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مقدمة العدد

عىل طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة
تؤكد "مساواة" عىل أن غايتها من إصدار جملة "العدالة والقانون" تكمن يف تشجيع فكرة التعليق 
عــىل األحكام والقرارات القضائية، وفقًا للضوابط واملعايري القانونية ذات الصلة، عماًل بالقاعدة 

الفقهية التي تعترب القرارات واالحكام القضائية عنوانًا للحقيقة، وإن مل تكن بالرضورة عينها. 
وهدف "مساواة" تفعيل مبدأ علنية القضاء والوقوف عىل الوجه االمثل إلعامل قاعده تسبيب 
األحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشــعبية والوطنية عىل حسن أداء 

الوظيفه القضائية. 
وتسعى "مساواة" إىل إثراء احلوار القانوين وإغنائه بغية حتقيق العدالة، وإغناء التجربة القضائية 
يف تفســري أحكام القانون، وإعطاء الوصف األدق ملقاصــد ومعاين النصوص والقواعد القانونية 

والترشيعات، وإنزال القاعدة القانونية املالئمة عىل وقائع النزاع املرفوع إىل القضاء. 
وتعتقد "مساواة" أن عملية التعليق عىل األحكام القضائية تلعب دورًا هامًا يف لفت انتباه املرشع 
اىل مواطن اخللل والضعف والتناقض يف القوانني واالنظمة السارية، ليقوم بدوره بإجراء التعديالت 
الالزمة والرضورية لتوحيد رزمة القوانني واالنظمة، بام يضمن دســتوريتها وتطابقها وانسجامها 
كمدخل أساس لتجسيد مبدأ سيادة القانون وحفظ األمن املجتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطني 

مبدأ استقالل القايض، وبناء دولة املؤسسات والقانون. 
و"مســاواة" ال تســتهدف بأي حال التجريح الشخيص أو النقد الســلبي، بقدر ما تنطلق يف 
مســعاها هذا من كافة االعتبارات التي أمجع عليها فقهاء القانون والقضاء، والكامنه وراء التعليق 

عىل األحكام والقرارات القضائية. 
ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها املركز الفلســطيني الستقالل املحاماة والقضاء 
"مســاواة" بني أيدي الســادة القضاة واملحامني والعاملني بالقانون، تعرب عن اجتهادات وأفكار 

ورؤى أصحاهبا ومقدميها، ويف ذات الوقت تشــكل تعميقــًا وتطويرًا للحوار القانوين والفكري 
اهلام والرضوري لتوحيد املفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة واملحامني الفلســطينني 
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وكافة املشتغلني بالقانون، من رؤساء ووكالء نيابة واساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق وغريهم. 
وهذا ما يصبوا إليه املركز الفلســطيني الســتقالل املحاماه والقضاء "مساواة"، يف إطار سعيه 
احلثيث يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور 
ورســالة املحامني الفلســطينني ونقابتهم يف صيانه مبدأ سيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق 

جمرب للنجاح يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث. 
وها نحن يف مساواة نصدر العدد الثالثون من جملة العدالة والقانون وهي جملة دراساهتا وأبحاثها 
حمكمة، كعدد خاص أوجب إصداره عىل هذا النحو القانوين اهلام الذي ال زال دائرًا حتى اللحظة 
ومنذ أن نشــأ يف أعقاب إصدار املحكمة الدستورية حكمها )التفسريي( رقم 2016/1، والذي 

تزامن مع اصدار املحكمة العليا حلكمها يف دعوى عليا رقم 2016/4. 
وقد تعمق احلوار وبانت املخاطر وازدادت اهلّوة بني أســس ومقومات القانون العام والقضاء 
الدســتوري واإلداري يف ظل تغييب متعمد لإللتزام باملبادئ الدستورية وقواعد احلكم الرشيد، 
ومبدأ الفصل بني السلطات، واستقالل القضاء وحيدته ونزاهته وقدرته عىل فرض حكم القانون 
عىل الكافــة حكامًا وحمكومني، وصيانة احلقوق واحلريات األساســية للمواطنني، ومحاية النظام 
الديمقراطي ومواجهة أي انحراف باجتاه جتســيد نظامًا شموليًا يعصف بقواعد احلكم الدستوري 
والدولة الدســتورية، وذلك عرب اخلروج عن املبادئ الناظمــة للرتقية أو التعيني يف منصب نائب 
رئيــس املحكمة العليا، وفق ما أكده خرباء يف القانون الدســتوري تناولوا بالتعليق العلمي املهني 
واملوضوعي املســتند لقواعد التعليق عىل األحكام القضائية والتي وإن كانت عنوانًا للحقيقة فإهنا 

وكام تضمنت تلك التعليقات ليست عينًا للحقيقة.
وسندًا ملا تضمنته تلك التعليقات، وما أثاره احلكم موضوعها، فقد ارتأت "مساواة" أن ختصص 
هــذا العدد من جملتها "العدالة والقانون" لنرش احلكم الصادر عن املحكمة العليا يف الدعوى عدل 
عليا رقم 2017/5 بشــأن إشــغال منصب نائب رئيس املحكمة العليا بالصيغة التي ورد عليها، 
وبكامــل وحرفية ما تضمنه من رأي لألغلبيــة وآخر لألقلية، اىل جانب نرش ثالث تعليقات عليه 
قدمها كاًل من األستاذ الدكتور حممد احلموري " أستاذ قانون دستوري/ األردن، واملستشار الدكتور 
عبد العزيز ساملان " نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية/ مرص، واألستاذ حممد خرض" 

أستاذ قانون دستوري/ جامعة بريزيت. 
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وتضع "مســاواة" إصدارها هذا أمام أصحاب القرار السيايس والتنفيذي والقضائي، وأرسة 
القانونيني، مؤكدة عىل أن غايتها من ذلك إثراء احلوار القانوين بعيدًا عن أي مساس باألشخاص، 
كل بصفته ولقبه، متمسكة برســالتها وهويتها باعتبارها هيئة رقابة أهلية مستقلة، تقف عىل ذات 
املسافة من اجلميع، وجل غايتها اإلسهام يف إرساء دعائم دولة القانون وسيادته عىل الكافة، وبناء 
منظومة عدالة قادرة عىل لعب دورها يف صيانة ومحاية حقوق اإلنسان وجتسيد مبادئ احلكم الرشيد. 
وهذا ما يصبو إليه املركز الفلســطيني الســتقالل املحاماة والقضاء "مساواة"، يف إطار سعيه 
احلثيث يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور 
ورسالة املحامني الفلســطينيني ونقابتهم يف صيانة مبدأ سيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق 

جمرب للنجاح يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث. 
وتأمل "مساواة" أن حيقق العدد الثالثون من جملتها "العداله والقانون" الغاية املرجوة منه، وهي 

عاقدة العزم عىل االستمرار يف مواصلة إصدارها إىل جانب شقيقتها "عني عىل العداله". 

»مساواة«





حكم املحكمة العليا

يف دعوى عدل عليا رقم 2017/5
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تعليق األستاذ الدكتور حممد احلموري

أستاذ قانون دستوري/ األردن

عىل حكم املحكمة العليا يف دعوى عدل عليا رقم )5( لسنة 2017

أوالً: الوقائع األساسية التي صدر بشأهنا احلكم:
بتاريخ 2017/4/12 وجه رئيس املحكمــة العليا - رئيس جملس القضاء األعىل، كتابًا إىل   .1
فخامة الرئيس حممود عباس - رئيس السلطة الفلسطينية، يتضمن تنسيب جملس القضاء األعىل 
بأسامء عرشة قضاة تسلسلت أسامؤهم يف الكشف الذي جيسد الكتاب، حسب أقدميتهم، وذلك 
من أجل ترقيتهم إىل درجة نائب رئيس املحكمة العليا.  وكانت العبارة األساسية يف الكتاب/ 

الكشف املذكور عىل النحو التايل:

»ُأنّسب لفخامتكم لرتقية قضاة املحكمة العليا التالية أسامؤهم إىل درجة نائب رئيس 
املحكمة العليا«

وكان من ضمن القضاة الواردة أسامؤهم يف كتاب التنسيب، اســــم القايض إيمــــان كاظم   .2
عبـــــداهلل نارص الدين، حيث ورد اسمها حتت رقم )2( من تسلسل األسامء، واسم القايض 
هشــام روبني عيســى حتو الذي ورد حتت رقم )3( من التسلسل يف الكشف املذكور.  وبناء 
عىل التنســيب الوارد يف كتاب جملس القضاء األعىل، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 
2017/4/27، قرارًا بتعيني القايض هشام حتو نائبًا لرئيس املحكمة العليا، نائبًا لرئيس جملس 

القضاء األعىل، وهذا القرار كام سنبني تاليًا هو حمل الطعن يف الدعوى. 

وبتاريخ 2017/6/6 تقدمت املستدعية قايض املحكمة العليا إيامن كاظم عبداهلل نارص الدين،   .3
بدعوى إللغاء القرار الصادر بتعيني القايض هشــام روبني سابق الذكر، استنادًا إىل أهنا أقدم  
منــه يف التعيني يف القضاء ابتداًء، وأهنــا ُرّقيت إىل درجة قايض يف املحكمة العليا عام 2005، 
يف حني أن القايض هشام روبني متت ترقيته إىل املحكمة العليا بتاريخ 2007/8/1، ومن ثم 
فإن القرار الطعني قد ختّطاها عىل نحٍو يمس بمركزها القانوين، وبالتناوب، فإهنا تطلب تعديل 
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القرار برتقية املستدعية إىل منصب نائب رئيس املحكمة العليا نائبًا لرئيس جملس القضاء األعىل، 
مع احتفاظها باألقدمية التي كانت عليها قبل إصدار القرار الطعني. 

بتاريخ 2017/10/8، قررت املحكمة العليا الفلسطينية بأغلبية أعضائها بأن الدعوى غري   .4
مقبولة شكاًل ومستوجبة الرد. 

ثانيًا: الرأي القانوين يف مضمون القرار:

متهيد للدخول يف املوضوع:
لقد قرأت حكم املحكمة العليا بعناية تامة، وعندما وجدت أن ما ورد فيه يغضب وجه عدالة 
الســامء واألرض، قررت أن أعتذر عن التعليق عىل احلكم.  لكن خماطبتي باسم فلسطني، حتيي 
يف داخــي كل مرة، مواجع حب الوطن املرسوق أمــام أصحابه، معطرة بدماء العديد من أبناء 
عمومتي الذين انضموا إىل أبناء األمة يف استشــهادهم عىل األرض املقدسة دفاعًا عنها، وكدت 
أكون واحدًا منهم لوال لطف رب العباد، وهذا جيعلني أستجيب ملا تطلبون وما تعمل من أجله 
مؤسسة مساواة.  ويف هذا املجال، فإين عندما أجد خلاًل جسياًم يف القرار القضائي وأكتب تعليقي، 
أعيــد قراءته، من أجل التخفيف من عبارات تنطلق من قلمي، وكأهنا قذائف تقتل وجترح من 

يمس محى أبناء فلسطني.  
واعذروين أهيا األخوة، ألن مضمون احلكم وأسانيده تشكل إثاًم بحق من يعيش أسرياً يف فلسطني، 
يف اســتناده إىل خطيئة ســبق أن قارفتها املحكمة الدستورية يف قرارها رقم )1( لسنة 2016.  فقد 
استندت املحكمة العليا يف الرد الشكي لدعوى املدعية، إىل القرار التفسريي الصادر عن املحكمة 
الدستورية العليا رقم )1( لسنة 2016، عندما أصدرت حكاًم يف قرار إداري حتت اسم »التفسري«، 
دون أن تلحظ اخللل يف الصلة القانونية واملوضوعية بني هذا القرار التفسريي وبني موضوع الدعوى 
املطروحة أمامها للفصل فيها.  وألين ســبق أن أبديت رأيًا مكتوبًا ومنشورًا حول القرار التفسريي 
املذكــور، وانتهيت فيه إىل أن ما أصبح يطلق عليه القرار التفســريي، هو يف حقيقته حكم قضائي 
يف موضوع إداري أصدرته املحكمة الدستورية حتت برقع أو عباءة أو ستار اختصاصها بالتفسري، 
وذلــك عىل الرغم من أن هذا املوضوع تنظره املحكمة العليــا يف طعن مقدم أمامها، ويمتنع عىل 
املحكمة الدســتورية إصدار حكم موضوعي فيه، بل وعىل الرغم من أنه ال يدخل يف اختصاص 
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املحكمة الدستورية نظر الطعون اإلدارية. 
وبالنظر إىل أنني أعطيت أوصافًا سلبية متعددة ملا فعلته املحكمة الدستورية حتت إطار التفسري، 
فإنني مل أجد ســببًا يفرس اخللل القانوين والدستوري يف احلكم، سوى القول أنه حماولة للتسرت عىل 
خطأ مكشوف، شاب قرار رئيس السلطة الفلسطينية.  أما اآلن، فقد فجعت باستناد املحكمة العليا 
هلذا الذي أصبح يطلق عليه قرارًا تفسرييًا، رغم أنه يف الفكر القانوين والدستوري ال يعدو أن يكون 

جمرد لغٍو يف كالم مسطور وّقعه قضاة يف حمكمة. 
ومن ناحية أخرى، فقد أثار حكم املحكمة العليا يف موضوع القايض إيامن حفيظتي عندما قرأته، 
وتبينت أن ما أعتربه وصمة يف جبني القضاء الفلسطيني والعريب، أصبحت له قداسة علوية ومقامًا 
يستدرج الزهاد والعباد للتربك، أماًل يف أن تنفتح هلم أبواب جنة يدخلوهنا عىل أشالء احلق والعدل. 
ال يا قضاة فلســطني، إنكم تشكلون السلطة الثالثة املســتقلة، ولديكم من النصوص ما حيمي 
استقاللكم واستقالل سلطتكم القضائية، فلامذا تنارصون اعتداء سلطة التنفيذ عىل حقوق القضاة، 
بأحكام قضائية ليس هلا من اسمها يف علوم التقايض نصيب، وتفتحون أبوابًا تبارك عبورها صكوك 

الغفران لتغّول اإلدارة عىل حقوق الناس. 

التعليـق:
ففي احلكم اجلديد املتعلق بموضوع القايض إيامن، نجد أنه وفقًا للتنسيب الصادر عن املجلس 
القضائي وقرار رئيس دولة فلسطني املستند إليه، فإن املدعية يف دعواها تطعن بقراٍر إدارٍي كامل 
العنارص واملواصفات القانونية، أمام جهٍة قضائيٍة خمتصة بنظر الطعون يف القرارات اإلدارية وهي 
املحكمة العليا الفلسطينية، واحلكم الذي أصدرته املحكمة يتكون من أربع صفحات ونصف، 
الثالث األوىل منها تلخص ما أوردته املدعية وما أورده املدعى عليهم، أما قرار املحكمة الفاصل 
يف الدعوى، فال يزيد عىل صفحة وبضعة أسطر، رشحت يف أغلب ما دونته فيهام التدرج اهلرمي 
لبنــاء املحاكم ورضورة التزام املحكمة األدنى بحكم املحكمة األعىل، وبعد ذلك طافت حول 
قرار التفسري/ احلكم الذي صدر عن املحكمة الدســتورية، باعتباره بنيانًا مقدساً، رغم أوجه 
اخللل التي انطوى عليها، وجعلت منه األساس الذي قامت املحكمة وفقًا له برد الدعوى شكاًل.  

ويف هذا املجال نجد ما يي:
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لقد أوردت املحكمة العليا يف قرارها عديدًا من األسباب املستوحاة من القرار التفسريي التي   .1
تعتقد بإلزاميته، وأن تلك األســباب تشكل ســندًا قانونيًا سلياًم لقرارها برد الدعوى شكاًل، 
لكني يف احلقيقة ال أجد أن هذه األسباب التي ذكرهتا املحكمة يف قرارها يمكن أن تكون أساسًا 
ســلياًم حلكمها، فاملدعية أوردت يف الئحة دعواها، أن تنسيب املجلس القضائي هو من أجل 
ترقية القضاة إىل مرتبة نائب رئيس املحكمة العليا، واســتخدمت ذات االصطالح الذي ورد 
يف التنســيب، واصطالح الرتقية هذا استخدمه املجلس القضائي وهو يعلم أن قانون السلطة 
القضائية جيعل إشــغال الوظائف القضائية إما عن طريق التعيني أو عن طريق الرتقية، وهذا 
اإلشغال يف احلالني حيتاج إىل قرار، ويف احلالني يكون القرار الصادر هبذا الشأن قرارًا إداريًا جيوز 
الطعن فيه، لكن إرادة املجلس القضائي التي جيسدها قراره بالتنسيب، أفصحت عن املطلوب 
بكل وضوح بأنه »الرتقية« حتديدًا وليس غريها. وحيث أن قرار الرتقية ينبغي بالرضورة أن ال 
يتخطى األقدمية، فإن القرار الطعني الذي أصدره رئيس الســلطة الفلسطينية بالتعيني وليس 
الرتقية، خيالف التنســيب قطعًا، وينطوي عىل جتاوز من الرئيس لصالحياته، وهو األمر الذي 

سكتت عنه املحكمة العليا يف قرارها، واكتفت بالرد الشكي للدعوى. 

والغريب يف األمر هنا، أن املحكمة العليا يف آخر )ص4( وأول )ص5( من حكمها تقول، أن   
املحكمة الدستورية يف قرارها التفسريي رقم )1( لسنة 2016 أكدت:

»عىل أن هناك ســلطة تقديرية لســيادة الرئيس إلصدار قرار بإشغال منصب نائب 
رئيس املحكمة العليا نائب رئيس جملس القضاء األعىل وفق التنســيب املرفوع له 

من قبل جملس القضاء األعىل«. 
لكننا هنا نجد أن التنسيب املرفوع للرئيس هو »بالرتقية« وليس »بالتعيني«، ومن ثم فإن الرئيس   
عندما أصدر قراره بالتعيني وليس بالرتقية، يكون قد جتاوز صالحياته حتاًم، وكان عىل املحكمة 
أن تدخل عىل موضوع الدعوى، ال أن تردها شكاًل لتتخلص من واجبها القانوين، ولذلك، فإن 
ما دونته املحكمة من اكتشاف بوجود فارق بني الرتقية وبني التعيني، ال يغري من طبيعة التنسيب 
بالرتقية، وأننا أمام قرار إداري معيب ينبغي فحص مضمونه إلنصاف الطاعن الذي يستند إىل 
أقدميته، ألن الطاعن واملطعون يف تعيينه/ ترقيته، ورد بذات كشف التنسيبات، ويفرتض بأن 
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كل واحد من امُلنّسبني غري مقدوح يف كفاءته، فتكون األقدمية هي املعيار. 

إن املحكمة العليا اعتربت يف املحصلة أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية هو قرار حمصن وغري   .2
قابل للطعن فيه، مستندة يف ذلك إىل حكم املحكمة الدستورية يف القرار رقم )1( لسنة 2016، 

الذي ُأطلق عليه وصف قرار تفسريي، وجاء يف قرار املحكمة العليا كأساٍس حلكمها:

»أنه ال جيوز ألي حمكمة أن تصدر حكاًم أو قرارًا قضائيًا خمالفًا حلكٍم وقاعدٍة قانونيٍة 
نافذة وصادرة عن املحكمة الدســتورية املختصة يف تفســري القوانني،  وإال كانت 

عرضًة لإللغاء القضائي«
وحتى نتعرف عىل اهلالة املقدســة، التي أصبحت ُتعطى للقرار التفسريي الذي يتضمن حكاًم   
قضائيًا يف موضوع إداري خارج عن اختصاص املحكمة الدســتورية، فإن التساؤل األسايس 
الذي ينبغي اإلجابة عليه هو: ما شأن موضوع دعوى القايض إيامن، بالقرار التفسريي املزعوم؟ 
ونجيب، من حيث احلقيقة والواقع، فقد كان املطروح أمام املحكمة الدستورية يف القرار رقم 

(1( لسنة 2016:

هل يوجد تنسيب أمام رئيس السلطة الفلسطينية صادر عن املجلس القضائي األعىل بالتعيني   
يف مركــز نائب أول لرئيس املحكمة العليا نائب أول لرئيس املجلس القضائي األعىل، فيكون 
قرار الرئيس ســلياًم يف القانون، أم أن هذا التنســيب غري موجود فيصبح قرار الرئيس خمالفًا 

للقانون؟

ويف الوقت الذي حيســم اجلواب املوضوعي هو البينات املقدمة يف الدعوى، وال شــأن   
للمحكمة الدســتورية بذلك، فإن هــذه املحكمة أعطت لنفســها اختصاصًا ال متلكه 
بالقطع، فدخلت عىل البينات واستخلصت وجود تنسيب، وحكمت يف املوضوع، متامًا 
وكأهنا حمكمة قضاء إداري، ورغم أن موضوع التنســيب كان يف حينه حمل طعن منظور 
أمام املحكمة العليا صاحبة الوالية واالختصاص احلرصي، مقدم قبل ثالثة شــهور من 
طلب التفسري الذي تقدمت به احلكومة للمحكمة الدستورية، وأصدرت املحكمة العليا 
حكمها اإلداري الفاصل يف املوضوع بعدم وجود التنســيب، إال أن املحكمة الدستورية 
سارعت لتصدر حكاًم مغايرًا تقول فيه بوجود التنسيب، لتنزيه قرار الرئيس من العيوب، 
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وذلك يف ذات الســاعة ونفس اليوم الذي صدر فيه حكم املحكمة العليا، وأطلقت هذه 
املحكمة الدستورية عىل حكمها وصف تفسري دستوري، فلعلها بذلك حتقق غاية يف نفس 
يعقوب عندما أعطت لقرارات رئيس السلطة حتصينًا حيجبها عن القضاء، جارحة بذلك 

فقه التقايض الدستوري وفقه الدساتري. 

وعىل هذا، فإننا ال نملك سوى القول بأن املحكمة العليا يف قرارها بدعوى القايض إيامن، تعللت   
بام يطلق عليه القرار التفسريي، الذي ال صلة له بموضوع الدعوى املاثلة، وذلك لتسرت عورة 

هترهبا من ممارسة سلطاهتا، وإنكارها العدالة عىل املدعية. 

وحتى لو سلمنا جداًل وعىل سبيل الفرض الساقط بأن هناك تفسري من قبل املحكمة الدستورية،   .3
فإن هذا التفســري تم وضعه ليحكم واقعة معروضة عىل هذه املحكمة، تتعلق بالبينات املرتبطة 
هبذه الواقعة التي أصدرت املحكمة الدستورية قرارها بشأهنا، وبالتايل فإنه ال التفسري وال احلكم 

املوضوعي يشكل سابقة للتطبيق عىل واقعة وموضوع خمتلف. 

ومرة أخرى، فحتى لو افرتضنا جداًل ســالمة ما تقول به املحكمة العليا من وجود صلة بني   .4
الدعوى املاثلة وبني القرار التفسريي، فإنه يكون عىل هذه املحكمة العليا أن تدخل عىل املوضوع 
لتعرف مضمونه ابتداًء  وتقارنه بمضمون تفسري/ حكم املحكمة الدستورية الذي تشري إليه، 

ال أن ترد الدعوى شكاًل وقبل الدخول عىل موضوعها. 

ثم ما هذا الفقه الغريب الــذي يتحدث عنه حكم املحكمة العليا من تدرج هرمي للمحاكم،   .5
ليتوصل إىل أن املحكمة الدستورية تشكل حمكمة رقابية فوق مجيع املحاكم، بام يف ذلك املحكمة 
العليا، أليس هذا الكالم املرســل هو من أجل أن تســتند هذه العليا إىل اخلطيئة التي قارفتها 
املحكمة الدســتورية يف اخلروج عىل اختصاصها، وحتكم برد طعن القايض إيامن شكاًل!! ال يا 
قضاة املحكمة العليا، هل فاتتكم بدهيية أن اختصاص املحكمة الدستورية وقرارها الذي يلزم 
الكافة، هو احلكم القضائي بدستورية أو بعدم دستورية النص القانوين، والتفسري املجرد الذي 
ال يرقى إىل مرتبة احلكم القضائي.  أرجو أن تتأكدوا أنه يف حدود اختصاص حمكمتكم العليا، 

ليس هناك حمكمة أعىل منها ال دستورية وال غري دستورية. 

ولعل من أخطر ما تضمنه احلكم هو جعل قرارات رئيس السلطة الفلسطينية حمصنة وغري قابلة   .6
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للرقابة أو اإللغاء.  ذلك أن هذه املحصلة تتعارض مع الفقرة الثانية من املادة )30( من القانون 
األسايس - الدستور الفلسطيني عندما أكدت عىل أنه حُيظر النص يف القوانني عىل حتصني أي 
قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.  فإذا كان يمتنع عىل ســلطة الترشيع أن حتصن أي قراٍر 
إداري، فكيــف يمكن للمحكمة العليا أن تلوي أعناق النصوص، وتســتخلص من حكم/ 
تفسري املحكمة الدســتورية يف واقعة معينة تتعلق بالبينة وخترج عن اختصاصها، أن قرارات 
رئيس السلطة الفلسطينية حمصنة ومن ثم ترد الدعاوى الطاعنة بالقرارات الصادرة عنه شكاًل 

وترّبر هذا التحصني بالقول:

»أن هناك سلطة تقديرية لسيادة الرئيس إلصدار قرار بإشغال منصب نائب رئيس 
املحكمة العليا نائب رئيس جملس القضاء، وأن مثل هذا القرار الصادر عن سيادته 
يكون واحلالة هذه قرارًا صادرًا بناًء عىل السلطة املخولة له دستوريًا بوصفه صاحب 
االختصاص الوحيد يف تعيني من تم تنســيبه... وبالتايل فهو قراٌر مرشوع وحمصن 

من الطعن أمام املحاكم«
واحلقيقــة أن هذا الذي تقول به املحكمة العليا يف قرارها يعني بالرضورة أن رئيس الســلطة   
الفلســطينية له ســلطات مطلقة يف إصدار القرارات دون أن يكــون ألي جهة قضائية رقابًة 
عىل ممارســته لسلطته التقديرية، وهو أمر ال أســاس له يف النظام الدستوري والنظام القانوين 

الفلسطيني.  

ال يا قضاة فلسطني:  

إن السلطة التقديرية يف الفكر القانوين ال يمكن أن تكون من غري ضوابط، ويف موضوع التعيني   
والرتقية للقضاة فإن قرار الرئيس من غري تنسيب يكون خمالفًا للقانون، والتنسيب الصادر من 
جملس القضاء األعىل هو األساس، ومن ثم يكون قرار الرئيس هبذا الشأن كاشفًا، وبغري ذلك، 
فإننا نحول الرئيس إىل حاكٍم مطلق ومعصوم، شــأنه يف ذلك شأن أباطرة أوروبا يف العصور 

الوسطى، وأباطرة الذهب األسود واإلسالم السلطاين يف واقعنا العريب. 

إنه ليحزنني أن أقول، إن أخشــى ما أخشــاه، هو أن املحكمة العليا كام يظهر من حكمها، قد   .7
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وضعت النتيجة مقدمًا وقررت رد الدعوى شــكاًل، ثم بعد ذلك أخذت تسوق سببًا من هنا 
وآخر من هناك لتربير ما قررته ابتداًء. 

وأخريًا، فإنني أشــيد بالرأي املخالف املعطى من قبل القايض عزت الراميني، حيث يشــكل   
أساسًا للحكم السليم، كان ينبغي أن توافق عليه األغلبية، وال ترد الدعوى شكاًل، ملا فيه من 
عرض واضح ومبسط، للدفوع الشكلية التي يعرفها الفكر القانوين وُترّد الدعاوى شكاًل بناء 
عليها، إضافة إىل أن ما قــرره القايض الراميني ينطوي عىل تأصيل قانوين دقيق ألوجه اخللل 
يف قــرار األغلبية.  وأقرتح نرش هذا الــرأي املخالف ألنه رأٌي رصنٌي وناضٌج وينتمي إىل فقه 
التقايض املتميز، ويقف سدًا منيعًا أمام التوجه الذي حيّول مبدأ الفصل بني السلطات، إىل مبدأ 

التواطؤ بني السلطات... وال أزيد. 





تعليق املستشار الدكتور عبد العزيز ساملان
نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية/ مرص

عىل حكم املحكمة العليا يف دعوى عدل عليا 
رقم 2017/5

"التزام األقدمية ىف شغل الوظائف القضائية"
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تعليق املستشار الدكتور عبد العزيز ساملان

نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية/ مرص

عىل حكم املحكمة العليا يف دعوى عدل عليا رقم 2017/5

موجز الوقائع:
أقامت املدعية الدعوى رقم 5 لسنة 2017 عدل عليا أمام املحكمة العليا الفلسطينية ضد:

رئيس دولة فلسطني، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.   .1
جملس القضاء األعىل.   .2

هشام روبني عيسى حتو.   .3
بطلب إلغاء القــرار الصادر بتاريخ 2017/4/27 بتعيني املدعى عليــه الثالث نائًبا لرئيس 

املحكمة العليا، نائًبا لرئيس جملس القضاء األعىل وشل كافة آثاره. 
وبصفة احتياطية: تعديل هذا القرار وترقيتها إىل منصب نائب رئيس املحكمة العليا، نائًبا لرئيس 

جملس القضاء األعىل مع احتفاظها باألقدمية التى كانت عليها قبل صدور القرار املطعون فيه.  
عىل ســند مــن  أهنا من أقدم القضاة، إذ تعينت كقاض حمكمــة صلح عام 1982، ثم كقاض 

استئناف، وىف عام 2005 ُعينت باملحكمة العليا بينام عنّي املدعى عليه الثالث عام 2007. 
وبتاريخ 2017/4/12، أصدر جملس القضاء األعىل القرار رقم 2 لسنة 2017 بتنسيب عرشة 
من قضاة  املحكمة العليا للرتقية ملنصب نــواب رئيس املحكمة العليا.  وبتاريخ 2017/4/27 
أصدر املدعى عليه األول القرار املطعون فيه، وإذ كان هذا القرار يمس بأقدميتها وبمركزها القانونى 

فقد أقامت هذه الدعوى ألسباب حاصلها:
خمالفة نص املادة )18( من قانون السلطة القضائية.    .1

خمالفة مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص إذ أهنا أقدم من املدعى عليه الثالث.   .2
خمالفة مبدأ األقدمية ىف العمل القضائى وما ترتبه من آثار.   .3

القرار املطعون فيه صدر مســتنًدا إىل قرار جملــس القضاء األعىل الذى صدر معيًبا بعيب   .4
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الشكل إذ ال يملك املجلس تنســيب عرشة قضاة للمنصب املذكور دفعة واحدة، فضاًل 
عن صدوره معيًبا بعيب عدم االختصاص. 

خمالفة املادتني )37، 38( من قانون الســلطة القضائية النافذ، وخلصت املدعية إىل طلب   .5
احلكم بطلباهتا سالفة البيان. 

تداولت الدعوى باجللســات، وبجلســة 2017/10/8، أصدرت املحكمة قراًرا باألغلبية 
بعــدم قبول الدعوى.  ورأى خمالف موىص من القاىض عــزت الرامينى، ورأى آخر من القاىض 

تيسري أبو زاهر.  
وهذا هو القرار حمل التعليق. 

يثري هذا القرار )احلكم( العديد من املوضوعات الكبرية التى يمكن أن تكون حماًل للتعليق والتى آثارها 
ىف حيثياته، لكننا لن نســتطيع عرضها مجيعها ألن مســاحة البحث ال تستطيع استيعاهبا مهام طال، ومن ثم 

نقترص عىل بحث املسائل األكثر رضورة والتى ال يمكن السكوت عليها، ولعل أهم هذه املسائل. 
رشوط التعيني ىف املحكمة العليا.   .1

األقدمية كمعيار للتعيني أو للرتقية ىف املحكمة العليا.   .2
األقدمية ترتبط باستقالل السلطة القضائية.   .3

دور املحكمة الدستورية العليا ىف النظام القانونى، وهل تعد سلطة فوق املحاكم؟  .4
مدى جواز حتصني قرارات إدارية من الطعن عليها.   .5

تعليق عىل الرأى املخالف.   .6
عرض حلالة مماثلة عرضت عىل املحكمة الدستورية العليا املرصية وكان موقفها خمتلف.   .7

أوالً: التعيني ىف املحكمة العليا
جيرى نص املادة )1( من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 الفلسطيني عىل أن »السلطة 

القضائية مستقلة، وحيظر التدخل ىف القضاء أو ىف شئون العدالة«. 
وتنص املادة )2( عىل أن »القضاة مستقلون ال سلطان عليهم ىف قضائهم لغري القانون«. 

وتنص املادة )8( عىل أن »1 - تؤلف املحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من 
القضاة.  2 -...........................«. 
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وتنص املادة )18( من ذات القانون عىل أن »يكون شــغل الوظائف القضائية بناء عىل تنسيب 
من جملس القضاء األعلـــى وفًقا ملا يىل: أ- بطريق التعيني ابتداء.  ب- الرتقية عىل أساس األقدمية 

مع مراعاة الكفاءة، ج-.................. »
وتنص املادة )20( عىل أن »1 - يشــرتط فيمن يعني قاضًيا باملحكمة العليا أن يكون قد شغل 
ملدة ثالث سنوات عىل األقل وظيفة قاض بمحاكم االستئناف أو ما يعادهلا بالنيابة العامة أو عمل 
حمامًيا مدة ال تقل عن عرش ســنوات.  2 - يشرتط فيمن يعني رئيًسا للمحكمة العليا أو نائًبا له أن 
يكون قد جلس للقضاء بدوائر املحكمة مدة ال تقل عن ثالث ســنوات أو عمل حمامًيا ملدة ال تقل 

عن مخس عرشة سنة«. 
واملستفاد من مجلة النصوص الســابقة أن التعيني والرتقية ىف شغل مناصب املحكمة العليا   -
وبصفة خاصة  الرتقية إىل درجــة نائب رئيس املحكمة، نائب رئيس جملس القضاء األعىل 

هلا عدة ضوابط هى:

أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر املحكمة العليا مدة ال تقل عن ثالث ســنوات أو عمل   .1
حمامًيا ملدة ال تقل عن مخسة عرشة سنة. 

أن يصدر قراًرا بتنسيبه من جملس القضاء األعىل لشغل هذا املنصب.   .2
-  ماذا يعنى التنسيب وما هى ضوابطه؟

التنسيب هو ترشيح لشغل املنصب من جانب جملس القضاء األعىل.  وال يكون الرتشيح   
إال بعد استيفاء رشوط شغل املنصب سواء كانت رشوًطا قانونية أو ضوابط استقر عليها 
جملس القضاء والشك أن الرتشيح )أو التنسيب( ليس حًقا مطلًقا ملجلس القضاء األعىل، 
بل ال بد من مراعاة توافر الرشوط التى تطلبها القانون.  وعند املفاضلة بني أكثر من مرشح 

يكون األقوم هو األفضل طاملا تساويا ىف الكفاءة. 
أن يصدر رئيس السلطة الوطنية قراًرا برتقية )أو تعيينه( ىف هذه الوظيفة.   .3

وميض املدة ال يثري إشــكااًل، فالبد أن يكون القاىض قد تعني وجلس للقضاء ىف أية دائرة   -
من دوائر املحكمة العليا هذا بالنسبة لقضاة املحكمة العليا. 

والبد بعد التنسيب من صدور القرار التنفيذى من رئيس السلطة الوطنية حتى يستطيع أن   -



عــدد خــاص

37

يشغل املنصب، ووصف القرار بأنه تنفيذى هو وصــف صحيــح إذ املفرتض أن الرئيس 
ال يســتطيع أن يصدر هذا القرار إال بعد الرتشيح، وال يستطيع أن يصدر قراًرا لشخصلم 
ينســب من قبل جملس القضاء األعىل، وال يستطيع العدول عن من تم تنسيبه ليختار بداًل  

منه شخص آخر. 

ثانًيا: األقدمية كمعيار للرتقية أو التعيني:
أهــم املبادئ التى حتكم تعيينات وترقيات القضــاة، بل وتنقالهتم وتغليب رغبات قاٍض عىل 

رغبات قاٍض آخر عند التزاحم عىل عمل معني أو مكان معني هو »مبدأ األقدمية«  
فاألقدميــة مبدأ جوهرى حيكم كافة األمــور التى تتعلق بالقضاة حتــى املداوالت تتم   -
باألقدمية، لكن من األحدث إىل األقدم بســبب يتصل بتخطيه ىف الرتقية ألى ســبب من 

األسباب التى يقررها القانون. 
واألقدمية تصاحب القاىض أينام حل، فتصحبه إىل الدرجة األعىل، لكن تصاحبها الكفاءة،   -

فال يرقى القاىض إال بعد ثبوت كفاءته وجدارته. 
واألقدمية للقاىض تتحدد ىف كل وظيفة من وظائف القضاء عىل حدة، ىف قرار التعيني أو   -

الرتقية إليها. 
وأقدميــة أى قاىض بني زمالئه ىف إحدى املناصب القضائية تصاحبه دائاًم فــــى الوظيفة   -

األعىل، وذلك رشيطة أال يتخلف عنهم ىف الرتقية إليها. 
وقد اســتقر قضاء حمكمة النقض املرصية1 عىل أن »النص ىف املادة )40( من قانون السلطة   -
القضائية رقم 46 لســنة 1972 عىل أن »يكون التعيني ىف وظيفة قاض أو رئيس حمكمة من 
الفئة )ب( أو )أ( أو ىف وظيفة مستشار من حمكمة االستئناف بطريق الرتقية من الوظيفة التي 
تسبقها مبارشة ىف القضاء أو النيابة« وىف الفقرة الثانية من املادة )49( منه عىل أن »تكون ترقية 
القضاة والرؤســاء باملحاكم االبتدائية من الفئتني )ب، أ( عىل أساس األقدمية مع األهلية« 
ويف الفقرتني األوىل والثانية من املادة )50( عىل أن تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار 
اجلمهــورى الصــادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما مل حيددها هذا القــرار من تاريخ آخر بموافقة 

1  نقض مدنى - الطعن رقم 265 لسنة 51 ق - جلسة 1983/4/12 
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املجلس األعىل للهيئات القضائيــة، وإذا عني أو رقي قاضيان أو أكثر يف قرار واحد كانت 
األقدمية بينهم بحســب ترتيبهم يف القرار« يدل عىل أن أقدمية القضاة تتحدد يف كل وظيفة 
من وظائف القضاء عىل حده ىف قـــرار التعيني فيها أو الرتقية إليها، وأن أقدمية القاىض بني 
زمالئه يف إحدى هذه الوظائف تصاحبه يف الوظيفة األعىل إذا مل يتخلف عنهم ىف الرتقيـــة 
إليها، فإذا مل تشمله الرتقية انحرست عنه تلك األقدميـة وال حيـق ردها إليه إال بطريق إلغاء 

القرار الصادر برتقية زمالئه فيام تضمنه من عدم ترقيته معهم.  
ال يرشح األحدث للوظيفة إال إذا كان األقدم غري كفؤ:  -

الرتشيح للمنصب أو التنســيب الذى يقوم به جملس القضاء األعىل له رشوط وضوابط   
يتعني التزامها والتشدد فيها وسيام إذا كان التنسيب للمحكمة العليا ىف وظيفة نائب رئيس 
املحكمة، فال يكون التنســيب إليها من خارج مستشارى هذه املحكمة األقدم، فاألقدم 

بحسب العدد الذى يراد هلذه الوظائف الشاغرة. 
وال جيوز أن ينســب األحدث إال إذا مل تتوافر رشوط الرتقي ىف األقدم، بمعنى إذا انتفت   

كفاءة األقدم فإنه ينظر ىف ترشيح من هو أحدث منه. 
وحتديد كفاية القاىض مرجعه إىل تقارير التفتيش التى جترى عليه ىف فرتة من الفرتات، فإن   -
كانت تقارير التفتيش تؤهله لشــغل الوظيفة األعىل فال يمكن منع هذه الوظيفة عنه، أو 
أن يأتى الرتشيح إىل من يليه ىف األقدمية. فعند التساوى ىف الكفاية بني اثنني مرشحني إىل 

وظيفة واحدة فالبد أن يقدم إليها األقدم منهام. 
وكفاية القاىض وأهليته للرتقى أو الســتمراره ىف شــغل وظيفته حتددها القواعد التى يضعها 
جملس القضاء األعىل رشيطة أن يتم تطبيقها دون انتقائية وبصورة عامة دون أى متييز، فإذا تم ختطي 
أحد القضاة ىف الرتقية إىل وظيفة أعىل بسبب عدم استيفائه تقارير الكفاية التى تؤهله إليها ال يكون 

قرار التخطى معيًبا. 
وقــد أكدت أحكام حمكمة النقض املرصية عىل ذلك، من ذلك حكمها الصادر ىف الطلب رقم 

134 لسنة 59 قضائية »رجال قضاء« بجلسة 2006/3/14، فقد أوردت أن:
وحيث أنه ملا كان املقرر وفًقا لنص املادة )49( من قانون الســلطة القضائية رقم 46 لسنة 
1972 أن ترقية القضاة والرؤســاء باملحاكم االبتدائية من الفئتني )ب، أ( يكون عىل أساس 
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األقدمية مع األهلية، وكان للجهة املختصة وهى بســبيل إعداد احلركات القضائية - وعىل ما 
جرى به قضاء هذه املحكمــة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تعدِّ درجة أهلية القاىض عىل أن 
يكون التزام هذه القواعد مطلًقا بني القضاة مجيعا، وغري خمالف للقانون، وكانت وزارة العدل 
بموافقــة جملس القضاء األعىل قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه ال جيوز أن يرشــح للرتقية إىل 
وظيفة رئيس حمكمة من الفئة )ب( إال من يكون حاصاًل عىل تقريرين متواليني استقرت حالته 
فيهام بدرجة »فوق املتوســط« وكان الثابت من األوراق أن تقريري كفاية الطالب عن شهرى 
ديســمرب سنة 1986 ويناير سنة 1987 بدرجة »متوســط« وعن شهري مارس وأبريل سنة 
1988 بدرجة »متوســط« وهو ما ال يؤهله للرتقية إىل وظيفة رئيس حمكمة من الفئة )ب( أو 
ما يعادهلا عند إعداد احلركة القضائية الصادر هبا القرار اجلمهورى املطعون فيه لعدم حصوله 
عىل تقريرين متواليني بدرجة »فوق املتوســط« وال جيِد الطالب وقد استقرت كفايته عىل هذا 
النحو يف ذلك الوقت تقيص كفايته ىف فرتة أو فرتات سابقة أو الحقة.  ملا كان ذلك فإن القرار 
اجلمهوري املطعون فيه إذ ختطى الطالب ىف الرتقية إىل الوظيفة املذكورة بســبب عدم استيفاء 
غ إلغاءه ويكون طلب الطالب  تقارير الكفاية التى تؤهله للرتقية إليها ال يكون معيًبا بعيب يسوِّ

ىف هذا اخلصوص عىل غري أساس متعيًنا رفضه. 
وال حاجة باملحكمة من بعد ألن تعرض ملا أثاره الطالب بشأن جزاء اللوم املوجه إليه من جملس 

التأديب وعدم جواز ختطيه يف الرتقية إسناًدا إليه. 
األقدمية داخل املحكمة العليا ختتلف عن األقدمية العامة بني رجال القضاء مجيعهم  -

تعد وظيفة مستشــار باملحكمة العليا مغايرة لوظيفة املستشــار بمحكمة االستئناف، ألن 
إجراءات التعيني فيها ورشوطها هلا خصوصية سبق أن تناولناها، ومن ثم فإن األقدمية داخل 
املحكمة العليا تغاير األقدمية العامة بني رجال القضاء، وال جيوز املحاجة باألقدمية العامة للرتقية 
ىف املحكمة العليا، وقد أكدت عىل هذا املبدأ حمكمة النقض املرصية ىف أكثر من حكم نذكر منها 
ما أوردته1  »من حيث إن مؤدى نصوص املواد )43، 44، 50( من قانون السلطة القضائية أن 
وظيفة املستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب االستئناف واملحامي العام األول، ذلك أن 

1 حكم حمكمة النقض، الطعن رقم 369 لسنة 70 قضائية »رجال قضاء« - جلسة 2006/3/14. 
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مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى حماكم االستئناف أو ما 
يعادهلا مدة ثالث سنوات عىل األقل بمعرفة اجلمعية العمومية ملحكمة النقض وموافقة جملس 
القضاء األعىل ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس اجلمهورية وتتحدد أقدميته - وعىل ما جرى به 
قضاء هذه املحكمة - من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه ىف األقدمية اخلاصة ملستشاري ونواب 
رئيس حمكمة النقض من هذا التاريخ، وهذه األقدمية اخلاصة ختتلف عن األقدمية العامة التي 
تضم مجيع أعضاء اهليئة القضائية، والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشار بمحكمة النقض.  ملا 
كان ذلك، وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته يف القرار اجلمهورى الصادر بتعيينه رقم 361 
لسنة 2000 بجعلها سابقة عىل زميله املستشار/...... استنادًا إىل أنه كان أسبق منه ىف األقدمية 
العامة، فإن طلبه يكون عىل غري أساس، دون أن يؤثر يف ذلك ما أثاره الطالب أن اجلمعية العامة 
ملحكمة النقض املنعقدة بتاريخ 1999/6/8 كانت قد رشحت املستشار/..... للتعيني هبا رغم 
عدم بلوغه السن القانونية ىف 1999/10/1 والتي كان سيبلغها ىف 1999/10/6 وأنه عىل 
فرض قبول ترشيحه يف تلك اجلمعية فقد كان من الواجب تضمني قرارها بأن يكون تعيينه اعتباًرا 
من 1999/10/6 تاريخ بلوغه السن القانونية، ذلك أنه من املقرر أن قانون السلطة القضائية 
مل يضع ضوابط معينة تلتزمها اجلمعية العامة ملحكمة النقض عند إجراء ترشــيح املستشارين 
هبــا، ومن ثم فإن هلا أن تتبع ما تقدره من قواعد تنظيمية ىف هذا اخلصوص، دون معقب عليها 
طاملا كانت هذه القاعدة املطبقة مطلقة بني مجيع من جيرى التصويت عليهم، وحتقق االختيــار 
املعني، وهو ما حتقق يف اجلمعيــة العمومية ملحكمة النقض، إذ الثابت من االطالع عىل حمرض 
أعامل اجلمعية العامة ملحكمة النقض املنضمة عن سنة 2000 أهنا قد وافقت عىل إدراج أسامء 
السادة املستشــارين الذين يبلغون السن حتى األسبوع األول من أكتوبر بني املرشحني، وكان 
الطالب مل يامرى ىف أن اجلمعية قد عدلت بعد ذلك عن هذه القاعدة، وعىل ذلك فإنه ال حمل ملا 
ينعى به الطالب عىل اجلمعية من أهنا رشــحت املستشار/.....  للتعيني بمحكمة النقض رغم 
عدم بلوغه السن القانونية ىف 1999/10/1 طاملا أن الثابت أهنا كانت ملتزمة يف ذلك قاعدة 
عامة هي ترشيح مجيع من يبلغ السن القانونية ىف األسبوع األول من شهر أكتوبر، وهو ما توافر 
يف املستشــار/..... ومل يتوافر يف الطالب الذي كان سيبلغ السن القانونية يف 2000/1/5 أما 
عدم حتديد أقدمية املستشــار/...... اعتباًرا من 1999/10/6 فهو أمر ال يعود عىل الطالب 
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بأية فائدة ألنه كان يســتحيل عرض ترشيحه عىل اجلمعية املنعقدة بتاريخ 1999/6/8 لعدم 
بلوغه السن القانونية وقتئذ، ومل يتوافر له هذا الرشط إال وقت انعقاد اجلمعية التالية التي صدر 
بناء عليها القرار اجلمهوري رقم 361 لســنة 2000 بام مؤداه أن تكون أقدميته تالية ألقدمية 
املستشار/...... ســواء كان تعيني األخري اعتباًرا من 1999/10/1 أو من 1999/10/6 

ومن ثم فإنه ال مصلحة له يف التمسك بذلك ويتعني بالتاىل رفض الطلبات. 
التنسيب )الرتشيح( ملزم للجهة اإلدارية ال جيوز هلا العدول عنه إىل غريه:

أًيــا كانت طريقة التنســيب أو إجراءاته فإنه متى صدر قرار هبا موجًها إىل الســلطة التنفيذية 
إلصدار قرار التعيني، فإن األخرية ال متلك العدول عن هذا الرتشــيح إىل غريه  ممن هو غري منسب 
فال متلك هذه السلطة سواء كان وزير العدل أو رئيس السلطة الوطنية اختيار أحد من غري من وقع 

عليه التنسيب )الرتشيح(. 
وهذه قاعدة جوهرية مستقر عليها. 

ففى مرص ىف ظل القانونني 66 لسنة 1943، و 188 لسنة 1952، كان تعيني املستشار بمحكمة 
النقض يتم بمعرفة اجلمعيــة العامة ملحكمة النقض وجملس القضاء األعىل، فإذا اتفق االثنان عىل 
مرشح واحد توافرت فيه الرشوط كان لزاًما عىل وزارة العدل أن تلتزم هذا الرتشيح، أما إذا اختلفت 
اجلمعية وجملس القضاء األعىل بأن رشح كل منهام مرشح يكون لوزير العدل أن خيتار بينهام، دون 

أن يكون له احلق ىف أن خيتار أحد غريمها حتى ولو توافرت فيه الرشوط القانونية. 
ففى حكم من أهم األحكام، وإن كانت قديمة، أكدت حمكمة النقض عىل هذه املعان وأكـدت 
عىل أمر آخر وهو أن االختيار بني القضاة واملفاضلة ىف الرتقية أو التعيني مرجعه إىل أمرين ال ثالث 

هلام، مها درجة األهلية واألقدمية. 
فقد أوردت املحكمة ىف حكمها الصادر بجلســة 1955/5/28 ىف الطلب رقم 35 لسنة 23 
قضائية »رجال القضاء« ومن حيث إن مبنى الطلب هو إن املرسوم الصادر ىف 5 يناير سنة 1953 
بتعيني األستاذ.... مستشاًرا بمحكمة النقض والذى ختطى بمقتضاه الطالب قد شابه اخلطأ ىف تطبيق 
القانون وسوء استعامل السلطة، ذلك أن الطالب كان متقدًما عىل املستشار املعني بمحكمة النقض ىف 
مجيع املؤهالت التى كان يتعني معها أن يكون هو الذى يقع عليه االختيار وفًقا ملا نصت عليه املادة 
(21( من القانون رقم 188 لســنة 1952 ىف شأن استقالل القضاء التى توجب أن يكون التعيني 
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ىف الوظائف العليا عىل أساس درجة األهلية وعند التساوى تراعى األقدمية، وملا كان الطاعــــن 
يمتــاز عن زميله املعني، وذلك ىف درجة األهلية إذ يبني من ملف خدمته القضائيـــة أنه وصل إىل 
درجـــة »كفء« بينام مل يصل زميله املعني إال إىل درجة »فوق املتوسط« وأنه هبـــذا التعيني يكون 
حقه قد أهدر، وال يرد عىل ذلك بأن الرتشــيح الذى جتلس مــن أجله اجلمعية العمومية ملحكمة 
النقــض وجملس القضاء األعىل يبيح لكليهام حريـــــة االختيار - ال يــرد بذلك ألنه هذه احلرية 
ليست مطلقة ألن جمال االختيار ينعدم إذا اقترص الرتشيح عىل أعضاء اهليئة القضائية، إذ أن هؤالء 
ال يتفاضلون فيام بينهم إال حســب القواعد التى عنى قانون استقالل القضاء بتوضيحها فأخضع 
اختيارهــم وترقيتهم ألمرين ال ثالث هلام، نصت عليهام املادة )21( من قانون اســتقالل القضاء، 

ومها درجة األهلية واألقدمية. 
ومن حيث أن املادة السادسة من املرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 ىف شأن استقالل 
القضاء قد نصت عىل أنه يشــرتط فيمن يعني مستشــاًرا بمحكمة النقض أن تتوافر فيه أحد 
الرشوط اآلتية ومنها » أن يكون قد شغل عىل األقل مدة ثالث سنوات وظيفة مستشار بإحدى 
حماكم االستئناف » ونصت الفقرة الثانية من املادة السابعة عىل أن يكون تعيني مستشار بمحكمة 
النقض من بني اثنني ترشــح أحدمها اجلمعية العمومية ملحكمة النقض ويرشح اآلخر جملس 
القضاء األعىل، وملا كان القانون رقم 66 لســنة 1943 بإصدار قانون اســتقالل القضاء كان 
ينص ىف املادة )36(  منه عىل أنه »يؤخذ رأى جملس القضاء ىف تعيني مستشارى حمكمة النقض 
ووكالئها« مما يستفاد منه أنه أن رأي املجلس ىف  خصوص  تعيني املستشارين كان رأًيا استشارًيا 
ال يقيد وزير العدل وكل ما أوجبه القانون عىل وزير العدل بموجب املادة )38( منه أن حييط 
جملس الوزراء عند عرض املسائل عليه بوجهة نظر جملس القضاء األعىل فيها باألسباب التى 

بنى عليها املجلس رأيه. 
ومن حيث إنه يبني من مقارنة النصوص املذكورة وهى املواد )36 و38( من القانون رقم 66 
لسنة 1943 باملادتني )6 و7( من املرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقالل القضاء أن 
الشــارع جعل للجمعية العمومية ملحكمة النقض وجملس القضاء األعىل الكلمة النهائية يف اختيار 
مستشــار حمكمة النقض، فمتى اختارت اجلمعية العمومية ملحكمة النقض أحد مستشاري حمكمة 
االستئناف ممن تتوافر فيهم الرشوط املبينة يف املادة السادسة من املرسوم بقانون 188 لسنة 1952 
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ووقع اختيار جملس القضاء األعىل عىل نفس هذا املستشــار، فإنه عليها إذا ما استصدرت مرسوًما 
بتعيني مستشار بمحكمة النقض أن يلتزم هذا الرتشيح، أما إذا رشحت اجلمعية العمومية  ملحكمة 
النقض مستشاًرا ورشح جملس القضاء األعىل مستشارا آخر فإنه ىف هذه احلالة  يكون لوزير العدل 
أن خيتار أيا منهام للتعيني مستشــاًرا بمحكمة النقض، وال يملك الوزير ىف هذه الصورة  أن خيتار 
أحًدا من غري من وقع عليه الرتشــيح ولو كان قد توافرت فيه رشوط املادة السادســة من املرسوم 

بقانون سالف الذكر. 
ومن حيث إنه ملا كان يبني من األوراق أن اجلمعية العمومية ملحكمة النقض قد انعقدت ىف 4 
من يناير سنة 1953 لرتشيح مستشــار من حمكمة االستئناف لتعيينه ىف وظيفة مستشار بمحكمة 
النقض كام انعقد جملس القضاء األعىل ىف نفس اليوم هلذا السبب، وقد وقع اختيار اهليئتني عىل تعيني 
األســتاذ.... وأبلغ الوزير هبذا الرتشيح ىف نفس اليوم بموجب كتابني صادرين من رئيس حمكمة 

النقض ومن رئيس جملس القضاء األعىل. 
ومن حيث إن وزير العدل بناءًا عىل هذا الرتشيح استصدر مرسوًما بتعيني األستاذ.... مستشاًرا 
بمحكمة النقض - ملا كان ذلك، وكان هذا التعيني قد تم وفق ما رسمه قانون استقالل القضاء من 
ضوابط، فإن مرسوم التعيني يكون خالًيا مما ينسبه إليه الطالب من خمالفة للقانون. أما ما يذهب إليه 
الطالب من أن مناط االختيار هو إجراء مقارنة بني درجة أهليته ودرجة أهلية زميله الذى وقع عليه 
االختيار، فمردود بأنه متى كانت ضوابط التعيني وتقدير صالحية من وقع عليه االختيار قد متت 
وفًقا للقانون ومل يشــبها عيب سوء استعامل السلطة، ملا كان ذلك فإن النعى عىل املرسوم ال يكون 

له مربر. ومن حيث إنه ملا تقدم يكون الطعن عىل غري أساس ويتعني رفضه. 

ثالثًا: األقدمية ترتبط باستقالل القاىض واستقالل السلطة القضائية
استقالل القايض واستقالل السلطة القضائية حق ليس للقاىض، وال للسلطة القضائية فحسب، 

بل هو حق من حقوق اإلنسان. 
واستقالل القضاء أمر يطول فيه الكالم، وهو يعني أول ما يعني حترر السلطة القضائية من أي 

تدخل من جانب السلطتني الترشيعية، والتنفيذية، وعدم اخلضوع إال  للقانون. 
وما هيمنا هو االستقالل ىف مواجهة السلطة التنفيذية فقد استقر األمر- ىف العديد من الدول-   -
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عىل أن السلطة التنفيذية هى التى تتوىل تعيني أعضاء السلطة القضائية، لكن هذا التعيني ليس 
إال إصدار قرار تنفيذي كاشــف ملا وافق عليه جملس القضاء األعىل، فال يملك رئيس الدولة 

أن يعدل فيه، أو يعدل عنه، أو يضم أفراد آخرين مل يوافق عليهم جملس القضاء األعىل. 

ومن ثم فإن هذا األمر - أمر التعيني - ليس له أى تأثري عليه أو جيب أال يكون له أى تأثري عىل   -
استقالل القاىض أو استقالل القضاء كسلطة1. 

ومن أهم آليات هذا االستقالل إبعاد السلطة التنفيذية عن ترقيات وتنقالت القضاة، ووضع   -
نظام هلا يكفل هذا االبعاد. 

فللقضــاة ىف الدولة احلديثة نظام قانونى خاص هبم خيضعون له بعيًدا عن النظام العام للعاملني   -
بالدولة. وىف مرص عىل سبيل املثال وردت النصوص املتعلقة هبذا النظام ىف قانون السلطة القضائية، 
ووفًقــا له يتمتع القضاة بضامنات متعددة  أمههــا »ترقية القضاة« ذلك أنه إذا تركت الرتقية ىف يد 
احلكومــة فإن مبدأ عدم القابلية للعزل يصبح بغري فاعلية، إذ تســتطيع احلكومة ترك من تغضب 

عليه من القضاة دون ترقية، وبرتقية من يصادف هواها بام يرض باستقالل القضاة وحيدهتم. 

وهبذا يغدو القاىض الذى يقيم العدالة بني الناس مفتقًدا إياها لنفسه، منشغاًل بام يقع عليه من   -
ظلم عن رفع الظلم عن اآلخرين. 

أمام خطورة مثل هذا الوضع، اقرتح البعض عدم األخذ بنظام الرتقية بالنسبة للقضاة، فيعني   -
القاىض بنفس الدرجة واملرتب الذى تنتهى هبام خدمته. 

لكــن يعيب مثل هذا النظام أن إلغاء الرتقية يتناىف مع األمل الطبيعى لدى كل نفس برشية ىف   -
مركز أحســن، فبغري هذا األمل يرتاخى املرء ىف عمله ويميل إىل كراهيته.  ومن ناحية أخرى 
فإن نظام الرتقية ىف سلم القضاء هو الوسيلة األكثر ضامنًا للتأكد من صالحية الشخص لتوىل 

منصب قضائي أكثر تقدًما وبالتايل أكثر مسئولية2. 

ىف تفصيالت حول هذا املوضوع، يراجع املستشار د. عبد العزيز ساملان ىف بحث حول دعائم استقالل القضاء   1
واملحكمة الدستورية العليا مقدم إىل ورشة عمل عن الديمقراطية ىف خمتلف احلضارات املنعقدة ىف نيقوسيا - 

قربص ىف 3، 4 أبريل 2017. 
يراجع د. فتحى واىل. الوسيط ىف قانون القضاء املدنى، سنة 1987، دار النهضة العربية، ص 162   2



عــدد خــاص

45

والواقع أن العيب ليس ىف نظام الرتقية، وإنام ىف عدم  وضع قواعد حمددة هلا.  وىف تركها ىف يد   -
احلكومة وهلذا أخذ القانون املرصى برتقية القضاة وفق نظام معني إذ رتب القضاة ىف وظائف 
متتابعة، تكون الرتقية إلحداها من الوظيفة التى تسبقها مبارشة ىف القضاء أو النيابة.  وقرر أن 

تراعى بالنسبة هلذه الرتقيات عدة ضامنات أمهها:

تكون الرتقية بقرار من رئيس اجلمهورية، وبرشط موافقة جملس القضاء األعىل )م 44 من   .1
قانون السلطة القضائية »املرصي«(. 

تكون الرتقية وفق ضوابــط معينة تتعلق باألقدمية والكفاءة نصت عليها املادة )49( من   .2
قانون السلطة القضائية »املرصي«. 

عندما يعد وزير العدل احلركة القضائية، عليه - قبل عرض احلركة بثالثني يوًما عىل األقل   .3
- أن خيطر من كان من القضاة قد حل دوره ىف الرتقية ومل تشمله احلركة لسبب غري متصل 
بتقارير الكفاية ويبني ىف اإلخطار أسباب التخطى، وهلذا القايض أن يتظلم من ختطيه1.  

الرتقية باالختيار ختالف القانون:   -
ال جمال إلعامل السلطة التقديرية للجهة التى تتوىل الرتشيح »التنسيب« للوظائف القضائية وإنام 

تلتزم باألقدمية عند التساوى ىف األهلية والكفاءة. 
وال يعني التساوى ىف الكفاءة أو األهلية املساواة الفعلية أو احلقيقية أو احلسابية بني املرشحني، 
بل يعنى هبا فقط اجتياز تقارير التفتيش وما يضعه جملس القضاء األعىل من ضوابط، فقد جرى 
نص املادة )42( من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2002 عىل أن »1 - تنشأ 
دائرة للتفتيش عىل القضاة تلحق بمجلس القضاء تؤلف من رئيس املكتب الفنى وعدد كاف من 
قضاة حماكم االستئناف أو من هم ىف مرتبتهم من أعضاء النيابة العامة 2 - يضع جملس القضاء 
األعىل الئحة لدائرة التفتيش يبني فيها اختصاصاهتا والقواعد واإلجراءات الالزمة ألداء عملها 
وعنارص تقدير الكفاية بام فيها نتائج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القايض أو نقضها 
أو تعديلها. 3 - تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: )ممتاز- جيدجًدا- جيد- متوسط- دون 
املتوسط( فإذا حصل قاض مثاًل عىل تقدير »ممتاز »وحصل آخر وكان أقدم منه عىل تقدير »جيد 

1  د. فتحى واىل، املرجع السابق، ص 163 
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جًدا« وكان اإلثنان مرشحني لشغل منصب أعىل فإن الذى جيب أن يرشح للرتقية هو القايض 
األقدم وليس األحدث ولو زاد عنه ىف تقدير الكفاية فطاملا أنه قد حصل عىل الدرجة التى جيتاز 

هبا الكفاية املطلوبة للرتقى. 
وال جمال للمفاضلة بينهام عىل أساس أفضلية التقرير وإنام العربة طاملا اجتازا الكفاية هى األقدمية. 
والرتقيــة داخل املحكمة العليا ال ختضع ملثل هذا الــكالم وإنام حيكمها فقط »األقدمية« فال 
جيوز ترشــيح األحدث؛ ألن املفرتض أن مجيع قضاة املحكمة العليا هم أكفاء لشغل مناصبهم 
وما يرشحون له من منصب أعىل منصب »نائب رئيس املحكمة العليا« وهم ال خيضعون للتفتيش 
القضائى وال جترى عليهم التفتيشات املقررة إذ أهنم مستثنون بنص املادة )43( من قانون السلطة 
القضائيــة التى تنص عىل أن »جيب إجــراء التفتيش عىل القضاة فيام عدا املحكمة العليا مرة عىل 

األقل كل سنتني........
فال جيوز بحال العدول عن األقدمية  إىل االختيار بالنسبة للقضاة عمومًيا، وبالنسبة للرتقي   -
داخــل املحكمة العليا عىل وجه  اخلصوص حيث ربط القانون دائاًم بني الرتقية واألقدمية 
مع الكفاءة فنصت املادة )18( من قانون الســلطة القضائية - كام سبق أن ذكرنا- عىل أن 
»يكون شــغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية بناء عىل 
تنســيب من جملس القضاء األعىل وفًقا ملا يىل: أ- بطريق التعيني ابتداء.  ب- الرتقية عىل 

أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة.  ج....... د-............. 
كــام أكدت عىل مبدأ األقدمية املادة )38( من ذات القانون بقوهلا »1 - عند خلو   -
وظيفة رئيس املحكمة العليا أو غيابه أو وجود مانع لديه حيل حمله ىف رئاسة جملس 
القضاء األعىل أقدم نواب رئيس املحكمة العليا. 2 - حيل حمل أي من رؤساء حماكم 
االستئناف أقدم أعضاء حمكمته وحيل حمل النائب العـ ام النائب العام املساعد ثم 
أقدم رؤســاء النيابة. -3 حيل حمل أي من األعضاء اآلخرين األقدم من حمكمته 

ثم الذى يليه. 
إذا ترك العضو منصبه ىف املحكمة العليا أو فقدها ألي ســبب من األسباب عدا   -
الوصول إىل السن القانونية وأراد العودة مرة أخرى فيعاد إىل ذات أقدميته السابقة 

بني زمالئه. 
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وقد حدث - ىف مرص - بعد إنشاء املحكمة الدستورية العليا وتشكيلها، أدرج ىف التشكيل   -
اجلديد بعض أعضاء املحكمة العليا دون البعض اآلخر ونص القانون عىل إعادهتم بذات 
أقدمياهتم.  وقد حدث أن بعض األعضاء أراد أن يســبق ىف األقدمية زمالئه الذين كانوا 
يعملون معه فقضت حمكمة النقض برفض طلبه استناًدا إىل أن الرتتيب الوظيفى ىف املحاكم 
وارتباطه بتشــكيلها واالختصاصات املحددة لكل منها ال يسمح بأن يشغل األحدث ىف 

األقدمية وظيفة أعىل ممن يتقدمونه فيها. 
فقد قضت حمكمة النقض املرصية »وحيث أنه عن طلب تصحيح القرار اجلمهوري رقم 419 
لســنة 1979 وتعيني الطالب رئيسًا ملحكمة االستئناف، فإنه ملا كان النص يف املادة السادسة من 
القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون املحكمة الدستورية العليا عىل أن »أعضاء املحكمة 
العليا وأعضاء هيئة مفويض الدولة الذين ال يشملهم تشكيل املحكمة الدستورية العليا يعودون 
بحكم القانون إىل اجلهات التي كانوا يعملون هبا قبل تعيينهم باملحكمة العليا بأقدمياهتم السابقة 
يف تلــك اجلهات مع احتفاظهم بدرجاهتم ومرتباهتم وبدالهتم بصفة شــخصية... »، يدل عىل 
أن املرشع قصد إىل إعــادة أعضاء املحكمة العليا الذين فقدوا عضويتهم فيها نتيجة إلغاء قانون 
إنشــائها وعدم إدراجهم يف تشكيل املحكمة الدستورية العليا التي حلت حملها إىل اجلهات التي 
كانــوا يعملون هبا قبل تعيينهم باملحكمة العليا وبــذات األقدمية التي كانت هلم فيها، وحتى ال 
يضارون من جراء ذلك فقد احتفظ هلم بدرجاهتم ومرتباهتم وبدالهتم بصفة شــخصية، وكان 
قانون إنشــاء املحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وإن أدمج - شأنه يف ذلك شأن قانون السلطة 
القضائية - الدرجات املالية يف الدرجــات الوظيفية املحددة ألعضائها بحيث صارت األخرية 
هي األســاس يف حتديد الربط املدين املقرر لكل منها وهو ما قد يؤول معه النص املتقدم بيانه إىل 
أن املقصود بالدرجة التي حيتفظ هبا العضو هي درجته الوظيفية، ومن ثم وجب تعيينه يف الوظيفة 
املقابلة هلا يف الســلك القضائي، إال أنه ملا كان الرتتيب الوظيفي يف املحاكم وارتباطه بتشــكيلها 
واالختصاصات املحددة لكل منها ال يســمح بأن يشــغل األحدث يف األقدمية وظيفة أعىل ممن 
يتقدمونــه فيها، وكان القانون قد أوجب إعــادة العضو إىل اجلهة التي كان يعمل هبا يف األقدمية 
التــي كانت له فيها، فإنه يتضح أن إرادة املرشع مل تنرصف إىل احتفاظ العضو بالدرجة الوظيفية 
التي كان يشــغلها باملحكمة العليا، وإنام إىل احتفاظه بدرجتها املالية، أي بالربط املايل املحدد هلا 
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يف اجلدول اخلاص بالوظائف واملرتبات والبدالت امللحق بقانون إنشــاء تلك املحكمة، ملا كان 
ذلك، وكان الثابت أن الطالب قد عني يف الوظيفة التي يشــغلها زمالؤه الذين كانوا يسبقونه يف 
األقدمية فإن مطالبته بأن يكون تعيينه يف الوظيفة األعىل ال تقوم عىل ســند من الواقع أو القانون 

ويتعني رفضها.  

رابًعا: دور املحكمة الدستورية ىف النظام القانوين وهل تعد سلطة فوق  املحاكم؟
أسس احلكم )القرار( حمل التعليق قضائه عىل أن املحاكم تبنى وتنظم عىل شكل هرم متصاعد 
الدرجــات بحيث تلتزم كل حمكمة القرارات واألحكام الصادرة من املحاكم األعىل ويلتزم قضاة 
املحاكم ىف الدرجات األوىل باحرتام وطاعة وتنفيذ قرارات املحاكم ىف الدرجات العليا وتعليامهتم 
ىف املجـال القانونـى واإلدارى، وال جيوز ملحاكم الدرجة األوىل رفض تنفيذ أوامر وقرارات حماكم 
الدرجة العليا ألن ذلك يشــكل خمالفة وعصيان ألوامــر وقرارات وأحكام حماكم الدرجة العليا، 

وبالتاىل قد توقع عليهم العقوبات اإلدارية والقانونية العديدة. 
وخيلص القرار حمل التعليق إىل أن القواعد القانونية التى تصدر عن أعىل حمكمة ىف الدولة تكون 
عامة وجمردة !!! والقواعد واألحكام التى تصدر عن املحكمة الدســتورية العليا.......  يتوجب 
عىل اجلميع قضاة وحماكم وإدارة عامة أن حترتم ما تصدره املحكمة الدستورية من قرارات وأحكام 
ألن األســاس القانونى أن ال خيالف احلكم القضائي الصادر عن أية حمكمة حكاًم قضائًيا وقاعدة 
قانونية صادرة عن املحكمة الدستورية العليا بصفتها أعىل حمكمة موجودة ىف الدولة. . . .  ويتعني 
عىل مجيع املحاكم النظامية والرشعية والسلطتني الترشيعية والتنفيذية احرتامها والتقيد بأحكامها 

وعدم خمالفتها... إلخ ما ورد يف احلكم حمل التعليق. 
ونريد أن نقف قلياًل أمام هذه األسباب واحليثيات مع احرتامنا وتقديرنا للمحكمة التى أصدرت   -
هذا احلكم)القرار(.  لتســمح لنا املحكمة مصدرة هذا احلكم بأن نقول أن هذا الكالم ليس له 
أي أساس قانونى وجيايف املنطق واســتقالل القضاء، وجيايف العالقة الدستورية التى أوجدها 

الدستور بني املحكمة الدستورية العليا وسائر حماكم السلطة القضائية. 

بحســب املبدأ ال يرتبط قايض بآخر، أًيــا كان هذا القايض وأًيا كانــت درجته - برابطة   -
عضوية أو تدرج رئايس وذلك ىف جمال الفصل ىف املنازعات املطروحة عليه فال يأمتر قاض 
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بأمر قاض آخر حتى ولو كان ىف حمكمة أعىل وإال لكان الكالم عن استقالل القضاء لغًوا، 
فمقتىض االســتقالل أن ال يؤثر أى قاض ىف عقيدة قاض آخر وإنام كل قاض حر متامًا ىف 
تكويــن عقيدته وله احلق، كل احلق ىف أن خيالف قضاء املحكمة األعىل، وقد يكون قاض 
الدرجــة األوىل أفضل ىف التكوين القانوين وىف الوصول إىل التطبيق الصحيح للقانون من 

بعض قضاة املحكمة األعىل. 
ومــن ثم وجدت طرق الطعن ىف األحكام لتصويــب األخطاء القانونية دون أن يكون هلا   -
أدنى عالقة بالقايض مصدرها، واليســبب إلغاء حكم القايض بمعرفة حمكمة الطعن أية 
مشكالت للقايض الذى أصدر احلكم فهو حر متاًما ىف قضائه، حتى أحكام حمكمة النقض 
ليس هلا إلزام قانونى بالنسبة للمحاكم املختلفة وإنام إلزامها يكون من قبيل اإللزام األديب، 

يلتزمها القايض لكى ال يطعن عىل حكمه ويلغى ىف النقض. 
فكل حمكمة هلا اختصاص حدده القانون متارسه ىف حرية واستقالل وجترد دون أن ختشى   -

رقابة حمكمة أخرى عليها. 
وصاحب الشــأن له احلق ىف أن يطعن عىل احلكم الصادر أمام املحكمة األعىل ألســباب   -
تتعلــق باحلكم ذاته وليس بمصدره إال ىف احلاالت التى يكون فيها الطعن ىف ذمة القايض 

أو صالحيته »خماصمة القضاة«. 
هذا بالنسبة ملحاكم املوضوع مجيعها بدرجاهتا املختلفة.   -

هل تعد املحكمة الدستورية العليا رقيًبا عىل املحاكم؟  -
إذا كانت حمكمة املوضوع مستقلة ىف نظر املوضوعات التى تطرح عليها تستقل عن بعضها البعض   -
فإهنا أيًضا مســتقلة متاًما عن املحكمة الدســتورية العليا، فال تستطيع األخرية أن توجه هلا أمرًا أو 
أن تفرض عليها حكم ما يكون حاساًم للموضوع أمامها وليس هلا أن تتخذ إجراء كان يتعني عىل 
حمكمة املوضوع اختاذه، وال أن تناقشها ىف إجراء اختذته، فهناك استقاللية تامة بني املحكمة الدستورية 

العليا وحماكم املوضوع سواء كانت حماكم الدرجة األوىل أو الدرجة الثانية أو حمكمة النقض. 
وبصورة أوضح فإن املحكمة الدســتورية ليست سلطة تعلو عىل املحاكم، وليست جهة   -

للطعن يف األحكام. 
وإنام هلا اختصاص دستورى حدده الدستور ويتعني عليها أن تلتزم إطار هذا االختصاص.   -
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وقد أكدت عىل هذا األمر املحكمة الدســتورية العليا املرصية منذ نشأهتا فقد قضت بأن   -
»املحكمة العليا -مسمى املحكمة الدستورية العليا قبل تعديله- ليست جهة طعن بالنسبة 
إىل حمكمة املوضوع، وإنام هى جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها، ولئن كانت 
الدعوى  الدستورية ال ترفع إال بطريق الدفع الذى يثار أمام حمكمة املوضوع، إال أهنا متى 
رفعت إىل املحكمة العليا فإهنا تســتقل عن دعوى املوضوع، ألهنا تعالج موضوًعا مغايًرا 
ملوضوع الدعوى األصلية الذى يتصل به الدفع بعدم االختصاص ومن ثم تكون حمكمة 

املوضوع - دون املحكمة العليا- صاحبة الوالية ىف الفصل فيه1. 
وىف أحد األحكام اهلامة للمحكمة الدســتورية العليا أبانت فيه املحكمة بوضوح العالقة 
بني حماكم املوضوع واملحكمة الدستورية العليا، ومتى تلتزم حماكم املوضوع ما تفرضه املحكمة 
الدســتورية العليا ومتى تفرض املحكمة الدســتورية العليا إرادهتا عىل حمكمة املوضوع فقد 
أوردت2« وحيــث إن ذلك الطلب وهذين الدفعــني - وكلها تدور ىف فلك واحد غايته عدم 
اخلــوض ىف موضوع الدعوى - مــردودة مجيعها، أواًل: بام هو مقرر من أن لكل من الدعويني 
املوضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماهتا، ذلك أهنام ال ختتلطان ببعضهام وال تتحدان ىف إجراءات 
أو رشائط قبوهلام بل تســتقل كل منهام عن األخرى ىف شــكلها وموضوعها؛ كام أن الفصل ىف 
رشوط اتصال الدعوى املوضوعية بمحكمة املوضوع وفقًا لألوضاع املقررة أمامها ليس من بني 
املهام التى ناطها املرشع باملحكمة الدستورية العليا، وإنام تنحرص واليتها فيام يعرض عليها من 
مسائل دستورية لتقرر صحة النصوص املطعون عليها وبطالهنا، بعد تثبتها من اتصال الدعوى 
الدستورية هبا بإجراء صحيح وفقًا لألوضاع املقررة ىف قانوهنا، وليس جلهة قضائية أخرى أن 

تنازعها ذلك أو حتل حملها فيه. 
ومردود ثانيًا: بام جرى عليه قضاء هذه املحكمة عىل أن اتصال اخلصومة الدستورية هبا من 
خالل رفعها إليها وفقــًا للقواعد وطبقًا لإلجراءات املنصوص عليها ىف قانوهنا يعنى دخوهلا 
ىف حوزهتا لتهيمن عليها وحدها، فــال جيوز بعد انعقادها أن تتخذ حمكمة املوضوع إجراء أو 
تصدر حكاًم حيول دون الفصل ىف املســائل الدســتورية التى تثريها.  ذلك أن قضاءها بوقف 

حكم املحكمة العليا )الدستورية العليا( ىف الدعوى رقم 8 لسنة 1 قضائية »دستورية« - جلسة 1972/5/6   1
حكم املحكمة الدستورية العليا ىف الدعوى رقم 25 لسنة 22 قضائية »دستورية« - جلسة 2001/5/5   2
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الدعوى املطروحة أمامها وبإحالة األوراق إىل املحكمة الدستورية العليا لتفصل ىف دستورية 
ما اســتظهرت تطبيقه من نصوص قانونية - ثارت لدهيا شبهة عدم دستوريتها - عىل املنازعة 
املطروحة أمامها؛ يعد حمرًكا للخصومة الدســتورية، وعىل حمكمــة املوضوع بعد أن تعلقت 
املســائل الدســتورية التى أثارها قرار اإلحالة باملحكمة الدستورية العليا أن ترتبص قضاءها 
فيها باعتباره فاصاًل ىف موضوعها كاشفًا عن النصوص القانونية الصحيحة التى يتعني تطبيقها 
ىف النــزاع املوضوعى، بام مؤداه: أنه - فيام عدا األحوال التى تنتفى فيها املصلحة ىف اخلصومة 
الدســتورية بقضاء من املحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل فيها خصم عن احلق ىف دعواه 
املوضوعيــة من خالل تركها وفقًا لقواعد قانون املرافعات، أو التى يتخىل فيها عن دفع بعدم 
الدستورية سبق ملحكمة املوضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدول حمكمة املوضوع فيها عن 
تقديرها جلدية دفع بعدم الدســتورية أو قرارها باإلحالة مبناه إعامهلا لآلثار املرتتبة عىل قضاء 
املحكمة الدستورية العليا ىف شأن النصوص ذاهتا التى قام عليها الدفـــع أو انبنى عليها قرار 
اإلحالة، ســواء بتقرير هذه املحكمة لصحتهـــا أو بطالهنا - فإن عىل حماكم املوضوع - عىل 
اختــالف درجاهتا - أن تلتزم قضاءها باإلحالة، فــال تنحيه وإال كان ذلك نكواًل من جانبها 
عن التقيد بنص املادة )175( من الدســتور التى ختول املحكمة الدستورية العليا دون غريها 
الرقابة القضائية عىل دســتورية القوانني واللوائح، وتســليطًا لقضاء أدنى عىل قضاء أعىل بام 
يناقض األســس اجلوهرية التى يقوم التقاىض عليها، وتعطيــاًل للضامنة املنصوص عليها ىف 
املادة )68( من الدســتور وما يتصل هبا من حق اللجوء إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل 
ىف املسائل الدستورية التى اختصها الدستور هبا، بوصفها قاضيها الطبيعى، وألن القواعد التى 
ينتظمها الدســتور هى التى يتعني ترجيحها دائاًم متى عارضتها قاعدة قانونية أدنى نزواًل عىل 

مبدأ خضوع الدولة للقانون عىل ما تقىض به املادة )65( من الدستور. 
ومردود ثالثًا: بأن املحكمة الدستورية العليا تستمد واليتها ىف الرقابة القضائية عىل الدستورية 
من نصوص الدستور مبارشة.  وإذ كان قانون هذه املحكمة - بتفويض من الدستور - قد رسم 
التصاهلا بالدعوى الدســتورية طرقًا ثالثة - عىل ســبيل احلرص - من بينها اإلحالة بحكم من 
حمكمــة املوضوع بعد وقف الدعوى املطروحة عليها، فــإن ذلك احلكم - حال صدوره - ال 
يعكس صورة نمطية من صور احلكم بوقف الدعوى تعليقًا املنصوص عليه ىف قانون املرافعات، 
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والذى جيوز الطعن فيه عىل اســتقالل قبل صدور احلكم املنهى للخصومة املوضوعية بتاممها، 
إذ أن أحكام قانون املرافعات ال ترسى - كأصل عام - إال بالقدر الذى ال يتعارض مع طبيعة 
اختصــاص هذه املحكمة بالرقابة عىل دســتورية النصوص الترشيعية.  والزم ذلك أن احلكم 
الصــادر من حمكمة املوضــوع بوقف الدعوى املوضوعية، وإحالــة أوراقها إىل هذه املحكمة 
للفصل ىف دســتورية نص ترشيعى، يمتنع الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن املنصوص 
عليها ىف القانون املنظم له، بام مـؤداه: أن املحكمة الدستورية العليا، يتحتم عليها وجوبًا النظر 
ىف دســتورية هذا النص؛ والفصل فيه، ولو ثبت لدهيا أن حكم الوقف قد طعن فيه، أو أنه قد 
ُألغى أمام حمكمة الطعن - رغم عدم جواز ذلك- وإال كانت متســلبة من اختصاص نيط هبا، 

ولرانت شبهة إنكار العدالة عىل تسلبها هذا. 
ومردود رابعًا: بأنه متى كان إعامل نصوص الدستور السابق بياهنا يقتىض أال تعاق املحكمة 
الدســتورية العليا بقرار من حماكم املوضوع عــن مبارشة واليتها التى ال جيوز هلا أن تتخىل 
عنهــا، وإال كان ذلك منها حتريفًا الختصاصها وإهدارًا ملوقعها من البنيان القانونى للنظام 
القضائى ىف مرص، وتنصاًل من مسئولياهتا التى أوالها الدستور أمانتها، فإن احلكم الصادر 
من املحكمة اإلدارية العليا - وهى حمكمة موضوع ىف مفهوم املادة )29( من قانون املحكمة 
الدستورية العليا، فال تنفك عنها هذه الصفة حتى مع كوهنا حمكمة طعن - وإن قىض بإلغاء 
قرار اإلحالة املحرك للدعوى الدستورية الراهنة، إال أن تعلقها باملحكمة الدستورية العليا 
قبل هذا احلكــم واتصاهلا هبا وفقًا للقواعد وطبقًا لإلجراءات املقررة ىف قانوهنا، والتزامها 
دستوريًا بأن تقول كلمتها فيها، يقتىض أن ُتنحى أى عقبة - ولو كانت قانونية - وأن متيض 
ىف نظرها وترفض الطلبات والدفوع املثارة، وتفصل فيام تعرضه من مسائل دستورية، غري 
عابئــة بذلك احلكم، ملا يشــكله من عدوان عىل واليتها ىف الرقابــة القضائية عىل الرشعية 
الدســتورية التى اختصها الدســتور هبا، ولتفصل املحكمة املحيلــة ىف طلب إلغاء القرار 
املطعــون فيه - الذى ما زال مطروحًا عليها - عىل ضــوء قضاء هذه املحكمة ىف الدعوى 
املاثلة، ذلك أن بحث حمكمة املوضوع ملرشوعية القرار حمل طلب اإللغاء الذى مل تنفك عنه 
بقضاء حاسم منها، يقتىض أن تقول املحكمة الدستورية العليا أواًل كلمتها ىف شأن ما أثارته 
حمكمة املوضوع من شــبهات حول دستورية نص القانون الذى صدر ذلك القرار إستنادًا 
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إليه؛ وبالتاىل فإن مصلحة املدعي ىف الدعوى الراهنة وبقدر اتصاهلا بطلب اإللغاء املطروح 
ىف الدعوى املوضوعية تكون قائمة.

فاملحكمة الدســتورية العليا ليس جهة طعن عىل أحكام املحاكم املختلفة وال تعد رقيًبا عليها 
وإنام هلا اختصاص دســتورى حمدد، وهى عند ممارستها الختصاصها تلتزم املحاكم بام تصدره من 

أحكام لتطبقه عىل املنازعات املعروضة عليها. 

خامًسا: االرتكان إىل قرار التفسري السابق ومدى جوازه:
ارتكــن القرار حمل التعليق إىل أن القرار حمل الطعن ىف الدعوى املرفوعة أمامها هو قرار تعيني 
وليس قرار ترقية وهناك فرق شاسع بني قرار التعيني وقرار الرتقية وقد فصلت املحكمة الدستورية 
العليا ىف هذا األمر بقرارها التفســريى رقم 1 لسنة 2016 والذى أكدت من خالله عىل أن هناك 
سلطة تقديرية لسيادة الرئيس إلصدار قرار باشغال منصب نائب رئيس املحكمة العليا نائب رئيس 
جملس القضاء األعىل وفق التنســيب املرفوع له من قبل جملس القضاء األعىل وأن مثل هذا القرار 
الصادر عن ســيادته يكون واحلالة هذه قراًرا صادًرا بناء عىل الســلطة املخولة له دستورًيا بوصفه 
صاحــب االختصاص الوحيد ىف تعيني من تم تنســيبه من جملس القضاء األعىل لشــغل املنصب 
املذكــور وهذا القرار هو قرار مرشوع وحمصن من الطعن أمام املحاكم، ال يقبل الطعن به أمام أية 
حمكمة أو جهة مهام كانت، وهذا قرار حمكمة دســتورية صادر من حمكمة دستورية أعىل حمكمة ىف 

الدولة واجب التقيد به. 
وخلصت املحكمة إىل انتفاء وجود قرار إدارى مما يمكن الطعن عليه. 

والواقع - بعد أن عرضنا هلذا اجلانب من حيثيات احلكم حمل التعليق - نجد أن احلكم قد خلط   -
بني عدة أمور واستخلص منها استخالص غري سائغ وشابه فساد ىف اإلستدالل:

فقد تناول احلكم عدة أمور أمهها:  -

القرار )احلكم( ارتكن إىل قرار التفسري رقم 1 لسنة 1 قضائية » تفسري« وهو قرار سبق لنا   .1
التعليق عليه 1 وقلنا أن هذا القرار قد صدر مفتقًرا جلميع الضوابط املوضوعية للتفســري، 

اخلاص  بالعدد   2016/9/18 بجلسة  الصادر  »تفسري«  قضائية   1 لسنة   1 رقم  القرار  عىل  تعليقنا  يراجع    1
الصادر عن جملة العدالة والقانون التى يصدرها مركز مساواة ص 25 وما بعدها. 
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ومل تتوصل من خالله املحكمة إىل تفســري حمدد لنص قانوين حمدد بل انرصف قرارها إىل 
أهنا ال ترى أى تعارض بني مفهوم املادتني )18، 20( من قانون السلطة القضائية وما بني 
عليها من أحكام املادتني )24، 29( من قانون تشــكيل املحاكم النظامية، والصالحيات 
املمنوحة لرئيس دولة فلســطني بموجب القانون األســايس والقوانني سارية املفعول ىف 

فلسطني. . .  إلخ ما ورد بمنطوق قرار التفسري. 
واحلقيقة أن قرار التفسري املشار إليه ومنطوقه ال حيمل أي تفسري لنص قانوين، فلم يفصل   -

هذا القرار ىف تفسري نص حمدد مبيًنا معناه ومرجًحا معنى عىل معنى آخر. 
واإللزام الذى ينتج عن قرار التفسري ال ينرصف إال إذا وجد معنى حمدد تستطيع املحاكم أن تطبقه.   -
فام هو املعنى امللزم الذى أوردته املحكمة الدستورية العليا، وتلتزم به املحاكم وال تستطيع   -

الفكاك منه. 
ال يوجد ىف القرار املشــار إليه هذا املعنى املحدد وهذا التفسري امللزم، وإنام كان دفاًعا عن   -
قرار أصدره الســيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دون أن حتدد معنى  بذاته - من بني 

عدة معان- تلزم به الكافة. 
فهى مل تتناول - ىف التفسري املشار إليه - التنسيب وكيف يكون وهل جيوز تنسيب األحدث   -

مع وجود من هو أقدم منه مساوًيا له ىف الكفاية واألهلية. 
التفســري أيًضا ال يكون بمخالفة النصوص التى انتظمــت عملية التعيني والرتقية، األمر   -
الذى جيعل من هذا التفسري جمرد دفاع عن قرار حمدد أصدره السيد رئيس السلطة الوطنية 
بصدد ترقية قاض بعينه وال يمكن اختاذه كقاعدة عامة أو كقرار بالتفســري ملزم له حجية 
قبل الكافة، فضاًل عن مثالب قرار التفســري األخرى التى عرضنا هلا بام جيعل االستناد إىل 
هذا القرار من قبل املحكمة العليا والقول بالزاميته غري مستند إىل صحيح القانون والواقع. 

مسألة الطعن عىل القرارات وحتصينها:  .2

الكالم حول حتصني قرار الســيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من الطعن عليه بأي طريق 
كام ورد بالقرار حمل التعليق كالم ال أساس له من الدستور أو القانون. 

فالقــرارات اإلدارية مجيعها تقبل الطعن عليها من أصحاب املصلحة وهلا قاضيها الذي يفصل 
ىف الطعن املوجه إليها. 
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وعــدم جواز الطعن ىف أي عمل أو قرار أمر ال يفرتض، بل يلزم له نص رصيح يقرر له احلصانة 
من الطعــن، هذا القرار إن وجد نص رصيح حيصنه من الطعن عليــه يؤدي إىل عرقلة حق الفرد ىف 
النفاذ إىل القضاء للحصول عىل الرتضية القضائية التى يطلبها لرد العدوان عىل حقوقه التى يدعيها. 
فهــل يوجد نص يقرر عدم جواز الطعن عىل القرارات التى يصدرها رئيس الســلطة الوطنية 

بتعيني نائب رئيس املحكمة العليا؟!!
ال يوجد بالطبع مثل هذا النص، بل العكس هو الصحيح ذلك أن القرار حمل الطعن هو قرار 
إداري يتعلــق بتخطى ىف الرتقية إىل درجة نائب رئيس املحكمة العليا نائب رئيس جملس القضاء 
األعــىل، وقد نظمت املادة )46( من قانون الســلطة القضائية أمر الطعن عليه وكيفيته بقوهلا »1 
- ختتــص املحكمة العليا دون غريها بالفصــل ىف طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ التى 
يرفعها القضاة عىل القرارات اإلدارية املتعلقة بأي شأن من شؤوهنم، وكذلك الفصل ىف املنازعات 
اخلاصة بالرواتب واملعاشات واملكافآت املستحقـة هلم أو لورثتهم. 2 - ترفع الطلبات املشار إليها 
ىف الفقرة أعاله بعريضة تودع لدى قلم كّتاب املحكمة العليا بغري رســوم متضمنة أسامء اخلصوم 

وموضوع الطلب وأسانيده«
فال جمال بعد ذلك للكالم حول التحصني والسلطة املطلقة، فقد عفا الزمن عىل مثل هذه األقوال. 

سادسًا: عن الرأي املخالف املعطى من القاىض عزت الرامينى:
نثمن ونقدر الرأي املخالف والذى خلص بأسباب سائغة إىل رفض الدفع بعدم قبول الدعوى 

وقبوهلا والسري هبا وفًقا لألصول والقانون. 
هذا الرأي قام عىل أسباب صحيحة وحجج قانونية ودستورية قوية، هلا ما يساندها ىف األوراق 

ونتفق معه ىف مجيع ما أورده ونتبنى األسباب التى أوردها وال نريد أن نزيد عىل ذلك. 

سابًعا: حالة مماثلة متاًما عرضت عىل املحكمة الدستورية العليا املرصية، وكان موقفها خمتلًفا1
بالبحث ىف األحكام التى أصدرهتا املحكمة الدستورية العليا املرصية ىف طلبات أعضائها وجدنا 
حالة مماثلة متاًما للحالة التى صدر عىل أساســها القرار حمل التعليق، تتمثل ىف طلب تعديل أقدمية 

نعرضها دون تعليق لتكون حتت برص املحكمة العليا مصدرة القرار. 

1  حكم املحكم الدستورية العليا ىف الدعوى رقم 1 لسنة 23 قضائية »طلبات أعضاء« - جلسة 2002/4/14 
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حيــث إن الوقائع -عىل ما يبني من األوراق- تتحصــل ىف أن الطالب أقام أمام املحكمة 
الدستورية العليا الطلب رقم 1 لسنة 23 ق »طلبات أعضاء« بطلب احلكـم بقبول الطلب شكاًل 
و فـى املوضوع بإلغاء القرار اجلمهوري رقـم 80 لسنة 2001 فيام تضمنه من تعديل ألقدميته 
بجعلها تالية عىل زميله الســيد املستشار الدكتور/.....، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار، وقد 
اســتند ىف طلبه إىل أن أقدميته تتقدم أقدمية زميله عىل نحو قاطع خالل املراحل الوظيفية التى 
عمال فيها ســواء بالنيابة العامة أو جملس الدولة أو هيئة املفوضني باملحكمة الدستورية العليا، 
حتى صدر القرار اجلمهورى رقم 80 لسنة 2001 املطعون فيه بتاريخ 2001/3/21 بتعيينه 
عضوًا باملحكمة الدستورية العليا تاليًا ىف ترتيب األقدمية لزميله سالف الذكر، وقـــد تظلـم 
من هذا القرار فـــى 2001/4/19، وإذ مل يتلق ردًا عــىل تظلمه، فقد أقام الطلب املاثل أمام 
املحكمة الدستورية العليا عماًل بنص املادة )16( من قانوهنا رقم 48 لسنة 1979 والتى ختوهلا 

دون غريها الفصل ىف طلبات أعضائها. 
وقــال رشًحا لطلبه أنه بدأ عمله القضائي معاونًا للنيابة العامة ىف 1971/7/18، ثم عني 
ىف وظيفــة نائب بمجلس الدولة بتاريخ 1978/8/6، وظل يتدرج ىف وظائفه القضائية حتى 
رقى مستشــارًا اعتبارًا من 1987/7/20، وخالل هذه الفــرتة ندب للعمل هبيئة املفوضني 
باملحكمـة الدستوريـة العليا ىف غري أوقـات العمل الرسميـة بدءًا من 1984/12/1 ثم عني 
مستشارًا بتلك اهليئـة فـى 1988/9/20، ثم رقى رئيسًا هليئة املفوضني بتاريخ 1994/1/27، 
حتى صدر القرار اجلمهورى املطعون فيه بتعيينه عضوًا باملحكمة الدستورية العليا تاليًا لزميله 
األحدث باملخالفة للقانون والدستور، إذ أن األصول القانونية املستقرة ىف جمال الوظيفة العامة 
عمومــًا والوظيفة القضائية عىل وجه اخلصوص تقيض باحرتام القواعد املنظمة لألقدمية، فإذا 
كان الطالب يسبق زميله ىف التخرج من كلية احلقوق ثم ىف أقدميته الوظيفية بالنيابة العامة التى 
عينــا هبا بعد خترجهام وأثناء عملهام بمجلس الدولة، ثم ىف ترتيب األقدمية خالل عملهام هبيئة 
املفوضني باملحكمة الدستورية العليا، بل أنه رقى إىل وظيفة رئيس هيئة املفوضني باملحكمـــة 
ىف 1994/1/27 بينام رقى زميله املذكور إىل ذات الوظيفة اعتبارًا من 1996/7/16، األمر 
الذى يقطع بأســبقية أقدميته ويرتب أحقيته ىف استصحاب تلك األقدمية حال توليه الوظيفة 
األعىل عند تعيينه عضوًا باملحكمة، وفضاًل عام تقدم فإن القرار املطعون فيه اســتند ىف تعديل 
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أقدميته إىل أسبقية تعيني زميله هبيئة املفوضني وما توفره من خربة ىف جمال عمله باملحكمة وذلك 
وفقًا ملا تضمنــه حمرض اجتامع اجلمعية العامة للمحكمة املــؤرخ 2001/2/10، وهو األمر 
الذى خيالف قضاء املحكمة الدســتورية العليا يف هذا الشأن، وخيل باملراكز القانونية املستقرة 
له ولزميله لســنوات وظيفية طويلة باهليئات القضائية، كام مل يثر هذا األمر من قبل عند ترقيته 
لدرجة مستشار ثم رئيســًا هليئة املفوضني، باإلضافة إىل أن القرار املطعون فيه بام انطوى عليه 
من تعديل أقدميته بقصد تفويت فرصته ىف الرتشــيح لرئاسة املحكمة الدستورية العليا عندما 
حيــني دوره يريس قاعدة قوامها التفرقة بني الصالحية املتطلبة لعضوية املحكمة وتلك املتطلبة 
لرئاســة املحكمة، وهو ما خيالف مبدأى تكافؤ الفرص واملساواة املنصوص عليهام ىف املادتني 

(8 و40( من الدستور.  
وحيث أن الطلب قدم خالل امليعاد املقرر، ومن ثم يكون قد استوىف أوضاعه الشكلية مما جيعله 

مقبواًل شكاًل. 
وحيث أن الطلب املاثــل ال يعدو ىف حقيقته أن يكون طلبًا بإلغاء قرار إداري، هو قرار رئيس 
اجلمهورية رقم 80 لسنة 2001 فيام تضمنه من تعديل أقدمية الطالب لدى تعيينه عضوًا باملحكمة 
الدســتورية العليا، متى كان ذلك، وكان يكفى لقبــول دعوى اإللغاء أن تكون للمدعى مصلحة 
شــخصية مبارشة ىف طلب إلغاء القرار املطعون فيه سواء أكانت هذه املصلحة مادية أم أدبية، وإذا 
كان البني من أوراق الدعوى املاثلة أنه صدر قرار اجلمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 
2001/2/10 برتشيح الطالب للتعيني عضوًا باملحكمة تاليًا ىف ترتيب األقدمية عىل زميله املقارن 
به، فإن مصلحته الشخصية املبارشة تكون قائمة ىف الطعن عىل ما تضمنه القرار املذكور من تعديل 

ألقدميته عىل النحو السالف. 
وحيث إن الطالب ينعى عىل القـرار املطعـون فيـه خمالفـة الدسـتور والقانون، بقالة إن أقدميته 
ســابقة عىل زميله املقارن به وتكفى بذاهتا الحتفاظه بمركزه القانونى باعتباره األسبق، مع أحقيته 
ىف اســتصحاهبا حال تعيينه عضوًا باملحكمة الدستورية العليا، وأن ما استندت إليه اجلمعية العامة 
للمحكمة - تربيرًا لتعديل أقدميته- من أن أسبقية زميله بالعمل ىف هيئة املفوضني وّفرت له اخلربة 
ىف جمال عمل املحكمة، خيالف قضاء املحكمة الدســتورية ىف هذا الشأن، كام أن القرار املطعون فيه 
يقيم تفرقة غري مربرة بني الصالحية املطلوبة لشغل عضوية املحكمة وتلك املتطلبة لرئاستهـا وهو 
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ما يشكـل خمالفـة للامدتني )8 و40( من الدستور. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن املقرر أن أهلية القايض التى سوغت تعيينه ىف ترتيب 
معني بني زمالئه، من شــأهنا أن تســوغ تعيينه بذات الرتتيب عند تقلــده الوظائف القضائية 
األخرى، ما مل يقم الدليل عىل غري ذلك، وأن ـ املستقر عليه ـ  هو أن أقدمية القايض بني زمالئه 
ىف إحدى الوظائف القضائية تصاحبه إىل الوظيفة األعىل. ملا كان ذلك، وكان التعيني ىف وظيفة 
عضو باملحكمة الدســتورية العليا مــرده إىل اجتامع نوعني من الرشوط، أوهلام: رشوط تتصل 
بالضوابط القانونية التى تتطلبها املادة الرابعة من قانون املحكمة الدستورية العليا لتعيني عضو 
جديــد هبا، ومجيعها مصدرها املبارش نص القانون، وال جيوز اإلنتقاص منها، وليس للجمعية 
العامة أن ترتخص ىف تقديرها باعتبار أن سلطتها ىف شأهنا مقيدة، وثانيهام: رشوط تدور حول 
عنارص واقعية مردها طبيعة الوالية التى تبارشها املحكمة الدستورية العليا ىف جماالهتا املختلفة، 
بام مؤداه أن اختيار اجلمعية العامة لعضو جديد، يقتضيهاـ باإلضافة إىل تثبتها من توافر الرشوط 
التى يتطلبها قانون املحكمة لتعيينه فيهـا ـ أن تدخل ىف اعتبارها جمموعة من العنارص الواقعية 
التى ترتخص ىف تقديرها وتقتضيها طبيعة الرســالة املناطة بعضــو املحكمة. وىف هذا اإلطار 
تتحــدد للصالحية املوضوعية معايريها، وتتحراها اجلمعية العامة بلوغًا لغاية األمر فيها، غري 
مقيدة بعنرص معني دون غريه. متى كان ذلك، وكان الثابت أن نوعي الرشوط املشــار إليها قد 
توافرا ىف حق الطالب، آية ذلك صدور قرار اجلمعية العامة برتشــيحه لعضوية املحكمة، وهو 
مــا يفصح عن أن اجلمعية العامة بعد تيقنها من توافر الــرشوط التى تتطلبها املادة الرابعة من 
قانون املحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر لدى الطالب، بارشت سلطتها بالنسبة للصالحية 
املوضوعية، واستظهرت كفايته من مجيع املناحى وأهنا ليست دون زميله األحدث منه، وثبت 
هلــا عىل نحو جازم أهليته للتعيني عضوًا باملحكمة، فإذا قامت اجلمعية العامة بعد ما تقدم كله 
بتعديل ترتيب األقدمية بني املرشــحني بجعل األقدم تاليًا لألحدث رغم تساوهيام ىف الكفاية، 
وأفصحت عن أن مرد األمر أسبقية الزميل املقارن به ىف العمل هبيئة املفوضني مما يوفر له خربة 
ىف جمال عمل املحكمة، فإن ذلك مردود -بام هو مقرر ىف قضاء هذه املحكمة- من أن العمل ىف 
هيئة املفوضني باملحكمة الدستورية العليا مستقل ىف طبيعته وخصائصه عن الرسالة التى تقوم 
عليها هذه املحكمة ىف جمال ممارســتها الختصاصاهتا املحددة بالدستور وبقانون إنشائها، فإذا 
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توفرت لدى املرشــحني العنارص املطلوبة كافة للتعيني ىف املحكمة وتساوت كفايتهم فال يعد 
هناك ما يربر اخلروج عىل ترتيب أقدمياهتم التى اســتصحبوها طيلة مراحل حياهتم الوظيفية. 
ملا كان ذلك، وكانت املقارنة التفصيلية بني الطالب وزميله املقارن به، تكشــف بجالء أسبقية 
أقدمية الطالب بدءًا منذ تاريخ التخرج من كلية احلقوق مرورًا باملناصب القضائية التى تقلدها 
كل منهــام، وإذا كان القرار املطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا، فإنه يكون خمالفًا حكم الواقع 

والقانون خليقًا باإللغاء. 

فلهـذه األسبــاب
حكمت املحكمة بقبول الطلب شــكاًل وىف املوضوع بإلغاء القرار املطعون فيه وحتديد أقدمية 

الطالب ىف التعيني باملحكمة الدستورية العليا ليكون سابقًا عىل زميله املقارن به. 





تعليق األستاذ حممد خرض
 أستاذ قانون دستوري/ جامعة بريزيت

عىل حكم املحكمة العليا يف دعوى عدل عليا 
رقم 2017/5

"بشأن الرتقية والتعيني يف منصب نائب رئيس املحكمة العليا"
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تعليق األستاذ حممد خرض

 أستاذ قانون دستوري/ جامعة بريزيت

عىل حكم املحكمة العليا يف دعوى عدل عليا رقم 2017/5

هــذا تعليق عىل احلكم الصادر عن املحكمة العليا املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ )8( ترشين 
أول 2017، يف القضية رقم )5( لسنة 2017، وسيشار إليه الحقًا »باحلكم احلايل«، وأخذًا باالعتبار 
ارتباط احلكم احلايل بالقضية التفسريية رقم )1( لسنة 2016 الصادرة عن املحكمة الدستورية بسبب 
استناد رأي األغلبية عىل القرار التفسريي يف نتيجة احلكم، وسيشار الحقا حلكم املحكمة الدستورية 
يف القضية التفسريية ب »حكم املحكمة الدستورية«، وأخريًا سيتم اإلشارة إىل حكم املحكمة العليا 
رقم )٤( لسنة 2016 يف مواضع خمتلفة من التعليق كونه احلكم الذي انعقدت املحكمة الدستورية 

إلبطاله يف حكمها املشار إليه، وسيشار إىل هذا احلكم الحقًا ب »حكم املحكمة العليا«. 
هذا التعليق بطلب من املركز الفلســطيني الســتقالل القضاء واملحاماة »مساواة«، وسيتم فيه 
اتباع أصول التعليق عىل األحكام حتى خيدم هذا التعليق غرضني، األول: الغرض األكاديمي من 
خــالل اتباع أصول ومناهج التعليق عىل األحكام، والثاين: جمتمعي خيدم غايات وأهداف الرقابة 
املجتمعية عىل أداء قطاع العدالة، و«مساواة« كمؤسسة جمتمع مدين تعني بالرقابة عىل أداء منظومة 
العدالة يف فلسطني تعترب التعليق عىل األحكام القضائية أحد األدوات املبارشة والفعالة التي توظفها 

لتحقيق هذه الغاية. 

املنهجية
ال بد من اإلشــارة إىل أن منهجية التعليق عىل احلكم القضائي بصورة عامة تعتمد عىل جمموعة 
من املرتكزات سنتناوهلا بصورة موجزة، والحقا سيتم حتديد املنهجية التي سيتبعها التعليق احلايل. 
بداية، كام هو احلكم القضائي ال بد ألي تعليق أن يركز عىل الوقائع التي متثل أساس املنازعة، باعتبار 
أن الوقائع هي األســاس الذي يتم االنطالق منه يف حتديد القاعدة القانونية الواجبة االنطباق عىل 
النــزاع يف احلكم القضائي. إضافة لذلك يتناول التعليــق يف العادة تاريخ الدعوى اإلجرائي نظرًا 
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لتعلــق هذا التاريخ مبارشة باالختصاص، وطريقة اتصال املحكمة املختصة بالقضية، وهلذا أمهية 
خاصة باعتباره يمثل أحد أســس اجلانب اإلجرائي يف احلكم القضائي، كام أنه جوهري يف نقاش 
مســألة االختصاص إضافة إىل جوانب إجرائية جوهريــة يف مراحل الدعوى أمهها صحة اتصال 
املحكمة بالدعوى حمل النقاش. كام يتناول التعليق اجلوانب الشــكلية أو غري املوضوعية، وخاصة 
تلك املتعلقة هبيئة املحكمة واألطراف واملصلحة واخلصومة والصفة واملدد واملواعيد، وغريها من 
القيود أو الرشوط التي حيددها القانون لنظر الدعوى، وأمهية هذه املســائل تكمن يف حتقيق مبادئ 
العدالــة اإلجرائية وما يرتبط هبا من مصالح عامة ختــدم عملية التقايض وحتقيق العدالة.  وأخريا 
يتناول التعليق اجلوانب املوضوعية للحكم من حيث تسليط الضوء ونقاش األسس التي استندت 
هلا املحكمة يف إصدارها للحكم ومدى االتفاق أو االختالف مع توجهات املحكمة يف هذا اإلطار، 
وهذا يشمل السؤال القانوين املطروح أمام املحكمة، ومنهجية الوصول إىل القاعدة القانونية لإلجابة 
عىل هذا السؤال، وسالمة تفسري املحكمة وتطبيقها هلذه القاعدة، وحلها النزاع عىل أساسها. وهذه 
العملية التي تقوم هبا املحكمة هي أساس العدالة املوضوعية يف حكمها. ورشعية احلكم القضائي 
تعتمد عىل سالمة منهجية الوصول إىل القاعدة القانونية ومن ثم تطبيقها تطبيقا سليام عىل الوقائع 
من خالل ما اصطلح عىل تسميته بالتسبيب أو احلجج، وهذا كله يؤدي بالنتيجة إىل حسم املحكمة 

للنزاع، ومن ثم احلكم بالنصفة القضائية العادلة وفقا للقانون. 
وبســبب عدم إمكانية تغطية أي تعليق جلميع املسائل الســابقة وما يتفرع عنها من تفاصيل، 
يتم عادة تركيز التعليق عىل جانب أو أكثر منها حســب األمهية، وتقدير األمهية خيتلف باختالف 
احلكم وظروفه. وعىل هذا األســاس، يتم حتديد نقطة التعليــق وتربير اختيارها وذلك إما بطلب 
من اجلهة طالبة التعليق، أو ترك هذه املسألة لتقدير املعلق، وكون التعليق هنا يتعلق باحلالة الثانية، 
فإنني ســأقوم بتحديد مسألة التعليق لتكون، مدى إلزامية احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية 
يف القضية رقم )1( لسنة 2016، كون املحكمة العليا يف احلكم احلايل استندت إليه، أو جلأت إىل، 
قاعدة قانونية تبناها، تعتقد املحكمة العليا أهنا تصلح أساسًا حلسم النزاع يف القضية احلالية. وتكمن 
أمهية اإلجابة عىل هذا التساؤل، أكاديميًا، يف حتديد املنهج العلمي، وفقًا ألسس ومبادئ القانون، 
يف الوصول إىل القاعدة القانونية الصحيحة التي تصلح لالنطباق عىل النزاع املثار، ويف اجلانب أو 
اهلدف املجتمعي وهو الرقابة عىل أداء منظومة العدالة يف مدى حتقيق هذه املنظومة ألسس العدالة 
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اإلجرائية واملوضوعية، وكام يقال يف تفسري مفهوم الرقابة الشعبية، بأنه ال يكفي يف املجتمع السيايس 
التشاركي أن تتحقق العدالة بل جيب أن يري األفراد أهنا تتحقق ويتم ذلك من خالل إدماجهم مبارشة 
يف هذه العملية كام هو احلال يف األنظمة التي تأخذ بنظام املحلفني. أو تسهيل دخوهلم وتواجدهم يف 
إجراءات ومؤسسات العدالة، وأيضًا قيام املؤسسات املعنية املتخصصة بنقل وإيصال هذه املعلومات 

إىل األفراد وهذا التعليق ومثله هو أحد الصور األخرية. 
يف احلكم احلايل، وحتقيقًا لغاية اإلجابة عىل التساؤل السابق، سيتم تقسيم التعليق إىل ثالثة أقسام، 
األول يتناول الوقائع، وســؤال املحكمة الذي حددته ليكون أساسًا للبحث عن القاعدة القانونية 
املنطبقــة عىل هذه الوقائع، والقاعدة القانونية التي تنطبق عــىل هذه الوقائع وفقًا حلكم املحكمة، 
وأخريًا منهج وأســس تطبيق املحكمة هلذه القاعدة وحسمها للنزاع عىل أساسها. وستتم اإلشارة 
أيضًا يف هذا القسم إىل األسس التي استندت هلا اآلراء املخالفة إن وجدت. ويف القسم الثاين ستتم 
اإلجابة عىل التساؤل األسايس وهو مدى حجية أو إلزامية حكم املحكمة الدستورية كأساس لقاعدة 
قانونية تنطبق عىل النزاع احلايل، وحتليل تطبيق املحكمة هلذه القاعدة يف النزاع احلايل، وسيتم اإلشارة 
إىل اجلوانب ذات العالقة بحكم املحكمة احلايل. ويف القسم األخري سيتم اإلشارة إىل النتائج ومن 

ضمنها املنهجية الصحيحة يف الوصول إىل القاعدة القانونية التي تنطبق عىل هذا النزاع.  

أوالً: الوقائع وتلخيص حكم املحكمة احلايل
بتاريخ 2017/4/12 نسب جملس القضاء األعىل عرشة من قضاة املحكمة العليا، وبالرتتيب 
حسب األقدمية، إىل الرئيس للرتقية إىل درجة نائب رئيس املحكمة العليا، ومن ضمن القضاة الذين 
تم تنســيبهم، القايض إيامن نارص الدين، حيث ورد اســمها بالرتتيب رقم )2( يف قرار التنسيب، 
والقايض هشام احلتو، بالرتتيب رقم )3(،  وبتاريخ 2017/6/6 أصدر الرئيس قرارًا خيتار بموجبه، 
من بني القضاة العرشة املنسبني للرتقية، القايض هشام احلتو لُيَعنيَّ نائبًا لرئيس املحكمة العليا، نائبًا 
لرئيس جملس القضاء األعىل، القايض إيامن نارص الدين، طعنت يف القرار الصادر عن الرئيس عىل 
أساس األقدمية، عىل اعتبار أن ترقيتها قاضيًا يف املحكمة العليا متت قبل ترقية القايض هشام احلتو 
إىل ذات املحكمة بســنتني تقريبًا، واستنادا لذلك، وباعتبار القاضية إيامن من أقدم قضاة املحكمة 
العليا، طلبت إلغاء قرار الرئيس بتعيني القايض هشام احلتو يف منصب نائب رئيس املحكمة العليا، 

أو تعديل القرار برتقيتها إىل هذا املنصب. 
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بالرغم من إرباك اللغة القانونية والتسلسل املنطقي حلكم املحكمة العليا، لكن ولغايات وضع 
منطق متسلســل فإن السؤال األســاس الذي نجم عن هذه الوقائع كان بالنسبة للمحكمة العليا 
هــو، هل يوجد قرار إداري قابل للطعن به حتــى تقبل املحكمة العليا هذه الدعوى؟ وبالرغم أن 
هذا الســؤال له شقني األول هو، هل قرار الرئيس بالتعيني هو قرار إداري؟ والشق الثاين من هذا 
السؤال يتعلق بقبول الدعوى من عدمه شكاًل، أما السؤال الثاين فهو، هل هذا القرار قابل للطعن 
به؟ وهذا بالتأكيد يتعلق برد الدعوى من عدمه موضوعًا ألن الســؤال ينصب عىل موضوع القرار 
وليس القرار نفســه، وهذا يقتيض من املحكمة الدخول يف الدعــوى موضوعا وهو ما ال تريده. 
لذلك، وحتى تتجنب املحكمة الدخول يف موضوع الدعوى ربطت بني الســؤالني حتى تستطيع 

رد الدعوى شكاًل دون الدخول يف موضوعها. 
وبالرغم من عدم االتفاق عىل أن هذا هو السؤال الذي جيب أن ختلص له املحكمة من الوقائع 
أو من سبب النزاع، إال أنه ولغايات هذا التعليق سيتم التعامل معه بالطريقة التي أرادهتا املحكمة، 
وهلذا فإن السؤال أمام املحكمة العليا كان، هل قرار الرئيس بالتعيني يف منصب نائب رئيس املحكمة 

العليا، نائب رئيس جملس القضاء األعىل هو قرار إداري قابل للطعن به أمام القضاء؟
وفقا للحكم احلايل فإن إجابة أغلبية هيئة املحكمة أنه )ال( يوجد قرار إداري قابل للطعن فيه، 
وأن وجود القرار اإلداري القابل للطعن فيه هو سبب أسايس لقبول الدعوى وبام أنه ال يوجد قرار 

إداري قابل للطعن فيه فال يوجد دعوى، وهو سبب لعدم قبول الدعوى شكال. 
متاشيا مع هذا املنطق، يمكن االستنتاج من قرار املحكمة، بالرغم من إرباك اللغة والتسلسل، 

أن التسبيب الذي استندت له املحكمة يعتمد عىل املنطق أو التسلسل التايل:
هنــاك قرار بالتعيني صادر عن الرئيس ملنصــب نائب رئيس املحكمة العليا، نائب رئيس   .1
جملس القضاء األعىل، وهذه ليست ترقية وإنام تعيني. ونرجح، أن املحكمة، وبالرغم من 
عدم تناوهلا أو توضيحها لذلك، حاولت التمييز بني الرتقية والتعيني، بسبب أن التعيني، 

بنظرها، ال يعتمد عىل األقدمية، يف حني تعتمد الرتقية عىل ذلك. 
هناك قرار سابق صادر عن املحكمة الدستورية بشأن صالحية الرئيس بالتعيني يف منصب   .2
نائب رئيس جملس القضاء األعىل ]ســيكون هذا القرار مصــدرا للقاعدة القانونية التي 

ستطبقها املحكمة عىل الدعوى[. 
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وفقًا لقرار املحكمة الدستورية فإن الرئيس له )سلطة تقديرية( لإلشغال ]من املرجح أن   .3
املقصود باإلشــغال هنا التعيني[ يف هذا املنصب وفقا للتنسيب الصادر عن جملس القضاء 

األعىل. 
تقول املحكمة العليا أن قرار الرئيس يف هذه احلالة ]وفقا لقرار املحكمة الدســتورية رقم   .4

1 لسنة 2016[ مرشوع و)حمصن( من الطعن به أمام أية حمكمة أو جهة مهام كانت. 
وفقا للمحكمة العليا، فإن قرار املحكمة الدستورية صادر عن أعىل حمكمة يف الدولة واجب   .5
التقيد به، وهذه احلجة استطردت املحكمة العليا يف تناوهلا حتى أهنا استنفذت ما يزيد عن 
80 % مــن القرار، كام أن املحكمة كررت نفس املبدأ بطرق كثرية خمتلفة، ما يقارب )15) 
مرة، معظمها خيالف أبســط مفاهيم تدرج املحاكم وإلزامية قراراهتا.  وهذه احلجة كانت 
األســاس يف الوصول إىل القاعدة القانونية التي ســتطبقها املحكمة، لذلك ستغطي هذه 
املسألة املجال األوسع يف هذا التعليق، سواء من حيث إلزامية أحكام املحكمة الدستورية 
بشكل عام أو إلزامية حكمها يف دعوى معينة وأخريًا إلزامية حكمها حمل النقاش يف هذه 
القضية حتديدا، ومدى إمكانية اللجوء إىل أحكام املحكمة الدستورية للوصول إىل القاعدة 
القانونية التي حتســم النزاع. وبالنسبة إللزامية أحكام املحاكم بصورة عامة فإنه لن يكون 
حمال للنقاش يف هذا التعليق كون هذا األمر يمكن الرجوع بشأنه للمصادر التي تناقش نظام 
الســوابق القضائية وإلزامية أحكام املحاكم، بحسب تدرجها، يف كل من النظام الالتيني 

والنظام األنجلوسكسوين1.  
باملحصلة تستنتج املحكمة العليا باألغلبية أن الدعوى غري مقبولة شكال ومستوجبة الرد ألنه 

ال يوجد قرار إداري يقبل الطعن به أمام املحكمة العليا. 
خيالــف األكثرية يف هذا القــرار قاضيني، القايض الراميني والقايض أبــو زاهر. يبني القايض 
الراميني خمالفته عىل أســاس املادة )30( من القانون األســايس الفلسطيني التي تتضمن القاعدة 
الدستورية التي حتظر حتصني أي قرار أو عمل من رقابة القضاء. وبعد أن يناقش القايض الراميني 

1  For more details on the binding effects of the precedents on courts see, Lundmark, T.  (2012).  
Charting the Divide Between Common and Civil Law.  Oxford University Press, and aee also 

Siltala, R.  (2000).  A Theory of Precedent.  Hart Publishing. 
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سمو القاعدة الدستورية املذكورة ويؤكد »أنه ال جيوز خمالفتها ال بنص قانون وال بتفسري له من أية 
جهة كانت بام يف ذلك املحكمة الدســتورية ذاهتا« يصل القايض الراميني إىل استنتاج مفاده أن »ما 
ال يمكن قبوله عقال وقانونا أن ختالف املحكمة الدستورية نصًا دستوريًا يؤكد مبدأ الرقابة القضائية 
عىل أعامل اإلدارة«. وهذا يعني أن القايض الراميني ال يقبل بتوجه األغلبية العتبار حكم املحكمة 
الدســتورية مصدرًا لقاعدة قانونية بموجبها يتم حتصني قرار الرئيس من رقابة القضاء، وعىل هذا 
األســاس يفند الراميني هذا التوجه بالقول »وعىل سبيل الفرض الساقط لو كان ذلك ]أن ختالف 
املحكمة الدستورية نصا دستوريا[ فإن إعامل النص الدستوري يسمو يف تطبيقه عىل أي نص قانوين 

أو تفسري له ]صادر عن املحكمة الدستورية[ خيالف ما تضمنه ]النص الدستوري[.  
القايض أبو زاهر، يســتنتج أن الدفع بشــأن عدم قبول الدعوى لوجــود حكم من املحكمة 
الدستورية سابق باخلصوص هو دفع »يتعلق بموضوع الدعوى ]وليس دفعا لعدم القبول الشكي[ 

وعليه يرى القايض أبو زاهر »ضم هذا الدفع إىل الدعوى، عىل أن يبت به مع احلكم الفاصل«. 

ثانيًا: مدى إلزامية أحكام املحكمة الدستورية للمحكمة العادية
باإلشــارة إىل ما تم توضيحه أعاله بشأن منهجية التعليق عىل احلكم القضائي، سأقوم يف هذا 
القسم باإلجابة عىل التساؤل الذي متت إثارته كمسألة التعليق أو نقطة التعليق وهو، مدى إلزامية 
احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية يف القضية رقم )1( لسنة 2016، كون املحكمة العليا، وكام 
تم بيانه أعاله، جلأت إىل هذا احلكم واســتخلصت منه القاعدة القانونية املشار إليها أعاله، وهي 
أن قرار الرئيس بتعيني نائب رئيس جملس القضاء األعىل ]وفقًا لقرار املحكمة الدستورية رقم )1) 
لســنة 2016[ مرشوع و)حمصن( من الطعن به أمام أية حمكمة أو جهة مهام كانت.  وبناء عىل هذه 
القاعدة قامت أغلبية هيئة املحكمة العليا يف القضية احلالية بحســم النزاع ورد الدعوى شكاًل عىل 

هذا األساس. 
من أجل اإلجابة عىل هذا التســاؤل ســيتم نقاش أوال إلزامية أو حجية األحكام الصادرة عن 
املحكمة الدستورية بصورة عامة، ومن ثم نقاش إلزامية حكم املحكمة الدستورية يف القضية رقم 
(1( لســنة 2016 نظرًا خلصوصية هذا احلكم باعتبار أنه كان حمال للجدل بسبب تعارضه مع، أو 

إبطاله، حكاًم سابقًا صدر عن املحكمة العليا بذات املوضوع.  
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1.   حجية أحكام وقرارات املحاكم الدستورية
املبدأ األســايس أن أي حكم قضائي ملزم، وواجب االحرتام. أخذا بعني االعتبار املبدأ 
الســابق، وأخذًا باالعتبار أن املادة )41( من قانون املحكمة الدستورية تؤكد ما هو وارد يف 
املادتني، )106( من القانون األسايس املعدل، و)82( من قانون السلطة القضائية، املتعلقتان 
بإلزامية أحكام املحاكم، بل بالرجوع إىل املادة )106( من القانون األســايس، وبنفس نص 
املادة )82( من قانون السلطة القضائية، نجدها تضيف ليس فقط عنرص اإللزام بل ما يرتتب 
عىل عدم اإللتزام، أي حالة اإلمتناع عن تنفيذ احلكم القضائي أو تعطيل تنفيذه عىل أي نحو، 
وعىل خالف ما هو معهود يف النصوص الدســتورية وصل النص إىل حتديد العقوبة اجلزائية 
واإلدارية املرتتبة عىل عدم التنفيذ، إضافــة لذلك، وخروجًا عىل إجراءات حتريك الدعوى 
اجلزائية من قبل النيابة العامة، منح النص الدستوري املحكوم له حق حتريك الدعوى مبارشة 
أمام املحكمة املختصة، كام خوله طلب التعويض يف حال ترضره من جراء اإلمتناع عن التنفيذ 

أو تعطيل التنفيذ1. 

أ.    احلجية النسبية واملطلقة ألحكام املحكمة الدستورية
عىل أساس ذلك، وبالرجوع إىل املادة )41( من قانون املحكمة الدستورية نجدها تنص يف 
فقرهتا األوىل »أحكام املحكمة يف الدعاوى الدستورية وقراراهتا بالتفسري ملزمة جلميع سلطات 
الدولة وللكافة.  وهذه املادة تؤكد عىل املبادئ السابقة التي أوردناها يف املادتني )106(، و)82) 
املذكورتني، لكن بإضافة عبارة »جلميع سلطات الدولة وللكافة«، فهل مقصود من هذه العبارة 
أن أحكام املحكمة الدستورية مجيعها ملزمة وبذات الدرجة؟ اإلجابة عىل هذا التساؤل يف الفقه 
املقارن، أن اإللزام يكون للحكم بعدم الدســتورية فقط، وهو ما يمكن التأكيد عليه من خالل 
ما ورد يف الفقرتني الالحقتني من ذات املادة، حيث توضح الفقرتني التاليتني نطاق احلجية عىل 
»مجيع ســلطات الدولة والكافة« ألحكام املحكمة الدستورية. فاألصل أن تكون حجية احلكم 

انظر املادة )106( من القانون األسايس املعدل وذات النص يف املادة )82( قانون السلطة القضائية: »األحكام   1
القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أي نحو جريمة يعاقب عليها باحلبس، 
والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى 

مبارشة إىل املحكمة املختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا كاماًل له.  
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القضائي الدستوري، كام هو حال أحكام املحاكم األخرى، نسبية تقترص عىل أطراف الدعوى 
أو طلب التفسري، لكن حتى تتحقق اإللزامية عىل مجيع سلطات الدولة والكافة فإن احلكم، جيب 
أن يقيض بعدم الدســتورية1، ففي حال كان احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية يقيض بعدم 
دستورية نص أو إجراء أو عمل يكون هذا احلكم ملزما لكافة سلطات الدولة بام يف ذلك املحاكم 
العادية، حيث تنص الفقــرة الثانية من املادة )41( عىل »إذا قررت املحكمة أن النص موضوع 
املراجعة مشوب كليًا أو جزئيًا بعيب عدم الدستورية توضح ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم 
الدستورية، والنص الذي تقرر عدم دســتوريته يعترب يف حدود قرار املحكمة حمظور التطبيق. 
وتنص الفقرة الثالثة من ذات املادة »إذا كان احلكم بعدم الدســتورية متعلقًا بنص جزائي تعترب 
األحكام التي صدرت باإلدانة استنادًا إىل ذلك النص حمظورة التطبيق، ويقوم رئيس املحكمة 
بتبليغ النائب العام باحلكم فور النطق به إلجراء املقتىض القانوين الالزم«. فمسألة احلجية عىل 
الكافة تتحقق يف حالة احلكم بعدم الدســتورية وبخالف ذلك فإن حكم املحكمة الدســتورية 

يكون له حجية نسبية عىل أطرافه2. 
فمثال إذا قررت املحكمة أن النص املطعون فيه، يف املنازعة املثارة أمامها وفق األصول، 
هو نص دســتوري، فيرتتب عىل هذا احلكم فض النزاع بني أطرافه عىل هذا األساس، أي 
بمعنى رد الدعوى موضوعًا، وهذا ال يعني مستقبال أن ذات النص بتطبيق أو تفسري خمتلف 
له بحالة جديدة ال يمكن أن يطعن بدعم دســتوريته كام تم تطبيقه يف احلالة اجلديدة، مثل 
حالــة أن حيتمل النص أكثر من معنى ويتم تطبيقه يف حالــة جديدة ينال تطبيقه بالصورة 
اجلديدة من حق أســايس من حقوق اإلنســان، ويمكن طبعا أن يتم االستناد إىل حق آخر 
خمتلــف عن احلق األول الذي وجدت املحكمة الدســتورية يف احلالة األوىل أنه ال ينتهك 

احلق الذي تم االدعاء بانتهاكه.  

للمزيد حول حجية احلكم يف الدعوى الدستورية انظر، صايف أمحد قاسم، حجية األحكام الصادرة برفض   1
دعوى اإللغاء والدعوى الدستورية يف النظام القانوين املرصي، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، )كلية 

احلقوق -جامعة املنوفية(، مرص، جملد )23(، عدد )40(، 2014، ص 583 - 714. 
2 For more details on the binding effect of the Constitutional Courts’ decisions see, Sadurski, 

W.  (2007).  Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist 

States of Central and Eastern Europe.  Springer.  Pages 27-58, particularly see page 40, 

and see also, Siltala, R.  (2000).  Ibid.  Pages 121-151
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كام أن التخوف يف األنظمة غري الدســتورية أن يتم إســاءة اســتخدام هذه احلجية املدعاة، كام هو 
حاصل فعال، بحيث حتتكر املحكمة الدســتورية تفســري الدستور، وهذه املســألة غري مقبولة حتى يف 
األنظمة الديمقراطية خلطورهتا عىل العملية الديمقراطية، حيث يعترب الدستور حاكاًم جلميع السلطات 
بام يف ذلك املحكمة الدســتورية، وال يقبل التايل أن حيتكر أي طرف هذه املسألة، مع االعرتاف بوجود 
اختصاص للمحكمة الدســتورية يف حال اخلالف عىل تفسري نص دستوري معني، والعتبارات تتعلق 
بطبيعة احلكم القضائي وإلزاميته بني أطرافه، ويف هذه احلالة السلطات العامة باعتبارها طرفًا يف املنازعة 
التفسريية بصفاهتا وليس بأشخاصها، يكون هلذا احلكم حجية نسبية مؤثرة عىل النظام السيايس ككل. 
هذه اخلطورة تصبح كبرية يف األنظمة غري الديمقراطية ألنه يراد هبا احتكار النظام الديمقراطي من قبل 
أشخاص غري معينني بطريقة ديمقراطية تشاركية توافقية، وهذا يعني أنه يمكن استغالل هذه الصالحية 
يف إعطاء رشعية لنصوص غري دستورية من خالل اللجوء إىل آلية الطعن الدستوري أو التفسري لتحصني 
نصوص تنتهك حقوق اإلنسان أو ختالف املبادئ الدستورية يف األنظمة الديمقراطية، بالرغم من معرفة 

اجلميع بعدم اتفاق تفسري املحكمة الدستورية ألبسط مفاهيم حقوق اإلنسان1.  
فام هو معمول به يف األنظمة املقارنة، بأن احلكم بعدم الدستورية هو احلكم امللزم باملعنى القانوين 
لكافة ســلطات الدولة، وهو ما يقصد بالفقرة األوىل من املادة )41(، كام أن الكافة يستفيدون من 
هذا احلكم بمعنى أن حجية احلكم، وعىل خالف األصل، والعتبارات تتعلق بمبدأ اهلرمية، بمعنى 
عدم وجوب استمرار تعايش القاعدة القانونية املتعارضة مع النص الدستوري، وأيضا مبدأ املساواة 
أمام القانون، والذي يقتيض معاملة القضايا املتامثلة بطريقة متشاهبة، فإن أثر احلكم بعدم الدستورية 

يكون له حجية مطلقة يف هذه احلالة. 
وبالنسبة لقرارات املحكمة بالتفســري فإن هذا التفسري طاملا اتفق مع األصول يكون ملزما بني 
أطرافه لكن إذا اختلف سبب طلب التفسري أو وقائعه أو أطرافه أو مطالبهم فيكون التفسري السابق 
يف هذه احلالة غري ملزم وال حيوز أية حجية ســوى أنه يكون ســابقة قضائية يمكن االستئناس هبا 
ملعرفة توجه املحكمة بخصوص املســائل املثارة فيها، وهذا يعنى أنه يكون هلذا احلكم قيمة ووزن 
كأحد املصادر التي يتم الرجوع إليها للوصول إىل القاعدة القانونية التي ستطبق عىل النزاع، ولكن 

1    Sadurski, W.  (2007).  Ibid Pages 19-25
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ال يرتتب عىل هذا احلكم أي أثر قانوين باملعني اإللزامي مطلقًا1.  
وبالرغم مما ورد يف الفقرات السابقة جيب اإلشارة إىل نص املادة )27( الفقرات )2(، )3(، )4( 
منها، فالفقرتني )2(، و)3( املتعلقتان باتصال املحكمة الدســتورية بالدعوى من خالل اإلحالة أو 
الدفع الفرعي، سواء من خالل املحكمة املختصة بالنزاع التي رأت أن النص الذي ستطبقه مشوب 
بشــبهة عدم الدستورية، أو تلك التي أثري أمامها الدفع بعدم الدستورية، ووجدت أن الدفع جدي 
وأمهلت طالب الدفع )90( يوما للجوء للمحكمة الدســتورية، فإن حكم املحكمة الدســتورية 
ســواء بالدســتورية أو عدمه يكون ملزما للمحكمة املختصة بالنزاع يف هذه احلالة باعتبار إجراء 
اإلحالة أو قبول الدفع الفرعي ينتج عنه دخول املحكمة كأحد أطراف املنازعة الدســتورية ووفقًا 
ملبدأ نسبية احلكم القضائي بني أطرافه فإن احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية يكون ملزما هلذه 

املحكمة حتديدًا.  
أيضًا الفقرة )4( من قانون املحكمة الدســتورية تنص »تتــوىل املحكمة الرقابة القضائية عىل 
الدســتورية عىل الوجه التايل: 4 - إذا كانت املحكمة تناقش نزاعًا معروضًا عليها وأثناء السري يف 
النزاع تبني للمحكمة أن هناك نصا غري دســتوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى 
بأن تفصل يف عدم دســتوريته برشط أن يكون ذلك النص متصاًل فعاًل باملنازعة املطروحة أمامها 
حسب األصول.  فهذه الفقرة تضع جمموعة من الرشوط عىل املحكمة الدستورية، يف حال حكمها 
بعدم دســتورية نص أثناء نظرها النزاع، أمهها أن تتصل املحكمة باملنازعة املطروحة أمامها حسب 
األصول، وهذا يعني، وتوافقا مع قاعدة أن أحكام املحكمة الدســتورية هنائية وال يطعن هبا أمام 
أيــة جهة )نص املادة ٤٠ من قانون املحكمة الدســتورية(، وقاعدة أن احلكم القضائي هو عنوان 

1 For more details on the binding effect of the Constitutional Courts over ordinary courts, see, 

Harding, A. , & Nicholson, P.  (2010).  New Courts in Asia.  Routledge.  Page 154 See also, Art.  

1351 of the French Civil Code “The force of res judicata takes place only with respect to what 

was the subject matter of a judgment.  It is necessary that the thing claimed be the same; that 

the claim be based on the same grounds; that the claim be between the same parties and 

brought by them and against them in the same capacity. 

 انظر أيضا نص املادة 1351 من القانون املدين الفرنيس »تقترص حجية األمر املقيض عىل موضوع الدعوى، 
وجيب أن يكون اليشء املطلوب واحدا، وأن يكون مبنيا عىل السبب نفسه، وقائام بني اخلصوم أنفسهم ومقاما 

منهم أو عليهم بالصفة ذاهتا« 
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احلقيقة فيام فصل فيه، ووفقا للمبادئ العامة يف القانون الدســتوري املقارن فإن نتيجة احلكم بعدم 
الدستورية هي فقط الواجبة التنفيذ، حتى لو خالفت املحكمة الدستورية الدستور وقانون تشكليها 
وأصول اتصاهلا يف الدعــاوى املطروحة أمامها، لكن باملقابل، هذه املخالفة جيب أن يرتتب عليها 
مسؤولية مهنية جسيمة باعتبار أن قضاة املحكمة الدستورية مؤمتنني عىل الفصل يف النزاعات وفقًا 
ملا هو وارد يف الدستور والقانون وهذا يشمل اجلانبني، اإلجرائي واملوضوعي للدعوى الدستورية. 
كام جيب األخذ باالعتبار أن إلزام حكم املحكمة الدســتورية ال ينسحب عىل ما تضمنه احلكم 
من تســبيب أو حجج تؤدى إىل النتيجة التي توصل هلا احلكم القضائي، وتكون فقط نتيجة احلكم 
أو ما حسمت املحكمة النزاع من خالله هو فقط الذي يتمتع باحلجية النسبية بني أطرافه، واستثناء 
احلجية املطلقة عىل الشــخص الطبيعي أو املعنوي املتأثر هبذا احلكــم يف حالة كانت نتيجة احلكم 
عدم دستورية النص الترشيعي. بخالف ذلك، فإن حكم املحكمة إذا تضمن مثال رد الدعوى دون 
النظر يف موضوعها، أو تضمن رد الدعوى موضوعيا لتوافق النص املطعون فيه مع الدســتور، أو 
كان قرارًا تفســرييًا يفصل يف منازعة مطروحة أمامها حسب األصول. يف مجيع هذه األحوال يكون 
قرار املحكمة الدســتورية ملزمًا ألطرافه فقط بحســب ما انتهى له احلكم دون أن يرتتب عىل ذلك 

أي أثر قانوين آخر1.

ب. تطبيق األسس بشأن حجية أحكام املحكمة الدستورية عىل احلكم احلايل
بناء عىل ما سبق، وبالرجوع إىل ما ورد يف رأي األغلبية يف احلكم احلايل، فإن املحكمة الدستورية 
هي أعىل حمكمة يف الدولة حيث ورد يف احلكم »القواعد واألحكام القانونية التي تصدر عن املحكمة 
الدستورية إنام تصدر لتطبق وحترتم من اجلميع حكاما وحمكومني، وهلذا يتوجب عىل اجلميع قضاة 
وحماكم وإدارة عامة أن حترتم ما تصدره املحكمة الدســتورية من قرارات وأحكام ألن األســاس 
القانوين أن ال خيالف احلكم القضائــي الصادر عن أية حمكمة حكاًم قضائيًا وقاعدة قانونية صادرة 
عن املحكمة الدســتورية بصفتها أعىل حمكمة موجودة يف الدولة«. مــع االحرتام، فهذا غري دقيق 
قانونًا أو فقهًا كام بينا أعاله، كام أنه ال يوجد يف النظام الدستوري والقانوين الفلسطيني ما يشري إىل 

1   For more details see, Lundmark, T.  (2012).  Ibid.  Page 362
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أن املحكمة الدستورية هي أعىل حمكمة يف الدولة باملعنى اهلرمي لتدرج املحاكم، كام ال يصح قانونًا 
أن يصدر يف حكم قضائي ما يتبنى مقولة أن ما يصدر عن املحاكم يسمى قواعد قانونية، فاملحاكم 
ال تصدر قواعد قانونية وفقًا ملبدأ الفصل بني الســلطات وإنام تطبق القواعد القانونية تطبيقًا سليام 

عىل ما يعرض عليها من نزاعات. 
كام  يستطرد رأي األغلبية يف مسألة متصلة فيقول »كام تعترب األحكام الدستورية أعىل األحكام 
يف حماكم الدولة قيمة باعتبارها أحكام صادرة عن أعىل ســلطة حمكمة يف الدولة ويتعني عىل مجيع 
املحاكم النظامية والرشعية والســلطتني الترشيعية والتنفيذيــة احرتامها والتقيد بأحكامها وعدم 
خمالفتها، لذلك يتوجب عىل أية حمكمة تريد إصدار حكاًم قضائيًا مراعاة األحكام والسوابق الصادرة 
عن املحاكم األعىل منها درجة ألنه ال جيوز ألي حمكمة أن تصدر حكاًم أو قرارًا قضائيًا خمالفًا حلكم 
وقاعدة قانونية نافذة وصادرة عن املحكمة الدستورية املختصة يف تفسري القوانني واال كانت عرضة 
لإللغاء القضائي وسببًا يف مطالبة اجلهة املصدرة هلا بتعويض األرضار املادية واملعنوية التي نجمت 
عنهــا«.  أيضًا مع االحرتام، فإن معيار إلزام احلكم القضائــي هو صدوره عن حمكمة خمتصة وفقًا 
إلجراءات وأصول قانونية ســليمة، وال يوجد يف هذا اإلطار حماكم تعلو حماكم يف الدرجة إذا كان 
املوضوع يتعلق بجهات قضائية خمتلفة حيكم عملها مبدأ االختصاص، فاملحاكم الرشعية مثاًل هي 
املحاكم املختصة، وفق التدرج اخلاص هبا، بالشأن الرشعي، وأحكامها هي الواجبة التنفيذ إذا تعلق 
املوضوع باختصاصها الوارد وفقا للقانــون، وذات األمر يقال عن أحكام حمكمة العدل العليا إذا 
تعلق األمر باختصاصهــا يف الطعن بالقرارات اإلدارية، وهذا بالطبع ينطبق عىل املحكمة العليا يف 
جمال اختصاصها، كام هو احلال سواء يف احلكم احلايل أو احلكم السابق الصادر عن املحكمة العليا 

يف الدعوى رقم )4( لسنة 2016.  
أما مبدأ تــدرج املحاكم، فإنه يتعلق بالطعن يف احلكم الصــادر عن املحكمة املختصة يف جهة 
القضاء املختص بالنزاع أساســًا، إذا أجاز القانون هذا الطعن، ووفقا إلجراءات ودرجات قضائية 
حيددها القانون، مع التأكيــد أن مبدأ التدرج ال يعني بأي حال من األحوال قيام أية حمكمة بالدور 
املنوط بمحكمة أخرى حتى لو كانت أقل درجة، فال يمكن القول مثال بأن قرار االســتئناف أعىل 
مــن قرار حمكمة البداية إذا كان قرار البداية مبنيًا عىل قواعد االختصاص الســليم  يف جهة القضاء 
العادي، يف حني كان قرار االستئناف خمالفًا لألصول وطريقة اتصال املحكمة بالدعوى مثل أن تقبل 
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املحكمــة الدعوى من اخلصم مبارشة كمحكمة أعىل درجة، ودون وجود حكم مطعون فيه صادر 
من حمكمة درجة أوىل. وعىل فرض قيام حمكمة االســتئناف بقبول الدعوى األصلية املبارشة يف مثل 
هذه احلالة، تكون املحكمة وقعت يف عيب جســيم يتعلق باالختصاص واإلجراءات، وال يمكن 
حل هذا التناقض باللجوء إىل مبدأ اهلرمية الذي يفرتض أن حمكمة االستئناف أعىل درجة فيتم تنفيذ 
حكمها وااللتفات عن حكم حمكمة الدرجة األوىل، بل العكس متامًا ففي مثل هذه احلالة فإن احلكم 
الواجب التنفيذ هو حكم حمكمة البداية وليس حكم االستئناف، وأيضًا القول بأن أحكام املحكمة 
هنائيــة أو حتى أصبحت قطعية هو قول غري صحيح، عىل األقل يف حالة وجود قرارات متناقضة، 
فإذا كانت هناك حمكمة خمتصة لرفع التناقض فإهنا سرتفع هذا التناقض استنادا لقواعد االختصاص، 
وإذا مل توجد هذه املحكمة، يكون ألي قاض أو حمكمة قانون خمتصة أن تنحي حكم املحكمة غري 

املختصة جانيًا وتطبق احلكم الصادر عن املحكمة صاحبة االختصاص وفق الدستور والقانون. 
استنادًا لكل ما سبق، وحيث أن املحكمة الدستورية ليست أعىل حمكمة باملفهوم اهلرمي للطعن 
باألحكام، كام أن قرارات املحكمة الدستورية ملزمة فقط يف حدود اختصاصها، كام أوردنا سابقًا، 
فهذا ينقلنا إىل املوضــوع التايل وهو احلكم املرتتب عىل وجود تعارض بني حكمني أحدمها صادر 

عن املحكمة الدستورية واآلخر صادر عن حمكمة أخرى يف ذات النزاع.  

2.  حجية حكم املحكمة الدستورية يف القضية رقم )1( لسنة 2016 يف ظل صدور حكم املحكمة 
العليا رقم )4( لسنة 2016

األصل كقاعدة عامة أن أحكام املحكمة الدســتورية وقرارهتا بالتفسري ملزمة، وفقا للتفصيل 
املشار إليه أعاله )املواد )106( من القانون األسايس و)82( من قانون السلطة القضائية، و)41) 
من قانون املحكمة الدستورية العليا(، لكن من أجل حتقق هذا املبدأ جيب أن تقوم املحكمة بمراعاة 
املبادئ الدســتورية والقانونية العامة وحتديدًا ما يتعلق بدورها ووظيفتها كســلطة خمتصة بتطبيق 
القانون عىل ما يعرض عليها من نزاعات، ومن أهم القواعد واألصول املتعلقة بالسلطة القضائية  
قواعد االختصاص والتشكيل وأصول التقايض والتفسري والوصول إىل األحكام، وهذا بالتأكيد 
يدخلنا يف النقاش بشــأن رشعية، وال أقول هنا جمرد قانونية، أداء السلطة القضائية، ألنه وبخالف 
الســلطتني الترشيعية والتنفيذية فإن السلطة القضائية تسمد رشعيتها من ثقة األفراد بام تصدره من 
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أحكام تتفق وصحيح القانون، وهذا يتحقق بالعديد من الطرق أمهها أن تستند أحكامها إىل تطبيق 
القاعدة القانونية بوصفها السلطة املناط هبا ذلك، وهذا يعني أن اجتهادها جيب أن يكون يف الوصول 
إىل القاعدة القانونية وتطبيقها عىل الوقائع والفصل يف النزاع املعروض عليها عىل هذا األساس، ال 
أن تكــون هي ذاهتا مصدرًا للقاعدة القانونية، وحتى حتقق ذلك جيب أن تقوم باتباع األصول التي 
قررهــا املرشع وأيضًا أن تطبق أو تفرس النصوص وفقا ملــا تضمنته من عبارات وأحكام ويف حال 
الغموض احلقيقي أن تقرر معنى هذه النصوص وتفسريها بأفضل صورة يمكن أن تعرب عن النظام 

القانوين والقضائي وفقا ملبادئ النظام الدستوري الديمقراطي1.   
بالتأكيد هذه احلالة املثالية ليست واقعية، فالواقع نتج عنه حالة شاذة وصفت مثال من احلموري، 
أستاذ القانون الدستوري األردين بالقول »إن ما حدث ]من قبل املحكمة الدستورية يف القضية رقم 
(1( لســنة 2016[ ]حتت ذريعة التفسري[ يشكل حالة واقعية ال مثيل هلا، عىل ما نعلم، يف أحكام 
القضاء املقارن« كام أن هذه القضية حتديدًا أثارت دهشــة ساملان نائب رئيس املحكمة الدستورية 
املرصية، وتعبريًا عن ذلك ناقش ساملان ما حدث بالقول »فطلب التفسري يف مثل هذه احلالة ينطوي 
عىل عدوان بالغ عىل حــق اخلصوم يف الدفاع عن حقوقهم أمام قاضيهم الطبيعي، ومصادرة حلق 
املحكمة ]العليا[ يف أن تقول كلمتها يف تفسري النص...، وينطوي يف الوقت ذاته عىل امتهان لقايض 
املنازعة، ويصل إىل نتيجة مفادها أن هذا األمر »خطري ينال من مقومات العدالة يف الصميم ويمس 
كربياء القايض وكرامته وهو أمر ال جيوز الســكوت عنه ويتعني إعالن االحتجاج عليه« ويف هذا 
الســياق أيضًا نؤكد عىل أن »قيام املحكمة الدستورية بإصدار حكم ]يف قضية نظرت وصدر فيها 
حكم من قبل املحكمة العليا[ بالرغم من عدم توافر أســس إصدار هذا احلكم، يكون هذا احلكم 
التفاف عىل أحكام املحاكم ويصل إىل حد وصفه بقرار مقصود بتعطيل حكم قضائي واجب التنفيذ، 
وهذا العمل يشكل أحد صور االمتناع عن تنفيذ حكم املحكمة، وهو يندرج يف إطار املادة )106( 
من القانون األســايس والتي حتظر االمتناع عن تنفيذ أحكام املحاكم وتوجب املســؤولية اإلدارية 

واجلزائية يف حالة االمتناع عن تنفيذ حكم املحكمة املختصة«. 

فلسطني:  يف  الدستوري  التنظيم  اخلرض،  حممد  انظر،  الديمقراطي  الدستوري  النظام  مبادئ  حول  للمزيد   1
دراسة متهيدية لغايات اقرتاح النصوص الناظمة للحقوق واحلريات يف دستور دولة فلسطني املقبل »دراسة 

حمكمة«، املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة«: رام اهلل، نيسان 2015.  ص 49-42
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هذه احلالة حتى يتم فهمها فإنه جيب أن تتم العودة إىل أســاس اختصاص املحكمة الدستورية 
يف القضية التفســريية رقم )1( لسنة 2016 ووقائع اتصال املحكمة هبذه الدعوى أوردها هنا كام 

وردت يف تعليقنا عىل حكم املحكمة الدستورية رقم )1( لسنة 2016 1.  

»أن حمل طلب التفسري ناتج عن الدعوى رقم )4( لسنة 2016 املقدمة إىل املحكمة 
العليا بتاريخ )20( آذار 2016 للطعن يف مرسوم الرئيس تعيني »نائب أول« لرئيس 
جملس القضاء األعىل، وتولت املحكمة التفسري بموجب طلب من رئيس الوزراء 
أحيل إليها بواسطة وزير العدل، وذلك أثناء نظر الدعوى من قبل املحكمة العليا.  
إضافة إىل ذلك، قبل صدور »حكم املحكمة الدستورية« يف طلب التفسري بساعات 
أصدرت املحكمة العليا حكمها يف الدعوى رقم )4( لسنة 2016، أي بذات اليوم 
والحقا حلكم املحكمة العليا أصدرت املحكمة الدستورية هذا احلكم حمل التعليق، 
بذات عنارص دعوى املحكمة العليا املشــار إليها ولكن حتت مسمى طلب تفسري، 
وأوردت املحكمة الدستورية يف حكمها ما يشري إىل وجود قضية منظورة أمام القضاء 
دون تطرقها ملعاجلة اإلشــكالية املرتتبة عىل ذلك وحتديدا مسألة االختصاص. كام 
أشــارت املحكمة الدستورية يف حكمها رصاحة إىل مضمون حكم املحكمة العليا 
الصــادر يف ذات اليوم دون أن تعالج رصاحة طبيعة هذه اإلشــارات،... وبإجياز 
شــديد، فإن وقائع وطبيعة النزاع الذي كان ســببًا يف اللجوء إىل املحكمة العليا، 
والحقًا املحكمة الدســتورية، تتمثل يف وجود ترقية صــادرة عن الرئيس بصيغة 
مرسوم ملنصب »نائب أول« لرئيس املحكمة العليا دون تنسيب حمدد هلذا املنصب 
من قبل جملس القضاء األعىل، وال يوجد رصاحة يف قانون الســلطة القضائية ذكر 
هلذا املنصب حتديدًا. كام أن الرئيس استند يف إصداره هذا املرسوم عىل تنسيب سابق 
للقــايض ذاته للتعيني يف منصب رئيس جملس القضاء األعىل، واعتمد الرئيس عىل 
هذا التنســيب لتعيينه نائبًا أول لرئيس املحكمة العليا،... وجد هذا النزاع طريقه 
إىل املحكمة العليا من خالل طعن تقدم به أحد قضاهتا يتمســك يف دعواه ببطالن 

انظر املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« جملة العدالة والقانون، عدد خاص، تعليق عىل   1
حكم املحكمة الدستورية يف القضية رقم 1 لسنة قضائية 1، ترشين أول 2016. 



عــدد خــاص

77

التعيني؛ بسبب عدم وجود تنســيب حمدد من جملس القضاء هبذه الوظيفة حتديدًا، 
وأحقيته بالتعيني يف هذا املنصب ألقدميته. كام أن ذات النزاع وجد طريقه إىل املحكمة 
الدســتورية أثناء نظره من قبل املحكمة العليا بصيغة طلب تفسري مقدم من رئيس 

الوزراء كام أرشنا سابقًا«. 
األشــخاص الذين علقوا عىل حكم املحكمة الدستورية املشار إليه، وهم القايض عبد العزيز 
ساملان نائب رئيس املحكمة الدستورية املرصية، وحممد احلموري أستاذ قانون دستوري يف األردن، 
وحممد اخلرض أســتاذ قانون دســتوري يف فلســطني، وهم مجيعًا متخصصني يف القانون والقضاء 
الدســتوري املقارن، أثاروا التســاؤل التايل، وهو مدى إلزامية حكم املحكمة الدستورية يف هذه 
القضية يف ظل صــدور حكم عن املحكمة العليا يف ذات القضية. تم االتفاق من قبلهم مجيعا عىل 

عدم إلزامية هذا القرار اعتامدا عىل ثالثة اعتبارات مشرتكة1:
األول: احلكم ال حيوز أية حجية بسبب عدم وجود اختصاص للمحكمة الدستورية يف النزاع،   -
ألن هناك دعوى أمام املحكمة العليا املختصة، وتم حتويل ذات الدعوى إىل املحكمة الدستورية 

بصيغة طلب تفسري وهذا ينال قواعد االختصاص بالصميم. 

ثانيًا: احلكم ال حيوز أية حجية ألن املحكمة الدستورية مل تتصل بالنزاع اتصااًل سلياًم وفق أصول   -
وإجراءات ورشوط طلب التفسري. 

ثالثًا: احلكم ال حيوز أية حجية ألن املحكمة الدســتورية خرجت عن أصول ومبادئ التفسري   -
وحكمت بدعوى إدارية حتت مسمى طلب تفسري. 

أ.  احلكم ال حيوز أية حجية بسبب عدم وجود اختصاص للمحكمة الدستورية يف النزاع
ويف هذه املســألة حتديدًا يؤكد ساملان، نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا يف مرص يف تعليقه 
عىل قرار املحكمة الدســتورية الفلســطينية رقم )1( لســنة 2016، »املحكمة الدستورية العليا 
]الفلسطينية[ ]يف قرارها التفسريي[... جتاوزت واليتها يف التفسري وحدودها - كمحكمة حمايدة 
وليست جهة طعن لألحكام الصادرة عن املحكمة العليا- بأن حاولت تفنيد أسانيد دعوى اإللغاء 

]أمام املحكمة العليا[ وهو ما جيعل قرارها يف هذه اجلزئية عاٍر عن احلجية«

1  املصدر السابق
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وفيــام يتعلق بالعالقة مع القضــاء النظامي وحتديدًا مع املحكمة العليا ويف مســألة تنازع 
االختصاص الذي أوجدته املحكمة الدســتورية ذاهتا دون مربر سوى وضع يدها عىل القضية 
املنظورة أمام املحكمة العليا، يرى نائب رئيس املحكمة الدستورية املرصية أن »طلب التفسري 
]كان[ يســتهدف قطع الطريق عىل املحكمة العليا قبــل أن تفصل يف دعوى اإللغاء املعروضة 
عليها«. ويذهب احلموري أبعد من ذلك فهو يري أن األمر »األكثر غرابة، هو استجابة املحكمة 
الدستورية، ملا طلبه وزير العدل، وإصدار قرار التفسري، وهي تعلم أن املحكمة العليا أصبحت 
قبلها صاحبة الوالية يف تفســري النصوص القانونية، املطلوب تطبيقها عىل القرارين«. وتأكيدًا 
لذات االســتنتاج يعرب احلموري عن اســتغرابه من قرار وزير العدل بناء عىل طلب من رئيس 
احلكومة، الطلب من املحكمة الدســتورية، تفســري ذات النصوص القانونية التي يستند إليها 
الطاعــن يف طلب إلغاء القرارين أمام املحكمة العليا بعد ان انبســط الطعن أمامها وانعقدت 
واليتها بنظره« وتعبريًا عن هذه احلالة الشاذة يقول احلموري »إذ إن مثل هذا األمر، تأباه النظم 
القضائية، ألنه يدخل يف حكم البدهييات. ويستطرد يف توضيح هذه املسألة »وإذا كانت الذريعة 
يف طلب التفسري هي معرفة مدلول النصوص، فإن الواجب القانوين يستلزم من املحكمة العليا 
تفسري النصوص...، وتفســري النصوص...  لتطبيقها عىل موضوع الدعوى، يدخل يف والية 
واختصــاص كل واحد من القضاة، يف أي دولة من دول العــامل«. وبتطبيق هذه القواعد عىل 
حكم املحكمة الدســتورية حمل النقاش يقول احلموري »والقول بغري ذلك، هو استقواء عىل 
النصوص القانونية، لفتح أبواهبا عنوة، من أجل التسرت عىل بعض القرارات اإلدارية املطعون 

فيها، وإخراجها من والية املحكمة العليا. 
ويستطرد احلموري بشأن دور املحكمة الدستورية »واحلقيقة، أن ما تقوله املحكمة الدستورية 
بعيــد كل البعد عن حقيقة الطعون بالقرارات اإلدارية، ألن كل طعن ال بد وأن يســتند يف النهاية 
إىل خمالفة القانون«، وهنا يتســاءل احلموري »فهل ينبغي إرسال القوانني التي تستند إليها الطعون 
إىل املحكمة الدســتورية لتفسريها أوال؟« وبام يتوافق مع توجه احلموري يقول ساملان »ال جيوز أن 
يتخذ التفســري ذريعة للتأثري عىل القضاء وحماولة فرض تفسري حمدد عىل نزاع معروض بالفعل عىل 
القضاء بام يرتبه هذا األمر من حرمان املحكمة املعروض عليها النزاع من حقها الطبيعي يف تفسري 

النص أو النصوص القانونية الالزمة للفصل يف النزاع«.  
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ونتفق مع ما أورده كل من ساملان واحلموي، ونعرب عن غرابة قيام املحكمة الدستورية بإصدار 
حكم قضائي بصيغة قرار تفسريي بالرغم من عدم وجود اختصاص للمحكمة الدستورية يف النزاع، 
وهناك حكم صدر بالفعل عن املحكمة العليا املختصة يف ذات النزاع، ونقول »إذا كان االختصاص 
غري قائم، والنزاع بني الســلطات غري متحقق، والصفة التي ختول التوجه إىل املحكمة الدستورية 
غري متوفرة، وال يوجد نص دســتوري خمتلف عىل تفســريه، وهناك دعوى شخصية منظورة أمام 
القضاء، فكيف يمكن تربير قيام رئيس جملس الوزراء بطلب التفسري؟، وكيف يمكن تفسري قبول 
املحكمة الدستورية لطلب التفسري؟، وإشارهتا يف حكمها لوجود ذات النزاع أمام املحكمة العليا، 

وإصدار حكمها بعد ساعات من صدور حكم املحكمة العليا؟«. 

احلكم ال حيوز أية حجية ألن املحكمة الدســتورية مل تتصل بالنزاع اتصااًل ســلياًم وفق أصول  ب.  
وإجراءات ورشوط طلب التفسري

وبشــأن صحة إجراءات طلب التفســري وفقا لقانون املحكمة الدستورية يقول احلموري »أنه 
فات املحكمة الدســتورية أن املادة 2/30 من قانوهنا التي يوحي قرار املحكمة أنه يشــكل سندا 
الختصاصها، هو نص يتعلق بإجراءات طلب التفســري وما ينبغي أن يتضمنه من معلومات، وال 
يطبق هذا النص إال عندما يكون املطلوب تفســريه، متعلقا بتنازع حول حقوق السلطات الثالث 
وواجباهتا...، ومثل هذه احلالة غري متوفرة البتة، من أجل مرشوعية طلب التفسري...، وبالتايل ما 
أوردته املحكمة ]الدستورية[ بشأن املادة 2/30( ]رشوط طلب التفسري[ وما فرعته عنها، يشكل، 

مع اإلحرتام، مصادرة عىل املطلوب«. 
وما استوقفنا واحلموري وساملان وأثار حالة مريبة من الشك يف طريقة التعاطي مع القرارات 
القضائيــة وإجراءات الدعاوى وأصول إصدار األحكام »أن تاريخ صدور القرار التفســريي 
هو 2016/9/18، وهو نفس التاريــخ الذي صدر به حكم املحكمة العليا! ]حكم املحكمة 
العليا رقم )٤( لســنة 2016[«. وفيام يتعلــق بأثر صحة اإلجراءات عىل حجية حكم املحكمة 
الدستورية يؤكد ســاملان عىل املبدأ العام بأن هذا األمر خيرج قرار التفسري من نطاق املرشوعية 
بالقول »فإن جتاوزت املحكمة مهمتها يف التفسري إىل إصدار أحكام يف أمور ليست معروضة عليها 
أو مل تتصل هبا بالطريــق القانوين أو إىل الفصل يف أمور ال تندرج حتت واليتها أو اختصاصها، 
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فإن ما فصلت فيه املحكمة الدســتورية من أمور خالفًا للتفسري املعروض عليها ال حيوز حجية 
أمــام جهة القضاء صاحبة الوالية وهلا احلق يف أن تتجاوزه« ويف مســألة صدور حكم املحكمة 
الدســتورية بعد ســاعات من صدور حكم حمكمة العدل العليا يف قضية ليست من اختصاص 
املحكمة الدستورية يؤكد ساملان »أن التفسري كام يعلم اجلميع ليس طريقًا للطعن عىل األحكام 

وال جيوز أن يكون دفاعًا عن قرارات إدارية«. 
وفيام يتعلق بتوافر رشوط طلب التفســري يقول ســلامن »إن الرشط األســايس واجلوهري يف 
التفســري يكمن يف اخلالف يف التطبيق، وال بد أن يستبان بوضوح من وقائع طلب التفسري اجلهات 
التي تناولت هذين النصني بالتفسري وما هو التفسري الذي قالت به كل جهة حتى تتدخل املحكمة 
الدستورية...، وهو ما مل حيدث يف قرار التفسري...، إذا ال يبني منه أن ثمة تطبيقات للنصني حدث 
خالف حوهلا حتى يطلب من املحكمة حســم هذا اخلالف«. ويف ذات مســألة عدم توافر رشوط 
طلب التفســري قلنا يف تعليقنا عــىل احلكم »الطلب جيب أن يتضمن نزاعًا حقيقيًا بني ســلطات، 
وبخالف ذلك فإن ما يقدم إىل املحكمة ال يعدو أن يكون طلبا لرأي استشاري وهو بالتأكيد خيرج 
عن اختصاص املحكمة الدستورية الفلسطينية«، وتطبيقًا لذلك نتساءل »هنا يأيت السؤال اجلوهري 
أين هي السلطات العامة املتنازعة عىل حقوقها والتزاماهتا«. وبتحليل عنارص النزاع نجد وكٌل من 
ســاملان واحلموري أن هذه دعوى إلغاء منظورة من قبل املحكمة العليا املختصة، وقد عرب ساملان 
عن ذلك بالقول »ال جيوز للمحكمة الدستورية جتاوز رشوط طلب التفسري دون مربر سوى وضع 

يدها عىل القضية املنظورة أمام املحكمة العليا«. 

احلكم ال حيوز أية حجية ألن املحكمة الدستورية خرجت عن أصول ومبادئ التفسري وحكمت  ج. 
بدعوى إدارية حتت مسمى طلب تفسري. 

التفســري له أصول ورشوط، وبحســب ســاملان واحلموري هي غري متوفرة يف حكم 
املحكمة الدســتورية، وبعد قيام ســاملان بتطبيق الضوابط املوضوعية للتفسري عىل حكم 
املحكمة الدستورية يصل هبذا اخلصوص إىل نتيجة مفادها أن »القرار الصادر بالتفسري من 
املحكمة الدستورية العليا قد صدر مفتقرًا جلميع الضوابط املوضوعية احلاكمة للتفسري«. 
ويذهب احلموري أبعد ويصل لنتيجة مفادها أن هذا القرار »يتجاوز بشكل مطلق مفهوم 
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التفسري«. ويضيف أيضا »من يقرأ ما صدر عن املحكمة الدستورية حتت اسم قرار تفسريي، 
جيد أنه أمام حكم قضائي متكامل األركان، يفصل يف ذات موضوع الدعوى الذي فصلت 
به املحكمة العليا«، وبناء عىل كل ذلك يؤكد احلموري أن ما صدر عن املحكمة الدستورية 
»خيرج يف مضمونه من غري شك، عن طبيعة قرارات التفسري وصياغاهتا«. وبشأن االلتفاف 
عىل نصوص القانون واالنحراف عن ما هو مستقر يف القضاء املقارن يقول احلموري »إن 
ما حدث ]حتت ذريعة التفســري[ يشــكل حالة واقعية ال مثيل هلا، عىل ما نعلم، يف أحكام 
القضاء املقارن« وبشأن عدم وجود خالف حقيقي بني السلطات أو نص خمتلف عىل تفسريه، 
نتسائل، »ما هو الغموض الذي حيتويه النص من أجل الذهاب به إىل املحكمة الدستورية 
لتفســريه؟... وهذا أيضا يثري التساؤل بشأن اهلدف من التوجه إىل املحكمة الدستورية يف 
نص ال يشــوبه الغموض، كام أن املحكمة تصدر حكاًم بتطبيق هذا النص عىل وقائع حمددة 

وال تقدم يف حكمهًا أي تفسري هلذا النص«. 
نتيجة للنقاش الســابق، يستنتج احلموري اســتنادًا لتحليله لوقائع طلب التفسري والقرار 
الصادر عن املحكمة الدستورية هبذا الشأن »القرار الذي أصدرته املحكمة الدستورية هو حكم 
قضائي يف موضوع إداري«، ويضيف »أن احلكم »ينعقد االختصاص بشــأنه للمحكمة العليا 
وحدها وال يدخل يف والية املحكمة الدســتورية«، وبناء عىل ذلك يصل احلموري إىل نتيجة 
مفادها أن »قرار املحكمة العليا هو املعترب هبذا الشــأن وأنه حتى يف ظل صدور قرار املحكمة 
الدســتورية »يظل ]قرار املحكمة العليا[ سلياًم ومنتجًا وينبغي اخلضوع له، دون أن يكون ملا 
قررته املحكمة الدستورية أي أثر عليه«. وهي ذات النتيجة التي وصل هلا ساملان بالقول إن » 
]املحكمة الدســتورية[ جتاوزت واليتها يف التفسري وحدودها... وهو ما جيعل قرارها يف هذه 
اجلزئية عار عن احلجية«، كام نؤكد عىل ذات النتيجة بالقول إن ما قامت به املحكمة الدستورية 
»]يشكل[ غصباً والتفافًا عىل اختصاص املحاكم العادية، وهلذا يكون حكمها واجب اإلمهال 
بسبب ليس فقط خروجها عىل أسس وقواعد التفسري، وإنام تعدهيا عىل اختصاص القضاء بام 

ينال من هيبته واستقالله وحيدته«. 
أخريًا، وحيث أن حكم املحكمة الدســتورية ال يصلح أن يكون أساسًا لقاعدة قانونية حلسم 
النزاع احلايل، وبالنتيجة فإن حكم املحكمة العليا رقم )4( لســنة 2016 هو السابقة القائمة، وفقًا 
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ملا تم بيانه، فيكون احلكم احلايل الصــادر عن املحكمة العليا يف القضية احلالية خيالف القانون من 
منطلقني أساسيني:

األول: أن قاعدة األقدمية يف تعيني نائب رئيس جملس القضاء األعىل ال تزال هي السارية، وهذا   -
يتوافق مع ما ورد يف احلكم رقم )4( لســنة 2016، وغريه من األحكام الصادرة عن املحكمة 

العليا باخلصوص. 

الثاين: إذا أرادت املحكمة العليا إعادة النظر يف السوابق هبذا الشأن، فإنه يتوجب أن تنعقد من   -
هيئة عامة مكونة من )11( قاضيا حســب املادة )25( من قانون تشكيل املحاكم النظامية. كام 
أن هذه املســألة يتحقق فيها رشط األمهية اخلاصة املشار إليه يف املادة املذكورة باعتبار أن مسألة 
األقدمية كمعيار للتعيني يف الوظائف القضائية، يقابله، يف الفرتة احلالية، التدخل املطلق للسلطة 
التنفيذية كخيار أو بديل عن ذلك، وهذا ما أوحى به حكم املحكمة الدستورية رقم )1( لسنة 
2016، واحلكم احلايل الذي استند إىل حكم املحكمة الدستورية املشار إليه. وهذا يقتيض تدخل 
املحكمة العليا هبيئة عامة للنظر يف هذه املسألة اخلطرية واملؤثرة عىل مستقبل السلطة القضائية. 

وحيث أن املحكمة العليا مل تنعقد باهليئة العامة وفقًا لنص املادة )25( من قانون تشكيل املحاكم   
النظامية، وأقرت مبدأ يتعارض مع قراراهتا السابقة، أو عدلت عن مبدأ سابق كانت قد أقرته، 
ففي هذه احلالة يمكن اللجوء إىل املحكمة العليا بطلب عقد اهليئة العامة من أجل حســم هذا 
العدول أو التعارض، خاصة أن هذا العدول أو التعارض مل يستند إىل قاعدة قانونية صحيحة، 

كام أنه خيالف مبدأ سيادة القانون وهيدد استقالل السلطة القضائية. 

ثالثًا: النتائج
أواًل: األصل أن تقوم املحكمة بالبحث عن القاعدة القانونية التي جيب أن تطبقها عىل النزاع من اجل   -
حسمه وفقًا للقانون. وبناء عىل ذلك كان عىل املحكمة أن تطبق قانون أصول املحاكامت وليس مصدرًا 
قانونيًا اخر تطبيقًا لقاعدة ال اجتهاد يف مورد النص.  وبمراجعة الدفوع التي أثريت أمام املحكمة فإن 
قانون أصول املحاكامت جييب عليها مجيعها، وبالنتيجة هذا يؤدي إىل قبول املحكمة للدعوى والسري 
هبا حســب األصول أخذا بعني االعتبار بالقاعدة الدســتورية التي تنص عىل أنه ال جيوز حتصني أي 

قرار او عمل من رقابة القضاء، ويمكن الرجوع إىل اآلراء املخالفة هبذا اخلصوص. 



عــدد خــاص

83

ثانيًا: الوقائع والدفوع وطبيعة النزاع املطروح ال تؤدى إىل النتيجة التي وصلت هلا املحكمة بشأن   -
السؤال األســايس الذي كان عىل املحكمة أن تسأله من أجل حتديد القاعدة القانونية السليمة 
التي إذا تم تطبيقها عىل النزاع تكون املحكمة قد حققت الدور األسايس املنوط هبا وهو تطبيق 
القانون عىل ما يعرض عليها من نزاعات. وكان جيب أن يكون سؤال املحكمة األسايس، هل 
األقدمية هي معيار التعيني يف منصب نائب رئيس املحكمة العليا؟. وكان يمكن أن تكون إجابة 

املحكمة عىل هذا السؤال أساسًا حلل النزاع احلايل وأي نزاع مستقبيل هبذا اخلصوص. 

ثالثًا: حكم املحكمة العليا رقم )4( لســنة 2016، والســوابق الصادرة عن املحكمة العليا   -
بخصوص األقدمية هي املصدر األســايس للوصــول إىل القاعدة القانونية بخصوص النزاع 
املعروض عىل املحكمة، وكان عىل املحكمة العليا أن تناقش هذه املسألة يف احلكم احلايل. بناء 
عىل ذلك، إذا أرادت املحكمة العليا العدول عن هذه الســوابق، فإنه يتوجب أن تنعقد هبيئة 
عامة وفقًا لنص املادة )٢٥( من قانون تشــكيل املحاكم النظامية. وطاملا أن املحكمة مل تنعقد 
بالصورة املشار إليها يكون انعقادها وحكمها باهليئة احلالية خيالف القانون، وهذا يفتح املجال 
أمام طلب انعقاد املحكمة العليا من هيئة عامة للنظر يف هذا النزاع، وفقًا لألصول والقانون. 

رابعــًا: كان هذا الطعن فرصة أمام املحكمة العليا لنقاش مســألة تعيني رئيس جملس القضاء   -
األعىل ونائبه بطريقة حتفظ استقالل الســلطة القضائية، وجلوء املحكمة العليا آلراء املحكمة 
الدستورية خاصة يف الدعوى رقم )1( لسنة 2016 التي هي حمل نقاش ونقد أكاديمي وجمتمعي 
هو تفويت لفرصة إعادة الرشعية واالستقالل للسلطة القضائية، وهذه املسألة عىل جانب كبري 
من اخلطورة، حيث أن اخليار هو بني وضع الســلطة القضائية حتت الوصاية املبارشة للسلطة 
التنفيذية من خالل مثل هذا احلكم الذي ال يســتند عىل أســاس قانوين سليم، ويتبنى أحكاما 
تقدس وحتصن قرارات السلطة التنفيذية بخالف رصيح ما هو وارد يف القانون األسايس، وبني 
محاية استقالل السلطة القضائية من خالل تطبيق املبادئ الدستورية وصحيح القانون بام حيفظ 

وحيمي استقالل القضاء والقضاة. 

خامسًا: قرارات املحكمة الدستورية وأحكامها ملزمة لكافة السلطات وللكافة يف حال صدور   -
حكم بعدم الدســتورية تطبيقا للقانون، وملبدأ املساواة الذي يقيض بوجوب معاملة احلاالت 
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املتامثلة بطريقة متامثلة وأيضًا قاعدة وقف اســتمرار تعايش ونفــاذ القاعدة القانونية املخالفة 
للدستور، وفيام عدا احلكم بعدم الدستورية، يكون أثر حكم املحكمة الدستورية نسبي ويتعلق 
بأطراف الدعوى او طلب التفســري، لكن إذا خالفت املحكمة الدستورية قواعد االختصاص 
أو أصول وإجراءات التفســري، وكان هناك حكم آخــر صادر عن جهة قضائية خمتصة، جيوز 
ألي حمكمة قانون أو ســلطة خمتصة عدم االلتفات إىل حكم املحكمة الدستورية وتنفيذ حكم 
املحكمة املختصة بالنزاع، وال عالقة ملبــدأ تدرج املحاكم باختصاص اجلهات القضائية وفقًا 

للدستور والقانون. 

سادسًا: املحكمة الدستورية ليس هلا صالحية حرصية يف تفسري الدستور والقوانني وتقوم هبذه   -
العملية مجيع الســلطات واملحاكم كل وفق اختصاصه، وتفسري املحكمة الدستورية للدستور 
والترشيعات غري ملزم باملفهوم اهلرمي للمحاكم، بل يمكن أن يكون تفســري أية جهة قضائية 
أخــرى خمتصة يف موضوع النزاع فيه من احلجج واألســانيد ما يكــون أقرب إىل فهم النص 

الدستوري من تفسري املحكمة الدستورية لذات النص. 

ســابعًا: احلكم احلايل بالصورة التي صدر ونرش هبا، ال يعكــس وجهًا إجيابيًا حول مرشوعية   -
ورشعية قرارات املحاكم خاصة املحكمة العليا، ومن املهم إعادة النظر جديا بمنهجية وأصول 
إصدار القرارات القضائية ومنهجية بناء احلكم القضائي، والرتكيز عىل دور املحاكم يف الوصول 

إىل القاعدة القانونية الصحيحة وتطبيقها عىل النزاع. 
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