
إليـه يف  المسـندة  بالتهـم  )م/ي(،  المتهـم  اجلنايـات  أدانـت هيئـة  حيـث 
زوجتـه مقتـل  قضيـة 

عليهـا  تقـوم  الـي  األركان  أهـم  مـن  العـادل  القضـاء  إن 
الـدول، ويتحقـق بـه اسـتقرارها، فإليـه يلجـأ النـاس للفصـل 
العـدل  عـن  وللبحـث  حقوقهـم،  لتحصيـل  منازعاتهـم  يف 
بعتباتـه  ويحتمـي  القـوي،  إليـه  فيلجـأ  بينهـم،  والقسـط 
منهـم  إدراكاً  احلقـوق،  أصحـاب  بحبلـه  ويتمسـك  الضعيـف، 
جميعـاً أن اسـتقرار مجتمعهـم واحلفـاظ عـى أمتهـم وتوطيـد 
»فالعـدل  العـدل،  بإقامـة  إالّ  يكـون  ال  دولتهـم  أركان 
بقضـاء  إالّ  تتحقـق  ال  العـدل  إقامـة  وإن  الملـك«،  أسـاس 
واحلكمـة،  والثقـة  بالزناهـة  قضاتـه  يتصـف  مسـتقل،  قـوٍي 
عـى  أثرهمـا  ينعكـس  العدالـة،  يـدا  همـا  واحلكـم  فالقضـاء 
العامـة واخلاصـة، وهمـا مـن األمـور المقدسـة، ومـن األمانات 
َه َيأُْمـرُ  العظيمـة، فالعـدل هـو مـزان اللـه يف األرض، »إِنَّ اللّـَ

آيـة)90(. النحـل،  سـورة  ْحَسـاِن«  َواْلِ بِالَْعـْدِل 
من هذا الفهم العميق كان البد من العمل عى تطوير اجلهاز 
القضـايئ وتعزيز سـيادة القانون والنهـوض بعملية التقايض 
والمسـاندة القانونيـة بكفـاءة، لضمـان رعاية احلقـوق، وصون 
للعدالـة، وحـل  الوصـول  احلريـات وحمايتهـا، وتيسـر سـبل 
كافـة المعوقـات الـي تعـرض سـر العمـل، لتقديـم خدمـة 
قضائيـة ممـزة جلمهـور المتقاضـن. وإن فكرة انشـاء جريدة 
تنفيـذاً  والقانـوين جـاء  القضـايئ  بالشـأن  تعـي  متخصصـة 
لرؤيـة المجلـس األعـى للقضـاء بـرورة االرتقـاء بمسـتوى 
اخلدمـات المقدمـة للمواطنـن وتبسـيطها وتيسـرها، لذلـك 
عمدنـا إىل إنشـاء جريـدة القضاء الفلسـطيي لمعاجلة التأخر 
القضائيـة،  األوراق  وتبليـغ  الرسـمية،  الصحيفـة  إصـدار  يف 
والصفـة  العالقـة  ألصحـاب  وصولهـا  رسعـة  يضمـن  بمـا 
بسـهولة ويـر، والمسـاهمة يف تحقيـق العدالـة الناجزة، من 
خـالل السـر يف الدعـاوى العالقـة نتيجـة عـدم تسـلم أطـراف 

اخلصومـة لـأوراق القضائيـة بسـبب عـدم وضـوح العنـوان.       
إن استشـعار ثقـل األمانـة وعظيـم التبعـة، يرافـق مـن َوِلَ 
مسـئولية القضـاء يف نهـاره ويف ليلـه، يبحـث ويدقق، يخطط 
ويسـعى مـن أجـل تحقيـق العـدل وتعزيـز الزناهـة، وضمـان 
االسـتقالل، وتأكيـد القـوة والنفـاذ، كل ذلـك لتحصيـل الثقة 
بقضـاٍء عـادٍل قـوي، يـردُّ احلقـوق إىل أصحابهـا، ويعـدل بـن 
اخلصـوم ويسـاوي بينهـم، فـال فـرق بـن غـٍي وفقـر، أو قـوٍي 
وضعيـف، أو حاكـٍم ومحكـوم، كذلـك لتحصيـل الـردع العـام 
واحلـد مـن اجلريمـة، وتسـليط سـيف القانـون عـى المجرمـن 
وزجرهـم عـن أكل حقـوق النـاس بالباطـل، أو االعتـداء عليهم 

أو عـى حقوقهـم بغـر حـق.
تركـه أسـالفنا  وإننـا يف هـذا الطريـق نبـي عـى الرث الـذي 
السـابقن،  القضـاء  مجالـس  ورؤسـاء  العدالـة  قـادة  مـن 
بمؤسسـة  النهـوض  أجـل  مـن  عنـده  مـا  قـدم  منهـم  فـكلٌ 
العـدل  القضـاء العظيمـة، وكلٌ عمـل مـا اسـتطاع لتحقيـق 
بـن النـاس، وسـنميض عـى طريقهـم يف االرتقـاء والنهـوض 
بمنظومـة القضـاء، وسـنبذل مـا بوسـعنا مـن جهـٍد ووقـت، 
قـوٍي  قضـاٍء  إىل  نصـل  أن  أجـل  مـن  وتخطيـط،  وفكـرٍ 
مسـتقل، وعدالـٍة ناجـزٍة زاخـرة، نسـتعن باللـه وتوفيقه أواًل، 
ثـم بأبنائنـا وإخواننـا مـن القضـاة العاملن يف سـلك القضاء، 

المبادريـن. الفاعلـن  والموظفـن 

غزة- المجلس األعىل للقضاء:
الشـهيد  قاعـة  للقضـاء  األعـى  المجلـس  افتتـح 
اليـوم،  العـدل  قـر  يف  القهـويج  القـايض حسـن 
للقضـاء  األعـى  المجلـس  رئيـس  بحضـور 
ورئيـس  المدهـون،  الديـن  ضيـاء  المستشـار 
أحمـد  الدكتـور  بالنابـة  الترشيعـي  المجلـس 
بحـر، والدكتـور محمـود الزهـار النائـب بالمجلـس 
النائـب  القانونيـة  اللجنـة  ورئيـس  الترشيعـي، 
الغـول، وسـماحة رئيـس  المستشـار محمـد فـرج 
مجلـس القضـاء الرشعـي الدكتـور حسـن اجلوجـو، 
ونائـب رئيـس المجلـس األعـى للقضـاء والمديـر 
عـن  وممثلـن  النظاميـة  المحاكـم  وقضـاة  العـام 

الشـهيد.  وذوي  العسـكري  القضـاء 
مـن جهتـه أكـد المستشـار ضيـاء الديـن المدهـون 
االحتفـال  بـأن  للقضـاء  األعـى  المجلـس  رئيـس 
حسـن  القـايض  الشـهيد  عائلـة  لتكريـم  يـأيت 
القهـويج وإحيـاء ذكـراه العطـرة، عـر تسـمية قاعة 
المناسـبات الكـرى يف محـراب قـر العـدل عنـوان 

باسـمه.  واحلـق  العدالـة 

عظيـم،  محفـلٌ  المدهـون«  المستشـار  وأردف 
ومناسبٌة جليلة، تجمعنا اليوم يف ذكرى استشهاد 
الـذي جمـع  القهـويج،  المستشـار حسـن  القـايض 
بـن عظـم مسـؤولية القضـاء ورشفه، وبـن كرامة 

واالصطفـاء«.  الشـهادة 
أن  كلمتـه  خـالل  المدهـون  المستشـار  وأوضـح 
ومحاكمـه  وإداراتـه  ووحداتـه  القضـاء  مجلـس 
بمرفـق  النهـوض  عاتقهـم  عـى  أخـذوا  المختلفـة، 
الفـي  التجويـد  مشـاريع  عـر  الشـامخ،  القضـاء 
والتخصـص القضـايئ، ومعاجلـة تحـدي طـول أمـد 
التقـايض، وتوحيـد الـرؤى والسياسـات القضائيـة، 
وتعزيـز العالقـات مع مؤسسـات العدالـة الرشيكة، 
فاعـٍل  راسـٍخ  نحـو قضـاٍء شـامٍخ  الوصـول  بهـدف 

كـوادر خبـرة مؤهلـة وممـزة.  تقـوده  وكفـؤ، 
وقال »سنواصل مسرة التطوير واالرتقاء، والبذل 
والعطـاء لتحقيق قيم العدالة والزناهة والشـفافية 
نموذجـاً  لتشـكيل  واخلـرة،  والكفـاءة  والمسـاواة 
بـل يف  العـريب والسـالمي،  عالمنـا  بـه يف  يحتـذى 

العالـم أجمـع«.

المجلـس  رئيـس  بحـر  د.أحمـد  أكـد  جهتـه  مـن 

الشـهداء  أن دمـاء  كلمتـه،  بالنابـة يف  الترشيعـي 

يتمكـن  ولـن  االحتـالل،  تطـارد  لعنـة  سـتبقى 

وأن »سـيف  واحلقيقـة،  احلـق  إسـكات صـوت  مـن 

لـم يغمـد حـى زوال االحتـالل وتحريـر  القـدس« 

المبـارك. األقـى  المسـجد 

وأشـاد د. بحـر بمناقـب الشـهيد القـايض القهـويج 

الـذي عمـل عـى خدمـة شـعبه، وكان نموذجـاً رائـداً 

يف كافـة المياديـن حيـث اكتسـب العلـم والمعرفـة 

وسـّخرها للفصـل بـن النـاس وحـل مشـكالتهم، 

مـن خـالل عملـه قـاٍض يف المحاكـم الفلسـطينية، 

دون أن يغفـل عـن واجبـاِت وطنـه المحتـل الـذي 

يُسـتباح مـن قبـل االحتـالل صبـاح مسـاء. 

وقـدم المجلـس األعـى للقضـاء خـالل احلفـل درع 

الوفاء لعائلة الشـهيد، تسـلمه والده السـيد محمد 

القهـويج، وتـم إزاحـة السـتار عـن اللوحـة اجلداريـة 

شـعرية  قصيـدة  احلفـل  وتخلـل  القاعـة،  السـم 

ألقاهـا الشـاعر عمـاد أبـو نعمـة رثـاًء للشـهيد.

غزة- المجلس االعىل للقضاء:

ناقـش المكتـب الفـي بالمجلـس األعـى للقضـاء 

للرشطـة  العامـة  والمديريـة  العامـة  النيابـة  مـع 

بـوزارة الداخليـة واألمـن الوطـي، قضايا األحداث 

والقانـون الناظـم لهـم واجلرائـم اللكرونيـة،

جاء ذلك خالل اجتماع ترأسه القايض أسامة أبو 

جامـع بمشـاركة القـايض محمـد فروانـة والقايض 

وبحضـور  الفـي،  المكتـب  أعضـاء  اجلملـة  ماهـر 

النيابـة  رئيـس  اجلدبـة  الديـن  عـالء  األسـتاذ 

سـعيد  واألسـتاذ  السـويس  أحمـد  واألسـتاذ 

الربـار بصفتهـم وكالء النيابـة العامـة وممثلـن 

مـن الدارة العامـة للرشطـة الفلسـطينية، وذلـك 

بهـدف تذليـل أيـة معيقـات إجرائيـة تحـول دون 

الوصـول إىل العدالـة الناجـزة وبمـا يحقـق التوازن 

بـن كافـة أصحـاب العالقـة.

الموجـودة  الثغـرات  يف  المجتمعـون  وتباحـث 

والتأهيـل  الرعايـة  ومراكـز  األحـداث  قانـون  يف 

اخلاصـة بهـم، ورضورة معاجلتهـا بمـا يتناسـب مـع 

كاف  عـدد  لتوفـر  إضافـة  األحـداث،  خصوصيـة 

مـن مراقـي السـلوك حلضورهـم مـع احلـدث أثنـاء 

الجنايات الكبرى تصدر حكًما باإلعدام 
شنًقا على مدان بقتل زوجته

المستشار/ ضياء الدين المدهون

رئيس المحكمة العليا
رئيس المجلس األعى للقضاء

العدد األول

تعميم رقم )2022/11(
بشأن سماع شهادة الشهود

عدالة األحداث 
في قطاع غزة

افتتاحية العددافتتاحية العدد
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غزة- المجلس األعىل للقضاء:
حى  شنًقا  بالعدام  حكًما  بالجماع،  الكرى  اجلنايات  هيئة  أصدرت 
الموت عى متهم أدين بتهمة القتل قصًدا، والسجن المؤبد عى متهم 

آخر يف قضية قتل منفصلة.

من   251 المادة  وتطبيق  تفسري  يف  التوسع  يجوز  ال 
اليت  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون 
أوردت عىل سبيل احلرص احلاالت المتعلقة برشوط إعادة 

المحاكمة، وبالتايل فإذا كانت األوراق المدعاة

التفاصيل ص3 التفاصيل ص2

القضاء يناقش قضايا األحداث والجرائم 
اإللكترونية مع النيابة العامة والشرطة

وفاًء وتخليًدا لذكراه
األعىل للقضاء يفتتح قاعة الشهيد القاضي حسن القهوجي ويكرم عائلته

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

التفاصيل ص3 التفاصيل ص5

التحقيـق، موصـن بتعديل ترشيعي لتغر اسـم 
القانـون الناظـم جلرائم األحداث ليصبح )األطفال 
)قانـون  مـن  بـدال  القانـون(  مـع  خـالف  عـى 
إجـراءات  واسـتحداث  األحـداث(،  المجرمـن 

للحـدث. الُفضـى  المعاملـة  مبـدأ  لتحقيـق 
اجلرائـم  أن  عـى  المجتمعـون  وأكـد  كمـا 
اللكرونيـة جديـرة باالهتمـام وبحاجـة اىل مزيد 
كافـة  ليعـاجل  ترشيعـي  وتعديـل  الدراسـة  مـن 

والمشـاكل. الثغـرات 

مبادئ قضائية
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بقلم القاضي/ محمد مراد

إضاءة قانونية

غزة- المجلس األعىل للقضاء:
حـى  شـنقاً  بالعـدام  بالجمـاع، حكمـاً  الكـرى  اجلنايـات  هيئـة  أصـدرت 
المـوت عـى متهـم أديـن بتهمـة القتل قصداً، والسـجن المؤبـد عى متهم 

آخـر يف قضيـة قتـل منفصلـة.
يف  إليـه  المسـندة  بالتهـم  )م/ي(،  المتهـم  اجلنايـات  هيئـة  أدانـت  حيـث 
قضيـة مقتـل زوجتـه »نهـى سـعيد خزيـق«، وحكمـت بمعاقبتـه بالعـدام 
لقانـون  اسـتنادًا  قصـداً،  القتـل  تهمـة  عـن  وذلـك  المـوت،  حـى  شـنقاً 

العقوبـات رقـم 74 لسـنة 1936، وقـد جـاء احلكم بنـاًء عى أدلة الثبات 
مـن خـالل تقديـم النيابـة العامـة كامـل بيناتهـا واتخـاذ الجـراء 
القانـوين الـالزم، وبعـد إتاحـة الفرصـة وإعطـاء المتهـم حقـه يف 

الدفـاع وتقديـم البينـات، وسـماع مرافعـات محاميـه.
يذكـر أن احلكـم يـأيت يف سـابقة لـدى هيئـة اجلنايـات الكـرى 
برعـة الفصـل يف القضيـة كونهـا قضية رأي عام، ُفصل فيها 
خـالل مـدة ال تتجـاوز الشـهر والنصف من تاريـخ إيداعها لدى 

هيئـة اجلنايـات الكرى.
عليهـا  المجـي  زوجتـه  قصـًدا  قتـل  المتهـم  وكان 
»نهـى سـعيد خزيـق« بتاريـخ 2022/02/18م، وذلك 

بـأن انهـال عليهـا رضبـاً مرحـاً ممـا أحـدث لهـا نزيفـاً دمويـاً حـاداً كمـا هـو 

موضـح ومبـن تفصيـالً يف تقريـر الطـب الرشعـي )الصفـة الترشيحيـة( 

وذلـك بقصـد منـه وبوجـه غـر مـرشوع ومخالـف للقانـون.

ويف قضية منفصلة أدانت الهيئة المتهم )خ/ج( بالتهم المسـندة إليه يف 

قضيـة مقتـل ابنتـه، وحكمـت بمعاقبتـه باألغلبيـة باحلبـس المؤبـد وذلـك 

عـن تهمـة القتـل قصـًدا، اسـتنادًا لقانـون العقوبـات رقم ٧٤ لسـنة ١٩٣٦.

وكان المتهـم قتـل قصـًدا ابنتـه المجـي عليهـا )وسـاد اجلرجـر( بتاريـخ 

2021/05/20م وذلـك بـأن اعتدى عليها ورضبها عى رأسـها وخنقها 

قاصـًدا بذلـك إزهـاق روحهـا ممـا أدى لوفاتهـا وذلـك بوجـه غـر 

مـرشوع ومخالـف للقانـون.

مـن اجلديـر ذكـره أّن األحـكام صدرت عـن هيئة اجلنايـات الكرى، 

ضمـن  للقضـاء،  األعـى  المجلـس  قبـل  مـن  المشـكلة 

ال  العـام  الـرأي  قضايـا  يف  باالهتمـام  سياسـته 

سـيما القتـل والمخدرات والفسـاد، ورسعة 

نحـو مجتمـع  للسـعي  فيهـا؛  الفصـل 

عـن اجلريمـة. آمـن بعيـداً 

غزة- المجلس األعىل للقضاء:
أصدرت محكمة االسـتئناف يف قطاع غزة، حكماً بمعاقبة المتهم 
)م/ش( بالعـدام شـنقاً حـى المـوت، وذلك عن تهمة القتل قصداً 
واخلطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية استنادًا لقانون العقوبات 

رقم 74 لسـنة 1936. 
يذكـر أن محكمـة أول درجـة قضـت حكمـاً باحلبـس المؤبـد عـى 
المتهـم وذلـك عـن كافـة التهـم المسـندة إليـه بالئحـة االتهـام.

وكان المتهـم قتـل قصـداً الطفـل محمـود رأفـت شـقفة بتاريـخ 
)2019/04/22( وذلـك بـأن رضب رأسـه يف )احلائـط( عـدة مـرات، 
ممـا أدى إىل وفاتـه عـى الفـور، كمـا هـو موضـح بالتقريـر الطـي 
وتقريـر الصفـة الترشيحيـة المرفقـة بـاألوراق، وذلـك بقصد منه 

وبوجـه غـر مـرشوع ومخالـف للقانـون. 
كمـا وأصـدرت ذات المحكمـة يف قضيـة منفصلـة حكمـاً باحلبـس 
المؤبـد عـى المتهـم )س/س( وذلـك عن تهمة حيازة مـواد مخدرة 
بقصد التجار اسـتناداً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 

الفلسـطيي رقم 7 لسـنة 2013م. 
وكانـت محكمـة أول درجـة قضـت حكمـاً عى المتهـم باحلبس 10 
سـنوات مـع النفـاذ تخصـم منهـا مـدة توقيفـه ومصـادرة المـواد 

المضبوطـة والدراجـة الناريـة المضبوطـة بالواقعـة.
يذكـر أن المسـتأنف حـاز بتاريـخ 2016/07/23 عـى مـواد مخـدرة 
مـن نـوع حشـيش بلـغ وزنهـا » أربعة عـرش كيلـو وثمانمائة جرام 
قائـم« بقصـد التجـار، حسـب مـا ورد بتقريـري الضبـط والـوزن 
المرفقـان بالقضيـة وذلـك بوجـه غـر مـرشوع ومخالـف للقانون.

ومـن اجلديـر ذكـره بأنـه بعـد صـدور احلكـم المسـتأنف، فـإن احلكم 
قانـون  مـن   )350( المـادة  لنـص  طبًقـا  بالنقـض  للطعـن  قابـل 

اجلزائيـة. الجـراءات 

غزة- المجلس األعىل للقضاء:
أجـرى القـايض محمـود الزطمـة مديـر محكمـة صلـح رفـح جولـة تفقديـة 
ومديـر  المعـاون  الداري  الطاقـم  برفقتـه  وكان  برفـح،  التوقيـف  لمركـز 
الرشطة القضائية برفح المقدم أحمد أبو حسـنة وعدد من ضباط الرشطة 

القضائيـة، وكان يف اسـتقبالهم مديـر المركـز المقـدم إبراهيـم ضهـر.
والنظـارة  المركـز  أقسـام  لـه  المرافـق  والوفـد  الزطمـة  القـايض  وتفقـد 
ونـوع  لهـم  الصحيـة  الرعايـة  توفـر  ومـدى  الـزنالء  أوضـاع  عـى  للتعـرف 
الغـذاء، والتأكـد مـن مراعـاة األصـول القانونيـة يف التوقيـف وعنـد تنفيـذ 
العقوبـة، وعـدم وجـود نزيـل بصفـة غـر قانونية وتـم االسـتماع لعدد من 
الـزنالء والموقوفـن حـول مـا تـم مـن إجـراءات بحقهم، واطلـع الوفد عى 

سـجالت المركـز اخلاصـة بالموقوفـن والـزنالء.

وناقـش الوفـد مـع إدارة المركـز العديـد مـن األمـور أهمهـا كيفيـة تنفيـذ 

اتبـاع  بـرورة  المركـز  إدارة  عـى  مؤكـداً  تعددهـا  حـال  يف  العقوبـات 

األحـكام  وتنفيـذ  التوقيـف  يف  المرعيـة  واألصـول  القانونيـة  الجـراءات 

المحكمـة. عـن  الصـادرة  اجلزائيـة 

المجلـس  رئيـس  وتعميـم  تعليمـات  عـى  بنـاء  تـأيت  الزيـارة  أن  يذكـر 

محاكـم  لرؤسـاء  المدهـون  الديـن  ضيـاء  المستشـار  للقضـاء  األعـى 

البدايـة ومـدراء محاكـم الصلـح لجراء جـوالت تفتيشـية لمراكز الصالح 

أوضـاع  عـى  لالطمئنـان  المحافظـات  يف  التوقيـف  ومراكـز  والتأهيـل 

الـزنالء القانونيـة وأماكـن توقيفهـم ومـدى مالءمتهـا، وتقديـم التقاريـر 

الزيـارات. تلـك  عـن  الدوريـة 

غزة- المجلس األعىل للقضاء:
أصـدرت هيئـة اجلنايـات الكرى حكماً بالسـجن 
المؤبـد وغرامـة ماليـة عـى متهـم أديـن بتهمـة 
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار والتعاطـي، 

وذلـك اسـتناداً لمـواد القانـون الفلسـطيي.
)م/ع(،  المتهـم  اجلنايـات  هيئـة  أدانـت  حيـث 
االتهـام  الئحـة  يف  إليـه  المسـندة  بالتهـم 
مـع  االتجـار  بقصـد  مـواد مخـدرة  وهـي حيـازة 
التعاطـي  بقصـد  مخـدرة  مـواد  وحيـازة  العـود، 

المخـدرات  قانـون  لمـواد  اسـتناداً  العـود،  مـع 
والمؤثـرات العقليـة الفلسـطيي رقـم 7 لسـنة 
البوليـس،  مأمـور  عـى  واالعتـداء  2013م، 
لسـنة   74 رقـم  العقوبـات  لقانـون  اسـتناداً 
المؤبـد  باحلبـس  بمعاقبتـه  وحكمـت   1936
بغرامـة  وتغريمـه  توقيفـه  مـدة  منهـا  تخصـم 
دينـار،  ألـف  عرشيـن   )20,000( قدرهـا  ماليـة 
أو احلبـس سـنتن بـداًل منهـا، ومصـادرة المـواد 

المخـدرة. المـواد  وإتـالف  المضبوطـة، 

يذكـر أن هـذا احلكـم قد صدر عـن هيئة اجلنايات 

األعـى  المجلـس  قبـل  مـن  المشـكلة  الكـرى 

للقضـاء حديثـاً، والـي تسـعى لتطبيق سياسـة 

المخـدرات  آفـة  عـى  للقضـاء  رادعـة  عقابيـة 

عـى  تؤثـر  الـي  اخلطـرة  األخـرى  واجلنايـات 

أمـن واسـتقرار المجتمـع، مـع االلـزام بأحـكام 

تلـك  يف  الفصـل  رسعـة  وضمـان  القانـون، 

القضايـا.

غزة- المجلس االعىل للقضاء
األعـى  المجلـس  رئيـس  المدهـون  الديـن  ضيـاء  المستشـار  عقـد 
األمـن  بحضـور  البدايـة،  محاكـم  أقـالم  رؤسـاء  مـع  اجتماعـاً  للقضـاء 
ماهـر  م.  المحاكـم  عـام  ومديـر  مـراد،  محمـد  القـايض  المسـاعد  العـام 
الرفـايت، ومديـر وحـدة الرقابـة الداخليـة أ. وسـام شـحادة ومديـر وحـدة 

الجنايات الكبرى تصدر حكماً باإلعدام شنقاَ عىل مدان بقتل زوجته 
وحكماً آخر بالسجن المؤبد

االستئناف بغزة تعدل حكماً 
ليصبح اإلعدام شنقاً في قضية 

شقفة

صلح رفح تتفقد أوضاع النزالء في مركز ونظارة رفح

 لتسهيل خدمات المتعاملين 

ر المدهون يجتمع  المستشا
 برؤساء أقالم محاكم البداية

الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالسجن المؤبد في قضية مخدرات

والرأي، وهي وسيلة  والفكر  المعرفة  عن  الفصاح  أداة  اللغة هي  إّن 

ولذا  وهويتها،  وقيمها  حضارتها  عن  والتعبر  علومها  نرش  يف  األمم 

اهتمت الدول بأن تحدد لغتها الرسمية يف قواعدها الدستورية، وإّن 

االستثمار يف اللغة كما يرى احلكماء والمفكّرون يمثّل ثروًة اقتصادية 

تحمل القيمة المادية والمعنوية الي ال يعادلها كزنٌ أو مال.

وإّن حاجة القايض لتقان مهارات اللغة العربية وفنونها، كحاجة الظمآن 

للماء يف صحراء قاحلٍة، كونها الفأس الذي يحتطب به، والمنجل الذي 

أو  أو مذكرة،  أو قرار  )كتابة( حكٍم  إما  اليومية  يرب فيه، ووظيفته 

وسر  الدعوى  لتفاصيل  اخلصوم(  مع  و)مناقشة  هيئته  مع  )مداولة( 

لــ)مرافعاتهم( والتقرير بشأنها، أو )تحليٍل( للنص  تقييٍم  أغوارها، أو 

الواقعة  عى  القانوين  احلكم  واستنباط  القضائية  والمبادئ  القانوين 

المعروضة عليه من خاللها.

ركيك  اللسان،  متلعثم  القلم،  مهز  يكون  أن  بالقايض  يحسن  فال 

البيان، وال يستقيم له أال يجيد فهم غريب اللغة فضالً عن مرادفاتها، 

والبيان  والنحو  اللغة والرف  كعلم  بأهم علومها،  أال يكون ملماً  أو 

والمعاين وغرها.

وإّن من مناقب القايض قوّي اللغة متن التعبر، رصانة حكمه وسعة 

فهمه ورسعة بديهته ونفاذ قراره، وإّن من شأن صاحب الكتابة الضعيفة 

أن يقع يف مثالب التناقض أو الغموض أو عدم وضوح المقصود من 

أو طلب  احلكم  لنقض  يؤدي  قد  الذي  األمر  والمطالع،  للقارئ  كلماته 

التفسر أو احلاجة إىل التصحيح وغر ذلك.

وال شّك أّن المهارة والتقان، فطرةٌ ومهارة، فاألوىل لصيقٌة بالشخص، 

أسباب  من  وإّن  والقراءة،  والمران  بالتدريب  تُنمى  مكتسبٌة  والثانية 

ذلك: االرتباط بكتاب الله تعاىل وسنة نبيه صى الله عليه وسلم، لما 

للوحين من أثر كبر عى طالقة اللسان وقوة البيان، ومن ثم مطالعة 

المتون والمعاجم وكتب األدب والشعر، وأن يهتم بدراسة قواعد النحو 

لمقاطع  االستماع  دوام  ثم  ومن  مسائلها،  عى  والتدرب  والعراب 

الصر  وأخراً  والبيان،  والفصاحة  اللغة  أهل  من  والعلماء  المفكرين 

والمداومة فإّن ذلك دليلك إىل بلوغ مرامك.

أخبـــار 2

التخطيـط والتطويـر المؤسـي أ. محمـد كحيـل ومديـر مكتـب رئيـس 
الداريـة  العمليـات  وذلـك لعـادة هندسـة  احلفـي،  أ. محمـود  المجلـس 
يف محاكـم البدايـة وتعميـم تجربـة محكمـة بدايـة غـزة، يف إطـار تسـهيل 
والمواطنـن. المحامـن  القضائيـة جلميـع  اخلدمـات  وتقديـم   الجـراءات 
وأكد المستشـار المدهون خالل االجتماع عى أهمية تسـهيل وتبسـيط 
االجـراءات والتخفيـف عـى جمهـور المتقاضـن، وتوفـر اخلدمـات بيـر، 
بمـا ينعكـس ايجابـا عـى تقصـر أمـد التقـايض والوصول اىل عدالـة ناجزة 

وناجعـة يف آن واحـد.
اخلطـوات  واختصـار  المهـام  هيكلـة  إعـادة  إمكانيـة  احلضـور  وناقـش 
االداريـة، يف سـبيل تريـع تقديـم اخلدمـات، مـع المحافظـة عـى دقتهـا 

نموذجـاً. غـزة  بدايـة  تجربـة  باتخـاذ  وجودتهـا، 
وبـن رئيـس المجلـس أن القضـاء يسـعى لحـداث عمليـة تطويـر إداري 
بشـكل عـام يف كل أقسـام المحاكـم، ودوائرهـا خاصـة وأنهـا تمثـل اخللية 
للموظفـن  الموكلـة  المهمـات  ترتيـب  بإعـادة  وذلـك  للعمـل،  المكونـة 
مـن خـالل فصـل المهمـات الوظيفيـة لـكل منهـم، لزيـادة كفـاءة العمـل 
واالرتقـاء بمسـتوى األداء مـن خـالل اختصـار الوقـت واجلهـد عـى كافـة 

المتعاملـن.
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المبدأ
قانـون  مـن   251 المـادة  وتطبيـق  تفسـري  يف  التوسـع  يجـوز  ال 
أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة الـيت أوردت عـىل سـبيل 
وبالتـايل  المحاكمـة،  إعـادة  بـرشوط  المتعلقـة  احلـاالت  احلـرص 
فـإذا كانـت األوراق المدعـاة إلعـادة المحاكمـة هـي خرائـط معدة 
مـن جهـات رسـمية ال سـلطة للمطعـون ضـده عليهـا كمـا أنهـا 
وبثبـوت  المحاكمـة،  بإعـادة  الطعـن  تقديـم  تاريـخ  بعـد  أعـدت 
يك  لـم يخفهـا أو حمـل الغـري عـىل إخفائهـا  أن المطعـون ضـده 
الـذي  األمـر   ، المحاكمـة  إلعـادة  الالزمـة  الـرشوط  أحـد  يتحقـق 

موضوعـاً. مرفـوض  الطعـن  يجعـل 
   

أمام السادة القضـاة
المستشار/محمد الدريوي رئيساً وعضوية المستشارين/ مسعود   

احلشاش وأرشف فارس وزياد ثابت وأرشف نر الله. 
سكرتارية: إسالم أهل.

الطاعن: ع. م، ح. ب.
وكيله المحامي/ سهيل الكفارنة.

المطعون ضده: ع. ح. خ. ز.
وكيلته المحامية/ ابتهاج الشوا.

بدايـة  محكمـة  لـدن  مـن  الصـادر  احلكـم  هـو  فيـه:  المطعـون  احلكـم 
بتاريـخ   2012/536 رقـم  االسـتئناف  يف  االسـتئنافية  بصفتهـا  غـزة 
2014/02/17م والقـايض بقبـول االسـتئناف شـكالً ويف الموضـوع برفضه 
وتأييد احلكم المسـتأنف وإلزام المسـتأنف بالرسـوم والمصاريف ومائي 

محامـاة. أتعـاب  شـيكل 
تاريخ اإليداع: 2014/03/19م. 

جلسة يوم: اخلميس 2016/04/21م.

//القرار//
بعد االطالع عى األوراق تدقيقاً وبعد المداولة قانوناً.

أقـام  2010/7/19م  وبتاريـخ  الطاعـن  أن  تتلخـص يف  الوقائـع  أن  وحيـث 
إعـادة  وموضوعهـا  جباليـا  صلـح  محكمـة  لـدى   2010/336 رقـم  الدعـوى 
محاكمـة مختصمـاً بموجبهـا المطعـون ضـده مطالبـاً بإعـادة المحاكمـة يف 
القضيـة رقـم 2005/105 والقـرار الصادر فيها بتاريـخ 2006/2/25م المؤيد 
مـن قبـل محكمـة البدايـة بصفتهـا االسـتئنافية بتاريـخ 2010/7/14م عـى 
سـند مـن القـول أن احلكـم المذكـور قـد صـدر يف غيابـه ودون أن يتمكـن 

تعميم رقم )2022/11(
بشأن سماع شهادة الشهود

رئيس المجلس األعىل القضاء
بعد االطالع عىل القانون األسايس وتعديالته 

وعىل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م
وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م 

وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( 
لسنة 2001م وتعديالته

وقانون البينات يف المواد المدنية والتجارية رقم )4( لسنة 
2001م

وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م
وتوصية المكتب الفين بتاريخ 2022/02/13م

وبناء عىل الصالحيات المخولة لنا قانوناً وحلسن سري 
العمل والمصلحة العامة
أصدرنا التعميم التايل:

القـرار  إصـدار  عنـد  المحاكـم  وقضـاة  رؤسـاء  السـادة  عـى 
باسـتدعاء الشـهود المرسـمن عـن طريـق المحكمـة التقيد 

بـاآليت: 
مادة )1(

الوقائـع  الشـهود  اسـتدعاء  عريضـة  تتضمـن  أن  يجـب   ●
إثباتهـا. المـراد 

● عـدم قبـول عريضـة االسـتدعاء إال إذا كان عنـوان الشـاهد 
مـدون عـىل العريضـة بالكامـل مـن حيث اسـم المدينة واحلي 
والشـارع وأقـرب معلَـم، وتدويـن رقـم جـوال الشـاهد كلمـا 

أمكن.
عنوانـه  عـىل  الشـاهد  بتبليـغ  األقـالم  لرؤسـاء  اإليعـاز   ●
طبقـاً لألصـول، قبـل الموعـد المحـدد ألداء الشـهادة بثمـاٍن 
التبليـغ صـورة عـن  مـع  وأربعـن سـاعة عـىل األقـل، مرفقـاً 
عـن  ونسـخة  الشـهادة،  فيهـا  تطلـب  الـي  الدعـوى  الئحـة 

الشـهود. اسـتدعاء  عريضـة 
ال  الشـاهد  أن  اإلعـالن  مرشوحـات  مـن  تبـن  حـال  يف   ●

االسـتدعاء،  عريضـة  عـىل  المـدون  العنـوان  يف  يسـكن 
االسـتدعاء. طلـب  بإجابـة  قرارهـا  عـن  العـدول  للمحكمـة 

مادة )2(
يتـم مخاطبـة  للشـهادة,  عـام  اسـتدعاء موظـف  ● يف حـال 
األوراق  بالمخاطبـة  مرفقـاً  لهـا،  يتبـع  الـي  الدائـرة  رئيـس 
الموضحـة يف المـادة )3/1(، ومدرجـا بهـا اسـم رئيـس القلـم 

للتنسـيق. ورقـم جـوال 
تتـم  للشـهادة  اعتباريـة  شـخصية  اسـتدعاء  حـال  يف   ●
المخاطبـة مـن قبـل رئيـس المجلـس أو مـن يفوضـه بذلـك.
● إعطـاء أولويـة لموظفـي احلكومـة والشـخصيات االعتبارية 
السـن يف سـماع شـهادتهم،  وكبـار  والوجهـاء  والمحكمـن 
القلـم  لرئيـس  اإليعـاز  مـع  ومكانتهـم،  ألعبائهـم  مراعـاًة 

للحضـور. معهـم  بالتنسـيق 
مادة )3(

وديعـة  مبلـغ  تقديـر  القـايض  قـرار  يتضمـن  أن  يجـب   ●
الشـاهد، عـىل أن تـودع يف صنـدوق المحكمـة وتـرف مـن 

خاللـه.
● يقـوم رئيـس القلـم بـرف وديعـة الشـاهد مـن صنـدوق 
المحكمة حسـب االصول، بمجرد االنتهاء من أداء شـهادته.

مادة )4(
الداخليـة  الرقابـة  ووحـدة  القضـايئ  التفتيـش  دائـرة  عـىل 
متابعـة تنفيـذ أحـكام هـذا التعميـم كلٌ فيمـا يخصـه وإدراج 
المجلـس. لرئيـس  المرفـوع  الشـهري  التقريـر  ذلـك ضمـن 

مادة )5(
عـىل اجلهـات المختصـة كافة -كلٌ فيمـا يخصه- تنفيذ أحكام 

هـذا القـرار، ويعمـل به اعتباراً مـن تاريخ صدوره.
صدر يف مدينة غزة بتاريخ:2022/03/03م.

                                    المستشار/ ضياء الدين المدهون
                                   رئيس المحكمة العليا 

                                 رئيس المجلس األعى للقضاء

من تقديم مسـتنداته الي تثبت ملكيته لمسـاحة 180 سـم وهي االرتداد 
الشـمال لمسـكنه األمر الذي أدى بمحكمة صلح جباليا باحلكم عليه بإزالة 
التعـدي الواقـع عـى مسـاحة 180 سـم وإزالـة البوابـة الـي قـام بوضعهـا 

. عليها
وبجلسـتها  للبينـات  اسـتمعت  أن  وبعـد  درجـة  أول  محكمـة  أن  وحيـث 
»إعـادة  الطعـن  برفـض  أصـدرت حكمهـا  2010/7/19م  بتاريـخ  المنعقـدة 
بالرسـوم  »الطاعـن«  المدعـي  إلـزام  مـع  وموضوعـاً  شـكالً  المحاكمـة« 
عـدم  عـى  تأسيسـاً  محامـاة  أتعـاب  شـيكل  مائـي  ومبلـغ  والمصاريـف 
تحقـق أي حالـة مـن احلـاالت المنصـوص عليهـا يف المـادة 251 مـن قانـون 
أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم 2 لسـنة 2001 والـي بموجبهـا 

المحاكمـة. إعـادة  تقـام دعـوى 
وحيـث إن الطاعـن لـم يقبـل بحكـم محكمـة أول درجـة فبـادر للطعـن فيـه 
لـدى محكمـة بدايـة غـزة بصفتهـا االسـتئنافية حيـث أودع الئحـة اسـتئناف 
ناعيـاً   2012/536 الرقـم  تحـت  قيـدت  مفصلـة  بالئحـة  أتبعهـا  مختـرة 
بموجبهـا عـى احلكـم المطعـون فيـه بمخالفـة القانـون واخلطـأ يف تطبيقـه 
المفصلـة  الـوارد يف الئحـة االسـتئناف  التفصيـل  وتأويلـه وذلـك حسـب 
منتهيـاً يف ختامهـا إىل طلبـه بإلغـاء احلكـم المسـتأنف وسـماع البينـات حول 
والمصاريـف  بالرسـوم  ضـده  المسـتأنف  تضمـن  مـع  الدعـوى  موضـوع 

المحامـاة. وأتعـاب 
اسـتمعت  ان  وبعـد  االسـتئنافية  بصفتهـا  البدايـة  محكمـة  إن  وحيـث 
للمرافعـات قضـت بقبول االسـتئناف شـكالً ويف الموضـوع برفضه وتأييد 
احلكـم المسـتأنف مـع إلـزام المسـتأنف »الطاعـن« بالرسـوم والمصاريـف 
ومائـي شـيكل أتعـاب محامـاة تأسيسـاً عـى أن االسـتئناف لـم يتضمـن 
أي نقطـة قانونيـة جديـرة بالبحـث ولعـدم تحقـق أي حالـة مـن احلـاالت الـي 
نصـت عليهـا المـادة 251 مـن قانـون أصـول المحاكمات المدنيـة والتجارية 

رقـم 2 لسـنة 2001.
وحيـث ان قضـاء محكمـة البدايـة بصفتهـا االسـتئنافية لـم يلق قبـواًل لدى 
الطاعن فبادر للطعن فيه بطريق النقض حيث أودع وكيله الئحة الطعن 
الراهـن قيـدت لـدى قلـم المحكمـة تحـت الرقـم 2014/155 ناعيـاً عى احلكم 
المطعـون فيـه بمخالفـة القانون شـارحاً ذلك بان المـادة 251 قد نصت عى 
أن مـن رشوط دعـوى الطعـن بإعادة المحاكمة ظهور أوراق جديدة لم تكن 
ظاهـرة وأن تلـك األوراق تمثلـت يف خارطـة مسـاحة صـادرة عـن سـلطة 
األرايض وخارطـة صـادرة عـن محافظـة الشـمال وأخـرى صـادرة عـن وزارة 
احلكـم المحـي وأنـه ومـع ظهور هـذه المسـتندات يكون األسـاس القانوين 
لدعـوى إعـادة المحاكمـة قـد تحقـق وطالـب يف نهايـة طعنـه بإلغـاء احلكـم 
المطعـون فيـه وكذلك حكم محكمـة أول درجة وإعادة األوراق إىل محكمة 

أول درجـة لسـماع القضيـة مـن النقطـة الي انتهـت عندها.

وحيث إنه وبعد االطالع عى األوراق تدقيقاً وبعد المداولة قانوناً، ترى هذه 
المحكمـة أن الطعـن يف غـر محلـه وذلـك ألن السـبب الـذي قـام عليـه وهو 
تمسـك الطاعـن بنـص المـادة 251 مـن قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة 
والتجاريـة رقـم 2 لسـنة 2001 ليـس يف محلـه وذلـك ألن المـادة المذكـورة 
حـددت احلـاالت الـي يجـوز للخصـوم الطعـن بطريـق إعـادة المحاكمـة يف 

األحـكام النهائيـة عنـد تحقـق أي منها.
وبالرجوع للمادة 251 المذكورة فإنها أوردت عى سـبيل احلر تلك احلاالت 

والي ال يجوز التوسـع يف تطبيقها عى غر الغاية الي وردت من أجلها.
ولّمـا كان الطاعـن قـد أسـس طعنـه عـى الفقـرة الرابعـة مـن المـادة 251 
والـي نصـت عـى جواز الطعن بطريـق إعادة المحاكمة يف األحكام النهائية 
إذا حصـل بعـد صـدور احلكـم عـى أوراق لهـا تأثـر يف احلكـم كان خصمـه قـد 

أخفاهـا أو حمـل الغـر عـى إخفائهـا.
الئحـة  يف  أوردهـا  وكمـا  الطاعـن  عليهـا  يعـول  الـي  األوراق  كانـت  ولّمـا 
طعنـه وهـي خارطـة صـادرة عـن سـلطة األرايض يف العـام 2013 مـن قبـل 
دائـرة المسـاحة بـوزارة احلكـم المحـي وخارطـة صادرة عن مسـاح محافظة 
يبـن  المحـي  احلكـم  وزارة  مـن  أخـرى  وخارطـة  غ  أ.  م.  السـيد/  الشـمال 
عليهـا الشـارع محـل الـزناع وجميعهـا معـدة مـن جهـات رسـمية ال سـلطة 
للمطعـون ضـده عليهـا هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى أنهـا أعـدت بعـد 

إيـداع الئحـة الدعـوى بتاريـخ 2010/7/19م.
وحيـث أن تلـك األوراق لـم يثبـت أن المطعـون ضـده أخفاهـا عـن الطاعـن 
او أنـه حمـل الغـر عـى اخفائهـا يك يتحقق الـرشط الوارد يف الفقـرة الرابعة 
مـن المـادة 251 مـن قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم 2 

لسـنة 2001.
وعليـه ولمـا سـبق بيانه فإن الطعن الراهن باسـتناده عى المـادة المذكورة 

يكـون قـد جـاء يف غـر محلـه وأضىح غر قائم عى سـند مـن القانون.
وحيث إن خارس الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.

فلهذه األسباب
باسم الشعب العريب الفلسطيين

// الـحـكـم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالً ويف الموضوع برفضه وتضمني 

الطاعن بالرسوم والمصاريف.
حكم صدر وأفهم علناً يف 2016/04/21م.

عضو
المستشار

زياد ثابت

عضو
المستشار

أرشف نرصالله

عضو
المستشار

مسعود احلشاش

عضو
المستشار

أرشف فارس

رئيس المحكمة
المستشار

محمد الدريوي

تعميم رقم )2022/13(
بشأن تفحّص وكـالة المحـامـي
رئيس المجلس األعىل للقضاء

بعد االطالع عى القانون األسايس وتعديالته
وعى قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م 

وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001م 
وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعديالته

وقانون المحامن النظامين رقم )3( لسنة 1999م وتعديالته
وبناًء عى الصالحيات المخولة لنا قانوناً، وحسن سر العمل والمصلحة العامة

أصدرنا التعميم التايل:

مادة )1(
عـىل السـادة رؤسـاء وقضـاة المحاكـم عند 
نظـر الدعـاوى والطلبـات والطعـون مراعاة 

مـا ييل:
1.فحـص وتدقيـق وكالة المحامـي والتأكُّد 
الالزمـة  البيانـات  تتضمـن  كانـت  إذا  مـا 
لنفـي اجلهالـة عنهـا، مـن حيـث ذكـر أسـماء 
اخلصـوم وذكـر نـوع الدعـوى ورقمهـا، وأن 
ومصـادق  المـوكّل  مـن  موقعـة  تكـون 

األصـول. الوكيـل حسـب  مـن  عليهـا 
تُجـز  الوكالـة  كانـت  إذا  مـا  2.التأكّـد 
للمحامـي الوكيـل المثـول أمـام المحكمـة 
الـي  اإلجـراءات  ومبـارشة  عدمـه  مـن 
لبعـض  بالنسـبة  خاصـة  لوكالـة  تحتـاج 
بالدعـوى  كاإلقـرار  القانونيـة  الترفـات 
وردهـا  احلاسـمة  اليمـن  وتوجيـه  وتركهـا 
وقبولهـا ورفضها والصلـح واإلبراء وغريها 
مراعـاة  يتـم  وبحيـث  الترفـات،  مـن 
النطـاق الشـخيص والنطاق الموضوعي يف 
كافة مراحل المحاكمة وذلك حلُسـن سـري 

اإلجـراءات. وسـالمة  العمـل 
مادة )2(

ومأمـوري  األقـالم  رؤسـاء  السـادة  عـىل 
والطلبـات  الدعـاوى  قبـول  عـدم  التنفيـذ 
التأكـد  بعـد  إال  المحامـن  مـن  المقدمـة 
مـن كـون وكالـة المحامي تجز لـه الوكالة 

باخلصومـة.
مادة )3(

فيمـا  كافـة_كل  المختصـة  اجلهـات  عـىل 
التعميـم،  هـذا  أحـكام  تنفيـذ  يخصـه_ 

تاريخـه. مـن  بـه  ويعمـل 
بتاريـخ:04/11      غـزة  مدينـة  يف  صـدر 

2م. 02 2 /

       المستشار/ ضياء الدين المدهـون
       رئيس المحكمة العليا

        رئيس المجلس األعى للقضاء

3مبادئ وقرارات
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غزة- اسالم بهار
الكثـر  يسـعى  العمـل حلـم  يف  والنجـاح  التمـز  يعـد 

يف  البعـض  ينجـح  وقـد  لتحقيقـه،  الموظفـن  مـن 

ذلـك ويستسـلم اآلخـر للعقبـات واألزمـات الـي مـن 

الممكـن اعراضهـا طريقهـم، والتمـز بالعمـل يحتـاج 

إىل ذكاء واجتهـاد، وثقة بالنفس، وشـجاعة بالضافة 

عـى  كالقـدرة  االجتماعيـة  المهـارات  مـن  لمجموعـة 

التحـدث واالنسـجام مـع اآلخرين، والتأثـر بهم، ومن 

واحلصـول  وظيفتـه  يف  الـريق  يضمـن  ذلـك  يحقـق 

بالضافـة  إليهـا  للوصـول  يتطلـع  الـي  المكانـة  عـى 

واحلوافـز. للمكافـآت 

وهنـا نسـلط الضـوء عى االسـراتيجيات الـي يتبعها 

المجلـس األعـى للقضـاء يف تكريـم المتمزيـن مـن 

نـراس  عملهـم  محطـات  تجعـل  والـي  موظفيـه 

يحتـذى بـه لـدى الموظـف الطمـوح الـذي يسـعى للجد 

واالجتهـاد لإلسـهام يف رفعة القضـاء وتطوره وخدمة 

المتقاضـن. جمهـور 

المحاكـم  عـام  مديـر  الرفـايت  ماهـر  المهنـدس 

مـن  لدينـا  بالموظفـن  لالرتقـاء  دائمـاَ  قال:»نسـعى 

نظـام  وضـع  وتـم  منهـم،  المتمزيـن  تكريـم  خـالل 

المجلـس  رئيـس  مـن  اعتمـاده  وتـم  بذلـك  خـاص 

للقضـاء«. األعـى 

جديـدة  انطالقـة  بمثابـة  يعتـر  ذلـك  أن  إىل  وأشـار 

مـن  المزيـد  بـذل  عـى  الموظفـن  جلميـع  وتشـجيع 

اجلهـد والتفـاين لتطويـر واالرتقـاء بمسـتوى األداء يف 

العمـل، بمـا يحقـق رؤيـة ورسـالة وأهـداف المجلـس 

للقضـاء. األعـى 

وأوضـح المهنـدس الرفـايت بـأن النظـام يهـدف لتقدير 

جهـود الموظفـن المتعلقـة بتطوير العمل، ورفع روح 

االنتماء المؤسـي وتشـجيع العمـل اجلماعي، إضافة 

لتحفزهـم لرفـع اآلداء الوظيفـي وجودتـه وخلـق جـو 

العمـل،  يف  المتشـابهة  الدوائـر  بـن  التنافـس  مـن 

بتقديـر النجـازات المثمـرة، كمـا أن المتمـز موظـف 

كفـؤ ونمـوذج مؤثـر يف بيئـة العمـل، ألن المتمز دائما 

غزة- اسالم بهار
تعــد وظيفــة كاتــب الضبــط بالمحاكــم مــن أصعــب وظائــف اخلدمــة 
المدنيــة لمــا فيهــا مــن اجلهــد والضغــط النفــي واإلرهــاق البــدين، 
فــال يهــدأ شــاغلها مــن بدايــة الــدوام وحــى نهايتــه، وقــد يمتــد إىل مــا 
بعــد ذلــك، فتجــد كاتــب الضبــط منحنيــاً عــىل مكتبــه لضبــط القضايــا 
ســت  إىل  مــن خمــس  بهــا  الواحــدة  اجللســة  تســتغرق  قــد  الــيت 
ســاعات، وتحتــاج بعــض القضايــا ألكــر مــن ثــالث صحائــف ضبــط.

ــة وتســهيل مهمــة القضــاء يقتــيض تدخــل   إن تحقيــق العدال
ــع  ــة الضبــط، فالقــايض وحــده يصعــب قيامــه بجمي جهــاز كتاب
فيهــا،  والتحقيــق  الدعــوى  الســر يف  يتطلبهــا  الــي  األعمــال 

وتنفيــذ األحــكام الصــادرة بشــأنها.
من جهته قال إبراهيم العامودي كاتب الضبط:

يكـون حريصـاً ودقيقـاً يف أداء عملـه.
تـم تشـكيل جلنـة خاصـة باحلوافـز  وأضـاف الرفـايت » 
بشـكل  تجتمـع  بحيـث  المجلـس  لرئيـس  تتبـع 
دوري شـهري لدراسـة وتقييـم الرشـيحات ألسـماء 
العمـل  فـرق  أو  اللجـان  مـن  الـواردة  الموظفـن 
والدوائـر، الذيـن يسـتحقون ومـن ثـم رفعهـا لرئيـس 

لالعتمـاد«. المجلـس 
وبـن أن النظـام يحتوي عى ثالث فئات األوىل جائزة 
مقرحـات  يقـدم  والـذي  عملـه  يف  المبـدع  الموظـف 

قابلـة  تكـون  أن  بـرشط  جديـدة،  اسـتثنائية  وأفـكار 
للتطبيـق بشـكل فعـي، وأال يكـون قـد سـبق لـه الفـوز 
بمكافـأة عـى ذات المقـرح، والثانيـة جائـزة الموظـف 
المتمـز يف محاكم الصلـح، ومحاكم البداية، ومحاكم 
العليـا واالسـتئناف والداريـة واألحـداث، ويف دوائـر 
العامـة  الدارة  ويف  غـزة،  تنفيـذ  دائـرة  ويف  التنفيـذ، 
المسـاندة،  والوحـدات  والماليـة  الداريـة  للشـؤون 
والثالثـة جائـزة اكتشـاف حـاالت فسـاد وتكـون عـى 

المحاكـم والدوائـر. مسـتوى جميـع 

خطوة عىل طريق التميز

األعىل للقضاء يطلق نظام مكافآت للموظفين 
العاملين لديه

كاتب الضبط أمين سر القاضي وبغيابه يصعب العمل القضائي

تقارير وحوارات 4

مشـراً إىل أن تحقيـق العدالـة وتسـهيل مهمـة القضـاء يقتـيض تدخـل 
كتـاب الضبـط، فالقـايض وحده ال يسـتطيع أن يقـوم بجميع األعمال الي 

يتطلبهـا النظـر يف الدعـوى والفصـل فيهـا، وأردف العامـودي:

وأوضـح العامـودي أن مهـام عمـل كاتـب الضبـط تتمثـل يف كتابـة ضبـط 
اجللسـات وطباعـة احليثيـات خـالل مـدة أقصاهـا أسـبوع مـن تاريـخ صدور 
اجللسـات  ملفـات  واسـتالم  الملفـات،  حركـة  ومتابعـة  وتدويـن  احلكـم، 
والعـرض مـن األقسـام، وإدخـال المحـارض والقـرارات عـى برنامـج المزان 
يـوم انعقـاد اجللسـة، وطباعـة المنطوق وتوقيعه يوم صـدور القرار، إضافة 
قسـم  لرئيـس  لأحـكام  المحجـوزة  للملفـات  أسـبوعي  كشـف  لتسـليم 
االسـناد القانـوين، ومتابعـة ملفـات العـرض مـع السـادة القضـاة، إضافـة 

لعـداد تقريـر عـن عمـل الهيئـة.
كاتـب ضبـط )حيثيـات يف  سـمية الطبـاع  مـن جهتهـا ذكـرت األسـتاذة 

كاتـب الضبـط عنـر هـام يف تشـكيل المحكمـة سـواء كانـت 

مشـكلة مـن قـاض فـرد أو عـدة قضـاة )هيئـة(، فحضـور الكاتـب 

إىل جانـب القـايض أمـر رضوري وعنـر أسـايس، وال تصح اجللسـة 

بدونـه، فكاتـب الضبـط بمثابة شـاهد لمـا يدور فيها مـن مرافعات 

ودفـوع فيـدون كل مـا يجـري فيها فضـا عن ذلـك فمهمته تتمثل 

يف تحريـر المحـارض واألوراق القضائيـة.

عـام  يف  الموظفـن  لديـوان  مسـابقة  عـر  للوظيفـة  تقدمـت 

)2013(، وبـارشت عمـي يف محكمـة بدايـة غزة ومن ثـم تنقلت بن 

ثـم العـودة للعمـل يف  محاكـم شـمال غـزة )بدايـة وصلـح(، ومـن 

محكمـة بدايـة غـزة يف الهيئـة األوىل.

إذا غـاب كاتـب الضبـط يتوقـف العمـل القضـايئ بأكملـه خاصـة 

أوننـا نعمـل ضمـن نظـام إلكـروين عـر برنامـج المـزان إضافـة لعملـه 

المحامـن  وقضايـا  طلبـات  كل  يتابـع  للقـايض  خـاص  كسـكرتري 

والمواطنـن.

يف بدايـة عمـي تأثـرت حيـايت الشـخصية مـن القضايـا الـي 

ذلـك،  عـى  التغلـب  اسـتطعت  اللـه  بحمـد  ولكـن  تعـرض  كانـت 

يف  صعوبـة  وواجهـت  عمـي  خـال  تعليمـي  مسـرية  اسـتكملت 

بديـل. توفـر  لعـدم  االمتحانـات  لتقديـم  اخلـروج 

أنـه يف بدايـة عملهـا واجهتهـا صعوبـات أهمهـا  محكمـة بدايـة غـزة( 
الرهبـة واخلـوف مـن قاعـة المحكمـة وطبيعـة العمـل والقضايـا الـي 
هيئـة  يف  تعمـل  كانـت  وأنهـا  خاصـة  المحاكمـة  وظـروف  تعـرض 

وأضافـت: الرهبـة.  قلـت  والتعـود  األيـام  مـع  ولكـن  اجلنايـات 

من جهته قال األستاذ عمار قنديل رئيس قلم محكمة بداية غزة:

جانـب  إىل  الهـام  البـرشي  العنـر  هـو  الضبـط  كاتـب  أن  موضحـاَ 
تكوينـا جيـداً  وتكوينـه  وتوظيفـه  قناعتـه  فيهـا  روعـي  فقـد  القـايض 
ألجـل حسـن أداء مرفـق القضـاء لـدوره إزاء المتقاضـن والمواطنن.

إن كتابـة الضبـط تلعـب دوراً مهمـاً وحيوياً يف عمـل المحاكم وتقديم 
أثبتـت  وأنهـا  خاصـة  المتقاضـن،  لعمـوم  عاليـة  بجـودة  خدماتهـا 
بفضـل جهـود منتسـبيها، أنهـا رقـم أصيل يف معادلـة العدالة ومدخل 
هـام مـن مداخـل كسـب رهـان الصـالح الـذي يرتبـط ارتباطـاً وثيقـا 
الفعـال  الـدور  هـذا  ينكـر  أحـد  فـال  المهنـة،  بهـذه  المنوطـة  بالمهـام 
أداء  يف  القضـايئ  للجهـاز  األول  المسـاعد  فهـو  للكاتـب  والمتمـز 
رسـالته النبيلـة، ويبقـى التكويـن الرصـن لكُتـاب الضبـط واحـدا ًمـن 

أهـم التحديـات المطروحـة مـن أجـل احلفـاظ عـى هـذا الـدور.
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وأكـد القـايض فروانة عى أن مشـكلة جنـوح األحداث 
من المشـاكل المعقدة الي تعاين منها المجتمعات 
البرشيـة يف مختلـف بقـاع العالـم المتقـدم منها وغر 
المتقـدم، والـي أخـذت حزًا كبراً مـن االهتمام نظرًا 
لما يرتب عليها من آثار وخيمة ونتائج سيئة باعتبار 
أن هذه الرشيحة تمثل المستقبل القادم واألساس 
الـذي ينهـض بـه المجتمـع فهـم شـباب اليـوم ورجال 
الغـد أن صلحـت بذرتهـم وتربيتهـم صلحـوا وصلـح 
المجتمع وإن عانوا من الهمال وعدم المباالة فسدت 

أخالقهم ووقعوا يف مستنقع الوحل واجلريمة.
وأوضح القايض فروانة أن قانون المجرمن األحداث 
الفلسـطيي رقـم )2( لسـنة 1937 المطبـق يف قطـاع 
غـزة قسـم األحـداث إىل ثالثـة فئـات عمريـة، الولـد 
وتعـي كل شـخص يقـل عمـره عـن أربع عرشة سـنة 
أو يلوح للمحكمة بأن سنه تقل عن أربعة عرش سنة، 
واحلـدث وهـو كل شـخص )غـر الولـد( بلـغ من العمر 
أربـع عـرش سـنة فمـا فـوق أو يلوح للمحكمـة بأنه بلغ 
الرابعة عرش من عمره فما فوق غر أنه لم يتم السنة 
السادسة عرشة، والفى وهو كل شخص )غر الولد 
احلـدث( بلـغ من العمر سـت عرشة سـنة فما فـوق، أو 
يلـوح للمحكمـة بأنـه بلـغ السادسـة عـرش مـن عمـره 
فمـا فـوق، غـر أنـه لـم يتم السـنة الثامنة عـرش. مبينًأ 
أن قانـون الطفـل الفلسـطيي رقـم )7( لسـنة 2004 
م لم يورد تعريفا للحدث إنما عرف الطفل يف المادة 

)1( من القانون

وعن انعقاد محكمة األحداث يف قطاع غزة أردف:

        قانون األحداث لعام 1937م )المطبق يف 

قطاع غزة( عرف محكمة األحداث يف المادة 

)3( منه بأنها كل محكمة لدى نظرها يف التهم 

المسندة إىل األوالد أو األحداث أو الفتيات، 

تعترب محكمة أحداث        .

وأوضـح أن المحكمـة تنعقـد كلمـا أمكـن ذلـك يف 
بنايـة أو قاعـة غـر البنايـة أو القاعـة الي تنعقد فيها 
جلسـات المحكمـة االعتياديـة، أو تنعقـد يف أيـام أو 
أوقـات تختلـف عـن األيـام أو األوقـات الـي تنعقـد 
فيهـا جلسـات المحكمـة االعتياديـة وهـذا ما نصت 
عليـه المـادة )3( مـن قانـون األحـداث لعـام 1937م 

المطبق يف قطاع غزة.
وأشـار أن القضـاء الفلسـطيي حـرص عـى مراعـاة 
إنشـاء  خـالل  مـن  لأحـداث  الفضـى  المصلحـة 
تنعقـد  غـزة  قطـاع  يف  باألحـداث  خاصـة  محكمـة 
داخـل مقـر مؤسسـة الربيـع، تحاكـم األطفـال عـى 
خـالف مـع القانـون بداخلهـا، وخصـص لهـا قضـاة 

مؤهلن لذلك، وتعقد جلساتها بشكل أسبوعي.
وبـن بـأن عـدد القضايا الـواردة المتعلقة باألحداث 
عـى خـالف مع القانـون بلغت بداية عمـل المحكمة 
 )1788(  2022/5/30 تاريـخ  2017 وحـى  أواخـر  يف 
طلـب فصـل منهـا )1769( و)2403( جنحـة فصـل 
منهـا )2182(، إضافـة ل )816( جنايـة فصـل منهـا 
عقـد  خـالل  مـن  ذلـك  وتـم   ، األمـر  جنايـة   )677(
جلسـات قـايض فـرد عددهـا )195( جلسـة، وما عدد 

)23( لمحكمة األحداث الُمَشكلة يف هيئة .

وأكـد القـايض فروانـة أن قانـون األحـداث وحرصـاً 
عقـد  عـى  نـص  احلـدث  عـى مقتضيـات ومصلحـة 
علنيـة  غـر  ظـروف  األحـداث يف  جلسـات محكمـة 
يكـون فيهـا احلدث موضـع رعاية، ويحر محاكمته 
والمراقبـون  الدعـوى  وشـهود  ومحاميـه  أقاربـه 
لهـم  تقـرر  ومـن  السـلوك(  )مراقبـو  االجتماعيـون 
مـن  للحـد  وذلـك  خـاص،  بـإذن  احلضـور  المحكمـة 
العالنيـة وتحقيًقـا للرّيـة المطلوبـة اسـتثناًء مـن 

القاعدة العامة لعلنية اجللسات. 
وعن إعفاء احلدث من حضور جلسة محاكمته قال:

      يجوز للمحكمـــــــة إذا رأت أن 
مصلحتـــــــــــــه تقتضــــــي ذلـــك، 
كأن تكــــــون حالتــــــه النفســـية 
متدهـــورة وحضـــوره المحاكمة 
يزيدهـــا ســـوًءا، أو كأن تكـــون 
اجلريمـــة المنســــــــــوب للحـــدث 
مخلة باألخـــالق واآلداب العامة 
المتعلقة  الوقائـــــع  وأن ســــــرد 
بهـــا مـــن اخلصـــوم أو الشـــهود 
يؤثـــر تأثرًيا ســـيئًا عىل نفســـية 

احلـــدث      .

غـــزة  قطـــاع  يف  الفلســـطيي  القضـــاء  أن  وذكـــر 
أبـــدع يف التعامـــل مـــع األحـــداث وقـــدم نمـــوذج 
لقانـــون  الصحيـــح والســـليم  التطبيـــق  ممـــز يف 
ــى  ــة الفضـ ــع المصلحـ ــق مـ ــا يتوافـ ــداث، وبمـ األحـ
ـــزة  لهـــم وأن محكمـــة األحـــداث تنعقـــد يف قطـــاع غ
بشـــكل أســـبوعي ويجـــري قـــايض األحـــداث جـــوالت 
تفتيشـــية وتفقديـــة لمؤسســـة الربيـــع لمتابعـــة 

ســـالمة توقيفهـــم.
الدوليـــة  المؤسســـات  مـــن  العديـــد  أن  يذكـــر 
والمحليـــة المختصـــة اعتـــرت أن محكمـــة األحـــداث 
إنجـــاز وطـــي، لينســـجم مـــع مختلـــف االتفاقيـــات 
الدوليـــة، ومـــع االعتبـــارات اخلاصـــة يف التعامـــل مـــع 

هـــذه الفئـــة.
إن احلقيقـــة الـــيت ال بـــد مـــن اإلشـــارة إليهـــا أن 
المختصـــني بعلـــم اإلجـــرام واالجتمـــاع والقانـــون 
يفضلـــون أن تكـــون المعاجلـــة ابتـــداًء خـــارج نطـــاق 
المؤسســـات اإلصالحيـــة المنصـــوص عليهـــا يف 
القوانـــني ذلـــك ألنهـــا معاجلـــات ناجحـــة ووســـائل 
فعالـــة يف العـــالج وأكـــر قـــدرة يف إصـــالح حالـــة 
احلـــدث المعـــرض للخطـــورة، لهـــذا يقتـــي البحـــث 
القانونيـــة  مـــن جديـــد يف األحـــكام والنصـــوص 
أن  يمكـــن  الـــذي  الوقـــايئ  بالـــدور  المتعلقـــة 
يمـــارس مـــع األحـــداث مـــن أجـــل إيجـــاد وســـائل 
أكـــر مالئمـــة وأكـــر واقعيـــة يف تحســـني واقـــع 

األحـــداث.

5تقارير وحوارات

عدالة األحداث في قطاع غزة

األحداث بغزةمشكلة معقدة

نموذج ممزيرسية اجللسات حوار- اسالم بهار
إن الفكرة األساسية من إيجاد قضاء األحداث عىل مرحليت التحقيق والمحاكمة 
هـو السـعي لتجسـيد مبـدأ المعاملـة الُفضـىل مـع احلـدث و إصالح هـذه الرشيحة 
المعرضة للترشد واالنحراف واجلنوح، والعمل الدؤوب عىل اتخاذ كافة الوسائل 
العلميـة احلديثـة يف التعامـل معهـا مـن أجل الوصـول إىل نتيجـة واقعية متمثلة 
بتهذيـب سـلوكهم وإعادتهـم إىل المجتمع شـأنهم شـأن أقرانهـم اآلخرين، ومن 
أجـل هـذه الفكـرة، ولغـرض رسـمها عـىل أرض الواقع، أنشـئت محكمـة األحداث 

وفقاً للقانون اخلاص بالتعامل مع األحداث عىل خالف مع القانون .

»الطفل هو كل إنسان لم 
يتم الثامنة عرشة من عمره«.
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قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/2188 بداية رفح
هيئة اجلنايات الكرى رقم/ 2022/384

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/2749 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/642

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/251 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/544

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/274 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/67

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2013/219 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/221

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/2646 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/571

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/57 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/591

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/57 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/591

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/502 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/113

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/2630 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/529

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/14 بداية غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/50

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2013/219 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/221

إىل المتهم/ عالء زياد خليل جارس
سكان/ جباليا – بلوك 9 – مسجد التوبة 

إىل المتهم/ محمد جميل محمود كسكن
سكان/ الشاطئ شارع حميد

إىل المتهم/ محمد بهجت أحمد أبو كلوب
سكان/ الشمال بيتت حانون العزبة

إىل المتهم/ ابراهيم مروان رمضان شنيورة
سكان/ الدرج – مسجد الصحابة

إىل المتهم/ أدهم سعيد عبد الله عبيد
سكان/ النصرات مسجد حسن البنا

إىل المتهم/ عبد الكريم عطا صبح حالوه
سكان/ شمال غزة، جباليا قرب مسجد الهدى

إىل المتهم/ مصطفى موىس محمد درغام
سكان/ رفح الشابورة ملعب برقة

إىل المتهم/ موىس محمد عواد العر
سكان/ دير البلح الركة

إىل المتهم/ عبد القادر رسحان سعيد العراييش
سكان/ الشاطئ مسجد السويس

إىل المتهم/ نارص عطا محمد الرضيع
سكان/ شمال غزة، بيت الهيا، شارع احلطبية

إىل المتهم/ محمد جميل خالد العجلة
سكان/ الشجاعية مسجد بسيسو

إىل المتهم/ أحمد أسعد خالد جودة
سكان/ النصرات مسجد حسن البنا

يقتـيض عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـالل مـدة عـرشة أيـام مـن تاريخ 
تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة 

عليـك مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار اسـتنادًا للمـواد 1 , 2 , 28/ا مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة 7 لسـنة 2013..
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـالل المـدة المذكـورة أعاله - سـيجرى محاكمتـك غيابياً 

كمتهـم فـار من وجـه العدالة، 
وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلك بإلصاقـه عى لوحة إعالنات محكمـة بداية غزة، وعى 
باب سـكنك األخر، ونرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاله مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة 

القضائيـة وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده الخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ عالء زياد خليل جارس
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

المخـدرات  4/27 مـن قانـون   ,  2  ,  1 للمـواد  اسـترياد مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار اسـتناداً 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد جميل محمود كسكن

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

المخـدرات  قانـون  مـن  28/ا   ,  2  ,  1 للمـواد  اسـتناداً  المخـدرة  بالمـواد  االتجـار  محاولـة 

2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد بهجت أحمد أبو كلوب 

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

يقتـيض عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـالل مـدة عـرشة أيـام مـن تاريخ 
تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة 

عليـك مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 
حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار اسـتنادًا للمـواد 1 , 2 , 28/ا مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة 7 لسـنة 2013..
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـالل المـدة المذكـورة أعاله - سـيجرى محاكمتـك غيابياً 

كمتهـم فـار من وجـه العدالة، 
وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلك بإلصاقـه عى لوحة إعالنات محكمـة بداية غزة، وعى 
باب سـكنك األخر، ونرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاله مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة 

القضائيـة وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده الخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ ابراهيم مروان رمضان شنيورة
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

القتل قصًدا استناداً للمواد 214 , 215 , 216 ع 36.

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ أدهم سعيد عبد الله عبيد

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

قانـون  مـن   35,  41, 28/ا   ,  2  ,  1 للمـواد  اسـتنادًا  المخـدرة  بالمـواد  االتجـار  يف  المسـاعدة 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ عبد الكريم عطا صبح حالوه

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

المخـدرات  قانـون  مـن  28/ا   ,  2  ,  1 للمـواد  اسـتناداً  االتجـار  بقصـد  مخـدرة  مـواد  حيـازة 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ مصطفى موىس محمد درغام

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

قانـون  مـن   35,  41, 28/ا   ,  2  ,  1 للمـواد  اسـتنادًا  المخـدرة  بالمـواد  االتجـار  يف  المسـاعدة 

.2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ عبد الكريم عطا صبح حالوه

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار والتعاطـي اسـتناداً للمـواد 1 . 2 , 7/27 , 1/28 , 35 مـن 

2013 7 لسـنة  قانـون المخـدرات والمؤثـرات العقليـة 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ عبد القادر رسحان سعيد العراييش

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

المخـدرات  قانـون  مـن  28/ا   ,  2  ,  1 للمـواد  اسـتنادًا  االتجـار  بقصـد  مخـدرة  مـواد  حيـازة 

..2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ نارص عطا محمد الرضيع

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

المخـدرات  قانـون  مـن  28/ا   ,  2  ,  1 للمـواد  اسـتناداً  االتجـار  بقصـد  مخـدرة  مـواد  حيـازة 

2013 لسـنة   7 العقليـة  والمؤثـرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد جميل خالد العجلة

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

الطبيعـة  لنواميـس  خالًفـا  والمواقعـة  رشعـي  زواج  عقـد  بـدون  المرشوعـة  غـري  المواقعـة 

ارتـكاب جـرم. بقصـد  الغـري  ملـك  ودخـول 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم الثالثاء، الموافق 2022/6/21

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ أحمد أسعد خالد جودة 

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل
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قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 406 /2021 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم/ 2022/230

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/35 بداية خانيونس

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/314

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/392 بداية دير البلح 

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/275

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2020/218 بداية دير البلح 

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/244

 قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/331 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/260

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/106 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/713

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/88 بداية شمال غزة

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/671

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2022/735 بداية غزة
هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/453

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 78/ 2020 محكمة األحداث

هيئة اجلنايات الكرى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 47/ 2021 محكمة األحداث

هيئة اجلنايات الكرى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 108/ 2021 محكمة األحداث

هيئة اجلنايات الكرى

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/53 بداية دير البلح

هيئة اجلنايات الكرى رقم 2022/261

إىل المتهم/ هيثم جهاد دياب احلزين
سكان/ الوسطى-النصرات-احلزاينة 

إىل المتهم/ محمد عيد حمد أبو لبدة
سكان/ خانيونس-بي سهيلة-الزنه

إىل المتهم/ احمد محمد عقل عبد العال
سكان/ النصرات –مخيم )1(-بالقرب من نادي اخلدمات

إىل المتهم/ نسيم سمر زيك زهد
سكان/ النصرات –مخيم اجلديد

إىل المتهم/ ايمن عزارة سالم القرعان
سكان/ دير البلح –القرعان اجلنويب

إىل المتهم/ محمد إبراهيم محمد أبو سته
سكان/ الوسطى-الزوايدة الصحابة-مسجد خالد بن الوليد

إىل المتهم/ حسي إبراهيم محمد أبو عرابية
سكان/ الشمال-جباليا-عباد الرحمن –التوام- قرب جمعية بيتنا

إىل المتهم/ محمد سعدي صابر دغمش
سكان/ غزة-الرمال

إىل المتهم/ محمد ماهر محمد انشايص
سكان/ خانيونس بي سهيلة وسط البلد عمارة ابوغنيمه

إىل المتهم/ عبد الرحمن صاحل خالد أبو عي
سكان/ الوسطى الربج بلوك 7 قرب معمل القريناوي.

إىل المتهم/ مصعب صاحل محمد شهوان
سكان/ خانيونس البلد – شارع الميكانيكية

إىل المتهم/ سليمان كمال حسن االقرع
سكان/ الوسطي-دير البلح- المعسكر

يقتـيض عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـالل مـدة عـرشة أيـام مـن تاريخ 
تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة 

عليـك مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 
قانـون  مـن   35 أ،  فقـرة   28  ،2  ،1 للمـواد  خالًفـا  االتجـار  بقصـد  مخـدرة  مـواد  حيـازة 

.2013 لسـنة   7 رقـم  العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـالل المـدة المذكـورة أعاله - سـيجرى محاكمتـك غيابياً 

كمتهـم فـار من وجـه العدالة، 
وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلك بإلصاقـه عى لوحة إعالنات محكمـة بداية غزة، وعى 
باب سـكنك األخر، ونرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاله مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة 

القضائيـة وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده الخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ هيثم جهاد دياب احلزين
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خالًفـا للمـواد 1، 2، 28 فقـرة أ، 35 مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة رقـم 7 لسـنة 2013.

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد عيد حمد أبو لبدة

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خالًفـا للمـواد 1، 2، 28 فقـرة أ، 35 مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة رقـم 7 لسـنة 2013.

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ احمد محمد عقل عبد العال

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

يقتـيض عليـك تسـليم نفسـك إىل السـلطة القضائيـة خـالل مـدة عـرشة أيـام مـن تاريخ 
تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة 

عليـك مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 
قانـون  مـن   35 أ،  فقـرة   28  ،2  ،1 للمـواد  خالًفـا  االتجـار  بقصـد  مخـدرة  مـواد  حيـازة 

.2013 لسـنة   7 رقـم  العقليـة  والمؤثـرات  المخـدرات 
وإذا لـم تقـم بتسـليم نفسـك- خـالل المـدة المذكـورة أعاله - سـيجرى محاكمتـك غيابياً 

كمتهـم فـار من وجـه العدالة، 
وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلك بإلصاقـه عى لوحة إعالنات محكمـة بداية غزة، وعى 
باب سـكنك األخر، ونرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30
آمـر بالقبـض عـى المتهـم أعـاله مـن قبـل مأمـوري الضبـط القضـايئ وتسـليمه للسـلطة 

القضائيـة وعـى كل مـن يعلـم مـكان وجـوده الخبـار عنـه.
طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ نسيم سمر زيك زهد
نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خالًفـا للمـواد 1، 2، 28 فقـرة أ، 35 مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة رقـم 7 لسـنة 2013.

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ ايمن عزارة سالم القرعان

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خالًفـا للمـواد 1، 2، 28 فقـرة أ، 35 مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة رقـم 7 لسـنة 2013.

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد إبراهيم محمد أبو سته

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خالًفـا للمـواد 1، 2، 28 فقـرة أ، 35 مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة رقـم 7 لسـنة 2013.

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ حسي إبراهيم محمد أبو عرابية

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خالًفـا للمـواد 1، 2، 28 فقـرة أ، 35 مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة رقـم 7 لسـنة 2013.

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد سعدي صابر دغمش

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

1. ايقاع أذى بليغ بشخص أخر خالًفا للمادة 238 ع 36، 

2. حمل أداة مؤذية خالًفا للمادة 89 ع 36

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288+291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة األحـداث، وعـى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علماً بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس الموافق/ 2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمد ماهر محمد انشايص

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

الرسقة من قبل األمناء خالًفا للمادة )276/ب( ع 36

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288+291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة األحـداث، وعـى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علماً بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس الموافق/  2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ عبد الرحمن صاحل خالد أبو عي

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

المخـدرات  قانـون  مـن   35  ،7/1،2،27 للمـواد  خالًفـا  التعاطـي  بقصـد  مخـدرة  مـواد  حيـازة 

2013م لسـنة   7 رقـم  الفلسـطيين  العقليـة  والمؤثـرات 

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288+291( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـى لوحـة إعالنـات محكمـة األحـداث، وعـى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علماً بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم  اخلميس  الموافق/   2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ مصعب صاحل محمد شهوان

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرشة  مـدة  القضائيـة خـالل  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـيض 

تبليغـك قـرار المهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاله المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار خالًفـا للمـواد 1، 2، 28 فقـرة أ، 35 مـن قانـون المخـدرات 

والمؤثـرات العقليـة رقـم 7 لسـنة 2013.

غيابيـاً  - سـيجرى محاكمتـك  أعـاله  المذكـورة  المـدة  نفسـك- خـالل  بتسـليم  تقـم  لـم  وإذا 

العدالـة،  فـار مـن وجـه  كمتهـم 

وذلك عمالً بأحكام المادة )288( من قانون الجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عى لوحـة إعالنات محكمـة بداية غـزة، وعى باب 

سـكنك األخـر، ونـرشه يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعنّي لها جلسة يوم اخلميس، الموافق 2022/6/30

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاله  المتهـم  عـى  بالقبـض  آمـر 

عنـه. الخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـى  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ سليمان كمال حسن االقرع

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
أ.محمد نوفل
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
من عبد اهلل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني إىل أبي موسى األشعري:سالم عليك، 

أما بعد:
فإن القضاء فريضة حمكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أديل إليك، فإنه ال ينفع تكلم 

حبق ال نفاذ له.
آس بني الناس بوجهك، وعدلك، وجملسك، حتى ال يطمع شريف يف حيفك، 
وال ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر، 

والصلح جائز بني املسلمني، إال صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حالاًل.
ال مينعنك قضاءٌ قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك، أن 
الباطل.  التمادي يف  ترجع إىل احلق فإن احلق قديمٌ، ومراجعة احلق خري من 
الفهم الفهم فيما تلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب وال سنةٍ، ثم اعرف األشباه 
واألمثال، فقس األمور عند ذلك، واعمد إىل أقرهبا إىل اهلل، وأشبهها باحلق، 
واجعل ملن ادعى حقًا غائبًا أو بينة أمدا ينتهي إليها فإن أحضر بينته أخذت له 
حبقه وإال استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك، وأجلى للعمى، املسلمون 
عدوٌل بعضهم على بعض إال جملودًا يف حد، وجمربًا عليه شهادة زور، أو ظنينا 
يف والء أو نسب، فإن اهلل توىل منكم السرائر، ودرأ بالبينات واإلميان. وإياك 
والغلق والضجر، والتأذي باخلصوم والتنكر عند اخلصومات، فإن احلق يف مواطن 
احلق ليعظم اهلل به األجر، وحيسن به الذخر، فمن صحت نيته، وأقبل على 
نفسه كفاه اهلل بينه وبني الناس، ومن ختلق للناس مبا يعلم اهلل أنه ليس من نفسه 
شانه اهلل، فما ظنك بثواب غري اهلل عز وجل يف عاجل رزقه وخزائن رمحته، 

والسالم.

البينــة وتقديــم احلقيقــة  صــدق 
كمــا هــي متماهيــة مــع النــص 
القانــوين المالئــم، تجعلــك أهــاًل 
لكســب ثقــة المحكمــة وأقــرب 
والعكــس  تريــد،  الــذي  للحكــم 

صحيــح.

 »الصدق«

 القايض/ أحمد أبو نعمة

عدالة  إىل  زجري  عقايب  من  العدالة  مفهوم  تطور 
العدالة  فشل  إن  تعويضية،  إصالحية  تصاحلية 
ظاهرة  تزايد  خالل  من  غاياتها  تحقيق  يف  اجلنائية 
هذه  عن  الناجمة  العواقب  خطورة  واتساع  الجرام 
الظاهرة أصبح يؤرق بال المهتمن للتفكر يف البديل 
بالعدالة  توصف  أصبحت  الي  اجلنائية  العدالة  لهذه 
اليوم  عليه  يطلق  ما  التفكر  هذا  وأنتج  العقيمة، 
لفض  حديثا  نمطا  تعتر  وهي  التصاحلية،  بالعدالة 
اخلصومات ذات الطابع اجلنايئ بهدف التصدي لظاهرة 
الكالسيكية،  اجلنائية  للعدالة  بديلة  بآليات  الجرام 

وببعد ازدوايج إنساين وتصاحلي، يضع كافة األطراف 
تحقيق  أجل  من  الصدارة  يف  باجلريمة  المعنية 
من  اجلناة-المجتمع،  الضحايا-  اجلميع:  تريض  عدالة 
الرضائية والتواصل  تعتمد أساسا عى  برامج  خالل 
الضحية  أرضار  بإصالح  اجلريمة،  عواقب  ومعاجلة 

وإعادة الدماج للجاين وتعزيز السلم االجتماعي.
زاهر  »هاورد  التصاحلية  العدالة  فكرة  مؤسس  إن 
تتمز  عدالة  بأنها  اجلنائية  العدالة  فشل  عن  »عر 
العقاب حكرا  وجعلها  العقيمة من جهة،  بشكلياتها 
الي  األزمة  أخرى، وهو أساس  الدولة من جهة  عى 

التصاحلية  العدالة  هو  اجلديد  المولود  ظهور  فرضت 
بأنها  التصاحلية  العدالة  عرف  أنه  كما  بديل،  كنهج 
»مسار للمعنين باجلريمة لتشخيص األرضار الناجمة 
بهدف  وااللزامات  للحاجيات  واالستجابة  عنها 

إصالح هذه األرضار وإرساء االنسجام االجتماعي«.
التصاحلية  العدالة  كانت  فإذا  النصاف،  باب  ومن 
تتضمن لفظن دالن العدل والتصاحل فإن الرشيعة 
السالمية السمحة ومن خالل مجموعة من اآليات 
تدعو إىل الصلح والتصاحل والعفو  القرآنية، ما فتئت 

والتوبة.

تاليق  فكرة  عى  للدفاع  تسعى  التصاحلية  فالعدالة 

برامجها  خالل  من  األسايس  هدفها  وأن  األطراف 

االجتماعية،  للعالقات  الكامل  التصاحل  يف  يتمثل 

اجلاين،  الضحية،  األطراف  جميع  يشغل  أصبح  الذي 

المجتمع وباهتمام إنساين متطور.

وهو  اجلريمة،  طريف  عى  باألساس  ترتكز  فهي 

االرتكاز الذي يسعى إىل استعادة العالقة بينهما من 

اجلاين وتعزيز  إدماج  الضحية وإعادة  خالل جر رضر 

إرساء السلم االجتماعي.

رهانات العدالة التصالحية في المادة الجنائية

الفتة قضائية

يوسف قجاج 

باحث مغريب يف العلوم اجلنائية

مؤشرات األداء القضائيوصية في القضاء
لشهر مايو 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات التقاضي الثالث

اإلجمالي

الدعاوى الجزائيةالدعاوى المدنية

32,399

15,850اإلجمالي اإلجمالي
16,175اإلجمالي اإلجمالي

الدعاوى اإلدارية

374اإلجمالي


