
أصـدرت هيئـة الجنايـات الكـرى يف قطـاع غـزة حكًمـا يقـي بمعاقبـة 

املـدان )ع/ ش( باإلعـدام شـنًقا حتـى املـوت وذلـك عـن التهـم املسـندة 

إليـه يف الئحـة االتهـام املقدمـة بحقه مـن النيابـة العامة قي قضيـة مقتل 

املغـدور« عاصـم رفيـق العرعري«.

غـزة، والطاقـم اإلداري املعـاون ووفد من 
الرشطة القضائية، حيـث تضمنت الجولة 
زيـارة مركـز تأهيـل وإصـاح النسـاء، 
ومؤسسـة الربيع لرعاية األحـداث، ومركز 

اإلصاح والتأهيل طيبة. 
نوفل  أمل  املقدم  استقبالهم  يف  وكان 
والدكتور  املركزي،  النساء  سجن  مدير 
محمد غنيم مدير عام الرعاية االجتماعية 
نبهان  أحمد  واملقدم  الربيع،  مؤسسة  يف 

مدير مركز التأهيل واإلصاح طيبة.
وتم التطـرق خـال الزيـارة إىل ظروف 
اللوجسـتية  واحتياجاتهـا  السـجون 
الرشطـة  مـع  والعاقـة  والقانونيـة 
تـم  كمـا  والقضـاء،  العامـة  والنيابـة 
االسـتماع إىل أهم املشـكات التي يعانى 

أجـرى املجلـس األعـى للقضـاء جولـة 
التأهيل  مراكـز  تفقديـة ملجموعـة مـن 
واإلصـاح يف قطـاع غـزة, وذلـك ضمن 
سلسـلة زيـارات نفذهـا املجلـس األعى 
واإلصـاح  التأهيـل  مراكـز  لجميـع 
بمحافظـات غزة، برئاسـة األمـن العام 
اللـه  للمجلـس املستشـار أرشف نـر 
برفقـة املستشـار محمـد مـراد األمـن 
سـامي  واملستشـار  املسـاعد،  العـام 
األرشم رئيـس هيئـة الجنايـات الكرى، 
واملستشـار خليـل الغرابيل رئيـس هيئة 
الجـزاء بمحكمة بدايـة غـزة  والقايض 
محمـد فروانـة رئيـس محكمـة صلـح 
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احل عبد الرؤوف الحلبي.. الرَّ
رح  يات تصاغرت أمامه إلعالء الصَّ تحدِّ

القضائي وتوطيد أركان العدل

أعمدة  أحد  ينعي  للقضاء  األعىل  املجلس 
الحـلبي،  الرؤوف  عبد  املسـتشار  القضاء: 
الرئيس السابق للمجلس األعــىل للقضاء، 
فـي  يتقبله  أن  وجل  عز  املوىل  سائلني 
ومحـبيه  أهله  ويلهم  الشهداء،  عــداد 

الصرب وحسن العزاء.
أبحر بسفينة املنظومة القضائية يف حقبة زمنية حرجة 

اسة تعالت فيها أمواج االضطراب... وحسَّ

1. املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن املقصود بوقوع 

بطالن يف الحكم، أن يشوب الحكم كعمل إجرائي 

عيب البطالن سواء لعيب جوهري يف إصداره، أو 

أو لعيب  التوقيع عليه،  أو  أو تدوينه،  به،  النطق 

أو  التسبيب  يف  القصور  مثل  الواقعية  أسبابه  يف 

الفساد يف االستدالل أو التناقض يف األسباب.

لالطمئنان على سالمة اإلجراءات والظروف المعيشية

المجـــلس األعــــلى للقـــــضاء يستــــمر 
بتفقد مراكز اإلصالح والتأهيل

الجنايـــــــات الكبــــرى تصـــدر حكًمـــا 
باإلعدام شـــنًقا فـــي قضية مقتل 

المجنـــي عليـــه عاصـــم العرعير

المستشار المدهون يعقد االجتماع الدوري مع رؤساء ومدراء المحاكم
لمناقشة سير العمل في المحاكم وتطوير أدائها 

صحيفة يومية متخصصة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا

مبادئ قضائية
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منها النـزالء والصعوبات التـي تواجهها 
يف التعامل مع النزالء واملوقوفن.

ويف السـياق ناقش الوفـد عمليـة الربط 
والرشطـة  القضـاء  بـن  اإللكرتونـي 
التأهيـل واإلصاح مما  والنيابة ومراكـز 
يسـهل العمل أمـام جميع الجهـات ذات 
االختصاص، وتـم تقديم بعـض الحلول 
املقرتحـة للتخفيف مـن تكـدس النزالء، 
املوقوفـن عـى ذمة  وترسيـع محاكمـة 
قضايـا جنائيـة، باإلضافـة إىل املي يف 
تنفيـذ سياسـات اإلصـاح عـر تطبيق 
العقوبـات البديلة وفًقا ألحـكام القانون، 
وعـر برامـج التدريـب والتأهيـل املهني 
والتوعيـة  التثقيـف  إىل  باإلضافـة 

واملحارضات الرتبوية والدينية.
النزالء  بعض  بتوجيه  الوفد  قام  حيث 
ملتابعة اإلجراءات القانونية التي تخدمهم 

لإلفراج عنهم بالشكل القانوني السليم. 
الجولة أشـاد املستشـار نر  ويف ختام 
التـي  بالجهـود  املرافـق  والوفـد  اللـه 
التأهيـل  مراكـز  قبـل  مـن  تبـذل 
مميـزة  رعايـة  لتقديمهـم  واإلصـاح 
للنـزالء وفق املعايـري القانونيـة، موجًها 
عـى  لهـم  وتقديـر  شـكر  رسـالة 
الكاملـة  الكبـرية والرعايـة  املجهـودات 

التي يوفروها للنزالء.

الديــن  ضيــاء  املستشــار  عقــد 

األعــى  املجلــس  رئيــس  املدهــون 

رؤســاء  مــع  اجتماًعــا  للقضــاء 

محــاور  عــدة  ملناقشــة  املحاكــم، 

ــة  ــات اإلداري ــد العملي ــتهدف تجوي تس

ــة  ــة القضائيـ ــاء باملنظومـ واالرتقــ
وصواًل للعدالة الناجزة.

وناقش املجتمعون سري العمل يف املحاكم 
من  محكمة  لكل  الخاصة  واالحتياجات 
لتطوير  وذلك  والفني  اإلداري  الجانب 
وتحسن بيئة التقايض التي يسعى إليها 

املجلس بما يخدم الصالح العام.

املجتمعـون  اسـتعرض  جانبهـم  مـن 
املحاكـم  وانجـازات  اإلداريـة  التقاريـر 
خـال العطلـة القضائية وخطـة العمل 

خال العام القضائي الجديد.
من جهتــه أشــار املستشــار املدهــون إىل 
الحركــة القضائيــة املرتقبــة للعــام 
ــى  ــل ع ــي تعم ــد والت ــي الجدي القضائ

ــب  ــا يتناس ــاة بم ــع القض ــادة توزي إع
ــا  ــدد القضاي ــات وع ــدد الهيئ ــع ع م
والعــبء القضائــي، مؤكــًدا عــى ســعي 
املجلــس إىل إنهــاء االنتدابــات والتنقــات 

وصواًل لاستقرار.
ــة  ــطة الخطـ ــذ أنشـ ــوه إىل تنفيـ ونـ
ــن  ــم مـ ــة املحاكـ ــغيلية لكافـ التشـ

ـــجون  ـــية للس ـــوالت التفتيش ـــال الج خ
واالجتماعات الداخلية.

عدالة  عى  املدهون  املستشار  وشدد 
اإلجراءات، واالهتمام باالستماع للخصوم 
والتـقـيد  ودفوعــهم  مرافعـــاتهم  يف 
بالحيادية وحسن  وااللتـزام  باملوضـوع 

إدارة الجلسة، لرفع كفاءة القضاء.

غزة-املجلس األعى للقضاء 

2 وكان املتهم قد أطلق عدة أعرية نارية من ساح ناري...
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الكـرى يف  الجنايـات  أصـدرت هيئـة 

بمعاقبـة  يقـي  غـزة حكًمـا  قطـاع 

املـدان )ع/ ش( باإلعـدام شـنًقا حتى 

املـوت وذلـك عـن التهـم املسـندة إليه 

يف الئحـة االتهـام املقدمـة بحقـه مـن 

مقتـل  قضيـة  قـي  العامـة  النيابـة 

العرعـري«. رفيـق  عاصـم  املغـدور« 

ــرية  ــدة أع ــق ع ــد أطل ــم ق وكان املته

للمحكمــة  العامــة  الهيئــة  عقــدت 
ــذا  ــال ه ــث خ ــا الثال ــا اجتماعه العلي
ضيــاء  املستشــار  برئاســة  العــام 
الديــن املدهــون وكافــة أعضــاء الهيئــة 
ــث يف  ــا، للتباح ــة العلي ــة للمحكم العام
ــدول  ــى ج ــة ع ــات املطروح املوضوع
بالشــأن  تعنــى  والتــي  األعمــال 
ــا. ــة العلي ــي للمحكم ــي والفن القضائ
وناقشــت الهيئــة العامــة للمحكمــة 
ألولويــة  املطلوبــة  املعايــري  العليــا 

أصـدرت هيئة الجنايـات الكرى حكًما 
بالسـجن املؤبد وغرامة ماليـة وقدرها 
عـرشون ألـف دينـار أو الحبـس مدة 
سـنتن بـداًل منهـا عـى متهـم أديـن 
بتهمتـي حيـازة مـواد مخـدرة بقصد 
وذلـك  التعاطـي،  وبقصـد  االتجـار 

اسـتناًدا ملـواد القانون الفلسـطيني.

أخبـــار 2
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العنوان:رئيس التحرير:تصدر عن

الهيئة العـامة  للمحكمة العـليا  تعقد 
اجتماعها الثالث خالل هذا العام

الجـــنايــات الكــبرى تصدر 
حكـــًما بالســـجن المـــؤبد 

في قضية مخدرات

الجـــنايـــات الكبرى تصـــدر حكـــًما 
باإلعدام شنًقا في قضية مقتل 

المجني عليه عاصم العرعير

القـــضاء يفـــتتح البرنـــامج 
التدريبي لعـدالة األحداث

افتتـح رئيـس املكتـب الفنـي والتفتيش 
القضائـي املستشـار أكـرم ُكاب اليـوم 
األول مـن الرنامـج التدريبـي بعنـوان 
»عدالـة األحـداث« بالتعـاون مـع نقابة 
املحامن الفلسـطينين، والتي تسـتهدف 
مجموعـة من السـادة القضـاة ملحكمتي 

البدايـة والصلـح يف مدينـة غزة. 
ورحب املستشـار كُّاب بالسـادة القضاة 
أ.فـداء  القانونـي  والخبـري  واملستشـار 
الحمـود، مؤكـًدا بـأن هـذا اللقـاء هـو 
ضمـن  التدريبـي  للرنامـج  اسـتكمال 
للعدالـة  الوصـول  تحسـن  مـرشوع 
)برنامج العون القانوني »سواسـية 2«(.
وأوضـح كُّاب بـأن التعـاون مـع نقابة 
املحامـن جـاء لبلـورة العمـل املشـرتك 
بهـدف تطويـر عمليـة التطبيـق األمثل 
األحـداث  قانـون  السـيما  للقوانـن؛ 

ــه  ــكان بحيازت ــاح ص ــن س ــة م ناري
وقــت ارتــكاب الواقعــة نجــم عــن ذلك 
ــاري  ــار ن ــه بعي ــي علي ــة املجن إصاب
اســتقر يف الــرأس أدى إىل نزيــف دموي 
ــا أدى  ــاغ مم ــك يف الدم ــه تهت ــج عن نت
لوفاتــه عــى الفــور كمــا هــو موضــح 
ومبــن تفصيــًا بتقريــر الصفــة 
الترشيحيــة وذلــك بقصــد منــه وبوجه 

ــون. ــف للقان ــرشوع ومخال ــري م غ
يُذكـر أن هيئـة الجنايـات الكـرى قـد 

ــة  ــق الغاي ــون لتحقي ــل يف الطع الفص
ــة  ــت املصلح ــدم تفوي ــن وع ــن الطع م
لتحقيــق  التقــايض  أمــد  وتقصــري 
العدالــة الناجــزة والتأكيــد عــى متابعــة 
املنظــورة  الطعــون  أحــكام  تــاوة 
تدقيًقــا يف جلســة علنيــة، وإبــداء الــرأي 
الفنــي يف العديــد مــن املســائل القانونية 
ــم،  ــى املحاك ــرض ع ــي تع ــة الت الهام
وآليــة معالجــة األحــكام املتناقضــة 

ــة. ــة ملزم ــادئ قانوني ــاء مب إلرس
ــه أشــاد املستشــار املدهــون  مــن جانب
عــى  وأثنــى  القضــاة  بالســادة 

غزة-املجلس األعى للقضاء 

رقـم )2( سـنة 1937 وقانـون الطفـل 
.2004 )7( سـنة  رقـم  الفلسـطيني 

وأفـاد كُّاب بأن تطويـر القوانن وآليات 
تطبيقاهـا تسـتجيب ملصالـح األطفـال 
مـن خـال رضورة التعرف عى أسـباب 
جنوح األحـداث وآليـات التعامل النفيس 

واالجتماعـي مع فئـة األحداث.
عى  التعرف  رضورة  إىل  كُّاب  ونوه 
لقانون  وفًقا  اإلصاحية  العدالة  مفهوم 
الدولية وسن  األحداث واألطفال واملعايري 
يف  الوساطة  ومفهوم  الجزائية  املسؤولية 

عدالة األحداث.
الدورية تسفر عن  اللقاءات  أن  وأشار إىل 
التطبيق السليم للنصوص القانونية بهدف 
وتخفيف  املجتمعية  والنهضة  التطوير 
رضورة  عى  مشدًدا  القضائي،  الرتاكم 
لها  التي  واملفاهيم  املصطلحات  توحيد 
عاقة بقانون األحداث وقانون الطفل بما 

ينسجم مع املصلحة الفضى لألحداث.
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إنجازاتهــم خــال العطلــة القضائيــة يف 
الفصــل العديــد مــن القضايــا العالقــة، 
ــات  ــة مقرتح ــتقبل أي ــه يس ــًدا بأن مؤك
مــن شــأنها التنظيــم واالرتقــاء بعمــل 
ــح العــام  ــا يخــدم الصال املحكمــة وبم

ــزة. ــة الناج ــاء بالعدال لارتق
ويذكــر أن املحكمــة العليــا تنعقــد 
بحضــور أغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائهــا 
ــها  ــب رئيس ــى طل ــاًء ع ــل بن ــى األق ع
أو إحــدى دوائرهــا حســب املــادة )25( 
مــن قانــون تشــكيل املحاكــم النظاميــة 

ــنة 2001م. ــم )5( لس رق

األعـى  املجلـس  مـن  بقـرار  ُشـكلت 
للقضـاء مطلع العـام الحـايل وتختص 
الخطـرية  الجنايـات  قضايـا  بنظـر 
مثـل قضايـا القتـل وقضايـا االتجـار 
رسعـة  بهـدف  والفسـاد،  باملخـدرات 
التخصـص  وتعزيـز  فيهـا  الفصـل 
القضائـي وتحقيق الردع العـام، ونحو 
هـذه  معـدالت  مـن  للحـد  الوصـول 

عليهـا. والقضـاء  الجرائـم 

حيـــث أدانـــت هيئـــة الجنايـــات 
ــندة  ــم املسـ ــم )أ،ر(، بالتهـ املتهـ
ــي  ــام وهـ ــة االتهـ ــه يف الئحـ إليـ
ــن  ــدرة مـ ــواد مخـ ــازة مـ حيـ
ـــار،  ـــيش(بقصد االتج ـــوع )حش ن
قانـــون  ملـــواد  اســـتنادا 
ــة  ــرات العقليـ ــدرات واملؤثـ املخـ
لســـنة   7 رقـــم  الفلســـطيني 
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//القرار//
بعد اإلطاع عى األوراق تدقيقاً واملداولة قانوناً.
 وحيث أن الطعنن أودعا ضمن املدة القانونية. 

وحيث أن الوقائع كما يبن من الحكم املطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل يف أن املطعون ضده األول / 
س. م. أ.، قد تقدم بالطلب رقم 2010/1301 لدى محكمة بداية غزة وذلك بتاريخ 2010/11/8 م مختصماً 

الطاعن/ ع. إ. م. أ واملطعون ضده الثاني/ ز. إ. م. أ. طالباً فيه / تصديق حكم محكمن. 
وحيث أن لجنة التحكيم الرشعية أصدرت حكماً لصالحه يقي بإلزام املستدعى ضدهما املذكورين بتسديد 
مبلغ 248700 شيكل للمستدعي/ س. م. أ.، كما تقدم وكيل املستدعى ضده الثاني/ ز. إ. م. أ. بطلب فسخ 
حكم املحكمن وذلك بموجب الطلب رقم 2010/1386، وبجلسة 2011/2/20م قررت محكمة بداية غزة 
ضم الطلب رقم 2010/1386 وموضوعه فسخ حكم محكمن للطلب رقم 1301/ 2010 لوحدة األطراف 
واملوضوع وبعد سماع البينة وبجلسة 2012/6/10م قررت محكمة بداية غزة تصديق حكم املحكمن الوارد 
ضمن املرز م س/ 1 عدد 15 الصادر بتاريخ 7/18/ 2010م وإكسابه الصيغة التنفيذية ورفض طلب 
الفسخ رقم 2010/1386 شكاً ، وإلزام كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف قانونية وأتعاب محاماة، 
وذلك بسند من القول أن هناك سند تحكيم رشعي موقع حسب األصول وقد صدر قرار من املحكمن يف ذلك 
التحكيم ، وأن وكيل املستدعي يف طلب التصديق دفع بعدم قبول طلب الفسخ رقم 2010/1386 وذلك لتقديمه 
بعد املدة القانونية إذ تم تقديمه بتاريخ 2010/12/5م يف حن أن القرار صدر بتاريخ 2010/7/18 م وكان 
وجاهياً كما أفاد بذلك الطاعن يف الطعن األول/ .... وقد نصت املادة 44 فقرة 1 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة  
2000 عى أن يقدم طلب الطعن يف قرار التحكيم خال ثاثن يوماً من تاريخ صدوره أن كان وجاهياً  لذلك 
رأت محكمة بداية غزة أن  طلب الفسخ واجب الرفض شكاً وأن حكم املحكمن واجب التصديق وأصدرت 

قرارها عى ضوء ذلك. 
وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يلق قبوالً لدى املستأنف يف االستئناف رقم 2012/356 فبادر وكاؤه 
 2012/356 رقم  االستئناف  يف  وذلك  بغزة  االستئناف  محكمة  لدى  الستئنافه  2012/6/24م  بتاريخ 
ورفض  التنفيذية  الصيغة  واكسابه  املحكمن  حكم  بتصديق  قىض  حينما  العام  والنظام  القانون  ملخالفة 
الطلب رقم 2010/1386 ذلك أن الحكم جاء باطاً طالباً بنهاية صحيفة استئنافه إلغاء الحكم املستأنف 
وفسخ حكم املحكمن وبإجابة طلبات املستأنف يف الطلب رقم 2010/1386 كما أن املستأنف ضده الثاني/ 
التي  بالدفوع  أخذه  عدم  عليه  ناعياً  املستأنف  الحكم  لذات  2012/396 وهو  رقم  باالستئناف  تقدم   ....
أثارها املستأنف أمام محكمة أول درجة بأن موضوع التحكيم يتعلق بالنظام العام وأن موضوع التحكيم 
قد سبق الفصل فيه وأن هيئة التحكيم قد غريت الحكم مرة أخرى وأصدرت حكماً جديداً وأن املستأنف تم 
إرغامه عى التوقيع عى سند التحكيم بالقوة وطلب يف نهاية صحيفة استئنافه إلغاء الحكم املستأنف وفسخ 
وأتعاب  واملصاريف  بالرسوم  ضده  املستأنف  وإلزام   2010  /1301 رقم  الطلب  ورفض  املحكمن  حكم 
 2012/396 رقم  االستئناف  اعتبار  بغزة  االستئناف  محكمة  قررت   2012/12/20 وبجلسة  املحاماة 
استئنافاً فرعياً يتبع االستئناف رقم 2012/356 وجوداً وعدماً وبعد سماع البينات وسماع املرافعة اصدرت 
القرار  وتأييد  برفضهما  املوضوع  ويف  شكاً  االستئنافن  بقبول  القايض  حكمها  بغزة  االستئناف  محكمة 
املستأنف وإلزام املستأنف بالرسوم واملصاريف وثاثمائة شيكل أتعاب محاماة، بسند من القول أن الحكم 
املستأنف جاء سليماً وبني عى أسباب قويمة تأخذ بها محكمة االستئناف ونضيف إليها أن املستأنفن لم 
يقدما يف استئنافهما جديداً مكتفن برتديد ذات األوجه التي تكفل الحكم املستأنف بالرد عليها وتفنيدها ، 

املبدأ
1. املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن املقصود بوقوع بطان يف الحكم، أن يشوب 
الحكم كعمل إجرائي عيب البطان سواء لعيب جوهري يف إصداره، أو النطق به، 
أو تدوينه، أو التوقيع عليه، أو لعيب يف أسبابه الواقعية مثل القصور يف التسبيب 

أو الفساد يف االستدالل أو التناقض يف األسباب.
2. املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن مخالفة القانون، يقصد به إنكار قاعدة قانونية 
موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها، سواء كانت قاعدة موضوعية 
أو اجرائية، أما املقصود بالخطأ يف تطبيق القانون، أو تأويله فإنه يتحقق حال 
ما إذا تم تطبيق قاعدة قانونية عى واقعة ال تنطبق عليها، أو رفض تطبيق قاعدة 
قانونية عى واقعة تنطبق عليها، والخطأ يف هذا الصدد يتعلق بتكييف املحكمة 

للوقائع، ويخضع لرقابة محكمة النقض. 
3. يتحقق الفساد يف االستدالل إذا انطوت أسباب الحكم عى عيب يمس سامة 

االستنباط، أو الحكم خافاً ملا هو ثابت يف األوراق. 
4. ال يجوز قبول دليل ينفي حجية األحكام التي حازت قوة األمر املقي فيه عماً 
بنص املادة 110 من قانون البينات، رشيطة أن تكون منصبة عى نزاع قائم بن 

الخصوم أنفسهم دون أن تتغري صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محاً وسبباً.

يف الطعن املدني رقم: 2015/491                   السنة القضائية 2016

قاٍض يف الجنة وقاضيان يف النار

إضاءة قانونية
بقلم القاضي/ أ. أحمد صالحية

أمـام السـادة القضـاة: محمـد الدريوي رئيسـاً وعضويـة املستشـارين / أنعام نشـايص وفاطمة 
املخلاتـي وعبدالفتـاح األغا و زيـاد ثابت.

سكرتارية: عبد الرازق أبو ربيع.
الطاعن: ع. إ. م. أ.

وكيله املحامي/عماد عزيز.
املطعون ضدهما: 1. س. م. أ.

وكياله املحاميان/ محمد الخزندار ومحمود أبو ريالة.
                             2. ز. إ. م. أ.

وكيله املحامي/ ياسني الدحدوح. 

تاريخ تقديمه: 2014/12/23م 
جلسة يوم: 2016/2/29م

رقم  االستئناف  يف  بغزة  االستئناف  محكمة  من  الصادر  الحكم  هو 
2012/356 واالستئناف رقم )2012/396( والقايض بقبول االستئنافن 
املستأنف  وإلزام  املستأنف  القرار  وتأييد  برفضهما  املوضوع  ويف  شكاً 

بالرسوم واملصاريف وثاثمائة شيكل أتعاب محاماة.

الحكم املطعـون فيه: 

عضو
املستشار

عبد الفتاح األغا

عضو
املستشار
زياد ثابت

عضو
املستشار

انعام انشايص

عضو
املستشار

فاطمة املخلاتي

رئيس املحكمة
املستشار

محمد الدريوي

به  يلوذ  الذي  األخري  املاذ  القضاء  كان  ملا 
التوجه  بغري  حقه  نيل  يف  رجاؤه  انقطع  من 
إليه، فإن ذلك يلقى عى عاتق من تواله أمانة 
الفهم  أن  ذلك  ونزاهة،  فهم  لحملها  يقتي 
أبي  إىل  عمر  الفاروق  رسالة  هما  والنزاهة 
بشأن  عنهما_  الله  _ريض  األشعري  موىس 
القضاء إذا يجب عى القايض أن يتصف بهما 
لكي يقَو عى حمل األمانة، وأداء الرسالة عى 

الوجه األكمل واألمثل. 

والتحفـظ  الحيـاد  مظاهـر  أهـم  مـن  إن 
يفتـح  أال  القـايض  يف  توافرهمـا  الواجـب 
القـايض بابـه ولـو مواربًـا ليسـمح ألحـد 
أن يلتمسـه يف أحكامـه أو أن يلتمـس أحًدا 
مـن زمائـه يف أحكامـه، أو أن يسـمح يف 
تـرسب املرية والشـك إىل قلـوب املتقاضن 
مجلـس  يف  بينهـم  تمييـزه  خـال  مـن 
بلـن  بعضهـم  مـع  التعامـل  أو  القضـاء 

الجانـب والغلطـة مـع البعـض اآلخـر. 

وإن موضوع التحكيم ليس متعلقاً بالنظام العام مما يتعن معه رفض االستئنافن وتأييد الحكم املستأنف. 
بتاريخ  وكيله  فبادر   ....  / الطاعن  لدى  قبوالً  يصادف  لم  بغزة  االستئناف  محكمة  قضاء  أن  وحيث 
2014/12/23م للطعن فيه بطريق النقض أمام هذه املحكمة بالطعن الراهن رقم 2014/508 للبطان يف 
الحكم ومخالفة القانون وللخطأ يف تطبيق القانون وتأويله وللفساد يف االستدالل ، وذلك عى التفصيل الوارد 
بصحيفة الطعن منتهياً بطلب إلغاء الحكم املطعون فيه وكذلك حكم محكمة أول درجة ، وقبول طلب الفسخ 
رقم 2010/1386  » فسخ حكم محكمن » واعتباره كأن لم يكن وإزالة اآلثار التي ترتبت عليه ورفض طلب 
التصديق رقم 2010/1301 وإلزام املطعون ضدهما بالرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة كما أن نفس الحكم 
لم يصادف قبوالً أيضاً لدى املطعون ضده الثاني/ .... فبادر وكاؤه للطعن فيه أمام هذه املحكمة بالطعن رقم 
2014/509 بتاريخ 23/ 2014/12م لبطان الحكم كونه يقي يف نزاع يتعلق بتجارة غري مرشوعة وببطان 
إجراءات التحكيم بسبب تشكيل لجنة تحكيم لم يكن للطاعن أي علم بها أو عاقة باختيارها ولتناقض الحكم 
املطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة اليشء املقي فيه بن نفس الخصوم وبذات النزاع وذلك عى  التفصيل 
أول درجة وتضمن  املطعون فيه وفسخ حكم محكمة  الحكم  بنهايتها نقض  الطعن طالباً  الوارد بصحيفة 

املطعون ضده بالرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة. 
وحيث إن هذه املحكمة وقد أطلعت عى األوراق ودققتها قررت ضم الطعن رقم 509/ 2014 للطعن رقم 508/ 
2014 لوحدة األطراف والحكم وترى الرد عى أسباب كل طعن من الطعنن عى حده ، بناًء عليه وبالرد عى 
أسباب الطعن رقم 508/ 2014 فإن الطعن يقوم عى أربعة اسباب ينعى بها الطاعن عى الحكم  املطعون فيه 

وهي : 1. البطان يف الحكم 2. مخالفة القانون  3. الخطأ يف تطبيق القانون وتأويله 4. الفساد يف االستدالل. 
املقصود بوقوع بطان  أن  املحكمة  املقرر يف قضاء هذه  الحكم فإن  بالبطان يف  املتعلق  األول  السبب  وعن 
به  النطق  أو  لعيب جوهري يف إصداره  البطان سواء  إجرائي عيب  الحكم كعمل  أن  يشوب  الحكم هو  يف 
أو تدوينة أو التوقيع عليه أو لعيب يف أسبابه الواقعية مثل القصور يف التسبيب أو الفساد يف االستدالل أو 
النعي بهذا  الذي يكون معه  األمر  املطعون فيه،  الحكم  لم يتحقق وقوعه يف  أمر  التناقض يف األسباب وهو 

السبب غري سديد مما يتعن معه رفضه. 
وعن السبب الثاني املتعلق بمخالفة القانون فاملقرر يف قضاء هذه املحكمة أن مخالفة القانون يقصد به أنكار 
وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها سواء كانت القاعدة من القواعد 
املوضوعية أو اإلجرائية ملا كان ذلك وكان الطاعن لم يبن يف صحيفة طعنه القاعدة القانونية التي أنكرها 
القايض، أو القاعدة القانونية الغري موجودة التي أستند إليها القايض يف حكمه، مما يبن معه أن النعي بهذا 

السبب وارد عى غري أساس.
وعن السبب الثالث املتعلق بالخطأ يف تطبيق القانون وتأويله وهذا يتحقق إذا ما تم تطبيق قاعدة قانونية عى 
واقعة ال تنطبق عليها، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية عى واقعة تنطبق عليها والخطأ يف هذا الصدد يتعلق 
بتكييف املحكمة للوقائع، أي أن القايض طبق قاعدة قانونية غري واجبة التطبيق أو أنه استبعد تطبيق قاعدة 
قانونية كانت واجبة  التطبيق، وهو أمر لم يتحقق وقوعه مما يبن معه وأن هذا السبب وارد عى غري أساس. 
وعن السبب الرابع املتعلق بالفساد يف االستدالل فإن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن الفساد يف االستدالل يتحقق إذا 
انطوت أسباب الحكم عى عيب يمس سامة االستنباط ، أو كان مبنياً عى فهم حصلته املحكمة مخالفاً ملا هو ثابت 
يف األوراق ، وهو أمر لم يتحقق وقوعه بالنسبة للحكم املطعون فيه األمر الذي يبن معه أن النعي بهذا السبب وارد 

عى غري أساس مما يتعن معه رفض هذا السبب ورفض الطعن رقم 2014/508.
أما بالنسبة للطعن رقم 2014/509 فإنه ينهض عى ثاثة أسباب وهي 1. بطان الحكم  2. بطان إجراءات 
التحكيم 3. تناقض الحكم املطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة اليشء املقي فيه، وبالرد عى السبب األول 
فإنه تم الرد عليه حن الرد عى السبب األول من الطعن رقم 2014/508 السابق اإلشارة إليه مما يغني عن 
إعادة الرد عليه وعن السبب الثاني املتعلق ببطان إجراءات التحكيم، فإنه وبإطاع املحكمة عى األوراق  فقد 
تبن أن إجراءات التحكيم قد سارت حسب األصول وطبقاً لقانون التحكيم وطبقاً ملشارطة التحكيم املوقع 
عيها من أطراف التحكيم ومصادق عليها حسب األصول ، مما يبن معه أن النعي بهذا السبب وارد عى غري 
املطعون  الحكم  بتناقض  املتعلق   2014/509 رقم  الطعن  أسباب  من  واألخري  الثالث  السبب  وعن  أساس، 
فيه مع حكم سابق حاز قوة اليشء املقي فيه ، فإنه لم يثبت من خال أوراق الطعن وجود أي تناقض بن 
الحكم الصادر وبن أي حكم آخر حاز قوة األمر املقي فيه وصدر بن الخصوم أنفسهم وبذات النزاع، وقد 
نصت املادة 115 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 يف فقرتها األوىل عى أن 1. األحكام التي حازت قوة 
األمر املقي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق وال يجوز قبول دليل ينفي هذه الحجية ، ولكن ال تكون 
لتلك األحكام هذه الحجية إال يف نزاع قائم بن الخصوم أنفسهم دون أن تتغري صفاتهم وتتعلق بذات الحق 
محاً وسبباً ملا كان ذلك وكان شيئاً من ذلك لم يحدث مما يبن معه وأن الطعن قائم عى غري أساس مما 

يتعن معه رفضه.
فلهذه األسباب

باسم الشعب العربي الفلسطيني
// الــحـكـم  //

حكمت املحكمة بقبول الطعنني شكالً ويف املوضوع برفضهما وإلزام الطاعنني بالرسوم 
واملصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة.
حكًما صدر تدقيًقا وأفهم بتاريخ 2016/2/29م.
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ــرؤوف  ــد ال ــل عب ــت إىل أن الراح ولف
ــه  كان إذا أنهــى دوامــه وذهــب إىل بيت

ناظــم  املحامــي  صديقــه  يقــول 

: يضــة عو

تقارير وحوارات 4

ُعـرف عنـه -رحمـُة الله عليه- سـعيه طيلة حياتـه لرتسـيخ أركان العدل وبسـط القسـط يف األرض، وقع عليـه االختيار لرئاسـة املجلس األعىل 

للقضـاء بعـد أن نثـر أهل الحـل والعقد يف القضـاء كنانتهم فحمل تلـك األمانة عىل كاهلـه وأعاد هيكلة ومأسسـة مرفق القضاء عـام )2007م( 

ليكسـب ثقـة املواطن الفلسـطيني يف القضاء الفلسـطيني بعـد أن اهتزت هذه الثِّقـة قبل توليه لرئاسـة املجلس.

تخـرَّج عـىل يديـه املئـات مـن الكـوادر القانونيـة وعمـل يف خدمـة العدالة إىل آخـر َرمـق يف حياتـه إىل أن وافتـه املنية فجر يـوم الجمعـة املوافق 

تاريـخ 19 أغسـطس 2022 بعـد مسـرة حافلـة بالعطـاء رغم قسـاوة املـرض الذي ألـمَّ به.

ــاسة تعـالت فيــها أمــواج االضـــطراب ورضبت الفوىض أطــناب  أبحر بسفينة املنـــظومة القضـــائية يف حقـــبة زمنــية حرجة وحسَّ

الجـــسم القضائـي؛ وبالرغـم من خطــورة تلـك التحديات التـي واجهته وجسـامتها إال أنهـا تصاغرت أمام صالبـة عزيمته وعلـوِّ همته وأخذ 

عـىل عاتقـه الوصـول بسـفينة القضاء إىل بـرِّ األمان عرب إرسـاء رسـالة العدالة يف قـرار مكني.

يـــات تصـــاغـــرت  احل المستشار عبد الرؤوف الحلبي.. تحدِّ الرَّ
رح القضائي وتوطيد أركان العدل أمامه إلعالء الصَّ

القضاء- مرج الزهور أبو هن

تـويلِّ  وعقـب  أنـه  عويضـة  وأضـاف 
املستشـار عبـد الـرؤوف الحلبي منصب 
رئيـس املجلـس األعى للقضـاء وانقطاع 
األخـوة  عاقـة  أن  إال  املحامـاة  عاقـة 

والجـرية الحسـنة اسـتمرت.
كانــت  صديقــه  عويضــة  وصــف 
ــرؤوف  ــد ال ــار عب ــخصية املستش ش
عــى  حريصــة  متميــزة  الحلبــي 
مرفــق القضــاء والعاقــة الطيبــة مــع 
املحامــن والقضــاة وحقــوق املواطنــن 
حيــث أفلــح ســوية مــع املجلــس 
ــكلة  ــاء مش ــاة يف انه ــادة القض والس
ــا  ــد له ــع ح ــا ووض ــدس القضاي تك
ــرك  ــد ت ــس وق ــات املجل ــن طاق ضم
ــا عــى املحاكــم واملواطنن. أثــًرا ايجابيً
ومن األشـياء الجميلـة التي عملهـا بأنه 
أسـهم يف تأسـيس نـادي القضـاة عـى 
شـاطئ بحر غزة الـذي أصبـح القضاة 
كل  مسـاء  املقـر  هـذا  يف  يجتمعـون 
خميـس ملناقشـة املشـاكل التـي وجدت 

طريقهـا للحلـول املائمـة.
الحلبـي  املستشـار  عمـل  ذلـك  وغـري 
عـى إنشـاء مبنـى قـر العـدل بعـد 
محمـد  السـفري  سـعادة  مـع  تواصلـه 
العمـادي رئـس اللجنة القطريـة، حيث 
تـم افتتاحه بحضـور السـفري والقضاة 
املوظفـن  وكبـار  والـوزراء  واملحامـن 

حتـى مـارس املجلـس األعـى للقضـاء 
أعمالـه يف هـذا املقـر الجديد الذي شـكَّ 
دون ريب نقلـة نوعية ورافعـة تاريخية 
القضـاء  تطويـر  سـبيل  يف  ومفصليـة 
وانعكسـت آثـاره اإليجابية عى مسـرية 
العدالـة ووجـد ارتياحا منقطـع النظري 

لـدى املواطنـن.
وخــال هــذه املرحلــة مارس املستشــار 
ــب  ــه يف تشــكيل املكت ــي صاحيت الحلب
ــا الــذي  الفنــي التابــع للمحكمــة العلي
أرشف عــى اصــدار العدديــن األول 
ــا  ــة العلي ــي مــن أحــكام املحكم والثان
ــب  ــاء املكت ــادة أعض ــع الس ــوية م س
الفنــي برئاســة األســتاذ املستشــار 
أنــور أبــو رشخ وعضويــة اثنــي عــرش 
مــن القضــاة وقــد عملــت ضمــن هــذا 
الطاقــم حتــى تــم اصــدار العــدد األول 
ــي  ــدد الثان ــم الع ــنة 2016 ث ــن س ع

ــنة 2017. ــن س ع
ــو  ــور أب ــار أن ــد املستش ــدوره يؤك ب
رشخ والــذي عايــش الحلبي-رحمــة 
ــرتة  ــة ف ــارصه طيل ــه- وع ــه علي الل
ــأن  ــري ب ــس يش ــة املجل ــه يف رئاس عمل
ــي أول  ــرؤوف الحلب ــد ال ــل عب الراح
مــن أنشــأ املجلــس بديــًا عــن املجلس 
ــتنكف  ــذي اس ــوًدا وال ــذي كان موج ال
عــن مبــارشة مهامــه املنوطــة بــه، مما 

      بدأت مســرتي املهـنية 
مع األستاذ املســتشار عـبد 
الرؤوف الحلبي منذ أن كــنا 
محـامني مبتـدئني منتـمني 

لجمعـية نقــابة املحــامني 
التي كـان يرأسـها األسـتاذ 
املرجو له بالرحــمة فــايز 
أبو رحمة، حـيث استـأجرنا 
مكـتب يف سنة 1979 غرفـة 
واحــدة ثــم أكرمــنا املوىل 
عز وجل واشــرتينا مكــتب 
اخر، واستمر نشاطنا سوية 

حتى اشـرتينا مكــتب آخـر 
يف طــابق آخر، وبعـدها تـم 
التـوافق عىل انهـاء الرشاكة 
حيث تخصص أ.عبد الرؤوف 
يف الطابق الثاني وتخصصت 

أنا يف الطابق الثالث.

      كــان املرحـوم مهــنيًا 
من الدرجـة األوىل ومـتديـنًا 
بطبيـعته ذا خلق ودين ولنيِّ 
الجانب، محبوبًا لدى إخوانه 

وزمالئه وكان يعامل القضاة 
كـأخوة وليـس مجرد زمالء، 
وبشوًشا يف وجوههم، ويفتح 
بـابه للقضـاة جمـيًعا يف أي 
وقـت، ولم يغلق بابه يف وجه 

أي قاٍض. 

ــد  ــس تزي ــاء املجل ــة إنش ــل أمان جع
ــي. ــل الحلب ــاف الراح ــى أكت ــًا ع حم
ويصفه أبو رشخ بأنـه نهض بالقضاء من 
جديـد بجهـد متواصـل حيـث كان يرأس 
املجلـس بـكل جـد ومثابـرة وأخـذ عـى 
عاتقـه إعادة هيكلة القضـاء وتعين قضاة 
جـدد وذلـك لحمـل رسـالة القضـاء التي 

اسـتنكف عنها القضـاة يف تلـك املرحلة.
سـرية  عـن  أنـور  املستشـار  ويكمـل 
الراحـل عبـد الـرؤوف الحلبـي ويقول:

ــه  ــاة ملقابلت ــد القض ــه أح ــر ل وح
ــه،  ــه ملقابلت ــى مراعي ــه ع ــح بيت فت
وُعــرف عنــه بأنــه رجــل مهنــي 
بدرجــة كبــرية حيــث أرىس الكثــري مــن 
املبــادئ أثنــاء عملــه يف محكمــة العــدل 
وكان  لزمائــه  راعيًــا  كان  العليــا، 
ــًرا يف  ــم ومثاب ــع املحاك ــا لجمي متابًع
متابعتهــا إىل أن تــم النهــوض باملرفــق.

وأمـا عـن أسـمى أهـداف الراحـل عبد 
الـرؤوف الحلبـي يذكـر لنـا املستشـار 
أنـور أبـو رشخ بأنـه كان يهتم بشـكل 
كبـري بموضـوع تنفيذ األحـكام بغرض 
أن تكـون األحـكام ذات قيمـة حيـث ال 
قيمـة لحكـم ال نفـاذ لـه، حيـث اهتـم 
بدائـرة التنفيـذ والنهوض بهـا، وغريها 
إنشـاء الرشطـة القضائيـة والتي هدفت 
ملسـاعدة القضـاة واملحاكـم يف عملهـم.

ــأن القضــاء خــال  ــم أبــو رشخ ب وخت
ــكل  ــض بش ــل نه ــويلِّ الراح ــرتة ت ف
كانــت  أن  بعــد  خاصــة  ملحــوظ 
عــرشات  ولهــا  مكدســة  القضايــا 
الســنن حيــث تــم العمــل عــى إنهائهــا 
وإعــادة الثقــة يف مرفــق القضــاء، 
وأصبــح النــاس يتوافــدون عــى املرفق، 
وأصبــح املحامــون يثقــون يف القضــاء، 
وإىل أن ســار بحمــد اللــه بهــذا املرفــق 

ــه. ــه الل ــان رحم ــر األم إىل ب
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العايل  املعهد  يف  القانوني  الباحث  تقول 

للقضاء الفلسطيني أ.ياسمن العجل:

بالكتابــة  اإلثبــات  وأضافــت بــأن 
يف وقتنــا الحــايل يعــدُّ مــن أهــم 
ــا  ــا وأكثره ــة وأقواه ــائل واألدل الوس
ــه  ــة بأن ــون، منوًه ــتخداًما يف القان اس
األدلــة  خلــو  مــن  التأكــد  يجــب 
ــن  ــد م ــر والتأك ــن التزوي ــة م الكتابي

مــدى ِصَحتهــا وِصدِقهــا.
وتابعــت العجــل بــأن األدلــة الكتابيــة 
أولهــا  أقســام  ثــاث  إىل  تقســم 
ــتخدمها  ــي يس ــمية الت ــناد الرس األس
بالخدمــات  امُلَكلفــون  األشــخاص 

البينات  قانون  من  السابعة  املادة  حددت  »وقد 
اإلثبات  طرق  2001م  لسنة   )4( رقم  الفلسطيني 
اإلقرار،  القرائن،  الشهادة،  الكتابية،  األدلة  وهي: 

اليمني، امُلعاينة، والخربة«

يلجأ الكثر منا إىل إثبات اليشء سواء يف سلوك أو فعل خاصة لو كانت مشكلة إىل األدلة إلثبات الفعل والسلوك 

وتفسره بهدف ظهور الحقيقة وتوضحيها، ويتم استخدام طرق مختلفة ومتنوعة يف حياتنا العادية من أجل 

معرفة الحقيقة، وأيًضا يف القضايا يتم استخدام وسائل ُمعينة ومحددة رسمها القانون من أجل ظهور الحق 

وإثبات حق الشخص امَلسلوب من قبل الغر وإقامة الحجة عليه.

أدلة اإلثبات في القضايا المدنية والتجارية في ضوء قانون 
البينات الفلسطيني رقم "4" لسنة 2001م

القضاء- مرج الزهور أبو هن

ــام  ــف الع ــتخدمها املوظ ــة ويس العام

إلثبــات واقعــة معينــة طبًقــا لألوضــاع 

القانونيــة يف حــدود اختصاصاتهــم 

وســلطاتهم عــى األفعــال التــي قامــوا 

بهــا أو األفعــال التــي حدثــت ونتجــت 

ــأن. ــل ذوي الش ــن قب م

ــرَّف  ــة: وتع ــندات العادي ــا الس وثانيه

والتــي  املوقعــة  الســندات  بأنهــا 

ــدرت  ــن ص ــع م ــى توقي ــوي ع تحت

ــوي  ــأن( أو تحت ــب الش ــه )صاح عن

ــه. ــة أُصبع ــه أو بصم ــى ختم ع

ــي  ــة والت ــري املوقع ــا األوراق غ وثالثه

تتمثــل يف دفاتــر التُجــار إذا كانــت تلك 

الدفاتــر ُمنتظمــة فإنهــا تعتــر ُحجــة 

ــم،  ــا بينه ــار فيم ــى التج ــة ع ملزم

ــع  ــا تخض ــك فإنه ــن كذل ــم تك وإذا ل

ــا. ــه به ــايض وقناعت ــر الق لتقدي

ــدة  ــاك قاع ــأن هن ــل ب ــارت العج وأش

ــول إن: تق

األستاذة/ ياسمن العجل  - باحث قانوني يف املعهد العايل للقضاء 

     إن اإلثبات باألدلة الكتابية 
هـي ورقـة مكـتوبة يُعـتمد 
عليـها يف توثيق الحقوق وما 
يتعلق بالوقــائع القـانونية 
للرجـوع إليـها عند اإلثـبات 
وتسمى يف القانون السـندات 

أو األسناد.

      الوقـــائع التــي تُثــبت 

باألدلة الكتـــابية ال يمــكن 

وحــول اإلثبــات بشــهادة الشــهود 
ــات  ــرق اإلثب ــدى ط ــا إح ــادت بأنه أف
قيــام  الطريقــة  بهــذه  ويقصــد 
ــايض ويف  ــام الق ــوف أم ــخص بالوق ش
القســم عــن إخبــار بواقعــة أو معاينــة 
ــذ  ــا لألخ ــأن رشوطه ــة ب ــا، منوِّه له
ــا  ــخًصا بالًغ ــون ش ــهادة أن يك بالش
عاقــًا راشــًدا، ويقــوم الشــاهد بحلــف 
اليمــن أمــام القــايض وأن تتوافــق 
وقائــع  مــع  وتتطابــق  الشــهادة 

ــوى. الدع
وأوضحــت أن اإلثبــات باإلقــرار يعتــر 
ــرتاف  ــه اع ــد ب ــة ويقص ــيد األدل س
الشــخص أنــه قــام باألفعــال املوجهــة 
بحقــه )الفعــل امُلدَّعــى بــه(، وأن امُلِقــر 
قــد ألــزم نفســه بمــا أقــر )بمــا 
اعــرتف( ووجــب عــى القــايض أن 

ــه. ــم بموجب ــه وأن يحك ــذ ب يأخ
وأمـــا عـــن اإلثبـــات بالقرائـــن 

مـــن  بأنهـــا  العجـــل  توضـــح 
ـــا  ـــص عليه ـــي ن ـــات الت ـــرق اإلثب ط
القانـــون، وتنقســـم إىل نوعـــان أمـــا 
أن تكـــون قرائـــن قويـــة حيـــث 
ــا  ــى خافهـ ــاق عـ ــن االتفـ ال يُمكـ
وتســـمى قرائـــن قاطعـــة ال يُمكـــن 
ـــل  ـــر دلي ـــث تعت ـــس، حي ـــات العك إثب

ــات. ــتقل لإلثبـ مسـ
اإلثبــات  بــأن  الباحثــة  واعتــرت 
باليمــن مــن الطــرق التــي نــص 
يقصــد  حيــث  القانــون،  عليهــا 
باليمــن تأكيــد وتثبيــت الحــق أو 
ــام  ــاىل أم ــه تع ــهاد الل ــه باستش نفي
القــايض، موضًحــة بــأن حلــف اليمــن 
يعــدُّ وســيلة لإلثبــات متفــق عليهــا يف 
القضــاء والرشائــع والقوانــن ولهــا أثر 
كبــري حيث تعتــر دليــا لإلثبــات حال 

لــم تتوفــر األدلــة األخــرى، وال تكــون 
اليمــن إال باللــه تعــاىل ألن الحلــف 
ــه  ــوف ب ــم للمحل ــه التعظي ــد ب يقص

واستشــعار عظمتــه.
ــة  ــات باملعاين ــت العجــل أن اإلثب وأكمل
هــي إحــدى طــرق اإلثبــات التــي نــص 
عليهــا القانــون، وأن املحكمــة أو أحــد 
ــيشء  ــة ال ــون بُمعاين ــا يقوم ُقضاته
ــزاع  ــل الن ــاهدة َمَح ــه بمش ــي ب املق
بنفســه أو بواســطة أمينــه ملعرفــة 

ــه. ــازع علي ــر املتن ــة األم حقيق
وأكــدت أن اإلثبــات بالخــرة مــن طرق 
ــون  ــا القان ــص عليه ــي ن ــات الت اإلثب
وهــي قيــام القــايض باالســتعانة بأهــل 
الِخــرة ملعاونتــه يف مســألة ُمعينــة 
ــور  ــع واألم ــاح الوقائ ــم إيض ــى يت حت

ــه. ــوى ل ــة بالدع املتعلق

اثبات عكسها ومخالفـتها إال 

باستـخدام األدلة الكــتابية، 

لكن يف حــالة ضـياع السـند 

الكتابي أو إتالفه بسـبب قوة 

قـاهرة هنا ال تشرتط الكتابة 

لإلثبـات أو نفـيه ولكن يجب 

عىل الشخص أن يُبني للقضاء 

املوانع التي حالت دون تقديم 

الدليل الكتـابي أو الحـصول 

علــيه.



الخميس
 25 أغسطس 2022م | 27 محرم 1444هـ

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2021/615

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم2006/384

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم / 2012/438

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف االستئناف اجلزايئ رقم 2021/1328

محكمة االستئناف بغزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم /2016/497

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف االستئناف اجلزايئ رقم 2021/3477

محكمة االستئناف بغزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2018/594

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2019/162

بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2006/384

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2016/1837

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2016/1585 

 بداية غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية رقم 2014/476 

بداية غزة

إىل المتهم/ ساري عكرمة محمد نبهان          هوية رقم 407358613 
سكان/ الشمال جباليا الزنلة مفرتق مسعود 

إىل المتهم/ صامد عطا عواد الرشيف
سكان/ الشجاعية شارع الباز

إىل المتهم/ حسام محمود محمد احمد
سكان/ النرص بجوار االيطايل

إىل المستأنف ضده/ أحمد مروان محمد أبو العيش.
سكان/ معسكر جباليا العلمي.

إىل المتهم/ مهدي توفيق شفيق ابو الكاس
سكان/ الشجاعية شارع البلتايج

إىل المستأنف ضده/ سالم عنان سالم ابو وردة.
سكان/ الشمال – جباليا – الزنلة.

إىل المتهم/ عواطف يوسف سالم اهليل
سكان/   رفح تل السلطان احلي السعودي

إىل المتهم/ أسعد سعيد حسن الشافعي
سكان/ الزيتون مفرتق دولة

إىل المتهم/ محمد السيد خليل دغمش
سكان/ غزة الصربة شارع صيدلية صربة

إىل المتهم/ رجاء رمضان داوود حجازي
سكان/ جباليا دوار القرم

إىل المتهم/ صهيب يوسف محمد كريم
سكان/ الشيخ رضوان مسجد الفرقان مقابل الرتنس

إىل المتهم/ حسن عبد الرحمن محمد الزعانني
سكان/ غزة الزيتون مسجد الفاروق

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومة أعاه المقامـة عليك من 

قبـل النائـب العـام بتهمـة/

حيازة جواهر مخدرة بقصد االتجار خافا للمواد 1، 2، 7، 34، 42 ع 36.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم 2022/9/7.

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ ساري عكرمة محمد نبهان          

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

شهادة الزور خافا للمادة 118ع36

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق 2022/9/8

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ حسام محمود محمد احمد

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد االتجـار المؤثمـة بنص المـواد 1 , 2 , 1/28، 35 مـن قانون المخدرات 

العقلية  والمؤثرات 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق 2022/09/6

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ أسعد سعيد حسن الشافعي

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

الرسقة من قبل األمناء المؤثمة بالمادة 276/ب ع36. 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق2022/9/8

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ عواطف يوسف سالم اهليل

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

الرسقة من حانوت باالشرتاك خافا للمادة 297 فقرة ب ع 36 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق 2022/09/12

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ رجاء رمضان داوود حجازي

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

إيقاع أذى بليغ باالشرتاك بقصد التشويه من القبض خافا للمادة 235، 23ع36.

حمل أداة مؤذية المؤثمة بالمادة 89 ع36

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق 2022/9/12

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ مهدي توفيق شفيق ابو الكاس

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

السـطو عـىل بيـت سـكين والرسقـة منـه باالشـرتاك المؤثمـة بنـص المـادة 294، 295 فقـرة 

23ع36  أ، 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق 2022/9/11 

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ حسن عبد الرحمن محمد الزعاني

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

السلب باالشرتاك المؤثمة بنص المادة 287، 288 ع36 

إيقاع أذى بليغ باالشرتاك بقصد المنع من القبض خافا للمادة 235، 23ع36.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق 2022/09/07

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ صامد عطا عواد الريف

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة االسـتئناف المرقـوم أعـاه المقـام عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بالتهمـة المؤثمـة بنـص المـادة   1، 2، 41، 35.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار مـن وجـه العدالـة، وذلـك عمـاً بأحـكام المـادة )291( مـن قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة رقـم 

)3( لسـنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة االسـتئناف بغـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علماً بأن االستئناف تعي له جلسة يوم األربعاء الموافق/ 2022/9/14م.

وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  ضـده  المسـتأنف  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة،  للسـلطة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ أحمد مروان محمد أبو العيش.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االستئناف.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة االسـتئناف المرقـوم أعـاه المقـام عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بالتهمـة المؤثمـة بنـص المـادة )300، 1، 3، 23 ع 36(.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار مـن وجـه العدالـة، وذلـك عمـاً بأحـكام المـادة )291( مـن قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة رقـم 

)3( لسـنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة االسـتئناف بغـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علماً بأن االستئناف تعي له جلسة يوم األحد الموافق/ 2022/9/18م.

وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  ضـده  المسـتأنف  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة،  للسـلطة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ سالم عنان سالم ابو وردة.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االستئناف.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

حيازة أموال مرسوقة متحصلة من جناية مع العلم خافاً للمادة 309 ع 36.

تقلد أداة حادة )سكي( خارج مزنله المؤثمة بالمادة 89 ع36.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق 2022/09/07

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ محمد السيد خليل دغمش

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/

الرسقة من قبل اخلدم المؤثمة بنص المادة 275 ع36. 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عىل لوحـة إعانات محكمـة بداية غـزة، وعىل باب 

سـكنك األخـر، ونـره يف جريدة القضاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم، الموافق 2022/09/15

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/ صهيب يوسف محمد كريم

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة بداية غزة
القايض/ محمد نوفل

رئيس محكمة االستئناف
المستشار/ حسن عيل الهيس

رئيس محكمة االستئناف
المستشار/ حسن عيل الهيس
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قــرار إمــــهال
يف االستئناف اجلزايئ رقم 565+2018/640م

محكمة االستئناف بغزة

قــرار إمــــهال
يف االستئناف اجلزايئ رقم 2017/1245

محكمة االستئناف بغزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2503( 

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/1674(

محكمة بداية شمال غزة 

 قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2021/13(

محكمة بداية شمال غزة 

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )7 /2022(

محكمة بداية شمال غزة 

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2021/372(

محكمة بداية شمال غزة 

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2383/2020(

محكمة بداية شمال غزة

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )1733/2020(

محكمة بداية شمال غزة 

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )1733/2020 (

محكمة بداية شمال غزة 

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2371( 

محكمة بداية شمال غزة 

قــرار إمــــهال
يف القضية اجلزائية رقم )2020/2022(

محكمة بداية شمال غزة 

إىل المستأنف ضده/ محمود عطية عبد الكريم دغمش.
سكان/ غزة الصربة محطة دغمش.

إىل المستأنف ضده/ محمود عمر محمد الرشيف.
سكان/ الشاطئ اجلامع الغريب.

إىل المتهم/سامر حميدان أحمد أبو العمرين
سكان/الشمال -العامودي أبراج نايف

إىل المتهم/ سالم فايق سالم أبو ستة
سكان/الشمال – بيت الهيا مسجد التقوى

إىل المتهم/ خالد وليد عيل الزير
سكان/ الشمال - جباليا

إىل المتهم/ بسام سليم عبد الله المغاري
سكان/الوسطي – الربيج مسجد التقوى

إىل المتهم/عمار جودت محمود الربدويل
سكان/غزة الشاطئ المسجد االبيض

إىل المتهم/ بشري تيسري عودة حماد
سكان/الشمال – بيت الهيا

إىل المتهم/ محمد نارص أحمد السماعنة
سكان/الشمال –جباليا شعشاعة

إىل المتهم/ محمد ماهر خرض أبو وردة
سكان/الشمال – جباليا الزنلة

إىل المتهم/ سعيد نظمي محمد السلطان
سكان/الشمال – مروع عامر

إىل المتهم/محمود عدنان محمود احلليب
سكان/الشمال – أبراج الشيخ زايد

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة االسـتئناف المرقـوم أعـاه المقـام عليـك 

من قبل النائب العام بالتهمة المؤثمة بنص المادة   1، 2، 28 فقرة 1، 35 و1، 2، 27 فقرة 7، 35.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار مـن وجـه العدالـة، وذلـك عمـاً بأحـكام المـادة )291( مـن قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة رقـم 

)3( لسـنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة االسـتئناف بغـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علماً بأن االستئناف تعي له جلسة يوم األربعاء الموافق/ 2022/9/7م.

وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  ضـده  المسـتأنف  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة،  للسـلطة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود عطية عبد الكريم دغمش.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االستئناف.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة االسـتئناف المرقـوم أعـاه المقـام عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بالتهمـة المؤثمـة بنـص المـادة   212، 213، 23 ع 36.

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار مـن وجـه العدالـة، وذلـك عمـاً بأحـكام المـادة )291( مـن قانـون اإلجـراءات اجلزائيـة رقـم 

)3( لسـنة )2001(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة االسـتئناف بغـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علماً بأن االستئناف تعي له جلسة يوم األربعاء الموافق/ 2022/9/14م.

وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  ضـده  المسـتأنف  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة،  للسـلطة 

طالب التبليغ/ النائب العام.

المطلوب تبليغه/ محمود عمر محمد الريف.

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االستئناف.

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)تقديـم مـواد مخـدرة بـدون مقابـل( المؤثمـة بالمـواد )1،2،27( مـن قانـون العقوبـات رقم )74( 

1936م  لسنة 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني:12/9 /2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/سامر حميدان أحمد أبو العمرين

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)إيقاع أذى بليغ( المؤثمة بالمواد )238( من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 12/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/سالم فايق سالم أبو ستة

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)تقليد أوراق بنكنوت( المؤثمة بالمواد )350( من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 12/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/خالد وليد عيل الزير

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)احلصـول عـىل أمـوال بطريـق النصـب واالحتيـال( المؤثمـة بالمـواد )300، )301 مـن قانـون 

1936م  )74( لسـنة  رقـم  العقوبـات 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 12/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/بسام سليم عبد الله المغاري

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)الترصف بأرايض حكومية( المؤثمة بالمواد )13( من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 19/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/عمار جودت محمود الربدويل

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)السـطو عـيل بيـت سـكين( المؤثمـة بالمـواد )294، 295( من قانون العقوبات رقم )74( لسـنة 

1936م 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 12/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/بشر تيسر عودة حماد

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)إيقاع أذى بليغ( المؤثمة238(( من قانون العقوبات رقم ))74لسنة 1936م

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 12/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/محمد نارص أحمد السماعنة

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمة بالمـواد )1،2،34( من قانـون العقوبات رقم ))74 

لسنة 1936م 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 5/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/محمد ماهر خرض أبو وردة

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمـة بالمـواد )1،2،34( مـن قانـون العقوبـات رقـم 

1936م ))74لسـنة 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 5/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/سعيد نظمي محمد السلطان

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

تاريـخ  مـن  أيـام  عـرة  مـدة  القضائيـة خـال  السـلطة  إىل  نفسـك  تسـليم  عليـك  يقتـي 

تبليغـك قـرار اإلمهـال، وذلـك بشـأن حضـور جلسـة القضيـة المرقومـة أعـاه المقامـة عليـك 

مـن قبـل النائـب العـام بتهمـة/ 

)حيـازة مـواد مخـدرة بقصـد اإلتجـار( المؤثمة بالمـواد )1،2،34( من قانـون العقوبات رقم )74( 

لسنة 1936م 

وإذا لم تقم بتسـليم نفسـك- خال المدة المذكورة أعاه- سـيجرى محاكمتك غيابياً كمتهم 

فـار من وجـه العدالة، 

وذلك عماً بأحكام المادة )291( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة )2001م(.

كمـا أقـرر تبليغـك هـذا القـرار وذلـك بإلصاقـه عـىل لوحـة إعانـات محكمـة بدايـة شـمال غـزة، 

وعـىل بـاب سـكنك األخـر، ونـره يف جريـدة القضـاء الرسـمية.

علًما بأن القضية تعّي لها جلسة يوم اإلثني: 19/9/2022

للسـلطة  وتسـليمه  القضـايئ  الضبـط  مأمـوري  قبـل  مـن  أعـاه  المتهـم  عـىل  بالقبـض  آمـر 

عنـه. اإلخبـار  وجـوده  مـكان  يعلـم  مـن  كل  وعـىل  القضائيـة 

طالب التبليغ/ النائب العام

المطلوب تبليغه/محمود عدنان محمود احلليب

نوع األوراق المراد تبليغها/ الئحة االتهام

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة االستئناف
المستشار/ حسن عيل الهيس

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة االستئناف
المستشار/ حسن عيل الهيس

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى

رئيس محكمة بداية شمال غزة
القايض/ أنــس إبراهــيم أبو نــدى            

7قرارات اإلمهال
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الَعدالــة َغــرٌس إْن َحفْفنــاه بالرِّعايــة والِعنايـَـة 
وَرَويْنــاه بَمــاء الِقْســَطاس ســقاية؛ تَجــذَّر يف 
ــتظلُّ  ــا يس ــه وارًف ــدَّ ظلُّ ــا وامت ــيَطة ثابتً البَس
ِبــربد ظلِّــه كلُّ مــن الذَ مــن َقيْــظ الظُّلــم 

ــْور.ْ ة الَج ــدَّ وِش

بقلم القاضي/ إيهاب عرفات

الفتة قضائية

مؤشرات األداء القضائي

من 14 أغسطس 2022م حتى 18 أغسطس 2022م

عدد الدعاوى المدنية والجزائية واإلدارية المتبقية في درجات 
التقاضي الثالث

ال يـكاد يخلـو مجتمـع مـن املجتمعـات قديمهـا 
وحديثهـا مـن مظاهـر الفسـاد اإلداري بمـا فيهـا 
مجتمـع اإلسـام عـى الرغم مـن الطهـر والعفاف 
والعفـة والنقـاء التـي ميـزت الفكر اإلسـامي عى 

واألزمنة. العصـور  مـر 
فالناظـر يـرى صـور االنحـراف كثـرية وعميقـة 
ومتعـددة األمثلـة وبيّنة فيمـا تبديه من ممارسـات 
ظاهـرة أو مسـترتة، حتـى إن اإلنسـان إذا أمعـن يف 
جمـع هـذه املتفرقـات، وأكثـر مـن حشـد األمثلـة 
والصـور ظهـرت حينئذ ربما صـورة مفزعة، تجعل 

اليـأس يـدب إىل النفـوس، ويوهـن مـن عزائمها.
النظريـة  وبالتـايل نجـد أن هنـاك انفصـام بـن 
والتطبيـق وبن التصور والسـلوك وبـن القناعات 
واألداء ومـرد هـذا إىل ضعـف التدين وغلبـة الهوى 
والسـعي واللهث نحـو تحقيق املصالح الشـخصية 
إضافـة لضعف الرقابـة الداخلية ورقابـة املجتمع.

ولكـن النبـي –صـى اللـه عليـه وسـلم– وخلفاؤه 
الراشـدون ومـن تبعهـم بإحسـان إىل يـوم الديـن 
اسـتطاعوا معالجـة هـذا األمر من خال اسـتخدام 
عـدد مـن األسـاليب كأسـلوب الرتغيـب والرتهيب. 

الفساد اإلداري وعالجه 
من منظور إسالمي

عيل عطا جحا

إن الحديث عن الفسـاد ال يخـص مجتمعا بعينه أو 
دولـة بذاتها، وإنما هـو ظاهرة عاملية تشـكو منها 
كل الـدول، ملـا لـه من خطر عـى األمـن االجتماعي 
هنـا  ومـن  اإلداري،  واألداء  االقتصـادي  والنمـو 
حازت هـذه الظاهـرة عـى اهتمـام كل املجتمعات 
وكل الـدول وتعالـت النـداءات إىل إدانتها والحد من 

انتشـارها ووضـع الصيغ املائمـة لذلك.
وفلسـطن كغريهـا مـن الـدول تـدرك أبعـاد هـذه 
املشـكلة، ولهـذا فإنهـا إىل جانـب مـا لديهـا مـن 
نظـم ملكافحـة الفسـاد صادقـت ملحاربـة الفسـاد 
وإسـاءة اسـتعمال السـلطة الوظيفية بتلك العبارات 
وإسـاءة  اإلداري  الفسـاد  خطـورة  عـى  املؤكـدة 
اسـتعمال السـلطة الوظيفية، عر قانونـي العقوبات 
الفلسـطيني رقـم )٧٤( لسـنة)١٩٣٦م(، وقانـون 
مكافحة الفساد رقم )١( لسـنة )٢٠٠٥م(، ملعالجتها 
ووضع حد النتشـارها وتفشـيها يف املجتمـع، وظلت 
الحاجة قائمـة إىل تجريم هذا الفعل )الفسـاد اإلداري 

وجرائـم اسـتعمال السـلطة الوظيفية(.
وممـا سـبق نخـرج بحقيقـة أن الفسـاد ظاهـرة 
إنسـانية تحكمهـا قوانن اإلنسـان فـرًدا ومجتمًعا، 
وأن مـا يقابل هـذه الظاهرة هو الصـاح واإلصاح 
وأن حركة التضـاد املوجودة بن هاتـن الظاهرتن 
هـي مـن العوامـل التـي تحكم مسـرية األمـم عى 
األرض ومـن ثـم تحكـم مسـرية اإلنسـان ونهايـة 
األرض: }ولقـد كتبنـا يف الزبـور من بعـد الذكر أن 
األرض يرثهـا عبادي الصالحـون{ )األنبياء: 105(.

 مدير مكتب عميد املعهد العايل
للقضاء الفلسطيني


