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م�ؤمتر العدالة الفل�سطيني الثامن
منظومة العدالة اإىل اأين يف ظل امل�صاحلة؟

رام اهلل وغزة 13  /12  /2017

قاعات الهالل الأحمر الفل�صطيني عرب تقنية الفيديو كونفرن�س



مت اع��داد وطباع��ة ه��ذا الكت��اب م��ن قب��ل املرك��ز الفل�ض��طيني ال�ض��تقالل املحام��اة والق�ض��اء 
»م�ضاواة« بدعم من برنامج االأمم املتحدة االمنائي يف اطار برنامج �ضوا�ضية امل�ضرتك: تعزيز 

�ض��يادة القان��ون يف دول��ة فل�ض��طني 2014–2018.

هذا الكتيب يعرب عن وجهات نظر املتحدثني/ات ومقدمي االأوراق وال تعرب بال�ضرورة عن مواقف واأراء برنامج 
االأمم املتحدة االمنائي اأو االأمم املتحدة اأو اأي من منظماتها ودولها االأع�ضاء.
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اأجندة املوؤمتر:
موؤمتر العدالة الفل�صطيني الثامن

منظومة العدالة اإىل اأين يف ظل امل�صاحلة؟

رام اهلل وغزة 13  /12  /2017

قاعات الهالل الأحمر الفل�صطيني عرب تقنية الفيديو كونفرن�س

املتحّدث  /ةالن�صاطالتوقيت

ال�صتقبال والت�صجيل9:00–9:30
الفتتاح: 9:30–10:00

ترحيب باحل�ضور   / عرافة املوؤمتر
ال�ضالم الوطني

دقيقة �ضمت الأرواح ال�ضهداء

كلمات الفتتاح: )3 دقائق لكل كلمة(

املحامي اأجمد ال�ضلة/ ع�ضو جمل�س كلمة نقابة املحامني الفل�ضطينيني
نقابة املحامني

د. فار�ضني �ضاهني  / مفو�س عام كلمة الهيئة امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان
الهيئة امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان

كلمة مكتب املفو�س ال�ضامي حلقوق 
االإن�ضان يف فل�ضطني

ال�ضيد جيم�س هينان  / رئي�س مكتب 
املفو�س ال�ضامي حلقوق االإن�ضان يف 

فل�ضطني

ال�ضيد بيرت موليما  / ممثل احلكومة كلمة املمثلية الهولندية
الهولندية لدى فل�ضطني
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املتحّدث  /ةالن�صاطالتوقيت
كلمة برنامج �ضوا�ضية، الربنامج امل�ضرتك 

بني برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
وهيئة االأمم املتحدة للمراأة واليوني�ضيف 
»تعزيز �ضيادة القانون يف دولة فل�ضطني« 

)2018–2014(

ال�ضيد كري�ضتوفر ديكر  / مدير 
برنامج �ضوا�ضية

كلمة املركز الفل�ضطيني ال�ضتقالل 
املحاماة والق�ضاء »م�ضاواة«

االأ�ضتاذة اإ�ضالح ح�ضنية  / ع�ضو 
جمل�س االإدارة

اجلل�صة الأوىل: نحو بناء منظومة عدالة فل�صطينية مهنية وحيادية ونزيهة10:00– 11:30

رئي�س اجلل�ضة يف رام اهلل املحامي فهد ال�ضويكي

رئي�ضة اجلل�ضة يف غزة االأ�ضتاذة اأمل �ضيام

الأوراق: )12 دقيقة لكل ورقة(

املحامي �ضرحبيل الزعيم  / غزةالبيئة املالئمة الأداء ق�ضائي اأمثل.. 1

ا�ضتقالل الق�ضاة ومبداأ املراجعة . 2
للقرارات الق�ضائية: مدخل اإىل 

امل�ضاءلة االجتماعية.

املحامي بالل الربغوثي  / امل�ضت�ضار 
القانوين لالئتالف من اأجل النزاهة 

وامل�ضاءلة – اأمان
ا�ضتقاللية الق�ضاء والتعيينات . 3

الق�ضائية: التجربة التون�ضية ما 
بعد الثورة.

القا�ضي وليد املالكي – ع�ضو يف 
حمكمة الق�ضاء العليا يف تون�س

اإ�ضالح منظومة العدالة وتوحيدها . 4
يف ظل امل�ضاحلة: اآليات واأدوات 

ومتطلبات.

الدكتور ع�ضام عابدين  / احلق

نقا�س وتو�صيات: )40 دقيقة(

ا�صرتاحة قهوة11:30–11:45
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املتحّدث  /ةالن�صاطالتوقيت
اجلل�صة الثانية: نحو التزام فل�صطيني فعلي باإدماج اتفاقيات حقوق الإن�صان 11:45– 13:15

الدولية يف الت�صريعات الوطنية
رئي�ضة اجلل�ضة يف رام اهلل االأ�ضتاذة اأحالم طرايرة

رئي�س اجلل�ضة يف غزة الدكتور عبد الكرمي �ضبري

الأوراق: )12 دقيقة لكل ورقة(
اإعادة نقا�س حول دور ال�ضلطة . 1

التنفيذية يف الت�ضريعات الناظمة 
ملنظومة العدالة.

حممد خ�ضر  / اأ�ضتاذ قانون 
د�ضتوري  /جامعة بريزيت

حالة املحكمة الد�ضتورية العليا يف . 2
ظل امل�ضاحلة: الت�ضريع والت�ضكيل 

واالأثر.

االأ�ضتاذ عمار جامو�س  / الهيئة 
امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان

حالة التباين بني الت�ضريعات . 3
الوطنية واالتفاقيات الدولية 

واآليات اإدماج اأو مواءمة 
الت�ضريعات الوطنية مع االتفاقيات 

الدولية.

االأ�ضتاذة رمي البطمة  / حما�ضرة 
وباحثة اأكادميية  / معهد احلقوق–

جامعة بريزيت

اآليات االأمم املتحدة ملتابعة . 4
تنفيذ الدول اللتزاماتها 

املنبثقة عن اتفاقيات حقوق 
االإن�ضان املن�ضمة اإليها. 

االأ�ضتاذ يوخني دي فيلدر  / رئي�س  
وحدة بناء القدرات يف مكتب املفو�س 

ال�ضامي حلقوق االإن�ضان يف فل�ضطني

نقا�س وتو�صيات: )40 دقيقة(
ا�صرتاحة قهوة13:15–13:30
اجلل�صة الثالثة: احلكم الر�صيد و�صيادة القانون العادل معيار جناح امل�صاحلة13:30– 15:00

رئي�س اجلل�ضة يف رام اهلل الدكتور طالب عو�س
رئي�ضة اجلل�ضة يف غزة املحامية روال مو�ضى

الأوراق: )12 دقيقة لكل ورقة(
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املتحّدث  /ةالن�صاطالتوقيت
يف ظل حتقيق امل�ضاحلة: . 1

االآليات واالإجراءات القانونية 
الناجعة للتعامل مع موجبات 

تنفيذ االأحكام الق�ضائية.

املحامي داود درعاوي  / اأمني �ضر 
جمل�س نقابة املحامني

يف ظل حتقيق امل�ضاحلة: . 2
اآليات معاجلة الت�ضريعات 

ال�ضادرة اإبان االنق�ضام 
واأثارها.

االأ�ضتاذة زينب الغنيمي  /مديرة 
مركز االأبحاث واال�ضت�ضارات 

القانونية واحلماية للمراأة

يف ظل حتقيق امل�ضاحلة: . 3
�ضمانات مواجهة انتهاكات 

حقوق االإن�ضان.

االأ�ضتاذ رامي �ضالح  / اللجنة 
التن�ضيقية ل�ضبكة املنظمات االأهلية

امل�ضاحلة والعدالة . 4
االنتقالية: االأ�ض�س والدرو�س 

امل�ضتفادة من امل�ضاحلة 
الفل�ضطينية  

االأ�ضتاذ فيليبو دي كاربينا  / كبري 
االأخ�ضائيني الفّنيني لدى الربنامج 

االإمنائي لالأمم املتحدة

نقا�س وتو�صيات: )40 دقيقة(

نقا�س عام وتو�صيات15:00–16:00

اختتام املوؤمتر والغداء16:00–17:00
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تقدمي:
حمطت��ان عربت��ا ع��ن احلاج��ة القانونية واملجتمعية للبحث والتوافق حول روؤية جمتمعية ب�ض��اأن 
توحي��د واإع��ادة بن��اء منظوم��ة العدال��ة الر�ض��مية، كاأحد اأعم��دة دولة القانون واحلكم الر�ض��يد، 
مبا يوؤهل دولة فل�ضطني على احل�ضور والتفاعل االإيجابي يف ال�ضاحة الدولية، ومبا يوفر نظام 
حكم ي�ضتند اإىل اإ�ضناد جمتعي وا�ضع مبني على قدرته على حتقيق االأمن والوحدة املجتمعية، 
و�ضيان��ة حق��وق االإن�ض��ان، و�ضم��ان و�ض��ول املواط��ن  /ة اإىل العدال��ة وامل�ض��اواة اأم��ام القان��ون 
الع��ادل والق�ض��اء دون متيي��ز، يف من��اخ عدال��ة موؤم��ن ل�ضمان��ان املحاكم��ة العادل��ة، وق��ادر عل��ى 
فر���س حك��م القان��ون الع��ادل عل��ى الّكاف��ة حّكامًا وحمكوم��ني دون متييز اأو وج��ل اأو تبعية ودون 
تاأّث��ر اأو خ�ض��وع لتّدخ��ل خارج��ّي اأو داخل��ّي يف بني��ة منظوم��ة العدال��ة واآدائه��ا، مب��ا يع��زز قي��ام 
القا�ضي  /ة مبوجبات وظيفتة  /ها يف الف�ضل باملنازعات كافة �ضندًا للقانون العادل وال�ضمري.

املحط��ة االأوىل اإع��الن اإتف��اق امل�ضاحل��ة الوطني��ة يف الراب��ع ع�ض��ر م��ن ت�ض��رين اأول م��ن الع��ام 
املا�ضي والذي القى تاأييدًا �ضعبيًا وا�ضعًا، وم�ضاركة من جميع األوان الطيف ال�ضيا�ضي واحلزبي، 
م��ا اأ�ضف��ى تف��اوؤاًل �ض��عبيًا بالنج��اح الوطن��ي املجتمع��ي باإجناز الوح��دة وجتاوز حالة االإنق�ض��ام ، 
االأم��ر ال��ذي اأع��اد و�ض��ع منظوم��ة العدال��ة عل��ى اأجن��دة العم��ل الوطن��ي واملجتمع��ي وال�ضيا�ض��ي، 

��ل اإىل �ضيغ��ة وطني��ة توؤم��ن توحي��د واإعادة بناء منظومة العدالة الر�ض��مية. به��دف التو�ضّ

املحط��ة الثاني��ة متثل��ت يف اإزدي��اد اله��ّوة ب��ني جمه��ور املواطن��ني عل��ى اإخت��الف اإنتماءاتهم وبني 
منظوم��ة العدال��ة يف جناح��ي الوط��ن، وال��ذي متّث��ل فيم��ا متّث��ل باإنهي��ار م�ض��توى الثق��ة ال�ض��عبية 
يف اآداء منظوم��ة العدال��ة الر�ض��مية، واإزدي��اد املطالب��ة املجتمعي��ة الوا�ض��عة باإ�ضالحه��ا واإع��ادة 
بناءه��ا، ماح��دا بال�ض��يد الرئي���س اإىل ت�ض��كيل جلن��ة وطني��ة لتطوي��ر قط��اع العدال��ة وملراجع��ة 
منظوم��ة الت�ض��ريعات الق�ضائي��ة واإع��داد روؤي��ة �ض��مولية لتطوي��ر قط��اع العدال��ة والق�ض��اء، وفق��ًا 
مل��ا ورد يف امل��ادة االأوىل م��ن الق��رار الرئا�ض��ي ال�ض��ادر بت�ض��كيلها، وال��ذي عك���س روؤي��ة ال�ض��لطة 

التنفيذي��ة ب�ض��اأن االإ�ض��الح واأدات��ه ومو�ضوع��ه. 

وتلبي��ًة للحاج��ة الوطني��ة امللح��ة الإ�ض��الح واإع��ادة بن��اء منظوم��ة العدال��ة الر�ض��مية، وبه��دف 
اإتاح��ة الفر�ض��ة اأم��ام اأو�ض��ع قط��اع جمتمع��ي اأهل��ي للنقا���س والتواف��ق عل��ى ت�ض��ور يعك���س روؤي��ة 
املجتم��ع االأهل��ي عل��ى اإخت��الف مكونات��ه ب�ض��اأن املتطلب��ات واالأدوات واالآليات الت��ي يرى �ضرورة 
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اعتماده��ا وتنفيذه��ا و�ض��وال اىل حتقي��ق الغاية الوطنية با�ضالح واع��ادة بناء منظومة العدالة 
كاأح��د متطلب��ات جت�ض��يد وح��دة االأر���س وال�ض��لطة واملوؤ�ض�ض��ات، نظ��م املرك��ز الفل�ض��طيني 
ال�ض��تقالل املحام��اة« والق�ضاء»م�ض��اواة« موؤمتر العدالة الفل�ض��طيني الثام��ن بدعم من برنامج 
�ضوا�ضية  / الربنامج امل�ضرتك بني برنامج االأمم املتحدة االمنائي وهيئة االأمم املتحدة للمراأة 
اليوني�ض��يف »تعزي��ز �ض��يادة القان��ون يف دولة فل�ض��طني« )2014–2018( عل��ى مدار يوم كامل 
وع��رب تقني��ة الفيدي��و كونفرن���س ب��ني رام اهلل وغ��زة ومب�ض��اركة خ��رباء اإقليم��ني ودولي��ني بتاريخ 
13  /12  /2017 حت��ت عن��وان منظوم��ة العدال��ة اىل اأي��ن يف ظ��ل امل�ضاحل��ة؟ قدم��ت من خالله 

اإثنا ع�ض��ر ورقة على مدار ثالث جل�ض��ات يف حني خ�ض�ضت اجلل�ض��ة الرابعة للموؤمتر للنقا���س 
واإبداء التو�ضيات من امل�ضاركني  /امل�ضاركات الذين بلغ عددهم االإجمايل وعلى مدار اجلل�ضات 
االأرب��ع 386 �ض��خ�س منه��م 83 م�ض��ارك  /ة م��ن املحافظ��ات ال�ض��مالية و 303 م�ض��ارك  /ة م��ن 

املحافظ��ات اجلنوبية.  

وبث��ت وقائ��ع املوؤمت��ر عل��ى �ضفح��ة مرك��ز »م�ض��اواة« عل��ى الفي�ض��بوك بت�ضوي��ر فيدي��و مبا�ض��ر، 
كم��ا ب��ث تلفزي��ون فل�ض��طني مبا�ض��ر مايق��ارب 18 دقيق��ة ع��رب �ضفحت��ه عل��ى الفي�ض��بوك بع��دد 
م�ض��اهدات و�ض��ل اإىل 4599 م�ض��اهدة، وحظ��ي املوؤمت��ر بتغطي��ة اعالمي��ة م��ن �ض��بكة اأجي��ال 
االإذاعي��ة و�ضحيف��ة دني��ا الوطن االإلكرتونية وعدًد من الف�ضائيات واملحطات االإذاعية العاملة 
يف امل��دن الرئي�ض��ية يف حمافظ��ات الوط��ن وذل��ك قب��ل واأثن��اء اإنعق��اد املوؤمت��ر وبع��د اإنف�ضا���س 

جل�ضاته.

ووق��ف مرك��ز »م�ض��اواة« عل��ى تو�ضي��ات املوؤمت��رون واالأوراق املقدم��ة يف املوؤمت��ر واأع��ّد مب��ادرُة 
لتوحي��د واإع��ادة بن��اء منظوم��ة العدال��ة م�ض��تندة اإىل املناق�ض��ات واحل��وارات واأوراق العم��ل 
املقدم��ة يف املوؤمت��ر والتو�ضي��ات ال�ض��ادرة عن��ه، وتق��دم به��ا اإىل كاف��ة اجله��ات الر�ض��مية 
والربملاني��ة ونقاب��ة املحام��ني وموؤ�ض�ض��ات املجتم��ع امل��دين يف جناح��ي الوط��ن و�ض��رع يف تنفي��ذ 
حمل��ة �ضغ��ط ومنا�ض��رة ت�ض��تهدف حم��ل اأ�ضح��اب الواج��ب والق��رار عل��ى التعام��ل االإيجابي مع 
املب��ادرة وو�ضعه��ا مو�ض��ع التنفي��ذ العمل��ي، وهو عاقد العزم عل��ى موا�ضلة دوره اإىل جانب كافة 

اجله��ات الر�ض��مية واالأهلي��ة ذات االإخت�ضا���س لتحقي��ق ر�ض��الة املوؤمت��ر ونتائج��ه.
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كلمة نقابة املحامني الفل�صطينني
املحامي الأ�صتاذ اأجمد ال�صلة  /ع�صو جمل�س نقابة املحامني

»منظومة العدالة اإىل اأين يف ظل امل�صاحلة؟«

عناية د. فار�ضني �ضاهني  / مفو�س عام الهيئة امل�ضتقلة حلقوق االن�ضان.
عناي��ة ال�ض��يد جيم���س هين��ان  / رئي���س مكت��ب املفو���س ال�ض��امي حلق��وق االن�ض��ان يف دول��ة 

فل�ض��طني
عناية ال�ضيد بيرت موليما   / ممثل احلكومة الهولندية لدى دولة فل�ضطني.

عناية ال�ضيد كري�ضتوفر ديكر   / مدير برنامج �ضوا�ضية
عناية الدكتور طالب عو�س   / رئي�س جمل�س ادارة »م�ضاواة«

الزمي��الت و الزم��الء يف قط��اع غ��زة احلبي��ب واملتواجدي��ن معن��ا الي��وم ع��رب تقني��ة الفيدي��و 
كونفر���س ب�ض��بب االحت��الل

ال�ضيدات و ال�ضادة احل�ضور كل با�ضمه ولقبه

ال�ضيوف الكرام
اأحييك��م بتحي��ة القد���س عا�ضم��ة دول��ة فل�ض��طني االأبدي��ة، واأرح��ب بك��م يف موؤمت��ر العدال��ة 
الفل�ضطيني الثامن، الذي �ضادف اإنعقاده يف ظل ظرف �ضيا�ضي اإ�ضتثنائي بالغ الدقة جاء بعد 
قرار االإدارة االأمريكية غري القانوين بخ�ضو�س املدينة املقد�ض��ة وما تبع هذا القرار املخالف 
للقوان��ني واالأع��راف الدولي��ة م��ن اأح��داث، ويف الوق��ت ال��ذي كن��ا ن�ض��تعد ب��ه الإمت��ام امل�ضاحل��ة 
الفل�ض��طينية وتوحي��د منظوم��ة العدال��ة بني �ض��طري الوطن ج��اء ق��رار االإدارة االأمريكية ليعكر 

�ضف��و ه��ذه االأج��واء الت��ي كن��ا معها على م�ض��ارف اإمتام ه��ذه امل�ضاحلة.

احل�ضور الكرمي
حت��ت �ض��عار »منظوم��ة العدال��ة اإىل اأي��ن يف ظ��ل امل�ضاحل��ة » ينعق��د موؤمترن��ا الي��وم وم��ن هن��ا 
اأب��داأ واأدع��و كل اأركان منظوم��ة العدال��ة للتوح��د بني �ض��طري الوطن، ف���طيلة �ض��نوات االإنق�ض��ام 
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كانت هذه املنظومة هي اأكرث من تاأثر، فمنظومة العدالة  اليوم يعرتيها الكثري من التعقيدات 
املتنامي��ة، وم��ا زال��ت العدال��ة حت��ت رقاب��ة ال�ض��لطة التنفيذي��ة، وه��ذا يتطل��ب منا جميع��ًا العمل 
والعم��ل ال��دوؤوب  كمحام��ني وق�ض��اة  لتوحي��د ه��ذه املنظومة، فاالأجواء ال�ضيا�ض��ية توؤثر يف �ضفو 

ه��ذه املنظومة، 

ويف ه��ذا ال�ض��ياق م��ن امله��م لن��ا الي��وم كنقاب��ة حمام��ني و�ض��لطة ق�ضائي��ة وكاف��ة اأركان منظومة 
العدال��ة اإ�ض��تخدام كل االإمكاني��ات املتاح��ة للمحافظ��ة عل��ى هيب��ة واإ�ض��تقالل الق�ض��اء وكرام��ة 
املحام��ني واملواطن��ني، وتقوي��ة اأ�ض���س ه��ذه املنظومة، وتعزيز مبداأ الف�ضل بني ال�ض��لطات ، وكل 
هذا يتحقق بوحدة وطنية حقيقية وعمل جاد، فنحن اليوم منر مبرحلة دقيقة وحا�ضمة فجميع 
االأنظار تتجه اإىل ما �ضتوؤول اإليه امل�ضاورات املتعلقة بامل�ضاحلة الفل�ضطينية الفل�ضطينية والتي 
نعول عليها جميعًا باخلروج بنتائج عملية اإيجابية حتفظ للوطن وحدته وا�ضتقراره مما يعزز 
مبداأ �ضيادة القانون وحماية الوطن واملواطنني، ومن هذا املنرب وب�ضفتي ممثاًل لنقابة حمامي 
فل�ضطني اأدعو جميع االأطراف اىل الوحدة الوطنية احلقيقية، فنقابة املحامني الفل�ضطينيني 
الي��وم تعم��ل وب��كل اإمكانياته��ا لفر���س مب��داأ �ض��يادة القانون وتعزي��ز احلقوق واحلري��ات العامة 

للو�ضول اإىل دولة فل�ض��طينية ت�ض��ودها الدميقراطية وبناء جمتمع احلق والعدل وامل�ض��اواة.

احل�ض��ور الك��رمي ي�ض��عدين الي��وم التواج��د بينك��م الإفتت��اح موؤمت��ر العدال��ة الفل�ض��طيني الثام��ن 
وكما ي�ض��عدين اأن اأرحب مرة اأخرى بال�ضيوف امل�ض��اركني وختامًا اأود اأن اأ�ض��كر كل من �ض��اهم 
يف التح�ضري لهذا املوؤمتر وكل الداعمني له، وكلي اأمل اأن يخرج هذا املوؤمتر بتو�ضيات ونتائج 

ايجابي��ة جتلعن��ا قادري��ن على توحيد منظومة العدالة بني �ض��طري الوطن.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة د  فار�صني �صاهني، مفو�س عام الهيئة امل�صتقلة حلقوق الإن�صان

ال�ضيد اأجمد ال�ضلة  /  ع�ضو جمل�س نقابة املحامني
ال�ضيد بيرت موليما  / ممثل احلكومة الهولندية لدى دولة فل�ضطني

ال�ضيد جيم�س هينان  / رئي�س مكتب املفو�س ال�ضامي حلقوق االإن�ضان
ال�ضيد كري�س ديكر  / مدير برنامج �ضوا�ضية

الدكتور طالب عو�س  / رئي�س جمل�س اإدارة »م�ضاواة«

االأخوات واالخوة كل باإ�ضمه ولقبه،
ن�ض��كر ونثم��ن جه��ود جمي��ع القائم��ني عل��ى تنظي��م موؤمت��ر العدال��ة الفل�ض��طيني، وال��ذي واظ��ب 
منظم��وه عل��ى عق��ده ومتابع��ة خمرجات��ه عل��ى م��دار االأع��وام  املا�ضي��ة، مل��ا ل�ض��ياقات العدال��ة 
املختلف��ة اأهمي��ة فائق��ة يف فل�ض��طني. وه��و يعق��د الي��وم اأي�ض��ًا يف ظ��ل الو�ض��ع اخلط��ري الراه��ن 
وب��كل م��ا يحي��ط بالق�ضية الفل�ض��طينية من خماطر خارجية وحتديات داخلية. فن�ضال �ض��عبنا 
املتوا�ضل من اأجل حتقيق احلرية واال�ضتقالل والعدالة يتكامل مع االإ�ضتجابة الفورية لتح�ضني 
جه��از العدال��ة الفل�ض��طيني وتاأثريات��ه وتبعات��ه على الدولة املن�ض��ودة ب�ض��كل ع��ام وتاأثرياته على 

عم��ل املوؤ�ض�ض��ات واالأفراد ب�ض��كل خا�س.  

اإن تطوي��ر قط��اع العدال��ة وبينت��ه التحتي��ة ب��كل مناحيه��ا االإ�ض��رافية والتنفيذي��ة والت�ض��ريعية 
والقانوني��ة يج��ب اأن يحت��ل االأولوي��ة الق�ض��وى يف براجمن��ا م��ن اأج��ل تعزي��ز �ض��يادة القان��ون 
واإ�ضتقالل الق�ضاء يف ظل بيئة اأكرث مالءمة الأداء ق�ضائي اأمثل يحظى بثقة املواطن واإحرتامه.

واإنن��ا يف فل�ض��طني ل��ن نحظ��ى ب�ض��يادة القان��ون احلي��ادي والنزي��ه والفع��ال، وب�ض��ط القان��ون 
والنظ��ام الع��ام وباالإ�ض��تقرار اإاّل عندم��ا ينته��ي االإنق�ض��ام ب�ض��كل كامل، وي�ض��تعيد الوطن حلمته 
الفعلي��ة، فامل�ضاحل��ة الوطني��ة ه��ي اخلط��وة االأوىل واالأ�ضا�ض��ية يف اإنه��اء االإنق�ض��ام وتوحي��د 
املنظوم��ة الت�ض��ريعية والتنفيذي��ة عل��ى االأر���س، والتي يجب اأن تتزامن بخط��وات جدية وعملية 
اإجتاه اإجراء االإنتخابات الت�ض��ريعية والرئا�ض��ية وتفعيل املجل���س الت�ض��ريعي بال�ض��رعة املمكنة.
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ويف ه��ذا االإط��ار، فاإنن��ا ن�ضب��و اإىل اأن يت��م معاجل��ة جمي��ع الق��رارات الت��ي اأتخ��ذت يف ف��رتة 
االإنق�ض��ام، واإنه��اء الت�ض��ارب القائ��م م��ا ب��ني ال�ض��لطتني الت�ض��ريعية والتنفيذي��ة، واإتخ��اذ كاف��ة 
االإجراءات والتدابري الالزمة من اأجل مواءمة القوانني والت�ض��ريعات الوطنية مع الت�ض��ريعات 
الدولي��ة ل�ضم��ان اإلت��زام دول��ة فل�ض��طني باملعاه��دات واالإتفاقي��ات الدولي��ة الت��ي ان�ضم��ت اإليه��ا 

والت��ي تن��وي االن�ضم��ام اإليه��ا  الحقًا.  

وترح��ب الهيئ��ة امل�ض��تقلة حلق��وق االإن�ض��ان بالتع��اون وامل�ض��اركة الفاعل��ة م��ع اجله��ات ذات 
العالق��ة، كونه��ا الهيئ��ة الد�ض��تورية الوطني��ة املخت�ض��ة مبتابع��ة و�ضمان توف��ري متطلبات حماية 
حق��وق االإن�ض��ان يف خمتل��ف القوان��ني والت�ض��ريعات واالأنظم��ة الفل�ض��طينية، ويف عم��ل خمتل��ف 
الدوائ��ر واالأجه��زة واملوؤ�ض�ض��ات يف دول��ة فل�ض��طني، والأن تعزي��ز وحماي��ة حق��وق االن�ض��ان يف ظل 

نظ��ام م�ض��تقل وع��ادل يق��ع يف �ضل��ب مه��ام هيئتن��ا كموؤ�ض�ض��ة وطني��ة حلقوق االإن�ض��ان. 

واأخ��ريًا، فاإنن��ا نوؤك��د جم��ددًا على و�ضع كافة خربات الهيئة واإمكانياتها لدعم جميع االأطراف 
وتق��دمي الن�ض��ح وامل�ض��ورة م��ن اأج��ل حماية حق��وق املواطن الفل�ض��طيني و�ضمان عي�ض��ه بكرامة 
وحري��ة عل��ى اأر�ض��ه، واإع��الء �ض��اأن منظوم��ة العدال��ة كونه��ا مطلب��ًا تن��ادي بتحقيق��ه كل الق��وى 

احلية يف فل�ض��طني. 

وا�ض��محوا يل يف اخلت��ام اأن اأوج��ه حتي��ة خا�ض��ة اإىل اأبن��اء �ض��عبنا وق��واه يف القد���س املحتل��ة 
وقط��اع غ��زة املحا�ض��ر وكل م��دن وقرى ال�ضفة الغربية واإىل اأهلنا يف ال�48 الذين يقفون اليوم 
يف خن��دق واح��د دفاع��ًا ع��ن الكرام��ة وقي��م العدال��ة، وحقه��م الطبيع��ي يف احلري��ة واال�ض��تقالل 

وتقري��ر امل�ض��ري عل��ى ار�ضهم وجت�ض��يد دولته��م وعا�ضمتها القد���س. 
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اأهــم مــاورد يف كلمــة ال�صــيد جيم�ــس هينــان، رئي�ــس مكتــب املفو�ــس ال�صــامي 
حلقــوق الإن�صــان يف دولــة فل�صــطني،

رح��ب ال�ض��يد جيم���س هين��ان باحل�ض��ور و�ض��كر مرك��ز »م�ض��اواة« عل��ى تنظي��م املوؤمت��ر وعل��ى 
الرتكيز على م�ض��األة اإ�ض��تقالل الق�ضاء، ثم حتدث عن اإلتزام فل�ض��طني القانوين، النا�ض��ئ عن 
االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، نحو بناء ق�ضاء م�ض��تقل، وغري متحيز، وموؤهل و�ضليع. 
كم��ا اأ�ض��ار ال�ض��يد هين��ان اإىل اأن الق�ض��اء امل�ض��تقل ه��و ح��ق بح��د ذاته، حيث اأن��ه ال ميكن الوفاء 
بحق��وق االإن�ض��ان االأخ��رى م��ن دون��ه، م�ضيف��ًا اأن االلت��زام نح��و حتقي��ق الق�ض��اء امل�ض��تقل لي���س 
التزامًا �ضلبيًا بطبيعة احلال، بل ي�ضمل جوانب اإيجابية اأي�ضًا، واأن هناك حاجة ملحة للتدريب 

يف النظ��ام الق�ضائ��ي، خا�ض��ة فيم��ا يتعل��ق بق�ضاي��ا الن��وع االجتماعي والعنف �ضد الن�ض��اء.

واأ�ض��اف ال�ض��يد هين��ان اإىل اأهمي��ة تذّك��ر خ�ضو�ضي��ة الو�ض��ع الفل�ض��طيني يف الطري��ق نح��و 
امل�ضاحلة، حيث اأنه على الرغم من اأن االنق�ض��ام قد اأ�ضر بالنظام القانوين ب�ض��كل كبري، اإال 
اأن امل�ضاحلة لي�ضت فر�ضة الإ�ضالح ذلك ال�ضرر فح�ضب، بل اأي�ضًا لتقومي نظام العدالة ب�ضكل 

كام��ل، بالتواف��ق م��ع اتفاقيات حقوق االإن�ض��ان الت��ي مت التوقيع عليها.
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اأهــم مــاورد يف كلمــة ال�صــيد بيــرت موليمــا، ممثــل احلكومــة الهولنديــة لــدى 
دولة فل�صطني

ب��داأ ال�ض��يد بي��رت موليم��ا رئي���س مكت��ب املمثلي��ة الهولندي��ة يف االأرا�ض��ي الفل�ض��طينية املحتل��ة 
كلمت��ه مرّحب��ًا باحل�ض��ور الك��رمي، م�ض��ريًا اإىل اأنه��ا لي�ض��ت امل��رة االأوىل الت��ي ي�ض��ارك به��ا يف 

موؤمت��ر »م�ض��اواة« ال�ض��نوي، ولكنه��ا امل��رة االأوىل الت��ي يتح��دث به��ا ع��ن امل�ضاحل��ة.
وق��ال اإن الهولندي��ني كمانح��ني يدرك��ون م��دى �ضعوب��ة عملي��ة امل�ضاحل��ة، فه��ي طريق م�ض��حونة 

بامل�ض��اكل، اإال اأن ذلك ال يقلل من �ضرورة اتخاذ هذه اخلطوة.
 وق��ال ال�ض��يد موليم��ا اإذا اأردن��ا لقط��اع العدال��ة اأن يح�ض��ن اأداءه يف �ض��طري الوط��ن، يف ال�ضف��ة 
الغربي��ة وقط��اع غ��زة عل��ى ح��د �ض��واء، ف��ال بد له��ذا القطاع اأن يعم��ل على اأر���س الواقع ل�ضمان 

و�ضول االأ�ض��خا�س اإىل امل�ض��اعدة القانونية والق�ضائية التي ي�ض��تحقونها.
واأ�ض��اف اأن هولن��دا تدع��م التغي��ري احلا�ض��ل يف قط��اع العدال��ة، حي��ث �ضت�ض��تمر يف تق��دمي 
الدع��م ال��الزم م��ن اأج��ل تطوي��ر وحت�ض��ني قط��اع العدال��ة، وه��و م��ا يت��م العم��ل علي��ه يف ال�ضف��ة 

الغربي��ة، واالآن م��ع جه��ود امل�ضاحل��ة �ض��وف ُيفت��ح املج��ال ملزي��د م��ن الفر���س اجلدي��دة.
واأ�ض��ار ال�ض��يد موليم��ا يف كلمت��ه اإىل حت��د ه��ام يف املرحل��ة املقبل��ة، وه��و كيفي��ة اإدم��اج االأنظم��ة 
القانوني��ة املعم��ول به��ا يف ال�ضف��ة الغربية مع تلك املعمول بها يف غزة �ضمن اجلهود اخلارجية 
الت��ي �ض��يتم بذله��ا يف املنطق��ة، م�ض��ّلطًا ال�ض��وء ب�ض��كل خا���س عل��ى قان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة 

وقان��ون اجلرائ��م االإلكرتونية.
ويف اخلت��ام، متّن��ى ال�ض��يد موليم��ا ملوؤمت��ر العدال��ة الفل�ض��طيني الثام��ن جناح��ًا باه��رًا، ُم�ض��ريًا 

اإىل اأن��ه يعتق��د ب��اأن املوؤمت��ر �ض��يقّدم وجه��ة نظر خمتلفة فيما يخ���س امل�ضاحلة.
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اأهم ما ورد يف كلمة ال�صيد كري�صتوفر ديكر، مدير برنامج �صوا�صية
ق��ال ال�ض��يد كري�ض��توفر دك��ر رئي���س برنام��ج �ضوا�ض��ية اأن��ه �ض��عيد بامل�ض��اركة يف موؤمت��ر العدال��ة 
الفل�ض��طيني الثامن واأنه م�ض��رور ل�ض��راكته مع »م�ض��اواة« من خالل برنامج �ضوا�ض��ية الربنامج 
امل�ض��رتك ال��ذي ي�ض��مل ث��الث موؤ�ض�ض��ات م��ن االأمم املتح��دة اأال وه��ي برنام��ج االأمم املتح��دة 
االإمنائ��ي وهيئ��ة االأمم املتح��دة للم��راأة ومنظم��ة االأمم املتح��دة للطفول��ة –اليون�ض��ف، لتعزي��ز 

�ض��يادة القان��ون يف دول��ة فل�ض��طني. 

واأ�ض��اف اأن الربنام��ج يعم��ل م��ع موؤ�ض�ض��ات املجتم��ع امل��دين لتعزي��ز الو�ض��ول اإىل العدال��ة 
وحت�ضني نظام العدالة ومتكني موؤ�ض�ضات املجتمع املدين التي تعمل يف اإطار منظومة العدالة، 
باالإ�ضافة اإىل توفري الدعم القانوين للمحتاجني، والعمل وفق املعاهدات الدولية التي وقعتها 

دولة فل�ض��طني.

واأ�ض��ار اإىل اأن االنق�ض��ام خل��ف �ض��ررًا عل��ى املنظوم��ة، وقل��ل م��ن عم��ل املحاك��م يف غ��زة ب�ض��بب 
قل��ة الك��وادر املتوف��رة، ونح��ن كلن��ا اأم��ل بامل�ضاحل��ة والنتائ��ج االإيجابي��ة الت��ي �ض��تولدها حلم��ة 

املوؤ�ض�ض��ات لت�ض��هيل الو�ض��ول اىل العدال��ة.

وق��ال ب��اأن برنام��ج �ضوا�ض��ية اأ�ض��در روؤيت��ة بامل�ضاحل��ة والتوحي��د م��ن خالل اإ�ض��داره ملطبوعتني 
خ�ض�ضتا لهذا الغر�س واأعرب عن اأمله باإطالع امل�ض��اركني باملوؤمتر عليهما. 

واأع��رب ع��ن اإعتق��اده ب��اأن عل��ى موؤ�ض�ض��ات املجتم��ع امل��دين يف ال�ضف��ة الغربي��ة وغ��زة وبدع��م 
من جهات خمتلفة ومنها �ضوا�ض��ية، العمل على اإعادة بناء املنظومة، قائاّل �ض��نقوم من جهتنا 
بتق��دمي الدع��م التقن��ي ملنظوم��ة العدال��ة و�ض��نعمل مع جه��ات متعددة مبا فيه��ا اأ�ضحاب القرار 

باإجت��اه حتقي��ق اأهداف االإ�ض��تدامة العاملية. 
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كلمة املركز الفل�صطيني ل�صتقالل املحاماة والق�صاء »م�صاواة« 
املحامية الأ�صتاذة اإ�صالح ح�صنية، ع�صو جمل�س اإدارة »م�صاواة«

املحامي االأ�ضتاذ اأجمد ال�ضلة  / ع�ضو جمل�س نقابة املحامني املحرتم
ال�ضيدة الدكتورة  / فار�ضني �ضاهني املفو�س العام للهيئة امل�ضتقلة حلقوق االن�ضان املحرتمة

ال�ض��يد  / جيم���س هين��ان –رئي���س مكت��ب املفو���س ال�ض��امي حلق��وق االن�ض��ان يف دول��ة فل�ض��طني 
املحرتم

ال�ضيد  / بيرت موليما– ممثل احلكومة الهولندية لدى دولة فل�ضطني املحرتم
ال�ض��يد  / كري�ض��توفر ديك��ر – مدي��ر برنام��ج �ضوا�ض��يه الربنام��ج امل�ض��رتك ب��ني برنام��ج االأمم 
املتح��دة االإمنائ��ى وهيئ��ة االأمم املتح��دة للم��راأه  اليوني�ض��ف )تعزي��ز �ض��يادة القان��ون يف دول��ة 

املح��رتم  )  2018/  2014 فل�ض��طني 
املحام��اة  ال�ض��تقالل  الفل�ض��طيني  املرك��ز  اإدارة  جمل���س  رئي���س  عو���س  /  طال��ب  الدكت��ور 

والق�ض��اء »م�ض��اواة« املح��رتم

ال�ضيدات وال�ضادة مع حفظ االألقاب وامل�ضميات :
ي�ض��عدين باإ�ض��مي ونيابًة عن جمل���س اإدارة »م�ض��اواه« و هيئتها العامة ومديرها العام وطاقمها 
التنفيذي اأن اأرحب بكم واأ�ض��كر ح�ضوركم وم�ض��اركتكم يف موؤمتر العدالة الفل�ض��طيني الثامن 

والذي تنظمه »م�ضاواة« هذا العام حتت عنوان »منظومة العدالة ايل اأين يف ظل امل�ضاحلة«

ينعق��د موؤمترن��ا ه��ذا بع��د اأي��ام م��ن اإع��الن الرئي���س االمريك��ي الزاع��م ب��اأن مدين��ة القد���س 
عا�ضمة الإ�ض��رائيل واإ�ضداره االأمر لل�ض��فارة االأمريكية بنقلها اإىل القد���س والذي ميثل اإنتهاكا 
فظ��ًا وخروج��ًا فا�ضح��ًا عل��ى �ض��ائر ق��رارات ال�ض��رعية الدولي��ة ال�ض��ادرة ع��ن اجلمعي��ة العام��ه 
ل��الأمم املتح��دة وجمل���س االأم��ن ال��دويل وحمكم��ة الع��دل العلي��ا الدولي��ة والت��ي اأك��دت عل��ى اأن 
القد���س مدين��ة فل�ض��طينية حمتل��ة واأك��دت ح��ق ال�ض��عب الفل�ض��طيني يف اإقام��ة دولت��ه امل�ض��تقلة 
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وعا�ضمته��ا القد���س ال�ض��رقية عل��ى ح��دود الراب��ع م��ن حزيران مب��ا فيها ال�ضف��ة الغربية وقطاع 
غ��زه والقد���س ال�ض��رقية يف اإط��ار ح��ل الدولت��ني .

اإن مث��ل ه��ذا االإع��الن ال�ض��ادر مم��ن الميلك احلق يف اإ�ضداره ميثل اإلغاًء واقعيًا حلل الدولتني 
وال��ذي مث��ل اإجماع��ًا دولي��ًا ب��كل مايرتت��ب عل��ى ذل��ك م��ن  تداعي��ات ال ته��دد احل��ق الفل�ض��طيني 
فقط بل وتهدد ال�ضلم واالأمن الدوليني ، االأمر الذي ي�ضتدعي ت�ضافر جهود كل اأولئك املوؤمنني 
بحقوق االإن�ضان وقيم احلرية والكرامة االإن�ضانية والراف�ضة لالإحتالل ب�ضفته املعوق االأ�ضا�س 
اأم��ام بن��اء دول��ة القان��ون حلم��ل االإداره االأمريكي��ة عل��ى الرتاج��ع الف��وري ع��ن اإع��الن ترام��ب 

وم�ض��اءلتها خلروجها الفا�ضح على قواعد ال�ض��رعية الدولية والقرارات االأمميه .

ويتزام��ن اإنعق��اد موؤمترن��ا ه��ذا م��ع العدي��د من املنا�ض��بات واالأي��ام الدولية ومنه��ا اليوم الدويل 
الأ�ضح��اب ذوي االإعاق��ة ال��ذي ي�ض��ادف الثال��ث م��ن كان��ون اأول واليوم الدويل ملكافحة الف�ض��اد 
الذي ي�ضاف التا�ضع من كانون اأول واليوم العاملي حلقوق االن�ضان الذي ي�ضادف العا�ضر من 

كانون االأول واليوم الدويل للت�ضامن االإن�ضاين الذي ي�ضادف الع�ضرون من كانون اأول .

كم��ا ينعق��د موؤمترن��ا متزامن��ا م��ع الب��دء يف اإج��راءات حتقي��ق امل�ضاحل��ة الوطني��ة واإنه��اء 
االنق�ض��ام البغي���س واإع��ادة الوح��دة القانوني��ة  وال�ضيا�ض��ية واالإدارية لدولتن��ا والتي من �ضمنها 
اإج��راء اإنتخاب��ات عام��ة ميّك��ن م��ن خالله��ا  املواطن��ني م��ن اإختي��ار قياداته��م وممثليه��م يف 
ال�ض��لطة الت�ض��ريعية والرئا�ض��ة مب��ا يج�ض��د حقه��م يف اإنتخاب��ات عام��ة دوري��ة نزيه��ة حت��رتم 
نتائجه��ا وتوؤم��ن الت��داول ال�ض��لمي لل�ض��لطة وامل�ض��اركة جلمي��ع األ��وان الطي��ف الفك��ري واحلزب��ي 
واملجتمع��ي اإعم��ااًل للم��اده 26 م��ن القان��ون االأ�ضا���س الفل�ض��طيني ال�ضامن��ه حل��ق املواطن��ني 
اأف��رادًا وجماع��ات يف امل�ض��اركة ال�ضيا�ض��ية والت��ي م��ن اأبرز جتلياتها حقه��م يف اإختيار ممثليهم 
وذلك كاإجراء ال بد منه من اأجل اإعادة ال�ض��رعية وامل�ض��روعية للنظام ال�ضيا�ض��ي واإعمال مبداأ 
الف�ضل بني ال�ضلطات الثالث ) الت�ضريعية ، والق�ضائية والتنفيذية ( وذلك كله بالتزامن مع 
اإعادة بناء وتوحيد منظومة العدالة الفل�ضطينيه بدءًا من املحكمة الد�ضتورية العليا والق�ضاء 
النظامي و الق�ضاء ال�ضرعي والنيابة العامة ووزارة العدل والق�ضاء الع�ضكري وهيئة مكافحة 

. الف�ضاد 
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اإنن��ا واميان��ًا بقواع��د احلك��م الر�ض��يد وباحلق��وق االأ�ضا�ض��ية للمواط��ن ال��واردة يف الب��اب الثاين 
م��ن القان��ون االأ�ضا�ض��ي الفل�ض��طيني واخلا���س باحلق��وق واحلري��ات واميان��ًا واإلتزام��ًا بالئح��ة 
احلق��وق الدولي��ة كمك��ون اأ�ضا���س م��ن القان��ون ال��دويل ذا ال�ضل��ة واملن�ضمة اإليها دولة فل�ض��طني 
وامللزم��ه باأحكامه��ا والت��ي تت�ضم��ن االإع��الن العامل��ي حلق��وق االن�ض��ان والعه��د ال��دويل اخلا���س 
باحلق��وق املدني��ة وال�ضيا�ض��ية والعه��د ال��دويل اخلا���س باحلق��وق االإقت�ضادي��ة واالإجتماعي��ة 
والثقافي��ة ، ومتث��اًل والتزام��ًا باإع��الن االإ�ض��تقالل ومقدم��ة القان��ون االأ�ضا�ض��ي واملب��ادئ الدولية 
الناظم��ة ال�ض��تقالل الق�ض��اء واملحام��اة و�ض��روط اإ�ض��غال الوظيف��ة الق�ضائي��ة و�ض��واًل اإىل بن��اء 
ق�ضاء نزيه وكفوؤ وحيادي وقادر على فر�س حكم القانون العادل على الكافة حكامًا وحمكومني 
باإعتبار اأن الوظيفة الق�ضائية هي حق للمجتمع ولي�ض��ت ميزة �ض��خ�ضيه واأن من ي�ض��غلها يجب 
اأن تتواف��ر في��ه �ضف��ة اال�ض��تقالل احلزب��ي والكف��اءة والنزاهة واحليدة ما يتطلب تويل املجل���س 
الت�ضريعي املنتخب الدعوة اإىل موؤمتر وطني يتوىل اإختيار جلنة وطنية من �ضخ�ضيات م�ضهود 
له��ا بالنزاه��ة والثق��ة املجتمعية ي�ضدر باإعتمادها قرار رئا�ض��ي وت�ض��ند اإليه��ا مهمة تقييم اآداء 
كل م��ن ي�ض��غل وظيف��ة يف منظوم��ة العدال��ة بعي��دًا ع��ن املحا�ض�ض��ة احلزبي��ة اأو املناطقي��ة اأو 
اجلهوية بحيث يبقى على من تتوافر فيه �ضروط اإ�ضغال الوظيفة ويحال من ال تتوافر فيه تلك 
ال�ض��روط واملن�ضو���س عليه��ا اأي�ض��ا يف القان��ون امل��دين الفل�ض��طيني ) جمل��ة االأح��كام العدلية ( 
اإىل وظيف��ة حكومي��ة اأخ��رى اأو اإىل التقاع��د املبكر مع اإحتفاظه بحقوقه املالية ولها اأن ت�ض��تعني 
مب��ن ت��راه م��ن خ��رباء خمت�ض��ني ل�ضم��ان اإمتام مهمتها مبو�ضوعية ومهنية خالل ت�ض��عة اأ�ض��هر 
م��ن تاري��خ مبا�ض��رتها ل�ضالحياته��ا وله��ا اأن تق��رتح اإح��داث التعدي��الت الت��ى تراه��ا منا�ض��به 
عل��ى الت�ض��ريعات الناظم��ة ملنظوم��ة العدالة ليتوىل املجل���س الت�ض��ريعي املنتخ��ب اإقرارها ونرى 
�ضرورة اإ�ضدار قرار بقانون عاجل ميهد الطريق نحو ال�ضروع يف و�ضع مقرتحنا الوارد اأعاله 
مو�ض��ع التطبي��ق م��ن م��ادة واح��ده تن���س عل��ى« بالرغم مما ورد يف اأي ت�ض��ريع اآخ��ر ال يجوز اأن 
يبق��ى يف وظيف��ة قا�ض��ي اأو يع��ني فيه��ا م��ن بل��غ عم��ره �ض��ن ال�ض��تني« مل��ا ل��ه م��ن اأهمي��ة بالغ��ة يف 

معاجل��ه حال��ة الوه��ن الراهنة يف منظوم��ة العدالة 

اإنن��ا وب�ضفتن��ا هيئ��ة رقابي��ة اأهلي��ة م�ض��تقلة تعم��ل م��ن اأج��ل �ضم��ان احل��ق يف امل�ض��اواة اأم��ام 
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القان��ون والق�ض��اء لكاف��ة املواطن��ني دون متيي��ز واحل��ق يف توف��ري �ضمان��ات املحاكم��ة العادل��ة 
واحل��ق يف الو�ض��ول اإىل العدال��ة اإبتغ��اءًا للن�ضف��ة الق�ضائي��ة وذل��ك ع��ن طري��ق تفعي��ل الرقاب��ة 
املجتمعي��ة عل��ى اآداء منظوم��ة العدال��ة مبهني��ة ومو�ضوعي��ة تر�ض��د وتوث��ق وتتاب��ع وتعال��ج كاف��ة 
انته��اكات حك��م القان��ون و تراق��ب العملي��ة الت�ض��ريعية مب��ا ي�ضم��ن اإت�ض��اق الت�ض��ريعات الوطني��ة 
م��ع املب��ادئ الد�ض��تورية والئح��ة احلق��وق الدولي��ة مبكوناته��ا الث��الث اإىل جان��ب اإ�ض��هامها يف 
رف��ع الوع��ي املجتمع��ي باحلق��وق القانوني��ة للمواطن��ني ب�ض��كل ع��ام وللفئ��ات املهم�ض��ة عل��ى وج��ه 
اخل�ضو���س ويف مقدمته��م ذوي االإحتياج��ات اخلا�ض��ة وامل��راأة واأبن��اء املخيم��ات واملناط��ق 
املهم�ض��ة ن�ض��ري اإىل اأن موؤمترن��ا ه��ذا ه��و اإح��دى و�ض��ائل »م�ض��اواة« الرقابي��ة امل�ض��تندة ملفاهي��م 
احلك��م الر�ض��يد واالإدارة املبني��ة عل��ى النتائ��ج وامل�ض��اواة ب��ني الرج��ل وامل��راأة اإىل جان��ب ن�ض��رة 
ع��ني عل��ى العدال��ة وجمل��ة العدال��ة والقان��ون اللت��ان ي�ضدرهم��ا املرك��ز دوري��ًا وتقري��ر املر�ض��د 
القانوين لبيان املتغري يف و�ضع العدالة يف دولة فل�ضطني الذي ي�ضدره املركز دوريًا كل عامني 
ويعك��ف عل��ى اإ�ض��دار تقري��ره الق��ادم �ضيف الع��ام املقبل، ونوؤكد جمددًا على اأن حتقيق ر�ض��الة 
»م�ض��اواه« املجتمعي��ة يتطل��ب م�ض��اركة جمتمعي��ة م��ن كافة املوؤ�ض�ض��ات والفعالي��ات املجتمعية يف 
اإطار من الفعل االإيجابي اجلمعي  الذي ي�ضمن الأ�ضحاب احلقوق حقهم يف امل�ضاركه يف بناء 
م�ض��تقبل وطننا على قاعدة امل�ض��اواة والعدل وحقوق االإن�ض��ان االأ�ضيلة و�ضمان توفري اأ�ضحاب 
الواجبات الإرادة �ضيا�ضية واآداء اإداري وتنفيذي  وت�ضريعي وق�ضائي عادل ونزيه يلتزم بتطبيق 
اأح��كام القان��ون الع��ادل عل��ى الكاف��ة حكام��ًا وحمكومني جت�ض��يدًا ملب��داأ �ض��يادة القانون واحلكم 

الدميقراط��ي التع��ددي الر�ض��يد . 

ويف ه��ذا االإط��ار فاإنن��ا نتطل��ع اإىل م�ض��اركتكم يف موؤمترن��ا ه��ذا كفر�ض��ة هام��ة لت�ض��ليط ال�ضوء 
عل��ى الواق��ع واإ�ض��تخال�س التو�ضي��ات واملطال��ب و ال��روؤى الت��ي �ض��تتوىل »م�ض��اواة« رفعه��ا اإىل 
اأ�ضح��اب الق��رار ون�ض��رها للجمه��ور ومتابع��ة الن�ض��ال م��ن اأجل و�ضعه��ا مو�ضع التطبي��ق و�ضواًل 
اإىل بن��اء �ض��لطة ق�ضائي��ة واح��دة موؤهل��ة ونزيه��ة وقادرة عل��ى اإعمال �ضالحياتها و�ض��لطاتها يف 
ظل مبداأ الف�ضل بني ال�ض��لطات ك�ضرورة ملحة ومدخل ال بد منه لبناء دولة القانون واحلكم 

الر�ضيد.
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اأوراق

اجلل�صة الأوىل: نحو بناء منظومة عدالة فل�صطينية مهنية 
وحيادية ونزيهة
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الورقة الأوىل–  البيئة املالئمة لأداء ق�صائي اأمثل
املحامي �صرحبيل الزعيم – غزة

اإنطالقاً من الأهمية البالغة لقيمة احلق والعدل فقد دعت اإليه الر�صالت ال�صماوية :-

ق��ال تع��اىل »لق��د اأر�ض��لنا ر�ض��لنا بالبين��ات واأنزلن��ا معه��م الكت��اب واملي��زان ليق��وم النا���س 
بالق�ض��ط« �ض��دق اهلل العظي��م 

قال تعاىل »واإذا حكمتم بني النا�س اأن حتكموا بالعدل » �ضدق اهلل العظيم . 
ان القا�ض��ي احل��ق م��ن ات�ض��ع �ض��دره مل��ا �ضاق��ت ب��ه �ض��دور النا���س و�ضاق��ت  ذمت��ه عم��ا ات�ض��عت 

اإليه  ذمم النا���س 

واإن كان حتقي��ق العدال��ة ب��ني املتقا�ض��ني هو جوهر ر�ض��الة الق�ضاء، فان تاأمني العدل لالإن�ض��ان 
ه��و جوه��ر م�ض��ئولية الدول��ة، م��ن هن��ا ح��ّق عل��ى كل دول��ة ت�ض��تهدف  اإقام��ة الع��دل اأن تكف��ل حق 
التقا�ضي للجميع حتقيقا حللم االإن�ضان يف العدل، كما اإن عليها اأن تب�ّضط اإجراءاته، وتق�ضي 
عل��ى معوقات��ه، حت��ي ي�ض��ل النا���س اىل الع��دل م��ن غ��ري م�ض��قة ومعان��اة، وبالت��ايل ف��اإن �ض��يادة 
القان��ون ه��ي االأ�ضا���س يف تطبي��ق العدال��ة فالنا���س اأمام��ه �ض��واء ويخ�ضع��ون الأحكام��ه ال ف��رق 
ب��ني اإن�ض��ان واآخ��ر ، يطب��ق عل��ى الكب��ري وال�ضغ��ري وعل��ى امل�ض��وؤول وغ��ري امل�ض��وؤول، وي�ض��هر عل��ى 
تطبيق القانون )الق�ضاة( الذين يحملون ر�ضالة مهمة يف اإقامة العدل بني النا�س فيما يتعلق 

بحرياته��م واأمواله��م واأحوالهم ال�ض��خ�ضية.  

وم��ن ه��ذا املنطل��ق كان مب��داأ ا�ض��تقالل الق�ض��اء ه��و ركي��زة اأ�ضا�ض��ية م��ن ركائ��ز املجتم��ع 
الفل�ض��طيني املعا�ض��ر لتحقي��ق العدال��ة وتطبي��ق �ض��يادة القان��ون وحتقي��ق مب��داأ الف�ض��ل ب��ني 
ال�ض��لطات ، واأن مبداأ اإ�ض��تقالل الق�ضاء هدف خالد ي�ض��عى لتحقيق العدالة يف املجتمع ونادت 
به املجتمعات وال�ض��عوب احلرة ،فا�ض��تقالل ال�ض��لطة الق�ضائية عن بقية ال�ض��لطات يعترب حجر 
الزاوية يف اأي نظام دميقراطي حر، وهذا ما ن�س عليه القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني املعدل. 
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ولق��د �ض��ن امل�ض��رع الفل�ض��طيني يف ه��ذا االط��ار قوان��ني ع��دة اأبرزه��ا  قان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة 
  2001 ل�ض��نة   )5( رق��م  النظامي��ة  املحاك��م  ت�ض��كيل  وقان��ون  م   2002 ل�ض��نة   )1( رق��م 
وقان��ون اأ�ض��ول املحاكم��ات املدني��ة والتجاري��ة رق��م)2( ل�ض��نة 2001 ، وقان��ون االج��راءات 

2001م . اجلزائي��ة رق��م )3( ل�ض��نة  

ولبن��اء بيئ��ة مالئم��ة الأداء ق�ضائ��ي اأمث��ل ال ب��د اأن يك��ون لدينا ق�ضاء ق��وي وفا�ضل يف النزاعات 
املختلف��ة ب�ض��كل يحق��ق الع��دل واالإن�ض��اف دون اأي ب��طء اأو ت�ض��ويف اأو مماطم��ة وحت��ى ال يك��ون 

هن��اك �ض��رًار يلحق باملتقا�ضني اأمام الق�ضاء الفل�ض��طيني 

،ولتحقي��ق ذل��ك الب��د م��ن توف��ري اال�ض��تقالل للق�ض��اة كاأ�ض��خا�س وعدم و�ضعهم حت��ت رهبة اأي 
�ض��لطة من ال�ض��لطات احلاكمة واأن يكون خ�ضوعهم ل�ض��لطان القانون فقط . 

ولبن��اء بيئ��ة مالئم��ة الأداء ق�ضائ��ي اأمث��ل  الب��د م��ن ا�ض��رتاك جمي��ع اأط��راف منظوم��ة العدال��ة 
يف ا�ض��رتاتيجية واح��دة  وتتمث��ل منظوم��ة العدال��ة م��ن )ق�ض��اء ونياب��ة عام��ة ووازرة الع��دل 
ونقابة املحامني ورجال اإنفاذ  القانون( من خالل بناء اإ�ضرتاتيجية وا�ضحة ومتفق عليها بني 

اأط��راف ه��ذه املنظوم��ة �ض��يخلق حال��ة م��ن التعاون لتحقي��ق االأهداف الوطنية امل�ض��رتكة. 
ف��كل جتم��ع اإن�ض��اين بحاج��ة اإيل ق�ض��اء يعم��ل عل��ى ن�ض��ر الع��دل ب��ني اأف��راده بحي��ث ي�ض��عر كل 
واح��د منه��م ب��اأن اأموال��ه واأعرا�ض��ه ودمائ��ه م�ضون��ة وحمفوظ��ة ال يح��ق الأي �ض��خ�س مهما كان 
موقع��ه اأن مي�ض��ها اأو ين��ال منه��ا ، ول��ن يك��ون ذل��ك اإال يف وج��ود ق�ض��اء ع��ادل ال يظل��م اأمام��ه 
�ضعي��ف وال يطم��ع يف ج��وره ق��وي وال يتحق��ق الع��دل يف الق�ض��اء اال اإذا كان القا�ض��ي عل��ى عل��م 

مب��ا يفع��ل وعل��ى بين��ة مم��ا يق�ض��ي فيه لذل��ك فان والي��ة الق�ضاء كان��ت االأوىل . 

عل��ى �ض��وء م��ا تق��دم �ض��وف نتحدث خالل ه��ذه الورقة البحثية عن اإيج��اد البيئة املالئمة الأداء 
ق�ضائي اأمثل يف دولة فل�ض��طني عامة ويف قطاع غزة خا�ضة ، وذلك من حيث ت�ض��كيل املحاكم 
النظامي��ة يف قط��اع غ��زة وامل�ض��كالت والتحدي��ات الت��ي تواج��ه اجله��از الق�ضائ��ي يف قطاع غزة 
وم��ن ث��م �ض��نتناول احلل��ول الأداء ق�ضائ��ي اأمث��ل وم��ن ث��م م��ا ه��ي املب��ادئ الت��ي �ض��توؤدي ايل بناء 

البيئ��ة املالئم��ة الأداء ق�ضائي اأمثل. 
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اأول : ت�صكيل املحاكم النظامية يف حماكم قطاع غزة :– 
املحكمــة العليــا: – وتنعق��د ب�ضفته��ا )1– حمكم��ة النق���س 2– حمكم��ة ع��دل . 1

علي��ا( وعدده��ا واح��دة –ومركزه��ا يف مدين��ة غ��زة. 
املحكمــة الإداريــة: – )وه��ي م�ض��تحدثة( وعدده��ا واح��دة – ومركزه��ا مدين��ة . 2

غزة  
حماكم ال�صتئناف:– وعددها  واحدة – ومركزها  مدينة غزة  . 3
حماكــم البدايــة ب�ضفته��ا اال�ض��تئنافية )وعدده��ا ثالث��ة( ومراكزه��ا مدين��ة غ��زة . 4

وخان يون���س ودير البلح  
حماكم البداية )وعددها ثالثة( ومراكزها مدينة غزة وخانيون�س ودير البلح  . 5
حماكــم ال�صلــح )وعدده��ا خم�ض��ة( ومراكزه��ا مدين��ة غ��زة و�ض��مال قط��اع غ��زة . 6

وخانيون���س ودي��ر البل��ح ورف��ح . 

وتنعق��د وتت�ض��كل املحاك��م املذك��ورة ح�ض��ب قان��ون ت�ض��كيل املحاك��م النظامي��ة وقان��ون 
ال�ض��لطة الق�ضائي��ة وتنظ��ر كل منه��ا يف امل�ض��ائل الت��ي ترف��ع اإليه��ا طبق��ا للقان��ون .  

ثانيا: عدد الق�صاة يف املحاكم النظامية بقطاع غزة : 
بل��غ ع��دد الق�ض��اة يف املحاك��م النظامي��ة بقط��اع غ��زة )47( قا�ض��ي موزع��ني علي جميع 
املحاك��م النظامي��ة يف قط��اع غ��زة ، ويف ع��ام 2017 مت تعي��ني )19( قا�ض��ي �ضلح جديد 
يف قط��اع غ��زة م��ن قب��ل اللجن��ة االإداري��ة احلكومي��ة التابع��ة حلرك��ة حما���س وقب��ل م��ا 

يقارب �ض��هرين من ه��ذا التاريخ . 

ثالثــا: امل�صــكالت والتحديــات التــي تواجــه منظومــة الق�صــاء يف حماكــم قطــاع غــزة و�صــبل 
حلها:

لع��ل امل�ض��كالت الت��ي تواج��ه اجله��از الق�ضائ��ي يف حماك��م قط��اع غ��زة، تتك��ون م��ن ع��دة 
جوان��ب ومنه��ا، م�ض��كالت )داخلي��ة( تتعل��ق بالعن�ض��ر الب�ض��ري والعن�ض��ر الغ��ري ب�ض��ري 
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ومنه��ا م�ض��كالت )خارجي��ة(  والت��ي توؤث��ر ب�ض��كل كب��ري عل��ي االأداء الق�ضائ��ي االأمث��ل 
ن�ض��تعر�ضها ح�ض��ب االت��ي :- 

1- امل�صكالت الداخلية التي تواجه الق�صاء يف حماكم قطاع غزة:- 
اأ  قلة عدد الق�صاة و�صوء الإختيار:-  

اإن اأك��رب امل�ض��كالت الت��ي تواج��ه الق�ض��اة العامل��ني يف جمي��ع حماك��م قط��اع غ��زة ، 
ه��ي قل��ة ع��دد الق�ض��اة مقارنة بالع��دد الهائل من الق�ضايا املرتاكم��ة ومقارنة بعدد 
املواطن��ني يف قط��اع غ��زة، حي��ث يبل��غ ع��دد الق�ض��اة يف حماك��م  قط��اع غ��زة )47( 

قا�ض��ي فق��ط موزعني عل��ي املحاك��م النظامية .  
ويف املقاب��ل يك��ون ل��كل )42553( األ��ف مواط��ن يف قط��اع غ��زة له��م قا�ض��ي واح��د 
فقط، وهو عبء ثقيل جدًا وي�ضعب معه الف�ضل يف الق�ضايا املرتاكمة ويوؤدي اإيل 

اإهدار احلقوق لعدم اإعطاء كل حق ما يكفيه من الوقت الكايف .  
وم��ن ناحي��ة اأخ��ري �ض��وء اإختي��ار العامل��ني يف منظوم��ة الق�ض��اء م��ن حي��ث ال�ض��ن 
والكف��اءة وع��دم اإختياره��م بال�ض��كل القان��وين املب��ني يف قان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة 

واختياره��م وف��ق الل��ون ال�ضيا�ض��ي الواح��د . 

ب   عدم �صالحية املباين املخ�ص�صة  لأداء ق�صائي اأمثل :– 
اإن مب��اين املحاك��م يف قط��اع غزة قدمي��ة وقاعاتها �ضغرية، ال تليق باملحاكم وهيبة 
الق�ضاء وال ت�ضلح ل�ضري العملية الق�ضائية ، مما يوؤدي اإيل االزدحام وعدم توفري 
اأماك��ن للراح��ة �ض��واء للمحام��ني اأو املواطن��ني وع��دم توف��ري اأماك��ن لعم��ل املوظف��ني 

بال�ض��كل املطلوب  مما يوؤدي اإيل بطء �ض��ري العملية الق�ضائية .  

ج  قلة الكوادر الب�صرية املتخ�ص�صة : 
تع��اين مراف��ق الق�ض��اء يف حماك��م قط��اع غ��زة م��ن نق���س اخل��ربات ل��دى املوظف��ني 

االإداري��ني وع��دم اخلربة والتعاون مع
املحام��ني يف اإجن��از معاملته��م بال�ض��كل املطل��وب ، مم��ا ي��وؤدي اإيل ب��طء عملي��ة 

ال�ض��ري نح��و العدال��ة ونح��و اأداء ق�ضائ��ي اأمث��ل . 
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د   التاأجيل املتكرر للق�صايا :–  
اإن ع��دم  االلت��زام بالقان��ون واملب��ادئ الق�ضائي��ة وع��دم اإعتم��اد ج��دول زمن��ي 
الإدارة الدعوى، وذلك من حيث اأنه ال يجوز التاأجيل الأكرث من مرة لنف�س ال�ضبب 
ولنف���س املو�ض��وع واخلل��ل ال��ذي يح��دث باال�ض��تمرار يف اإج��راءات التبلي��غ واإع��الن 

املُبل��غ وتق�ض��ري ال�ض��رطة الق�ضائي��ة بذل��ك، ي��وؤدي ايل بطء �ض��ري العدالة.  

هـ  تعطيل التفتي�س الق�صائي وم�صاءلة الق�صاة  :– 
اإن تعطي��ل التفتي���س الق�ضائ��ي وع��دم تطبي��ق العقوب��ات واجل��زاءات بال�ض��كل  
املن�ضو�س قانونًا  يوؤدي اإيل بطء اإجراءات التقا�ضي ،الأن غياب امل�ضاءلة �ضيوؤدي 

اإيل الت�ض��يب واإنح��راف البع���س وجمانبت��ه للعدال��ة واالن�ضاف.  

و   عدم معرفة القانون بال�صكل املطلوب والكايف وعدم تطبيق ن�صو�صة :–  
اإن املعرف��ة بالقان��ون والق��رارات الفا�ضل��ة والغ��ري فا�ضل��ة يف الدع��وى والقابل��ة 
لالإ�ض��تئناف والغ��ري قابل��ة لال�ض��تئناف ي�ض��كل البني��ة االأ�ضا�ض��ية ل��دى امل�ض��تغلني 
بالقان��ون، وم��ن ناحي��ة اأخ��رى ع��دم تطبي��ق ن���س القان��ون عل��ى الواقع��ة املعرو�ضة 
اأم��ام الق�ض��اء �ض��يوؤدي اإىل جت��اوز وا�ض��ح و�ضري��ح  ل�ضالحي��ات القا�ض��ي يف نظر 
الدع��وى، ف��ال ب��د م��ن تقيد القا�ض��ي بن�ضو�س القان��ون الناظمة للدع��وى وفهمها 

بال�ض��كل املطل��وب لن�ض��ري نح��و اأداء ق�ضائ��ي اأمث��ل .  

ز   عدم توفري املتابعة الإلكرتونية يف املحاكم :– 
م��ن الواج��ب تزوي��د الق�ض��اة ومع��اوين الق�ض��اء ب��كل امل�ض��تلزمات االلكرتوني��ة 
والقانونية والق�ضائية الالزمة ل�ض��ري العملية الق�ضائية وهذا �ض��يوؤدي اإيل �ض��رعة 

الف�ض��ل يف الق�ضاي��ا بال�ض��كل ال�ض��ريع واملنا�ض��ب للدع��وى  . 

ح  تدوير الق�صاة والنقل والغياب :– 
ان تدوي��ر الق�ض��اة ونقله��م �ض��واء م��ن حمكم��ة اأق��ل درج��ة اإيل اأعلي درج��ة اأو بذات 
الدرج��ة ي��وؤدي اإيل عرقل��ة �ض��ري العملي��ة الق�ضائي��ة ، فبع��د اأن يك��ون القا�ضي االأول 
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ق��د فه��م الق�ضي��ة م��ن جمي��ع جوانبه��ا واأحداثه��ا ، يت��م تدوي��ره اأو نقل��ة ليح��ل حملة 
قا�ض��ي اأخ��ر لنظ��ر الدع��وى م��ن النقط��ة الت��ي و�ضل��ت اإليه��ا ، مم��ا ي��وؤدي اإيل ع��دم 
فه��م القا�ض��ي اجلدي��د جمري��ات اأح��داث الق�ضي��ة ، مم��ا ي�ض��بب ايل تاأخري النظر 
يف الدع��وى لوق��ت اأط��ول وي��وؤدي اإيل ا�ض��دار اأحكام غري �ضحيح��ة يف الغالب لعدم 
اإمل��ام القا�ض��ي مبجري��ات الق�ضي��ة وفهمه��ا م��ن  البداي��ة  وان غي��اب القا�ض��ي ع��ن 
مبا�ض��رة اأعمال��ه مل��دة جت��اوز احل��د امل�ض��موح ب��ه قانون��ًا ، يه��در حق��وق املتقا�ض��ني 
ويوؤخ��ر الف�ض��ل يف الق�ضاي��ا املنظ��ورة اإيل �ض��نوات اأخ��رى مما ين��زع ثقة املواطنني 

يف منظوم��ة العدال��ة . 

ط  تاأخري رواتب الق�صاة واملوظفني يف ال�صلطة الق�صائية و�صعف املوازنة :– 
اإن تاأخ��ري روات��ب الق�ض��اة واملوظف��ني يف ال�ض��لطة الق�ضائي��ة يوؤث��ر عل��ي القا�ض��ي 
ويجعل��ه غ��ري م�ض��تقر اجتماعي��ًا واقت�ضادي��ًا ونف�ض��يًا وم��ن ناحي��ة اأخ��رى �ضع��ف 
املوازن��ة العام��ة ملنظوم��ة الق�ض��اء يف حماك��م قط��اع غ��زة وع��دم ا�ض��تقاللها يجع��ل 

الق�ض��اء تاب��ع للجه��ة الت��ي تنف��ق علي��ه. 

2 - امل�صكالت اخلارجية التي تواجه الق�صاء يف حماكم قطاع غزة: 

اأ   قدم القوانني املطبقة يف حماكم قطاع غزة: 
جن��د اأن غالبي��ة القوان��ني املطبق��ة يف حماك��م قط��اع غ��زة قدمي��ة ج��دًا ترج��ع اإيل 
العه��د العثم��اين و اإىل االنت��داب الربيط��اين و اإىل االإدارة امل�ضرية ، فهذه القوانني 
تعي��ق عم��ل الق�ض��اة ، لع��دم مواكبته��ا التطور الب�ض��ري احلا�ض��ل يف الوقت احلايل، 
فتحتاج هذه القوانني ايل االلغاء و�ضن قوانني جديدة بعد انعقاد املجل�س الت�ضريعي 

تخ��دم م�ضال��ح املواطنني وتواكب التطور اجلديد. 

ب  عدم املحافظة على مبداأ ا�صتقالل الق�صاء : 
يج��ب املحافظ��ة عل��ى مب��داأ ا�ض��تقالل الق�ض��اء وع��دم دخ��ول الق�ض��اة يف املع��رتك 
ال�ضيا�ضي اإِوابعادهم عن ذلك بالقدر املمكن ، فال يجوز باأي حال من االحوال اأن 
يكون الق�ضاء م�ضي�س واأن يكون القا�ضي حزبي وتابع اإىل لون �ضيا�ضي معني ، ومع 

االأ�ضف هذا موجود يف واقعنا الفل�ضطيني ويف ق�ضاءنا .  
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ودخ��ول القا�ض��ي يف املع��رتك ال�ضيا�ض��ي يتعار���س م��ع �ض��روط تعي��ني الق�ض��اة وف��ق 
ن���س امل��ادة )16( م��ن قان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة والت��ي تن���س عل��ى اأن » عل��ى 

القا�ض��ي اأن ينه��ي ع�ضويت��ه عن��د تعيين��ه ب��اأي ح��زب اأو تنظي��م �ضيا�ض��ي« 

ون���س عل��ى ذل��ك اأي�ض��ا القان��ون االأ�ضا�ض��ي الفل�ض��طيني يف م��ادت رق��م )98( » 
عل��ى اأن الق�ض��اة م�ض��تقلون ال �ض��لطان عليه��م يف ق�ضائهم لغ��ري القانون ، وال يجوز 

الأي��ة �ض��لطة التدخ��ل يف الق�ض��اء اأو يف �ض��وؤون العدال��ة »

 ج   النق�صام الفل�صطيني :– 
االنق�ض��ام الفل�ض��طيني ع��ام 2007  اأح��دث فج��وة يف �ض��ري العملي��ة الق�ضائي��ة 
مما ت�ضبب يف ا�ضطراب عمل املنظومة الق�ضائية من عدة نواحي، فغياب الق�ضاة 
والعامل��ني يف املحاك��م واأع�ض��اء النياب��ة العام��ة  قب��ل االنق�ض��ام، وا�ض��تبدالهم 
بغريه��م م��ن الق�ض��اة والعامل��ني بعي��دًا ع��ن املعاي��ري املن�ضو���س عليه��ا يف  القانون. 

 وم��ن ناحي��ة اأخ��رى ع��دم التوا�ض��ل ب��ني املجل���س االأعل��ى للق�ض��اء يف غزة  وجمل���س 
الق�ضاء االأعلى يف رام اهلل باالإ�ضافة اإىل �ضن قوانني وت�ضريعات جديدة يف قطاع 
غ��زة م��ن قب��ل املجل���س الت�ض��ريعي التاب��ع لقط��اع غزة وق��رارات بقوان��ني يف ال�ضفة 
الغربي��ة. كم��ا اأن مي��ل القا�ض��ي اإيل احلزبي��ة ال�ضيا�ض��ية به��دف دخ��ول املع��رتك 
ال�ضيا�ض��ي، وكذل��ك احل�ض��ار ال��ذي فر���س على قطاع غزة وع��دم رغبة كثري اإن مل 
يك��ن معظ��م املانح��ني م��ن التعامل م��ع قطاع غزة.  اأدت تلك اال�ض��باب اإيل اإحداث 
القطعي��ة وتباع��دت االأم��ور اأك��رث فاأك��رث مم��ا اأدي اإيل نق���س  اخل��ربات و �ضع��ف 

امله��ارات م��ن كاف��ة النواح��ي ، واخت��الف القوان��ني املطبق��ة بني �ض��طري الوطن . 

ح  تدخل ال�صرطة الع�صكرية بغزة بحل الق�صايا املالية للمدنيني  :– 
ان تدخ��ل ال�ض��رطة الع�ض��كرية يف قط��اع غ��زة يف ح��ل النزاع��ات املالي��ة للمواطن��ني 
واملنظ��ورة اأم��ام الق�ض��اء النظام��ي يف حماك��م قط��اع غ��زة اأو ال�ض��ادر فيها اأحكام 
ق�ضائي��ة وع��دم تنفي��ذ  اأح��كام املحاك��م له��و انته��اكًا للح��ق يف التقا�ض��ي باعتب��اره 
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حج��ر اال�ضا���س ملب��داأ �ض��يادة القان��ون وحماي��ة احلق��وق. مم��ا يعن��ي تعطي��ل اجلهاز 
الق�ضائ��ي لتوغ��ل ال�ض��رطة الع�ض��كرية يف اأعمال��ه ، وب�ض��ط نفوذه��ا عل��ى الق�ض��اء 
النظام��ي االأم��ر املخال��ف للقان��ون اال�ضا�ض��ي املع��دل ال��ذي ن�س عل��ى » اأن لكل فرد 
احلق يف اأن يحاكم اأمام املحاكم العادية » حيث رافق تدخل ال�ض��رطة الع�ض��كرية 
يف اإ�ض��تدعاء واإحتج��از وتوقي��ف املواطن��ني يف الق�ضاي��ا املتعلق��ة بالنزاع��ات املالي��ة 
اإنته��اك حقه��م يف ال�ض��المة اجل�ض��دية م��ا اأدى ايل زعزعة ثق��ة اجلمهور بالق�ضاء 

النظامي وب�ض��ط �ضيا�ض��ة القوة فوق كل �ض��يء .  

خ  ميــل  املواطنــني ايل الق�صــاء الع�صــائري اأكــر مــن الق�صــاء النظامــي يف حــل 
النازعــات :–  

اأ�ضب��ح الق�ض��اء الع�ض��ائري يحم��ل هيب��ة كبرية تف��وق هيبة الق�ض��اء النظامي حيث 
ي�ض��تمد قوت��ه وهيبت��ه م��ن كون��ه ماأخ��وذًا م��ن الع��ادات واالأع��راف ، ف�ض��ال عن كون 
اأحكام��ه �ض��ادرة ع��ن حمكم��ني ال ي�ض��تطيع اأح��د ك�ض��ر كلمته��م ب�ض��بب االح��رتام 
ال��ذي يحظ��ون ب��ه اأم��ام العام��ة ، االأم��ر ال��ذي اأدى ايل اإقب��ال النا���س اىل االإحتكام 
للق�ض��اء الع�ض��ائري  ل�ض��رعة الف�ض��ل فيه��ا مما اأدى اىل زعزع��ة الثقة  يف الق�ضاء 

 . النظامي 

و  زيادة اأعداد الق�صايا املدنية والتجارية واجلنائية يف قطاع غزة :– 
زادت  اأع��داد الق�ضاي��ا املدني��ة والتجاري��ة واجلنائي��ة يف االآون��ة االأخ��رية ايل ح��د 
كب��ري مم��ا اأدي ايل تراك��م الق�ضاي��ا اأمام الق�ض��اء النظامي يف حماكم قطاع غزة  

مم��ا اأدى ايل �ضعوب��ة الف�ض��ل به��ا جملة واحدة .  

ك  عدم الهتمام بكفاءة القا�صي ومتابعته :–  
لك��ي يك��ون القا�ض��ي كف��وؤ ال ب��د م��ن عق��د دوارت ل��ه وافادت��ه ب��كل ماه��و جدي��د م��ن 

ت�ض��ريعات ولوائ��ح وقرارات ومب��ادئ قانونية. 
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النهائيــة  الق�صائيــة  الأحــكام  تنفيــذ  مــع   القانــون  انفــاذ  تعــاون رجــال  عــدم  ح  
 –: املطلــوب  بال�صــكل 

رج��ال انف��اذ  القان��ون ه��م ج��زء ال يتج��زاأ م��ن منظوم��ة العدال��ة وع��دم قيامه��م 
بتنفي��ذ  االأح��كام الق�ضائي��ة النهائي��ة يف بع���س االأحي��ان ي��وؤدي اإيل اإه��دار قيم��ة 
االأح��كام النهائي��ة للق�ض��اء وي��وؤدي اإيل �ضي��اع حق��وق النا���س ، فق��د ن���س القان��ون 
اال�ضا�ض��ي الفل�ض��طيني يف مادت��ه )106( » عل��ى اأن االح��كام الق�ضائي��ة واجب��ة 
النف��اذ  واالمتن��اع ع��ن تنفيذه��ا او تعطي��ل تنفيذه��ا عل��ى اأي نح��و جرمي��ة يعاق��ب 
عليها باحلب�س، والعزل من الوظيفة اذا كان املتهم موظفًا عامًا او مكلفًا بخدمة 

عامة«

ه   عدم وجود ق�صاء متخ�ص�س:  
القا�ض��ي يف املحاك��م النظامي��ة يف قط��اع غ��زة ينظ��ر الق�ضاي��ا املدني��ة والتجاري��ة 
واجلنائي��ة واملخالف��ات املتعلق��ة بالبلديات وغريه��ا يف اآن واحد دون اأن يتخ�ض�س 
كل قا�ض��ي يف جم��ال حم��دد ، مم��ا ي��وؤدي ايل تراك��م  الق�ضاي��ا و ي��وؤدي ايل ب��طء 

عملي��ة ال�ض��ري نح��و اأداء ق�ضائ��ي اأمثل . 

3- ماهي حلول امل�صكالت التي تواجة الق�صاء يف حماكم قطاع غزة: 
اأول: توحيد اجل�ض��م املوؤ�ض�ض��ي لل�ض��لطة الق�ضائية يف الوطن، باإعادة ت�ض��كيل املجل���س 
االأعل��ى للق�ض��اء م��ن جدي��د، عل��ى اأ�ضا���س التوافق بني جمل�ض��ي الق�ض��اء يف قطاع غزة 
وال�ضف��ة الغربي��ة. اإذ اأن��ه بتوحي��د ال�ض��لطة الق�ضائي��ة كاأولوية يتم فت��ح املجال لتوحيد 
كافة موؤ�ض�ض��ات ال�ض��لطة الوطنية الفل�ض��طينية واالإجراءات والقوانني بني املحافظات 

اجلنوبية وال�ض��مالية، االأمر الذي يوؤدي اإىل تنظيم احلياة ب�ض��كل اأف�ضل. 

اأماك��ن عمله��م  : اتخ��اذ  الق��رار بع��ودة الق�ض��اة والعامل��ني ال�ض��ابقني ايل  ثانيــاً 
ودجمه��م واع��اده الهيكلي��ة م��ع الق�ض��اة والعامل��ني احلالي��ني م��ع عق��د دورات  تدريبيه 

ل��كال الطرف��ني . 
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ثالثــا :تعزي��ز ا�ض��تقالل الق�ض��اء مالي��ًا  واداري��ًا مب��ا يكف��ل تلبي��ة احتياجات��ه، وع��دم 
امل�ضا�س با�ضتقالليته، ومبا ي�ضمن ا�ضتقرار الو�ضع الوظيفي واملادي للق�ضاة، وابعاد 

الق�ض��اء والق�ض��اة عن اأي اإ�ض��كاالت مالية اأو �ضيا�ض��ية. 

اربعــا:  العم��ل عل��ى تزوي��د  ال�ض��لطة الق�ضائي��ة يف قط��اع غ��زة بع��دد م�ضاع��ف ملجم��وع 
ع��دد الق�ض��اة العامل��ني والق�ض��اة املاأم��ول عودته��م للعم��ل، لن�ض��ل اإىل مع��دل معق��ول 
ن�ضبيًا بني عدد الق�ضاة وعدد الق�ضايا املنظورة، وليتقارب معدل عدد الق�ضاة ن�ضبة 

اإىل مع��دل عدد ال�ض��كان وف��ق املعيار الدويل. 

خام�صــا:  و�ض��ع روؤي��ة الإن�ض��اء ق�ض��اء متخ�ض���س وذل��ك م��ن حي��ث الق�ضاي��ا املدني��ة 
والتجاري��ة واجلنائي��ة ، يه��دف ايل �ض��رعة الب��ت يف الق�ضاي��ا وحتقي��ق العدالة، ويعزز 
من جودة العمل الق�ضائي، فاإن تعزيز وتنفيذ  فكرة التخ�ض�س الق�ضائي،  واإحداث 
نتائ��ج اإبداعي��ة كب��رية ي��وؤدي اإىل تي�ض��ري ح�ض��ول املواطن��ني على خدم��ات مميزة، من 

خ��الل �ضب��ط م�ض��توى اجلودة يف نقاط التما���س م��ع اجلميور. 

�صاد�صــا: العم��ل عل��ى �ض��رعة اإن�ض��اء مب��اين تلي��ق باملحاك��م وهيب��ة الق�ض��اء، واالإ�ض��راع 
يف اإن�ض��اء دار الق�ض��اء الع��ايل يف قط��اع غ��زة، خا�ض��ة واأن��ه مت تخ�ضي���س قطعة اأر�س 

حكومي��ة الإقامته��ا عليه��ا ومل يت��م اإجناز امل�ض��روع حتى اللحظة.  

�صــابعا: تزوي��د ال�ض��لطة الق�ضائِي��ة يف قط��اع غ��زة بع��دٍد  كاف م��ن اأع��وان الق�ض��ِاة من 
موظف��ني و�ض��رطة ق�ضائية...اإل��خ  وتزويد مه��ارات الق�ضاة  والعاملني من خالل عقد 

دوارت تاأهيلية .  

ثامنــا: تزوي��د الق�ض��اة ومع��اوين الق�ض��اء ب��كل امل�ض��تلزمات االلكرتوني��ة املتعلق��ة 
بالقوان��ني .  

تا�صــعا: اإ�ض��دار قوان��ني وت�ض��ريعات جدي��دة  بع��د انعق��اد املجل���س الت�ض��ريعي تتنا�ض��ب 
م��ع الو�ض��ع الراه��ن وتوحيد القوانني بني �ض��طري الوطن .  
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عا�صــراآ : تفعي��ل دور التفتي���س الق�ضائ��ي  وتوقي��ع العقوب��ات  واجل��زاءات على العاملني 
والق�ضاة عند املخالفة . 

حــادي ع�صــر : تطوي��ر �ض��بكة الكرتوني��ة ترب��ط ب��ني املحاكم وال��وازارت املخت�ضة بعمل 
الق�ض��اء وذل��ك به��دف اإر�ض��ال الق��رارات الق�ضائي��ة امل��راد تبليغه��ا ب�ض��كل الك��رتوين، 

مم��ا ي��وؤدي ايل �ض��رعة اإجن��از املعام��الت التي ن�س القانون علي �ض��رعتها.  

الثــاين ع�صــر: اإن�ض��اء حماك��م جدي��دة يف قط��اع غ��زة ت��وؤدي ايل تخفي��ف االأعب��اء 
ومنه��ا، اإن�ض��اء حمكم��ة  ا�ض��تئناف جدي��دة يف مدينة خانيون���س مثل حمكمة ا�ض��تئناف 
غزة ، و اإن�ض��اء حمكمة بداية جديدة يف �ض��مال قطاع غزة وحمكمة بداية جديدة يف 

مدين��ة رفح. 

الثالــث ع�صــر : العم��ل عل��ى  تعزي��ز التع��اون امل�ض��رتك ب��ني  منظوم��ة العدال��ة يف قط��اع 
غ��زة ومنه��ا الق�ض��اء ونقاب��ة املحام��ني والنياب��ة العام��ة و وازره الع��دل و رج��ال انف��اذ  

القان��ون  ، وذل��ك باال�ض��رتاك ب�ضيا�ض��ة موح��دة ته��دف ايل اأداء ق�ضائ��ي اأمث��ل 

الرابــع ع�صــر : املحافظ��ة عل��ى مب��داأ ا�ض��تقالل الق�ض��اء وع��دم دخ��ول القا�ض��ي يف 
املع��رتك ال�ضيا�ض��ي، واختي��ار الق�ض��اة وفق القوانني املن�ضو�س عليه��ا بعيدا عن اللون 

ال�ضيا�ض��ي .  

اخلام�ــس ع�صــر : تفعي��ل دور قا�ض��ي الت�ض��وية الق�ضائي��ة واملن�ضو���س عليه��ا يف قان��ون 
اأ�ضول املحاكمات املدنية والتجارية  رقم )1( ل�ض��نة 2001، بحيث يكون دور قا�ضي 
الت�ض��وية التوفي��ق ب��ني اخل�ض��وم يف الدع��اوى الت��ي يج��وز فيه��ا ال�ضل��ح، مم��ا ي��وؤدي 
ايل �ض��رعة الف�ض��ل يف النزاع��ات  وع��دم تراك��م الق�ضاي��ا  قب��ل عر�ضه��ا عل��ى قا�ض��ي 

املو�ضوع. 

ال�صاد�ــس ع�صــر : تفعي��ل دور روؤ�ض��اء حماك��م البداي��ة واال�ض��تئناف يف تفق��د ال�ض��جون 
ومراكز اال�ضالح والتاأهيل )ال�ضجون( واأماكن التوقيف املوجودة يف دوائرهم للتاأكد 
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م��ن ع��دم وج��ود نزي��ل اأو موق��وف ب�ضف��ة غ��ري قانونية وذل��ك وفقا لقان��ون االجراءات 
اجلزائية رقم )3( ل�ض��نة 2001. 

ال�صــابع ع�صــر:  تفعي��ل دور معه��د الق�ض��اء الع��ايل يف متك��ني ق��درات الق�ض��اة اجل��دد 
قبل مزاولة اأعمالهم الق�ضائية باالإ�ضافة اإىل تنمية قدرات وزيادة املهارات للق�ضاة 
احلاليني وذلك بعقد دوارت تدريبية �ض��واء على امل�ض��توى املحلي اأو امل�ض��توى الدويل. 

رابعاً : ما هي املبادئ التي �صتوؤدي ايل بناء البيئة املالئمة لأداء ق�صائي اأمثل ؟ 
باالإ�ضاف��ة تطبي��ق احلل��ول الت��ي مت  ذكره��ا �ض��ابقا، �ض��نتناول  املب��ادئ التي �ض��توؤدي ايل 

بن��اء بيئ��ة مالئم��ة الأداء ق�ضائ��ي اأمث��ل  ولغاي��ة ذل��ك ال ب��د م��ن تطبيق املب��ادئ  االأتية :   

اأول : تطبيق مبداأ �صيادة القانون :- 
اإن مب��داأ �ض��يادة القان��ون ه��و اأ�ضا���س احلك��م يف دول��ة فل�ض��طني وتخ�ض��ع للقان��ون 

جميع ال�ض��لطات واالأجهزة والهيئات واملوؤ�ض�ض��ات واال�ض��خا�س . 

ثانيا :  تطبيق مبداأ ا�صتقالل الق�صاء :–  
اإن توف��ري اال�ض��تقالل للق�ض��اة كاأ�ض��خا�س وع��دم و�ضعه��م حت��ت رهب��ة اأي �ض��لطة 
من ال�ضلطات احلاكمة ، واأن يكون خ�ضوعهم ل�ضلطان القانون فقط ، وا�ضتقالل 
�ض��لطة الق�ض��اء ك�ض��لطة وكي��ان ع��ن ال�ض��لطتني الت�ض��ريعية والتنفيذي��ة وع��دم 
ال�ض��ماح الأي جه��ة باإعط��اء اأوام��ر اأو تعميم��ات اأو اقرتاح��ات لل�ض��لطة الق�ضائي��ة  

تتعل��ق بتنظي��م ال�ض��لطة الق�ضائية . 

ثالثا : تطبيق ال�صتقالل املايل للجهاز الق�صائي :–  
اإن توف��ري موازن��ة خا�ض��ة م�ض��تقلة لل�ض��لطة الق�ضائي��ة تظه��ر كف�ض��ل م�ض��تقل 
�ضم��ن املوازن��ة العام��ة ال�ض��نوية لل�ض��لطة الوطني��ة الفل�ض��طينية،  ويت��ويل جمل���س 
الق�ضاء االأعلى اعداد م�ضروع املوازنة اإِواحالتة ايل وزير العدل الأجراء املقت�ضى 

القان��وين يع��زز م��ن االأداء الق�ضائ��ي االأمث��ل .  
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رابعا: تطبيق ال�صتقالل الإداري للجهاز الق�صائي : 
ا�ض��تقالل الق�ضاة عن ال�ض��لطة التنفيذية فيما يتعلق ب�ض��وؤون عملهم وهي ترقية 
الق�ضاة ونقل الق�ضاة وندبهم  واال�ضراف علي اعمالهم وامل�ضائلة التاأديبية لهم 

يعزز من ا�ضتقالل الق�ضاء  

خام�صا: تطبيق ال�صتقالل الفني للجهاز الق�صائي :– 
فا�ض��تقاللية القا�ض��ي يف ا�ض��دار  قرارات��ه وكتاب��ة اأحكام��ه ف��ال ميك��ن التدخ��ل 
وتغي��ري منط��وق احلك��م اأو الق��رارات ال�ض��ادرة من��ه من  قبل اأي �ض��خ�س اأخر اإال 

م��ن خ��الل الط��رق القانوني��ة وع��رب الطعن فيها بط��رق الطعن املح��ددة قانونا 

�صاد�صــا: تعيني الق�صاة وفق ال�صــروط واملعايري  املن�صو�س عليها يف قانون ال�صــلطة 
الق�صائية  

�صابعا: تطبيق مبداأ امل�صاواة اأمام الق�صاء :– 
الفل�ض��طينيون اأم��ام القان��ون والق�ض��اء �ض��واء ال متيي��ز بينه��م ب�ض��بب الع��رق اأو 

اجلن���س او الدي��ن اأو الل��ون اأو ال��راأي ال�ضيا�ض��ي اأو االإعاق��ة.

ثامنا : تطبيق مبداأ كفالة حق الدفاع :–  
كف��ل القان��ون االأ�ضا�ض��ي وقان��ون نقاب��ة املحام��ني وقان��ون ا�ض��ول املحاكم��ات 
املدنية والتجارية وقانون االجراءات اجلزائية وغريها من القوانني حق الدفاع 
جلمي��ع اخل�ض��وم ، وه��ي ال�ضمان��ة الت��ي �ض��رعها القان��ون الإتاح��ة الفر�ض��ة ل��كل 
منه��م للدف��اع ع��ن نف�ض��ه وحتدي��د اأوج��ه دفاع��ه وحريت��ه يف توكي��ل حمام��ي ميثله 

ام��ام الق�ض��اء وذل��ك عل��ى ق��دم امل�ض��اواة ب��ني كاف��ة اخل�ض��وم .  

تا�صعا: تطبيق مبداأ جمانية الق�صاء : 
وه��و ان تتكف��ل الدول��ة بنفق��ات التقا�ض��ي ب��دال ع��ن املتقا�ضي��ني ، فيق��ع عل��ى 
عاتقه��ا تزوي��د اجله��از الق�ضائ��ي بكاف��ة املتطلبات التي تلبي حاجت��ه كما تتحمل 

وحده��ا اأج��ور الق�ض��اة وجتهي��ز املحاك��م واإعداده��ا.  
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عا�صرا : ا�صرتاك جميع اأطراف منظومة العدالة :– 
ولبن��اء بيئ��ة مالئم��ة الأداء ق�ضائ��ي اأمث��ل  الب��د م��ن ا�ض��رتاك جمي��ع اط��راف 
منظوم��ة العدال��ة يف ا�ض��رتاتيجية واح��دة  وتتمثل منظوم��ة العدالة من )ق�ضاء و 

نياب��ة عام��ة و وازرة الع��دل و نقاب��ة املحام��ني ورج��ال اإنف��اذ القان��ون (

  حادي ع�صر : تطبيق مبداأ حق التقا�صي :–  
التقا�ض��ي ح��ق م�ض��ون ومكف��ول للنا���س كاف��ة ، ولكل فل�ض��طيني ح��ق االلتجاء ايل 
قا�ضي��ه الطبيع��ي وينظ��م القانون اإجراءات التقا�ضي مبا ي�ضمن �ض��رعة الف�ضل 
يف الق�ضاي��ا ، ويحظ��ر الن���س يف القوان��ني عل��ي حت�ض��ني اأي ق��رار اأو عم��ل اإداري 

م��ن رقابة الق�ضاء .  

ثــاين ع�صــر: تفعيــل دور جمل�ــس الق�صــاء الأعلــى  وامل�صــكل ح�صــب قانــون ال�صــلطة 
الق�صائيــة 

ثالث ع�صــر: تفعيل دور التفتي�ــس الق�صائي والتظلمات وجمال�ــس التاأديب اخلا�صة 
بالق�صاة وفق قانون ال�صلطة الق�صائية 

رابــع ع�صــر: تفعيــل دور العقــاب لــكل  موظــف عــام يخالــف  تنفيــذ الأحــكام النهائيــة 
ال�صــادرة عن الق�صاء  

والأنن��ا كمحام��ني �ض��ركاء الق�ض��اء يف اإقام��ة الع��دل ونعمل معه��م يف اإحقاق احلق 
وازه��اق الباط��ل و اإر�ض��اء قواع��د ه��ذا احل��ق فاإنن��ا نوؤك��د عل��ى �ض��يادة القان��ون ، 
واأن م��ا ج��اءت ب��ه عق��ول و�ضمائ��ر الق�ضاة وم��ا بذله املحامون م��ن جهد للو�ضول 
اإيل قرارات نهائية حت�ض��م االأمور بني املتقا�ضني وت�ضع حداأ للنزاعات هو جهد 
�ض��ادق واأم��ني وه��و ب��ال �ض��ك حم��ل تقدي��ر اجلمي��ع بعي��دا ع��ن امل�ضال��ح الذاتي��ة 
والفئ���وية وتاأكي��دا عل��ي مبداأ �ض��يادة القانون يف ظل ق�ض��اء عادل حترتم اأحكامة 

وقراراته.  
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الورقــة الثانيــة: ا�صــتقالل الق�صــاة ومبــداأ املراجعــة للقــرارات الق�صائيــة – 
مدخل اىل امل�صــاءلة املجتمعية

                 املحامــي بــالل الربغوثــي، امل�صت�صــار القانــوين لالئتــالف مــن اأجــل النزاهــة 
وامل�صــاءلة – اأمــان

يث��ري مب��داأ مراجع��ة الق��رارات الق�ضائي��ة والتعلي��ق عليها اليوم جدال وا�ض��عا ما بني منا�ضر وما 
بني راف�س. منا�ضر يرى ان الق�ضاة بالنهاية ب�ض��ر ميكن ان ي�ضيبوا وميكن ان يخطئوا اي�ضا 
وبالت��ايل ف��اإن حت�ض��ني قراراته��م م��ن املراجع��ة والتعلي��ق ب�ض��كل مطل��ق ه��و فه��م غ��ري م��ربر وال 
ي�ض��تجيب لفك��رة امل�ض��اءلة املجتمعي��ة واتاح��ة الفر�ضة ملراجعة االخطاء واخ��ذ العرب من خالل 
النق��د املجتمع��ي والبح��ث العلم��ي. ومعار���س يفرت���س ان ه��ذه املراجعة متثل تدخال يف ال�ض��اأن 
الق�ضائي وم�ضا�ضا با�ضتقالل الق�ضاء وح�ضانة الق�ضاة. موؤكدا على ان الطعون الق�ضائية هي 

الطريق��ه القانوني��ة التي ت�ضم��ن مراجعة القرار الق�ضائي.

اأكد القانون اال�ضا�ضي يف املادة 94 منه على انه:

»الق�ضاة م�ض��تقلون، ال �ض��لطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون، وال يجوز الأية �ض��لطة التدخل 
يف الق�ضاء اأو يف �ضوؤون العدالة«.

وقد اأكد قانون ال�ضلطة الق�ضائية يف دولة فل�ضطني يف املادة االوىل منه على انه:

 »ال�ضلطة الق�ضائية م�ضتقلة، ويحظر التدخل يف الق�ضاء اأو يف �ضوؤون العدالة«.

كم��ا اك��د قان��ون العقوب��ات االردين الناف��ذ يف ال�ضف��ة الغربي��ة عل��ى ع��دم ج��واز نق��د الق��رارات 
الق�ضائي��ة مبوج��ب امل��ادة 224 من��ه الت��ي ن�ض��ت عل��ى ان��ه: 

»كل م��ن ن�ض��ر اأخب��ارًا اأو معلوم��ات اأو انتق��ادات م��ن �ض��اأنها اأن توؤث��ر عل��ى اأي قا���س اأو �ض��اهد اأو 
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متنع اأي �ضخ�س من االإف�ضاء مبا لديه من املعلومات الأويل االأمر يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد 
على ثالثة اأ�ضهر اأو بغرامة ال تتجاوز خم�ضني دينارًا«.

ة )330( من��ه عل��ى ه��ذا التوج��ه بن�ضه��ا  واخ��ريا فق��د اك��د م�ض��روع قان��ون العقوب��ات يف امل��ادَّ
�ْض��ُهٍر، اأو ِبالَغراَمِة ال َتَتجاَوُز ماَئَتْي ِديناٍر،  ِة اأَ ًة ال َتِزيُد َعَلى �ِض��تَّ على انه: »ُيعاَقُب، ِباحَلْب���ِس ُمدَّ
ُل  ِث��رِي يف الُق�ضاِة الَّذيَن ِني��َط ِبِهُم الَف�ضْ اأْ ��ِد التَّ ْح��دى ُط��ُرِق الَعالِنَي��ِة اأُُم��ورًا ِبَق�ضْ ُكلُّ َم��ْن َن�َض��َر ِباإِ
ِهْم ِمَن املَُكلَِّفنَي بالتَّْحِقيِق،  ياَبِة العاّمة، اأو يف َغرْيِ يف َدْعًوى َمْطُروَحًة َعَلْيِهْم، اأو يف اأَْع�ضاِء النِّ

ِقيٍق. هاَدِة يف َدْعًوى، اأو حَتْ ُهوِد الَّذين َقْد ُيْطَلُبوَن الأَداِء ال�ضَّ ِة، اأو يف ال�ضُّ ْعماِل اخِلرْبَ اأو ِباأَ

��ِد َمْن��ِع �َض��ْخ�سٍ  ُم��ورًا ِبَق�ضْ ُيعاَق��ُب، ِبالُعُقوَب��ِة ذاِته��ا، ُكلُّ َم��ْن َن�َض��َر ِباإِْح��دى ُط��ُرِق الَعالِنَي��ِة اأُ
َلَح��ِة َط��َرٍف يف  اأِْي الع��امِّ مِلَ�ضْ اأِْث��رِي يف ال��رَّ ، اأو التَّ ه��اِت االْخِت�ضا���سِ ْعُلوم��اٍت جِلِ ِم��َن االإِْف�ض��اِء مِبَ

ُه. ��دَّ ْع��وى، اأو يف التَّْحِقي��ِق، اأو �ضِ الدَّ

ًة ال َتِق��لُّ َع��ْن �َض��َنٍة، وَغراَم��ٍة ال  واإِذا كان��ِت االأُُم��وُر امَلْن�ُض��وَرُة كاِذَب��ًة ُعوِق��َب اجل��ايِن ِباحَلْب���ِس ُم��دَّ
ْلَف ِديناٍر. َتَتج��اَوُز اأَ

وام��ام تل��ك الن�ضو���س، وعل��ى اعتب��ار ان مفه��وم امل�ض��اءلة املجتمعي��ة الي��وم بات�ض��اعه ال��ذي 
ي�ض��تجيب العل��ى قي��م الدميقراطي��ة واالنفت��اح يقت�ض��ي املوازن��ة م��ا بني ع��دم امل�ضا���س والتدخل 
يف عم��ل الق�ض��اة م��ن جان��ب وم��ا ب��ني احل��ق يف املراجع��ة والنق��د كوج��ه م��ن اوج��ه حري��ة الراأي 
والتعب��ري عن��ه وممار�ض��ة مفه��وم امل�ض��اءلة املجتمعي��ة. ال �ض��يما يف ال��دول الت��ي تع��اين فيه��ا 

ال�ض��لطة الق�ضائي��ة م��ن ال�ضع��ف وهيمن��ة ال�ض��لطة التنفيذي��ة عليه��ا. 

وعل��ى اعتب��ار اي�ض��ا ان الطع��ون الق�ضائي��ة لدين��ا يف دول��ة فل�ض��طني ال ت�ض��مل الق�ض��اء االداري 
وال��ذي ه��و الق�ض��اء االك��رث م�ضا�ض��ا باحلق��وق واحلري��ات العام��ة والرقاب��ة عل��ى اجه��زة الدول��ة 
وم�ض��روعية القرارات االدارية التي متثل جماال خ�ضبا لتدخالت ال�ض��لطة التنفيذية وامكانية 
انحي��از الق�ض��اء له��ا. كم��ا ال ي�ض��مل اي�ض��ا الق�ض��اء الد�ض��توري ال��ذي متار���س في��ه املحكم��ة 
الد�ض��تورية اخت�ضا�ض��ات ت�ض��در فيها االحكام ب�ض��كل نهائي وب��ات ودون امكانية للطعن فيها.
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والن االح��داث الت��ي ت��دور يف الع��امل العرب��ي الي��وم م��ا بع��د ث��ورات الربي��ع العرب��ي توؤك��د ان 
هنال��ك بع���س اوج��ه ال�ضع��ف يف الق�ض��اء العرب��ي والت�ضيي���س التي متثل��ت يف حماكمات و�ضفها 
العديد من املوؤ�ض�ضات احلقوقية �ضواء املحلية او الدولية »باالحكام الق�ضائية امل�ضي�ضة« والتي 
بدات تطرح وبقوة �ضرورة عدم حت�ضني مثل هكذا احكام من البحث والنقد واملراجعة. وان 
حت�ض��ني مث��ل هك��ذا ق��رارات ميك��ن ان مين��ح بع���س االنظم��ة ال�ضيا�ض��ية ال�ض��مولية خ��ط حماية 

ي�ض��رعن اعماله��ا وي�ضعها فوق امل�ض��اءلة واملراجعة.

وانطالق��ا مم��ا �ض��بق ولك��ون موؤ�ض�ض��ة امان ت��رى ان مفه��وم ح�ضانة القا�ضي وا�ض��تقالله وعدم 
التدخل يف االحكام ال�ضادرة عنه يجب ان ال ياأله الق�ضاة وان ال يحول دون احلق يف املراجعة 
والنقد على االحكام الق�ضائية وخ�ضو�ضا يف االحوال التي تعاين فيها ال�ض��لطة الق�ضائية من 
ال�ضع��ف والهيمن��ة عليه��ا م��ن ال�ض��لطة التنفيذي��ة. او ال يكون هنالك جم��اال للطعون الق�ضائية، 
ف��اإن موؤ�ض�ض��ة ام��ان ت��رى �ض��رورة فت��ح النقا���س الي��وم ب�ض��اأن احل��ق يف املراجع��ة والنق��د عل��ى 
االح��كام الق�ضائي��ة كمدخ��ل للم�ض��اءلة املجتمعي��ة وان تطلب ذلك تف�ض��ري الن�ضو���س القانونية 
الناف��ذة تف�ض��ريا منفتح��ا ي�ض��مح للنق��د االيجاب��ي البناء او ان ي�ض��ار اىل تعديل تلك الن�ضو�س 

القانونية  

وبالت��وازن وحت��ى ال تك��ون املراجع��ة او النق��د على االحكام الق�ضائية اداة �ضغط وتدخل �ض��لبية 
يف العم��ل الق�ضائ��ي، ف��اإن موؤ�ض�ض��ة ام��ان ت��رى ان��ه يج��ب ان يخ�ض��ع النق��د واملراجع��ة لع��دد م��ن 

ال�ضواب��ط، ومن اب��رز هذه ال�ضوابط:
ان يك��ون النق��د او املراجع��ة بع��د �ض��دور احلك��م ع��ن القا�ض��ي، بحي��ث ال متث��ل تل��ك . 1

املراجع��ة او النق��د �ضغط��ا عل��ى القا�ض��ي او توجيه��ا ل��ه او تدخ��ل يف عمل��ه اال يف احل��االت 
الت��ي يثب��ت فيه��ا وج��ود خل��ل يف عملي��ة التقا�ض��ي كالب��طء يف النظ��ر يف الق�ضي��ة ووج��ود 
تاأجي��الت غ��ري م��ربرة م��ن قب��ل القا�ض��ي او ثبوت وجود حاالت من ح��االت تنحي القا�ضي 
مل يلت��زم القا�ض��ي به��ا، او خ��روج القا�ض��ي ع��ن اال�ض��ول املتعارف عليها كاإب��داء الراأي يف 
الق�ضي��ة اثن��اء نظ��ره فيه��ا او اكت�ض��اف م��ا يثري ال�ض��بهات حول نزاهت��ه ) كظهوره مع احد 

اط��راف اخل�ضوم��ة املعرو�ض��ة امام��ه(.



موؤمتـــــر العــــدالة الفل�صطينـــــي الثامــــــن
منظومة العدالة اإىل اأين يف ظل امل�ضاحلة؟

41

 ان يك��ون النق��د او املراجع��ة يف جم��ال البح��ث العلم��ي متفق��ة واال�ض��ول املعتم��دة يف ه��ذا . 2
املج��ال، خ�ضو�ض��ا وان��ه يوج��د لدين��ا يف احلال��ة الفل�ض��طينية مراج��ع فقهية تب��ني اال�ضول 
واجب��ة االتب��اع يف مراجع��ة الق��رارات الق�ضائي��ة. كاأن يك��ون التعلي��ق م��ن متخ�ض�س. واأن 
يتن��اول حكم��ًا ا�ض��تنفذت ط��رق الطعن عليه. تفادي��ًا ملظنة التاأثري علي ق�ضاء الطعن. واأال 
يناق���س التعلي��ق اإال املب��ادئ الت��ي �ض��يد عليه��ا احلك��م بن��اءه دون ادين تعر���س للهيئ��ة الت��ي 
اأ�ضدرت��ه اأو التفتي���س يف خباي��ا النواي��ا اأو مكن��ون ال�ضمائ��ر. وان يت��م التعلي��ق م��ن خ��الل 

مطبوع��ة قانوني��ة متخ�ض�ضة.
الع��ام وخ�ضو�ض��ا يف الق�ضاي��ا ذات االبع��اد . 3 ال��راأي  تث��ري  الت��ي  ال�ض��ماح يف الق�ضاي��ا 

ال�ضيا�ض��ية امللمو�ض��ة بالنق��د واملراجع��ة ك�ض��كل م��ن ا�ض��كال حري��ة ال��راأي والتعب��ري عن��ه.
ان ال يت�ض��م النق��د او املراجع��ة مبخالف��ة اح��كام قانونية نافذة، كالت�ض��هري او خرق حاالت . 4

اخل�ضو�ضي��ة الت��ي �ض��دد عليه��ا القانون بالن�ض��بة لالطفال مثال او اجلرائ��م ذات العالقة 
باال�ضرة. 
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التجربــة  الق�صائيــة:  والتعيينــات  الق�صــاء  ا�صــتقاللية   : الثالثــة  الورقــة 
التون�صــية مــا بعــد الثــورة

القا�صي وليد املالكي– ع�صو يف حمكمة الق�صاء العليا يف تون�س

�ض��تتعر�س ه��ذه الورق��ة اإىل التجرب��ة التون�ض��ية يف التعيين��ات الق�ضائي��ة م��ا بع��د الث��ورة بع��د اأن 
تذّك��ر بو�ضعي��ة الق�ض��اء التون�ض��ي ما قبل الثورة، والذي مل يكن �ض��هاًل.

كان الف�ض��ل 67 م��ن الد�ض��تور التون�ض��ي م��ا قب��ل الث��ورة، وامل��وؤرخ يف ع��ام 1959، ين���س 
عل��ى اأن ال�ضمان��ات الاّلزم��ة للق�ض��اة م��ن حيث التعيني والرتقية والنقلة والتاأديب ي�ض��هر عل���ى 
حتقيقه���ا جمل���س اأعل��ى للق�ض��اء ي�ضب��ط القان��ون تركيب��ه واخت�ضا�ضات��ه. ون���س الف�ض��ل 6 
م��ن القان��ون ع��دد 29 ل�ض��نة 1967 املتعل��ق بنظ��ام الق�ض��اء واملجل���س االأعل��ى للق�ض��اء والقانون 
االأ�ضا�ض��ي للق�ضاة على اأّن رئي���س اجلمهورية هو رئي���س املجل���س االأعلى للق�ضاء، ووزير العدل 
ه��و نائ��ب الرئي���س، اأم��ا الرئي���س االأول ملحكم��ة التعقي��ب فه��و ع�ض��و، وكذلك وكي��ل الدولة العام 
لدى حمكمة التعقيب، واملتفقد العام بوزارة العدل، ورئي�س املحكمة العقارية، والرئي�س االأول 

ملحكم��ة اال�ض��تئناف بتون���س والوكي��ل العام لدى حمكمة اال�ض��تئناف.

بالت��ايل، ف��اإن االأم��ر االأم��ر ال��ذي كان ميي��ز املجل���س االأعل��ى للق�ض��اء م��ا قب��ل الث��ورة ه��و اأن��ه 
كان جمل�ض��ًا تابع��ًا لل�ض��طلة التنفيذي��ة، وكان اأي�ض��ًا جمل�ض��ًا منغلق��ًا عل��ى الق�ض��اة فح�ض��ب وغري 
م�ضتقل، ال يوجد يف تركيبته اأي �ضخ�ضية غري ق�ضائية، وهذا ما يجعل املجل�س االأعلى للق�ضاء 
قب��ل الث��ورة ال ي�ض��تجيب للمعايري الدولية ال�ض��تقالل ال�ض��لطة الق�ضائية، وم��ن بني هذه املعايري 
ه��و اأن تنظ��ر يف التعيين��ات الق�ضائي��ة هيئ��ة م�ض��تقلة، ويك��ون غالبية اأع�ضائه��ا منتخبني، ت�ضم 

فيم��ا ت�ضمه اأ�ض��خا�ضًا من غ��ري الق�ضاة.

بع��د الث��ورة، ويف اإط��ار املرحل��ة االنتقالي��ة الت��ي م��رت به��ا الب��الد التون�ض��ية، مت اإح��داث هيئ��ة 
وقتي��ة لالإ�ض��راف عل��ى الق�ض��اء الع��ديل، مبوجب القانون ال�ضادر عام 2013 اأ�ض��ند لها النظر 
يف امل�ضار املهني للق�ضاة من ت�ضمية وترقية ونقلة وتاأديب، وكانت الهيئة تتاألف من 20 ع�ضوًا 
كما يلي: 10 منتخبني من قبل الق�ضاة من كافة الرتب الق�ضائية، و5 منتخبني من غري الق�ضاة 
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و5 معّينني بال�ضفة، وكان الرئي�س االأول ملحكمة التعقيب رئي�ضًا لها، ووكيل الدولة العام لدى 
حمكم��ة التعقي��ب ع�ض��وًا، وكذل��ك وكي��ل الدول��ة الع��ام مدي��ر امل�ضال��ح العدلي��ة، واملتفق��د العام 
ب��وزارة الع��دل، ورئي���س املحكم��ة العقاري��ة. اإذًا، ح�ض��ب الرتكيبة اجلديدة للهيئ��ة الوقتية فاإنها 
ت�ض��تجيب للمعاي��ري الدولي��ة ال�ض��تقالل ال�ض��لطة الق�ضائي��ة، اأولها، اأن تكون املجال���س الق�ضائية 
هيئات م�ض��تقلة تعمل ب�ض��فافية وبطريقة قابلة للم�ض��اءلة، وثانيها، اأن ت�ضّمم هيكلية املجال���س 
الق�ضائي��ة و�ضالحياته��ا وطريق��ة عمله��ا ب�ض��كل يحفظ اإ�ض��تقالل الق�ض��اء ويع��ّززه، وثالثها، اأن 
متن��ح املجال���س الق�ضائي��ة ال��رثوات الب�ض��رية واملالي��ة املالئمة، ورابعها، اأن يت��م اختيار اأع�ضاء 
املجل���س من جانب نظرائهم بداًل من تعيينهم من ال�ض��لطة الت�ض��ريعية اأو التنفيذية و ان تكون 
طريق��ة االإختي��ار �ض��فافة، وخام�ض��ها، اأن تك��ون عملي��ة اإتخ��اذ الق��رارات يف املجل���س الق�ضائ��ي 
يجب ان تكون �ض��فافة وتّوفر للمجتمع املدين امل�ض��اركة واالإ�ض��راف. نتيجة لذلك، تعترب الهيئة 
الوقتي��ة برتكيبته��ا اجلدي��دة ق��د ا�ض��تجابت للمعايري الدولية ال�ض��تقالل ال�ض��لطة الق�ضائية، ما 

يعني اأن هذه الهيئة هي هيئة م�ض��تقلة عن ال�ض��لطة التنفيذية، ومفتوحة على غري الق�ضاة.

يوا�ض��ل د�ض��تور اجلمهوري��ة الثاني��ة الوف��اء مبب��داأ التح��رر واال�ض��تقاللية لل�ض��لطة الق�ضائي��ة 
التون�ض��ية، وين���س الف�ض��ل 102 من��ه عل��ى اأن الق�ض��اء �ض��لطة م�ض��تقلة ت�ضم��ن اإقام��ة الع��دل، 
وعلوي��ة الد�ض��تور، و�ض��يادة القان��ون، وحماي��ة احلق��وق واحلري��ات. القا�ض��ي م�ض��تقل ال �ض��لطان 

علي��ه يف ق�ضائ��ه لغ��ري القان��ون.

كم��ا ين���س الف�ض��ل 106 من��ه عل��ى اأن ي�ض��مى الق�ض��اة باأم��ر رئا�ض��ي بن��اء عل��ى راأي مطابق من 
املجل�س االأعلى للق�ضاء. و ي�ضمى الق�ضاة ال�ضامون باأمر رئا�ضي بالت�ضاور مع رئي�س احلكومة، 

بناء على تر�ضيح ح�ضري من املجل�س االأعلى للق�ضاء.

الف�ض��ل 107  ين���س عل��ى اأن��ه ال ينق��ل القا�ض��ي دون ر�ض��اه، وال يع��زل، كم��ا ال ميك��ن اإيقاف��ه 
ع��ن العم��ل، اأو اإعف��اوؤه، اأو ت�ض��ليط عقوب��ة تاأديبي��ة علي��ه، اإاّل يف احلاالت وطب��ق ال�ضمانات التي 
ي�ضبطه��ا القان��ون، ومبوج��ب قرار معّلل من املجل���س االأعلى للق�ض��اء. اأما الف�ضل 112 فين�س 
على اأن املجل���س االأعلى للق�ضاء يتكون من اأربعة هياكل هي جمل���س الق�ضاء العديل، وجمل���س 
الق�ض��اء االإداري، وجمل���س الق�ض��اء امل��ايل، واجلل�ض��ة العام��ة للمجال���س الق�ضائي��ة الثالث��ة. 
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ويرتك��ب كل هي��كل م��ن ه��ذه الهي��اكل يف ثلثي��ه م��ن ق�ض��اة اأغلبه��م منتخب��ون وبقّيته��م معّين��ون 
بال�ضف��ة، ويف الثل��ث املتبّق��ي م��ن غ��ري الق�ض��اة م��ن امل�ض��تقّلني م��ن ذوي االخت�ضا���س، عل��ى اأن 

تك��ون اأغلبي��ة اأع�ض��اء ه��ذه الهياكل م��ن املنتخبني.

نالحظ هنا اأن د�ض��تور اجلمهورية التون�ض��ية تبّنى منهاجًا فريدًا من نوعه يف تركيب املجل���س 
االأعل��ى للق�ض��اء، فه��و يتك��ون م��ن ث��الث جمال���س، اإداري وع��ديل وم��ايل، ف��ال جن��د مثي��اًل لهذه 

الرتكيب��ة يف اأي دول��ة م��ن دول العامل.

مبوج��ب القان��ون ال�ض��ادر ع��ام 2016، واملتعلق باملجل���س االأعلى للق�ضاء، فاإن جمل���س الق�ضاء 
الع��ديل يتك��ون م��ن اأربع��ة ق�ضاة معينني بال�ضفة، وهم الرئي���س االأول ملحكم��ة التعقيب، ووكيل 
الدولة العام لدى حمكمة التعقيب، والرئي�س االأول ملحكمة اال�ضتئناف بتون�س ورئي�س املحكمة 
العقاري��ة، باالإ�ضاف��ة اإىل �ض��تة ق�ض��اة منتخب��ني م��ن نظرائهم، اثنني عن كل رتبة، وخم�ض��ة من 

غري الق�ضاة.

15 ع�ض��وًا م��ن جمل���س  45 ع�ض��وًا؛  اإذًا، يتك��ون املجل���س االأعل��ى للق�ض��اء يف جملت��ه م��ن 
الق�ض��اء الع��ديل، و15 ع�ض��وًا م��ن جمل���س الق�ض��اء االإداري و15 ع�ض��وًا م��ن جمل���س الق�ض��اء 

املايل.

ح�ض��ب الد�ض��تور التون�ض��ي، ف��اإن املجل���س االأعل��ى للق�ض��اء يتمت��ع باال�ض��تقالل امل��ايل واالإداري، 
ي�ضم��ن املجل���س االأعل��ى للق�ض��اء ح�ض��ن �ض��ري الق�ض��اء واح��رتام ا�ض��تقالله، وتق��رتح اجلل�ض��ة 
العامة للمجال�س الق�ضائية الثالثة االإ�ضاحلات، وتبدي الراأي يف مقرتحات وم�ضاريع القوانني 
املتعلق��ة بالق�ض��اء الت��ي تعر���س عليه��ا وجوب��ًا، ويب��ّت كل م��ن املجال���س الثالث��ة يف امل�ض��ار املهني 
للق�ضاة ويف التاأديب. ول�ضمان ال�ضفافية وامل�ضاءلة، يعد املجل�س االأعلى للق�ضاء تقريرًا �ضنويًا 
يحيله اإىل كل من رئي���س اجلمهورية، ورئي���س جمل���س نواب ال�ض��عب، ورئي���س احلكومة يف اأجل 
اأق�ضاه �ضهر متوز من كل �ضنة، ويتم ن�ضره. ويناق�س جمل�س نواب ال�ضعب التقرير ال�ضنوي يف 

مفتت��ح كل �ض��نة ق�ضائي��ة يف جل�ض��ة عام��ة للح��وار م��ع املجل���س االأعل��ى للق�ض��اء.
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اإن التعيين��ات الق�ضائي��ة الراجع��ة يف النظ��ر اإىل املجل���س االأعل��ى للق�ض��اء ت�ض��مل تعيين��ات 
الوظائ��ف الق�ضائي��ة ال�ض��امية. اإن وج��ود جمل���س اأعل��ى للق�ض��اء م�ض��تقل ه��و �ضام��ن ال�ض��تقالل 

ال�ض��لطة الق�ضائي��ة ول�ضم��ان ح�ض��ن �ض��ري الق�ض��اء.
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الورقــة الرابعــة: اإ�صــالح منظومــة العدالــة وتوحيدهــا يف ظــل امل�صاحلــة 
اآليــات وادوات ومتطلبــات

الدكتور ع�صام عابدين، امل�صت�صار القانوين ملوؤ�ص�صة احلق 

تع��اين ال�ض��لطة الق�ضائي��ة ومنظوم��ة العدال��ة عموم��ًا م��ن خل��ل بني��وي مزم��ن، وه��ذا يرج��ع 
اإىل غي��اب االإرداة ال�ضيا�ض��ية لالإ�ض��الح، وهيمن��ة ال�ض��لطة التنفيذي��ة واأجهزته��ا عل��ى مفا�ض��ل 
الق�ضاء وقطاع العدالة، وغياب امل�ضاركة املجتمعية اجلدية يف م�ضار عملية االإ�ضالح، وغياب 
نظام دميقراطي قائم على التداول ال�ض��لمي لل�ض��لطة عرب االنتخابات العامة يحمي ا�ض��تقالل 
الق�ض��اء، وا�ض��تمرار تغيي��ب الربمل��ان املع��رب ع��ن االإرادة ال�ض��عبية، وهيمن��ة وتف��رد ال�ض��لطة 
التنفيذية باتخاذ القرار. ورغم اجلهود احلثيثة التي بذلت على مدار ال�ضنوات املا�ضية حتت 
عن��وان االإ�ض��الح الق�ضائ��ي م��ن خالل ع�ض��رات املوؤمت��رات واللق��اءات واخلطط اال�ض��رتاتيجية 
واللجان التي �ُض��كلت وماليني االأموال التي �ضرفت اإاّل اأن تلك اجلهود قد ف�ض��لت ف�ض��اًل ذريعًا  

يف اإح��داث اأّي اإخ��رتاق ج��دي يف اإ�ض��الح منظوم��ة العدال��ة. 

اخللل يف منظومة العدالة بنيوي ب�صري مزمن
اأدى ا�ض��تمرار اخلل��ل البني��وي يف الق�ض��اء ومنظوم��ة العدال��ة، ال��ذي �ضنعته ال�ض��لطة التنفيذية 
بتغولها على ال�ضلطة الق�ضائية على مدار ال�ضنوات املا�ضية، وغياب الروؤية واالإرادة ال�ضيا�ضية 
وامل�ضاركة املجتمعية يف عملية االإ�ضالح، و�ضعف التكوين واالأداء املوؤ�ض�ضي يف ال�ضلطة الق�ضائية 
)جمل�س الق�ضاء االأعلى( ل�ضالح هيمنة ال�ضخو�س واال�ضتقواء باملتنفذين من خارج الق�ضاء 
وخل��ق اأح��الف داخ��ل الق�ض��اء تت��اآزر م��ع ال�ض��لطة التنفيذي��ة الإ�ضعاف ا�ض��تقالله اإىل املزيد من 
التدهور يف الق�ضاء ومنظومة العدالة وبخا�ضة يف ال�ض��نتني االأخريتني؛ وال اأدل على ذلك من 
االأحداث التي �ض��بقت وتبعت تعيني الرئي���س ال�ض��ابق للمحكمة العليا وجمل���س الق�ضاء االأعلى، 
وتلك التي واكبت تعيني الرئي�س احلايل نائبًا اأول لرئي�س املحكمة العليا واملجل�س الق�ضائي ثم 
رئي�ضًا لها وللمجل�س، بعد ف�ضيحة تقدمي الرئي�س ال�ضابق ال�ضتقالته امل�ضبقة لل�ضلطة التنفيذية 
واالأجواء التي رافقتها، وما واكبها من تدخل فج للمحكمة الد�ضتورية العليا يف عملية التعيني 

يف اأول قرار تف�ضريي �ضدر عنها وجتاوز حدود �ضالحياتها.
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اإ�ضاف��ة اإىل ق��رار تعي��ني نائ��ب رئي���س املحكم��ة العليا واملجل���س الق�ضائي احل��ايل خالفًا لقانون 
ال�ض��لطة الق�ضائي��ة، وق��رار املحكم��ة العلي��ا بتح�ض��ني الق��رارات ال�ض��ادرة ع��ن ال�ض��يد الرئي���س 
اخلا�ض��ة بتعي��ني الق�ض��اة يف انته��اك للقان��ون االأ�ضا�ض��ي، وف�ض��ل جمل���س الق�ض��اء االأعل��ى يف 
الدف��اع ع��ن حرم��ة املحاك��م بع��د انتهاكه��ا م��ن قب��ل ال�ض��لطة التنفيذي��ة والتهدي��د بح��ل جمعي��ة 
نادي الق�ضاة على خلفية االإ�ضراب الذي اأعلن عنه موؤخرًا ومطالبته املجل���س الق�ضائي برفع 
دعوى جزائية بهذا اخل�ضو�س وتقاع���س االأخري عن ذلك، وتعميمات املجل���س الق�ضائي ومن 
بينه��ا من��ع الق�ض��اة م��ن حقه��م يف التعب��ري ع��ن الراأي املكف��ول يف املعايري الدولي��ة وتنفيذه على 
نح��و انتقائ��ي يح��ول دون التط��رق اإىل اخلل��ل يف الق�ض��اء واالإ�ضالح الق�ضائي، ب��ل واإحالة قامة 
ق�ضائي��ة يف املجل���س الق�ضائ��ي واملحكم��ة العليا للتحقيق عل��ى خلفية حقه يف التعبري عن الراأي 

وانتق��اد م��ا اآل اإلي��ه واق��ع ال�ض��لطة الق�ضائية من ت��رد وو�ضفه ب�«ق�ضاء باملقا���س«. 

وكذل��ك م��ا اأ�ض��ارت اإلي��ه الدرا�ض��ات ب�ض��اأن ن�ض��بة القرارات ال�ض��ادرة عن حمكمة الع��دل العليا 
برد الدعوى وتثبيت قرارات ال�ضلطة التنفيذية، ودخول الق�ضاء يف اأتون اخلالفات ال�ضيا�ضية 
وه��ذا م��ا ميك��ن مالحظت��ه مثاًل من خالل القرار ال�ضادر عن حمكمة العدل العليا يف ت�ض��رين 
االأول 2016 باإج��راء االنتخاب��ات املحلي��ة  يف ال�ضف��ة الغربي��ة فق��ط؛ والدخ��ول يف دهالي��ز 
ال�ضيا�ض��ة م��ن اأو�ض��ع اأبوابه��ا فيم��ا يتعل��ق باعتب��ار املحاك��م يف قط��اع غ��زة وم��ا ي�ض��در عنه��ا من 
قرارات غري �ضرعية على ح�ضاب مبداأ امل�ضروعية واآالف املراكز القانونية التي ت�ضكلت، وف�ضل 
املحكم��ة يف حماي��ة احلق��وق واحلري��ات العام��ة والت��ي كان اآخره��ا ق��رار وق��ف اإ�ضراب اأ�ض��اتذة 

وموظفي اجلامعات الفل�ض��طينية.

2016، الت��ي ول��دت م��ن رح��م  اأذار  اأواخ��ر  وج��اء ت�ض��كيل املحكم��ة الد�ض��تورية العلي��ا يف 
االإنق�ض��ام ومل تاأت تتويجًا لنظام ق�ضائي م�ض��تقل وكفوء وفعال، ليزيد من حدة اخللل البنوي 
الب�ض��ري يف الق�ض��اء، فق��د �ُض��كلت املحكم��ة خالف��ًا للقان��ون االأ�ضا�ض��ي وقانونها، وج��اء ق�ضاتها 
بل��ون �ضيا�ض��ي وا�ض��ح م���س با�ض��قالليتها وحياده��ا، وخالف عدد م��ن ق�ضاتها �ض��روط الع�ضوية 
املن�ضو�س عليها يف قانون املحكمة، واأثارت القرارات ال�ضادرة عنها جداًل وا�ضع يف االأو�ضاط 
القانوني��ة واملجتمعي��ة وم�ض��ت  باملب��ادىء والقي��م الد�ض��تورية ومفه��وم الدول��ة القانوني��ة، ودخ��ل 
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بع�ضها يف اأتون اخلالفات ال�ضيا�ض��ية كمنح ال�ضالحيات للرئي���س لرفع احل�ضانة الد�ض��تورية 
ع��ن اأع�ض��اء املجل���س الت�ض��ريعي، وبع�ضه��ا فر���س و�ضاي��ة عل��ى ال�ض��لطة الق�ضائي��ة كاعتب��ار 
القراري��ن ال�ضادري��ن ع��ن الرئي���س بتعي��ني نائ��ب لرئي���س املحكم��ة العلي��ا واملجل���س الق�ضائ��ي 
ونائ��ب اأول لرئي���س املحكم��ة العلي��ا واملجل���س الق�ضائ��ي، والت��ي اأ�ض��درت املحكم��ة العلي��ا ق��رارًا 
باإلغائهم��ا، اعتربتهم��ا ق��رارات �ضحيح��ة ومتفق��ة م��ع اأح��كام القان��ون، وب��داًل م��ن اأن ت�ض��كل 
املحكم��ة الد�ض��تورية العلي��ا ال��ذراع القوي��ة ملب��داأ �ض��مو القان��ون االأ�ضا�ض��ي بات��ت ت�ض��كل ال��ذراع 

القوي��ة لل�ض��لطة التنفيذية.  

عالوة على تدخالت االأجهزة االأمنية يف �ض��وؤون العدالة باأ�ض��كال خمتلفة؛ من بينها اإجراءات 
تعيني الق�ضاة من خالل ما ُي�ضمى بامل�ضح االأمني وفق ما اأقر به رئي�س املحكمة العليا واملجل�س 
الق�ضائي ال�ض��ابق يف لقاء اإعالمي جرى معه بعد تقدمي ا�ض��تقالته امل�ض��بقة وقبولها، وم�ضا���س 
االأجه��زة االأمني��ة بالق�ض��اء وا�ض��تقالله م��ن خ��الل االمتناع ع��ن تنفيذ الق��رارات ال�ضادرة عن 
املحاكم باالإفراج عن حمتجزين تع�ضفيًا وهناك مواطنني �ضدر بحقهم اأكرث من قرار ق�ضائي 
باالإف��راج موؤخ��رًا وامتنع��ت االأجه��زة االأمني��ة ع��ن تنفيذه��ا، وعر���س حمتجزي��ن ج��رى االإفراج 
عنه��م بق��رارات ق�ضائي��ة عل��ى ق�ضاة اآخرين بذات دائرة االخت�ضا�س اأو  يف حمافظات اأخرى 
وتوقيفه��م م��ن جدي��د مب��ا يدل��ل عل��ى م��دى نف��وذ االأجه��زة االأمني��ة عل��ى الق�ض��اء، وم��ا يتعل��ق 
»بالزي��ارات التفقدي��ة« الت��ي يق��وم به��ا متنف��ذون يف ال�ض��لطة التنفيذي��ة عل��ى خمتل��ف املحاك��م 
مب��ا ي�ض��مل املحكم��ة العلي��ا واملحكم��ة الد�ض��تورية ملراقب��ة م��ا ي�ض��در عنه��ا من ق��رارات ق�ضائية 
والتعامل مع الق�ضاء على اعتبار اأنه وحدة اإدارية تابعة لل�ضلطة التنفيذية وخا�ضعة ملراقبتها 
واإ�ض��رافها، وي�ض��ل االأم��ر موؤخ��رًا اإىل اقتح��ام عنا�ضر اأمنية حلرمة حمكمة نابل���س واختطاف 
حم��ام م��ن داخ��ل املحكم��ة وعل��ى م��راآى م��ن ق�ضاته��ا واالعت��داد علي��ه بال�ض��رب امل��ربح دون اأي 
اكرثت بالق�ضاء وا�ض��تقالله وحرمة املحاكم. االأمر الذي اأ�ضعف بالنتيجة، وب�ض��كل كبري، من 

ثق��ة النا���س بالق�ضاء ومنظوم��ة العدالة وبقواع��د العدالة واالإن�ضاف.

موؤ�صرات نتائج امل�صح ال�صتطالعي على قطاع العدالة 
اأج��رى املرك��ز الفل�ض��طيني ال�ض��تقالل املحام��اة والق�ض��اء م�ض��حًا يف كان��ون االأول 2015 لبي��ان 
الثاب��ت واملتغ��ري يف و�ض��ع قط��اع العدال��ة يف دول��ة فل�ض��طني، وال��ذي يع��د م��ن اأه��م القطاع��ات 
واأكرثه��ا تاأث��ريًا عل��ى حي��اة املواط��ن، و�ض��مل ا�ض��تطالع اآراء عين��ة م��ن اجلمه��ور ب�ض��كل ع��ام 
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وعين��ات م��ن فئ��ات ذات عالق��ة بنظ��ام العدال��ة، وق��د اأظه��رت نتائ��ج اال�ض��تطالع م��دى اخلل��ل 
البن��وي ال��ذي يع��اين من��ه الق�ض��اء وحج��م تدخ��الت ال�ض��لطة التنفيذي��ة واأجهزته��ا يف �ض��وؤون 
العدال��ة، وم��دى تراج��ع نظ��رة اجلمه��ور وثقته��م مبنظوم��ة العدال��ة، فف��ي ال�ضف��ة الغربي��ة عرب  
54  % م��ن امل�ض��تطلعة اآراوؤه��م ع��ن ت�ض��اوؤمهم م��ن اإمكاني��ة حت�ض��ن و�ض��ع الق�ض��اء وتط��وره 

امل�ض��تقبلي، وعار���س 54 %  ك��ون اأن الق�ض��اء نزي��ه وخ��ايل م��ن الف�ض��اد، واأك��د م��ا ن�ض��بته 90 % 
م��ن امل�ض��تطلعة اأراوؤه��م اأن االأجه��زة االأمني��ة تتدخ��ل ب�ض��كل اأو باآخ��ر يف الق�ض��اء، وع��رب 61 % 
م��ن امل�ض��تطلعة اآراوؤه��م ع��ن امتعا�ضه��م م��ن الب��طء بتنفي��ذ االأح��كام ال�ض��ادرة ع��ن املحاك��م، 
واعت��رب 60 % اأن اجلمه��ور امل�ض��تطلعة اآراوؤه��م اأن تدخ��ل ال�ض��لطة التنفيذي��ة ب�ض��وؤون العدال��ة 

ه��و امل�ض��كلة االأوىل الت��ي تواج��ه الق�ض��اء. 

واأم��ا فيم��ا يتعل��ق بامل�ض��ح اال�ض��تطالعي ال��ذي ج��رى يف قط��اع غ��زة يف ذات الف��رتة الزمني��ة ؛ 
فق��د ع��رب 48 % م��ن اجلمه��ور امل�ض��تطلعة اآراوؤه��م ع��ن ت�ض��اوؤمهم م��ن اإمكاني��ة حت�ض��ن و�ض��ع 
الق�ض��اء وتط��وره امل�ض��تقبلي، فيم��ا عار���س 44 % ك��ون اأن الق�ض��اء نزي��ه وخ��ايل م��ن الف�ض��اد، 
واعت��رب م��ا ن�ض��بته 90 % م��ن املواطن��ني يف القط��اع – كم��ا يف ال�ضف��ة الغربي��ة– اأن االأجه��زة 
االأمني��ة تتدخ��ل ب�ض��كل اأو باآخ��ر يف الق�ض��اء، وع��رب 50 % ع��ن امتعا�ضه��م ع��ن الب��طء يف تنفيذ 
االأح��كام الق�ضائي��ة، و78 % منه��م ي��رون اأن تدخ��ل ال�ض��لطة التنفيذي��ة ه��و امل�ض��كلة االأوىل التي 

تواج��ه الق�ضاء.

وه��ذا اخلل��ل البن��وي يف ال�ض��لطة الق�ضائي��ة �ض��بق واأن اأظهرته نتائج امل�ض��ح اال�ض��تطالعي الذي 
اأج��راه مرك��ز اأرواد ل�ضال��ح ال�ض��لطة الق�ضائي��ة وبطل��ب منه��ا ع��ام 2009؛ حي��ث اأظه��ر نتائ��ج 
اال�ض��تطالع حول واقع ال�ض��لطة الق�ضائية من منظور اجلمهور ب�ض��كل عام والق�ضاة واملحامني 
واملتقا�ض��ني ومراجع��ي املحاك��م وال��كادر االإداري اأن ن�ض��بة 45 % م��ن اجلمه��ور يعتق��دون 
بوج��ود املح�ض��وبية يف املحاك��م، و56 % منه��م ي��رون اأن الق�ضاة يتعر�ضون ل�ضغوط من جمل���س 
الق�ض��اء االأعل��ى، و66 % ي��رون اأن املحاكم��ات ت�ض��تغرق وقت��ًا طوي��اًل، فيم��ا 35 % م��ن عين��ة 
الق�ض��اة ي��رون ب��اأن الق�ض��اة يتعر�ض��ون ل�ضغ��وط م��ن االأجه��زة االأمني��ة، و52 % م��ن الق�ض��اة 
يقول��ون بوج��ود حم�ض��وبية يف التعيين��ات يف الق�ض��اء، و58 % منه��م ي��رون بوح��ود حم�ض��وبية يف 

الرتقي��ات، و31 % يقول��ون باأنه��م يتعر�ض��ون ل�ضغ��وط م��ن املجل���س الق�ضائ��ي. 
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اخللل البنيوي يف قطاع العدالة ل جتدي فيه املعاجلات التقليدية
اإن نتائ��ج اال�ض��تطالعات امل�ض��ار اإليه��ا اأع��اله وغريه��ا، وم��ا اآل اإلي��ه ح��ال قط��اع العدال��ة م��ن 
ترٍد،  يوؤكد اأننا اأمام خلل بنيوي، يتعلق باملاأ�ض�ضة والبنية الب�ضرية، وهيمنة لل�ضلطة التنفيذية 
واأجهزته��ا االأمني��ة عل��ى منظوم��ة العدالة، وانتهاك مبداأ ا�ض��تقالل القا�ضي باعتباره االأ�ضا���س 
يف ا�ضتقالل الق�ضاء باال�ضتجابة لتلك ال�ضغوط، وخلل وا�ضح يف التكوين واالأداء املوؤ�ض�ضي يف 
املجل���س الق�ضائي الذي ف�ض��ل يف الدفاع عن ا�ض��تقالل الق�ضاء والق�ضاة يف مواجهة تدخالت 
ال�ض��لطة التنفيذي��ة بفع��ل ال�ض��باق املحم��وم عل��ى رئا�ض��ته وال�ضراع��ات واال�ض��تقواء بال�ض��لطة 
التنفيذية لتحقيق مكا�ضب ومغامن �ضخ�ضية على ح�ضاب دوره املفرت�س كدرع حامي ال�ضتقالل 

الق�ض��اء والق�ضاة. 

وه��ذا يدل��ل عل��ى اأن عملي��ة االإ�ض��الح يف الق�ض��اء ومنظوم��ة العدال��ة ال ميكن اختزاله��ا باإجراء 
تعدي��الت ت�ض��ريعية اأو بقان��ون جدي��د لل�ض��لطة الق�ضائي��ة، فا�ض��تقالل الق�ض��اء و�ضم��ان كفاءت��ه 
وفعاليت��ه باعتب��اره ح��ق للمجتم��ع ولي���س مي��زة �ض��خ�ضية مل��ن يتول��ون املنا�ض��ب الق�ضائي��ة ل��ن 
يتحقق حتى واإن جرى �ضياغة واإقرار اأف�ضل قانون يف العامل ي�ضمن نزاهة وا�ضتقاللية وحياد 
الق�ض��اء، اإذا مل حت��رتم تل��ك الن�ضو���س  يف التطبي��ق عل��ى اأر���س الواق��ع، وا�ض��تمر اإه��دار مبداأ 
�ض��يادة القان��ون، وطامل��ا اأن ال�ض��لطة التنفيذي��ة ما�ضي��ة يف تدخالتها يف خمتلف �ض��وؤون العدلة، 
وطامل��ا هن��اك ق�ض��اة ينا�ضل��ون م��ن اأج��ل حتقي��ق ا�ض��تقاللهم ويتعر�ض��ون الأ�ض��كال خمتلف��ة م��ن 
التدخ��ل يف �ض��وؤونهم وامل�ضا���س با�ض��تقاللهم م��ن الداخ��ل واخل��ارج، وطامل��ا اأن هن��اك تعيين��ات 
وترقيات تتم على اأ�ضا���س الوالءات ال�ضيا�ض��ية ولي���س على اأ�ضا���س الكفاءة واالحتياج احلقيقي، 
ويف ظل غياب تقييم فّعال الأداء كل من ي�ضغل وظيفة يف الق�ضاء والنيابة العامة، فالتعديالت 
الت�ض��ريعية مطل��ٌب يف �ض��ياق عملي��ة االإ�ض��الح الت��ي ال تتحق��ق يف ظ��ل عقلي��ة ال توؤم��ن با�ض��تقالل 

الق�ضاء.  

اإن املعاجل��ات التقليدي��ة يف جم��ال االإ�ض��الح الق�ضائ��ي؛ �ض��واء م��ن خ��الل ا�ض��تحواذ ال�ض��لطة 
التنفيذية على م�ضار عملية االإ�ضالح كما ح�ضل يف امل�ضروع املعدل لقانون ال�ضلطة الق�ضائية 
املق��دم م��ن وزي��ر الع��دل وال��ذي اأث��ار خالف��ًا ح��ادًا ب��ني ال�ض��لطتني التنفيذي��ة والق�ضائي��ة ول��كل 
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اأ�ض��بابه، اأو حت��ت مقول��ة اأن الق�ض��اء ي�ضل��ح نف�ض��ه بنف�ض��ه دون اأن يق��دم روؤية لت�ضوراته ب�ض��اأن 
عملية االإ�ضالح، اأو من خالل توافقات اأو �ضفقات بني موؤ�ض�ض��ات العدالة الر�ض��مية كما جرى 
يف االجتماع الذي اأعقب االإعالن عن امل�ض��روع املعدل لل�ض��لطة الق�ضائية و�ضم رئي���س املجل���س 
الق�ضائ��ي والنائ��ب الع��ام وامل�ضت�ض��ار القان��وين للرئي���س ووزي��ر الع��دل ورئي���س ال��وزراء وت�ضم��ن 
االتف��اق عل��ى اعتم��اد قان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة 2005 امللغ��ى اأ�ضا���س للتعدي��ل م�ضاف��ًا اإلي��ه م��ا 
يتو�ضل اإليه املجتمعون بح�ضيلة الروؤى واالأفكار والت�ضورات، يعني الدوران يف حلقة مفرغة، 
وا�ضتن�ض��اخ لتجارب ثبت ف�ض��لها يف املا�ضي، فاالإ�ضالح هو مطلب �ض��عبي ووطني عام، ويتطلب 
م�ض��اركة جمتمعي��ة ج��ادة الإجن��ازه، بعي��دًا ع��ن ال�ضفق��ات وال�ض��راع عل��ى النف��وذ وت�ض��ارب 
امل�ضال��ح، وبعي��دًا ع��ن اإناط��ة عملي��ة االإ�ض��الح بجه��ة م�ض��تهدفة باالإ�ض��الح، ويحت��اج اإىل اإرادة 
�ضيا�ض��ية عازم��ة عل��ى اإجن��اح العملي��ة، الإمكاني��ة ا�ض��تخال�س الدرو���س م��ن االأ�ض��باب الت��ي اأدت 

لف�ض��ل جهود االإ�ضالح يف ال�ض��نوات ال�ض��ابقة.

امل�صاحلة الفل�صطينية واآليات ومتطلبات الإ�صالح
بالرغ��م م��ن االإع��الن ع��ن التو�ض��ل اإىل اتفاق للم�ضاحلة بني حركتي فتح وحما���س يف القاهرة 
يف 12 ت�ض��رين االأول 2017 وح��ل اللجن��ة االإداري��ة الت��ي �ض��كلت عقب��ة يف م�ض��ار امل�ضاحل��ة، 
وا�ض��تالم احلكوم��ة ملهامه��ا يف قط��اع غ��زة، واحلدي��ث ع��ن متك��ني احلكوم��ة من ممار�ض��ة كافة 
مهامه��ا يف القط��اع، اإال اأن ه��ذا االتف��اق ال ي��زال يتجاه��ل اأهمي��ة »متك��ني الق�ض��اء« يف تعزي��ز 
عملي��ة امل�ضاحل��ة، وحماي��ة احلق��وق واحلريات التي تعر�ضت النتهاكات وا�ض��عة، وحتقيق مبداأ 
الرقابة الق�ضائية الكفيل بتحقيق االأمن واال�ضتقرار يف املجتمع من خالل تعزيز  دور الق�ضاء 
يف الف�ض��ل يف املنازع��ات واحل��ق يف اللج��وء اإىل القا�ض��ي الطبيع��ي، والت��ي تع��د م��ن املب��ادئ 
الت��ي تت�ض��ف به��ا ال��دول الدميقراطية، املوؤمن��ة مببداأ الف�ضل بني ال�ض��لطات، واأهمية الوظيفة 

الق�ضائي��ة باعتباره��ا وظيف��ة جمتمعية وح��ق للمواطنني.

ويف املقاب��ل، ف��اإن اإ�ض��الح وتوحي��د الق�ض��اء ال يعن��ي اإخ�ض��اع منظوم��ة العدال��ة »للمحا�ض�ض��ة 
ال�ضيا�ض��ية« ب��ني ط��ريف االنق�ض��ام م��ن خ��الل اإدم��اج التعيين��ات الت��ي ج��رت يف ظل االإنق�ض��ام يف 
قط��اع العدال��ة اأو اأي��ة تعيين��ات قائم��ة على الوالءات ال�ضيا�ض��ية واحلزبية على ح�ض��اب االحتياج 
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احلقيق��ي والتقيي��م اجل��اد واملو�ضوع��ي ل��كل م��ن ي�ض��غل وظيف��ة يف الق�ض��اء اأو النياب��ة العام��ة 
والتقري��ر ب�ض��اأنه وف��ق اآلي��ات ومتطلب��ات ومعاي��ري مهني��ة و�ض��فافة، وال يعن��ي اأي�ض��ًا الدخ��ول يف 
�ض��باق عل��ى التعيين��ات والرتقي��ات وتعدي��ل الت�ض��ريعات كما ح�ضل ب�ض��اأن الق��رار بقانون املعدل 
للمحكم��ة الد�ض��تورية واإ�ضاف��ة املزي��د م��ن االأزم��ات يف قط��اع العدال��ة لتكري���س اأم��ر واق��ع قب��ل 

اإجن��از عملي��ة امل�ضاحل��ة .  

مل تق��دم ال�ض��لطة الق�ضائي��ة روؤيته��ا الإ�ض��الح وتوحي��د الق�ض��اء يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غزة 
عق��ب اتف��اق امل�ضاحل��ة، ومل تق��م باتخ��اذ اأي��ة خط��وات عملية عل��ى هذا ال�ضعي��د، انطالقًا من 
مب��داأ الف�ض��ل ب��ني ال�ض��لطات، و�ضمان��ًا ال�ض��تقالليتها، وجتنب��ًا الأية حما�ض�ضات �ضيا�ض��ية على 
ح�ض��اب ال�ض��لطة الق�ضائية واإمكانية االإ�ضالح، ذلك رغم قيام ال�ض��لطة التنفيذية )احلكومة( 
بزي��ارات لقط��اع غ��زة لتفق��د وزاراته��م  ومبا�ض��رة اأعماله��م ، ورغم التدهور الكب��ري يف اأو�ضاع 
نظ��ام العدال��ة يف قط��اع غ��زة، وغي��اب الق�ض��اة واأع�ض��اء النياب��ة العام��ة التابع��ني لل�ض��لطة 
الفل�ض��طينية ع��ن اأعماله��م، وا�ض��تمرار املجل���س االأعل��ى للق�ض��اء والنائب الع��ام يف القطاع على 

راأ���س عمله��م، دون اأي تغ��رّي يف امل�ض��هد. 

وقب��ل الدخ��ول يف اآلي��ات ومتطلب��ات االإ�ض��الح يف ظ��ل امل�ضاحل��ة، م��ن ال�ض��روري اأن ن�ض��ري اإىل 
اأن التجارب ال�ض��ابقة لالإ�ضالح الق�ضائي، واالإعالن عن امل�ضاحلة وا�ض��تحقاقاتها، قد جتاوز 
الق��رار الرئا�ض��ي ال�ض��ادر بتاري��خ 6 اأيل��ول 2017 ال��ذي �ض��كلت مبوجب��ه جلن��ة لتطوي��ر قط��اع 
العدال��ة ومراجع��ة منظوم��ة الت�ض��ريعات الق�ضائي��ة واإع��داد روؤي��ة �ض��مولية لتطوير قط��اع العدل 
والق�ضاء،الأنه��ا ت�ضتن�ض��خ جت��ارب �ض��ابقة مل تنج��ح يف اإح��داث اأّي اخ��رتاق يف عملي��ة االإ�ض��الح 
وباأج��واء اأف�ض��ل م��ن تل��ك احلالي��ة، والأن ا�ض��تحقاقات امل�ضاحل��ة تتطل��ب البح��ث يف اأو�ض��اع 
منظوم��ة العدال��ة يف قط��اع غ��زة واالأح��كام والق��رارات الت��ي �ض��درت يف ظ��ل االنق�ض��ام وتوحي��د 
الق�ض��اء يف ال�ضف��ة والقط��اع وه��ذا مل يك��ن هدف��ًا للق��رار الرئا�ض��ي الذي جاء يف ظل االإنق�ض��ام 
وال يظه��ر اأي�ض��ًا يف تركيب��ة اللجن��ة، والأن قرار الت�ض��كيل مل ي�ض��در بتوافق وطني واإمنا انفردت 
ال�ضلطة التنفيذية باتخاذه، والأن تركيبة اللجنة تت�ضمن موؤ�ض�ضات العدالة الر�ضمية امل�ضتهدفة 
باالإ�ض��الح مب��ا يفقده��ا اال�ض��تقاللية واحلي��اد، والأن امله��ام املكلف��ة به��ا ترك��ز عل��ى الت�ض��ريعات 
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الق�ضائي��ة فيم��ا �ُض��مي ب�«تطوي��ر« منظوم��ة العدال��ة ولي���س اإ�ضالحه��ا، ي�ض��اف اإىل ذلك جتاهل 
موؤ�ض�ض��ات املجتم��ع امل��دين يف تركيب��ة اللجن��ة واآلي��ة اختي��ار اأع�ضائه��ا، االأم��ر ال��ذي يجع��ل م��ن 

جناحه��ا اأم��رًا ع�ض��ريًا، ويتطل��ب البحث ع��ن بدائل اأخرى. 

وال ب��د واأن ن�ض��ري اأي�ض��ًا اإىل اأن��ه م��ن ال�ضع��ب احلدي��ث ع��ن ق�ض��اء نزي��ه وحي��ادي وفعال يف ظل 
نظام غري دميقراطي، وانتهاك حق املواطنني يف اختيار ممثليهم، وا�ض��تمرار تغييب املجل���س 
الت�ض��ريعي املمث��ل ل��الإرادة ال�ض��عبية، االأم��ر ال��ذي يتطلب ال�ض��روع يف اإج��راء االنتخابات العامة 
الرئا�ض��ية والت�ض��ريعية يف اأقرب فر�ضة لرتميم النظام ال�ضيا�ض��ي وتعزيز مبداأ �ض��يادة القانون 
والف�ضل بني ال�ضلطات وحماية ا�ضتقالل الق�ضاة والق�ضاء، و�ضمان دور املجل�س الت�ضريعي يف 
عملية االإ�ضالح الق�ضائي، وبخا�ضة اأن املجل�س الت�ضريعي لعب دورًا هامًا يف ال�ضابق يف عملية 
االإ�ض��الح م��ن خ��الل وثيق��ة االإ�ض��الح الت��ي اأعلنه��ا ع��ام 2002 واأدت اإىل اإقرار  قانون ال�ض��لطة 

الق�ضائية والقانون االأ�ضا�ضي. 

التــي  العدالــة،  منظومــة  يف  لالإ�صــالح  املقرتحــة  واملتطلبــات  الآليــات  فــاإن  وبالنتيجــة، 
طالبــت بهــا خمتلــف موؤ�ص�صــات املجتمــع املــدين، م�صــتخل�صة مبوجبهــا الدرو�ــس مــن ف�صــل 

جهــود الإ�صــالح يف املا�صــي، تتمثــل بالآتــي:

ت�ض��كيل جلن��ة وطني��ة م�ض��تقلة لالإ�ض��الح الق�ضائ��ي، م��ن اأ�ض��خا�س م�ض��هود له��م بالنزاهة . 1
والكف��اءة واحلي��اد، م��ن خ��ارج موؤ�ض�ض��ات العدال��ة الر�ض��مية امل�ض��تهدفة بعملي��ة االإ�ضالح، 
يت��م اختياره��م م��ن قب��ل املجل���س الت�ض��ريعي املنتخ��ب اأو بتواف��ق وطن��ي، بعي��دًا ع��ن هيمنة 
ال�ض��لطة التنفيذي��ة الت��ي ت�ض��ببت ب��رتدي اأو�ض��اع منظوم��ة العدل��ة وبعي��دًا واملحا�ض�ض��ة 
والوالءات احلزبية وت�ضارب امل�ضالح، ووفق معايري �ضخ�ضية ولي�ضت وظيفية، ومب�ضاركة 
موؤ�ض�ض��ات املجتمع املدين، وللجنة اال�ض��تعانة مبن تراه من اخلرباء، وحتديد مدة زمنية 
لعم��ل اللجن��ة مب��ا ال يتج��اوز �ض��تة اأ�ض��هر، يت��م خالله��ا اإج��راء تقيي��م �ض��امل الأداء كل م��ن 
ي�ض��غل وظيف��ة يف الق�ض��اء والنياب��ة العام��ة م��ن اأعل��ى اله��رم اإىل اأدن��اه، واالإبق��اء عل��ى كل 
م��ن تتواف��ر في��ه �ض��روط ومتطلب��ات اإ�ض��غال الوظيفة وو�ضعه يف املوقع املنا�ض��ب واإحالة كل 
م��ن ال تتواف��ر في��ه ال�ض��روط اإىل وظيف��ة حكومية اأخ��رى اأو  اإىل التقاعد مع �ضمان حقوقه 
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املالي��ة، كم��ا وتت��وىل اللجن��ة حتدي��د االحتياج��ات الب�ض��رية واالإداري��ة والقانوني��ة الالزم��ة 
للنهو���س مبنظوم��ة العدال��ة، وبذل��ك تنتهي مهم��ة اللجنة.  

الرتكي��ز عل��ى التكوي��ن والبن��اء املوؤ�ض�ض��ي يف ال�ض��لطة الق�ضائي��ة، م��ن خ��الل ماأ�ض�ض��ة . 2
وتوحيد املجل���س الق�ضائي، باعتباره املرجعية العليا التي تدير ال�ض��اأن الق�ضائي، واتخاذ 
التدابري الت�ضريعية الالزمة بهدف تو�ضيع الع�ضوية يف املجل�س الق�ضائي لي�ضمل اأع�ضاء 
م��ن خ��ارج ال�ض��لطة الق�ضائي��ة، واإ�ض��راك املجل���س الت�ض��ريعي يف تعي��ني اأع�ض��اء املجل���س 
الق�ضائ��ي اأ�ض��وة بع��دد م��ن التجارب الدولية )كاملجل���س الق�ضائي االإ�ض��باين والربتغايل( 
ومب��ا يكف��ل حت��ري معاي��ري النزاهة واال�ض��تقاللية واحلياد، واحلر�س عل��ى �ضمان عالنية 
الق��رارات ال�ض��ادرة ع��ن املجل���س تعزي��زًا للرقاب��ة ال�ض��عبية عل��ى اأداء منظوم��ة العدال��ة، 
و�ض��رورة مراجع��ة االأنظم��ة الت��ي اأ�ضدره��ا املجل���س الق�ضائ��ي كونه��ا تكر���س هيمن��ة 
ال�ضخو�س )روؤ�ضاء املجل�س( على ح�ضاب املوؤ�ض�ضة )املجل�س الق�ضائي( وتفتقر ملتطلبات 

ال�ض��فافية يف االأداء.

�ضم��ان ا�ض��تقاللية دائ��رة التفتي���س الق�ضائ��ي ع��ن املجل���س الق�ضائ��ي، واتخ��اذ التداب��ري . 3
الت�ض��ريعية الالزم��ة ل�ضم��ان ماأ�ض�ض��ة وا�ض��تقاللية وفعالي��ة دائ��رة التفتي���س، بحي��ث تك��ون 
الع�ضوي��ة فيه��ا م��ن خ��ارج اجله��از الق�ضائ��ي كق�ض��اة �ض��ابقني م�ض��هود له��م  بالكف��اءة 
والنزاه��ة واال�ض��تقاللية واحلي��اد واأكادميي��ني وخ��رباء يف ال�ض��اأن الق�ضائ��ي واالإداري م��ن 
املجتمع املدين، واأن ي�ضمل اخت�ضا�ضها الق�ضاة واأع�ضاء النيابة العامة، ورفع احل�ضانة 
غري املربرة لق�ضاة املحكمة العليا من اأعمال التفتي�س الق�ضائي، وتطبيق مدونة ال�ضلوك 
الق�ضائ��ي �ضم��ن اإج��راءات التفتي���س، ون�ض��ر تقاري��ر دوري��ة مهني��ة ومنتظم��ة ع��ن اأعم��ال 

التفتي���س، و�ضم��ان املتابع��ة اجلدي��ة والفعال��ة لنتائ��ج التفتي���س الق�ضائي.

تخفي���س �ض��ن التقاع��د يف الق�ض��اء اإىل �ض��تني عام��ًا عل��ى غ��رار �ض��ن التقاع��د املق��رر يف . 4
قانون التقاعد العام، بحيث ي�ضمل كل من بلغ �ضن التقاعد من الق�ضاة والنيابة العامة، 
مبا ي�ضاهم ب�ضخ دماء جديدة يف منظومة العدالة، ويعزز من فعالية اأداء املحكمة العليا 

ومتطلبات بناء التكوين واالأداء املوؤ�ض�ض��ي الفاعل للمجل���س الق�ضائي.
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 و�ض��ع اأ�ض���س ومعاي��ري مهني��ة ومو�ضوعي��ة و�ض��فافة فيم��ا يتعل��ق بالتعيين��ات والرتقي��ات . 5
والنق��ل والن��دب وامل�ض��اءلة يف الق�ض��اء والنياب��ة العام��ة، و�ضم��ان دور املجتم��ع امل��دين يف 
الرقاب��ة عليه��ا، وتو�ضي��ح الطبيع��ة القانوني��ة للنياب��ة العام��ة وعالقته��ا ب��وزارة الع��دل، 

واتخ��اذ االإج��راءات الكفيل��ة ب�ضم��ان ا�ض��تقاللية وماأ�ض�ض��ة عم��ل املعه��د الق�ضائ��ي.

املب��ادىء . 6 االإداري، باعتب��اره م��ن  الق�ض��اء  التقا�ض��ي عل��ى درجت��ني يف  اإعم��ال مب��داأ 
االأ�ضا�ض��ية الت��ي يق��وم عليه��ا النظام الق�ضائ��ي، والتزامًا باأحكام القانون االأ�ضا�ض��ي الذي 
ن�س على اإن�ضاء حماكم اإدارية بقانون للنظر يف املنازعات االإدارية والدعاوى التاأديبية، 
وزيادة عدد الهيئات لدى حمكمة العدل العليا، وو�ضع اآلية لتوزيع الق�ضايا على الهيئات 
مب��ا ي�ضم��ن ع��دم املعرف��ة امل�ض��بقة للهيئة التي �ض��تنظر الدع��وى؛ ومبا ين�ض��حب اأي�ضًا على 

حمكم��ة النق�س. 

ح��ل املحكم��ة الد�ض��تورية العلي��ا، الت��ي ول��دت م��ن رح��م االإنق�ض��ام، ولعب��ت دورًا ب��ارزًا يف . 7
تعزي��زه عل��ى ح�ض��اب مب��داأ �ض��مو القان��ون االأ�ضا�ض��ي وحماي��ة احلق��وق واحلري��ات، ع��الوة 
عل��ى املخالف��ات الد�ض��تورية والقانوني��ة الت��ي ت�ضمنه��ا ق��رار ت�ض��كيلها، وانتف��اء ال�ض��روط 
الت��ي ن���س عليه��ا قان��ون املحكم��ة الد�ض��تورية يف ع��دد م��ن اأع�ضائه��ا، واالإخ��الل بقواع��د 
اال�ض��تقاللية واحلي��اد بظه��ور ل��ون �ضيا�ض��ي وا�ض��ح يف ع�ضويته��ا، ولع��دم مراع��اة متثي��ل 
امل��راأة يف ت�ض��كيل املحكم��ة كمعي��ار غ��ري متيي��زي، والنعقاده��ا خالف��ًا الأح��كام القان��ون 
االأ�ضا�ض��ي وقانونه��ا، واحلر���س عل��ى اأن ياأت��ي ت�ض��كيل املحكمة الد�ض��تورية تتويجًا الإ�ضالح 
وتوحيد الق�ضاء ومنظومة العدالة ويف �ضوء م�ض��اورات وطنية ت�ضمن كفاءة وا�ض��تقاللية 
وحي��اد ق�ضاته��ا، الأهمي��ة دوره��ا املنتظ��ر يف حرا�ض��ة القان��ون االأ�ضا�ض��ي وحماي��ة احلق��وق 

واحلري��ات. 

تفعي��ل ال��دور الرقاب��ي للق�ض��اة واأع�ض��اء النياب��ة العام��ة ل�ضم��ان ح�ض��ن �ض��ري العدال��ة . 8
اجلنائي��ة داخ��ل مراك��ز االحتج��از التابع��ة لالأجهزة االأمني��ة ومراكز التاأهي��ل واالإ�ضالح، 
ومتابع��ة اأي��ة انته��اكات حلق��وق االإن�ض��ان جت��ري بداخله��ا، واتخ��اذ الق��رارات واالإجراءات 
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الكفيل��ة ب�ضم��ان الت��زام ال�ض��لطة التنفيذي��ة واأجهزته��ا بتنفي��ذ ق��رارات املحاك��م و�ضم��ان 
حما�ض��بة كل م��ن يق��رتف ج��رم االمتن��اع ع��ن اأو تعطيل تنفيذه��ا  اأو التدخل يف الق�ضاء اأو 

يف �ض��وؤون العدالة.

توف��ري كاف��ة ال�ضمان��ات الالزم��ة لتح�ض��ني اأو�ض��اع الق�ض��اة وتوف��ري االأم��ن الوظيف��ي . 9
واملعي�ض��ي الالئ��ق به��م، وعل��ى نح��و منتظ��م، �ضون��ًا لكرامته��م وتعزي��زًا ال�ض��تقالليتهم، 

باعتب��اره ح��ق للمجتم��ع قب��ل اأن يك��ون ا�ض��تحقاقًا لل�ض��ادة الق�ض��اة.
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اأوراق 

باإدمــاج  فعلــي  فل�صــطيني  اإلتــزام  نحــو  الثانيــة:  اجلل�صــة 
اإتفاقيــات حقــوق الإن�صــان الدوليــة يف الت�صــريعات الوطنيــة 
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الورقــة الوىل: اإعــادة نقا�ــس حــول دور ال�صــلطة التنفيذيــة يف الت�صــريعات 
الناظمــة ملنظومــة العدالة 

                                                  حممد خ�صر، اأ�صتاذ القانون الد�صتوري يف جامة بريزيت

حالة املجل�س الت�صريعي الأول
كان املجل���س يق��وم ب��دور مه��م لي���س فق��ط يف العملي��ة الت�ض��ريعية ب��ل اي�ض��ًا يف الرقاب��ة عل��ى 
اأداء ال�ض��لطة التنفيذي��ة وم��ن االأمثل��ة عل��ى ذل��ك يف الع��ام 2002 ه��دد املجل���س با�ض��قاط 
حكومة الرئي�س وا�ضطر الرئي�س للتعامل مع هذه احلالة واالعرتاف بالكثري من االخفاقات 

والوع��د باإ�ضالحها.

حالة املجل�س الت�صريعي الأول
يف ه��ذه االأثن��اء اآ�ض��در املجل���س الت�ض��ريعي القوان��ني ذات العالق��ة بالق�ض��اء ومنه��ا قان��ون 

ال�ض��لطة الق�ضائي��ة ل�ض��نة 2001 الحق��ًا �ضن�ض��لط ال�ض��وء عل��ى ه��ذا القان��ون.
املجل���س الت�ض��ريعي وب�ضغ��ط داخل��ي وخارج��ي ا�ض��در القان��ون االأ�ضا�ض��ي ل�ض��نة 2002 ومت 

تعدي��ل القان��ون يف الع��ام 2003.

حالة املجل�س الت�صريعي الأول
القان��ون اال�ضا�ض��ي ب�ض��كل ع��ام جي��د بالرغ��م م��ن املالحظ��ات التف�ضيلي��ة وهن��اك تف�ضي��ل 
بهذا ال�ض��اأن يف درا�ض��ة قمت باإعدادها ون�ض��رتها »م�ض��اواة«، اأهم هذه املالحظات يف املادة 
43 من��ه الت��ي ال ميك��ن اأن تت�ضال��ح م��ع املب��ادئ الت��ي يق��وم عليه��ا القان��ون االأ�ضا�ض��ي خا�ض��ة 

مب��داأ الف�ضل بني ال�ض��لطات.

حت��ت �ض��تار ه��ذه امل��ادة ميك��ن اأن تق��وم ال�ض��لطة التنفيذي��ة بالت�ض��ريع وميك��ن ا�ض��تعمال 
الظ��روف ال�ضيا�ض��ية كذريع��ة للتن�ض��ل حت��ى م��ن توف��ر �ض��روط اللج��وء اإىل ه��ذه امل��ادة.
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حالة املجل�س الت�صريعي الأول
بالرغ��م م��ن ع��دم ا�ض��تعمال ه��ذه امل��ادة قب��ل 2006 لك��ن املالح��ظ ان اول ع��دم انعق��اد 
ال�ض��لطة جمموع��ة م��ن  اأ�ض��در رئي���س   2006 الت�ض��ريعي خ��الل �ض��هر �ض��باط  للمجل���س 
الق��رارات بقوان��ني ذات اخلط��ورة العالي��ة اأهمه��ا تعدي��ل قان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة وكان 

ه��ذا التعدي��ل باق��رتاح م��ن رئي���س جمل���س الق�ض��اء االأعل��ى يف حين��ه.

انتخابات 2006 وانهاء ال�صلطة الت�صريعية
ح�ضل��ت االنتخاب��ات وكان��ت ال�ض��لطة التنفيذي��ة اأم��ام خياري��ن االول التعام��ل م��ع النتيج��ة 

والثاني��ة  الن��زوع باجت��اه ال�ض��لطة للرئي���س .
م��ن اأج��ل حتقي��ق �ض��روط اإ�ض��دار الق��رارات بقان��ون وفق��ا للم��ادة 43 يج��ب اأن تتحق��ق حال��ة 

عدم انعقاد املجل���س الت�ض��ريعي )يف غري ادوار انعقاد املجل���س الت�ض��ريعي(.
انتخابات 2006 وانهاء ال�صلطة الت�صريعية 

y  جل��اأت ال�ض��لطة التنفيذي��ة للم��ادة 43 باعتباره��ا احل��ل لال�ض��كال ال�ضيا�ض��ي ولالأ�ض��ف
مت الرتوي��ج له��ذه امل��ادة يف العملي��ة ال�ضيا�ض��ية  وكان��ت مدعوم��ة م��ن خ��الل العملي��ة 

االكادميي��ة. 
y  ب��داأت احلال��ة باع��الن الط��وارئ وفق��ا للم��ادة 110 م��ن القان��ون االأ�ضا�ض��ي وم��ن ث��م

تعطيل دور املجل���س الت�ض��ريعي �ض��واء باالإنعقاد الفعلي اأو حتى الد�ض��توري واإ�ضقاط دور 
املجل���س الت�ض��ريعي الد�ض��توري من خالل مرا�ض��يم تعطيل م�ضادقة املجل���س الت�ضريعي 

عل��ى احلكوم��ة اأو منحه��ا الثقة اأو حجب الثقة عنها.
انتخابات 2006 وانهاء ال�صلطة الت�صريعية 

y . مت انهاء املجل�س ك�ضلطة ثالثة
y  مت تعزي��ز وتو�ض��يع �ضالحي��ات الرئي���س وفق��ا للم��ادة 43 بحي��ث اأ�ضبح��ت ت�ض��مل لي���س

فقط الدور الت�ضريعي للمجل�س الت�ضريعي بل اي�ضا الدور الرقابي والدور الوالئي على 
اأع�ضائه.

y   بالنتيج��ة اأ�ضبح��ت هن��اك �ض��لطتني التنفيذي��ة والق�ضائي��ة وتق��وم ال�ض��لطة التنفيذي��ة
بجمي��ع اأدوار ال�ض��لطة الت�ض��ريعية وال�ض��لطة الق�ضائي��ة.
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قانون ال�صلطة الق�صائية وقانون املحكمة الد�صتورية 
وقانون الإجراءات اجلزائية

قانون ال�صلطة الق�صائية 
y  كان ج��زءا م��ن القوان��ني الت��ي مت ال�ضغ��ط عل��ى ال�ض��لطة التنفيذي��ة ال�ضداره��ا يف العام

2001

y  القان��ون جي��د وه��و متق��دم بالرغ��م م��ن وج��ود ا�ض��كاالت مت اال�ض��تفادة منه��ا يف ارب��اك
ا�ض��تقالل ال�ض��لطة الق�ضائي��ة وحتدي��دا ال��دور االداري غ��ري املدرو���س لرئي���س جمل���س 

الق�ض��اء االعلى
y  لكن االحكام املو�ضوعية توفر �ضمانات عالية �ضواء بالتعيني او ا�ضتمرار يف املن�ضب
y  هن��اك حم��اوالت لتعدي��ل قان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة من��ذ الع��ام 2006 ومت اف�ض��الها يف

حينه من قبل املجل���س الت�ض��ريعي الثاين 
y  مل تتوق��ف ه��ذه املح��اوالت اخره��ا كان الع��ام احل��ايل عندم��ا طرح��ت وزارة الع��دل

روؤيته��ا يف تعدي��ل القان��ون ومت��ت مقاوم��ة ذل��ك م��ن قب��ل الق�ض��اة 

قانون ال�صلطة الق�صائية
قانــون ال�صــلطة الق�صائيــة ل يــزال �صامــداً ولكــن ال�صــلطة التنفيذيــة م�صرة على تعديله 

مبوجب املادة 43
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قانون املحكمة الد�صتورية 
y  م��ن القوان��ني الت��ي كان��ت حم��ل ن��زاع ب��ني املجل�ض��ني االأول والث��اين ه��و قان��ون املحكم��ة

الد�ض��توريه ومت تعدي��ل امل��ادة املتعلق��ة بتعي��ني اأع�ض��اء املحكم��ة بق�ض��ر التعي��ني عل��ى 
الرئي���س وه��و م��ا يق��ل ع��ن �ضمان��ات تعي��ني اأي قا���س.

y  ض��در قان��ون املحكم��ة الد�ض��تورية يف ع��ام 2006 وبالرغ��م م��ن ان��ه متق��دم با�ض��تثناء�
الن�س  املتعلق بتعيني اأع�ضاء املحكمة وهو مامت ا�ض��تغالله من قبل ال�ض��لطة التنفيذية 

يف انه��اء اي دور له��ذه املحكم��ة يف عملي��ة بن��اء دول��ة القانون .
y  كان��ت هن��اك حماول��ة م��ن قب��ل ال�ض��لطة التنفيذي��ة لتعدي��ل ه��ذا القان��ون يف االع��وام

2012 و2014 لك��ن ب�ض��بب وق��وف املجتم��ع امل��دين �ض��حبت ال�ض��لطة التنفيذي��ة ه��ذه 

التعدي��الت .

قانون املحكمة الد�صتورية  
قام��ت ال�ض��لطة التنفيذي��ة باال�ض��تناد اىل امل��ادة 43 بتعدي��ل ه��ذا القان��ون وه��و م��ا ي�ض��كل 
م�ضا�ضا خطريا باملبادئ الد�ضتورية واأخطر مايف هذا التعديل هو اقرتاحه من قبل املحكمة 
الد�ض��تورية ذاته��ا وه��ذا يعن��ي اأن رمزي��ة ه��ذا التعدي��ل مبثابة اع��الن من ال�ض��لطة الق�ضائية 
وحتديدا املحكمة الد�ضتورية باأنها لن تكون قادرة على مراجعة القرارات بقانون اأو العملية 

الت�ض��ريعية التي تقوم بها ال�ض��لطة التنفيذية .

قانون الجراءات اجلزائية 
�ض��در ه��ذا القان��ون يف الع��ام 2001 مع رزم��ة القوانني املتعلقة بالق�ضاء وب�ض��بب ال�ضمانات 
اجلي��دة الت��ى يوفره��ا القان��ون للمته��م كان��ت هن��اك العدي��د م��ن املح��اوالت لتعدي��ل ه��ذا 

القان��ون وحتدي��دا �ضالحي��ات ودور النياب��ة العام��ة يف الدع��وي اجلزائي��ة .
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قانون الجراءات اجلزائية 
y  الق��رار بقان��ون ب�ض��اأن من��ع ال�ض��فر كان اح��د التعدي��الت الت��ي �ض��حبت ب�ض��بب احتج��اج

موؤ�ض�ض��ات املجتم��ع املدين 
y  الق��رار بقان��ون ب�ض��اأن اجلرائ��م االاإلكرتوني��ة ه��و تعدي��ل عل��ى ه��ذا القان��ون اي�ض��ا وال

ي��زال اجل��دل ب�ض��اأنه بالرغ��م م��ن ا�ض��رار ال�ض��لطة التنفيذي��ة علي��ه
y  وم�ض��روع قان��ون حمكم��ة اجلناي��ات الك��ربى ميك��ن ان يع��ود للواجه��ة يف اأي حلظ��ة وه��و

اي�ض��ا تعديل عل��ى ال�ضمانات الواردة يف القانون 

ال�صلطة التنفيذية والت�صريعات الناظمة ملنظومة 
العدالة 

حتى يكون الت�صريع د�صتوريا يجب اأن تتوفر املتطلبات التالية 

y  اأن ال يخالف ن�س الد�ضتور
y  ان ال ينتهك احلقوق االأ�ضا�ضية
y  اأن ال يخالف املبادئ الد�ضتورية
y  اأن ال يتعار�س مع القيم الد�ضتورية

العملية الت�صريعية لي�صت فقط عملية اجرائية بل عملية ت�صاركية دميقراطية 

ه��ذا يقت�ض��ي م��رور مق��رتح الت�ض��ريع مبراح��ل خمتلف��ة ت�ضم��ن ا�ض��راك اجله��ات املتاأث��رة 
والحق��ا عر�ض��ه عل��ى ال�ض��لطة الت�ض��ريعية الت��ي تتك��ون م��ن جمل�ض��ني يف الكث��ري م��ن ال��دول 

الدميقراطي��ة وه��ذا يقت�ض��ي عملي��ة ت�ض��ريعية معق��دة ج��دا .
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تطبيق هذه املبادئ على القرارات بقانون 
امل��ادة 43 ال تت�ضم��ن اأي عملي��ة ت�ض��ريعية ت�ض��اركية اأو دميقراطي��ة ب��ل و�ضف��ت القوان��ني 
ال�ضادرة عن هذه املادة باأن مقرتح الت�ضريع اأيا كان اأو �ضاحب امل�ضلحة فيه يكفي اأن يكون 
له قبول يف املقاطعة ليحمل معه جمموعة من االأوراق ويخرج بها قوانني عامة بالتاأكيد اأول 

امل�ض��تفيدين منها هو مقرتحها .

تطبيق هذه املبادئ على القرارات بقانون
y  باملقاب��ل العدي��د م��ن ه��ذه الق��رارات بقوان��ني تنتهك مب��داأ الف�ضل بني ال�ض��لطات وهذه

احلالة بداية اأدت اإىل تعطيل اأو �ضل املجل�س الت�ضريعي 
y  الحق��ا لتعطي��ل املجل���س �ض��در ع��ن ال�ض��لطه التنفيذي��ة م��ا يق��ارب 1400 ت�ض��ريع منه��ا

200 ق��رار بقان��ون ومنه��ا 150 ت�ض��ريع يتعل��ق للق�ض��اء 

تطبيق هذه املبادئ على القرارات بقانون
y  كم��ا ه��و ح��ال الت�ض��ريعات املتعلق��ة ب��دور املجل���س الت�ض��ريعي ف��اإن التعدي��الت الناظم��ة

ل��دور املحاك��م ه��ى  بال�ض��رورة انته��اك ملب��داأ الف�ض��ل ب��ني ال�ض��لطات وتن��ال م��ن مب��داأ 
ا�ض��تقالل الق�ض��اء 

y  مب��داأ ا�ض��تقالل الق�ض��اء ه��و ح��ق م��ن حق��وق االن�ض��ان الن��ه متطل��ب حلماي��ة حق��وق
االن�ض��ان وهذا يعني ان اأي قانون يعدل يف ا�ض��تقالل او �ضمانات ا�ض��تقالل الق�ضاء هو 

انته��اك بالنتيج��ة حلق��وق االن�ض��ان 
تطبيق هذه املبادئ على القرارات بقانون

ه��ذا يقت�ض��ي اإع��ادة نقا���س دور ال�ض��لطة التنفيذية يف الت�ض��ريعات الناظم��ة ملنظومة العدالة 
باجت��اه رف���س ه��ذا ال��دور الن اأي دور له��ا ه��و ا�ض��تمرارية حلالة التغييب لل�ض��لطة الت�ض��ريعية 
وو�ض��ع ال�ض��لطة الق�ضائي��ة يف خط��ر تغ��ول ال�ض��لطة التنفيذي��ة وه��ذا بالت��ايل ين��ال ب�ض��ورة 

مبا�ض��رة من حقوق االن�ض��ان
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امل�صاحلــة:  ظــل  يف  العليــا  الد�صــتورية  املحكمــة  حالــة  الثانيــة:  الورقــة 
والأثــر والت�صــكيل  الت�صــريع 

                                                  الأ�صتاذ عمار جامو�س، الهيئة امل�صتقلة حلقوق الإن�صان

ب��ات اإن�ض��اء �ض��لطة خمت�ض��ة بالرقاب��ة الد�ض��تورية عل��ى الت�ض��ريعات، وحماي��ة احلق��وق . 1
واحلريات ال�ض��خ�ضية، وتطبيق مبداأ الف�ضل بني ال�ض��لطات، وتقييم م�ض��روعية االأحزاب 
ال�ضيا�ضية والتزامها باأحكام الد�ضتور، عن�ضرًا اأ�ضا�ضيًا من عنا�ضر اأي نظام دميقراطي، 
وه��ي مهم��ة ج��دًا لتحقي��ق اال�ض��تقرار يف البل��د. وتعه��د ه��ذا ال�ض��لطة يف العدي��د من الدول 
اإىل حمكم��ة مركزي��ة، ت�ض��مى املحكم��ة الد�ض��تورية العلي��ا )احلال��ة املعتم��دة يف فل�ض��طني 
اأي�ضًا(. مع التاأكيد هنا اأن وجود املحكمة الد�ضتورية لي�ضت ميزة لالأ�ضخا�س يف ال�ضلطة 
ب��ل ه��ي قيم��ة للمجتم��ع، الإنه��ا يج��ب اأن تك��ون �ضمان��ة د�ض��تورية حقيقي��ة حلق��وق االأف��راد 

وحرياتهم ال�ض��خ�ضية.

تلج��اأ ال��دول الدميقراطي��ة اإىل اإن�ض��اء وت�ض��كيل حمكم��ة د�ض��تورية، بع��د �ضياغ��ة د�ض��تور . 2
والتوافق عليه، اأي بعد وجود حالة من اال�ض��تقرار ال�ضيا�ض��ي، وذلك بغر�س حماية العقد 
االجتماع��ي، وحماي��ة م��ا ت�ضمن��ه من حقوق وحريات �ض��خ�ضية. ونرى اأن هذا غري متوفر 
يف احلالة الفل�ض��طينية، التي جرى فيها ت�ض��كيل املحكمة الد�ض��تورية وممار�ض��تها ملهامها 
يف ظ��ل حال��ة م��ن ع��دم اال�ض��تقرار ال�ضيا�ض��ي، م��ن حي��ث االإنق�ض��ام ال�ضيا�ض��ي، وغي��اب 
املجل���س الت�ض��ريعي، ومقت�ضي��ات مب��داأ الف�ض��ل ب��ني ال�ض��لطات، وحت��ى يف اأق��ل احل��االت 
دون وج��ود م�ض��اورات وت�ض��ارك جمتمع��ي و�ضيا�ض��ي، اإ�ضاف��ة اإىل خمالف��ة قان��ون املحكم��ة 
الد�ضتورية ذاته. االأمر الذي يجعل من ت�ضكيل املحكمة يف هذا الوقت بالذات من وجهة 
نظ��ر الكثريي��ني وبخا�ض��ة م��ن وجه��ة نظ��ر املوؤ�ض�ض��ات احلقوقي��ة، حم��ل �ض��كوك كب��رية، 
تتعل��ق ب�ض��كل اأ�ضا�ض��ي بالغاي��ة الت��ي م��ن اأجله��ا �ض��كلت املحكم��ة، وبال��دور ال��ذي ميك��ن اأن 
تلعب��ه، خا�ض��ة يف ظ��ل غي��اب مب��داأ الف�ض��ل ب��ني ال�ض��لطات، وبا�ض��تقاللها بالنتيجة )ظهر 
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ذل��ك جلي��ًا م��ن خ��الل االآراء امل�ض��بقة لرئي���س املحكم��ة ح��ول القيم��ة القانوني��ة للقان��ون 
االأ�ضا�ض��ي(. وه��ذا ه��و ال�ض��بب الرئي�ض��ي العرتا�ضن��ا يف الهيئ��ة امل�ض��تقلة حلق��وق االإن�ض��ان 
عل��ى ت�ض��كيل املحكم��ة يف ه��ذا الوق��ت، وقب��ل اإع��ادة احلي��اة الد�ض��تورية اإىل طبيعته��ا، م��ن 
خالل االنتخابات الت�ضريعية والرئا�ضية. وهذا االأمر ين�ضحب اأي�ضًا على التعديالت التي 
طال��ت ق��رار بقان��ون املحكم��ة الد�ض��تورية يف االآون��ة االأخ��رية )رمزي��ة التعدي��ل  / االأم��ني 

الع��ام املحكم��ة  / خ�ضوم��ة جمل���س ال��وزراء واالمتي��ازات(.

كذل��ك االأم��ر بالن�ض��بة لتعدي��الت الت��ي طال��ت ق��رار بقان��ون املحكم��ة الد�ض��تورية )والت��ي . 3
م��ن امللف��ت لالنتب��اه اأنه��ا ج��اءت كم��ا علمن��ا باق��رتاع م��ن املحكم��ة نف�ض��ها، وه��ذا عدا عن 
خمالفته للعملية الت�ضريعية حتى يف الظروف اال�ضتثنائية، فاإنه من املوؤكد اأثره على �ضورة 
املحكمة اأمام املجتمع(، فهي اأواًل جاءت يف اأو�ضاع غري م�ضتقرة د�ضتوريًا و�ضيا�ضيًا، ويف 
ظ��ل غي��اب �ضاح��ب االخت�ضا���س االأ�ضي��ل يف الت�ض��ريع »املجل���س الت�ض��ريعي«، وع��ن طري��ق 
ال�ض��لطة التنفيذي��ة، االأم��ر ال��ذي ي�ض��رب فك��رة املراجعة الد�ض��تورية من اأ�ضا�ض��ها، فكيف 
ميكن للمحكمة بعد االآن اأن تراجع د�ضتورية قرارات واأعمال ال�ضلطة التنفيذية اأو تف�ضل 
يف اأي نزاع بينها وبني اأي �ضلطة اأخرى، وهي قادرة يف اأي وقت ومتى �ضاءت على اإحداث 
تعديالت جوهرية على اخت�ضا�ضات و�ضالحيات املحكمة الد�ضتورية؟! ب�ضقوط فكرة اأن 
القوان��ني املتعلق��ة بال�ض��لطة الق�ضائي��ة مكمل��ة للد�ض��تور وال يجوز تعديله��ا مبوجب قرارات 
بقوانني. بل وعلى اإمتيازات اأع�ضاء املحكمة اأنف�ضهم )مادة 7 فقرة 3(، مبنحها جمل�س 
الوزراء �ضالحية اإ�ضدار نظام يحدد فيه االمتيازات لرئي�س املحكمة ونائبه واأع�ضائها. 
االأم��ر ال��ذي �ض��يوؤثر حتم��ًا على ا�ض��تقالل اأع�ضاء املحكمة. فه��ذه الق�ضايا )االخت�ضا�س، 
اأن تك��ون من�ضو���س عليه��ا مبوج��ب قان��ون �ض��ادر ع��ن ال�ض��لطة  االمتي��ازات( يج��ب 
الت�ض��ريعية االأ�ضيل��ة »املجل���س الت�ض��ريعي«. وبالت��ايل، فاإن��ه م��ن املتوق��ع م��ع ه��ذا الو�ض��ع، 
�ضع��ف اإمكاني��ة تاأث��ري املحكم��ة عل��ى و�ضع ال�ض��لطة التنفيذية واخت�ضا�ضاته��ا اإال مل�ضلحة 
ال�ض��لطة التنفيذي��ة، واقت�ض��ار تاأثريه��ا يف ق�ضاي��ا ال مت���س اأي م��ن ال�ض��لطات احلالي��ة مب��ا 
فيه��ا ال�ض��لطة التنفيذي��ة، مث��ل حكم املحكمة رقم 4  /2017 فيما يتعلق بال�ض��مو امل�ض��روط 

لالتفاقي��ات الدولية عل��ى القوانني الوطنية.
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 وم��ع ذل��ك، ال نق��ول ب��اأن التعدي��الت الت��ي طال��ت قان��ون املحكم��ة غ��ري جوهري��ة متام��ًا، . 4
واملتعلق��ة  االأ�ضل��ي،  القان��ون  م��ن   )27  :25  :24( امل��واد  طال��ت  الت��ي  فالتعدي��الت 
باخت�ضا���س املحكم��ة واآلي��ة ات�ضاله��ا بالدع��وى، جوهرية متامًا، وتوؤثر عل��ى دور املحكمة 
وعالقتها باملحاكم العادية، كما طال اأثر حقوق وحريات االأ�ض��خا�س. فمنحها �ضالحية 
تف�ض��ري الت�ض��ريعات اإذا اأث��ارت خالف��ًا يف التطبي��ق، وكان له��ا م��ن االأهمي��ة م��ا يقت�ض��ي 
تف�ض��ريها، يدخله��ا يف حال��ة �ض��راع عل��ى االخت�ضا�ضات م��ع املحاكم العادي��ة، وهذا ظهر 
جلي��ًا يف ق�ضي��ة 18  /9  /2016، واملتعلق��ة برئا�ض��ة جمل���س الق�ض��اء االأعل��ى. كذل��ك، األغ��ى 
ه��ذا التعدي��ل م�ض��األة تعوي���س املت�ض��رر م��ن الت�ض��ريع املحك��وم بع��دم د�ض��توريته، كم��ا كان 

مق��رر يف القان��ون االأ�ضل��ي.

اأم��ام ه��ذا الو�ض��ع، وا�ض��تجابة لعملي��ة امل�ضاحل��ة الفل�ض��طينية، فاإنه يجب اإلغ��اء تعديالت . 5
الق��رار بقان��ون، واإلغ��اء ق��رار ت�ض��كيل املحكم��ة، وبع��د حتقي��ق حال��ة اال�ض��تقرار، م��ن حي��ث 
االنتخاب��ات الت�ض��ريعية والرئا�ض��ية واإق��رار قان��ون االأح��زاب ال�ضيا�ض��ية، اأي اإع��ادة احلياة 
الد�ض��تورية اإىل طبيعته��ا، ي�ض��ار اإىل تعدي��ل قان��ون املحكم��ة الد�ض��تورية، واإىل ت�ض��كيلها 
م��ن جدي��د، مب��ا ي�ضم��ن م�ض��اركة حقيقية للمجتمع ولل�ض��لطات املخت�ضة، الأن��ه كما ذكرنا 
يف البداية، فاإن الرقابة على د�ض��تورية القوانني والت�ض��ريعات لي�ض��ت ميزة الأع�ضائها وال 

لل�ض��لطات الر�ض��مية، ب��ل هي قيم��ة للمجتم��ع بالدرجة االأوىل.

نق��دم هن��ا بع���س االقرتاح��ات الأي تعدي��ل ق��ادم لقان��ون املحكم��ة الد�ض��تورية، بع��د توف��ر . 6
الظ��روف املنا�ض��بة وقبل ت�ض��كيلها:

العالقــة بــني املحكمــة الد�صــتورية واملحاكــم العاديــة: من��ح االأخ��رية فر�ض��ة بتطبي��ق رقاب��ة - 
حم��دودة عل��ى امل�ض��ائل الد�ض��تورية، م��ن خ��الل التاأك��د من اأن الت�ض��ريعات تطبق مب��ا يتوافق مع 
الد�ضتور )ا�ضتبعاد تطبيق الت�ضريعات املحالفة( اأو حتى احلكم باإبطالها، مع اإمكانية خ�ضوع 

قراراته��ا للمراجع��ة الد�ض��تورية  / حالة جن��وب اأفريقيا.

الع�صويــة يف املحكمــة: يج��ب حماي��ة الق�ض��اة م��ن ال�ضغ��ط ال�ضيا�ض��ي، مب��ا ي��وؤدي اإىل تعزي��ز - 
ا�ض��تقاللهم، وي�ض��اهم يف ذل��ك، اإ�ض��راك ع��دة فاعل��ني �ضيا�ض��يني يف تعيني ق�ض��اة املحكمة )مبا 
فيه��ا املعار�ض��ة ال�ضيا�ض��ية(، ولي���س ح�ض��ر ه��ذه ال�ضالحي��ة بي��د �ض��خ�س واح��د، اإ�ضاف��ة اإىل 
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حتدي��د االأ�ض��باب املوؤدي��ة اإىل الع��زل واالإج��راءات املتبع��ة لذل��ك )اإج��راءات �ضعب��ة(، وحتدي��د 
م��دة والي��ة غ��ري قابل��ة للتجدي��د، واال�ض��تناد اإىل املوؤه��الت يف التعي��ني، وق��د يت��م الن���س عل��ى 
متطلب��ات معين��ة للتعي��ني يف املحكم��ة الد�ض��تورية، م��ن املفارق��ة هن��ا، جت��د اأن اإج��راءات تعي��ني 
قا�ض��ي �ضل��ح –م��ع االح��رتام– اأك��رث �ض��دة م��ن اإج��راءات تعي��ني قا���س يف املحكم��ة الد�ض��تورية.

جمــال اخت�صا�ــس املحكمــة: يج��ب العم��ل على تو�ض��يع اخت�ضا�س املحكمة لت�ض��مل واليتها كافة - 
الق�ضايا التي تتعلق مب�ضائل د�ضتورية.

اللجــوء اإىل املحكمــة: يج��ب متك��ني االأف��راد م��ن الدع��وى االأ�ضلي��ة املبا�ض��رة، االأم��ر ال��ذي - 
ي�ض��اهم يف تكوي��ن راأي ع��ام داع��م للمحكم��ة.

توجيــه اأوامــر لل�صــلطات: ينبغ��ي من��ح املحكم��ة م��ن توجي��ه اأوام��ر لل�ض��لطات للقي��ام بعم��ل اأو - 
االمتن��اع ع��ن عم��ل، يف اأي خمالف��ة د�ض��تورية. 
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والتفاقيــات  الوطنيــة  الت�صــريعات  بــني  التبايــن  حالــة  الثالثــة:  الورقــة 
الدولية واآليات اإدماج اأو مواءمة الت�صريعات الوطنية مع التفاقيات الدولية

الأ�صتاذة رمي البطمة  / حما�صرة وباحثة اأكادميية  / معهد احلقوق–جامعة بريزيت

�ض��تتحدث ه��ذه الورق��ة ع��ن هيمن��ة ال�ض��لطة التنفيذي��ة عل��ى العم��ل الت�ض��ريعي، باالإ�ضاف��ة اإىل 
ظه��ور املحكم��ة الد�ض��تورية كم�ض��ّرع، حي��ث اأّن املحكم��ة الد�ض��تورية تلع��ب الي��وم دورًا ت�ض��ريعيًا، 
عو�ضًا عن االكتفاء بالدور الق�ضائي، وذلك من خالل اإ�ضدار بع�س القرارات الق�ضائية التي 
تاأخ��ذ طاب��ع ت�ض��ريعي اأك��رث م��ن طاب��ع تطبي��ق القانون اأو مواءمة الت�ض��ريعات الوطني��ة والقانون 

االأ�ضا�ضي.

وحي��ث اأنن��ا نعي���س يف �ض��ياق غي��اب املجل���س الت�ض��ريعي، وتف��ّرد ال�ض��لطة التنفيذي��ة يف كث��ري 
م��ن املوا�ضي��ع، مب��ا يف ذل��ك املوا�ضيع الت�ض��ريعية، فاإنه من ال�ض��روري احلديث عن االتفاقيات 
الدولي��ة. ظه��ر مو�ض��وع االتفاقي��ات الدولي��ة اأثن��اء ال�ض��عي الفل�ض��طيني نح��و احل�ض��ول عل��ى 
االعرتاف الدويل بفل�ض��طني كدولة يف اإطار القانون الدويل، ولذلك مار�ض��ت منظمة التحرير 

الفل�ض��طينية التوقي��ع عل��ى االتفاقي��ات الدولي��ة واالن�ضم��ام له��ا، وكان ذل��ك يف ع��ام 2014.

يث��ري مو�ض��وع االتفاقي��ات الدولي��ة مو�ضوع��ني اأ�ضا�ض��يني: االأول ه��و الت��زام فل�ض��طني ال��دويل 
جت��اه ه��ذه االتفاقي��ات، م��ا رتب عليه��ا التزامات دولية، فوفقًا للقانون ال��دويل، ال يجوز للدولة 
اأن حتت��ج بقانونه��ا الداخل��ي ك�ض��بب مينعه��ا م��ن اإنف��اذ وتطبي��ق االتفاقي��ات الت��ي ان�ضم��ت 
له��ا. اأم��ا املب��داأ االآخ��ر ال��ذي تق��وم علي��ه قواع��د القان��ون ال��دويل يف م�ض��األة اإنف��اذ االتفاقي��ات 
الدولي��ة ه��و مب��داأ ح�ض��ن الني��ة، وال��ذي يقت�ض��ي اأن تتخ��ذ الدولة كاف��ة التدابري الالزم��ة الإنفاذ 
ه��ذه االتفاقي��ات. تواج��ه دول��ة فل�ض��طني اإ�ض��كالية تتلخ���س يف ع��دم احت��واء القان��ون الداخل��ي 
الفل�ضطيني على معايري اأ�ضا�ضية ووا�ضحة فيما يتعلق باإنفاذ هذه االتفاقيات، واإعمالها �ضمن 
اإط��ار القان��ون الفل�ض��طيني. اإذًا، كي��ف �ض��يتم اإعم��ال ه��ذه القوانني يف اإطار القان��ون الداخلي؟

باال�ض��تناد اإىل درا�ض��ات املقارن��ة املختلف��ة للمب��ادئ العام��ة يف ال��دول املختلف��ة، ع��ادة م��ا يت��م 
اتباع اأحد نظامني؛ االأول ياأخذ مببداأ الثنائية، واالآخر مببداأ االأحادية. بالن�ضبة للنظام الذي 
ياأخ��ذ بالثنائي��ة، فه��و يعتم��د انت�ض��ار القان��ون ال��دويل عل��ى القان��ون الداخل��ي، وبالت��ايل هناك 
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اإج��راءات اأ�ضا�ض��ية يج��ب اتخاذه��ا م��ا بع��د م�ضادق��ة الدول��ة عل��ى ه��ذه االتفاقي��ات، م��ا يجع��ل 
منها جزءًا من القانون الداخلي، كاأن يقوم الربملان بالتوقيع على هذه االتفاقيات ون�ضرها يف 
اجلري��دة الر�ض��مية باعتباره��ا قانون��ًا. اأما ال��دول التي تاأخذ بالنظام االأح��ادي، فاإنها عادة ما 
تتعام��ل م��ع توقي��ع االتفاقي��ات الدولي��ة باعتبارها نافذة بعد اأن يتم توقيعها من قبل الهيئات اأو 

االأ�ض��خا�س املخول��ني بالتوقيع عليها.

ي�ض��ري ه��ذان املب��داآن اإىل اأهمي��ة وج��ود معاي��ري حم��ددة ك��ي تك��ون االتفاقي��ات ناف��ذة، وم��ن 
الوا�ض��ح اأن القان��ون الفل�ض��طيني ال يحت��وي معاي��ري وا�ضح��ة واأ�ضا�ض��ية فيم��ا يتعل��ق بهذي��ن 
النظام��ني. اإن الق��رار االأخ��ري ال�ض��ادر ع��ن املحكم��ة الد�ض��تورية عّقد املو�ض��وع، وخلق حالة قد 
يك��ون فيه��ا انته��اك للقان��ون ال��دويل، بحي��ث اأخ�ض��ع االتفاقي��ات الدولية اإىل معاي��ري ف�ضفا�ضة 
غ��ري معّرف��ة ومعناه��ا غ��ري حم��دد ب�ض��كل قان��وين، م��ن خ��الل اإخ�ضاعه��ا للمعاي��ري الوطني��ة، 
والثقافي��ة والديني��ة، معطي��ًا الهيئ��ات التنفيذي��ة والق�ضائي��ة دورًا كب��ريًا و�ض��لطة تقديري��ة 
يف تف�ض��ري م�ضم��ون االتفاقي��ات الدولي��ة، وحتدي��د م��دى مواءمته��ا له��ذه املعاي��ري م��ن عدمه��ا. 
ه��ذا بعي��دًا ع��ن الت�ض��اوؤالت املتعلق��ة بك��ون اتخ��اذ املحكم��ة الد�ض��تورية للقرار بهذا ال�ض��كل اأحد 

اخت�ضا�ضاته��ا اأم ال، وه��و خط��وة اإىل ال��وراء فيم��ا يتعل��ق بعملي��ة اإنف��اذ املعاي��ري الدولي��ة.

كي��ف نتعام��ل م��ع مو�ض��وع اإنف��اذ املعاي��ري الدولي��ة يف احلال��ة الفل�ض��طينية، وم��ا ه��ي اخلط��وات 
املطل��وب اتخاذه��ا يف ظل ه��ذه العملية؟

اأواًل: هن��اك عام��ل مه��م يف ظ��ل غي��اب القواع��د الناظم��ة وغي��اب املجل���س الت�ض��ريعي، فعملي��ة 
التوقيع على االتفاقيات هي جزء من العمل الدميقراطي، ويجب اأن يكون هناك اأدوار للهيئات 
املختلفة يف عملية التوقيع على االتفاقيات واإنفاذها، اإما قبل الذهاب للم�ضادقة عليها اأو بعد 
ذلك، فلي���س بال�ضرورة اأن تكون ال�ض��لطة الت�ض��ريعية هي املهيمنة الوحيدة على هذا امل�ض��روع. 
اإن املطلوب فل�ض��طينيًا هو اإيجاد حالة متكننا من اأن ت�ضبح هذه االتفاقيات قابلة لالإنفاذ يف 
القانون الفل�ضطيني دون اأن ن�ضطر اإىل الت�ضاوؤل مرة اأخرى عن كيفية تنفيذها، وهذه احلالة 
تتطل��ب ع��دة عوام��ل؛ االأول ه��و وج��ود اإرادة �ضيا�ض��ية م��ن قبل الفاعلني االأ�ضا�ض��يني يف ال�ض��لطة 
التنفيذية، ورغبة يف اأن يتم اإنفاذ هذه االتفاقيات. وعلى الرغم من وجود فائ�س ت�ضريعي يف 
دولة فل�ضطني، اإال اأنه يجب اإيجاد قواعد مو�ضوعية اأ�ضا�ضية حتدد كيفية اإنفاذ هذه القوانني، 

ويتم العمل على هذه القواعد بال�ضراكة ولي�س باالأمر.
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ثاني��ًا: تتطل��ب عملي��ة اإدم��اج االتفاقي��ات الدولي��ة يف القوان��ني مراجع��ة القوان��ني القدمي��ة 
واحلديث��ة، عل��ى اأن تك��ون ه��ذه املراجع��ة حقيقي��ة، اأي اأن��ه يج��ب حتدي��د الهيئ��ات الت��ي �ض��تتوىل 
املراجعة، واأخذ العامل الب�ض��ري بعني االعتبار، بحيث يتم ج�ض��ر الفجوة املعرفية. كما ينبغي 
اأن يكون هناك دور للق�ضاء على م�ضتوى الهيئات الق�ضائية ومدى اإمكانية تعاملها مع املعايري 
اأو القانون من ناحيته املو�ضوعية، حيث اأن االتفاقيات الدولية من الناحية املو�ضوع ية لي�ضت 
خارج القانون الفل�ضطيني، فلدينا قانون اأ�ضا�ضي يحتوي ف�ضل كامل عن احلقوق واحلريات، 
ق��د يلج��اأ الق�ض��اة اإلي��ه لتنفي��ذ ه��ذه االتفاقيات من خ��الل املو�ضوع ولي���س بال�ضرورة من خالل 
ال�ض��كل. عل��ى �ض��بيل املث��ال، حلري��ة ال��راأي والتعبري معاين عدة، ولكن هن��اك اأي�ضًا اتفاق دويل 
عل��ى معن��ى حري��ة ال��راأي والتعب��ري ولي���س هن��اك م��ا مين��ع اأن ي�ض��تند القا�ض��ي، يف اأي دول��ة م��ن 
ال��دول، اإىل املعن��ى الفقه��ي والقان��وين واملعن��ى العامل��ي حلري��ة ال��راأي والتعب��ري بالرج��وع اإىل 
االتفاق��ات الدولي��ة، اأي اأن هن��اك ع��دة و�ض��ائل ميك��ن اللج��وء اإليه��ا دون اأن يك��ون هن��اك عملية 

فر���س وهيمنة لل�ض��لطة التنفيذية.
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اآليــات الأمم املتحــدة ملتابعــة تنفيــذ الــدول لإلتزاماتهــا  الورقــة الرابعــة: 
املنبثقــة عــن اإتفاقيــات حقــوق الإن�صــان املن�صمــة اإليهــا

ال�صــيد يوخــن دي فيلــدر  / رئي�ــس وحــدة بنــاء القــدرات يف مكتــب املفو�ــس ال�صــامي حلقــوق 
الإن�صان يف دولة فل�صطني،

عــن  املنبثقــة  للتزاماتهــا  الــدول  تنفيــذ  ملتابعــة  املتحــدة  الأمم  اآليــات   :1 ال�صــريحة 
اإليهــا اتفاقيــات حقــوق الإن�صــان املن�صمــة 

مكتب املفو�س ال�ضامي حلقوق االإن�ضان يف االأر�س الفل�ضطينية املحتلة
13 كانون االأول 2017

ال�صريحة 2: مقدمة: امل�صادقة على التفاقيات واللتزامات القانونية للدول

• اتفاقية فيينا ب�ضاأن قانون املعاهدات )1969(	
• راأي حمكم��ة الع��دل الدولي��ة ب�ض��اأن الن��زاع ب��ني االأمم املتح��دة والوالي��ات املتح��دة ب�ض��اأن 	

اتف��اق املقر للع��ام 1988
• االلتزام��ات املفرو�ض��ة مبوج��ب كل معاه��دة م��ن معاه��دات حق��وق االإن�ض��ان تعن��ي التزام��ًا 	

بتنفيذها
• على �ضبيل املقارنة: حمدودية احلق يف اإبداء التحفظات على املعاهدات	

ال�صريحة 3: مقدمة: دور ال�صلطة الق�صائية
• ي�ض��كل الق�ض��اء امل�ض��تقل عن�ض��رًا م��ن عنا�ض��ر الو�ض��ول اإىل العدال��ة ومب��ادئ املحاكم��ة 	

العادلة
• الق�ضاء امل�ضتقل مهم يف حتديد نطاق حقوق االإن�ضان يف ال�ضياق املحلي	
• يوفر الق�ضاء امل�ضتقل احلماية القانونية لالأفراد	
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ال�صريحة 4: مقدمة: الأمم املتحدة وحقوق الإن�صان
حق��وق االإن�ض��ان باعتباره��ا واح��دة م��ن الركائ��ز الث��الث جله��ود االأمم املتح��دة نح��و تعزي��ز 

وحماي��ة حق��وق االإن�ض��ان م��ن خ��الل:
• معاهــدات حقــوق الإن�صــان )والهيئ��ات ذات العالق��ة الت��ي مت اإن�ض��اوؤها مبوج��ب تل��ك 	

املعاه��دات(

• جمل�س حقوق الإن�صان:	
اإجراءات ال�ضكاوى- 
 -)UPR( اال�ضتعرا�س الدوري ال�ضامل
اإجراءات خا�ضة- 

• مكتب املفو�س ال�صامي حلقوق الإن�صان	

ال�صريحة 5: الهيئات التي مت اإن�صاوؤها مبوجب معاهدات حقوق الإن�صان

جل��ان ُم�ض��ّكلة م��ن خ��رباء م�ض��تقلني لر�ض��د م��دى الت��زام ال��دول االأط��راف يف معاه��دات حقوق 
االإن�ض��ان بتنفيذ تلك املعاهدات

)العه��د ال��دويل اخلا���س باحلق��وق املدني��ة وال�ضيا�ض��ية، العه��د ال��دويل اخلا���س باحلق��وق 
االقت�ضادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة، جلن��ة الق�ضاء على التمييز العن�ض��ري، اتفاقية الق�ضاء 
عل��ى جمي��ع اأ�ض��كال التميي��ز �ض��د امل��راأة �ض��يداو، اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل، اتفاقي��ة مناه�ض��ة 

التعذي��ب، اللجن��ة املعني��ة بحق��وق االأ�ض��خا�س ذوي االإعاق��ة(

اأ�ضاليب العمل:
• تر�ض��ل الدول��ة تقاري��ر دوري��ة ح��ول تنفي��ذ املعاه��دة ذات العالق��ة، ثم قائمة بامل�ض��اكل، ثم 	

ح��وار، ثم تقدمي املالحظات  /التو�ضيات
• تعليقات عامة )ترجمة للمعاهدات(	
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• عرائ�س فردية )اإذا متت موافقة الدولة(	
• ا�ضتف�ضارات �ضرية	

ال�صريحة 6: الهيئات التي مت اإن�صاوؤها مبوجب معاهدات حقوق الإن�صان

االإجراءات التي ميكن اتخاذها من قبل املدافعني عن حقوق االإن�ضان:

• تقدمي املعلومات )مبا يف ذلك التقارير املكتوبة(	
• امل�ضاركة يف اجلل�ضات	
• متابعة التو�ضيات	
• تقدمي �ضكاوى فردية )مبا يف ذلك طلب اتخاذ تدابري موؤقتة اأو اإجراءات عاجلة(	
• توفري املعلومات من اأجل توليد اال�ضتف�ضارات ال�ضرية	

ال�صريحة 7: جمل�س حقوق الإن�صان

��ة الرئي�ض��ية ل��الأمم املتح��دة م��ن اأج��ل احلوار والتعاون يف جمال حقوق االإن�ض��ان: 3 جل�ض��ات دورية لكل  املن�ضّ
ع��ام   / جل�ض��ات خا�ض��ة

• اإجراءات ال�ضكاوى املّتبعة لدى جمل�س حقوق االإن�ضان	
• 	)UPR( اال�ضتعرا�س الدوري ال�ضامل
• اإجراءات خا�ضة )ُم�ضّنفة ح�ضب املو�ضوع اأو ح�ضب الدولة(	

ال�صريحة 8: جمل�س حقوق الإن�صان – اإجراءات ال�صكاوى

• االإج��راء العامل��ي الوحي��د ال��ذي يغّط��ي جمي��ع حق��وق االإن�ض��ان واحلري��ات االأ�ضا�ض��ية يف 	
جمي��ع الدول

• يتناول اأمناطًا مت�ضقة من انتهاكات حقوق االإن�ضان اجل�ضيمة واملوثقة ب�ضكل موثوق به	



74

• مبني على حمادثات مع االأفراد اأو املجموعات اأو املوؤ�ض�ضات التي:	

	تّدعي باأنها �ضحية النتهاكات حقوق االإن�ضان، اأو

	لديها معرفة مبا�ضرة واأكيدة بخ�ضو�س تلك االنتهاكات

• املحددات: ال�ضرية، ا�ضتنفاد احللول املحلية، عدم وجود تدابري موؤقتة، عملية طويلة	

االإجراءات املمكنة بخ�ضو�س ذلك: تقدمي �ضكوى

UPR ال�صريحة 9: جمل�س حقوق الإن�صان – ال�صتعرا�س الدوري ال�صامل

• االآلي��ة الوحي��دة ملراجع��ة �ض��جالت حق��وق االإن�ض��ان اخلا�ض��ة بجمي��ع ال��دول االأع�ض��اء يف 	
االأمم املتح��دة، وذل��ك بن��اء على:

تقرير تقدمه الدولة اخلا�ضعة للمراجعة- 
جتمي��ع معلوم��ات خا�ض��ة ب��االأمم املتح��دة )يق��وم باإع��داده مكتب املفو�س ال�ض��امي - 

حلقوق االإن�ضان(
االإجراءات املمكنة بخ�ضو�س ذلك: 

م�ضاركة املعلومات اخلا�ضة بدولتك- 
متابعة التو�ضيات- 

ال�صريحة 10: جمل�س حقوق الإن�صان – اإجراءات خا�صة

• يق��وم خ��رباء م�ض��تقّلون مبعاين��ة اأو�ض��اع حق��وق االإن�ض��ان ومراقبته��ا وتق��دمي الن�ض��ح 	
ب�ض��اأنها:

	)يف دول اأو مناطق حمددة )14 اإجراء، م�ضّنفة ح�ضب الدولة

و�ضع حقوق االإن�ضان يف االأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة- 
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	)انتهاكات حمددة حلقوق االإن�ضان حول العامل )43 اإجراء، م�ضّنفة ح�ضب املو�ضوع

ا�ضتقالل الق�ضاء واملحامني- 
تعزيز نظام دويل دميقراطي ومن�ضف- 
تعزيز احلقيقة والعدالة واالإ�ضالح و�ضمان عدم تكرار حدوث االنتهاكات- 

ال�صريحة 11: جمل�س حقوق الإن�صان – اإجراءات خا�صة

اأ�ضاليب العمل:

زيارات اإىل الدول- 
�ضبكات توا�ضل- 
تقرير �ضنوي ُير�ضل اإىل جمل�س حقوق االإن�ضان ُمرفق معه التو�ضيات- 

االإجراءات املمكنة:

تقدمي �ضكاوى بخ�ضو�س ق�ضايا فردية )�ضبكات التوا�ضل(- 
توفري املعلومات وحتليلها- 
تقدمي الدعم للزيارات- 
التفاعل مع �ضاحب  /اأ�ضحاب الوالية- 
العمل على نطاق حملي من اأجل متابعة العمل بالتو�ضيات- 

12: ملخ�ــس حــول الإجــراءات التــي ميكــن للمدافعــني عــن حقــوق الإن�صــان  ال�صــريحة 
اتخاذهــا

• الهيئات التي اأن�ضئت مبوجب معاهدات حقوق االإن�ضان	

توفري املعلومات- 
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متابعة التو�ضيات- 

• جمل�س حقوق الإن�صان	

اإجراءات ال�ضكاوى: تقدمي �ضكوى- 

اال�ضتعرا�س الدوري ال�ضامل: توفري املعلومات ومتابعة التو�ضيات- 

اإج��راءات خا�ض��ة: تق��دمي �ض��كاوى فردي��ة، توف��ري املعلوم��ات، تق��دمي الدع��م ل�ضاح��ب الوالي��ة، - 
متابع��ة التو�ضيات
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اأوراق

العــادل  القانــون  و�صــيادة  الر�صــيد  احلكــم  الثالثــة:  اجلل�صــة 
معيــار جنــاح امل�صاحلــة
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الورقــة الأوىل: يف ظــل حتقيــق امل�صاحلــة: الآليــات والإجــراءات القانونيــة 
الناجعــة للتعامــل مــع موجبــات تنفيــذ الأحــكام الق�صائيــة ال�صــادرة يف قطاع 

غــزة اأثناء النق�صــام 
املحامي: داود درعاوي، اأمني �صر جمل�س نقابة املحامني الفل�صطينيني

مقدمة: 

عل��ى اإث��ر ا�ض��تيالء حرك��ة حما���س عل��ى مقالي��د ال�ض��لطة يف قط��اع غ��زة، يف 14  /6  /2007 
ا�ضط��ر االآالف م��ن موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة وموظف��ي االأم��ن )67،000( اإىل التوق��ف ع��ن 
العم��ل اإم��ا الأن ال�ض��لطة الفل�ض��طينية يف رام اهلل اأجربته��م عل��ى ذل��ك حت��ت ذريع��ة االلت��زام 
بال�ض��رعية، اأو الأن ال�ض��لطات اجلدي��دة القائم��ة بحك��م االأم��ر الواق��ع )اأي حما���س( ف�ضلته��م 
ع��ن العم��ل. ورغ��م اأن بع���س ه��وؤالء املوظف��ني ع��ادوا اإىل العم��ل )9،000 يف ال�ضح��ة والتعلي��م 
ب�ض��كل اأ�ضا�ض��ي(، اإال اأن 51،000 موظ��ف اآخري��ن ال ت��زال تدف��ع له��م ال�ض��لطة الفل�ض��طينية 
مل يع��ودوا اإىل العم��ل. ول�ض��د الفج��وة، عين��ت ال�ض��لطات القائم��ة بحك��م االأم��ر الواق��ع يف غ��زة 
تدريجي��ا نح��و 42،000 موظ��ف جديد، مب��ا يف ذل��ك ح��وايل 24،000 يف القط��اع االجتماع��ي 
وحده. وبذات ال�ضياق توقف اأع�ضاء النيابة العامة يف غزة عن العمل بقرار من النائب العام، 
وكان جمل���س ال��وزراء يف احلكوم��ة املقال��ة ق��د اأ�ض��در ق��رارًا بتاري��خ 4  /9  /2007، يق�ض��ي 
بت�ض��كيل م��ا اأ�ض��ماه »جمل���س الع��دل االأعل��ى« وتكلي��ف وزي��ر الع��دل بتن�ض��يب اأع�ضائ��ه ملجل���س 
ال��وزراء. وبتاري��خ 11  /9  /2007، �ض��در ع��ن جمل���س ال��وزراء ق��رار بامل�ضادق��ة عل��ى تن�ض��يب 
وزير العدل ل�ضتة من اأع�ضاء املجل�س. وعلى اإثر ذلك قام املجل�س امل�ضكل من احلكومة املقالة 
بتعيني الع�ضرات من الق�ضاة واأع�ضاء النيابة خالفا الأحكام القانون االأ�ضا�ضي وقانون ال�ضلطة 

الق�ضائي��ة وقان��ون ت�ض��كيل املحاك��م النظامية. 

بتاري��خ 26  /11  /2007 ق��رر جمل���س الق�ض��اء االأعل��ى تعلي��ق العم��ل يف حماك��م قط��اع غ��زة 
)حتى اإنهاء حالة ال�ضيطرة غري ال�ضرعية، على املحاكم النظامية يف القطاع( وقال املجل�س، 
يف بي��ان ل��ه )ان الق��رار اتخ��ذ اإث��ر االعت��داء ال��ذي تعر���س ل��ه جمم��ع املحاك��م النظامي��ة يف 
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حمافظ��ات غ��زة بتاري��خ 26 نوفم��رب )ت�ض��رين الث��اين( 2007، وم��ا جن��م عن��ه، م��ن اقتح��ام 
مكت��ب رئي���س املحكم��ة العلي��ا، م��ن قب��ل م��ا ي�ض��مى مبجل���س الع��دل االأعل��ى(. و�ض��درت االأوام��ر 
للق�ضاة العاملني يف القطاع والبالغ عددهم 39 قا�س وقا�ضية يف خمتلف ت�ض��كيالت املحاكم 
بالتوق��ف ع��ن العم��ل والت��زام منازله��م. واعت��رب جمل���س الق�ضاء االأعل��ى اأن كاف��ة االأحكام التي 
ت�ض��در ع��ن املحاك��م الت��ي �ض��كلها جمل���س الع��دل االأعل��ى التاب��ع حلرك��ة حما���س يف غ��زة حالي��ًا 
»باطل��ة بطالن��ًا مطلق��ًا لكونه��ا ت�ض��در يف ظ��ل �ض��يطرة جه��ة غري �ض��رعية، خا�ض��ة وان الق�ضاة 
ي�ض��تمدون �ضالحياته��م م��ن القان��ون االأ�ضا�ض��ي لل�ض��لطة الوطني��ة الفل�ض��طينية وقان��ون ت�ض��كيل 
املحاك��م النظامي��ة وقان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة الت��ي خل��ت جميعه��ا م��ن ذك��ر ما ي�ض��مى جمل���س 
الع��دل االأعل��ى«.  و�ض��در ب��ذات التاري��خ بي��ان ع��ن جمل���س الق�ض��اء االأعل��ى ج��اء في��ه »اإن رئي���س 
جمل���س الق�ض��اء االأعل��ى، ق��ام مبخاطب��ة �ض��لطة النق��د، للتعمي��م عل��ى كاف��ة البن��وك و�ض��ركات 
التاأم��ني، لع��دم تنفي��ذ االأح��كام والق��رارات ال�ض��ادرة ع��ن املحاك��م يف غ��زة، �ض��واء الالحق��ة اأو 
ال�ضابقة، اإال بعد الرجوع اإىل جمل�س الق�ضاء االأعلى للوقوف، على مدى قانونية هذه االأحكام«. 

وبالت��وازي م��ع ق���رار جمل���س الق�ض��اء االأعل��ى ّعلق��ت نقابة حمامي فل�ض��طني العمل اأم���ام جميع 
املحاك��م النظامي��ة بقط��اع غ��زة، وطلب��ت م��ن املحام��ني ع��دم املثول اأم��ام املحاك��م املنبثقة عن 
جمل���س الع��دل االأعل��ى. ث��مً  الحق��ا، بتاري��خ 10   / 2   /2008، اأعلن��ت نقاب��ة املحام��ني اإع��ادة 

ال�ض��ماح للمحام��ني بالتوج��ه اإىل الق�ض��اء، والتعامل مع �ض��لطة االأم��ر الواقع الق�ضائية.

وعل��ى اإث��ر االنق�ض��ام اأ�ض��درت املحاك��م امل�ض��كلة م��ن جمل���س الع��دل االأعل��ى )غ��زة( اآالف 
االأحكام املدنية واجلزائية خالل ع�ض��ر �ض��نوات من االنق�ض��ام، وطبقت املحاكم يف غزة رزمة 
الت�ض��ريعات التي �ضدرت عن اأع�ضاء املجل���س الت�ض��ريعي من حما���س، ومن خالل هذه االأحكام 
ن�ضاأت مراكز قانونية لالأفراد، وعلى �ضوء احلديث عن امل�ضاحلة الوطنية تثور االأ�ضئلة حول 
قيم��ة ومكان��ة ه��ذه االأح��كام، وم��ا ه��و اأثره��ا عل��ى املتقا�ض��ني، وكي��ف �ض��يتم التعام��ل معه��ا على 

�ض��وء امل�ضاحلة. 

ولو�ض��ع مقارب��ة قانوني��ة للتعام��ل م��ع هذه االأحكام يف ظل امل�ضاحلة ق�ض��منا املو�ضوع اإىل ثالثة 
اأق�ضام كما يلي: 
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اأوال: املركز القانوين للق�ضاة املعينني من جمل�س العدل االأعلى يف غزة. 
ثاني��ا: املرك��ز القان��وين لالأح��كام ال�ض��ادرة يف الق�ضاي��ا املدني��ة ع��ن حماك��م غ��زة )االأم��ر 

الواق��ع(. 

ثالث��ا: املرك��ز القان��وين لالأح��كام ال�ض��ادرة يف الق�ضاي��ا اجلنائي��ة ع��ن حماك��م غ��زة )االأم��ر 
الواقع(. 

رابعا: التو�ضيات. 

اأول: املركز القانوين للق�صاة املعينني من جمل�س العدل الأعلى يف غزة   
اإن اأك��رث مقارب��ة فقهي��ة للمرك��ز القان��وين للق�ض��اة املعين��ني م��ن جمل���س الع��دل االأعل��ى ه��ي 
نظري��ة املوظ��ف الفعل��ي، وت�ض��مل كل �ض��خ�س ي�ض��غل الوظيف��ة بطريق��ة غري �ضحيحة، وميار���س 
اخت�ضا�ضاته��ا وي��زاول اأعم��ال �ض��واء كان البط��الن يع��ود ل�ض��بب بط��الن التعي��ني اأو انته��اء اأثره 
وميك��ن الق��ول باأن��ه ذل��ك ال�ض��خ�س ال��ذي عنّي تعيينًا معيب��ًا اأو مل ي�ضدر بتعيينه ق��رارا اإطالقًا 
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن االأ�ض��ل الع��ام يقت�ض��ي بط��الن االأعم��ال الت��ي ت�ض��در عن��ه ل�ضدوره��ا م��ن 
�ض��خ�س غ��ري خمت���س اأو مغت�ض��ب ذل��ك الق��رار، اأال اأن الق�ض��اء �ض��لم ب�ضح��ة تل��ك االأعمال يف 

بع���س احل��االت وعل��ى اأ�ض���س خمتلفة. 

وتقت�ض��ي القواع��د العام��ة اأن الق��رارات ال�ض��ادرة م��ن اأ�ض��خا�س غ��ري معين��ني تعين��ا قانوني��ًا 
�ضحيح��ًا، منعدم��ة وجم��ردة م��ن اي قيم��ة قانوني��ة العتب��ارات قانوني��ة– متمثل��ة بانع��دام 
االخت�ضا���س القان��وين غ��ري اأن تطبي��ق القواع��د العامة املجردة عل��ى اإطالقها يوؤدي اإىل القول 
بعدم االعرتاف للموظف الفعلي باأية �ضفة قانونية يف ممار�ضة اأو اإدارة اأعمال الوظيفة العامة 
وه��و م��ا يت�ضم��ن ب�ض��ببه احلك��م عل��ى جمي��ع ت�ضرفات��ه بالبط��الن وتطبي��ق القواع��د القانوني��ة 
املج��ردة الت��ي ترت��ب بطالن ت�ضرفات املوظف الفعلي يلحق �ضررًا ج�ض��يمًا باالأفراد املتعاملني 
مع املرفق العام، والذين يكونون قد اعتمدوا بح�ض��ن نيه على املظاهر اخلارجية التي ت�ض��اعد 

عل��ى تواف��ر �ضف��ة املوظ��ف العموم��ي، لذل��ك ل��زم االحرتام م�ضاحله��م املتولدة ع��ن تعاملهم 

م��ع ه��ذا املوق��ف الفعل��ي، �ض��واء كان املوظ��ف ح�ض��ن النية اأو �ض��ئ النية، الأن اال�ض��تثناء قد �ض��رع 
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مل�ضلح��ة اجلمه��ور، وم��ن ناحي��ة ثاني��ة تقت�ضي امل�ضلحة العامة �ض��ري املرافق العام��ة بانتظام و 
اأط��راد وم��ن ثم ترتكز هذه النظرية اإىل حجتني اأ�ضا�ض��يتني.

الق��رارات  تعت��رب  اأن  امل�ض��روعة تقت�ض��ي  الغ��ري  اأن م�ضلح��ة  تق��وم عل��ى  االأوىل:–  احلج��ة 
ال�ض��ادرة م��ن املوظ��ف الفعل��ي ال��ذي تعام��ل معه الغري م�ض��روعة حي��ث يتوافر للموظ��ف الفعلي 
مظهر التعيني يف الوظيفة العامة، ويبدو يف اأعني الكافة وكاأنه ي�ضغل وظيفته على نحو قانوين 
خ��الف احلقيق��ة وال�ض��بب يف ذل��ك اأن��ه ي�ضع��ب عملي��ا التحق��ق م��ن وج��ود وم�ض��روعية التعي��ني 

القان��وين ال��ذي يتمت��ع ب��ه ال�ض��خ�س ال��ذي يجم��ع مظاه��ر املوظ��ف الفعلي.

احلج��ة الثاني��ة:– تق��وم عل��ى اأن امل�ضلح��ة العام��ة تقت�ض��ي يف الظ��روف اال�ض��تثنائية اأن يك��ون 
�ض��ري املراف��ق العام��ة قانوني��ا وم�ض��روعًا ب��ال توق��ف اأو انقط��اع ويع��د مب��داأ دوام �ض��ري املراف��ق 
العام��ة بانتظ��ام و اط��راد �ض��رورة اجتماعي��ة ال غن��ى عنه��ا وه��و اأ�ضا���س التنظي��م ال�ضيا�ض��ي 
واالإداري يف الدول��ة احلديث��ة، وم��ن اأج��ل ه��ذه االعتب��ارات العملي��ة يتغا�ض��ى الفق��ة والق�ض��اء 
االإداري ع��ن االعتب��ارات القانوني��ة املج��ردة وي�ضح��ح يف مقاب��ل ذل��ك ت�ضرف��ات املوظف��ني 
الفعلي��ني، ويك��ون االأم��ر اأك��رث اأهمي��ة يف الظ��روف اال�ض��تثنائية. حي��ث ظه��رت فك��رة الظ��روف 
اال�ض��تثنائية يف الق�ض��اء االإداري الفرن�ض��ي حت��ت ا�ض��م �ض��لطات احل��رب بع��د احل��رب العاملي��ة 
االأوىل، وعندم��ا وقع��ت احل��رب العاملي��ة الثانية ا�ض��تخدام جمل���س الدولة الفرن�ض��ي التعبري انه 
وثب��ت ل��ه اأن الظ��روف اال�ض��تثنائية ال تقت�ض��ر عل��ى حال��ة احل��رب، واإمنا ت�ض��مل جمي��ع االأزمات 

ال�ضيا�ض��ية واالقت�ضادي��ة وغريه��ا.

ويف ح��ال ح��دوث ه��ذه الظ��روف اال�ض��تثنائية قد يحدث اختفاء لل�ض��لطات ال�ض��رعية مما يوؤدي 
اإىل توقف املوافق العامة االأ�ضا�ضية، ومن املمكن اأن يتوىل �ضخ�س يف هذه الظروف ممار�ضة 
اخت�ضا�ض��ات وظيف��ة معين��ة حر�ض��ًا عل��ى �ض��ري املراف��ق العام��ة نياب��ة ع��ن ال�ض��لطات ال�ض��رعية 
املختفي��ة. واالأ�ضا���س ال��ذي ت�ض��تند علي��ه نظري��ة املوظ��ف الفعل��ي ه��و: فك��رة ال�ض��رورة ولي���س 
فك��رة االأو�ض��اع الظاه��رة فعندم��ا يتعامل الغري مع �ض��خ�س يف حالة الظروف اال�ض��تثنائية وهو 
يعل��م متام��ًا اأن��ه لي���س مبوظ��ف ع��ام فتعت��رب الت�ضرف��ات التي با�ض��رها م�ض��روعة باالعتماد على 
الظ��روف اال�ض��تثنائية الت��ي حدث��ت فيها هذه الت�ضرفات، وم�ض��روعية هذه الت�ضرفات ت�ض��تند 

اإىل �ض��رورة �ض��ري املراف��ق العامة.
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فف��ي بداي��ة احل��رب العاملي��ة الثاني��ة �ض��نة 1940 طب��ق جمل���س الدول��ة الفرن�ض��ي نظري��ة 
املوظف الفعلي عندما حدثت الفو�ضى التي �ضادت فرن�ضا يف ذلك الوقت حيث ق�ضى ب�ضحة 
االإج��راءات الت��ي اتخذته��ا جلن��ة م��ن االأف��راد للعم��ل م��كان املجل���س البل��دي ملدين��ة »ماري��ون« 
اإث��ر ه��روب اأع�ضائ��ه بع��د دخ��ول الق��وات االأملاني��ة، وقام��ت ه��ذه اللجن��ة بعملي��ة اال�ض��تيالء على 
الب�ضائع واالأغذية وتوريدها اإىل ال�ضكان، ومت الطعن اأمام جمل�س الدولة الفرن�ضي يف �ضرعية 
ت�ضرف��ات ذل��ك املجل���س الفعل��ي، تاأ�ضي�ض��ًا عل��ى ع��دم ا�ض��تناده عل��ى اأ�ضا���س قان��وين يف مزاول��ة 
االخت�ضا�ض��ات الت��ي ق��ام به��ا، وق�ض��ى جمل���س الدول��ة ب�ض��رعية ت�ضرف��ات املجل���س نظ��رًا اإىل 
الظ��روف اال�ض��تثنائية الت��ي حل��ت باملدين��ة عل��ى اإث��ر غ��زو احللف��اء واالأمل��ان احلدود الفرن�ض��ية، 
واأخذ جمل�س الدولة الفرن�ضي اأي�ضا بفكرة التفوي�س ال�ضمني يف الظروف اال�ضتثنائية، وتعني 
قيام ال�ضلطات العامة دون �ضند من قانون اأو قرار جمهوري باإ�ضناد املهام الوظيفية اإىل بع�س 

املوظف��ني، وبذل��ك يك��ون ه��وؤالء املوظف��ون ق��د تولوا الوظائ��ف بطريقة غري م�ض��روعة.

وعلي��ه ن��رى باإمكاني��ة تطبي��ق ه��ذه النظرية عل��ى الق�ضاة املعينني من قبل حكوم��ة االأمر الواقع 
يف غزة للحالة اال�ضتثنائية التي مر بها القطاع وتوقف املرافق العامة مبا فيها مرفق الق�ضاء 

عن العمل، وذلك حماية للمراكز القانونية للمواطنني يف القطاع. 

ثانيــا: املركــز القانــوين لالأحــكام ال�صــادرة يف الق�صايــا املدنيــة عــن حماكــم غــزة )الأمــر 
الواقــع(  

وفق��ا مل��ا ا�ض��تعر�ضناه �ض��ابقا ميك��ن تطبي��ق نظري��ة املوظف الفعل��ي على االأح��كام ال�ضادرة عن 
الق�ض��اة املعين��ني م��ن جمل���س الع��دل االأعل��ى يف غ��زة باعتباره��م موظفني فعلي��ني وبالتايل ويف 
ح��دود قط��اع غ��زة تعت��رب االأح��كام املدنية ال�ضادرة عنه��م ومنهية للخ�ضوم��ات املدنية اأحكاما 
�ضحيحة ل�ضمان ا�ضتقرار املراكز القانونية لالأفراد، مبا فيها االأحكام النهائية التي مل تنفذ 
بع��د وي�ض��تمر العم��ل بتنفيذه��ا اأم��ام دوائ��ر التنفي��ذ امل�ض��كلة وفق��ا لقان��ون التنفيذ ال�ض��اري، وال 
يقب��ل الطع��ن فيه��ا اإال باإع��ادة املحاكم��ة وفق��ا الأح��كام امل��واد 250–258 م��ن قان��ون اأ�ض��ول 
املحاكمات املدنية والتجارية. ون�ض��ري بهذا ال�ض��اأن اإىل التجربة الفرن�ض��ية والتي طبقت نظرية 
املوظ��ف الفعل��ي عل��ى االأح��كام الق�ضائي��ة املدني��ة يف املناط��ق التي كانت تديرها حكومة في�ض��ي 
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اثناء االحتالل النازي يف العام 1940. وكذلك اجلزائر يف العام 1962 على اأحكام املحاكم 
امل�ض��كلة من قبل االحتالل الفرن�ض��ي. 

كم��ا اأن ه��ذه النظري��ة مت تطبيقه��ا واقعي��ا عل��ى اأح��كام الق�ض��اة املعينني من �ض��لطات االحتالل 
قب��ل اإن�ض��اء ال�ض��لطة الوطني��ة حي��ث اأن��ه وبالرغ��م م��ن ع��دم م�ض��روعية تعي��ني الق�ض��اة م��ن قب��ل 
�ض��لطات االحت��الل وا�ض��تنادا الأوام��ر ع�ض��كرية تتعار���س م��ع القان��ون ال��دويل االإن�ض��اين وخا�ضة 
امل��واد م��ن 64–66 والت��ي توج��ب ا�ض��تمرار املحاك��م امل�ض��كلة قب��ل االحت��الل ب��اأداء عمله��ا 

وتطبي��ق الت�ض��ريعات الت��ي كان��ت ناف��ذة قب��ل االحت��الل. 

اأم��ا بخ�ضو���س الق�ضاي��ا املدني��ة املنظ��ورة ام��ام الق�ض��اء الفعل��ي يف القط��اع فتح��ال باحلال��ة 
الت��ي و�ضل��ت اإليه��ا اإىل املحاك��م الت��ي يعتمده��ا جمل���س الق�ض��اء االأعل��ى والق�ض��اة املعينني وفقا 

لقان��ون ال�ض��لطة الق�ضائية. 

ثالثــا: املركــز القانــوين لالأحــكام ال�صــادرة يف الق�صايــا اجلنائيــة عــن حماكــم غــزة )الأمــر 
الواقع(  

يف االأح��كام الق�ضائي��ة اجلنائي��ة لي���س هن��اك جم��ال لتطبي��ق نظري��ة املوظ��ف الفعل��ي وفق��ا مل��ا 
ا�ض��تعر�ضناه �ض��ابقا، وذل��ك الرتب��اط االإح��كام اجلنائي��ة ب�ض��ورة ل�ضيق��ة باحل��ق يف املحاكم��ة 
العادل��ة وتواف��ر ال�ضمان��ات االأ�ضا�ض��ية املع��رتف ب��ه دولي��ا اإعم��اال له��ذا احلق، والتي ت�ض��رتط يف 
اأح��وال ال�ض��لم اأن تك��ون املحكم��ة التي تنظر الدعوى اجلنائية م�ض��كلة وفق��ا للقانون )املادة 14 
م��ن العه��د ال��دويل للحق��وق املدني��ة وال�ضيا�ض��ية( وه��ذا املعي��ار ال ينطب��ق عل��ى املحاك��م الت��ي 
ان�ض��اأتها �ض��لطة االأمر )حما���س( يف غزة، ومع ذلك ولطبيعة االأحوال اال�ض��تثنائية التي ن�ض��اأت 
بفع��ل ا�ض��تيالء حما���س بالق��وة امل�ض��لحة عل��ى مقالي��د ال�ض��لطة يف القط��اع نقدم مقارب��ة قانونية 
تتعل��ق باملحاكم��ات اجلنائي��ة اأثن��اء النزاع��ات امل�ض��لحة الداخلي��ة )غ��ري الدولي��ة( دون االإق��رار 

بانطب��اق ه��ذه احلال��ة عل��ى قط��اع غ��زة، ولك��ن ل�ض��رب اأمثل��ة يف احل��االت امل�ض��ابهة.

امللح��ق   1977 ل�ض��نة  الث��اين  االإ�ض��ايف  الربوتوك��ول  م��ن   6 امل��ادة  بن���س  هن��ا  ون�ضت�ض��هد 
باتفاقي��ات جني��ف ل�ض��نة 1949 واملتعل��ق بحماي��ة �ضحاي��ا املنازع��ات امل�ض��لحة غ��ري الدولي��ة 
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والت��ي ن�ض��ت عل��ى:

تنطب��ق ه��ذه امل��ادة عل��ى م��ا يج��ري م��ن حماكم��ات وم��ا يوقع م��ن عقوب��ات جنائي��ة ترتبط . 1
بالنزاع امل�ضلح.

ال يج��وز اإ�ض��دار اأي حك��م اأو تنفي��ذ اأي��ة عقوب��ة حي��ال اأي �ض��خ�س تثب��ت اإدانت��ه يف جرمي��ة . 2
دون حماكم��ة م�ض��بقة م��ن قب��ل حمكم��ة تتوف��ر فيه��ا ال�ضمان��ات االأ�ضا�ض��ية لال�ض��تقالل 

واحلي��دة وبوج��ه خا�س:

اأن تن���س االإج��راءات عل��ى اإخط��ار املته��م دون اإبط��اء بتفا�ضي��ل اجلرمي��ة املن�ض��وبة اإلي��ه . 3
واأن تكف��ل للمته��م �ض��واء قب��ل اأم اأثن��اء حماكمت��ه كافة حقوق وو�ض��ائل الدف��اع الالزمة،

اأال يدان اأي �ضخ�س بجرمية اإال علي اأ�ضا�س امل�ضوؤولية اجلنائية الفردية،. 4

اأال ي��دان اأي �ض��خ�س بجرمي��ة عل��ى اأ�ضا���س اق��رتاف الفع��ل اأو االمتن��اع عنه الذي ال ي�ض��كل . 5
وقت ارتكابه جرمية جنائية مبقت�ضى القانون الوطني اأو الدويل. كما ال توقع اأية عقوبة 
اأ�ض��د م��ن العقوب��ة ال�ض��ارية وق��ت ارت��كاب اجلرمي��ة. واإذا ن���س القان��ون –بع��د ارت��كاب 

اجلرمية–عل��ى عقوب��ة اأخ��ف كان م��ن ح��ق املذنب اأن ي�ض��تفيد من ه��ذا الن�س،

y ،اأن يعترب املتهم بريئا اإىل اأن تثبت اإدانته وفقا للقانون
y ،اأن يكون لكل متهم احلق يف اأن يحاكم ح�ضوريا
y .اأال يجرب اأي �ضخ�س على االإدالء ب�ضهادة على نف�ضه اأو على االإقرار باأنه مذنب

ينب��ه اأي �ض��خ�س ي��دان ل��دى اإدانت��ه اإىل ط��رق الطع��ن الق�ضائي��ة وغريه��ا م��ن االإجراءات . 6
الت��ي يح��ق ل��ه االلتج��اء اإليها واإىل امل��دد التي يجوز له خاللها اأن يتخذها.

ال يج��وز اأن ي�ض��در حك��م باالإع��دام عل��ى االأ�ض��خا�س الذي��ن ه��م دون الثامن��ة ع�ض��رة وق��ت . 7
ارتكاب اجلرمية كما ال يجوز تنفيذ عقوبة االإعدام على اأوالت االأحمال اأو اأمهات �ضغار 

االأطفال.
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ت�ض��عي ال�ض��لطات احلاكم��ة –ل��دى انته��اء االأعم��ال العدائية–ملن��ح العف��و ال�ض��امل عل��ى . 8
اأو�ض��ع نطاق ممكن لالأ�ض��خا�س الذين �ض��اركوا يف النزاع امل�ض��لح اأو الذين قيدت حريتهم 

الأ�ض��باب تتعلق بالنزاع امل�ض��لح �ض��واء كانوا معتقلني اأم حمتجزين.

ن�ض��تخل�س م��ن الن���س اأن القان��ون الدويل االإن�ض��اين اعرتف ب�ض��كل ا�ض��تثنائي الأط��راف النزاع 
امل�ضلح غري الدويل اإجراء املحاكمات اجلنائية ولكن وفقا ملعايري املحاكمة العادلة التي ن�ضت 
عليه��ا كح��د اأدن��ى امل��ادة 6 م��ن الربوتوك��ول، واأن ه��ذا اال�ض��تثناء مرتب��ط با�ض��تمرار العملي��ات 
العدائي��ة، وعلي��ه ت�ضم��ن الفق��رة 5 م��ن امل��ادة 6 املذك��ورة خماطب��ة ال�ض��لطات احلاكم��ة عن��د 
انته��اء االأعم��ال العدائي��ة مبن��ح العف��و ال�ض��امل عل��ى اأو�ض��ع نط��اق ممك��ن لالأ�ض��خا�س الذي��ن 

�ض��اركوا يف الن��زاع اأو قي��دت حريته��م الأ�ض��باب تتعلق بالنزاع امل�ض��لح.

واإذا طبقن��ا الفك��رة عل��ى االأح��كام اجلنائي��ة ال�ض��ادرة يف غ��زة ف��رتة االنق�ض��ام ف��اإن اأ�ض��هل 
اخلي��ارات املتاح��ة ه��ي ا�ض��دار قان��ون بالعف��و ال�ض��امل ع��ن كاف��ة االأ�ض��خا�س املدان��ني م��ن قب��ل 
هذه املحاكم مع ا�ض��تثناء اجلرائم اخلطرية املعاقب عليها باالإعدام اأو ال�ض��جن املوؤبد واإعادة 
حماكم��ة املتهم��ني به��ذه اجلرائ��م اأم��ام املحاك��م التي �ضت�ض��كل وفق��ا لقانون ال�ض��لطة الق�ضائية 

ويف ح��دود الت�ض��ريعات العقابي��ة الت��ي كان��ت ناف��ذة يف القط��اع قب��ل االنق�ض��ام. 

 وخا�ض��ة اإذا اأخذن��ا بع��ني االعتب��ار اأن��ه ق��د �ض��در خ��الل ف��رتة االنق�ض��ام 100 حك��م باالإع��دام 
ع��ن حماك��م االأم��ر الواق��ع يف غ��زة، نفذ منها 28 حكم دون تواف��ر ال�ضمانات املقررة يف قانون 
االإج��راءات اجلزائي��ة وم��ن �ضمنها م�ضادقة الرئي���س على تنفيذ اأح��كام االإعدام. االأمر الذي 
يفر�س املراجعة الق�ضائية واإعادة املحاكمة يف احكام االعدام التي �ضدرت ب�ض��بب االنق�ض��ام 
الفل�ضطيني يف قطاع غزة وخا�ضة ان الق�ضاء الذي حكم يف هذه االحكام هو ق�ضاء اأمر واقع 

ولي�س ق�ضاء م�ضكل وفقا للقانون. 
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التو�صيات: 
اأوال: ال ميك��ن معاجل��ة اآث��ار االأح��كام ال�ض��ادرة ع��ن حماك��م االأم��ر الواق��ع يف غ��زة مبع��زل ع��ن 
اإ�ض��دار قان��ون للعدال��ة االنتقالي��ة لط��ي �ضفح��ة االنق�ض��ام واإع��ادة اإ�ض��الح موؤ�ض�ض��ي وت�ض��ريعي 
�ض��امل ل�ضم��ان ع��دم تك��رار االنته��اكات الت��ي جنم��ت ع��ن االنق�ض��ام وجل��رب ال�ض��رر لل�ضحاي��ا، 
و�ضم��ن قان��ون العدال��ة االنتقالي��ة تت��م املعاجل��ات الت�ض��ريعية الأث��ر االأح��كام املدني��ة واجلزائي��ة 

ال�ض��ادرة ع��ن حماك��م االأم��ر الواق��ع يف غ��زة، �ضم��ن ال�ض��ياق ال��ذي تناولن��اه اأعاله. 

ثاني��ا: حل�ض��م اجل��دل الد�ض��توري ح��ول اآث��ار ومكان��ة االأح��كام ال�ض��ادرة ع��ن حماك��م االأم��ر 
الواق��ع يف القط��اع و�ضم��ن �ض��ياق العدال��ة االنتقالي��ة يتوجب اإعادة ت�ض��كيل املحكمة الد�ض��تورية 
عل��ى اأ�ض���س م��ن الكف��اءة والتمثي��ل اجلغ��رايف ل�ض��طري الوط��ن بعي��دا ع��ن احلزبي��ة وال��والءات 

الأط��راف االنق�ض��ام.  

ثالث��ا: اإ�ض��دار عف��و ع��ام �ض��امل عل��ى جمي��ع االأ�ض��خا�س املدان��ني م��ن حماك��م االأم��ر الواق��ع يف 
�ض��ياق قانون العدالة االنتقالية يف غزة با�ض��تثناء اجلرائم املعاقب عليها باالإعدام اأو ال�ض��جن 
املوؤب��د واإع��ادة حماكم��ة املتهم��ني به��ذه اجلرائ��م اأم��ام حماكم م�ض��كلة وفقا للقان��ون ويف حدود 
الت�ض��ريعات الناف��ذة يف القط��اع قب��ل االنق�ض��ام، واإلغ��اء عقوب��ة االإع��دام �ضم��ن قان��ون العدال��ة 

االإنتقالية.

رابع��ا: ت�ضم��ني قان��ون العدالة االنتقالية ن�ضو�ض��ا تنظم عملية نظر الق�ضايا املدنية املعرو�ضة 
عل��ى حماك��م االأم��ر الواق��ع والت��ي مل تف�ض��ل بعد واإ�ض��باغ فك��رة القطعية وحجي��ة االأمر املق�ضي 
فيه على االأحكام املف�ضولة اأمامها يف �ضياق االأمر الواقع وحماية املراكز القانونية للمواطنني 

)نظرية املوظف الفعلي(.

خام�ض��ا: اأن تك��ون عملي��ة اإ�ض��الح املنظوم��ة الق�ضائي��ة �ضم��ن �ض��ياق قان��ون العدال��ة االنتقالي��ة 
واأن ت�ض��مل الق�ضاء يف �ض��طري الوطن ال �ض��يما اإعادة ت�ض��كيل جمل���س الق�ضاء االأعلى واملحكمة 
الد�ض��تورية، بحي��ث تك��ون جل��ان ا�ض��الح وتوحيد الق�ضاء هي جزء من اللجان امل�ض��كلة مبوجب 

قان��ون العدالة االإنتقالية.     
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الت�صــريعات  معاجلــة  اآليــات  امل�صاحلــة:  ظــل حتقيــق  يف  الثانيــة:  الورقــة 
ال�صــادرة اإبــان النق�صــام واآثارهــا

الأ�صتاذة زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والإ�صت�صارات القانونية واحلماية للمراأة

ُيعت��رب االهتم��ام ب�ض��رورة معاجل��ة الت�ض��ريعات ال�ض��ادرة اإّب��ان االنق�ض��ام ومب��ا ي�ضم��ن اإزال��ة 
اآثاره��ا م��ن اأولوي��ات كاف��ة املهتمني بتحقيق العدال��ة ، وينطلق هذا االهتمام اأي�ضا من االعتبار 

الرئي���س يف اأن الت�ض��ريعات ه��ي اأح��د اأه��م اآلي��ات العدال��ة يف املجتمع.

 ونق�ض��د بالعدال��ة هن��ا اأن��ه اإىل اأي م��دى حتق��ق الت�ض��ريعات االح��رتام الكام��ل حلقوق االإن�ض��ان 
دون متيي��ز عل��ى اأ�ضا���س اجلن���س اأو الدي��ن اأو ال��راأي ال�ضيا�ض��ي اأو املعتق��د اأو االإعاق��ة ، ومب��ا 
يتاأ�ض�س على ذلك من �ضيا�ضات وتعامالت عادلة جلهة التوزيع املت�ضاوي للمقدرات االقت�ضادية 
والفر�س، والتعامالت املختلفة املبنية على امل�ضاواة يف احلقوق واملكت�ضبات واحلريات املدنية 
وال�ضيا�ضية وذلك بالعالقة مع مبداأ حقوق االإن�ضان و�ضيادة القانون والذي ن�س عليه القانون 

االأ�ضا�ض��ي الفل�ضطيني للعام 2003.

اإن اأوىل مهم��ات املجل���س الت�ض��ريعي ال��ذي ينتخب��ه اأف��راد ال�ض��عب اإن�ض��اء القوان��ني و�ض��ّنها لك��ي 
تاأخذ ال�ضفة الد�ضتورية ولتكون يف حيز التطبيق حلماية حقوق املواطنني، وقد �ضمن القانون 
االأ�ضا�ض��ي الفل�ض��طيني ه��ذه املهم��ة، كم��ا تكّفل��ت االأنظم��ة اخلا�ض��ة باملجل���س الت�ض��ريعي �ضمان 
التحق��ق م��ن اآلي��ة �ض��ن القوان��ني، وبن��اء عل��ى ذلك فاإن �ض��لطة الت�ض��ريع ال يج��وز اأن يت�ضدى لها 

جهات غ��ري ذات اخت�ضا�س.

ويف  ظ��ل واق��ع االنق�ض��ام ال�ضيا�ض��ي مت تعطي��ل 1دور الت�ض��ريعي للمجل���س الت�ض��ريعي ك�ضام��ن 
للعدال��ة، �ض��واء جله��ة اإن�ض��اء القوان��ني اأو جله��ة القي��ام ب��دوره الرقاب��ي يف اجلانب��ني امل��ايل 

1 –تعطل��ت اأعم��ال املجل���س الت�ض��ريعي للع��ام التا�ض��ع عل��ى الت��وايل  من��ذ يوني��و )حزي��ران(  2007 بفع��ل ا�ض��تمرار 

حالة االنق�ض��ام ال�ضيا�ض��ي، و�ضيا�ض��ة االحتالل االإ�ض��رائيلي الذي يعيق حركة التوا�ضل بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 
من ناحية وي�ضتمر يف اعتقال النواب من ناحية ثانية، اإذ مل يتمكن املجل�س من عقد اأي جل�ضة مكتملة الن�ضاب وفقًا 

لنظامه الداخلي.
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واالإداري، كم��ا مل يتمك��ن م��ن م�ض��اءلة احلكوم��ة ومنحه��ا الثق��ة اأو  / حج��ب الثق��ة عنه��ا، اأو 
��ت حق��وق االإن�ض��ان  ا�ض��تجوابها، اأو تق�ض��ي احلقائ��ق يف خروق��ات وانته��اكات ج�ض��يمة م�ضَّ
الفل�ض��طيني ب�ض��ورة عام��ة وحق��وق الن�ض��اء ب�ض��ورة خا�ض��ة و الت��ي وقع��ت خ��الل ال�ض��نوات 

املن�ضرم��ة.

اأول : واقع الت�صريعات بعد تاأ�صي�س ال�صلطة الوطنية :

انق�ضم الواقع القانوين يف فل�ضطني بعد تاأ�ضي�س ال�ضلطة الوطنية اإىل ق�ضمني :

الق�ض��م االأول : مت اإن�ض��اء جمموع��ة م��ن الت�ض��ريعات من��ذ تاأ�ضي���س ال�ض��لطة الوطني��ة يف الع��ام 
1994 حتى منت�ضف العام 2007، ومتّيزت هذه الت�ض��ريعات اأنها د�ض��تورية كونها �ضادرة عن 

املجل�س الت�ض��ريعي املنتخب.

الق�ض��م الث��اين : الت�ض��ريعات الت��ي �ض��درت بع��د تاري��خ 14  /6  /2007 2اأي من��ذ وق��وع  االنق�ض��ام 
ال�ضيا�ضي العمودي يف ال�ضاحة الفل�ضطينة الذي طال ال�ضلطات الثالث الت�ضريعية والق�ضائية 
والتنفيذية ، وهذه الت�ض��ريعات منها ما �ضدر عن رئي���س ال�ض��لطة الوطنية )مرا�ض��يم وقرارات 
بقان��ون( ،واأي�ض��ا الق��رارات ال�ضادرة عن جمل���س الوزراء يف احلكومات املتعاقبة يف رام اهلل،  
اأوالت�ض��ريعات والق��رارات ال�ض��ادرة يف قط��اع غ��زة اإم��ا ع��ن ن��واب كتل��ة التغي��ري واالإ�ض��الح اأو 

ال�ضادرة عن رئي���س احلكومة يف غزة اأو جمل���س وزراء حكومة غزة .

 وتعت��رب غالبي��ة ه��ذه الت�ض��ريعات ال�ض��ادرة  من��ذ وق��وع االنق�ض��ام يف 14  /6  /2007 حت��ى 
االآن غ��ري د�ض��تورية وت�ض��ّكل م�ضا�ض��ًا خط��ريًا بحق��وق االن�ض��ان ومب��داأ �ض��يادة القان��ون، نتيج��ة 
تعطي��ل املجل���س الت�ض��ريعي حي��ث مل يعق��د اجتماعات��ه من��ذ ذل��ك التاريخ.3 با�ض��تثناء عددا من 
املرا�ضيم الرئا�ضية التي �ضدرت يف الفرتة الزمنية امل�ضموحة اإبان حالة اإعالن الطوارئ عام 
2   – يف 14 حزي��ران 2007 �ض��يطرت حرك��ة حما���س  بالق��وة الع�ض��كرية عل��ى ال�ض��لطة بالكام��ل اإث��ر االقتت��ال 
الداخل��ي امل�ض��لح وه��و م��ا �َض��ّمته اآن��ذاك باحل�ض��م الع�ض��كري يف ح��ني اعتربت��ه ف�ضائ��ل منظم��ة التحري��ر الفل�ض��طينية 

انقالب��ا.
3  اأ�ض��در الرئي���س – مر�ض��وم رق��م )27( ل�ض��نة 2007م ب�ض��اأن دع��وة املجل���س الت�ض��ريعي الث��اين لالنعق��اد يف دورته 
العادي��ة الثاني��ة  وذل��ك ي��وم االأربع��اء املواف��ق 11  /07  /2007م ، وم��ن املع��روف اأن ه��ذا التاري��خ كان قط��اع غ��زة 
ي�ضهد ا�ضتباكات م�ضلحة عنيفة بني ملي�ضيات حركة حما�س وقوتها التنفيذية وقوات االأجهزة االأمنية التابعة لل�ضلطة، 
�ض��در  املر�ض��وم يف مدين��ة رام اهلل بتاري��خ: 05  /07  /2007 مت الن�ض��ر يف الوقائ��ع 73 بتاري��خ 13  /9  /2007 
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يف حزي��ران 2007 ، اأو ما�ض��در يف رام اهلل بع��د االإع��الن ع��ن اتف��اق ال�ض��اطئ وت�ض��كيل حكومة 
الوف��اق الوطن��ي يف اإبري��ل 2014. 

قرارات رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية :. 1
االأ�ضا�ض��ي  القان��ون  م��ن  امل��ادة )43(  اإىل  وباال�ض��تناد  عبا���س  الرئي���س حمم��ود  ق��ام 
الفل�ض��طيني، 4 من��ذ االنق�ض��ام يف الع��ام 2007 وحت��ى ماي��و ع��ام 2017 باإ�ض��دار نح��و 

)726( مر�ض��وم وق��رارًا بقان��ون ،5 وه��ي تت��وّزع عل��ى النح��و الت��ايل:

قرارات  ومرا�ضيم  تخ�س ال�ضوؤون العامة يف عمل ال�ضلطة : أ. 
منه��ا م��ا ج��اء اإث��ر �ض��يطرة حرك��ة حما���س عل��ى قط��اع غ��زة بالق��وة امل�ض��لحة ) ح��ل - 

الق��وة التنفيذي��ة التابع��ة حلرك��ة حما���س باعتباره��ا خارج��ة ع��ن القان��ون ، ح��ل 
احلكوم��ة العا�ض��رة واإن�ض��اء حكوم��ة ت�ضري��ف اأعم��ال (.

اأي�ضا منح الثقة للحكومات املتالحقة وامل�ضادقة على ت�ضكيلها .- 
 التوقيع على اتفاقيات دولية ثنائية .- 
ب�ضاأن تخ�ضي�س اأرا�ضي اأوا�ضتمالك اأرا�س .- 
 تعديل ن�ضو�س يف بع�س القوانني .- 
ق��رارات ج��اءت  اإم��ا للم�ضادق��ة عل��ى اأح��كام ع�ض��كرية �ض��ادرة بح��ق اأ�ض��خا�س - 

مدان��ني اأو العف��و ع��ن اأ�ض��خا�س ق�ض��وا ف��رتة حمكومي��ة.
ق��رارات اأو مرا�ض��يم بخ�ضو���س اعتم��اد اأو�ض��مة واأنوط��ة و�ض��ارات واأع��الم ومن��ح - 

جن�ض��ية واأو�ض��مة الأ�ض��خا�س اأجانب وفل�ض��طينيني .
 مرا�ض��يم وق��رارات بقان��ون تخ���س ال�ض��اأن االقت�ض��ادي يف ال�ض��لطة منه��ا م��ا يتعلق - 

4  –  تن���س امل��ادة 43 عل��ى اأن: »لرئي���س ال�ض��لطة الوطني��ة يف ح��االت ال�ض��رورة الت��ي ال حتتم��ل التاأخ��ري، يف غري اأدوار 

انعق��اد املجل���س الت�ض��ريعي، اإ�ض��دار ق��رارات له��ا ق��وة القان��ون، ويج��ب عر�ضه��ا عل��ى املجل���س الت�ض��ريعي يف اأول جل�ض��ة 
يعقدها بعد �ضدور هذه القرارات، واإال زال ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا عر�ضت على املجل�س الت�ضريعي على 

النح��و ال�ض��ابق ومل يقره��ا زال ما يك��ون لها من قوة القانون«.
5  – املرجع جريدة الوقائع الفل�ضطينية ال�ضادرة عن ديوان الفتوى والت�ضريع يف رام اهلل
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: باملوازن��ة العام��ة ال�ض��نوية وامل�ضادق��ة عليه��ا ، ال�ضرائ��ب والر�ض��وم ، اال�ض��تثمار ، 
امل�ض��ارف ، غ�ض��يل االأم��وال ومكافح��ة االإره��اب ، التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ات ذات 

�ض��اأن اقت�ض��ادي يف العالق��ات الثنائي��ة الدولية.
مرا�ض��يم وق��رارات بخ�ضو���س اإم��ا ت�ض��كيل موؤ�ض�ض��ة، اأو ت�ض��كيل جمال���س اإدارة اأو - 

جمال���س اأمن��اء ملوؤ�ض�ض��ات وجامع��ات ، اأو ت�ض��كيل جل��ان وطني��ة مث��ل ) االنتخاب��ات 
–  القد���س – �ضن��دوق الت�ض��غيل .ت�ض��كيل جمل���س حماك��م ع�ض��كرية ، جل��ان اأمني��ة 

...الخ(.
ق��رارات بقان��ون لتعي��ني اأ�ض��خا�س اأو ترقيته��م يف مراك��ز وظيفي��ة علي��ا ) م��دراء - 

عامون ، وكالء وزارات ، روؤ�ضاء جلان بدرجة وزير ، حمافظني ( اأو اإنهاء خدمات 
اأو ت�ض��كيل احلكومات املتعاقبة ومنها ما يتعلق باأو�ضاع مالية واإدارية للموظفني.

قوان��ني ذات اأث��ر كب��ري :  مت اإ�ض��دار ع��دد)44( مر�ض��وم وق��رار بقان��ون ُتعت��رب موؤث��رة ب. 
وذات اأهمي��ة اأك��رب منه��ا م��ا يتعّل��ق  ب  :التقاع��د ، الطف��ل ، ال�ض��ركات ، اجلمعي��ات 
اخلريي��ة ، العقوب��ات، �ض��لطة االأرا�ض��ي ، الق�ض��اء ال�ض��رعي، االنتخاب��ات ، التاأم��ني ، 
املحاك��م النظامي��ة ، �ضن��دوق النفق��ة ، ال�ضم��ان االجتماع��ي ، التعلي��م ، التنفي��ذ 

ال�ض��رعي ، االأح��داث ، مكافح��ة الف�ض��اد ،اجلرائ��م االإليكرتوني��ة .
قرارات �صدرت عن جمل�س الوزراء يف رام اهلل :. 2

اأ�ض��در جمل���س ال��وزراء يف ال�ضف��ة الغربية على مدار احلكوم��ات املتعاقبة نحو )240 أ. 
ق��رار(  من��ذ ت�ض��كيل حكوم��ة ت�ضري��ف االأعم��ال يف حزي��ران 2007 وحت��ى بداي��ة ماي��و 

. 2017

تن��درج ه��ذه الق��رارات يف ق�ضاي��ا تخ���س عم��ل احلكوم��ة وت�ض��يري اجلوان��ب االإداري��ة ب. 
واملالي��ة والتنظيمي��ة لل��وزارات و�ض��وؤون املوظف��ني ، وق��رارات تخ���س اإ�ض��دار لوائ��ح 
تنفيذي��ة ب�ض��اأن قوان��ني �ض��درت ، وق��رارات تنفيذي��ة عطف��ا عل��ى ق��رارات ومرا�ض��يم 
رئا�ض��ية ، وق��رارات تخ���س تنظي��م عم��ل اجلمعي��ات وال�ض��ركات الربحي��ة والغ��ري ربحي��ة .

كم��ا �ض��درت العدي��د م��ن التعليم��ات ع��ن ال��وزراء ح�ض��ب االخت�ضا���س متعلقة بت�ض��يري ج. 
�ض��وؤون الوزارات ، وتعليمات عن جهازي الق�ضاء ال�ض��رعي واملدين . 



موؤمتـــــر العــــدالة الفل�صطينـــــي الثامــــــن
منظومة العدالة اإىل اأين يف ظل امل�ضاحلة؟

91

القوانني والقرارات ال�صادرة عن ال�صلطة النافذة يف قطاع غزة :. 3

قرارات كتلة التغيري والإ�صالح :. 1
ق��ام ن��واب حرك��ة حما���س ) كتل��ة التغي��ري واالإ�ضالح ( يف قطاع غزة بعقد جل�ض��ات 
للمجل���س الت�ض��ريعي يف قط��اع غ��زة، م�ض��تندين اإىل م��ا ُيع��رف بنظ��ام »بنظ��ام 
التوكي��الت« 6 وال��ذي ال ي�ض��تند اإىل اأي م�ض��وغ قان��وين ، اأ�ض��دروا حت��ى فرباي��ر 
2017 ع��دد )146( ق��رارا بقان��ون، وبح�ض��ب طبيع��ة ه��ذه الق��رارات واأ�ض��بابها 

وتوقيته��ا وتقييمه��ا  فق��د تب��نّي اأن منه��ا:

ع��دد م��ن القوان��ني متعلق��ة بال�ض��اأن ال�ضيا�ض��ي : حماي��ة املقاوم��ة ، مالحق��ة االحت��الل أ. 
، ب�ض��اأن القد���س ، جترمي التعاون مع االحتالل، االأ�ض��رى واحل�ضار، واملطالبات على 
امل�ض��توى االإقليم��ي وال��دويل برف��ع احل�ض��ار ع��ن قط��اع غ��زة، كم��ا رك��ز عم��ل املجل���س 
خ��الل الع��ام 2015 عل��ى ق�ضي��ة املعاب��ر، و االنته��اكات اال�ض��رائيلية وخا�ض��ة يف يف 

. ���س لقد ا
ع��دد م��ن القوان��ني من�ض��ئة لقوان��ني جدي��دة منه��ا : الق�ض��اء الع�ض��كري ، قان��ون الهيئة ب. 

امل�ض��تقلة حلق��وق االإن�ض��ان ، قان��ون ال�ض��ركات ، القان��ون امل��دين ، الق�ض��اء ال�ض��رعي ، 
الر�ض��وم العام��ة ، هيئ��ة حق��وق اأ�ض��ر ال�ض��هداء ، تنظي��م ال��زكاة ، ب�ض��ان اجلري��دة 
الر�ض��مية ) الوقائ��ع(،  ب�ض��اأن اإيج��ار العق��ارات ، قان��ون املخ��درات واملوؤث��رات العقلي��ة  

.قان��ون التعلي��م ، قان��ون النقاب��ات ، قان��ون التج��ارة .
عدد من القوانني املعدلة لن�ضو�س يف قوانني قائمة :  قانون العقوبات – االإجراءات ج. 

اجلزائي��ة – االأح��وال ال�ض��خ�ضية – االأح��وال املدني��ة – قانون التنفيذ– قانون اإيجار 
العقارات ،االأرا�ضي العمومية ، ت�ضكيل اللجنة االإدارية.

6   – نظ��ام التوكي��الت اعتمدت��ه كتل��ة التغي��ري واالإ�ض��الح ل�ض��د الفراغ يف عدد نواب الكتلة النا�ض��ئ ع��ن اعتقال النواب 

م��ن قب��ل �ض��لطات االحت��الل االإ�ض��رائيلي – حي��ث يق��وم كل نائ��ب معتق��ل بتوكي��ل اأح��د زمالئ��ه م��ن ن��واب الكتل��ة ليق��وم 
مقامه يف الت�ضويت يف اجلل�ض��ات.
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قرارات احلكومة يف غزة : . 2
 قامت احلكومة يف غزة  منذ حزيران 2007 باإ�ضدار مئات القرارات منها :

ق��رارات رئي���س جمل���س ال��وزراء بغ��زة  ال��ذي مار���س �ضالحي��ات رئي���س ال�ض��لطة - 
باإ�ض��داره نح��و )100( ق��رار ) ق��رارات تعي��ني وزاري��ة وموظف��ني بدرج��ات علي��ا 

وم�ضادق��ة عل��ى اأح��كام بالعف��و الع��ام اأو اأح��كام اإعدام(.
 يف حني اأ�ضدر جمل�س الوزراء نحو )2303 ( قرار.- 
 كما اأ�ضدرت اللجنة االإدارية احلكومية )52( قرار خالل العام 2016 7.- 

وج��اءت ه��ذه الق��رارات لت�ض��يري اأعم��ال احلكوم��ة حي��ث توزع��ت يف ع��دة جم��االت : 
منه��ا اإق��رار لوائ��ح تنفيذي��ة للقوان��ني الت��ي اأقرته��ا كتل��ة االإ�ض��الح والتغي��ري ، وقرارات 

�ض��درت ع��ن ال��وزراء خ�ضو�ض��ا يف قط��اع التعلي��م وال�ض��باب والريا�ض��ة .
 ثانيا : اآثار الت�صريعات ال�صادرة  خالل فرتة النق�صام :

اإن الكث��ري م��ن الق��رارات والت�ض��ريعات ال�ض��ادرة خ��الل ف��رتة االنق�ض��ام ترك��ت اآث��ارا �ض��لبية 
مبا�ض��رة جله��ة تعمي��ق  حال��ة االنق�ض��ام، وعّق��دت م��ن منظوم��ة الت�ض��ريعات ال�ض��ارية يف دول��ة 

فل�ض��طني ، ونتيج��ة تطبيقه��ا عل��ى اأر���س الواق��ع خلق��ت وقائ��ع ومراك��ز قانوني��ة جدي��دة.

كم��ا اأن  جمم��وع ه��ذه الق��رارات والقوان��ني  �ض��واء ال�ض��ادرة يف رام اهلل اأو غ��زة ال تطب��ق ااّل 
يف النط��اق اجلغ��رايف ال��ذي �ض��درت في��ه، وال تطب��ق يف ال�ض��ق االآخر من الوط��ن، االأمر الذي ال 

تن�ض��حب الفائ��دة فيم��ا كان اأي منه��ا اإيجابي��ا على عم��وم املواطنني.

ون�ضري هنا اإىل اأهم االآثار التي نتجت عن الت�ضريعات ال�ضادرة خالل حقبة االنق�ضام :
y  كّر���س ع��دد  م��ن ه��ذه املرا�ض��يم والقوان��ني ) ال�ض��ادرة يف ع��ام 2007(  �ض��واء يف ال�ضف��ة

الغربي��ة اأو قط��اع غ��زة  حال��ة االنق�ض��ام ال�ضيا�ض��ي الأنه��ا �ض��در ارتباط��ا باحلال��ة الت��ي اآلت 
اإليه��ا ال�ض��احة الفل�ض��طينية بع��د االأح��داث الع�ض��كرية الت��ي ف�ضلت قطاع غ��زة عن ال�ضفة 

الغربية.

7  – املرجع جريدة الوقائع الفل�ضطينية  ال�ضادرة يف غزة 
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y   املرا�ض��يم والقرارات بقانون واملتعلقة باإقرار املوازنة العامة مل تراعي ح�ضا�ض��ية املوازنة
لطبيع��ة االأو�ض��اع يف قط��اع غ��زة ويف ظل غياب ال�ض��لطة الوطني��ة ، حيث ُحرم القطاع من 

الكثري من عمليات التطوير يف اخلدمات املقدمة للمواطنني .

y  الق��رارات  ال�ض��ادرة يف ال�ضف��ة الغربي��ة املتعلق��ة باملوظف��ني  /ات  العمومي��ني  واملتعلق��ة
بالتعييينات والرتقية  خالفت ماجاء يف قانون اخلدمة املدنية والقانون االأ�ضا�ض��ي جلهة 
عدم التمييز بني املواطنني وخالفت قانون اخلدمة املدنية لعدم امل�ضاواة بني املوظفني  /
ات ، حي��ث ُح��رم املوظف��ني يف قط��اع غ��زة من اجلن�ض��ني من حقوقه��م الوظيفية العالوات 

والرتقي��ات والبدالت . 

y  ُح��رم ع��دد كب��ري م��ن املوظف��ني  /ات مب�ض��تويات اله��رم الوظيف��ي املختلف��ة  م��ن رواتبه��م
نتيجة عدد من هذه القرارات والتي ن�ض��اأ ارتباطا مبا اآلت اإلية االأو�ضاع ع�ض��ية االنق�ض��ام 
، جله��ة ق��رارات الف�ض��ل الأع��داد م��ن العامل��ني  /ات يف ال�ض��لطة يف قطاع غ��زة باعتبارهم 

خارجني على ال�ض��رعية .

y  تاأّث��رت الن�ض��اء �ض��لبا م��ن ع��دد م��ن القوان��ني ال�ض��ادرة يف ال�ضف��ة الغربي��ة بحي��ث مل
ت�ض��ملهن اال�ض��تفادة من امليزانيات املخ�ض�ضة للن�ض��اء الفقريات والعاطالت عن العمل، 
تغطي��ة ميزاني��ة �ضن��دوق النفق��ة ، تغطي��ة ميزاني��ة ال�ضمان االجتماعي جله��ة بدل اإجازة 
االأموم��ة للعام��الت ، تخ�ضي���س ح�ض���س كافي��ة لتعزي��ز م�ض��اركة امل��راأة يف مراك��ز �ضن��ع 

الق��رار .

y  تاأث��ّرت الن�ض��اء �ض��لبا م��ن ع��دد م��ن القوانني و الق��رارات ال�ضادرة يف قط��اع غزة واملقيدة
للحري��ات العام��ة والت��ي كّر�ض��ت ثقاف��ة الف�ض��ل ب��ني اجلن�ض��ني منه��ا )ق��رار فر���س ال��زي 

ال�ض��رعي ، قان��ون التعلي��م (.

y  جمي��ع القوان��ني اأو الق��رارات ال�ض��ادرة يف ال�ضف��ة الغربي��ة و التعليم��ات الت��ي تن��درج فيما
يخ�س �ضاأن املواطنني ومل تن�ضحب تاأثريها االإيجابي على قطاع غزة لكال اجلن�ضني، يف 
حني انعك�ض��ت االآثار ال�ض��لبية لعدم القدرة على تطبيق هذه القرارات والتعليمات ب�ض��بب 

حالة االنق�ضام .
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y  الق��رارات والقوان��ني الت��ي �ض��درت يف ال�ضف��ة وغ��زة  اأث��رت �ض��لبيا وم�ض��ت ب�ض��كل خط��ري
عل��ى ال�ض��لطة الق�ضائي��ة، وه��ي الت��ي تعترب  اأحد اأهم اأركان العدالة و�ض��يادة القانون وهي 
احلامي الرئي�س حلقوق االإن�ضان وجتاوزات ال�ضلطة التنفيذية اأو االأفراد على حد �ضواء، 
وكذلك حار�س د�ضتورية القانون والت�ضريع ، ونق�ضد هنا املنظومة الق�ضائية يف اإطارها 
االأو�ض��ع، ال��ذي ي�ض��مل املحاك��م والق�ض��اة وجمل���س الق�ضاء االأعلى، ولك��ن اأي�ضًا اإىل جانب 
طواق��م املحاك��م، واملحام��ني، وال�ض��رطة عندم��ا ت��وؤدي دور املاأموري��ة الق�ضائي��ة، والنياب��ة 

العامة.

y  اأّثرت �ض��لبا املرا�ض��يم الرئا�ض��ية بقوانني وقرارات احلكومة التي تاأخذ قوة القانون والتي
�ض��درت  من��ذ الرب��ع الث��اين م��ن ه��ذا الع��ام اإزاء املوظفني  /ات يف قطاع غزة ، �ض��واء منها 
م��ا يتعّل��ق باإحال��ة اآالف املوظف��ني الع�ض��كريني واملدنيني للتقاعد اأو م��ا يتعّلق باخل�ضومات 
املجحفة على رواتب املوظفني ، وهو ما اأّثر على حياة املواطنني وفاقم من تردي امل�ضتوى 
املعي�ضي لهم ، وخ�ضو�ضا القرارات التي م�ّضت ح�ض�س العائالت االأكرث فقرا والتي يتم 

�ضرفها من ال�ضوؤون االجتماعية.

y  االآث��ار ال�ض��لبية الت��ي يع��اين منه��ا جمم��وع املواطن��ني  يف قط��اع غ��زة ب�ض��بب القوان��ني
والق��رارات ال�ض��ادرة ب�ض��اأن ع��دم توفري رزمة اخلدمات  االأ�ضا�ض��ية وال�ضرورية املرتبطة 
بحقوق االإن�ض��ان مثل : توفري الكهرباء واملياه وحرية التنقل وال�ض��فر ، واحلق يف ال�ضحة 

والع��الج  مم��ا اأّدى اإىل ح��االت وفي��ات لع��دد م��ن املر�ض��ى  .

y  تاأّث��ر منظم��ات املجتم��ع امل��دين يف قط��اع غ��زة بق��رارات وتعليم��ات جمل���س ال��وزراء ب�ض��اأن
ت�ضييق اخلناق عليها باجتاه اإخ�ضاعهم للفح�س االأمني قبل ال�ضماح بتوريد املنح املالية 

حل�ضاباتهم البنكية .

y  االآث��ار ال�ض��لبية الكب��رية الناجت��ة ع��ن ق��رارات الهيئ��ة االإداري��ة احلكومي��ة يف قط��اع غ��زة
ب�ضاأن توزيع االأرا�ضي احلكومية على املوظفني الذين خدموا يف حكومة غزة كتعوي�ضات 
بديل��ة  ع��ن متاأخ��رات رواتبه��م ل��دى احلكوم��ة ، وهو ما ي�ض��ّكل حماباة على اأ�ضا���س حزبي 

ومتيي��زا �ضارخ��ا �ضد املواطنني.
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ثالثا: اآليات معاجلة الو�صع القانوين:

بداي��ة الب��د م��ن االإ�ض��ارة اأن��ه رغ��م االإجن��ازات االإيجابي��ة نحو جتاوز واقع االنق�ض��ام ال�ضيا�ض��ي، 
باجت��اه حتقي��ق خط��وات هام��ة على �ضعيد امل�ضاحلة جلهة ت�ض��ّلم حكومة الوفاق الوطني زمام 
االأم��ور يف قط��اع غ��زة، اإاّل اأن��ه م��ن املوؤ�ض��ف الق��ول اأن الو�ض��ع القان��وين القائ��م حت��ى االآن الزال 
لالأ�ض��ف يعك���س واق��ع االنق�ض��ام ، كم��ا اأن كاف��ة امل�ض��اورات واالتفاق��ات مل ترت��ق حت��ى اللحظ��ة 
لالق��رتاب م��ن بح��ث الو�ض��ع القانوين واآليات التعامل مع الت�ض��ريعات التي �ضدرت خالل فرتة 
االنق�ض��ام ، اأي�ض��ا مل يت��م الت�ض��اور والتواف��ق عل��ى اآلي��ة عق��د املجل���س الت�ض��ريعي ب�ضفت��ه اجله��ة 
املخّولة للنظر يف القوانني والت�ض��ريعات ، كما مل يتم البحث يف �ض��اأن ال�ض��لطة الق�ضائية جلهة 

توحي��د اجله��از الق�ضائ��ي مبا ي�ضمن ا�ض��تقالليته وفق��ًا للقانون.

اإن ه��ذا الواق��ع يقت�ض��ي الدع��وة لتوحي��د كل اجله��ود من اأجل ت�ضحيح الو�ض��ع القانوين القائم 
وذلك بالعمل على :

اأول : يج��ب االحت��كام اإىل القان��ون االأ�ضا�ض��ي كمرجعي��ة الأي تفاهم��ات يت��م التو�ض��ل اإليه��ا، 
حيث اأن اأحكام القانون االأ�ضا�ضي يجب التعامل معها كقواعد د�ضتورية لها �ضمو مرجعي بعدم 

ج��واز خمالفته��ا، وبذل��ك جتنب االإ�ضرار مببداأ �ض��يادة القانون .

ثانيــا : دع��وة املجل���س الت�ض��ريعي لالنعق��اد ، وذل��ك ليت�ض��نى ل��ه مراجع��ة كاف��ة املرا�ض��يم 
والقوان��ني والق��رارات الت��ي اأُق��رت خ��الل ف��رتة االنق�ض��ام يف ال�ضف��ة والقط��اع، عل��ى اأن ُيراع��ى 
التزامه��ا بالقان��ون االأ�ضا�ض��ي وغ��ريه م��ن القوان��ني، والعم��ل عل��ى توحي��د القوان��ني مب��ا ي�ضم��ن 
احلف��اظ عل��ى حق��وق املواطن��ني ، واإلغ��اء كل م��ا يتعار���س منه��ا مع القانون اأو ال��ذي جاء معمقًا 

لالنق�ض��ام مم��ا يتطل��ب:

– ت�ضكل جلنة مهنية وم�ضتقلة وبالتوافق بني جميع االأطراف للقيام بتلك املراجعة.
– اإتاحة الفر�ضة للمت�ضررين للجوء للق�ضاء للتحقيق العدالة والن�ضفة.

ثالثــا : توحي��د اجله��از الق�ضائ��ي  وهيكلت��ه مب��ا ي�ضم��ن ا�ض��تقالليته وفق��ًا للقان��ون، ال�ض��يما 
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تعيني الق�ضاة وما يتعلق مبجل�س الق�ضاء االأعلى، وذلك على قاعدة اأن  تاأمني �ضيادة القانون 
واإر�ض��اء اأ�ض���س الع��دل يتطّل��ب فعالي��ة وا�ض��تقالل الق�ض��اء، ويج��ب اأن يت��م التوافق عل��ى القانون 
االأ�ضا�ض��ي وقان��ون ال�ض��لطة الق�ضائي��ة كمرجعي��ات وا�ضح��ة ومتف��ق عليه��ا، خا�ض��ًة بالنظ��ر اإىل 
مواط��ن اخل��الف املتع��ددة، ول�ضم��ان اأن اأي ت�ض��ويات فيم��ا يختل��ف علي��ه ل��ن تخ�ض��ع للم�ضال��ح 

االأ�ضي��ق، حزبي��ة كان��ت اأم فردي��ة، اأو مل��ا ق��د ي�ض��رع اأو�ضاعًا قانوني��ة معقدة. 

رابعــا : يج��ب دع��وة كاف��ة االأط��راف املبا�ض��رة ف��ورًا يف اإج��راءات لبن��اء الثق��ة، الت��ي بال�ض��رورة 
�ض��وف ت�ض��يع اأجواء م�ض��جعة للم�ضاحلة ،ولتحقيق ذلك :

يج��ب اإلغ��اء كاف��ة الق��رارات الرئا�ض��ية املتعلق��ة مب��ا �ض��ّمي اإج��راءات عقابي��ة �ض��د قط��اع - 
غ��زة ، والوق��ف الف��وري لكاف��ة الق��رارات املرتتبة عليها �ض��واء كا ما يتعلق باملوظفني اأو ما 

يخ���س ال�ض��وؤون االأخ��رى يف حي��اة املواطنني.

 وق��ف اأي��ة اإج��راءات اأو �ضيا�ض��ات م��ن كاف��ة االأط��راف �ض��د م��ن يعت��ربون م��ن اخل�ض��وم ال�ضيا�ض��يني ، - 
ووق��ف ا�ض��تدعائهم ورف��ع القي��ود ع��ن حقه��م يف حري��ة التعب��ري  والتجم��ع ال�ض��لمي ، وحقه��م يف التنق��ل 

وال�ض��فر ال�ض��يما حقه��م يف احل�ض��ول عل��ى ج��وازات ال�ض��فر. 
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الورقــة الثالثــة: يف ظــّل حتقيــق امل�صاحلــة: �صمانــات مواجهــة انتهــاكات 
حقــوق الإن�صــان

             الأ�صتاذ رامي �صالح، مركز القد�س للم�صاعدة القانونّية  / �صبكة املنظمات الأهلّية

بارك الفل�ض��طينّيون )بكافة انتماءتهم وتوّجهاتهم ال�ضيا�ض��ّية( اعالن امل�ضاحلة الفل�ض��طينّية 
االأخ��ري، اآمل��ني م��ن ط��ريّف اخل��الف ب��اأن يت��م تر�ض��يخ االع��الن وتدعيم��ه ب�ض��كل حقيقي. م��ع اأّن 
دق النوايا« لدى طريّف الِنزاع، واأّن امل�ضاحلة مل تاأتي لقناعة الطرفني  البع�س ُي�ض��كك يف »�ضِ
باأهمّي��ة اأنه��اء حال��ة، ب��ل ج��اءت ولي��دة الظ��روف وال�ضغوط��ات االأقليمّي��ة، الت��ي دفع��ت بهذي��ن 
الطرف��ني لت�ض��ريع مل��ف امل�ضاحل��ة وال�ض��روع بتطبيقه��ا. باملقاب��ل، ي��رى بع���س الفل�ض��طينيني 
اأهمّية اأّن تكون امل�ضاحلة ُمدّعمة ذاتيُا واأن ُتبنى على قواعد قوّية امل�ضائلة والعدالة االنتقالية  
وذل��ك ك��ي يت��م حتقيقه��ا، واأن ال يك��ون اع��الن امل�ضاحل��ة االأخ��ري اعالن��ًا خمدرًا �ضمن �ضل�ض��لة 
م��ن االعالن��ات ال�ض��ابقة، واأن  ت��وؤودي امل�ضاحل��ة اإىل اإع��ادة الُلحم��ة يف �ض��قّي الوط��ن �ضيا�ض��يًا 

واقت�ضادي��ًا واجتماعيًا.

باملقاب��ل، فق��د �ض��هدت ال�ض��نوات الع�ض��ر املا�ضي��ة �ضل�ض��لة م��ن االنته��اكات الت��ي ق��ام ِبه��ا ط��ريّف 
الن��زاع الفل�ض��طيني، م��ن القت��ل واالعتق��ال والتعذي��ب وقم��ع احلرّي��ات وا�ض��دار قوان��ني واأنظمة 
وق��رارات حماك��م تعت��رب خمالف��ة لبع���س احلق��وق الت��ي تن���سّ عليه��ا القوان��ني الفل�ض��طينية. 
وبالتايل، ال�ضوؤال الذي يطرح ذاته حاليًا – والذي ن�ضعى لالإجابة عنه خالل هذه االأ�ضطر – 
ح��ول ماهّي��ة ال�ضمان��ات الت��ي م��ن املمك��ن اأّن يت��م تبّنيه��ا ملواجه��ة انته��اكات حق��وق االإن�ض��ان يف 

ظ��ّل امل�ضاحلة الفل�ض��طينّية.

لالإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ض��وؤال، ال ّب��د اأن نوؤّكد اأّن ال�ضمانة الرئي�ض��ّية ل�ضون حقوق االإن�ض��ان وعدم 
دق النوايا« بني طريّف االنق�ضام لرت�ضيخ امل�ضاحلة واالنطالق من اأّن الِوحدة  انتهاكها هي »�ضِ
) الوطنّي��ة واالجتماعّي��ة واجلغرافّي��ة( ه��ي م�ضلح��ة اأ�ضا�ض��ّية و�ضرورّي��ة ال ِغن��ى عنه��ا للتحرر 
الوطني واإنهاء االحتالل واال�ضتقرار )ال�ضيا�ضي واالجتماعي واالقت�ضادي(. فاإذا ما �ضدقت 
النواي��ا – وه��و �ضراح��ة م��ا نفتق��ده حاليًا – من املمكن اأّن يكون �ضمانة اأ�ضا�ض��ّية لعدم انتهاك 

احلقوق الأفراد املجتمع الفل�ض��طيني.
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باملقاب��ل، وبعي��دًا ع��ن التوّقع��ات )�ض��دق النواي��ا(، م��ن ال�ض��روري اأّن ن�ض��تذكر ثالث��ة حم��اور 
اأ�ضا�ض��ّية يج��ب العم��ل عل��ى تثبيته��ا ك�ضمان��ات مهم��ة مِلُواجه��ة انته��اكات حق��وق االإن�ض��ان، وه��م 

العدال��ة االنتقالي��ة، ومتك��ني اجله��از الق�ضائ��ي، وتفعي��ل جلن��ة امل�ضاحل��ة املجتمعي��ة.

اأوًل: العدالة النتقالية:
للتذك��ري ف��اإن العدال��ة االنتقالي��ة ه��ي جمموع��ة التداب��ري الق�ضائي��ة وغ��ري الق�ضائي��ة التي تقوم 
بتطبيقه��ا ال��دول   / احلكوم��ات املختلف��ة م��ن اأج��ل معاجل��ة م��ا ورثت��ه م��ن انته��اكات حلق��وق 

االإن�ضان. 

ومبا اّن ال�ض��نوات الع�ض��ر التي �ض��هدت حالة االنق�ض��ام، )اإ�ضافًة اإىل االأعوام التي �ض��بقته( قد 
�ض��هدت جمموعة من االنتهاكات يف حق املواطن الفل�ض��طيني؛ من قتل، اعتقاالت ال�ضيا�ض��ّية، 
التعذيب يف ال�ضجون )والتي و�ضل بع�ضها اإىل حالة الوفاة خالل االعتقال(، قرارات حماكم 
باالع��دام وتنفيذه��ا، قم��ع احلرّي��ات ومالحق��ة الن�ض��طاء ال�ضيا�ض��يني، الف�ض��ل م��ن الوظيف��ة 
العمومّي��ة الأ�ض��باب �ضيا�ض��ّية، وغريه��ا م��ن االنته��اكات، فاإّن��ه م��ن ال�ض��روري اأّن نتح��دث ع��ن 
العدال��ة االنتقالّي��ة والت��ي ت�ض��مل املالحق��ات الق�ضائي��ة، وت�ض��كيل جل��ان احلقيق��ة، اإ�ضاف��ة اإىل 
تبّني برامج جِلرب ال�ضرر واإ�ضالح املوؤ�ض�ضات. ومن خالل تطبيق هذه االأمور )حماولة حتقيق 
املحا�ضبة والتعوي�س لل�ضحايا(، فاإن العدالة االنتقالية تقّدم اعرتافًا بحقوق ال�ضحايا وت�ضّجع 

الثق��ة املدنية، وتقّوي �ض��يادة القان��ون والدميقراطية.

ال�صــياق  يف  تثبيتهــا  نحتــاج  التــي  النتقاليــة  العدالــة  واأ�صــكال  ال�صــرتاتيجيات  هــي  مــا 
لفل�صــطيني؟ ا

اأي برنام��ج  اأن  اإىل  للعدال��ة االنتقالي��ة )يف جت��ارب خمتلف��ة(  الفعلي��ة  التطبيق��ات  ت�ض��ري 
لتحقيقه��ا ع��ادة م��ا يه��دف لتحقي��ق جمموع��ة م��ن االأه��داف ت�ض��مل: 

y• ،وقف االنتهاكات امل�ضتمرة حلقوق االإن�ضان
y• االإن�ض��ان حق��وق  انته��اكات  ع��ن  امل�ض��ئولني  حتدي��د  املا�ضي��ة؛  اجلرائ��م  يف  التحقي��ق 

ومعاقبته��م، 
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y• ،تعوي�س ال�ضحايا؛ وذلك ملنع وقوع انتهاكات م�ضتقبلية
y• ،احلفاظ على ال�ضالم الدائم
y•.الرتويج للم�ضاحلة الفردية والوطنية

ولتحقي��ق ه��ذه االأه��داف، هن��اك العدي��د م��ن اال�ض��رتاتيجيات الت��ي م��ن املمك��ن تبنيه��ا بع�ضه��ا 
ذي �ضبغ��ة ق�ضائي��ة وبع�ضه��ا ال يحمل ه��ذه ال�ضبغة، هي:

الدعــاوى اجلنائيــة: ت�ض��جيع االأف��راد عل��ى رف��ع دع��اوى جنائي��ة �ض��د مرتكب��ي انته��اكات . 1
حق��وق االإن�ض��ان )يف ف��رتة االنق�ض��ام وم��ا قبله��ا(، والت��ي م��ن املمك��ن اأّن ت�ض��ل اإىل مرحلة 
حتقيق��ات ق�ضائي��ة م��ع امل�ض��ئولني ع��ن ارت��كاب هذه االنته��اكات؛ ومن ال�ض��روري اأّن ُيركز 
املُْدع��ون حتقيقاته��م عل��ى م��ن يعتق��د اأنه��م يتحمل��ون الق��در االأك��رب م��ن امل�ض��وؤولية ع��ن 
االنته��اكات اجل�ض��يمة اأو املنهجي��ة. عل��ى �ض��بيل املث��ال، فق��د �ض��هد �ض��قّي الوط��ن ع��دد م��ن 

ح��االت الوف��اة ج��ّراء التعذي��ب يف ال�ض��جون خ��الل التحقي��ق. 

ت�صــكيل جلــان احلقيقــة: جل��ان احلقيق��ة ه��ي هيئ��ات غ��ري ق�ضائي��ة جت��ري حتقيق��ات . 2
ب�ض��اأن االنته��اكات الت��ي وقع��ت، وتعم��ل على اإ�ضدار تقارير وتو�ضيات ب�ض��اأن �ُض��بل معاجلة 
االنته��اكات والرتوي��ج للم�ضاحل��ة، وه��ي الت��ي ت�ض��ع اآلّي��ات   / و�ض��ائل ِلتعوي���س ال�ضحاي��ا 

واإحي��اء ذكراه��م، وتق��دمي مقرتح��ات ملن��ع تك��رر االنتهاكات م�ض��تقبال. 

العمل على تاأ�صي�ــس برنامج التعوي�س اأو جرب ال�صرر: وهذه املبادرة يجب اأّن تدعمها . 3
احلكوم��ة الفل�ض��طينّية، والت��ي ت�ض��هم يف ج��رب االأ�ض��رار املادي��ة واملعنوي��ة املرتتب��ة عل��ى 
االنته��اكات الت��ي حدث��ت اإّب��ان االنق�ض��ام؛ م��ن خ��الل توف��ري التعوي�ض��ات املادّي��ة والرمزّية 

عل��ى ال�ضحاي��ا، وق��د ت�ض��مل ه��ذه التعوي�ض��ات املالي��ة واالعت��ذارات الر�ض��مية. 

الإ�صــالح املوؤ�ص�صــي: م��ن ال�ض��روري مراجع��ة املوؤ�ض�ض��ات الفل�ض��طينّية املختلف��ة )عل��ى . 4
راأ�ضها االأجهزة االمنية يف �ضقّي الوطن، واملوؤ�ض�ضة الق�ضائية( والعمل على اإ�ضالح هذه 
املوؤ�ض�ض��ات – التي لعبت دورا يف هذه االنتهاكات. من ال�ضروري العمل على تطهري هذه 
االأجه��زة م��ن امل�ض��ئولني غ��ري االأكف��اء والفا�ض��ديِن، وهن��ا ق��د نحت��اج اإىل – غالب��ًا م��ا – 

تعدي��الت ت�ض��ريعية واأحيان��ا د�ض��تورية.
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اآليــات اأخــرى تعتم��د عل��ى تخلي��د ذك��رى ال�ضحاي��ا، قد ال تك��ون اأهمّيتها كالنق��اط االأربعة . 5
ال�ض��ابقة، لكنن��ا نعتق��د اأنه من املهم تبّنيها لن�ض��ر الثقافة املدنّي��ة، فاإقامة ُن�ضب تذكارية 
– الت��ي حتف��ظ الذك��رى العام��ة لل�ضحاي��ا– ترف��ع م�ض��توى الوع��ي االأخالق��ي ب�ض��اأن 

االنته��اكات الت��ي ارتكب��ت الأخ��ذ الِعرب م��ن املا�ضي.

م��ن ال�ض��روري اأّن نتذك��ر اأّن العدال��ة االنتقالي��ة ه��ي جزء اأ�ضا�ض��ي ومتجذر يف كل من امل�ض��اءلة 
وجرب �ضرر ال�ضحايا، والتي تعرتف بكرامتهم كمواطنني. 

اإّن جتاه��ل االنته��اكات ق��د يك��ون َمْهَرب��ا �ض��هاًل ولكن��ه يدم��ر القي��م الت��ي ُيبنى عليه��ا اأي جمتمع 
اإن�ض��اين متقّدم.  ونحن يف فل�ض��طني االأحوج للعدالة االنتقالية اإىل ُت�ض��ري اإىل الطريق ال�ض��ليم 
لتجدي��د االلت��زام بجع��ل املواطن��ني العادي��ني عل��ى يق��ني باالأم��ان يف وطنن��ا– ويف ماأم��ن م��ن 

جت��اوزات ال�ض��لطات املحتلف��ة وحت��ت حماي��ة فعالة م��ن اأي انتهاكات.

ثانياً: حتّييد اجلهاز الق�صائي ومتكينه لأخذ دور اأكرب وفاعل:

لي���س باخلفّي اأّن اجلهاز الق�ضائي الفل�ض��طيني قد �ض��اهم ب�ضوٍر خمتلفة يف تعزيز االنق�ض��ام. 
فق��د اأ�ض��درت حماك��م يف غ��ّزة ق��رارات باالع��دام عل��ى ُمدان��ني بُته��م خمتلف��ة، باملقاب��ل، فق��د 
غاب��ت اال�ض��تقاللّية يف عم��ل النظ��ام الق�ضائ��ي يف ال�ضف��ة الغربّي��ة، ع��الوة عل��ى ذل��ك فق��د 
تقاع�ض��ت ال�ض��لطة التنفيذية يف ال�ضفة على تنفيذ ع�ض��رات من قرارات املحاكم باالفراج عن 

معتقل��ني ال�ض��تباههم يف الن�ض��اطات ال�ضيا�ض��ّية.

وبالت��ايل، التح��دي امله��م ال��ذي يواج��ه امل�ضاحل��ة ه��و كيفّي��ة توحي��د النظ��ام الق�ضائ��ي ب��ني 
�ض��طرّي الوط��ن، باعتب��اره املقدم��ة الإنه��اء االنق�ض��ام، واملدخ��ل االأ�ضا���س لبن��اء �ض��لطة ق�ضائي��ة 
م�ض��تقلة. عالوة على ذلك، تكمن املخاطرة على ا�ض��تقاللّية النظام الق�ضائي بالظروف التي 

�ضاحب��ت ت�ض��كيل املحكم��ة الد�ض��تورّية.

كم��ا يعل��م اجلمي��ع، ف��اإن ت�ض��كيل املحكم��ة الد�ض��تورية يف ني�ض��ان 2016 ق��د ج��اء ب�ض��ياق 
ُمتناق���س، ويخ��دم م�ضال��ح ال�ض��لطة التنفيذّي��ة م��ن خ��الل تو�ض��يع نفوذه��ا لل�ض��يطرة عل��ى اأهم 

حم��اور عم��ل ال�ض��لطة الق�ضائي��ة. 

فاملحكم��ة الد�ض��تورية ه��ي ال�ض��لطة االأرف��ع يف مواجه��ة ال�ض��لطات الث��الث التقليدي��ة املعروف��ة: 
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ال�ض��لطة الت�ض��ريعة، والتنفيذية، والق�ضائية. حيث ان �ض��لطة ونفوذ املحكمة الد�ض��تورية ت�ض��مل 
ما ت�ضنه ال�ضلطة الت�ضريعية من قوانني �ضواء بااللغاء مبا�ضرة اأو الطلب من ال�ضلطة الت�ضريعية 

بتعديلها عند احُلكم بعدم د�ض��توريتها8.

فم��ن املنط��ق اأّن اإ�ض��الح االأو�ض��اع ال�ضيا�ض��ّية والقانونّي��ة يج��ب اأّن يك��ون قب��ل ت�ض��كيل املحكم��ة، 
حي��ث اأّن تفعي��ل املجل���س الت�ض��ريعّي يعت��رب مدخ��اًل رئي�ض��ّيًا الإ�ض��الح احلي��اة ال�ضيا�ض��ّية واإج��راء 
انتخابات تعيد ال�ض��رعّية اإىل املوؤ�ّض�ض��ات الفل�ض��طينّية كاّفة، وهاتني اخلطوتني يجب اأن ت�ض��بقا 
ت�ضكيل املحكمة الد�ضتورية. فالتعديالت التي اأدخلها الرئي�س على قانون هذه املحكمة يهدف 
اإىل تو�ض��يع هيمن��ة ال�ض��لطة التنفيذّي��ة  و�ضالحّياته��ا يف التعي��ني والتدّخ��ل واملرجعّي��ة يف عم��ل 

املحكمة.

فعل��ى �ض��بيل املث��ال، يتف��رد رئي���س ال�ض��لطة الفل�ض��طينية بتع��ني الق�ض��اة ورئي���س املحكم��ة، وق��د 
مت تغيي��ب �ضالحي��ة اجلمعي��ة العام��ة للمحكم��ة بخ�ضو���س و�ض��ع واإ�ض��دار نظامه��ا االأ�ضا�ض��ي، 
وبالت��ايل اأ�ضب��ح رئي���س ال�ض��لطة الوطني��ة )ِب�ض��كل اأو باآخ��ر( �ض��ريكًا للجمعي��ة العام��ة للمحكم��ة 
يف و�ض��ع النظ��ام، وبالت��ايل ق��د ميتن��ع ع��ن امل�ضادق��ة عل��ى اأي نظام قد ال يتما�ض��ى م��ع م�ضالح 

ال�ض��لطة التنفيذي��ة، اأو ق��د يت��م ا�ض��تغالل امل�ضادق��ة كو�ض��يلة �ضغ��ط وتاأثري عل��ى املحكمة.

ثالثاُ: تفعيل جلنة امل�صاحلة املجتمعّية
��ت اتفاقي��ة القاه��رة 2011 عل��ى اأهمّي��ة ت�ض��كيل جلن��ة امل�ضاحل��ة املجتمعّي��ة، والت��ي مّت  ن�ضّ
العم��ل عل��ى اإع��ادة  تفعيله��ا موؤخ��رًا، حي��ث تعمل هذه اللجن��ة على حّل االإ�ض��كالّيات واخلالفات 
االجتماعّية ذات الُبعد ال�ضيا�ضي واملرتبطة باالنق�ضام. فمن امللفات املهّمة التي  تعمل اللجنة 

8   من ال�ضروري اأّن نتذكر باأنه قد ي�ضل االأمر اإىل اأبعد من ذلك؛ كاأن تق�ضي املحكمة الد�ض��تورّية ببطالن القانون 
ال��ذي عل��ى اأ�ضا�ض��ه انتخ��ب الربمل��ان، وبالتبعي��ة ح��ل الربمل��ان. وق��د تط��ال �ض��لطتها م��ا ي�ض��در ع��ن ال�ض��لطة التنفيذي��ة 
م��ن ق��رارات بقان��ون ولوائ��ح )انظم��ة( �ض��واء بااللغ��اء او بالطل��ب م��ن ال�ض��لطة التنفيذي��ة بتعديله��ا عن��د احلك��م بع��دم 
د�ض��توريتها، وق��د ياأخ��ذ االأم��ر منح��ى اأك��رث تطرف��ًا، عندم��ا تق�ض��ي املحكمة بع��دم اأهلية راأ���س ال�ض��لطة التنفيذية، كاأن 
تق�ض��ي بفق��دان رئي���س الدول��ة الأهليت��ه. )امل��ادة 37    / 1– ج م��ن القان��ون اال�ضا�ض��ي، وامل��ادة 24  /5 م��ن قان��ون 
املحكم��ة الد�ض��تورية العلي��ا(. وق��د ميت��د نفوذه��ا اإىل موؤ�ض�ض��ة الق�ضاء، حيث ان بع�س الد�ض��اتري ت�ض��مح لالأفراد برفع 

دع��اوي �ض��د ق��رارات املحاكم.
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عل��ى حّله��ا )وخا�ض��ة يف قط��اع غ��ّزة( اإنه��اء مل��ف �ضحاي��ا اأحداث االنق�ض��ام9 وذل��ك من خالل 
جل�ض��ات م�ضاحل��ة ب��ني عائالت ال�ضحايا، ودف��ع التعوي�ضات لهم. 

اإن تعزي��ز امل�ضاحل��ة االجتماعّي��ة اأ�ضا�ض��ي و�ض��روري، وذل��ك الحتمالّي��ة الع��ودة للث��اأر عق��ب 
امت��ام امل�ضاحل��ة ال�ضيا�ض��ّية، وبالت��ايل، م��ن ال�ض��روري اأن ت�ض��ري امل�ضاحل��ة املجتمعّي��ة مب��وازة 

امل�ضاحل��ة ال�ضيا�ض��ّية، وذل��ك ك�ضام��ن مه��م لع��دم الث��اأر.

كم��ا اأّن عملي��ة امل�ضاحل��ة يج��ب اأن ال تت�ضّم��ن فق��ط اإط��الق �ض��راح معتقل��ي حرك��ة فت��ح م��ن 
ال�ض��جون يف غ��زة، واملتهم��ني بامل�ض��اركة بتنفي��ذ اأعمال عنف خالل فرتة اأحداث االنق�ض��ام بني 
عام��ي 2006 و2007، ب��ل م��ن ال�ض��روري ال�ض��ماح بع��ودة مئات الفارين م��ن احلركة اإىل قطاع 

غزة 10.

م��ن اجلدي��ر ذك��ره اأّن جلن��ة امل�ضاحل��ة املجتمعّي��ة ق��د عق��دت ع��دة جل�ض��ات ح�ضره��ا اأكرث من 
20 اأ�ض��رة قت��ل اأح��د اأبناوؤه��ا يف اأح��داث االنق�ض��ام ع��ام 2007 11. وذل��ك للقب��ول بال�ضل��ح 

والعف��و واإ�ض��قاط احلق��وق، بينم��ا تتحّم��ل جلن��ة امل�ضاحل��ة املجتمعّي��ة تعوي�ض��ات االأه��ايل )اأو 
ح تن��ازل اأولياء  كم��ا ُيع��رف بدي��ات ال�ضحاي��ا(.  وق��د وّقع��ت ه��ذه العائالت عل��ى تفاهمات تو�ضّ
ال��دم والقب��ول مب��ا مت االتف��اق علي��ه م��ن موافقة لقب��ول جرب ال�ضرر وفتح �ضفحة جديدة ون�ض��ر 
روح احلوار وامل�ضاحلة املجتمعية يف غزة ونبذ الكراهية واحلقد والدفاع عن امل�ضالح العامة.

اإّن م��ا تق��وم ِب��ه جلن��ة امل�ضاحل��ة املجتمعّي��ة �ض��يُمهد الطري��ق الإنه��اء ه��ذا املل��ف ال�ض��ائك، 
ال��ذي حل��ق بف��رتة االقتت��ال الداخل��ي، اإ�ضاف��ًة اإىل اإع��ادة اللحم��ة للمجتم��ع الفل�ض��طيني وط��ي 
�ضفح��ة االقتت��ال. باملقاب��ل، م��ا تق��وم ِب��ه اللجن��ة ال يتع��ّدى التوّجه الع�ض��ائري يف ح��ّل اخلالفات 

والنزاع��ات، واأن ه��ذا ال�ض��كل يف ح��ّل النزاع��ات ق��د ُي�ضع��ف امل�ضاحل��ة املجتمعّي��ة. 

9   باالإ�ض��ارة اإىل اح�ضائي��ة اأعّدته��ا الهيئ��ة امل�ض��تقلة حلق��وق االإن�ض��ان – دي��وان املظ��امل  فق��د ُقت��ل نتيج��ة االنف��الت 
االأمن��ي خ��الل الف��رتة املرتاوح��ة ب��ني كان��ون االأول وت�ض��رين الث��اين 2006 نح��و 322 فل�ض��طينيا منه��م 236 يف قط��اع 

غ��زة و86  يف ال�ضف��ة الغربي��ة
10   ت�ضري بع�س التقديرات اإىل وجود اكرث من 250 �ضخ�س )من حركة فتح( قد فّروا اإىل خارج القطاع.

11   من العائالت التي عقدت االجتماعات هي: اإ�ض��ماعيل �ضبح من فتح واأ�ض��عد اأبو جزر من حما���س يف خانيون���س، 

واأحم��د اأب��و ح��رب و�ض��اهر ال�ض��يالوي م��ن رف��ح، وحمم��د الل��داوي وط��ارق عبد العزي��ز اأبو لبدة من �ض��مال قط��اع غزة. 
كم��ا عق��د �ضل��ح ب��ني 14 عائل��ة ي��وم 14 اأيل��ول 2017 يف مرك��ز ر�ض��اد ال�ض��ّوا الثق��ايف يف غ��ّزة.
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يف اخلت��ام، ولتاأكي��د اأهمي��ة وج��ود �ضام��ن رئي���س حلماي��ة حق��وق االإن�ض��ان م��ن االنته��اك م��ن 
ال�ض��روري اأن يق��وم املُ�ض��ّرع الفل�ض��طيني ب�ض��ّن قان��ون لتعزي��ز الوح��دة الوطني��ة، اأ�ض��وة بقان��ون 
تعزي��ز الوح��دة الوطني��ة وامل�ضاحل��ة لع��ام 1995 يف جن��وب اأفريقي��ا، وال��ذي نت��ج عن��ه ت�ض��كيل 
جلن��ة امل�ضاحل��ة واحلقيق��ة، والت��ي  هدف��ت اإىل الو�ض��ول مل�ضاحل��ة الوطني��ة ب��ني ال�ضحاي��ا 
واجلناة، وذلك بعد حتديد جميع انتهاكات حقوق االإن�ض��ان التي ارتكبت انطالقا من جمزرة 
�ض��اربفيل يف ع��ام 1960، يف ذروة �ضيا�ض��ة الف�ض��ل العن�ض��ري الت��ي بداأت��ه يف ع��ام 1948 

اأفريقي��ا. جن��وب  حكوم��ة 
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والدرو�ــس  الأ�ص�ــس  النتقاليــة:  والعدالــة  امل�صاحلــة  الرابعــة:  الورقــة 
الفل�صــطينية   امل�صاحلــة  مــن  امل�صــتفادة 

                                                        فيليبو دي كاربينا  / الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة، 

ال�ض��ريحة 1: امل�ضاحل��ة والعدال��ة االنتقالي��ة: االأ�ض���س والدرو���س امل�ض��تفادة م��ن امل�ضاحل��ة 
لفل�ضطينية   ا

ال�ضريحة 2: امل�ضاحلة والعدالة االنتقالية

• التعريف والركائز	
• الدرو�س امل�ضتفادة:	

م�ضاورات وطنية- 
احلق يف احلقيقة- 
احلق يف االإ�ضالح- 
احلق يف العدالة- 
احلق يف �ضمان عدم تكرار االنتهاكات- 

ال�صريحة 3: العدالة النتقالية
» جمموعــة متكاملــة مــن العمليــات والآليــات املرتبطــة مبحاولــة املجتمــع للو�صول اإىل اإرث 
وا�صــع النطــاق مــن النتهــاكات املا�صيــة، مــن اأجــل �صمان امل�صــاءلة، وخدمــة العدالة وحتقيق 

امل�صاحلة«

ال�ض��راع  بع��د  وم��ا  ال�ض��راع  جمتمع��ات  يف  االنتقالي��ة  والعدال��ة  القان��ون  �ض��يادة  تقري��ر 
)s  /2004  /616(

» فــاإن امل�صاحلــة لي�صــت مو�صوعــا ميكــن اأن »متنحــه« الدولــة، واإمنــا هــي نتيجــة لعمليــة 
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اجتماعيــة تنجــم عــن جمموعــة مــن التدابــري التــي يتــم اتخاذهــا مــن اأجــل تعزيــز احلقيقــة 
والعدالــة والإ�صــالح و�صمانــات عــدم التكــرار«

بابل��و دي غري��ف، املق��رر اخلا���س املعن��ي بتعزي��ز احلقيق��ة والعدال��ة واجل��رب و�ضمان��ات ع��دم 
التك��رار )2016(

ال�صريحة 4: ركائز العدالة النتقالية: احلقيقة والعدالة
• احلقيقة: يتمتع ال�ضحايا واملجتمعات بحق معرفة احلقيقة حول االنتهاكات	

وهــو التــزام علــى الدولــة ح�ض��ب العه��د ال��دويل اخلا���س باحلق��وق املدني��ة وال�ضيا�ض��ية )امل��ادة 
2(، واالتفاقي��ة الدولي��ة حلماي��ة جمي��ع االأ�ض��خا�س من االختفاء الق�ض��ري )املادة 24(.

• العدالــة: ينبغ��ي عل��ى ال��دول اأن جت��ري حتقيق��ات ومالحق��ات ق�ضائي��ة ب�ض��اأن االنته��اكات 	
اجل�ض��يمة حلقوق االإن�ض��ان واالنتهاكات اجل�ض��يمة للقانون االإن�ضاين الدويل

وهــو التــزام علــى الدولــة ح�ض��ب العه��د ال��دويل اخلا���س باحلق��وق املدني��ة وال�ضيا�ض��ية )امل��ادة 
2(، واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية 

اأو املهين��ة )امل��واد 4، 5، 7، 12(، واالتفاقي��ة الدولي��ة حلماي��ة جمي��ع االأ�ض��خا�س م��ن االختف��اء 
الق�ض��ري )املواد 3، 6، 7، 11(.

ال�صريحة 5: ركائز العدالة النتقالية: اجلرب و�صمانات عدم التكرار

• اجلرب: يتمتع ال�ضحايا باحلق يف اجلرب	
وهــو التــزام علــى الدولــة ح�ض��ب االإع��الن العامل��ي حلق��وق االإن�ض��ان )امل��ادة 8(، والعهد الدويل 
اخلا���س باحلق��وق املدني��ة وال�ضيا�ض��ية )امل��ادة 2(، واالتفاقي��ة الدولي��ة للق�ض��اء عل��ى جمي��ع 
اأ�ضكال التمييز العن�ضري )املادة 6(، واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة 
اأو العقوب��ة القا�ض��ية اأو الالاإن�ض��انية اأو املهين��ة )امل��ادة 6(، واالتفاقي��ة الدولي��ة حلماي��ة جمي��ع 

االأ�ض��خا�س م��ن االختف��اء الق�ض��ري )امل��ادة 24(، واتفاقي��ة حق��وق الطف��ل )امل��ادة 39(.
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• �صمانات عدم التكرار: يتمتع ال�ضحايا باحلق يف �ضمانات عدم التكرار	

وهــو التــزام علــى الدولــة ح�ض��ب العه��د ال��دويل اخلا���س باحلق��وق املدني��ة وال�ضيا�ض��ية )امل��ادة 
2(، واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو الالاإن�ضانية 

اأو املهين��ة )امل��ادة 2(، واالتفاقي��ة الدولي��ة حلماي��ة جمي��ع االأ�ض��خا�س م��ن االختف��اء الق�ض��ري 
.)23 )املادة 

ال�صريحة 6: الدرو�س امل�صتفادة: م�صاورات وطنية

• ملاذا؟	
ال�ضحاي��ا -  واحتياج��ات  حق��وق  عل��ى  الرتكي��ز  ال�ضحي��ة:  ح��ول  تتمح��ور  عملي��ة 

وعائالته��م
�ضمان م�ضاركة اأ�ضحاب القرار - 
)املادة 25( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية- 

• ماذا؟	
االنتهاكات، االآليات، الفرتة، التكوين- 

• اأمناط؟	
تون�س- 
توجو- 
• الرتباط مع فل�صطني	

ال�صريحة 7: الدرو�س امل�صتفادة: احلق يف احلقيقة
• اآليات خمتلفة: جلان خمت�ضة باحلقيقة والتحقيق	
• اخت�صا�صات خمتلفة: االنتهاكات، الفرتة الزمنية، املهام، االمتياز	
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• جتارب مقارنة: �ضاحل العاج، تون�س، املغرب	
• الرتباط مع فل�صطني	

ال�صريحة 8: الدرو�س امل�صتفادة: احلق يف اجلرب

• التعريــف: ال يقت�ض��ر عل��ى التعوي�ض��ات املالية، بل ي�ض��مل اأي�ضًا االإ�ض��الح واإعادة التاأهيل 	
وحتقيق الر�ضا و�ضمان عدم التكرار

• برنامج اجلرب	

اإدارة التوقعات  /معرفة االحتياجات

فردية  /جماعية، اأخالقية  /مادية
• جتارب مقارنة: تون�س: قوانني االإ�ضالح )العفو، الثورة، اإلخ.(	
• الرتباط مع فل�صطني	

ال�صريحة 9: الدرو�س امل�صتفادة: احلق يف العدالة

• )العادية  /املتخ�ض�ضة  /املختلطة  /التقليدي��ة(، 	 املحلي��ة  املحاك��م  خمتلفــة:  اآليــات 
واملحاك��م الدولية

• جتارب مقارنة: �ضاحل العاج، تون�س	
• الرتباط مع فل�صطني	

ال�صريحة 10: الدرو�س امل�صتفادة: احلق يف �صمان عدم التكرار
• اأ�صكال خمتلفة:	

اإ�ضالح موؤ�ض�ضات الدولة: اإعادة بناء قطاع العدالة  /االأمن، نزع ال�ضالح، اإعادة االإدماج
اإعادة تاأهيل الكوادر: الفح�س، االإ�ضالح الذاتي، التطهري
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تعديل القوانني التي ت�ضهم يف االإفالت من العقوبة
• جتارب مقارنة: تون�س، العراق، ليبيا	
• الرتباط مع فل�صطني	

ال�صريحة 11: اخلامتة
امل�ضاحل��ة ه��ي عملية ينبغي اأن ت�ض��مل تداب��ري لتعزيز احلقيقة والعدالة واالإ�ضالح - 

و�ضمانات عدم التكرار
اأهمية الت�ضاور ل�ضمان الت�ضاركية- 
هن��اك نط��اق وا�ض��ع م��ن االأدوات واالآلي��ات املتاح��ة والت��ي ميك��ن اختياره��ا وتبنيه��ا - 

مبا يتنا�ض��ب م��ع احتياجات ال��دول واإمكانياتها
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اجلل�صة الرابعة
نقا�س وتو�صيات
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نالت التو�صيات التالية تاأييد غالبية امل�صاركني باملوؤمتر:– 

�ض��رورة اإ�ض��تناد اأي��ة مب��ادرات لتوحي��د واإ�ض��الح الق�ض��اء اإىل التقي��د مبب��داأ الف�ض��ل ب��ني . 1
ال�ض��لطات واحلكم الر�ض��يد.

مراع��اة ان الوظيف��ة الق�ضائي��ة ه��ي ح��ق جمتمع��ي واأن ر�ض��الة الق�ض��اء ه��ي توف��ري الع��دل . 2
وهي ر�ض��الة اإن�ض��انية �ض��امية ال م�ضتقيم بدونها.

العم��ل عل��ى اإنه��اء االإنق�ض��ام ال�ضيا�ض��ي باإعتب��اره املوؤث��ر ال�ض��لبي االأ�ضا�ض��ي عل��ى منظوم��ة . 3
العدال��ة الت��ي يج��ب اأن تك��ون بعيدة ع��ن التجاذبات ال�ضيا�ض��ية.

توف��ري اإرادة �ضيا�ض��ية حتظ��ر ومتن��ع وت�ض��ائل التدخ��ل يف اأعم��ال الق�ض��اة مل��ا ل��ه م��ن اأث��ر . 4
�ض��لبي عل��ى التطبي��ق احلي��ادي ال�ض��ليم الأح��كام القان��ون.

�ض��رورة العم��ل عل��ى توحي��د الق�ض��اء عل��ى اأ�ض���س مهني��ة يف ظ��ل �ض��لطة ق�ضائي��ة واح��دة . 5
نزيه��ة للوطن.

�ض��رورة العم��ل عل��ى حت�ض��ني مراف��ق العدال��ة وبخا�ض��ة االبني��ة م��ع توف��ري كاف��ة االأدوات . 6
واللوج�ض��تيات املمكن��ة م��ن اآداء ق�ضائ��ي اأمث��ل.

العم��ل عل��ى تطوي��ر ق��درات الق�ض��اة م��ن خ��الل اإعتم��اد برنام��ج تدريب��ي متوا�ض��ل ال يقف . 7
عند ح��دود الق�ضاة اجلدد.

�ضرورة توفري االأمن املجتمعي للق�ضاة وعدم امل�ضا�س بحقوقهم.. 8
�ض��رورة اإعم��ال امل�ض��اءلة الق�ضائي��ة لدوره��ا اله��ام يف احلف��اظ عل��ى اإ�ض��تقالل منظوم��ة . 9

العدال��ة و حمارب��ة كاف��ة اأوج��ه الف�ض��اد اإن وجد فيها.
العم��ل عل��ى اإتخ��اذ االإج��راءات الت�ض��ريعية واالإداري��ة الت��ي ت�ضم��ن بناء ق�ض��اء اإداري على . 10

درجت��ني وتعدد هيئات حمكمة العدل العليا.
اإعمال العدالة االإنتقالية كمخرج للتعامل مع القرارت الق�ضائية وتعوي�س ال�ضحايا.. 11
�ض��رورة التقي��د مبعاي��ري اإ�ض��غال الوظيف��ة الق�ضائي��ة بعي��دًا ع��ن ال��والءات ال�ضيا�ض��ية . 12

والوا�ض��طة واملح�ض��وبية.
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�ضرورة توفري امل�ضاركة املجتمعية يف عملية اإ�ضالح منظومة العدالة .. 13
�ض��رورة اإج��راء اإنتخاب��ات عام��ة وحماي��ة نظ��ام احلك��م الدميقراط��ي ال��ذي يوف��ر البيئ��ة . 14

ال�ضيا�ض��ية املالئم��ة لالإ�ضالح.
�ض��رورة اإج��راء تقيي��م مهن��ي مو�ضوع��ي علم��ي ج��دي فاع��ل ل��كل م��ن يعم��ل يف منظوم��ة . 15

العدال��ة ل�ضم��ان عملي��ة التوحي��د واالإ�ض��الح.
�ض��رورة اإعتم��اد اأ�ض��اليب وحل��ول نوعي��ة جديدة بداًل من اإ�ض��تمرار االإعتماد على الو�ض��ائل . 16

التقليدية لالإ�ضالح
ت�ض��كيل جلن��ة وطني��ة م�ض��تقلة م��ن اأ�ض��خا�س م�ض��هود له��م بااحلي��اد م��ن اأج��ل توحي��د . 17

واإ�ض��الح منظوم��ة العدال��ة م��ع حتدي��د م��دة زمني��ة الإجن��از مهامه��ا.
�ضرورة تخفي�س �ضن التقاعد للق�ضاة واأع�ضاء النيابة اإىل �ضن ال�ضتني.. 18
�ضرورة حل م�ضكلة مرجعية النيابة العامة. 19
ح��ل املحكم��ة الد�ض��تورية العلي��ا الت��ي اأن�ض��اأت يف ظ��ل االإنق�ض��ام واإع��ادة النظ��ر يف قانونه��ا . 20

وت�ض��كيها مبا يخدم اإنهاء االإنق�ض��ام وتعزيز الوحدة.
توف��ري كل االإحتياج��ات االإداري��ة واللوج�ض��تية مب��ا ي�ضم��ن و�ض��ول ذوي االإحتياج��ات . 21

اخلا�ض��ة والفئ��ات املهم�ض��ة اإىل العدال��ة و�ضم��ان حقه��م يف االإدم��اج املجتمع��ي والوظيف��ي.
االإحتكام اإىل �ضيادة القانون وعدم اإخ�ضاع الوظيفة الق�ضائية للتوافق احلزبي.. 22
اإدم��اج االإتفاقي��ات الدولي��ة يف الت�ض��ريعات الوطني��ة مب��ا يحم��ي حقوق االإن�ض��ان ويعزز من . 23

اإ�ضتقالل الق�ضاء والق�ضاة.
اإع��داد مب��ادرة جمتمعي��ة ت�ض��تهدف اخل��روج م��ن االإنق�ض��ام و�ضم��ان الوح��دة والنزاه��ة . 24

الق�ضائي��ة.
عقد موؤمتر خا�س حول العدالة االإنتقالية.. 25



112

مبادرة »م�صاواة« لتوحيد واإعادة بناء منظومة العدالة
تنفي��ذًا مل��ا اإلت��زم ب��ه  املرك��ز الفل�ض��طيني ال�ض��تقالل املحام��اة والق�ض��اء »م�ض��اواة« بالوق��وف 
باإمع��ان عل��ى االأوراق املقدم��ة باملوؤمت��ر واملداخ��الت والتو�ضي��ات واملناق�ض��ات الت��ي تق��دم به��ا 
امل�ضاركون يف اأعماله و اخلروج مببادرة خطية ت�ضتلهم وت�ضتند اإىل ماورد يف غالبيتها وبجهد 
جمعي �ض��ارك فيها الطاقم التنفيذي واأع�ضاء من جمل���س االإدراة والهيئة العامة، اأعد املركز 
الفل�ضطيني ال�ضتقالل املحاماة والق�ضاء »م�ضاواة« مبادرة خطية لتوحيد واإعادة بناء منظومة 
العدال��ة وتطويره��ا و قام��ت بت�ض��ليمها اىل كاف��ة اجله��ات الر�ض��مية والربملاني��ة واالأهلي��ة ذات 
االإخت�ضا�س باأمل تبنيها وو�ضعها مو�ضع التطبيق وبالنظر الأهميتها نوردها بن�ضها احلريف.

مبادرة »م�صاواة« لتوحيد واإعادة بناء وتطوير منظومة العدالة
مّث��ل االإع��الن ع��ن اتف��اق امل�ضاحل��ة الوطني��ة وال��ذي ن��ال تاأيي��دًا وطني��ًا و�ضيا�ض��يًا وجمتمعي��ًا، 
و�ُضرع يف تنفيذه باجتاه اإنهاء االنق�ضام البغي�س، وجت�ضيد وحدة االأر�س وال�ضعب واملوؤ�ض�ضات 
وال�ض��لطات، ع��رب انتخاب��ات عام��ة للمجل���س الت�ض��ريعي والرئا�ض��ة واملجل���س الوطن��ي، فر�ض��ة 
تاريخي��ة لتوحي��د منظوم��ة العدال��ة الر�ض��مية )املحكم��ة الد�ض��تورية العلي��ا، الق�ض��اء النظام��ي، 

الق�ض��اء ال�ض��رعي والنياب��ة العام��ة( واإع��ادة بنائه��ا واإ�ضالحه��ا وتطويرها.

وا�ض��تنادًا مل��ا جُتم��ع علي��ه الغالبي��ة العظمى م��ن القانونيني من اأن الوظيف��ة يف منظومة العدالة 
ه��ي ح��ق جمتمع��ي، ولي�ض��ت ميزة �ض��خ�ضية مل�ض��غليها، واأمام ما تعانيه ه��ذه املنظومة من اأزمة 
حقيقي��ة كا�ض��فة ع��ن عج��ز بنيته��ا الب�ض��رية ع��ن اأداء واجباتها املجتمعية، وممار�ض��ة �ض��لطاتها 
و�ضالحياتها ك�ضلطة ق�ضائية يف اإطار مبداأ الف�ضل املرن بني ال�ضلطات، بو�ضفه �ضمة اأ�ضا�ضية 
ومكّون جوهري لدولة القانون واحلكم الر�ض��يد، فان ا�ض��تثمار هذه الفر�ضة التاريخية يكت�ض��ي 

اأهمي��ة بالغ��ة وميث��ل �ض��رورة ملح��ة ال حتتم��ل التاأخ��ري اأو الت�ض��ويف اأو املماطل��ة.

ول�ضم��ان اال�ض��تثمار االإيجاب��ي له��ذه الفر�ض��ة التاريخي��ة ف��ال ب��د م��ن توف��ر اإرادة �ضيا�ض��ية 
عملية من جميع امل�ضاركني وامل�ضاركات يف امل�ضاحلة الوطنية بعيدًا عن املحا�ض�ضة احلزبية 
الفئوية، وبعيدًا عن اإعمال مقولة االإدماج الكمي التلقائي مل�ضغلي الوظيفة يف منظومة العدالة 
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يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة واملحافظ��ات ال�ض��مالية، وبعي��دًا كذل��ك ع��ن االنتقائي��ة والتجزئ��ة يف 
الوق��وف عل��ى �ض��روط اإ�ض��غالها، بو�ضفه��ا وظيفة ذات طبيعة خا�ضة تع��رب عن اإرادة املواطنني، 
ومتث��ل �ض��لطة و�ضوله��م للعدال��ة واالإن�ض��اف ع��رب تطبيق نزي��ه وحيادي الأح��كام القانون العادل 

عل��ى الكافة حكام��ًا وحمكومني.

ولتج�ض��يد تل��ك االإرادة  تت��ّم الدع��وة اإىل موؤمتــر وطنــي ي�ض��ارك في��ه ممثل��ني وممث��الت ع��ن 
كافة اجلهات الر�ض��مية واالأهلية العاملة يف جمال �ض��يادة القانون واحلكم الر�ض��يد من ق�ضاة 
واأع�ضاء نيابة واأ�ضاتذة قانون وممثلني وممثالت عن موؤ�ض�ضات جمتمع مدين ونقابة املحامني 
والفعالي��ات املهني��ة واالجتماعي��ة، مب��ا يعك���س التنوع الفكري ال�ض��امل الذي ال ي�ض��تبعد اأية روؤية 

وال ُي�ض��تحَوذ ل�ضالح بع�ضها.

وتك��ون مهم��ة املوؤمت��ر الوطن��ي الوحي��دة ه��ي اختيــار جلنــة وطنيــة جمتمعيــة عدده��ا فردي��ًا 
ال يق��ل ع��دد اأع�ضائه��ا ع��ن 7 وال يزي��د ع��ن 11 م��ن �ض��خ�ضيات م�ض��هود لها باحلي��دة والنزاهة 

والثق��ة املجتمعي��ة، وف��ق املعاي��ري واالإج��راءات التالية:

اأن ال يكون اأي من امل�ضاركني وامل�ضاركات يف املوؤمتر ع�ضوًا فيها؛. 1
اأو . 2 الوظيفي��ة  ولي�ض��ت  ال�ض��خ�ضية  ال�ضف��ات  ملعاي��ري  وفق��ا  اأع�ضائه��ا  اختي��ار  يت��م  اأن 

اأو احلزبي��ة؛ اأو اجلَهوي��ة  املناطقي��ة 
ي�ض��در مر�ض��ومًا رئا�ض��يًا يعتم��د ت�ض��كيلها وُيح��ّدد مهامه��ا واخت�ضا�ضه��ا و�ضالحياته��ا . 3

ومدتها والتي تنح�صر يف تقييم اأداء كل من ُي�صــغل وظيفة يف منظومة العدالة امل�صــار 
اإليهــا اأو يحمــل م�صــمى تلــك الوظيفــة يف املحافظــات اجلنوبيــة وال�صــمالية علــى حــد 

�صواء؛
يت��م التقيي��م م��ن االأعل��ى اإىل االأ�ض��فل ويخ�ض��ع ل��ه �ض��ائر م�ض��غلي الوظيف��ة يف منظوم��ة . 4

العدال��ة اأو حامل��ي م�ض��ّماها اأي��ا كان موقعه��م اأو م�ض��ّماهم الوظيف��ي؛
بنتيج��ة التقيي��م، ُيبق��ى عل��ى م��ن تتوافر فيه �ض��روط اإ�ض��غال الوظيفة يف منظوم��ة العدالة . 5

وي�ض��غل املوق��ع الوظيف��ي ال��ذي يت��الءم م��ع كفاءته  /ه��ا، وُيح��ال م��ن ال تتواف��ر فيه  /ه��ا 
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تل��ك ال�ض��روط اإىل وظيف��ة حكومي��ة اأخ��رى اأو اإىل التقاع��د م��ع احتفاظه  /ها بحقوقه  /ها 
املالية؛

لّلجن��ة اأن تخت��ار وت�ض��تعني مب��ن ت��راه م��ن خ��رباء وخب��ريات يف القان��ون واالإدارة والتقيي��م . 6
الأداء مهمتها والتي يجب اأن ت�ضتند اإىل معايري مهنية مو�ضوعية ال ت�ضتهدف امل�ضاءلة اأو 

اال�ض��تبعاد اأو االنتقا�س من احلقوق الفردية؛ 
بنتيج��ة التقيي��م، لّلجن��ة حتدي��د االحتي��اج الإ�ض��غال الوظيفة يف منظوم��ة العدالة ومعايريه . 7

واإجراءاته لغايات ملء ال�ضواغر الوظيفية؛ 
لّلجن��ة مراجع��ة الت�ض��ريعات الناظم��ة ملنظوم��ة العدال��ة واق��رتاح التعدي��الت الت��ي ت��رى . 8

�ض��رورة اإجرائه��ا عليه��ا؛
ُتنهي عملها وتوؤدي مهمتها خالل فرتة ال تتجاوز ت�ضعة اأ�ضهر من تاريخ ت�ضكيلها؛. 9

 ق��رارات اللجن��ة الوطني��ة املجتمعي��ة واقرتاحاته��ا ناف��ذة وملزم��ة بالرغم مم��ا ورد يف اأي . 10
ت�ضريع اآخر وت�ضُدر باأغلبية اأع�ضائها؛

 حال اإمتام اللجنة ملهمتها حُتّل ويعود اأع�ضاوؤها اإىل ممار�ضة حياتهم املعتادة ال�ضابقة.. 11

ولغاي��ات توف��ري ال�ّض��ند القان��وين وبي��ان اجله��ة املخت�ض��ة يف الدع��وة النعق��اد املوؤمت��ر املذك��ور 
فاننا نرى باأن تتم الدعوة من امل�ضاركني وامل�ضاركات يف امل�ضاحلة الوطنية )باعتبارها متاثل 
الهيئ��ة التاأ�ضي�ض��ية( اإذا كان اإج��راء االنتخاب��ات العام��ة يتطل��ب وقت��ًا طوياًل. اأم��ا يف حال اأعلن 
ع��ن اإج��راء انتخاب��ات وفق��ا مل��ا ورد يف اتف��اق امل�ضاحل��ة، فالدع��وة اإىل املوؤمت��ر املذك��ور يف 
ه��ذه احلال��ة تك��ون م��ن اخت�ضا���س املجل���س الت�ض��ريعي والرئا�ض��ة املنتخَب��ني، م��ع مراع��اة ما مت 
بيانه بخ�ضو�س هوية امل�ض��اركني وامل�ض��اركات يف املوؤمتر واخت�ضار مهمته على اختيار اللجنة 
الوطني��ة لتوحي��د واإع��ادة بن��اء منظومة العدال��ة وفقًا لالإجراءات واملعايري امل�ض��ار اإليها اأعاله.

اإنن��ا ن��رى اأن ال�ض��بيل الوحي��د ملواجه��ة االأزم��ة واإع��ادة البن��اء يتمث��ل يف تبن��ي مبادرتن��ا ه��ذه 
وو�ضعه��ا مو�ض��ع التنفي��ذ موؤكدي��ن م��رة اأخ��رى عل��ى اأن اأزم��ة العدال��ة يف دول��ة فل�ض��طني ه��ي 
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اأزم��ة بنيوي��ة ب�ض��رية باالأ�ضا���س ال ميك��ن معاجلتها بغ��ري طريق التقييم املو�ضوع��ي النزيه الذي 
جُتريه جلنة وطنية نزيهة م�ضتقلة اأع�ضاوؤها مو�ضع احرتام وتقدير جمتمعي، اآملني من كافة 
اأ�ضح��اب الواج��ب والق��رار اال�ض��تجابة له��ذه املبادرة �ض��ّيما واأنها تطابق جت��ارب دولية كتجربة 
ولها من اإ�ضالح �ض��لطتها  اأملاني��ا ومتاث��ل يف جوهره��ا جت��ارب اإقليمي��ة ودولي��ة اأخ��رى، متّكن��ت دُّ
الق�ضائية ما اأ�ض��هم يف حماية ال�ض��لم االأهلي وتطوير التنمية امل�ض��تدامة ل�ض��عوبها، مثل االأردن 

واملغ��رب واجلزائ��ر وتون���س وجن��وب اإفريقيا.

الوطني��ة  وال�ض��خ�ضيات  امل��دين  املجتم��ع  وموؤ�ض�ض��ات  املجتمعي��ة  الفعالي��ات  كاف��ة  وندع��و 
واالجتماعي��ة لتبّن��ي ه��ذه املب��ادرة واملطالب��ة باإقراره��ا وتنفيذه��ا.

2018/  1/  30 

املركز الفل�صطيني ل�صتقالل املحاماة والق�صاء »م�صاواة«
وتول��ت »م�ض��اواة« اإط��الع اجلمه��ور عل��ى مبادرته��ا من خالل تنظيم عديد م��ن االإجتماعات مع 
جهات ر�ضمية واأهلية وتنظيم حلقات اإذاعية وتلفزيونية ون�ضر املباردة على �ضفحات التوا�ضل 

االجتماعي. 
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