املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية املقارنة
International Journal of Legal and Comparative
)Jurisprudence Studies (LCJS

www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
)ISSN: 2708-6607(Online) 2708-6593(Print

جريمة االعتداء الو اقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية
عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم
ماجستير قانون عام -فلسطين
Hammamali986@yahoo.com
استالم البحث 2020/11/14 :مراجعة البحث 2020/12/13 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/LCJS2020.1.3.4 2020/12/23 :

امللخص:
يتعرض عناصر الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم واملهام امللقى على عاتقهم إلى االعتداء من بعض األفراد الخارجين على القانون ،ويكون
االعتداء بعدة صور منها الضرب بالهجوم أو املقاومة أو باستخدام القوة أو التهديد به ،أو بعرقلة وتأخير عناصر الشرطة عن تأدية وظائفهم،
وتتبلور مشكلة البحث من خالل التساؤل الرئيس ي الذي يتمثل في :ماهية الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية ،ويمثل هذا البحث
أهمية كبيرة وذلك ألن عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم وتأدية املهام امللقى على عاتقهم يتعرضون إلى مخاطر وصعوبات كثيرة ،قد تلحق
ً
بهم أضرارا مادية وجسدية ،باإلضافة إلى االعتداءات التي قد يتعرضون إليها من بعض األفراد والتي قد تصل في بعض األحيان إلى إحداث
عاهات دائمة لعناصر الشرطة ،وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة االعتداء تقع على العناصر العاملين بالشرطة الفلسطينية وهم ضباط وصف
الضباط واأل فراد من كال الجنسين ،وأن جريمة االعتداء على عناصر الشرطة من الجرائم العمديه التي تتم باستعمال القوة أو العنف،
ً ً
وتستلزم لقيامها توافر أركان الجريمة ،ومنها :الركن املفترض وهو صفة املجني عليه فيجب أن يكون موظفا عاما ،والركن املادي املتمثل في
استعمال القوة أو التهديد أو العنف من أجل منع عنصر الشرطة من القيام بعمله ،أما الركن املعنوي فيعبر عنه بالقصد الجنائي من خالل
إرادة الجاني باالعتداء مع علمه بصفة املجني عليه ،وتوص ي الدراسة بضرورة تضمين املشرع الفلسطيني لجرائم أخرى قد تقع على عناصر
الشرطة كجريمة االهانة وعدم االكتفاء بجريمة االعتداء فقط.
الكلمات املفتاحية :االعتداء؛ الجريمة؛ عناصر الشرطة؛ املقاومة؛ املهاجمة.

املقدمة:

ً
تعد الدولة املسؤول األول والرئيس عن حماية مواطنيها وجميع األفراد املقيمين على إقليمها ،وتأتي هذه املسؤولية انطالقا من رسالة الدولة
وقيمها ،وإيمانها في عقيدتها وسعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها ،فجميع الدول تسعى لتحقيق األمن واالستقرار لشعوبها ،وتحقيق املساواة والعدالة
االجتماعية ،وتعمل على ضمان سالمة رعاياها من خالل تعقب املجرمين ومالحقتهم لحماية األفراد من خطرهم وعدم تعرضهم للمواطنين اآلمنين ،وهذه
ً
املسؤولية تحديدا تسند إلى جهاز الشرطة أو األمن العام.
وتعد مؤسسة الشرطة مؤسسة قديمة وليست حديثة النشأة ،فقد عرفتها الشعوب بأنماطها وأشكالها املختلفة ،وهي بحاجة ماسة لها لكي تكون
أداة لردع املجرمين واملفسدين؛ حيث أن القبض على املجرمين وتأديبهم يعتبر أهم أولويات عناصر الشرطة.1
وتعتبر الحماية الجنائية لعناصر الشرطة الفلسطينية من أعلى مراتب الحماية القانونية؛ حيث أن القانون هو املسؤول عن عبء حماية دعائم
ً
ً ً
ً
املجتمع ،وتأتي صورة هذه الحماية وفقا ملدى أهمية موضوعاتها ،لذلك ينبغي على املشرع أن يمنحها شأنا كبيرا ،وذلك نظرا لحماية املصالح االجتماعية

 1د .خالد أحمد عمر ،املدخل إلدارة الشرطة ،ط ،4أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،2013 ،ص.9
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ُ
التي تحتل أهمية بالغة وكبيرة ،فالعمل ضمن املؤسسة الشرطية يعتبر من أهم األعمال التي تقدم لخدمة املصلحة العامة للمجتمع واألفراد ،األمر الذي
ُ
جعل املشرع يحرص على بسط حمايته الجنائية على كافة جزئيات العمل الشرطي.2
وعناصر الشرطة الفلسطينية يتعرضون ملخاطر كثيرة أثناء قيامهم بواجباتهم في الحفاظ على األمن ومالحقة املجرمين الذين قد يكونون مجرمين
خطيرين كمروجي املخدرات أو تجار األسلحة ،ومنهم من يتعرض لالعتداء املباشر عليه نتيجة لقيامه بواجبه دون تحيز أو انحياز ألحد ،باإلضافة إلى
الصورة الذهنية التي تسيطر على عقول األفراد تجاه عناصر الشرطة وتجعلهم بصدد االعتداء عليهم كلما أتاحت لهم الفرصة .3
مشكلة الدراسة:
يتعرض عناصر الشرطة الفلسطينية أثناء تأديتهم لواجباتهم واملهام امللقى على عاتقهم في حفظ النظام والتصدي للجرائم واملحافظة على األمن
واالستقرار العاميين إلى بعض املخاطر والصعوبات بحسب طبيعة املهمة املوكلة إليهم ،باإلضافة إلى االعتداءات التي يتعرض لها عناصر الشرطة من
بعض األفراد الخارجين على القانون سواء كانت االعتداءات مادية كالضرب واالعتداء بالعنف والقوة ،أو كانت معنوية كالعنف اللفظي بالذم والقدح
أو من خالل تلقيهم التهديد والوعيد أثناء القبض على أحد الجناة واملجرمين.
وتتمثل صعوبة هذا البحث في حداثة موضوعه وهي الجرائم التي يتعرض لها عناصر الشرطة الفلسطينية في ضوء التعديل الذي طرأ على قانون
ً
العقوبات الفلسطيني بموجب القرار رقم )  (26لسنة 2020م من جهة ،ونظرا لندرة الدراسات واملؤلفات القانونية التي تناولت موضوع الدراسة الحالية
حد ما من الناحية القانونية.
من جهة أخرى ،األمر الذي ألقى مسؤولية كبيرة على عاتق الباحث في محاولة الوصول إلى بحث متكامل إلى ٍ
وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :ما هي الجرائم الو اقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية؟ والذي يتفرع عنه مجموعة من
األسئلة:
 .1ما املقصود بالعاملين في جهاز الشرطة؟
 .2ما الوظائف واملهام املسندة إلى عناصر الشرطة؟
 .3ما طبيعة الجرائم املتعلقة باالعتداء على عناصر الشرطة وما هي أركان جريمة االعتداء؟
 .4ما العقوبات املترتبة على االعتداء على عناصر الشرطة خارج أوقات دوامهم الرسمي؟
أهمية الدراسة:
• األهمية النظرية
تتناول هذه الدراسة موضوع في غاية األهمية وهو االعتداءات التي يتعرض لها عناصر الشرطة؛ وذلك ألن عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم
ً
وتأدية املهام امللقى على عاتقهم يتعرضون إلى مخاطر وصعوبات كثيرة ،قد تلحق بهم أضرارا مادية وجسدية ،باإلضافة إلى االعتداءات التي قد يتعرضون
إليها من بعض األفراد والتي قد تصل في بعض األحيان إلى إحداث عاهات دائمة لعناصر الشرطة.
• األهمية العملية
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها من الدراسات الشحيحة التي تناولت موضوع االعتداء على عناصر الشرطة الفلسطينية ،لكونها ستسلط
الضوء على التعديالت األخيرة للقرارات والقوانين التي تضمن حماية عناصر الشرطة من أي اعتداء قد يتعرضون له أثناء تأديتهم ملهامهم وواجباتهم
ً
الرسمية ،فغالبا ما تركز الدراسات على خالف ذلك ،كما وتعد هذه الدراسة إضافة علمية جديدة -حسب حدود علم الباحث -للمكتبة الفلسطينية،
ً
ً
ً
ومرجعا جديدا وحديثا يمكن للباحثين الرجوع له واالعتماد عليه بشكل رئيس ي.
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية باإلضافة إلى مجموعة من األهداف ،منها:
 .1توضيح املقصود بمفهوم العاملين في جهاز الشرطة.
 .2بيان الوظائف واملهام امللقى على عاتق عناصر الشرطة.
 .3توضيح طبيعة جريمة االعتداء الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية و أركانها.
 .4بيان العقوبات املترتبة على االعتداء على عناصر الشرطة خارج أوقات دوامهم الرسمي وتأدية مهامهم الوظيفية.

 2إسالم طه شهبو ،جرائم االعتداء على املوظف العام -الحماية املوضوعية للموظف العام ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،2012 ،ص .1
 3فاروق السيد عثمان ،ا لرعاية االجتماعية والصحية كحافز نفس ي ملنتسبي األجهزة األمنية ،ورقة مقدمة في الندوة العلمية" تطوير الرعاية االجتماعية والصحية ملنتسبي األجهزة
األمنية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،خالل الفترة من  ،2011 /11 /7-5ص .2
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حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على موضوع جريمة االعتداء الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية.
الحدود املكانية :دولة فلسطين.
الحدود الزمنية :جرت هذه الدراسة في العام الحالي 2020م.
منهج الدراسة:
اتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج التحليلي القائم على االستقراء والتحليل؛ حيث يعتبر املنهج األكثر مالئمة لطبيعة هذه الدراسة ،فالباحث
سيعتمد بشكل رئيس ي على قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة و قرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم
( )16لسنة 1960م وتعديالته؛ حيث تناول هذا القرار الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية والعقوبات املترتبة عليها ،على اعتبار أن جهاز
الشرطة مسؤول عن توفير الحماية والرعاية لعناصره الذين يضحون بأرواحهم من أجل خدمة الوطن واملواطن ،وحفظ أمنه واستقراره.
خطة الدراسة:
املبحث األول :ماهية العاملين في جهازالشرطة
املطلب األول :مفهوم الشرطة
املطلب الثاني :أهداف الشرطة ومهام عناصرها
املبحث الثاني :أركان جريمة االعتداء على عناصرالشرطة الفلسطينية والجزاءات املترتبة عليها
املطلب األول :أركان جريمة االعتداء على عناصر الشرطة الفلسطينية
املطلب الثاني :العقوبات العامة املترتبة على االعتداء على األفراد
الخاتمة
النتائج والتوصيات

املبحث األول :ماهية العاملين في جهازالشرطة
تمهيد:
يعتبر جهاز الشرطة أحد أهم ركائز الدولة؛ حيث تسند إليه مهام ووظائف كثيرة ومتعددة ،إال أن جوهر عمله يرتكز في تحقيق األمن واالستقرار،
والتصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن املواطنين أو االعتداء على األبرياء ،وذلك بهدف سير العمليات الحيوية داخل الدولة ،ودعم حركة التنمية
والتقدم في مختلف املجاالت وعلى كافة األصعدة؛ حيث لم تعد تقتصر مهمة عناصر الشرطة على املهمات التقليدية فحسب ،وإنما يعتمد عليهم في
تقديم أنواع جديدة من الخدمات األمنية .4
ً
ولقد تأسست الشرطة الفلسطينية املوجودة حاليا بشكل فعلي وبصبغة فلسطينية بعد اتفاق أوسلو املنعقد عام 1993م ،ولقد أسسها وترأسها
اللواء /غازي الجبالي ،وجاءت اتفاقية واشنطن لعام 1995م والتي حلت محل اتفاقية القاهرة لعام 1994م واشتملت في املادة رقم ( )12منها على
تشكيل قوة شرطية فلسطينية قوية تعمل من أجل حفظ األمن والنظام العام ،ومنذ تأسيس الشرطة الفلسطينية بادرت إلى استحداث الكثير من
األقسام واإلدارات املتخصصة في مجاالت متعددة؛ حيث بلغ عدد اإلدارات في عهد مدير عام الشرطة اللواء /حازم عطا هللا ثمانية وثالثين إدارة ،الذي
تولى قيادة جهاز الشرطة الفلسطينية في تاريخ 2008 /3/25م.5

 4د .خالد أحمد عمر ،املدخل إلدارة الشرطة ،مرجع سابق ،ص .10
 5موقع الشرطة الفلسطينية ،2020 ،متاح على الرابط التاليhttps://www.palpolice.ps/about?fbclid=IwAR18F7xCNgq KXkbXKoZVbbD3rzaKPsTT - :
 xkJbinv08rq4StYdC_Vspi0Wa8تاريخ الدخول واالطالع.2020/10/26 :
اتفاقية أوسلو أو إعالن املبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية :أبرمت االتفاقية في تاريخ 1993/9/13م ،وقع بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحق رابيين ورئيس
اللجنة التنفيذية باملنظمة الوطنية الفلسطينية الشهيد الراحل ياسر عرفات على إعالن أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني وتم توقيعه في واشنطن ،وضمت توقيع
االتفاقية الواليات املتحدة األمريكية وروسيا بوصفهما شاهدتين على االتفاق.
اتفاق القاهرة :وقع هذا االتفاق في تاريخ 1994/2/9م بين الشهيد الراحل ياسر عرفات ووزير الخارجية اإلسرائيلي آنذاك شمعون بيريز ،وبموجبها اتفق الجانبان على اتفاق غزة
أريحا( اتفاق القاهرة لعام  ،)1994أما اتفاق واشنطن أو اتفاق طابا :فهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع
ً
غزة ،جرت مباحثاتها في طابا ،وقعت رسميا في واشنطن بتاريخ 1995/9/28م ،وعرفت باتفاقية أوسلو  2لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية املهمة( اتفاق واشنطن لعام .)1995
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املطلب األول :مفهوم الشرطة
ً
ً
ً
بداية البد لنا من التعرف على مدلول مصطلح الشرطة وفقا ملعناها اللغوي واالصطالحي ،ومن ثم توضيح مفهومها القانوني وذلك وفقا للقانون
األساس ي الفلسطيني املعدل لعام 2003م ،وقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م ،و قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م
بشأن الشرطة.6
• الشرطة( رجل الشرطة) في اللغة:
ً
تعرف الشرطة لغة بأنها :الشرطة في السلطان من العالمة واإلعداد ،ورجل شرطي منسوب إلى الشرطة ،والجمع شرط :وسمو بذلك ألنهم أعدوا
لذلك وأعلموا أنفسهم بعالمات ،وقيل :هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت ،7والشرطة هي حفظة األمن في البالد .الواحد :شرطي ،وصاحب
ُ
ُ
ُ
الشرطة :هو رئيسها ،8وفيها قال األصمعي :ومنه سمي الشرط ألنهم جعلوا ألنفسهم عالمة يعرفون بها الواحد( شرطة) و( شرطي) بسكون الراء فيهما.9
• الشرطة في االصطالح:
ً
ً
تعرف بأنها" مجموعة من األفراد الذين يعمد إليهم حفظ سيادة حكم القانون ،وتتكون من الرجال والنساء املدربين تدريبا خاصا ملساعدة الدولة
مساعدة مستمرة وفعالة على مدار الساعة إلقرار النظام العام ،على اعتبار أنها قوة عامة وظيفتها فرض احترام قواعد الشرطة".10
ً
وتعرف أيضا بأنها" مجموعة العاملين في مجال منع الجريمة وحفظ النظام والتحقق من مدى االلتزام باألنظمة والقوانين ،أو إلى األجهزة التي لها
صالحية من قبل املجتمع الستخدام القوة الجبرية وغيرها من الوسائل ملنع االنحراف وحفظ النظام وحماية األشخاص واملمتلكات والتحري عن الجرائم
قبل وقوعها أو بعده" .11
كما وتعرف على أنها" إحدى اإلدارات العامة بالدولة تعمل في ضبط األمن والنظام وحماية األرواح واألعراض واألموال وتنفيذ القوانين واللوائح،
باإلضافة إلى أنها مجموعة من األسس التي يجب أن يتبعها جهاز الشرطة لكي يقدم للمواطن أجل وأسمى خدمة دونما إرهاق مليزانية الدولة" .12
أما عناصر الشرطة فيعرفوا بأنهم" القوات املسلحة املسؤول ة عن املحافظة على النظام وصيانة األمن الداخلي للدولة؛ وخاصة فيما يتعلق بمنع
الجريمة قبل وقوعها ،وضبطها ،والتحقيق في مالبساتها ،والتعرف على أطرافها بعد ارتكابها لحماية األعراض واألموال بمقتض ى ما تفرضه األنظمة
واألوامر املحددة للصالحيات املمنوحة لها".13
• الشرطة في القانون
عرفت الشرطة بموجب املادة رقم ( )1/84من القانون األساس ي املعدل لسنة 2003م بأنها" قوة نظاميه وهي القوة املسلحة في البالد وتنحصر
وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية املجتمع والسهر على حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي
رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات" ،14أما قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م فقد عرف الشرطة في املادة
رقم ( )10على أنها" هيئة أمنية نظامية ،تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام األمن الداخلي ،وهو الذي يصدر
القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.15
ً
ً
 6من الجدير بالذكر أن املجلس التشريعي في دولة فلسطين منحال- ،والباحث هنا ليس بصدد الخوض في إيجاد مبررات إلسناد الدور التشريعي للرئيس وتفرده فيه ،وأيضا ليس
بصدد معارضته ،-وهذا ما يبرر اعتمادنا في هذه الدراسة على القرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة وغيره من القرارات ذات العالقة ،فالسلطة التشريعية في فلسطين
املمثلة باملجلس التشريعي تعد املؤسسة املنتخبة في 2006/1/25م ،تم تنصيبه وأداء أعضائه اليمين القانونية أمام املجلس وافتتاح دورته العادية السنوية األولى بتاريخ
2006/2/18مً ،
بناء على املرسوم الرئاس ي رقم ( )5لسنة 2006م ،وانتهت دورته األولى بعد التمديد بتاريخ 2007/7/5م ،وبعد ذلك لم يعقد املجلس التشريعي أي جلسة بعد االنقسام
مما جعله منذ انتهاء دورته األولى في حالة عدم انعقاد وتعطل عن القيام بمهامه التشريعية والرقابية ووظائفه واختصاصاته كافة .لذلك نجد أن املجلس التشريعي في حالة تعطل
ً
ً
وغياب تام منذ تاريخ 2007/7/5م ،وقد انتهت واليته بتاريخ 2010/1/25م ،وما زال معطال وغائبا بشكل كامل حتى اآلن ،وبالتالي اعتباره منحال ًمنذ تاريخ إصدار هذا القرار رقم ()10
لسنة 2018م ،وفي ظل تعطل املجلس التشريعي فإن سلطة إصدار القرارات تكون بيد رئيس الدولة وذلك بموجب املادة رقم ( )43من الدستور الفلسطيني" لرئيس السلطة الوطنية
في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي ،إصدار قرارات لها قوة القانون" ،وللمزيد أنظر :الجريدة الرسمية ،جريدة الوقائع الفلسطينية،
تفسير املحكمة الدستورية لقرار رقم ( )10لسنة 2018م ،عدد ممتاز رقم( ،)19بتاريخ 2018/12/23م ،ص.51 -44
 7ابن منظور ،لسان العرب ،دار املعارف ،القاهرة ،1955 ،ص .2236
 8مجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،2004 ،ص .479
 9محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت ،1986 ،ص.141
 10د .خالد بن سعود البشر ،املصطلحات املستخدمة في أجهزة العدالة الجنائية العربية ،ط ،1دار جامعة نايف ،الرياض ،2016 ،ص .261
 11د .محمود شاكر سعيد ود .خالد بن عبد العزيز الحرفش ،مفاهيم أمنية ،ط ،1جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2010 ،ص .66
 12د .خالد أحمد عمر ،إدارة الشرطة العصرية ،ط ،4أكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،2006 ،ص .24
 13د .محمود شاكر سعيد ود .خالد بن عبد العزيز الحرفش ،مفاهيم أمنية ،مرجع سابق ،ص .67
 14دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،القانون األساس ي املعدل لسنة  ،2003عدد ممتاز رقم(  ،)2بتاريخ  ،2003/3/18ص .39 -38
 15دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م ،عدد رقم(  ،)56بتاريخ  ،2005/6/4ص .8
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أما عناصر الشرطة فقد عرفهم قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،بموجب املادة رقم  12/1بأنهم" ضباط وضباط الصف
وأفراد الشرطة من كال الجنسين" .16
ومن خالل عرض التعريفات السابقة ملفهوم الشرطة نجد أن التعريفات وان اختلفت من حيث الصياغة إال أنها اتفقت من حيث املضمون فيما
بينها على أن جهاز الشرطة يعبر عن قوة نظامية تسند لها صالحيات ووظائف أهمها حفظ األمن واالستقرار العام ،والدفاع عن حقوق األفراد وصيانة
ً
أرواحهم وممتلكاتهم ،كما اتفقت على أن قوة الشرطة تعمل وفقا لألنظمة والقوانين واللوائح والقرارات التي يقرها املشرع لتنظيم عمل هذا الجهاز
األمني.
ً
وبناء على ما سبق يعرف الباحث جهاز الشرطة على أنه :هي إحدى األجهزة املوكل إليها حفظ النظام واألمن العام ،وتباشر اختصاصاتها تحت
إشراف ورقابة وزير الداخلية ،ويعمل عناصر الشرطة من كال الجنسين من أجل مكافحة الجريمة والتصدي لها.
املطلب الثاني :أهداف الشرطة ومهام عناصرها
إن جهاز الشرطة بوصفه أحد األجهزة األمنية في الدولة وينصب عمله على حماية األمن والنظام العام وعدم السماح ألي أحد باالعتداء على
ممتلكات الدولة أو ممتلكات األشخاص اآلخرين ،ويلقى على عاتقهم مهام ومسؤوليات كبيرة في حفظ األمن واالستقرار وحماية أرواح املواطنين والسهر
على حماية بالدهم ،لذلك في هذا املطلب سنوضح األهداف واملهام املسندة إلى عناصر الشرطة:
الفرع األول :أهداف الشرطة
يتولى جهاز الشرطة تحقيق مجموعة من األهداف على اعتبار أنه الجهة املختصة في املحافظة على األمن والنظام العام بأركانه املختلفة،
فاألهداف األساسية للشرطة تتمثل على النحو التالي:
 .1حماية حقوق األفراد وحرياتهم األساسية التي كفلها لهم الدستور األساس ي للدولة :حيث أن كافة الدساتير املعاصرة تحرص على إقرار حقوق
األفراد وحرياتهم ،مع ضمان تمتع جميع املواطنين بهذه الحقوق دونما تميز بينهم.17
 .2املحافظة على األمن واالستقرار العاميين :فتقع على عاتق جهاز الشرطة مسؤولية إقرار األمن والسكينة للمواطنين املقيمين على إقليم الدولة؛
حيث يعرف األمن العام بأنه ":تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان اإلنسان على نفسه وماله من خطر االعتداءات واالنتهاكات واتخاذ اإلجراءات
الالزمة ملنع وقوع الكوارث الطبيعية ،كالكوارث واألخطار العامة مثل الحرائق والفيضانات والسيول ،واالنتهاكات التي قد يتسبب بها اإلنسان
كجرائم القتل والسرقة واملظاهرات وإحداث الشغب وحوادث املرور" ،18أما السكينة العامة فتعرف بأنها" ضمان تحقيق الهدوء بالقضاء على
ً
مصادر الضوضاء واإلزعاج واألصوات العالية املقلقة لراحة املواطنين ،واالستقرار العام يتضمن جهودا من السلطة العامة الضبطية مثل منع
مكبرات الصوت وتنظيم استخدامها بإذن خاص وفي أوقات محددة وذلك من أجل منع اإلزعاج" .19
 .3الحفاظ على الصحة العامة :ويقصد بالصحة العامة" املحافظة على الصحة العامة ووقايتها من خطر اإلصابة باألمراض ،أو انتقال العدوى
باألمراض الوبائية ،والحرص على عدم انتشارها" .20
ً
يرى الباحث أن األهداف املرجو تحقيقها من جهاز الشرطة ممثال برجاله وعناصره ،تشكل درع الحماية للمجتمع؛ حيث أن حفظ االستقرار
واألمن العام وصون الحقوق والحريات ،وضمان عدم التعدي على اآلمنين وعدم ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أي كان شكله ،يشكل في جوهره
تأمين مج تمع يسوده الهدوء وعدم تكدير الصفو العام ،األمر الذي يضمن تقدم املجتمع على كافة املجاالت واألصعدة ،وتحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية التي من شأنها تحسين املستوى املعيش ي لألفراد ،وتمكين النظام السياس ي من القيام بأدواره داخل الدولة وخارجها.

 16دولة فلسطين ،الوقائع الفلسطينية ،قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،عدد ممتاز رقم(  ،)15بتاريخ  ،2017/12/31ص .5
 17د .سالم جروان النقبي ،أهمية القيادة األمنية ودورها في إدارة جهاز الشرطة :دراسة مقارنة ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية،جامعة املنوفية ،مصر ،مجلد(  ،)18عدد( ،)31
 ،2010ص .244
 18د .مازن ليلو راض ي ،القانون اإلداري ،ط ،3دار املطبوعات الجامعية ،القاهرة ،2014 ،ص .84
 19د .محمد رفعت عبد الوهاب ،النظرية العامة للقانون اإلداري ،دون طبعة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .211
 20محمد فؤاد عبد الباسط ،القانون اإلداري :تنظيم اإلدارة -نشاط اإلدارة -وسائل اإلدارة ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .259
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الفرع الثاني :وظائف عناصرالشرطة ومهامهم
ً
بدايتا ينبغي علينا التطرق ملهام عناصر الشرطة في ضوء الطبيعة القانونية ألعمال الشرطة والتي تنفذ بقوة القانون على اعتبار أنهم أحد فئات
ً
مأموري الضبط القضائي الذين خولهم قانون اإلجراءات الجزائية وفقا لنص املادة رقم ( 21 )21والتي تقابلها املادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ()23
لسنة 2017م بشأن الشرطة ،22ولقد نصت املادة رقم ( )22من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2001م على قيام مأموري الضبط
ً
القضائي ببعض الوظائف واملهام ،ونصت على أنه :وفقا ألحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي:
 .1قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
 .2إجراء الكشف واملعاينة والحصول على اإليضاحات الالزمة لتسهيل التحقيق واالستعانة بالخبراء املختصين والشهود دون حلف يمين.
 .3اتخاذ جميع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
23
 .4إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن املعنيين بها" .
ولقد اتجه املشرع إلى منح عناصر الشرطة بعض الصالحيات والتي بموجبها يصبح الفعل املجرم فعل مباح ،وسمح لهم باستخدام القوة في إطار
ً
تنفيذ القانون ،وتأكيدا على ذلك نصت املادة رقم ( )52من القرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م؛ وجاء فيها:24
" .1لعناصر الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة واستعمال السالح الناري بالقدر الالزم ألداء الواجبات واملهام املشروعة في الحاالت التي تجيزها
التشريعات النافذة بشرط مراعاة اآلتي :أ -أن تكون هي الوسيلة الوحيدة بعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى غير العنيفة .ب -أن يكون استعمال
القوة عند الضرورة وبشكل تدريجي يتناسب مع الهدف الذي ترغب عناصر الشرطة في تحقيقه .ج -أن يكون استعمال القوة بالقدر الالزم لدرء
الخطر.
 .2يتم مراعاة اإلجراءات والوسائل في حاالت استخدام القوة والسالح الناري وفق ما نصت عليه القوانين النافذة ،على أن يصدر الوزير التعليمات
الالزمة الستخدام القوة والسالح الناري".
وفي حال تجاوز عناصر الشرطة الصالحيات املمنوحة لهم فال يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف
مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.25
ومن املهام والوظائف التي تسند إلى عناصر الشرطة ما يلي:
 .1حماية الحقوق الدستورية للمواطنين والحفاظ على تقاليدهم واعتقاداتهم.
 .2السيطرة على العوامل التي تهدد األرواح واملمتلكات.
 .3تقليل فرص ارتكاب الجريمة.
 .4فهم ومعالجة املشاكل االجتماعية املستترة قبل أن ترقى إلى ظاهرة إجرامية.
 .5خلق اإلحساس باألمن والطمأنينة في املجتمع.
 .6إبعاد األفراد عن مخاطر الوقوع كضحايا للجريمة.
 .7معاونة مرض ى ذوي االحتياجات الخاصة والصغار والعجزة.
 .8إدارة حركة املرور.
 .9تحقيق العدل بين املواطنين.
 .10التعرف على املجرمين ومخالفي القانون وتقديمهم للعدالة.
ً
 .11أن يكون قدوة ومثاال في السلوك والتزام جانب القانون.26
أما قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة فقد حدد مهام ووظائف عناصر الشرطة بموجب املادة رقم ( )3على النحو األتي :27
 21نصت املادة رقم ( )21من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه" يكون من مأموري الضبط القضائي .1 :مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة املحافظات
واإلدارات العامة .2 .ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه .3 .رؤساء املراكب البحرية والجوية .4 .املوظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب
القانون" .دولة فلسطين ،الجريدة الرسمية ،قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م ،عدد(  ،)38املنشور بتاريخ ،2001/9/5 :ص.102
 22نصت املادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم (  )23لسنة 2017م بشأن الشرطة على أنه" يتمتع الضباط وضباط صف الشرطة بصفة الضبطية القضائية أثناء تأدية واجباتهم ،كل
ً
في حدود اختصاصه ،وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية النافذ ،ويباشرون أعمالهم بصفتهم ضابطة قضائية تحت إشراف النائب العام بصفته رئيس الضابطة القضائية" .قرار
بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،مرجع سابق ،ص.6
 23قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م ،مرجع سابق ،ص.102
 24قرار بقانون رقم ( )23لسنة 2017م بشأن الشرطة ،مرجع سابق ،ص .16
 25املادة رقم ( )54من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة 2001م ،مرجع سابق ،ص.111
 26د .عباس أبو شامة و د .محمد األمين البشري ،نظم وإدارة الشرطة العربية :منظور امني ،ط ،1مكتبة الرشد ناشرون ،الرياض ،2005 ،ص .123
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 .1املحافظة على النظام واألمن العام ،واآلداب العامة ،والسكينة العامة.
 .2حماية األرواح واألعراض واألموال.
 .3منع ومكافحة الجريمة ،وضبط مرتكبيها بموجب القوانين املعمول بها.
 .4مكافحة أعمال الشغب وكافة مظاهر اإلخالل باألمن العام.
ً
 .5حماية الحقوق والحريات املشروعة التي يكفلها القانون األساس ي والقوانين ذات الصلة ،واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا بها.
 .6حماية املمتلكات العامة والخاصة للدولة واألفراد.
 .7مساعدة قوى األمن والسلطات العامة األخرى في أداء مهامها بموجب أحكام القانون.
 .8التعاون الشرطي العربي واإلقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة من خالل جمع وتوثيق وتبادل املعلومات والبيانات واألدلة عن الجرائم
ً
ً
ومرتكبيها ،وتقديم خدمات التعاون الشرطي واألمني وفقا للتشريعات والقوانين النافذة ،واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
 .9تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح واألنظمة من واجبات ومهام.
 .10تقديم املعلومات واإلرشادات للمواطنين بالوسائل التي تساعد على مكافحة الجريمة ،ووقايتهم منها ،وتسهيل تنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق
ضمان مساهمة املواطنين في معاونتها ودعمها في كافة واجباتها.
 .11توعية املواطنين بحقوقهم وواجباتهم ،لضمان املشاركة املجتمعية في حفظ النظام واألمن العام في املجتمع.
 .12تحقيق األمن الداخلي للوطن واملواطنين ،واملساهمة في تحقيق األمن القومي بالتنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية املختصة ،واملؤسسات
العامة ،ومؤسسات املجتمع املدني ،ووسائل اإلعالم ،ولها تنظيم مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.
ويلتزم عناصر الشرطة الفلسطينية أثناء تأدية واجباتهم بكافة الوظائف واالختصاصات املسندة إليهم بموجب القانون األساس ي وبكافة األنظمة
والتعليمات ،ومعايير الشفافية والحيادية والنزاهة ،واحترام حقوق اإلنسان والحريات العامة ،باإلضافة إلى احترام سيادة القانون ،وعدم التعدي على
ً
استقاللية القضاء ،والتعامل مع كافة املواطنين دون تمييز ألي سبب كان ،ومراعاة الحصانة املمنوحة وفقا للقوانين النافذة في الدولة .28
ً ً
ً
وغالبا ما نجد أن بعض عناصر الشرطة يبدون تعاطفا كبيرا مع الضحايا ،29ويتعاملون بمرونة وإنسانية وذلك دون اإلخالل بالقانون ،كأن يمنح
بعض املتهمين هاتفه الشخص ي للتواصل مع أسرته أو تقديم خدمات خارج نطاق عمله للتخفيف أو ملساعدة املتهمين كأن يدفع عناصر الشرطة مبلغ
مالي من نفقته الشخصية وذلك لسد دين املدين وفي هذا الخصوص هنالك ال كثير من الحاالت اإلنسانية التي يقوم بها عناصر الشرطة في تقديم
املساعدة والتي ال حصر لها ،لذلك أوجب القانون تشديد العقوبات على أي شخص يقوم باالعتداء على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم لتحقيق
الردع ،إال أن البعض يقوم بمثل هذه األفعال بسبب الجهل بالقانون أو الرغبة في الهروب من عناصر الشرطة.
ومما سبق يرى الباحث أن عناصر الشرطة مكلفين بوظيفة عامة ،يبذلون في سبيل أدائها الغالي والنفيس ،وهم معرضين في أي لحظة لفقدان
حياتهم ،أو يكونوا حبيسين لعاهة مستديمة تلزمهم الفراش بقية حياتهم ،لذلك أصبغ املشرع الحماية القانونية على عناصر الشرطة أثناء تأديتهم
ً
لوظيفتهم (بوصفهم موظفين عموميين) ،وانزل العقوبة على كل من يعتدي عليهم سواء بالقول أو الفعل ،وذلك حماية لهم وللسلطة التي يمثلونها داخل
املجتمع ،فنجد املشرع في قانون العقوبات حدد عقوبة لكل من اعتدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد
وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

املبحث الثاني :أركان جريمة االعتداء على عناصرالشرطة الفلسطينية والجزاءات املترتبة عليها
تمهيد:
إن من أهم الواجبات املسندة إلى الدولة هي حماية كافة مواطنيها واملقيمين على أراضيها من أي اعتداء قد يتعرضون له ،وتحقيق األمن واألمان
ً
لهم جميعا دون تمييز ،فكيف إذا كان هذا االعتداء موجه ضد أحد عناصر الشرطة الذين يقومون بخدمة الوطن واملواطنين؛ حيث يتعرض عناصر
الشرطة إلى الكثير من االعتداءات أثناء تأدية الواجبات املسندة إليهم بحكم م وقعهم الوظيفي ،ففي بعض األحيان يؤدي العنصر عمله املتمثل بتحرير
مخالفة ضد املخالفين ،األمر الذي مما يصيب البعض بالغضب ويجعله يعتدي على عنصر الشرطة بالضرب أو الدفع أو ويوجه له كالم بذيء ومس يء.

 27قرار بقانون رقم ( )23لسنة  2017بشأن الشرطة ،مرجع سابق ،ص.6 -5
 28املرجع السابق ،ص .6
ً
ً
ً
 29يقصد بمفهوم الضحايا" هو كل من أصيب بضرر مادي أو معنوي شخصا طبيعيا كان أم معنويا ،بما في ذلك الضرر النفس ي أو العقلي أو الحرمان من التمتع بحقوقه األساسية
ً
عن طريق أفعال عمديه ،أو غير عمديه تشكل انتهاكا للقوانين الجزائية" د .محمد علي جاسم و د .محمد عبد املحسن سعدون ،حماية حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق
االبتدائي ،مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،مجلد(  ،)7عدد( ،2015 ،)4ص .81
وقد يشمل الضحايا بصورة مباشرة من الجريمة كاملتهم في ارتكاب الجريمة ،وضحايا بصورة غير مباشرة كأسرة املجني عليه أو ورثته.
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املطلب األول :أركان جريمة االعتداء على عناصرالشرطة
ً
تعد األركان العامة للجريمة بمثابة الركائز األساسية التي ال تكتمل الجريمة -ويقصد بالجريمة الجنائية أنها" سلوك يقع اعتداءا على مصلحة
ً
ً
ً
ً
محمية يحددها املشرع سلفا بنص مكتوب أو يعرضها للخطر ويكون السلوك اإلجرامي صادرا عن إرادة حرة واعية وآثمة ،ويقرر له القانون جزاءا جنائيا
يستوفى باسم املجتمع من خالل قنوات إجرائية جنائية يحددها" -30وال تقوم إال بتوافرها ،بمعنى أخر ال يمكننا اعتبار أنفسنا أمام جريمة إال إذا
توافرت فيها األركان املكونة لها ،وهي الركن املادي ،والركن املعنوي ،باإلضافة إلى الركن املفترض الذي يعتبر الركن الرئيس ي في هذه الدراسة لكونها تتناول
جريمة واقعة على املوظف العام ومن في حكمه ،ومن خالل هذا املطلب سنتناول هذه األركان الثالثة والتي بمجملها نكون أمام جريمة االعتداء على
عناصر الشرطة.
ا
أوال :الركن املفترض لجريمة االعتداء على عناصرالشرطة
إن الهدف من تجريم األفعال التي تشكل اعتداء على املوظف العام والتي تشترط أن تقع هذه األفعال على املوظف العام أثناء تأدية واجباته
الوظيفية أو بسبب تأديته لها من أجل حماية املصلحة العامة لضمان سير املرافق العامة وحماية املصلحة الشخصية للموظف العام.31
ويبرر ذلك ما جاءت به التشريعات الجنائية املقارنة بعدد من النصوص لتقرر بموجبها حماية املوظفين العموميين من أفعال التعدي عليهم أو
مقاومتهم أو مهاجمتهم وتهديدهم بالقوة أو العنف وهم بصدد القيام بأداء وظائفهم أو بسببها ،سواء كان ذلك بسبب دافع االنتقام أو التشفي أو بنية
دفعهم على اإلخالل بأعمال وظائفهم ،وسواء كانت أفعال التعدي تستهدف كيانهم الجسدي أو تستهدف كيانهم املعنوي ،وفي كافة األحوال االعتداء على
املوظف العام بمثابة اعتداء على املصلحة العامة لكونها تمس بهيبة الوظيفة العامة من جهة ،وتمس بحقوق املوظفين العموميين من جهة أخرى.32
والركن املفترض لجريمة االعتداء على عناصر الشرطة يظهر من خالل وقوع الجريمة على موظف عام أو من بحكمه؛ حيث أن صفة عنصر
الشرطة أثناء تأديته لوظيفته العامة بحد ذاتها تشكل الركن املفترض ،والجرائم التي قد يتعرض لها تستلزم توافر صفة خاصة في املجني عليه بحيث
يترتب على انتفاء هذه الصفة عدم قيام الجريمة ،وجريمة االعتداء على عناصر الشرطة تكون من خالل منعه من أداء عمله بالقوة أو إكراهه على
اإلخالل بوظيفته  ،ويميز هذه الجريمة وقوعها على املوظف العام أو من يعد في حكمه ،ففي حال وقوع هذه الجريمة على شخص ال يحمل صفة املوظف
العام تنتفي هذه الجريمة .33
أما الشق الثاني من الركن املفترض فهو وقوع الجريمة أثناء أداء الواجب أو بسببه؛ حيث يتمثل هذا العنصر بحالتين :أولهما أن تقع الجريمة على
عنصر الشرطة أثناء تأديته الواجب الرسمي ،وفي ذلك نص املشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات
ً
ً
رقم ( )16لسنة 1960م وتعديالته ،وبموجب املادة رقم ( )5على أنه " -1من هاجم أو قاوم بالعنف إذا كان مسلحا ،موظفا يعمل على تنفيذ القوانين أو
ً
األنظمة املعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب املقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صالحية ،يعاقب بالحبس
ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ألف دينار أردني وال تزيد على ثالثة آالف دينار أردني ،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
ً
قانونا  ،وسنتين حبس مع وقف التنفيذ ملدة ثالث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية .وبالحبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة إذا كان
ً
أعزال من السالح -2 ،وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثالثة فأكثر ".34
ً
ً
ونستخلص من نص املادة أن الجريمة التي تقع على عنصر الشرطة أثناء قيامه بتأدية واجبا رسميا من واجبات وظيفته ،أي في توقيت يؤدي فيه
ً
ً
عمال رسميا هو سبب لقيام جريمة االعتداء على عناصر الشرطة لقيام الرابطة الزمنية بصرف النظر عن املكان الذي تؤدى فيه املهمة سواء كان في
موقع عمله أو كان في أي مكان أخر ،وفي الوقت نفسه فإن الشرط املكاني ال يكون في صالح املجني عليه في جميع الحاالت؛ حيث أن االعتداء على عنصر
الشرطة وهو في طريقه إلى عمله ال يعتبر امتدادا ملكان وظيفته.
أما الحالة الثانية فتتمثل في وقوع الجريمة بسبب أداء الواجب؛ بحيث يكون العمل الذي قام به عنصر الشرطة هو السبب وراء االعتداء عليه،
بمعنى لو أنه لم يقم بهذا العمل ملا حصل االعتداء عليه ،وال يهم إن كان االعتداء قد وقع أثناء الواجب وفي املكان املخصص لعمله أم ال.

 30د .أحمد عوض بالل ،مبادئ قانون العقوبات املصري القسم العام :النظرية العامة للجريمة ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،2007 ،ص .91
 31حمدي رجب عطية ،الحماية الجنائية للموظف العام :دراسة في التشريعين املصري والليبي ،ط ،1املكتبة األزهرية للتراث ،القاهرة ،2010 ،ص .22
 32عوض محمد يعيش ،الحماية الجنائية للموظف العام :دراسة مقارنة مع رجل الشرطة ،ط ( ،2بدون دار نشر) ،صنعاء ،2001،ص .50 -49
 33وسام إبراهيم الشوابكة ،نطاق الحماية الجنائية املوضوعية للموظف العام :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،األردن ،2015 ،ص .26
 34دولة فلسطين ،جريدة الوقائع الفلسطينية ،قرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم(  )16لسنة 1960م وتعديالته ،عدد(  ،)171املنشور في تاريخ:
 ،2020/9/24ص .6
نصت املادة رقم ( )4من القرار بقانون رقم ( )26لسنة  2020بتعديل قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية رقم  16لسنة  1960على أن" .1الحبس مع وقف التنفيذ :عقوبة
حبس معلق نفاذها على شرط تكرار ارتكاب املدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها ،خالل مدة يحددها القانون . 2.السجن مع وقف التنفيذ :عقوبة سجن معلق نفاذها
على شرط تكرار ارتكاب املدان للجريمة أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها ،خالل مدة يحددها القانون.
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ً
ونالحظ من نص املادة أن املشرع شدد على أن يكون االعتداء الواقع على املوظف العام( عنصر الشرطة) بسبب فعل قام به وفقا ملتطلبات
وظيفته الرسمية وبمقتض ى قانوني.
ا
ثانيا :الركن املادي لجريمة االعتداء على عناصرالشرطة
ً
ً
ً
يعبر الركن املادي عن جريمة مادية ظاهرة للعيان يأتيها الفاعل األصلي سلبا أو إيجابا ،منفردا أو مع غيره ،قد يترتب عليه نتيجة تشكل إخالل
بالحق محل الحماية الجنائية ،ومثال ذلك نقل املال من حيازة إلى حيازة أو إحداث جرح أو عاهة تؤدي إلى الوفاة ،كما قد ال يترتب عليها نتيجة إجرامية
كما هو الحال في جرائم الخطر.35
ويشمل الركن املادي للجريمة على ثالثة عناصر ،وهي السلوك الجرمي ،والنتيجة اإلجرامية ،والعالقة السببية:
العنصراألول :ارتكاب سلوك مادي ضد املوظف العام أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها:
ً
ً
وهو عبارة عن الفعل أو االمتناع الذي جعله املشرع محال للتجريم ومناطا للعقاب ع ليه ،لذلك فإن ال عقاب على النوايا واألفكار املجردة من أي
سلوك مادي محل التجريم ، 36والسلوك اإلجرامي من أهم عناصر الركن املادي؛ حيث أنه يمثل القاسم املشترك بين كافة أنواع الجرائم سواء كانت تلك
التي يكفي لقيامها ارتكاب السلوك اإلجرامي فقط ،أم كانت من الجرائم التي يلزم لقيامها ضرورة تحقيق نتيجة إجرامية معينة إلى جانب السلوك
اإلجرامي ،وسواء كانت جريمة تامة أم غير تامة ،بمعنى اكتملت الجريمة أم وقفت عند حد املحاولة أو الشروع ،فالركن املادي ال يقوم إذ تخلف هذا
السلوك.37
ولقد نص املشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م وتعديالته ،وبموجب
املادة رقم ( )5على صور االعتداء على عنصر الشرطة بوصفه موظف عام؛ حيث يكون االعتداء باملهاجمة أو املقاومة سواء كانت بالعنف وباستخدام
السالح ،أو من أجل عرقلة عمل عنصر الشرطة ومنعه من تأديته مهامه الوظيفية.
ولقد فرقت املادة رقم ( )5من قانون العقوبات املعدل لعام 2020م بين االعتداء الذي يتم بالسالح واالعتداء الذي يكون فيه الجاني أعزل بمعنى ال
يحمل سالح واقتصر اعتداءه على الضرب باليد ،كما ميز بين العقوبة في كلتا الحالتين ،فاالعتداء مع حمل السالح تكون عقوبته مشدده؛ حيث حدد
املشرع عقوبة الحبس التي ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عن ثالثة أالف دينار أردني ،أما إذا كان الجاني أعزل وال يحمل أي
سالح وقام بفعل االعتداء بالضرب باأليدي أو األرجل فال تزيد عقوبته عن الحبس ملدة سنة ،كما أن املشرع الفلسطيني لم يغفل عن تشديد العقوبة في
حال تعدد الجناة ،فقد أصاب عندما جعل العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعلون ثالثة أو أكثر؛ حيث أن ما ارتكبه كل واحد منهم يكفي لقيام الركن املادي
للجريمة إال أن مضاعفة العقوبة في حال تعدد الجناة هو من قبيل املساواة.
ً
كما ونصت املادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات على أنه" من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل
مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السالح عليه أثناء ممارسته وظيفته ،أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ،يعاقب بالحبس ملدة ال
ً
تقل عن سنة وال تزيد على سنتين ،وبغرامة ال تقل عن ألف دينار أردني وال تزيد على ثالثة آالف دينار أردني ،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا،
قاض أو عضو نيابة عامة أو عضو ضابطة
وسنتين حبس مع وقف التنفيذ ملدة ثالث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية . 2.إذا وقع الفعل على ٍ
قضائية أو رجل أمن خالل أدائه وظيفته ،يعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار أردني وال
ً
تزيد على خمسة آالف دينار أردني ،أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ،وثالث سنوات حبس مع وقف التنفيذ ملدة ثالث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة
الفعلية" .38
ويقصد بالعنف أنه" ممارسة قوة عنيفة ضد شخص معين ،وهو استجابة سلوكية تتسم بطبيعة انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض في
مستوى البصيرة والتفكير"  ،39أما القوة فهي" القدرة على التحكم في اآلخرين وضبط سلوكهم باستخدام السلطة أو النفوذ ،ولو كان ذلك ضد رغبتهم أو
إرادتهم وتعني البطش" ،40والقوة قد تكون مادية أو معنوية ،وال خالف في أن القوة املادية التي توجه مباشرة إلى عنصر الشرطة تكون جريمة التعدي أو
املقاومة.

ً
 35د .محمد نصر محمد ،الوسيط في القانون الجزائي :القسم العام وفقا لألنظمة املقارنة ،ط ،1مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،2012 ،ص .67
 36د .معز أحمد الحياري ،الركن املادي للجريمة ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2010 ،ص .103
 37د .علي عبد القادر قهوجي ،قانون العقوبات :القسم العام ،ط ،1الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت ،2000 ،ص .309
 38املادة رقم ( )6من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية رقم ( )16لسنة 1960م.
 39د .محمود شاكر سعيد ود .خالد بن عبد العزيز الحرفش ،مفاهيم أمنية ،مرجع سابق ،ص .99
 40د .خالد بن سعود البشر ،املصطلحات املستخدمة في أجهزة العدالة الجنائية العربية ،مرجع سابق ،ص .350
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من خالل املادة سالفة الذكر نرى أن املشرع الفلسطيني غلظ عقوبة االعتداء في حال وقع على أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أي من
رجال الضبطية القضائية ،أو أحد عناصر األمن أثناء تأديته ملهامه الوظيفية ،حيث أنزل على املعتدي عقوبة الحبس الذي ال يزيد عن ثالث سنوات،
وغرامة ال تزيد عن خمسة آالف دينار أردني.
ويتضح مما سبق أن الركن املادي لجريمة االعتداء على عناصر الشرطة يأتي على إحدى هاتين الصورتين؛ فالصورة األولى تكون من خالل الهجوم
ً
ً
أو االعتداء على عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي ،ويتمثل االعتداء بكل سلوك إجرامي يقع على أحد عناصر الشرطة ويأخذ شكال هجوميا
بصرف النظر عن جسامة النتيجة املترتبة عليه؛ حيث ال يشترط في االعتداء أن يصل إلى درجة الضرب أو الجرح بل يكفي وقوع االعتداء فقط.
أما الصورة الثانية فتكون من خالل املقاومة لعناصر الشرطة ،والتي تتمثل في السلوك اإلجرامي الذي يقع على عناصر الشرطة ولكنه يأخذ شكل
الدفاع ،فاملقاومة قد تكون رد فعل من الجاني للدفاع عن نفسه نتيجة لقيام املجني عليه بتأدية واجبه.
و املقاومة هي إحدى صور االعتداء على عناصر الشرطة وتعرف بأنها" املواجهة التي تتم بين طرفين يحاول كل منهما اإليقاع باألخر ،واملقاومة
ً
ً
ً
األمنية تعني املواجهة التي يقوم بها الجاني ضد رجال األمن ،إما باستخدام السالح وإما من دونه ،محاولة للهرب وعدم القبض عليه ،وتعتبر ظرفا مشددا
إذا قام القبض عليه بمحاولة التهرب من القبض ففي هذه الحالة يستعمل معه جميع الوسائل الالزمة لتنفيذ القبض القانوني عليه".41
وعلى سبيل املثال ال الحصر قد يكون االعتداء على عناصر الشرطة من خالل تمزيق مالبسه ،أو إيقاعه على األرض ،أو انتزاع شارته العسكرية ،أو
دفعه وجذبه بشدة.
ً
وتأكيدا على االعتداء على عناصر الشرطة من خالل املقاومة نص املادة رقم ( )35من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2001م
والتي نصت على أنه" إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز ملأمور الضبط القضائي أن
يستعمل جميع الوسائل املعقولة الضرورية للقبض عليه".42
ً
ويكون االعتداء على عناصر الشرطة نتيجة لقيامهم بواجباتهم وأثناء تأدية عملهم ،وتأكيدا على ذلك نص املادة ( )164من قانون العقوبات رقم
( )16لسنة 1960م حيث نصت على أنه" إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ،أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما
ً
بينهم ،وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا  -ضمن دائرة املعقول -أنهم سيخلون باألمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا
ً
ً
سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين لإلخالل باألمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع".43
ً
ويتضح من نص املادة السابقة أن االعتداء على عنصر الشرطة أثناء تأديته لعمله سواء كان بالضرب أو املهاجمة أو املقاومة يعاقب عليه وفقا
للعقوبة املنصوص عليها في املادة رقم ( )5من قانون العقوبات املعدل؛ فقد يتم االعتداء على عناصر الشرطة -على سبيل املثال ال الحصر -أثناء فضهم
ألحداث شغب املالعب ،أو يتم إيذاء عناصر الشرطة أثناء فض املظاهرات غير املشروعة.
ونالحظ من خالل املادتين الخامسة والسادسة اللتان عدلتا بموجب قانون العقوبات أن املشرع اتجه إلى زيادة وتيرة العقاب على االعتداء املوجه
لألفراد الذين يمثلون السلطة العامة من خالل وظيفتهم ومنهم عناصر الشرطة الذين يعتبر تواجدهم في أي مكان أثناء تأديتهم مهامهم الوظيفية عن
تمثيلهم للسلطة املفوضة إليهم ،فكلما حاز املوظف صفة قوة الشرطة كلما تشددت العقوبة على من تسول له نفسه باالعتداء عليه مع زيادة العقوبة
كلما زادت خطورة التعدي والعنف واملقاومة الذي يواجهه عنصر الشرطة في ظرف مكاني خاص.44
العنصرالثاني :النتيجة اإلجرامية
ً
وهي األثر املترتب على فعل ما على نحو يمكن مالحظته من خالل التغيير في العالم الخارجي ،واألصل أن املشرع ال يعني بالنتيجة إال إذا كانت أثرا لسلوك إجرامي
كان له مظهره الخارجي املتمثل في اآلثار املادية التي نتجت عن هذا السلوك اإلجرامي.45
والنتيجة اإلجرامية لفعل الجاني في جريمة االعتداء على عناصر الشرطة أثناء تأديتهم ملهامهم الوظيفية أو بسبب تأديته لوظيفته ،تتمثل في املساس بكرامة
الوظيفة العامة وهيبة املؤسسة الشرطية التي ال تسمح ألحد باالعتداء على عناصرها وتعمل على حمايتهم من أي اعتداء هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تتمثل في
املساس بالحقوق الشخصية لعناصر الشرطة.46

 41د .خالد بن سعود البشر ،املصطلحات املستخدمة في أجهزة العدالة الجنائية العربية ،مرجع سابق ،ص .416
 42املادة رقم ( )35من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة  ،2001مرجع سابق ،ص .106
 43املادة رقم ( -1 )167إذا تجمهر الناس على الصورة املبينة في املادة ( )164أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة اإلدارية ،أو قائد الشرطة ،أو قائد املنطقة أو أي ضابط من ضباط
ً
الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطالق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية -2،إذا استمر املجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب
بعد إشعارهم بالوسائط املذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور األمر إليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال املتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز ألي من املذكورين في الفقرة السابقة،
وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو املذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم
مقاومة جاز ألي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد املعقول للتغلب على مقاومته" .قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص.87
 44د .فيصل فراج املطيري ،الحماية الجزائية لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم :دراسة مقارنة بين القانون األملاني واإلماراتي والكويتي ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،الكويت،
عدد( ،2019 ،)1ص .170
 45د .أمين مصطفى محمد ،قانون العقوبات :القسم العام نظرية الجريمة ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2010 ،ص .231
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العنصرالثالث :العالقة السببية
ً
ً
وهو أن تتحقق النتيجة اإلجرامية التي يتطلبها املشرع بسبب السلوك اإلجرامي سواء كانت إيجابيا أو سلبيا ،47فإن العالقة السببية تقوم بين
السلوك اإلجرامي الذي ارتكبه الجاني والنتيجة التي لحقت بعنصر الشرطة الذي تم االعتداء عليه.
ا
ثالثا :الركن املعنوي لجريمة االعتداء على عناصرالشرطة
يعبر الركن املعنوي عن القصد الجنائي والذي يعرف بأنه" اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل املكون للجريمة ،وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب
القانون عليها في هذه الجريمة ،ويعبر عن القصد الجنائي بأنه العمد".48
أما عنصر العلم فيتحقق عند علم الجاني بالفعل الذي ارتكبه وبالعقوبة املترتبة عليه؛ حيث يفترض العلم بقانون العقوبات وكافة القوانين
ً
املكملة ،وبالتالي ال يستطيع أحد أن يعذره لجهله بأنه فعال غير مشروع يعاقب عليه قانون العقوبات طاملا ثبت أنه تم نشر القانون على الناس في
الجريدة الرسمية وكان في استطاعة الجميع العلم به .49
ومن الجدير بالذكر أن جريم ة االعتداء على عناصر الشرطة الفلسطينية من الجرائم العمديه ،لذلك فإن الجاني يعمد إلى استخدام القوة
والعنف أو التهديد أو الضرب وهو على علم ومعرفة بأن املجني عليه يحمل صفة عنصر شرطة ،وذلك بنية حمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو
االمتناع عن تأدية واجبه.50
ً
فالقصد الجنائي في جريمة االعتداء على عناصر الشرطة فيتمثل بضرورة ارتكاب فعل االعتداء عمدا ،كما ويجب لتحقيق القصد الجنائي أن
ً
يكون الجاني عاملا بصفة املجني عليه ،إال أنه ال عبرة بالدافع الذي جعله يعتدي على عنصر الشرطة سواء بالهجوم أو املقاومة ،فمن غير املهم إذا كان
الدافع هو الحقد أو االنتقام ،وإنما األهمية تكمن في علمه وإرادته بارتكاب فعل االعتداء على عناصر الشرطة.51
ومن خالل املادتين الخامسة والسادسة من القرار بقانون رقم ( )26لسنة 2020م بشأن تعديل قانون العقوبات نجد أن املشرع الفلسطيني
حرص على وضع أطر وضوابط تعمل على ردع الجاني حتى بعد انتهاء عقوبته الفعلية ،فإذا ما قام بأفعال مشابهة للفعل الذي عوقب عليه ،أو قام بأي
ً
جرائم ذات صلة ،فيتعين عليه تنفيذ العقوبة الالحقة للعقوبة األصلية وهي الحبس مع وقف التنفيذ وفقا للمدة املنصوص عليها في املادتين السابقتين،
سواء كانت العقوبة بالحبس أو سجن.
ومن خالل ما سبق وبعد عرض أركان جريمة االعتداء على عناصر الشرطة بالتفصيل ،يرى الباحث أن فعل االعتداء على عناصر الشرطة يكون
من خالل صورتين؛ حيث تتمثل الصورة األولى في وقوع فعل االعتداء أثناء قيام عنصر الشرطة بتأدية واجباته ،أما الصورة الثانية فتتمثل بوقوع فعل
االعتداء على عنصر الشرطة خارج أوقات دوامه إال أن االعتداء عليه حصل بسبب أدائه لواجباته املرتبطة بوظيفته ،لذلك فإن االعتداء على عناصر
الشرطة ال يشترط لقيامه تواجد العنصر في مكان عمله الفعلي كمركز األمن أو في دائرة أمنية معينة ،فهنالك الكثير من أفراد الشرطة يعملون بامليدان،
ومنهم من يتواجد في مسرح الجريمة كعناصر التحقيق.
ومن الجدير بالذكر أن املشرع الفلسطيني اقتصر على ذكر جريمة واحدة من الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة وهي جريمة االعتداء ،وهذا
يعد من قبيل القصور حيث أن عناصر الشرطة بشكل خاص ،واملوظفين العموميين بشكل عام قد يتعرضون ألفعال وجرائم أخرى من قبل األفراد
كاإلهانة اللفظية ،فقد أشار املشرع املصري في قانون العقوبات رقم ( )58لسنة 1937م املعدل بالقانون رقم ( )189لسنة 2020م بشأن تعديل بعض
ً
أحكام قانون العقوبات في املادة رقم ( )133إلى التعرض للموظف العام ومن في حكمه باالهانة سواء كانت بالقول أو الفعل ،وأيضا نص املشرع العراقي
من خالل املادة رقم ( )229من قانون العقوبات رقم ( )111لسنة 1969م على االهانة للموظف العام أو املكلف بتأدية خدمة عامة ،أما املشرع
الجزائري فقد نص على إنزال العقوبة على كل من يقدم على اهانة موظف عام ومن في حكمه بموجب املادة رقم ( )144من قانون العقوبات رقم (/65
 )278لسنة 1965م ،املعدل بالقانون رقم ( )09-01لسنة 2001م ،كما نص املشرع الكويتي في قانون الجزاء رقم ( )16لسنة 1960م بموجب املادة رقم
( )134على جريمة االهانة للموظف العام وكل من يقوم بتأدية وظيفة رسمية ،لذلك نرى أنه ولتفادي هذا القصور يستحسن أن يتجه املشرع
ً
الفلسطيني إلى تجريم أفعال أخرى كجريمة االهانة التي قد يت عرض لها املوظف العام وكل من يقوم بعمل يمثل السلطة العامة من خالله ،وذلك أسوة
ببعض التشريعات العربية والقوانين املقارنة.

 46عوض محمد يعيش ،الحماية الجنائية للموظف العام ،مرجع سابق ،ص.85
 47د .عبد القادر جرادة ،مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني :دراسة تحليلية نقدية ،الجريمة واملجرم ،ط ،1مكتبة آفاق ،غزة ،2010 ،ص .147
 48د .عبد الفتاح الصيفي و د .جالل ثروت ،القسم العام في قانون العقوبات ،املجلد األول ،دار الهدى للمطبوعات ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .308
 49د .أمين مصطفى محمد ،قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص .398 -397
 50محمد احمد عابدين ،جرائم املوظف العام التي تقع منه أو عليه ،دار املطبوعات الجامعية ،القاهرة ،2006 ،ص .207
 51جندي عبد امللك ،املوسوعة الجنائية ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2010 ،ص .658
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املطلب الثاني :العقوبات العامة املترتبة على االعتداء على األفراد
إن االعتداء على عناصر الشرطة في غير أوقات تأديتهم لوظائفهم ومهامهم يخرجهم من األحكام الواردة في املادتين الخامسة والسادسة من قانون
العقوبات املعدل ،ويدخلهم في حكم النصوص العامة الواردة في قانون العقوبات والتي وضعها املشرع للمعاقبة على االعتداء الذي يتعرض له األفراد،
لذلك فقد أفرد الباحث املطلب الثاني من هذا املبحث للعقوبات العامة املترتبة على االعتداء على األفراد.
وهنالك العديد من الجرائم التي قد تقع على عناصر الشرطة الفلسطينية والتي تتمثل باالعتداء عليهم سواء كان من خالل املهاجمة أو املقاومة،
أو كان االعتداء بدرجة جسامة يتخلف عنها ترك أثر كبير كالتسبب بعاهة دائمة ،أو اعتداء ينتج عنه الوفاة ،لذلك فقد خصص الباحث هذا املطلب
للحديث عن كافة العقوبات العامة املترتبة على االعتداء على األفراد ومن ضمنهم عناصر الشرطة الفلسطينية خارج أوقات دوامهم الرسمي.
فقد حدد املشرع عقوبة لكل من يتعرض ألي عنصر من عناصر الشرطة بالذم أو القدح أو التحقير؛ حيث حدد عقوبة الذم بالحبس من ثالثة
أشهر إلى سنتين إذا كان موجه ألي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها ،52ويعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو
ً
ً
بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا إذا كان القدح موجها إلى املذكورين في املادة رقم ( ،53)191أما عقوبة التحقير فقد حددها املشرع بالحبس
ً
ً
ً
من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثالثين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو
من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ،وقد تصل عقوبة التحقير إلى سنة فيما إذا كان عنصر الشرطة يقوم بوظيفته ويطبق أحكام السلطة العامة .54
ولقد حدد املشرع عقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات لكل من اعتدى على عنصر من عناصر الشرطة بالضرب ونتج عنه مرض أو
ا
ً
تعطيل عن العمل ملدة تزيد على عشرين يوما ،55كما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا هاتين
ا
العقوبتين إذا نتج عن االعتداء مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما ،56أما إذا نتج عن االعتداء قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد
األطراف أو إلى تعطيلها ،أو تسبب في إح داث تشويه جسيم أو أية عاهة دائمة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تزيد على عشر سنوات .57
ً
ولقد اتجه املشرع إلى تغليظ العقوبة في املواد السابقة الذكر(  )335 ،334 ،333وذلك في حال القتل قصدا على موظف في أثناء ممارسته وظيفته
أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة؛ حيث يعاقب الجاني باألشغال الشاقة املؤبدة ،58وتكون العقوبة باإلعدام إذا ما أفض ى االعتداء على عناصر
ً
الشرطة إلى القتل وتحديدا عندما يكون االعتداء مع سبق اإلصرار.59

الخاتمة:

ً
إن االعتداء على عناصر الشرطة يمثل اعتداء على هيبة الدولة الفلسطينية ،كما ويعتبر مدخال للفوض ى التي يسعى بعض املغرضين إلى إثارتها
بهدف زعزعة األمن واالستقرار في املجتمع ،كما أن عناصر الشرطة الفلسطينية يشكلون واجهة الدولة في امليدان ،وهم األقرب للمواطنين؛ ويعملون من
أجلهم ومن أجل مصلحة الوطن ،باإلضافة إلى أن العالقة بين عناصر الشرطة واملواطنين والتي من املفترض أن تنطلق من مبدأ واحد ورئيس وهو
ً
تحقيق املصلحة العليا في استمرار األمن وتعزيز االستقرار وإلى أهمية التعاون والتعامل الحضاري بينهما ،وذلك انطالقا من طبيعة العالقة التكاملية
التشاركية من أجل بناء الوطن وتحقيق تقدمه على مختلف األصعدة واملستويات.
ً
وفي ظل التطورات الرقمية والعلمية الكبيرة التي غزت كافة مجاالت الحياة ،والتي أصبحت مرتعا للبعض في اإلقدام على االعتداء على عناصر
الشرطة الفلسطينية و توجيه اإلساءة لهم من خالل الذم أو القدح أو التحقير ،أو التشهير بهم ،أو نشر صور وفيديوهات تس يء لهم من خالل
ً
استخدام إحدى شبكات التواصل االجتماعي وبرامجها املختلفة كالفيسبوك أو التوتير وغيرها من املواقع األخرى التي يتابعها أفرادا من جميع أنحاء
العالم ،لذلك البد من وضع أسس قانونية تحكم األفعال التي تس يء لعناصر الشرطة الفلسطينية باستخدام وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا
الرقمية.

 52قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص  .97ويعرف الذم بموجب املادة رقم ( )1/ 188من قانون العقوبات على أنه" هو إسناد مادة معينة إلى شخص  -ولو في معرض الشك
واالستفهام  -من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك املادة جريمة تستلزم العقاب أم ال" ،قانون العقوبات ،املرجع السابق،
ص.95
 53املادة رقم ( )193من قانون العقوبات الفلسطيني ،مرجع سابق ،ص .97ويعرف القدح بموجب املادة (  )2/188بأنه" هو االعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره  -ولو في
معرض الشك واالستفهام -من دون بيان مادة معينة" ،املرجع السابق ،ص .95
 54املادة رقم(  )196من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .99ويعرف التحقير بموجب املادة رقم ( )190بأنه" هو كل تحقير أو سباب  -غير الذم والقدح  -يوجه إلى املعتدى عليه
ً
وجها لوجه بالكالم أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعال علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة" قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .96
 55املادة رقم ( )333من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .151
 56املادة رقم ( )334من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .152
 57املادة رقم ( )335من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .125
 58املادة رقم ( ) 2 /327من قانون العقوبات .املرجع السابق ،ص .149
 59انظر :املادة رقم ( )328من قانون العقوبات ،املرجع السابق ،ص .150
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وفي الختام توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،وسنوردها على النحو اآلتي:
ا
أوال :نتائج الدراسة
 .1يتعرض عناصر الشرطة الفلسطينية لجريمة االعتداء أثناء قيامه بتأدية مهامه الوظيفية من قبل أحد األفراد ،سواء كان االعتداء باملهاجمة أو
املقاومة ،ومن الجدير بالذكر أن الباحث تعرض في هذه الدراسة إلى موضوع لم يلقى االهتمام الكافي من قبل الباحثين ،باإلضافة إلى ارتكازه على
أحدث تعديل جرى على قانون العقوبات النافذ في مناطق الضفة الغربية والذي اختص في تعديل املواد املتعلقة باالعتداء على املوظف العام.
 .2تطال جريمة االعتداء على العناصر العاملين بالشرطة الفلسطينية وهم ضباط وصف الضباط واألفراد من كال الجنسين ،وتسند لعناصر
الشرطة عدة مهام أبرزها حماية الحقوق الدستورية للمواطنين والحفاظ على تقاليدهم واعتقاداتهم ،والسيطرة على العوامل التي تهدد األرواح
واملمتلكات ،وتقليل فرص ارتكاب الجريمة ،باإلضافة إلى إبعاد األفراد عن مخاطر الوقوع كضحايا للجريمة.
 .3إن جريمة االعتداء على عناصر الشرطة من الجرائم العمديه التي تتم باستعمال القوة أو العنف ،وتستلزم لقيامها توافر أركان الجريمة ،ومنها:
ً ً
الركن املفترض وهو صفة املجني عليه فيجب أن يكون موظفا عاما ،والركن املادي املتمثل في استعمال القوة أو التهديد أو العنف من أجل منع
عنصر الشرطة من القيام بعمله ،أما الركن املعنوي فيعبر عنه بالقصد الجنائي من خالل إرادة الجاني باالعتداء مع علمه بصفة املجني عليه.
 .4جرم املشرع الفلسطيني جريمة االعتداء على املوظفين العموميين ومن في حكمهم ،لذلك فإن االعتداء على عناصر الشرطة يعاقب عليه بذات
العقوبة املحددة ملعاقبة االعتداء على املوظف العام ،كما اتجه املشرع إلى تشديد العقوبة بموجب التعديل األخير الذي طرأ على بعض مواد
ً
قانون العقوبات ،وفي حال االعتداء على عنصر الشرطة بغير أوقات تأديته ملهام وظيفته الرسمية ،فتكون العقوبة وفقا ملا هو منصوص في
العقوبات الواقعة لالعتداء على األفراد.
ا
ثانيا :توصيات الدراسة:
 .1توص ي الدراسة بضرورة توعية أفراد املجتمع بمدى خطورة جرائم االعتداء على عناصر الشرطة ،وذلك باستخدام كافة وسائل اإلعالم املرئي
واملقروء واملسموع ،وتوضيح العقوبات الوخيمة املترتبة عليها بحيث تشكل رادع لكل من يحاول التعدي على عنصر من عناصر الشرطة.
 .2توص ي الدراسة بضرورة تضمين املشرع الفلسطيني لجرائم أخرى قد تقع على عناصر الشرطة كجريمة اإلهانة وعدم االكتفاء بجريمة االعتداء
فقط.
ً
 .3توص ي الدراسة بضرورة إجراء املزيد من الدراسات التي تتعلق بالجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية نظرا لقلة هذه الدراسات
ً
وشحها علما بأن هذا املوضوع على قدر كبير من األهمية.

املراجع:
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Abstract: During the performance of their duties and the tasks entrusted to them, police personnel are
exposed to assault by some of the outlaws, and the assault occurs in several forms, including beating by
attack or resistance, or by using force or threatening it, or by obstructing and delaying police officers from
performing their duties, and the search problem crystallizes through questioning The main thing is: What
are the crimes committed against Palestinian police personnel, and this research is of great importance
because police officers while carrying out their duties and performing the tasks entrusted to them are
exposed to many dangers and difficulties that may cause them material and physical harm, in addition to
the attacks that they may be exposed to Some individuals may refer to it from some individuals, which may
sometimes lead to permanent impairments for police officers, and the study concluded that the crime of
assault occurs against Palestinian police personnel, who are non-commissioned officers and individuals of
both sexes, and that the crime of assaulting police officers is an intentional crime that is carried out using
Force or violence, which requires the existence of the elements of the crime, including: the supposed
element, which is the character of the victim, so he must be a public servant, and the material element is
not Represented in the use of force, threat or violence in order to prevent the police element from carrying
out his work, while the moral element is expressed with the criminal intent through the will of the
perpetrator to attack with his knowledge of the victim's status, and the study recommends the need for the
Palestinian legislator to include other crimes that may happen to the police, such as the crime of insult And
not only the crime of assault.

Keywords: Assault; crime; police; resistance; and attack.
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