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يتقــدم ائتــالف أمــان بالشــكر الجزيــل للخبيــر القانونــي األســتاذ محمــود عالونــة إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور 
عزمــي الشــعيبي وفريــق ائتــالف أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. واقــع الحصانــة لكبــار مســؤولي الدولــة وتأثيرهــا علــى النزاهــة السياســية وجهــود مكافحــة الفســاد. 

رام اللــه- فلســطين. 

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، وال يتحّمــل أّيــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف 

التقريــر بعــد نشــره. 
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◄ الملخص التنفيذي:

ــا،  ــة ودرجاته ــراوح يف أشــكالها اخملتلف ــن، تت ــا العمومي ــة ملوظفيه ــة احلصان ــدان حماي ــر معظــم البل ــذي توّف يف الوقــت ال
باالســتناد إلــى أهميــة املوقــع الــذي يشــغله، وطبيعــة عملــه ونطــاق املســؤولن املشــمولن، ونطــاق احلصانــة والقواعــد التــي 
تنظــم إجــراءات رفــع احلصانــات؛ فقــد تطــورت القواعــد واملعاييــر الدوليــة يف العقديــن املاضيــن، بهــدف بلــورة أفضــل 
املمارســات للحــد مــن الســلوك الفاســد1، وعلــى وجــه اخلصــوص مــا أشــارت لــه املــادة )30( مــن اتفاقيــة األمم املتحــدة 

ــا مرجعيــا للّحــد مــن إســاءة اســتخدام احلصانــات لإلفــات مــن العقــاب.  ملكافحــة الفســاد باعتبارهــا إطــاًرا قانونًي

ــة التــي يوفرهــا النظــام القانونــي الفلســطيني لشــاغلي الوظائــف  ــة القضائي ــر مســألة واقــع احلصان يرصــد هــذا التقري
ــى النزاهــة السياســية وجهــود مكافحــة الفســاد.   ــا، وتأثيرهــا عل العلي

تتمّثــل اإلشــكالية األساســية التــي ســعى هــذا التقريــر ملعاجلتهــا يف الربــط بــن متّتــع بعــض الفئــات العليــا وأصحــاب 
املناصــب والقــرار يف فلســطن بامتيــاز احلصانــة، وإمكانيــة محاســبتهم وماحقتهــم حــال ارتكابهــم جلرائــم فســاد، 
ومــدى صعوبــة حتقيــق ذلــك، خصوصــا أن حساســية املناصــب التــي يشــغلونها وآثارهــا قــد تنعكــس علــى بعــض جوانــب 
احليــاة  األساســية يف فلســطن،  مثــل تهديــد الســلم واألمــن األهلــي واســتقرار اجملتمــع الفلســطيني،  وتعزيــز الثقــة 
بــن املواطــن  والســلطة السياســية احلاكمــة بشــكل عــام واملســؤولن املباشــرين بشــكل خــاص )الرئيــس، ورئيــس الــوزراء 
والــوزراء، وأعضــاء اجمللــس التشــريعي، والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، وكبــار القــادة األمنيــن(، وذلــك لتحقيــق درجــة 
مــن التــوازن املطلــوب بــن الغايــة التــي مــن أجلهــا منحــت احلصانــة مــن جهــة، وتفعيــل جهــود مكافحــة الفســاد وتعزيــز 

نزاهــة احلكــم مــن جهــٍة أخــرى.

 أمــا املنهجيــة املســتخدمة يف هــذا التقريــر، فقــد مت اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث خصــص املنهــج الوصفــي 
ــى  ــة باملوضــوع، والبن ــث التشــريعات الفلســطينية ذات العاق ــن حي ــر، م ــة محــل التقري ــف األطــر النظري ــر وتوصي لتأطي
املؤسســية الناظمــة، ومــن ثــم حتليــل املعطيــات وحتديــد االســتخاصات، وإعــداد التوصيــات بعــد نقــاش مســودة التقريــر 

مــع األطــراف ذات العاقــة. 

ــج القســم  ــة أقســام رئيســة، إلــى جانــب النتائــج والتوصيــات، حيــث عال ــر إلــى مقدمــة وثاث لقــد مّت تقســيم هــذا التقري
ــة  ــم احلصان ــج األول مســالة تنظي ــى قســمن رئيســن، عال ــات، ومت تقســيمه إل األول اإلطــار التشــريعّي الناظــم للحصان
علــى املســتوى الدولــي، فيمــا خصــص الثانــي علــى املســتوى احمللــي، وعالــج القســم الثانــي، الواقــع العملــي الفئــات التــي 
ــات  ــع باحلصان ــي متت ــات الت ــث وصــف هــذا القســم الفئ ــى مســتوى التشــريعات الفلســطينية، حي ــات عل ــع باحلصان تتمت
علــى مســتوى الســلطات الثــاث: التشــريعية، القضائيــة، والتنفيذيــة، فيمــا خصــص القســم الثالــث  لوصــف الواقــع 
ــة وأســس إقامــة  ــم عــام لنظــام احلصان ــة، وتقيي ــات القضائي ــاز احلصان ــه بجهــود مكافحــة الفســاد، يف ظــل امتي وعاقت

ــوازن. ــة الت حال

1 Jon Vrushi, Transparency International, immunity provisions for ministers and members of parliament, 2018. P1. 
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ومتّثلت أبرز التوصيات التي خرج بها هذ التقرير يف: 

على ضوء النتائج السابقة ميكن إجمال أبرز التوصيات على النحو اآلتي: 

1. على املستوى السياساتي: 
ــة  ــى هيئ ــم إل ــة ملفاته ــة، وإحال ــار مســؤولي الدول ــة يف محاســبة كب ــى وجــود إرادة سياســية حقيقي ــد عل     - ضــرورة التأكي

      مكافحة الفساد التخاذ اإلجراءات الازمة. 
    - ضــرورة تعزيــز الثقــة بــن املواطنــن واملؤسســة العامــة ومؤسســات مكافحــة الفســاد، مــن خــال تعزيــز الشــفافية والثقــة 
       بجدّيــة اإلجــراءات املتخــذة بحــق املســؤولن الكبــار، لتغييــر االنطبــاع العــام لــدى اجلمهــور وتعزيــز ثقتــه بجــدوى إجــراءات 

     مكافحة الفساد.

2. على املستوى التشريعي:
ــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، مــن  ــا اتفاقي ــي فرضته ــوازن الت ــة الت     - ضــرورة مراعــاة التشــريعات الفلســطينية حلال
       خــال إفــراد نصــوص تراعــي التــوزان بــن منــح احلصانــة وعــدم اإلفــات مــن العقــاب، وذلــك مــن خــال تخفيــف إجراءات 
       رفــع احلصانــة وعــدم تعقيدهــا، وتعديلهــا مــن حيــث اإلجــراءات اخلاصــة برفــع احلصانــة بتبســيط إجراءاتهــا، إلــى جانــب 

     حتديد مدد زمنية للرد على طلبات رفع احلصانة مبا يحقق حالة التوازن. 
    - ضــرورة مراجعــة التشــريعات الفلســطينية يف ضــوء اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وتقليــص عــدد الفئــات 

     املمنوحة للحصانة على غرار بعض التجارب، مبا ال ميّس بحرّية هذه اجلهات بأداء وظائفها وفقا للقانون. 

3. على املستوى املؤسسي: 
    - ضــرورة وقــف هيئــة مكافحــة الفســاد معاجلــة القضايــا املتعلقــة بفئــات متمتعــة باحلصانــة علــى خلفيــة مخالفــات إداريــة 
       أمــام رئيــس الدولــة، كــون هــذه الصاحيــة تخــرج عــن اختصاصــه، واللجــوء ملعاجلــة هــذه القضايــا مــع جهــات االختصــاص 

     وفقا ملقتضيات القانون. 



6

واقع الحصانة لكبار مسؤولي الدولة
وتأثيرها على النزاهة السياسية وجهود مكافحة الفساد

◄ تقديم:

تعــود أقــدم ســجات احلصانــة البرملانيــة والقضائيــة إلــى القــرن الثالــث عشــر؛ فاحلصانــة التنفيذيــة قدميــة ومصونــة كمــا 
كان امللــوك مصونــن، يف األنظمــة السياســية الســابقة للحداثــة، حيــث كانــت هــذه احلصانــات ضروريــة حلمايــة ســلطة مــا مــن 
إســاءة اســتخدام ســلطة أخــرى. أمــا يف الــدول احلديثــة، يف ظــل حكــم القانــون، فقــد عفــا الزمــن عــن هــذه احلصانــات إلــى 
حــد مــا، وهــذا هــو الســبب يف وجــود إجمــاع بــن املنظمــات الدوليــة، مثــل مجلــس أوروبــا )CoE(، أو منظمــة التنميــة والتعــاون 
ــة  ــات اجلنائي ــى أن احلصان ــا )OSCE(، أو األمم املتحــدة، عل ــاون يف أوروب االقتصــادي )OECD(، أو منظمــة األمــن والتع
يجــب أن تكــون محــدودة للســماح باملقاضــاة الفعالــة جلرائــم الفســاد، إذ مُتنــح احلصانــات للكثيــر مــن النــاس وبطريقــة واســعة 
وعامــة بــا داع، ويتــم اســتغال هــذه احلصانــة علــى نطــاق واســع مــن قبــل السياســين الفاســدين، وال يوجــد عمليــا ســوى 

مناطــق محــدودة للغايــة ميكــن فيهــا تبريــر احلصانــة2. 

ــدول  ــم تشــريعات ال ــا )GRECO( بتقيي ــس أوروب ــة جملل ــدول املناهضــة للفســاد التابع ــة ال ــك، قامــت مجموع ــا لذل وتطبيق
ــات  ــات املســؤولن املشــمولن بحصان ــد مــن فئ ــارت مخــاوف بشــأن العدي ــا أث ــراً م ــة، وكثي ــغ عددهــا 47 دول األعضــاء البال

ــة3.  فــة بشــكل واســع للغاي ُمعَرّ

ويعــّد التوافــق الدولــي املتمثــل باتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، أرضيــة صلبــة مــن املمكــن البنــاء عليهــا يف تعزيــز 
اجلهــود الوطنيــة يف هــذا اجملــال، خاصــة أّن هــذه االتفاقيــة ترّتــب علــى الــدول األعضــاء فيهــا التزامــات عديــدة، فيمــا يتعلــق 
بأطــر مواجهــة الفســاد، وبنــاء ودعــم االســتراتيجيات اخلاصــة مبنــع ومكافحــة مختلــف صــوره ومظاهــره وآثــاره، مبــا يتضمنــه 
ذلــك مــن إيجــاد معاييــر وآليــات للوقايــة مــن الفســاد ومعاقبــة مرتكبيــه، باالرتــكاز إلــى دعــم التعــاون اإلقليمــي والدولــي يف 

هــذا اجملــال، إلــى جانــب املســائل املتعلقــة بإنفــاذ القانــون ومــا ترتبــه مــن تعديــات جوهريــة علــى التشــريعات.

وتعتبــر دولــة فلســطن جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذا االلتــزام الدولــي مبوجــب انضمامهــا لعضويــة هــذه االتفاقيـــة يف العــام 2014، 
ويتعــّن عليهــا تعزيــز جهودهــا يف إطــار النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتخطــي املعوقــات الواقعيـــة والقانونيــة التــي تعتــرض هــذه 
ــة، مــن خــال  ــى مســتوى السياســات أو املؤسســات أو التشــريعات، وتفعيــل تنفيــذ تطبيــق هــذه االتفاقي اجلهــود،4 ســواء عل
إجــراء التدخــات الازمــة التــي فرضتهــا هــذه االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك حالــة التــوزان التــي فرضتهــا هــذه االتفاقيــة يف مجــال 

احلصانــات واالمتيــازات التــي يتمتــع بهــا املوظفــون العموميــون علــى اختــاف مســمياتهم. 

لقــد عانــت فلســطن كغيرهــا مــن دول العالــم مــن وجــود ظاهــرة الفســاد الــذي يثيــر قلقــاً كبيــراً نظــراً آلثــاره املدمــرة علــى 
ــره  ــى تأثي ــم األساســية للمجتمــع، إضافــة إل ــة وزعزعــة القي ــاة اخملتلفــة، ويســهم بشــكل كبيــر يف إعاقــة التنمي جوانــب احلي
الســلبي علــى املشــروع الوطنــي الفلســطيني؛ بتقويــض شــرعية املطلــب الفلســطيني املتعلــق بإقامــة الدولــة املســتقلة5، وممارســة 

الشــعب حلــق تقريــر املصيــر، ناهيــك عمــا يســهم بــه الفســاد مــن عرقلــة بنــاء دولــة القانــون واملؤسســات املنشــودة.

كانــت مكافحــة الفســاد محــط اهتمــام علــى مســتوى التنظيــم الدولــي، حيــث أقــّرت اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد 
مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة رقــم )4/58( بتاريــخ 31 تشــرين األول/أكتوبــر 2003، والتــي جــاء يف ديباجتهــا 
»إن الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة، إذ يقلقهــا خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل ومخاطــر علــى اســتقرار اجملتمعات 
وأمنهــا، ممــا يقــّوض مؤسســات الدميقراطيــة وقيمهــا والقيــم األخاقيــة والعدالــة، ويعــّرض التنميــة املســتدامة وســيادة 
ــه  ــع الفســاد ومكافحت ــاع نهــج شــامل ومتعــدد اجلوانــب هــو أمــٌر الزٌم ملن ــأّن اتب ــاع الــدول األطــراف ب القانــون للخطــر، واقتن

بصــورة فعالــة«.

2 Tilman Hoppe, Public Corruption: Limiting Criminal Immunity of Legislative, Executive and Judicial Officials in Europe, vol 5, April 2011, p539.
3 Ibid, p539.

4 عبد اهلل عبد اهلل، مكافحة الفساد بن كفاية النصوص التشريعية وعقبات تطبيقها وحلول إنفاذها، ج 1، املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 2022، ص 7. 
5 سعيد زيد، سجى يوسف، تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، هيئة مكافحة الفساد – رام اهلل، 2014، ص 5. 
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وتأثيرها على النزاهة السياسية وجهود مكافحة الفساد

وقــد أوجبــت هــذه االتفاقيــة6 علــى كل دولــة طــرف فيهــا، التزامــاً أساســيا يقضــي بضــرورة اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات علــى 
مســتوى قوانينهــا الداخليــة لتعزيــز حالــة التــوازن بــن منــح احلصانــات واالمتيــازات والقيــام بعمليــات املاحقــة علــى خلفيــة 
قضايــا الفســاد، وهــو مــا أّكــده نــّص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )30(، والتــي جــاء فيهــا »تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا لنظامهــا 
ــازات  ــات أو امتي ــن أّي حصان ــوازن مناســب ب ــاء ت ــر إلرســاء أو إبق ــن تدابي ــزم م ــد يل ــا ق ــا الدســتورية، م ــي ومبادئه القانون
قضائيــة ممنوحــة ملوظفيهــا العموميــن، مــن أجــل أداء وظائفهــم وإمكانيــة القيــام، عنــد الضــرورة، بعمليــات حتقيــق وماحقــة 

ومقاضــاة فعالــة لأفعــال اجملرمــة وفقــا لهــذه االتفاقيــة«.

 ونظــرا اللتــزام مختلــف دول العالــم التــي وقعــت علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد بتجــرمي وماحقــة كل أفعــال 
الفســاد، فــإّن احلصانــات املمنوحــة للمســؤولن السياســين قــد تعيــق أو تضعــف جهــود مكافحــة الفســاد، ومــن ثــم تشــّكل 
ــر وإجــراءات  ــى تدابي ــات وتأثيرهــا عل ــذه احلصان ــاً له ــب فحصــاً دقيق ــذي يتطل ــر ال ــم، األم مساســاً مباشــراً بنزاهــة احلك

ــوب الــذي أشــارت إليــه اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد.  ــوازن املطل ــق الت مكافحــة الفســاد، بشــكل يضمــن خل

علــى املســتوى الفلســطيني، يتمتــع العديــد مــن كبــار مســؤولي الدولــة )الرئيــس، ورئيــس الــوزراء والــوزراء، وأعضــاء اجمللــس 
التشــريعي، والقضــاة، وكبــار القــادة  األمنيــن، رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة( ببعــض احلصانــات املقّيــدة للمســاءلة، 
ــون  ــات يف أحــكام القان ــك احلصان ــي الناظــم لتل ــة مبكافحــة الفســاد، ويرجــع األســاس القانون ــا اإلجــراءات املتعلق مبــا فيه
األساســي الفلســطيني، فيمــا ورد البعــض اآلخــر يف ثنايــا التشــريعات الفلســطينية الداخليــة، كأحــكام قانــون واجبــات وحقــوق 
أعضــاء اجمللــس التشــريعي أو قانــون مكافحــة الفســاد، وقانــون الســلطة القضائيــة، األمــر الــذي يقتضــي فحــص واقــع هــذه 

احلصانــات وتأثيرهــا، ليــس فقــط علــى جهــود مكافحــة الفســاد وإمنــا أيضــا علــى نزاهــة احلكــم.

مشكلة التقرير
إّن متّتــع بعــض الفئــات العليــا وأصحــاب املناصــب والقــرار يف فلســطن بامتيــاز احلصانــة أو احلصانــة القضائيــة، جعــل مــن 
إمكانيــة ماحقتهــم حــال ارتكابهــم جلرائــم فســاد، أمــرا معقــدا؛ فاإلجــراءات تتيــح لهــم اإلفــات مــن املســاءلة واحملاســبة أو 
العقــاب، الســيما إذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار حساســية املناصــب التــي يشــغلونها مبختلــف صورهــا وأهميتهــا؛ ناهيــك عمــا 
يخلقــه ذلــك مــن حالــة انعــدام وفقــدان الثقــة بــن املواطــن ودولتــه، األمــر الــذي يتطلــب بالضــرورة خلــق موازنــة بــن الفائــدة 
املبتغــاة مــن امتيــاز احلصانــات مــن جهــة، وعــدم اســتغال تلــك احلصانــات ملواجهــة الهيئــات املســؤولة عــن مكافحــة الفســاد 

وعرقلــة عملهــا، مــن جهــة أخــرى.
وممــا يزيــد مــن صعوبــة احلــّد مــن اآلثــار الســلبية المتيــاز احلصانــات املمنــوح علــى مكافحــة الفســاد املرتكــب مــن أصحــاب 
تلــك احلصانــات، أّن إجــراءات املاحقــة واملتابعــة للمشــتبه بهــم غالبــاً مــا تصطــدم مبعيقــات تتعلــق بإجــراءات تطبيــق القانــون 

والقــرارات الصــادرة عــن احملاكــم. 

أهمية التقرير
تتجلى أهمية هذا التقرير على املستوين النظري )األكادميي( والعملي )التطبيقي(، حيث إنه: 

مــن الناحيــة النظريــة، يســهم التقريــر يف إحاطــة موضــوع احلصانــات املمنوحــة مبوجــب قواعــد ونصــوص التشــريعات 
الفلســطينية ذات العاقــة، يف التأكــد مــن وجــود حالــة تــوازن احلصانــات التــي كانــت وال زالــت تشــكل عامــا محفــزا للقيــام 
ببعــض املهــام وبــن اخضــاع املســؤولن للمســاءلة واحملاســبة، وال تشــّكل عائقــاً جوهريــاً أمــام مكافحــة الفســاد يف حــال ارتــكاب 

أحــد جرائمــه. 
لقــد صادقــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد لعــام 2003، نيســان/أبريل 2014، 
ــة  ــة طــرف يف االتفاقي ــى فلســطن، باعتبارهــا دول ــورد التزامــاً عل ــو 2014، الشــيء الــذي ي ــز النفــاذ 2 أيار/ماي ــت حي ودخل

املذكــورة، بإدخــال ومواءمــة أحكامهــا مبــا يتســق ومقتضيــات االتفاقيــة الدوليــة.

 6 اتفاقيــة األمم املتحــدة هــي الصــك العاملــي الوحيــد امللــزم قانونيــاً ملكافحــة الفســاد. ومــن األهميــة مبــكان التأكيــد علــى أن نهــج االتفاقيــة البعيــد املــدى والطابــع اإللزامــي للعديــد مــن أحكامهــا 
    يجعــان منهــا أداة فريــدة لوضــع اســتجابة شــاملة ملشــكلة عامليــة. وتغطــي االتفاقيــة خمســة مجــاالت رئيســية هــي: التدابيــر الوقائيــة، والتجــرمي وإنفــاذ القانــون، والتعــاون الدولــي، واســترداد 
    املوجــودات، واملســاعدة التقنيــة وتبــادل املعلومــات. وتغطــي االتفاقيــة العديــد مــن أشــكال الفســاد اخملتلفــة، مثــل الرشــوة، واملتاجــرة بالنفــوذ، وإســاءة اســتغال الوظائــف، ومختلــف أفعــال الفســاد 
    يف القطــاع اخلــاص. ومــن أبــرز مــا مييــز االتفاقيــة إدراج فصــل خــاص بشــأن اســترداد املوجــودات، بهــدف إعــادة املوجــودات إلــى أصحابهــا الشــرعين، مبــا يف ذلــك البلــدان التــي أخــذت منهــا 

   بطريقة غير مشروعة. للمزيد انظر: https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html، تاريخ الزيارة: 2022/08/15، ساعة الزيارة: 17:45.
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أهداف التقرير
ــس  ــس، ورئي ــة أعضــاء الســلطة السياســية الفلســطينية )الرئي ــع بعــض حصان ــل واق ــى بحــث وحتلي ــر إل يهــدف هــذا التقري
الــوزراء والــوزراء، وأعضــاء اجمللــس التشــريعي، والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، وكبــار القــادة األمنيــن(، وكيــف تؤثــر تلــك 
احلصانــة علــى اجلهــود املبذولــة محليــاً ملكافحــة الفســاد وماحقــة الفاســدين؛ لغايــات حتقيــق التــوازن املطلــوب بــن الغايــة 

التــي مــن أجلهــا منحــت احلصانــة مــن جهــة ، وتفعيــل جهــود مكافحــة الفســاد وتعزيــز نزاهــة احلكــم مــن جهــٍة أخــرى.

أسئلة التقرير
تتمثل األسئلة التي سيجيب عنها التقرير، مبا يلي: 

1. ما هي احلصانات املمنوحة ألعضاء السلطة السياسية يف إطار التشريعات الفلسطينية؟ 
 2. هــل تؤثــر احلصانــات التــي يتمتــع بهــا أعضــاء الســلطة السياســية علــى منظومــة املســاءلة والرقابــة الرســمية؟ وهــل يوجــد 
    يف الواقــع الفلســطيني قضايــا تتعلــق بشــبهات فســاد لــدى أّي مــن أعضــاء الســلطة السياســية حالــت احلصانــات دون اتخــاذ 

   إجراءات بشأنها؟ 
 3. هــل تشــّكل احلصانــات املمنوحــة ألعضــاء الســلطة السياســية الفلســطينية عائقــاً أمــام اإلجــراءات املطلوبــة ملكافحــة 
    الفســاد أو إجــراءات تعزيــز نزاهــة احلكــم ومنــع اإلفــات مــن العقــاب؟  ومبــا يــؤدي إلــى حتصــن أّي مــن أعضــاء الســلطة 

   السياسية يف مواجهة إجراءات تتعلق بقضايا فساد خارج إطار النصوص القانونية؟
 4. كيــف تتعامــل اجلهــات ذات العاقــة بإنفــاذ القانــون ومكافحــة الفســاد مــع شــبهات الفســاد لــدى أعضــاء الســلطة السياســية 

   التي تتمتع باحلصانات؟ 
ــع اإلفــات مــن  ــود مكافحــة الفســاد ومن ــن جه ــات، وب ــح احلصان ــة مــن من ــن الغاي ــوازن ب ــق الت ــوب لتحقي ــا هــو املطل  5. م

   العقاب، وحتقيق النزاهة السياسية حتقيقاً ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؟

فرضية التقرير
يعالــج التقريــر فرضيــة رئيســية: إّن امتيــاز احلصانــات املمنوحــة ألعضــاء الســلطة السياســية الفلســطينية، يشــّكل عائقــاً أمــام 

تنفيــذ إجــراءات مكافحــة الفســاد أو إجــراءات تعزيــز نزاهــة احلكــم.

مصطلحات ومفاهيم التقرير
 - احلصانــة لغــًة: لفــظ احلصانــة مشــتق مــن اجلــذر الثاثــي )َحُصــَن(، وهــي املنــع فيقــال مــكاٌن حصــن أْي منيــع، ويقــال: درٌع 

  حصن أْي منيع، وَحُصَن املكان يَْحُصُن َحصانًة فهو حصٌن، أْي منيُع7. 
 - احلصانــة اصطاحــاً: ُعّرفــت بأنهــا إعفــاء النــاس أو بعــض األمــوال أو بعــض احلــاالت مــن تطبيــق القواعــد العامــة عليهــم 
   يف املســائل القضائيــة واملاليــة، ويف تعبيــر آخــر، هــي إعفــاء األفــراد مــن التزامــات أو واجبــات معينــة.8 وتعــرف أيضــاً بأّنهــا 
   حمايــة أشــخاص معينــن مــن املاحقــة القضائيــة عــن األفعــال التــي يرتكبونهــا يف معــرض قيامهــم مبهامهــم الرســمية، وهــي 

  مقررة من أجل املصلحة العامة ال من أجل مصالح األشخاص الذين يتمتعون بها9. 
 - احلصانــة السياســية: هــي نــوع مــن احلصانــات القانونيــة تعتمدهــا احلكومــات لضمــان عــدم محاكمــة الدبلوماســين 
   ومقاضاتهــم مبوجــب قوانــن البلــد املضيــف، وذلــك يف حالــة االدعــاء عليهــم، ويشــملون ممثلــي الــدول األجنبيــة والهيئــات 

  الدولية املعترف بها10. 
 - احلصانــة القضائيــة: تعنــي هــذه احلصانــة عــدم جــواز ماحقــة األفــراد العاملــن يف املهــن القضائيــة )القضــاة، أعضــاء 
   النيابــة العامــة(، عّمــا يرتكبونــه مــن أفعــال مخالفــة للقانــون، إاّل بعــد احلصــول علــى إذن مــن اجلهــات اخملتصــة واملســؤولة 

  عنهم؛ وذلك لغايات احلفاظ على كرامة القضاة وهيبتهم تأكيد مبدأ استقال القضاء.
 - احلصانــة البرملانيــة: هــي منــع محاكمــة عضــو اجمللــس النيابــي أو اتخــاذ التعقيبــات اجلزائيــة ضــده، وفــق أحــكام القانــون 

  عن أفعاله وأقواله أثناء ممارسته لعمله11. 

7 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة األولى، اجلزء 13، ص 119.
8 كرم عبد الواحد، معجم املصطلحات القانونية، دار الكتب القانونية – مصر احمللة الكبرى، ص 127. 

9 حسام الدين األحمد، احلصانات القانونية، منشورات احللبي احلقوقية – بيروت، الطبعة األولى، السنة 2010، ص 7. 
10 حسن الفتاوي، احلصانات القضائية للمبعوث الدبلوماسي يف القانون العراقي، مطبعة جامعة بغداد، السنة: 1980، ص 17. 

11  كرم عبد الواحد، مرجع سابق، ص 161. 
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منهجية التقرير
يستند التقرير إلى املنهج الوصفي التحليلي، ويتطلب ذلك: 

 ● جمــع وحصــر املعلومــات ذات العاقــة مــن مصادرهــا اخملتلفــة، وكذلــك الدراســات والتقاريــر التــي مت إجنازهــا يف موضــوع 
  احلصانات يف التشريع الفلسطيني.

● إجراء عملية حتليل ومراجعة لإلطار التشريعي من قوانن وأنظمة وتعليمات. 
● حتليل املعلومات واملعطيات ونتائج املؤشرات. 

 ● إجــراء عمليــة مراجعــة حلــاالت واقعيــة تتعلــق بقضايــا فســاد ألعضــاء مــن الســلطة السياســية ممــن يتمتعــون بامتيــاز 
  احلصانات.

● إجراء مقابات ميدانية مع املؤسسات ذات العاقة. 
● تقدمي نتائج تتضمن التحديات واإلشكاليات التي مّت التوصل إليها. 

● تقدمي توصيات قابلة للتطبيق، واقتراح آليات للضغط واملناصرة لتبنيها وتنفيذها. 
● إعداد مسودة أولى من التقرير ومناقشتها يف ورشة عمل مع األطراف ذات العاقة، وتطويرها بناًء على النقاش.

خطة التقرير 
مت تقســيم هــذا التقريــر إلــى مقدمــة وثاثــة أقســام رئيســة، إلــى جانــب النتائــج والتوصيــات، حيــث عالــج القســم األول 
اإلطــار التشــريعي الناظــم للحصانــات، ومّت تقســيمه إلــى قســمن رئيســن، عالــج األول مســالة تنظيــم احلصانــة علــى املســتوى 
الدولــي، فيمــا خصــص الثانــي علــى املســتوى احمللــي، وعالــج القســم الثانــي، الواقــع العملــي الفئــات التــي تتمتــع باحلصانــات 
علــى مســتوى التشــريعات الفلســطينية، حيــث وصــف هــذا القســم الفئــات التــي متتــع باحلصانــات علــى مســتوى الســلطات 
الثــاث التشــريعية، القضائيــة، والتنفيذيــة، فيمــا خصــص القســم الثالــث ملعاجلــة الواقــع العملــي ملكافحــة الفســاد يف ظــل 
امتيــاز احلصانــات القضائيــة، وتقييــم عــام لنظــام احلصانــة وأســس إقامــة حالــة التــوازن، ولتحقيــق الغايــة مت تقســيم التقريــر 

علــى النحــو اآلتــي: 
- تقدمي.

- القسم األول: اإلطار التشريعي الناظم للحصانات القضائية املقيدة إلجراءات مكافحة الفساد.
- القسم الثاني: الفئات التي تتمتع بامتياز احلصانة وفقا للتشريعات الداخلية.

- القسم الثالث: اإلطار العملي ملكافحة الفساد يف ظل امتياز احلصانة السياسية. 
- النتائج والتوصيات.



10

واقع الحصانة لكبار مسؤولي الدولة
وتأثيرها على النزاهة السياسية وجهود مكافحة الفساد

 ◄ القســم األول: اإلطــار التشــريعي الناظــم للحصانــات القضائيــة المقّيــدة إلجــراءات 
      مكافحة الفساد

بالرغــم مــن تنــوع التقســيمات اخلاصــة باحلصانــات، إاّل أّن هنــاك وضعــن مميزيــن لهــذه احلصانــات، األول يغلــب عليــه طابــع 
التجــرمي والعقــاب، ويندمــج معــه جانــب إجرائــي بالتبعيــة لعــدم املســؤولية البرملانيــة، وهــو اجلانــب املوضوعــي، أمــا الثانــي، 
فهــو ذو طابــع إجرائــي يتعلــق بــأدوار تنظيميــة حتــدد الوســائل أو القواعــد الواجــب اتباعهــا عنــد حتريــك دعــوى احلــق العــام 

بحــّق أي عضــو مــن أعضــاء البرملــان الــذي يعــرف باحلصانــة اإلجرائيــة.

ــام  ــا احلــق يف القي ــع به ــرد أو الشــخص املتمت ــاً، يعطــي الف ــاً إجرائي ــا وصورهــا، وباعتبارهــا مانع ــة أنواعه ــة بكاف واحلصان
ــك مجــاالً واســعا  ــى ذل ــة إل ــه إضاف ــا، وتعطي ــام به ــن القي ــات ال يجــوز لأشــخاص اآلخري ــال والتصرف مبجموعــة مــن األفع
لتفــادي املســؤولية اجلنائيــة عــن أفعالــه، وهــو مــا ميكــن اســتقرائه يف العديــد مــن القوانــن والتشــريعات، باعتبارهــا إســناداً 
قانونيــاً لتلــك احلصانــات. وتتنــوع هــذه املصــادر والتشــريعات بــن مــا هــو مصــدره األعــراف واالتفاقيــات الدوليــة )اإلطــار 

القانونــي الدولــي(، ومــا هــو منّظــم مبوجــب القوانــن احملليــة )اإلطــار القانونــي احمللــي(.
ــن  ــدرج م ــي تن ــات الت ــن احلصان ــة مجموعــة م ــدول ودســاتيرها الداخلي ــة لل ــّرت التشــريعات الداخلي ــد أق وبشــكل عــام، فق
حيــث قوتهــا وصابتهــا، بــن حصانــات مطلقــة غيــر محــدودة زمنيــا وأخــرى نســبية مرتبطــة بظــروف معينــة ومحــدودة 
زمنيــا. ومبجملهــا هــي حصانــات ممنوحــة لســلطات الدولــة الثــاث، وهــي حصانــات الســلطة القضائيــة، وحصانــات الســلطة 

ــة12.  ــة وبعــض أجهزتهــا اإلداري ــات الســلطة التنفيذي التشــريعية، وحصان
وســيتّم يف هــذا القســم التطــّرق إلــى احلصانــة علــى املســتوى الدولــي واملســتوى الداخلــي مــن خــال رصــد أبــرز االتفاقيــات 

الدوليــة ذات العاقــة، والتشــريعات الداخليــة يف النظــام القانونــي الفلســطيني، وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 
1.1 اإلطار التشريعي على املستوى الدولي

تعتبــر اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، واالتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الفســاد،13 أطــرا قانونيــة شــاملة ملنــع ومكافحــة 
الفســاد عبــر األحــكام القانونيــة الشــاملة لتدابيــر الوقايــة والتجــرمي يف مجــال منــع الفســاد ومحاربتــه، ووضــع االســتراتيجيات 

واألطــر املؤسســية لهــذه الغايــة، عــاوة علــى وضــع إطــار تعــاون بــن الــدول إلنفــاذ أحــكام االتفاقيــات املعنيــة14.  
لقــد تعــددت مصــادر القانــون الدولــي، اســتناداً علــى نــص املــادة )38( مــن النظــام األساســي حملكمــة العــدل الدوليــة15، وميكــن 
ــة  ــون، ومصــادر ثانوي ــادئ العامــة للقان ــل باملعاهــدات والعــرف واملب ــة تتمث ــن مصــادر أصلي ــوع ب ــك املصــادر تتن القــول ان تل
تتمثــل يف آراء الفقهــاء وقضــاء احملاكــم16. يضــاف إلــى ذلــك، األعمــال القانونيــة الصــادرة عــن الــدول واملنظمــات الدوليــة، أو 
مــا اصطلــح علــى تســميته لــدى فقهــاء القانــون الدولــي العــام، باألعمــال القانونيــة االنفراديــة؛ باعتبــاره مصــدراً مســتحدثاً 
ــة  ــه تطــورات املمارســة االتفاقي ــت عن ــره، وهــو مصــدٌر أبان ــى ذك ــادة )38( عل ــأت امل ــم ت ــي، ل ــون الدول ــاً ملصــادر القان مضاف

وتطبيقــات أحــكام وقواعــد القانــون الدولــي.  

ومــن املصــادر األخــرى للحصانــة علــى املســتوى الدولــي، جنــد اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية لعــام 171961، والتــي جــاء 
يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )31( منهــا، أنــه »يتمتــع املمثــل الدبلوماســي باحلصانــة القضائيــة اجلنائيــة يف الدولــة املعتمــد 

لديهــا، ويتمتــع أيضــا باحلصانــة القضائيــة املدنيــة واإلداريــة«. 

12 عثمان بن احلسني، مرجع سابق، ص 37.
 13 تقــع هــذه االتفاقيــة يف 35 مــادة، الهــدف منهــا تعزيــز التدابيــر الراميــة إلــى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وكشــفه بــكّل أشــكاله وســائر اجلرائــم املّتصلــة بــه وماحقــة مرتكبيهــا، وتعزيــز 
    التعــاون العربــي علــى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وكشــفه واســترداد املوجــودات، وتعزيــز النزاهــة والشــفافة واملســاءلة وســيادة القانــون، وتشــجيع األفــراد ومؤّسســات اجملتمــع املدنــي علــى 
ــة اجلامعــة      املشــاركة الفّعالــة يف منــع الفســاد ومكافحتــه. أُعــّدت هــذه االتفاقيــة يف نطــاق مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، بنــاء علــى نصــوص االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد حتــت مظلّ
    العربيــة، ومّت تعميمهــا علــى وزرات العــدل العربيــة، وقــد ُشــّكلت ملراجعــة صياغتهــا جلنــة مشــتركة مــن مجلســي وزراء الداخليــة والعــدل العــرب، وقــد أنهــت اللجنــة مهّمتهــا يف 11 ديســمبر ســنة 
    2003م باعتمادهــا ملكافحــة الفســاد، وبدعــوة األمانــة العاّمــة جمللــس وزراء الداخليــة والعــدل العــرب إلــى إجــراء التنســيق الــازم لوضــع اإلجــراءات التنفيذيــة لاتفاقيــة. وقــد صــدرت بصيغتهــا 

   النهائية بتاريخ: 2010/12/21، انتهجت االتفاقية العربية نهج اتفاقيتي األمم املّتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عبر الوطنية، ومكافحة الفساد
14 عبد اهلل عبد اهلل، مكافحة الفساد بن كفاية النصوص التشريعية وعقبات تطبيقها وحلول إنفاذها، ج 1، املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 2022، ص6. 

 15 محكمــة العــدل الدوليــة، هــي: الهيئــة القضائيــة الرئيســية لهيئــة األمم املتحــدة، تتولــى الفصــل يف الدعــاوى والنزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ بــن الــدول، وذلــك طبقــاً ألحــكام وقواعــد القانــون 
   الدولي، أضف إلى ذلك أن هذه الهيئة القضائية تعمل على تقدمي الفتاوى فيما يتعلق باملسائل القانونية احمُلالة إليها من طرف الهيئات التابعة لأمم املتحدة وكذا الوكاالت املتخصصة.

 16 وفقــا للمــادة 38 مــن محكمــة العــدل الدوليــة، تعتبــر مصــادر القانــون الدولــي كمــا يلــي: )أ( االتفاقيــات الدوليــة. )ب( القانــون الدولــي العــريف؛ )ج( املبــادئ القانونيــة العامــة؛ )د( القــرارات 
   القضائية، مثل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية أو قرارات التحكيم.

 17 اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية، هــي: اتفاقيــة دوليــة حتــدد الضوابــط القانونيــة واإلجــراءات الناظمــة واألحــكام اخلاصــة بالعمــل الدبلوماســي بــن الــدول، بحيــث أبانــت هــذه االتفاقيــة 
    احلقوق املمنوحة والواجبات املفروضة على أفراد البعثات الدبلوماسية يف الدول، وجاء فيها حتديد مجموعة من املفاهيم، من قبيل احلصانة الدبلوماسية.
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ويف ذات الســياق، جــاءت اتفاقيــة فيينــا للعاقــات القنصليــة لعــام 181963، والتــي جــاءت علــى ذكــر احلصانــة القضائيــة 
للممثلــن القنصليــن يف الــدول؛ إذ نّصــت الفقــرة األولــى مــن املــادة )43( منهــا علــى مــا يلــي "األعضــاء واملوظفون املســتخدمون 
القنصليــن ال يخضعــون الختصــاص الســلطات القضائيــة أو اإلداريــة بالدولــة املوفــد إليهــا، فيمــا يتعلق باألعمــال التي يقومون 
بهــا ملباشــرة أعمالهــم القنصليــة". ويف ضــوء تلــك االتفاقيــات ومــا تضمنتــه نصوصهــا وموادهــا، فــإّن احلصانــات املمنوحــة 
مبوجــب األعــراف واالتفاقيــات الدوليــة، تتمثــل يف: حصانــة رؤســاء الــدول األجنبيــة، واحلصانــة الدبلوماســية والقنصليــة19.  
وشــّكلت اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد اإلطــار القانونــي ملوضــوع احلصانــات ال ســيما املــادة )30( منهــا التــي نصــت 
وبنصــوص صريحــة دون مواربــة علــى ضــرورة أن حتافــظ الــدول علــى تــوزان مناســب بــن أي حصانــات ممنوحــة ملوظفيهــا 

العموميــن، وإمكانيــة قيامهــا بعمليــات حتقيــق وماحقــة فعالــة بشــأن األفعــال اجملرمــة وفقــا لاتفاقيــة20. 
وعلــى املســتوى اإلقليمــي، جــاءت االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الفســاد لتنــّص يف املــادة )3/6( علــى أن "تتخــذ كل دولــة طــرف، 
وفقــاً لنظامهــا القانونــي ومبادئهــا الدســتورية، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر إلرســاء أو إبقــاء تــوازن مناســب بــن أّيــة حصانــات أو 
امتيــازات ممنوحــة ملوظفيهــا العموميــن، مــن أجــل أداء وظائفهــم وإمكانيــة القيــام، عنــد الضــرورة، بعمليــات حتقيــق وماحقــة 
ومقاضــاة فعالــة يف األفعــال اجملرمــة وفقــاً لهــذه االتفاقيــة".21 وهــو نــّص منســوخ حرفيــا ومياهــي نــّص املــادة )3( مــن اتفاقيــة 

األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد. 

1.2 اإلطار التشريعي على املستوى احمللي 
تعــددت احلصانــات املمنوحــة مبوجــب مقتضيــات الناظــم القانونــي الفلســطيني، إذ جنــد: حصانــة الرئيــس، وحصانــة رئيــس 
الــوزراء والــوزراء، وحصانــة أعضــاء اجمللــس التشــريعي، وحصانــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، واحلصانــات املمنوحة لبعض 
الفئــات اخلاصــة يف الدولــة، مثــل: حصانــة كبــار القــادة األمنيــن، وهــو مــا ســنأتي علــى تفصيلــه بالقســم الثاني من هــذا التقرير. 

ومــن األهميــة مبــكان، التأكيــد علــى أّن دولــة فلســطن )الســلطة الوطنيــة الفلســطينية( قــد صادقــت علــى األســاس القانونــي 
الدولــي لنظــم احلصانــات، والــذي أشــرنا إليهــا ســابقاً بـــ: اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية لعــام 1961 واتفاقيــة فيينــا 

للعاقــات القنصليــة لســنة 221963. 
وكمــا هــو احلــال يف بقيــة الــدول التــي قامــت بــإدراج تشــريعات علــى املســتوى الوطنــي، لتنظيــم احلصانــات املمنوحــة للممثلــن 
ــه  ــا ســار علي ــن. وهــو م ــن القنصلي ــذا املبعوث ــن الدبلوماســين(، وك ــا )املبعوث ــى أقاليمه ــدول األخــرى عل الدبلوماســين لل
املشــّرع الفلســطيني، إذ جنــد املــادة )11( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 231960، والتــي جــاءت بعنــوان "حصانــة موظفــي 
ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــى اجلرائ ــون عل ــه "ال تســري أحــكام هــذا القان ــى أن ــب" قــد نّصــت عل الســلك اخلارجــي والقناصــل األجان

موظفــو الســلك اخلارجــي والقناصــل األجانــب، مــا متتعــوا باحلصانــة التــي يخولهــم إياهــا القانــون العــام". 

وتؤكــد هــذه املــادة احلصانــة اجلنائيــة التــي يتمتــع بهــا املبعوثــون يف الســلك الدبلوماســي، باعتبارهــا حصانــة مطلقــة، ال يجــوز 
للدولــة أن تعاقــب حتــت أّي ظــرف كان تلــك الفئــات، وال أن حتاكمهــم أمــام احملاكــم اجلزائيــة الفلســطينية. 

فكمــا ســبقت اإلشــارة، تعــّد هــذه احلصانــة مــن القواعــد املتصلــة بالنظــام العــام؛ فهــي ضروريــة للمحافظــة علــى العاقــات 
الوديــة بــن الــدول، وعليــه ال يجــوز للمبعــوث الدبلوماســي أن يتنــازل عنهــا ألنهــا مقــررة لصالــح دولتــه، وليــس لصاحلــه 
اخلــاص؛ ألن محاكمتــه أمــام القضــاء اإلقليمــي مســاٌس باســتقال الدولــة التــي ميثلهــا، إذ يتعــن علــى احملاكــم الوطنيــة إذا 
مــا ُرفعــت أمامهــا دعــوى جنائيــة ضــد مبعــوث دبلوماســي أجنبــي معتمــد لــدى دولتهــا، أْن تقضــي مــن تلقــاء نفســها بعــدم 

اختصاصهــا متــى ثبــت لديهــا صفــة املبعــوث الدبلوماســي24. 

 18 اتفاقيــة فيينــا للعاقــات القنصليــة لعــام 1963، تعتبــر معاهــدة دوليــة هدفهــا حتديــد اإلطــار الناظــم للعاقــات القنصليــة بــن الــدول، ويســعى القنصــل مبوجــب نصــوص ومقتضيــات هــذه 
     االتفاقيــة إلــى حتقيــق هدفــن، همــا: توفيــر احلمايــة الازمــة ملواطنــي بلــده واملقيمــن يف الدولــة التــي يعمــل مبعوثــاً لديهــا، والهــدف الثانــي يتمثــل يف العمــل علــى تعزيــز وتطويــر العاقــات 

    التجارية واالقتصادية بن البلدين ومّت توقيه هذه االتفاقية بتاريخ 24 نيسان/أبريل 1963. 
19 أهداف هذا التقرير تخرج عن مسألة معاجلة كافة أنواع احلصانات وفقا التفاقيات فيينا للعاقات الدبلوماسية والقنصلية. 

20 مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ط 2، نيويورك، 2013، ص 118.  
.https://almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1719&language=ar :21 للمزيد حول نصوص االتفاقية أنظر الرابط اآلتي

22 انضمت فلسطن لهاتن االتفاقيتن بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2014، ودخلتا حيز النفاذ بتاريخ 2 أيار/ مايو 2014.
 23 قانــون العقوبــات األردنــي رقــم )16( لســنة 1960، ميثــل التشــريع اجلزائــي الســاري املفعــول يف الضفــة الغربيــة إلــى يومنــا هــذا، وهــو مــا مّت إقــراره مبوجــب قــرار رئيــس الســلطة الوطنيــة 

   الفلسطينية رقم )1( لسنة 1994، واملتعلق باستمرارية العمل بالقوانن واألنظمة التي كانت سارية املفعول قبل تاريخ 1967/06/05 يف األراضي الفلسطينية حتى يتم توحيدها.
24 عطاري يوسف، األساس القانوني ملنح احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، رسالة ماستر يف القانون العام – جامعة الشرق األوسط، السنة 2011، ص 74.
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◄ القسم الثاني: الفئات التي تتمتع بامتياز الحصانة وفقا للتشريعات الداخلية

أشــار القانــون األساســي املعــدل للعــام 2003، إلــى جانــب عــدد مــن التشــريعات الفلســطينية الداخليــة، إلــى مجموعــة مــن 
احلصانــات واالمتيــازات والتــي شــملت الســلطات الثــاث التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، وفيمــا يلــي تفصيــل ذلــك:

2.1 حصانة الرئيس 
بالعودة إلى القانون األساســي الفلســطيني املعدل، جند أن موضوع احلصانة املمنوحة لرئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية، 
ــون األساســي، ويــرى البعــض يف هــذا نقصــا تشــريعيا  ــّم التطــرق إليهــا، مــن حيــث توفيــر أساســها القانونــي يف القان ــم يت ل

بحاجــة إلــى تعديــل واســتدراك.

وباســتقراء نــص املــادة )1/37/ج( مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل، والتــي تتعلـّـق ببيــان احلــاالت التــي يصبــح فيهــا 
منصــب رئيــس الســلطة الفلســطينية شــاغراً، ميكننــا اســتنتاج مامــح وجــود نــوع مــن احلصانــة اإلجرائيــة لرئيــس الســلطة، 
عمــا يقــوم بــه مــن أفعــال وتصرفــات قانونيــة بصفتــه رئيســاً للســلطة؛ حيــث جــاء فيهــا »يعتبــر مركــز رئيــس الســلطة الوطنيــة 
شــاغراً يف أي مــن احلــاالت اآلتيــة: ج- فقــد األهليــة القانونيــة، وذلــك بنــاء علــى قــرار مــن احملكمــة الدســتورية العليــا وموافقــة 

اجمللــس التشــريعي بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه«. 
فاملــادة املشــار إليهــا، حتــدد اإلجــراءات الواجــب مراعاتهــا عــن تقريــر فقدان رئيس الســلطة ألهليتــه القانونية، كونها إحــدى حاالت 
شــغور منصــب الرئيــس. وبالطبــع فــإّن األهليــة املقصــودة هنــا ال تقتصــر علــى األهليــة مبفهومهــا املعــروف يف القانــون املدنــي؛ أي 
أهليــة األداء وأهليــة الوجــوب، بــل متتــد لتشــمل كل مــا مــن شــانه أن يجعــل الرئيــس فاقــداً أهليــة االســتمرار بالرئاســة25، وعلــى 
ــة26. ــك األهلي ــه تل ــم الفســاد، ممــا يجعلهــا ســبباً يف فقدان ــة الســيما جرائ ــم معين ــه جرائ ــة ارتكاب ــال ال احلصــر: حال ســبيل املث

2.2 حصانة رئيس الوزراء والوزراء 
بالعــودة إلــى املــادة )75( مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل، جندهــا قــد نصــت علــى أنــه » -1 لرئيــس الســلطة 
ــه أو  ــه أعمــال وظيفت ــاء تأديت ــم أثن ــه مــن جرائ ــق فيمــا قــد ينســب إلي ــى التحقي ــوزراء إل ــس ال ــة رئي ــة احلــق يف إحال الوطني
بســببها، وذلــك وفقــا ألحــكام القانــون. -2 لرئيــس الــوزراء احلــق يف إحالــة أي مــن الــوزراء إلــى التحقيــق اســتنادا إلــى أي مــن 

األســباب املشــار إليهــا يف الفقــرة )1( أعــاه وذلــك وفقــا ألحــكام القانــون«. 

يضــاف إلــى ذلــك، مــا نّصــت عليــه الفقــرة األولــى مــن املــادة )10( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005، والتــي 
ــة بالنســبة للفئــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات )1، 2، 3، 4( مــن املــادة )5( مــن هــذا القانــون،  جــاء فيهــا »إذا تبــن للهيئ
باســتثناء رئيــس الســلطة الوطنيــة وجــود شــبهات قويــة علــى ارتــكاب إحــدى اجلرائــم املشــمولة يف هــذا القانــون، فــإن لرئيــس 
ــوزراء  ــس ال ــى رئيــس مجل ــوزراء ومستشــاريه، وعل ــس ال ــة بالنســبة لرئي ــى رئيــس الســلطة الوطني ــل األمــر إل ــة أن يحي الهيئ
بالنســبة للــوزراء ومــن يف حكمهــم، وإلــى مجلــس القضــاء األعلــى بالنســبة ألعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، التخــاذ 

اإلجــراءات القانونيــة الازمــة وفقــاً للقانــون األساســي والتشــريعات ذات العاقــة«. 

وبنــاء علــى نــّص املــادة الســالفة، تأتــي صاحيــة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد يف إحالــة ملفــات الــوزراء الذيــن تثــور بحقهــم 
ــة إلــى  ــة تكــون مــن رئيــس الهيئ شــبهات بارتــكاب إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا بقانــون مكافحــة الفســاد، وتلــك اإلحال
اجلهــات اخملتصــة، بصفــة تدريجيــة: فهــي حتــال إلــى رئيــس الســلطة إذا كانــت الشــبهة تتعلــق برئيــس الــوزراء، وإلــى هــذا 
األخيــر إذا أثيــرت شــبهات بحــق أحــد الــوزراء، ومــن ثــم حُتــال امللفــات يف احلالتــن الســابقتن إلــى النيابــة العامــة، الســتكمال 

إجــراءات التحقيــق، بنــاء علــى القوانــن والتشــريعات اجلــاري بهــا العمــل.

25 عمار جاموس، احلصانة البرملانية والعفو اخلاص وأثرهما على مكافحة الفساد يف فلسطن – دراسة محكمة، املركز الفلسطيني الستقال احملاماة والقضاء »مساواة«، كانون أول 2015، ص: 12. 
 26 أكــدت املــادة )12( مــن قانــون مكافحــة الفســاد )املعــدل( رقــم )1( لســنة 2005، علــى احلــاالت التــي ميكــن فيهــا محاكمــة رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية » -1 إذا تبــن لرئيــس الهيئــة أو 
     النائــب العــام وجــود شــبهات فســاد مــن قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، يتقــدم بطلــب متهيــدي إلــى اجمللــس التشــريعي واحملكمــة الدســتورية، طالبــا البحــث يف األهليــة القانونيــة 
     لرئيــس الســلطة وفقــا لأصــول الــواردة يف القانــون األساســي. -2 يوقــف رئيــس الســلطة الوطنيــة عــن ممارســة مهــام منصبــه مبجــرد توجيــه االتهــام، ويتولــى رئيــس اجمللــس التشــريعي مهــام 
     رئيــس الســلطة الوطنيــة مؤقتــا حلــن الفصــل يف االتهــام، ويتولــى النائــب العــام إجــراءات التحقيــق، وتكــون محاكمــة رئيــس الســلطة الوطنيــة أمــام محكمــة خاصــة ينظــم القانــون تشــكيلها 

    وإجراءات احملاكمة أمامها، وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم اإلخال بالعقوبات األخرى وفقا للقانون«.
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ويف ضــوء تلــك املعطيــات، ميكننــا القــول إن عمليــة اتصــال النيابــة العامــة مبلفــات مكافحــة الفســاد التــي يكــون املشــتبه فيهــا 
هــو رئيــس الــوزراء أو أحــد الــوزراء، تكــون عبــر اإلحالــة املبينــة ســابقاً، ووفقــاً لإلجــراءات احملــددة مبوجــب قانــون مكافحــة 

الفســاد، وإاّل اعتبــرت تلــك اإلحالــة واإلجــراءات املبنيــة عليهــا الغيــة وباطلــة، شــكًا. 

وينبغــي اإلشــارة هنــا، إلــى عــدم تأثيــر وجــود مــدٍع مباشــر أو مــدٍع باحلــق املدنــي علــى آليــة اتصــال النيابــة العامــة بالدعــوى 
اجلزائيــة التــي تتعلــق برئيــس الــوزراء أو أحــد الــوزراء، إذ يف جميــع احلــاالت تبقــى النيابــة مقّيــدة بقــرار اإلحالــة الصــادر مــن 

رئيــس الســلطة أو مــن رئيــس الــوزراء حســب احلالــة27. 

2.3 حصانة أعضاء اجمللس التشريعي 
مــن املعلــوم بالضــرورة أن اجملالــس النيابيــة أو اجملالــس التشــريعية تضطلــع مبهــام جســيمة وخطيــرة؛ إذ تســّن القوانــن 
وحتــدد معالــم السياســات احلكوميــة علــى الصعيديــن الداخلــّي واخلارجــّي، كمــا أنهــا تراقــب سياســات احلكومــة مــن النواحــي 

السياســية واملاليــة، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة28. 

وكــون أعضــاء تلــك اجملالــس يقومــون باملهــام املشــار إليهــا، وإبــداء آرائهــم حــول القضايــا اخملتلفــة التــي تتعلــق بالشــأن العــام 
لدولتهــم، الســيما املهــام الرقابيــة التــي يقومــون بهــا علــى أصحــاب القــرار يف الدولــة، كالرقابــة علــى اختــاس املــال العــام، 
األمــر الــذي قــد يضعهــم يف محــط املواجهــة املباشــرة مــع أصحــاب النفــوذ والســلطة يف الدولــة، وقــد يعرضهــم بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر لوســائل ضغــط، لغايــات الوصــول إلــى قــرارات تتماشــى واحلفــاظ علــى دميومــة الســلطة احلاكمــة 
وبقــاء افرادهــا يف مراكزهــم؛ لذلــك اجتهــت معظــم التشــريعات إلــى توفيــر احلصانــات التــي حتافــظ علــى اســتقال أعضــاء 
اجملالــس النيابيــة أو التشــريعية، والتــي تضمــن أداء مهامهــم علــى أفضــل صــورة وأكمــل وجــه، يف جــو يســوده األمــان والتحــرر 
مــن الضغوطــات اخلارجيــة والداخليــة، واألهــم مــن ذلــك يتمثــل يف توفيــر الغطــاء القانونــي الــازم ألداء عضــو اجمللــس النيابــي 

أو التشــريعي ملهمتــه، وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته فقهيــاً باحلصانــة البرملانيــة أو االمتيــاز البرملانــي. 

ويعــرف أرســلن مــاي، احلصانــة البرملانيــة بأنهــا »مجموعــة احلقــوق اخملصصــة لــكل مــن مجلــس العمــوم واللــوردات ككل، 
ــام بوظائفهمــا29.  وكذلــك ألعضــاء كا اجمللســن منفرديــن، وبدونهــا ال ميكــن للمجلســن القي

ــق بغيــاب مســؤولية  وتنقســم احلصانــة البرملانيــة إلــى نوعــن: موضوعيــة30 وإجرائيــة،31 أمــا األولــى )املوضوعيــة(، فهــي تتعل
األفــراد الــذي يتمتعــون بهــا عــن آرائهــم وأفكارهــم، وتتمثــل يف عــدم مؤاخــذة أعضــاء البرملــان جزائيــاً ومدنيــاً يف أي وقــت مــن 
األوقــات عّمــا يبدونــه مــن آراء، مبناســبة قيامهــم بعملهــم البرملانــي. يف حــن أّن الثانيــة )اإلجرائيــة(، فتعنــي عــدم جــواز اتخــاذ 
إجــراءات جنائيــة ضــّد أعضــاء البرملــان يف غيــر حــاالت التلبــس، إاّل بــإذن مــن اجمللــس التابــع لــه32، ويتمثــل الهــدف مــن إقــرار 
هــذه احلصانــة بنوعيهــا املوضوعيــة واإلجرائيــة يف حتســن األداء البرملانــي واحلفــاظ علــى اســتقالية البرملــان والبرملانيــن عــن 
أيــة مؤثــرات وضغوطــات داخليــة أو خارجيــة قــد تــؤدي بشــكل أو بآخــر، إلــى التأثيــر علــى إجنــاز املهــام املطلوبــة واملنوطــة بهــم.  

وعلــى املســتوى الوطنــي الفلســطيني، يتمثــل األســاس القانونــي لهــذه احلصانــات يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )53( مــن 
القانــون األساســي املعــّدل، والتــي جــاء فيهــا »ال جتــوز مســاءلة أعضــاء اجمللــس التشــريعي جزائيــاً أو مدنيــاً بســبب اآلراء التــي 
يبدونهــا، أو الوقائــع التــي يوردونهــا، أو لتصويتهــم علــى نحــو معــن يف جلســات اجمللــس التشــريعي أو يف أعمــال اللجــان، أو 

ألي عمــل يقومــون بــه خــارج اجمللــس التشــريعي مــن أجــل متكينهــم مــن أداء مهامهــم النيابيــة«.

27 عمار جاموس، مرجع سابق، ص 14. 
28 عثمان بن احلسني، مرجع سابق، ص 46-45. 

29 أحمد حسام الدين محمد، احلصانة البرملانية املوضوعية واإلجرائية من وجهة نظر جنائية، دار النهضة العربية – القاهرة، الطبعة الثانية، السنة 1995، ص 7. 
 30 يقصــد باحلصانــة املوضوعيــة عــدم املســؤولية عــن اآلراء واألفــكار ويعبــر عنهــا The freedom of speech  أو حريــة الــكام، وتتمثــل يف عــدم مؤاخــذة أعضــاء البرملــان جزائيــا ومدنيــا 
    يف أي وقــت مــن األوقــات عمــا يبدونــه مــن آراء وأفــكار مبناســبة قيامهــم بعملهــم البرملانــي، وتغطــي كل األعمــال البرملانيــة مــن خطابــات وتصويــت واقتراحــات قوانــن أو أســئلة أو طلبــات إحالــة 
    أو اســتجوابات أو اقتراحــات، و ترســخت جــذور امتيــاز حريــة الــكام بوثيقــة احلقــوق الدســتورية » Bill of rights« الصــادرة ســنة 1989 والتــي نصــت يف الفقــرة التاســعة منهــا »حريــة الــكام 
    واملناقشــات أو اإلجــراءات يجــب أن ال يطعــن بهــا أو أن تكــون محــا لاتهــام أو املســاءلة يف أيــة محكمــة أو مــكان خــارج البرملــان، للمزيــد انظــر عثمــان بــن احلســني، اإلشــكاليات القانونيــة 

   املترتبة على احلصانات وأثرها على املسؤولية اجلنائية، رسالة ماجستير – جامعة املرقب )ليبيا(، 2009، ص 50.
 31 يقصــد باحلصانــة اإلجرائيــة، عــدم جــواز اتخــاذ إجــراءات جنائيــة ضــد أعضــاء البرملــان يف غيــر حــاالت التلبــس إال بــإذن اجمللــس التابــع لــه،  ويعتبــر هــذا الصنــف مــن احلصانــة مضيقــا مــن 
    حيــث النطــاق واحلــدود، إذ أّن أثــره ينحصــر يف عــدم االعتقــال يف القضايــا اجلنائيــة دون أن يكــون لــه أثــر علــى الدعــاوى املدنيــة، وعنــد ارتــكاب عضــو مــن أعضــاء البرملــان جلرميــة، فإّنــه 
    يوقــف مثلــه مثــل أي مواطــن آخــر، بعــد احلصــول علــى اإلذن مــن اجمللــس التابــع لــه، وإذا حكــم عليــه باإلدانــة، يتعــن إشــعار اجمللــس التابــع لــه، يطلــق عليــه يف بريطانيــا امتيــاز عــدم القبــض 

   The freedom from arrest. للمزيد انظر عثمان بن احلسني، املرجع السابق، ص 46.
32 العفيفي مصطفى، الوجيز يف مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، دار النهضة العربية – القاهرة، الطبعة الثانية، السنة 1984، ص 348. 
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أضــف إلــى ذلــك نــص املــادة )21( مــن القانــون رقــم )10( لســنة 2004 واملتعلــق بواجبــات وحقــوق أعضــاء اجمللــس التشــريعي33 
ــا،  ــي يوردونه ــع الت ــا، أو الوقائ ــي يبدونه ــا بســبب اآلراء الت ــا أو مدني ــا: »ال جتــوز مســاءلة األعضــاء جزائي ــي جــاء فيه ، والت
أو لتصويتهــم علــى نحــو معــن يف جلســات اجمللــس أو يف أعمــال اللجــان، أو ألي عمــل يقومــون بــه خــارج اجمللــس مــن أجــل 

متكينهــم مــن أداء مهامهــم«. 
ويف ذات الســياق، جــاء نــّص املــادة )95( مــن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني لســنة 342000، والتــي نّصــت 
علــى أنــه »ال يجــوز مســاءلة أعضــاء اجمللــس جزائيــا أو مدنيــا بســبب الوقائــع التــي يوردونهــا أو اآلراء التــي يبدونهــا أو 
التصويــت يف اجللســات العلنيــة أو الســرية ويف أعمــال اللجــان، أو أي عمــل يقومــون بــه خــارج اجمللــس، مــن أجــل متكينهــم 

مــن أداء مهامهــم النيابيــة«. 

وممــا ميكــن ماحظتــه علــى النصــوص الســابقة، والناظمــة للحصانــة البرملانيــة، توســعها يف النطــاق واإلطــار الــذي تغطيــه، 
إذ ال تقتصــر علــى نــوع معــن مــن اآلراء أو الوقائــع التــي يبديهــا أعضــاء البرملــان، او بنــوع معــن مــن األفــكار وكــذا التصويــت 
دون غيــره، بــل هــي شــاملة لكافــة اآلراء والوقائــع التــي يبديهــا العضــو مبناســبة أدائــه لعملــه البرملانــي، وشــاملة أيضــا ألّي 

تصويــت يقــوم بــه، ســواء أكان علنيــاً أو ســريا35ً.   

وياحــظ أيضــاً، توســع اإلطــار القانونــي فيمــا يتعلــق بهــذه احلصانــة بتقريــره عــدم مســؤولية البرملانــي مدنيــاً أو جنائيــاً، فــا 
النيابــة العامــة تســتطيع حتريــك الدعــوى اجلنائيــة يف مواجهتــه، وال املضــرور يســتطيع املطالبــة بتعويــٍض مدنــّي عمــا حلقــه 
مــن ضــرر بســبب مــا أبــداه عضــو البرملــان مــن أقــوال أو آراء مبناســبة أدائــه لعملــه البرملانــي، واجلديــر بالتنويــه إليــه أّن هــذه 

احلصانــة دائمــة ال تنتهــي بانتهــاء فتــرة عضويــة النائــب البرملانــي36.

ويف ضــوء تلــك املؤشــرات، نــرى أّن النظــام القانونــي الفلســطيني املؤطــر للحصانــة البرملانيــة ينســجم مــع الغايــات األساســية 
التــي مّت إقــرار هــذا النــوع مــن احلصانــات لتحقيقهــا، ومنهــا ضمــان فعاليــة األداء البرملانــي واســتقالية املؤسســة وأعضائهــا، 
وحتقيــق مبــدأ الفصــل بــن الســلطات. إّن هــذه احلصانــة أقــّرت لســبب وظيفــي، وبالتالــي حصرهــا فيمــا يتعلــق بآرائــه 

ومواقفــه ذات العاقــة بعملــه البرملانــي الســابق.

أما فيما يتعلق باحلصانة البرملانية اإلجرائية يف التشريع الفلسطيني، جند أساسها القانوني يف املواد التالية: 
- الفقرة الرابعة من املادة )53( من القانون األساسي الفلسطيني املعدل.37

- الفقرة الرابعة من املادة )95( واملادة )96( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.38
- املادة )24( من قانون واجبات وحقوق أعضاء اجمللس التشريعي.39

- الفقرة الثالثة من املادة )2( من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.40

33 صدر هذا القانون بتاريخ 2004/09/20، ومنشور يف جريدة الوقائع الفلسطينية )اجلريدة الرسمية(: العدد )52(، بتاريخ 2005/01/18.
34 صدر هذا القانون بتاريخ 2000/06/07، منشور يف جريدة الوقائع الفلسطينية )اجلريدة الرسمية(: العدد )69(، بتاريخ 2000/08/16. 

35 محمد مراد، احلصانة البرملانية يف التشــريع الفلســطيني: دراســة وصفية حتليلية مقارنة، رســالة ماجســتير يف القانون العام، كلية الدراســات العليا – اجلامعة اإلســامية – غزة، الســنة 2015، ص: 24.
36 محمد مراد، املرجع السابق، ص 25-24. 

 37 جــاء يف نــص املــادة أعــاه » ال يجــوز يف غيــر حالــة التلبــس بجنايــة اتخــاذ أيــة إجــراءات جزائيـــة ضــد أي عضــو مــن أعضــاء اجمللــس التشــريعي الفلســطيني علــى أن يبلــغ اجمللــس التشــريعي 
    فوراً باإلجراءات املتخذة ضد العضو، ليتخذ اجمللس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة املكتب هذه املهمة إذا لم يكن اجمللس منعقداً ».

 38 جــاء يف نــص املــادة أعــاه » تبحــث اللجنــة الطلــب وتقــدم تقريرهــا إلــى اجمللــس، ويأخــذ اجمللــس قــراره برفــع احلصانــة مؤقتــا بشــأن موضــوع الطلــب فقــط باألغلبيــة املطلقــة، بعــد االســتماع 
   إلى رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد موضوع الطلب«. 

 39 جــاء يف نــص املــادة )95( أعــاه » يتمتــع األعضــاء باحلصانــة طيلــة واليــة اجمللــس، وال يجــوز يف غيــر حالــة التلبــس بجنايــة اتخــاذ أيــة إجــراءات جزائيــة ضــد أي عضــو علــى أن يبلــغ اجمللــس 
     فــورا باإلجــراءات املتخــذة ضــد العضــو، ليتخــذ اجمللــس مــا يــراه مناســباً، وتتولــى هيئــة املكتــب هــذه املهمــة إذا لــم يكــن اجمللــس منعقــداً«. ويف املــادة )96( مت التنصيــص علــى أنــه » -1 يقــدم 
     طلــب رفــع احلصانــة خطيــاً مــن قبــل النائــب العــام إلــى الرئيــس مرفقــاً مبذكــرة تشــتمل علــى نــوع اجلــرم ومكانــه وزمانــه واألدلــة التــي تســتلزم اتخــاذ إجــراءات قانونيــة. -2 يحيــل الرئيــس 
     طلــب رفــع احلصانــة إلــى اللجنــة القانونيــة ويعلــم اجمللــس بذلــك. -3 تبحــث اللجنــة الطلــب وتقــدم تقريرهــا إلــى اجمللــس، ويأخــذ اجمللــس قــراره برفــع احلصانــة بأغلبيــة الثلثــن. -4 للعضــو 

    الذي رفعت احلصانة عنه ولم يوقف، احلق يف حضور اجللسات واجتماعات اللجان واملشاركة يف املناقشة والتصويت«. 
40 جاء يف نص املادة أعاه » يخضع ألحكام هذا القانون: -3 رئيس وأعضاء اجمللس التشريعي«.
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2.4 حصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة 
الســلطة القضائيــة هــي حاميــة حقــوق االفــراد وحرياتهــم، كونهــا الركيــزة األساســية يف إعطــاء القانــون الفاعليــة واإللزاميــة، إذ 
بــدون هــذه الســلطة ال يعــدو القانــون أن يكــون ســوى حبــر علــى ورق، ومجــرد قواعــد نظريــة ال قيمــة إلزاميــة لهــا، وليــس مــن باب 
املبالغــة إن قلنــا أّن الســلطة القضائيــة تعتبــر صمــام أمــان األمــن واالســتقرار وحفــظ النظــام العــام داخــل أّيــة دولــة مــن الــدول. 

مُتنـَـح حصانــة الســلطة القضائيــة إلــى القضــاة مــا دامــوا يشــغلون منصــب القضــاء بصفــة رســمية، وهــي غيــُر ُمطلقــة؛ مبعنــى 
أنهــا محصــورة بأفعــال معينــة دون غيرهــا، ملــا تشــّكله مــن دور أساســي يف حمايــة احلقــوق واحلريــات، وإحقــاق العدالــة بــن 

أفــراد مجتمــع مــا.

ويقصــد باصطــاح القاضــي يف نظريــة العمــل القضائــي، املعنى الفني الذي ينصرف على شــخص هذا العمل بجوانبه الشــخصية 
واملوضوعيــة، وميتــاز بكونــه تعبيــرا مســتمدا مــن الوظيفــة ذاتهــا41، ويتمتــع القضــاة باحلصانــة مادامــت الصفــة الرســمية قائمــة 
لديهــم، حيــث إن فقــدان القاضــي لتلــك الصفــة يترتــب عليــه بالضــرورة ســقوط تلــك احلصانــة عنــه، ويعامــل كأّي فــرد عــادي.

ومــن بــن أهــّم الضمانــات التــي تضمنتهــا مختلــف الدســاتير يف جــّل الــدول، جنــد مبــدأ اســتقال القضــاة، ومبــدأ عــدم قابليــة 
ــى  ــة القضــاة مــن العــزل. يضــاف إل ــر آخــر- حصان ــه -بتعبي ــح علي ــون، أو مــا اصطل القضــاة للعــزل إاّل مبوجــب نــص القان
ذلــك حــرص املشــّرع علــى تضمــن نصــوص القوانــن ذات العاقــة مــا يضمــن حفــظ هيبــة القضــاة وكرامتهــم؛ بهــدف متكــن 
القضــاة مــن أداء مهامهــم وأعمالهــم يف جــو مــن الســكينة والطمأنينــة، ممــا جعلــه مينــح القضــاة احلصانــة املدنيــة، التــي تفيــد: 
إعفــاء القضــاة مــن حتمــل املســؤولية املدنيــة عــن أخطائهــم املهنيــة يف القــرارات واألحــكام التــي يصدرونهــا، شــريطة أاّل تكــون 
تلــك األخطــاء جســيمة وال ميكــن تداركهــا. وكــذا احلصانــة اجلزائيــة، والتــي تفيــد عــدم جــواز ماحقــة القاضــي أو عضــو 

النيابــة العامــة، إاّل مبوجــب إذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى، باســتثناء حالــة التلبــس42. 

وهــو الشــيء الــذي ضمنــه املشــّرع الفلســطيني يف القوانــن احملليــة ذات العاقــة، حيــث جنــد املــادة )56( مــن قانــون الســلطة 
ــر  ــه: » -1 يف غي ــى أن ــم« نصــت عل ــى القضــاة وتوقيفه ــوان »القبــض عل ــي جــاءت بعن ــم )1( لســنة 2002، والت ــة رق القضائي
حــاالت التلبــس باجلرميــة، ال يجــوز القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه إّلا بعــد احلصــول علــى إذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى. 
-2 ويف حــاالت التلبــس علــى النائــب العــام عنــد القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه أن يرفــع األمــر إلــى مجلــس القضــاء األعلــى، 
ــوال القاضــي، إمــا  ــى أن يقــرر بعــد ســماع أق ــس القضــاء األعل ــه، وجملل ــة للقبــض علي ــع وعشــرين ســاعة التالي خــال األرب
اإلفــراج عنــه بكفالــة أو بغيــر كفالــة، وإمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي يقررهــا ولــه متديــد هــذه املــدة. -3 يجــري توقيــف 

القاضــي وتنفيــذ العقوبــة املقيــدة للحريــة عليــه يف مــكان مســتقل عــن األماكــن اخملصصــة للســجناء اآلخريــن. 
أضــف إلــى ذلــك، نــص املــادة )59( مــن ذات القانــون، والتــي جــاء فيهــا »ال ترفــع الدعــوى اجلنائيــة على القاضــي إال بإذن من مجلس 
القضــاء األعلــى، ويحــدد اجمللــس احملكمــة التــي تنظــر الدعــوى بغــض النظــر عــن قواعــد االختصــاص املكانــي املقــررة يف القانــون«. 
ومــا ينطبــق علــى القضــاة ينطبــق أيضــاً علــى أعضــاء النيابــة العامــة، حيــث أنــه وبرجوعنــا إلــى نــص املــادة )72( مــن ذات 
القانــون، جنــد يف نصهــا »تســري أحــكام الفصــل الرابــع مــن البــاب الرابــع )مســاءلة القضــاة تأديبيــا( علــى أعضــاء النيابــة 

العامــة وتقــام الدعــوى التأديبيــة عليهــم مــن قبــل النائــب العــام مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر العــدل«. 
ــّن اجلهــة املســؤولة عــن ملفــات  ــون مكافحــة الفســاد، لتب ــادة )10( مــن قان ــى مــن امل ويف ذات الســياق، جــاءت الفقــرة األول
الفســاد اخلاصــة بالقضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة، الذيــن يقفــون موقــف شــّك يثيــر شــبهة ارتكابهــم جرائــم الفســاد، حيــث 
جــاء يف املــادة آنفــة الذكــر »إذا تبــّن للهيئــة بالنســبة للفئــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات )...، 4( مــن املــادة )5( مــن هــذا 
ــكاب إحــدى  ــى ارت ــة عل ــة العامــة وموظفوهــا، ... وجــود شــبهات قوي ــة والنياب ــون، وهــم: -4 أعضــاء الســلطة القضائي القان
اجلرائــم املشــمولة يف هــذا القانــون، يحيــل رئيــس الهيئــة األمــر إلــى مجلــس القضــاء األعلــى بالنســبة ألعضــاء الســلطة 

ــة العامــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمــة وفقــاً للقانــون األساســي والتشــريعات ذات العاقــة«. القضائيــة والنياب

41 بثينة الشعبان، املسؤولية اجلزائية للقاضي، مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا املعمقة يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية يف تونس، السنة اجلامعية 2001-2002، ص 3.
42 عمار جاموس، مرجع سابق، ص 15.
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ــر  ــن غي ــل م ــة، جتع ــة العام ــة املمنوحــة للقضــاة وأعضــاء النياب ــول أّن احلصان ــن الق ــا، ميك ــواد املشــار إليه ويف ضــوء امل
املســموح التحقيــق معهــم ومحاكمتهــم عمــا يرتكبونــه مــن أفعــال، إاّل مبوجــب إذن مينــح مــن مجلــس القضــاء األعلــى 
للجهــات اخملتصــة، للبــدء بإجــراءات املتابعــة واحملاكمــة، ويف غيــر احلصــول علــى اإلذن الســالف ذكــره، تعتبــر كافــة 
اإلجــراءات واملتبعــات باطلــة، باســتثناء مــا تعلــق منهــا بحالــة التلبــس، علــى إن يتــم إخطــار مجلــس القضــاء األعلــى مبــا 
اتخــذ مــن إجــراءات بحــق أحــد القضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة، لضبطــه متلبســاً بالفعــل اجملــّرم. كذلــك يتمتــع بعــض 

 .43 ــة أيضــاً ــا باحلصان ــة فيه ــات واملؤسســات العام ــة ورؤســاء الهيئ ــي الدول موظف

2.5 حصانــة كبار القادة األمنيني وهيئة القضاء العســكري
ــوات األمــن الفلســطينية،  ــم عمــل ق ــة بتنظي ــة مجموعــة التشــريعات ذات العاق ــا بشــكل عــام مــن خــال مراجع ــن لن تب
أبرزهــا: قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2008، وقانــون العقوبــات الثــوري ملنظمــة التحريــر 
الفلســطينية لســنة 1979، وقانــون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة الثــوري لســنة 1979، والقــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 
2018 بشــأن الهيئــة القضائيــة لقــوى األمــن لســنة 2018، وقــرار بقانــون األمــن الوقائــي، وقــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 
ــن  ــوى األم ــراد ق ــأن الشــرطة، أّن أف ــم )23( لســنة 2017 بشـ ــون الشــرطة رق ــرار بقان ــي، وق ــن الوقائ 2007 بشــأن األم
الفلســطينية وعلــى اختــاف رتبهــم ومناصبهــم، ال حصانــة لهــم، باســتثناء مــا مت النــص عليــه يف قانــون اخملابــرات العامــة 
رقــم )17( لســنة 2005 حيــث جــاء يف املــادة )32( منــه النــص علــى أنــه »يف غيــر حالــة التلبــس، ال يجــوز للســلطات 
اخملتصــة القبــض علــى العامــل أو التحقيــق معــه إال بعــد إعــام رئيــس اخملابــرات«، واملقصــود بالعامــل وفقــا للمــادة )1( 
ــل يف أن مســاءلة  ــد اآلخــر فتمث ــرات.« أم القي ــرد املعــن يف اخملاب ــط الصــف أو الف ــط أو ضاب ــون »الضاب مــن ذات القان
رئيــس جهــاز اخملابــرات العامــة يكــون وفقــا للمــادة )33( مــن ذات القانــون مــن خــال عبــر جلــان اجمللــس التشــريعي 
ــة لقــوى األمــن رقــم )2( لســنة 2018، حيــث جــاء نــص املــادة )45(  ــة القضائي ــون الهيئ اخملتصــة، إلــى جانــب قــرار بقان
بنــص صريــح حــول احلصانــة القضائيــة للقضــاة العســكرين وأعضــاء النيابــة العامــة، وكذلــك النائــب العــام ورئيــس هيئــة 

القضــاء، حيــث جــاء النــص علــى النحــو اآلتــي: 
 1. ال يجوز يف غير حاالت التلبس باجلرمية القبض على القاضي العســكري أو عضو النيابة العســكرية أو حبســه، إال بعد 

   احلصــول علــى إذن مــن رئيــس الهيئة.
ــى النائــب العــام   2. يف حــال القبــض علــى القاضــي العســكري أو عضــو النيابــة العســكرية يف حــاالت التلبــس، يجــب عل

   العســكري رفع األمر إلى رئيس الهيئة خال أربع وعشــرين ســاعة.
 3. للنائــب العــام العســكري، وبــإذن مــن رئيــس الهيئــة أن يقــرر بعــد ســماع أقــوال املقبــوض عليــه اإلفــراج عنــه أو االســتمرار 

   بتوقيفــه للمــدة التــي يقررهــا قانــون اإلجراءات اجلزائية العســكري النافذ.
 4. يجــري توقيــف القاضــي العســكري أو عضــو النيابــة العســكرية، وتنفيــذ العقوبــة عليــه يف مــكان مســتقل عــن األماكــن 

   اخملصصــة للمحكومــن اآلخرين.
 5. ال يجوز مباشــرة أي إجراء من إجراءات القبض واملســاءلة اجلزائية والتأديبية بحق رئيس هيئة القضاء والنائب العام 
    العســكري إال بقــرار خطــي مــن القائــد األعلــى، وبتشــكيل جلنــة خاصــة مــن قبلــه لتقــوم برفــع نتائــج التحقيــق وتوصياتهــا 

   بشــأن اإلحالــة للمحكمــة اخملتصــة من عدمه.

وحســناً فعــل املشــّرع الفلســطيني، حيــث أنــه، ونظــراً حلساســية منصــب رجــل األمــن وأهميــة الــدور املنــوط بــه، وطبيعــة 
ــع  ــام يف اجملتم ــى اســتقرار النظــام الع ــاظ عل ــن واحلف ــاره املســؤول عــن اســتتباب األم ــه، باعتب ــى عاتق ــاة عل ــام امللق امله
والدولــة، ومنعــاً للتعســف يف اســتعمال الســلطة، فلــم مينــح املشــّرع الفلســطيني احلصانــة ألّي رجــل يعمــل يف قــوى األمــن 
الفلســطينية، علــى اختــاف الرتــب واملناصــب، إال أّنــه مــن جانــب آخــر جانــب الصــواب يف مســألة حتصــن العاملــن يف 
ــاز  ــس جه ــل مســاءلة رئي ــك جع ــى إذن، وكذل ــه بضــرورة احلصــول عل ــق مع ــض او التحقي ــط القب ــة، ورب ــرات العام اخملاب

اخملابــرات العامــة مــن خــال جلــان اجمللــس التشــريعي، الــذي قــد يخضــع للــون سياســي معــن.

 43 مــن األمثلــة علــى ذلــك، جنــد: احلصانــة التــي يتمتــع بهــا رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية، مبوجــب نــص املــادة )2/10( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، والتــي جــاء فيهــا » إذا تبــن وجــود شــبهات 
    قويــة علــى ارتــكاب رئيــس الهيئــة أحــد اجلرائــم املشــمولة بأحــكام هــذا القانــون، يحيــل رئيــس الســلطة الوطنيــة األمــر إلــى اجمللــس التشــريعي ملباشــرة إجــراءات التقصــي والتحقيــق، وإذا قــرر اجمللــس 
    باألغلبيــة املطلقــة اّن هــذه الشــبهات تســتدعي اإلحالــة إلــى احملكمــة، يقــرر رفــع احلصانــة عــن رئيــس الهيئــة ووقفــه عــن عملــه، ويحيــل األمــر للمحكمة اخملتصة للنظــر يف املوضــوع«. ومن األمثلــة األخرى، 
    جنــد رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ونائبــه ومديــر الديــوان وموظفيــه باحلصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيذ مهامهم، اســتناداً ملا نصت عليه املــادة )11( من قانــون ديوان الرقابة 

   املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004، والتي جاء فيها » وفقا ألحكام هذا القانون يتمتع رئيس الديوان ونائبه واملدير وموظفو الديوان باحلصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم«.
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2.6 حصانة رؤساء املؤسسات شبه الوزارية والهيئات )املؤسسات( وموظفيها 
أشار أكثر من تشريع إلى مسألة حصانة بعض رؤساء املؤسسات شبه الوزارية ولعل أبرزها: 

 1. حصانــة رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وموظفيهــا: إذ نصــت املــادة )11( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
ــوان  ــر وموظفــو الدي ــه واملدي ــوان ونائب ــع رئيــس الدي ــون يتمت ــه، وفقــا ألحــكام هــذا القان     رقــم )15( لســنة 2004 وتعديات

   باحلصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.
 2. حصانــة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد وموظفيهــا: إذ نصــت املــادة )10( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010 علــى أن 

   تعّدل املادة )17( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:
    1. إذا تبــن للهيئــة بالنســبة للفئــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات )1، 2، 3، 4( مــن املــادة )5( مــن هــذا القانــون باســتثناء 
        رئيــس الســلطة الوطنيــة وجــود شــبهات قويــة علــى ارتــكاب أحــد اجلرائــم املشــمولة يف هــذا القانــون، يحيــل رئيــس الهيئــة 
       األمــر إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة بالنســبة لرئيــس الــوزراء ومستشــاريه، وعلــى رئيــس مجلــس الــوزراء بالنســبة للــوزراء 
        ومــن يف حكمهــم، وإلــى مجلــس القضــاء األعلــى بالنســبة ألعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، التخــاذ اإلجــراءات 

      القانونية الازمة وفقاً للقانون األساسي والتشريعات ذات العاقة.

   2. إذا تبــن وجــود شــبهات قويــة علــى ارتــكاب رئيــس الهيئــة أحــد اجلرائــم املشــمولة بأحــكام هــذا القانــون، يحيــل رئيــس 
ــة  ــس باألغلبي ــق، وإذا قــرر اجملل ــس التشــريعي ملباشــرة إجــراءات التقصــي والتحقي ــى اجملل ــة األمــر إل        الســلطة الوطني
       املطلقــة أّن هــذه الشــبهات تســتدعي اإلحالــة إلــى احملكمــة، يقــرر رفــع احلصانــة عــن رئيــس الهيئــة ووقفــه عــن عملــه، 

       ويحيل األمر للمحكمة اخملتصة للنظر يف املوضوع.

كمــا أكــدت املــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2019 بتعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م 
وتعدياتــه علــى أن »يعــن رئيــس الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاًء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ويتقاضــى رئيــس الهيئــة 
راتبــاً يعــادل الراتــب اخملصــص للوزيــر، ويتمتــع باالمتيــازات املمنوحــة لــه«. فيمــا أكــدت املــادة )14/هــــ( قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )7( لســنة 2011 بنظــام موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد »إن االمتيــازات واحلصانــات التــي يتمتــع بهــا موظفــو الهيئــة ال 
تشــكل بــأي حــال مــن األحــوال إعفــاء لهــم مــن ضــرورة احتــرام التزاماتهــم الشــخصية، وضــرورة االحتــرام الكامــل للقوانــن 

النافــذة يف البــاد«.
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◄ القســم الثالث: اإلطار العملي لمكافحة الفســاد في ظل امتياز الحصانة السياســية

ســيعالج هــذا القســم الواقــع العملــي ملؤسســات ملكافحــة الفســاد، يف ظــل امتيــاز احلصانــات املمنــوح للموظفــن العموميــن 
يف إطــار تنفيــذ مهامهــم، حيــث ســيتم التطــرق إلــى آليــة عمــل الهيئــة يف مثــل هــذه القضايــا إلــى جانــب عمــل محكمــة جرائــم 
الفســاد، وواقــع عملهــا، ومــن ثــم التطــرق إلــى أثــر هــذه االمتيــازات علــى مكافحــة الفســاد، إلــى جانــب التقييــم العــام لهــذه 
ــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وســيتم معاجلــة هــذا  ــه اتفاقي ــذي أشــارت ل ــوازن ال ــة الت ــات، وســبل إقامــة حال احلصان

القســم تباعــا علــى النحــو اآلتــي: 

3.1 أثر امتياز احلصانة على مكافحة الفساد على املستوى احمللي الفلسطيني
توّفــر احلصانــات، أو االمتيــازات القضائيــة، لأشــخاص أو مجموعــات األشــخاص درجــة معينــة مــن احلمايــة ضــد القواعــد 
املدنيــة أو اجلنائيــة التــي ال تنطبــق علــى جميــع املواطنــن، حيــث مت وضــع هــذه األحــكام لضمــان أداء الوظائــف العامــة 
دون عوائــق، ولتجنــب املاحقــات القضائيــة املســتهدفة أو االضطهــاد السياســي. ومــع ذلــك، ميكــن أيًضــا إســاءة اســتخدام 
ــك الفســاد.  ــة، مبــا يف ذل ــم اجلنائي ــن املســؤولية عــن اجلرائ ــدرع م ــن يســتخدمونها ك ــل املســؤولن الذي ــن قب ــات م احلصان
ومتّكنــت أنظمــة احلصانــة اجليــدة مــن موازنــة االســتقالية املطلوبــة للموظفــن العموميــن للوفــاء بواليتهــم مــع آليــات 
املســاءلة الصحيحــة، لضمــان املعاقبــة علــى الفســاد ومنعــه بشــكل فعــال.44 وعلــى الرغــم مــن أن معظــم الــدول توفــر حمايــة 
احلصانــة ملوظفيهــا العموميــن، إّلا أّنهــا تختلــف مــن حيــث الواليــة القضائيــة يف نطــاق املســؤولن املشــمولن، ونطــاق احلصانة 

والقواعــد التــي تنظــم إجــراءات رفــع احلصانــات45. 

مــن الناحيــة القانونيــة، منـــح قانـــون مكافحـــة الفســـاد رقـــم )1( لســـنة 2005 وتعدياتــه، ال ســـيما املـــادة )9( منـــه صاحيــة 
للهيئـة فـي تلقـي التقاريـر والباغات والشـكاوى، بخصـوص جرائـم الفسـاد ودراسـتها ومتابعتهـا، ومنـح بعـض موظفـي الهيئـة 
صفـــة الضبطيـــة القضائيـــة التـــي متكنهـــم مـــن اتخـــاذ إجـــراءات التحـــري واالستدالل وجمـــع املعلومـــات عـــن جرائـــم الفسـاد. 
ّــة جهـــة أو مؤسســـة، وأيضــا مــن جلـــان التحقيــق  وتســـتقبل الهيئـــة تقاريـــر محالـــة مـــن ديـــوان الرقابـــة املاليـــة واإلداريــة أو أيـ
الوزاريـة أو االنضباطية إذا مـا توصلـت أي مـن هـذه اللجـان لوجـود شـبهات بارتكاب جرائم فسـاد. كما أتـاح قانـون مكافحـة 
الفسـاد رقم )1( لسنة 2005 وتعدياته للهيئـة وفقـا )6/9( مباشـرة التحريـات والتحقيقــات الازمة ملتابعــة أّي مــن قضايــا 
الفســاد مــن تلقــاء نفســها، ولتفعيــل هــذا الــدور، قامــت الهيئــة باسـتحداث دائـرة الرصـد عبـر هيكلهـا الوظيفـي الـذي يقـوم 
برصـــد كافـــة املعلومـــات املتداولـــة علـــى مواقـــع اإلنترنت أو التواصـــل االجتماعي والعام املرئـــي واملكتـــوب واملســـموع وغيرهـــا 
مـــن املصـــادر، وبـــدء التحقيقـــات بخصـــوص مـــا حتتويـــه مـــن شـــبهات فســـاد. وتأتـــي الصاحيات املمنوحـــة لهيئـــة مكافحـــة 
الفســـاد فـــي تلقـــي الشـــكاوى والباغات منســـجمة مـــع مـــا متنحـــه املـــادة )1/22( مـــن قانـــون اإلجراءات اجلزائيـــة )1(  لسـنة 

2011 وتعدياته ملأمـــوري الضبـــط القضائـــي46.

علــى املســتوى العملــي يف النظــام القانونــي الفلســطيني، شــّكلت قضايــا الفســاد ومــا زالــت تشــكل قضيــة جدليــة، ومــا زالــت 
االنطباعــات لــدى املواطنــن عاليــة يف مســألة وجــود الفســاد مــن عدمــه يف القطاعــات العامــة؛ فقــد أشــار التقريــر الســنوي 
ملؤسســة امــان للعــام 472021 إلــى أّنــه فـــي الوقـــت الـــذي تقـــول فيـــه بيانـــات هيئـــة مكافحـــة الفســـاد إّن الباغــات املتعلقـــة 
بالفئـــات العليـــا مـــن املســـؤولن تشـــكل 13% فقـــط مـــن مجمـــوع الباغات والشـكاوى، فـــإنَ  للمواطنيـن رأيـاً آخـر فـي خارطـة 
الفســـاد، حيـــث مـــازال انطبـــاع املواطنيـــن حســـب اســـتطاع الـــرأي حـــول واقـــع الفســـاد ومكافحتـــه فـــي عام 2021 أن صفــــة 
مرتكبــــي الفســــاد بأّنهــــم موظفــــون فــــي الفئــــات العليــــا مرتفعــاً جــداً، حيــث يعتقــــد 77% من املواطنيــن أن الفســاد يتركــز 
لــــدى فئــــة املوظفيــــن العليــــا، فيمــــا يرى 20% فقــــط مــــن املواطنيــــن أن الفسـاد املرتكـب هـو مـن قبـل املوظفيـن فـي الفئـات 
الدنيـــا. وكمـــا يبـــدو فـــإّن أحـــد األســـباب لهـــذا االختاف يعـــود إلـــى غيـــاب ثقـــة املواطنيـــن باملســـؤولن الفلســـطينين، وعـــدم 
رؤيـــة املواطنيـــن محاســـبة جــــادة لكبــــار املســــؤولن، أو العتقادهم أّن املواطنيــــن واملوظفيــــن العادييــــن يخشــــون مــــن اإلباغ 

عــن كبـــار املسـؤولن48.

44 Jon Vrushi, supra note, P1.  
45 Ibid, p1. 

46 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2021، كانون الثاني 2022، ص 34. 
 47 االئتــاف األهلــي مــن اجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، التقريــر الســنوي الرابــع عشــر ملؤسســة، واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف فلســطن 2021، رام اهلل، فلســطن، 2021، ص 68. وللمزيــد 

    أنظر، هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2021، ص 35.  
48 املرجع السابق، ص 68.
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وتشــّكل قضيــة احلصانــات واالمتيــازات التــي متنحهــا القوانــن ســاحا ذا حديــن، فهــي مــن جهــة تشــكل أداة لتســهيل عمــل 
وحمايــة فئــات منحهــا القانــون مزايــا معينــة للقيــام بعملهــا وضمــان اســتقالها بعملهــا، وهــو مــن جهــة أخــرى يشــّكل مدخــا 

لفئــات قــد تســتغل هــذه احلصانــة، بغيــة احلصــول علــى منافــع أو مكاســب معينــة أو اإلفــات مــن العقــاب.
فلســطينيا، علــى الرغــم كمــا اشــرنا أّن عــددا مــن التشــريعات منحــت بعــض الفئــات حصانــات نظــرا لطبيعــة عملهــا، إال أّن 
هنــاك عوامــل ســاعدت علــى عــدم إقامــة التــوازن املطلــوب، بــن منــح احلصانــة وعــدم اســتغالها لإلفــات مــن العقــاب، ولعــل 
ــى الواقــع الفلســطيني، وهــو مــا  ــة عل ــه الثقيل ــي، الــذي مــا زال يلقــي بظال ــرز هــذه العوامــل االنقســام السياســي الداخل أب
شــكل ذريعــة لبعــض الفئــات لتبريــر أفعالهــا، واالفــات مــن العقــاب حتــت مســميات عديــدة« مثــل مصلحــة الوطــن، واملصلحــة 
العليــا، وحفاظــا علــى االســتقرار السياســي، وحفاظــا علــى هيبــة الدولــة(، وغيرهــا مــن مرادفــات اســتخدمت لتبريــر أفعــال 

فســاد، حتــت صــور وأشــكال عــدة. 

ــه  ولعــل واقــع االنقســام السياســي الفلســطيني ومــا رافقــه مــن تعطــل للمجلــس التشــريعي يف املراحــل األولــى، ومــن ثــم حل
مبوجــب حكــم صــادر عــن احملكمــة الدســتورية، ومــا رافــق ذلــك مــن إشــكاليات عمليــة يف الرقابــة الفاعلــة ال ســيما الرقابــة 
البرملانيــة، وممارســة صاحيــات التشــريعية اســتثناء علــى القاعــدة  للرئيــس وفقــا للمــادة )43(، ووجــود حكومتــن تعمــان 
بالتزامــن يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، باالســتناد علــى إجــراءات غيــر موحــدة يف حدهــا األدنــى، جعــل مــن مســألة 
مكافحــة الفســاد مســألة يف غايــة الصعوبــة، بــل جعــل أيضــا مســألة ماحقــة كبــار موظفــي الفئــة العليــا مســألة تــكاد تكــون  

معدومــة، علــى الرغــم ممــا ســجل مــن احــكام قضائيــة وماحقــات بحــق البعــض منهــم، وإن كانــت حــاالت محــدودة. 

كمــا كان لانقســام السياســي الفلســطيني أثــر آخــر، ونقــاش قانونــي موســع علــى مــدى الصاحيــات التــي ميلكهــا الرئيــس، 
لرفــع احلصانــة القانونيــة عــن أعضــاء اجمللــس التشــريعي أو بعــض الفئــات التــي منحهــا القانــون هــذه الصفــة، يف ظــل عــدم 
انعقــاد اجمللــس التشــريعي، وعــدم القــدرة علــى الســير بإجــراءات رفــع احلصانــة وفقــا ملــا رســم لهــا القانــون، فقــد شــهدت 
املمارســة العمليــة قيــام رئيــس دولــة فلســطن برفــع احلصانــة عــن عــدد مــن أعضــاء اجمللــس التشــريعي الفلســطيني مبوجــب 
قــرار بقانــون، وهــو مــا فتــح النقــاش علــى مصراعيــه حــول مــدى الصاحيــة التــي ميلكهــا الرئيــس يف رقــع احلصانــة مبوجــب 
ــون، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى، النقــاش حــول إلــى أي مــدى طغــت التوجهــات السياســية يف مســائل رفــع  قــرار بقان

احلصانــة واتخاذهــا كأداة يتــم التلويــح فيهــا للخصــوم السياســين49. 
فمــن حيــث تصنيــف الشــكاوى والباغــات املســتلمة، وفقــا للدرجــة الوظيفيــة للجهــة املشــتكى عليهــا، فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى 
املرفوعــة علــى املوظفــن مــن ذوي الفئــة اخلاصــة )وتشــمل مــن يعــن بدرجــة وزيــر مــن رؤســاء الدوائــر احلكوميــة(50 والســلك 
الدبلوماســي والســفراء فقــد بلــغ 24 قضيــة مــن أصــل )886( قضيــة، بواقــع )20( قضيــة مــن ذوي الفئــة اخلاصــة وقضيتــان 

مــن فئــة الســلك الدبلوماســي والســفراء، والشــكل رقــم )2( يوضــح التوزيــع51.

49 من أمثلتها، قرار بقانون برفع احلصانة عن النائب محمد دحان بتاريخ، والنائب جناة أبو بكر بتاريخ وعدد آخر من النواب.  
50 وفقا للمادة )9( من قانون رقم )4( لسنة 1998م بإصدار قانون اخلدمة املدنية.

51 للمزيد انظر هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2021، ص 38.
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وبقــراءة الشــكل الســابق ووفقــا لتقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد للعــام 2021 جنــد بــأّن عــــدد الشــــكاوى والباغــات الــــواردة 
للهيئــــة خال العــــام 2021 اخلاصة )بفئــــات عليــــا( الفئــــة اخلاصــــة بدرجـــة وزيـــر، والفئـــة األولى، والســـلك الدبلوماســي/
ســـفراء، ورؤســـاء وأعضـــاء القضـــاء والنيابـــة بلغ )119 شـــكوى( أي حوالـــي 13% مـــن مجمـل الشـــكاوى الـواردة لهيئـة مكافحـة 

الفســـاد التـــي بلـــغ عددهـا )886(52. 

وللوقــوف علــى الواقــع العملــي يف القضايــا التــي يكــون أطرافهــا متمتعــن بإحــدى أشــكال احلصانــة القضائيــة و/أو االمتيــازات 
التــي فرضتهــا التشــريعات املرتبطــة بهــا، مّت إجــراء عــدد مــن املقابــات مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث أكــدت هيئــة 
مكافحــة الفســاد53 علــى أّن املتهمــن بجرائــم تتعلــق بالفســاد ممــن يتمتعــون باحلصانــات املقــررة وفقــا للقوانــن ذات العاقــة، 
ســواء علــى مســتوى الســلطة التشــريعية او التنفيذيــة او القضائيــة، يجــري التعامــل معهــم بــذات اإلجــراءات احملــددة للمتهمــن 
يف قضايــا الفســاد، دون إعطائهــم أّيــة إجــراءات خاصــة بهــم نظــرا لتمتعهــم باحلصانــة، فمجــرد وجــود شــبهة فســاد ضــد احــد 

املوظفــن الذيــن يتمتعــون باحلصانــة القضائيــة، يتــم الســير باإلجــراءات وفــق مرحلتــن وذلــك علــى النحــو اآلتــي54:   

1. مرحلة التحري واالستدالل: 
يف هــذه املرحلــة ال توجــد حصانــة ألحــد وال يتــم االلتفــات إلــى مســألة احلصانــة أو االمتيــاز الــذي يتمتــع بــه املوظــف، وال 
ــاز بجمــع املعلومــات واالســتدالل، وهــي عمليــة تقــوم بهــا هيئــة  ــة، فهــي متت ــى أيــة أذونــات يف هــذه املرحل يتــم احلصــول عل
مكافحــة الفســاد، دون اعتبــار ألي حصانــات أو امتيــازات، فبمجــرد ورود شــكوى بحــق أحــد يتــم البــدء بعمليــة جمــع املعلومــات 

واالســتدالل.  

2. مرحلة التحقيق األولي: 
ــة، ويف حــال مت الوصــول مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد وطواقمهــا إلــى نقطــة أّن هنــاك أساســا للشــكوى   يف هــذه املرحل
املقدمــة، يتــم الذهــاب إلــى اخلطــوة الثانيــة واملتمثلــة يف حتديــد اجلهــة ذات العاقــة، يف حــال كان هنــاك ضــرورة لطلــب رفــع 
احلصانــة أو أذونــات تفرضهــا التشــريعات ذات العاقــة، حيــث يتــم التعامــل مــع األمــر وفــق أحــد إجرائــن علــى النحــو اآلتــي:
   1. الطلــب مــن املوظــف احلضــور إلــى مقــر الهيئــة بعــد التواصــل مــع اجلهــة صاحبــة العاقــة، دون الســير بإجــراءات رفــع 

     احلصانة، وبشكل طوعي من قبل الشخص الذي يتمتع باحلصانة. 

   2. أن يتــم الســير بإجــراءات رفــع احلصانــة، وفقــا لإلجــراءات التــي رســمها التشــريع، وهنــا يتــم التواصــل مــع اجلهــات ذات 
     العاقة، للسير بإجراءات رفع احلصانة او احلصول على األذونات الازمة متهيدا للسير باإلجراءات. 

ــة  ــة امللــف لنياب ــم إحال ــل بوجــود شــبهة فســاد، يت ــى نتيجــة تتمث ــم بعــد ذلــك ســماع إفــادة املوظــف، ويف حــال الوصــول إل يت
ــة. ــة واإلجــراءات اجلزائي ــون الهيئ ــا لقان ــة وفق ــف والســير باإلجــراءات القانوني ــق يف املل ــم الفســاد، للتحقي مكافحــة جرائ

أّمــا مــن حيــث مــدى وقــوف احلصانــات التــي يتمتــع بهــا املوظفــون العموميــون، وهــل حالــت دون إجــراء التحقيقــات أو شــكلت 
عائقــا أمــام إجــراءات مكافحــة الفســاد، فإّنــه وفقــا لهيئــة مكافحــة الفســاد، لــم تشــّكل مــن الناحيــة العمليــة مســألة احلصانــة 
ــة مكافحــة  ــة أمــام هيئ ــول طواعي ــة واملث ــار عــدم الســير يف إجــراءات احلصان ــل إن البعــض كان يخت ــق للماحقــة، ب أّي عائ
الفســاد لــإلدالء بإفادتــه، حيــث أن مــا نســبته 80% مــن املتهمــن الذيــن يتمتعــون بحصانــة أبــدوا اســتعدادهم للمثــول أمــام 
الهيئــة، دون الســير بإجــراءات رفــع احلصانــة أو احلصــول علــى األذونــات، كمــا أّن مســتويات صنــع القــرار لــم تقــف عائقــا 
أمــام إجــراء التحقيقــات األوليــة دون الســير بإجــراءات رفــع احلصانــة56. هــذا إلــى جانــب أّن الدعــم مــن املســتوى السياســي 

كبيــر يف انفــاذ إجــراءات مكافحــة الفســاد، مبــا يف ذلــك أّيــة قضايــا ضــد املوظفــن العموميــن ممــن يتمتعــون باحلصانــة. 

52 االئتاف األهلي من اجل النزاهة واملساءلة )أمان(، التقرير السنوي الرابع عشر ملؤسسة، واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطن 2021، رام اهلل، فلسطن، 2021، ص 68.
53 مقابلة مع األستاذ رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/19، يف مقر هيئة مكافحة الفساد. 

54 مقابلة مع األستاذ جمال قاش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/19، يف مقر هيئة مكافحة الفساد.
55 يرد إلى الهيئة بشكل شهري شكاوى من خال كافة الوسائل التقليدية وااللكترونية ما يقارب 300 – 400 شكوى يتم التعامل معها. 

56 مقابلة مع األستاذ جمال قاش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/19، يف مقر هيئة مكافحة الفساد.
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ومــن حيــث املمارســة العمليــة يف حــال كان هنــاك أفــراد ذو مكانــة سياســية خاضعــن لتهــم فســاد، ويتمتعــون بــذات الوقــت 
مبكانــة سياســية، يتــم الســير باإلجــراءات وفقــا ملــا رســم لهــا القانــون، ويتــم إيقــاع العقوبــات التــي فرضهــا قانــون مكافحــة 
الفســاد وقوانــن العقوبــات ذات العاقــة، إال أّنــه ال يتــم تنــاول هــذه اإلجــراءات او األشــخاص عبــر وســائل اإلعــام حمايــة 
للمشــروع الوطنــي، إال أّنــه مــن حيــث اخلضــوع لإلجــراءات، فإّنــه يخضــع كغيــره لكافــة اإلجــراءات التــي فرضهــا القانــون، ويتــم 
حتديــد فئــة معينــة داخــل الهيئــة للتعامــل مــع هــذه امللفــات احلساســة، حتــى ال يتــم تداولهــا أو التعاطــي معهــا عبــر وســائل 
اإلعــام، ملــا لهــا مــن تأثيــرات كبيــرة علــى املســتوى السياســي وعلــى املســتوى العائلــي وإمكانيــة بــراءة املتهــم مــن التهــم املســندة 
إليــه، وضــرورة مراعــاة حقوقــه أثنــاء الســير يف إجــراءات مكافحــة الفســاد58. علمــا بــأن هنــاك قضايــا لوزيريــن يتــم التعامــل 

معهــا أثنــاء إعــداد التقريــر يف هيئــة مكافحــة الفســاد مــا زالــت قيــد النظــر59. 

وحــول وجــود قضايــا مت التعامــل معهــا خــارج اإلجــراءات القانونيــة املتبعــة ملكافحــة جرائــم الفســاد، أشــار رئيــس هيئــة 
مكافحــة الفســاد، إلــى أّن هنــاك بعــض القضايــا التــي جــرى التعامــل معهــا خــارج إطــار اإلجــراءات احملــددة يف عمــل هيئــة 
ــى املواطــن ولكــن ال  ــا أثرهــا ســيئ عل ــة، حيــث أن بعــض هــذه القضاي ــات الهيئ مكافحــة الفســاد والتــي تخــرج عــن صاحي
تــرق إلــى شــبهات فســاد، وبعــض هــذه القضايــا تتعلــق ببعــض الفئــات مــن السياســين املتمتعــن باحلصانــة، خاصــة ضمــن 
الفئــة اخلاصــة كالــوزراء، حيــث كانــت بعــض التصرفــات التــي قامــوا بهــا لــم تــرق إلــى مرحلــة ممارســة الفســاد، بــل كانــت يف 
إطــار مخالفــات إداريــة، حيــث عملــت الهيئــة بنــاء علــى شــكاوى مقدمــة لهــا أو قضايــا رأي عــام بإعــداد تقاريــر حــول الواقعــة 
واألشــخاص ذوي العاقــة )مــن الفئــات اخلاصــة( مــن خــال ســماع إفــادة األشــخاص وجمــع املعلومــات واالســتدالل، والتــي 
خلصــت إلــى وجــود جتــاوزات إداريــة، ولــم تــرق إلــى جرائــم فســاد »قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى  انطباعــات اجلمهــور بوجــود 
شــبهات فســاد«،60 حيــث مت التواصــل مــع مكتــب الرئاســة مباشــرة حلــل هــذه القضايــا وجميعهــا مت اتخــاذ قــرارات بشــأنها61  

وحلهــا مــن خــال الرئيــس62. 

57 مقابلة مع األستاذ رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/19، يف مقر هيئة مكافحة الفساد.
58 مقابلة مع األستاذ جمال قاش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/19، يف مقر هيئة مكافحة الفساد.

59 املرجع السابق.
60 مقابلة مع األستاذ رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/19، يف مقر هيئة مكافحة الفساد.

 61 مــن امثلتهــا، املعاييــر والشــروط اخلاصــة بترخيــص خدمــات الفايبــر، حيــث قدمــت شــكوى مــن الشــركات الصغيــرة العاملــة يف اجملــال، حيــث مت اتخــاذ القــرار مبنــع االحتــكار وإعــادة ضبــط 
    املعاييــر والشــروط اخلاصــة مبنــح شــروط اخلاصــة بتزويــد شــبكات الفايبــر ومنــع االحتــكار، ليتســنى للشــركات الصغيــرة املشــاركة، حيــث كانــت املعاييــر يف البدايــة ال تنطبــق إال علــى شــركات 
    محــددة. حيــث مت التوصيــة بوضــع شــروط أكثــر عدالــة وحتقــق التنافــس ومنــع االحتــكار. وكذلــك مت إنهــاء ملــف عــدادات الســيارات، ومت وقــف العمــل بهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء، كــون 
    االتفــاق مــع شــركة الصيانــة قــد انتهــى منــذ العــام 2018، حيــث كانــت تعطــي فقــط ورقــة الصيانــة مقابــل 250 شــيقا دون إجــراء أيــة عمليــة صيانــة أو فحــص )فقــط إجــراء شــكلي(، حيــث 

   مت إنهاء امللف من قبل مجلس الوزراء. 
62 مقابلة مع األستاذ رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/9/19، يف مقر هيئة مكافحة الفساد.

قضية رأي عام
تبادل التعيينات يف الوزارات

 - أثيــر جــدل داخلــي فلســطيني يف مســألة تبــادل التعيينــات مــن قبــل كّل مــن وزيــر احلكــم احمللــي ووزيــر 
   األشــغال العامــة، حيــث متثلــت القضيــة يف وجــود معلومــات تفيــد بتبــادل التعيينــات ألبنــاء كل مــن وزيــر احلكــم 

  احمللي ووزير األشغال، حيث أصبحت قضية رأي عام.
 - عملــت الهيئــة وبعــد تلقيهــا مــا حصــل عبــر وســائل االعــام، بالتحــري وجمــع املعلومــات حــول املوضــوع حيــث 
   طلبــت كامــل األوراق ذات العاقــة، حيــث تبــّن أّن واقعــة التعيــن موجــودة ويجــري التحقق مــن كافة اإلجراءات 

  التي حصلت، وهل هناك شبهات فساد، حيث مت االستماع إلى إفادة أحد الوزراء بهذا اخلصوص. 
 - كمــا مت إلغــاء التعيــن مــن قبــل رئيــس الــوزراء، لكــن إجــراءات الهيئــة بقيــت يف إطارهــا، ويجــري التحــري مــن 

  قبل الهيئة عن كامل امللف متهيدا التخاذ اإلجراءات الازمة يف حال توفر شبهات فساد57. 
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وحــول مــدى ارتبــاط رفــع احلصانــة واملاحقــة علــى جرائــم الفســاد وارتباطهــا باخللفيــة السياســية او املعارضــة للنظــام 
ــة  ــر مرتبطــة بأّي ــة مكافحــة الفســاد غي ــام هيئ ــا أم ــم الســير به ــي يت ــى أّن اإلجــراءات الت ــة إل ــس الهيئ السياســي،63 أشــار رئي
توجهــات أو قضايــا سياســية، بــل هــي مرتبطــة مبمارســات تتعلــق بوجــود شــبهات فســاد، وشــكاوى رســمية تقــّدم للهيئــة عبــر 
الوســائل التــي أتاحتهــا هيئــة مكافحــة الفســاد، إلــى جانــب قضايــا الــرأي التــي تعمــل الهيئــة علــى متابعتهــا دون انتظــار شــكوى64. 
حيــث أشــار رئيــس الهيئــة إلــى أّن هنــاك ملفــات مت فتحهــا يف العــام 2005، لبعــض موظفــي الفئــات العليــا، واســتمر التحقيــق 
فيهــا حتــى تشــكيل محكمــة جرائــم الفســاد يف العــام 2010. حيــث لــم تكــن هــذه القضايــا مرتبطــة بقضايــا سياســية، وقضيــة 
النائــب محمــد دحــان65 لــم تكــن نتيجــة خصومــة سياســية، فهــي واحــدة مــن عــدة قضايــا مت فيهــا فتــح ملفــات وصــل عددهــا 

إلــى مــا يقــارب 7-10 ملفــات، يف ذات الفتــرة وطالــت شــخصيات لهــا تأثيــر66.  
أمــا فيمــا يتعلــق مبحكمــة جرائــم الفســاد وآليــة عملهــا، والواقــع العملــي لعملهــا، فمــن خــال مقابلــة مــع امــن عــام مجلــس 
القضــاء األعلــى،67 أشــار بــأّن عــدد القضايــا التــي ســجلت يف العــام 2018 بلــغ )18( قضيــة، فيمــا بلــغ )25( قضيــة يف العــام 

2019، ويف العــام 2020 بلــغ )37( قضيــة، ويف العــام 2021 )25(، والعــام 2022، حتــى إعــداد التقريــر )9( قضايــا68.  
أمــا مــن حيــث القضايــا املنظــورة أمــام احملكمــة للفئــات التــي تتمتــع بحصانــة قضائيــة و/او امتيــازات مبوجــب القوانــن، فقــد 

بلغــت ســت قضايــا، وفــق التفصيــل اآلتــي:69

63 كقضية النائب محمد دخان، وقضية النائب جناة أبو بكر. 
64 مقابلة مع األستاذ رائد رضوان، مرجع سابق.

 65 مت رفــع احلصانــة عــن النائــب يف التشــريعي محمــد دحــان مبوجــب قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2012م بشــأن رفــع احلصانــة عــن نائــب يف اجمللــس التشــريعي، بتاريــخ 2012/1/3، حيــث 
     أثــار هــذ األمــر نقاشــا قانونيــا حــادا حــول مــدى صاحيــات الرئيــس يف رفــع احلصانــة يف ظــل تعطــل اجمللــس التشــريعي الفلســطيني كنتيجــة لانقســام السياســي الفلســطيني، وانقســمت اآلراء 
     بــن مؤيــد ومعــارض. ومت الحقــا رفــع احلصانــة عــن النائــب يف اجمللــس التشــريعي جنــاة أبــو بكــر مبوجــب قــرار بقانــون رقــم )30( لســنة 2016م بشــأن رفــع احلصانــة عــن النائــب جنــاة أبــو بكــر 
     بتاريــخ 2016/12/8. وذات االمــر تكــرر األمــر وبأرقــام متسلســلة وبــذات التاريــخ مــع كل مــن النــواب: )شــامي الشــامي، ناصــر جمعــة، جمــال الطيــراوي، وتكــرر األمــر مــع النائــب دحــان مبوجــب 

    قرار بقانون رقم )28( لسنة 2016م بشأن رفع احلصانة عن النائب محمد دحان(. 
66 مقابلة مع األستاذ رائد رضوان، مرجع سابق

67 مقابلة مع القاضي أحمد ولد علي، أمن عام مجلس القضاء االعلى، بتاريخ 2022/9/15، يف مقر مجلس القضاء األعلى.  
68 املرجع السابق.   

69 مقابلة مع القاضي محمود أبو عياش، رئيس محكمة جرائم الفساد، بتاريخ 2022/9/15، يف مقر محكمة جرائم الفساد.

قضايا )مخالفات إدارية( حتل أمام رئيس الدولة

 - هنــاك بعــض القضايــا وفقــا لهيئــة مكافحــة الفســاد )لــم تــرق لشــبهات فســاد، وهــي يف غالبهــا ترقــى خملالفــات 
   إداريــة( تتعلــق ببعــض الفئــات مــن السياســين املتمتعــن باحلصانــة خاصــة ضمــن الفئــة اخلاصــة كالــوزراء، مت 
   متابعتهــا  بنــاء علــى شــكاوى مقدمــة لهــا أو قضايــا رأي عــام، حيــث مت إعــداد تقاريــر حولهــا مــن خــال ســماع 
ــم تــرق إلــى  ــة، ول    إفــادة األشــخاص وجمــع املعلومــات واالســتدالل، والتــي خلصــت إلــى وجــود جتــاوزات إداري
   جرائــم فســاد »قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى  انطباعــات اجلمهــور بوجــود شــبهات فســاد«، حيــث مت التواصــل مــع 

  مكتب الرئاسة مباشرة حلل هذه القضايا وجميعها مت اتخاذ قرارات بشأنها وحلها من خال رئيس الدولة.
 - علمــا بــأن صاحيــة النظــر يف هكــذا قضايــا األصــل أن حتــال إلــى جهــات االختصــاص كمجلــس الــوزراء أو 

  رئيس املؤسسة املعنية وفقا للقانون. 

حالة القضيةنوع القضيةعدد القضاياالفئة

استثمار الوظيفة، التهاون يف أداء الوظيفة، الرشوة، إساءة ائتمان، اختاس، 1وكيل نيابة 
قيد النظرمصدقات كاذبة، تزوير يف أوراق رسمية، تزوير يف أوراق خاصة 

مت الفصل بهاالرشوة، استثمار وظيفة، احلصول على منفعة شخصية6دبلوماسيون
قيد النظرالتزوير يف أوراق خاصة، حصول على منفعة، تزوير يف أوراق رسمية 3وزراء 

استثمار الوظيفة، الغش يف إدارة حسابات الدولة، غسل األموال، الكسب غير 1قادة أجهزة أمنية 
مت الفصل بهااملشروع، التهرب الضريبي.

قيد النظرقضايا متنوعة وفقا لقانون مكافحة الفساد71موظفون عمومّيون
82 قضيةاجملموع
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أمــا مــن حيــث التعامــل مــن حيــث اخلضــوع لإلجــراءات، فقــد أشــار رئيــس محكمــة جرائــم الفســاد، أّن املتهمــن ممــن يتمتعــون 
بحصانــات وامتيــازات، وأثنــاء النظــر يف القضايــا أمــام محكمــة جرائــم الفســاد، فإّنهــم يعاملــون بــذات اإلجــراءات املتبعــة أمــام 
محكمــة جرائــم الفســاد، باالســتناد علــى قانــون مكافحــة الفســاد وقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة، وال يتــم إعطــاء أيــة امتيــازات ملــن 
يتمتعــون بحصانــات أو امتيــازات وظيفيــة أمــام محكمــة جرائــم الفســاد؛ فبعــد حتويــل امللــف إلــى احملكمــة مــن قبــل نيابة مكافحة 
جرائــم الفســاد، وتوجيــه االتهــام واحلصــول علــى األذون الازمــة وفقــا للتشــريعات الســارية، فإّنــه يتــم التعامــل معهــم علــى أنهــم 

متهمــون، وليــس كأشــخاص يتمتعــون بحصانــات أو امتيــازات، فــا تشــكل احلصانــة أي عائــق أمــام ســير اإلجــراءات.70
وعلى الرغم من ذلك إّلا أّن هناك عددا من املعوقات أمام عمل احملكمة من بينها:71

- حضور الشهود وتغيبهم خاصة الشهود من املؤسسة األمنية وصعوبة تبليغهم وإحضارهم.
- إجراءات التبليغ.

.)C( عدم تنفيذ مذكرات اإلحضار خاصة يف مناطق -
- غياب بعض احملامن عن اجللسات. 

- الدفوع التي قد تثار أمام احملكمة، ويتم إحالة البت فيها إلى محكمة االستئناف، وهو يطيل األمد يف التقاضي.
- االثباتات املقدمة وحجم امللفات واملعززات القانونية املقدمة. 

- سماع الشهود.

3.2 تقييــم عــام لنظــام احلصانــة يف فلســطني وأســس إقامة حالــة التوزان بني منــح احلصانة واملالحقــة القضائية
يتلخــص نظــام احلصانــة بشــكل عــام بوقــف تطبيــق بعــض قواعــد القانــون يف الدولــة ال ســيما قانونــي العقوبــات واإلجــراءات 
اجلزائيــة، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات الــواردة يف تشــريعات مكافحــة الفســاد، علــى األعضــاء اخلاضعــن ألنظمــة احلصانــة يف 
فتــرة زمنيــة تختلــف األنظمــة القانونيــة يف حتديــد مداهــا. وذلــك لتحقيــق جملــة مــن األهــداف تتلخــص أبرزهــا ضمــان حســن 
أداء العمــل داخــل املؤسســة، وحمايــة األعضــاء اخلاضعــن للحصانــة وحفــظ اســتقالهم مــن تعســف أو اعتــداء الســلطات 

أثنــاء قيامهــم بعملهــم، وهــو مــا يؤكــد أّنهــا أوجــدت وقــررت للمصلحــة العامــة، وليســت كامتيــاز شــخصي ملــن يتمتــع بهــا.72

عمليــا كرســت اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد نصــاً توجيهيــاً ملزمــاً غايــة يف األهميــة، اذ يتمحــور هــذا األخيــر حــول 
حــث الــدول األطــراف علــى ضمــان الفاعليــة احلقيقيــة ملنظومــة املواجهــة اجلزائيــة لظاهــرة الفســاد؛ وذلــك مــن خــال 
إجــراء اإلصاحــات التشــريعية الازمــة علــى نظــام احلصانــات املكرســة قانونــاً، وحتديــداً يف احلالــة التــي تــؤدي فيهــا تلــك 
احلصانــات إلــى إفــات مرتكبــي جرائــم الفســاد مــن العقــاب نتيجــة متتعهــم باحلصانــة، لــذا فــإّن أي عمليــة إصــاح تشــريعي 

تتطلــب، وكنقطــة أســاس، ضــرورة الوقــوف علــى مواطــن القصــور يف أنظمــة احلصانــات.73

فلســطينيا، ووفقــا لتقاريــر محليــة أعــّد بعضهــا االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( وتقريــر أعدتــه هيئــة مكافحــة 
ــرأي  ــاد.  وأشــارت اســتطاعات ال ــا للفســـ ــر تعرضـــ ــة األكث ــات احلكومي ــة واملؤسســـ ــات احملليـــ ــرز أن الهيئـــ الفســاد،74 يب

الســنوية التــي أعدتهــا »أمــان« للســنوات الثــاث األخيــرة أن أهــم األســباب يف ذلــك كانــت:
- عدم االلتزام بسيادة القانون.

- عدم اجلدية يف محاسبة كبار الفاسدين.
- ممارسات االحتال اإلسرائيلي ودوره يف خلق بيئة مشجعة على الفساد.

- احلصانة التي يتمتع بها األشخاص الفاسدون.
- االنقسام السياسي بن الضفة وقطاع غزة.

-  تعطل دور اجمللس التشريعي وجلانه الرقابية.
- ضعف دور اجملتمع املدني يف مكافحة الفساد.

- قلة وعي املواطنن بأشكال الفساد.
وبالتالي جند أّن أحد العوامل واألسباب السابقة يف ازدياد الفساد كانت احلصانة املمنوحة لكبار املسؤولن.

70 مقابلة مع القاضي محمود أبو عياش، مرجع سابق.  
71 املرجع السابق.

72 للمزيد انظر عمار جاموس، مرجع سابق، ص 41. 
 73 احمــد بــراك، احلصانــة مــن منظــور املواجهــة اجلزائيــة لظاهــرة الفســاد يف التشــريع الفلســطيني، مجلــة جامعــة القــدس املفتوحــة للبحــوث اإلنســانية واالجتماعيــة، جامعــة القــدس املفتوحــة، 

    ع54، أيلول، 2020، ص 103-93. 
74 هيئة مكافحة الفساد، مكافحة الفساد، حتديان وحلول، ط1، شباط 2020، ص 107. 
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وللوقــوف علــى مواطــن الضعــف واخللــل التــي تعتــري أنظمــة احلصانــات يف النظــام القانونــي الفلســطيني والتشــريعات 
الناظمــة لهــا، ميكــن إجمــال أبرزهــا وفقــا لطبيعــة احلصانــة علــى النحــو اآلتــي: 

1. احلصانة البرملانية: 
بالعــودة إلــى النصــوص ذات العاقــة يف املوضــوع، جنــد أّن القانــون األساســي نــّص صراحــة علــى حــق عضــو اجمللــس 
التشــريعي يف احلصانــة البرملانيــة، وورد ذكرهــا يف ثنايــا املــادة )53( يف الفقــرات مــن )1-5(، حيــث نّصــت هــذه الفقــرات علــى:
 1. عــدم جــواز مســاءلته جزائًيــا أو مدنًيــا بســبب اآلراء التــي يبديهــا، أو الوقائــع التــي يوردهــا، أو لتصويتــه علــى نحــو معــن 
   يف جلســات اجمللــس التشــريعي، أو يف أعمــال اللجــان، أو ألي عمــل يقــوم بــه خــارج اجمللــس التشــريعي مــن أجــل متكينــه مــن 

  أداء مهامه النيابية.
 2. عــدم جــواز التعــّرض لــه بــاي شــكل مــن األشــكال، وعــدم جــواز إجــراء أي تفتيــش يف أمتعتــه، أو بيتــه أو محــل إقامتــه، أو 

  سيارته، أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار، أو منقول خاص به طيلة مدة احلصانة.
 3. عــدم جــواز مطالبتــه بــأداء شــهادة عــن أمــر يتعلــق بأفعالــه أو أقوالــه، أو عــن معلومــات حصــل عليهــا بحكــم عضويتــه يف 

  اجمللس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إال برضائه ومبوافقة اجمللس املسبقة.
 4. ال يجــوز يف غيــر حالــة التلبــس بجنايــة اتخــاذ إجــراءات جزائيــة ضــد أي عضــو مــن أعضاء اجمللس التشــريعي الفلســطيني، 
   علــى أن يبلــغ اجمللــس التشــريعي فــورا باإلجــراءات املتخــذة ضــد العضــو، ليتخــذ اجمللــس مــا يــراه مناســبا، وتتولــى هيئــة 

  املكتب هذه املهمة إذا لم يكن اجمللس منعقدا.
 5. ال يجــوز لعضــو اجمللــس التشــريعي التنــازل عــن احلصانــة مــن غيــر إذن مســبق مــن اجمللــس، وال تســقط احلصانــة بانتهــاء 

  العضوية، وذلك يف احلدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد كان النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي أكثــر وضوحــا يف تنظيــم األحــكام املتعلقــة بالنظــام الداخلــي 
للمجلــس التشــريعي املتعلقــة باحلصانــة البرملانيــة، وآليــات رفعهــا عــن عضــو اجمللــس، وهــي كمــا يلــي:

أ . نّصت املادة )95( يف النظام الداخلي للمجلس التشريعي على:
   1. ال يجــوز مســاءلة أعضــاء اجمللــس التشــريعي جزائيــا أو مدنيــا بســبب الوقائــع التــي يوردنهــا أو اآلراء التــي يبدونهــا يف 
ــه خــارج اجمللــس مــن أجــل متكينهــم مــن أداء  ــة أو الســرية ويف أعمــال اللجــان، أو أي عمــل يقومــون ب       اجللســات العلني

     مهامهم النيابية.
   2. ال يجــوز التعــرض للعضــو بــاي شــكل مــن األشــكال، وال يجــوز إجــراء أي تفتيــش يف أمتعتــه، أو بيتــه أو محــل إقامتــه، او 

     سيارته، أو مكتبه، وبصفة عامة أّي عقار أو منقول خاص به طيلة احلصانة.
   3. ال يجــوز مطالبــة العضــو بــاإلدالء بشــهادة عــن أمــر يتعلــق بأفعالــه أو أقوالــه، أو معلومــات حصــل عليهــا بحكــم عضويتــه 

    يف اجمللس أثناء العضوية أو بعد انتهاء العضوية إال برضائه وموافقة اجمللس املسبقة.
   4. يتمتــع األعضــاء باحلصانــة طيلــة واليــة اجمللــس، وال يجــوز يف غيــر حالــة التلبــس بجنايــة اتخــاذ أيــة إجــراءات جزائيــة 
      ضــد أي عضــو، علــى أن يبلــغ اجمللــس فــورا باإلجــراءات املتخــذة ضــد العضــو، ليتخــذ اجمللــس مــا يــراه مناســبا، وتتولــى 

     هيئة املكتب هذه املهمة إذا لم يكن اجمللس منعقدا.
   5. ال يجــوز التنــازل عــن احلصانــة مــن غيــر موافقــة مســبقة مــن اجمللــس، ويصــدر قــرار باألغلبيــة املطلقــة للمجلــس، وال 

     تسقط احلصانة بانتهاء العضوية وذلك يف احلدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

أما من حيث إجراءات رفع احلصانة، فقد نّصت املادة )96( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على أن:
 1. يقــّدم طلــب رفــع احلصانــة خّطيــا مــن قبــل النائــب العــام إلــى رئيــس اجمللــس التشــريعي، مرفقــا مبذكــرة تشــتمل علــى نــوع 

  اجلرم ومكانه وزمانه وأدلته التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.
2. يحيل رئيس اجمللس طلب رفع احلصانة البرملانية إلى اللجنة القانونية ويعلم اجمللس بذلك.

3. تبحــث اللجنــة القانونيــة الطلــب وتقــدم تقريرهــا إلــى اجمللــس، ويأخــذ اجمللس قــراره برفع احلصانة البرملانيــة بأغلبية الثلثن.
 4. للعضــو الــذي رفعــت عنــه احلصانــة، ولــم يوقــف، احلــّق يف حضــور جلســات اجمللــس واجتماعــات اللجــان واملشــاركة يف 

  املناقشة والتصويت يف كافة أعمال اجمللس.

وبقــراءة النصــوص الســابقة، جنــد بــأّن غالبيــة التشــريعات املقارنــة تربــط مســألة رفــع احلصانــة عــن عضــو البرملــان، بضــرورة 
احلصــول علــى إذن مســبق مــن اجمللــس الــذي يتبعــه العضــو املتمتــع باحلصانــة؛ وهــذا هــو موقــف معظــم التشــريعات العربية75،  

وكذلــك هــو احلال بالنســبة للمشــّرع الفلســطيني. 
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أن املتتبــع للنظــام السياســي الفلســطيني وحالــة االســتقطاب والتعصــب الفصائلــي، يجــد حالــة مــن اخللــط بــن مــا هــو 
سياســي ومــا هــو قضائــي، إلــى جانــب اإلجــراءات املعقــدة التــي وضعهــا النظــام الداخلــي، التــي قــد تعيــق مســألة رفــع 
احلصانــة. كمــا أّن اجمللــس التشــريعي غيــر مقيــد مبــدة معينــة يجــب خالهــا الــرد علــى طلــب النائــب العــام برفــع احلصانــة 

ــه.76 عــن العضــو املشــتبه في

2. حصانة رئيس الدولة: 
كمــا أســلفنا باســتقراء نــص املــادة )1/37/ج( مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل، والتــي تتعلــق ببيان احلــاالت التي يصبح 
فيهــا منصــب رئيــس الســلطة الفلســطينية شــاغراً، ميكننــا اســتنتاج مامــح وجــود نــوع مــن احلصانــة اإلجرائيــة لرئيــس الســلطة 
عمــا يقــوم بــه مــن أفعــال وتصرفــات قانونيــة بصفتــه رئيســاً للســلطة، حيــث جــاء فيهــا »يعتبــر مركــز رئيــس الســلطة الوطنيــة 
شــاغراً يف أّي مــن احلــاالت اآلتيــة: ج- َفَقــَد األهليــة القانونيــة، وذلــك بنــاء علــى قــرار مــن احملكمــة الدســتورية العليــا، وموافقــة 
اجمللــس التشــريعي بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه«. إال أّن االنتقــاد األساســي علــى هــذا النــص علــى الرغــم مــن التوجــه اإليجابــي فيــه 
بــأن أنــاط مســألة رفــع احلصانــة عــن الرئيــس باحملكمــة الدســتورية، يتمثــل يف أّنــه اشــترط موافقــة اجمللــس التشــريعي، مــا يتيــح 
الحتماليــة تســييس طلــب رفــع احلصانــة، علــى نحــو يبعــده عــن احلياديــة واملوضوعيــة،77 خاصــة كمــا أســلفنا أن الشــاهد علــى 
االنتخابــات الســابقة أنهــا جــاءت بأغلبيــة للــون سياســي معــن، وهــو مــا قــد يعــّرض مســألة رفــع احلصانــة ملناكفــات سياســية.   

3. حصانة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء:
ربــط التشــريع )القانــون األساســي الفلســطيني ال ســيما املــواد )75،76( مســألة رفــع الفلســطيني احلصانــة عــن رئيــس الــوزراء، 
ــوزراء.  ــة عنهــم مبوجــب قــرار صــادر عــن رئيــس ال ــم حجــب احلصان ــوزراء، فيت ــة. أمــا بالنســبة لل بقــرار يتخــذه رئيــس الدول
ولعــل االنتقــاد األساســي هنــا الــذي جتاوزتــه كثيــر مــن تشــريعات الــدول املقارنــة، يتمثــل يف أن منصــب رئيــس الــوزراء والــوزراء 
يف كثيــر منهــا ال يخضــع إلجــراءات خاصــة باحلصانــة، فهــو يخضــع لــذات اإلجــراءات حــال ارتكابــه أّي مــن اجلرائــم78.  

4. احلصانة القضائية: 
كمــا أشــرنا آنفــا، نصــت املــادة )56( قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 علــى أنــه » 1- يف غيــر حــاالت التلبــس 
باجلرميــة ال يجــوز القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه إال بعــد احلصــول علــى إذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى. 2- ويف حــاالت 
التلبــس، علــى النائــب العــام عنــد القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه أن يرفــع األمــر إلــى مجلــس القضــاء األعلــى خــال األربــع 
وعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض عليــه، وجمللــس القضــاء األعلــى أن يقــرر بعــد ســماع أقــوال القاضــي، إمــا اإلفــراج عنــه بكفالــة 
أو بغيــر كفالــة وإمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي يقررهــا، ولــه متديــد هــذه املــدة. 3- يجــري توقيــف القاضــي وتنفيــذ العقوبــة 
املقيــدة للحريــة عليــه يف مــكان مســتقل عــن األماكــن اخملصصــة للســجناء اآلخريــن. كمــا نصــت املــادة )59( مــن ذات القانــون، 
علــى أنــه »ال ترفــع الدعــوى اجلنائيــة علــى القاضــي إال بــإذن مــن مجلــس القضــاء األعلــى، ويحــدد اجمللــس احملكمــة التــي تنظــر 
الدعــوى، بغــض النظــر عــن قواعــد االختصــاص املكانــي املقــررة يف القانــون«. وذات احلكــم ينطبــق علــى أعضــاء النيابــة العامــة. 

ويف مجــال تقديــر املوقــف الــذي تبنتــه النصــوص آنفــة الذكــر، جنــد مســألة ربــط إجــراء رفــع احلصانــة باحلصــول علــى إذن 
اجمللــس القضائــي مســألة محــل نظــر، إذ أن اجملالــس القضائيــة قــد تتحيــز – يف بعــض األحيــان- ملصلحــة أعضائهــا، بحيــث 
ال تذهــب لرفــع احلصانــة اإلجرائيــة عنهــم، علــى نحــو يشــكل مساســا مببــدأ املســاواة بــن القضــاة واملواطنــن العاديــن، مبــا 
يضــّر بســمعة القضــاء، كمــا أّن موضــوع رفــع احلصانــة عــن طريــق اجمللــس القضائــي قــد مينــح للقاضــي فرصــة للتســويف 
ــأّن تلــك  ــا ب ــة، خصوصــا إذا مــا علمن ــة اجلزائي ــى نحــو يضــّر بالعدال ــم الفســاد، عل ــة يف جرائ ــر األدل ــة تدمي ــة، بغي واملماطل

اجلرائــم تتســم أساســاً بالســرية والغمــوض، بحيــث يصعــب اكتشــافها بســهولة.79

وكخاصــة عامــة، ميكــن القــول إن مســألة احلصانــات واالمتيــازات التــي وضعتهــا التشــريعات الفلســطينية لــم تــراع بشــكل 
وثيــق مســألة التــوازن بــن منــح احلصانــة مــن جهــة وبــن عــدم اإلفــات مــن العقــاب مــن جهــة أخــرى. وهــي مســألة أّكــدت 
ــي تضعهــا بعــض  ــود الت ــوازن جــاء مــن خــال القي ــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف املــادة )30(، وعــدم الت عليهــا اتفاقي

التشــريعات الفلســطينية خاصــة مــن حيــث اجلوانــب اإلجرائيــة لرفــع احلصانــة.

75 أحمد براك، مرجع سابق، ص 95.
76 عمار جاموس، مرجع سابق، ص 42.

77 املرجع السابق.
78 مثالها، املادة )94( من الدستور املغربي للعام 2011، وذات األمر ينطبق على التشريع املصري والبريطاني والفرنسي. للمزيد انظر، وللمزيد انظر أحمد براك، مرجع سابق، ص 95.

79 أحمد براك، مرجع سابق، ص 96.
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يبقــى الســؤال هنــا: مــا هــي اآلليــات والضوابــط التــي قــد تســاعد علــى حتقيــق التــوزان بــن منــح احلصانــة مــن جهــة، واحلــق يف املالحقــة 
القضائيــة مــن جهــة أخــرى، يف إطــار النصــوص التــي رســمتها اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد؟

هنــا، ميكننــا القــول إّن اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد للعــام 2003 جــاءت بنــص صريــح يف املــادة )30( منهــا مفــاده 
أّن علــى الــدول أن »تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا لنظامهــا القانونــي ومبادئهــا الدســتورية، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر إلرســاء أو 

إبقــاء تــوازن مناســب بــن أي حصانــات أو امتيــازات قضائيــة ممنوحــة ملوظفيهــا العموميــن مــن أجــل أداء وظائفهــم. 

وهــو األمــر الــذي يقتضــي معــه الســؤال حــول ماهيــة اآلليــات واألدوات التــي ميكــن معهــا إقامــة التــوازن بــن منــح احلصانــة 
ومكافحــة الفســاد، وهــو أيضــا األمــر الــذي يقودنــا إلــى القــول بــأّن منــح املوظفــن العموميــن للحصانــة علــى اختــاف أنواعهــا 
ــه  ــام مبهام ــة يف القي ــح املوظــف احلري ــل يف من ــا املشــّرع، تتمث ــط بفلســفة محــددة أوجده ــو إذن مرتب ــازات، فه ــة امتي او أّي
املنوطــة بــه دون التعــرض لــه أثنــاء القيــام بأعمالــه. فهــي مــن جهــة ليســت صفــة ممنوحــة لشــخصه بقــدر مــا هــي للمهــام 
املنوطــة بــه، وهــي مــن جهــة أخــرى تشــّكل طــوق حمايــة مــن اخلصــوم السياســين، واســتغال عــدم وجــود احلصانــة، للقيــام 

باملناكفــات السياســية والدعــاوى الكيديــة إلعاقــة عملــه أثنــاء توليــه مهــام منصبــه. 

ولعــل مســألة تكريــس التــوازن بــن احلصانــة واملاحقــة اجلزائيــة للفســاد، تتطلــب ضــرورة العمــل علــى وضــع أســس لتحقيــق 
عمليــة التــوازن، علــى نحــو يتضمــن التحديــد الدقيــق لإلجــراءات اجلزائيــة املشــمولة باحلصانــة، إلــى جانــب اجلهــة اخملتصــة 

برفــع أو حجــب احلصانــة، ومــن ثــم اإلجــراءات املرتبطــة بطلــب رفــع احلصانــة وفيمــا يلــي تفصيــل ذلــك:80

1. مــن حيــث اإلجــراءات اجلزائيــة املشــمولة باحلصانــة: ينبغــي أن يقتصــر مفعــول احلصانــة علــى التعطيــل املؤقــت لإلجــراءات 
اجلزائيــة املاّســة بالشــخص املتمتــع باحلصانــة أو بحرمــة مســكنه؛ ولذلــك، فإنــه ال يجــوز قانونــاً – قبــل أن يتــم رفــع احلصانــة – 
أن يصــار إلــى القبــض علــى ذلــك الشــخص، أو تفتيشــه، أو اســتجوابه، أو توقيفــه احتياطيــا. وال ميكــن كذلــك تفتيــش مســكنه، أو 
ضبــط مراســاته، أو إجــراء تســجيات حملادثاتــه، أو أحاديثــه. وبالتبعيــة، فإّنــه مــن غيــر املقبــول قانونــاً أن يتــم رفــع دعــوى احلق 
العــام ضــده. أمــا مــا عــدا ذلــك مــن إجــراءات، فإّنــه يحــق -ال بــل يتوجــب- علــى هيئــة مكافحــة الفســاد اتخاذهــا، واحلديــث هنــا 
عــن إجــراءات جمــع االســتدالالت، والتحقيــق األولــي، وذلــك بغيــة إعــداد طلــب رفــع احلصانــة، علــى اعتبــار أّن هــذا األخيــر يجب 

أن يكــون معــززا بشــبهات الفســاد التــي تؤديــه، والتــي يصــار علــى إثرهــا رفــع تقريــر احلصانــة مــن قبــل اجلهــة اخملتصــة بذلــك.

2. مــن حيــث اجلهــة القائمــة علــى رفــع احلصانــة: يتوجــب أن تنــاط مهمــة الفصــل يف طلــب رفــع احلصانــة بجهــة قضائيــة، وليــس 
ــة االتهــام،  ــر جدّي ــب املذكــور يتمحــور حــول تقدي ــار أّن موضــوع الطل ــى اعتب ــة، أو سياســية، وذلــك عل جهــة تشــريعية، أو تنفيذي
واســتبعاد االتهامــات الكيديــة، أو غيــر اجلديــة؛ وليــس هنــاك أقــدر مــن القضــاء للقيــام بهــذه املهمة، بيد أّنه يشــترط لضمان فعالية 
تلــك املهمــة، ضــرورة أن تتصــف اجلهــة القضائيــة باحليــاد واملوضوعيــة، وهــذا يتطلــب أن ال يعــرض عليهــا طلبــات لرفــع احلصانــة 
عــن األشــخاص املنتمــن لهــا، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، فإّنــه يشــترط أن يكــون هنــاك اســتقال فعلــي للقضــاء القائــم 
علــى رفــع احلصانــة، دون تدخــات مــن أّيــة جهــات تشــريعية أو تنفيذيــة او قضائيــة علــى نحــو قــد يؤثــر علــى حيادية اتخــاذ القرار.

ــكل  ــة مكافحــة الفســاد ب ــس هيئ ــل رئي ــة مــن قب ــع احلصان ــب رف ــدم طل مــن حيــث اإلجــراءات املتعلقــة بطلــب رفــع احلصانــة: يق
ــة  ــى أّن هيئ ــك تفســيره بالنظــر إل ــكاب جرميــة فســاد، ويجــد ذل ــة بارت ــا رئيــس الهيئ ــي يتهــم فيه ــة الت األحــوال، باســتثناء احلال
مكافحــة الفســاد تعــّد صاحبــة الصاحيــة يف التحــري واالســتقصاء حــول جرائــم الفســاد، وهــي اجلهــة تقــوم مبهام التحقيــق األولي 
يف تلــك الدعــاوى، متهيــدا إلحالتهــا إلــى النيابــة العامــة لغايــات اتخــاذ املقتضــى القانونــي بإجــراء التحقيــق واإلحالــة للمحكمــة.

80 أحمد براك، مرجع سابق، ص 97.

التعديــل علــى التشــريعات الفلســطينية هــي واحــدة مــن احللــول التــي يجــب املضــي بهــا قدمــا، بهــدف تخفيــف 
إجــراءات رفــع احلصانــة إلــى احلــّد الــذي يحــول دون اإلفــات مــن العقــاب ويــؤدي إلــى إقامــة حالة مــن التوازن.
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◄ النتائج والتوصيات:

عالــج هــذا التقريــر مســألة التنظيــم القانونــي والعملــي الفلســطيني للحصانــات وإجــراءات رفعهــا، وحتديــات تطبيقهــا، وأثرهــا 
ــة أعضــاء الســلطة  ــل واقــع حصان ــى بحــث وحتلي ــر بشــكل أســاس إل ــى واقــع مكافحــة الفســاد؛ فقــد هــدف هــذا التقري عل
السياســية الفلســطينية )الرئيــس، ورئيــس الــوزراء والــوزراء، وأعضــاء اجمللــس التشــريعي، والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، 
ــاً ملكافحــة الفســاد وماحقــة الفاســدين؛  ــة محلي ــى اجلهــود املبذول ــة عل ــك احلصان ــر تل ــار القــادة األمنيــن(، وكيــف تؤث وكب
لغايــات حتقيــق التــوازن املطلــوب بــن الغايــة التــي مــن أجلهــا منحــت احلصانــة مــن جهــة أولــى، وتفعيــل جهــود مكافحــة الفســاد 

وتعزيــز نزاهــة احلكــم مــن جهــٍة أخــرى، حيــث خــرج التقريــر بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات، وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

أوال: النتائج
 1. أن اتفاقيــة األمم ملكافحــة الفســاد جــاءت بنصــوص وتوجيهــات صريحــة حــول إقامــة حالــة التــوازن بــن منــح احلصانــات 
    واالمتيــازات وعــدم اإلفــات مــن العقــاب، ودعــت الدولــة املنضمــة التخــاذ إجــراءات تشــريعية حتفــظ هــذه احلالة مــن التوازن.

 2. أن احلصانــة التــي قررتهــا االتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الداخليــة هــي حصانــة خصصــت بشــكل أســاس حلســن أداء 
    املوظفــن العموميــن لواجباتهــم الوظيفيــة، وحمايتهــم أثنــاء عملهــم مــن تعســف الســلطات التنفيذيــة أو أيــة جتاذبــات داخليــة 
    قــد تؤثــر علــى أدائهــم لواجباتهــم، وهــي حصانــات مرتبطــة بالعمــل وليــس كامتيــازات شــخصية يســاء اســتخدامها ملصالــح 

   خاصة أو اإلفات من العقاب.  

 3. أن التشــريعات الفلســطينية عاجلــت مســألة منــح احلصانــة يف نصــوص تشــريعية متفرقــة، ومنحــت احلصانــة واالمتيــازات 
    لعــدد مــن املوظفــن العموميــن، مــن أبرزهــم علــى مســتوى الســلطات الثــاث )تشــريعية، تنفيذيــة، قضائيــة(، مبــا يشــمل 
ــة، وبعــض قــادة األجهــزة األمنيــة،  ــوزراء، وأعضــاء البرملــان، والقضــاة، ووكاء النياب ــوزراء، وال ــة، ورئيــس ال     »رئيــس الدول
    والقضــاة العســكرين وأعضــاء النيابــة العامــة، وبعــض رؤســاء املؤسســات شــبه الوزاريــة والهيئــات،...(، وهــذه احلصانــات 

   هي وقتية مرتبطة باملنصب، هدفها منع أي تعسف جتاه من يتمتع به أثناء قيامه مبهامه الوظيفية. 

 4. أن التشــريعات الفلســطينية لــم تقــم حالــة تــوازن وفقــا ملــا نصــت عليــه النصــوص يف االتفاقيــات الدوليــة، حيــث أحاطــت 
    احلصانــة بإجــراءات يف غالبهــا طويلــة ومعقــدة ومتشــددة، وحتمــل يف طياتهــا قيــودا حتتــاج يف كثيــر مــن األحيــان إلجــراءات 
    خاصــة، قــد تــؤدي بالضــرورة عنــد التطبيــق العملــي إلــى صعوبــات يف ماحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد، كحالــة اشــتراط 
    أغلبيــة الثلثــن لرفــع احلصانــة عــن عضــو البرملــان مثــاال، ومســألة تعقيــد اإلجــراءات تنســحب علــى احلصانــات أو 

   االمتيازات التي حتددها التشريعات األخرى، كالقضاء والنيابة واملؤسسات شبه الوزارية، وكبار قادة األجهزة األمنية. 

 5. أثبــت الواقــع العملــي أن هنــاك عــددا مــن القضايــا املنظــورة امــام هيئــة مكافحــة الفســاد، ومحكمــة جرائــم الفســاد 
    لشــخصيات عامــة، »موظفــن عموميــن« يتمتعــون باحلصانــة. وبعــض هــذه القضايــا أديــن أصحابهــا بالتهــم املنســوبة 
    والبعــض اآلخــر مــا زال قيــد النظــر. ولعــل أبــرز التحديــات متثــل يف طــول أمــد اإلجــراءات القضائيــة بســبب البينــات الكتابــة 

   والشفهية، والتي غالبا أسيء استخدامها أثناء النظر يف القضايا املنظورة.

 6. أن التشــريعات الفلســطينية يف تنظيمهــا إلجــراءات رفــع احلصانــة لــم تضــع قيــودا زمنيــة للــرد علــى طلــب رفــع احلصانــة، 
    بــل تركــت األمــر مفتوحــا خاضعــا لــإلدارة، وهــو مــا يعيــق إجــراءات رفــع احلصانــة واملاحقــة، علــى الرغــم مــن أّن الواقــع 
    العملــي وفقــا للمقابــات التــي أجريــت مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، أثبــت أّن مســألة رفــع احلصانــة لــم تشــكل عائقــا إجرائيا، 
ــول امــام  ــل يقومــون باملث ــة، ب ــة يف الغالــب ال يلجــؤون إلــى الســير يف إجــراءات رفــع احلصان     إذ أّن مــن يتمتعــون باحلصان

   هيئة مكافحة الفساد بشكل مباشر بعد التواصل مع رئيس املؤسسة، ويفضلون عدم السير بإجراءات رفع احلصانة.. 

 7. أثبــت الواقــع العملــي أن هنــاك بعــض القضايــا يتــم بالتعامــل معهــا وحلهــا بشــكل مباشــر مــن قبــل الرئيــس، تتعلق مبســؤولن 
    كبــار محصنــن، بنــاء علــى تقاريــر تعدهــا هيئــة مكافحــة الفســاد، وتســتند علــى شــكاوى رســمية مقدمــة للهيئــة، ولكنهــا لــم 
    تــرق إلــى شــبهات فســاد وفقــا للهيئــة، بــل هــي أقــرب للمخالفــات اإلداريــة، حيــث مت حلهــا بالتعــاون مــع رئيــس الدولــة بشــكل 

   مباشر، ومت إنهاء هذه اخملالفات، إال أّن هذه الصاحية ينبغي أن يكون التعامل وفقا للقانون مع جهات االختصاص.  
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 8. أثبــت الواقــع العملــي أن التعامــل مــع املوظفــن العموميــن املتهمــن بقضايــا فســاد، يتــم معهــم كغيرهــم مــن املتهمــن أثنــاء 
   سير إجراءات التحقيق أمام نيابة مكافحة الفساد واحملكمة.

 9. تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بالتواصــل مــع اجلهــات املعنيــة لرفــع احلصانــة يف حــال ثبــوت ارتــكاب أفعــال فســاد، بعــد 
    جمــع االســتدالالت وفقــا لإلجــراءات الرســمية املرعيــة لرفــع احلصانــة انســجاما مــع القانــون، يف حــال رفــض املســؤول 

   املتمتع باحلصانة املثول أمام هيئة مكافحة الفساد.  

 10. مت اللجــوء لرفــع احلصانــة البرملانيــة عــن بعــض النــواب، وفقــا إلجــراءات اســتثنائية لــم يعاجلهــا النظــام القانونــي 
    الفلســطيني، كقيــام رئيــس الدولــة برفــع احلصانــة مبوجــب القــرار بقانــون، يف ظــل تعطــل اجمللــس التشــريعي، وهــو مــا أثــار 
    لغطــا قانونيــا، حيــث أّن النصــوص القانونيــة يف القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل للعــام 2003 لــم تشــر بشــكل مباشــر 

   أو غير مباشر جواز اللجوء إلى مثل هذا اإلجراء.

ثانيا: التوصيات 

على ضوء النتائج السابقة، ميكن إجمال أبرز التوصيات على النحو اآلتي: 
1. على املستوى السياساتي: 

 - ضــرورة التأكيــد علــى وجــود إرادة سياســية حقيقيــة يف محاســبة كبــار مســؤولي الدولــة، وإحالــة ملفاتهــم إلــى هيئــة مكافحــة 
  الفساد التخاذ اإلجراءات الازمة. 

 - ضــرورة عمــل املؤسســة العامــة، مبــا فيهــا مؤسســات مكافحــة الفســاد، علــى تعزيــز ثقــة املواطنــن بجديــة إجراءاتهــا يف 
   مكافحــة الفســاد، وبخاصــة بحــق كبــار املســؤولن، وذلــك لتغييــر االنطبــاع العــام لــدى اجلمهــور الفلســطيني بهــدف تعزيــز 

  الثقة بجدوى إجراءات مكافحة الفساد يف فسطن.

2. على املستوى التشريعي:
 - ضــرورة مراعــاة التشــريعات الفلســطينية حلالــة التــوازن التــي فرضتهــا اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، مــن خــال 
   إفــراد نصــوص تراعــي التــوزان بــن منــح احلصانــة، وعــدم اإلفــات مــن العقــاب، وذلــك مــن خــال تخفيــف إجــراءات رفــع 
   احلصانــة وعــدم تعقيدهــا، وتعديلهــا مــن حيــث اإلجــراءات اخلاصــة برفــع احلصانــة بتبســيط إجراءاتهــا، إلــى جانــب حتديــد 

  مدد زمنية للرد على طلبات رفع احلصانة مبا يحقق حالة التوازن. 
 - ضــرورة مراجعــة التشــريعات الفلســطينية يف ضــوء اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وتقليــص عــدد الفئــات املمنوحــة 

  للحصانة على غرار بعض التجارب، مبا ال ميس بحرية هذه اجلهات بأداء وظائفها وفقا للقانون. 

3. على املستوى املؤسسي: 
 - ضــرورة وقــف هيئــة مكافحــة الفســاد معاجلــة القضايــا املتعلقــة بفئــات متمتعــة باحلصانــة، علــى خلفيــة مخالفــات إداريــة 
   أمــام رئيــس الدولــة كــون هــذه الصاحيــة تخــرج عــن اختصاصــه، واللجــوء ملعاجلــة هــذه القضايــا مــع جهــات االختصــاص 

  وفقا ملقتضيات القانون. 
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◄ المصادر والمراجع:

أوال: املصادر األولية
- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة األولى، اجلزء 13، ص 119.

- اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 2003. 
- االتفاقية العربية ملكافحة الفساد.

- اتفاقية فيينا للعاقات القنصلية لعام 1963 .
- الدستور املغربي للعام 2011.

- قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2008.
- قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 وتعدياته.
- قانون العقوبات األردني رقم )16( لسنة 1960 وتعدياته.

- قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979.
- قانون اخملابرات العامة رقم )17( لسنة 2005م.

- قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعدياته. 
- قانون رقم )4( لسنة 1998م بإصدار قانون اخلدمة املدنية وتعدياته. 

- قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعدياته.
- قرار بقانون رقم )11( لسنة 2007 بشأن األمن الوقائي.

- قرار بقانون رقم )2( لسنة 2018 بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن لسنة 2018.
- قرار بقانون رقم )26( لسنة 2016م بشأن رفع احلصانة عن النائب جمال الطيراوي.

- قرار بقانون رقم )27( لسنة 2016م بشأن رفع احلصانة عن النائب ناصر خليل )ناصر جمعة(.
- قرار بقانون رقم )28( لسنة 2016م بشأن رفع احلصانة عن النائب محمد دحان.
- قرار بقانون رقم )29( لسنة 2016م بشأن رفع احلصانة عن النائب شامي الشامي.

- قرار بقانون رقم )30( لسنة 2016م بشأن رفع احلصانة عن النائب جناة أبو بكر.
- قرار بقانون رقم )4( لسنة 2012 م بشأن رفع احلصانة عن نائب يف اجمللس التشريعي.

- قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم )1( لسنة 1994.
- مجموعة من التشريعات احمللية الفلسطينية. 

- وقانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري لسنة 1979.

ثانيا: الكتب بالعربية
 - أحمــد بــراك، احلصانــة مــن منظــور املواجهــة اجلزائيــة لظاهــرة الفســاد يف التشــريع الفلســطيني، مجلــة جامعــة القــدس 

  املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية، جامعة القدس املفتوحة، ع54، أيلول، 2020.
 - أحمــد حســام الديــن محمــد، احلصانــة البرملانيــة املوضوعيــة واإلجرائيــة مــن وجهــة نظــر جنائيــة، دار النهضــة العربيــة – 

  القاهرة، الطبعة الثانية، السنة 1995.
 - بثينــة الشــعبان، املســؤولية اجلزائيــة للقاضــي، مذكــرة لنيــل شــهادة الدراســات العليــا املعمقــة يف القانــون، كليــة احلقــوق 

  والعلوم السياسية يف تونس، السنة اجلامعية 2002-2001.
- حسام الدين األحمد، احلصانات القانونية، منشورات احللبي احلقوقية – بيروت، الطبعة األولى، السنة 2010.

 - حســن الشــامي، الدبلوماســية – نشــأتها وتطورهــا وقواعدهــا )نظــام احلصانــات واالمتيــازات الدبلوماســية(، دار الثقافــة 
  للنشر والتوزيع، عمان – األردن، الطبعة األولى، السنة 2009.

- حسن الفتاوي، احلصانات القضائية للمبعوث الدبلوماسي يف القانون العراقي، مطبعة جامعة بغداد، السنة: 1980. 
 - ســعيد زيــد، ســجى يوســف، تقريــر حــول عمــل محكمــة جرائــم الفســاد وإجــراءات التقاضــي، هيئــة مكافحــة الفســاد – رام 

  اهلل، 2014.
ــز  ــول إنفاذهــا، ج 1، املرك ــا وحل ــات تطبيقه ــة النصــوص التشــريعية وعقب ــن كفاي ــد اهلل، مكافحــة الفســاد ب ــد اهلل عب  - عب

  العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 2022.
ــز  ــول إنفاذهــا، ج 1، املرك ــا وحل ــات تطبيقه ــة النصــوص التشــريعية وعقب ــن كفاي ــد اهلل، مكافحــة الفســاد ب ــد اهلل عب  - عب

  العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، 2022.
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 - عثمــان بــن احلســني، اإلشــكاليات القانونيــة املترتبــة علــى احلصانــات وأثرهــا علــى املســؤولية اجلنائيــة، رســالة ماســتر – 
  جامعة املرقب )ليبيا(، السنة 2009.

 - عطــاري يوســف، األســاس القانونــي ملنــح احلصانــات واالمتيــازات الدبلوماســية، رســالة ماســتر يف القانــون العــام – جامعــة 
  الشرق األوسط، السنة 2011.

 - العفيفــي مصطفــى، الوجيــز يف مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية املقارنــة، دار النهضــة العربيــة – القاهــرة، 
  الطبعة الثانية، السنة 1984.

 - عمــار جامــوس، احلصانــة البرملانيــة والعفــو اخلــاص وأثرهمــا علــى مكافحــة الفســاد يف فلســطن – دراســة محكمــة، املركــز 
  الفلسطيني الستقال احملاماة والقضاء »مساواة«، كانون أول 2015.

- كرم عبد الواحد، معجم املصطلحات القانونية، دار الكتب القانونية – مصر احمللة الكبرى.
- مبــروك بــن موســى، حصانــة التقاضــي وحصانــة التنفيــذ، منشــورات مركــز الدراســات القانونية والقضائية – تونس، الســنة 2002.
 - محمــد مــراد، احلصانــة البرملانيــة يف التشــريع الفلســطيني: دراســة وصفيــة حتليليــة مقارنــة، رســالة ماجســتير يف القانــون 

  العام، كلية الدراسات العليا – اجلامعة اإلسامية – غزة، السنة 2015.
- مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باخملــدرات، الدليــل التشــريعي لتنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، ط 2، نيويــورك، 2013.

ثالثا: الكتب باإلجنليزية
- Council of Europe Committee of Ministers, Resolution (97) 24, on the twenty guiding principles  
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