر المنصوق عليها في قانون العقوبا
أ -يعاقن الر ية القا د) عل
ينطوي األمر عل
الر ية

أمر عير متعلق واجبا
إصدار اف

جريمة ،بعقوبة الحبة من ثظثة أشهر ال

القا د) عل

أمر ينطوي عل
إصداره اف

الخدمة العسكرية ،ما لم
ثظث سنوا .

 -يعاقن

جنحة أو جناية بعقوبة الجاعل األصلي

للجريمة ،وإاا تم التنجيذ أو الإروع فيها ،ي اا ال العقوبة بمقدار ثلثها".
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الثوري وما يلي "

 -5برورة إعداد دو ار

نوعية ألحكام األوامر المإروعة وعير المإروعة لمادر الملسسة األمنية

والعسكرية الجلسطينية ،حت يصار إل علم ول من الر ية والمرلوس حقوقه وواجباته اتجاه
األوامر العسكرية.
 -6نصت المادة  )57عل حكم األمر الذي ل ينطوي عل مخالجة لاهرة ،ولم تنص صراحة
عل األمر الذي ينطوي عل مخالجة وابحة ألحكام القانون .وعليه نوصي وبع نص يجرم
تنجيذ األمر عير المإروع بصورة لاهرة واعتبار المرلوس فاعل للجريمة ومإترك مع الر ية
فيها.
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المصادر والمراجع
أوالً :المصادر
القران المريم.
 .1إ راهيم أنية واخرون ،المعجم الوسيط ،الجزء األوج والثاني ،الطبعة الثانية دار الجمر العربي،
يرو .1998
 .2المام ا ي الحسين مسلم ن الحجاع القإيري النيسا وري ،صحيو مسلم  ،بإرح المام يحي

ن

شرا النووي الدمإقي الإافعي ،تحقيق محمد فلاد عبد الباقي  ،دار المتن العلمية يرو ،
المجلد السادس.
 .3المام العظمة أ ي الج ل جماج الدين محمد ن مكرم ا ن منتور الفريقي المصري ،لسان
العر

– المجلد التاسع طبعة جديدة ومنقحة -دار صادر يرو  ،ظ سنة نإر ،أو طبعة.

 .4المام جادهللا محمود عمر الزمخإري ،أساس البظعة وحقيقة فريد تعميم وشوقي المعري ،مكتبة
لبنان ناشرون ،ناشرو الطبعة األول .1980 ،
 .5عبد العزيز عتيق ،علم المعاني ،الطبعة الثانية ،دار النه ة العربية ،يرو .1971 ،

ثانياً :القوانين
 .1قانون اصوج المحاكما
 .2قانون اإلجراءا

الج از ية الثوري ،لعام .1979

الج از ية الجلسطيني رقم  )3لسنة .2001

 .3قانون األحكام العسكرية المصرية رقم  )25لسنة .1966
 .4القانون األساسي الجلسطيني المعدج لسنة .2003
 .5قانون الخدمة في قود األمن الجلسطيني رقم  )8لسنة .2005
 .6قانون العقوبا

الثوري ،لعام .1979

 .7قانون العقوبا

العسكري الردني رقم  )58لسنة .2006

 .8قانون المخا ار العامة رقم  )17لسنة .2005
 .9القرار بقانون رقم  )2لسنة  2018بإأن ق اء قود األمن الجلسطيني.
 .10القرار بقانون رقم  )23لسنة  2017بإأن الإرطة.
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 .11قرار بقانون لسنة  2007بإأن األمن الوقا ي.
 .12مدونة قواعد استخدام القوة والسلحة النارية الصادرة عن واير الداخلية رقم .)2011/211
 .13نتام روما األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية المعتمد في روما تموا /يوليه .1998
ثالثاً :المراجع
 .1ا راهيم احمد عبد الرحيم الإرقاوي ،النترية العامة للجريمة العسكرية ،المكتن الجامعي الحديث
السكندرية.2007 ،
 .2أحمد أ و الوفا ،المظمو األساسية للمحكمة الجنا ية الدولية ،إصدار اللجنة الدولية للصلين
الحمر ،إعداد المستإار شريف عتلم ،بعنوان المحكمة الجنا ية الدولية ،الطبعة الخامسة .2008
 .3احمد رسظن ،وسيط الق اء اإلداري ،دار النه ة العربية ،القاهرة.1999 ،
 .4أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريا  ،دار الإروق القاهرة ،الطبعة الثانية عام
.2000
 .5أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبا

القسم العام ،الطبعة السادسة ،ظ دار نإر

.2015
 .6اسحق ا راهيم منصور ،ممارسة السلطة واثرها في قانون العقوبا  ،ديوان المطبوعا

الجامعية،

الج از ر .1983
 .7إعاد علي القيسي  ،الق اء اإلداري وق اء المتالم  ،دار وا ل للنإر والتوايع ،الطبعة األول .
 .8أيها

عبد المطلن ،الموسوعة الجنا ية الحديثة في الدفوع الجنا ية ،المجلد األوج ،المروز القومي

لإلصدا ار القانونية ،القاهرة.2010 ،
 .9ثرو
 .10ثرو

دوي ،النتم السياسية ،دار النه ة العربية  ،القاهرة .1972
دوي ،تدرع الق ار ار اإلدارية ومبدأ المإروعية ،دار النه ة العربية ،مصر .2007

 .11جظج احمد الدعم  ،التأدين في بوء محكمتي الطعن والنقا اإلدارية العليا ،دار المتن
القانونية .2009
 .12جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنا ية  ،دار العلم للجميع ،يرو  ،الطبعة الثانية.
 .13حامد راشد ،شرح قانون العقوبا

القسم العام ع ، 1الطبعة األول ولية الإرطة.2012/2011،
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 .14حسن صادق المرصجاوي  ،قواعد المسلولية الجنا ية في التإريعا

العربية  ،مطبعة م.ك

اسكندرية .1972 ،
 .15حكمت موس سلمان طاعة األوامر وأثرها في المسلولية الج از ية دراسة مقارنة ،الطبعة األول
بوداد ،1987 ،ظ دار نإر.
 .16حمدي رجن عطية ،الحماية الجنا ية للمولف العام ،دار النه ة العربية.2010 ،
 .17رفعت رشوان ،المسلولية الجنا ية عن اساءة استعماج السلطة الإرطية في مجاج ال بط
الق ا ي ،دار النه ة العربية ،الطبعة األول .2012
 .18سراع الدين الروبي ،المحاكما

العسكرية في الإرطة ،الدار المصرية اللبنانية ،الطبعة الثانية

.2002
 .19سعد نواا العنزي ،النتام القانوني للمولف العام ،دار المطبوعا

الجامعية السكندرية

.2007
 .20سميو المجالي وعلي المبي ين ،شرح قانون العقوبا

العسكري الردني ،دار الثقافة لنإر
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