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إليك يا َمن تحت قدميك الجنان
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إليك جدي الغالي
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شكر وعرفان:
بدايىةً أشىىكر وأحمىىد اج نىىو وجىىل نلىىى توفيقىىه لىىي فىىي إتمىىام نملىىي المتواضىىع هىىذا فهىىو صىىاحب ال ضىىل
األكبر وأسأله التوفيق لي في كل ما هو خير.
وكلمة شكر ووفاء ونرفان إلىى كىل َمىن دنمنىي معنويىاً قبىل ماديىاً فىي إنجىاو بح ىي المتواضىع ،لوالىى كىل
َم ىىن س ىىاندني ول ىىو بكلمى ىىة تش ىىجيع واح ىىدة  ،كمى ىىا أتوج ىىه بب ىىالا الش ىىكر والتقى ىىدير والعرف ىىان لل ىىدكتور جهى ىىاد

الكسىواني نلىىى مىىا َّ
قدمىىه لىىي مىىن دنىىم معنىىوي حي ى

كىىان لىىه األ ىىر الكبيىىر فىىي مسىىاندتي نلىىى إتمىىام هىىذا

العمىىل ،فلىىم يكىىن معلم ىًا فقىىط بىىل كىىان كىىاألب الحىىاني الىىدانم بكىىل مىىا يملىىك مىىن قىىوة وأتمنىىى مىىن اج نىىو
وجل أن يديم نليه كامل الصحة والعافية.
وأخيى ًار أتوجىىه بالشىىكر لجامعىىة القىىدت (أبىىو ديىىت) نلىىى منحهىىا لىىي هىىذه ال رصىىة لكتابىىة نملىىي المتواضىىع
هذا ،فلكم مني كل التقدير واإلحترام واج الموفق.

ملخص الرسالة:
تناول ىىت ه ىىذه الد ارس ىىة موض ىىو تن يىىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام وذل ىىك فى ىىي ىىل ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائيى ىىة
ال لسطيني رقم  3لسنة  1002وفي ل التشريعات والقوانين ال لسىطينية منهىا وتلىك التىي ال اولىت تطبىق
في فلسطين حتى يومنا هذا.
ي ي ىىر موض ىىو الد ارس ىىة تس ىىاِّالت ن ىىدة تشى ى لكل ف ىىي مجمونه ىىا إش ىىكالية البحى ى  ،حيى ى

تتمح ىىور ه ىىذه

التسىىاِّالت فيمىىا إذا كىىان مشىىرننا ال لسىىطيني قىىد تمكىىن فىىي قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني وبقيىىة
النصىوى المن مىىة لهىذه العقوبىىة وتن يىىذها مىن إحاطتهىىا بن ىام تن يىىذي محكىىم يكىرت بموجبهىىا الضىىمانات

الممنوحىىة لشىىخى المحكىىوم نليىىه دون الحىىد مىىن فانليىىة وجىىود هىىذه العقوبىىة وذلىىك مقارن ىةً مىىع مىىا نصىىت
نليه التشريعات األخرى في ذات الموضو ؟.

تنبىىع أهميىىة الد ارسىىة ممىىا تعانيىىه نقوبىىة اإلنىىدام فىىي وقتنىىا الحىىالي مىىن ركىىود فىىي تن يىىذها بىىالر م مىىن

صىىدورها بموجىىب أحكىىام قضىىائية وبىىالر م مىىن كونهىىا نلىىى رأت العقوبىىات الجوائيىىة التىىي جىىاء بهىىا قىىانون
العقوبات المطبق في فلسطين.
هىىدفت الد ارسىىة إلىىى معرفىىة مىىدى إلت ىوام السىىلطة المنىىوط بهىىا تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بىىالقيود والض ىوابط
القانونيىىة التىىي منحهىىا قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني لم ىىل هىىذه العقوبىىة وذلىىك فىىي كافىىة م ارحىىل

لواجى ىراءات تن ي ىىذها ،وف ىىي ذات الوق ىىت التع ىىرل نل ىىى العوائ ىىق الت ىىي تح ىىول دون التن ي ىىذ الق ىىانوني لعقوب ىىة

اإلندام.

وقىىد وقىىل البح ى

ننىىد حىىدود الد ارسىىة المقارنىىة بىىين كىىل مىىن التش ىريع الج اوئىىي ال لسىىطيني المتم ىىل

بقىىانون اإلجىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة  1002والقىوانين المكملىىة لىىه ومىىا يقابلىىه فىىي كىىل مىىن

التشىريع المصىىري والقىىانون األمريكىىي وكىىل ذلىىك فىىي إطىىار مىىنه قىىانوني مقىارن بطريقىىة وصى ية تحليليىىة،
وقد إنتمد الباح

في تحقيق ذلك نلى النصوى التشريعية واألحكام القضائية واإلجتهادات ال قهية.

خلصىت الد ارسىة مىن حيى

النتىائ إلىى أنىه وبىىالر م مىن التن ىيم القىانوني لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام منىىذ

لح ىىة صىىدورها بموجىىب حكىىم قضىىائي وحتىىى خىىر إج ىراء مىىن إج ىراءات تن يىىذها ،إال أن هنىىاك ك ي ى اًر مىىن

هذه النصوى بقيت مجرد حبر نلى ورق ولم تحترم في ك ير من الحاالت من قبىل السىلطة المنىوط بهىا
مهمىىة التن يىىذ العقىىابي ،وفىىي المقابىىل تبىىين أن هنىىاك مجمونىىة مىىن التوصىىيات توصىىل لهىىا الباح ى

أهمهىا فىي ضىرورة وضىع قىانون نقوبىات فلسىطيني موحىد يطبىق فىي كىل مىن الضى ة الغربيىة وقطىا

يكمىىن
ىوة

نلىى حىىد سىواء ،وضىىرورة العمىىل نلىىى سىىد الك يىىر مىىن الىىنقى التشىريعي فىىي القىوانين ال لسىىطينية الحاليىىة
وتعويو دور الرقابة نلى الجهة المخولة بتن يذ نقوبة اإلندام.

Execution of Capital Punishment in the Palestinian Criminal Law
Student Name : Sima Mohamed Imran

Supervisor Name : D.R Jehad el Keswane
Abstract

This study investigates the topic of execution of capital punishment in the Palestinian
criminal procedures law No. 3 of the year 2001, and the Palestinian legislations and acts
that are still effective in Palestine.
The study subject raises several questions that comprise the problem of this research

which they are concentrated on whether the Palestinian legislator has been able in the
Palestinian criminal procedures law, and other law texts that regulate this penalty and its
execution to encompass it with an executive procedure that enforces the guarantees that
are granted to the convicted person without delimiting the efficacy of this penalty in
comparison to the texts stated by other legislations relevant to the same subject.
The significance of this study springs from the stagnation in executing the capital
punishment despite issuing judicial judgment in addition to its occupation of the top rank
of criminal penalties by the penal law enforceable in Palestine.
This study aims at identifying how far does the authority which is competent to implement

the capital punishment abides by the legal restrictions and controls granted by the
Palestinian criminal procedures law for this penalty during all the stages and procedures
of its execution. At the same time, it attempts to recognize the obstacles that may
prevent the legal execution of the capital punishment.
The research stood at the limits of comparative study between the Palestinian criminal
legislation represented by the Palestinian criminal procedures law No. (3) of the year
2001 and its integrating acts on the one hand, and its equivalents in both the Egyptian
and American laws on the other. This is carried out within a comparative legal
methodology by an analytical descriptive method. To achieve this purpose, the researcher
relied on legislative texts, judicial sentences, and jurisprudence interpretations.

The study concludes that the legal organization of executing the capital punishment as of
the moment it is issued according to a judicial sentence until the last procedure of its
execution, many texts were just ink on paper without being respected in several cases by
the authority which is authorized to execute the penal execution. In contrast, the
researcher provided several recommendations such as the necessity to pass a unified
Palestinian penalty code enforceable in West Bank and Gaza Strip. It is also necessary
to fill the legislative gaps in the present Palestinian acts and at the same time promote
the role of control on the party authorized to execute the death penalty.
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المقدمة:
يعد القانون الجوائي ب رونه قانوناً است نائياً كىون قوانىده تحىد مىن ميىدان الحريىة ال رديىة ،وألن قوانىده
تِّست نلى الرد والعقوبة مما جعل هىذا القىانون محاطىًا بمبىادص تحصىنه وتعطيىه الشىرنية فىي أخىذ حيىوه
ض ىىمن المن وم ىىة القانوني ىىة ،وم ىىن أه ىىم ه ىىذه المب ىىادص أو قوان ىىدها قان ىىدة "ال جريم ىىة وال نقوب ىىة إال ب ىىنى
قانوني" والتي تِّست لمبدأ الشرنية.
يعىد مبىدأ الشىرنية الىركن األساسىي الىذي يقىوم نليىىه القىانون الج اوئىي فىي الدولىة ،فى يتصىور إقتضىىاء
ال نلىىى فعىىل مجىىرم منصىىوى نليىىه بنصىىوى قانونيىىة واضىىحة وصىريحة تسىىبق
الدولىىة لحقهىىا فىىي العقىىاب إ َ
ارتكىىاب ال عىىل ومحىىدد لىىه العقوبىىة الم ئمىىة ،لىىذا جىىاء قىىانون العقوبىىات ليىىن م األفعىىال التىىي يعتبىىر ارتكابهىىا
جريمة ويقرر العقوبة المناسبة وخطورة ال عل المرتكب.
يشكل مبدأ شرنية الجرائم والعقوبىات أسىات ال لسى ة الجنائيىة الحدي ىة للسياسىة العقابيىة وبىذلك يخىالل
مىىا كىىان سىىائدًا فىىي التشىريعات القديمىىة ،حيى

ال تحديىىد للعقوبىىة المناسىىبة لل عىىل المجىىرم المرتكىىب بىىل كانىىت

سىىلطة مطلقىىة للحىىاكم فىىي إيقىىا الج ىواء الىىذي ي ىراه مناسىىباً ممىىا ينطىىوي نلىىى ذلىىك مىىن انت ىىاء التناسىىب بىىين
ال عل المجرم والعقوبة الم روضة نليه.
تعى َّىرل العقوبىىة لغىىة نلىىى أنهىىا مىىن العقىىاب والمعاقبىىة تعنىىي أن تجىىوي المىىرء بمىىا فعىىل ،وناقبىىه بذنبىىه
معاقب ىىة ونقابى ىًا أخ ىىذه ب ىىه1،أم ىىا اص ىىط حًا فق ىىد نرفه ىىا أح ىىد ال قه ىىاء المعاصى ىرين نل ىىى أنه ىىا "الجى ىواء المق ىىرر
لمصلحة الجمانة نلى نصيان أمر الشار أو هي جواء ينطوي نلى إي م مقصىود يقىرره القىانون ويوقعىه
2
ال يكىىون
القاضىي باسىم المجتمىىع نلىى َمىىن تَ بىت مسىىِّوليته نلىى الجريمىة ويتناسىىب معهىا ،فالعقىىاب يجىب أ َ
أك ر مما تستدنيه الضرورة وال أك ر مما تسمح به العدالة.

ال مختل ة للعقوبات انقسمت إلى نقوبات أصىلية وهىي اإلنىدام واألشىغال الشىاقة
وقد أقر القانون أشكا ً
المِّبىىدة واإلنتقىىال المِّبىىد واألشىىغال الشىىاقة المِّقتىىة واإلنتقىىال المِّقىىت والحىىبت والغ ارمىىة ،ونقوبىىات تكمليىىة
وهي التدابير اإلحت اروية والمصادرة العينية ،ولعل أشد العقوبات قسوة هي نقوبة اإلندام.
 .1ابن من ور ،لسان العرب ،ج ،2.ى.921.

 .2محمد قانصو ،تقرير بعنوان "نقوبة اإلندام...رِّية إس مية" ،تحميل نبر الموقع اإللكتروني http://www.dahsha.com\index.php
 ،تاريخ التحميل  ،1020\3\20السانة 22:19ى ،ى.2.

يمكن تعريل نقوبة اإلندام لغة حي

أن ل

اإلندام لغة هىو مىن العىدم والعىدم يعنىي فقىدان الشىيء

ويقال "ندمت ف ن" أي أفقده فقداناً أي اب ننك بموت أو ب قد ،والعدم يدل نلى ذهىاب الشىيء وأندمىه
اج أي أمات ىىه 3،أم ىىا اص ىىط حًا فه ىىي م ىىن األل ىىا المعاصى ىرة الت ىىي يقص ىىد به ىىا إوه ىىاق ال ىىروح وتعن ىىي س ىىلب
المحكوم نليه حقه في الحياة.

4

إن أي نقوبىىة جوائيىىة ال تحقىىق رضىىها المرج ىىو منهىىا فىىي الىىرد الخ ىىاى والىىرد العىىام وكىىذلك ف ىىي
صىون المجتمىىع مىن األفعىىال الجرمىة قانونىاً إالَ بتن يىىذها ،حيى

أن مجىىرد الىنى نليهىىا فىي قىىانون العقوبىىات

ال بتن يىذها واإلقتصىىاى مىىن الجىاني حسىىب مىىا
ال يشىكل حمايىىة للمجتمىع بىىل يجىىب ت عيلهىا وال يكىىون ذلىىك إ َ
ارتكبه من فعل مجرم.
بناءًا نلى ندم جواو اقتضاء الحق بالذات ،فقد وجد ما يسمى بالتن يىذ العقىابي الج اوئىي ،حيى

يمكىن

تعري ىىه نلىىى أنىىه إقتضىىاء حىىق الدولىىة فىىي العقىىاب نىىن طريىىق تحقيىىق الحكىىم الصىىادر باإلدانىىة فىىي مواجهىىة
ال يتصىىور أن ي ىىتم

المحكىىوم نليىىه ،لوان مىىن أهىىم سىىمات التن يىىذ العق ىىابي الج اوئىىي هىىو القىىوة الجبريىىة حي ى
التن يذ بإرادة المحكوم نليىه وسىنداً لىذلك فقىد أنىيط هىذا التن يىذ بسىلطة مختصىة تم لىل الدولىة أال وهىي النيابىة
العامة.

5

يترتىب نلىىى التن يىىذ العقىابي نشىىوء رابطىىة إجرائيىة مىىا بىىين الدولىة وبىىين المحكىىوم نليىه تىىِّدي بالضىىرورة
لنشىوء حقىوق لوالت اومىات لكىىل منهمىا ،وهىذا مىىا يسىتدني بالضىرورة لوجىود قىىانون كقىانون اإلجىراءات الجوائيىىة

وذلك لتطبيق نصوى قانون العقوبات لواخراجهىا مىن مجىرد نصىوى ن ريىة لتطبيىق نملىي ومىن هنىا تنشىأ

رابطىىة التكامىىل مىىا بىىين قىىانون العقوبىىات (كإطىىار ن ىىري) وقىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة (كإطىىار نملىىي) ،ف ى
يتصور وجود تكامل قانوني دون أحدهما.

وم ىىن هن ىىا ج ىىاء ال ىىدور اله ىىام لق ىىانون اإلج ىىراءات الجوائي ىىة ليوض ىىح كي ي ىىة تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام وذل ىىك
بنصىىوى قانونيىىة ص ىريحة وواضىىحة ال بىىد مىىن اإللت ىوام بهىىا مىىن قبىىل الجهىىة المخولىىة بالتن يىىذ ،وذلىىك حتىىى
تخىىرج تلىىك النصىىوى القانونيىىة الن ريىىة المن مىىة فىىي قىىانون العقوبىىات للواقىىع العملىىي وبىىذلك تحقىىق هىىدفها
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 .5تنى م 313/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002نلى "  -2تتولى النيابة العامة تن يذ األحكام الصادرة في

الدناوى الجوائية وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون ولها نند اللووم االستعانة بقوات الشرطة مباشرة."...

المرجىىو فىىي الىىرد  ،فتن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة هىىو مىىا يحقىىق الىىرد ويحمىىي المجتمىىع مىىن األفعىىال الخطي ىرة
المجرمة مقارنةً باإلطار الن ري للعقوبة مهما بلغت جسامتها.
َّ
تشكل نقوبة اإلندام أقسى العقوبات جسامة حيى
أال وهو حقه في الحياة ،حي

يقصىد بهىا سىلب المحكىوم نليىه أل لىى مىا يمتلكىه

يمتد أصىل هىذه العقوبىة إلىى األنمىاق البعيىدة فىي التىاريخ فلعلىه يمكىن القىول

بأنها من أقدم العقوبات التي لجأت لها الدول تحقيقًا للعدالة الجنائية.
تاريخياً ،نرفت نقوبة اإلندام نلى أنها أقدم العقوبات التىي نرفتهىا التشىريعات البشىرية ف ىي الغالىب
كانىىت تمىىارت مىىن قبىىل شىىخى المجنىىي نليىىه لل ى دفا نىىن ن سىىه أو مىىن قبىىل نائلتىىه لل ىىأر لىىه ،حي ى

كانىىت

الن رة السائدة تقوم نلى أسات التش ي واإلنتقىام سىواء ال ىردي أو الجمىاني منىه كمىا وقىد كانىت ال تتناسىب
واألفعى ىىال المرتكبى ىىة والتى ىىي ال يمكى ىىن وصى ىىل بعضى ىىها فى ىىي نص ى ىرنا الحى ىىالي إال بى ىىالجرائم البسى ىىيطة التى ىىي ال
تستوجب م ل هذه العقوبة الخطيرة.
لقىىد كىىان تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام قىىديمًا مصىىحوبًا بىىاإلي م والقسىىوة وذلىىك إمىىا بالتم يىىل بج ىىة المن َّىىذ بحقىىه
م ىىل هىىذه العقوبىىة أو بإلقىىاءه فىىي النىىار فقىىد كانىىت ال لسى ة السىىائدة هىىي العىىين بىىالعين والسىىن بالسىىن ،كمىىا أن
تن يذها لم يكن من مًا من قبل جهة معينة حي

كان رئيت العشيرة هو من يتىولى مهمىة أخىذ حىق المجنىي

نليىه وهىذا مىىا كىان يسىمى باإلنتقىىام ال ىردي يىىر المىن م حيى
ليمتد ألحد أفراد أسرته أو نشيرته.

كىىان يتجىاوو اإلنتقىام أحيانىاً شىخى الجىىاني

6

لق ىىد س ىىجلت أول حال ىىة إن ىىدام مو ق ىىة ف ىىي الق ىىرن الس ىىادت نش ىىر قب ىىل الم ىىي د وذل ىىك ف ىىي دول ىىة مص ىىر
ال رنونية ،حي اتَهم نضو من مجلىت النىب ء نىذاك بممارسىة السىحر وحكىم نليىه بىأن يقتىل ن سىه نقابىًا،
وهذا ال يعني أن هذه أول حالة إندام في التاريخ بل ن لذ الك ير من حاالت اإلندام قبىل ذلىك وكىان أ لبهىا
من الخصوم السياسيين حي

كان هدل العقوبة في ذلك الوقت يقتصر نلى قمع المعارضة السياسية.

7

يعتبر الصينيون أول َمن ن َّذ أحكام اإلندام القانونية وذلىك فىي القىرن ال ىامن نشىر قبىل المىي د حيى
كىىان قىىانون ملىىك بابىىل "حمىىورابي" العىىين بىىالعين والسىىن بالسىىن أول قىىانون طبىىق هىىذه العقوبىىة ،حي ى كانىىت
 .6تقرير بعنوان "نقوبة اإلندام" ،تحميل نبر الموقع اإللكتروني  ،http://en.wikipedia.org\wiki\capital-punishmentتاريخ
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طريقة تن يذ حكم اإلندام تجري بوضع المحكوم نليه بونىاء كالبرميىل لوا

قىه بشىكل محكىم ال ي هىر مىن

المحكىىوم نليىىه سىىوى أرسىىه ومىىن ىىم يقىىدم لىىه مىىا لىىذ وطىىاب مىىن األكىىل ويبقىىى نلىىى هىىذه الحالىىة حتىىى يت سىىخ
جسىىمه ويتلكىىل مىىن الع ونىىات ويمىىوت ،ومىىا ذلىىك إال تأكيىىدًا لغىىرض العقوبىىة أنىىذاك والىىذي يقىىوم نلىىى أسىىات
العبرة والتش ي.

8

تعىددت وتنونىت طىىرق تن يىذ أحكىام اإلنىىدام نبىر التىاريخ فقىىد اختىارت األن مىة كىىل منهىا الطىرق التىىي
تراها تتناسب وطبيعتها المجتمعية والسىيكولوجية ووضىعت لهىا طقوسىاً وأسىاليب متنونىة ،فقىديماً حيى

كىان

الغرض من اإلندام هو التش ي ،اإلهانة واإليى م فقىد كىان يتبىع مىن الوسىائل مىا يحقىق هىذه األهىدال ومىن
هذه الوسائل السلق حتىى المىوت ،سىلخ الجلىد ،التشىريح البطىيء ،نىو األحشىاء ،السىحق تحىت أقىدام ال يىل،
الحرق ،تقطيع األوصال والتع ن و يرها.

9

ومن طرق تن يذ اإلندام التي نرفتها البشرية قديماً اإلنىدام لىدى التاي نىديين ،فقىد كىان يشىارك جميىع
سىىكان البلىىدة فىىي إنىىدام المحكىىوم نليىىه حي ى

كىىان يىىِّتى بىىه إلىىى وسىىط البلىىدة وينىىادى نلىىى النىىات وننىىدما

يجتمعىىون يبىىدأ نىىدد مىىن الجنىىود بضىىرب المحكىىوم نليىىه بالسىىياط ومىىن ىىم يكمىىل الجمهىىور ضىىرب المحكىىوم
نليه باألحذية حتى يج ِهووا نليه وما ايتهم من اإلندام إال تحقيق أكبر قدر ممكىن مىن اإلهانىة لشىخى
المحكوم نليه.
وفي العهد الع ماني ،كان يستعمل الخاووق كوسيلة لتن يذ اإلنىدام بحىق المحكىوم نليىه ومىا الخىاووق
إال نبىىارة نىىن منصىىه خشىىبية يتوسىىطها نمىىود حىىاد فىىي األنلىىى يتسىىع حجمىىه إلىىى األس ى ل ،إذ يقىىوم أحىىد
الرجىال األشىداء بوضىىع الويىت لوادخىال الخىىاووق فىي دبىىر المحكىوم نليىه ويجلسىىه فوقىه ىم يتركىىه نلىى ذلىىك
وهو ي ِ
دخل الخىاووق إلىى أحشىائه حتىى يخىرج مىن أرسىه ،ومىا هىدفهم مىن اإلنىدام هنىا إالَ تحقيىق أكبىر قىدر
من األلم والتعذيب بشخى المحكوم نليه.
ومن طرق تن يذ اإلندام قديماً ،ما كان سائداً في العهد الناوي فقد كانوا يجمعىون المحكىوم نلىيهم باإلنىدام
نراة وفي أماكن مق لة ويقومون ب تح الغاو نليهم ليختنقوا ويموتوا وما ذلك إال تعذيبًا لهم قبل موتهم.
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ومع هور االتجاهات الحدي ة للسياسة الجنائية التي تعد نتيجة لتطور ال كر البشىري الم ارفىق لتطىور
تركيبىىة المجتمىىع ،ومىىا دنىىا لىىه ال كىىر الجنىىائي الحىىدي

مىىن ضىىرورة إقتصىىار العقوبىىة نلىىى شىىخى الج ىاني،

وأن ال تمتد لغيره من أفراد أسىرته أو نشىيرته (شخصىية العقوبىة) ،وضىرورة تناسىب العقوبىة وجسىامة ال عىل
المرتكب وحق الدولة وحدها في إقتضىاء حىق المجنىي نليىه مىن شىخى الجىاني ،وضىرورة تحقيىق الغىرض
من العقوبة بأسر وسيلة ممكنة وأقلها إي مًا ،مع ضرورة إقتصار الغىرض مىن العقوبىة نلىى تحقيىق الىرد
العام ،للحيلولة دون إرتكاب م ل هذه األفعال الخطيرة مستقب ً.
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نتيجة لمقتضيات السياسة الجنائية الحدي ة ،فقد هرت وسائل حدي ة ومتنونة لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام،
ف ىىي أ لىىب دول العىىالم وخاصىىة العىىالم العربىىي تسىىتخدم وسىىيلتي الشىىنق والرمىىي بالرصىىاى كىىأك ر الوسىىائل
لتن يذ نقوبة اإلندام ،في حين تعتبر الواليىات المتحىدة أك ىر الىدول إسىتخدامًا لوسىائل متنونىة لتن يىذ نقوبىة
اإلندام والتي تختلل من واليىة ألخىرى ،كمىا وتعتبىر أك ىر الىدول التىي سىعت إلكتشىال وسىائل أك ىر تطىو اًر
وأقل إي مًا  -حسب وجهة ن رها  ً-لتن يذ م ل هذه العقوبة كاستخدمها وسىائل الغىاو السىام واإلبىر السىامة
التي تحقن بالدم.
تنبىىع أهميىىة د ارسىىة تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام مىىن الناحيىىة الن ريىىة ،مىىن خى ل انتبىىار نقوبىىة اإلنىىدام ذات
تاريخ إلغاء مستمر ،ومن خى ل الجىدل الىدائم والىدائر بىين المعارضىين لعقوبىة اإلنىدام وبىين المِّيىدين لهىا،
ومىىن خ ى ل انتب ىىار نقوبىىة اإلن ىىدام نقوبىىة ال إنس ىىانية أو أنهىىا أك ىىر إنس ىىانية مىىن نقوب ىىة األشىىغال الش ىىاقة
والحبت المِّبد ،ومن خ ل انتبارها أم اًر إلهياً أو أنه من الشِّون الدنيوية.
كمىىا وتكمىىن أهميىىة الموضىىو نملي ىًا ،مىىن خ ى ل د ارسىىة النصىىوى القانونيىىة المن مىىة إلج ىراءات تن يىىذ
نقوب ىىة اإلن ىىدام س ىىنداً لق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني رق ىىم  3لس ىىنة  1002والقى ىوانين ال لس ىىطينية
المكملة له ،كون المشر ال لسطيني لم ين م هذه اإلجراءات في قانون واحد بل وونها مىا بىين نىدة قىوانين
سنتناولها بالدراسة.
كما تكمن فىي معرفىة مىدى إحتىرام الجهىة المنىوط بهىا تن يىذ نقوبىة اإلنىدام للنصىوى القانونيىة ومىدى
تطبيقه ىىا نن ىىد تن ي ىىذ ه ىىذه العقوب ىىة وم ىىدى إلتوامه ىىا بالض ىىمانات الممنوح ىىة لش ىىخى المحك ىىوم نلي ىىه باإلن ىىدام
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والمك ول ىىة بموجىىىب النصى ىىوى القانونيىىىة ننىىىد تن يىىىذ نقوب ىىة اإلنىىىدام بحقىىىه وكىىىذلك مىىىدى إلتوامهى ىىا بالغايى ىىة
المقصودة من تن يذ م ل هذه العقوبة.
يحتىىل موضىىو تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام أهميىىة كبىىرى تكمىىن فىىي كىىون تن يىىذه يشىىكل أسىىمى صىىور العدالىىة
وأفضل وسىيلة للىدفا اإلجتمىاني ،ووسىيلة لصىون الن ىام العىام ،وحمايىة مصىلحة الدولىة وأمىن أشخاصىها،
وكىذلك تحقيىق ىىرض العقوبىة بحىىد ذاتىه فىىي الىرد العىىام للحيلولىة دون إرتكىىاب م ىل هىىذه األفعىال المجرمىىة
التي تستوجب م ل هذه العقوبة ،ون اًر لتعدد القوانين النافىذة فىي األ ارضىي ال لسىطينية وتىداخل الك يىر منهىا
ومىىا نجىىم نىىن هىىذا التىىداخل الموضىىوني مىىن تىىداخل إج ارئىىي ننىىد تن يىىذ األحكىىام ومىىن ذلىىك إنطبىىاق األحكىىام
ال وري ىىة لع ىىام  ،2171ونم ىىل القض ىىاء العس ىىكري ،وال ىىذي أص ىىدر إل ىىى جان ىىب القض ىىاء الع ىىادي ن ىىدة أحك ىىام
تقض ىىي بإيق ىىا نقوبىىىة اإلن ىىدام ،ممىىىا ي ىىدنو للتسىىىاِّل إن ك ىىان مش ىىرننا ال لسى ىىطيني ق ىىد تمكى ىىن ف ىىي قى ىىانون
اإلجراءات الجوائية ال لسطيني وبقية النصىوى المن مىة لهىذه العقوبىة وتن يىذها مىن إحاطتهىا بن ىام تن يىذي
محك ىىم يك ىىرت بموجبه ىىا الض ىىمانات الممنوح ىىة لش ىىخى المحك ىىوم نلي ىىه دون الح ىىد م ىىن فانلي ىىة وج ىىود ه ىىذه
العقوبة وذلك مقارنةً مع ما نصت نليه التشريعات األخرى في ذات الموضو ؟.
لمعالجة الموضو نلى ضوء هىذه اإلشىكالية المطروحىة يمكىن القىول أن المشىر ال لسىطيني قىد أوجىد
ن اماً قانونياً لتن يذ نقوبة اإلندام وذلك بتحليل النصىوى القانونيىة لقىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني
والت ىىي تتن ىىاول م ارح ىىل لواجى ىراءات تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام ،وم ىىن خى ى ل اتب ىىا المنهج ىىين الوصى ى ي والتحليل ىىي

المقىىارن مىىع كىىل مىىن التش ىريع المصىىري والتشىريع األمريكىىي ،ومىىن خ ى ل تىىدقيق نصىىوى قىىانون اإلج ىراءات

الجوائية وبناء نلى الواقع ال لسىطيني أمكىن القىول بوجىود تن يىذ مىن م لعقوبىة اإلنىدام (ال صىل األول) ،كمىا
أنه تن يذ مقيد لعقوبة اإلندام (ال صل ال اني).

قائمة المحتويات:
الموضوع

الصفحة
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ب
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ج
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د
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و
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2

األول :أست تن يذ نقوبة اإلندام.

2

المبح

المطلب األول :صدور حكم قضائي باإلندام.

2

ال ر األول :حكم جوائي بعقوبة اإلندام.

1

ال ر ال اني :المحكمة المختصة بإصدار حكم اإلندام.

20

المطلب ال اني :إمكانية الطعن بحكم اإلندام.

10

ال ر األول :الطعن بحكم القانون.

23

ال ر ال اني :الطعن بطلب من صاحب المصلحة.

32

ال اني :إجراءات تن يذ نقوبة اإلندام.

40

المبح

المطلب األول :اإلجراءات األولية لتن يذ نقوبة اإلندام.

42

ال ر األول :اإلجراءات األولية المتعلقة بحكم اإلندام.

42

ال ر ال اني :اإلجراءات األولية المتعلقة بالمحكوم نليه.

49

المطلب ال اني :اإلجراءات النهائية لتن يذ نقوبة اإلندام.

52

ال ر األول :األشخاى الواجب حضورهم وقت تن يذ نقوبة اإلندام.

52

ال ر ال اني :كي ية تن يذ نقوبة اإلندام.

63

خ صة ال صل االول

70

ال صل ال اني :تن يذ مقيد لعقوبة اإلندام.

71

المبح

األول :تن يذ مقيد بالضوابط القانونية.

71

المطلب األول :الضوابط القانونية الموضونية لتن يذ نقوبة اإلندام.

72

ال ر األول :الضوابط القانونية المتعلقة بشخى المحكوم نليه.

72

ال ر ال اني :الضوابط المتعلقة بال رول الطارئة في الدولة.

79

المطلب ال اني :الضوابط القانونية اإلجرائية لتن يذ نقوبة اإلندام

84

ال ر األول :الضوابط القانونية الم روضة نلى اإلجراءات األولية.

84

ال ر ال اني :الضوابط القانونية الم روضة نلى اإلجراءات النهائية.

88

المبح
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الفصل األول :تنفيذ منظم لعقوبة اإلعدام
تكتس ىىب نقوب ىىة اإل ن ىىدام خصوصى ىىية كونه ىىا إح ىىدى العقوب ىىات الجوائيىىىة األص ىىلية ،وبانتباره ىىا أشى ىىد
العقوبىىات وأك رهىىا قسىىوة نلىىى اإلط ى ق كونهىىا ت قىىد اإلنسىىان أ مىىن قيمىىة يحىىاول جاهىىدا الح ىىا نليهىىا أال
وهي حقه في الحياة ،وألن أي خطأ فيها ال يحمد نقباه حي

ال إمكانية للرجو نن ارها متى ن ذت.

بد ارس ى ىىة نص ى ىىوى ق ى ىىانون اإلجى ى ىراءات الجوائي ى ىىة ال لس ى ىىطيني رق ى ىىم  3لس ى ىىنة ( 1002المطب ى ىىق نل ى ىىى
المىىدنيين) وقىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائي ىة ال ىىوري لسىىنة ( 2171المطبىىق نلىىى العسىىكريين) نجىىد أن
مش ىىرننا ال لس ىىطيني ق ىىد ارن ىىى م ىىل ه ىىذه الخصوص ىىية لعقوب ىىة اإلن ىىدام حيى ى

خص ىىها دون يره ىىا م ىىن

العقوبىىات الجوائيىىة بأسىىت لواج ىراءات تن يىىذ خاصىىة بهىىا ،إضىىافة للنصىىوى القانونيىىة العامىىة المطبقىىة نلىىى
جميىىع العقوبىىات وهىىذا مىىا سىىيتم الحىىدي
سيتم الحدي

ننىىه بالت صىىيل فىىي المبح ىىين القىىادمين مىىن ال صىىل األول ،حي ى

نن أست تن يىذ نقوبىة اإلنىدام (مبحى

أول) ونىن إجىراءات تن يىذ نقوبىة اإلنىدام (مبحى

اني).
المبحث األول :أسس تنفيذ عقوبة اإلعدام
تى ىىنى م 314/مىىىن قىىىانون اإلج ى ىراءات الجوائيىىىة ال لسى ىىطيني نلى ىىى "ال تن ىىىذ األحكىىىام الصى ىىادرة مى ىىن
ىاء نل ىىى م ىىا ورد ف ىىي ه ىىذا ال ىىنى ف ىىإن نقوب ىىة اإلن ىىدام
المح ىىاكم الجوائي ىىة إال إذا أص ىىبحت نهائي ىىة ،"...بن ى ً
كغيرهىا مىن العقوبىىات الجوائيىة ال يصىىار إلىى تن يىىذها َّإال بصىدور حكىىم باإلنىدام نىىن المحكمىة المختصىىة
(مطلب أول) م صيرورة حكم اإلندام نهائياً (مطلب اني).
المطلب األول :صدور حكم قضائي باإلعدام
تنى م 23 /من القانون األساسىي ال لسىطيني المعىدل لسىنة  1003نلىى "  ...ال توقىع نقوبىة َّإال
بحكم قضائي ،"...وسندا لهذا المبىدأ فقىد جىاءت التشىريعات ال لسىطينية تكىرت ذات المضىمون ،فقىد جىاء
فىىي نىىى م 313/مىىن البىىاب األول  /الكتىىاب ال اربىىع الخىىاى ب "التن يىىذ" وتحىىت ننىوان "األحكىىام الواجبىىة
التن يذ" من قانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني "ال يجىوو توقيىع العقوبىات المقىررة بالقىانون أليىة جريمىة

َّإال بمقتضىىى حكىىم ص ىىادر نىىن محكمىىة مختص ىىة" وقىىد أكىىدت نل ىىى ذات المضىىمون م 431/مىىن ق ىىانون
اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة .2130
ىداء صىىدور حكىم ج اوئىىي بعقوبىة اإلنىىدام
سىندا للنصىوى القانونيىىة ،يشىترط لتن يىىذ نقوبىة اإلنىىدام ابت ً

(فر أول) كما ويشترط صدوره نن المحكمة المختصة قانوناً بإصداره (فر اني).
الفرع األول :حكم جزائي بعقوبة اإلعدام

يحمىىل الحك ىىم لغ ىىة الك يىىر م ىىن المع ىىاني ل " َحك ى َىم" تعنىىي قض ىىى ويق ىىال ح ِك ى َىم لىىه ح ِك ى َىم نلي ىىه م َح َّك ىىم
كمًا أي صار حكيمًا" ،أح َك َم" يقال أحكىم فى ن نىن األمىر أي جعلىه َحكيمىًاَ " ،حا َك َمىه" إلىى
بينهماَ ،ح َك َم ح َ
اج تعالى لوالى الكتاب لوالى الحاكم أي خاصمه ودناه إلى حكمىه 12،أمىا اصىط حاً فىيمكن تعري ىه نلىى

أنه" قرار تصدره المحكمة المختصة في خصومة مطروحىة نليهىا طبقىًا للقىانون فصى ً نىن موضىونه أو
في مسألة يتعين حسمها قبل ال صل في الموضو .
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يمكىن تعريىىل الحكىم الج اوئىىي نلىى أنىىه " الحكىم ال اصىىل فىي الىىدنوى العموميىة التىىي حركتهىا النيابىىة
العامة والتي بموجبها توقع الجهات القضائية العقوبات المقىررة قانونىاً للجىرائم المرتكبىة إذ ال نقوبىة بىدون
حكم باإلدانة وبذلك تِّصل إلوامية القاندة القانونية ".
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أمىىا حكىىم اإلنىىدام كأح ىىد األحكىىام الجوائيىىة ف ىىيمكن تعري ىىه نلىىى أنىىه "القى ىرار الصىىادر نىىن المح ىىاكم
الجوائية المختصة وذلك في نهاية المداوالت نند ن رها في المناونىات المطروحىة نليهىا ،ومىا الحكىم َّإال
طريىق طبيعىىي النتهىىاء الخصىومة بعىىد االنتهىىاء مىن إجىراءات التحقيىىق النهىائي وسىىما الشىىهود ومرافعىىات

 .12المعجم الوسيط.

 .13ممىىدوح خليىىل البحىىر  ،مبىىادص قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة األردنىىي  ،مكتبىىة دار ال قافىىة للنشىىر والتوويىىع  ،نمىىان/األردن  ،ط،2.
 ،2111ى. 302.

 .14لحلوحي لويوة  ،رسالة دكتوراة بعنوان " اجراءات تن يذ األحكام الجوائية ونوائقه "  ،المعهد الوطني للقضاء  ،الجوائر  ،تحميل نبر الموقع
االلكتروني  ،www.4shared.comبتاريخ  1001/3/11السانة  ، 2:43ى. 7.

لعله يمكن تعريل الدنوى العمومية نلى أنها  :هي الطلب الموجه من الدولة بواسطة جهاوها المخىتى باالتهىام (النيابىة العامىة) إلىى القاضىي

تجاه المتهم بارتكاب الجريمة إلقرار مدى ما للدولة من سلطة في معاقبته .

الخصوم وتقديمهم لىدفانهم"،

15

حيى

يكىون موضىو الحكىم الج اوئىي نقوبىة اإلنىدام والتىي يمكىن تعري هىا

نلى أنها أحد العقوبات األصلية وهىي قتىل نمىد يسىتند لقىانون وفعىل صىادر نىن محكمىة مختصىة مىن م
وفق إجراءات قانونية خاصة.
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تكمن أهمية الحكم في جميع الدناوى الجوائية فىي كونىه ايىة الىدنوى بكافىة إجراءاتهىا ،فهىدل أي
دن ىىوى جوائي ىىة ترف ىىع أم ىىام المحكم ىىة المختص ىىة ه ىىو الوص ىىول للحك ىىم الحاس ىىم الح ىىائو نل ىىى ق ىىوة الش ىىيء
المقضي بىه لحسىم النى او  ،كمىا أنىه وبىالحكم تنتهىي الىدنوى وتصىبح قابلىة للتن يىذ ،وباختصىار فىإن الحكىم
هو األسات القانوني لوحدة الدنوى كما أنىه شىرط أساسىي لتن يىذ جميىع العقوبىات ومىا نقوبىة اإلنىدام إال
أحدها.
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إن الحك ىىم باإلن ىىدام م ىىا ه ىىو َّإال حكمى ىًا جوائيى ىًا فاصى ى ً ف ىىي النى ى او موض ىىو ال ىىدنوى المن ىىورة أم ىىام
المحكمىىة المختصىىة ،حي ى

يقضىىي حكىىم اإل نىىدام بإدانىىة المىىتهم فىىي الىىدنوى الجوائيىىة بالتهمىىة المسىىندة لىىه

بموجبه ىىا (فع ىىل جرم ىىي يس ىىتوجب نقوب ىىة اإلن ىىدام) ،فبصىىىدور حك ىىم اإلن ىىدام تخ ىىرج ال ىىدنوى م ىىن حى ىىووة
المحكمة التي أصدرته حي

لم يبق أمامها ما تن ر فيه.

يش ىىترط لص ىىحة ص ىىدور حك ىىم اإلن ىىدام باإلض ىىافة إلجى ىراءات محاكم ىىة قانوني ىىة ص ىىحيحة م ىىن حيى ى
(التحقيىىق االبتىىدائي ،تقىىديم البينىىات ،سىىما الشىىهود ،تق ىىديم الىىدفا ومىىن ىىم سىىما مرافعىىات الخص ىىوم)،
ص ىىدوره وف ىىق إجى ىراءات قانوني ىىة معين ىىة م ىىن حيى ى

ص ىىدوره ف ىىي جلس ىىة المحاكم ىىة النهائي ىىة بع ىىد ق ىىل ب ىىاب

المرافعة وبعد مذاكرة (مداولة) قانونية ينطىق بىه فىي جلسىة نلنيىة ومىن ىم تحريىره والتوقيىع نليىه مىن قبىل
هيئة المحكمة التي أصدرته وسيتم توضيح كل منها نلى حدة.

18

 .15محمىىد الحلبىىي  ،سىىليم الوننىىون ،شىىرح قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني  ،مكتبىىة دار ال كىىر للنشىىر  ،القىىدت  /أبىىو ديىىت ، 1001 ،

ى.341.

لعله يمكن تعريل الخصومة القضائية نلى أنها  :مجمونة من اإلجراءات التي تحكم سىير الىدنوى ابتىداء مىن مرحلىة التحقيىق االبتىدائي مىرو ًار
بسما الشهود ومن م مرافعات الخصوم وتقديم دفاناتهم لحين إق ال باب المرافعة ،فبصدور الحكم في الدنوى تنتهي الخصومة القضائية.

 .16ائر وهير خليل  ،بح

بعنوان "إجراءات تن يذ األحكام الجوائية " ،تحميل نبر الموقع االلكتروني  ،www.gogel.psى.29.

 .17ممدوح خليل البحر  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 302.
 .18نمر السعيد رمضان  ،أصول المحاكمات الجوائية  ،الدار المصرية للطبانة والنشر  ،القاهرة  /مصر  ،ط ، 2172 ، 2.ى. 310.

أوال :المداولة:
تى ىىنى م 171/مى ىىن قى ىىانون اإلج ى ىراءات الجنائيى ىىة ال لسى ىىطيني نلى ىىى "بعى ىىد اختتى ىىام المحاكمى ىىة تختلى ىىي
المحكمة في رفة المداولىة وتىدقق فيمىا طىرح أمامهىا مىن بينىات وادنىاءات ،وتضىع حكمهىا باإلجمىا أو
باأل لبي ىىة فيم ىىا ن ىىدا نقوب ىىة اإلن ىىدام فتك ىىون بإجم ىىا ا راء" ،وب ىىذات المض ىىمون ج ىىاء ق ىىانون اإلجى ىراءات
الجنائيىىة المصىىري فىىي المىىادة  310المعدلىىة فىىي القىىانون رقىىم  207لسىىنة  2191فىىي حىىين اكت ىىى قىىانون
أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري لسىىنة  2171المطبىىق نلىىى العسىىكريين بأ لبيىىة راء أنضىىاء الهيئىىة
إلصداره.
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سندا للنصوى القانونية فإنه ال يتصور وجود مداولة َّإال فىي حىال كىون المحكمىة تتشىكل مىن هيئىة
مكونة من نىدة قضىاة ،فى يمكىن المداولىة لمحكمىة مكونىة مىن قاضىي من ىرد 20،ويمكىن تعريىل المداولىة
نلىىى أنهىىا "تبىىادل ا راء (األفكىىار) أو المشىىاورة بىىين قضىىاة المحكمىىة التىىي تن ىىر الىىدنوى وذلىىك بعىىد ق ىىل
بىاب المرافعىىة حيى

يتنىىاولون مناقشىة وقىىائع الىىدنوى و روفهىىا وم بسىىاتها مىن حيى

ال بىىوت والن ىىي وقىىوة

األدل ىىة ومطابقته ىىا بإف ىىادات الش ىىهود والمعلوم ىىات المح و ىىة ف ىىي اض ىىبارة ال ىىدنوى ،وب ىىذلك يعتب ىىر ص ىىدور
الحكم بعد إق ال باب المرافعة والمداولة بين القضاة من القواند األساسية المتعلقة بالن ام العام".

21

ينبغي قانوناً أن تكون المداولة س اًر ما بين قضاة المحكمة التي ن رت الىدنوى وذلىك إمىا فىي رفىة
خاص ىىة باجتمان ىىاتهم تس ىىمى رف ىىة الم ىىذاكرة أو ف ىىي ذات قان ىىة الجلس ىىة لك ىىن بص ىىوت م ىىنخ ض حت ىىى ال
يت سنى ألحد سمانهم ،فالغرض من هذه السرية التامة تمكين كل قاض من إبىداء أريىه بصىراحة دون أي
خىول مىىن توجيىىه اللىىوم لىىه نلىىى مىىا أبىىداه ،كمىىا وأن فىىي وقىىول الجمهىىور نلىىى اخىىت ل القضىىاة إضىىعال
لهيبة القضاء.

22

أم ىىا بخص ىىوى حك ىىم اإلن ىىدام فق ىىد اش ىىترط ال ىىنى الق ىىانوني الم ىىذكور أنى ى ه نن ىىد المداولى ىة ص ىىدوره
بإجم ىىا هيئ ىىة المحكم ىىة الت ىىي تن ىىر ال ىىدنوى ون ىىدم االكت ىىاء بى ىرأي األ لبي ىىة ،وه ىىذا يقتض ىىي توقي ىىع كاف ىىة
 .19م 111/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171حي جاء في مضمونها " بعد أن يعلن رئيت المحكمة ختام المحاكمة
تختلي المحكمة  ....وتضع حكمها بإجما ا راء أو بأ لبيتها " ولم يرد نى خاى في القانون المذكور حول اجما راء أنضاء هيئة
المحكمة الصد ار حكم االندام بل انتبر حكم االندام كغيره من األحكام الجوائية يك ي لصدوره رأي األ لبية فقط .

 .20ممدوح خليل البحر  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 304.

 .21محمد الحلبي  ،سليم الوننون  ،مرجع سبق ذكره ،ى. 311.
 .22نمر رمضان  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 312.

أنضىىاء هيئىىة المحكمىىة نلىىى حكىىم اإلنىىدام كشىىرط خصوصىىي إلصىىداره ،فىىي حىىين اكت ىىى قىىانون أصىىول
المحاكمات الجوائية ال وري بخصوى العسكريين برأي األ لبية لصدور حكم اإلندام.
وقد أكدت محكمىة الىنقض المصىرية نلىى الشىرط المىذكور فىي قرارهىا رقىم  193لسىنة  2191نلىى
اشتراط إجمىا

راء الهيئىة إلصىدار حكىم اإلنىدام ،حيى

الجنايات أن تصدر حكمًا باإلندام َّإال بإجمىا

جىاء فىي مضىمون القىرار "...وال يجىوو لمحكمىة

راء أنضىائها والشىار إذا اسىتوجب انعقىاد اإلجمىا ننىد

إصدار الحكم باإلنىدام إنمىا دل نلىى اتجىاه مىراده إلىى أن يكىون اإلجمىا معاصى اًر لصىدور الحكىم ولىيت
تاليىًا لىىه ألن ذلىىك هىىو مىىا يحقىىق بىىه حكمىىة تشىريعه ،ومىىن ىىم فىىإن الىىنى نلىىى إجمىىا ا راء...شىىرط الوم
لصحة صدور الحكىم بتلىك العقوبىة23،"...ويىرى الباحى

فىي اشىتراط إجمىا القضىاء ننىد إصىدارهم لحكىم

اإلندام ما هو إال ضمانة لشخى المحكوم نليه بم ل هذه العقوبة ويت ق والعدالة الجنائية.
ثانياً :النطق بالحكم
تنى م 177/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني نلى "...ويتلىى نلنىًا بحضىور وكيىل النيابىة
والمتهم ،"...ويقابله بذات المضمون المىادة  303مىن قىانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىرية وكىذلك المىادة
 / 130ه مىىن قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري ،حيى

يمكىىن تعريىىل النطىىق بىىالحكم نلىىى أنىىه

ت وة ش هية للحكم في الجلسة ويكون ذلك بت وة منطوقه ،وال يعتبر الحكىم صىاد ًار َّإال مىن لح ىة النطىق
به أما قبل ذلك ف يكون سوى مشرو حكم أو مجرد رأي يمكن للمحكمة العدول ننه متى شاءت.

24

يعد النطىق بىالحكم خىروج للىدنوى مىن حىووة المحكمىة ،لىذا يجىب قانونىاً النطىق بىه فىي جلسىة نلنيىة
حتىى لىىو ن ىرت الىىدنوى بجلسىىة سىرية ،وت هىىر حكمىة المشىىر فىىي اشىتراط العلنيىىة للنطىق بىىالحكم لتىىدنيم
قىىة النىىات والمجتمىىع بأس ىره بالقضىىاء واالطمئنىىان إلىىى احت ارمىىه النصىىوى القانونيىىة المطبقىىة فىىي إصىىداره
ألحكامه ،فمن دواني العلنية جواو نشر الحكم الصادر بجميع طرق اإلن ن المقىررة قانونىًا دون إلحىاق
أي ضرر بالمحكوم نليه.
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 .23موسونة النقض الجنائي  ،الطعن رقم  193لسنة  ، 2191تحت موضو بعنوان " الحكم "  ،موضو فرني " إصدار الحكم" .
 .24نمر رمضان  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 311.

 .25محمد الحلبي  ،سليم الوننون  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 390.

وقىىد جىىاءت محكمىىة الىىنقض المص ىرية لتِّكىىد نلىىى نلنيىىة النطىىق بىىالحكم حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون

قرارها بالطعن رقم  133لسنة ..." 2179وكان كل ما أوجبه قانون اإلجىراءات الجنائيىة فىي هىذا الصىدد
هىىو مىىا نصىىت نليىىه المىىادة  303مىىن هىىذا القىىانون مىىن أنىىه يصىىدر الحكىىم فىىي جلسىىة نلنيىىة ولىىو كانىىت
الدنوى ن رت في جلسة سرية."...
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ثالثا :تحرير الحكم وتوقيعه
تىنى م 2/ 111 /مىىن قىىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىىطيني نلىىى "يسىىجل الحكىم بعىىد صىىدوره فىىي
سىىىجل األحكى ىىام الخاصى ىىة بالمحكمىىىة ،"...وبى ىىذات المضى ىىمون جىىىاءت كى ىىل مى ىىن المىىىادة  321مى ىىن قى ىىانون
اإلج ىراءات الجنائيىىة المصىىري المعدلىىة بالقىىانون رقىىم  207لسىىنة  2191والمىىادة  133مىىن قىىانون أصىىول
المحاكمات الجوائية ال وري لسنة .2171

27

يمكن ت سير مصطلح "تحرير الحكم" نلىى أنىه تسىجيل للحكىم بعىد صىدوره حيى

يىتم كتابتىه وح ىه

مع أوراق الدنوى التي صدر بها ،وقد أكدت محكمىة الىنقض المصىرية نلىى وجىوب تحريىر الحكىم وذلىك
ف ىىي مض ىىمون الطع ىىن المق ىىدم له ىىا وال ىىذي يحم ىىل ال ىىرقم  297لس ىىنة  2139حيى ى
م 321/من قانون اإلجراءات الجنائية أوجبت تحرير الحكم ."...

ج ىىاء في ىىه "...إن ن ىىى

28

أمىىا بخصىىوى توقيىىع الحكىىم فهىىو إج ىراء مت ىرابط مىىع تحري ىره ،وقىىد ألومىىت التش ىريعات الجوائيىىة مىىن
خى ى ل القى ىوانين الى ى

الس ىىابق ذكره ىىا القض ىىاة ال ىىذين أص ىىدروا الحك ىىم بوج ىىوب توقيع ىىه (إمض ىىاءه) ،كم ىىا

واشترط توقيع كاتب المحكمة نليه أيضىاً حيى

يكمىن الغىرض مىن التوقيىع فىي إ بىات أن الحكىم الموجىود

فىىي مل ىىل ال ىىدنوى هىىو ذات ىىه ال ىىذي أص ىىدرته المحكمىىة الت ىىي ن ىىرت فيه ىىا 29،وقىىد أك ىىدت محكم ىىة ال ىىنقض
 .26موسونة النقض الجنائي  ،الطعن رقم  133لسنة  ، 2179تحت موضو بعنوان " الحكم "  ،موضو فرني بعنوان " النطق بالحكم ".كما

وتنى م 303/من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2190نلى " يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدنوى ن رت
في جلسة سرية ويجب إ باته في محضر الجلسة ويوقع نليه رئيت المحكمة والكاتب."...

 .27تنى م 321 /من قانون اإلجراءات الجنائية المصري المعدل رقم  207لسنة  2191نلى "يحرر الحكم بأسبابه كىام ً خى ل مانيىة أيىام
من تاريخ صدوره بقدر اإلمكان  ، "...كما وتنى م 133/من قىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري العسىكري لسىنة  2171نلىى " تسىجل

خ صة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاى باألحكام ."...

 .28موسونة النقض الجنائي  ،الطعن رقم  297لسنة  ، 2139تحت موضو بعنوان "الحكم" ،موضو فرني بعنوان " التوقيع نلى الحكم".
 .29تنى م 177/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002نلى " يوقع القضاة الحكم ." ...

كما وتنى م 133/من ذات القانون " يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة  ...ويوقع نليه مع هيئة المحكمة ".

المص ىرية نلىىى ذلىىك فىىي قرارهىىا بىىالطعن المرفىىو أمامهىىا والىىذي يحمىىل الىىرقم  1221لسىىنة  2193حي ى
جاء فيه "َّ ...إال أن توقيعه نلى ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه."...
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ىاء نلىىى مىىا تىىم ذك ىره سىىابقًا ،وحتىىى نكىىون أمىىام حكىىم ج اوئىىي باإلنىىدام ف ى بىىد مىىن اجتمىىا هيئىىة
بنى ً

المحكمىىة التىىي تن ىىر الىىدنوى فىىي رفىىة المداولىىة وتشىىاورها س ى اًر حىىول كىىل مىىا جىىاء فىىي مرحلىىة المحاكمىىة
والخروج بإجما حول إدانة المتهم والحكم نليىه باإلنىدام وذلىك فىي حىال كىان المحكىوم نليىه مىدنيًا ،أمىا
فىىي حىىال كىىان نسىىكرياً فيك ىىي رأي األ لبيىىة لصىىدوره ،ومىىن ىىم يتىىولى رئىىيت الهيئىىة ت ى وة منطىىوق حكىىم
اإلنىىدام نلن ىًا ومىىن ىىم تحري ىره مىىن قبىىل كاتىىب المحكمىىة وتوقيىىع كافىىة قضىىاة المحكمىىة الىىذين ن ىىروا فىىي
الدنوى.

لك ىىن يبق ىىى التس ىىاِّل الت ىىالي مطروحى ىًا والمتم ىىل ف ىىي "م ىىاذا يش ىىمل حك ىىم اإلن ىىدام ال ىىذي تص ىىدره هيئ ىىة
المحكمة التي كانت قد ن رت في الدنوى"؟
لقىد جىىاءت م 179/مىىن قىىانون اإلجىراءات الجوائيىىة ال لسىطيني لتجيىىب نلىىى هىىذا التسىىاِّل ،فقىىد جىىاء
فىىي مضىىمون المىىادة المىىذكورة "يشىىمل الحكىىم نلىىى ملخىىى الوقىىائع ال ىواردة فىىي ق ىرار االتهىىام والمحاكمىىة
ونلىىى ملخ ىىى طلب ىىات النياب ىىة العام ىىة والم ىىدني بىىالحق الم ىىدني ودف ىىا الم ىىتهم ونل ىىى األس ىىباب الموجب ىىة
للب ىراءة أو اإلدانىىة ونلىىى المىىادة القانونيىىة المنطبقىىة نلىىى ال عىىل فىىي حالىىة اإلدانىىة ونلىىى تحديىىده العقوبىىة"،
ال بمىا يتضىمنه الحكىم مقارنىة بالقىانون المصىري الىذي اقتصىر
نلمًا بأن القانون ال لسطيني جاء أك ر شمو ً
نلى األسباب التي بني نليها الحكم وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و روفها باإلضىافة للسىند القىانوني
للحكم.
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كما ويِّكد مضمون م  / 130هى من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171نلى ضرورة توقيع قضاة المحكمة التي أصدرت

حكم االندام  -كأحد األحكام الجوائية  -نلى الحكم .

ويقابىل ذلىىك فىىي قىانون اإلجىراءات الجنائيىىة المصىري نىىى م 321/والمعدلىىة بالقىانون رقىىم  207لسىىنة  2191حيى

يجوو تأخير توقيع الحكم ." ...

جىىاء فىىي مضىىمونها "  ..وال

 .30موسونة النقض الجنائي ،الطعن رقم  1221لسنة  ،2193تحت موضو بعنوان "الحكم" ،موضو فرني بعنوان " توقيع الحكم"..

 .31تىنى م 130/مىىن قىىانون أصىىول المحاكمىىات ال ىىوري لسىىنة  2171نلىىى " أ .يشىىتمل القىرار نلىىى ملخىىى الوقىىائع الىواردة فىىي قىرار االتهىىام
والمحاكمىة ونلىىى ملخىىى مطالىىب المىىدني الشخصىىي والمىىدني العىىام ودفىا المىىتهم ونلىىى األدلىىة واألسىىباب الموجبىىة للتجىريم أو ندمىىه وأسىىباب

التشديد أو التخ يل .ب .أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل نلى المادة القانونية التي ينطبق نليها ال عل في حالة التجىريم ونلىى تحديىد العقوبىة

وااللت اومىات المدنيىىة " .أمىىا فىي التشىريع المصىىري فقىىد جىاء فىىي مضىىمون نىى م 320/مىىن قىىانون االجىراءات الجنائيىة المصىىري رقىىم  230لسىىنة

" 2130يجب أن يشتمل الحكم نلى األسباب التي بني نليها وكل حكم باالدانة يجب أن يشتمل نلى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وال رول
التي وقعت فيها  ،وأن يشير إلى نى القانون الذي يحكم بموجبه".

سىىندًا للىىنى القىىانوني المىىذكور أن ى ه فإنىىه يجىىب أن يتضىىمن حكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن المحكمىىة
المختصة – كأي حكم جوائي – ديباجة الحكم ومقدمتىه ىم التعىري لاسىباب التىي اسىتندت لهىا المحكمىة
في حكمها باإلندام ىم منطىوق الحكىم – المتضىمن اإلدانىة بال عىل المجىرم المسىتوجب لعقوبىة اإلنىدام –
وسيتم تناول م هوم كل منها نلى حدة .
أو ًال :مقدمة الحكم وديباجته
تتشىىكل مقدمىىة الحكىىم وديباجتىىه مىىن مجمون ىة مىىن البيانىىات المتعلقىىة بالمحكمىىة التىىي أصىىدرت حكىىم
اإلنىىدام وتعريىىل بىىذات الحكىىم وبيىىان لعناص ىره ،تاريخىىه ،أسىىماء الخصىىوم (أط ىرال الىىدنوى) ،مض ىىمون
الدنوى التي صدر فيها حكم اإلندام ،وكذلك التهمة المسىندة للمحكىوم نليىه والتىي تىم إدانتىه بهىا ،المىادة
القانونية التي ينطبق نليهىا ال عىل الىذي أديىن بىه المحكىوم نليىه ،وتىاريخ صىدور الحكىم 32،ويىرى الباحى
ف ىىي ذكره ىىا جميعى ىاً يتناس ىىب ومب ىىدأ نلني ىىة النط ىىق ب ىىالحكم وبالت ىىالي يس ىىتطيع الق ىىارص للحك ىىم الص ىىادر فه ىىم
حي يات الىدنوى التىي صىدر بهىا دون الحاجىة للرجىو لملىل الىدنوى وبالتىالي معرفىة ال عىل المجىرم الىذي
قام به الجاني حتى استحق العقوبة الصادرة بحقه حتى لو كانت الدنوى قد ن رت بصورة سرية.
وق ىىد ج ىىاء ف ىىي مض ىىمون قى ىرار محكم ىىة ال ىىنقض المصى ىرية ف ىىي الطع ىىن رق ىىم  111لس ىىنة " 2133إن
القىىانون أوجىىب فىىي كىىل حكىىم باإلدانىىة أن يشىىتمل نلىىى بيىىان الواقعىىة المسىىتوجبة للعقوبىىة وال ىىرول التىىي
وقعت فيها ،لم يرسىم شىك ً خاصىة أو طريقىة معينىة تصىوه فيىه المحكمىة هىذا البيىان ،فمتىى كىان مجمىو
مىا أورده الحكىم كافيىاً فىي ت هىم الواقعىة بأركانهىا و روفهىا حسىبما استخلصىتها المحكمىة ،كىان ذلىك محققىاً
لحكم القانون ".
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ثانياً :أسباب الحكم
جوئىىي _ نلىىى جميىىع األدلىىة
يقصىىد بأسىىباب الحكىىم وجىىوب أن يشىىتمل حكىىم اإلنىىدام _ كىىأي حكىىم ا
واألسىانيد والحجى القانونيىىة التىىي اسىىتندت إليهىىا المحكمىىة فىىي إصىىدارها لم ىىل هىىذا الحكىىم ،ويشىىكل تسىىبيب
 .32محمد الحلبي  ،سليم الوننون ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 399-393

 .33موسونة النقض الجنائي ،الطعن رقم  111لسنة  ،2133تحت موضو بعنوان " الحكم " ،موضو فرني بعنوان " بيانات الحكم".

الحكىم أحىىد أبىرو القيىىود التىىي فرضىها القىىانون وجوبىًا نلىى القضىىاة حيى

يتم ىىل الهىىدل األساسىي منىىه فىىي

حم ىىل القاض ىىي نل ىىى ت ىىوخي الح ىىذر ود ارس ىىة موض ىىو ال ىىدنوى الت ىىي ين ىىر به ىىا د ارس ىىة وافي ىىة ال س ىىطحية
وبالتالي إصدار حكم يتناسب وصحيح القانون.
ويىىرى الباح ى
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فىىي وجىىوب تسىىبيب الحكىىم تحقيق ىاً للعدالىىة الجنائيىىة ،كىىون القضىىاء الج اوئىىي يقىىوم نلىىى

أسات قنانة القاضي باألدلة المقدمة له في إصداره ألحكامه وبذلك يشترط تسىبيبه للحكىم الصىادر حتىى
يتس ىىنى معرف ىىة م ىىدى قنان ىىة القاض ىىي ف ىىي إص ىىداره للحك ىىم ،كم ىىا أن ف ىىي التس ىىبيب تس ىىهي ً نل ىىى محكم ىىة
االستئنال ومن م النقض في د ارسىتها لمىدى صىحة وندالىة الحكىم الصىادر ننىد الطعىن بىالحكم الج اوئىي
الصادر.
لقد جاء قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقىم  2739لسىنة  2170وفىي ال قىرة الرابعىة منىه
مِّكىىداً نلىىى مىىا سىىبق ذك ىره ،حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون الق ىرار"...فىىإذا خ ى الحكىىم مىىن الىىدليل الغنىىي الىىذي

يستقيم به قضاِّه ،فإنه يتعين بما يوجبه نقضه".

35

ثالثاً :منطوق الحكم
يمكىىن تعري ىىه نلىىى أنىىه الجىىوء األخيىىر مىىن الحكىىم حي ى

يشىىتمل نلىىى مىىا قضىىت بىىه المحكمىىة فىىي

الىىدنوى المعروضىىة نليهىىا وه ىو مىىا يحىىدد حقىىوق الخصىىوم ،كمىىا أنىىه الجىىوء الىىذي يحىىوو نلىىى قىىوة الشىىيء
المقضي به فبمنطوق الحكم تتعين المراكو القانونية ألطرال الدنوى وبه يقبل الطعن قانونًا.

36

كما أن منطوق الحكم هو الجوء الذي يتضمن قى ارره ال اصىل فىي موضىو الىدنوى (حكىم اإلنىدام )
فهىىو الخ صىىة المنطقيىىة ألسىىباب الحكىىم والنتيجىىة الضىىرورية للحج ى الواقعيىىة والقانونيىىة التىىي تتضىىمنها
األسىىباب ،وقىىد وص ى ته محكمىىة الىىنقض المص ىرية فىىي قرارهىىا الصىىادر بىىالطعن رقىىم  2203لسىىنة 2174

 .34حسن بشيت خوين  ،ضمانات المتهم في الدنوى الجوائية (خ ل مرحلة المحاكمة) ،دار ال قافة للنشر والتوويع ،نمان  /األردن ،ج، 1.

ط ، 2111 ، 2.ى.270+ 297 .

 .35موسونة النقض الجنائي ،الطعن رقم  2739لسنة  ،2170تحت موضو بعنوان " الحكم " ،موضو فرني بعنوان " تسبيب األحكام".
 .36نمر رمضان ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 344.

حي

جاء في مضمونه "...المنطوق هو في واقىع الحىال الغايىة مىن الحكىم والنتيجىة التىي تسىتخلى منىه

وبدونه ال تقوم للحكم قائمة ".

37

ترجع أهمية منطوق الحكم في دوره األساسي في حسىم النى او حيى

يىِّدي الو ي ىة التىي خصصىها

القىىانون للحك ىىم ،فك ىىل حك ىىم يخل ىىو م ىىن المنط ىىوق يعىىد حكمى ىاً منع ىىدماً ،كم ىىا أن منط ىىوق الحك ىىم ه ىىو الج ىىوء
الواجب النطق به نلنًا وفي جلسة نلنية حتى لىو ن ىرت الىدنوى سى ًار و إال فيعتبىر الحكىم بىاط ً 38،وقىد
أكدت محكمة النقض المصرية نلى ذلك فىي الطعىن رقىم  1497لسىنة  2133حيى
"األصل في األحكام أال ترد الحجية إال نلى منطوقها."...

جىاء فىي مضىمونه
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وأخي ى ًار ،حتىىى نكىىون أمىىام حكىىم إنىىدام ابتىىدائي أولىىي _ المرحلىىة األولىىى ألي حكىىم ج اوئىىي _ يجىىب
صىىدور حك ىىم اإلنىىدام بكا ف ىىة نناص ىره الت ىىي سىىبق ذكره ىىا مىىن حيى ى

مقدمتىىه وديباجت ىىه وتسىىبيبه التس ىىبيب

الكىىافي وذك ىىر منطوق ىىه بش ىىكل واضىىح وصى ىريح م ىىع ض ىىرورة صىىدوره ن ىىن المحكم ىىة المختص ىىة بإص ىىداره،
ولتكىون ال كىرة أك ىر وضىوحًا ال بىد مىن اإلجابىة نلىى التسىاِّل التىالي "مىن هىي المحكمىة المختصىة قانونىًا
بإصدار حكم اإلندام"؟.
الفرع الثاني :المحكمة المختصة بإصدار حكم اإلعدام
يقىىوم التن ىىيم القضىىائي الج اوئىىي فىىي فلسىىطين نلىىى أسىىات الت رقىىة بىىين الجنايىىات مىىن جهىىة والجىىنح
ىاء نلىى
والمخال ات من جهة أخرى نلماً بأن التقاضي فىي فلسىطين بشىكل نىام يقىوم نلىى درجتىين ،وبن ً
ذلك فقد تم تقسيم المحاكم الن امية ال لسطينية وسنداً للمادة السابعة من قانون تشىكيل المحىاكم الن اميىة

ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة  1002حيى

جىىاء فىىي مضىىمونها "تتكىىون المحىىاكم الن اميىىة نلىىى النحىىو ا تىىي:

-2مح ىىاكم الص ىىلح -1مح ىىاكم البداي ىىة -3مح ىىاكم االس ىىتئنال -4المحكم ىىة العلي ىىا" 40،ف ىىي ح ىىين تقس ىىم
المح ىىاكم العس ىىكرية (ال وري ىىة) وس ىىندًا للم ىىادة  221م ىىن ق ىىانون أص ىىول المحاكم ىىات الجوائي ىىة ال ىىوري لس ىىنة
 .37موسونة النقض الجنائي ،الطعن رقم  2203لسنة  ،2174تحت موضو بعنوان " الحكم " ،موضو فرني بعنوان " حجية الحكم ".
 .38ممدوح خليل البحر  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 301.

 .39موسونة النقض الجنائي ،الطعن رقم  1497لسنة  ،2133تحت موضو بعنوان " الحكم " ،موضو فرني بعنوان " حجية الحكم ".

 .40وقد أكد قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  2لسنة  1001وفي المادة السادسة منه نلى ذات المضمون حي

جاء فيها " ...المحاكم

الن امية وتتكون من  -2المحكمة العليا وتتكون من أ .محكمة النقض ب .محكمىة العىدل العليىا  -1محىاكم االسىتئنال  -3محىاكم البدايىة -4

محاكم الصلح وتن ر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون".

 2171إلى "أ .المحكمة المركوية (القاضي ال رد) ب .المحكمة العسكرية الدائمة ج .محكمىة أمىن ال ىورة
(المحكمة العسكرية العليا) د .المحكمة الخاصة ه .محكمة الميدان العسكرية".
إن تش ىىكيل المح ىىاكم الجوائي ىىة (الن امي ىىة والعس ىىكرية) الم ىىذكورة أنى ى ه ال يك ىىون َّإال بق ىىانون وه ىىذا م ىىا
جاءت به صراحة م 17/من القانون األساسي ال لسطيني المعدل لسنة  1003وذلك فىي البىاب السىادت
المعنىىون ب "السىىلطة القضىىائية" ،حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون المىىادة المىىذكورة " ...وتتوالهىىا المحىىاكم نلىىى

اخىىت ل أنوانهىىا ودرجاتهىىا ويحىىدد القىىانون طريقىىة تشىىكيلها واختصاصىىاتها وتصىىدر أحكامهىىا وفقىاً للقىىانون
 "...وبىذلك يكىىون تشىكيلها جميعىًا مىىن المسىائل التىىي تتعلىىق بالن ىام العىىام اإلج ارئىىي 41الىذي يترتىىب نلىىى
أي مخال ىىة فيىىه الىىبط ن المطلىىق كونىىه ضىىمانة أساسىىية لحسىىن سىىير العدالىىة وكنتيجىىة لىىذلك يمكىىن الىىدفع
ببط ن تشكيلها ألول مرة أمام محكمة النقض.
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تنى م 24/من قانون العقوبات رقم  29لسنة  2190المطبق في الضى ة الغربيىة  /فلسىطين نلىى
أن "العقوبات الجنائية هي  -2اإلنىدام  "...وبىذات المضىمون جىاءت المىادة  3مىن قىانون العقوبىات رقىم
 74لسنة  2139المطبق في وة  /فلسطين في تعري ها للجناية43،سنداً للىنى القىانوني فإنىه ال يتصىور
صىىدور حكىىم اإلنىىدام إال نلىىى فعىىل يشىىكل جنايىىة نلم ىًا بىىأن قىىانوني العقوبىىات المطبقىىان فىىي فلسىىطين قىىد
خذا بتقسيم العقوبات الجوائية بشكل نام إلى

ة أقسام وهي جنايات ،جنح ،ومخال ات.

بمىىا يتعلىىق بالقضىىاء الن ىىامي فق ىد جىىاء قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة 1002
وفىىي الم ىواد ( 297و  )291منىىه وحىىدد اختصىىاى كىىل مىىن محىىاكم الصىىلح ومحىىاكم البدايىىة ،حي ى

جىىاء

في مضمون م" 297/تختى محاكم الصلح بن ىر جميىع المخال ىات والجىنح الواقعىة ضىمن اختصاصىها
 "...ىم جىىاء فىي م 291/ونىىى نلىىى " -2تخىتى محىىاكم البدايىة بن ىىر جميىىع الجنايىات وجىرائم الجىىنح

 .41يعىىرل الن ىىام العىىام اإلج ارئىىي نلىىى أ نىىه ضىىرورة إحت ىرام السىىلطة المنىىوط بهىىا إقتضىىاء حىىق الدولىىة فىىي العقىىاب س ىواء فىىي مرحلىىة مباش ىرة أو
الخصىومة أو فىي مرحلىة التن يىىذ العقىابي للنصىوى القانونيىىة اإلجرائيىة المن مىة بموجىب قىىانون اإلجىراءات الجوائيىة ،حيى

تىن م هىذه النصىىوى

القانونيىة حقىىوق وحريىىات األفىراد داخىىل حىدود معينىىة مرانيى ًة بىىذلك تحقيىىق الصىالح العىىام وهىىي بم ابىىة ضىىمانات فعليىة تىواون بىىين حقىىوق وحريىىات
األفراد من ناحية وحق الجمانة في الدفا نن مصالحها (المصلحة العامة) من ناحية أخرى.
أحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ،دار الشروق للنشر ،القاهرة/مصر ،ط ،1001 ،1.ى.191-192.

 .42محمود نجيب حسني  ،شرح قانون االجراءات الجنائية  ،دار النهضة العربية للنشر والتوويع  ،القاهرة/مصر  ،ط ،2111 ،3.ى.939.
 .43تنى م 3/من قانون العقوبات رقم  74لسنة  2139نلى " ويراد بل

"الجناية" الجرم الذي يستوجب نقوبة االندام ."...

كما وأكد قانون العقوبات ال وري المطبق نلى العسكريين في الض ة و وة وفي م 21/منه نلى انتبار نقوبة االندام نقوبة جنائية.

المت ومىىة معهىىا  ،"...فسىىندًا للنصىىوى القانونيىىة المىىذكورة فىىإن حكىىم اإلنىىدام _ بانتبىىار اإلنىىدام نقوبىىة

جنائية _ ال يتصور صدوره َّإال نن محكمة البداية كمحكمة درجة أولى.

لعلىىىه يمكىىىن تعريىىىل محكمىىىة البدايى ىىة نلى ىىى أنهىىىا إحىىىدى المح ى ىاكم الن اميىىىة العاديىىىة وهى ىىي محكمى ىىة
االختصىىاى النىىوني العىىام حي ى

تنعقىىد بص ى تها الجوائيىىة كمحكمىىة درجىىة أولىىى للن ىىر فىىي جميىىع الج ىرائم

التي تشكل جناية وكذلك في الجنح المت ومة مع الجنايىات والمحالىة لهىا بموجىب قىرار اتهىام حيى

تن ىر

في األخيرة سندا لقاندة " من يملىك األك ىر يملىك األقىل " ،كمىا وتنعقىد جوائيىاً بصى تها محكمىة اسىتئنافية
(محكمة درجة انية) الستئنال جميع األحكام الجوائية الصادرة نن محكمة الصلح.
حي ى
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أفىىرد قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة  1002ال صىىل الخىىامت مىىن البىىاب

ال ىىاني ليتنىىاول أصىىول المحاكمىىة أمىىام محىىاكم البدايىىة ،ومىىن خ ى ل د ارسىىة النصىىوى القانونيىىة (-137
 )172يمكىىن التوصىىل لىىبعض الخصىىائى التىىي تميىىو محىىاكم البدايىىة بص ى تها الجوائيىىة نىىن يرهىىا مىىن
المحاكم تلخى في النقاط التالية:
أوالً :تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب ( م 131/ل.) 1/
اني ىًا :ال يقىىدم أي شىىخى للمحاكم ىىة أمامهىىا فىىي ال ىىدناوى الجوائيىىة َّإال إذا صىىدر بحق ىىه ق ىرار اتهىىام م ىىن
النائب العام أو من يقوم مقامه ( م.) 140/
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ال ىًا :يجىىب وجىىود محىامي يم ىىل المىىتهم أمىىام محىاكم البدايىىة فى يتصىىور أن يم ىل الشىىخى ن سىىه أمامهىىا
كمىىا فىىي محىىاكم الصىىلح ،فىىإن كانىىت حالتىىه الماديىىة ال تسىىمح باختيىىاره لمحىىام ينىىوب ننىىه فىىإن المحكمىىة
تنت ىىدب ل ىىه محاميى ىًا لل ىىدفا نن ىىه وتت ىىولى المحكم ىىة دف ىىع ن ق ىىات المح ىىامي المنت ىىدب م ىىن خوين ىىة المحكم ىىة
(م 144/و م.)143/

 .44أحمىىد ب ىراك  ،تقريىىر بعن ىوان "فىىي القضىىاء الج اوئىىي (د ارسىىة مقارنىىة) "  ،المركىىو ال لسىىطيني السىىتق ل المحامىىاة والقضىىاء (مسىىاواة) للنشىىر

والتوويع ،دليل تدريبي رقم  ، 3رام اج  /فلسطين  ،كانون أول  ، 1020ى.1 -7.

 .45وهذا ما قصده المشر ال لسطيني في م 231/من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني نندما أشىار فىي البنىد  3منهىا "  ..إذا وجىد النائىب
العىىام أو أحىىد مسىىانديه أن قىرار االتهىىام صىىائب يىىأمر بإحالىىة المىىتهم إلىىى المحكمىىة المختصىىة  ،" ...حيى

البداية) لتن ر في ال عل الذي يشكل جناية (وذلك اشارة لما جاء في ل 2/من ذات القانون حي

قصىد بالمحكمىىة المختصىىة (محكمىىة

جاء في مضمونها " إذا تبين لوكيل النيابة أن

ال عل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه االتهام الى المتهم ويرسل ملل الدنوى إلى النائب العام أو أحد مسانديه ").

تكى ىىون مقى ىىار محى ىىاكم البدايى ىىة فى ىىي م اركى ىىو المحاف ى ىىات (م21/ل 2/مى ىىن قى ىىانون السى ىىلطة القضى ىىائية
ال لسىىطيني رقىىم  2لسىىنة  ،)1001كمىىا وتتىىألل كىىل محكمىىة بدايىىة مىىن رئىىيت للمحكمىىة ونىىدد كىىال مىىن
ينعق ىىد اختص ىىاى ك ىىل محكم ىىة بداي ىىة ف ىىي داخ ىىل نطاقه ىىا

القض ىىاة (م21/ل 1/م ىىن ذات الق ىىانون) حيى ى

المحل ى ىىي (اختص ى ىىاى مك ى ىىاني) لك ى ىىن ال يوج ى ىىد م ى ىىا يمن ى ىىع قانونى ى ىاً انعقاده ى ىىا ف ى ىىي أي مك ى ىىان خ ى ىىارج نط ى ىىاق
اختصاصى ىىها المحلى ىىي وذلى ىىك بق ى ىرار يصى ىىدر نى ىىن رئى ىىيت المحكمى ىىة العليى ىىا لتغييى ىىر المرجى ىىع (أي المحكمى ىىة
المختصة) وذلك في حالة الضرورة (م21/ل 3/من ذات القانون المذكور).

46

ال بد من اإلشارة إلى إمكانية انعقاد محىاكم البدايىة مىن قىاض من ىرد أو مىن هيئىة تتشىكل مىن ى
قضاة حي

تكون رئاسة الجلسة ألقدمهم و ي يىاً (م 24/مىن قىانون تشىكيل المحىاكم الن اميىة ال لسىطيني

رقىىم  3لس ىىنة  ،) 1002وقىىد أش ىىار ذات القىىانون وف ىىي م 23/منىىه لحال ىىة انعقىىاد محكم ىىة البدايىىة بصى ى تها
اإل سىىتئنافية للن ىىر فىىي اسىىتئنال األحكىىام الجوائيىىة الصىىادرة نىىن محىىاكم الصىىلح بضىىرورة أن تكىىون هيئىىة
مكونىة مىىن

ىىة قضىىاة ،وذلىىك قبىل أن يصىىار إلىىى تعىىديلها فىىي القىرار بقىىانون رقىىم  3لسىىنة  1009بشىىأن

قىانون معىدل ألحكىام قىانون تشىىكيل المحىاكم الن اميىة لسىنة  1002حيى

جىىاء فىي م 4/منىه "يلغىى نىىى

الم ىىادة ( )24م ىىن الق ىىانون األص ىىلي ويس ىىتعاض ننى ىىه ب ىىالنى الت ىىالي " :تنعق ىىد محكمى ىة البداي ىىة بص ى ى تها
االبتدائيىة واإلسىتئنافية مىن

ىة قضىىاة تكىون الرئاسىة ألقىدمهم فتنعقىد مىىن قاضىي فىرد فىي الحىاالت التىىي

يحددها القانون" ،كما وجاء في م 3/منه "يلغى نى المادة ( )23من القانون األصلي".
سىىنداً للتعىىدي ت المىىذكورة لىىبعض النصىىوى القانونيىىة فىىي قىىانون السىىلطة القضىىائية ال لسىىطيني فقىىد
جعىل المشىىر ال لسىىطيني مىن انعقىىاد محكمىىة البدايىة بصى تها الجوائيىىة وبصى تها محكمىىة ابتدائيىىة (محكمىىة
درجة أولى) من هيئة تتكون من

ناء نلىى األصىل
قضاة كأصل نام وانعقادهىا مىن قىاض فىرد اسىت ً

(أي في الحاالت التي يحددها القانون فقط).
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 .46لقد جاء قانون تشكيل المحاكم الن امية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002ونلى وجه الخصوى في المواد ( )29+23+21مِّكدا نلى ذات
المضمون .

لقىىد أشىىار نىىى المىىادة  21ل 3/مىىن قىىانون السىىلطة القضىىائية ال لسىىطيني رقىىم  2لسىىنة  1001إلىىى حالىىة الضىىرورة كسىىبب لتغييىىر االختصىىاى

المكىىاني ل لمحىىاكم فىىي حىىين لىىم يىىرد نىىى قىىانوني يوضىىح المقصىىود بحالىىة الضىىرورة ،ولعلىىه يمكىىن تعري هىىا بتلىىك ال ىىرول الخارجىىة نىىن الطبيعىىة

(الطارئة) التي تحول دون تحقيق القاندة العامة في االختصاى المكاني للمحاكم .
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 .تنى م 2/من القانون رقم  1لسنة  1003بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم الن امية رقم  3لسنة  1002نلى " تعدل المادة

 24من قانون تشكيل المحاكم الن امية رقم  3لسنة  1002لتصبح نلى النحو التالي -1 ... :يجوو للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تن ر

في أ .جميع الجرائم وجرائم الجنح المت ومة معها أو أية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً ال يقبل التجوئة والتي ال تويد نقوبتها نن خمت سنوات."...

أمىىا بخصىىوى الىىدناوى التىىي يكىىون موضىىونها فعىىل مجىىرم (جنايىىة) يعاقىىب نليىىه قىىانون العقوبىىات
باإلندام ،فقد نى مشرننا ال لسطيني وبعبارة صىريحة ال تحمىل أي شىك مىن ضىرورة ن ىر هىذه الىدنوى
أمىىام محكمىىة بدايىىة منعقىىدة مىىن هيئىىة مكونىىة مىىن ى
نلى رأت العقوبات الجنائية وأشدها خطورة.

قضىىاة وذلىىك لخطىىورة م ىىل هىىذه العقوبىىة حيى

تقىىع
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نج ىىد بالنس ىىبة للقض ىىاء العس ىىكري ف ىىي فلس ىىطين ،أن مح ىىاكم أم ىىن ال ىىورة (المحكم ىىة العس ىىكرية العليى ىا)
والمحكمىىة الخاصىىة تختصىىان فقىىط بإصىىدار حكىىم اإلنىىدام دون يرهىىا مىىن المحىىاكم ال وريىىة سىىنداً للم ىواد
( )211+ 219من قانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري لسىنة  2171وذلىك بحىق المحكىوم نلىيهم
باإلندام من العسكريين فقط.

49

تتشكل محاكم أمن ال ورة وسندًا للمادة  214من القانون المىذكور مىن

ىة قضىاة يعينىوا بقىرار مىن

القائىىد األنل ىىى 50وبتنسىىيب م ىىن رئ ىىيت الهيئىىة القض ىىائية ،كم ىىا ويجىىوو قانونى ىاً وف ىىي الحىىاالت الت ىىي يقرره ىىا
القائىىد األنلىىى إضىىافة نض ىوان خ ىران لهيئىىة المحكمىىة ال
الخاصة من

يىىة 51،فىىي حىىين تتشىىكل المحكمىىة العسىىكرية

ة قضاة يعين رئيسها بقرار من القائد األنلى.

52

سىىندًا لىىذلك ال يصىىدر حكىىم اإلنىىدام َّإال نىىن هيئىىة مكونىىة مىىن

ىىة قضىىاة لمحكمىىة أمىىن ال ىىورة أو

المحكمة الخاصة ،ولكن يخالل القضاء العسكري القضاء الن امي من حيى
إلصدار حكم اإلندام فقد اكت ى األول بأ لبية راء الهيئة إلصداره.

اشىتراط إجمىا

راء الهيئىة
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 .48تىىنى م 171 /مىىن قىىانون االج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة  1002نلىىى " ...تضىىع حكمهىىا باالجمىىا أو باأل لبيىىة فيمىىا نىىدا
نقوبىة االنىدام فتكىون باجمىا ا راء  "...ومىىا اجمىا ا راء إال دليىل نلىى ضىىرورة انعقىاد المحكمىة المختصىة (محكمىىة البدايىة) التىي تن ىر فىىي

الدنوى (التي تتضمن فعل مجرم نقوبته االندام) من هيئة وليت قاضي فرد.

 .49تنى م 219/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171نلى " تخىتى محكمىة أمىن ال ىورة فىي الجىرائم الواقعىة نلىى أمىن
ال ورة الداخلي والخارجي وكل جريمة أخرى قرر لها قانون العقوبات ال وري نقوبة  ...االندام ."...

كما وتنى م 211/من ذات القانون نلى " تختى المحكمة الخاصة بالن ر في القضايا ا تية  -1 ... :الجرائم التي ترتكب من الضباط من
رتبة رائد فما فوق ."...

 .50القائد األنلى هو رئيت السلطة الوطنية ال لسط يني بص ته القائد األنلى لقوى األمن ال لسطينية وذلك سندا للمادة األولى من قانون الخدمة
في قوى األمن ال لسطينية رقم  1لسنة .1003

 .51م 213/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 2171
 .52م 217/من ذات القانون.

 .53م / 130/د من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة2171حي جاء في مضمونها "وتصدر قرارها باإلجما أو بأك رية ا راء".

ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أنىىه تىىم تشىىكيل محكمىىة أمىىن الدولىىة وذلىىك بموجىىب ق ىرار صىىدر نىىن رئىىيت
السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية فىىي شىىباط  ،2113حي ى

تخىىتى بال صىىل فىىي الج ىرائم الواقعىىة نلىىى أم ىىن

الدولة الداخلي او الخارجي ،وأشار إلى كونها محاكم خاصىة فهىي ليسىت جىوء مىن المحىاكم الن اميىة وال
القضاء العسكري وقد أصدرت هذه المحىاكم نىدد ال بىأت بىه مىن أحكىام اإلنىدام ،ال بىد مىن اإلشىارة إلىى
أنىىه قىىد تىىم إلغىىاء محكمىىة أمىىن الدولىىة مىىِّخ ًار وذلىىك بموجىىب تصىريح أصىىدره وويىىر العىىدل ال لسىىطيني نبىىد
ىاء نلىىى توجيهىىات مىىن رئىىيت الس ىىلطة
الك ىريم أبىىو ص ى ح بتىىاريخ  1003\7\17يشىىير في ىه إل ىىى أنىىه وبنى ً

الوطنيىىة ال لسىىطينية والص ى حيات المخولىىة لىىه كىىووير للعىىدل يىىتم إلغىىاء هىىذا النىىو مىىن المحىىاكم وتحويىىل

اختصاصىىها للمحىىاكم الن اميىىة معللىىين ذلىىك بالمصىىلحة العامىىة وت عيىىل دور المحىىاكم الن اميىىة فىىي إطىىار
اإلص ح القضائي ال لسطيني الحالي.

54

أم ىىا ف ىىي مص ىىر وس ىىنداً للقى ىوانين المصى ىرية ف ىىإن الحك ىىم بعقوب ىىة اإلن ىىدام _ بانتباره ىىا أش ىىد العقوب ىىات

الجنائيىىة وأخطرهىىا سىىندًا للمىىادة  20مىىن قىىانون العقوبىىات المصىىري رقىىم  31لسىىنة  _ 2137ال يكىىون إالَّ
مىن قبىل محكمىة الجنايىات المختصىة55،والمنعقىدة مىن هيئىة مشىكلة مىن
فيه ىىا المش ىىر المص ىىري إجم ىىا
ال لسطيني،

57

ىة مستشىارين 56والىذي اشىىترط

راء أنض ىىائها إلص ىىدار الحك ىىم باإلن ىىدام ش ىىأنه ف ىىي ذل ىىك ش ىىأن مش ىىرننا

كما واشترط المشر المصري وجوباً وجود ٍ
محام للىدفا نىن المىتهم فىي الىدناوى المن ىورة

أمىىام محىىاكم الجنايىىات لواال فتنتىىدب لىىه المحكمىىة محاميىًا للىىدفا ننىىه ونلىىى ن قىىة خوانتهىىا العامىىة فىىي حىىال
كان المتهم فقي اًر ال يملك أن يحضر ٍ
محام للدفا ننىه58،وبىذلك نصىل إلىى مىدى التشىابه الكبيىر بىين كىل
من المشر ال لسىطيني والمصىري فىي أ لىب اإلجىراءات المتبعىة أمىام المحكمىة المختصىة قانونىًا بإصىدار
حكىىم اإلنىىدام بىىاخت ل المسىىمى القىىانوني لهىىا ،ف ىىي فلسىىطين تسىىمى محكمىىة البدايىىة وفىىي مصىىر تسىىمى
 .54نمار الدويك  ،تقرير بعنوان "نقوبة اإلندام في فلسطين بين التشريعات السارية والمعايير الدولية "،الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للنشر
والتوويع ،سلسلة قانونية رقم  ،7رام اج  /فلسطين ،تشرين ال اني  ،2111ى.31.

لقد جاء في مضمون تصريح وويىر العىدل ال لسىطيني نبىد الكىريم أبىو صى ح "ينتهىي ابتىداء مىن اليىوم األحىد  17تمىوو\يوليىو  1003العمىل فىي

محاكم أمن الدولة ونيابىة أمىن الدولىة" ،كمىا وأضىال " اختصاصىات هىذه المحىاكم تىِّول إلىى المحىاكم الن اميىة (المدنيىة) للعمىل بهىا وفقىاً ألحكىام
القانون وتتولى النيابة العامة مسِّولية متابعة القضايا التي كانت تن رها محاكم أمن الدولة وتباشر اختصاصاتها بشأنها وفقاً ألحكام القانون".

البد من اإلشارة إلى أنه وبالر م من كون محكمة أمن الدولة قد تم إنشائها بموجب قرار صادر نن رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية مع العلم
بتساِّل الك يرين نن مىدى شىرنية إنشىاء م ىل هىذا النىو مىن المحىاكم ومىدى ات اقهىا والضىمانات الممنوحىة للشىخى الخاضىع ألحكامهىا ،إال أن

إلغائها لم يكن وفقاً للقانون فقد تم إلغائها بموجب إن ن أصدره ووير العدل نبر وسائل اإلن م فهل أصبح ووير العدل يم ل رئيت السلطة؟

 .55م 129/من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130والمعدلة بالقانون رقم  303لسنة . 2133
 .56م 399/من ذات القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم  207لسنة . 2191
 .57م 312/من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم  917لسنة . 2133

 .58م 137/من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم  270لسنة  + 2112م 379/من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم  207لسنة . 2191

محكمىىة الجنايىىات مىىع اإلشىىارة إلىىى أنىىه قىىد تىىم تشىىكيل مىىا تسىىمى بمحكمىىة الجنايىىات الكبىىرى فىىي فلسىىطين
وذلك بموجب قرار بقانون يحمل الرقم  7لسنة  1009كمحكمىة ناديىة متخصصىة بن ىر الجىرائم الكبىرى
والمحالة لها من محكمة البداية أو من النائب العام ،وتعتبىر ضىمن تشىكيل المحىاكم الن اميىة ال لسىطينية
ويكون مقرها الدائم القدت.

59

وقىد جىىاء قىرار محكمىىة الىىنقض المصىرية فىىي الطعىن رقىىم  22لسىىنة  2143مِّكىدًا نلىىى اختصىىاى
محكمىىة الجنايىىات فىىي مصىىر للن ىىر فىىي األفعىىال التىىي تعىىد جنايىىات حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون الق ىرار "...

والمادة األولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي تنى نلى أن "األفعىال التىي تعىد جنايىة بمقتضىى
القانون تحكم فيها محاكم الجنايات ."...

60

ال بد من اإلشارة إلىى أن المشىر الج اوئىي المصىري ونلىى وجىه الخصىوى فىي م 312/مىن قىانون
اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130والمعدلة بالقانون رقم  917لسىنة  2133قىد خىى
حكىىم اإلنىىدام دون ي ىره مىىن األحكىىام الجنائيىىة التىىي تحكىىم بهىىا محكمىىة الجنايىىات بضىىرورة نىىرض أوراق
(ملل) القضية نلى م تىي الىديار المصىرية ليبىدي أريىه بحكىم اإلنىدام (إجىراء جىوهري) ،و ىرض المشىر
فىىي ذلىىك أن يكىىون القاضىىي نلىىى بينىىة ممىىا إذا كانىىت أحكىىام الش ىريعة تجيىىو الحكىىم باإلنىىدام فىىي الواقعىىة
الجنائية المطلوب فيها ال توى أم ال ،وفي ذات الوقت لم يلوم القاضي باألخذ برأيه ،بل إنىه وفىي حىال لىم
يصىىل رأي الم تىىي خ ى ل نشىرة أيىىام مىىن تىىاريخ إحالىىة أوراق القضىىية لىىه فىىإن للمحكمىىة أن تصىىدر حكمهىىا
باإلندام.

61

وقد أكدت محكمة النقض المصرية نلى ذلك بقرارها في الطعن المقدم لها الذي يحمىل الىرقم 303
لسىىنة  2132حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون الق ىرار "إن كىىل مىىا أوجبتهىىا المىىادة  41مىىن قىىانون تشىىكيل محىىاكم

الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأي الم تي قبل إصدار الحكم باإلنىدام ولكنهىا يىر مقيىدة بهىذا الىرأي إذ

 .59تنى م 2/من القرار بقانون رقم  7لسنة  1009بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى نلى "تنشأ محكمة نادية متخصصة تسمى (محكمة
الجنايات الكبرى) تكون ضمن تشكيل المحاكم الن امية ويكون مقرها الدائم القدت ناصمة فلسطين".

تنى م 1/من القرار بقانون المذكور أن ه نلى "تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مِّقت ًا في مدينتي وة وأريحا ،ويجوو لها أن تنعقد فىي أي مىن
بناء نلى قرار من رئيسها".
محاف ات الوطن كلما اقتضت الضرورة ذلك ً
 .60موسونة النقض الجنائي  ،الطعن رقىم  22لسىنة  2143تحىت موضىو بعنىوان " محكمىة الجنايىات "  ،موضىو فرنىي بعنىوان "اختصىاى
محكمة الجنايات ".

 .61نبىىد الحميىىد الش ىواربي ،التعليىىق الموضىىوني نلىىى قىىانون االج ىراءات الجنائيىىة ،منشىىأة المعىىارل باالسىىكندرية للنشىىر ،االسىىكندرية  /مصىىر،
ج3.و ، 1003 ، 4ى.372.

أجىىاو لهىىا القىىانون أن تحكىىم دونىىه إذا مىىا فىىات الميع ىىاد مىىن يىىر أن يبديىىه فمتىىى اتخىىذت المحكمىىة ه ىىذا
اإلجراء كان حكمها سليماً ال مطعن نليه".

62

بالمقارنة مع الواليات المتحىدة األمريكيىة والسىلطة القضىائية فيهىا حيى

ن ىام الحكىم ال يىدرالي ،تقسىم

المحىاكم فيهىا إلىى محىاكم فيدراليىة ( )Federal courtsو محىاكم واليىات ( )States courtsحيى

يخىتى

النو األول من المحاكم بن ر الدناوى المتعلقة بالدستور واالت اقيات والس راء واألجانىب والن اونىات التىي
تكون الحكومة االتحادية طرفاً فيها والخ فات بين الواليىات ،فىي حىين يخىتى النىو ال ىاني مىن المحىاكم
بالقضايا المدنية والجنائية التي تخى أفراد كل والية منها نلى حدة.

63

إن مىىا يتعلىىق بموضىىو بح نىىا هىىو النىىو ال ىىاني مىىن المحىىاكم األمريكيىىة وهىىي محىىاكم الواليىىات كونهىىا
المختصىىة محاكمهىىا االبتدائيىىة بإصىىدار م ىىل نقوبىىة اإلنىىدام ،فعلىىى الىىر م مىىن تعىىدد الواليىىات األمريكيىىة
وك ىرة نىىددها وتمليىىو كىىل منهىىا بن ىىام خىىاى تسىىير نليىىه محاكمهىىا إال أنىىه وفىىي المجمىىل تتىىدرج محىىاكم
الواليىىات نلىىى شىىكل هرمىىي تبىىدأ بمحىىاكم المقاطعىىات ( )District courtsوهىىي محىىاكم درجىىة أولىىى وذات
اختصىىاى نىىام بىىالن ر فىىي أ لىىب القضىىايا المدينىىة والجوائيىىة وهىىي المحكمىىة المختصىىة بإصىىدار حك ىىم
اإلنىدام فىي أمريكىا _ موضىو بح نىا_ ومىن ىم محكمىة اإلسىتئنال الوسىطية ( Intermediate court of

 )appealsوأخي اًر المحكمة العليا في الواليات ( )Supreme courtوسنتحد

ننهما بالت صيل الحقاً.

64

إن أهم ما يميو المحاكم األمريكية نلى اخت ل أنوانهىا هىو وجىود مىا يسىمى ب "هيئىة المحل ىين"
( )Juryإلىىى جانىىب كىىل مىىن القاضىىي ( ،)Judgeالمىىدني العىىام ( )Prosecutorبص ى ته مم ى ً للدولىىة فىىي
كافىىة إج ىراءات المحاكمىىة ومحىىامي الىىدفا ( )Defense attorneyإلىىى جانىىب المىىتهم وجميع ىًا بص ى تهم

 .62موسونة النقض الجنائي  ،الطعن رقم  303لسنة  ،2132تحت موضو بعنوان "نقوبة" ،موضو فرني بعنوان " نقوبة االندام".
 .63ال يدراليىىة  :يعىىود أصىىل كلمىىة "فيىىدرالي" إلىىى ال تينيىىة ،حيى

تعنىىي كلمىىة "فيىىدير" ال قىىة ،ومىىا ال يدراليىىة إال ن ىىام سياسىىي يقىىوم فيىىه مسىىتويان

حكوميىىان بحكىىم المنطقىىة الجغرافيىىة ون ىىت السىىكان وذلىىك بوجىىود حكومىىة مركويىىة تهىىتم بىىاألمور المتعلقىىة بالدولىىة كاإلش ىرال نلىىى الجىىي

المعاهدات مع الدول األخرى وحكومة أخرى موجودة في كل وحدة سياسية أصغر تسمى "والية" ،حي

المركوية وحكومة الواليات معاً ويخضع سكان الوالية الواحدة لك هما.

ونقىىد

تكون صيا ة القوانين من قبىل الحكومىة

تقريى ى ىىر بعن ى ى ىوان" م ى ى ىىوجو نى ى ىىن التن ى ى ىىيم القضى ى ىىائي ف ى ى ىىي الواليى ى ىىات المتح ى ى ىىدة األمريكيى ى ىىة" ،تحمي ى ى ىىل نبى ى ىىر الموقى ى ىىع االلكترون ى ى ىىي
 ،http://magallah.com\amrica.phpتاريخ التحميل  ، 1022\3\19السانة 21:43م ،ى.2.
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أشىىخاى الن ىىام القضىىائي فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة65،وفىىي حىىال لىىم يىىتمكن شىىخى المىىتهم مىىن
توكيل ِ
محام للدفا ننه فيقع نلى المحكمة المختصة بن ر الدنوى تعيىين محىامي لىه وذلىك إمىا بتعيىين
مىا يسىىمى بالمىىدافع االتحىىادي العىىام( )Federal public defenderأو بتعيىىين محىىامي خىىاى وافىىق نلىىى
الىدفا نىن المىتهم ( )Private attorneyوتىدفع ن قىىات المحىامي فىي هىذه الحالىة مىن المحكمىة وذلىك مىىن
األمىوال المخصصىة للكىونغرت 66،ولخصوصىية وجىود هيئىة المحل ىين ضىمن تشىكيل ونمىل المحىاكم فىىي
الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة نل ىى سىىبيل الوجىىوب ال بىىد مىىن اإلجابىىة نلىىى التسىىاِّالت التاليىىة :نلىىى َمىىن

يطلىق مسىىمى "هيئىىة المحل ىىين"؟ ومىىا هىىي طبيعىىة دورهىىا فىىي ال صىىل فىىي الىىدناوى المرفونىىة أمىىام المحىىاكم
األمريكية؟.
لإلجاب ىىة نل ىىى ه ىىذا التس ىىاِّل يمكى ىىن تعري ىىل هيئ ىىة المحل ىىين نلى ىىى أنه ىىا "مجمون ىىة م ىىن الم ى ىواطنين
األم ىريكيين العىىاديين الىىذين يتجىىاوو نمىىرهم  21سىىنة ،حي ى

يىىتم اختيىىارهم بطريقىىة نش ىوائية بشىىرط أن ال

يكون ألي منهم سجل جنائي ،ويبلا نددهم ا نا نشر نضىوًا فىي القضىايا الجوائيىة ويختىار

ىة خىرين

للعمىىل كمنىىاوبين فىىي حىىال اضىىطر أحىىدهم للتخلىىل نىىن الحضىىور أ نىىاء فت ىرة المحاكمىىة 67،ومىىا ذلىىك إال
لل صى ىىل فى ىىي القضى ىىايا المعروضى ىىة نلى ىىى المحى ىىاكم نلى ىىى أسى ىىات الحقى ىىائق التى ىىي تتكشى ىىل أمى ىىامهم أ نى ىىاء
المحاكمة".
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يشترط لنجاح المحاكمىة صىدور قىرار هيئىة المحل ىين باإلجمىا سىواء باإلدانىة أو بىالبراءة لواال أنلىن

نىن فشىل المحاكمىة لوانادتهىا ،حيى

وما يتِم من نقا

تصىل هيئىة المحل ىين لقرارهىا مىن خى ل الحقىائق المعروضىة أمامهىىا

وجدال بين أطرال المحاكمة وشهادة الشهود َّ
الحيىة ،وذلىك مىع ضىرورة إفهىامهم بعضىًا

 .65تقري ى ى ى ى ىىر بعنى ى ى ى ى ىوان "مس ى ى ى ى ىىرد مص ى ى ى ى ىىطلحات الن ى ى ى ى ىىام القض ى ى ى ى ىىائي ف ى ى ى ى ىىي الوالي ى ى ى ى ىىات المتح ى ى ى ى ىىدة" ،تحمي ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ىىع اإللكترون ى ى ى ى ىىي:

 ،http://www.america.gov\st\usg-arabic\2008\september\200.437.htmlتاريخ التحميل  ،1022\22\21السانة2:23ى.
Report "Criminal Cases" download from the site.66

, Date 19\11\2011 Time 12:59AM page.3. http://www.uscourts.gov\federal courts\criminalcases.aspxl
 .67يبلا ندد هيئة المحل ين في القضايا المدنيىة سىتة أنضىاء فقىط ويىتم اختيىار
الستة نن الحضور أ ناء المحاكمة.

ىة خىرون للعمىل كمنىاوبين فىي حىال تخلىل أحىد األنضىاء

في بعض الواليات األمريكية يتم منح هيئة المحل ين نائد مادي بسيط نبارة نن مصاريل االنتقال والطعام والشراب خ ل فنىرة المىداوالت لقىاء

حضورهم جلسات المحاكمة ،كما وأنه نادةً ما يطلب مىن الشىخى الحضىور مىرة واحىدة ليكىون نضىواً فىي هيئىة المحل ىين وبعىد ذلىك يع ىى مىن
دائه الواجب وهذه الواليات التي تأخذ بن ام "يوم واحد أو محاكمة واحدة" ،في حين أن بعض الواليات األمريكية قد تكرر دنوتىه أك ىر مىن مىرة

بعد مضي ندة سنوات نلى أول مرة ليكون نضواً مرة أخرى في هيئة المحل ين.

 .68جمىىال س ى مة نلىىي ،تقريىىر بعن ىوان"الن ىىام القضىىائي فىىي أمريكىىا" ،مقتطىىل مىىن كتابىىه "أمريكىىا مىىن الىىداخل أمىىة قلقىىة" ،تحميىىل نبىىر الموقىىع
االلكتروني  ، http://www.ere2.com\vb\showthread.phpتاريخ التحميل  ، 1022\22\29السانة 1م ،ى.1.

من المصطلحات التي قد تدور في المحاكمة وذلك من قبل القاضىي بمسىاندة جانىب مىن المحىامين قبىل
موند الجلسة ،ومن م تختلي هيئة المحل ين للمداولىة ويعينىون رئيسىاً لهىم لتن ىيم نقاشىاتهم حيى
منهم رأيه بكل صراحة ووضوح ودون ضغط من أحد ومن َّم تصدر حكمها باإلجما .

يب ِىد كىل
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ال بىىد مىىن اإلشىىارة ،إلىىى أنىىه وفىىي بعىىض القضىىايا الجنائيىة الخطيىرة كتلىىك التىىي يكىىون نقوبىىة ال انىىل
فيهى ىىا اإلنى ىىدام وتلى ىىك التى ىىي يشى ىىكل فيهى ىىا المى ىىتهم قضى ىىية رأي نى ىىام يى ىىتم احتجى ىىاو أنضى ىىاء هيئى ىىة المحل ى ىىين
وتخصىىيى ىىرل نىىوم خاصىىة لهىىم فىىي فنىىدق ،كمىىا وال يسىىمح لهىىم باالتصىىال بىىأي مىىن وسىىائل اإلن ى م
(صحافة،تل ويون) وال يسمح لهم باالخت ط بالنات لحين انتهىاء المحاكمىة وذلىك حتىى ال تتعىرض رائهىم
للتأ ر بلراء نامة النات.
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بعىىد إصىىدار هيئىىة المحل ىىين لق ىرارهم باإلجمىىا سى ىواء باإلدانىىة أو بىىالبراءة فىىإن القاضىىي يىىر مل ىىوم
بإصىىدار حكمىىه فىىي ذات جلسىىة ق ىرار هيئىىة المحل ىىين ،بىىل لىىه الحىىق فىىي إصىىدار حكمىىه فىىي جلسىىة قادمىىة
ولعىىل فىىي ذلىىك ضىىمانة لشىىخى المىىتهم للبح ى

فىىي قضىىيته م ىرة أخىىرى قبىىل ال صىىل فيهىىا بإصىىدار الحكىىم

( )Judgmentوالذي الباً ما يكون مطابقاً لقرار هيئة المحل ين إال ما ندر.
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كخ صىة لمىا ذكىر ،فىإن نقوبىة اإلنىدام ( )Executionفىي الواليىات المتحىدة األمريكيىة تصىدر نمىىا
تًسىمى محىىاكم المقاطعىات كمحىىاكم درجىة أولىىى فىىي الواليىات األمريكيىة وذلىك بعىىد صىدور قىرار باإلجمىىا

نىن هيئىة المحل ىىين بإدانىة المىىتهم بارتكىاب فعىل مجى َّىرم يسىتوجب نقوبىىة اإلنىدام ،وبىذلك نكىىون أمىام حكىىم

إنىدام ابتىىدائي ولكنىىه ال يصىىبح قىىاب ً للتن يىىذ إال بعىىد مىروره بطىىرق الطعىىن القانونيىىة والتىىي سىىنتحد

ننهىىا

الحقًا.
 .69يقىىول  Steven Mayoالمحىىامي فىىي مدينىىة سىىان فرانسيسىىكو بواليىىة كالي ورنيىىا ومىىدير معهىىد د ارسىىات الىىن م القانونيىىة "إن مسىىِّولية هيئىىة
المحل ىىين هىىي إتخىىاذ قى اررات نلىىى أسىىات الحقىىائق...ويضىىيل إذا لىىم تكىىن هنىىاك هيئىىة محل ىىين فحينئى ٍىذ كىىان يتعىىين نلىىى القاضىىي أن يتخىىذ جميىىع
الق اررات نلى أسات من القانون والحقيقة ولكن بدالً من ذلك تتخذ هيئة المحل ين ق ارراتهم نلى أسات الحقائق التي تتكشل أ ناء المحاكمة ،كما
تتضمنها شهادة الشهود األحياء ،والو ائق والجدال الذي يدور بين األطرال المم لة في المحكمة".

ال بد من اإلشارة إلى أن مداوالت هيئة المحل ين إلتخاذ قرارها باإلجما في القضية المعروضة أمامها منها ما قد يستمر لعدة سانات ومنها ما

يستمر لعدة أيام.

 .70تقري ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر بعنى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىوان "المحكم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة األمريكي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة  ...هيئ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة المحل ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىين" ،تحمي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىع اإللكترون ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي
 ،http://www.maxforums.net\archive\index.php\t-103438.htmlت ىىاريخ التحمي ىىل  ، 1022\22\21الس ىىانة 21:19ى ،

ى. 3-1.

 .71ن ت المرجع ،ى.4

ال بد من اإلشارة إلى أنه قليلة جداً هي الحاالت التي جاء فيها قرار القاضي مخال اً لقرار هيئة المحل ين ألنه في األ لب األنم يصدرون ن ت

القرار.

وأخي ى ًار ،يعتبىىر صىىدور حكىىم باإلنىىدام مسىىتكم ً لكامىىل نناص ىره القانونيىىة ونىىن المحكمىىة المختصىىة
والمنعق ىىدة بهيئ ىىة مكون ىىة م ىىن ى ى

قض ىىاة وبإجم ىىا م ىىن كام ىىل هيئته ىىا (بم ىىا يتعل ىىق ب ىىالمحكوم نلي ىىه م ىىن

المدنيين) وبأ لبية أنضائها (بما يتعلق بالمحكوم نليه من العسىكريين) يجعلنىا أمىام حكىم إنىدام ابتىدائي
(أولي) وهذا يعني ندم إمكانيىة تن يىذه قانونىاً حتىى يصىبح حكمىاً نهائيىاً بمىروره بطىرق الطعىن المحىددة لىه
قانونًا ،ولبح

مدى إمكانيىة الطعىن بحكىم اإلنىدام سىيتم إفىراد المطلىب ال ىاني مىن هىذا المبحى

لتوضىيح

المقصود من ذلك.
المطلب الثاني :إمكانية الطعن بحكم اإلعدام
طالمىا أن الحكىىم يصىدر نىىن ق ٍ
ىاض ومىىا القاضىي إال بشىىر ،فمهمىا بلغىىت قافتىه وسىىعة مداركىه يبقىىى
بش ى ًار معرض ىًا للخطىىأ والسىىهو ،وكمىىا يقىىال بىىأن الوصىىول للحقيقىىة أم ى ًار صىىعبًا فإنىىه يمكىىن القىىول بأنىىه لمىىن
الصىىعب ال ب ىىل مىىن المش ىىكوك فيىىه وج ىىود محىىاكم تحق ىىق الم ىىل األنل ىىى للعدالىىة اإلنس ىىانية ،لىىذا حرص ىىت
التشريعات الوطنية نلى تحقيق أكبر قدر ممكن مىن العدالىة اإلنسىانية بنصىها نلىى نىدة ضىمانات تك ىل
تحقيق ذلىك ومىا المشىر ال لسىطيني َّإال أحىد هىذه التشىريعات الىذي جىاء بنصىوى صىريحة حىول إمكانيىة
الطعن بأي حكم صادر نن محاكم الدرجة األولى وذلك لتصحيح ما شابه من أخطاء أو تقصير.
يمكىىن تعريىىل الطعىىن ب ىىالحكم نلىىى أنىىه إمكانيىىة إلصى ى ح الحكىىم أو تعديلىىه أو نقضىىه بانتب ىىار أن
القضاة الذين أصدروه قد خال وا القانون إمىا نىن خطىأ أو جهىل أو انحيىاو ،ويكىون ذلىك بىاللجوء لمحكمىة
أنلى درجة من تلك التىي أصىدرت الحكىم ،حيى

يكىون القصىد مىن ذلىك العىدول نىن الحكىم أو سىحبه أو

تعديلىه وهىذا مىا يسىمى بالتقاضىي نلىى درجتىىين كضىمان أساسىي لتحقيىق العدالىة 72،بمىنح المحكىوم نليىىه
فرصىىة انيىىة لجىىرح الحكىىم الصىىادر لوا بىىات مىىا ألحىىق بىىه مىىن ضىىير وذلىىك قبىىل أن يصىىبح الحكىىم نهائي ىاً

وبالتالي واجب التن يذ بحكم القانون.
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 .72اندي ربعي ،تقرير بعنىوان "دليىل قىانون االجىراءات الجوائيىة" ،الهيئىة المسىتقلة لحقىوق االنسىان (ديىوان الم ىالم) للنشىر والتوويىع ،رام اج /

فلسطين ،شباط  ،1020ى.209.

 .73نلىي حسىن الشىرفي ،تقريىر بعنىوان "حىق الطعىن باالسىىتئنال فىي األحكىىام القضىائية" ،جامعىة نىىايل العربيىة للعلىىوم األمنيىة للطبىىع،1003 ،
تحميل نبر الموقع االلكتروني  www.4shared.com :بتاريخ  ، 1001/9/11السانة  21:29م  ،ى.3.

وقىىد أكىىدت نلىىى ذلىىك م 314/مىىن قىىانون اإلجىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم 3لسىىنة  1002وذلىىك
فىي البىىاب األول بعنىوان "األحكىام الواجبىىة التن يىىذ" مىن الكتىىاب ال اربىىع والمعنىون ب "التن يىىذ" ،حيى

جىىاءت

المى ىىادة المى ىىذكورة بى ىىنى ص ى ىريح ي يى ىىد بوجى ىىوب كى ىىون الحكى ىىم الج اوئى ىىي نهائي ى ىًا حتى ىىى يكى ىىون قابى ىىل للتن يى ىىذ
قانون ىاً74،حيى ى

يك ىىون نهائي ىاً بم ىىروره بط ىىرق الطعىىن المح ىىددة ل ىىه قانون ىاً ،والت ىىي يمك ىىن تعري هىىا نل ىىى أنه ىىا

"وس ىىائل يقرره ىىا الق ىىانون لمص ىىلحة المحك ىىوم نلي ىىه وذل ىىك ب ىىالت لم م ىىن الحك ىىم الص ىىادر بحق ىىه وذل ىىك ل ىىدى
محكمة أنلى درجة من تلك التي أصدرته إلبطاله أو تعديله أو إلغائه".
خصىىى المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني الكت ىاب ال ال ى
 1002للحىىدي
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مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة رقىىم  3لسىىنة

نىىن طىىرق الطعىىن باألحكىىام لىىدى المحىىاكم الن اميىىة ،ومىىن خ ى ل د ارسىىة هىىذه النصىىوى

يمكىىن تقسىىيم طىىرق الطعىىن باألحكىىام الجوائيىىة إلىىى طىىرق ناديىىة للطعىىن وطىىرق يىىر ناديىىة (اسىىت نائية)
للطعن.
بدراسة النصوى القانونية المتعلقة بالطعن باألحكام الواردة في القانون المىذكور أنى ه فإنىه يمكننىا
الحدي

نن كل من االنتراض واالستئنال كطرق نادية للطعن76،وكذلك نن النقض لوانىادة المحاكمىة

كطرق ير نادية (است نائية) للطعن 77،لوان أهم ما يميىو بىين نىوني طىرق الطعىن العاديىة و يىر العاديىة

_ االسىت نائية _ كىون أن األولىى يمكىن ألي مىن خصىىوم الىدنوى اللجىوء لهىا وألي سىبب كىان موضىىوني
أو قىىانوني (ال حصىىر ألسىىباب الطعىىن بهىىا) فىىي حىىين أن اللجىىوء لل انيىىة ال يكىىون َّإال بت ىوافر أحىىد أسىىبابها
المحىددة قانونىاً ونلىىى سىىبيل الحصىىر ،كمىىا أن اللجىىوء للطىىرق العاديىىة للطعىىن يوقىىل تن يىىذ الحكىىم الطعىىون

فيىىه فىىي حىىين أن اللجىىوء للطىىرق يىىر العاديىىة للطعىىن ال يوقىىل تن يىىذه َّإال إذا نىىى القىىانون صىراح ًة نلىىى
ذلك بنصوى است نائية ولعل هذا هو السبب الكامن وراء تسمية األخيرة بالطرق االست نائية.

78

 .74تنى م 314/من قانون االجراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم  3لسىنة  1002نلىى " ال تن ىذ األحكىام الصىادرة مىن المحىاكم الجوائيىة إال إذا
أصبحت نهائية  ،ما لم ينى القانون نلى خ ل ذلك ".

 .75نلي حسن الشرفي  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 3.

 .76االنتراض كأحد طرق الطعن العادية لاحكام الجوائية جاء في المواد ( ، )311 - 324واالستئنال أيض ًا كىذلك ن متىه المىواد (– 313
 ) 343من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة . 1002

 .77المىواد ( )374 - 349تتنىىاول الىىنقض كأحىىد طىىرق الطعىن االسىىت نائية القانونيىىة  ،وكىىذلك المىواد ( ) 317 – 377تتنىىاول انىىادة المحاكمىىة
وذلك من ذات القانون المذكور .

 .78نبىىد األميىىر العكيلىىي ،سىىمير حربىىة ،شىىرح قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ،جامعىىة بغىىداد للطبانىىة ،بغىىداد  /الع ىراق ،ج،2111 ،1.

ى.213.

إن مىا سىىبق الحىىدي

ننىىه مىىن طىىرق للطعىىن هىىي أحكىىام نامىىة للطعىىن باألحكىىام الجوائيىىة نلىىى وجىىه

العموم _كقاندة نامة _ وكما نعلم بأن لكل قاندة است ناء ،ف ىي موضىو الطعىن باألحكىام الجوائيىة فىإن
االست ناء يكون حول الطعن بحكم اإلندام وذلىك لمىا لىه مىن خصوصىية دون يىره مىن األحكىام الجوائيىة
وشدة ،لذلك يمكن تقسىيم د ارسىتنا لطىرق الطعىن بحكىم
لخطورته ولما للعقوبة الم روضة بموجبه من قسوة َ

اإلندام إلى  :الطعن بحكم القانون (فر أول) والطعن بطلب من صاحب المصلحة (فر اني).

الفرع األول :الطعن بحكم القانون
لقد سبق الحدي

نما منحه المشر مىن خصوصىية لحكىم اإلنىدام دون يىره مىن األحكىام الجوائيىة

وذلك لما له من ار خطيىرة تمىت حيىاة المحكىوم نليىه ،فمتىى ن ىذ حكىم اإلنىدام فى مجىال للرجىو فيىه،
لىىذا وويىىادة فىىي التأكيىىد نلىىى إدانىىة المحكىىوم نليىىه بمىىا يلىىوم إصىىدار حكىىم اإلنىىدام بحقىىه ولضىىمان س ى مة
حكىىم اإلنىىدام االبتىىدائي الصىىادر نىىن محكمىىة البدايىىة المختصىىة _ بص ى تها محكمىىة درجىىة أولىىى _ مىىن
جميىع مىا قىد يشىىوبه مىن نيىوب أو أخطىاء قضىىائية كىون أن القضىاة الىذين يصىىدرونه هىم بشىر معرضىىون
للخطىأ أو السىىهو أو النسىيان فقىىد نىىى المشىر ال لسىىطيني _أسىوة بالتشىريعات األخىىرى التىي تأخىىذ بعقوبىىة
اإلندام _ نلى أحكام خاصة للطعن بحكم اإلندام االبتدائي تخالل لحد ما التقسيم الذي سىبق الحىدي
ننه لطرق الطعن القانونية.
سىنداً لهىىذه الخصوصىىية فقىد جعىىل المشىىر الج اوئىي ال لسىىطيني مىىن االسىتئنال _ أحىىد طىىرق الطعىىن
العاديىىة _ ومىىن الىىنقض _ كأحىىد طىىرق الطعىىن يىىر العاديىىة _ طعنىًا واجبىًا لحكىىم اإلنىىدام وبقىىوة القىىانون،
أي ي ىىتم الطعىىىن بحكىىىم اإلنىىىدام االبتىىىدائي باالسى ىىتئنال وب ىىالنقض حتى ىىى لى ىىو لىىىم يتقىىىدم أي مى ىىن الخصى ىىوم
(صىىاحب المصىىلحة) بطلىىب للطعىىن فيىىه ،حي ى

أن السىىند القىىانوني فىىي ذلىىك نصىىوى قىىانون اإلج ىراءات

الجوائية ال لسطيني والتي سنتطرق لها بالت صيل نند الحدي

نن استئنال حكم اإلندام ونقضه.

أو ًال :استئناف حكم اإلعدام
تىنى م 317/مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم  3لسىنة  1002نلىى "تسىتأنل بحكىىم
القانون األحكام الصادرة بعقوبة اإلندام  ...ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك".
سنداً للنى القانوني المذكور فإن حكم اإلندام كأي حكم جوائي يخضع للقوانىد العامىة ل سىتئنال
وذل ىىك م ىىن حيى ى

طريقى ىىة وكي ي ىىة االس ىىتئنال المح ىىددة قانون ى ىًا ف ىىي الق ىىانون الم ىىذكورَّ ،إال َّ
أن خصوصى ىىية

استئنال حكم اإلندام تكمىن فىي اسىتئنافه وجوبىاً وبحكىم القىانون حتىى لىو لىم يتقىدم بىه صىاحب المصىلحة
بالطعن (أي من خصوم الدنوى التي صدر بها حكم اإلندام).

يمكىىن تعريىىل اسىىتئنال حكىىم اإل نىىدام نلىىى أنىىه طريىىق نىىادي للطعىىن بحكىىم اإلنىىدام الصىىادر مىىن
محكمىة البدايىىة المختصىىة (بصى تها محكمىىة أول درجىىة) يرفعىىه أمىىام محكمىىة أنلىىى درجىىة منهىىا والمقصىىود
بهىا محكمىىة االسىتئنال ،حيى

يىتم اسىىتئنافه بهىدل إنىىادة طىرح (تجديىىد) النى او أمىىام محكمىة أنلىىى درجىىة

ابتداء ،والتوصىل إمىا ل سىخ حكىم اإلنىدام وبالتىالي إنىادة ملىل
وأك ر خبرة ومعرفة من تلك التي أصدرته
ً

الىىدنوى كىىام ً لمحكمىىة البدايىىة (محكمىىة أول درجىىة التىىي أصىىدرته) للن ىىر فيىىه مىىن جديىىد أو لتعديلىىه أو
إلقى ارره ،وهىىذا مىىا يِّكىىد مبىىدأ التقاضىىي نلىىى درجتىىين الىىذي يقىىوم نلىىى أساسىىه الن ىىام القضىىائي ال لسىىطيني
وذلىك لضىمان أكبىىر قىدر مىىن العدالىة للمحكىىوم نليىه79.لكىىن التسىاِّل الىىذي ي ىور هنىىا يتم ىل فىىي كيىل يىىتم
استئنال حكم اإلندام؟
بى ىىالرجو لنصى ىىوى قى ىىانون اإلج ى ىراءات الجوائيى ىىة ال لسى ىىطيني وخاصى ىىة البى ىىاب ال ى ىىاني والمعنى ىىون ب
"االستئنال" من الكتاب الرابع بعنوان "طرق الطعن في األحكام" ونلى وجه الخصىوى المىواد (- 313
 )343نجىىد أن اسىىتئنال حكىىم اإلنىىدام يكىىون أمىىام محكمىىة االسىىتئنال بصى تها محكمىىة درجىىة انيىىة نلىىى
إنتبى ىىار أن حكى ىىم اإلنى ىىدام االبتى ىىدائي يصى ىىدر مى ىىن محكمى ىىة البدايى ىىة بص ى ى تها محكمى ىىة درجى ىىة أولى ىىى تبع ى ىاً
الختصاى المحاكم الذي سبق الحدي

ننه في المطلب السابق.
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يكون استئنال حكم اإلندام بإيدا نريضة استئنال خطية لىدى قلىم محكمىة البدايىة التىي أصىدرت
الحكىىم (محكمىىة درجىىة أولىىى) ،أو لقلىىم محكمىىة االسىىتئنال مباش ىرة ،وفىىي الحالىىة األولىىى يتعىىين نلىىى قلىىم
محكمة البداية _التي أصدرت حكم اإلندام _ أن ترسىل نريضىة االسىتئنال إلىى قلىم محكمىة االسىتئنال
مىىع ملىىل ال ىىدنوى المسىىتأن ة خ ى ل

ىىة أيىىام81،حي ى

يق ىىدم الطلىىب مىىن قب ىىل أي م ىن خصىىوم ال ىىدنوى

(المحكوم نليه باإلندام أو النيابة العامة بص تها مم لىة للحىق العىام) فىإذا ر ىب المحكىوم نليىه باإلنىدام
باسىىتئنال حكىىم اإلنىىدام الصىىادر بحقىىه وكىىان وقتئى ٍىذ فىىي مركىىو التأهيىىل واإلص ى ح (السىىجن) نندئى ٍىذ يقىىدم
نريضة االستئنال لمدير السجن الذي يقع نليه رفعها لمحكمة االستئنال خ ل أسبو .
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 .79حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجوائية  ،دار ال قافة للنشر والتوويع ،نمان  /األردن ،ط ،2111 ،2.ى.341.

 .80تنى م/313/ب من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002نلى " إذا كانت صادرة نن محاكم البداية بصى تها محىاكم
ستأنل أمام محاكم االستئنال " .
أول درجة ت َ
 .81ارجع نى المادة  332من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة . 1002
 .82راجع المادة  343من ذات القانون .

لم يحرم المشر ال لسطيني أو يتجاهل حق خصوم الدنوى _ التي صىدر بهىا حكىم اإلنىدام _ مىن
طلب استئنال الحكم ،ولكن في حال لم يتقدم أي من النيابىة العامىة أو المحكىوم نليىه بطلىب االسىتئنال
فإنىىه يىىتم اسىىتئنافه بقىىوة القىىانون حي ى

يتىىولى قلىىم محكمىىة البدايىىة التىىي أصىىدرت حكىىم اإلنىىدام برفعىىه مىىع

كامل ملل الدنوى لقلم محكمة االستئنال.

83

يجىىب أن تشىىتمل نريضىىة اسىىتئنال حكىىم اإلنىىدام بيىىان كامىىل بىىالحكم المسىىتأنل ،رقىىم الىىدنوى التىىي

ىتأنل ضىىده ،أسىىباب االسىىتئنال وطلبىىات المسىىتأنِل ،والتىىي
صىىدر بشىىأنها الحكىىم ،ص ى ة المسىىتأنِل والمسى َ

تبلا صورة ننها مع تحديد لموند جلسة االستئنال _ يحدده قلىم محكمىة االسىتئنال _ ألطىرال الىدنوى
المستأن َة وذلك وفقاً لقواند التبليا القانونية.

84

أما بخصوى المحاكمة أمام محكمة االستئنال فإن األخيرة تن ر في استئنال حكىم اإلنىدام وفىق
إجراءات نلنية ،كما ويجوو لها أن تسمع الشهود الذين كىان يجىب سىمانهم أمىام محكمىة الدرجىة األولىى
ىتأنل وتسىىتوفي كىىل نقىىى خىىر فىىي إج ىراءات التحقيىىق حيى
التىىي أصىىدرت الحكىىم المسى َ

من الطعن بشكل نام.

الهىىدل األساسىىي
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لقىىد جىىاء قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني وبىىنى قىىانوني ص ىريح فىىي م 344/بضىىرورة تقليىىد
محكمة االستئنال بالوقائع التىي طرحىت أمىام محكمىة الدرجىة األولىى التىي ن ىرت فىي الىدنوى وأصىدرت
حكىىم اإلن ىىدام (محكم ىىة البداي ىىة المختص ىىة) ،كم ىىا وتكت ىىي ب ىىالن ر ف ىىي األدل ىىة الت ىىي ق ىىدمت أمامه ىىا فل ىىيت
لمحكمىة االسىىتئنال الحىق فىىي الن ىىر فىي وقىىائع جديىدة لىىم تعىىرض أمىام محكمىىة الدرجىة األولىىى وال يجىىوو
تقىىديم أو إبىداء دفىىو جديىىدة لىىم تعىىرض أمىىام محكمىىة االسىىتئنال لىىم تكىىن قىىد طرحىىت أمىىام محكمىىة الدرجىىة
األولىى َّإال إذا تعلىىق الىىدفع بالن ىىام العىىام الىىذي ال يسىىقط بعىدم إبدائىىه أمىىام محكمىىة الدرجىىة األولىىى ويجىىوو
الدفع به بأي مرحلة من مراحل الدنوى حتى لو كان أمام محكمة النقض وألول مرة.
فيمىىا يتعلىىق بالمىىدد التىىي وردت فىىي البىىاب ال ىىاني مىىن الكتىىاب ال ال ى
ال لسطيني والتي تحت ننوان "االستئنال" حي
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مىىن قىىانون اإلجىراءات الجوائيىىة

أشار إلى أن مدة اسىتئنال األحكىام الجوائيىة بشىكل نىام

 .83راجع المادة  311من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة .1002

 .84بخصوى التبليا فقد جاء المواد ( )211 - 213من الباب ال اني "اجراءات المحاكمة " من ال صل األول "تبليا األوراق القضائية وان ن
الخصوم " وذلك من القانون المذكور.

 .85راجع المادة  334من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة .1002
 .86حسن الجوخدار ،مرجع سبق ذكره ،ى.377.

هىىي خمسىىة نشىىر يوم ىًا للمحكىىوم نليىىه و

ىىين يوم ىًا للنيابىىة العامىىة وذلىىك مىىن تىىاريخ صىىدور الحكىىم مىىع

إمكانية تمديدها لعشرة أيام أخرى فىي حىال وجىود مىا يبىرر نىدم تقىديمها خى ل المىدة القانونيىة ل سىتئنال
_ المشار له أن ه _ ،حي

أن كل مىا ذكىر فىي هىذا البىاب مىن مىدد حىول االسىتئنال لىيت لهىا أي دور

يىىذكر بخصىىوى حكىىم اإلنىىدام ،فبىىالر م مىىن كىىون حكىىم اإلنىىدام أحىىد األحكىىام الجوائيىىة الواجىىب خضىىو
استئنافه للمدد المحددة قانونًا َّإال أنه ولخصوصيته جاء نىى م 317/مىن القىانون المىذكور أنى ه ونىى
نلىىى إمكانيىىة اسىىتئنافه بقىىوة القىىانون حتىىى لىىو لىىم يتقىىدم بىىه أي مىىن الخصىىوم87،سىىنداً لىىذلك فىىإن الطعىىن بىىه
باالسىىتئنال ال يتوقىىل نلىىى المىىدد المحىىددة قانون ىًا وبىىذلك ال يترتىىب نلىىى مضىىي المىىدة القانونيىىة صىىيرورة
الحكم نهائي كغيره من األحكام الجوائية األخرى.
ىتأنل وبالتىالي إصىدار حكمهىا فىي
يقع نلى ناتق محكمىة االسىتئنال الن ىر فىي حكىم اإلنىدام المس َ

ىتأنل فىىي حىىال وجىىدت أن االسىىتئنال فىىي يىىر محل ىىه
االسىىتئنال ويكىىون إمىىا بتأييىىد حكىىم اإلنىىدام المسى َ

موضونًا 88،أو تقضي بإلغائه (سواء لمخال ته للقانون أو ألي سبب خر تىراه محكمىة االسىتئنال) ،وفىي
هذه الحالة يقع نلى األخيرة أن تقضي في أسات الىدنوى وتصىدر حكمهىا أو تعيىد حكىم اإلنىدام وكامىل
ملىىل الىىدنوى التىىي صىىدر بموجبهىىا لمحكمىىة الدرجىىة األولىىى التىىي أصىىدرته بتعليمىىات إلنىىادة الن ىىر فىىي
الدنوى المستأن ة من جديد.
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تى ىىنى م 340/مىىىن قىىىانون اإلج ى ىراءات الجوائيىىىة ال لسى ىىطيني "يجى ىىوو للمحكمىىىة إرجىىىاء تن يى ىىذ الحكى ىىم
ىتأنل لحىىين ال صىىل فىي االسىىتئنال إذا أبىىدى المحكىىوم نليىه ر بىىة فىىي اسىتئنال ذلىىك الحكىىم" ،وسىىنداً
المس َ
ستأنل والىذي هىو أحىد أبىرو
لنى المادة القانونية المذكورة نجد أن المشر قد جعل وقل تن يذ الحكم الم َ
ىىار االسىىتئنال سىىلطة جواويىىة تخضىىع للسىىلطة التقديريىىة للقاضىىي ،حي ى

يمكىىن تصىىور هىىذا األمىىر فىىي

جميىىع األحكىىام الجوائيىىة باسىىت ناء حكىىم اإلنىىدام ،فمىىا الجىىدوى مىىن اسىىتئنافه فىىي حىىال تىىم تن يىىذه حي ى

ال

مجىىال للرجىىو فىىي ىىار تن يىىذه ! فبىىذلك ينت ىىي الغىىرض القىىانوني مىىن جعىىل اسىىتئنال حكىىم اإلنىىدام وجوبيىاً
وبحكىىم القىىانون للتأكىىد مىىن م ىىدى موافقتىىه وصىىحيح القىىانون ،وبىىذلك ج ىىاء القىىانون المىىذكور أن ى ه ب ىىنى
صريح يتضمن وقل تن يذ حكم اإلنىدام لحىين البىت فىي الطعىن بىه بىالنقض وكمىا وأن إلواميىة الطعىن بىه
بالنقض بقوة القانون جعل من األَوَلى وقل تن يذه لحين البت في استئنافه.
 .87راجع المواد ( 311و  311و  )342من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة . 1002
 .88راجع المادة  333من ذات القانون .
 .89راجع المادة  337من ذات القانون .

ىتأنل أو تعديلىه فإنىه بىذلك ال يكىون حكمىًا
بصدور قرار محكمة االستئنال بتأييد حكم اإلنىدام المس َ

نهائياً واجب التن يذ ،بل يجب قانوناً مروره وبشكل إلوامي بطريق خىر مىن طىرق الطعىن أال وهىو الطعىن
بالنقض.
ثانياً :نقض حكم اإلعدام
تىىنى م 330/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني "يىىتم الطعىىن بىىالنقض بحكىىم القىىانون فىىي
جميع األحكام الصادرة باإلندام...حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك".
الىىنقض لغ ى ًة يعنىىي (نقىىض الحكىىم) أي إبطالىىه وفىىي الىىنقض يقىىال أصىىلح ،أمىىا محكمىىة الىىنقض لغوي ىًا
90
فهي المحكمة العليا في الب د وتعىد المبىادص المسىتمدة مىن أحكامهىا ملومىة للمحىاكم األخىرى ،أمىا قانونىاً

يمكن تعري ه نلى أنه أحىد طىرق الطعىن يىر العاديىة (االسىت نائية) للطعىن بىالحكم الصىادر نىن محكمىة
الدرجة ال انيىة (محكمىة االسىتئنال) وذلىك بد ارسىته مىن حيى

التكييىل القىانوني لوقىائع لواجىراءات الىدنوى

التىىي صىىدر بهىىا الحكىىم المطعىىون بىىه بىىالنقض ،ف ى يشىىكل الطعىىن بىىالنقض درجىىة ال ىىة للتقاضىىي بىىل هىىو
كوسيلة است نائية ال يتم اللجوء له َّإال بعد استن اذ كافة طرق الطعن العادية.
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أما محكمة النقض فتعني قانونًا المحكمة العليا في الدولة وقىد أطلىق نليهىا هىذا المسىمى بنصىوى
قانونيىة صىريحة ،فقىد نصىىت م 13/مىن قىىانون تشىكيل المحىىاكم الن اميىة ال لسىىطيني رقىم  3لسىىنة 1002
"تتكىىون المحكمىىة العليىىا  -2 :محكمىىة الىىنقض  -1محكمىىة العىىدل العليىىا" ،كمىىا وأكىىدت م 20/مىىن قىىانون
الس ىىلطة القض ىىائية ال لس ىىطيني رق ىىم  23لس ىىنة  1003نل ىىى ذات المض ىىمون92،وم ىىا محكم ىىة ال ىىنقض إال
مح كمة قانون ال محكمة موضىو حيى

تن ىر فىي مىدى مطابقىة الحكىم الصىادر وصىحيح القىانون وبىذلك

 .90المعجم الوسيط .

 .91خلي ى ىىي خلي ى ىىة  ،تقري ى ىىر بعن ى ىوان " الطع ى ىىن بى ىىالنقض "  ،كلي ى ىىة الحقى ىىوق  /المغ ى ىىرب  ، 1009/1003 ،تحميى ىىل نب ى ىىر الموقى ىىع االلكترون ى ىىي
 ،www.4shared.comتاريخ التحميل  ، 1001/2/24السانة  1:24م  ،ى. 2

 .92حي

تنى م 20/من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  23لسنة  1003نلى "...تتكون المحاكم الن امية نلى النحو التىالي -2 :

المحكمة العليا وتتكون من أ .محكمة النقض ب .محكمة العدل العليا".

تنحصر و ي تها بمراقبة التكييل القىانوني لوقىائع لواجىراءات الىدنوى التىي صىدر بهىا الحكىم المطعىون بىه
من حي

مطابقتها أو ندم مطابقتها لاصول والقواند القانونية.
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تختى محكمة النقض بىالن ر فىي الطعىون باألحكىام الجوائيىة المرفونىة لهىا مىن محىاكم االسىتئنال
وقىىد أكىىد نلىىى اختصاصىىها قىىانون تشىىكيل المحىىاكم الن اميىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة  1002وذلىىك فىىي
م 30/منه حي

جاء في مضمونها "تختى محكمة النقض بالن ر في  -2الطعىون المرفونىة إليهىا مىن

محىىاكم االسىىتئنال فىىي القضىىايا الجوائيىىة ،"...وقىىد أكىىد نلىىى ذات المضىىمون قىىانون اإلجىراءات الجوائيىىة
ال لسطيني وذلك في م 349/منه.
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بالرجو لنى م 330/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسىطيني المىذكور نصىها فيمىا سىبق نجىد أن
مشىرننا ال لسىطيني قىد جعىل مىن الىنقض كطريىق اسىت نائي للطعىن طعنىًا وجوبيىًا وبقىوة القىانون بمىا يتعلىىق
بحكم اإلندام ،فقد جاء النى صراحةً ليحمل أك ر من معنى يكمن أهمها في أن الطعىن بىالنقض بحكىم
اإلندام يكون وجوبيًا بحكم القانون وبالتالي فإن المشر الجوائي ال لسطيني قد حرر الطعىن بىنقض حكىم
اإلندام من المدد القانونية وكذلك من األسباب المحددة حص اًر إلمكانيىة الطعىن بىالنقض ،فمـا المقصـود
من ذلك؟
أفىىرد المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني البىىاب ال ال ى

مىىن الكتىىاب ال ال ى

األحكىىام" م ىىن ق ىىانون اإلج ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني للحىىدي
قانون ىاً ،حي ى

المعنىىون ب "طىىرق الطعىىن فىىي

ن ىىن ال ىىنقض كأحىىد ط ىىرق الطع ىىن المق ىىررة

يكىىون ميعىىاد الطعىىن بىىالنقض س ىواء ق ىدم مىىن النيابىىة العامىىة أو مىىن المحكىىوم نليىىه (أط ىرال

الىدنوى التىي صىدر بهىا الحكىم الج اوئىي المطعىون بىه) خى ل مىدة أربعىين يومىًا مىن تىاريخ صىدور الحكىم،
لوا َّال يصىىبح الحكىىم الج اوئىىي بات ىاً بمىىرور مىىدة األربعىىين يوم ىاً دون تقىىديم طلىىب الطعىىن بىىه بىىالنقضَّ ،إال أنىىه

ولخصوصيته فقد حرر المشر الجوائي ال لسطيني حكم اإلندام من التقيد بهىذه المىدة الومنيىة للطعىن بىه
نقضىاً ،ال بىىل ألىىوم وبقىىوة القىىانون الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام متىىى صىىدر حكىىم محكمىىة االسىىتئنال بىىالطعن بىىه

 .93نجيمي جمال ،تقرير بعنوان"من أوجه الطعن بالنقض" ،الجوائر ،1001 ،تحميل نبر الموقع االلكتروني  ،www.4shared.comتاريخ
التحميل  ، 1001/9/11السانة  21:29م  ،ى.1.

 .94تنى م 349/من قىانون االجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم  3لسىنة  1002نلىى "تقبىل األحكىام الصىادرة  ...مىن محكمىة االسىتئنال فىي
الجنايات  ...الطعن بالنقض ما لم ينى القانون نلى خ ل ذلك".

اسىتئنافًا ،وفىىي ذات الوقىت لىىم ينكىر أو يتجاهىىل المشىر ال لسىىطيني حىق خصىىوم الىدنوى التىىي صىدر بهىىا
حكم اإلندام من التقدم بطلب الطعن به نقضاً.
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إضىىاف ًة لمىىا تىىم ذكىره ولمىىا لحكىىم اإلنىىدام مىىن خصوصىىية كاسىىت ناء نلىىى بىىاقي األحكىىام الجوائيىىة فقىىد
حىىرره المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني مىىن ضىىرورة ت ىوافر أحىىد األسىىباب المحىىددة قانونىاً ونلىىى سىىبيل الحصىىر
حتىى نكىون أمىام إمكانيىة الطعىن بىالنقض بىالحكم الج اوئىي ،وهىذه األسىباب وردت حصى ًار فىي المىادة 332
مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني نىىذكر منهىا حالىة وقىىو بطى ن فىي اإلجىراءات أ ىر فىي الحكىىم،
خطأ في تطبيق القانون أو ت سيره ،مخال ة قواند االختصاى.

96

بىىالرجو لىىنى المىىادة  332مىىن القىىانون المىىذكور نجىىد أن المشىىر ال لسىىطيني قىىد ذكىىر فىىي بىىدايتها
وقبىل تعىداده حصى ًار ألسىباب الطعىىن بىالنقض "مىىع م ارنىاة أحكىام المىىادة السىابقة ،ال يقبىىل الطعىن بىىالنقض
إال لاسباب التالية ،"...حي

يقصد ب "المادة السىابقة" اإلشىارة لمضىمون المىادة  330مىن ذات القىانون

والتي تنى نلى أن الطعىن بىنقض حكىم اإلنىدام يكىون واجبىًا بقىوة القىانون حتىى لىو لىم يتقىدم بىه أي مىن

الخصوم ،وما هذا َّإال تأكيداً نلى است ناء حكم اإلندام من ضرورة توافر إحىدى حىاالت الطعىن بىالنقض
المحددة حص ًار حتى يقبل الطعن به أمام محكمة النقض .
يكىون الطعىىن بىىالنقض فىىي حكىم اإلنىىدام بتقىىديم طلىىب للطعىىن بىالنقض مىىن أي مىىن خصىىوم الىىدنوى
إمىىا لقلىىم المحكمىىة التىىي
التىىي صىىدر بهىىا _ س ىواء مىىن النيابىىة العامىىة أو مىىن المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام _ َّ
أصىىدرت الحكىىم أو لقلىىم محكمىىة الىىنقض97،وفىىي الحالىىة األولىىى يتعىىين نلىىى قلىىم المحكمىىة التىىي أصىىدرت
98
الحكم إرساله لقلم محكمىة الىنقض مىع ملىل الىدنوى خى ل أسىبو  ،وكىذلك فىإن المحكىوم نليىه المىتح َ

نليىىه فىىي مركىىو اإلص ى ح والتأهيىىل (السىىجن) يقىىدم طلىىب الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام الصىىادر بحقىىه بتقديمىىه

 .95ارجىع م 333/مىن قىانون االجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم  3لسىىنة  ، 1002كمىا وتىنى م 341/مىن ذات القىانون نلىى " يكىون الطعىىن
بالنقض من كل من  -2النيابة العامة  -1المحكوم نليه  -3المدني بالحق المدني  -4المسِّول نن الحقوق المدنية ".

 .96تىىنى م 332/مىىن القىىانون المىىذكور نلىىى " مىىع م ارنىىاة أحكىىام المىىادة السىىابقة ال يقبىىل الطعىىن بىىالنقض إال لاسىىباب التاليىىة  -2 :إذا وقىىع

بط ن في االجراءات أ ر في الحكم  -1إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقى ًا للقىانون أو لىم تكىن لهىا واليىة ال صىل فىي الىدنوى -3
إذا صىدر حكمىان متناقضىىان فىي وقىت واحىىد فىي واقعىة واحىىدة  -4الحكىم بمىا يجىىاوو طلىب الخصىم  -3إذا كىىان الحكىم المطعىون فيىىه بنىى نلىىى

مخال ىىة القىىانون  ،أو نلىىى خطىىأ فىىي تطبيقىىه أو فىىي ت سىىيره  -9خلىىو الحكىىم مىىن أسىىبابه الموجبىىة أو نىىدم ك ايتهىىا أو موضىىها أو تناقضىىها -7
مخال ة قواند االختصاى أو تجاوو المحكمة سلطتها القانونية  -1مخال ة االجراءات األخرى إذا كان الخصم قد طلب مراناتها ولم تستجب له

المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها ".

 .97راجع المادة  339من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة . 1002
 .98راجع المادة  331من ذات القانون .

لمىىدير مركىىو اإلص ى ح والتأهيىىل الىىذي يتعىىين نليىىه قانون ىًا إرسىىاله لقلىىم محكمىىة الىىنقض خ ى ل  14سىىانة
من تسلمه له.
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ال بد من اإلشارة إلى أنه في حال لم يتقدم أي مىن الخصىوم بىذلك فىإن قلىم المحكمىة التىي أصىدرت
حكىىم اإلنىىدام ت ِ
رسىىل ملىىل الىىدنوى التىىي صىىدر بهىىا الحكىىم لقلىىم محكمىىة الىىنقض لتن ىىر فيىىه وذلىىك بقىىوة
القانون.
يجب أن يشتمل طلب الطعن بنقض حكم اإلندام نلىى أسىباب الطعىن ،أسىماء الخصىوم ومرفقىاً بىه
إيصىىال دفىىع الرسىىوم المقىىررة لىىه قانون ىًا ومىىن ى م يِّشىىر نليىىه قلىىم المحكمىىة ويحىىدد تىىاريخ تسىىجيله100،وبعىىد
ذلىىك يتىىولى رئىىيت قلىىم محكمىىة الىىنقض تبليىىا المطعىىون ضىىده بعريضىىة الطعىىن بىىالنقض خ ى ل أسىىبو مىىن
اليوم التالي لتسجيلها101والذي يحق له وخ ل خمسة نشر يومًا الرد ب ئحة جوابية نلىى أسىباب الطعىن
لىىدى قل ىىم محكمىىة ال ىىنقض102،وبعىىد اكتم ىىال أوراق الطع ىىن بىىالنقض ترس ىىل جميعهىىا م ىىن قبىىل قل ىىم محكم ىىة
الىىنقض مىىع ملىىل الىىدنوى للنيابىىة العامىىة 103والتىىي بىىدورها تسىىجلها فىىي سىىجل النيابىىة العامىىة وترفعهىىا مىىع
الملىىل للنائىىب العىىام ليىىدون مطالعتىىه نليهىىا ومىىن ىىم يعيىىدها لقلىىم محكمىىة الىىنقض م ىرةً أخىىرى وذلىىك خ ى ل
نشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.

104

كون محكمة النقض _ كما سبق وذكرنا _ محكمىة قىانون وليسىت محكمىة موضىو فإنهىا تن ىر فىي
الطعىىن المقىىدم لهىىا تىىدقيقًا ولىىيت مرافعى ًة مىىن حيى

مىىدى مطابقتىىه ووقائعىىه لواجراءاتىىه للقىىانون ،كمىىا وأجىىاو

المشر الجوائي ال لسطيني لمحكمة النقض أن تحدد جلسة لسما أقىوال النيابىة العامىة ووكى ء الخصىوم
إن رأت مىا يوجىب ذلىك105،ومىن ىىم تصىدر محكمىة الىنقض قرارهىا بخصىىوى حكىم اإلنىدام المطعىون بىىه
إما بإلغائىه وبالتىالي إنادتىه وملىل الىدنوى للمحكمىة التىي أصىدرته إلنىادة فىتح ملىل الىدنوى والن ىر بىه
من جديد أو إق ارره وبالتالي يصبح قطعيًا واجب التن يذ.
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 .99راجع المادة  314من ذات القانون .

 .100راجع المادة  337من ذات القانون .

 .101راجع المادة  390من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة . 1002
 .102راجع المادة  392من ذات القانون .

 .103راجع المادة  391من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني .
 .104راجع المادة  393من ذات القانون .
 .105راجع المادة  399من ذات القانون .

 .106راجع المواد ( )371 + 372 + 391 + 397من ذات القانون .

ال بد من اإلشارة إلى أن الطعن بالنقض بأي حكم جوائي ال يوقىل تن يىذه ،ولكىن لخصوصىية حكىم
اإلنىىدام دون يىره مىىن األحكىىام الجوائيىىة يوقَىىل تن يىىذه وبقىىوة القىىانون لحىىين البىىت فىىي الطعىىن بىىه وهىىذا مىىا
نصت نليه صراح ًة م 311/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني.
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وبالنتيجىىة فبصىىدور حكىىم إنىىدام نىىن المحكمىىة المختصىىة قانون ىاً بإصىىداره (محكمىىة البدايىىة بص ى تها
الجوائيىىة) ،وتىىم تأييىىده مىىن محكمىىة االسىىتئنال ومىىن ىىم محكمىىة الىىنقض فإننىىا نكىىون أمىىام حكىىم إنىىدام بىىات
وهذا ما نصت نليه صراحةً م 373/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني.
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لعلىىه يمكىىن تعريىىل الحكىىم البىىات قانون ىًا نلىىى أنىىه "الحكىىم الىىذي يحسىىم الن ى او ويقطىىع بال صىىل فىىي
التهمة المرفونة بها الدنوى الجوائيىة وذلىك إمىا باإلدانىة أو بىالبراءة ،وبصىدوره تكىون المحكمىة قىد أنلنىت
كلمتها وبالتالي خرجت الدنوى الجوائيىة مىن حووتهىا"109،وال يصىبح الحكىم باتىًا َّإال إذا اسىتن ذ كافىة طىرق
الطعىىن العاديىىة كالمعارضىىة واالسىىتئنال والطعىىن بىىالنقض كأحىىد طىىرق الطعىىن االسىىت نائية ،فىىالحكم البىىات
أو كم ىىا يس ىىمى القطع ىىي (المب ىىرم) يح ىىوو نل ىىى ق ىىوة األم ىىر المقض ىىي ب ىىه وبالت ىىالي يص ىىبح ذو حج ىىة نل ىىى
الكافة.
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نجد من الناحية اإلجرائية أنه متى تم تصديق حكىم اإلنىدام المطعىون بىه بىالنقض مىن قبىل محكمىة
الىنقض وصىىيرورته باتىاً فقىىد وجىىب تن يىذه فىىو ًار ،لكىىن ال بىىد مىىن اإلشىارة لوجىىود طريىىق اسىىت نائي للطعىىن بىىه
قب ىىل تن ي ىىذه منح ىىه المش ىىر الج اوئ ىىي ال لس ىىطيني لس ىىائر األحك ىىام البات ىىة الت ىىي تتعل ىىق بالجناي ىىات وم ىىا حك ىىم
اإلندام َّإال أحدها والذي ال يكىون َّإال بطلىب مىن صىاحب المصىلحة وهـذا مـا سـيتم توضـيحه فـي الفـرع
الثاني من هذا المطلب.

 .107تنى م 311/من القانون المذكور نلى "ال يترتب نلى الطعن بطريق النقض ايقال التن يذ إال إذا كان الحكم صاد ًار باالندام".

 .108تنى م 373/من قىانون االجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم  3لسىنة  1002نلىى "إذا قىررت محكمىة الىنقض رد طلىب الطعىن بىالنقض،
أصبح الحكم باتاً وال يجوو بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعناً خر نن الحكم ذاته ألي سبب كان".

 .109محمد وكي أبو نامر ،االجراءات الجنائية ،منشأة المعارل باالسكندرية للتوويع ،االسكندرية  /مصر ،2114 ،ى.199.

 .110نبىىد الىىرِّول مهىىدي ،شىىرح القوانىىد العامىىة ل ج ىراءات الجنائيىىة ،دار النهضىىة العربيىىة للنشىىر والتوويىىع ،القىىاهرة  /مصىىر ،ط ،1.ج،1.
 ،2117-2119ى.103+ 104.

الفرع الثاني :الطعن بطلب صاحب المصلحة
لقىىد مىىنح المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام ضىىمانة أخىىرى إلنىىادة د ارسىىة حكىىم
اإلنىىدام الصىىادر بحقىىه مىىن جديىىد بىىالر م مىىن صىىيرورته بات ىًا حي ى

أن الرجىىو نىىن األخطىىاء القضىىائية

الجس ىىيمة أفض ىىل م ىىن التم ىىادي ف ىىي ال ل ىىم ،ل ىىذا فق ىىد منح ىىه المش ىىر الج اوئ ىىي ح ىىق التق ىىدم بطل ىىب إلن ىىادة
المحاكمة في حكم اإلندام البات الصادر بحقه ،ولكن ذلك وفق شروط قانونية محىددة حصى ًار سىنتعرض
لها بالت صيل الحقاً.
لعله يمكن تعريل إنىادة المحاكمىة نلىى أنهىا إحىدى طىرق الطعىن يىر العاديىة (االسىت نائية) حيى
ال تكىىون َّإال فىىي أحىوال معينىىة حصى اًر فىىي القىىانون وال يقىىع َّإال نلىىى األحكىىام الباتىىة الصىىادرة باإلدانىىة دون
البراءة (التي استن ذت كافة طىرق الطعىن العاديىة و يىر العاديىة األخىرى) ،حيى

يكمىن هىدفها فىي إنى ن

براءة المحكوم نليه كما ويختى هذا النىو مىن الطعىون بإنىادة الن ىر باألخطىاء الموضىونية فىي تقىدير
الوقىىائع حي ى

تكىىون مىىن الجسىىامة والوضىىوح مىىا يسىىتدني تصىىحيحها ،وال يكىىون ذلىىك َّإال بتقىىدم صىىاحب

المصىىلحة بطلىىب إلنىىادة المحاكمىىة ف ىىي الحكىىم البىىات الصىىادر بحقىىه111،ولكـــن التســـاؤل هنـــا مـــن هـــو
صاحب المصلحة في مثل هذا الطعن؟.
جىىاءت المىىادة  371مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني لإلجابىىة نلىىى هىىذا التسىىاِّل ،حي ى
أشى ىىارت إلى ىىى أن طلى ىىب إنى ىىادة المحاكمى ىىة ال يقى ىىدم َّإال مى ىىن قبى ىىل المحكى ىىوم نليى ىىه أو وكيلى ىىه فهى ىىو صى ىىاحب
المصلحة األولى في م ل هذا الطعن ،وفي حىال بىوت نىدم أهليتىه يقىدم الطلىب مىن قبىل مم لىه الشىرني
كىىالولي أو الوصىىي نياب ى ًة ننىىه ،كمىىا وأجىىاو القىىانون المىىذكور وفىىي ذات مضىىمون المىىادة المىىذكورة لووجىىة
المحكوم نليه أو أبناءه في حال حياته وللور ىة واألوصىياء فىي حىال وفاتىه التقىدم بطلىب إنىادة المحاكمىة
لما لهم من مصلحة أدبية أو معنوية ب بوت براءته.

112

كمىىا فىىرض المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني إلىىى جانىىب ضىىرورة تقديمىىه بطلىىب مىىن صىىاحب المصىىلحة
وجوب تىوافر إحىدى الحىاالت المحىددة قانونىًا ونلىى سىبيل الحصىر حتىى يقبىل م ىل هىذا الطعىن (حتىى لىو
كىان الحكىم المقىىدم بىه طلىىب إنىادة المحاكمىىة حكىم باإلنىدام) ،وقىىد جىاءت م 377/مىىن قىانون اإلجىراءات
 .111محمد الحلبي ،سليم الوننون ،مرجع سبق ذكره ،ى.919.
 .112محمود نجيب حسني ،مرجع سبق ذكره ،ى.2310.

الجوائية ال لسطيني وذكرت هذه الحاالت نلى سبيل الحصر حي

ال مجال للتوسىع فيهىا بعىد أن أشىارت

فىىي بدايىىة الىىنى القىىانوني نلىىى اقتصىىار طلىىب إنىىادة المحاكمىىة نلىىى األحكىىام الجوائيىىة الباتىىة فىىي م ىواد
الجنايات وما حكم اإلندام َّإال أحدها.
مىن خى ل د ارسىىة جميىىع الحىىاالت المحىىددة حصى اًر فىي المىىادة المىىذكورة أنى ه والواجىىب تىوافر أحىىدها
نلىىى األقىىل إلمكانيىىة الطعىىن بإنىىادة المحاكمىىة مىىن صىىاحب المصىىلحة بىىه ،نجىىد أنهىىا جميع ىًا تقىىوم نلىىى
أسىات األخطىىاء القضىائية الجسىىيمة وهىىذا مىا تخىىتى بن ىره المحكمىة التىىي تن ىىر بطلىب إنىىادة المحاكمىىة
وهذه الحاالت هي:
 .2إذا حكم نلى شخى في جريمة قتل م هرت أدلة أ بتت أن المدنى قتله قد وجد حياً.
 .1إذا صىىدر حكىىم نلىىى شىىخى مىىن أجىىل واقعىىة ىىم صىىدر حكىىم نلىىى شىىخى خىىر مىىن أجىىل الواقعىىة
نينها ،وكان بين الحكمين تناقض بحي

يستنت منه براءة أحد المحكوم نليهما.

 .3إذا كىىان الحكىىم مبنيىًا نلىىى شىىهادة قضىىي بأنهىىا كاذبىىة أو نلىىى و يقىىة قضىىي بعىىد صىىدور الحكىىم بأنهىىا
موورة ،وكان لهذه الشهادة أو الو يقة تأ ير في الحكم.
 .4إذا هىىرت وق ىىائع جديىىدة بع ىىد ص ىىدور الحكىىم أو ه ىىرت و ىىائق وأدل ىىة كان ىىت مجهولىىة ح ىىين ص ىىدور
الحكم وكان من شأن هذه الوقائع إ بات براءة المحكوم نليه.
 .3إذا كان الحكم مبنيًا نلى حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم األحوال الشخصىية وألغىي
هذا الحكم.
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بت ىوافر أحىىد هىىذه الحىىاالت وبر بىىة صىىاحب المصىىلحة يمكىىن التقىىدم بطلىىب للطعىىن بإنىىادة المحاكمىىة
بحكىىم اإلنىىدام البىىات _ كأحىىد األحكىىام الجوائيىىة الباتىىة _ ولكىىن مىىا هىىي اإلجىراءات القانونيىىة لتقىىديم طلىىب
الطعن به؟
لقد أفرد المشىر الج اوئىي ال لسىطيني البىاب ال اربىع مىن الكتىاب ال الى
األحكام" من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني للحدي

المعنىون ب "طىرق الطعىن فىي

نن إجراءات الطعن بإنىادة المحاكمىة ،حيى

 .113راجع المادة  377من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة .1002

ىداء تقىىديم طلىىب إنىىادة المحاكمىىة مىىن صىىاحب المصىىلحة (أحىىد األشىىخاى السىىابق ذكىىرهم ) إلىىى
يىىتم ابتى ً
ووير العدل في الدولة وذلك خ ل سنة مىن تىاريخ نلمهىم بالسىبب الموجىب لطلىب إنىادة المحاكمىة (أحىد

األسىىباب المحىىددة حص ى ًار والتىىي سىىبق ذكرهىىا) الواجىىب ذك ىره فىىي الطلىىب المقىىدم ،فىىإن وجىىد وويىىر العىىدل
وجاهىىة السىىبب أو األسىىباب المقدمىىة يقىىرر إحالىىة الطلىىب للنائىىب العىىام الىىذي بىىدوره يقىىوم بد ارسىىة الطلىىب
لواج ىراء التحقيقىىات حولىىه ويبىىين أريىىه فىىي األسىىباب المقدمىىة بموجبىىه وذلىىك خ ى ل شىىهر مىىن تىىاريخ تسىىلمه
الطلىىب ،ومىىن ىىم يحيلىىه مرفق ىاً بىىه نتيجىىة د ارسىىته لىىه وم ح اتىىه نليىىه ( أريىىه القىىانوني) لمحكمىىة الىىنقض

بص تها المحكمة المختصة قانونًا للن ر في طلبات إنادة المحاكمة.

114

تن ىىر محكم ىىة ال ىىنقض بطل ىىب إن ىىادة المحاكم ىىة المق ىىدم لهىىا فق ىىط ف ىىي م ىىدى جدي ىىة وك اي ىىة األس ىىباب
المقدمىىة فيىىه لقبىىول الطلىىب ،فىىإن رأت فيهىىا الك ايىىة القانونيىىة تقىىرر قبىىول الطعىىن وبالتىىالي إحالىىة القضىىية
لمحكمة من ذات الدرجة التي أصدرت حكم اإلندام باألسات (ليت ذات المحكمة التىي أصىدرته) والتىي
بىىدورها تن ىىر فيهىىا كأنهىىا تعىىرض نليهىىا ألول م ىرة 115،لواال فتقىىرر محكمىىة الىىنقض رفىىض الطلىىب وبالتىىالي
ندم جواو تجديد تقديمه بذات الوقائع واألسباب التي سبق وبني نليها.
نجىىد ومىىن حي ى

116

ىىار هىىذا الطعىىن أنىىه ال يترتىىب نليىىه وقىىل تن يىىذ الحكىىم المطعىىون بىىه إال إذا كىىان

الحكم الصادر هو حكم باإلندام وما ذلك إال مجارياً للعقل والمنطق ،فما الجدوى من تقىديم طلىب إنىادة
المحاكمة في حكم إندام تم تن يذه.
ومن حي
حي ى
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الطعىن بإنىادة المحاكمىة أمىام القضىاء العسىكري ،فقىد اختلىل نىن القضىاء الن ىامي مىن

الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن المحىىاكم العسىىكرية وذلىىك بىىاخت ل المحكمىىة العسىىكرية التىىي

أصدرته ،فحكم اإلندام الصادر نن محكمة أمىن ال ىورة (المحكمىة العسىكرية العليىا) أجىاوت م 143/مىن
قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري وفىىي بدايىىة نصىىها إمكانيىىة الطعىىن بىىه بىىالنقض وذلىىك بطلىىب
خطىىي مىىن النيابىىة العامىىة ،المحكىىوم نليىىه أو المسىىِّول بالمىىال وذلىىك ل ىرئيت الهيئىىة القضىىائية ىىم أشىىارت
مضمون المادة المذكورة إلى أن األخير ملوم بتدقيق إجراءات وحكىم المحكمىة حتىى لىو لىم يطعىن بىه مىن

 .114راجع م 371/من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة . 1002
 .115راجع م 312/من ذات القانون .
 .116راجع م 313/من ذات القانون .

 .117راجع م 310/من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة . 1002

قبل أي من الخصوم فىإن تبىين لىه موافقتىه للقىانون رفعىه للتصىديق مىن الجهىة المختصىة (سىنتحد
الحقا).

ننهىا

118

ىم أشىارت م 149/مىن ذات القىانون بأنىىه إذا تبىين لىرئيت الهيئىة القضىىائية مىن د ارسىة طلىب الطعىىن
بىىالنقض المقىىدم مىىن أي مىىن خصىىوم الىىدنوى بت ىوافر شىىروطه الشىىكلية فإنىىه يىىدقق فىىي أسىىباب الىىنقض إذا
وجىد أن الحكىم مبنىي نلىى مخال ىىة للقىانون أو خطىأ فىي تطبيقىه أو تأويلىىه فإنىه يقىرر نقىض الحكىم لوانىىادة

األوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتن ر فيه تدقيقاً وتحكم في الدنوى من جديد.

119

لكنه وفي حىال تبىين لىرئيت الهيئىة القضىائية وجىود أي مىن الحىاالت التاليىة وهىي "خلىل جىوهري فىي
اإلج ىراءات ترتىىب نليىىه إجحىىال ب ىىالمتهم ،بط ى ن فىىي الحكىىم كالىىذهول ن ىىن ال صىىل فىىي أحىىد الطلب ىىات،
الحكم بما يجاوو طلب الخصم ،صىدور حكمىين فىي الواقعىة الواحىدة وخلىو الحكىم مىن أسىبابه الموجبىة أو
نىىدم ك ايتهىىا أو موضىىها" ،فإنىىه يقىىع نليىىه نقىىض الحكىىم لواحالىىة ملىىل الىىدنوى التىىي صىىدر بهىىا لمحكمىىة

األسىىات التىىي أصىىدرته والتىىي تعيىىد الن ىىر فيىىه مرافع ى ًة ،وفىىي حىىال مخال ىىة األخي ىرة لمىىا اشىىتمل نليىىه ق ىرار
الطعن جاو لرئيت هيئة القضىاء ال ىوري إحالىة أوراق الىدنوى للمحكمىة الخاصىة والتىي تن ىر فيىه مرافعىةً
وفقًا لاصول العادية.

120

ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أن أحكىىام اإلنىىدام الصىىادرة نىىن المحكمىىة العسىىكرية الخاصىىة ومحكمىىة أمىىن
الدولىىة ال تقبىىل الطعىىن بىىأي مىىن طىىرق الطعىىن ،بىىل يقىىع نلىىى رئىىيت هيئىىة القضىىاء ال ىىوري رفعهىىا للجهىىة
المختصة لتصديقها وما ذلك إال انتقاى من ضمانات الشخى المحكوم نليه.

121

كمىىا وأشىىارت المىىادة  131مىىن ذات القىىانون إلىىى جىواو الطعىىن بطريىىق إنىىادة المحاكمىىة فىىي دنىىاوى
الجنايىىة بغىىض الن ىىر نىىن المحكمىىة العسىىكرية التىىي أصىىدرت الحكىىم _ ومىىا حكىىم اإلنىىدام إال أحىىدها _
بتوافر إحدى الحاالت التالية :
 .2إذا حكم نلى شخى بجريمة قتل وتبين بأدلة كافية أن المدنى قتله حياً.

 .118راجع م 143/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171والمطبق نلى العسكريين من ال لسطينين .
 .119راجع م 149/من القانون المذكور .

 .120هذا ما نصت نليه صراح ًة م 147/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 2171
 .121وهذا ما نصت نليه م 147 /ل/ب من ذات القانون .

 .1إذا حكىىم نلىىى شىىخى بجريمىىة وحكىىم فيمىىا بعىىد نلىىى شىىخى خىىر بىىالجرم ن سىىه وكىىان الحكمىىان ال
يمكن التوفيق بينهما ونت نن ذلك ما يِّيد براءة أحد المحكوم نليهما.
 .3إذا حكم نلى الشاهد الذي شىهد نلىى المحكىوم نليىه بشىهادة الىوور وال تقبىل شىهادة هىذا الشىاهد فىي
المحاكمة الجديدة.
 .4إذا وقىىع أو هىىر بعىىد الحكىىم حىىد

جديىىد أو أبىىروت مسىىتندات كانىىت مجهولىىة حىىين المحاكمىىة وكىىان

من شأنها إ بات براءة المحكوم نليه.
بتىوافر إحىىدى الحىىاالت المنصىوى نليهىىا قانونىًا والمىذكورة أنى ه يجىىوو لكىل مىىن المحكىىوم نليىىه أو
أحىىد ذويىىه أو وكيلىىه التقىىدم بطلىىب إنىىادة المحاكمىىة وذلىىك ل ىرئيت هيئىىة القضىىاء ال ىىوري ال لسىىطيني الىىذي
يىىدقق فىىي الطلىىب ،لواذا مىىا ت ىوافرت إحىىدى الحىىاالت السىىابق ذكرهىىا فإنىىه يستصىىدر قىرار مىىن القائىىد األنلىىى
إلنىىادة المحاكمىىة 122فىىإن حصىىل نلىىى الموافقىىة تحىىال الىىدنوى لمحكمىىة مىىن ذات درجىىة المحكمىىة التىىي

أصدرته ويوقل تن ي ذه من تاريخ الموافقة نلى إنادة المحاكمة لحين ال صل في الطعن.
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قص ىىر ف ىىي حماي ىىة المحك ىىوم نلي ىىه باإلن ىىدام م ىىن قب ىىل المحكم ىىة
وب ىىذلك ف ىىإن القض ىىاء العس ىىكري ق ىىد َّ
العسىىكرية المختصىىة وذلىىك مىىن ناحيىىة الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام الصىىادر بحقهىىم فلىىم يلتىىوم القضىىاء العسىىكري
بمبىىدأ التقاضىىي نلىىى درجتىىين ال ىىذي يقىىوم نلىىى أساسىىه التقاضىىي ف ىىي فلسىىطين بىىل جعىىل الىىنقض بحك ىىم
اإلندام طريقًا للطعن به متجاه ً بذلك الطعن باالسىتئنال كدرجىة انيىة مىن درجىات التقاضىي ،كمىا وأن
الطعىىن بىىالنقض وبإنىىادة المحاكمىىة ال يكىىون أمىىام جهىىة قضىىائية أنلىىى درجىىة مىىن تلىىك التىىي أصىىدرته بىىل
يقىىدم الطعىىن بحكىىم اإلنىىدام ل ىرئيت هيئىىة القضىىاء العسىىكري فهىىو المخىىتى قانون ىًا بىىالن ر فىىي ك ى نىىوني
الطعن المذكورين ،وما ذلك َّإال تجاه ً للغرض األساسي الىذي شىر مىن أجلىه الطعىن باألحكىام والكىامن
في رفعه لجهة أك ر خبرة ومعرفة لت ادي ما حصل من أخطاء قضائية من محكمة الدرجة األولى.

124

 .122راجع م 131/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 2171
 .123راجع م 192/من ذات القانون .

 .124لقىىد وضىىحت م 337/مىىن قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري لسىىنة  2171م هىىوم منصىىب رئىىيت الهيئىىة القضىىائية فقىىد جىىاء فىىي
مضمون المادة المذكورة أنه الشخى الذي يتولى االدارة العامة للقضاء ال وري ال لسطيني حي

كما وي عاونه في أنماله كافة ضباط وأفراد المِّسسة القضائية.

يعين بقرار من القائىد األنلىى ويتبعىه مباشىرة ،

ننىىد الحىىدي

نىىن طىىرق الطعىىن فىىي األحكىىام الجوائيىىة فىىي التش ىريع الجنىىائي المصىىري _ مىىا يتعلىىق

منهىىا بحكىىم اإلنىىدام _ فبد ارسىىة نصىىوى قىىانون اإلج ىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  230لس ىىنة 2130
والتعدي ت الواردة نليه نجد أن المشر الجنائي المصري قد اتخذ منحى خر يختلل نونًا مىا نمىا أخىذ
ً
به ن يره ال لسطيني بما يتعلق بالطعن بحكم اإلندام ،فقد انتبر المشر المصري صىدور حكىم باإلنىدام
من محكمة الجنايىات المشىكلة مىن ى

قضىاة وبإجمىا

راء أنضىائها حكمىًا ال يخضىع ألي مىن طىرق

الطعن سوى الطعن بالنقض لوانادة الن ر متى توافرت شروط كل منهما.
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سندًا لما ذكر أن ه فإنه ال مجال للطعن باالستئنال فىي حكىم اإلنىدام ،بىل إن االسىتئنال كطريىق
نىىادي للطعىىن يقتصىىر نلىىى الجىىنح والمخال ىىات دون الجنايىىات الصىىادرة نىىن محىىاكم الجنايىىات ومىىا حكىىم
اإلنىدام إال أحىدها وهىىذا مىا أكىىدت نليىه  104/مىىن قىانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىىري رقىم  230لسىىنة
 2130والمعدلة بالقانون رقم  207لسنة  ،2191كما وأشارت المادة المذكورة بأنه في ير مىواد الجىنح
والمخال ىىات ال يجىىوو رفىىع االسىىتئنال إال لمخال ىىة القىىانون أو لخطىىأ فىىي تطبيقىىه أو تأويلىىه ولوقىىو بط ى ن
فى ىىي الحكى ىىم أو فى ىىي اإلج ى ىراءات أ ى ىىر فى ىىي الحكى ىىم وهى ىىذا مى ىىا يسى ىىمى لى ىىدينا بى ىىالطعن بى ىىالنقض ولى ىىيت طعن ى ىاً
باالستئنال.
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وما يِّكىد هىذا القىول ،مىا جىاءت بىه مضىمون م 30/مىن القىانون 37لسىنة  2131والمعىدل بالقىانون
رقىىم  209لسىىنة  2191حيى

جىىاء فيهىىا "جىواو الطعىىن فىىي أحكىىام اإلنىىدام أمىىام محكمىىة الىىنقض اسىىتنادًا

إلى األسباب التالية  -2 :إذا كان الحكم مبنياً نلىى مخال ىة للقىانون أو نلىى خطىأ فىي تطبيقىه أو ت سىيره
 -1إذا كان الحكم معيبًا  -3إذا كانت المخال ات اإلجرائية قىد أ ىرت فىي الحكىم" ،وبىذلك يقتصىر الطعىن
بىىالنقض فىىي حكىىم اإلنىىدام نل ىىى د ارسىىة إحىىدى الحىىاالت ال ى

المح ىىددة حص ى اًر كىىون محكمىىة ال ىىنقض

محكمة قانون ال محكمة موضو .
سىىنداً ل ىىنى الم ىىادة الم ىىذكورة ف ىىإن الطع ىىن ب ىىالنقض ف ىىي حك ىىم اإلن ىىدام ه ىىو س ىىلطة جواوي ىىة ألي م ىىن
أصىحاب المصىىلحة بىىالطعن (المحكىىوم نليىىه أو النيابىىة العامىىة ) ولكىىن جىىاء نىىى المىىادة  49مىىن القىىانون

 .125تىىنى م 312/مىىن قىىانون االجىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  230لسىىنة  2130والمعدلىىة بالقىىانون رقىىم  917لسىىنة  2133نلىىى "  ..وال
يجوو الطعن في أحكام محاكم الجنايات إال بطريق النقض أو انادة الن ر".

 .126تنى م 401/من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقىم  207لسىنة  2191نلىى " لكىل مىن المىتهم والنيابىة العامىة أن يسىتأنل األحكىام
الصىادرة  ...فىىي مىواد الجىىنح  ...مىواد المخال ىىات  ...وفيمىا نىىدا هىىاتين الحىىالتين ال يجىىوو رفىىع االسىتئنال مىىن المىىتهم أو مىىن النيابىىة العامىىة إال
لمخال ة القانون أو لخط أ في تطبيقه أو تأويله ولوقو بط ن في الحكم أو في االجراءات أ ر في الحكم ".

رقم  31لسنة  2131ي يد مضمونها بوجوب نرض القضية التي صىدر بهىا حكىم إنىدام مىن قبىل النيابىة
العامة مش ونة برأيها في الحكم وذلك لمحكمة النقض حتى لو لم يتقدم المحكىوم نليىه بطلىب ذلىك (بقىوة
القانون) ،ويجوو للمحكمة المذكورة أن تأمر أو ال تأمر بنقض حكم اإلندام.
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وقد جاء قرار محكمىة الىنقض المصىرية فىي الطعىن رقىم  1300لسىنة  2111مِّكىداً نلىى مىا سىبق
ذك ىره حي ى

ىادر حضىىوريًا بعقوبىىة اإلنىىدام يجىىب نلىىى
جىىاء فىىي مضىىمون الق ىرار " ...إذا كىىان الحكىىم صى ًا

النيابة العامة أن تعىرض القضىية نلىى محكمىة الىنقض مشى ونة بمىذكرة برأيهىا فىي الحكىم  ...وأن و ي ىة
محكمىىة الىىنقض فىىي شىىان األحكىىام الصىىادرة باإلنىىدام ذات طبيعىىة خاصىىة تقتضىىيها إنمىىال رقابتهىىا نلىىى
نناصىىر الحكىىم كافىىة موضىىونية وشىىكلية وتقضىىي بىىنقض الحكىىم فىىي أيىىة حالىىة مىىن حىىاالت الخطىىأ فىىي
القانون أو البط ن ."...
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كمىىا وجىىاء فىىي مضىىمون المىىادة  401مىىن قىىانون اإلجىراءات الجنائيىىة المصىىري _ المىىذكورة سىىابقاً _
بإمكانيىىة الطع ىىن بحك ىىم اإلنىىدام بطري ىىق خ ىىر يسىىمى إن ىىادة الن ىىر وهىىو م ىىا يقاب ىىل إنىىادة المحاكم ىىة ف ىىي
التشريع الجوائي ال لسطيني ،بىالر م مىن أن الحىاالت الواجىب تىوافر أحىدها نلىى األقىل ليقىدم طلىب إنىادة
الن ر هي ذاتها في ك التشريعين المصري وال لسطيني وقد سبق ذكرها جميعًا.
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إال أن المشر المصري قد توسع فيمن لهم الحىق بتقىديم طلىب الطعىن بإنىادة الن ىر بحكىم اإلنىدام
_ كأحىىد األحكىىام الجنائيىىة الصىىادرة نىىن محكمىىة الجنايىىات _ ليشىىمل النيابىىة العامىىة إلىىى جانىىب المحكىىوم
نليىىه أو مىىن يم لىىه قانونىاً إذا كىىان نىىديم األهليىىة أو م قىىوداً وأقاربىىه أو ووجتىىه بعىىد وفاتىىه ،وذلىىك فىىي حىىال
توافر أي مىن الحىاالت السىابق ذكرهىا سىوى حالىة واحىدة أال وهىي "حىدو أو هىور وقىائع بعىد الحكىم أو
تقديم أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها بوت براءة المحكىوم نليىه" فيكىون الحىق فىي
تقديم طلب إنادة الن ر للنائب العام وحىده بغىض الن ىر إن كىان ذلىك بر بىة مىن صىاحب الشىأن أو مىن
تلقاء ن سها.

 .127محمىىد حلمىىي نبىىد العىىاطي ،األوضىىا القانونيىىة فىىي تن يىىذ األحكىىام الجنائيىىة ،المكتبىىة القانونيىىة للتوويىىع ،القىىاهرة  /مصىىر ،ط،2177 ،2.

ى. 11.

 .128موسىىونة مبىىادص الىىنقض الجنىىائي ،الطعىىن رقىىم  1300لسىىنة  2111تحىىت موضىىو بعن ىوان " محكمىىة الىىنقض " ،بعن ىوان فرنىىي " سىىلطة
محكمة النقض نلى حكم االندام ".

 .129لقد جاءت م 442/من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130ونصت نلى ذات الحاالت التىي جىاءت بهىا مضىمون

م 377/من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002والتي سبق وذكر مضمونها .

وفىىي هىىذه الحالىىة نلىىى وجىىه الخصىىوى يقىىدم النائىىب العىىام طلىىب إنىىادة الن ىىر مرفقىًا بتحقيقاتىىه إلىىى
لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وا نين من مستشاري محكمة االسىتئنال (يعىين كىل مىنهم
مىن قبىل الجمعيىىة العامىة للمحكمىىة التىابع لهىىا) ،ويجىب أن يبىىين فىي الطلىىب الواقعىة أو الورقىىة التىي تسىىتند
لهىا النيابىة فىي طلبهىىا ،ومىن ىم ت صىىل اللجنىة بالطلىب مىع إجرائهىىا التحقيىق الى وم ومىىن ىم تصىدر قرارهىىا
(قرار ير قابىل للطعىن بىه بىأي وجىه) إمىا بإحالتىه لمحكمىة الىنقض لتعيىد الن ىر فىي الىدنوى أو ترفضىه،
وقىد أكىىد نلىى ذات المضىىمون العديىد مىىن قى اررات محكمىة الىىنقض المصىرية منهىىا الطعىن رقىىم  291لسىىنة
 2191تحت ننوان "حاالت التمات إنادة الن ر ".
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أ ما بخصىوى بىاقي الحىاالت فيحىق ألي مىن أصىحاب الشىأن بمىا فىيهم النيابىة العامىة التقىدم بطلىب
إن ىىادة الن ىىر ،وف ىىي ح ىىال تقديم ىىه م ىىن ي ىىر النياب ىىة العام ىىة فعل ىىى ص ىىاحب الش ىىأن أن يق ىىدم للنائ ىىب الع ىىام
نريض ىىة يب ىىين فيه ىىا الحك ىىم المطل ىىوب إن ىىادة الن ىىر في ىىه والوج ىىه ال ىىذي يس ىىتند نلي ىىه ويشى ى عه بالمس ىىتندات
المِّيىدة لىه ،وبىىدوره يرفعىه النائىب العىىام مىع التحقيقىىات التىي أج ارهىا لمحكمىىة الىنقض بتقريىر يبىىين فيىه أريىىه
واألسباب التي يستند لها وذلك خ ل

ة أشهر من تاريخ تقديمه له.
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وأخيى ًار ،ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أن ا ىىار القانونيىىة المترتبىة نلىىى إنىىادة الن ىىر فىىي التشىريع الجنىىائي
المصىىري هىىي ذاتهىىا المترتبىىة نلىىى إنىىادة المحاكمىىة فىىي التش ىريع الج اوئىىي ال لسىىطيني ،خاص ىةً مىىا يتعلىىق
بوقل تن يذ حكم اإلندام وجوبيًا لحين البت في طلب إنادة الن ر.
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أما في الواليات المتحدة األمريكية ،فيطعن بحكم اإلندام الصادر نن محكمة المقاطعة ( District

 )courtبص ى تها محكمىىة درجىىة أولىىى أمىىام محكمىىة االسىىتئنال الوسىىطية (

court of

Intermediate

 )appealsفإذا ما صادقت نلى الحكىم المسىتأنل يلجىأ خىر طىرق الطعىن والىذي يكىون برفعىه للمحكمىة
العليىا فىي الدولىة ( 133،)Supreme courtحيى

تشىكل األخيىرة أنلىى هيئىة قضىائية فىي الواليىات المتحىدة

 .130موسونة النقض الجنائي  ،الطعن رقم  291لسنة . 2191

 .131راجع المواد ( ) 443+ 441من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة . 2130
 .132راجع المواد ( )491+441+449 + 443من ذات القانون .

 ،Areport "The difference between federal and state courts" .133مرجع سبق ذكره ،ى.2.

كمىىا وأنهىىا ال تملىىك االختصىىاى إال فىىي مجمونىىة صىىغيرة مىىن الحىىاالت واإلنىىدام _موضىىو بح نىىا_ يقىىع
نلى رأت هذه الحاالت ،فمتى صادقت األخيرة نلى حكم اإلندام أصبح واجب التن يذ قانوناً.
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خ صىىة القىىول ،أن المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني قىىد ن َّىىم نقوبىىة اإلنىىدام بنصىىوى قانونيىىة خاصىىة
ىداء نلىى صىدور حكىىم باإلنىدام مىن المحكمىىة
تتكيىل وخصوصىية هىذه العقوبىىة ،لىذا فقىد نىى المشىىر ابت ً

المختصىة وبإجمىىا كامىىل هيئتهىىا ووجىىوب مىىرور هىىذا الحكىم االبتىىدائي بكافىىة طىىرق الطعىىن الواجبىىة بحكىىم

القىانون تبىدأ مىن اسىتئنافه ومىن ىم نقضىه وذلىك لت فىي أي سىهو أو نقىى ورد سىهواً مىن محكمىة الدرجىة

األولىى ،ولىم يكت ِ
ىل المشىر الج اوئىي بىذلك بىل مىنح المحكىوم نليىه طريىق إنىادة المحاكمىة للطعىن بىالحكم
الصادر بحقه ر م صيرورته باتاً واجب التن يذ وما ذلك َّإال ويىادة فىي الضىمانات الممنوحىة لىه وويىادةً فىي

التأكيد نلى موافقة الحكم الصادر وصحيح القانون.

لىىم تقتصىىر الخصوصىىية التىىي منحهىىا المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني لحكىىم اإلنىىدام مىىن حي ى

صىىدوره

كحك ىىم ج اوئ ىىي ب ىىل إن الخصوص ىىية تمت ىىد لتش ىىمل إجى ىراءات تن ي ىىذه ،فم ىىا ه ىىي اإلجى ىراءات القانوني ىىة الت ىىي
وض ىىعها المش ىىر ال لس ىىطيني لتن ىىيم تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام؟ لإلجاب ىىة نل ىىى ه ىىذا التس ىىاِّل فق ىىد خصص ىىنا
المبح

ال اني من هذا ال صل للحدي

ننها بالت صيل .

المبحث الثاني :إجراءات تنفيذ عقوبة اإلعدام
تعتبر مرحلة تن يىذ األحكىام الجوائيىة نلىى وجىه العمىوم وحكىم اإلنىدام نلىى وجىه الخصىوى إحىدى
أس ىىمى م ارح ىىل اإلجى ىراءات الجوائي ىىة الهادف ىىة إل ىىى تحقي ىىق العدال ىىة الجنائي ىىة ،ف يه ىىا يتجس ىىد منط ىىوق الحك ىىم
ويتحول من مجرد صيا ة ن رية قانونية _ حكم بعقوبة اإلندام _ إلىى إجىراء نملىي واقعىي ،حيى

ينىال

المجرم نقابه فعلياً وبذلك تقتضي الدولىة حقهىا فىي العقىاب كمىا يقىتى المتضىرر ن سىه أو ذويىه وبالتىالي
المجتمىىع بأس ىره مىىن شىىخى الجىىاني ،فمرحلىىة التن يىىذ مىىن أهىىم الم ارحىىل والتىىي بهىىا تحقىىق العقوبىىة رضىىها
المرجو منها.
 .134تقريىىر بعنىوان "المحكمىىة العليىىا للواليىىات المتحىىدة" ،تحميىىل نبىىر الموقىىع االلكترونىىي ،http://ar.wikipedia.org\wki :تىىاريخ التحميىىل

 ، 1022\22\23السانة 20:34م ،ى.2.

تتكون المحكمة العليا للواليات المتحدة من رئيت و مانية قضاة معاونين يعينهم رئيت الجمهوية بموافقة أ لبية أنضاء مجلت الشيوخ ،حي

ال

تنتهي مهمتهم إال بالوفاة ،اإلستقالة ،التقاند ،أو اإلدانة كما وتنعقد هذه المحكمة فىي العاصىمة واشىنطن فىي مبنىى المحكمىة العليىا فىي الواليىات
األمريكية ،وال بد من اإلشارة إلى أن المحكمة العل يا هي أنلى هيئة قضائية سواء لاحكام الصادرة نن محاكم الواليات أو المحاكم ال يدرالية.

يمكن تعريل التن يذ لغ ًة من (ن َّذ الحكم) يعني أخرجه للعمىل حسىب منطوقىه و (التن يىذ فىي الحكىم)
يعني اإلجراء العملي لمىا قضىي بىه ،أمىا (الهيئىة التن يذيىة) فتعنىي السىلطة التىي تقىوم بتن يىذ قىوانين الدولىة
وأوامرها و(الن ىاذ) يعنىي الحكىم مىع الن ىاذ حالىة تلحىق الحكىم إذا كىان واجىب التن يىذ135،أمىا قانونىًا ،فىيمكن
تعريىىل التن ي ىىذ الج اوئ ىىي نل ىىى أن ىىه اقتض ىىاء ح ىىق الدول ىىة ف ىىي العق ىىاب ن ىىن طري ىىق تحقي ىىق الحك ىىم الص ىىادر
باإلدانة في مواجهة المحكوم نليه وال يكون التن يذ الج اوئىي إال بىالقوة الجبريىة ،حيى
المحكوم نليه وبواسطة أجهوة الدولة المنوط بها ذلك بص تها مم لة للدولة.

يىتم بعيىدًا نىن إرادة
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يمكىن تعريىل تن يىذ نقوبىة اإلنىدام نلىى أنىه اقتضىاء حىق الدولىة فىي العقىاب وذلىك بسىلب المحكىوم
نليىىه باإلنىىدام حقىىه فىىي الحيىىاة وذلىىك بإوهىىاق روحىىه137،ف ىىي تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام صىىون لكيىىان المجتمىىع
وشى اء لصىدر ذوي المجنىىي نليىه ،كمىىا وأن فىي قسىىوة هىذه العقوبىىة ننىد تن يىىذها تحقيىق ألقصىىى قىدر مىىن
الوجر واإلرهاب فىي ن ىوت أفىراد المجتمىع بأسىره للحيلولىة دون ارتكىاب أي مىن الجىرائم الجسىيمة وبالتىالي
حماية الصالح العام للمجتمع بأسره.
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ن ى ى اًر لخط ىىورة نقوب ىىة اإلن ىىدام دون يره ىىا م ىىن العقوب ىىات الجوائي ىىة ولجس ىىامة ا ىىار المترتب ىىة نل ىىى
تن يىذها والتىىي تصىىل إلىى سىىلب المحكىىوم نليىه حياتىىه ،فقىىد أفىرد المشىىر الج اوئىىي ال لسىطيني البىىاب ال ىىاني
مىىن الكتىىاب ال اربىىع المعنىىون ب "التن يىىذ" مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة 1002
ويقابله ىىا القس ىىم ال ىىاني م ىىن الب ىىاب ال الى ى
ليتنى ىىاول بالت صى ىىيل الحى ىىدي
ال لسىىطيني مىىن حي ى

م ىىن ق ىىانون أص ىىول المحاكم ىىات الجوائي ىىة ال ىىوري لس ىىنة 2171

نى ىىن تن يى ىىذ نقوبى ىىة اإلنى ىىدام ،ويوافى ىىق المشى ىىر الجنى ىىائي المصى ىىري التش ى ىريع

منحىىه نقوبىىة اإلنىىدام خصوصىىية تختلىىل نىىن يىره مىىن األحكىىام الجنائيىىة األخىىرى

فقد أفرد لها الباب ال اني من الكتاب الرابع المعنون "التن يذ" من قىانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىري رقىم
 230لسنة .2130
من خ ل دراسة النصوى القانونية الخاصة ب "تن يذ نقوبة اإلنىدام" فىي القىوانين المىذكورة أنى ه
نج ىىد أن مش ىىرننا الج اوئ ىىي ق ىىد خ ىىى نقوب ىىة اإلن ىىدام ب ىىإجراءات تن ي ىىذ معين ىىة وح ىىددها بنص ىىوى قانوني ىىة

 .135المعجم الوسيط .

 .136نبد الحميد الشواربي ،سبق ذكره ،ى.333-334.

 .137محمد قانصو ،تقرير بعنوان "نقوبة االندام  ...رِّية اس مية " ،مرجع سبق ذكره ،ى.1.

 .138أيسر أنور نلي ،مال ن بد الرحيم ن مان ،الوجيو في نلم االجرام ونلم العقىاب ،دار النهضىة العربيىة للنشىر والتوويىع ،القىاهرة  /مصىر،
 ،2177ى. 132.

صى ىريحة ،حيى ى

س ىىيتم تناوله ىىا ف ىىي ه ىىذا المبحى ى

م ىىن خى ى ل تقس ىىيمها لن ىىونين م ىىن اإلجى ىراءات األول ىىى:

إجراءات أولية (مطلب أول) وال انية :إجراءات نهائية (مطلب اني).
المطلب األول :اإلجراءات األولية لتنفيذ عقوبة اإلعدام
يطلىىق مسىىمى اإلج ىراءات األوليىىة لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى تلىىك اإلج ىراءات االبتدائيىىة التىىي يلىىوم
القىىانون اسىىتي ائها فىىي بدايىىة مرحلىىة تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ،حي ى

يمكىىن تقسىىيمها إلىىى اإلج ىراءات األوليىىة

المتعلقة بالحكم (فر أول) واإلجراءات األولية المتعلقة بالمحكوم نليه (فر اني).
الفرع األول :اإلجراءات األولية المتعلقة بحكم اإلعدام
تىىنى م 401/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة  1002وفىىي البىىاب المتعلىىق
بتن يذ نقوبة اإلندام نلى "متى صار حكم اإلندام نهائياً ،"...حيى

اشىترط المشىر الج اوئىي ال لسىطيني

صىىيرورة حكىىم اإلنىىدام نهائي ىاً كىىإجراء أولىىي لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام وكىىان األجىىدر بمشىىرننا ال لسىىطيني أن
يذكر ل

بىات أو قطعىي بىدالً مىن ل ى نهىائي ،حيى

أن ل ى (بىات وقطعىي) همىا أك ىر تعبيى اًر نىن حكىم

اإلندام المستوفي لكافة طرق الطعن الواجبىة لىه بحكىم القىانون وهمىا االسىتئنال والىنقض ،فىي حىين ذكىر
المشر ال لسطيني وفي ذات القانون المذكور ونلى وجه الخصوى في م 373/منه ننىدما تحىد

نىن

الطعىىن بىىالنقض _ كأحىىد طىىرق الطعىىن فىىي األحكىىام _ ل ى "بىىات" نلىىى ذلىىك الحكىىم الىىذي تِّيىىده محكمىىة
النقض ،وبما أنىه يطعىن بحكىم اإلنىدام بىالنقض بحكىم القىانون فمىن األولىى واألجىدر بمشىرننا ال لسىطيني
أن يى ىىنى نلى ىىى ل ى ى "بى ىىات" فى ىىي مضى ىىمون المى ىىادة المى ىىذكورة أن ى ى ه وخاص ى ىةً ألنهى ىىا تتعلى ىىق ونلى ىىى وجى ىىه
الخصوى بحكم اإلندام.
أمىىا بمىىا يتعلىىق بالقضىىاء العسىىكري فقىىد انتبىىر حكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن محكمىىة أمىىن ال ىىورة نهائي ىاً
بمج ىىرد اس ىىتي ائه طري ىىق الطع ىىن ب ىىه ب ىىالنقض ف ىىي ح ىىين يك ىىون الحك ىىم الص ىىادر ن ىىن المحكم ىىة العس ىىكرية
الخاصة نهائياً ،وبذات ل

"نهائياً" جاءت م 470/من قانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىري وبىذلك يوافىق

التش ىريع المصىىري التش ىريع ال لسىىطيني مىىن حي ى
النى نلى ل

"قطعي" بدالً منه.

الىىنى نلىىى ل ى "نهىىائي" فىىي حىىين كىىان األجىىدر بهمىىا
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تشىير م 401/مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني إلجىراء أولىي خىر يجىب االلتىوام بىه قانونىًا
قبل تن يذ نقوبة اإلندام ،حي

جاء في مضمون المىادة المىذكورة "متىى صىار حكىم اإلنىدام نهائيىاً وجىب

نلىىى وويىىر العىىدل رفىىع أوراق الىىدنوى فىىو ًار إلىىى رئىىيت الدولىىة" ،أمىىا بمىىا يتعلىىق بالقضىىاء العسىىكري فمهمىىة
رفىىع حكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن المحكمىىة العسىىكرية المختصىىة للقائىىد األنلىىى لتصىىديقه تقىىع قانون ىاً نلىىى
رئىىيت الهيئىة القضىىائية ،ويقابلهىىا فىىي التشىريع الجنىىائي المصىىري بىىذات المضىىمون فىىي م 470/مىىن قىىانون
اإلجىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  230لسىىنة  2130حي ى
اإلندام لرئيت الجمهورية لتصديقه قبل تن يذه.

ألىىوم الىىنى القىىانوني وويىىر العىىدل رفىىع حكىىم
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سىىنداً للنص ىىوى القانوني ىىة الم ىىذكور فق ىىد أل ىىوم المش ىىر الج اوئ ىىي ال لس ىىطيني ووي ىىر الع ىىدل ف ىىي الدول ىىة
بضرورة رفع أوراق الدنوى _ التي صدر بها حكم اإلنىدام _ فىور صىيرورته نهائيىًا "باتىًا" لىرئيت الدولىة،
خصه المشر الجوائي ال لسطيني بهذا اإلجراء؟
فمن هو ووير العدل ولماذا َّ
وويىىر العىىدل هىىو الىرئيت اإلداري للنيابىىة العامىىة حيى

تعاونىىه النيابىىة العامىىة فىىي نملىىه ،كمىىا ويشىىكل

وويىىر العىىدل قمىىة الهىىرم اإلداري والىىذي يضىىم بالتىىدري وسىىنداً لىىنى م 94/مىىن قىىانون السىىلطة القضىىائية
ال لسطيني كل من النائىب العىام وأنضىاء النيابىة العامىة بدرجىة أدنىى منىه141،حيى

أن المقصىود بالتبعيىة

التدريجية لووير العدل من النائب العام وأنضىاء النيابىة العامىة التبعيىة اإلداريىة فقىط ،فلىيت لىووير العىدل
أن يباشر أي من اختصاصات النيابة العامة لوا َّال انتبر تصرفه باط ً ال يستند ألسات قانوني.
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 .139يت ىىق التش ىريع الج اوئىىي ال لسىىطيني فىىي قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة  1002المطبىىق نلىىى المىىدني دون العسىىكري،
وكذلك قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسىنة  2171والمطبىق نلىى العسىكريين مىن ال لسىطينيين ويوافقىه بىذات الشىأن التشىريع الجنىائي
المصري في قىانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىري رقىم  230لسىنة  2130مىن حيى
األحكام واجبة التن يذ وكان األجدر بهذه التشريعات أن تستعمل ل

الىنى حىول صىيرورة حكىم اإلنىدام نهائيىاً حتىى يصىبح مىن

قطعياً أو باتاً فهو أقرب للمعنى المقصود من النى القانوني .

 .140ويقابل ذلك في قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171المطبق نلى العسىكريين وذلىك فىي م/147/ب منىه  ،ويقابلهىا فىي
التشريع الجنائي المصري نى م 470/من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة . 2130

 .141تنى م 94/من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  23لسنة  -2 " 1003يتمتع أنضاء النيابة العامو باستق لية تامة في ممارسة

ص حياتهم  -1 ...لووير العدل اإلشرال اإلداري نلى جميع أنضاء النيابة العامة واإلداريين العاملون بها رِّسائهم في شِّونهم اإلدارية وفقىاً
لترتيب درجاتهم م للنائب العام م لووير العدل " كما وأكد نى م 9/12/من ذات القانون نلى إدارية اختصاى ووير العدل .

 .142نىىدنان نمىىرو ،مبىىادص القىىانون اإلداري ،حقىىوق الطبىىع والنشىىر مح و ىىة للمِّلىىل (المطبعىىة الحدي ىىة) ،القىىدت/فلسىىطين ،ط،1001 ، 3.

ى.10.

جاء قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقىم  2731لسىنة  2193مِّكىدًا نلىى مىا سىبق ذكىره
حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون الق ىرار " رئاسىىة وويىىر العىىدل ألنضىىاء النيابىىة العامىىة رئاسىىة إداريىىة محضىىة ال

يترتب نليها أي أ ر قضائي".
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لكن يبقى التساِّل حول سبب منح مشرننا الجوائي ال لسىطيني وويىر العىدل دون يىره االختصىاى
المتعلق برفع حكم اإلندام البات للتصديق نليه من رئيت الدولة؟
يجى ىىد القى ىىارص لنصى ىىوى قى ىىانون السى ىىلطة القضى ىىائية ال لسى ىىطيني رقى ىىم  23لسى ىىنة  1003أن المشى ىىر
ال لسطيني أفرد ال صل الرابع من الباب الخامت منه للحدي

نىن وويىر العىدل ،حيى

جىاءت م 12/منىه

بىبعض مىن اختصاصىات وويىىر العىدل وبد ارسىتها نجىد الىىدور البىارو الىذي يمارسىه وويىىر العىدل فىي الدولىىة
مىىن حي ى

نملىىه نلىىى ضىىمان نىىدم الت ىدخل فىىي شىىِّون القضىىاء للح ىىا نلىىى اسىىتق ليته ،مسىىاندة أجه ىوة

السلطة التن يذية للعمل القضىائي ،يشىكل صىلة الوصىل مىع الهيئىات والمِّسسىات األجنبيىة بىإبرام ات اقيىات
لتأمين احتياجات السلطة القضائية وتطويرها باإلضافة لدوره في تم يىل السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية لىدى
الىىدول األخىىرى فىىي متابعىىة االلت اومىىات الدوليىىة للسىىلطة فىىي مجىىال التعىىاون القضىىائي وتحصىىيل دنىىم مىىالي
لها.
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إضىىافة لم ىىا س ىىبق ذكى ىره م ىىن مه ىىام ضىىرورية موكل ىىة قانونى ىاً ل ىىووير الع ىىدل ،ف ىىإن دوره كمش ىىرل إداري
ومسىىِّول نىىن أنضىىاء النيابىىة العامىىة والتىىي بصى ى تها الطىىرل المقابىىل للمحكىىوم نليىىه فىىي الىىدنوى الت ىىي
صدر ب ها حكم اإلندام و المم لة للمجتمع وللحق العام والجهة الموكل لهىا تن يىذ الحكىم ،فى نجىب لكىل
مىىا ذكىىر أن ى ه مىىن مهىىام أساسىىية وبالغىىة األهميىىة أن يوكىىل المشىىر ال لسىىطيني لىىووير العىىدل مهمىىة رفعىىه
لحكم اإلندام البات لرئيت الدولة كخطوة الومة لتن يذه.
ىى رئىىيت هيئىىة القضىىاء ال ىىوري بمهمىىة
أمىىا بمىىا يتعلىىق بالقضىىاء العسىىكري فكمىىا سىىبق وذكرنىىا فقىىد خى َّ
رفىىع حكىىم اإلنىىدام للقائىىد األنلىىى وهىىو رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية وكىىذلك بص ى ته المسىىِّول نىىن

 .143موسىونة الىىنقض الجنىىائي  ،الطعىىن رقىىم  2731لسىىنة  2193تحىىت موضىىو بعنىوان "نيابىىة نامىىة"  ،موضىىو فرنىىي بعنىوان " اختصىىاى
ووير العدل ".

 .144تقرير بعنوان "دور و اورة العدل في المحاكم" ،تحميل نبر الموقع االلكتروني http://www.moj.pna.ps\ar\index.php
تاريخ التحميل  1020/3/1السانة  20:21ى  ،ى. 3.

اإلدارة العام ىىة للقض ىىاء ال ىىوري ال لس ىىطيني ،ويعم ىىل تح ىىت إمرت ىىه لواشى ىرافه كاف ىىة ض ىىباط وأفى ىراد المِّسس ىىة

القضائية ،وألهمية دوره فهو يعين بقرار من القائد األنلى ويتبعه مباشرة.
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والتساؤل هنا ما الغرض القانوني من رفع حكم اإلعدام البات لرئيس الدولة؟
جاءت المادة  401من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002لتجيىب نلىى هىذا
التسىىاِّل ،حي ى

جىىاء فىىي مضىىمونها "ال يجىىوو تن يىىذ حكىم اإلنىىدام إال بعىىد مصىىادقة رئىىيت الدولىىة نليىىه"،

ويقابلها م 331/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171حي

جىاء فىي مضىمونها "ال

ين ذ حكم اإلندام إال بعد التصديق نليه من القائىد األنلىى" ،وبىالرجو لىنى م 3/مىن ذات القىانون نجىد
أن المقصود "بالقائىد األنلىى" هىو القائىد األنلىى لقىوات ال ىورة ال لسىطينية ورئىيت اللجنىة التن يذيىة لمن مىة
التحرير ال لسطينية.
سنداً لمضمون النصوى القانونية المذكورة نصل خر إجراء مىن اإلجىراءات األوليىة لتن يىذ نقوبىة
اإلنىدام حتىى يصىبح واجىب التن يىذ أال وهىو مصىادقة رئىىيت الدولىة نليىه ،فعلىى َمىن يطلىق مسىمى رئىىيت
الدولة في فلسطين وما مدى الص حيات الممنوحة له قانوناً في مصادقته نلى حكم اإلندام؟
لعلىىه يمك ىىن تعريىىل الى ىرئيت لغى ى ًة مىىن رأت وتعن ىىي رئاس ىىة شىىرل والى ىرئيت يعن ىىي سىىيد الق ىىوم146،أم ىىا
اصىط حاً فقىد خصىى المشىر ال لسىطيني البىاب ال ىىاني مىن القىانون األساسىي ال لسىطيني المعىدل لسىىنة
 1003للحدي

نن منصب رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية والمهام الموكلة له قانونىًا ،حيى

جىاء فىي

مضمون م 34/من القانون المذكور "ينتخب رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية انتخاباً نامىاً ومباشى اًر مىن
الشعب ال لسطيني وفقًا ألحكام قانون االنتخابات ال لسطيني".
وبىىالرجو لنصىىوى قىىانون االنتخابىىات العامىىة ال لسىىطيني نجىىد أن انتخىىاب رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة
ال لسىىطيني يكىىون بىىاالقت ار العىىام المباشىىر ولمىىدة أربىىع سىىنوات حي ى

يىىِّدي اليمىىين القانونيىىة قبىىل مباش ىرته

لمنصبه أمام المجلت التشريعي وبحضور المجلت الوطني ورئيت المحكمة العليىا147،كمىا ويتمتىع رئىيت
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 .146المعجم الوسيط .

 .147تىىنى م 33/مىىن القىىانون األساسىىي المعىىدل لسىىنة  1003نلىىى مضىىمون اليمىىين القانونيىىة " أقس ىم بىىاج الع ىىيم أن أكىىون مخلص ىاً للىىوطن
ومقدساته وللشعب وت ار ه القومي  ،وأن أحترم الن ام الدستوري والقانون  ،وأن أرنى مصالح الشعب ال لسطيني رناية كاملة واج نلىى مىا أقىول

شهيد".

السلطة الوطنية بمركو يعلو جميىع السىلطات فىي الدولىة فهىو ال يعىد مىن السىلطة التن يذيىة بىل هىو بم ابىة
الحكىم بىين السىلطات الى

(تشىريعية  ،تن يذيىة  ،قضىائية) ،كمىىا أن اختصاصىه السياسىي ال حىد لىىه وال

ِ
ىع نليىه بىنى صىريح حيى
حصىر إال مىا امتن َ
148
وكذلك بص ته رئيساً لمن مة التحرير ال لسطينية.

يمارسىها جميعىًا بصى ته رئيسىًا للسىلطة الوطنيىة ال لسىىطينية

يعتبىىر رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة المم ىىل األنلىىى للشىىعب ال لسىىطيني بكافىىة فئاتىىه ولىىيت نليىىه سىىلطان
سوى القىانون مرانيىاً بىذلك مصىالح الشىعب ال لسىطيني والح ىا نلىى أمنىه والن ىام العىام فىي الدولىة ،وقىد
جىىاءت م 31/مىىن القىىانون األساسىىي ال لسىىطيني المعىىدل لسىىنة  1003تشىىير بىىأن القىىانون األخيىىر هىىو مىىا
يحىىدد سىىلطات ومهىىام رئىىيت السىىلطة حي ى

جىىاء فىىي مضىىمونها "يمىىارت رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة سىىلطاته

ومهامه التن يذية نلى الوجه المبين في هذا القانون".
بد ارسىىتنا لنصىىوى القىىانون األساسىىي المىىذكور نجىىد بأنىىه قىىد جىىاء بعىىدد ال بىىأت بىىه مىىن المهىىام التىىي
أوكلها لرئيت السلطة الوطنية نذكر منها كونىه القائىد األنلىى للقىوات المسىلحة فىي الدولىة ممىا يجعىل مىن
جميع العىاملين فىي القىوات ال لسىطينية والمخىابرات العامىة واألمىن الىوطني يعملىون تحىت سىلطته ورئاسىته

َّإال م ىىا اس ىىت نِ َي ب ىىنى ق ىىانوني صى ىريح149،كم ىىا وأن ىىه مس ىىِّول ن ىىن تعي ىىين مم ل ىىي دول ىىة فلس ىىطين والس ىىلطة
الوطنيىة ال لسىىطينية لىىدى الىىدول والمن مىات الدوليىىة والهيئىىات األجنبيىىة ولىه صى حية إنهىىاء مهىىامهم ،كمىىا
ل ىىه صى ى حيات تص ىىديق لواص ىىدار القى ىوانين بع ىىد إقراره ىىا م ىىن المجل ىىت التشى ىريعي خى ى ل

ىىين يومى ىًا م ىىن

إحالتها له ،وله حق الع و الخاى نن العقوبة أو تخ ي هىا ،ولىه حىق إصىدار قى اررات لهىا قىوة القىانون فىي
حاالت الضرورة ،كما له حق اختيار رئيت الووراء وتكلي ه بتشكيل حكومته لواقالتىه وقبىول اسىتقالته ،كمىا
له حق تعيين محاف سلطة النقد و تعيين رئيت ديوان الرقابىة الماليىة واإلداريىة ،تعيىين النائىب العىام كمىا

وله الحق في إن ن حالة الطوارص ولمدة ال تويد نن

ين يومًا وذلك بمرسوم صادر ننه.
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إن ما سبق ذكره من مهام موكلة قانوناً لرئيت السلطة الوطنية ليست نلىى سىبيل الحصىر ،بىل يقىع
نليه كرئيت للسلطة الوطنية سد أي نقى يحصىل مىن أي جهىة فىي الدولىة تحقيقىًا للصىالح العىام وبىذلك

 .148معن ادنيت  ،معين البر و ي و خرون  ،تقرير بعنوان " صى حيات رئىيت السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية بالمقارنىة مىع صى حيات مجلىت

الىىووراء والمجلىىت التش ىريعي فىىي القىىانون األساسىىي "  ،الهيئىىة المسىىتقلة لحقىىوق الم ىواطن للنشىىر والتوويىىع  ،رام اج/فلسىىطين  ،حوي ىران ، 1009

ى.3.

 .149ندنان نمرو ،مرجع سبق ذكره ،ى. 17.

 .150راجع المواد ( ) 207 ، 19 ، 13 ، 43 ، 43 ، 42 ، 40من القانون األساسي ال لسطيني المعدل لسنة . 1003

يقع نليه الك يىر مىن المهىام التىي ال يمكىن حصىرها بنصىوى قانونيىة ،حيى

يقىوم بأنمالىه بصى ته رئىيت

السىلطة الوطنيىة ورئىيت لمن مىة التحريىر و ارنىي لمصىىالح الشىعب ال لسىطيني بغىرض حمايىة أمىن ون ىىام
شعبه ودولته ،وبذات الوقت بصى ته القائىد األنلىى للقىوات المسىلحة ورئىيت اللجنىة التن يذيىة فهىو صىاحب
الص حية في تصديق أحكام اإلندام الصادرة نن المحاكم الن امية والعسكرية نلى حد سواء.
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تىىنى م 201/مىىن القىىانون األساسىىي المىىذكور نلىىى "ال ين ىىذ حكىىم اإلنىىدام مىىن أي محكمىىة َّإال بعىىد
التص ىىديق نلي ىىه م ىىن رئ ىىيت الس ىىلطة الوطني ىىة ال لس ىىطينية " ،وق ىىد ج ىىاءت م 401/م ىىن ق ىىانون اإلجى ىراءات
الجوائيىىة ال لسىىطيني _ سىىبق ذكرهىىا_ بىىذات المضىىمون مِّكىىدةً نلىىى ضىىرورة تصىىديق حكىىم اإلنىىدام مىىن

رئىىيت السىىلطة قبىىل تن يىىذه ،وبىىذلك يضىىيل الىىنى القىىانوني اختصىىاى خىىر ومهمىىة إضىىافية نلىىى المهىىام
الت ىىي س ىىبق وذكرن ىىا بعض ىىها أال وهى ىىي تص ىىديق رئ ىىيت الس ىىلطة نل ىىى حكىىىم اإلن ىىدام حتى ىى يص ىىبح قى ىىاب ً
للتن يذ.

152

لعلىىه يمكىىن تعريىىل التصىىديق لغى ًة مشىىتقة مىىن صى َّىدق ويقىىال صى َّىدق نلىىى األمىىر أي أقىره ،والتصىىديق
فىىي القىىانون الىىدولي يعنىىي موافقىىة رئىىيت الدولىىة نلىىى المعاهىىدة النهائيىىة153،أمىىا اصىىط حاً فتصىىديق حكىىم
اإلندام من رئيت السلطة يعني قيامه بعمل مادي يتم ل بالتوقيع نلى حكم اإلنىدام البىات الصىادر نىن
المحكمىىة المختصىىة ،وفىىي تصىىديقه دليىىل نلىىى موافقتىىه نلىىى تن يىىذه فبمجىىرد توقيعىىه نليىىه يصىىبح واجىىب
التن يذ فو ًار.

154

لقىىد اختل ىىت ا راء ال قهيىىة حىىول الن ىىر لتصىىديق رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة نلىىى حكىىم اإلنىىدام قبىىل
تن يذه إن كان تدخ ً في الجانب القضائي أم تن يم للعمل القضائي ،حيى

يىرى ال ريىق األول بىأن رئىيت

السلطة الوطنية ليت بسىلطة تشىريعية وال تن يذيىة وال قضىائية بىل هىو مسىِّول نىام نىن السىلطات الى
بانتباره مِّسسة رئاسية وما تصديقه نلى حكم اإلنىدام َّإال تىدخ ً فىي الجانىب القضىائي ونمىل القضىاء،
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 .إن ص حية رئيت السلطة الوطنية في التصديق نلى حكم اإلندام _سواء المحكوم نليه مدني ًا أو نسكري ًا_ حتى يصبح واجب التن يذ

تنبع من دوره كرئيت في الح ا نلى مصالح شعبه وحماية أمن ون ام دولته وكذلك حمايتها من أي خطر يهددها سواء كان خارجي ًا كالحروب
أم داخلياً كالجرائم التي تمت أمنها واستقرارها ،فمسِّوليته في حماية دولته من ت شي الجرائم ت رض نليه أن يعمل جاهداً للحيلولة دون وقونها
وذلك بإنوال أقسى العقوبات بالجناة بما يحقق الرد العام ويحول دون تكرارها ،وما تصديقه نلى حكم اإلندام َّإال تن يذاً لمسِّوليته في حماية
دولته ووقاية مجتمعه من الجرائم الخطيرة.

 .153المعجم الوسيط .

 .154ندنان نمرو  ،ن ت المصدر  ،ى. 204.

ب ىىل ويىىىرون فى ىىي سى ىىوء اسى ىىتخدامه لهى ىىذه الص ى ى حية إضى ىىعافًا للقضى ىىاء وهيبتى ىىه وتى ىىأ ير كبيى ىىر نلى ىىى األمى ىىن
المجتمعي وسيادة القانون.
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اء
ف ىىي ح ىىين ي ىىرى ال ري ىىق ال ىىاني ف ىىي صى ى حية رئ ىىيت الس ىىلطة بالتص ىىديق نل ىىى حك ىىم اإلن ىىدام إجى ىر ً

تن يميىاً فقىىط يكمىىن هدفىىه األساسىىي فىي حسىىن سىىير السىىلطة القضىىائية ون ىام العدالىىة فىىي فلسىىطين ولىيت
بتىدخل فىي العمىل القضىائي156،ويصىح القىول بىأن تصىديق رئىيت السىلطة الوطنيىة نلىى حكىم اإلنىدام مىىا
هىىو إال إج ىراء تن يمىىي هدفىىه فىىي النهايىىة تحقيىىق العدالىىة لواحقىىاق الحىىق ،لوان مىىا يبىىرهن قولنىىا كىىون مبىىدأ

ال صىىل بىىين السىىلطات والىىذي هىىو أسىىات الحكىىم فىىي فلسىىطين ال يقىىوم نلىىى ال صىىل التىىام القطعىىي بىىين

الس ىىلطات الى ى

(تشى ىريعية  ،تن يذي ىىة  ،قض ىىائية) ب ىىل ه ىىو أس ىىات التع ىىاون ال ىىذي يحق ىىق الص ىىالح الع ىىام

للمجتمع والنهوض به كمجتمع سليم تقل فيه نسبة الجرائم المرتكبة شيئًا فشيئًا.
وأخيى اًر ال بىد مىىن اإلشىارة إلىىى أن قىانون اإلجىراءات الجنائيىىة المصىري رقىىم  230لسىنة  2130وفىىي
م 470/منه قد جاء بذات مضىمون م 401/مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني بضىرورة تصىديق
رئىىيت الجمهوريىىة (جمهوريىىة مصىىر) نلىىى حكىىم اإلنىىدام حتىىى يمكىىن تن يىىذه وذلىىك بإبىىداء أريىىه حىىول حكىىم
اإلن ىىدام خى ى ل أربع ىىة نش ىىر يومى ىًا لوا َّال في ىىتم تن ي ىىذه إذا ل ىىم يص ىىدر قى ى ارره بإب ىىدال العقوب ىىة أو ب ىىالع و ن ىىن
المحكوم نليه خ ل المدة المذكورة.
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سىىندًا للنصىىوى القانونيىىة المىىذكورة يمكىىن تلخىىيى أوجىىه االخىىت ل بىىين كىىل مىىن المشىىر الج اوئىىي
ال لسطيني والمصري بخصوى تصىديق رئىيت الدولىة نلىى حكىم اإلنىدام قبىل تن يىذه فىي أمىرين األول :
تحديىىد التش ىريع المصىىري لمىىدة أربعىىة نشىىر يوم ىًا حت ىى يبى ِىد رئىىيت الجمهوريىىة أريىىه فىىي حكىىم اإلنىىدام إمىىا
بتصىديقه أو بإبدالىه بعقوبىىة أخىل أو بإصىداره الع ىىو نىن المحكىىوم نليىه فىي حىىين أن المشىر ال لسىىطيني
لىىم يحىىدد مىىدة معينىىة لىرئيت السىىلطة ليصىىادق نلىىى حكىىم اإلنىىدام ،أمىىا االخىىت ل ال ىىاني فىىيكمن فىىي أخىىذ
المشىىر المصىىري بالموافقىىة الضىىمنية لىرئيت الجمهوريىىة نلىىى حكىىم اإلنىىدام فىىي حىىال مىىرور مىىدة األربعىىة
 .155معن ادنيت و خرون  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 14.

 .156معين البر و ي  ،تقرير بعنوان " اختصاصات رئيت السلطة الوطنية بالمقارنة مع اختصاصىات مجلىت الىووراء والمجلىت التشىريعي فىي
المجال القضائي"  ،الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للنشر والتوويع  ،رام اج  /فلسطين  ،حويران  ، 1001ى. 11.

 .157تنى م 470/من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130نلى " متى صار الحكم باالندام نهائياً  ،وجب رفع أوراق
الدنوى فو اًر إلى رئيت الجمهورية بواسطة ووير العدل  ،وين ذ الحكم إذا لم يصدر األمر بالع و أو بابدال العقوبة في رل أربعة نشىر يومىاً".

ويقابىل ذلىك فىىي قىانون أصىول المحاكمىىات الجوائيىة ال ىوري لسىىنة  2171نىى م 331/حيى
التصديق نلى الحكم من القائد األنلى " .

جىىاء فىي مضىمونها " ال ين ىىذ حكىم االنىدام إال بعىىد

نشىىر يوم ىًا دون إبىىداءه ل أريىىه فىىي حىىين نىىى المشىىر ال لسىىطيني وبىىنى ص ىريح نلىىى ضىىرورة تصىىديق

رئيت السلطة نلى حكم اإلندام حتى يَّن ذ لوا َّال فلن يتم تن يذه.

يمكىن القىىول بوجىود نقىىى تشىريعي لىىدى المشىر الج اوئىىي ال لسىطيني لعىىدم تحديىده مىىدة معينىة يبىىدي
خ لهىىا رئىىيت السىىلطة أريىىه فىىي حكىىم اإلنىىدام (تصىىديقه ،ن ىىو ،إبدالىىه بعقوبىىة أخىىل) ولعىىدم نصىىه نلىىى
الوضىىع القىىانوني لحكىىم اإلنىىدام البىىات فىىي حىىال نىىدم اتخىىاذ رئىىيت السىىلطة أي ق ىرار بخصوصىىه ،وكىىان
األجدر بمشرننا أن يضع ح ً قانونياً وبنى صريح يسد فيه هذا النقى التشريعي.
ال يمكن القول بنهاية المرحلة األولية إلجراءات تن يذ نقوبة اإلنىدام بمجىرد تصىديق رئىيت السىلطة
الوطني ىىة ال لسى ىىطينية نل ىىى حكىىىم اإلن ىىدام البىىىات ،ب ىىل يبقى ىىى الح ىىدي

نىىىن اإلجى ىراءات األوليى ىىة الخاصى ىىة

بالمحكوم نليه باإلندام وهذا ما سنوضحه في ال ر ال اني من هذا المطلب.
الفرع الثاني :اإلجراءات األولية المتعلقة بالمحكوم عليه
تنى ال قىرة األولىى مىن المىادة  31مىن قىانون م اركىو اإلصى ح والتأهيىل (السىجون) ال لسىطيني رقىم
 9لس ىىنة  2111نل ىىى "يع ىىول النوي ىىل المحك ىىوم نلي ىىه باإلن ىىدام ن ىىن س ىىائر النى ىوالء ويوض ىىع تح ىىت الرقاب ىىة
الدائمة وتمنع ويارته َّإال بعد الحصول نلى إذن خطي من المدير العام "...والمقصىود بالمىدير العىام هنىا
المدير العام لمركو التأهيل واإلص ح (السجن) ،سنداً للنى القانوني فىإن المحكىوم نليىه باإلنىدام يبقىى
ىرور بم ارحىىل
داخىىل مركىىو التأهيىىل واإلص ى ح (السىىجن) منىىذ صىىدور حكىىم اإلنىىدام بحقىىه لحىىين تن يىىذه مى ًا
الطعن به الواجبة قانوناً وتصديقه من قبل رئيت السلطة الوطنية.
يقىىع قانون ىًا نلىىى مىىدير مركىىو التأهيىىل واإلص ى ح (السىىجن) متىىى نلىىم بق ىرار رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة
بالتصديق نلى حكم اإلندام إب ه النويل (المحكوم نليه باإلندام) بذلك فىو اًر لواشىعار أسىرته أو أي مىن

أقارب ىه لويارتىىه قب ىىل تن يىىذ حكىىم اإلن ىىدام بحقىىه158،وقىىد ن ىىم قىىانون اإلج ىراءات الجوائي ىىة ال لسىىطيني وي ىىارة
أقارب المحكوم نليه باإلندام له ،حي

جاء في مضىمون م 422/منىه "ألقىارب المحكىوم نليىه باإلنىدام

أن يقابلوه قبل الموند المعين لتن يذ الحكم نلى أن يكون ذلك بعيدًا نن محل التن يذ".
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سىىندًا لىىنى المىىادة المىىذكورة فىىإن المشىىر الج اوئىىي نىىى صىراح ًة نلىىى وجىىوب تبليىىا أقىىارب المحكىىوم
نليه باإلندام بموند التن يذ والسىماح لهىم بويارتىه قبىل المونىد المحىدد للتن يىذ ،فىي حىين لىم يحىدد المشىر
ال لسىطيني األقىارب أو ألي درجىة مىن الق اربىىة المسىموح لهىم ويارتىه ،كمىا وأشىىار المشىر فىي المىادة أنى ه
"قبل الموند المعين لتن يذ الحكم" وذلك دون أن يحدد مدة ومنية معينة تسبق مونىد التن يىذ ،لكنىه وبىنى
قىانوني صىريح حىىدد قىىانون م اركىو اإلصى ح والتأهيىىل (السىىجون) ال لسىىطيني ذلىك بىىاليوم الىىذي يسىىبق يىىوم
التن يذ159في حين حدد المشر الجنائي المصري ذلك بذات يوم التن يذ.
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فىىي حىىين يت ىىق المشىىر الج اوئ ىىي ال لسىىطيني مىىع المصىىري بض ىىرورة أن يكىىون لقىىاء المحكىىوم نلي ىىه
باإلنىىدام بأقاربىىه بعيىىداً نىىن المكىىان الىىذي سىىيتم فيىىه تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام 161،ف ىىي ذلىىك م ارنىىاةً لمشىىانر
المحكوم نليه وكذلك لمشانر أقاربه.
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أوج ىىب ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني وب ىىنى ق ىىانوني صى ىريح قي ىىام م ىىأمور مرك ىىو التأهي ىىل
واإلص ى ح (السىىجن) _حي ى

المحكىىوم نليىىه_ بكىىل مىىا يلىىوم مىىن تسىىهي ت لتمكىىين مقابلىىة األخيىىر برجىىل

الىىدين تبع ىاً لديانتىىه (الم تىىي فىىي الىىدين اإلس ى مي والكىىاهن فىىي الىىدين المسىىيحي) ،خاص ىةً إذا كانىىت ديانىىة
المحكى ىىوم نليىىىه ت ىىىرض نليىىىه االنت ى ىرال أو م ارنىىىاة طقى ىىوت معينىىىة قبىىىل موتىىىه ،كىىىاالنترال فى ىىي الى ىىدين
المسيحي.
حيى
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يشىىترط الىىدين المسىىيحي االنت ىرال بالخطيئىىة لغ رانهىىا مىىن قبىىل الىىرب ويكىىون االنت ىرال بالنىىدم

نلىىى الخطيئىىة وكرههىىا وذلىىك باإلفصىىاح ننهىىا بىىالك م ف ى يقتصىىر االنت ىرال نلىىى النىىدم فىىي ق ى اررة ن ىىت
المخطى ى 164،كم ىىا وس ىىندًا لل ىىدين المس ىىيحي ف ىىإن االنتى ىرال بالخطيئ ىىة ال يك ىىون َّإال نل ىىى ي ىىد الك ىىاهن فه ىىو
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 .160تنى م 471/من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130نلى " ألقارب المحكوم نليه باالنىدام أن يقىابلوه فىي اليىوم
الذي يعين لتن يذ الحكم نلى أن يكون ذلك بعيداً نن محل التن يذ " .

 .161في حىين لىم يىرد فىي قىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري لسىنة  2171المطبىق نلىى العسىكريين مىن ال لسىطينين نىى قىانوني يلىوم
بتبليا ذوي العسكري المحكوم نليه باالندام بموند تن يذ العقوبة بحقه ولم يرد أي نى قانوني ين م ويارتهم له .

 .162منير حلمي خلي ة  ،تن يذ األحكام الجنائية ومشك ته العلمية  ،المكتبة القانونية للتوويع  ،القاهرة  /مصر  ، 2114 ،ى. 23

 .163وقد أكدت النصوى القانونية في مختلل التشريعات ال لسىطينية والمصىرية نلىى ذلىك منهىا نىى م 421/مىن قىانون االجىراءات الجوائيىة
ال لسطيني رقم  3لسنة  1002و م 1/31/من قانون مراكو االص ح والتأهيل (السجون) ال لسىطيني رقىم  9لسىنة  2111ويقابلهىا فىي التشىريع

المصري م 471/من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة . 2130

 .164تقريىر بعنىوان " كنيسىة األنباتك هيمىا نىىون الحبشىي " ،اإلسىكندرية  /مصىر ،تحميىىل نبىر الموقىع االلكترونىي ، http://st-takla.org
تاريخ التحميل  ، 1022/2/20السانة 1:22م  ،ى. 21-21.

ال ارح ىىة للى ىىن ت مى ىىن أ قالهى ىىا وسى ىىبب
الم ىىِّتمن مىىىن قبىىىل اج نلى ىىى األرض ،ف ىىي االنت ى ىرال بالخطيئى ىىة ق ى ىو ً
لغ رانها.
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أما في الواليات المتحدة األمريكية فمن أبرو اإلجىراءات األوليىة لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام تكىون بتغييىر
ون اونىىة المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام نشىىية تن يىىذ الحكىىم بحقىىه ،وذلىىك إضىىافةً لضىىرورة إن مىىه بمىىا ينت ىره فىىي
مطلع فجر اليوم التالي (يوم التن يذ).
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لكىىن التسىىاِّل هنىىا ،هىىل نىىى المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني نلىىى مىىدة ومنيىىة معينىىة ال يجىىوو تجاووهىىا
لتن يذ حكم اإلندام بعد تصديقه من قبل رئيت السلطة الوطنية؟
بد ارسىىتنا لنصىىوى قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم  3لسىىنة  1002نسىىتنت نىىدم تحديىىد
مشىىرننا الج اوئىىي لمىىدة معينىىة لىىذلك ،ولكىىن قىىانون م اركىىو اإلص ى ح والتأهيىىل (السىىجون) ال لسىىطيني جىىاء
وفي المادة  90وفي ال قرة ال ال ة منها "ال يجوو تأخير تن يذ حكم اإلندام بعد تسىلم قىرار التصىديق نلىى
الحكىم لواخطىار المحكىوم نليىه وأسىرته بىاألمر" ،فسىىندًا للىنى القىانوني نسىتنت ضىرورة اإلسى ار فىي تن يىىذ

حكم اإلندام بمجرد تصديقه وتبليا ذوي المحكوم نليه وويارتهم له ،ولعل المغوى القىانوني مىن ذلىك هىو

تقليل حجم اإلي م الن سي الذي يشىعر بىه المحكىوم نليىه والىذي يىوداد باوديىاد المىدة الومنيىة بىين تصىديق
الحكم وتن يذه.
وقد أكدت محكمة النقض المصرية نلى ضرورة اإلس ار في التن يذ ،فقد جاء فىي مضىمون الطعىن
رقم  211لسنة " 2190ال يسوه في القانون تأخير تن يذ األحكام النهائية."...
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لح ىىين تحدي ىىد مون ىىد مع ىىين لتن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام بح ىىق المحك ىىوم نلي ىىه ،ف ىىإن األخي ىىر ي ىىود مرك ىىو
ال ن ىىن يى ىره م ىىن المحك ىىوم نل ىىيهم وتح ىىت مراقب ىىة دائم ىىة م ىىن م ىىأمور
التأهي ىىل واإلصى ى ح (الس ىىجن) مع ىىوو ً
السىىجن ،وبتحديىىد تىىاريخ معىىين لتن يىىذ اإلنىىدام نكىىون قىىد انتقلنىىا لإلج ىراءات النهائيىىة لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام
وهذا ما سنتحد

ننه بالت صيل في المطلب ال اني من هذا المبح .

 .165تقريىىر بعنىوان " مىىا هىىو سىىر التوبىىة واالنتىرال "  ،تحميىىل نبىىر الموقىىع االلكترونىىي  ، http:\\www.iraqmaster.comتىىاريخ التحميىىل

 ، 1022/2/1السانة  2:29م  ،ى. 1.

 .166سىان ربىاح  ،مصىىط ى العىوجي  ،نقوبىىة اإلنىدام مشىىكلة أم حىل؟ (د ارسىىة معمقىة ومقارنىىة فىي الن ريىىة والتطبيىق) ،مِّسسىىة نوفىل للنشىىر
والطبانة ،بيروت/لبنان ،ط ،2117 ،2.ى. 131.

 .167موسىىونة الىىنقض الجنىىائي  ،الطعىىن رقىىم  211لسىىنة  ، 2190تحىىت موضىىو بعن ىوان " تن يىىذ "  ،موضىىو فرنىىي بعن ىوان " تن يىىذ األحكىىام
الجنائية ".

المطلب الثاني :اإلجراءات النهائية لتنفيذ عقوبة اإلعدام
يترتىىب نلىىى تحديىىد تىىاريخ معىىين لتن يىىذ حكىىم اإلنىىدام (بإيق ىا نقوبىىة اإلنىىدام بحىىق المحكىىوم نليىىه)
التوصىىل لمجمونىىة مىىن اإلج ىراءات النهائيىىة الواجىىب إتبانهىىا إلخ ىراج حكىىم اإلنىىدام م ىن اإلطىىار الن ىىري
(مجرد صيا ة ن رية قانونية) إلطار نملي تحقق فيه هذه العقوبىة الهىدل المرجىو منهىا قانونىاً ،ولد ارسىة
هىىذه اإلجىراءات النهائيىىة يمكىىن تقسىىيمها إلىىى إجىراءات نهائيىىة تتعلىىق باألشىىخاى الواجىىب حضىىورهم وقىىت
التن يذ (فر أول) وأخرى تتعلق بكي ية التن يذ (فر اني).
الفرع األول :األشخاص الواجب حضورهم وقت تنفيذ عقوبة اإلعدام
تىىنى م 420/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني نلىىى األشىىخاى الواجىىب حضىىورهم ننىىد
تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحىىق المحكىىوم نليىىه مىىن المىىدنيين ،حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون الىىنى القىىانوني "...

ويحضىىىر تن يىىىذ الحكىىىم كىىىل مىىىن -2:النائ ى ىب العىىىام أو مىىىن ينيبىىىه  -1مىىىدير مركىىىو اإلص ى ى ح والتأهيى ىىل
(السىجن) أو مىىن ينىىوب ننىىه  -3مىدير الشىىرطة فىىي المحاف ىىة  -4كاتىب المحكمىىة التىىي أصىىدرت الحكىىم
 -3طبيب مركو اإلص ح والتأهيل  -9أحد رجال الدين من الطائ ة التي ينتمي إليها المحكوم نليه".
كمىا ونصىىت م 399/مىن قىىانون أصىول المحاكمىىات الجوائيىة ال ىىوري لسىنة  2171نلىىى األشىىخاى
الواجب حضورهم نند تن يذ نقوبة اإلندام بحق العسىكريين مىن ال لسىطينيين فقىد جىاء فىي مضىمونها "أ.
رئيت أو نضو من المحكمة التي أصىدرت الحكىم ب.النائىب العىام أو أحىد معاونيىه ج.كاتىب المحكمىة
التي أصدرت الحكم د.طبيب مركو اإلص ح أو طبيب من الخدمات الطبية ه ى .أحىد رجىال الىدين مىن
الطائ ة التي ينتمي لها المحكوم نليه ومسِّول مركو اإلص ح أو نائبه".
سىىنداً للنصىىوى القانونيىىة فقىىد أوجىىب التش ىريع ال لسىىطيني حضىىور مجمونىىة مىىن األشىىخاى وقىىت
تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام وق ىىد أل ىىومهم بالحض ىىور بموج ىىب النص ىىوى الس ىىابقة ،ولك ىىن التس ىىاِّل ه ىىل ح ىىددهم
المشر الجوائي نلى سبيل الحصر أم من الجائو لغيرهم حضور التن يذ؟

بالرجو لل صل السادت نشر من قانون مراكو اإلص ح والتأهيل (السىجون) ال لسىطيني والمعنىون
ب "النىوالء المحكىىوم نلىىيهم باإلنىىدام" نجىىد أن المشىىر ال لسىطيني وفىىي ال قىرة الرابعىىة مىىن المىىادة  31منىىه
نص ىىت نل ىىى "...نل ىىى مس ىىمع الحاضى ىرين شى ىريطة أن يك ىىون م ىىن بي ىىنهم النائ ىىب الع ىىام أو وكيل ىىه وطبي ىىب
المركىىو ومنىىدوب نىىن الشىىرطة وشخصىىين خ ىرين يختارهمىىا النائىىب العىىام وأحىىد رجىىال الىىدين الىىذي ينتمىىي
إليه المحكوم نليه ومحاميه إذا ر ب في ذلك".
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سنداً للنى القانوني يمكن القول بأن المشر الجوائي ال لسطيني في م 420/مىن قىانون اإلجىراءات
الجوائية ال لسطيني _والتي سبق ذكرها_ قد ذكىر األشىخاى الواجىب حضىورهم تن يىذ حكىم اإلنىدام نلىى
سبيل الم ال ال الحصر ،حي

أضال قانون مركو اإلص ح والتأهيىل المىذكور إمكانيىة حضىور محىامي

المحكىىوم نليىىه وشخصىىين خى ىري ن يعينهمىىا النائىىب الع ىىام كمىىا وأشىىار المشىىر ف ىىي بدايىىة الىىنى الق ىىانوني
المىذكور "أن يكىون مىىن بيىنهم" وهىىذا إن َّ
دل نلىى شىىيء فإنمىا يىىدل نلىى إمكانيىىة حضىور يىىر َمىن ذكىىروا
أن ه.
فمىىن هىىم األشىىخاى الىىذي ألىىوم الىىنى القىىانوني حضىىورهم تن يىىذ
سىىنداً للمىىادة  420السىىابق ذكرهىىاَ ،
حكم اإلندام؟ وما المغوى القانوني من إلوامية حضورهم؟
لإلجابة نلىى هىذا التسىاِّل ال بىد مىن الحىدي

نىن الوضىع القىانوني لكىل مىن هىِّالء األشىخاى كىل

نلى حدة وبالتالي التوصل للسبب القانوني إللوامية حضورهم ،وذلك نلى النحو التالي:
 .2النائىىب الع ىىام أو م ىىن ينيب ىىه :تىىنى م 93 /م ىىن ق ىىانون الس ىىلطة القضىىائية ال لس ىىطيني رق ىىم  23لس ىىنة
 1003نلىىى هيكليىىة النيابىىة العامىىة حي ى

جىىاء فىىي مضىىمونها "تِّلىىل النيابىىة العامىىة مىىن  -2النائىىب

العام  -1نائب نام مساند أو أك ر  -3رِّساء النيابة  -4وك ء النيابة  -3معاونو النيابة".
بى ىىالر م مى ىىن الى ىىنى القى ىىانوني الص ى ىريح حى ىىول تشى ىىكيل النيابى ىىة العام ى ىة فى ىىي فلسى ىىطين َّإال أن قى ىىانون
ىى النائ ىىب الع ىىام وح ىىده بالصى ى حية األص ىىلية ف ىىي مباشى ىرة كاف ىىة
اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني ق ىىد خ ى َّ
االختصاصىىات الموكل ىىة قانون ىًا للنياب ىىة العامىىة ،حيى ى

نص ىىت م 2/مىىن الق ىىانون المىىذكور "تخ ىىتى النياب ىىة

العامىىة دون يرهىىا بإقامىىة الىىدنوى الجوائيىىة ومباش ىرتها "...ىىم جىىاءت م 1/مىىن ذات القىىانون لتمىىنح ذلىىك
كاختصىىاى أصىىيل للنائىىب العىىام ومىىا يباش ىره أنضىىاء النيابىىة العامىىة ا خىىرون مىىن اختصاصىىات تكىىون
 .168راجع م 31/من قانون مراكو االص ح والتأهيل (السجون) ال لسطيني رقم  9لسنة . 2111

بص ى تهم وك ى ء (ن ىواب) ننىىه ومصىىدر هىىذه الوكالىىة (اإلنابىىة) هىىي القوانىىد القانونيىىة التىىي حىىددت تشىىكيل
واختصاصات النيابة العامة.
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لم يقتصر األمر بمنح االختصاى األصيل للنائىب العىام كمىا سىبق وذكرنىا بتحريىك لواقامىة الىدنوى

الجوائية فقط بل يمتد ليشىمل مرحلىة تن يىذ األحكىام الجوائيىة _ومىا حكىم اإلنىدام إال أحىدها_ فقىد جىاء فىي
بدايىىة نىىى م 420/مىىن القىىانون المىىذكور "يشىىرل النائىىب العىىام أو مىىن ينيبىىه مىىن مسىىانديه نلىىى تن يىىذ
الحكم المصادق نليه باإلندام ،"...وذلك بعىد أن نىى وفىي المىادة القانونيىة السىابقة (م )313/مىن ذات
القانون نلى "تتولى النيابة العامة تن يذ األحكام الصادرة في الدناوى الجوائية".
يمكن تعريل النائب العام نلى أنه قمة جهاو النيابة العامىة ومم ىل الدولىة لىدى جميىع المحىاكم فىي
رفىىع ومباش ىرة الىىدناوى الجوائيىىة ووقىىت تن يىىذ العقوبىىات الصىىادرة بمقتضىىاها ،ويمىىارت جميىىع اختصاصىىات
النيابة العامة بص ة أصلية بانتباره قمة الهىرم فيهىا وهىذا االختصىاى األصىيل مىنح لىه بصى ته الو ي يىة
ال الشخصية170،حي

يتم تعيينه بقرار مىن رئىيت السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية وبتنسىيب مىن وويىر العىدل

ومصىىادقة مىىن المجلىىت التش ىريعي ال لسىىطيني ،وهىىذا إن َّ
دل نلىىى شىىيء فإنمىىا يىىدل نلىىى أهميىىة وخطىىورة
االختصاصات الممنوحة بص ة أصلية لمن يتولى هذا المنصب.
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يمكن القول بأن تسىمية النائىب العىام تعىود لكونىه ينىوب نىن الهيئىة اإلجتمانيىة فىي مباشىرة وتحريىك
الدنوى الج اوئية وكذلك في تن يذ األحكام الجوائية المترتبة نليها.
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تىنى م 200/مىن القىانون األساسىي المعىدل لسىنة  1003نلىى "ينشىأ مجلىت أنلىى للقضىاء ويبىين
القىىانون طريقىىة تشىىكيله...ويِّخىىذ أريىىه فىىي مشىىرونات الق ىوانين التىىي تىىن م أي شىىأن مىىن شىىِّون السىىلطة
 .169أسىامة نوايصىة  ،شىىرح قىانون االجىراءات الجوائيىة ال لسىطينية (الىىدنوى الجوائيىة وضىىمانات المىتهم خ لهىا) ،الدار للنشىىر ،حقىوق الطبىىع
مح و ة للمِّلل ،ج ، 2.ط ، 1003 ، 2.ى.13.

 .170نبيه صالح  ،الوسيط في شرح مبادص االجراءات الجوائية (دراسة مقارنة) ،منشأة المعارل للنشىر ،االسىكندرية  /مصىر  ،ج،1004 ،2.

ى. 231.

والنائىىب العىىام فىىي قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري لسىىنة  2171يىىالمطبق نلىىى العسىىكريين مىىن ال لسىىطينين يطلىىق نليىىه النائىىب العىىام

ال وري و سندًا للمادة  24و  29من القانون المذكور فهو قاضي يرأت النيابة العامة وهو رئيت الضابطة القضائية حيى
المذكور الرقابة واالشرال نليهم بكل ما يتعلق بو ائ هم المحددة لهم قانوناً فقط .

 .171راجع م 93/ل 2/من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  23لسنة . 1003

ي ىرض نليىه القىانون

في حين يعين النائب العام ال وري من القائىد االنلىى لقىوات ال ىورة ال لسىطينية ورئىيت اللجنىة التن يذيىة لمن مىة التحريىر ال لسىطينية وبتنسىيب مىن
رئيت الهيئة القضائية وذلك سنداً لل قرة (ب) من المادة ( )24من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 2171

 .172أسامة نوايصة  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 19.

القضائية بما في ذلك النيابة العامة" ،فسندًا للىنى القىانوني فىإن النيابىة العامىة فىي فلسىطين تعتبىر شىعبة
مىىن شىىعب السىىلطة القضىىائية ممىىا يجعىىل مىىن أنمىىال النائىىب العىىام بصى ته المم ىىل األنلىىى لهىىا ذات ص ى ة
قضائية ،وقد استقر ال قه والقضاء في مصر نلى هذا الرأي.
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ال يىىِّ ر مىىا سىىبق ذكى ىره حىىول قضىىائية أنم ىىال النائىىب العىىام بص ى ته المم ىىل األنلىىى للنيابىىة العام ىىة
(والتىىي هىىي شىىعبة مىىن شىىعب السىىلطة القضىىائية) نلىىى دور النائىىب العىىام البىىارو والهىىام فىىي تن يىىذ األحكىىام
الجوائيىىة ،فقىىد مىىنح مشىىرننا ال لسىىطيني وبنصىىوى قانونيىىة ص ىريحة النائىىب العىىام االختصىىاى األصىىيل
لتن يذ األحكام الجوائية (نلى وجه العموم) وحكم اإلندام كأحدها (نلى وجه الخصوى).
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ألىىوم قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني وفىىي م 420/منىىه _سىىبق ذكرهىىا_ النائىىب العىىام كمم ىىل
للنيابىىة العامىىة وصىىاحب االختصىىاى األصىىيل بحضىىور تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ،فمىىا المغىىوى القىىانوني مىىن
حضوره؟
من خ ل دراسة نصوى القانون المذكور وقانون م اركو اإلصى ح والتأهيىل (السىجون) ال لسىطيني
يمكىىن تلخىىيى المغىىوى القىىانوني مىىن وجىىوب حضىىور النائىىب العىىام تن يىىذ اإلنىىدام فىىي نقطتىىين أساسىىيتين
هما:
األولى :لإلشرال نلى تن يذ نقوبىة اإلنىدام ،بانتبىار هىذا جىوء مىن اختصاصىه فىي اإلشىرال العىام نلىى
م اركىو التأهيىىل واإلصى ح (السىىجون) فىىي الدولىىة ،فقىىد منحىىه قىىانون م اركىىو اإلصى ح والتأهيىىل ال لسىىطيني
وفىىي م 22/منىىه الحىىق فىىي دخىىول السىىجون متىىى شىىاء وذلىىك لت قىىده والتحقىىق مىىن صىىحة سىىج ته ومىىدى
مطابقته حقيقة الوضع داخله للشروط القانونية والتأكد من تن يذ األحكام.
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 .173لقد خصى المشر ال لسطيني الباب الخامت من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  23لسنة  1003للحدي

نىن النيابىة العامىة،

تشكيلها  ،اختصاصاتها وواجباتها وماً ذكرها في هذا التشريع القانوني إال تأكيداً نلى قضائية أنمالها  ،هذا باإلضافة لمجمونة من النصوى

جاء في مضمونها "يشترط فيمن يعين نائب ًا

القانونية التي نصت صراح ًة نلى ذلك نذكر منها  :المادة 93ل 3/من ذات القانون المذكور حي
نام ًا أن يكون مستكم ً للشروط الواردة في المادة  23من ذات القانون "  ،وبالرجو لنى المادة المذكورة نجد أن الشىروط الواجىب توافرهىا فىي
النائب العام هي ذاتها الواجب توافرها في القضاة وما ذلك إال تأكيداً نلى قضائة أنمالهم  ،كما وأن نى م 97/ل 1/من ذات القانون ساوت
بين النائب العام ورئيت المحكمة العليا في أداء اليمين القانونية قبل مباشرته ألنماله وذلك بأداء اليمين أمام رئيت الدولة .

 .174راجع م + 313/م 420/من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة . 1002

 .175أحمد براك  ،تقرير بعنوان " دور النيابة العامة في تجسيد الدالة بين الواقع والطموح " ،تحميل نبر الموقع االلكتروني
 www.pal-lp.orgتاريخ التحميل  ، 1020/1/11السانة 3:33م ،ى.13.

ال انيىىة :فىىي حضىىوره ضىىمانة أساسىىية لحسىىن تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام وفق ىًا للشىىروط واإلج ىراءات القانونيىىة،
فالنائب العام بصى ته ممى ً للمجتمىع وللحىق العىام فيىه كونىه خصىماً نىادالً وشىري اً يىر متحيىو ألي مىن
أطرافها في الدنوى الجوائية منذ تحريكها ولحين تن يذ العقوبة الصىادرة بمقتضىى الحكىم الج اوئىي الصىادر
بمقتضاها ،وهذا يقتضي منه احترام كافة اإلجراءات القانونية الخاصة بتن يذ نقوبة اإلندام.
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بناء نلى طلىب مىن النائىب العىام وهىذا
إضاف ًة لما سبق ذكره ،فإن تن يذ نقوبة اإلندام ال يكون إال ً
مىىا جىىاءت بىىه ص ىراحةً م 3/31/مىىن قىىانون السىىلطة القضىىائية ال لسىىطيني حيى جىىاء فىىي مضىىمونها "تن َّىىذ
ىاء نلىى طلىب مىن النائىب العىام" ،وقىد أكىدت م 473/مىن قىانون اإلجىراءات الجنائيىة
نقوبة اإلندام ...بن ً

المص ىىري رق ىىم  230لس ىىنة  2130نل ىىى ذات المض ىىمون وس ىىنداً ل ىىذلك ف ىىإن النائ ىىب الع ىىام يخ ىىتى وح ىىده
ىاء نلىى أمىر يصىدر مىن قبلىه لمىدير مركىو اإلصى ح والتأهيىل
بتحديد تىاريخ ووقىت تن يىذ حكىم اإلنىدام بن ً

(مدير السجن).
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وأخي ى ًار ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أنىىه مىىن الجىىائو قانون ىًا للنائىىب العىىام ت ىىويض أي مىىن أنضىىاء النيابىىة
الىىذين يعملىىون تحىىت إدارتىىه لواش ىرافه لحضىىور تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام واإلش ىرال نلىىى سىىيرها وفىىق القىىانون

نياب ى ًة ننىىه ،وكىىل مىىن ينتدبىىه النائىىب العىىام ليحىىل محلىىه ويم لىىه يجىىب نليىىه أداء ذلىىك قانون ىًا وفىىي حىىدود
الت ىويض (اإلنابىة) الممنوحىة لىه سىواء مىن حيى
الت ويض ويتعرض للمسائلة القانونية.
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الموضىو  ،المكىان و الومىان لوا َّال انتبىر متجىاو اًو لحىىدود

 .1مدير مركو اإلص ح والتأهيل (السجن) أو من ينىوب ننىه :تىنى م 2/مىن قىانون م اركىو اإلصى ح
والتأهيىىل (السىىجون) ال لس ىطيني رقىىم  9لسىىنة  2111نلىىى تعريىىل لمىىدير مركىىو اإلص ى ح والتأهيىىل
حيى

جىاء فىي مضىمونها "...المىدير :مىدير مركىىو اإلصى ح والتأهيىل الموكىول إليىه مهمىة اإلشىرال

وبذات المضمون نصت م/27/أ من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171حي

جاء في مضمونها "...النائب العام...ويشرل

نلى مراكو االص ح ودور التوقيل  ...ويم ل السلطة التن يذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ".

 .176نبيه صالح  ،مرجع سبق ذكره  ،ى231.

وقد نصت م/27/أ من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسىنة  2171نلىى " ي ارقىب النائىب العىام سىير العدالىة  ..ويشىرل...نلىى تن يىذ
القوانين . " ...

 .177أحمد نبد ال اهر الطيب  ،اشكاالت التن يذ في المواد الجنائية  ،المكتبة القانونية للتوويع ،القاهرة  /مصر ،ط ، 2119 ،1.ى.33.
 .178تقرير بعنوان " النيابة العامة " ،تحميل نبر الموقع االلكتروني http://www.4shared.com\dir\sharing.html
تاريخ التحميل  ، 1001/4/20السانة  22:33ى  ،ى.3.

نلى المركو" ،وقد وضىحت ذات المىادة المقصىود بمىن ينىوب ننىه حيى

جىاء فىي مضىمونها "...أي

شخى خر نين للقيام بالواجبات المنوطة بالمدير جميعها أو بعضها".
لع ىىل ال ىىذي دف ىىع المش ىىر الج اوئ ىىي ال لس ىىطيني لل ىىنى صى ىراح ًة نل ىىى وج ىىوب حض ىىور م ىىدير مرك ىىو
اإلص ى ى ح والتأهيى ىىل (السى ىىجن) وق ى ىىت تن يى ىىذ نقوبى ىىة اإلنى ىىدام (م 420/م ى ىىن قى ىىانون اإلج ى ىراءات الجوائي ى ىىة
ال لسطيني) هو الدور الهام الموكل قانونىًا لمىدير مركىو اإلصى ح والتأهيىل (السىجن) ،حيى

يتضىح ومىن

خى ل د ارسىىة نصىىوى قىىانون م اركىو اإلصى ح والتأهيىىل ال لسىىطيني أنىىه جىاء فىىي مضىىمون المىىادة  4منىىه
"يتىىولى مىىدير المركىىو إدارة وسىىير أنمىىال المركىىو وتن ي ىىذ أحكىىام هىىذا القىىانون أو أيىىة أن مىىة أو لى ىوائح أو
تعليمات."...
سندًا لنى المادة المذكورة فإن المشر ال لسطيني قد مىنح مىدير السىجن اختصىاى اإلشىرال نلىى
تن يىىذ األحك ىىام _وم ىىا حكىىم اإلن ىىدام أح ىىدها_ وذل ىىك باإلضىىافة لم ىىا ج ىىاء فىىي م 3/م ىىن ذات الق ىىانون م ىىن
مسِّوليته في الرقابة نلى سج ت ومل ات نوالء المركو بشكل نام.
حيى ى
للح ىىدي
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أف ىىرد ق ىىانون م ارك ىىو اإلصى ى ح والتأهي ىىل (الس ىىجون) ال لس ىىطيني ال ص ىىل السى ىادت نش ىىر من ىىه
ح ىىول "النى ىوالء المحك ىىوم نل ىىيهم باإلن ىىدام" ،وق ىىد ج ىىاءت الم ىىادة  31من ىىه لتض ىىيل لم ىىدير مرك ىىو

اإلص ح والتأهيىل اختصاصىات تتعلىق حصى اًر بتن يىذ نقوبىة اإلنىدام (نلىى وجىه الخصىوى دون يرهىا
من األحكام الجوائية) ،حي

ألومىت ال قىرة ال ال ىة مىن المىادة المىذكورة مىدير السىجن وفىي حىال تلقيىه قىرار

التصديق نلى حكم اإلنىدام مىن رئىيت السىلطة الوطنيىة إبى ه المحكىوم نليىه (النويىل فىي السىجن) بىذلك
لواشىعار أسىرته أو أحىد أقاربىىه بضىرورة الحضىور لويارتىىه ،إضىافة لىذلك فقىد ألومىىت ال قىرة الرابعىة مىىن ذات
المىىادة مىىدير السىىجن بىىت وة التهمىىة ومنطىىوق الحكىىم وقىىت تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ومىىا ذلىىك إال تأكيىىداً نلىىى

أهمية لوالوامية حضور مدير مركو السجن نند تن يذ نقوبة اإلندام.
كما جاء قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130وفىي م 474/منىه مِّكىداً نلىى
حضىور مىأمور السىجن وذلىك بصى ة وجوبيىة ننىد تن يىذ نقوبىة اإلنىدام حيى

جىاء فىي مضىمونها "يجىب

أن يكىىون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحضىىور أحىىد وك ى ء النائىىب العىىام ومىىأمور السىىجن ،"...ولىىيت هنىىاك مىىا
يمنع قانونًا من أن يرسل مدير السجن من ينوب ننه لحضور التن يذ.
 .179تنى م 3/من قانون االص ح والتأهيل رقم  9لسنة  2111نلى " يح

في كل مركىو سىجل نىام مرقىوم للنىوالء ودفتىر يوميىة لحىواد

المركو وينشأ ملل خاى لكل نويل وتخضع هذه السج ت والمل ات الشرال ورقابة المدير ويكون مسِّوالً نن تن يمها واستي اء بياناتها".

 .3م ىىدير الش ىىرطة ف ىىي المحاف ىىة :نص ىىت م 420/م ىىن ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني وب ىىنى
صى ىريح نل ىىى حض ىىور م ىىدير ش ىىرطة المحاف ىىة وق ىىت تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام وذل ىىك بصى ى ة وجوبي ىىة
(إلواميىىة) حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون الىىنى القىىانوني "...ويحضىىر تن يىىذ الحكىىم -3 ...مىىدير الشىىرطة

في المحاف ة" ،وقد أكد نلى ضرورة حضوره قانون اإلص ح والتأهيل (السىجون) ال لسىطيني وذلىك
فىىي م 4/31/منىىه حي ى

أشىىار لضىىرورة حضىىور منىىدوب نىىن الشىىرطة وقىىت تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام،

واشىىترط حضىىوره نلىىى سىىبيل الوجىىوب ،فىىي ح ىىين لىىم تشىىر م 474/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجنائي ىىة
المص ىىري رق ىىم  230لس ىىنة  2130إللوامي ىىة حض ىىوره نن ىىدما أش ىىارت لاش ىىخاى الواج ىىب حض ىىورهم
لتن يذ اإلندام ،فما المغوى القانوني من إلوامية حضوره؟
فعىىال فىىي إطىىار قطىىا العدالىىة الجنائيىىة حي ى
يس ىاهم أف ىراد الشىىرطة بىىدور َّ
لواش ىرال النيابىىة العامىىة180،حي ى

يعمىىل أفرادهىىا تحىىت إدارة

تتلقىىى منهىىا الشىىرطة تعليمىىات واضىىحة حىىول أدائهىىا لىىدورها وذلىىك من ىىذ

مرحلىىة قبىىول الشىىكاوى والتبليغىىات نىىن وقىىو ج ىرائم مىىرو ًار بمرحلىىة التحقيىىق والبح ى

بمرحلىىة التن يىىذ الج اوئىىي (تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة) ،حي ى
نلى صعيد التحقيقات الجنائية في كل قضية نلى حده.

ىاء
نىىن األدلىىة وانتهى ً

يسىىاهم أف ىراد الشىىرطة بىىذلك بتحقيىىق تقىىدم كبيىىر
181

لعل الهدل األساسي من كل ما يقىوم بىه أفىراد الشىرطة فىي الدولىة هىو الح ىا نلىى األمىن واألمىان
لمواطني الدولة وحماية حقوقهم وحرياتهم وذلك بمنع الجريمة ومحاربتها182،لىذا أجىاو المشىر ال لسىطيني
ألفى ىراد الش ىىرطة اس ىىتعمال الق ىىوة نن ىىد قيامه ىىا بأنماله ىىا الموكل ىىة له ىىا قانونى ىاً سى ىواء نن ىىد احتج ىىاو الم ىىتهم أو

 .180حي

يكون مدير شرطة المحاف ة في الدولة مسِّوالً نن جميع أفراد الشرطة في المحاف ة والذين يعملون تحت إدارته لواشرافه المباشر،

وذلك بص تهم جميعاً من مأموري الضبط القضائي وذلك حسب نى م 12/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002حيى

جاء في مضمونها "يكون من مأموري الضبط القضائي  -2 :مدير الشرطة ونوابه ومساندوه ومديرو شرطة المحاف ات -1 ...ضباط وضباط
صل الشرطة."...

كماو تنى م 10/من ذات القانون نلى " يشرل النائب العام نلى مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأنمال و ي تهم".

 .181بيير ايبلي و خرون  ،دليل نمل الشرطة في الن م الديموقراطية  ،مركو جنيل للرقابة الديموقراطية نلى القوات المسلحة للنشر والتوويع،
رام اج  /فلسطين ،ج ، 1001 ، 2.ى.23.

وفي حال كان مرتكب ال عل المجرم قانوناً هو نسكري وبالتالي مطبق نليه قانون أصول المحاكمات الجوائي ال وري لسنة  2171فإن أنضاء

الضابطة القضائية ال ورية هم من يتولون ذات و ائل أنضاء الضابطة القضائية الوارد ذكرهم في قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم 3

لسنة  ، 1002فقد أكدت م 20/من القانون األول نلى ذات الو ائل .

 .182انتصار أبو خلل و خرون ،تقرير بعنوان " توفير األمن للمواطنين ال لسطينين " مركو جنيىل للرقابىة الديموقراطيىة نلىى القىوات المسىلحة
للنشر والتوويع ،رام اج  /فلسطين ،1001 ،ى.7.

القىىبض نليىىه وحتىىى فىىي مرحلىىة التن يىىذ الج اوئىىي183،ف ى يتصىىور تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة (التن يىىذ العقىىابي)
دون استخدام القوة الجبرية فهي ص ة م ومة للتن يذ العقابي.
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وقد أكدت م 313/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني نلىى إمكانيىة االسىتعانة بىأفراد الشىرطة
في مرحلة تن يذ األحكام الجوائية حي

جاء في نى المادة المىذكورة "تتىولى النيابىة العامىة تن يىذ األحكىام

الصادرة في الدناوى الجوائيىة...ولهىا ننىد اللىووم االسىتعانة بقىوات الشىرطة مباشىرة" ،وقىد جىاءت م491/
من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130بذات المضمون .
يتضىىح مىىن الىىنى القىىانوني مىىدى التعىىاون الىىو ي ي بىىين النيابىىة العامىىة وق ىوات الشىىرطة فىىي الدولىىة
وذلك لتن يذ األحكام الجوائية (وما حكم اإلنىدام َّإال أحىدها) ،لكىن جىاء فىي مضىمون الىنى "ننىد اللىووم"
حي ى

يحمىىل هىىذا الل ى معنيىىان هامىىان أولهمىىا  :االسىىتعانة بق ىوات الشىىرطة بص ى تها تملىىك اسىىتخدام القىىوة

الت ىىي منحه ىىا إياه ىىا الق ىىانون للتن ي ىىذ العق ىىابي ،انيهم ىىا  :وض ىىع قي ىىود نل ىىى اس ىىتخدامهم للق ىىوة وذل ىىك بالح ىىد
المطلوب فقط لتحقيق رضهم المرجو دون أي إفراط.

185

ن ى اًر للىىدور الهىىام الىىذي أوكلىىه القىىانون لق ىوات الشىىرطة فىىي الدولىىة بوقوفهىىا جنب ىاً لجنىىب مىىع النيابىىة
ىب مىن أن يلىوم المشىر ال لسىىطيني حضىور مىن ينىىوب
العامىة وتعاونهمىا إلحقىاق الحىىق والعدالىة ،فى نجى ً
نن أفراد الشرطة وقت تن يذ اإلندام.

 .4كات ىىب المحكم ىىة الت ىىي أص ىىدرت الحك ىىم :يمك ىىن تعري ىىل كات ىىب المحكم ىىة نل ىىى أن ىىه ج ىىوء م ىىتمم لهيئ ىىة
المحكم ىىة (نل ىىى اخ ىىت ل درجاته ىىا) وحض ىىوره ش ىىرط أساس ىىي النعقاده ىىا وص ىىحة تش ىىكيلها ف ىىي ن ىىدم
حضىىوره مخال ىىة للقوان ىىد الخاصىىة بتشىىكيل المح ىىاكم وبالتىىالي بطى ى ن مىىا تىىم م ىىن إج ىراءات بواس ىىطة
المحكمىىة المشىىكلة تشىىكي ً يىىر قىىانوني ،حي ى
الجوائية_ من نناصر

تتشىىكل المحىىاكم الجوائيىىة _كمحكمىىة البدايىىة بص ى تها

ة وهي القاضي ،مم ل النيابة وكاتب الجلسة.
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 .183بيير ايبلي ،مرجع سبق ذكره ،ى. 27

 .184نبد الحميد الشواربي ،مرجع سبق ذكره ،ى.333.

 .185وقد أكدت م 21/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171نلى ذات المضمون .

 .186أحمد البراك ،في القضاء الجوائي (دراسة مقارنة) ،المركو ال لسطيني الستق ل المحاماة للنشر والتوويع ،رام اج  /فلسطين ،دليل تدريبي
رقم ( ،1020 ،)3ى.23.

وقد جاءت نصوى قانون اإلجراءات الجوائية لتِّكد نلى ضرورة حضىور كاتىب فىي جميىع م ارحىل
الىىدنوى أمىىام محكمىىة البدايىىة بص ى تها الجوائيىىة وهىىي المختصىىة بصىىدور حكىىم اإلنىىدام وذلىىك فىىي ال صىىل
الخامت مىن الكتىاب ال ىاني مىن القىانون المىذكور وتحىت ننىوان "أصىول المحاكمىات لىدى محىاكم البدايىة"
حي

جاء في م 131/منه "تنعقد جلسىات محكمىة البدايىة بحضىور وكيىل النيابىة العامىة والكاتىب" وكىذلك

أيضًا في مرحلة تن يذ نقوبة اإلندام حي

جىاء فىي مضىمون المىادة  420المىذكورة سىابقًا "يحضىر تن يىذ

الحكم -4...كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم".
لعل الغرض األساسي من ضرورة وجود كاتب للمحكمة في كافة م ارحىل الىدنوى وحتىى فىي مرحلىة
تن يذ األحكام الصادرة فيها يتضح من مضمون النصوى القانونيىة ،حيى

جىاء فىي م 133/مىن القىانون

الم ىىذكور أنى ى ه "ي ىىدون كات ىىب المحكم ىىة جمي ىىع وق ىىائع المحاكم ىىة ف ىىي محض ىىر الجلس ىىة "...وك ىىذلك ن ىىى
م 429/منىىه بمىىا يتعلىىق بتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فقىىد جىىاء فىىي مضىىمونها "نلىىى كاتىىب المحكمىىة أن يىىن م
محض ى ًار بتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ،"...فسىىندًا للنصىىوى القانونيىىة الم ىذكورة نجىىد أن الغىىرض األساسىىي مىىن
ضرورة حضور الكاتب وقت تن يىذ نقوبىة اإلنىدام هىو تىدوين كافىة اإلجىراءات المتبعىة وقىت تن يىذ نقوبىة
اإلنىىدام ف ىىي تىىدوينها ضىىمانة للمحكىىوم نليىىه بتن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة وفق ىًا للنصىىوى القانونيىىة المن مىىة
لها.
 .3طبيب مركو اإلص ح والتأهيل :لقد خصى المشر ال لسىطيني ال صىل الخىامت مىن قىانون م اركىو
اإلص ى ى ح والتأهيى ىىل (السى ىىجون) ال لسى ىىطيني رقى ىىم  9لسى ىىنة  2111للحى ىىدي

نى ىىن الرنايى ىىة الصى ىىحية

والخدمات الطبية داخل السجون ،فبدراسة النصوى القانونية مىن القىانون المىذكور نسىتنت مىا نىى
نليىىه القىىانون مىىن إلواميىىة تىىوفير نيىىادة صىىحية مىىوودة بكافىىة الخىىدمات الطبيىىة ال ومىىة مىىن معىىدات،
أدوات ،طبيىب ونىدد مىن الممرضىين وذلىك فىي كىل مركىو إصى ح وتأهيىل (سىجن) مىن أجىل العنايىة
بصحة نوالء السجن (سواء المحكوم نليه أو ًمن ينت رون صدور الحكىم) طىوال فتىرة تواجىدهم فيىه،
وكذلك لت قد أماكن نومهم وحالتهم الصحية ونقلهم للمستش ى متىى تطلىب األمىر ذلىك لوانىداد تقىارير
دورية بحالة كل نويل.
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أمىىا بخصىىوى المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام فإنىىه وسىىندًا لىىنى م 31/مىىن ذات القىىانون المىىذكور يلومىىه
ننايىىة مىىن نىىو خىىاى ط ىوال فت ىرة وجىىوده فىىي السىىجن لحىىين تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحقىىه ،وذلىىك بوضىىعه
 .187راجع المواد  29 – 23من قانون مراكو اإلص ح والتأهيل (السجون) ال لسطيني رقم  9لسنة . 2111

تحىىت الرقابىىة الدائمىىة والشىىديدة خوف ى ًا مىىن أي تصىىرل قىىد يصىىدر ننىىه يىىِّذي بىىه ن سىىه ،كمىىا وأن لطبيىىب
الس ىىجن ويارت ىىه ف ىىي أي وق ىىت يى ىراه للتأك ىىد م ىىن وض ىىعه الص ىىحي وال يقتص ىىر دور الطبي ىىب نل ىىى ذل ىىك ب ىىل
ويش ىىترط ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني وف ىىي م 420/من ىىه وج ىىوب حض ىىوره وق ىىت تن ي ىىذ نقوب ىىة
اإلندام بحق المحكوم نليه حي
مركو اإلص ح والتأهيل."...

جاء في مضمون النى القانوني "ويحضر تن يىذ الحكىم -3 ...طبيىب
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لعل المغوى من وجوب حضور طبيىب السىجن لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام ونلىى سىبيل اإللىوام يكمىن فىي
فحىىى الوضىىع الصىىحي للمحكىىوم نليىىه باإلنىىدام قبىىل لح ىىة إندامىىه ،وكىىذلك فحصىىه بعىىد تن يىىذ اإلنىىدام
بحقىىه للتأكىىد مىىن وفاتىىه أي إوهىىاق روحىىه ويكىىون ذلىىك بتأكىىد الطبيىىب مىىن توقىىل نضىىلة القلىىب والتىىن ت
نهائيًا.
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 .9أحىىد رجىىال الىىدين :تىىنى م 420/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني نلىىى إلواميىىة حضىىور
رجىىىل ديىىىن ننىىىد تن يى ىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام حي ى ى

جىىىاء فى ىىي مضى ىىمون الى ىىنى القىىىانوني "يحضى ىىر تن يى ىىذ

الحكم-9...أحد رجال الدين من الطائ ة التي ينتمي إليها المحكوم نليه" ،وقد أكد نلىى ذلىك قىانون
مراكو اإلص ح والتأهيل (السجون) ال لسطيني وذلك في م 31/ل 4/منه.
سىىنداً للم ىواد المىىذكورة فىىإن حضىىور رجىىل الىىدين وقىىت تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ملىىوم بقىىوة القىىانون،

وبىىالر م مىىن نىىدم تحديىىد الىىنى القىىانوني لم هىىوم رجىىل الىىدين فإنىىه وبىىالرجو لحىىاالت اإلنىىدام التىىي ن لىىذت
س ىواء فىىي فلس ىىطين أو مصىىر فإنهىىا تك ىىون بحضىىور م تىىي المنطق ىىة فىىي حىىال ك ىىان المحكىىوم نليىىه به ىىذه
العقوبىىة يىىدين باإلسى م وخىىوري (األب) الكنيسىىة التىىي يقىىع فىىي دائىرة اختصاصىىها المحكمىىة التىىي أصىىدرت
حكم اإلندام وذلك في حال كان المحكوم نليه يدين بالديانة المسيحية.
بالرجو ألحكام الشىريعة اإلسى مية فإنىه يطلىق ل ى م تىي نلىى َمىن كىان نالمىًا بال قىه أصى ً وفرنىًا
وكذلك باألحكام الشرنية وأدلتها من القرن والسنة واإلجما والقيات بحيى يكىون لىه مىن الملكىة ال كريىة

 .188وجىاءت م 474/مىن قىىانون االجىراءات الجنائيىة المصىىري رقىم  230لسىىنة  2130لتىنى نلىى وجىىوب حضىور طبيىب السىىجن وقىت تن يىىذ
نقوبة االندام .

 .189محمىد نبىد اللطيىل نبىد العىىال ،نقوبىة االنىدام (د ارسىة مقارنىىة فىي القىانون الوضىعي والشىريعة االسى مية) ،دار النهضىة العربيىة للنشىىر،
القاهرة  /مصر ،2111 ،ى.121.

مىىا يسىىتطيع بهىىا أن ي سىىر ي ىات اج نىىو وجىىل وبالتىىالي يسىىتنبط منهىىا ال تىىاوى الشىىرنية 190،وفىىي المقابىىل
يشترط في الخوري (أب الكنيسة) العلم الواسع المتبحر في الديانة المسيحية وتكريت حياتىه للتعبىد داخىل
الكنيسة والبعد نن ملذات الحياة.
يكمن المغوى من حضور رجل الىدين ننىد تن يىذ نقوبىة اإلنىدام ممارسىة الطقىوت والشىعائر الدينيىة
الم روضة حسب ديانة المحكوم نليه قبل وفاتىه بتن يىذ نقوبىة اإلنىدام بحقىه ،حيى

يىتم تى وة بعضىًا مىن

ي ىىات القى ىىرن الك ى ىريم فى ىىي حى ىىال كى ىىان المحكى ىىوم نلي ىىه باإلنى ىىدام مسى ىىلم الديانى ىىة كمى ىىا ويطلى ىىب منى ىىه النطى ىىق
بالشهادتين191،أما في حال كونه يدين بالديانة المسيحية فيطلب منىه أداء طقىوت االنتىرال لغ ىران ذنبىه
وذلى ىىك قبى ىىل وفاتى ىىه ،حي ى ى
االنترال.

يعتى ىىرل ق ى ىوالً بمى ىىا ارتكبى ىىه مى ىىن خطايى ىىا وذلى ىىك نلى ىىى يى ىىد الكى ىىاهن والمسى ىىمى أب

192

ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أنىىه أوجىىب المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني الحضىىور ال علىىي له ىِّالء األشىىخاى
سىىندا للمىىادة  420مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطينيَّ ،إال أن قىىانون م اركىىو اإلص ى ح والتأهيىىل
(السىىجون) ال لسىىطيني قىىد جىىاء وفىىي م 4/31/بىىالنى نلىىى إمكانيىىة اإلذن للمىىدافع نىىن المحكىىوم نليىىه
(محاميىىه) بحضىىور تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فىىي حىىال ر ىىب بىىذلك ،ويوافقىىه بىىذلك قىىانون اإلجىراءات الجنائيىىة
المصىري فىىي م 474/نلمىاً بىأن حضىىوره لىىيت وجوبيىاً بىىل يعتمىىد نلىى ر بتىىه فىىي ذلىك وبالتىىالي ال يترتىىب
أي أ ر قانوني في حال ندم حضوره.
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كم ىىا وأض ىىال ق ىىانون أص ىىول المحاكم ىىات الجوائي ىىة ال ىىوري لس ىىنة  2171إل ىىى م ىىا س ىىبق ذك ىىرهم م ىىن
أشىىخاى واجىىب حضىىورهم وقىىت تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ،ضىىرورة حضىىور رئىىيت أو نضىىو مىىن المحكمىىة
العسىىكرية المختصىىة التىىي أصىىدرت حكىىم اإلنىىدام بحىىق المحكىىوم نليىىه العسىىكري ومىىا ذلىىك َّإال ويىىادة فىىي

 .190تقريىىر بعنى ىوان "الم ت ىىي والمسىىت تي" ،تحمي ىىل نب ىىر الموقىىع اإللكترون ىىي

 ،1001\1\22تاريخ التحميل  ،1022\21\20السانة 3:47ى ،ى.3.

 ،http://www.afaqattaisere.comت ىىاريخ وض ىىع التقري ىىر

 .191فىواو محمىىود مرسىىي ،تقريىىر حىىول " مىىاذا يقىىول المحكىىوم نلىىيهم باالنىدام لح ىىة تن يىىذ الحكىىم باالنىىدام " ،جريىىدة الغىىد للنشىىر ،تحميىىل نبىىر
الموقع االلكتروني  ،http://www.elghad.com\read.asp?newsتاريخ التحميل  ،1022/2/1السانة  2:30م ،ى.1.
 .192تقرير بعنوان " ما هو سر التوبة واالنترال "  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 1

 .193محمد حلمي نبد العاطي ،مرجع سبق ذكره ،ى.13.

ضىمان حسىن تن يىذ م ىل هىذه العقوبىة سىندًا لمىا جىاء فىي نصىوى القىانون المىذكور مىن إجىراءات من مىىة
وملومة للتن يذ.
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بحضىىور لجميىىع األشىىخاى الىىذي أوجبىىت التش ىريعات ال لسىىطينية حضىىورهم لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام
ىق مىا يسىتد ِ تىأخير تن يىذها ،ولكىن
والذي سبق ذكرهم أن ه ،وذلك فىي التىاريخ المحىدد بيىوم التن يىذ لىم يب َ

ما هي الكي ية التىي يىتم بهىا تن يىذ نقوبىة اإلنىدام؟ سىيتم اإلجابىة نلىى هىذا التسىاِّل فىي ال ىر ال ىاني مىن

هذا المطلب.
الفرع الثاني :كيفية تنفيذ عقوبة اإلعدام
تبعاً لما منحه المشىر الج اوئىي ال لسىطيني مىن خصوصىية لعقوبىة اإلنىدام دون يرهىا مىن األحكىام
فقىىد خصىىها أيض ىًا بىىإجراءات تن يىىذ معينىىة تت ىىق وطبيعىىة نقوبىىة اإلنىىدام ،فمىىن خ ى ل د ارسىىة النصىىوى
القانونيىىة حىىول تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فىىي قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني يتضىىح لنىىا بىىأن المشىىر

الجوائي ال لسطيني قد ن َّم كي يىة تن يىذها بنصىوى قانونيىة صىريحة ال مجىال لمخال تهىا وذلىك مىن حيى

مكان ووسيلة ووقت تن يذها وكىذلك بمىا يتعلىق بىدفن ج ىة مىن تىم تن يىذ نقوبىة اإلنىدام بحقىه ،وسىنتعرض
لكل منها بالت صيل الحقًا.
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نجد فيما يتعلق بمكان تن يذ نقوبة اإلندام ،بأن م 421/من القانون المذكور قىد نصىت نلىى "تن ىذ
نقوبة اإلندام داخل مراكو اإلصى ح والتأهيىل (السىجون) للدولىة" وبىذات المضىمون جىاءت م 311/مىن
قىىانون أص ىىول المحاكمىىات الجوائي ىىة ال ىىوري لس ىىنة  ،2171فسىىنداً للنص ىىوى القانونيىىة فإن ىىه ال يىىتم تن ي ىىذ
نقوبىىة اإلن ىىدام إال داخ ىىل السىىجن (مرك ىىو اإلصى ى ح والتأهيىىل) فى ى مج ىىال للتوسىىع ف ىىي مض ىىمون ال ىىنى
القانوني ،في حين توسع المشر الجوائي المصري من حيى

م هىوم مكىان تن يىذ نقوبىة اإلنىدام فقىد جىاء

في مضمون نى م 473/مىن قىانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىري رقىم  230لسىنة " 2130تن ىذ نقوبىة
اإلنىىدام داخىىل السىىجن أو فىىي مكىان خىىر مسىىتور" ،سىىنداً لىىذلك فىىإن المشىىر المصىىري يجيىىو تن يىىذ نقوبىىة

 .194راجع م 339/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 2171

 .195راجع المواد ( )421 - 423من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة .1002

اإلندام باإلضافة إلى السجن أي مكان خر لكن بشرط أن يكون مستو ًار ،وما ذلىك َّإال تعبيى ًار نىن سىرية
التن يذ.
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يجىىري نىىادةً تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام داخىىل رفىىة مخصصىىة ومعىىدة لىىذلك ،حي ى

تت ىوافر فيهىىا جميىىع

األدوات ال ومىىة للتن يىىذ (يختلىىل بىىاخت ل وسىىيلة التن يىىذ المتبعىىة فىىي الدولىىة) ،فمىىن خ ى ل ويىىارة لغرفىىة
اإلنىىدام كمىىا تسىىمى فىىي مصىىر مىىن قبىىل صىىح ي مصىىري يىىدنى "ف ىواو مرسىىي" وص ى ها بأنهىىا نبىىارة نىىن
رفىة طولهىىا  20أمتىىار ونرضىىها  3أمتىىار يتوسىىطها طبليىىة أسى لها بئىىر نميىىق لمسىىافة  4أمتىىار بهىىا سىىلم
حديىىدي ويعلىىو الطبليىىة ب نكىىو مىىن الحديىىد نلىىى ارت ىىا  1متىىر ي ىربط بىىه الحبىىل ،أمىىا الطبليىىة فهىىي نبىىارة
نن ضىل تين يقىل نليهمىا المحكىوم نليىه باإلنىدام وتتوسىطان البئىر مىن أنلىى حيى

ت تحىان بواسىطة يىد

حديدية فىي الجانىب األيمىن ،"...إشىارةً إلىى أن وسىيلة اإلنىدام للمىدنيين فىي مصىر كمىا هىي فىي فلسىطين

واحدة أال وهي الشنق.
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أما في الواليات المتحدة األمريكية والتىي تأخىذ قوانينهىا بعقوبىة اإلنىدام فىإن هىذه العقوبىة تَّن ىذ داخىل
رفة معدة خصيصاً لذلك في سجن الوالية ،وما ذلك إال مراناةً للسرية في التن يذ.
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بحضىىور َمىىن أوجىىب المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني حضىىورهم وقىىت تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام والىىذي سىىبق
ذكرهم وذلك لمركو التأهيل واإلص ح (السجن) حي مكان تن يذها ،يباشر مىدير السىجن بىت وة منطىوق
حك ىىم اإلن ىىدام والتهم ىىة المس ىىندة للمحك ىىوم نلي ىىه والت ىىي نل ىىى أساس ىىها حك ىىم نلي ىىه به ىىذه العقوب ىىة (نقوب ىىة
اإلندام) وذلك نلى مسمع من الحاضىرين ،وهىذا مىا أكىدت نليىه م 423/مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة
ال لسى ى ىىطيني وكى ى ىىذلك ال ق ى ى ىرة الرابعى ى ىىة مى ى ىىن م 31/مى ى ىىن قى ى ىىانون م اركى ى ىىو اإلص ى ى ى ح والتأهيى ى ىىل (الس ى ى ىىجون)
ال لسطيني.
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 .196تنى م 3/31/من قانون مراكو االص ح والتأهيل (السجون) ال لسطيني رقم  9لسنة  2111نلى "تن ذ نقوبة االندام داخل المركو"...
كما وتنى م 311/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171نلى "تن ذ أحكام محاكم ال ورة الجوائية التي اكتسبت قوة القضية
المقضية في مراكو االص ح".

 .197فواو محمود مرسي ،جريدة الغد ،مرجع سبق ذكره ،ى.2.

 .198سان رباح ،مصط ى العوجي " ،نقوبىة االنىدام حىل أم مشىكلة ؟ "(د ارسىة معمقىة ومقارنىة فىي الن ريىة والتطبيىق) ،مِّسسىة نوفىل للنشىر
والطبانة ،بيروت  /لبنان ،ط ،2،2117.ى. 142.

 .199تىنى م 474/مىن قىانون االجىراءات الجنائيىة المصىري رقىم  230لسىىنة  2130نلىى ذات المضىمون  ،فىي حىىين لىم يىنى قىانون أصىىول
المحاكمات الجوائية ال وري والمطبق نلى العسكريين بما يتعلق بهذا الشأن .

بع ىىد أن ي ىىتم تى ى وة التهم ىىة ومنط ىىوق الحك ىىم يس ىىأل المحك ىىوم نلي ىىه باإلن ىىدام (سى ىواء ك ىىان م ىىدنيًا أم
نسىىكرياً) نمىىا إذا ر ىىب بىىاإلدالء بىىأي أقىوال ،فىىإن حصىىل يحىىرر النائىىب العىىام أو مسىىانده محض ى اًر ي بىىت
فيه أقوال المحكوم نليه وهذا مىا أكىدت نليىه صىراح ًة م 423/مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني
ويوافقه بذات المضمون م 474/من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.
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جىىرت الع ىىادة ونلىىى وج ىىه الخص ىىوى فىىي دول ىىة مص ىىر بس ىِّال المحك ىىوم نلي ىىه باإلنىىدام قب ىىل تن ي ىىذ
العقوبة بحقىه فيمىا إذا كىان ير ىب بطلىب معىين يَّن ىذ لىه قبىل وفاتىه ،ومىن خى ل اإلطى

نلىى بعىض مىا

ت ىىم تن ي ىىذه م ىىن أحك ىىام إن ىىدام يمك ىىن إجم ىىال ه ىىذه الطلب ىىات ف ىىي أداء ركعت ىىين وم ىىنهم َم ىىن اكت ىىى بتكى ىرار
الشىىهادتين ومىىنهم َمىىن طلىىب رِّيىىة أحىىد أبنىىاءه ،فىي حىىين هنىىاك بعضىاً مىىن الطلبىىات ال يمكىىن وص ى ها َّإال
بالغرابة نونًا ما كمن طلب قطعة حلوى ،سيجارة وفنجىان قهىوة أو وجبىة طعىام ولكىن لىم ي َّلبىى منهىا سىوى

المقدور نليه كالسماح له بالص ة أو قطعة حلوى م ً.
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أم ىىا بخص ىىوى وس ىىيلة تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام فق ىىد نص ىىت م 423/م ىىن ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة
ال لسى ىىطيني نلى ىىى "ين َّى ىىذ حكى ىىم اإلنى ىىدام نلى ىىى المى ىىدنيين بالشى ىىنق حتى ىىى المى ىىوت ،ونلى ىىى العسى ىىكريين رمي ى ىاً
بالرصاى حتى الموت" ،فسندًا للىنى القىانوني فىإن وسىيلة تن يىذ نقوبىة اإلنىدام تختلىل بىاخت ل صى ة
المحكوم نليه بها فإذا كان األخير مدنياً تن ذ نقوبة اإلنىدام بحقىه شىنقاً حتىى المىوت ،فىي حىين إذا كىان
المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام نسىىكريًا فىىإن هىىذه العقوبىىة تن ىىذ بحقىىه رمي ىًا بالرصىىاى ،وبىىذلك يتشىىابه كىىل مىىن
التشريع الجوائي ال لسطيني والمصري في وسيلة تن يذ نقوبة اإلندام.
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يكىون اإلنىىدام شىىنقًا بتعليىىق المحكىىوم نليىه مىىن رقبتىىه بواسىىطة حبىىل لىي يسىىمى حبىىل المىىوت نبىىر
الضىىغط نلىىى شىرايين العنىىق مىىن الطىىرفين ممىىا يىىِّدي لىىنقى ومىىن ىىم توقىىل لوصىىول الىىدماء إلىىى الىىدماه
والم ارك ىىو القلبي ىىة والتن س ىىية ويس ىىمى ذل ىىك انض ىىغاط الشى ىرايين ال باتي ىىة حيى ى

ي ىىِّدي األخي ىىر للم ىىوت ب ع ىىل

االنضىىغاط الون ىىائي والعص ىىبي للشى ىرايين ،ولىىذلك يوض ىىع حب ىىل المش ىىنقة نلىىى م ىىِّخرة العن ىىق ول ىىيت نل ىىى
طرفيه مما يسر في حصول الوفاة.

 .200وقد جاءت م 337/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171بذات المضمون .

 .201محمد نبد الشكور ،تقرير بعنوان "مذا قال سيد قطب وريا وسكينة وهم نلى حبل المشنقة " ،جريدة الغد للنشر ،ص حة الحواد  ،تحميل
نبر الموقع االلكتروني  ،http://www.elgghad.comتاريخ التحميل  ، 1022/2/1السانة  2:40م ،ى.4.

 .202لقد أكدت م 333/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171نلى أن اندام العسكري ال يكون إال رمياً بالرصاى.

تشير الدراسات بأن نملية الشنق وتوقىل القلىب والىدماه والوفىاة تىتم خى ل فتىرة ومنيىة تتىراوح بىين
 3-4دقىائق ،كمىا أن الشىخى المشىنوق يمىىر بحالىة ال ونىي بىين الشىىنق وحىدو الوفىاة وخ لهىا يشىىخر
ويتألم وهو ال يوال في حالة ال وني ،كما أن كسر الع ام في ننق المحكىوم نليىه (المشىنوق) ال يىِّدي
للوفاة لوحده بل إن نقى التروية الدما ية والعصبية هي التي تحد

الوفاة فع ً.
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م ىىن خى ى ل تقري ىىر ألح ىىد ص ىىح يي جري ىىدة الغ ىىد بجمهوري ىىة مص ىىر وص ىىل حب ىىل المش ىىنقة ف ىىي رف ىىة
اإلندام وهو الوسيلة التىي بهىا تن ىذ نقوبىة اإلنىدام شىنقاً ،فمىن خى ل ويارتىه ألحىد الغىرل التىي ين ىذ فيهىا
اإلنىىدام أشىىار إلىىى أن حبىىل المشىىنقة حىىب ً يىىر نادي ىًا بىىل يتسىىم بىىالقوة والمتانىىة ،حي ى

يشىىير إلىىى كونىىه

مصنو بمواص ات خاصة إذ يبلا طوله  3أمتار ومصىنو مىن الحريىر والكتىان حيى

تبلىا نسىبة الحريىر

تقريبًا  %10والكتان بنسبة  %10وأضال إلى أن اسىتخدام الحبىل الواحىد ال يتجىاوو الى

مىرات ومىن

م يتم تغييره بعد ذلك.
كما وأشار الصىح ي فىي تقريىره حىول حبىل المشىنقة كونىه تبلىا قوتىه  100كيلىو نىت

أي بمىا يىواوي

حمىل  2400كيلىو وملحىق بىه كىرة نحاسىية نلىى هيئىىة حلقىة ،وننىد لىل الحبىل حىول رقبىة المحكىوم نليىىه
نج ىىد أن ه ىىذا الج ىىوء م ىىن الحب ىىل م ىىبطن بجل ىىد مص ىىنو م ىىن الح ىىور بحيى ى
إصابات برقبة المحكوم نليه باإلندام كونه جلد أملت.

ال يت ىىرك أي م ىىن ن م ىىات أو
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أمى ىىا اإلنى ىىدام رمي ى ىًا بالرصى ىىاى ،فإنهى ىىا الوسى ىىيلة المتبعى ىىة فى ىىي أ لى ىىب الى ىىدول التى ىىي تتضى ىىمن قوانينهى ىىا
العسكرية النى نلى نقوبة اإلندام حي

تتسىم هىذه الوسىيلة بالسىرنة فىي اإلنجىاو محققىة إجهىا اًو سىريعاً

و يىىر قى ٍ
ىات نلىىى المحكىىوم نليىىه205،إذ تكىىون بتصىىويب الطلقىىة مباش ىرة نحىىو جسىىد المحكىىوم نليىىه فتمىىوق
جسده خ ل و ٍ
ان قليلة إذا ما كان التصويب صحيحاً.
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أما وسيلة تن يذ نقوبىة اإلنىدام فىي الواليىات المتحىدة األمريكيىة فهىي تتنىو بىين نىدة وسىائل تختلىل
مىىن واليىىة أمريكيىىة ألخىىرى _فىىي الواليىىات األمريكيىىة التىىي تىىنى بقوانينهىىا نلىىى نقوبىىة اإلنىىدام_ ،فعلىىى

 .203تقرير بعنوان "طرق تن يذ نقوبة االندام" ،تحميل نبر الموقع االلكتروني ،http://www.almhaya.info\vb\archive\index.html
تاريخ التحميل  ، 1020/22/13ى.23-22.

 .204فواو مرسي ،تقرير سبق ذكره ،ى.3-1.

 .205محمد نبد العال ،مرجع سبق ذكره ،ى.112.

 .206تقريىر بعنىوان "أنىوا االنىىدام فىي العىىالم" ،تحميىىل نبىىر الموقىىع االلكترونىي
التحميل  ، 1020/9/2السانة  22:31ى ،ى.9.

 ،http://www.qatarspeed.com\forum.htmlتىىاريخ

سبيل الم ال تأخذ كىل مىن واليىة االبامىا ،نب ارسىكا ،تكسىات ،فرجينيىا ،سىاو كالي ورنيىا ،فلوريىدا ،كنتىاكي،
وتينيسىىي ،والينىىدي باإلن ىىدام بواسىىطة الكرس ىىي الكهربىىائي207،حي ى
باإلندام لعدة صدمات كهربائية تِّدي األولى إلحدا
من األلم وما يلب

يك ىىون ذلىىك بتعى ىريض المحكىىوم نلي ىىه

ألم نضىلي وال انيىة ت قىده ونيىه مىع الشىعور بقليىل

أن ي قد ونيه تماماً في الصدمة ال ال ة وبعد ذلك ب ترة ربع سانة تحد

الوفاة.
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أما في واليات وايومنىا ،كالي ورنيىا ،ميسىوري وأريوونىا األمريكيىة فتأخىذ باإلنىدام بغرفىة الغىاو ،حيى
يك ىىون ذل ىىك باس ىىتخدام ىىاو خ ىىانق يتس ىىرب م ىىن فتح ىىات وأنابي ىىب داخ ىىل رف ىىة محكم ىىة اإل ى ى ق ( رف ىىة
الغىىاو)209،حي ى

جىىرى فىىي واليىىة كالي ورنيىىا نلىىى وجىىه الخصىىوى تعطيىىر الغىىاو الخىىانق حتىىى ال يكىىون

استنشىىاقه من ى اًر للمحكىىوم نليىىه210،كمىىا ويسىىتخدم الشىىنق كوسىىيلة لإلنىىدام فىىي واليىىات واشىىنطن ،دي ويىىرو
ونيوهاميشىىاير األمريكيىىة ،فىىي حىىين يسىىتخدم إط ى ق النىىار (الرمىىي بالرصىىاى) فىىي واليىىات يوتىىا ،ايىىدهو
وأوك هوما األمريكية.
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ال فىىي الواليىىات
أمىىا إج ىراء الحقىىن بالحقنىىة المميتىىة كوسىىيلة لإلنىىدام فهىىي مىىن أك ىىر الوسىىائل اسىىتعما ً
المتح ىىدة األمريكي ىىة إل ىىى جان ىىب وس ىىيلة الص ىىعقة الكهربائي ىىة ف ىىي تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام ،ف ىىاألولى تس ىىتخدم
كوس ىىيلة لإلن ىىدام ف ىىي جمي ىىع الوالي ىىات األمريكي ىىة الت ىىي تأخ ىىذ بعقوب ىىة اإلن ىىدام ف ىىي تشى ىريعاتها ن ىىدا والي ىىة
نبراسكا212،حي

تتم ل هذه الوسيلة بحقن المحكوم نليه في وريىده بعقىار هىو نبىارة نىن خلىيط مىن مىادة

مخدرة ومادة أخرى لها تأ ير قاتل حي
للوني.

تِّدي هذه الوسيلة ل قدان سريع لونيه فيسىتقبل المىوت وهىو فاقىد
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 .207تقرير بعنوان "نقوبة االندام" ،تحميل نبر الموقع االلكتروني  ،http://www.wikipedia.org\wiki\capital-punishmentتاريخ
التحميل  ، 1022/2/1السانة  2:30م ،ى.32.

 .208محمد نبد العال ،مرجع سبق ذكره ،ى.110.

 .209تقرير بعنوان "نقوبة االندام" ،مرجع سبق ذكره ،ى.32.
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 .211تقرير بعنوان "نقوبة االندام" ،مرجع سبق ذكره ،ى.31.

 .212تقريىىر بعن ىوان "نقوبىىة االنىىدام فىىي الواليىىات المتحىىدة تخضىىع لجىىدل ونقىىا

مسىىتمرين" ،أود التقريىىر بتىىاريخ  ،1001/4/14تحميىىل نبىىر

الموقع االلكتروني  ،http://www.america.gov\st\usg-arabic\2008.htmlتاريخ التحميل ،1001/1/30السانة  1:41ى ،ى.9.

 .213محمد نبد العال ،مرجع سبق ذكره ،ى.111.

تتعىىدد وتتنىىو طىىرق تن يىىذ نقوبىىة االنىىدام بىىاخت ل األن مىىة المتبعىىة فىىي كىىل دولىىة وحسىىب طبيعىىة وسىىيكولوجية كىىل مجتمىىع نىىذكر منهىىا بريطانيىىا

تستخدم وسيلة قطع الرأت بالجيلوتين  ،في فرنسا قبل الغائها لعقوبة االندام في تش ريعاتها كانت تستخدم وسيلة االندام بالمقصلة  ،وفي ألمانيا

وسيلة البلطة  ،السعودية وسيلة السيل  ،وفي ايطاليا رمياً بالرصاى.

وبشىىكل ن ىىام ول ىىو لىىم يتض ىىمن حك ىىم اإلنىىدام الص ىىادر ن ىىن المحىىاكم ال لس ىىطينية والمصى ىرية بتحدي ىىد
طريقىىة تن يىىذه ،فإنىىه وتقييىىداً بىىالنى القىىانوني مىىن يىىر الجىىائو تجىىاووه حيى
كىىان المحكىىوم نليىىه مىىدنيًا وبىىالرمي بالرصىىاى إن كىىان نسىىكريًا ،حي ى

يىىتم التن يىىذ بالشىىنق فىىي حىىال

تعتمىىد سىىلطات التن يىىذ المختصىىة

نلى نى القانون ال نلى حكم القضاء بما يتعلق بوسيلة التن يذ.
بخصىىوى وق ىىت تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام ،ل ىىم ي ىىرد أي ن ىىى ق ىىانوني صى ىريح ال ف ىىي التشى ىريع الج اوئ ىىي
ال لسىطيني وال المصىىري يحىىدد وقىىت معىىين لتن يىىذها ،لكىىن يىىرى بعىىض مىىن فقهىىاء القىىانون أن أفضىىل وقىىت
للتن يىىذ يكىىون مىىع مطلىىع ال جىىر ،وتبريىىرهم لىىذلك أنىىه بىىت طبيىًا أن اإلنسىىان ومىىع سىىانات الصىىباح األولىىى
يكون في حالة استرخاء ن ساني وجسماني يجعله ال ي كر في وجىوده ومصىيره كمىا هىو فىي وقىت ال هيىرة
مى ً ،حيى

يكىىون فىىي هىىذه ال تىرة ال ي ىوال فىىي شىىبه يبوبىىة يحىىاول الىىتخلى منهىىا للخىىروج للحيىىاة والعمىىل

وفي ذلك مراناةً لن سية وبيولوجية المحكوم نليه.
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لم يتطرق التشريع الجوائي ال لسطيني ون يىره المصىري ليحىدد َمىن يقىوم بتن يىذ نقوبىة اإلنىدام بحىق
المحكوم نليىه ،لكىن جىرت تسىمية َمىن يقىوم بىذلك فىي مصىر باسىم نشىماوي نسىبة ألول جى د فىي مصىر
حي كان يدنى نذاك "أحمد نشماوي" م أصبحت تطلق نلى كل َمن ين ذ حكم اإلندام فىي جمهوريىة
مص ىىر215،ف ىىي ح ىىين اش ىىترط ق ىىانون أص ىىول المحاكم ىىات الجوائي ىىة ال ىىوري لس ىىنة  2171والمطب ىىق نلى ىىى
العسكريين من ال لسىطيني ين أن تن يىذ نقوبىة اإلنىدام بحىق المحكىوم نليىه بىإط ق الرصىاى نليىه وذلىك
من قبل م روة بقيادة ضابط ،حي تعرل م 3/من ذات القانون "الضابط" هو كىل َمىن يحمىل رتبىة مى وم
216
فما فوق أو َمن في مرتبته التن يمية جرى تعيينه أو ترفيعه بقرار من القائد األنلى.
يجىىب قانون ىاً تىىدوين كافىىة اإلج ىراءات التىىي يىىتم بهىىا تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ،حي ى

يقىىع وبىىنى قىىانوني

صىريح نلىىى كاتىىب المحكمىىة الىىذي يحضىىر تن يىىذها تىىدوين كىىل مىىا يىىتم مىىن إج ىراءات داخىىل السىىجن وقىىت
التن يىىذ س ىواء مىىن حي ى

وسىىيلة ووقىىت التن يىىذ ،األشىىخاى الىىذين حضىىروا تن يىىذها وكىىذلك سىىانة الوفىىاة،

ويوقىىع هىىذا المحضىىر كىىل مىىن مم ىىل النيابىىة العامىىة ،مىىدير مركىىو اإلصى ح والتأهيىىل (السىىجن) ،الطبيىىب،
وكذلك كاتب المحكمة (محرر المحضر) ويح

هىذا المحضىر لىدى النيابىة العامىة وهىذا مىا نصىت نليىه

 .214سان رباح ،مصط ى العوجي ،مرجع سبق ذكره ،ى.330.
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 .216راجع م 333/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 2171

ص ىراح ًة م 429/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني ويوافقهىىا بىىذات المضىىمون التش ىريع الج اوئىىي
المصىىري وكىىذلك قىىانون أصىىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىىوري الخىىاى بالعسىىكريين ،حي ى

يسىىاهم تىىدوين

كافة إجراءات التن يذ بدور فعال في االلتوام بكافة الضوابط القانونية المحددة لتن يذ نقوبة اإلندام.
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كم ىىا وق ىىد ن ىىم المش ىىر الج اوئ ىىي ال لس ىىطيني _ويوافق ىىه ب ىىذلك المص ىىري وق ىىانون أص ىىول المحاكم ىىات
الجوائيىة ال ىىوري_ كي يىىة دفىن المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام ،حيى

يىىتم دفىىن ج تىىه سىواء كىىان نسىىكريًا أو مىىدنيًا

نلىىى ن قىىة الحكومىىة وم ىىن ىىم تسىىلم ج تىىه للهيئ ىىة المحليىىة التىىي يقىىع ب ىىدائرتها مركىىو اإلص ى ح والتأهي ىىل
(السجن) لدفنها إذا لم يتقدم أحد من أهله لدفنه218،لكىن فىي حىال طلىب أهلىه دفىن ج تىه فلهىم ذلىك ولكىن
يشترط قانوناً وفي جميع الحاالت أن يدفن الج ة دون القيام بأي من م اهر االحت ال.
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وأخي ًار ،بمجرد دفن الج ة سواء كىان الشىخى مىدنيًا أو نسىكريًا تنتهىي مرحلىة تن يىذ نقوبىة اإلنىدام
وهىىي موضىىو حكىىم اإلنىىدام الصىىادر نىىن المحكمىىة المختصىىة والىىذي أصىىبح بات ىاً باسىىتن اذه كافىىة طىىرق
الطعن (الواجبىة واالختياريىة إن ر ىب صىاحب المصىلحة بهىا) ،فبالتن يىذ تحقىق العقوبىات الجوائيىة الهىدل
المرجو منها.

 .217راجع م 474/من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة 2130

و م + 331/م 331/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 2171

 .218راجع م 31/ل 3/من قانون مراكو االص ح والتأهيل ال لسطيني رقم  9لسنة . 2111
 .219راجع م 421/من قانون االجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة. 1002

م 477/من قانون االجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة . 2130
م 430/من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة . 2171

خالصة الفصل األول
خ صىىة لمىىا ذكىىر ،إن مىىا منحىىه المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني مىىن خصوصىىية لعقوبىىة اإلنىىدام دون
يرهىا مىن العقوبىات الجوائيىة لىىم تقتصىر نلىى تن يمىه لهىا كعقوبىىة صىادرة بموجىب حكىم قضىائي وهىىي ال
ت ىوال دنىىوى من ىىورة أمىىام القضىىاء ،بىىل امتىىدت هىىذه الخصوصىىية لتشىىمل تن يمىىه لكافىىة إج ىراءات تن يىىذها
حتى دفن ج ة المحكوم نليه بم ل هذه العقوبة.
فبصىىدور حكىىم اإلنىىدام نىىم المحكمىىة المختصىىة بإجمىىا كامىىل هيئتهىىا ومىىروره بكافىىة طىىرق الطعىىن
الواجبىىة قانون ىًا منهىىا وتلىىك التىىي ال تكىىون إال بطلىىب مىىن صىىاحب المصىىلحة متىىى ت ىوافرت إحىىدى حاالتهىىا
المحددة قانوناً والتىي تنتهىي جميعىاً بتصىديق رئىيت السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية نلىى حكىم اإلنىدام حتىى
يدخل مرحلة التن يذ العملية ،والتي ن مهىا مشىرننا الج اوئىي بنصىوى قانونيىة صىريحة تتم ىل فىي تن يىذها
داخل مركو اإلص ح والتأهيل (السجن) وباسىتخدام وسىيلة الشىنق إلنىدام المحكىوم نليىه المىدني والرمىي
بالرصاى إلندام العسكري منهم والتي تنتهي جميعًا بدفن ج ة المحكوم نليه دونما أي احت ال يذكر.
إن مىىا منحىىه المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني وكىىذلك ن ي ىره المصىىري مىىن خصوصىىية لعقوبىىة اإلنىىدام
دون يرهىىا مىىن العقوبىىات الجوائيىىة األخىىرى س ىواء كىىان المحكىىوم نليىىه مىىدنيًا أم نسىىكريا ال تقتصىىر نلىىى
تن ى ىىيم صى ىىدور م ى ىىل هى ىىذه العقوبى ىىة بحكى ىىم قضى ىىائي من م ى ىاً أيضى ىىا إج ى ىراءات تن يى ىىذها ،بى ىىل امتى ىىدت هى ىىذه
الخصوص ىىية لح ىىد ف ىىرض بع ىىض م ىىن القي ىىود الت ىىي تح ىىد مى ىن الصى ى حيات الممنوح ىىة لك ىىل م ىىن الجه ىىات
القضىائية المخولىىة بإصىىدار م ىىل هىذه العقوبىىة والجهىىات التن يذيىىة الموكىىل لهىا تن يىىذها ،ومىىا هىىذه القيىىود َّإال
ضمانات لحسن تن يىذ م ىل هىذه العقوبىة ذات ا ىار الجسىيمة وكىذلك مىا تواجهىه هىذه العقوبىة مىن نوائىق
(نقبات) نملية مقيدة لها وهذا ما سيتم ت صيله في ال صل ال اني من هذا البح .

الفصل الثاني :تنفيذ مقيد لعقوبة اإلعدام
ن ى اًر لمىىا تم لىىه نقوبىىة اإلنىىدام مىىن قمىىة هىىرم العقوبىىات الجنائيىىة بانتبارهىىا أقسىىى العقوبىىات الجوائيىىة
التي وضعها كل من قانون العقوبات رقم  29لسنة ( 2190المطبق نلى المىدنيين مىن ال لسىطينيين فىي
الضى ى ى ة الغربي ى ىىة) وق ى ىىانون العقوب ى ىىات االنت ى ىىدابي رق ى ىىم  74لس ى ىىنة ( 2131المطب ى ىىق نل ى ىىى الم ى ىىدنيين م ى ىىن
ال لسطينيين في قطا

ىوة) وكىذلك قىانون العقوبىات ال ىوري لسىنة ( 2171المطبىق نلىى العسىكريين مىن

ال لسطينيين في الض ة وقطىا

ىوة) ،ولمىا لتن يىذ م ىل هىذه العقوبىة مىن ا ىار الجسىيمة التىي تصىل لحىد

إوهىاق روح المحكىىوم نليىه بهىىا فىىإن التشىريعات الجوائيىىة ال لسىىطينية لىم تكتىىل فىىي تن ىيم م ارحىىل صىىدورها
وتن يذها فقط بل منحتها من الخصوصية مىا يميوهىا نىن يرهىا مىن العقوبىات الجوائيىة األخىرى حتىى فىي
مرحلة تن يذها.
تمتد هىذه الخصوصىية الممنوحىة لعقوبىة اإلنىدام دون يرهىا مىن العقوبىات الجوائيىة لتصىل إلىى حىد
تقييد مرحلة تن يذها بمجمونة من القيود التي تحكم هذه المرحلة لمىا لهىذه العقوبىة مىن ىار خطيىرة حيى
ال مجال للرجو فيها متى ن لذت ،وهذه القيود قىد تكىون بم ابىة ضىمانات قانونيىة (مبحـث أول) وقىد تكىون
مجرد نوائق نملية واقعية تحول دون تن يذ هذه العقوبة (مبحث ثاني).
المبحث األول :تنفيذ مقيد بالضوابط القانونية
فىرض قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم  3لسىنة  1002وكىذلك قىانون أصىول المحاكمىات
الجوائيى ىىة ال ى ىىوري لسى ىىنة  2171المطبقى ىىان نلى ىىى المى ىىدنيين والعسى ىىكريين مى ىىن ال لسى ىىطينيين مجمونى ىىة مى ىىن
النصىوى القانونيىىة التىىي يشىىكل مضىىمونها قيىىودًا نلىىى تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ،وكىىون هىىذه القيىىود وضىىعت
فىىي نصىىوى قانونيىىة ص ىريحة فهىىي واجبىىة االحت ىرام دون تجىىاوو ألي منهىىا ،كمىىا وأنهىىا تشىىكل ضىىمانات
لحسىىن تن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة الخطي ىرة وذلىىك بهىىدل تحقيقهىىا الغىىرض المرجىىو منهىىا دون تجىىاوو لىىذلك،
ولعله يمكن تقسيم دراسة هىذه الضىوابط القانونيىة إلىى ضىوابط موضىونية (مطلـب أول) وضىوابط إجرائيىة
(مطلب ثاني).

المطلب األول :الضوابط القانونية الموضوعية لتنفيذ عقوبة اإلعدام
يمكىىن تعريىىل الض ىوابط القانونيىىة الموضىىونية نلىىى أنهىىا مجمونىىة مىىن القيىىود الم روضىىة بموجىىب
نص ىىوى قانوني ىىة صى ىريحة وملوم ىىة ،وق ىىد ف ىىرض المش ىىر الج اوئ ىىي ال لس ىىطيني مجمون ىىة م ىىن القي ىىود الت ىىي
تتضىىمنها نص ىىوى قانونيىىة صى ىريحة نل ىىى تن يىىذ نقوب ىىة اإلنىىدام كونه ىىا األقس ىىى بىىين العقوب ىىات الجوائي ىىة
ولخطورة ار تن يذها حي

ال مجال للرجو فيها متى ن لذت.

يمكن دراسة هذه القيود (الضىوابط) القانونيىة الم روضىة نلىى تن يىذ نقوبىة اإلنىدام (موضىو الحكىم
الصىىادر باإلنىىدام) والتىىي يشىىكل أ لبهىىا نقبىىة يحىىول دون تن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة ،بتقسىىيمها إلىىى قي ىىود
تتعلق بشخى المحكوم نليه (فرع أول) وأخرى تتعلق بال رول الطارئىة التىي تحىول دون تن يىذها (فـرع
ثاني).
الفرع األول :الضوابط القانونية المتعلقة بشخص المحكوم عليه
يحول دون تن يذ نقوبة اإلنىدام بىالر م مىن صىيرورة الحكىم الىذي يتضىمنها باتىًا قطعيىًا واجىب الن ىاذ
مجمونىىة م ىىن ال ىىرول القانونيىىة وم ىىن أبروه ىىا وف ىىاة المحكىىوم نلي ىىه باإلن ىىدام ،حي ى

ج ىىاء ف ىىي مض ىىمون

م 413/مىىىن قى ىىانون اإلج ى ىراءات الجوائيى ىىة ال لسى ىىطيني رقىىىم  3لسى ىىنة  1002وفى ىىي ل 3/منهى ىىا " تنقضى ىىي
العقوبة بوفاة المحكوم نليه "...وما هذا إال نتيجة منطقية لمبدأ دستوري أال وهو مبىدأ شخصىية العقوبىة،
حي

يشترط قانونًا صىيرورة الحكىم الصىادر بحىق المحكىوم نليىه باتىًا وقطعيىًا حتىى نكىون أمىام مىا يسىمى

"بانقضاء العقوبة".
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يوافىىق التش ىريع الج اوئىىي المصىىري التش ىريع ال لسىىطيني بىىذلك حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون م 333/مىىن

قىىانون اإلج ىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  230لسىىنة  2130وفىىي البىىاب ال ىىامن منىىه والمعنىىون ب "فىىي

 .220تىىنى م 47/مىىن قىىانون العقوبىىات رقىىم  29لسىىنة  2190نلىىى "األسىىباب التىىي تسىىقط األحكىىام الجوائيىىة أو تمنىىع تن يىىذها...هىىي -2:وفىىاة
المحكوم نليه ،"...ويقابلها بذات المضمون م 41/من قانون العقوبات ال وري لسنة .2171

كما وجاء نى م 41/من قانون العقوبات رقم  29لسنة  2190ليضيل " -2توول جميع النتائ الجوائية للحكم بوفاة المحكوم نليه".

أحم ى ى ى ى ى ى ىىد البى ى ى ى ى ى ى ىراك ،التن ي ى ى ى ى ى ى ىىذ العق ى ى ى ى ى ى ىىابي ف ى ى ى ى ى ى ىىي ض ى ى ى ى ى ى ىىوء السياس ى ى ى ى ى ى ىىة العقابي ى ى ى ى ى ى ىىة المعاصى ى ى ى ى ى ى ىرة ،تحمي ى ى ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ى ى ىىع اإللكترون ى ى ى ى ى ى ىىي
 ،http://www.ahmadbarak.com\articleview:aspxتاريخ التحميل  ،1022\21\3السانة 20م ،ى.19.

س ىىقوط العقوب ىىة" ،حيى ى

ج ىىاء ف ىىي مض ىىمون الم ىىادة الم ىىذكورة "إذا ت ىىوفي المحك ىىوم نلي ىىه بع ىىد الحك ىىم نلي ىىه

نهائياً "...وما ذلك إال نتيجة منطقية فَعلى َمن سيتم التن يذ في حال وفاة َمن ح ِك َم نليه باإلندام.
يشكل فرار المحكىوم نليىه باإلنىدام مىن مركىو اإلصى ح والتأهيىل (السىجن) نائقىًا كبيى ًار يحىول دون
تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام الصىىادرة بحقىىه بىىالر م مىىن صىىيرورة الحكىىم باتىاً واجىىب الن ىىاذ ،وهىىذا مىىا نصىىت نليىىه
ص ىراح ًة م 111/مىىن قىىانون العقوبىىات رقىىم  29لسىىنة  2190حي ى

انتبىىرت ف ىرار السىىجين أحىىد أبىىرو مىىا

يعتىىرض ن ىىاذ الق ى اررات القضىىائية وفىىي ذات الوقىىت انتبىىرت ذلىىك جريمىىة بحىىد ذاتىىه يوجىىب إيقىىا العقوبىىة
ال ومة بحق السجين ال ار من تن يذ العقوبة بحقه.
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لعل أبرو األم لة الحدي ة نلى ما ذكر ما جاء نلى لسان مصىدر أمنىي فىي الىيمن ،حيى

انىه وفىي

مساء قام مجمونىة مىن السىجناء فىي السىجن المركىوي بمحاف ىة الىيمن والبىالا
تمام السانة الحادية نشر
ً

نىىددهم نش ىرة سىىجناء بىىال رار مىىن السىىجن ،وحسىىب مىىا جىىاء نلىىى لسىىان المصىىدر بىىأن الح ىرات ت اجىىأوا

بىىإط ق النىىار نلىىيهم مىىن قبىىل السىىجناء وبىىذلك تمكن ىوا مىىن الهىىروب مىىع ضىىرورة اإلشىىارة إلىىى أن أحىىدهم
مدان بقتل الحاخام اليهىودي ماشىا يعىي

النهىاري وقىد صىدر بحقىه حكمىاً باإلنىدام ومىن الم تىرض تن يىذه

بحقه في مطلع العام  ،1022وبذلك حال ف ارره دون تن يذ العقوبة الم روضة بحقه قانونًا.
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إن فىي اسىتمرار هىروب المحكىوم نليىه باإلنىدام ونىدم إمكانيىة إلقىاء القىبض نليىه مىن قبىل الجهىىات
المختص ىىة ف ىىي الدول ىىة يض ىىعنا أم ىىام ن ىىائق خ ىىر يح ىىول دون تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام وال ىىذي ي ىىِّدي بنهاي ىىة
المطىال إلىى سىقوط هىىذه العقوبىة بحىق المحكىوم نليىىه بمىرور المىدة (التقىادم) ،فبمىىرور مىدة  13سىنة مىىن
تىىاريخ صىىدور حكىىم اإلنىىدام البىىات دون اتخىىاذ أي إج ىراء مىىادي أو قىىانوني يقطىىع التقىىادم يىىِّدي بالنهايىىة
لسقوط العقوبة والحيلولة دون تن يذها بحق المحكوم نليه بها حتى لو ناد للب د بر بته أو ألقي

 .221تىىنى م 141/مىىن قىىانون العقوبىىات رقىىم  29لسىىنة  2190وفىىي ل 1/منىىه والمعنونىىة ب "ف ىرار السىىجناء" نلىىى "كىىل محكىىوم نليىىه بعقوبىىة
مِّقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب،يضال إلى نقوبته األصلية مدة ال تويد نلى نص ها إال إذا نى القانون نلى خ ل ذلك."...

ويقابلها بذات المضمون ل/ب من م 117/من قانون العقوبات ال وري لسنة .2171

 .222تقريىىر بعنىوان "فىرار نشىرة سىىجناء مىىن المحكىىوم نلىىيهم باإلنىىدام" ،صىىادر نىىن الىىدفا واألمىىن ،كونىىا/صىىنعاء/الىىيمن ،تحميىىل نبىىر الموقىىع
اإللكترونىىي

 ،http://www.kuna.net.kwتىىاريخ وضىىع المقىىال  ، 1022\4\23السىىانة 22:10م ،تىىاريخ التحميىىل  ،1022\21\3السىىانة

7:23م ،ى.1.

ٍ
حينئذ.
القبض نليه بعد مرور المدة وذلك النت اء الجدوى من تن يذها
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يت ىىق المشىىر الج اوئىىي المصىىري مىىع ن ي ىره ال لسىىطيني فىىي كىىون التقىىادم كسىىبب مىىن أسىىباب سىىقوط
العقوبىة وبالتىالي الحيلولىة دون تن يىىذها بىالر م مىن صىيرورتها باتىىة واجبىة الن ىاذ ،إال أن المشىر المصىىري
جىىاء أك ىىر توس ىىعاً ف ىىي وض ىىع المحكىىوم نلي ىىه به ىىذه العقوب ىىة حت ىىى بعىىد س ىىقوطها بالتق ىىادم حيى ى

ج ىىاء ف ىىي

مضمون م 333/من قانون اإلجىراءات الجنائيىة المصىري رقىم  230لسىنة  2130بعىدم جىواو إقامىة َمىن

ح ِكى َىم نليىىه بعقوبىىة اإلنىىدام الرتكابىىه إحىىدى ج ىرائم القتىىل أو الشىىرو بقتىىل أو اإليىىذاء الم ضىىي إلىىى مىىوت
بالر م من سقوط نقوبىة اإلنىدام الصىادرة بحقىه بالتقىادم داخىل دائىرة المحاف ىة التىي وقعىت فيهىا الجريمىة
إال بتىىرخيى مىىن قبىىل محىىاف المحاف ىىة يسىىمح لىىه باإلقامىىة فيهىىا ،فىىي حىىين لىىم يىىرد مىىا يقابىىل ذلىىك فىىي

التشريع الجوائي ال لسطيني حي

يجدر بمشرننا ال لسطيني سد م ل هذا النقى القانوني.
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أخ ىىذ المش ىىر الج اوئ ىىي ال لس ىىطيني بحال ىىة واح ىىدة فق ىىط ي ىىتم فيه ىىا وق ىىل تن ي ىىذ العقوب ىىة بح ىىق ش ىىخى
المحكىىوم نليىىه لوابىىدالها بعقوبىىة أخىىرى ،حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون م 424/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة

ال لسطيني رقم  3لسنة " 1002ال يجوو تن يذ حكم اإلندام في المرأة الحامىل ،فىإذا وضىعت مولىوداً حيىاً
تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنوول لعقوبة اإلندام إلى نقوبة السجن المِّبد".
ن اًر لتعدد القوانين والتشريعات المطبقة في فلسطين _كما سىبق وذكرنىا_ فىإن تن يىذ نقوبىة اإلنىدام
بحق المرأة الحامل يختلل باخت ل القوانين السارية لدينا ،فالنى القانوني المىذكور أشىار صىراح ًة لعىدم
تن يىذ نقوبىىة اإلنىىدام بىالر م مىىن صىىيرورة الحكىم الىىذي يتضىىمنها باتىاً واجىىب الن ىىاذ بحىق المىرأة الحامىىل ال
بىىل نىىى أيض ىًا نلىىى ضىىرورة اسىىتبدال نقوبىىة اإلنىىدام الصىىادرة بحقهىىا بعقوبىىة السىىجن المِّبىىد فىىي حىىال
 .223ت ىىنى م 47/م ىىن ق ىىانون العقوب ىىات رق ىىم  29لس ىىنة  2190نل ىىى "األس ىىباب الت ىىي تس ىىقط األحك ىىام الجوائي ىىة أو تمن ىىع تن ي ىىذها...ه ىىي-3...
التقادم."...

كما وتنى م 417/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002والمعدلة بالقانون رقم  1لسنة  1009وفي م 23/منه " -2مدة
التقىىادم نلىىى نقوبىىة اإلنىىدام...خمسىىة ونشىىرون سىىنة" ،ويقابلهىىا فىىي التشىريع الجنىىائي المصىىري مضىىمون م 311/مىىن قىىانون اإلجىراءات الجنائيىىة

المصري رقم  230لسنة  2130حي

جاء في مضمونها "...إال نقوبة اإلندام فإنها تسقط بمضي

ين سنة".

كما وتنى م 411/من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني نلى " -2يجري التقادم ...من يوم تهىرب المحكىوم نليىه مىن التن يىذ إذا كىان الحكىم

حضوري ًا."...

 .224تنى م 333/من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130نلى "ال يجوو للمحكوم نليه باإلندام أو باألشغال الشىاقة
في جناية قتل أو شرو فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط نقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحاف ة التي وقعت فيها
الجريمة إال إذا رخى له في ذلك المدير أو المحاف التي وقعت فيها الجريمة فإذا خالل ذلك يحكم نليه بالحبت مدة ال تويد نن سنة".

تنى م 333/من ذات القانون نلى "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضىي نشىرين سىنة مي ديىة إال نقوبىة اإلنىدام فإتهىا تسىقط بمضىي
ين سنة" ،وذلك في الباب ال امن من القانون المذكور والمعنون ب "في سقوط العقوبة بمضي المدة".

وضى ىىعت مولودهى ىىا حي ى ىًا ،وقى ىىد جى ىىاءت م 90/ل 2/مى ىىن قى ىىانون م اركى ىىو اإلص ى ى ح والتأهيى ىىل (السى ىىجون)
ال لسطيني المعدل لسنة  1003بذات المضمون.
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لكىن بمىا يتعلىىق بقىانون أصىىول المحاكمىات الجوائيىىة ال ىوري لسىىنة  2171فقىد جىىاء فىي م 333/منىىه
"ال ين ىىذ حكىىم اإلنىىدام بالحامىىل حتىىى تضىىع حملهىىا" ،وبىىذلك كىىان هىىذا التش ىريع هىىو األقىىرب لمىىا جىىاء بىىه
التش ىريع الجنىىائي المصىىري حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون م 479/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجنائيىىة المصىىري "

ُوقىىل تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى الحبلىىى لوالىىى مىىا بعىىد شىىهرين مىىن وضىىعها" وبىىذات المضىىمون جىىاءت
م 91/مىىن قىىانون السىىجون المصىىري ،سىىندًا لىىذلك ات ىىق القىىانونين المىىذكورين بوقىىل تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام

ب ىىالمرأة الحام ىىل ولك ىىن يختل ىىان ف ىىي م ىىدة وق ىىل التن ي ىىذ ،ف ىىي ح ىىين ل ىىم ي ىىنى ق ىىانون أص ىىول المحاكم ىىات
الجوائيىىة ال ىىوري نلىى مىىدة معينىىة جىىاء التشىريع المصىىري أك ىىر تحديىىدًا لهىىا حيى
شهرين تبدأ من تاريخ الوضع.

نىىى صىراحة نلىىى مىىدة
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كمىىا أكىىد المي ىىاق العربىىي لحقىىوق اإلنسىىان والمعتمىىد مىىن القمىىة العربيىىة السادسىىة نشىرة فىىي  13مىىايو
 1004نلىىى تىىأخير تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحىىق المحكىىوم نليهىىا الحامىىل ،حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون م7/

ل 1/منه "ال يجوو تن يذ حكىم اإلنىدام نلىى امىرأة حامىل حتىى تضىع حملهىا وال نلىى أم مرضىع إال بعىد
انقضاء نامين نلى تاريخ الوالدة "...ف ي ذلك تغلب وت ضىيل لمصىلحة الط ىل سىواء وهىو ال يىوال جنينىاً
في بطن أمه أو بعد والدته وأ ناء فترة رضانته.
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 .225في حين كان النى القانوني القديم لمضمون ال قرة األولى من المادة  90من قانون مراكو التأهيل واإلص ح (السجون) ال لسىطيني رقىم

 9لسنة  2111قبل أن يصار إلى تعديله " يوقل تن يذ حكم اإلندام بحق النويلة الحامل المحكوم نليها باإلندام إلىى مىا بعىد الىوالدة وحتىى بلىوه
الط ىل سىىنتين مىىن نمىره" ،لكىىن جىاء التعىىديل التشىريعي لىىنى المىىادة المىذكورة وذلىىك فىىي ذات القىىانون لسىىنة  1003كىان أك ىىر توفيقىاً مىىن الىىنى
القديم.

 .226تنى م 99/من الدستور المصري نلى " العقوبىة شخصىية ، " ...فىي حىين لىم يىرد فىي قىانون العقوبىات المصىري أي نىى قىانوني حىول
الحكم باإلندام نلى المرأة الحامل  ،لك ن من خ ل دراسة قانون اإلجراءات الجنائية المصري نجد أنه قد أوقىل تن يىذ حكىم االنىدام بحىق المىرأة

الحامل لغاية شهرين من تاريخ الوضع وبذلك توافق الشريعة اإلس مية وتطبيق ًا لقوله تعالى " ف يسرل في القتل " وتأكيدًا لحكىم نبىي اج نليىه
الص ة والس م نلة الغامدية التي ونت وجاءت للنبي نليه الس م للقصاى فقال لها رسول اج صلى اج نليه وسلم " ارجعي حتى تضعي ما

في بطنك فلما وضعته قال لها  ،ارجعي حتى ترضعيه " وما ذلك إال ألن األصل في القصىاى قىت ً أن ال يتعىدى لغيىر القاتىل وفىي القصىاى
من المرأة الحامل قت ً لغير الجاني وما ذلك إال محرم في الشريعة اإلس مية حي

ال تور واورة وور أخرى .

 .227شىىيماء أحمىىد  ،ارئىىدة سىىعد  ،ورقىىة نمىىل مقدمىىة للحلقىىة النقاشىىية المنعقىىدة تحىىت نن ىوان " نحىىو تعىىديل تش ىريعي يقضىىي بتأجيىىل إنىىدام األم

المرض ى ى ى ى ى ى ى ىىع " الق ى ى ى ى ى ى ى ىىاهرة  /مص ى ى ى ى ى ى ى ىىر  20 ،ن ى ى ى ى ى ى ى ىىوفمبر  ، 1001ى  ، 1تحمي ى ى ى ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ى ى ى ىىع االلكترون ى ى ى ى ى ى ى ىىي http://www.F-
 ،Law.net\law\showthread.phpتاريخ التحميل  1020\3\24السانة  2:23م .

إن في ندم تن يذ نقوبة اإلندام بحق الحامل تطبيقًا للمبادص الدستورية والتي جىاءت بىنى صىريح
وفىىي م 23/مىىن القىىانون األساسىىي ال لسىىطيني المعىىدل لسىىنة  1003و م 99/مىىن الدسىىتور المصىىري مىىن
حيى

شخصىىية العقوبىىة ،حيى

ينطىىوي هىىذا المبىىدأ نلىىى أنىىه مىىن يىىر الجىىائو أن تنىىال أي نقوبىىة مىىن أي

شخى ير المحكوم نليه وبإندام المرأة الحامىل تعىدي نلىى حيىاة الجنىين الموجىود فىي أحشىائها والىذي
هىىو أجىىدر بالحمايىىة مىىن أن يِّخىىذ بجري ىرة أفعىىال أمىىه ،وبىىذلك يشىىكل نىىدم تن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة بحقهىىا
اسىت ناء نلىىى األصىىل العىام القاضىىي بعىىدم التمييىىو فىي العقىىاب بىىين ذكىىر وأن ىى وأن الجميىىع سواسىىية أمىىام
القضىىىاء ولكىىىن فى ىىي هىىىذا االسى ىىت ناء وحمايىىىة لمخلى ىىوق بىىىريء ال ذنىىىب لىىىه228.لقىىىد كىىىان المشى ىىر الج اوئى ىىي
ال لسىىطيني أك ىىر حماي ىةً لحىىق الجنىىين حتىىى بعىىد والدتىىه مىىن حي ى

نصىىه نلىىى ضىىرورة تخ ىىيض نقوبىىة

اإل ندام لعقوبة السىجن المِّبىد ،وبالتىالي إ اولىة للضىرر الكبيىر الىذي قىد يقىع نلىى الرضىيع فىي حىال إنىدام
أمه وحرمانه من الرضانة منها والتي قد تِّدي له كه.
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نىدم جىواو تن يىذ

لقد جاء التشريع الجوائي ال لسطيني موافقًا لإل ن نات والموا يىق الدوليىة مىن حيى

نقوبة اإل ندام بالحامل ،فقىد جىاء فىي العهىد الىدولي الخىاى بىالحقوق المدنيىة والسياسىية المىِّرخ فىي 29
ديسىىىمبر  2199وفى ىىي ال ق ى ىرة الخامسىىىة منىىىه "ال يجى ىىوو الحكىىىم بعقوبىىىة اإلنى ىىدام...وال تن ى ىىذ هى ىىذه العقوبى ىىة
بالحوام ىىل" ،وق ىىد أك ىىد نل ىىى ذل ىىك المجل ىىت االقتص ىىادي واالجتم ىىاني ف ىىي جلس ىىته المنعق ىىدة ف ىىي  13أي ىىار
 2114بق ارره رقم  2141/30تحت ننوان "ضمانات تك ل حماية حقوق الىذين يواجهىون نقوبىة اإلنىدام
"حي

أشار إلى أن أهم وأبرو الضمانات هي ندم جواو تن يذ اإلندام بالنساء الحوامل.
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كم ىىا وق ىىد أك ىىد الملح ىىق (البروتوك ىىول) األول اإلض ىىافي إل ىىى ات اقي ىىات جني ىىل المعق ىىودة ف ىىي  21ب
 2141وفي م 79/ل 3/منه وتحت ننوان "حماية النساء" نلى ما سبق ذكره ،حي

جىاء فىي مضىمون

المادة "تحاول أطرال الن او أن تتجنب قدر المسىتطا إصىدار حكىم باإلنىدام نلىى أوالت األحمىال...وال
يجىوو أن ين ىذ حكىم اإلنىىدام نلىى م ىل هىذه النسىىوة " ،وقىد أكىد البروتوكىول ال ىىاني الت اقيىات جنيىل نلىىى

 .228انعام صادق حكواتي  ،الحماية الجوائية للمرأة الحامل في القانون الجنائي (رسالة دكتىوراه)  ،تحىت إشىرال د.محمىد صىبحي نجىم  ،كليىة
الدراسات العليا  /الجامعة األردنية  ،نمان  /األردن  ،أيار  ، 2111ى . 211

 .229نبد القادر نودة  ،التشريع الجنائي اإلس مي مقارناً بالقانون الوضعي  ،دار الكاتب العربي للنشر  ،بيروت  /لبنان  ،ج ، 1ى .230
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ذات المب ى ى ىىدأ حيى ى ى ى
األحمال."...

ج ى ى ىىاء ف ى ى ىىي م 9/ل 4/من ى ى ىىه "كم ى ى ىىا ال يج ى ى ىىوو تن ي ى ى ىىذ نقوب ى ى ىىة اإلن ى ى ىىدام نل ى ى ىىى أوالت
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إن فىي هىىور أدلىىة ،وقىائع أو و ىىائق جديىىدة وكانىىت مجهولىة ننىىد ن ىىر الىدنوى أمىىام القضىىاء والتىىي
صدر بها حكم اإلندام بحق المحكوم نليىه والتىي كىان مىن شىأنها إ بىات بىراءة المحكىوم نليىه كىأن ي بىت
م ً بأن المدنى نليه والذي بموجبه صدر الحكىم بعقوبىة اإلنىدام بحىق المحكىوم نليىه وجىد حيىًا أو فىي
حال انترل ال انل األصلي بارتكابه ال عل المجرم المستوجب لم ل هىذه العقوبىة ،فىإن ذلىك يشىكل نائقىاً
قانونيًا أمام تن يذ هذه العقوبة بحق المحكوم نليه حتى لو أصبح الحكم الصىادر بحقىه قطعيىًا باتىًا واجىب
التن يذ مما يستوجب وقل تن يذ نقوبة اإلندام لوانادة المحاكمة بحق المحكوم نليه والتىي سىبق الحىدي
ننها بالت صيل في ال صل األول من بح نا.
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ال بد من اإلشارة إلى أن ما سبق ذكره ما هو إال تأكيداً لمبدأ دسىتوري أال وهىو قرينىة البىراءة والىذي
أكد نليه القانون األساسي ال لسطيني المعدل لسنة  1003في م 24/منه حي

جىاء فيهىا "المىتهم بىريء

حتىىى ت بىىت إدانتىىه ،"...ويمكىىن تعريىىل قرينىىة الب ىراءة نلىىى أنهىىا "افت ىراض ب ىراءة كىىل فىىرد مهمىىا كىىان وون
األدلىىة أو قىىوة الشىىكوك التىىي تحىىوم حولىىه أو تحىىيط بىىه" وهىىي تعنىىي أيضىًا " أن ال يجىىاوى ال ىىرد نلىىى فعىىل
أسىىند إليىىه مىىا لىىم يصىىدر ضىىده حكىىم بالعقوبىىة مىىن جهىىة ذات واليىىة قانونيىىة" ،وبىىذلك تشىىكل قرينىىة الب ىراءة
بم ابىىة ضىىمانة لشىىخى المحكىىوم نليىىه وفىىي ذات الوقىىت قيىىد نلىىى سىىلطات الدولىىة للحيلولىىة دون تعس ى ها
بحق أفرادها.
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يعتبىىر حىىق الع ىىو الخىىاى أو تخ ىىيض العقوبىىة أحىىد أبىىرو العوائىىق القانونيىىة التىىي تحىىول دون تن يىىذ
نقوبة اإلندام الر م من صيرورة حكم اإلندام الصىادر بمقتضىاه حكمىا باتىاً واجىب التن يىذ ،فقىد جىاء فىي
مضىىمون م 41/م ىىن الق ىىانون األساسىىي ال لس ىىطيني المع ىىدل لس ىىنة " 1003ل ىرئيت الس ىىلطة الوطني ىىة ح ىىق
الع ىو الخىاى نىن العقوبىة أو تخ يضىها" ويقابلهىا بىذات المضىمون م 241/مىن الدسىتور المصىري حيى
منح هذا الحق لرئيت الجمهورية المصرية.

 .231البروتوكول األول وال اني اإلضافيين إلت اقيات جنيل المعقودة في  /21ب. 2141 /
 .232راجع المادة  337من قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة .1002

 .233جهاد الكسواني ،أطروحة دكتوراة بعنوان "قرينة البراءة" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية/جامعة تونت ،المنار/تونت ،ال دار للنشر ،حقوق
الطبع مح و ة للمِّلل ،1009/1003 ،ى.7.

يمكن تعريل الع ىو الخىاى بىالرجو لىنى م 32/مىن قىانون العقوبىات رقىم  29لسىنة  2190نلىى
أنىىه حىىق مىىنح لىرئيت الدولىىة بقىىوة القىىانون كمىىا أنىىه حىىق شخصىىي يتعلىىق بشىىخى المحكىىوم نليىىه الصىىادر
بحقه قرار الع و دون أن يمتد ليشىمل يىره مىن المحكىوم نلىيهم بىذات الىدنوى ،حيى

يكىون الع ىو وسىندًا

لل ىىنى الق ىىانوني إمى ىا بإس ىىقاط العقوب ىىة كامل ىىة أو بإب ىىدالها أو تخ يض ىىها كليى ىاً أو جوئيى ىاً ،نلمى ىاً ب ىىأن الع ىىو
الخاى ال يصدر إال بحق من صدر بحقه حكمًا مبرمًا فقىط ويكمىن أ ىره القىانوني فىي منىع تن يىذ العقوبىة
المحكوم بها دون أن يمتد تأ يره إلى حكم اإلدانة بل يبقى قائماً منتجاً لجميع ىاره التىي لىم يشىملها الع ىو
الخاى234،وقد أكد قانون العقوبات االنتدابي المطبق في قطىا

ىوة نلىى حىق المنىدوب السىامي بىالع و

نن أي حكم قد صدر نن المحكمة المختصة أو تخ يضه كله أو بعضه.
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سىىندًا لمىىا منحىىه المشىىر ال لسىىطيني ل ىرئيت السىىلطة الوطنيىىة مىىن حىىق الع ىىو الخىىاى أو تخ ىىيض
نقوبة اإلندام ،فإنه يبقي للمحكىوم نليىه باإلنىدام وبعىد اسىتن اذه لكافىة طىرق الطعىن (سىواء الواجبىة بقىوة
القىانون أم تلىىك المبنيىة نلىىى طلىىب مىن المحكىىوم نليىىه) وبالتىالي صىىيرورة الحكىىم قطعىي ال مجىىال للرجىىو
فيىىه طريق ىاً واحىىداً لتجنىىب إيقىىا م ىىل هىىذه العقوبىىة بحقىىه أال وهىىو منحىىه ومىىن قبىىل رئىىيت الس ىلطة الوطنيىىة
الع ىىو الخ ىىاى أو تخ ىىيض العقوب ىىة الص ىىادرة بحق ىىه لعقوب ىىة أخ ىىرى أخ ىىل منه ىىا ،ف ىىالع و الخ ىىاى منح ىىة
للمحكوم نليه باإل ندام وليت حق له وبالتالي ال يحق له رفضه في حال صدوره بحقه.
لقىىد جىىاء المشىىر ال لسىىطيني بىىذلك موافق ىًا للموا يىىق واإلن نىىات الدوليىىة حي ى

236

ورد صىراح ًة فىىي ق ىرار

المجلىىت االقتص ىىادي واالجتم ىىاني ال ىىذي يحمىىل ال ىىرقم  2114/30وذل ىىك ف ىىي جلسىىته المنعق ىىدة ف ىىي أي ىىار
 2114والذي نى نلى ندد مىن الضىمانات التىي تك ىل حمايىة حقىوق المىواجهين لعقوبىة اإلنىدام ،ومىن
هذه الضمانات حق المحكوم نليه باإلندام في التمات الع و أو تخ يل الحكىم ،كمىا وقىد أكىد نلىى ذات

 .234تنى م 32/من قانون العقوبات رقم  29لسنة  2190تحت ننوان "الع ىو الخىاى" حيى

جىاء فىي مضىمونها "  -1 ...ال يصىدر الع ىو

الخىاى نمىن لىم يكىن قىد حكىم نليىه حكمى ًا مبرمى ًا  -3الع ىو الخىاى شخصىي ويمكىن أن يكىون بإسىقاط العقوبىة أو بإبىدالها أو بتخ ي هىا كليى ًا أو

جوئياً" .

 .235تنى م 3/من قانون العقوبات اإلنتدابي رقم  74لسنة  2139المطبق في قطىا

ىوة نلىى " ال تجحىل أحكىام هىذا القىانون  ...:ه ى) فىي

أية ص حية للمندوب السامي فيما يتعلق بالع و نن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد أو بتخ يل ذلك الحكم أو تنويله  ،كله أو بعضه  ،أو

إرجاء تن يذه."...

 .236كامل السعيد  ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار ال قافة للنشر والتوويع ،نمان،األردن ،ط ، 1001 ،2.ى. 733.

المضىىمون ق ىرار للجنىىة حقىىوق اإلنسىىان والىىذي يحمىىل الىىرقم  100/93حي ى
المحكوم نليه باإلندام التمات الع و الخاى أو إبدال العقوبة.

جىىاء فىىي مضىىمونه إمكانيىىة
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كما وأن العهد الدولي للحقىوق المدنيىة والسياسىية وفىي م 9/ل 4/منىه وننىد حدي ىه نىن الضىمانات
التىي فرضىها العهىىد نلىى الىدول التىىي ال تىوال ت ىىرض نقوبىة اإلنىدام فىىي قوانينهىا ،فقىد جىىاء فىي مضىىمون
المىىادة المىىذكورة "ألي شىىخى حكىىم باإلنىىدام حىىق التمىىات الع ىىو الخىىاى أو إبىىدال العقوبىىة ،ويجىىوو مىىنح
الع و الخاى أو إبدال نقوبة اإلندام في جميع الحاالت".
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وأخي ًار ،ال بدمن اإلشارة إلى أن العوائق القانونية التىي تقليىد تن يىذ نقوبىة اإلنىدام حتىى بعىد صىيرورة
الحكىم الصىادرة بمقتضىىاه قطعيىاً باتىاً واجىىب التن يىذ ال تقتصىر نلىىى تلىك المتعلقىة بشىىخى المحكىوم نليىىه
بل تمتد لتشمل تلك العوائق والتي ال يمكن وص ها إال ب رول طارئة خارجة نىن المىألول وتكىون نلىى
مستوى الدولة جميعها وهذا ما سنتحد

ننه بالت صيل في ال ر ال اني من هذا المطلب.

الفرع الثاني :الضوابط المتعلقة بالظروف الطارئة في الدولة
يعتىىرض تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بىىالر م مىىن وجىىوب تن يىىذها قانون ىاً مجمونىىة مىىن ال ىىرول والحىىاالت
الطارئىىة يىىر المتوقعىىة والتىىي ال تكىىون فىىي الحسىىبان كىىالكوار م ى ً ،ف ىىي تعريىىل لهيئىىة األمىىم المتحىىدة
للكار ىة نلىى أنهىىا " حىواد

يىر متوقعىىة ناجمىة نىن قىىوى الطبيعىة أو بسىبب فعىىل اإلنسىان ويترتىب نليهىىا

خسىائر فىي األرواح وتىىدمير فىي الممتلكىات وتكىىون ذات تىأ ير شىىديد نلىى جميىع نىواحي الحيىاة القانونيىىة،
االجتماني ىىة ،االقتص ىىادية ،والوطني ىىة وت ىىوق أحيانى ىاً إمكاني ىىات مواجهته ىىا ق ىىدرة المى ىوارد الوطني ىىة وتتطل ىىب
مساندة دولية".
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سنداً لتعريل الكار ة وفق م هىوم هيئىة األمىم المتحىدة يمكىن التوصىل لنىونين مىن الكىوار  ،أحىدهما
ب عى ىىل نوام ى ىىل الطبيعى ىىة ك ى ىىالوالول والبى ى ىراكين والعواصى ىىل والس ى ىىيول حيى ى ى

ال دخى ىىل إلرادة اإلنس ى ىىان كليى ى ىًا

بحصىىولها ومىىا هىىي إال نتيجىىة تحركىىات تكونيىىة سىواء نلىىى سىىطح األرض أو فىىي باطنهىىا ،وكىوار أخىىرى
 .237األمم المتحدة  ،مجمونة صكوك دولية  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 434 .

 .238راجع م 9/من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمِّرخ بتاريخ /29كانون األول  2199 /والتي سبق وذكر مضمونها.

 .239مقالة بعنوان "كار ة طبيعيىة" ،تحميىل نبىر الموقىع اإللكترونىي  ،http://ar.wkipedia.orgتىاريخ المقىال  ،1022\3\3تىاريخ التحميىل

 ، 1022\21\3السانة 3:34م ،ى.2.

تنشأ إما ب عل متعمد أو بإهمال من القوى البشرية والتي تتسبب بكوار جسىيمة ومىن أبىرو األم لىة نلىى
هذه الكوار الحرائق بشكل نام.
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بحصىول م ىىل هىذه الكىوار والتىىي ينىت ننهىىا الك يىىر مىن األضىرار والخسىىائر الماديىة والبشىرية ،فقىىد
تساهم أيضاً وبطريقة ي مباشرة في الحيلولة دون تن يذ نقوبة اإلندام فقد يذهب ضىحية لهىذه الكىوار
نىدد مىن المحكىوم نلىيهم بعقوبىة اإلنىدام كنتيجىىة النهيىار م اركىو اإلصى ح والتأهيىل ب عىل هىذه الكىوار ،
كمىىا أن انهيىىار السىىجون قىىد يتسىىبب فىىي ف ىرار الىىبعض ا خىىر مىىنهم ونلىىى جميىىع األصىىعدة الحيلولىىة دون
تن يذ نقوبة اإلندام بحقهم.
لىىم يىىرد أي نىىى تش ىريعي ضىىمن الق ىوانين والتشىريعات ال لسىىطينية أو تلىىك الق ىوانين السىىارية الم عىىول
فىىي األ ارضىىي ال لسىىطينية يضىىع ح ى ً للوضىىع القىىانوني له ىِّالء السىىجناء ال ىىارين مىىن تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام
بحقهم في حال حصول م ل هذه الكىوار التىي سىبق ذكرهىا ،حيى

لىم يضىع المشىر الج اوئىي ال لسىطيني

نصًا قانونيًا يوضح فيىه كي يىة التعامىل مىع هىِّالء ال ىارين مىن تن يىذ العقوبىة الصىادر بحقهىم بموجىب حكىم
قطع ىىي ف ىىي ح ىىال انته ىىاء ه ىىذه الكى ىوار والع ىىودة للحي ىىاة الطبيعي ىىة وم ىىا ه ىىذا إال نق ىىى تشى ىريعي نأم ىىل م ىىن
مشرننا الجوائي ال لسطيني أن يضع من النصوى القانونية ما يسد به هذه ال غور القانونية.
تشىىكل العوامىىل السياسىىية أحىىد أبىىرو العوائىىق التىىي تحىىول دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحىىق المحكىىوم
نليهم بها ،حي

يشكل أي انتداء خارجي من قبل دولة معاديىة حىائ ً دون تن يىذ الدولىة المعتىدى نليهىا

ألي مىىن أحكامهىىا القضىىائية الص ىىادرة نىىن محاكمهىىا بش ىىكل نىىام ونقوبىىة اإلن ىىدام بشىىكل خىىاى ،حيى ى
تسىىاهم هىىذه االنتىىداءات بمىىا تشىىيعه مىىن حالىىة فوضىىى نارمىىة فىىي البلىىد المعتىىدى نليهىىا وانعىىدام لامىىن
واالسىىتقرار ب ىرار نىىدد مىىن المحكىىوم نلىىيهم وخصوص ىاً ه ىِّالء المحكىىوم نلىىيهم بعقوبىىة اإلن ىدام والمىىتح
نليهم في السجون لحين تن يذ العقوبة بحقهم مما يحول دون تن يذها.
إن أبرو ما يشار له في هذا المجىال مىا شىهدته السىاحة ال لسىطينية مىن اجتياحىات إسىرائيلية شىملت
أ لىىب األ ارضىىي ال لسىىطينية ومىىا نجىىم ننهىىا مىىن انت اضىىات كىىرد فعىىل مىىن أبنىىاء الشىىعب ال لسىىطيني ،فقىىد
كان لهذه األحدا

جميعاً األ ىر األكبىر فىي تعطيىل سىير المحىاكم نلىى اخىت ل درجاتهىا وأنوانهىا ال بىل

 .240حميى ى ى ى ى ى ىىد ن ى ى ى ى ى ى ىرة ،بح ى ى ى ى ى ى ى

بعن ى ى ى ى ى ى ىوان " الك ى ى ى ى ى ى ىوار الطبيعيى ى ى ى ى ى ىىة فى ى ى ى ى ى ىىي العى ى ى ى ى ى ىىالم العربى ى ى ى ى ى ىىي" ،تحميى ى ى ى ى ى ىىل نبى ى ى ى ى ى ىىر الموقى ى ى ى ى ى ىىع اإللكترونى ى ى ى ى ى ىىي
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(تشىريعية ،تن يذيىة ،قضىىائية) ومىىا نجىىم ننهىىا مىىن فلتىىان أمنىىي

تعطيىل سىىير ونمىىل سىىلطات الدولىىة الى

كبير حال دون تن يذ الك ير من أحكام المحاكم ال لسطينية وما أحكام اإلندام إال أحدها.
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يشىىكل اسىىتهدال الق ىوات اإلس ىرائيلية لم اركىىو التأهيىىل واإلص ى ح (السىىجون) ال لسىىطينية حي ى

تواجىىد

المحكوم نليهم بأحكام قضائية مختل ة _ومىا حكىم اإلنىدام إال أحىدها_ نائقىاً يحىول دون تن يىذ العقوبىات
بحقهىىىم ،ف ى ىىي القصىىىل العش ى ىوائي والمتكىىىرر للك يى ىىر مى ىىن السىىىجون ال لسى ىىطينية خ ى ى ل فت ى ىرة اإلجتياحى ىىات

اإلسرائيلية لاراضي ال لسطينية والتي أدت لتدمير ندد ال بأت به منهىا حيى قتِىل مىنهم َمىن قتِىل وهىرب
مىىنهم ِمىىن هىىرب وأسىىر مىىنهم َمىىن أسىىر ومىىا هىىذا جميع ىًا إال نائق ىًا كبي ى ًار دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بحىىق

المحكوم نليهم كما هو م روض قانوناً.
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ال يقتصىىر أ ىىر العوامىىل السياسىىية كونهىىا نائق ىًا يحىىول دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى االنتىىداءات
الخارجيىىة منهىىا فقىىط ب ىل يمتىىد ليشىىمل أي انقسىىامات أو ىىورات داخليىىة ،فمىىا يىىنجم نىىن هىىذه األفعىىال مىىن
فلتىىان وفوضىىى أمنيىىة تحىىول دون اسىىتقرار الوضىىع الىىداخلي للدولىىة ككىىل والوضىىع القىىانوني لهىىا نلىىى وجىىه
التحديد مما يشكل نقبة كبيرة تحول دون تن يذ الك ير من أحكام اإلندام الصادرة والواجبة التن يذ.
نلى المستوى المحلي ،لعل أبىرو مىا ي ىار فىي هىذا المجىال مىا شىهدته السىاحة ال لسىطينية فىي بدايىة
العام  1007من انقسام داخلي بين حركتي فتح وحمىات ،ومىا نجىم نىن هىذا االنقسىام مىن اقتتىال داخلىي
وفلتىىان أمنىىي راح ضىىحيته العديىىد مىىن األشىىخاى مىىن ك ى الطىىرفين ،ومىىا نجىىم ننىىه مىىن انقسىىام سياسىىي
جعىىل كىىل مىىن الضى ى ة الغربيىىة وقطىىا

ى ىوة كىىدولتين بحكىىومتين مختل تىىين ك ىىل منهىىا ال تعتىىرل بش ىىرنية
(تش ىريعية ،تن يذيىىة ،قضىىائية) ،ولعىىل أبىىرو

األخىىرى ممىىا نطىىل تن يىىذ الك يىىر مىىن أنمىىال السىىلطات الى

تعطيل كان تعطيل نمل السلطة التن يذية فقد حالىت هىذه ال ىرول دون تن يىذ الك يىر مىن أحكىام اإلنىدام
الواجب تن يذها قانونًا بالر م من صيرورتها باتة وقطعية.
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كما سبق وأشرنا بأن لل ورات الداخليىة أ ىر كبيىر للحيلولىة دون تن يىذ نقوبىة اإلنىدام ،ولعىل أبىرو مىا
يىىذكر فىىي هىىذا المجىىال مىىا شىىهدته مىىِّخ اًر السىىاحة العربيىىة مىىن ىىورات داخليىىة ضىىد حكوماتهىىا والتىىي بىىدأت
بىىذورها فىىي تىىونت الخض ىراء حي ى

ال ىىورة التونسىىية ضىىد حكومىىة ويىىن العابىىدين بىىن نلىىي فىىي  27ديسىىمبر

 1020وانته ىىت ف ىىي  24ين ىىاير  1022وتبعته ىىا العدي ىىد م ىىن ال ىىورات العربي ىىة ك ىىال ورة المصى ىرية والليبي ىىة
والسىىورية 244،...وكىىون د ارسىىتنا هىىي مقارنىىة مىىع التش ىريع الج اوئىىي المصىىري فإننىىا سىىنتطرق بالحىىدي

نىىن

ال ورة المصرية نلى وجه التحديد وأ رها في الحيلولة دون تن يذ نقوبة اإلندام في مصر.
لق ىىد ب ىىدأت ب ىىذور ال ىىورة المصى ىرية بصى ى تها ىىورة ش ىىعبية ض ىىد سياس ىىة الحكوم ىىة المصى ىرية ف ىىي 13
ينىىاير 1022حي ى

كىىان هىىدفها اإلطاحىىة بسياسىىة الحكىىم وقتئى ِىذ والمتم لىىة بىىالرئيت حسىىني مبىىارك ،وبىىذلك

فىىإن مىىا شىىهدته السىىاحة المص ىرية خ ى ل ال ىىورة المص ىرية وتىىولي المجلىىت األنلىىى للق ىوات المسىىلحة إلدارة
الىىب د والتىىي ال اولىىت ارهىىا حتىىى يومنىىا هىىذا بىىالر م مىىن اإلطاحىىة بىىالرئيت مبىىارك وحكومتىىه شىىكل أكبىىر
نقبة أمام تن يذ نقوبة اإلندام الصادرة بموجب أحكام قضائية باتة.
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لقىىد سىىاهمت ال ىىورة المص ىرية ومىىا رافقهىىا مىىن أنمىىال شىىغب وأنمىىال خارجىىة نىىن القىىانون والنطىىاق
األمني في هرب ندد ال بأت به من السجناء والصادر بحقهم أحكامًا قضائية متنونة وما حكىم اإلنىدام
إال احدها ،فبانهيار المن ومىة األمنيىة بالكامىل نىذاك حيى

حىاالت اقتحىام السىجون وتهريىب ا الل مىن

السجناء من السجون المصرية وخصوصًا أِّلئك المحكومون بأحكىام اإلنىدام والىذين أدينىوا بقضىايا تمىت
الدولىىة وأمنهىىا والىرأي العىىام وذلىىك لخطىىورة األفعىىال المرتكبىىة مىىن قىىبلهم كالخيانىىة والتجسىىت لصىىالح العىىدو
والقتىىل ،إضىىافة لىىذلك نىىدم إمكانيىىة تصىىور السىىيطرة نلىىيهم لوانىىادتهم للسىىجون لحىىين تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام
بحقهم مما يحول دون التن يذ.
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وأخي ًار ،ال بد من اإلشارة إلى سىبب خىر يحىول دون تن يىذ نقوبىة اإلنىدام شىأنه شىأن كافىة األحكىام
القضىىائية األخىىرى حي ى

جىىاء فىىي مضىىمون م 30/مىىن قىىانون العقوبىىات رقىىم 29لسىىنة  2190وفىىي ال ق ىرة

ال انيىىة منهىىا "...يويىىل الع ىىو حالىىة اإلج ىرام...وبع ىىد الحكىىم ...بحي ى

يسىىقط ك ىىل نقوبىىة أصىىلية كان ىىت أم

 .244تقريىر بعنىوان "ال ىورة التونسىية  ،"1022تحميىل نبىر الموقىع اإللكترونىي  ،http://www.marefa.orgتىاريخ التحميىل ،1022\21\9
السانة 2:3ى ،ى.2.
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فرنيىة "...مىع ضىرورة اإلشىىارة إلىى أن ال قىرة األولىى مىىن المىادة المىذكورة كانىت تتحىىد

نىن الع ىو العىىام،

وقىىد جىىاءت م 34/مىىن قىىانون العقوبىىات ال ىىوري لسىىنة  2171المطبىىق نلىىى العسىىكريين مىىن ال لسىىطينيين
بذات المضمون.
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لعله يمكن تعريل الع و العام نلى أنه " قانون يصدر نن السىلطة التشىريعية يشىمل جريمىة أو نىدد
مىىن الج ىرائم ويكىىون مىىن شىىأنه محىىو الص ى ة الجرمي ىىة ننهىىا وجعلهىىا فىىي حكىىم األفعىىال المباحىىة التىىي ل ىىم
يجرمها القانون أص ً ،حي

جاء في مضمون م 30/مىن قىانون العقوبىات رقىم  29لسىنة  2190وكىذلك

م 43/من قانون العقوبات ال وري لسنة  -2" 2171يصدر الع و العام نن السلطة التشريعية."...
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يصدر الع و العىام البىاً النتبىارات تتعلىق بالسىلطة الحاكمىة كىالع و الصىادر نلىى إ ىر تغييىر ن ىام
الحكم أو تسلم رئيت جديد للحكم في الب د و ي أ لبهىا تصىدر بخصىوى جىرائم سياسىية ،وحتىى نكىون
أمىام ن ىىو نىىام يشىترط باإلضىىافة إلىىى صىىدوره نىن السىىلطة التشىريعية فىىي الدولىة أن يكىىون ذو طىىابع نىىام
ويتعل ىىق بالن ىىام الع ىىادل ف ىىي الدول ىىة بحيى ى

ال يح ىىق للمحك ىىوم نلي ىىه رفض ىىه ،كم ىىا أن الع ىىو الع ىىام يمك ىىن

صىىدوره بعىىد صىىيرورة الحكىىم نهىىائي قطعىىي وبالتىىالي يشىىكل حينهىىا أحىىد أسىىباب سىىقوط العقوبىىة الص ىىادرة
بمقتضى الحكم القطعي.
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سنداً لما ذكر أنى ه ،فبإصىدار السىلطة التشىريعية فىي الىب د لقىانون يتضىمن ن ىواً نامىاً نىن أفعىال
كانت مجرمة في ل القانون السابق نليه تصبح هىذه األفعىال فىي حكىم المباحىة ،وسىندًا لىذلك يمتىد هىذا
الع ىىو ليسىىقط حتىىى العقوبىىة الصىىادرة بمقتضىىى حكىىم قضىىائي نهىىائي بىىالر م مىىن صىىيرورته قطعي ىاً واجىىب
التن يذ.
كم ىىا س ىىبق وذكرن ىىا ب ىىأن الخصوص ىىية الممنوح ىىة قانونى ىاً لعقوب ىىة اإلن ىىدام دون يره ىىا م ىىن العقوب ىىات
الجوائية ال تقتصر فقط نلى تلك القيود القانونيىة الموضىونية التىي سىبق الحىدي

ننهىا ،بىل تمتىد لتشىمل

 .247تنى م 37/من قانون العقوبات رقم  29لسنة  2190نلى "األسباب التي تسقط األحكام الجوائية أو تمنع تن يذها -1...الع و العام،"...
ويقابلها بذات المضمون م 41/من قانون العقوبات ال وي لسنة .2171
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مجمونىة أخىىرى مىن القيىىود الم روضىة نلىىى كافىة إجىراءات تن يىذها وهىىذا مىا سىىنتحد

ننىه فىىي المطلىىب

ال اني من هذا المبح .
المطلب الثاني :الضوابط القانونية اإلجرائية لتنفيذ عقوبة اإلعدام
ىداء مىن
لقد تحىد نا سىابقاً نىن تن ىيم المشىر الج اوئىي ال لسىطيني إلجىراءات تن يىذ نقوبىة اإلنىدام ابت ً

اإلجىراءات األوليىة لحىين الوصىول لإلجىراءات النهائيىة لتن يىذها ،ومىن خى ل تن يمىه لهىا أورد وبنصىىوى
قانونيىىة ص ىريحة مجمونىىة مىىن القيىىود والتىىي تشىىكل فىىي مجملهىىا ض ىوابط وضىىمانات قانونيىىة تك ىىل حسىىن
تن يذ نقوبة اإلندام حي

ألىوم السىلطة المنىوط بهىا التن يىذ احترامهىا وااللتىوام بهىا نلىى حىد سىواء فىي كى

مرحلتي إجراءات التن يذ (األولية والنهائية) حي

سيتم دراسة ٍ
كل منها نلى حدة في ال رنين القادمين.

الفرع األول :الضوابط القانونية المفروضة على اإلجراءات األولية
قيَّد المشر الجوائي ال لسطيني وذلىك فىي م 401/مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم 3
لسىنة  1002والتىىي سىبق وذكرنىىا مضىىمونها تن يىذ نقوبىىة اإلنىدام الصىىادرة بموجىىب حكىم ج اوئىىي باإلنىىدام
مىىن المحكمىىة المختصىىة قانون ىاً بإصىىداره وبعىىد اسىىتن اذه لكافىىة طىىرق الطعىىن القانونيىىة ،بضىىرورة رفىىع حكىىم
اإلنىىدام ل ىرئيت السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطيني للمصىىادقة نليىىه حتىىى يصىىبح واجىىب التن يىىذ وبالتىىالي يىىدخل
مرحلة التن يذ ال علية.
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إن فىىي اشىىتراط رفىىع حكىىم اإلنىىدام ل ىرئيت السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية للتصىىديق نليىىه مىىا هىىو إال
ض ىىمانة حقيقي ىىة لش ىىخى المحك ىىوم نلي ىىه بم ىىل ه ىىذه العقوب ىىة251،حيى ى

يبق ىىى لدي ىىه م ىىن ال ىىرى ال رص ىىة

األخيىرة للحيلولىىة دون إيقىىا نقوبىىة اإلنىىدام بحقىىه وتكمىىن هىىذه ال رصىىة فىىي نىىدم مصىىادقة رئىىيت السىىلطة
الوطنية نلى حكم اإلندام الصادر بحقه وبالتالي ال ين َّذ قانوناً ،وهنىا ي ىور لىدينا تسىاِّل هىل َّقيىد المشىر
 .250تىنى م 401/مىن قىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىطيني رقىم  3لسىىنة  1002نلىى "ال يجىوو تن يىذ حكىىم اإلنىدام إال بعىد مصىادقة رئىىيت
الدولة نليه" ،وبذلك جاء النى القانوني موافقاً لمضمون م 201/من القانون األسات ال لسطيني المعدل لسنة  1003حي

"ال ين ذ حكم اإلندام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق نليه من رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية".

جاء في مضىمونها

 .251ال بد من اإلشارة إلىى أن القائىد األنلىى الىذي يصىدق نلىى حكىم اإلنىدام الصىادر بحىق المحكىوم نليىه العسىكري هىو ذاتىه رئىيت السىلطة
الوطنيىىة ال لسىىطيني الىىذي يصىىادق نلىىى حكىىم اإلنىىدام الصىىادر بحىىق المىىدنيين مىىن ال لس ىطينيين وذلىىك سىىنداً للمىىادة  31مىىن القىىانون األساسىىي
ال لسطيني المعدل لسنة  1003حي

جاء في مضمونها " رئيت السلطة الوطنية هو القائد األنلى للقوات المسلحة".

الجوائي ال لسطيني رئيت السلطة الوطنية بقيود نند ن ره في حكم اإلندام المرفىو لىه للتصىديق أم تىرك
له الحرية المطلقة في ذلك؟
لإلجابىىة نلىىى هىىذا التسىىاِّل ومىىن خ ى ل د ارسىىة النصىىوى القانونيىىة فىىي كىىل مىىن القىىانون األسىىات
ال لسىطيني المعىىدل لسىىنة  1003وكىىذلك التشىريعات ال لسىىطينية وتلىك السىىارية فىىي فلسىىطين ،نجىىد بأنىىه ال
يوجد نصوى قانونية صريحة تقليد ص حية رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية فىي مصىادقته نلىى حكىم
اإلنىىدام بصىىورة مباشىرة ،لكىىن ومىىن خ ى ل النصىىوى القانونيىىة يمكىىن اسىىتنتاج مجمونىىة مىىن القيىىود والتىىي
هىي فىىي األصىل مبىىادص قانونيىة نامىىة واجبىة االحتىرام فىي كافىىة اإلجىراءات القانونيىىة فىي الدولىىة نلىى حىىد
سواء يمكن أن تشكل قيوداً نلى رئيت السلطة الوطنية نند ن ره في حكىم اإلنىدام المرفىو لىه لتصىديقه
ونذكر منها:
 .2المبىىادص الدسىىتورية العامىىة كحىىق التقاضىىي للجميىىع ،مبىىدأ سىىيادة القىىانون ،الجميىىع س ىواء أمىىام القىىانون
دون أي تمييو ،السلطة القضائية مستقلة ،القضاة مستقلون. ...
 .1مبىىدأ اسىىتق ل القضىىاء ونىىدم القيىىام بىىأي فعىىل أو نمىىل مىىادي أو معنىىوي يىىِّ ر نلىىى هىىذه االسىىتق لية
كتأ ير األقارب والن وذ. ...
 .3م ارن ىىاة مب ىىدأ المص ىىلحة الوطني ىىة وتحقي ىىق الص ىىالح الع ىىام للمجتم ىىع ،وبم ىىا أن ه ىىذا المب ىىدأ ي ىىر مق ىىنن
بنصوى صريحة تضىع م هومىًا واضىحًا ومختصى ًار لىه إال أنىه ينبغىي نىدم إ الىه ،حيى

ينبنىي نلىى

نىىدة انتبىىارات مىىن أهمهىىا نىىدم ج ىواو التعسىىل فىىي ممارسىىة الص ى حيات وضىىرورة التنس ىيق والتعىىاون
التخاذ أي قرار.
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بتصديق رئيت السلطة الوطنية ال لسطينية لحكم اإلندام تبدأ مرحلة التن يىذ العملىي لعقوبىة اإلنىدام
والتىي يسىتمر المشىر الج اوئىىي ال لسىطيني بحمايتهىا قانونىًا بمىا منحهىا مىن خصوصىىية حتىى خى ل مرحلىىة
القي ىىام ب ىىإجراءات تن ي ىىذها ،فق ىىد تخ ىىالل الس ىىلطات المن ىىوط به ىىا مهم ىىة التن ي ىىذ العق ىىابي أي م ىىن اإلجى ىراءات
المحددة قانونًا لتن يذ نقوبة اإلندام فهل يترك ذلك دون حماية جوائية؟

 .252معين البر و ي  ،مرجع سبق ذكره  ،ى . 33-31

لإلجاب ىىة نل ىىى ه ىىذا التس ىىاِّل وم ىىن خى ى ل د ارس ىىة نص ىىوى ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني
نس ىىتنت أن ىىه ق ىىد أف ىىرد الب ىىاب ال الى ى

م ىىن الكت ىىاب ال ارب ىىع من ىىه والمعن ىىون ب "التن ي ىىذ" للح ىىدي

نم ىىا يس ىىمى

بإشكاالت التن يىذ ،ويقابلىه بىذات المضىمون قىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري وقىانون اإلجىراءات
الجنائي ىىة المص ىىري حيى ى

ات ق ىىت جمي ىىع القى ىوانين الم ىىذكورة ح ىىول حماي ىىة إجى ىراءات تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام

كخصوصية تميوها نن العقوبات الجوائية من أي تجىاوو أو مخال ىة ألحكىام القىانون المن مىة لهىا ،ولكىن
التساِّل ما هو المقصود قانوناً بإشكاالت التن يذ؟
حي
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لم يرد نىى قىانوني يعىرل م هىوم "إشىكاالت التن يىذ" فقىد اجتهىد ال قىه والقضىاء لوضىع تعريىل

لهىىا ،ومىىن أبىىرو التعىىاريل نلىىى أنهىىا "ن ىوارض قانونيىىة تعتىىرض التن يىىذ وتتضىىمن إدنىىاءات أمىىام القضىىاء
لو صحت أل رت فيه إيجابيىًا أو سىلبيًا إذ يترتىب نلىى الحكىم فىي اإلشىكال أن يكىون

تتعلق بالتن يذ بحي

التن يذ جائ اًو أو ير جىائو صىحيحاً أو بىاط ً يمكىن االسىتمرار فيىه أو يجىب وق ىه أو الحىد منىه" ،254كمىا
يمكىن تعري ىه نلىى أنىه "نى او بشىأن القىوة التن يذيىة للحكىم مىن حيى
التي يتعين أن يجري بها التن يذ".

وجىود هىذه القىوة أو مىن حيى

الكي يىىة
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إن اإلشكال في التن يذ ما هو إال ت لم من إجىراء تن يىذ العقوبىة الصىادرة بحىق المحكىوم نليىه ،فهىي
ال تشىىكل إحىىدى طىىرق الطعىىن وهىىذا مىىا جىىاء بىىه ق ىرار لمحكمىىة الىىنقض المص ىرية فىىي الطعىىن رقىىم 2117
لسنة  2190حي

جاء في مضمونه "طرق الطعن فىي األحكىام مبينىة فىي القىانون بيىان حصىر – ولىيت

اإلشىكال مىن بينهىىا – لوانمىا هىىو ت لىم مىن إجىراء تن يىذها "256،ولعلىىه يمكىن الن ىر إلشىىكاالت التن يىذ نلىىى
أنهىىا الوسىىيلة القانونيىىة الوحيىىدة التىىي يمكىىن أن تنقىىذ بريئ ىًا مىىن تن يىىذ خىىاط أو حتىىى محكوم ىًا نليىىه مىىن

تعسل التن يذ بحقه.

 .253ارج ىىع المى ىواد  414 – 410م ىىن ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني رق ىىم  3لس ىىنة  1002ويقابله ىىا الم ىىادة  342م ىىن ق ىىانون أص ىىول
المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171ويقابلها في التشريع الجنائي المصري المواد  317 – 314من قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم

 230لسنة . 2130

 .254أحمد نبد ال اهر الطيب  ،مرجع سبق ذكره  ،ى. 27.

 .255محمد صبحي محمد خطيب ،رسالة ماجستير بعنوان " إشكاالت تن يذ األحكام الجوائية في قانون اإلجراءات الجوائية ال لسىطيني" ،جامعىة
النجاح ،نابلت/فلسطين ،1020 ،ى.24.

 .256موسونة النقض الجنائي المصري  ،الطعن رقم  2117لسنة  ، 2190تحت موضو بعنوان " تن يذ"  ،موضو فرنىي بعنىوان "اشىكاالت

في التن يذ ".

س ىىندًا للنص ىىوى القانوني ىىة المى ىواد ( )414-410م ىىن ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني ف ىىإن
اإلش ىىكال ف ىىي تن ي ىىذ حك ىىم اإلن ىىدام – كأح ىىد األحك ىىام الجوائي ىىة – يق ىىدم بطل ىىب م ىىن المحك ىىوم نلي ىىه وذل ىىك
بواسطة النيابة العامة والملومىة برفعىه للمحكمىة المختصىة والتىي هىي وسىندًا للنصىوى القانونيىة المىذكورة
ذات المحكمة التي أصدرت حكم اإل ندام وذلك نلى وجه السرنة ،حي

يقىع نلىى المحكمىة ال صىل فىي

موضو اإلشكال المقىدم لهىا وذلىك بعىد سىمانها لطلبىات النيابىة العامىة والمحكىوم نليىه مقىدم الطلىب كمىا
ولهىىا إج ىراء التحقيىىق ال ى وم لتكىىوين قنانتهىىا وبالتىىالي إصىىدار حكمهىىا باسىىتمرار التن يىىذ أو دفعىىه لإلج ىراء
الصحيح.
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إضىافةً لمىىا سىىبق ذكىره ،فىىإن المشىىر ال لسىىطيني مىنح المحكمىىة المختصىىة بن ىىر طلىىب اإلشىىكال فىىي
التن يذ الحق فىي وقىل تن يىذ العقوبىة التىي يتضىمنها الحكىم المستشىكل فىي تن يىذه وذلىك لحىين ال صىل فيىه
(سلطة جواوية للمحكمة) ،ولعله يمكىن القىول بعىدم تصىور هىذه الجواويىة فىي حىال كىان الحكىم المستشىكل
فىىي تن يىىذه هىىو حكىىم اإلنىىدام حي ى

ينت ىىي الغىىرض القىىانوني مىىن الىىنى نلىىى إشىىكاالت التن يىىذ إن لىىم يىىتم

وقل تن يذ نقوبة اإلندام بمجرد تقديم طلب اإلشكال في تن يذها.
يخ ىىرج ن ىىن نط ىىاق إش ىىكاالت التن ي ىىذ أي مس ىىألة تتعل ىىق ب ىىإجراءات ال ىىدنوى الت ىىي ص ىىدر به ىىا الحك ىىم
المستشىىكل فىىي تن يىىذه أو فىىي مسىىألة تتعلىىق بىىالحكم ن سىىه ،وقىىد جىىاء ق ىرار لمحكمىىة الىىنقض المص ىرية فىىي
الطع ىىن رق ىىم  321لس ىىنة  2137مِّك ىىدًا نل ىىى ذل ىىك حيى ى

ج ىىاء ف ىىي مض ىىمونه "س ىىلطة محكم ىىة اإلش ىىكال

محىدودة بحىىدود طبيعىة اإلشىىكال ن سىه الىىذي ال يىرد إال نلىىى تن يىذ الحكىىم بطلىب وق ىىه مِّقتىاً حتىىى ي صىىل
ف ىىي النى ى او نهائيى ىًا م ىىن محكم ىىة الموض ىىو طبقى ىًا ل ىىنى م 313/م ىىن ق ىىانون اإلجى ىراءات الجنائي ىىة ،ول ىىيت
لقاضىىي اإلشىىكال أن يتعىىرض للحكىىم المستشىىكل فيىىه بالصىىحة أو الىىبط ن أو يبح ى

فىىي مىىدى انطباقىىه

نلىىى القىىانون لمىىا فىىي ذلىىك مىىن مسىىات بقىىوة األحكىىام ،ومىىن ىىم فىىإذا قضىىت المحكمىىة فىىي دنىىوى اإلشىىكال
ببط ن الحكم المستشكل في تن يذه فإنها تكون قد تجاووت السلطة المخولة لها بنى القانون".
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يمكن تقسيم إشكاالت التن يذ إلى نونين ،األول اإلشكال الوقتي ويقصىد بىه ذلىك اإلشىكال الىذي يىرد
نلىىى تن يىىذ حكىىم بقصىىد طلىىب وقىىل تن يىىذه مِّقت ىاً لحىىين ال صىىل فىىي الن ى او نهائي ىاً مىىن محكمىىة الموضىىو
 .257ال بد من اإلشارة إلى أن كل من قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة  2171وقانون أصول المحاكمات الجنائية المصري رقم
 230لسنة  2130قد جاءا بذات اإلجراءات المذكورة .

 .258موسونة النقض الجنائي المصىري  ،الطعىن رقىم  321لسىنة  ، 2137تحىت موضىو بعنىوان "تن يىذ" ،موضىو فرنىي بعنىوان "أشىكال فىي
التن يذ".

حي ى

ال يتصىىور هىىذا النىىو مىىن اإلشىىكال إال إذا كىىان بىىاب الطعىىن ال ي ىوال م توح ىًا فيكىىون الغىىرض مىىن

اإلشى ىىكال وقى ىىل تن يى ىىذ الحكى ىىم لحى ىىين البى ىىت فى ىىي الطعى ىىن المرفى ىىو بى ىىالحكم ،والنى ىىو ال ى ىىاني هى ىىو اإلشى ىىكال
الموضوني (القطعي) وهو اإلشكال الذي يرد نلى تن يىذ حكىم بقصىد طلىب وقىل تن يىذ نهائيىًا ومىن أبىرو
األم لة نلى ذلك هو اإلشكال المقدم في حال كان الحكم المستشىكل بىه قىد سىقط بمضىي المىدة أو الع ىو
أو كان معدومًا.
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إن اإلشكال في التن يذ بانتباره قيد قانوني نلىى إجىراءات تن يىذ حكىم اإلنىدام – كغيىره مىن األحكىام
الجوائيىة – مىا هىىو إال ضىمانة لشىىخى المحكىوم نليىىه بم ىل هىذه العقوبىىة لحسىن تن يىىذها وفقىًا لإلجىراءات
القانونية ،كما وأنه يوافق فكرة العدالة الجنائيىة بانتبىاره وسىيلة قانونيىة لحمايىة كىل مىن يتعىرض للخطىأ أو
التعسل في التن يذ وذلك لدرء هذا التن يذ الخىاط أو رده إلىى مىا يت ىق وحكىم القىانون ،كمىا وأن اإلشىكال
فىىي التن يىىذ جىىاء تطبيق ىاً لمبىىدأ الشىىرنية الىىذي يمتىىد حتىىى مرحلىىة التن يىىذ العقىىابي ومقتضىىاه "ال جريمىىة وال
نقوبة إال بناء نلى قانون...وال يجوو توقيع العقوبة أو النطق بها مىن هيئىة يىر مخولىة بىذلك قانونىًا أو
تن يذها بأسلوب مخالل لما ينى نليه القانون".
لق ىىد س ىىبق الح ىىدي
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ح ىىول القي ىىود (الضى ىوابط) الم روض ىىة بموج ىىب نص ىىوى قانوني ىىة صى ىريحة نل ىىى

إج ىراءات تن يىىذ نقوبىىة اإل ن ىىدام ،وكمىىا سىىبق وذكرن ىىا أن هىىذه القيىىود ال تقتص ىىر نلىىى اإلج ىراءات األولي ىىة
لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام بىىل تمتىىد لتشىىمل حتىىى خىىر إجىراء مىىن إجىراءات تن يىىذها ،ومىىا ذلىىك إال تأكيىىدًا نلىىى
خصوصى ىىيتها دون يرهى ىىا مى ىىن العقوبى ىىات الجوائيى ىىة  ،فمى ىىا هى ىىي الض ى ىوابط القانونيى ىىة المن مى ىىة لإلج ى ىراءات
النهائية لتن يذ نقوبة اإلندام؟ حي

سيتم اإلجابة نلى هذا التساِّل في ال ر ال اني من هذا المطلب.

الفرع الثاني :الضوابط القانونية المفروضة على اإلجراءات النهائية
لقىىد سىىبق وتحىىد نا حىىول القيىىود التىىي فرضىىها المشىىر الج اوئىىي ال لسىىطيني نلىىى اإلج ىراءات النهائيىىة
لتن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام م ىىن حيى ى

وم ىىان ،مك ىىان ووس ىىيلة تن ي ىىذها ،إال أنن ىىا هن ىىا س ىىنتناول وبالتحلي ىىل م ىىدى
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الضىىمانات الممنوحىىة بموجىىب هىىذه القيىىود لشىىخى المحكىىوم نليىىه بعقوبىىة اإلنىىدام والغىىرض القىىانوني مىىن
هذه القيود ،وهذا ما سنتحد

ننه الحقاً.

أوال :الضوابط الزمانية:
تىىنى م 427/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني نلىىى "ال يجىىوو تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فىىي
أيام األنياد الرسىمية أو األنيىاد الدينيىة الخاصىة بديانىة المحكىوم نليىه" ويقابلهىا نىى م 334/مىن قىانون
أصىول المحاكمىىات الجوائيىىة ال ىوري المطبىىق نلىىى العسىكريين مىىن ال لسىىطينيين حيى

جىىاء فىىي مضىىمونها

"ال ين ذ حكم اإلندام أيام الجمع وا حاد واألنياد الدينية والوطنيىة" ،كمىا وأكىدت م 90/ل 1/مىن قىانون
مراكو اإلص ح والتأهيل ال لسطيني لسنة  2111نلى ذات المضمون.
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سى ىىندًا للنصى ىىوى القانونيى ىىة المى ىىذكورة أن ى ى ه فإنى ىىه يح ى ىىر تن يى ىىذ نقوبى ىىة اإلنى ىىدام  -موضى ىىو حكى ىىم
اإلندام– في أيام العطل الرسمية في فلسطين وكذلك أيام األنياد الدينية الخاصىة بىالمحكوم نليىه والتىي
تختلل حسب ديانة المحكوم نليه اإلس م أو المسيحية.
يمكىن إجمىىال أيىام األنيىىاد الدينيىىة (المناسىبات) الرسىىمية فىي فلسىىطين والتىىي يح ىر القىىانون الج اوئىىي
ال لسىطيني سىواء المطبىق نلىى المىدنيين أم العسىكريين مىن ال لسىطينيين تن يىذ نقوبىة اإلنىدام فيهىا تشىمل
يىىوم نيىىد االسىىتق ل ،يىىوم نيىىد العمىىال كمناسىىبات رسىىمية ،كمىىا وتشىىمل يىىوم ذكىىرى الولىىد النبىىوي الش ىريل،
يىىوم ذك ىىرى اإلسى ىراء والمع ىراج ،يى ىوم رأت الس ىىنة الهجريىىة ،ي ىىوم رأت الس ىىنة المي ديىىة كأني ىىاد رس ىىمية ف ىىي
فلسىىطين ،إضىىافة لمىىا تشىىكل أنيىىاد دينيىىة للمسىىلمين وأنيىىاد رسىىمية فىىي فلسىىطين بىىذات الوقىىت وهىىي يىىوم
الوق ة إضافة ل

أيام نيد ال طر السعيد ويوم الوق ة وأربعة أيام لعيد األضحى المبارك.
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أم ىىا بخص ىىوى األني ىىاد الديني ىىة الخاص ىىة بالديان ىىة المس ىىيحية ف ىىي فلس ىىطين فه ىىي تختل ىىل ب ىىاخت ل
الطائ ىىة المس ىىيحية شىىرقية أم ربي ىىة ،حي ى

يمك ىىن إجمىىال األني ىىاد للطائ ىىة الش ىىرقية فىىي ي ىىوم رأت الس ىىنة

الشىىرقية ،ويومىىان لعيىىد ال صىىح الشىىرقي أمىىا لىىدى الطائ ىىة الغربيىىة فهىىي يىىوم رأت السىىنة للغ ىربيين ويومىىان
 .261تنى ل 1/من م 90/من قانون مراكو اإلص ح والتأهيل (السجون) ال لسطيني رقىم  9لسىنة  2111نلىى " ال ين ىذ الحكىم المىذكور فىي
أيام العطىل الرسىمية واألنيىاد الدينيىة والوطنيىة "  ،وبىالرجو لىنى ال قىرة األولىى مىن ذات المىادة القانونيىة المىذكورة نجىد أن المقصىود ب "الحكىم

المذكور " هو حكم االندام .
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لعيد ال صح الغربي ،كما وتشترك ك الطائ تين الشرقية والغربيىة المسىيحية باألنيىاد الدينيىة التاليىة :نيىد
الغطات ،أحد الشعانين ،يوم الجمعة الع يم ،سبت النور ،نيد الغسىل ،خمىيت الصىعود ،أحىد العنصىرة،
ويومي نيد المي د المجيد.
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يكمىىن السىىبب الرئيسىىي لعىىدم تن يىىذ حكىىم اإلنىىدام فىىي أيىىام األنيىىاد الرسىىمية والدينيىىة لمىىا تم لىىه هىىذه
األيىىام مىىن مناسىىبات لهىىا طىىابع خىىاى لىىدى شىىخى المحكىىوم نليىىه سىواء مىىن ناحيىىة معنويىىة أو إنسىىانية،
فمن الم ترض أال تكون م ل هذه األيام محطة مأساوية وقاتمة تتناقض وقيمتها الحقيقيىة فىي الحيىاة ف ىي
ذلك مراناةً لمشانر المحكوم نليه وذويه وقدسية م ل هذه األيام اتجاههم.
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أمىا بخصىىوى التشىريع الجنىىائي المصىىري فإنىىه يوافىق التشىريع الج اوئىىي ال لسىىطيني مىىن حيى

ح ىىر

تن يىىذ نقوبىىة اإل نىىدام أيىىام األنيىىاد الرسىىمية والدينيىىة فىىي الجمهوريىىة المص ىرية ،وقىىد أكىىد نلىىى ذلىىك نىىى
م 473/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  230لسىىنة  2130حي ى

جىىاء فىىي مضىىمونها "ال

يجىوو تن يىذ نقوبىىة اإل نىدام فىىي أيىام األنيىىاد الرسىمية أو األنيىاد الخاصىىة بديانىة المحكىىوم نليىه" وتقابلهىىا
بذات المضمون المادة  11من الئحة السجون الجديدة المطبقة نلى السجون في مصر.
ثانياً :الضوابط المكانية
جىىاءت النصىىوى القانونيىىة فىىي التش ىريع الج اوئىىي ال لسىىطيني لتحىىدد ونلىىى سىىبيل الحصىىر ال مجىىال
للتوسع في مضمونه بأن مكىان تن يىذ نقوبىة اإلنىدام ال يكىون إال داخىل أسىوار السىجن (مركىو اإلصى ح
والتأهيىل) ،وبالتىىالي فىإن أي مخال ىىة للىنى القىىانوني تعىد تجىىاو ًاو للضىمانات التىىي منحهىا القىىانون لشىىخى
المحكوم نليه باإلندام أال وهي سرية التن يذ.
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إن فىي سىرية التن يىىذ ح ىًا لحيىىاة المحكىىوم نليىىه باإلنىدام خى ل فتىرة نقلىىه مىن مكىىان تواجىىده لمكىىان
تن يىىذ العقوبىىة بحقىىه ،حي ى

تسىىاهم س ىرية التن يىىذ بالحيلولىىة دون محاولىىة الغيىىر كأهىىل المجنىىي نليىىه م ى ً
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 .265لقد بدأت مع م دول العىالم ومنىذ النصىل ال ىاني مىن القىرن التاسىع نشىر بحمى ت وخطىوات واسىعة إللغىاء العلنيىة فىي تن يىذ االنىدام بمىا
يت ق والسياسة الجنائية الحدي ة .

االنتقىىام منىىه بقتلىىه قبىىل تن يىىذ العقوبىىة بحقىىه ممىىا يش ىعل فتيلىىة ال ىىأر بىىين نائلىىة الجىىاني والمجنىىي نليىىه أو
الحيلولىىة دون إنقىىاذ المحكىىوم نليىىه باإل نىىدام ومسىىاندته نلىىى الهىىرب وبالتىىالي نىىدم تن يىىذ الج ىواء الجنىىائي
الصىىادر بحقىىه ،كمىىا وأن فىىي س ىرية التن يىىذ حماي ى ًة لن سىىية المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام مىىن تعرضىىه لعبىىارات
السخرية وهو يساق للموت من قبل حاضري التن يذ.
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يرى بعض فقهاء القانون ونلى رأسهم الدكتور محمود نجيىب حسىني والىدكتور مصىط ى كمىال بىأن

اإلنى ن نىن تن يىذ اإلنىدام فقىط كى ٍ
ىال بحىد ذاتىه لتحقيىق الىرد المطلىىوب والمرجىو مىن م ىل هىذه العقوبىىة

دون الحاجىة لتن يىىذها نلنىًا نلىىى مىرأى مىىن العامىة267،كمىىا ويىرى الىىبعض ا خىر أن فىىي نلنيىة تن يىىذ م ىىل
هىىذه العقوب ىىة إتاح ىىة المجىىال أم ىىام بع ىىض المج ىىرمين مىىن المحك ىىوم نل ىىيهم باإلنىىدام إلدن ىىاء البطول ىىة بم ىىا
يحىىاولون إ هىىاره مىىن االتصىىال برباطىىة جىىأ

أم ىىام الجمهىىور حاضىىري التن يىىذ وبمىىا يصىىدر نىىنهم م ىىن

نبارات رور وبالتالي صنع أبطال وهميين من أحط فئىات المجىرمين وهىم يصىعدون لخشىبة العدالىة فىي

احت ال إجرائي ن لم لهم بعناية بالغة.
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كما وأن مىن مسىاوص العلنيىة فىي تن يىذ نقوبىة اإلنىدام والتىي سىعى ال كىر الجنىائي الحىدي

للىتخلى

ال لسىرية التن يىذ مىا كىان سىائد قىديمًا وخاصىة فىي مصىر مىن العديىد مىن الخ ارفىات ونلىى أرسىها
منها وصو ً
السير بين أنمدة المشىنقة أو تحىت أرجىل المشىنوق أو الحصىول نلىى جىوء مىن الحبىل الىذي أسىتخدم فىي
الشىنق معتقىدات بأنىه ي يىد فىي إ اولىىة موانىع الحمىل ،وبالتىالي ت قىد م ىىل هىذه العقوبىة بتن يىذها نلنىًا رضىىها
المرجو في رد ووجر العامة وبالتالي تعويو لبعض الخرافات التي ال أسات لها من الصحة.
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ترى لجنة حقوق اإلنسان التابعة لامم المتحدة في نمليات االندام العلنية منافية للكرامة اإلنسانية .
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في حين يرى مِّيدوا نلنية تن يذ نقوبة االندام بأن العلنية ضماناً لتحقيق الرد أوالً ومن م ضمانة كبرى لتن يذ م ل هذه العقوبة  ،فيرى مِّيدوا
العلنيىة فىي تن يىذها بأنىىه كلمىا أتيحىت ال رصىىة أمىام أكبىر نىىدد مىن النىات لمشىاهدة تن يىىذ العدالىة كلمىا اقتربنىىا مىن تحقيىق أ رهىىا الىراد فىي ن ىىوت

ا خرين من خ ل ما يتعرض له المحكوم نليه باالندام من خول شديد لح ة التن يذ  ،كما ويرى في مهانة الموقل الذي يتعرض له المحكوم

نليه باالندام لح ة التن يذ يحد

في ن ت كل إمىرىء رهبىة تحىول دون ارتكابىه لم ىل هىذه األفعىال المجرمىة وبالتىالي تحىول دون تعرضىه لىذات

المصير وهذا ما أخذ به ال قه اإلس مي حي

يرى فقهاء اإلس م أن األصل في تن يىذ نقوبىات الحىدود والقصىاى نلنىاً ف ىي العلنيىة إشىهاد مىن

اإلمام نلى إقامة حدود اج نلى األرض باألوضا المقررة شرناً  ،حي

يقول بعض فقهاء اإلس م " ينبغي أن تكون إقامة الحدود نلنيىة يىر

سر لينتهي النات نما حرَّم اج " وفي ذلك إستجابةً لقوله تعالى " وليشهد نذابهما طائ ة من المِّمنين " سورة النور ية . 1
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يقىول أحىد دنىىاة اإللغىاء لعلنيىىة تن يىذ نقوبىىة اإلنىدام فىي فرنسىىا "إنكىم إذا ألغيىىتم ف انىة المشىىهد ،إذا
ن ىىذتم اإلنىىدام داخىىل السىىجون فسىىول تخنقىىون انت اض ىىة التمىىرد لىىدى العامىىة التىىي هىىرت فىىي الس ىىنوات
األخيرة ،وستوطدون ركائو نقوبة الموت" ،وما ذلك إال دنوةً لسرية تن يذ م ل هذه العقوبة الجنائية.
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إن مىىن أبىىرو مقتضىىيات س ىرية تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ح ىىر نشىىر أي بيىىان فىىي الصىىحل أو أي مىىن
وسائل اإل ن م حول ما يتعلىق بتن يىذ م ىل هىذه العقوبىة سىوى المحضىر الىذي نىى القىانون الج اوئىي نلىى
وجىىوب تن يمىىه أ نىىاء تن يىىذها داخىىل مركىىو اإلص ى ح والتأهيىىل (السىىجن) والىىذي سىىبق وتحىىد نا ننىىه فىىي
ال ص ىىل األول م ىىن ه ىىذه الد ارس ىىة ،وفى ىىي ح ىىال مخال ىىة ذل ىىك ف ىىإن ال انىىىل يتع ىىرض للعقوب ىىة المناس ىىبة لى ىىه
قانوناً.
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ال بد من اإلشارة إلى أنه هر بعضًا من فقهاء القىانون يِّيىدون نلنيىة تن يىذ نقوبىة اإلنىدام ،حيى
يىىرون فىىي العلنيىىة إب ىراو للمكانىىة الواسىىعة لىىرد ال عىىل الجمىىاني وبالتىىالي تحقىىق ردن ىاً أكبىىر ممىىا لىىو ن ىىذت
بسرية ،فلصعوبة وقسوة مشهد اإلندام دور بالا في رد العامة للحيلولىة دون ارتكىاب م ىل هىذه األفعىال
الخطيى ىرة المجرم ىىة الت ىىي تس ىىتوجب م ىىل ه ىىذه العقوب ىىة القاس ىىية ،كم ىىا أن ف ىىي نلني ىىة تن ي ىىذها ض ىىمانة أكب ىىر
لتن يذها.
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لعله يمكن القول بأن سىرية تن يىذ نقوبىة اإلنىدام تت ىق والسياسىة الجنائيىة الحدي ىة فىي كىون الغىرض
من العقوبة هو الرد وليت التشى ي واالنتقىام مىن شىخى المحكىوم نليىه فبمجىرد تن يىذ م ىل هىذه العقوبىة
يتحقىق الىرد حتىى لىىو لىم يشىاهدها العامىىة ،ولكىن بىذات الوقىت ال بىىد مىن وجىود جهىىة رقابيىة نلىى الجهىىة
التن يذية لضمان تن يذ جميع أحكىام اإلنىدام الواجبىة التن يىذ دونمىا أي تمييىو حتىى ال تكىون السىرية مجىرد
طاء يحول دون المساواة في التن يذ.
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كما وأشارت بعض الدراسات اإلحصىائية ومىن خى ل د ارسىة تجىارب بعضىاً مىن دول العىالم التىي كانىت تن ىذ اإلنىدام بصىورة نلنيىة  ،بىأن التن يىذ
العلني لعقوبة اإلندام لم تصرل المجرمين نن ارتكاب تلك الجرائم التي تستوجب م ل هذه العقوبة .
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 .272يرى بعض فقهاء القانون المِّيدون لعلنية تن يذ نقوبة اإلندام ورداً نلى ما يسمى " وحشية نلنية التن يذ " من قبل مِّيدي سرية التن يذ ،
بأن هذا الوصل لمشهد تن يذ نقوبة اإلندام كان يجب مضاهاته بالعمل الوحشي الذي يمارسه مرتكبو جرائم القتل نلى وجه الخصوى و يرها
من الجرائم الخطيرة نلى وجه العموم وذلك نلى الضحايا األبرياء  ،فهذا الوصل الذي يوقع في ن وت هِّالء الن ور واالشمئواو ليت إال صورة

شرنية لتن يذ اإلندام بالمقارنة بالصورة ير الشرنية لمشهد القتل الجنائي .

لقىد جىىاء التشىريع الجنىىائي المصىري موافقىًا لن يىره ال لسىىطيني مىىن حيى

مكىىان تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام

بحىق المحكىوم نليىىه لكىن جىىاء التشىريع المصىىري أك ىر وضىوحاً وبعبىارة صىريحة حىول سىرية التن يىذ لم ىىل
هىىذه العقوبىىة ،فقىىد جىىاء فىىي مضىىمون م 473/مىىن قىىانون اإلج ىراءات الجنائيىىة المصىىري رقىىم  230لسىىنة
" 2130تن ذ نقوبة اإل ندام داخل السجن أو في مكان خر مستور."...
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إن المقصىود بتعبيىىر "مكىان خىىر مسىىتور" الىوارد فىىي مضىمون الىىنى القىىانوني المىذكور أنى ه ،يىراد
به ير بناية السجن مىع اشىتراط ل ى "مسىتور" وفىي ذلىك وجىوب أن يكىون هىذا المكىان يىر نلنىي ،ف ىي
سرية التن يذ حسب وجهة ن ىر فقهىاء القىانون الجنىائي المصىري م ارنىاةً للمشىانر العامىة مىن أي أذى قىد

يصيبها إذا ن ذ اإلندام نلناً.
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أمىا فىي الواليىىات األمريكيىة التىىي تأخىذ قوانينهىىا بعقوبىة اإلنىدام فنىرى أن مكىان تن يىىذ نقوبىة اإلنىىدام
هي رل َّ
معدة خصيصىاً لىذلك فىي سىجن الواليىة وفىي ذلىك داللىة نلىى أخىذها بداللىة سىرية تن يىذ نقوبىة
اإل ندام ،في حين أخذت بإمكانية السماح لىبعض األشىخاى بحضىور التن يىذ حيى

أنىه وفىي أحىد أحكىام

اإلنىىدام والىىذي ن ىىذ فىىي سىىجن كىىامنو فىىي أركنسىىا وجنىىوب الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة سىىمحت السىىلطات
األمريكيىىة لحضىىور  23شىىاهد متطىىو وقىىت تن يىىذ اإلنىىدام فىىي حىىين لىىم تسىىمح ال لعىىائ ت الضىىحايا وال
لذوي المحكوم نليهم بالحضور.
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ثالثاً :الضوابط من حيث وسيلة تنفيذ اإلعدام
إن فىىي اشىىتراط القىىانون الج اوئىىي ال لسىىطيني لوسىىيلة الشىىنق كوسىىيلة وحيىىدة لتن يىىذ اإلنىىدام الصىىادر
بحىىق المحكىىوم نليىىه المىىدني مىىن ال لسىىطينيين ال مجىىال للتوسىىع فيهىىا لغيرهىىا مىىن الوسىىائل األخىىرى وكىىذلك
وسيلة الرمي بالرصاى إلنىدام العسىكري مىنهم ،مىا هىو إال اسىتجابةً ل تجىاه المعاصىر وال كىر والسياسىة

 .273لقد استمر التن يذ العلني لعقوبة اإلندام في جمهورية مصر نلناً (في ساحة نمومية) وذلك حتى سنة  2104م ألغىي بعىد ذلىك وأصىبح

سرياً .
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 .275خليل الهندي  ،أنطوان الناشل  ،اإلندام في لبنان  ،المِّسسة الحدي ة للكتاب للنشر  ،طرابلت  /لبنان  ، 2111 ،ى . 313

الجنائية الحدي ة والتي يقتصر هدفها من وسيلة التن يذ هىو مجىرد إوهىاق الىروح مسىتبعدةً كىل تعىذيب يويىد
نن القدر الضروري الذي ي ترضه إوهاق الروح ،وما ذلك إال ضمانة لشخى المحكوم نليه.
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يتضح لنا مدى توافق اختيار التشريع الجوائي ال لسطيني لوسائل تن يذ نقوبىة اإلنىدام المىذكورة مىع
مىا تتجىه لىىه السياسىات الجنائيىىة المعاصىرة مىىن خى ل اإلطى

نلىىى وسىائل التن يىىذ المتبعىة فىىي م ىل هىىذه

العقوبىىة فىىي دول أخىىرى تأخىىذ بعقوبىىة اإلنىىدام فىىي تش ىريعاتها ،كتلىىك المسىىتخدمة فىىي نىىدد مىىن الواليىىات
األمريكية التي تأخذ بعقوبة اإلندام حي

تصل بعض هذه الوسىائل ألقصىى درجىات التعىذيب إذ تتجىاوو

الغىىرض مىىن العقوبىىة لتصىىل لدرجىىة التش ى ي والتعىىذيب الشىىديد للمحكىىوم نليىىه ،نىىذكر منهىىا وسىىيلة اإلنىىدام
بالكرسىىي الكهربىىائي والىىذي يشىىعرنا بأننىىا ال نتعامىىل مىىع إنسىىان بىىل مىىع كتلىىة فيويائيىىة تىىدمرها قىىوة فيويائيىىة
أخىىرى لوان مىىا ينبع ى

مىىن روائىىح الحىىروق التىىي تسىىببها هىىذه الوس ىيلة لجسىىم المحكىىوم نليىىه تىىوكم األنىىول

وفي ذات الوقت ال تحصل الوفاة قبل مرور ربع سانة نلى بداية التن يذ.
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إن ما قصدته السياسة الجنائية الحدي ىة مىن اختيىار وسىيلة لتن يىذ نقوبىة اإلنىدام هىي مىا تحقىق مىن
التعذيب القدر الضروري إلوهاق الروح فقط ،لكىن وبالمقابىل فىإن مىا اتجهىت لىه بعىض الىدول ونلىى وجىه
الخصىىوى بعىىض الواليىىات األمريكيىىة مىىن اسىىتخدام الحقنىىة المميتىىة كوسىىيلة حدي ىىة لتن يىىذ اإلنىىدام أ ىىارت
جىىدالً واسىىعاً فىىي الواليىىات األمريكيىىة حىىول فانليتهىىا فىىي رد المجىىرمين ،حيى

تتم ىىل هىىذه الوسىىيلة بحقىىن

وريىىد المحكىىوم نليىىه بعقىىار مىىن مىىادة مخىىدرة ولهىىا تىىأ ير قاتىىل تىىِّدي ل قىىدان س ىريع لىىوني المحكىىوم نليىىه
بحيى

يسىىتقبل المىىوت وهىىو فاقىىداً للىىوني ،ف ى جىىدوى تحققهىىا هىىذه الوسىىيلة مىىن مىىوت ال يهابىىه المجرمىىون

فهىىي تسىىتوي كعقوبىىة مىىع حالىىة وفىىاة م ىريض تحىىت تىىأ ير مخىىدر أ نىىاء نمليىىة جراحيىىة وبالتىىالي ال تحقىىق
الغرض الراد المرجو من م ل هذه العقوبة القاسية.
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 .276خليل الهندي  ،أنطوان الناشل  ،مرجع سبق ذكره  ،ى . 1-7

بخصوى القصاى بالقتل في الشريعة اإلس مية فقد جاء في قوله صلى اج نليه وسلم " إن اج نو وجل كتب اإلحسان نلى كل شىيء فىإذا

قتلتم فأحسنوا القتلة  ، " ...وفي هذا أمر صريح إلحسان القتلة وذلك باستخدام وسيلة من السهولة واليسر تساهم فو اًر بإوهاق الروح بشرط أن ال
يصل اليسر فيها لحد إفقادها فعاليتها كعقوبة رادنة .

 .277محمد نبد العال  ،مرجع سبق ذكره  ،ى . 112

شهدت في /9أ سطت 2110 /أول حكم إندام بالكرسي الكهربائي  ،حي

تم إندام شخى يدنى ويليام كيملير الرتكابه جريمة قتىل  ،فقىد تىم

إندامىه فىي سىىجن أوبيىرن بمدينىىة نيويىورك فبعىد أن قىىام الجى د بىىإط ق صىعقة كهربائيىة لمىىدة  27انيىة أوقىىل التشىغيل وننىدما تىىم فحىى بىىنى
كيميلىر اكتشىىل الطبيىب أنىىه ال يىوال حيىاً ممىا أدى لقيىىام الجى د بويىىادة الشىىحنة حتىى وصىىلت ألىل فولىىت  ،حيى

بالحد

وصىىل حاضىري تن يىىذ إندامىىه

المرو وقالوا بأن الغرفة قد امتات ب رائحة شبيهة برائحة اللحم المحروق وكان التيار الكهربائي يخرج من فم المحكوم نليه أ ناء التن يذ.
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ج ىىاء التشى ىريع الجن ىىائي المص ىىري موافقى ىًا ألبع ىىد ح ىىد ممك ىىن التشى ىريع الج اوئ ىىي ال لس ىىطيني م ىىن حيى ى
اشتراطه وسيلة الشنق إلندام المدنيين من المصىريين الصىادر بحقهىم حكىم إنىدام قطعىي فىي حىين نىى
نلى استخدام وسيلة الرمي بالرصاى إلندام العسكريين منهم ،وهذا ما نصت نليىه صىراح ًة م 23/مىن
قىانون العقوبىات المصىىري حيى

جىاء فىىي مضىمونها "كىل محكىىوم نليىه باإلنىدام يشىىنق" حيى

يطبىق هىىذا

الق ىىانون نل ىىى الم ىىدنيين م ىىن المصى ىريين ،كم ىىا وج ىىاءت م 209/م ىىن ق ىىانون األحك ىىام العس ىىكرية المص ىىري
المطبق نلى العسكريين منهم "ين ذ حكم اإلندام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاى".
وأخي ًار ،ال بد مىن اإلشىارة إلىى أن القيىود القانونيىة الم روضىة نلىى اإلجىراءات النهائيىة لتن يىذ نقوبىة
اإلندام تستمر حتى بعد تن يىذ هىذه العقوبىة بحىق المحكىوم نليىه ،وذلىك مىن حيى
حكىىم اإلنىىدام حي ى

دفىن ج ىة المَّن ىذ بحقىه

يىىتم دفنهىىا دون أي احت ىىال ونلىىى ن قىىة الحكومىىة (الدولىىة) إ َّال إذا طلىىب ذوي المن ىىذ

بحقىىه هىىذه العقوبىىة دفىىن ج تىىه بأن سىىهم ،وفىىي ذلىىك تجمىىع الق ىوانين الجوائيىىة ال لسىىطينية وتلىىك المطبقىىة فىىي
فلسىىطين س ىواء نلىىى المىىدنيين أم العسىىكريين مىىنهم المحكىىوم نلىىيهم باإلنىىدام ،ولعىىل ذلىىك يشىىكل امتىىدادا
لجس ىىامة العقوب ىىة الت ىىي ص ىىدرت بحق ىىه لم ىىا أرتكب ىىه م ىىن أفعى ىال تص ىىل بجس ىىامتها ألن تس ىىتوجب م ىىل ه ىىذه
العقوب ىىة القاس ىىية ،وق ىىد ج ىىاءت م 421/م ىىن ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة ال لس ىىطيني لت ىىنى نل ىىى "ت ىىدفن
الحكومة نلى ن قتها ج ة من يحكم نليه باإلندام ،إذا لم يكن له أقىارب يطلبىون القيىام بىدفنها ويجىب أن
يك ىىون ال ىىدفن بغي ىىر احت ىىال" وب ىىذات المض ىىمون ج ىىاءت م 340/م ىىن ق ىىانون أص ىىول المحاكم ىىات الجوائي ىىة
ال وري المطبق نلى العسكريين.
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كما وقد جاء التشريع الجنائي المصىري مِّكىدًا نلىى ذات مضىمون التشىريع الج اوئىي ال لسىطيني بمىا
س ىىبق ذكى ىره ،حيى ى

ج ىىاء ف ىىي مض ىىمون م 477/م ىىن ق ىىانون اإلجى ىراءات الجنائي ىىة المص ىىري المطب ىىق نل ىىى

المىىدنيين مىىن المصىريين "تىىدفن الحكومىىة نلىىى ن قتهىىا ج ىىة المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام مىىا لىىم يكىىن لىىه أقىىارب
يطلبىىون القيىىام بىىذلك ،ويجىىب أن يكىىون الىىدفن بغيىىر احت ىىال مىىا" ،فىىي حىىين لىىم يىىرد أي نىىى قىىانوني فىىي

 .279لقىىد أكىىدت م 31/ل 3/مىىن قىىانون م اركىىو اإلص ى ح والتأهيىىل (السىىجون) ال لسىىطيني نلىىى ذات المضىىمون فقىىد جىىاء فىىي مضىىمون المىىادة
القانونيىة " تن ىىذ نقوبىة اإلنىىدام داخىىل المركىو  ...وتسىىلم الج ىىة إلىى أهلىىه فىىإذا لىم يتقىىدموا السىىت مها تسىلم للهيئىىة المحليىة الواقىع بىىدائرتها المركىىو
لدفنها".

لقد جاء في القسم ال اني من الباب المعنون ب " إن ىاذ األحكىام الجوائيىة " تحىت ننىوان "اإلنىدام" مىن قىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري

لسنة  2171وذلك في م 340/منه " تدفن الج ة بدون احت ال من قبل ال ورة أو من قبل ذويه بعد تسلمهم إياه " .

قىىانون األحكىىام العسىىكرية المصىىري يحىىدد كي يىىة دفىىن ج ىىة المحكىىوم نليىىه باإلنىىدام العسىىكري وأشىىار فىىي
م 209/ل/ت منه إلى ترك ذلك لاوامر العسكرية.
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إن جميىىع مىىا سىىبق وذكىىر حىىول ض ىوابط (قيىىود) م روضىىة بموجىىب نصىىوى قانونيىىة ص ىريحة نلىىى
جميىىع م ارحىىل تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام مىىا هىىي إال واجبىىة بحكىىم القىىانون ويجىىب نلىىى مىىن يتىىولى تن يىىذ هىىذه
العقوبى ىىة الخطي ى ىرة االلت ى ىوام بهى ىىا جميع ى ىًا لواال فسى ىىيتعرض للعقوبى ىىة القانونيى ىىة المناسى ىىبة لمخال تى ىىه الص ى ىريحة
لنصوى قانونية ملومة ،وما احترام هذه الضىوابط َّإال الت اومىاً بالقىانون واحت ارمىاً لقدسىيته وفىي ذات الوقىت
ضمان أكبر لحسن تن يىذ األحكىام الجوائيىة بشىكل نىام وبالتىالي قىة المجتمىع بقضىائه وندالتىه ،وبالمقابىل
يوج ىىد نلى ىىى أرض الواقى ىىع مجمونى ىة مىىىن قيى ىىود (نوائ ىىق) واقعيىىىة تحى ىىول دون تطبي ىىق الض ى ىوابط القانونيى ىىة
الم روضىة والمن مىىة لتن يىذ نقوبىىة اإلنىىدام ،فمىا مىىدى االلتىوام بالضىوابط القانونيىىة فىىي ىل وجىىود نوائىىق
نملية تحول دون ذلك؟ هذا ما سيتم اإلجابة ننه بالت صيل في المبح

ال اني من هذا ال صل.

المبحث الثاني :تنفيذ مقيد بالضوابط الواقعية
يح ىىول دون تن يىىىذ نقوبىىىة اإلنىىىدام الص ىىادرة بموجىىىب حكىىىم ج اوئى ىىي ب ىىات نىىىن المحكمى ىىة المختصى ىىة
بإصىداره مجمونىة مىن القيىود الواقعيىة التىي تعىود لطبيعىة الوضىع القضىائي والسياسىي الىداخلي ل لسىطين،
ومىىا هىىذه القيىىود إال نوائ ىىق تحىىول دون تن يىىذ حك ىىم قضىىائي أوجىىب القىىانون تن ي ىىذه متىىى أصىىبح مس ىىتوفياً
للشروط القانونية.
من خ ل دراسة الوضع الداخلي ل لسطين يمكن تقسيم هذه العوائق (القيىود) التىي تحىول دون تن يىذ
نقوب ىىة اإلن ىىدام الت ىىي يتض ىىمنها الحك ىىم باإلن ىىدام الص ىىادر ن ىىن المحكم ىىة المختص ىىة بع ىىد اس ىىتي اءه كاف ىىة
اإلج ىراءات القانونيىىة التىىي سىىبق ذكرهىىا إلىىى قيىىود تتعلىىق بأسىىباب و ي يىىة (مطلىىب أول) وأخىىرى بأسىىباب
سياسية (مطلب اني).

 .280تنى ل/ت من م 209/من قانون األحكام العسكرية المصري نلى " تحدد األوامر العسكرية كي ية تن يذ حكم اإلندام "  ،وبالتالي فإنىه
يصدر أمر نسكري يختى بتحديد كي ية تن يذ م ل هذه العقوبة وما يليها من إجراءات دفن للمحكوم نليه .

المطلب األول :تنفيذ مقيد ألسباب وظيفية
تىنى م 1/مىىن القىانون األساسىىي ال لسىطيني المعىىدل لسىنة  1003نلىىى "الشىعب مصىىدر السىىلطات
ويمارسىىها نىىن طريىىق السىىلطات التش ىريعية والتن يذيىىة والقضىىائية نلىىى أسىىات مبىىدأ ال صىىل بىىين السىىلطات
نلى الوجه المبين في هذا القانون األساسي".
من خ ل دراسة نصوى القانون األساسي ال لسطيني نجد أن ن ام الحكم فىي فلسىطين يقىوم نلىى
أسىىات ى

سىىلطات (تش ىريعية ،تن يذيىىة ،قضىىائية) محىىدداً اختصاصىىات كىىل منهىىا وحىىذر مىىن أي تىىدخل

من أي مىن السىلطات بعمىل األخىرى ،مشىي ًار بىذات الوقىت لعىدم ال صىل التىام بيىنهم بىل التعىاون بمىا يخىدم
مصلحة الشعب ال لسطيني والوطن بأسره.
بم ىىا يتعل ىىق بتن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام ،ف ىىإن أي تج ىىاوو م ىىن أي م ىىن الس ىىلطات الى ى

الختصاص ىىها

القىىانوني أو تىىدخل أي منهىىا بعمىىل األخىىرى يشىىكل نائق ىاً كبي ى اًر يحىىول دون تن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة ذات
األ ر الكبير فىي تحقيىق الىرد العىام للمجتمىع ال لسىطيني للحيلولىة دون ارتكىاب أفعىال خطيىرة تمىت أمنىه
وس مته ،وهىذا مىا سىيتم د ارسىته بتقسىيم هىذه العوائىق إلىى نوائىق مىن الجهىة القضىائية (فىر أول) وأخىرى
من الجهة التن يذية (فر اني).
الفرع األول :العوائق من الجهة القضائية
تى ىىنى م 17/مى ىىن القى ىىانون األساسى ىىي ال لسى ىىطيني المعى ىىدل لسى ىىنة  1003نلى ىىى "لسى ىىلطة القضى ىىائية
مسىىتقلة ،"...كمىىا وجىىاء فىىي مضىىمون م 11/م ىىن ذات القىىانون "القضىىاة مسىىتقلون ال سىىلطان نلىىيهم ف ىىي
قضىىائهم لغيىىر القىىانون "...وقىىد أكىىد نلىىى ذات المضىىمون قىىانون السىىلطة القضىىائية ال لسىىطيني281،سىىندًا
للنصىىوى القانوني ىىة الم ىىذكورة يش ىىترط ف ىىي القض ىىاء الجهىىة المختص ىىة إلص ىىدار حك ىىم اإلن ىىدام ك ىىأي حك ىىم
جوائي خر االستق لية ونواهة قضاتها مصدري األحكام.

 .281راجع م 2/و م 3/من قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  23لسنة .1003

ونلىىى أرض الواقىىع ،يواجىىه الجهىىاو القضىىائي برمتىىه تحىىديًا كبي ى ًار مىىع مىىا يتعىىرض لىىه مىىن معوقىىات
تحول دون استق ليته ونواهة قضاته مما يشكل خروجىاً نمىا جىاء بىه القىانون األساسىي والىذي هىو بم ابىة
دستور لدولة فلسطين مستقب ً ،ولعله يمكن تلخيى هذه المعوقات فيما يلي:
أوال :الضغوط الخارجية على القضاة
تشىىكل الضىىغوط الخارجيىىة نلىىى قضىىاة المحىىاكم ال لسىىطينية بىىاخت ل درجاتهىىا هاجس ىًا يحىىول دون
اسىىتق له كص ى ة أساسىىية للعىىدل فىىي أحكامىىه ،وقىىد ارت ىىع مِّشىىر خضىىو األحكىىام الصىىادرة نىىن القضىىاء
بىىاخت ل أنوانهىىا للت ىىأ يرات والضىىغوط الخارجي ىىة خ ى ل العىىامين ال ىىائتين وذلىىك س ىىندًا لد ارسىىة إحص ىىائية
للعى ىىامين  1001/1001قامى ىىت بهى ىىا مِّسسى ىىة مسى ىىاواة بص ى ى تها المركى ىىو ال لسى ىىطيني السى ىىتق ل المحامى ىىاة
والقضىىىاء وبص ى ى تها مِّسسى ىىة مجتمى ىىع مى ىىدني مسى ىىتقلة هى ىىدفها األساسى ىىي تطى ىىوير القضى ىىاء وحمايى ىىة نواهتى ىىه
واستق ليته.
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تتنو وتتعدد الجهات التي تمارت ضغوطها وتأ يرها نلى القضاة فىي فلسىطين ،فالسىلطة القضىائية
ن سىىها تمىىارت الضىىغوط نلىىى ذاتهىىا مىىن خ ى ل مىىا يمارسىىه أنضىىاء مجلىىت القضىىاء األنلىىى نلىىى قضىىاة
المحاكم من ضغوط تِّ ر نلى إصدارهم ألحكىامهم إضىاف ًة لضىغوط تمىارت مىن قبىل قضىاة أنلىى درجىة
نلىىى القضىىاة األدنىىى درجىىة مىىنهم ،وال يقتصىىر األمىىر نلىىى ذلىىك بىىل إن الضىىغوط تتسىىع لتشىىمل أيض ىاً مىىا
تمارسىىه السىىلطة التش ىريعية مىىن ضىىغوط س ىواء مىىن قبىىل أصىىحاب الق ىرار السياسىىي فىىي الدولىىة أو مىىن قبىىل
أنضاء المجلت التشريعي ن سه.
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ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أن أك ىىر الجهىىات تىىدخ ً فىىي نمىىل القض ىىاة والسىىلطة القضىىائية نلىىى وج ىىه
العمىوم هىىي السىلطة التن يذيىىة وهىىي أكبىر وأبىىرو تأكيىد حىىول انت ىىاء االسىتق لية لكىىل مىن السىىلطات الى
(تشريعية ،تن يذية ،قضائية) بل ما هي إال تأكيدًا نلى ندم ال صىل بيىنهم كمىا جىاء بىه القىانون األساسىي

 .282المرصىىد القىىانوني األول لوضىىع العدالىىة فىىي فلسىىطين ،المركىىو ال لسىىطيني السىىتق ل المحامىىاة والقضىىاء (مسىىاواة) ،حقىوق الطبىىع مح و ىىة
للمركو ن سه ،رام اج  /فلسطين ،ط ، 2.يار  ،1020ى.29 .

 .283نين نلى العدالة نشرة تصدر نن المركو ال لسطيني الستق ل المحاماة والقضاء (مساواة) ،حقوق الطبع مح و ة للمركو ،العىدد ،22
كانون أول  ،1020/ى.23 .

ال لسطيني والذي أشار في م 1/منه نلى أن الحكم في فلسطين يقوم نلى أسىات ال صىل بىين السىلطات
دون تدخل أي منها في نمل األخرى المحدد لها بموجب القانون المذكور.
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تشىىير د ارسىىة إحصىىائية لمركىىو مسىىاواة لعىىامين  1001/1001والتىىي سىىبق الحىىدي

ننهىىا بىىأن أك ىىر

أذر السلطة التن يذية تدخ ً في نمىل الجهىاو القضىائي ككىل يختلىل فىي الضى ة الغربيىة ننىه فىي قطىا
وة ،فقىد أشىارت الد ارسىة إلىى أن أك رهىا تىدخ ً فىي الضى ة الغربيىة هىي مجلىت الىووراء يليهىا و اورة العىدل
ومىن ىم رئاسىة الىووراء أمىا فىي قطىا

ىوة فأك رهىا و اورة العىدل ومىن ىم يليهىا مجلىت الىووراء وهىذا يشىكل

ضغط كبير نلى قضاة المحاكم ال لسطينية مما يِّ ر سلبًا نلى ندالة أحكامهم التي يصدرونها.
كما وتشير الدراسة المذكورة أن ه أيضىاً إلىى التىدخل الواسىع النطىاق الىذي تمارسىه األجهىوة األمنيىة
ال لسىىطينية نلىىى اخىىت ل مسىىمياتها بعمىىل الجهىىاو القضىىائي ونمىىل النيابىىة العامىىة المسىىاندة للقضىىاء فىىي
أحكامىىه ،فقىىد أش ىىارت الد ارسىىة اإلحص ىىائية إلىىى وأن ىىه فىىي العىىامين األخيى ىرين سىىجلت نس ىىبة ناليىىه لت ىىدخل
األجه ىوة األمنيىىة ال لسىىطينية فىىي نمىىل القضىىاء ف ىىي الض ى ة الغربيىىة يمىىارت جهىىاو األمىىن الوقىىائي يليىىه
المخىىاب ارت يليىىه األمىىن الىىداخلي ضىىغوطه نلىىى نمىىل القضىىاء ،فىىي حىىين يمىىارت فىىي قطىىا

ىوة جهىىاو

ال يليىىه األمىىن الىىداخلي ذات الضىىغوط التىىي تىىِّ ر بشىىكل سىىلبي نلىىى اسىىتق لية ون اوهىىة القضىىاء
الشىىرطة أو ً
وبالتالي نلى أحكامهم.
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ثانياً :الوضع الداخلي للقضاء
يمكىىن وصىىل الوضىىع الىىداخلي للقضىىاء ال لسىىطيني أو مىىا يسىىمى بىىاألمن القضىىائي بالسىىي الحىىال
حت ىىى يومن ىىا ه ىىذا ،وم ىىا ذل ىىك إال نتيجى ى ًة لم ىىا يعاني ىىه الوض ىىع ال ىىداخلي للقض ىىاء ال لس ىىطيني م ىىن ت ىىدني ف ىىي
اإلمكانيىىات الماديىىة ون ى اًر لضىىعل مواونىىة السىىلطة القضىىائية ممىىا يىىنعكت بشىىكل سىىلبي نلىىى نىىدم ك ايىىة
المباني وندم القدرة نلى صيانتها وكىذلك نقىى الىدنم اللوجسىتي للقضىاة مىن حيى
الكافيىىة م ى ً أو االشىىتراك بب ىرام بحى

توويىدهم بالحواسىيب

قانونيىىة ممىىا يحىىول دون تطىىوير قىىدرات القضىىاة العمليىىة والعلميىىة،

كمىىا أن ضىىعل الح ىوافو الماليىىة يىىِّ ر نلىىى اإلبىىدا واإلنتاجيىىة لىىدى القضىىاة ومىىو ي المحىىاكم نلىىى حىىد
 .284تنى م 1/من القانون األساسي ال لسطيني المعدل لسنة  1003نلى " الشعب مصدر السلطات ويمارسها نن طريق السلطات التشريعية
والتن يذية والقضائية نلى أسات مبدأ ال صل بين السلطات نلى الوجه المبين في هذا القانون".

 .285نين نلى العدالة ،مرجع سبق ذكره ،ى.93 .

سىواء ،إضىىاف ًة لمىىا يعانيىىه القضىىاء ال لسىىطيني مىىن ضىىعل فىىي الرقابىىة وسىىوء فىىي الت تىىي
يساند نلى الك ير من التجاووات القضائية.

القضىىائي الىىذي
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يعاني القضاء ال لسىطيني مىن يىاب لىبعض ضىمانات المحاكمىة العادلىة والتىي سىبق الحىدي

ننهىا

فىىي ال صىىل األول مىىن هىىذه الد ارسىىة والتىىي جىىاءت ضىىمن م ىواد العهىىد الىىدولي للحقىىوق المدنيىىة والسياسىىية
و يى ىره مىىىن الموا ي ىىق الدوليىىىة لحق ىىوق اإلنسىىىان والواجبىىىة االحتى ىرام فى ىىي كاف ىىة ق ى ىوانين ال ىىدول ،ومى ىىن أبى ىىرو
الخروقىىات تىىأخير تقىىديم المىىتهم للمحاكمىىة وبالتىىالي تىىأخير البىىت فىىي القضىىايا ممىىا يسىىبب مشىىكلة االختنىىاق
القضىائي إلىى جانىىب خىرق القوانىد الدوليىىة للمحاكمىة العادلىة 287،كمىىا ويشىكل التبليىا مشىىكلة أساسىية فىىي
التقاضىىي حيى

يسىىاهم بىىدور كبيىىر فىىي بىىطء البىىت فىىي القضىىايا المن ىىورة أمىىام المحىىاكم بىىاخت ل أنوانهىىا

والن امي ىىة منه ىىا نل ىىى ح ىىد سى ىواء مم ىىا يع ى لىرض حق ىىوق الم ىىتهم ل نته ىىاك ش ىىيئًا فش ىىيئًا ويح ىىول دون لج ىىوء
المواطنين للقضاء ألخذ حقوقهم ممىا يويىد مىن إمكانيىة اللجىوء للقضىاء العشىائري الىذي ال يحمىد نقبىاه أو
سوء نما سبق.
القتضاء الحق بالذات والذي ال يقل ً
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إن أك ىىر مىىا يشىىكل خرق ىاً لضىىمانات المحاكمىىة العادلىىة الواجىىب إتبانهىىا مىىن قبىىل القضىىاء ال لسىىطيني
نلى حد سواء هو استمرار نرض المدنيين من مرتكبي الجرائم المسىتوجبة لعقوبىة اإلنىدام نلىى القضىاء
العس ىىكري ،وف ىىي ذات الوق ىىت يش ىىكل ه ىىذا األم ىىر خرقى ىاً لل قى ىرة ال اني ىىة م ىىن م 202/م ىىن الق ىىانون األساس ىىي
ال لسىىطيني حي ى

جىىاء فىىي مضىىمونها "تنشىىأ المحىىاكم العسىىكرية بق ىوانين خاصىىة ولىىيت لهىىذه المحىىاكم أي

اختصاى أو والية خارج نطاق الشأن العسكري" ،كمىا ويشىكل خىرق لقىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة
ال ىىوري لسىىنة  2171وللق ىرار التش ىريعي رقىىم  3الىىذي صىىدر نىىن رئىىيت اللجنىىة التن يذيىىة لمن مىىة التحريىىر
ال لسىىطينية فىىي  22تمىىوو ( 2171ياسىىر نرفىىات) حي ى

جىىاء وفىىي م 1/منىىه "يطبىىق هىىذا القىىانون نلىىى

الض ىىباط وض ىىباط ص ىىل والجن ىىود وطلب ىىة الم ىىدارت والكلي ىىات ال وري ىىة وم ىىدارت الت ىىدريب المهن ىىي وأس ىىرى

 .286ال بد من اإلشارة إلى أن مواونة السلطة القضائية تشكل ما نسبته  %37من المواونة العامة العامة للسلطة الوطنيىة ال لسىطينية وهىذا مىا
تم تقديره للعام .1001

تقرير بعنوان " وضىع حقىوق اإلنسىان فىي منىاطق السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية "  ،صىادر نىن الهيئىة المسىتقلة لحقىوق اإلنسىان (ديىوان الم ىالم)،
التقرير السنوي الخامت نشر ،حقوق النشر مح و ة للمركو ،رام اج  /فلسطين2 ،كانون ال اني  32/كانون أول  ،1001 /ى.221 .

 .287تقرير بعنوان "وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية ال لسطينية" ،ن ت المرجع ،ى.211 .
 .288المرصد القانوني األول لوضع العدالة في فلسطين ،مرجع سبق ذكره ،ى.27 .

الحىىرب وأيىىة قىىوة وريىىة بىىأمر القائىىد األنلىىى" ،إشىىارةً إلىىى تطبيىىق قىىانون العقوبىىات ال ىىوري نلىىى العسىىكريين

فقط دون المدنيين.
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لقىىد سىىجلت حىىاالت نديىىدة فىىي كىىل مىىن الض ى ة الغربيىىة وقطىىا

ىوة وصىىلت لنسىىبة خطي ىرة لعىىرض

مدنيين ارتكبوا جىرائم تسىتوجب نقوبىة اإلنىدام نلىى القضىاء العسىكري ،حيى

تقىوم النيابىة العامىة المدنيىة

بتكييىىل بعىىض الج ىرائم التىىي يرتكبهىىا مىىدنيون نلىىى أنهىىا ج ىرائم نسىىكرية (تىىدخل فىىي النطىىاق العسىىكري)
وتحي ى ى ىىل اختصاص ى ى ىىها للقض ى ى ىىاء العس ى ى ىىكري وبالت ى ى ىىالي تحي ى ى ىىل مل ى ى ىىات هى ى ى ىِّالء الم ى ى ىىدنيين لهيئ ى ى ىىة القض ى ى ىىاء
العسىىكري290وفىىي ذلىىك مخال ىىة صىىريحة أيض ىًا لمىىا أسىىتقر نليىىه اجتهىىاد محكمىىة العىىدل العليىىا مىىن انعىىدام
اختصىىاى هيئىىة القضىىاء العسىىكري بمحاكمىىة المىىدنيين والىىذي جىىاء قرارهىىا مطابق ىاً لمضىىمون م 202/مىىن
القانون األساسي ال لسطيني والذي سبق ذكرها.
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إن في محاكمة المدني أمام القضاء العسكري ليت فقط خرقاً لضمانات المحاكمىة العادلىة بىل خرقىاً
للقىىانون األساسىىي ال لسىىطيني الواجىىب االحت ىرام الىىذي يجعىىل فىىي مخال تىىه نىىدم دسىىتورية اإلج ىراء المتبىىع
وذلىىك كىىون القضىىاء العسىىكري هىىو قضىىاء اسىىت نائي واالسىىت ناء يِّخىىذ نلىىى ضىىيقه ،كمىىا وأنىىه قىىانون وضىىع
خصيصًا للح ا نلى هيبة العسىكري أمىام العامىة بانتبىاره أداة الدولىة ل ىرض وتطبيىق القىانون لىذا وضىع
القضاء العسكري كقضاء متخصى بهم.
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إضاف ًة إلى مىا سىبق ،فىإن القضىاء العسىكري بحىد ذاتىه ال يضىمن تحقيىق أبسىط ضىمانات المحاكمىة
العادلة والتي سبق الحدي

ننها حي

إجراءاته السريعة والتي في البها ال تتجىاوو السىتة أشىهر ويكىون

الحكىىم ق ى د صىىدر ،كمىىا أن أ لىىب قضىىاته هىىم مىىن العسىىكريين وخاضىىعين لقىىانون الخدمىىة فىىي قىىوى األمىىن
وبمحاكمىىة المىىدني أمىىامهم خرق ىاً للمبىىدأ الدسىىتوري الىىذي جىىاءت بىىه ال ق ىرة األولىىى مىىن المىىادة ال

ىىون مىىن

 .289نمار الدويك ،مرجع سبق ذكره  ،ى.19 .

 .290تقرير بعنوان "وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية ال لسطينية" ،صادر نن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان (ديوان الم الم)،
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لقىد جىىا ء العديىد مىىن قى اررات محكمىة العىىدل العليىىا ال لسىطينينة لتِّكىىد نلىىى نىدم اختصىىاى القضىىاء العسىكري بن ىىر قضىىايا تتعلىق بالمىىدنيين مىىن
ال لسطينين نذكر منها القرار رقم  1020 / 313حي

جاء في مضمونه "بأن قرار توقيل المستدني يكون قرار منعدم" في حين كان الموقىول

هو شخى مدني وما يِّخذ نلى اجراء كالتوقيل يِّخذ نلى كافة إجراءات المحاكمة.

 .292تقرير بعنوان " لقضاء الن امي والقضاء العسىكري  ...أوجىه الشىبه واإلخىت ل" ،و اورة الداخليىة ال لسىطينية  /السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية

للنشر والتوويع  ،رام اج  /فلسطين  ،تحميل نبر الموقع االلكتروني  ،http://www.moi.gov.ps\newsتاريخ وضع التقرير ،1020\1\11

تاريخ تحميله  ، 1022\1\1السانة  1:30م ،ى.2 .

القانون األساسي ال لسطيني حي

جاء فىي مضىمونها "التقاضىي حىق مصىون ومك ىول للنىات كافىة ولكىل

فلسطيني حق االلتجاء لقاضيه الطبيعي".
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بىىالر م مىىن الق ىرار الىىذي أصىىدره ال ىرئيت ال لسىىطيني ال ارحىىل ياسىىر نرفىىات فىىي نىىام  1003والىىذي
يتضىىمن إنىىادة محاكمىىة كىىل م ىىدني تىىم محاكمتىىه أمىىام القضىىاء العس ىىكري بص ى ته األخيىىر يىىر ص ىىاحب
الوالية بالن ر في قضايا المدنيين إال أنه سجل حاالت ك يىرة لعىرض مىدنيين أمىام القضىاء العسىكري قبىل
وبعد هذا القرار وقد صدرت به أحكام كحكم اإلندام ،نذكر مىن هىذه الحىاالت حكىم اإلنىدام الىذي صىدر
بحق المواطن المدني محمد إبراهيم إسىمانيل السىبع مىن سىكان رفىح مىن قطىا

ىوة والىذي أديىن بجريمىة

الخيانة والتدخل في القتل وصدر بحقه حكماً باإلندام وذلك بعد اسىتئنال المىدني العىام العسىكري لحكىم
ابتداء من المحكمة العسكرية العليىا بغىوة مىع اإلشىارة إلىى كونىه
األشغال الشاقة المِّبدة الذي صدر بحقه
ً
مدني ويعمل سائقاً ،وقد تقدم المحكوم نليه محمد المذكور بطلب إلنادة محاكمتىه أمىام القضىاء العىادي

كونه مدني ال نسكري َّإال أنه لم ي َجب طلبه وتم تن يذ الحكم بحقه.
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كم ىىا س ىىبق وذكرن ىىا أن العوائ ىىق الت ىىي تح ىىول دون تن ي ىىذ نقوب ىىة اإلن ىىدام بح ىىق المحك ىىوم نلي ىىه س ىىنداً
للضمانات التي جاءت بها التشريعات ال لسىطينية وتلىك المطبقىة فىي فلسىطين حتىى يومنىا هىذا ال تقتصىر
نلىىى نوائىىق مىىن جهىىة السىىلطة القضىىائية والقضىىاء نلىىى وجىىه الخصىىوى فقىىط بىىل تمتىىد لتشىىمل نوائىىق
أخىىرى مىىن جانىىب السىىلطة التن يذيىىة وهىىي الجهىىة الموكىىل لهىىا قانون ىًا تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة نلىىى اخىىت ل
أنوانها ،حي

سيتم دراسة هذه العوائق بالت صيل في ال ر ال اني من هذا المطلب .

 .293ياسىىر ىىاوي ن ونىىة ،إنىىدام خىىارج نطىىاق القىىانون ،الهيئىىة المسىىتقلة لحقىىوق اإلنسىىان للنشىىر والتوويىىع ،سلسىىلة تقىىارير خاصىىة رقىىم  ،73رام
اج/فلسطين ،تموو ،1020/ى.21.

 .294كان قد صدر الحكم بحقه باألشغال الشاقة المِّبىدة نىن المحكمىة العسىكرية العليىا بغىوة بتىاريخ  1001\7\23وقىد اسىتأنل المىدني العىام

العسىىكري الحكىىم بتىىاريخ  1001\7\11والىىذي ن ى لدل فيىىه الحكىىم لإلنىىدم بتىىاريخ  1001\22\3ومىىا ذلىىك إال مخال ىىة للىىنى القىىانوني " ال يضىىار

الطانن بطعنه "  ،وقد تم تن يذ حكم االندام بحقه بتاريخ  1020\4\23بعد أن كىان قىد تقىدم بطلىب النىادة محاكمتىه سىنداً لقىرار رئىيت السىلطة

الوطنية الىذي أصىدره فىي نىام  1003والىذي جىاء بضىرورة انىادة محاكمىة كىل َمىن تمىت محاكمتىه كمىدني أمىام القضىاء العسىكري أمىام القضىاء
العادي (المختى)  ،حي لم ين ر في طلبه وتم تن يذ الحكم بحقه.

ياسر ن ونة ،مرجع سبق ذكره ،ى.29-23 .

الفرع الثاني :العوائق من الجهة التنفيذية
لقد ذكرنا سابقاً بأن النيابة العامىة فىي فلسىطين هىي الجهىة المختصىة قانونىاً بتن يىذ األحكىام الجوائيىة
الصىىادرة نىىن المحكمىىة المختصىىة ومىىا حكىىم اإلنىىدام إال أحىىدها ،فمىىا مىىدى احت ىرام النيابىىة العامىىة بص ى تها
جهىىة تن يذيىىة للقوانىىد القانونيىىة المن مىىة لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى وجىىه الخصىىوى؟ ومىىا هىىي العوائىىق
العملية التي تحول دون تن يذها لك ير من أحكام اإلندام الصادرة نن المحاكم المختصة بإصدارها؟
لإلجابىىة نلىىى هىىذه التسىىاِّالت ال بىىد مىىن إج ىراء د ارسىىة واقعيىىة لحىىاالت اإلنىىدام التىىي صىىدرت نىىن
المحىاكم ال لسىىطينية منىذ قىىدوم السىىلطة الوطنيىة ال لسىىطينية نىىام  2114ولغايىة يومنىىا هىىذا ومىا هىىي نسىىبة
تن يذ م ل هذه األحكام وكي ية تن يذها ومن الجهة التي قامت فع ً بالتن يذ ...
مىىن خى ى ل د ارس ىىتنا ألحك ىىام اإلنىىدام الت ىىي أص ىىدرتها المح ىىاكم ال لسىىطينية وذل ىىك من ىىذ ق ىىدوم الس ىىلطة
الوطنية ال لسطينية في نام  2114ولغايىة نىام  ،1020نسىتنت وحسىب إحصىائيات مِّسسىات المجتمىع
المىدني فىىي فلسىىطين إلىىى أنىىه قىىد صىىدر مىىا يقىىارب تسىىع وتسىىعون حكمىًا باإلنىىدام فىىي حىىين ن لىىذ منهىىا فقىىط
س ىىبع ونش ىىرون حكمى ىاً ،وم ىىا تبق ىىى م ىىن أحك ىىام بعض ىىها ص ىىدر في ىىه قى ىرار م ىىن رئ ىىيت الس ىىلطة بتخ يض ىىها
والىبعض ا خىىر لىىم يىىأت أي رد مىىن قبىىل الىرئيت نليهىىا وبىىذلك بقىىي أمىىرهم معلقىًا ،وهنىىا ال بىىد مىىن اإلشىىارة
إلى النقى التشريعي في القوانين ال لسطينية وتلك التشريعات المطبقة في فلسىطين والىذي ال بىد مىن سىد
هذا النقى بنى تشريعي يضع ح ً قانونيًا في حال حصول م ل هذه الحالة وهي ك ر.
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بد ارسىىتنا ألحكىىام اإلنىىدام التىىي ن ىىذت ولغايىىة نىىام  1003والتىي بلىىا نىىددها كمىىا سىىبق وذكرنىىا سىىبع
ونش ىىرون حكم ى ىًا نجى ىىد أن مع مهى ىىا ق ىىد صى ىىدر نى ىىن المحى ىىاكم العس ىىكرية ال لسى ىىطينية التى ىىي تطبى ىىق قى ىىانون
العقوبات ال وري وقانون أصول المحاكمىات الجوائيىة ال ىوري والىذي وضىع نىام  2171وفىي ىل ىرول
ال ىىورة ال لسىىطينية حي ى

كىىانوا نىىذاك خىىارج دولىىتهم وفىىي وضىىع اسىىت نائي ودقيىىق يتناسىىب ووضىىع ال ىىورة

وقتها وال يتناسب مع دولة نصرية في ل التقدم الحاصىل ،فى وال الخى ل قائمىاً حىول مشىرونية م ىل

 .295ياسر ن ونة ،مرجع سبق ذكره ،ى. 13 .

هىىذه الق ىوانين ومىىدى شىىرنية الخضىىو لهىىا وفىىي ذات الوقىىت مع ىىم هىىذه األحكىىام صىىدرت بحىىق أشىىخاى
مدنيين بالر م من أن اختصاى المحاكم العسكرية يقتصر نلى العسكريين فقط.
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ال بد من اإلشارة إلى أن جميع أحكام اإلندام التىي ن ىذت منىذ نىام  1009وحتىى يومنىا هىذا ن ىذت
دون م ارنىىاة إج ىراء أساسىىي نىىى القىىانون نلىىى إلواميتىىه لتن يىىذ م ىىل هىىذا الحكىىم أال وهىىو مصىىادقة رئىىيت
السىلطة الوطنيىىة ال لسىطينية نليىىه ،وحيى

لىىم يىرد أي مصىىادقة مىن قبىىل الىرئيت ال لسىىطيني نلىى أي مىىن

أحكىىام اإلنىىدام الصىىادرة نىىن المحىىاكم ال لسىىطينية الن اميىىة منهىىا والعسىىكرية منىىذ هىىذا العىىام فمىىا تىىم تن يىىذه
مىن أحكىىام يشىىكل تن يىىذًا خىىارج نطىىاق القىىانون لوانىىدام لىىم يتبىىع فيىىه اإلجىراءات القانونيىىة الملومىىة بنصىىوى
قانونية صريحة والتي هي بم ابة ضمانات قانونية لشخى المحكوم نليه باإلنىدام ،وبالتىالي خرقىاً لكافىة

ات اقيات حقوق اإلنسان والقوانين الدولية ومبادص األمم المتحدة.
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لقىد شىهدت الممارسىة العمليىة لتن يىذ أحكىام اإلنىدام فىي فلسىطين سىواء فىي الضى ة الغربيىة أو قطىا
ىوة مخال ىىات ص ىريحة لاصىىول القانونيىىة المتبعىىة ،حي ى

تش ىكل االنتقائيىىة فىىي تن يىىذ هىىذه األحكىىام خرق ىًا

لمبدأ المسىاواة الىذي أكىد نليىه القىانون األساسىي ال لسىطيني فىي العديىد مىن نصوصىه ومىا ذلىك إال ضىرباً
بعرض الحائط لم ل هىذه النصىوى وتلىك القىوانين والتشىريعات النافىذة والمِّكىدة نليىه ،حيى

تقىوم النيابىة

العام ىىة الجه ىىة الموك ىىل له ىىا قانونى ىاً تن ي ىىذ األحك ىىام الجوائي ىىة كاف ىىة باالمتن ىىا ن ىىن تن ي ىىذ بعضى ىاً م ىىن أحك ىىام
اإلنىىدام ب ىىالر م م ىىن اس ىىتي ائها لكافىىة اإلجى ىراءات القانوني ىىة وم ىىا ذلىىك َّإال نتيج ىىة للض ىىغوط السياس ىىية الت ىىي
تتعرض لها النيابة العامة كجهة تن يذية مما يصبا تن يذ م ل هذه العقوبة بالصبغة السياسية.
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تشكل اهرة وضع اسم المحكوم نليىه باإلنىدام نلىى الئحىة المىوت مىدة طويلىة مىن أكبىر ال ىواهر
العملية والعوائق التي تواجه تن يذ أحكىام اإلنىدام المسىتوفية لكافىة اإلجىراءات القانونيىة الم روضىة ،فمى ً
تأخير تن يذ حكم اإلندام الصادر بحق المحكوم نليىه لمىدة خمسىة أنىوام مىن تىاريخ صىدور الحكىم بحقىه
يشكل مدة طويلة ونوناً من التعىذيب الن سىي وبىذلك مخال ىةً صىريحة للهىدل مىن أي نقوبىة جوائيىة نلىى
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 .298ندوة بعنوان "المِّتمر ال لسطيني ال اني لمناهضة نقوبة االندام" ،المرصد العربي لمناهضة نقوبة االندام للنشر ،1001 ،تحميىل نبىر
الموقع االلكتروني  ،http://www.achrs.org\dp\conferencesتاريخ التحميل  ،1020\1\14السانة  1:10م ،ى.1.

العمىىوم ونقوبىىة اإلنىىدام نلىىى وجىىه الخصىىوى أال وهىىو الىىرد ال تحقيىىق أكبىىر قىىدر مىىن التعىىذيب بحىىق
المحكوم نليه.
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يشىىكل تقصىىير النيابىىة العامىىة بص ى تها الجهىىة الموكىىل لهىىا قانون ىًا تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة نلىىى وجىىه
العمىوم وأحكىىام اإلنىىدام نلىى وجىىه الخصىىوى فىىي أدائهىا الىىو ي ي وواجبهىىا القىانوني فىىي مراقبىىة السىىجون
والتأكىىد مىىن سىىير كىىل مىىا فيهىىا وفق ىًا للنصىىوى واإلج ىراءات القانونيىىة مىىن أكبىىر العوائىىق أمىىام حسىىن تن يىىذ
أحكىىام اإلنىىدام وفق ىاً لإلج ىراءات والض ىوابط القانونيىىة300،فالويىىارات ليسىىت بدوريىىة بىىل هىىي مىىن فت ىرة ل ت ىرة
أخرى بعيدة جدًا ممىا تسىمح بىالك ير مىن التجىاووات القانونيىة301،كمىا أن مىن أبىرو الضىوابط القانونيىة هىو
إن ى م المحكىىوم نليىىه بوقىىت تن يىىذ حكىىم اإلنىىدام بحقىىه وذلىىك قبىىل مىىدة معقولىىة مىىن ومىىن التن يىىذ فهىىذا مىىا
تتطلب ىىه العدال ىىة واإلنس ىىانية جمع ىىاء ،وم ىىا ذل ىىك إال لمنح ىىه فس ىىحة م ىىن الوق ىىت ليرت ىىب أم ىىوره وي ىىووره أقارب ىىه
وللحصول نلى النصيحة الروحانية الدينية.
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أم ىىا م ىىن ناحي ىىة الممارس ىىة العملي ىىة فق ىىد س ىىجلت الك ي ىىر م ىىن أحك ىىام اإلن ىىدام الت ىىي ت ىىم تن ي ىىذها بح ىىق
المحكىىوم نلىىيهم دون إخبىىارهم حتىىى بنيىىة تن يىىذ الحكىىم بحقهىىم ،نىىذكر منهىىا حكىىم اإلنىىدام الىىذي ن ىىذ بحىىق
الم ىواطن محمىىد إبى ىراهيم السىىبع (ال ىىذي سىىبق الحىىدي

نن ىىه) فحسىىب م ىىا جىىاء فىىي تقري ىىر للهيئىىة المس ىىتقلة

لحقوق اإلنسان بأن المحكوم نليه محمد المذكور قد تلقى اتصىاال هات يىاً مىن شىقيقه يخبىره بأنىه قىد سىمح
لىىه وألهلىىه بويارتىىه حي ى
طىوارص حيى

أخبرتىىه إدارة السىىجن بأنىىه سىىينقل لسىىجن خىىر فىىي مدينىىة خىىانيونت لوجىىود حالىىة

توجىه األخ والعائلىىة لرِّيتىىه نلىى وجىىه السىىرنة وفىي منتصىىل الليىىل وبعىد أن نىىادوا لمنىولهم

وفىىي حىوالي السىىانة ال امنىىة صىىباحًا مىىن اليىىوم التىىالي تلقىوا اتصىىاال هات يىًا ي يىىد بأنىىه قىىد ن ىىذ حكىىم اإلنىىدام
ىأي احتىرٍام هىذا
بحق شقيقهم محمد المذكور الىذي لىم يكىن يعلىم شخصىياً بأنىه سىين ذ بحقىه حكىم اإلنىدام ف ل
لإلجراءات والضمانات القانونية التي سبق الحدي

ننها.
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من خ ل دراسة الواقع العملي لتن يذ أحكام اإلندام في فلسطين وخصوصًا في قطا

ىوة نجىد أن

مع ىىم هىىذه األحكىىام قىىد ن ىىذت مىىن قبىىل الجهىىة يىىر المختص ىة قانون ىاً بالتن يىىذ ،ف ىىي قضىىية إنىىدام محمىىد
السىبع الىىذي سىبق الحىىدي

ننىه تىىم تن يىذ حكىىم اإلنىدام بحقىىه مىن قبىىل و اورة الداخليىة ولىىيت النيابىة العامىىة

بص تها الجهة المختصة قانوناً بذلك ،ولم يقتصر األمر نلى ذلك بىل إن المخال ىة امتىدت لتشىمل وسىيلة
تن يذ أحكام اإلندام ف ي حين حددت التشريعات ال لسطينية الشنق كوسيلة لتن يىذ اإلنىدام بحىق المحكىوم
نليه المدني والرمي بالرصىاى فىي حىال العسىكري َّإال أن ك يى اًر مىن أحكىام اإلنىدام بىالر م مىن صىدورها
نىىن محىىاكم نسىىكرية وبحىىق مىواطنين مىىدنيين (محكمىىة يىىر مختصىىة) َّإال أن الجهىىة التىىي قامىىت بالتن يىىذ

قام ىىت باس ىىتعمال وس ىىيلة الرم ىىي بالرص ىىاى لتن ي ىىذ كاف ىىة أحك ىىام اإلن ىىدام الت ىىي ن ىىذت من ىىذ ق ىىدوم الس ىىلطة
الوطنية ال لسطينية ولم تسجل حالة واحدة لتن يذ أي منها بوسيلة الشنق.
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لم تقتصىر العوائىق العمليىة التىي تحىول دون حسىن تن يىذ أحكىام اإلنىدام فىي فلسىطين نلىى مىا سىبق
ذكى ىره فق ىىط ب ىىل تمت ىىد لتش ىىمل كي يى ىة دف ىىن ج ىىة َم ىىن ن ل ىىذ بحق ىىه حك ىىم اإلن ىىدام ،حيى ى
الض ىوابط القانونيىىة الملومىىة بنصىىوى قانونيىىة ص ىريحة تىىن م تن يىىذ م ىىل هىىذه العقوبىىة لتصىىل لحىىد مرحلىىة
تس ىىتمر نملي ىىة خ ىىرق

دفىىن ج ىىة شىىخى َمىىن ن لىىذت بحقىىه هىىذه العقوبىىة فسىىندًا إلحصىىائية للهيئىىة المسىىتقلة لحقىىوق الم ىواطن فقىىد
سجلت فىي قضىية إنىدام الشىقيقين أبىو سىلطان فىي ىوة بعضىاً مىن الممارسىات ألإلنسىانية يىر القانونيىة،
حيى

لىىم يىىتم دفىىن ج تهمىىا حسىىب الشىىعائر الدينيىىة واإلسى مية المتبعىىة ولىىم تسىىلم ج تهمىىا لىىذويهما لىىدفنهما

حسب العادات المتبعة بل دفنا بمعرفة السلطة وفي وقت الحق من الدفن تىم اسىتخراج الج تىين والسىماح
لعائلىىة ك ىىل منهمىىا ب ىىإجراء م ىىا يلىىوم ،وف ىىي ذل ىىك لىىيت فق ىىط خرق ىًا للق ىىانون ب ىىل وللشىىعائر والطق ىىوت الديني ىىة
الواجبة االحترام.
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بىىالر م مىىن أن المحكىىوم نليىىه باالنىىدام محمىىد السىىبع المىىذكور هىىو مىىدني إال أنىىه صىىدر بحقىىه حكىىم االنىىدام مىىن محكمىىة نسىىكرية فىىي ىوة وتىىم

محاكمته نلى وجه السرنة ضارب ًة بعرض الحائط كل الضمانات القانونية المك ولة للمدني مرتكب جريمة تستوجب االندام والواجب ن رها أمام
المحىاكم الن اميىة العاديىة  ،كمىا وقىىد ن ىذ بحقىه الحكىم رميى ًا بالرصىىاى ال بوسىيلة الشىنق بانتبارهىا وسىيلة تن يىىذ حكىم االنىدام بحىق المىدنيين مىىن
ال لسطينين ،حي

تم اندامه باط ق نيارين ناريين نليه وتم اصابته في الصىدر ومىن ىم وفاتىه  ،إشىارة إلىى أنىه قىد تىم تن يىذ م ىل هىذه األحكىام

وبذات الطريقة بحق خمسة مواطنين خرين وفي ذات العام .1020
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يتشابه ذلك مع قضية اندام العقيد أبو مصط ى  ،حي

لم تسلم ج ته لعائلته بل تم دفنها من قبل السلطة كما وحضر التن يىذ أشىخاى لىم يكىن

بالضىرورة حضىىورهم ولىىم يىىنى القىىانون نلىى إمكانيىىة حضىىورهم كال عاليىىات الوطنيىىة وبعىىض مسىِّولي ال صىىائل ال لسىىطينية ومىىا ذلىىك إال مخال ىىة

صريحة لسرية التن يذ ونصوى قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة  1002الواجب االحترام.

إن ف ىىي ن ىىدم احتى ىرام الضى ىوابط والقي ىىود القانوني ىىة الم روض ىىة نل ىىى تن ي ىىذ أحك ىىام اإلن ىىدام نل ىىى وج ىىه
العمىىوم والتىىي هىىي بم ابىىة ضىىمانات لشىىخى المحكىىوم نليىىه بم ىىل هىىذه العقوبىىة س ىواء مىىن حي ى

الجهىىة

المختصة بالتن يذ ،وسيلة وكي يىة دفىن ج ىة َمىن ن لىذ بحقىه نقوبىة اإلنىدام تشىكل خرقىًا للتشىريعات السىارية
فىىي فلسىىطين وبالتىىالي خرق ىاً للتش ىريعات والق ىوانين الدوليىىة والسياسىىة الجنائيىىة الحدي ىىة التىىي ال تقىىوم نلىىى
أسات التش ي في فرض العقوبة الجوائية بل تقتصر نلى تحقيىق الىرد والحيلولىة دون ارتكىاب م ىل هىذه
األفعىىال الخطي ىرة التىىي تسىىتوجب م ىىل هىىذه العقوبىىة القاسىىية وبىىذات الوقىىت تشىىكل نائق ىاً دون حسىىن تن يىىذ
أحكام اإلندام.
كما سىبق وذكرنىا بىأن األسىباب أو العوائىق العمليىة (الواقعيىة) التىي تحىول دون تن يىذ أحكىام اإلنىدام
وفق ىًا للضى ىوابط والقي ىىود القانوني ىىة ال تع ىىود فق ىىط ألس ىىباب و ي ي ىىة ب ىىل تمت ىىد لتش ىىمل أس ىىبابًا سياس ىىية ،وذل ىىك
يتضح من خ ل الصبغة السياسية التي ترافق كافة مرافق المجتمع ال لسطيني وسلطاته الى
سن صله في المطلب ال اني من هذا المبح

وهىذا مىا

.

المطلب الثاني :تنفيذ مقيَّد ألسباب سياسية
يشكل الوضع السياسي في فلسطين من أكبر العوائق التىي تواجىه تن يىذ أحكىام اإلنىدام حيى

تلعىب

السياسىة دو اًر كبيى اًر فىىي كافىىة القطانىات ال لسىىطينية وتىىِّ ر نليهىىا سىىلباً ممىا يحىىول دون حسىىن تن يىىذ م ىىل
هىىذه األحكىىام الخطي ىرة ،ف ى يمكىىن تصىىور الك يىىر مىىن أنمىىال السىىلطات ال ى
تن يذيىىة ،قضىىائية تخلىىو مىىن الصىىبغة السياسىىية حي ى

فىىي فلسىىطين تش ىريعية،

باتىىت السياسىىة تتىىدخل فىىي كافىىة ن ىواحي الحيىىاة فىىي

فلسىىطين ،ولد ارسىىة مىىدى تأ يرهىىا نلىىى تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام ال بىىد مىىن تقسىىيم د ارسىىتها إلىىى سياسىىية تقىىع
ضمن المحيط الداخلي وأخرى ضمن المحيط الخارجي وذلك في ال رنين القادمين.
الفرع األول :السياسة ضمن المحيط الداخلي
تَ َّ
شكل الن ام القانوني في فلسطين ارتباطا بالوضع السياسي ير المسىتقر نبىر أك ىر مىن قىرن مىن

الومىان ،فقىد تىىم وضىع قىوانين وتشىريعات تىىن م الوضىع فىىي فلسىطين مىىن قبىل األن مىىة الحاكمىة المتعاقبىىة
بهى ىىدل إرسى ىىاء دنى ىىائم سى ىىيطرتها نلى ىىى الشى ىىعب ال لسى ىىطيني بأس ى ىره وفى ىىي كافى ىىة جوانى ىىب الحيى ىىاة سياسى ىىية،

اقتصادية ،قضائية ...دون مشاركة ال لسطينيين في هذه القوانين والتي سيطبقونها هىم ،وسىندًا لىذلك فإنىه
يمكىن وصىىل الن ىىام القىىانوني فىىي فلسىىطين نلىىى أنىىه ن ىىام معقىىد وخلىىيط مىىن نىىدة تشىريعات لعىىدة أن مىىة
تعاقبىىت لىىت حكم فلسىىطين منىىذ العهىىد الع مىىاني لحىىين حصىىول النكبىىة ال لسىىطينية نىىام  2141والتىىي أدت
لتقسىىيم فلسىىطين إلىىى قطىىا
بالمملكة األردنية حي
الغربيىىة وقط ىىا

ىوة والتىىي كانىىت تحىىت حكىىم اإلدارة المص ىرية والض ى ة الغربيىىة التىىي ألحقىىت

استمر خضو كل منهما لقوانين الجهة الحاكمة في كل منهىا لحىين وقىو الضى ة

ىوة تح ىىت اإلح ىىت ل اإلس ىرائيلي حيى ى

اسىىتمر العم ىىل ب ىىالقوانين النافىىذة بم ىىا ال يتع ىىارض

واألحكىىام العسىىكرية اإلس ىرائيلية واسىىتمر الوضىىع كىىذلك لحىىين اسىىت م السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية مقاليىىد
الحكم نام .2114
بىىالر م مىىن اسىىت م السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية لمقاليىىد الحكىىم إال أن واليتهىىا نلىىى أرض الواقىىع لىىم
تكىىن تشىىمل كافىىة أنحىىاء فلسىىطين وفىىي ذات الوقىىت ر ىىم تشىىكيل المجلىىت التش ىريعي ال لسىىطيني وانعقىىاد
أدواره َّإال أن الن ىىام الق ىىانوني ف ىىي فلس ىىطين بق ىىي مختلطى ىًا مت ىىأ ًار ب ىىاإلدارات الت ىىي س ىىبق وحكم ىىت ش ىىطري
فلس ىىطين (الضى ى ة الغربي ىىة وقط ىىا

ى ىوة) ،حيى ى

اس ىىتمر العم ىىل بق ىىانون العقوب ىىات رق ىىم  29لس ىىنة 2190

(والذي هو في األصل قانون أردني) فىي الضى ة الغربيىة أمىا فىي قطىا

ىوة فقىد اسىتمر بقىانون العقوبىات

االنتىىدابي رق ىىم  74لس ىىنة  2139والمعىىدل ب ىىأمر الح ىىاكم الع ىىام المصىىري رق ىىم  333لس ىىنة  2137وال ىىذي
يعاقىب كىىل منهمىىا اإلنىدام نلىىى أفعىىال تختلىىل نىن ا خىىر ،إضىىاف ًة لقىىانون العقوبىات ال ىىوري الىىذي يطبىىق
نلى العسكريين من ال لسطينيين.
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سندًا لما ذكىر أنى ه ،فىإن تعىدد القىوانين والتشىريعات التىي ال تىوال جميعىًا تطبىق فىي فلسىطين سىواء
تلىىك فىىي الض ى ة الغربيىىة أو فىىي قطىىا

ىوة كنتيجىىة للسياسىىة التىىي كانىىت تحكىىم كىىل منهىىا تشىىكل العقبىىة

األساسىىية التىىي تحىىول دون تطبيىىق مبىىدأ المسىىاواة أمىىام القىىانون والىىذي تنىىادي بىىه كافىىة نصىىوى القىىانون

 .305تأكيداً نلى ما سبق ذكره من مدى شرنية تطبيق قانون العقوبات ال وري لسنة  2171كونه وضع في ىل ىرول اسىت نائية ووضىع فىي
مكان خارج فلسطين وخ ل ال ورة ال لسطينية وبما يتناسىب ووضىع ال ىورة أنىذاك وك يىر مىن نصوصىه ال تت ىق والتطىور ال لسىطيني الحاصىل منىذ

أيىام ال ىورة وحتىىى يومنىا هىىذا  ،كمىا أنىه لىىم يىتم نرضىىه نلىى المجلىت التشىريعي كغيىره مىىن قىوانين الطىوارص إلقى ارره بحيى

يصىىبح واجىب التطبيىىق

وبالتالي لم يتم إق ارره وال حتى تعديله وبالتالي لم ينشر في جريدة الوقائع ال لسطينية كشرط أساسي لن اذه  ،والتساِّل هنا ما مىدى شىرنية تطبيىق

هذا القانون نلى أرض الواقع حتى يومنا هذا وما شرنية األحكام الصادرة نن المحاكم العسكرية التي تطبق هذه القوانين؟

األساسىىي ال لسىىطيني ،كىىذلك نائق ىًا نملي ىًا أمىىام حسىىن تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة نلىىى وجىىه العمىىوم وأحكىىام
اإلندام نلى وجه الخصوى.
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لقىىد شىىهدت السىىاحة ال لسىىطينية حىىد ًا خىىر كىىان لىىه دو ًار بىىار ًاو فىىي تشىىكيل نىىائق كبيىىر أمىىام تطبيىىق
حسىىن السياسىىة الجنائيىىة فىىي فلسىىطين ،حي ى

سىىاهم الط ىىابع االقتت ىالي المسىىلح مىىا بىىين كىىل مىىن حركت ىىي

حمات وفتح والذي بدأت بذوره في بداية العىام  1007والىذي أدى بالنهايىة وفىي منتصىل العىام المىذكور
النقسىىام سياس ىىي وجغ ارف ىىي حيى ى

الس ىىلطة المطلقى ىة لحرك ىىة حم ىىات ف ىىي قط ىىا

السىىلطة الوطنيىىة ال لسىىطينية حي ى

ى ىوة وف ىىي الضى ى ة الغربي ىىة

أخضىىع كىىل طىىرل منهمىىا جميىىع مِّسسىىات الدولىىة بمىىا فيهىىا مِّسسىىات

السىىلطة القضىىائية إلم ىرة كىىل طىىرل منهمىىا وأصىىبح األمىىر وكىىأن كىىل منهمىىا دولىىة مسىىتقلة بحىىد ذاتهىىا وال
يعترل أي منهما بشرنية ا خر.
لقد أدى االنقسام السلطوي بين الض ة الغربية وقطا
ل ت ى ىرة منىىىذ أحى ىىدا

وة لتعطل المحىاكم الن اميىة فىي قطىا

ىوة

حوي ى ىران مىىىن العى ىىام  ،1007وقى ىىد أصى ىىدر رئى ىىيت مجلى ىىت القضى ىىاء األنلى ىىى ق ى ى ار ًار فى ىىي

 1007/7/1موجه ىاً لقضىىاة التن يىىذ فىىي قطىىا

ىوة بتجميىىد كافىىة الق ى اررات التىىي تحتىىاج ل سىىتعانة بجهىىاو

الشرطة لتن يذها وذلك نلى ضوء قرار مدير نام الشرطة بوقل نملها.
كم ىىا وأدى االنقس ىىام السياس ىىي إللغ ىىاء دور النياب ىىة العام ىىة الجه ىىة الموك ىىل له ىىا قانونى ىاً تن ي ىىذ األحك ىىام
الجوائية (وما حكم اإلنىدام إال أحىدها) فىي قطىا

ىوة ،وقىد استعاضىت حركىة حمىات نىن النيابىة العامىة

بمىىا أطلقىىت نليهىىا مسىىمى "القىىوة التن يذيىىة " والتىىي منحىىتهم ص ى حيات النيابىىة العامىىة وبىىذلك فقىىدت النيابىىة
العامة هذه األداة التن يذية في قطا

وة فىي اليىوم التىالي مباشىرةً النتهىاء االقتتىال المسىلح ،حيى

أصىدر

مدير نام الشرطة ق ار اًر يقضي بتسريح ضباط وضباط صل وأفراد شرطة وبالتىالي لىم تعىد النيابىة العامىة
قادرة نلى ممارسة صى حياتها الموكلىة لهىا قانونىًا ونلىى أرسىها تن يىذ األحكىام الجوائيىة نلىى وجىه العمىوم
وأحكام اإلندام نلى وجه الخصىوى أي باختصىار قىد شىل اختصاصىها بالكامىل فىي حىين اسىتمر نمىل
النيابة العامة كما هو قبل االنقسام في الض ة الغربية.
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لعىىل أحىىد أبىىرو ىىار االنقسىىام السياسىىي السىىلطوي مىىا بىىين الضى ة الغربيىىة وقطىىا
نلى وضع السلطة القضائية هو ما قامت به حركة حمات في قطا

ىوة وأك رهىىا تىىأ ي ًار

وة من خلىق لجسىم قضىائي بىديل

وهىىو مىىا يسىىمى "مجلىىت نىىدل أنلىىى" كبىىديل نىىن مجلىىت القضىىاء األنلىىى الىىذي اقترنىىت ص ى حياته نلىىى
الض ة الغربية فقط ،حي
خصوصىًا فىىي قطىىا

أدى هذا الجسم البديل المنشأ نلى أسات حوبىي لخلىل كبيىر فىي ن ىام العدالىة

ىوة حي ى

االنقى ب الم ىىاج فىىي الجهىىاو القضىىائي نىىذاك ،ممىىا أدى لتعطيىىل تن يىىذ

ندد كبير من األحكام الجوائية ال سيَّما أحكام اإلندام التي كانت قد صدرت في تلك ال ترة.
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إن لل لتان وال وضىى األمنيىة والىذي هىو بم ابىة نتيجىة مباشىرة ل نقسىام السياسىي الىذي بىدأ فىي بدايىة
العىىام  1007بىىين كىىل مىىن حركىىة فىىتح وحمىىات وأحىىد أبىىرو مخل اتىىه ،دور كبيىىر فىىي إضىىعال اسىىتق لية
السلطة القضائية والحد مىن قيامهىا بواجبهىا دون أي تحيىو فقىد واد التخىول والتىدخل الخىارجي والضىغوط
ن لى القضاة في إصدارهم ألحكامهم ونلىى وجىه الخصىوى أحكىام اإلنىدام وقىد أصىبحت تصىدر وبك ىرة
وفقًا لوجهة الن ر السياسىية للحىوب الحىاكم فىي المنطقىة ال نلىى أسىات القىوانين والتشىريعات السىارية فىي
فلس ىىطين ،حيى ى

س ىىيطرت الص ىىبغة السياس ىىية نل ىىى أحك ىىام المح ىىاكم ال لس ىىطينية وأص ىىبح إص ىىدار أحك ىىام

اإلنىىدام نلىىى ج ىرائم ال يمكىىن وص ى ها إال بىىالجرائم ذات الص ى ة السياسىىية سىىندًا لوجهىىة ن ىىر كىىل طىىرل
منهم (نلى خل يات االنتماء السياسي) وأ لبها جرائم الخيانة والتجست ،حيى

أهىدرت الك يىر مىن حقىوق

الم ىواطنين أمىىام المحىىاكم والتىىي يقىىع نليهىىا أص ى ً إنصىىافهم وتحقيىىق العدالىىة لهىىم ممىىا أضىىعل قىىة أنىىات
ك يرون بالقضاء وحال دون لجوئهم له ال بل والبح
القضاء.

نن وسائل فعالة وسريعة ألخىذ حقىوقهم بعيىداً نىن
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تش ىىكل ىىاهرة محاكم ىىة أش ىىخاى م ىىدنيين أم ىىام المح ىىاكم العس ىىكرية وه ىىي الجه ىىة ي ىىر ذات الوالي ىىة
(االختصاى) لمحاكمتهم أك ر ال واهر التي ترتبت كنتيجة ل نقسام السياسي السىلطوي بىين قطىا
والض ى ة الغربيىىة ،حي ى

ىوة

سىىجلت الك يىىر مىىن أحكىىام اإلنىىدام الصىىادرة بحىىق مىىدنيين تىىم محىىاكمتهم بموجىىب

إج ىراءات س ىريعة ت تقىىر ألدنىىى ضىىمانات المحاكمىىة العادلىىة مىىن ناحيىىة االتصىىال بمحىىامي وحرمانىىه حىىق
الدفا نن ن سه لواصدار أحكام اإلندام بحقهم خ ل مدة قصيرة ال تتجاوو الستة أشهر.
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لقىىد تىىم تسىىجيل الك يىىر مىىن أحكىىام اإلنىىدام التىىي صىىدرت بحىىق م ىواطنيين مىىدنيين مىىن قبىىل محىىاكم
نسىىكرية بىىالر م مىىن نىىدم اختصاصىىها نتطىىرق ألحىىد ها تاريخىاً ،حيى

سىىجل وبتىىاريخ  1022/3/4تن يىىذاً

لحكىىم إنىىدام والىىذي صىىدر بحىىق المىواطن "نبىىد الكىريم محمىىد شىرير" مىىن قبىىل المحكمىىة العسىىكرية الدائمىىة
بغ ىوة بتهمىىة الخيان ىىة الع مىىى ،فب ىىالر م مىىن ص ىىدوره نىىن المحكم ىىة العسىىكرية ي ىىر المختصىىة بمحاكمت ىىه
ابت ىىداء كون ىىه م ىىدنيًا ال نس ىىكريًا إال أن الحك ىىم ق ىىد ص ىىدر ون ىىذ بحق ىىه وم ىىا ه ىىذا التن ي ىىذ َّإال لنواي ىىا وأ ى ىراض
سياسىىية كغي ىره مىىن أحكىىام اإلنىىدام التىىي ن ىىذت أخي ى اًر وف ىي ذلىىك مخال ىةً ص ىريحة لهىىدل العقوبىىة الجوائيىىة
نلى وجه العموم.
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مىىن خ ى ل د ارسىىة أحكىىام اإلنىىدام التىىي ن ىىذت حىىدي اً فىىي قطىىا
شىىطري فلسىىطين – الض ى ة الغربيىىة وقطىىا

ىوة ومنىىذ االنقسىىام السياسىىي بىىين

ىوة – نجىىد بىىأن جميىىع مىىا ن ىىذ مىىن أحكىىام إنىىدام منىىذ تىىاريخ

االنقسىىام لغايىىة يومنىىا هىىذا هىىو تن يىىذ يىىر قىىانوني أو مىىا يسىىمى باإلنىىدام خىىارج نطىىاق القىىانون وهىىو مىىا
ح رتىىه كافىىة التش ىريعات الدوليىىة وص ىىكوك األمىىم المتحىىدة ،حي ى

لىىم تى ى ار َ فيمىىا ن ىىذ منهىىا حىىدي ًا إجى ىراءًا

قانونيىاً أصىىي ً حتىىى يصىىبح حكمىاً واجىىب التن يىىذ بحكىىم القىىانون أال وهىىو مصىىادقة رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة
ال لسطينية نليه ،وما ذلك إال نتيج ًة لاحدا

السياسية االنقسىامية الداخليىة فىي فلسىطين والتىي أدت فىي

النهايىىة لعىىدم االنتىرال بشىىرنية ال ىرئيت "محمىىود نبىىات" كرئيس ىاً ل لسىىطين وذلىىك مىىن قبىىل حكومىىة قطىىا
وة وبالتالي حسب وجهىة ن ىرهم نىدم اشىتراط تصىديقه نلىى أحكىام اإلنىدام الصىادرة نىن محىاكم قطىا
وة حتى تن ذ بانتبارهم لمنصب رئيت السلطة شا اًر لحين حصول انتخابات جديدة.
وأخي ى ًار ،ال اولىىت ىىار االنقسىىام السياسىىي مىىا بىىين الض ى ة الغربيىىة وقطىىا
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ىوة السىىلبية نلىىى الجهىىاو

القضىىائي والجهىىاو التن يىىذي قائمىىة حتىىى يومنىىا هىىذا فبىىالر م مىىن إن ى ن قىرار المصىىالحة الىىذي وقىىع حىىدي اً

بىىين كىىل مىىن ال ىرئيت محمىىود نبىىات والسىىيد اسىىمانيل هنيىىة َّإال أن المصىىالحة ال ت ىوال حتىىى يومنىىا هىىذا
مجرد حبر نلى ورق ،ف يمكن تصور المصالحة وسد غىور االنقسىام فعليىاً إال باسىتعادة ال قىة المتبادلىة
ما بين ال صائل واألحواب السياسية ال لسطينية وبإيمانهم العميق بحرمىة الىدم ال لسىطيني ووحدتىه وتوقىل
الحدي

نن ض ة ربية وقطا

وة ٌّ
كل نلى حدة بل تقبل العي

المشترك في ىل دولىة واحىدة تسىاهم
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فىىي االرتقىىاء بعمىىل القضىىاء والجهىىات التن يذيىىة نلىىى حىىد س ىواء ممىىا يسىىاهم فىىي رفىىع نسىىبة تطبيىىق القىىانون
نلىىى وجىىه المسىىاواة بىىين جميىىع الم ىواطنين والعمىىل نلىىى تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة دون إتبىىا االنتقائيىىة فىىي
تن يذها.
ال تقتصر العوائق السياسية التي تحول دون تن يذ الك ير مىن أحكىام اإلنىدام الصىادرة نىن المحىاكم
ال لسىىطينية المختصىىة نلىىى طبيعىىة السياسىىة الداخليىىة والوضىىع الىىداخلي ل لسىىطين ،بىىل تمتىىد لتشىىمل أيض ىًا
الضىغوط مىن السياسىات الخارجيىة وبوسىائل متعىددة ومتنونىة للحيلولىة دون تن يىذ م ىل هىذه األحكىام وهىىذا
ما سندرسه بالت صيل في ال ر ال اني من هذا المطلب.
الفرع الثاني :السياسة ضمن المحيط الخارجي
تشكل الصبغة السياسية لتن يذ حكم اإلندام كخصوصية تميوه نن باقي األحكام الجوائية مىن أبىرو
العقب ىىات والعوائ ىىق الت ىىي تح ىىول دون تطبي ىىق م ىىل ه ىىذه العقوب ىىة الجوائي ىىة ،حيى ى

ال تقتص ىىر ه ىىذه الص ىىبغة

السياسية له نلى السياسة الداخليىة فىي فلسىطين سىواء فىي الضى ة الغربيىة أو قطىا
تىأ ير السياسىة الخارجيىىة نلىى م ىىل هىذه العقوبىىة سىواء مىىن حيى

ىوة بىل تمتىد لتشىمل

فرضىىها بنصىوى القىىانون أو مىن حيى

تن يذها نلى أرض الواقع.
ك ى ىىون المجتم ى ىىع ال لس ى ىىطيني يع ى ىىي

مرحل ى ىىة بن ى ىىاء الدول ى ىىة وكون ى ىىه م ى ىىن دول الع ى ىىالم ال الى ى ى

إض ى ىىافةً

لخصوصية الوضع ال لسطيني نىن يىره مىن دول العىالم فقىد أصىبح محىط أن ىار المسىت مرين والمىانحين
األجانىىب ،وهىىذا مىىا فىىتح المجىىال األكبىىر لتىىدخل السياسىىة الخارجيىىة لعىىدة دول كبىىرى فىىي الوضىىع الىىداخلي
ال لسطيني ونلى جميع األصعدة سياسية ،اقتصادية ،اجتمانية.
لق ىىد س ىىاهم الم ىىانحين والمم ىىولين األجان ىىب ف ىىي ف ىىرض ال ىىرِّى والسياس ىىة األجنبي ىىة بش ىىكل كبي ىىر ف ىىي
فلسىىطين وذلىىك نىىن طريىىق مىىا أنشىىأه ودنمىىه هىِّالء المىىانحين األجانىىب مىىن مِّسسىىات والتىىي أطلىىق نليهىىا
مِّسس ىات المجتمىىع المىىدني ،حي ى

تبنىىت هىىذه المِّسسىىات قضىىايا الديمقراطيىىة وحقىىوق اإلنسىىان بالصىىبغة

األوروبيىىة كمىىا وتسىىتند فك ىرة ه ىِّالء المىىانحين إلىىى أن الوصىىول للديمقراطيىىة -كمىىا َيىىدنون– يعتمىىد أساس ىًا
نلى وجود مِّسسات مجتمع مدني فانلة.
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إن األصىىل فىىي مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني يكمىىن فىىي كونهىىا مِّسسىىات يىىر حكوميىىة ،يىىر ار يىىة،
تطونيىة ،مسىىتقلة نىن الجهىىاو الحكىومي والقطىىا الخىاى فىىي الدولىة ،وتعمىىل جاهىدةً نلىىى أسىات العمىىل

التطوني إلشرال أفراد المجتمع فىي الحقىل العىام وبالتىالي تحقيىق التنميىة فىي المجتمىع بأسىره ونلىى كافىة

األصعدة ،وبذلك يشكل ناملي االستق لية والحياد أحد أهم أبرو أسباب نجاح م ل هذه المِّسسات.
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بد ارس ى ىىة الواق ى ىىع العمل ى ىىي لمِّسس ى ىىات المجتم ى ىىع الم ى ىىدني ف ى ىىي فلس ى ىىطين وس ى ىىندًا لخصوص ى ىىية الوض ى ىىع
ال لس ىىطيني كون ىىه ال يى ىوال تح ىىت اإلح ىىت ل اإلسى ىرائيلي وكنتيج ىىة ل ىىرول اإلح ىىت ل وم ىىا ي ىىنجم نن ىىه م ىىن
مشىىاكل ونلىىى جميىىع األصىىعدة ،فىىإن مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني العاملىىة فىىي فلسىىطين تعىىاني الك يىىر مىىن
المشاكل تتم ل أبروها في تسييت م ل هذه المِّسسات من قبل األحواب السياسىية الداخليىة فقىد أصىبحت
بعىىض هىىذه المِّسسىىات تشىىكل قنىىاة يصىىل مىىن خ لهىىا الىىدنم المىىالي الخىىارجي لهىىذه األحىواب تحىىت سىىتار
المشاريع التي تن ذها هذه المِّسسات في فلسطين.
كم ىىا أن قض ىىية التس ىىييت لم ىىل ه ىىذه المِّسس ىىات ال تقتص ىىر نل ىىى نط ىىاق اإلط ىىار ال ىىداخلي للجه ىىات
السياسىىية المختل ىىة داخىىل فلسىىطين ،بىىل تمتىىد لتشىىمل اسىىتغ لها سياسىىياً مىىن قبىىل أطىرال وجهىىات خارجيىىة
س ىواء كانىىت هىىذه األط ىرال من مىىات أو حكومىىات وفىىي هىىذه الحالىىة تصىىبح مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني
المس َّىيرة مىن الخىىارج الخطىر الىىذي يهىدد كافىىة مصىالح المجتمىىع ال لسىطيني ويسىىاهم فىي تىىدخل الك يىر مىىن
الدول ونلى رأسها الدول األوروبية في الساحة ال لسطينية ونلى كافة األصعدة.
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يشكل موقل مِّسسات المجتمع المدني في فلسطين من نقوبىة اإلنىدام كإحىدى العقوبىات الجوائيىة
التىىي جىىاء بهىىا كى ً مىىن قىىانون العقوبىىات المطبىىق فىىي الضى ة الغربيىىة وقطىىا

ىوة مىىن أكبىىر العوائىىق التىىي

تقىىل حىىائ ً دون ت عيىىل العمىىل بم ىىل هىىذه العقوبىىة الجوائيىىة ،فبىىالر م مىىن الىىنى القىىانوني الص ىريح حىىول
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انتبارها نقوبىة جوائيىة ألفعىال مجرمىة وتصىل فىي خطورتهىا لحىد فىرض م ىل هىذه العقوبىة بحىق مرتكبيهىا
َّإال أن هذه المِّسسات تعمل جاهدةً للحيلولة دون إيقا م ل هذه العقوبة بغىض الن ىر نىن طبيعىة قسىوة
الجىىرم المرتكىىب ومىىا ذلىىك إال امتىىدادًا لافكىىار األوروبيىىة المتم لىىة بالىىدول األوروبيىىة المانحىىة األولىىى لم ىىل

هذه المِّسسات.
نمليى ىًا ،م ىىن خى ى ل د ارس ىىة السياس ىىة الداخلي ىىة لمِّسس ىىات المجتم ىىع الم ىىدني العامل ىىة ف ىىي فلس ىىطين ال
تختلل نن سياستها في الك ير من الدول العربية كاألردن ومصىر نلىى سىبيل الم ىال ،حيى

يكمىن أبىرو

أهىىدافها وبمىىا يتعلىىق بعقوبىىة اإلنىىدام (نلىىى وجىىه الخصىىوى) مناهضىىة م ىىل هىىذه العقوبىىة ال بىىل والتونيىىة
إللغائها من خ ل نقىد نىدوات و ورشىات نمىل بهىدل المطالبىة بىإجراء إصى حات تشىريعية نلىى الن ىام
الج اوئىي ككىل إللغىاء نقوبىة اإلنىىدام مىن ضىمن العقوبىات الجوائيىة ،إضىىاف َة لمىا تقدمىه مىن بىرام تونويىىة
للحيلولة دون إيقا وتن يذ م ل هذه العقوبة.
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لعىىل أبىىرو تبريىىر لمِّسسىىات المجتمىىع المىىدني فىىي العىىالم العربىىي نلىىى وجىىه العمىىوم وفىىي فلس ىطين
كإحدى الدول العربية نلى وجىه الخصىوى فىي مناهضىتها لعقوبىة اإلنىدام هىو احتىرام حىق الحيىاة كأحىد
أهم حقوق اإلنسان نلى حد تعبيرهم ،ولكن التساِّل الهام الذي يتبادر للذهن هىو أن الىذي قتىل ألىيت لىه
حقىىوق؟ فلمىىاذا إذن التبىىاكي نلىىى حقىىوق الجىىاني والتجىىاوو نىىن حقىىوق المجنىىي نليىىه كمىىا فىىي حالىىة القتىىل
ألسباب بشعة ومع سابق اإلصرار والترصد كقتل ط ل صغير م ً.

316

لعلىىه يمكىىن إرجىىا السىىبب الرئيسىىي والهىىام للتبعيىىة العميىىاء مىىن قبىىل مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني فىىي
فلسىىطين لافكىىار والىىرِّى األوروبيىىة واألجنبيىىة للتمويىىل المىىالي األجنبىىي لم ىىل هىىذه المِّسسىىات ،فمىىن أهىىم
مِّشى ىرات فعالي ىىة أي مِّسس ىىة مجتم ىىع م ىىدني ه ىىو اس ىىتق لها الم ىىالي ن ىىن ك ىىل أش ىىكال الس ىىلطة السياس ىىية

 .315محمد شريل ،مقابلة مع القاضي "تغريد جبر" ناشطة حقوقية أردنية  ،موضو المقابلة " واقع ممارسة نقوبة االندام في العالم العربي"،
تحميىل نبىىر الموقىىع االلكترونىي
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واالقتصادية سواء الداخلية منها أو الخارجيىة وأن أي دنىم مىالي لهىا مهمىا بلىا حجمىه أو مصىدره يسىيء
الستق ليتها والتي هي أسات نملها.
لقىىد بىىات الحىىدي

317

نىىن موضىىو التمويىىل المىىالي ألي مِّسسىىة خاصىىة تعمىىل كمِّسسىىة مجتمىىع مىىدني

فىي فلسىىطين مىىن أك ىر المواضىىيع حساسىىية حيى

اإلمكانيىات الماليىىة الذاتيىىة الضىعي ة فمنىىذ قىىدوم السىىلطة

الوطنية ال لسطينية تحول جوء كبير من الدنم المالي المخصى لم ىل هىذه المِّسسىات للسىلطة الوطنيىة
ال لسطينية كونها في مرحلىة بنىاء الدولىة ،وبالتىالي بىات الىدنم المىالي لمِّسسىات المجتمىع المىدني يصىلها
من كل حدب وصوب وهذا يشكل خط ًار أكبر بك ير من خطر نقى التمويل المالي بحد ذاته.

318

يكمىىن أب ىىرو أخط ىىار التموي ىىل الم ىىالي الخ ىىارجي األجنبىىي لمِّسس ىىات المجتم ىىع الم ىىدني ف ىىي فلس ىىطين
إفقادهىا ألحىد أهىم وأبىىرو نناصىر نملهىا أال وهىو االسىىتق لية ،كمىا ويسىاهم ذلىك فىىي اسىتق ل هىذه الىىدول
األوروبيىىة لم ىىل هىىذه المِّسسىىات لتحقيىىق أهىىدافها وملربهىىا السياسىىية واألمنيىىة داخىىل المجتمىىع ال لسىىطيني
كغيىره مىىن المجتمعىىات العربيىة سىىندًا لقانىىدة " َمىن يمى لىول يىىتحكم" ومىا أفكىىار إلغىىاء ومحاربىة نقوبىىة اإلنىىدام
إال إحدى أفكار هذه المجتمعات الغربية ولعل في إلغائها إشىانة لل وضىى وانعىدام األمىن لمىا تشىكله هىذه
العقوبىىة مىىن رد للجنىىاة للحيلولىىة دون ارتكىىاب أفعىىال تصىىل مىىن القسىىوة ل ىىرض م ىىل هىىذه العقوبىىة القاسىىية
بحق مرتكبيها.

319

وأخيى ًار ،ال بىىد مىىن اإلشىىارة إلىىى أن الضىىغوط السياسىىية الخارجيىىة نلىىى مم لىىي السياسىىة الداخليىىة فىىي
فلسىىطين للحيلولىىة دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام أو حتىىى إصىىدار أحكىىام باإلنىىدام مىىن قبىىل محىىاكم فلسىىطينية
تتنىىو وتتعىىدد بتقىىدم وتطىىور الحيىىاة ،حي ى

ال تقتصىىر هىىذه الضىىغوط نلىىى تلىىك األفكىىار التىىي تب هىىا هىىذه

الىىدول فىىي أبنىىاء المجتمىىع مىىن خى ل مِّسسىىات المجتمىىع المىىدني فحسىىب ،بىىل تمتىىد لتشىىمل مىىا تصى ه مىىن
قبح وقسوة تنت نن تن يىذ م ىل هىذه العقوبىة بعىد كىل تن يىذ لحكىم إنىدام داخىل فلسىطين بمىا تنشىره بمواقىع
اإلنترن ىىت م ىىن مق ىىاالت وتق ىىارير متجاهلى ىةً ب ىىذلك مش ىىانر وحق ىىوق َم ىىن أنت ىىدي نل ىىيهم بم ىىل ه ىىذه األفع ىىال
المجرمة التي وصلت بقسوتها لحد إيقا م ل هذه العقوبة القاسية بحق مرتكبيها.
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خالصة الفصل الثاني:
خ صىىة لمىىا ذكىىر ،فكمىىا سىىبق وأش ىرنا إلىىى أن خصوصىىية تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام التىىي منحهىىا إياهىىا
مشىىرننا الج اوئىىي ال لسىىطيني إلىىى حىىد تقييىىدها بعىىدد مىىن النصىىوى القانونيىىة الواجبىىة االحت ىرام ،فمنهىىا مىىا
يش ىىكل ض ىىمانات لش ىىخى المحك ىىوم نلي ىىه والمتم ل ىىة ف ىىي حقى ىه ف ىىي االستش ىىكال م ىىن أي إجى ىراء مخ ىىالل
للنصىىوى القانونيىىة مىىن إج ىراءات التن يىىذ حىىال حصىىوله وضىىرورة الت ىوام السىىلطة المنىىوط بهىىا تن يىىذ نقوبىىة
اإلنىدام بكافىة القيىود الم روضىة بنصىوى قانونيىة صىريحة حىول مكىان ،ومىان ووسىيلة التن يىذ ،ومنهىا مىىا
يشكل نقبات تحول دون تن يذ هذه العقوبة ك ارر المحكوم نليه ،وفاته أو إصدار الع و الخاى بحقه.
إضىىافةً لمىىا سىىبق ،ف ى تقتصىىر العقبىىات التىىي تحىىول دون تن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى تلىىك العقبىىات
القانونية بل تمتد لتشمل نىدد مىن العقبىات الواقعيىة التىي تحىد

نلىى أرض الواقىع والمتم لىة فىي العقبىات

السياسية ولعل أحد ها االنقسام السياسي ما بين حركتي فتح وحمات وما نجم ننه مىن انقسىام حكىومتين
حكومىىة الض ى ة الغربيىىة وحكومىىة ىوة والىىذي سىىاهم إلىىى جانىىب ذلىىك بتن يىىذ الك يىىر مىىن حىىاالت اإلنىىدام
التعسى ي والخىىارج نىىن نطىىاق القىىانون ،إضىىافةً للضىىغوط الخارجيىىة التىىي كانىىت تمىىارت مىىن الىىدول الكبىىرى
للتدخل في الشِّون ال داخلية ال لسطينية والتي كانت نلى رأت مطالبهىا إلغىاء نقوبىة اإلنىدام بحىد ذاتهىا
وذلك من خ ل ما تسمى بمِّسسات المجتمع المدني الممولة من الدول المانحة.

الخاتمة العامة:
تعرضنا في البح

والدراسة لموضىو فىي ايىة األهميىة خاصىة فىي وقتنىا الحىالي أال وهىو موضىو

تن يىذ نقوبىة اإلنىىدام ،ونتحىد

نىن خصوصىىية وضىعنا الحىالي حيى

الركىود فىي تن يىىذ م ىل هىذه العقوبىىة

ر م أن نقوبة اإلندام بصى تها أقسىى العقوبىات الجوائيىة المنصىوى نليهىا فىي قىانون العقوبىات المطبىق
لدينا وبالر م مىن صىدور العديىد مىن أحكىام اإلنىدام والتىي ال وال المحكىوم نلىيهم بهىذه العقوبىة ينت ىرون
في السجون مصيرهم المجهول.
ب ىىالر م م ىىن النص ىىوى القانوني ىىة الواض ىىحة والصى ىريحة الت ىىي ج ىىاء به ىىا ق ىىانون اإلجى ىراءات الجوائي ىىة

ال لسىىطيني رقىىم  3لس ىىنة  1002بص ى ته القىىانون الم ىىن لم إلج ىراءات تن يىىذ نقوب ىىة اإلنىىدام منىىذ ص ىىدورها
كعقوبة بحكم قضائي ولغاية خر إجراء من إجراءات تن يذها والمتم ل بدفن ج ىة المحكىوم نليىه ،إال أنىه

ونلىىى أرض الواقىىع يوجىىد العديىىد مىىن العوائىىق التىىي تحىىول دون التن يىىذ القىىانوني لم ىىل هىىذه العقوبىىة ومىىن
أبرو هذه العوائق ال رول السياسية التي شهدتها السىاحة ال لسىطينية مىِّخ ًار والتىي تىتلخى فىي االنقسىام
السياسي بىين حركتىي فىتح وحمىات والتىي امتىد أ رهىا لتن يىذ حىاالت إنىدام تعسى ية خىارج النطىاق القىانوني
بحق أشخاى ال يمكن إدانتهم بأي جريمة تذكر ير طبيعة انتمائهم السياسي.
لعىىل تعىىدد القى ىوانين والتش ىريعات الجوائيىىة ال لس ىىطينية وتلىىك المطبق ىىة فىىي فلسىىطين حت ىىى يومنىىا ه ىىذا
تشىىكل أكبىىر العقبىىات أمىىا التن يىىذ القىىانوني لعقوبىىة اإلنىىدام ،ف ى يكى ِ
ىل وجىىود قىىانوني نقوبىىات أحىىدهما رقىىم
 29لسنة  2190المطبق في الض ة الغربية وا خر قانون العقوبات رقم  74لسنة  2139والمطبىق فىي
قطا

وة بل إضاف ًة لىذلك وجىود قىوانين تطبىق نلىى المىدنين مىن ال لسىطينيين تختلىل نىن تلىك المطبقىة

نلىى العسىىكريين مىىنهم ،فىىي حىىين أن كىىل مىىن هىىذه القىوانين يضىىع مىىن النصىىوى القانونيىىة مىىا يىىن م تن يىىذ
نقوبة اإلندام بحق المحكوم نليهم بطريقة تختلل نن ا خىر ممىا يجعىل مىن تن يىذ نقوبىة اإلنىدام أمى ًار
صعباً للغاية.
وبد ارسىىة التن ىىيم القىىانوني لتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام فىىي قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني رقىىم 3
لسىنة  1002ومىىدى وضىىوح هىذه النصىىوى القانونيىىة حيى

تضىع مىىن القيىىود مىىا يىن لم تن يىىذ هىىذه العقوبىىة

والتىىي هىىي بم ابىىة ضىىمانات لشىىخى المحكىىوم نليىىه تحىىول دون تجىىاوو الغىىرض مىىن نقوبىىة اإلنىىدام فىىي
ال ىىرد إل ىىى التشى ى ي واالنتق ىىام ،إال أن ىىه نمليى ىاً ونل ىىى أرض الواق ىىع حصى ىل وال يى ىوال يحص ىىل الك ي ىىر م ىىن

التجىاووات لهىذه القيىىود القانونيىة مىن قبىىل السىلطة المنىوط بهىىا التن يىذ ،وبىذلك يبقىىى التن يىذ القىانوني لعقوبىىة
اإلندام حائ اًر ما بين النصوى القانونية المن مة له والملومة والواقع العملي للتن يذ.
وفي نهاية هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 .2تتجى ىىه دنى ىىوة المشى ىىر ال لسى ىىطيني إلى ىىى وضى ىىع قى ىىانون نقوبى ىىات فلسى ىىطيني جديى ىىد يتناسى ىىب والوضى ىىع
ال لسىىطيني الحىىالي وتطبيقىىه كقىىانون موحىىد فىىي كىىل مىىن الض ى ة الغربيىىة وقطىىا

ىوة كونهمىىا يشىىك ن

مع ىاً دولىىة فلسىىطين ولىىيت كىىل منهمىىا دولىىة مسىىتقلة متجنب ىاً فيىىه الخلىىط بىىين الج ىرائم العاديىىة والج ىرائم
السياسىية وبالتىىالي نىىدم التطىىرق لق ىوانين مكافحىىة اإلرهىىاب ننىىد وضىىعهم لقىىانون العقوبىىات ال لسىىطيني
المجرمىة فىي كىل مىن قىانوني العقوبىات
الجديد  ،كما تتجىه دنىوة المشىر إلىى ضىرورة تعىديل األفعىال
َّ
الساريين في كل من الض ة الغربية وقطا

وة والتي يعاقبان نليها بعقوبة اإلنىدام حيى

أن الك يىر

من هذه األفعال والتي يعاقىب نليهىا بم ىل هىذه العقوبىة تنىافي مبىدأ تناسىب الجريمىة والعقوبىة المقىررة
له ىىا قانونى ىًا ،ون ىىذكر منه ىىا الحك ىىم بعقوب ىىة اإلن ىىدام نل ىىى َم ىىن ارتك ىىب جريم ىىة قت ىىل م ىىع س ىىبق اإلصى ىرار
والترصىىد فىىي حىىين يحكىىم بىىذات العقوبىىة بحىىق َمىىن يعتىىدي نلىىى حريىىة الملىىك أو ولىىي العهىىد (ال ىرئيت

لىدينا) حتىى لىو لىىم يكىن قصىده قتلىىه أو إيىذاءه وحتىى أنىه ناقىىب فعىل المىِّامرة نلىىى ذلىك بىذات نقوبىىة
ال انل األصلي.
 .1كما وتتجه دنوة المشر ال لسطيني بضرورة تعديل جميىع القىوانين الجوائيىة المطبقىة نلىى العسىكريين
من ال لسطينيين بمىا تتناسىب والوضىع الحىالي للقضىاء العسىكري ال لسىطيني ،كىون هىذه القىوانين تعىود
لس ىىنة  2171حيى ى

ال ىىورة ال لس ىىطينية ن ىىذاك وبالت ىىالي ال تص ىىلح أن تطب ىىق ف ىىي وقتن ىىا الح ىىالي حيى ى

يتضىىح ذلىىك مىىن المسىىميات والمصىىطلحات القانونيىىة المسىىتخدمة فىىي م ىىل هىىذه القىوانين والتىىي تقتصىىر
فقىىط نل ىىى تلىىك ال تى ىرة م ىىن وضىىع ال ىىورة ال لس ىىطينية وذلىىك بوض ىىع ق ىىانون نقوبىىات وق ىىانون إجى ىراءات
جوائية جديد يطبق نلى العسكريين من ال لسطينيين بحي

يوفر ضىمانات أفضىل لشىخى العسىكري

المحكوم نليه بعقوبة اإلندام.
 .3يوصىي الباحى

بضىرورة سىد الك يىر مىن الىنقى التشىريعي فىي القىوانين والتشىريعات ال لسىطينية وتلىىك

السارية في فلسطين حتى يومنا هىذا ،نىذكر منهىا ضىرورة وضىع نىى قىانوني يحىدد فتىرة ومنيىة معينىة

لرئيت السلطة الوطنية ال لسطينية إلبداء رأيه في المصىادقة نلىى حكىم اإلنىدام كشىرط لتن يىذه قانونىًا
أو نى ىىدم المصى ىىادقة وأن ال يتى ىىرك المجى ىىال م توح ى ىاً دونمى ىىا أي نهايى ىىة ومى ىىا ذلى ىىك إال ضى ىىمانة لشى ىىخى
المحكىوم نليىىه مىن انت ىىاره نلىى الئحىىة المحكىىوم نلىيهم باإلنىىدام مىدة طويلىىة ولمصىير مجهىىول ،كمىىا
ويوصىىي الباحى

بضىىرورة الىىنى نلىىى الوضىىع القىىانوني للتعامىىل مىىع حالىىة نىىدم إبىىداء رئىىيت السىىلطة

الوطنية ألي رأي في حكم اإلندام المرفو له لتصديقه.
 .4يوصىىي الباح ى

بضىىرورة وضىىع نصىىوى تش ىريعية تحىىدد كي يىىة التعامىىل مىىع أولئىىك ال ىىارين مىىن تن يىىذ

نقوبة اإلندام بحقهم بالر م من صيرورة الحكم الصادرة بمقتضاه هىذه العقوبىة قطعيىًا واجىب التن يىذ،
وذلىك فىي حىال فىرارهم بشىىكل مقصىود ومتعمىد أو خى ل ىرول طارئىىة خارجىة نىن المىألول تصىىيب
الدولة كالكوار الطبيعية أو العوامل السياسية كالحروب وال ورات الداخلية.
 .3يىىرى الباحى

بضىىرورة تخصىىيى جهىىة رقابيىىة معينىىة تخىىتى فقىىط بمراقبىىة السىىلطة المنىىوط بهىىا التن يىىذ

العقىىابي نلىىى وجىىه العمىىوم وتن يىىذ نقوبىىة اإلنىىدام نلىىى وجىىه الخصىىوى ،وذلىىك بمراقبتهىىا مىىن حي ى
مدى التوام هذه السلطة بالقيود الم روضة نلىى مرحلىة تن يىذ نقوبىة اإلنىدام بموجىب نصىوى قىانون
اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني الواضىىحة والص ىريحة ،ف ىىي ذلىىك ضىىمانة إضىىافية لشىىخى المحكىىوم
نليه بعقوبة اإلندام ولضمان تن يذها وفقاً لاصول القانونية وبما يحقق رضها كعقوبة جوائية.
 .9ضرورة النى صراح ًة نلى نقوبات معينة تقع بحق الجهة المخولة قانونىًا بتن يىذ نقوبىة اإلنىدام فىي
ح ىىال مخال ته ىىا ألي م ىىن القي ىىود الت ىىي ت ىىن م مرحل ىىة تن ي ىىذ ه ىىذه العقوب ىىة من ىىذ ب ىىدايتها وحت ىىى نهايته ىىا
والم روضة بموجب نصوى قانونية صريحة وواضحة ال تحمل أي مجال للشك.

قائمة المصادر والمراجع:
القرن الكريم
قائمة المصادر:
- 2الدستور المصري.
- 1القانون األسات ال لسطيني المعدل لسنة .1003
- 3القرار بقانون رقم  7لسنة  1009بشأن قانون تشكيل محكمة الجنايات الكبرى.
- 4قانون أصول المحاكمات الجوائية ال وري لسنة .2171
- 3قانون اإلجراءات الجوائية ال لسطيني رقم  3لسنة .1002
- 9قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  230لسنة  2130وتعدي ته.
- 7قانون األحكام العسكرية المصري.
- 1قانون الخدمة في قوى األمن ال لسطينية رقم  1لسنة .1003
- 1قانون السلطة القضائية ال لسطيني رقم  2لسنة  1001وتعدي ته.
 - 20قانون العقوبات ال وري لسنة .2171
 - 22قانون العقوبات المصري.
 - 21قانون العقوبات رقم  29لسنة  2190وتعدي ته.
 - 23قانون العقوبات رقم  74لسنة .2139
 - 24قانون تشكيل المحاكم الن امية رقم  3لسنة .1002

 - 23قانون مراكو اإلص ح والتأهيل (السجون) ال لسطيني رقم  9لسنة  2111وتعدي ته.
قائمة المراجع باللغة العربية:
قائمة المراجع العامة :
 .2أحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ،دار الشروق للنشر ،القاهرة/مصر ،ط.1001 ،1.
 .1أسىىامة نوايصىىة ،شىىرح قىىانون اإلج ىراءات الجوائيىىة ال لسىىطيني (الىىدنوى الجوائيىىة وضىىمانات المىىتهم
خ لها) ،ال دار للنشر ،حقوق الطبع مح و ة للمِّلل ،ج ،2.ط.1003 ،2.
 .3أيسىىر أنىىور نلىىي ،مىىال نبىىد الىىرحيم ن مىىان ،الىىوجيو فىىي نلىىم اإلج ىرام ونلىىم العقىىاب ،دار النهضىىة
للنشر والتوويع ،القاهرة/مصر.2177 ،
 .4حسى ى ىىن الجوخ ى ى ىىدار ،ش ى ى ىىرح ق ى ى ىىانون أص ى ى ىىول المحاكمى ى ىىات الجوائي ى ى ىىة ،دار ال قاف ى ى ىىة للنش ى ى ىىر والتووي ى ى ىىع،
نمان/األردن ،ط.2111 ،2.
 .3حسىىن بشىىيت خىىوين ،ضىىمانات المىىتهم فىىي الىىدنوى الجوائيىىة (خ ى ل مرحلىىة المحاكمىىة) ،دار ال قافىىة
للنشر والتوويع ،نمان/األردن ،ج ،1.ط.2111 ،2.
 .9نبىد األميىر العكيلي،سىمير حربىة ،شىرح قىانون أصىول المحاكمىات الجوائيىة ،جامعىة بغىداد للطبانىىة،
بغداد/العراق ،ج.2111 ،1.
 .7نبىىىد الحميىىىد الش ى ىواربي ،التعليىىىق الموضى ىىوني نلى ىىى قى ىىانون اإلج ى ىراءات الجنائيى ىىة ،منشى ىىأة المعى ىىارل
باإلسكندرية للنشر ،اإلسكندرية/مصر ،ج3.وج.1003 ،4.
 .1نبد الرِّول مهدي ،شرح القواند العامة لإلجىراءات الجنائيىة ،دار النهضىة العربيىة للنشىر والتوويىع،
القاهرة/مصر ،ط ،1.ج.2117/2119 ،1.
 .1نبد القادر نودة ،التشريع الجنىائي اإلسى مي مقارنىًا بالقىانون الوضىعي ،دار الكاتىب العربىي للنشىر،
بيروت/لبنان ،ج.1.

 .20نى ىىدنان نم ى ىىرو ،مب ى ىىادص الق ى ىىانون اإلدراي ،حق ى ىىوق الطب ى ىىع مح و ى ىىة للمِّل ى ىىل (المطبع ى ىىة الحدي ى ىىة)،
القدت/فلسطين ،ط.1001 ،3.
 .22نل ى ىىي محم ى ىىد جع ى ىىر ،ش ى ىىرح أص ى ىىول المحاكم ى ىىات الجوائي ى ىىة ،المِّسس ى ىىة الجامعي ى ىىة للنش ى ىىر والتووي ى ىىع،
بيروت/لبنان ،ط.1004 ،2.
 .21نلىىي محمىىد جع ىىر ،فلسى ى ة العقوبىىات فىىي القىىانون والشى ىريعة اإلس ى مية ،المِّسسىىة الجامعيىىة للنش ىىر
والتوويع ،الحم ار/بيروت/لبنان ،ط.2117 ،2.
 .23نمر السعيد رمضان ،أصول المحاكمات الجوائية ،الدار المصىرية للطبانىة والنشىر ،القىاهرة/مصىر،
ط.2172 ،2.
 .24كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قىانون العقوبىات ،دار ال قافىة للنشىر والتوويىع ،نمىان/األردن،
ط.1001 ،2.
 .23محمىد الحلبىي/سىىليم الوننىون ،شىرح قىىانون اإلجىراءات الجوائيىة ال لسىىطيني ،مكتبىة دار ال كىر للنشىىر،
القدت/أبو ديت.1001 ،
 .29محم ى ى ى ىىد وك ى ى ى ىىي أب ى ى ى ىىو ن ى ى ى ىىامر ،اإلجى ى ى ى ىراءات الجنائي ى ى ى ىىة ،منش ى ى ى ىىأة المع ى ى ى ىىارل باإلس ى ى ى ىىكندرية للتووي ى ى ى ىىع،
اإلسكندرية/مصر.2114 ،
 .27محم ىىود نجيىىىب حس ىىني ،شىىىرح ق ىىانون اإلج ى ىراءات الجنائي ىىة ،دار النهضىىىة العربي ىىة للنشى ىىر والتوويى ىىع،
القاهرة/مصر ،ط.2111 ،3.
 .21ممىدوح خليىىل البحىىر ،مبىىادص قىىانون أصىىول المحاكمىات الجوائيىىة ،مكتبىىة دار ال قافىىة للنشىىر والتوويىىع،
نمان/األردن ،ط.2111 ،2.
 .21مني ى ىىر حلمى ى ىىي خلي ىى ىىة ،تن يىى ىىذ األحكىى ىىام الجنائيىى ىىة ومشى ى ىىك ته العمليىى ىىة ،المكتبىى ىىة القانونيى ى ىىة للتوويى ى ىىع،
القاهرة/مصر.2114 ،
 .10نبيىه صىىالح ،الوسىىيط فىي شىىرح مبىىادص اإلجىراءات الجوائيىىة (د ارسىىة مقارنىة) ،منشىىأة المعىىارل للنشىىر،
اإلسكندرية/مصر ،ج.1004 ،2.

قائمة المراجع المتخصصة:
- 3أحم ىىد نب ىىد ال ىىاهر الطي ىىب ،إش ىىكاالت التن ي ىىذ ف ىىي المى ىواد الجنائي ىىة ،المكتب ىىة القانوني ىىة للتووي ىىع،
القاهرة/مصر ،ج.2119 ،1.
- 1خليى ى ىىل الهنى ى ىىدي،أنطوان الناشى ى ىىل ،اإلنى ى ىىدام فى ى ىىي لبنى ى ىىان ،المِّسسى ى ىىة الحدي ى ى ىىة للكتى ى ىىاب للنشى ى ىىر،
طرابلت/لبنان.2111 ،
 - 1س ىىان رباح،مص ىىط ى العى ىىوجي ،نقوب ىىة اإلنىىىدام مش ىىكلة أم حىىىل؟"د ارس ىىة معمقىىىة ومقارن ىىة فى ىىي
الن رية والتطبيق" ،مِّسسة نوفل للنشر والطبانة ،بيروت/لبنان ،ط.2117 ،2.
- 4محمىىد حلم ىىي نبىىد العى ىاطي ،األوضىىا القانوني ىىة فىىي تن ي ىىذ األحكىىام الجنائي ىىة ،المكتبىىة القانوني ىىة
للتوويع ،القاهرة/مصر ،ط.2177 ،2.
- 5محمىىد نبىىد الللطيىىل نبىىد العىىال ،نقوبىىة اإلنىىدام (د ارسىىة مقارنىىة فىىي القىىانون الوضىىعي والش ىريعة
اإلس مية) ،دار النهضة العربية للنشر ،القاهرة/مصر.2111 ،
الرسائل الجامعية:
 .2انعىىام صىىادق حكىواتي ،الحمايىىة الجوائيىىة للمىرأة الحامىىل فىىي القىىانون الجنىىائي (رسىىالة دكتىىوراه) ،تحىىت
إشرال د.محمد صبحي نجم ،كلية الدراسات العليا/الجامعة األردنية ،نمان/األردن ،أيار.2111/
 .1جهىىاد الكسى ىواني ،أطروحىىة دكت ىىوراة بعن ىوان "قرين ىىة الب ىراءة" ،كلي ىىة الحقىىوق والعل ىىوم السياسىىية/جامع ىىة
تونت ،المنار/تونت ،ال دار للنشر ،حقوق الطبع مح و ة للمِّلل.1009/1003 ،
 .3نلي حسن الشرفي ،رسالة دكتىوراة بعنىوان "حىق الطعىن باالسىتئنال فىي األحكىام القضىائية" ،جامعىة
ن ى ى ى ى ىىايل العربي ى ى ى ى ىىة للعل ى ى ى ى ىىوم األمني ى ى ى ى ىىة للطب ى ى ى ى ىىع ،1003 ،تحمي ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ىىع االلكترون ى ى ى ى ىىي :
.www.4shared.com

 .4لحلىىوحي لىىويوة ،رسىىالة دكتىىوراة بعن ىوان "إج ىراءات تن يىىذ األحكىىام الجوائيىىة ونوائقىىه " ،المعهىىد الىىوطني
للقضاء ،الجوائر ،تحميل نبر الموقع االلكتروني .www.4shared.com

 .3محمىد صىىبحي محمىىد خطيىىب ،رسىالة ماجسىىتير بعنىوان "إشىىكاالت تن يىذ األحكىىام الجوائيىىة فىىي قىىانون
اإلجراءات الجوائية ال لسطيني" ،جامعة النجاح ،نابلت/فلسطين.1020 ،
األبحاث والمقاالت:
البراك ،التن يذ العقابي في ضىوء السياسىة العقابيىة المعاصىرة ،تحميىل نبىر الموقىع اإللكترونىي
 .2أحمد ا
.http://www.ahmadbarak.com\articleview:aspx

ىراك  ،تقريىر بعنىوان " دور النيابىة العامىة فىي تجسىيد الدالىة بىين الواقىع والطمىوح " ،تحميىل
 .1أحمد الب ا
نبر الموقع االلكتروني .www.pal-lp.org

ىراك ،فىىي القضىىاء الج اوئىىي (د ارسىىة مقارنىىة) ،المركىىو ال لسىىطيني السىىتق ل المحامىىاة للنشىىر
 .3أحمىىد البى ا
والتوويع ،رام اج  /فلسطين ،دليل تدريبي رقم (1020 ،)3
 .4أسىامة صىىليح ،تقريىىر بعنىوان "المعيقىات المِّسسىىية لعمىىل المجتمىىع المىدني ال لسىىطيني" ،تحميىىل نبىىر
الموقع االلكتروني .http://www.rob3sham.com\5dmat\print.php

 .5اصى ح حسىىنية ،ورقىىة نمىىل بعنىوان "معالجىىة تىىدانيات االنقسىىام نلىىى الجهىىاو القضىىائي" ،بىىال ينىىك
للد ارسىىات االسىىترتيجية للنشىىر والتوويىىع ،ىوة  /فلسىىطين ، 1001 ،تحميىىل نبىىر الموقىىع االلكترونىىي
.www.palthink.org

 . .6أكرم الشيخ مهدي مقلىد ،تقريىر بعنىوان "سياسىة المجتمىع المىدني" "مبىادص وأفكىار " ،جميىع الحقىوق
مح و ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة للمِّسس ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة العراقيىى ى ى ى ى ى ى ى ىىة  ،1009 ،تحمي ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل نبىى ى ى ى ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ى ى ى ى ىىع االلكترونى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي
.http://www.aljaredah.com\paper.php

 .7انتصىىار أب ىىو خل ىىل و خ ىىرون ،تقريىىر بعنى ىوان " ت ىىوفير األم ىىن للم ىواطنين ال لس ىىطينين " مرك ىىو جني ىىل
للرقابة الديموقراطية نلى القوات المسلحة للنشر والتوويع ،رام اج  /فلسطين.1001 ،
 .1بىىن بيىىه رشىىيد ،تقريىىر بعن ىوان "مخىىاطر التمويىىل األجنبىىي لمن مىىات المجتمىىع المىىدني" ،تحميىىل نبىىر
الموقع االلكتروني .http://www.alfikralarabi.net\vb\showthread.php

 .1بيي ى ىىر ايبل ى ىىي و خ ى ىىرون  ،دلي ى ىىل نم ى ىىل الش ى ىىرطة ف ى ىىي ال ى ىىن م الديموقراطي ى ىىة  ،مرك ى ىىو جني ى ىىل للرقاب ى ىىة
الديموقراطية نلى القوات المسلحة للنشر والتوويع ،رام اج  /فلسطين ،ج.1001 ، 2.
 .20ى ىىائر وهيى ىىر خليى ىىل  ،بح ى ى

بعن ى ىوان " اج ى ىراءات تن يى ىىذ األحكى ىىام الجوائيى ىىة "  ،تحميى ىىل نبى ىىر الموقى ىىع

االلكتروني .www.gogel.ps

 .22جمىىال سى ى مة نل ىىي ،تقري ىىر بعن ىوان"الن ىىام القض ىىائي ف ىىي أمريك ىىا" ،مقتطىىل م ىىن كتاب ىىه "أمريك ىىا م ىىن
الداخل أمة قلقة" ،تحميل نبر الموقع االلكتروني .http://www.ere2.com\vb\showthread.php

 .21حميىىدة ن ىرة ،بح ى

بعن ىوان "الك ىوار الطبيعيىىة فىىي العىىالم العربىىي" ،تحمي ىل نبىىر الموقىىع اإللكترونىىي

.http://www.intu.int\itud\events.ppt

 .23خلي ىىي خلي ىىة  ،تقري ىىر بعنى ىوان " الطع ىىن ب ىىالنقض "  ،كلي ىىة الحق ىىوق  /المغ ىىرب ، 1009/1003 ،
تحميل نبر الموقع االلكتروني .www.4shared.com
 .24شىىيماء أحمىىد  ،ارئىىدة سىىعد  ،ورقىىة نمىىل مقدمىىة للحلقىىة النقاشىىية المنعقىىدة تحىىت نن ىوان " نحىىو تعىىديل
تشى ىريعي يقض ىىي بتأجي ىىل ان ىىدام األم المرض ىىع " الق ىىاهرة  /مص ىىر  20 ،ن ىىوفمبر  ، 1001ى ، 1
تحميل نبر الموقع االلكتروني .http://www.F-Law.net\law\showthread.php

 .23نبىىد الىىرحمن تيش ىىوري ،تقريىىر بعنى ىوان "الع ىىو الع ىىام والع ىىو الخ ىىاى والع ق ىة بينهم ىىا" ،تحميىىل نب ىىر
الموقع اإللكتروني.http:\\www.ahewar.org\debat\show.art.asp
 .29نمار الدويك  ،تقرير بعنوان "نقوبة االندام في فلسىطين بىين التشىريعات السىارية والمعىايير الدوليىة
"،الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للنشر والتوويع ،سلسىلة قانونيىة رقىم  ،7رام اج  /فلسىطين ،تشىرين
ال اني .2111
 .27ان ىىدي ربع ىىي ،تقري ىىر بعنى ىوان "دلي ىىل ق ىىانون االجى ىراءات الجوائي ىىة" ،الهيئ ىىة المس ىىتقلة لحق ىىوق االنس ىىان
(ديوان الم الم) للنشر والتوويع ،رام اج  /فلسطين ،شباط .1020
 .21فواو محمود مرسي ،تقرير حول " ماذا يقول المحكوم نليهم باالندام لح ىة تن يىذ الحكىم باالنىدام"،
جريدة الغد للنشر ،تحميل نبر الموقع االلكتروني .http://www.elghad.com\read.asp?news

 .21محمىىد ش ىريل ،تقريىىر حىىول " واقىىع ممارسىىة نقوبىىة االنىىدام فىىي العىىالم العربىىي" ،تحميىىل نبىىر الموقىىع
االلكتروني .http://amnestymena.org\ar\magazine\Issue15.aspx

 .02محمىىد نبىىد الشىىكور ،تقريىىر بعنىىوان "مىىذا قىىال سىىيد قطىىب وريىىا وسىىكينة وهىىم نلىىى حبىىل المشىىنقة "،
جريدة الغد للنشر ،ص حة الحواد  ،تحميل نبر الموقع االلكتروني .http://www.elgghad.com

 .02محمىىد قانصىىو ،تقري ىىر بعن ىوان "نقوبىىة اإلن ىىدام...رِّيىىة إس ى مية" ،تحمي ىىل نبىىر الموقىىع اإللكترون ىىي
.http://www.dahsha.com\index.php

 .00معت ى ىىو ال ى ىىدبت ،تقري ى ىىر ح ى ىىول"ال ص ى ىىل األول اإلط ى ىىار الن ى ىىري" ،تحمي ى ىىل نب ى ىىر الموق ى ىىع اإللكترون ى ىىي
.http://www.motazdebes.maktoobblog.com

 .13معىىىن ادنى ىىيت  ،معى ىىين البر ى ىىو ي و خىىىرون  ،تقريىىىر بعن ى ىوان " ص ى ى حيات رئى ىىيت السى ىىلطة الوطنيى ىىة
ال لسىىطينية بالمقارنىىة مىىع ص ى حيات مجلىىت الىىووراء والمجلىىت التش ىريعي فىىي القىىانون األساسىىي " ،
الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للنشر والتوويع  ،رام اج/فلسطين  ،حويران .1009
 .14معىىين البر ىو ي  ،تقريىىر بعن ىوان " اختصاصىىات رئىىيت السىىلطة الوطنيىىة بالمقارنىىة مىىع اختصاصىىات
مجلىت الىووراء والمجلىت التشىريعي فىي المجىال القضىائي"  ،الهيئىة المسىتقلة لحقىوق المىواطن للنشىىر
والتوويع  ،رام اج  /فلسطين  ،حويران .1001
 .13ملكار الخوري  ،االندام في لبنان بين الواقع والمرتجى  ،المرصىد العربىي لمناهضىة نقوبىة االنىدام
للنشر  ، 1007 ،تحميل نبر الموقع االلكتروني .http://www.achrs.org\dp\index.html
 .06نجيمىىي جم ىىال ،تقري ىىر بعنى ىوان"م ىىن أوج ىىه الطعىىن ب ىىالنقض" ،الج اوئ ىىر ،1001 ،تحمي ىىل نب ىىر الموق ىىع
االلكتروني .www.4shared.com

 .17ياسىر ىىاوي ن ونىىة ،إنىدام خىىارج نطىىاق القىانون ،الهيئىىة المسىىتقلة لحقىوق اإلنسىىان للنشىىر والتوويىىع،
سلسلة تقارير خاصة رقم  ،73رام اج/فلسطين ،تموو.1020/

التقارير:
 .2تقريىىر بعن ىوان "االنىىدام بىىين مِّيىىدي االبق ىاء نليهىىا والمطىىالبين بالغائهىىا" ،صىىحي ة الدسىىتور األردنيىىة،
نق ً نن مقال باللغة اإلنجليوية صىادر نىن من مىة الع ىو الدوليىة  ،تحميىل نبىر الموقىع االلكترونىي
 ،http://www.amnesty.org\library\info\ACT\2006المرصىىد العربىي لمناهضىىة نقوبىة االنىىدام
للنشر والتوويع.
 .1تقري ىىر ح ىىول "التحقي ىىق والتشى ىريح ح ىىاالت الوف ىىاة ف ىىي السى ىجون وم ارك ىىو التوقي ىىل ال لس ىىطينة" ،الهيئ ىىة
المستقلة لحقوق المواطن للنشر والتوويع  ،رام اج  /فلسطين  ،سلسلة تقارير رقم .1020 ،20
 .3تقرير بعنوان "ال ورة التونسية  ،"1022تحميل نبر الموقع اإللكتروني .http://www.marefa.org

 .4تقريى ى ى ى ى ى ى ىىر بعن ى ى ى ى ى ى ى ىوان "ال ى ى ى ى ى ى ى ىىورة المص ى ى ى ى ى ى ى ىرية  ،"1022تحميى ى ى ى ى ى ى ىىل نبى ى ى ى ى ى ى ىىر الموقى ى ى ى ى ى ى ىىع الاكترونى ى ى ى ى ى ى ىىي
.http://www.marefa.org\index.php

 .3تقريىى ىىر بعن ى ى ىوان أسى ى ىىاليب واج ى ى ىراءات تن يى ى ىىذ نقوبىى ىىة االنى ى ىىدام" ،تحميىى ىىل نبى ى ىىر الموقى ى ىىع االلكترونى ى ىىي
.http://www.rabta.ahlamontada.com\topic-t608.html

 .9تقري ىىر بعنى ىوان " القض ىىاء الن ىىامي والقض ىىاء العس ىىكري  ...أوج ىىه الش ىىبه واإلخ ىىت ل" ،و اورة الداخلي ىىة
ال لسطينية  /السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية للنشىر والتوويىع  ،رام اج  /فلسىطين  ،تحميىل نبىر الموقىع
االلكتروني .http://www.moi.gov.ps\news
 .7ندوة بعنوان "المِّتمر ال لسطيني ال اني لمناهضة نقوبة االندام" ،المرصىد العربىي لمناهضىة نقوبىة
االنى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىدام للنش ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر ،1001 ،تحميى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر الموقى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىع االلكترون ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي
.http://www.achrs.org\dp\conferences

 .1تقري ى ى ىىر بعنىى ى ىوان "المحكم ى ى ىىة األمريكي ى ى ىىة  ...هيئ ى ى ىىة المحل ى ى ىىين" ،تحمي ى ى ىىل نب ى ى ىىر الموق ى ى ىىع اإللكترون ى ى ىىي
.http://www.maxforums.net\archive\index.php\t-103438.html

 .1تقريى ى ى ى ى ى ى ىىر بعن ى ى ى ى ى ى ى ىوان "المحكمى ى ى ى ى ى ى ىىة العليى ى ى ى ى ى ى ىىا للواليى ى ى ى ى ى ى ىىات المتحى ى ى ى ى ى ى ىىدة" ،تحميى ى ى ى ى ى ى ىىل نبى ى ى ى ى ى ى ىىر الموقى ى ى ى ى ى ى ىىع
االلكتروني.http://ar.wikipedia.org\wki:

 .22تقري ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر بعنى ى ى ى ى ى ى ى ى ىوان "الم ت ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي والمس ى ى ى ى ى ى ى ى ىىت تي" ،تحمي ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ى ى ى ى ىىع اإللكترونى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي
.http://www.afaqattaisere.com

 .22تقريى ى ى ى ى ىىر بعن ى ى ى ى ى ىوان " أن ى ى ى ى ى ىوا االنى ى ى ى ى ىىدام فى ى ى ى ى ىىي العى ى ى ى ى ىىالم" ،تحميى ى ى ى ى ىىل نبى ى ى ى ى ىىر الموقى ى ى ى ى ىىع االلكترونى ى ى ى ى ىىي
.http://www.qatarspeed.com\forum.html

 .20تقري ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر بعنىى ى ى ى ى ى ى ى ى ىوان " النياب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة العام ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة " ،تحمي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىع االلكترون ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي
.http://www.4shared.com\dir\sharing.html

 .21بعن ىوان "الهيئىىة تىىدين تن يىىذ حكىىم االنىىدام بحىىق م ىواطن مىىن ىوة" ،تحميىىل نبىىر الموقىىع االلكترونىىي
.http://www.ichr.ps\atemplate.php

 .24تقري ى ى ى ىىر بعنى ى ى ى ىوان "تن ى ى ى ىىو ط ى ى ى ىىرق تن ي ى ى ى ىىذ نقوب ى ى ى ىىة اإلن ى ى ى ىىدام" ،تحمي ى ى ى ىىل نب ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ىىع اإللكترون ى ى ى ىىي
.http://www.almaghribia.ma

 .23تقريىىر بعن ىوان " جاهويىىة م اركىىو االص ى ح والتأهيىىل ال لسىىطينية "  ،الهيئىىة المسىىتقلة لحقىىوق الم ىواطن
للنشر والتوويع  ،رام اج  /فلسطين  ،سلسلة تقارير رقم  ، 37يار .1003/
 .29تقري ىىر بعنى ىوان " د ارس ىىة ح ىىول حال ىىة اإلنقى ى ب األمن ىىي وض ىىعل س ىىيادة الق ىىانون ف ىىي أ ارض ىىي الس ىىلطة
ال لسطينية" ،تحميل نبر الموقع اإللكتروني .http://www.palestine.info.com

 .27دليىىل حقىىوق االنسىىان للمحىىامين ال لسىىطينين  ،تقريىىر صىىادر نىىن لجنىىة حقىىوق اإلنسىىان المنب قىىة نىىن
نقابة المحامين في إنجلت ار ويلو  ،حقوق الطبع مح و ة للمركو ،فلسطين/رام اج.1009 ،
 .21تقريىى ى ى ى ىىر بعن ى ى ى ى ى ىوان "دور و اورة العى ى ى ى ى ىىدل فى ى ى ى ى ىىي المحى ى ى ى ى ىىاكم" ،تحميى ى ى ى ى ىىل نبى ى ى ى ى ىىر الموقى ى ى ى ى ىىع االلكترونى ى ى ى ى ىىي
.http://www.moj.pna.ps\ar\index.php

 .21تقريى ى ى ى ى ىىر بعن ى ى ى ى ى ىوان "طى ى ى ى ى ىىرق تن يى ى ى ى ى ىىذ نقوبى ى ى ى ى ىىة االنى ى ى ى ى ىىدام" ،تحميى ى ى ى ى ىىل نبى ى ى ى ى ىىر الموقى ى ى ى ى ىىع االلكترونى ى ى ى ى ىىي
.http://www.almhaya.info\vb\archive\index.html

 .02تقري ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر بعنى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىوان "نقوب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة اإلن ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىدام" ،تحمي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىل نب ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىع اإللكترون ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىي
.http://en.wikipedia.org\wiki\capital-punishment

 .02تقريىى ى ى ىىر بعن ى ى ى ى ىوان "نقوبىى ى ى ىىة اإلنى ى ى ى ىىدام...نقوبىى ى ى ىىة المى ى ى ى ىىوت" ،تحميىى ى ى ىىل نبى ى ى ى ىىر الموقى ى ى ى ىىع اإللكترونى ى ى ى ىىي
.http://ar.wikipedia.org

 .00تقريىىر بعن ىوان " نقوبىىة االنىىدام فىىي الواليىىات المتحىىدة تخضىىع لجىىدل ونقىىا

مسىىتمرين" ،أود التقريىىر

بتى ى ى ىىاريخ  ،1001/4/14تحميى ى ى ىىل نبى ى ى ىىر الموقى ى ى ىىع االلكترونى ى ى ىىي http://www.america.gov\st\usg-
.arabic\2008.html

 .13تقريى ىىر حى ىىول " ى ىوة بى ىىين المشى ىىهد السياسى ىىي و هى ىىات اإلنقسى ىىام...إلى ىىى أيى ىىن؟" ،تحميى ىىل نبى ىىر الموقى ىىع
اإللكتروني .http://paldf.net\forum\showthread.php

 .14تقري ىىر بعنى ىوان "فى ىرار نشى ىرة س ىىجناء م ىىن المحك ىىوم نل ىىيهم باإلن ىىدام" ،ص ىىادر ن ىىن ال ىىدفا واألم ىىن،
كونا/صنعاء/اليمن ،تحميل نبر الموقع اإللكتروني .http://www.kuna.net.kw
 .13مقالة بعنوان "كار ة طبيعية" ،تحميل نبر الموقع اإللكتروني .http://ar.wkipedia.org

 .19تقري ىىر بعنى ىوان " كنيس ىىة األنباتك هيم ىىا ن ىىون الحبش ىىي " ،االس ىىكندرية  /مص ىىر ،تحمي ىىل نب ىىر الموق ىىع
االلكتروني .http://st-takla.org

 .02تقريى ى ى ىىر بعنىى ى ى ىوان " م ى ى ى ىىا ه ى ى ى ىىو س ى ى ى ىىر التوبى ى ى ىىة واالنتى ى ى ى ىرال "  ،تحمي ى ى ى ىىل نب ى ى ى ىىر الموق ى ى ى ىىع االلكترون ى ى ى ىىي
.http:\\www.iraqmaster.com

 .01تقري ىىر بعنى ىوان "مس ىىرد مص ىىطلحات الن ىىام القض ىىائي ف ىىي الوالي ىىات المتح ىىدة" ،تحمي ىىل نب ىىر الموق ىىع
اإللكتروني.http://www.america.gov\st\usg-arabic\2008\september\200.437.htm:

 .11تقريىىر بعن ىوان" مىىوجو نىىن التن ىىيم القضىىائي فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة" ،تحميىىل نبىىر الموقىىع
االلكتروني . http://magallah.com\amrica.php
 .12تقريى ى ىىر بعن ى ى ىوان "هى ى ىىروب السى ى ىىجناء مى ى ىىن السى ى ىىجون المص ى ى ىرية" ،تحميى ى ىىل نبى ى ىىر الموقى ى ىىع اإللكترونى ى ىىي
.http://gate.ahram.org\news\37172.aspx

 .32تقرير بعنوان " وضع حقوق اإلنسان فىي منىاطق السىلطة الوطنيىة ال لسىطينية "  ،صىادر نىن الهيئىة
المسىىتقلة لحقىىوق اإلنسىىان (ديىوان الم ىىالم) ،التقريىىر السىىنوي الخىىامت نشىىر ،حقىىوق النشىىر مح و ىىة
للمركو ،رام اج  /فلسطين2 ،كانون ال اني  32/كانون أول .1001 /

الدوريات:
 .2البروتوكول األول وال اني اإلضافيين إلت اقيات جنيل المعقودة في  /21ب. 2141 /
 .1العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمِّرخ بتاريخ /29كانون األول .2199 /
 .3المرصد القانوني األول لوضع العدالة في فلسىطين ،المركىو ال لسىطيني السىتق ل المحامىاة والقضىاء
(مساواة) ،حقوق الطبع مح و ة للمركو ن سه ،رام اج /فلسطين ،ط ، 2.يار .1020
 .4نين نلى العدالة نشرة تصدر نن المركو ال لسطيني الستق ل المحاماة والقضىاء (مسىاواة) ،حقىوق
الطبع مح و ة للمركو ،العدد  ،22كانون أول.1020/
 .3ق اررات محكمة العدل العليا.
 .9مجمونة الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان/األمم المتحدة.
 .7موسونة مبادص النقض الجنائي.
المعاجم:
 .2ابن من ور ،لسان العرب.
 .1المعجم الوسيط.
English References:

1. Report "Criminal Cases" download from the site
http://www.uscourts.gov\federal courts\criminalcases.aspxl.
2. Report "The difference between federal and state courts" download from the site
http://www.uscourts.gov\federal courts.asxp.

