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املركز الفلسطيني إلستقالل احملاماة والقضاء

«مســــاواة»

العدد السابع/ كانون أول ٢٠٠٧

التتمة ص ١٨

بالغ قرار فخامة  بارتياح  تلقت مؤسسات اتمع املدني 
بقوانني  قرارات  مشاريع  على  املصادقة  بتعليق  الرئيس 
معدلة و/أو مستحدثة لرزمة القوانني القضائية قُدمت 
تلك  األعلى،  القضاء  مجلس  رئيس  قِبل  من  لفخامته 
االستجابة التي جاءت تلبية لدعوات العديد من مؤسسات 
اتمع املدني والفعاليات االجتماعية والقانونية املعنية 
واملهتمة بصيانة مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات، 
نطاقها  اتسع  بل  القانونيني  حد  عند  تقف  لم  والتي 

لتشمل أكادمييني وممثلني لفعاليات اجتماعية مختلفة.
إن هذا االهتمام الشعبي الواسع بأمر القضاء والقوانني 
الشعب  فئات  مختلف  متسك  يؤكد  له  الناظمة 
الفلسطيني بضرورة بناء سلطة قضائية نزيهة فاعلة 
حيادية ومستقلة بوصف ذلك حاجة وطنية ومجتمعية 
ال غنى عنها لصون بنية النظام السياسي الفلسطيني 
الثالث  السلطات  بني  املرن  الفصل  مبدأ  على  القائم 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
لقد سبق «ملساواة» وأسهمت منذ عام ٢٠٠٢ في العديد 
السياسي  القرار  لصاحب  وُجهت  التي  املطالبات  من 
والتشريعي الفلسطيني والتي متحورت حول ضرورة اتخاذ 
قضاء  لبناء  الالزمة  البُنى  كافة  وتوفير  اإلجراءات  كافة 
فلسطيني نزيه وفاعل ومستقل والتي يتصدرها مطلب 
مهمة  له  تُسند  انتقالي  أعلى  قضاء  مجلس  تشكيل 
واحدة ووحيدة تتمثل في إعادة تقييم أداء كل من يشغل 
وظيفة في القضاء والنيابة العامة وإعادة هيكلة القضاء 
املالئم،  املكان  في  املالئم  الشخص  بوضع  الفلسطيني 
وإحالة من يثبت للمجلس االنتقالي عدم كفاءته إلشغال 
وظيفة في القضاء أو النيابة العامة على التقاعد أو نقله 
للعمل في إحدى دوائر السلطة التنفيذية دون اإلجحاف 
بحقوقه املالية مع تأمني الكادر البشري الذي يحتاج إليه 
القضاء على ضوء نتائج التقييم وضمان احلقوق املؤمنة 
الستقرار وأمن القاضي النفسي واالجتماعي واالقتصادي. 
املشروع  البناء  أرسينا  قد  نكون  املهمة  هذه  وبانتهاء 

والكفؤ والنزيه لقضاء فلسطيني فاعل ومستقل.
بتعليق  املطالبة  الواسعة  األفعال  ردود  أثبتت  لقد 
املذكورة  بقوانني  القرارات  مشاريع  رزمة  على  املصادقة 
من  «مساواة»  تأمل  الذي  املطلب  هذا  وصدقية  صحة 
صاحب القرار اتخاذه كمتطلب وطني وقانوني وضرورة ال 

حتتمل التأخير.

مســـاواة

مرة أخرى ال بديل عن مجلس قضاء 
أعلى انتقالي

إسدال ستار التحقيق في دعوى البزاري

اهللا  رام  بداية  محكمة  إلى  متهماً  وثالثون  ثمانية  العامة  النيابة  أحالت 
للمحاكمة بتهم اإلفالس االحتيالي وبيع وشراء األسلحة النارية واالحتيال 

نداء إلى دولة رئيس مجلس الوزراء

املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء «مساواة» يتوجه إلى دولة رئيس 
الوزراء وأعضاء حكومته بضرورة اإلسراع في حل إشكالية توقيف أموال 

مذكرة تفاهم

وقع املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء «مساواة» مذكرة تفاهم 
يعود  مبا  بينهما  فيما  العالقة  تنظم  فلسطني  محامي  نقابة  مجلس  مع 

بالنفع على أُسرة احملاماة.
«مساواة» تثمن هذه اخلطوة وستحرص على االلتزام مبضمون مذكرة التفاهم 
بوصفها أداة توحيد للجهد والعمل املشترك الهادف جتسيد سيادة القانون.

تلبية لدعوة إفطار وجهها اللواء الطيراوي وبحضور عشرات احملامني
رئيس مجلس القضاء األعلى ومساعد النائب العام ونقيب احملامني 

يناقشون معيقات تطبيق سيادة القانون

وجه اللواء توفيق الطيراوي رئيس اابرات العامة دعوة حلضور إفطار رمضاني 
بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢ نُظم في مطعم املكان مبدينة رام اهللا.

ثمانون شخصية قانونية ومجتمعية تطالب فخامة الرئيس عدم 
التصديق على رزمة القرارات بقوانني املرفوعة إليه من قبل رئيس 

مجلس القضاء األعلى

نظم املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء «مساواة» بالتعاون مع جتمع 
القرارات  رزمة مشاريع  ورشة حوارية حول  نابلس  في  املدني  اتمع  مؤسسات 

الرئيس يستجيب ويقرر تعليق املصادقة

معارضة قانونية ومجتمعية واسعة إلقرار مشاريع قرارات بقوانني معدلة 
لرزمة القوانني القضائية

قرارات  رزمة من مشاريع  إحالة  األعلى على  القضاء  رئيس مجلس  إقدام  أثار 
ومجتمعية  قانونية  فعل  ردود  القضائية  القوانني  لرزمة  معدلة  بقوانني 
عديدة بدأت بتوجيه مذكرتني خطيتني لفخامة الرئيس –نشرت في الصحف 

التتمة ص ١٦

التتمة ص ٢٢

التتمة ص ٢٢

التتمة ص ٢٢

مداخلة رئيس جمعية 
القضاة الفلسطينيني 

في املؤمتر الثاني الستقالل 
احملاماة وسيادة القانون

ص ٢٦ص ٣
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في قطاع غزة.. 
انتهاكات خطيرة 

ألحكام القانون
فوجئت األسرة القانونية بوقوع حادث سطو على 
مبنى احملاكم في غزة حيث قام «مجهولون!» في 
الليل باقتحام مجمع احملاكم والعبث  منتصف 
بامللفات القضائية ذات الطبيعة اجلزائية، ويأتي 
هذا احلادث بعد حادث احلرق الذي تعرض له مقر 
اجلزائية  القضايا  أن  يذكر  يونس.  خان  محكمة 
يتم تأجيلها تلقائيا بسبب توقف النيابة العامة 
عن العمل. احلادث املذكور استقبل بسخط بالغ 
من قبل القانونيني واحملامني الذين أعلنت نقابتهم 

تعليق العمل ملدة ثالثة أيام احتجاجا. 
رئيس  إلى  مذكرة  وجهت  بدورها  «مساواة» 

مجلس الوزراء في احلكومة املقالة جاء فيها:

تشكل  غزة  في  املقالة  احلكومة 
محاكم خاصة

سيطرت قوات احلكومة املقالة على مقر النيابة 
العامة في مدينة غزة الواقع مقابل مركز شرطة 
منه  األول  الطابق  خصصت  حيث  العباس، 
لغايات  تشكيلها  على  أقدمت  التي  للمحاكم 
التعيينات  أن  يذكر  اجلزائية.  الدعاوى  في  النظر 
القضائية التي أقدمت عليها احلكومة املقالة مبا 
فيها تشكيل ما أسمته بالس األعلى للعدل 
غير  قرارات  القانونيني  نظر  وجهة  من  اعتبرت 

شرعية وطالبت بإلغائها على الفور.

اجتهاد جرئ
اإلدارية  الطعون  بأن  الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  قضت 
يتعني  ذات طبيعة خاصة  املشروع طعوناً  بالتوقيف غير  املتعلقة 
نظرها بسرعة دون حاجة للتقيد باملواعيد املنصوص عليها في املواد 
(٢٨٦- ٢٨٧- ٢٨٨) من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية، وقضت 
بتعيني ميعاد للنظر في طعن إداري يتعلق بأمر إفراج عن شخص 

موقوف بوجه غير مشروع بعد أسبوع من تاريخ تقدميه.
ً جريئا ميثل ضمانة  «مساواة» ترى في هذا االجتهاد القضائي اجتهادا
قضائية حلماية حقوق وحريات املواطنني وتطبيقا سليما ألحكام 
(٢٨٤) من قانون أصول  املادة  الثانية من  الفقرة  وأن  القانون سيما 
«تُسمع  على  تنص  املفعول  الساري  والتجارية  املدنية  احملاكمات 
الطلبات املتعلقة بأوامر اإلفراج عن األشخاص املوقوفني بوجه غير 
التقيد مبيعاد»  مبا يستفاد منه  دون  إيقافهم  مشروع طيلة مدة 
أن طلبات اإلفراج التي تنظرها احملكمة  العليا ذات طبيعة خاصة 

توجب الفصل فيها بأسرع وقت ممكن».

اتفاقيات تعاون
«مساواة»  والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وقع 
األوروبي  االحتاد  يدعم  األوروبي مبوجبها  االحتاد  مع  تعاون  اتفاقية 
«مساواة»  تنفيذ  لغايات  يورو   (٨١١٦١) وقدره  مببلغ  «مساواة» 
ملشروع خاص بقانون األحزاب وقانون االنتخابات وقانون السلطة 
التشريعية. وكانت «مساواة» وقعت اتفاقية تعاون مع املمثلية 
دوالر   (١٠٠١٢) مببلغ  ملساواة  املمثلية  دعم  تضمنت  النرويجية 
األساسي  بالقانون  خاص  مشروع  تنفيذ  لغايات  وذلك  أمريكي 
وقدره  مبلغا  «مساواة»  تلقت  كما  األهلية.  اجلمعيات  وقانون 
(٥٢٠٠٠) دوالر أمريكي من مؤسسة «NED» وذلك لتنمية قدرات 
«مساواة»  وكانت  واتمعية.  القانونية  بالقانون  املشتغلني 
 (٢٠٠٠٠) وقدره  األملانية  املمثلية  من  ماليا  دعما  أيضا  تلقت 
احملاميات  دور  بتعزيز  خاص  ملشروع  دعما  وذلك  أمريكي  دوالر 

واالجتماعية. القانونية  الفلسطينيات 
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مداخلة رئيس جمعية القضاة الفلسطينيني في 
جلسة استماع لرئيس مجلس القضاء األعلى

بالرغم مما ورد في أي تشريع  إذ نص «  باالنتداب، 
لرئاسة  العليا  احملكمة  قاضي  انتداب  يجوز  آخر 
محكمة االستئناف وقاضي محكمة االستئناف 
لرئاسة محكمة البداية» ثم جاء نص املادة (٣٥) 
بالسلطة  املتعلق  بقانون  القرار  مشروع  من 
القضائية وفي الفقرة الثالثة منها ليجعل من 
مجلس  في  أعضاء  االستئناف  محاكم  رؤساء 
القضاء األعلى ويجعل أمر االنتداب من صالحية 

.ً رئيس الس منفردا
األعلى  القضاء  وإلغاء لس  للهيمنة  تأكيد   -٨
رؤيا  وفق  الس  لتكوين  وكذلك  كمؤسسة 
القرار  (٤١) من مشروع  املادة  الس نصت  رئيس 
بقانون املتعلق بالسلطة القضائية «تُشكل دائرة 
الرئيس  من  بقرار  القضاة  أداء  وتقومي  التفتيش 
أحد  أو  العليا  احملكمة  رئيس  نواب  أحد  برئاسة 
جاء  كما  من...».  مناسب  عدد  وعضوية  قضاتها 
ليدعم  املشروع  ذات  من  (ه)  فقرة   (٣٥) املادة  نص 
رغبة واختيار رئيس الس بحيث جعل من رئيس 
دائرة التفتيش القضائي الذي يسهر رئيس الس 

على اختياره عضوا مبجلس القضاء األعلى.
٩- مشروع القانون – السلطة القضائية-اخضع 
الوحيد  وان  واحملاسبة  للمسائلة  القضاة  جميع 
رئيس  هو  واحملاسبة  للمسائلة  يخضع  ال  الذي 
وال  خطاء  ادم  ابن  كل  أن  علما  العليا  احملكمة 
يعقل أن يكون أحد مهما كان مبعزل عن احملاسبة 
واملساءلة.. وأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 

من خلفه.
السلطة  قانون  مشروع  من   ٨/٢٦ املادة   -١٠
رئيس  منحت  إذ  الغرض؛  من  تخلو  ال  القضائية 
رئيس  خدمة  فترة  ميدد  أن  الوطنية  السلطة 
للتجديد  قابلة  أخرى  سنة  ملدة  العليا  احملكمة 
على أن ال تزيد املدد اإلضافية على خمس سنوات.. 
احلق  الوطنية  السلطة  رئيس  منحت  حني  في 
بناء  العليا  احملكمة  قاضي  خدمة  فترة  بتمديد 
على تنسيب من رئيس احملكمة العليا ملدة سنة 
أخرى قابلة للتجديد على أن ال تزيد املدد اإلضافية 
على ثالث سنوات.  ومن حقنا أن نتساءل أليس 
لرئيس  التمديد  حق  السلطة  رئيس  إعطاء  من 
احملكمة العليا ملدة قد تصل إلى خمس سنوات 
جوهره  يخترق  لم  إن  االستقالل  مظهر  يهز  ما 
إذ  العليا  بالنسبة لقضاة احملكمة  األمر  وكذلك 
باالستقالل  إحساسا  أقل  منهم  الواحد  يجعل 

ب التمديد وملن قررّه. ويشعر بالتبعية ملن نسّ
السلطة  قانون  مشروع  من   ١١/٢٦ املادة   -١١
القضائية جاءت بحكم لم نعهده من قبل وهو 
اآلخر ال يخلو من الغرض وقد تضمن «بالرغم مما 
التقاعدي  املعاش  يقل  ال  آخر  تشريع  أي  في  ورد 
لرئيس احملكمة العليا عن أربعة أخماس آخر راتب 
تقاضاه مع العالوات مهما بلغت مدة خدمته كما 
يتقاضاها  كان  التي  واملنح  املزايا  بجميع  يتمتع 
قبل إحالته على التقاعد... ونحن نتساءل هل من 
شأن ذلك أن يخفف من حالة االختناق القضائي 
املدعى أنها كانت الدافع وراء املشاريع.. أو أن في 

ذلك حتديث للتشريعات؟

قدم القاضي عبداهللا غزالن قاضي احملكمة العليا 
مداخلة  الفلسطينيني  القضاة  جمعية  رئيس 
مجلس  لرئيس  استماع  جلسة  في  قانونية 
التي  شرار  أبو  عيسى  القاضي  األعلى  القضاء 
حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  نظمتها 
املدني  اتمع  مؤسسات  ممثلي  أمام  املواطن 
الفلسطيني  القضاء  استقالل  بتعزيز  املعنية 
بتاريخ ٥\١١\٢٠٠٧ مبدينة رام اهللا. ونظرا ألهمية 
ما ورد في املداخلة تورد «عني على العدالة» نصها 

احلرفي:
حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  للهيئة  شكرا 
املواطن، القائمة على تنظيم هذا اللقاء، والشكر 
املوقعة  واملنظمات  والهيئات  للسادة  موصوال 
على املذكرتني املوجهتني لفخامة الرئيس واللتني 
إذ  وإنني  اللقاء  لهذا  الدعوة  ومبرر  مبعث  كانتا 
أتفق مع ما جاء في كل من املذكرتني أضيف إلى 
ما جاء فيهما مجموعة من املالحظات في اإلطار 

العام للموضوع أوجزها على النحو التالي:
١- مع التأكيد أن مجموعة التشريعات املتعلقة 
العيوب  بعض  تتخللها  القضائي  بالشأن 
يجب  أنه  إال  التشريع  في  انحراف  ورمبا  والثغرات 

التفريق بني أمور ثالث:
أ - بيان العيوب والثغرات من حيث هي.

املتبعة لغايات إصالح تلك  الوسائل واألدوات  ب - 
العيوب.

ت - اجلهة صاحبة االختصاص في إجراء اإلصالح 
والتعديل.

٢- على القاضي من حيث هو كذلك وفي أي موقع 
كان أن ينأى بنفسه عن إبداء الرأي القانوني بصورة 
فتوى حتى ولو كان تلميحا، فالقاضي يصدر فتواه 
«الرأي القانوني» في خصومة تعرض عليه لغايات 
الفصل في الدعوى أو في معرض البحث القانوني 
أُنكر على سعادة  ارد اخلالي من الغرض. وبذلك 
رئيس احملكمة العليا رئيس مجلس القضاء األعلى 
الطلب من رئيس السلطة الوطنية إصدار مشاريع 
القوانني استنادا لصالحياته مبوجب املادة (٤٣) من 
القانون األساسي، ذلك أن تقرير وجود الصالحية 
من عدمها وممارستها وتوفر شروطها يقررها رئيس 
رئيس  أن  شك  وال  مستشاريه  وطاقم  السلطة 
احملكمة العليا ليس من ضمن مستشاريه وبالتالي 
يجب أن ميتنع عن التقرير في هذه املسألة سلبا أو 
إيجابا صراحة أو ضمنا. وسوف أذهب إلى غير بعيد 
للتأكيد على صحة وسالمة ما أقول به، باإلشارة 
قدمت  التي  بقوانني  القرارات  مجموعة  أن  إلى 
من رئيس مجلس القضاء األعلى وأصدرها رئيس 
وقد  الدستورية  بعدم  فيها  الطعن  مت  السلطة 
تولى رئيس مجلس القضاء األعلى رئيس احملكمة 
في  للنظر  املشكلة  احملكمة  هيئة  رئاسة  العليا 

الطعون املذكورة...
٣- أرجو أن أبني أن رزمة مشاريع القرارات بقوانني 

بالكامل  ألغى قوانني  املطلوب إصدارها بعضها 
واستبدلها مبا هو جديد كقانون تشكيل احملاكم 
وبعضها  القضائية.  السلطة  وقانون  النظامية 
حرمة  انتهاك  كقانون  جديدة  قوانني  استحدث 
انتهاك  قُدم من قبل باسم قانون  والذي  احملاكم 
حرمة السلطة القضائية، وكذلك قانون العفو 
العام، في حني جاء بعضها اآلخر معدال لقوانني 
قائمة كقانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية 
لالنتباه  امللفت  ومن  اجلزائية،  اإلجراءات  وقانون 
أصول  قانون  في  مداه  بلغ  التعديل  حجم  أن 
احملاكمات املدنية والتجارية بحيث شمل ما يزيد 

على (٥٥) مادة.
بقوانني  القرارات  مشاريع  مجموعة  إن   -٤
ميكن  وبالتالي  الس  رئيس  عمل  من  جميعها 
أن  وأعتقد  فردية متسرعة.  بأنها صناعة  القول 
رئيس الس اختزل القضاء الفلسطيني بكامل 
الس  أعضاء  جميع  أيضا  أُختزل  بل  قضاته 

التشريعي بشخصه الكرمي.
اللحظة  حتى  الفلسطيني  القضاء  زال  ال   -٥
مجموعة  تركتها  التي  اإلرباك  حالة  من  يعاني 
من   ٦٤ العدد  في  نُشرت  التي  بقوانني  القرارات 
الوقائع وأصبحت نافذة بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣١ والتي 

أُعلن إلغاءها بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١١.
القضائية  السلطة  قانون  أقف عند مشروع   -٦
وإمنا  منها  كل  تقييم  بقصد  ال  مواده  ومبراجعة 
التي  التشريعية  والفلسفة  السياسة  لبيان 
من  أكثر  هناك  أن  لنجد  املشروع  ذلك  تضمنها 
برئيس  كمؤسسة  الس  بها  اختزل  مادة)   ٤٠)
بإذن  الرئيس،  من  بتنسيب  ذلك:  مثال  الس، 
تقدميها  أن،  للرئيس  للرئيس،  يجوز  الرئيس،، 
للرئيس، وترتبط بالرئيس، ويصدر قرار من الرئيس، 
للرئيس املوافقة، ليحيله الرئيس، ينظم الرئيس، 
تشكل بقرار من الرئيس، فيتخذ الرئيس، يخطر 
الرئيس....  طلب  على  بناء  حق،  للرئيس  الرئيس، 
ويراجع في ذلك املواد ٤/ج، ١/١٠، ١١، ١٥/أ، ١٥/ب، 
١٥/د، ١٥/هـ، ٢/٢٠، ٣/٢٠/ب، ٣/٢٠/ج، ١/٢٥، ٨/٢٦، 
١١/٢٦، ٣٢، ٣٣، ٣٩، ٤٠/ح، ٤٠/د، ١/٤١، ٢/٤١، ٤٢/د، 
 ،١/٤٣، ٣/٤٣، ٤/٤٣، ٥/٤٣، ١/٤٤، ٢/٤٧، ١/٤٨، ٢/٤٨
٢/٤٩، ٣/٤٩، ١/٥٠، ٥٣، ٥٨ ...الخ.  وفي ذلك تكريس 
كمؤسسة  للمجلس  وإلغاء  والتفرد  للهيمنة 

وتسلط على القضاة وتغول عليهم..
يجب  القانونية  القاعدة  أن  عليه  املتفق  من   -٧
ل وفق  أن تتحلى بالعمومية والتجرد وأن ال تُفصّ
مقاس معني واملتتبع حلالتنا فقد جرى بقرار من 
العليا  احملكمة  قضاة  أحد  انتداب  الس  رئيس 
جرى  فيما  القدس،  استئناف  محكمة  لرئاسة 
اهللا.  رام  استئناف  محكمة  لرئاسة  آخر  انتداب 
ومن ثم وبعد ذلك جاء نص املادة (٣٢) من مشروع 
ليحمي  احملاكم  بتشكيل  املتعلق  بقانون  القرار 
رغبة رئيس مجلس القضاء ويوفر احلماية لقراره 
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اخلطة التشريعية 
للحكومة بني النظرية 

والتطبيق

نظمت األمانة العامة لس الوزراء ورشة عمل بتاريخ 
٢٠٠٧/١١/١٤ في فندق جراند بارك في مدينة رام اهللا 
التشريعية  بعنوان «اجللسة االفتتاحية لبدء اخلطة 
للحكومة»، قُدمت خاللها ورقتي عمل؛ األولى بعنوان 
قدمتها  للحكومة  التشريعية  اخلطة  إعداد  آلية 
األستاذة جيهان الشيوخي مديرة دائرة الرأي القانوني 
واملتابعة في اإلدارة العامة للشؤون القانونية التابعة 
بعنوان اخلطة  والثانية  الوزراء.  العامة لس  لألمانة 
عنان  األستاذة  أعدتها  وعمليا  نظريا  التشريعية 
العامة  اإلدارة  في  التشريعيات  دائرة  مدير  جبعيتي 
تورد  األولى  الورقة  القانونية، ونظرا ألهمية  للشؤون 

«عني على العدالة» نصها احلرفي:
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الوزراء أصدر قرارا يحمل رقم (١٢/٢١/٠١/م.و/س.ف) لسنة  وكان مجلس 
ونظرا  للحكومة  التشريعية  اخلطة  دليل  على  املصادقة  بشأن   ٢٠٠٧

ألهميته تنشره «عني علي العدالة» بصيغته احلرفية:

السابق  العدل  ووزير  األستاذة عنان جبعيتي  وكانت «مساواة» استضافت 
املنظمات  شبكة  عن  وممثل  جرار  خالدة  والنائب  السرطاوي  علي  الدكتور 
األهلية الدكتور عالم جرار في حلقة تلفزيونية ضمن البرنامج التلفزيوني 
الذي تقدمه «مساواة» أسبوعيا بعنوان «عني على العدالة» ويبث مباشرا 
اخلطة  على  خالله  من  الضوء  لط  سً حوار  في  وطن،  تلفزيون  شاشة  عبر 
مع  توافقها  ضمان  وآليات  والتطبيق  النظرية  بني  للحكومة  التشريعية 

أحكام القانون األساسي واإلجراءات التشريعية األصولية.
«مساواة» تشير إلى تساؤالت قانونية وواقعية منها ضرورة اإلعالن عن ماهية 
آلية توحيد املرجع في اقتراح القرارات بقوانني سيما وأن العديد من اجلهات 
تقدمت مبشاريع قرارات  بقوانني إلصدارها من قبل فخامة الرئيس دون عرضها 
على مجلس الوزراء. األمر الذي يتناقض جوهريا مع ما تضمنته اخلطة من 
مؤشر يفيد حتديد جهة االختصاص في اقتراح مشاريع القوانني باحلكومة؟ 
كذلك ملاذا مت إصدار قرارات بقوانني بناءً على اقتراح مجلس الوزراء دون التقيد 

باآلليات واإلجراءات املشار إليها في خطة احلكومة التشريعية؟!
«مساواة» تؤكد أن من حق احلكومة وفقا ألحكام القانون األساسي والنظام 
الداخلي للمجلس التشريعي التقدم مبشاريع قوانني و/أو مشاريع تعديل قوانني 
سارية ولكن هذا احلق مقيد بإتباع احلكومة إلجراءات تضمن نشر املشاريع 
وإتاحة الفرصة والوقت الكافي ملمثلي مؤسسات اتمع املدني والفعاليات 
اتمعية اتلفة إلبداء الرأي فيها قبل إصدارها و/أو قبل تبنيها من احلكومة. 
وتشير في هذا الصدد إلى أن األمانة العامة لس الوزراء سبق لها وتقيدت 
بهذه اإلجراءات إال أن احلكومة عادت وجتاوزت هذه اإلجراءات في عدد من القرارات 
بقوانني التي اقترحت على فخامة الرئيس إصدارها ومت إصدارها بالفعل. كما 
سكتت احلكومة على قيام عدة جهات بتقدمي مشاريع قرارات بقانون لفخامة 

الرئيس دون عرضها على احلكومة و/أو قبل أن تعرض عليها.
تطوير  في  يسهم  مبا  اإلجراءات  واحترام  املرجع  توحيد  تأمل  «مساواة» 

التشريعات دون اإلخالل مببدأي فصل السلطات وسيادة القانون.
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قصـة جنــاح
جنني  في  القانون  سيادة  أجل  من  محامون  مجموعة  متكنت 
«أصدقاء مساواة» من استصدار قرار من رئيس مجلس القضاء 
األعلى معدال للتعميم الصادر عنه والذي يحمل الرقم ١٩٠١/٢٠ 
الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٣ والذي جاء فيه « ال تعتبر طلبات إخالء 
السبيل املقدمة خالل العطلة القضائية من قبل الطلبات التي 
قاضي  قبل  من  نظرها  يستوجب  وال  االستعجال  صفة  حتمل 
العطلة القضائية». وكانت مجموعة محامون من أجل سيادة 
القانون في جنني قد توجهت مبذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس 

القضاء األعلى بهذا اخلصوص جاء فيها:

الرافض  رد رئيس مجلس القضاء األعلى  أن تلقت اموعة  وبعد 
ً للتعميم املذكور مبوجب كتاب خطي جاء فيه: لطلبها سندا
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عاد رئيس مجلس القضاء األعلى وبتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٩ وأصدر 
تعميما معدالً للتعميم السابق جاء فيه:

وأصدرت عدد من  األول  بالتعميم  التزمت  احملاكم  أن  ويُذكر   
إليها  قدمت  التي  الكفالة  طلبات  لنظر  الرافضة  القرارات 
أثناء العطلة القضائية مقررة تأجيل النظر فيها إلى ما بعد 
العدالة»  على  «عني  تورد  القرارات  تلك  أمثلة  ومن  العطلة، 

القرار التالي:

«مساواة» تثمن موعة محامون من أجل سيادة القانون في 
جنني دورها الرقابي الهام.
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إلى محكمة  العامة تقدمت بطلب  النيابة  أن  علمت «مساواة» 
النقض طالبة فيه حتديد املرجع اتص في نزاع حول االختصاص 
قبل  من  نظر  موضع  كان  الطلب  العسكرية،  النيابة  وبني  بينها 
توجه  املغني  أحمد  األستاذ  العام  النائب  وكان  النقض.  محكمة 
تسليم  بطلب  احللو  وليد  السيد  العسكري  العام  النائب  إلى 
شروع  جرمية  بارتكاب  متهمني  العسكرية  النيابة  لدى  موقوفني 

بالقتل باالشتراك مع آخرين موقوفني للنيابة املدنية جاء فيه.

تلقى النائب العام األستاذ أحمد املعني اجلواب التالي من النائب 
العام العسكري العقيد وليد احللو

محكمة النقض تقضي بعدم اختصاصها في النظر بطلب تنازع 
اإلختصاص بني النيابة العسكرية والنيابة املدنية
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العسكرية  النيابة  رئيس  لرد  العامة  النيابة  تلقي  أعقاب  وفي 
تقدمت بالطلب التالي إلى محكمة النقض طالبة حتديد املرجع 
النظر  في  إختصاصها  بعدم  قضت  النقض  محكمة  اتص. 
من   ١٧٤-١٧٥ املادتني  في  واضح  بنص  جاء  املشرع  ألن  بالطلب 
ً حاالت تنازع اإلختصاص  قانون اإلجراءات اجلزائية حدد فيها حصرا
حالة  ضمنها  من  وليس  النقض  محكمة  بنظرها  تختص  التي 
وإمنا  العسكرية  والنيابة  املدنية  النيابة  بني  اإلختصاص  تنازع 
ينحصر إختصاصها في حالة وقوع تنازع اختصاص بني محكمتني 

نظاميتني.
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تعاون ايجابي واستجابة مشكورة
عن  الصادرة  التوصيات  تضمنت  مبذكرة  الفلسطينية  النقد  سلطة  في  املصارف  مراقبة  دائرة  الى  «مساواة»  توجهت 
املشاركني في ورش العمل واحلوارات القانونية التي نظمتها «مساواة» في ثمان مدن مبشاركة املئات من احملامني والشخصيات 

االقتصادية والقانونية والتي تناولت دور سلطة النقد الرقابي على أعمال البنوك جاء فيها:
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ً خطيا على التوصيات املذكورة تضمن: وتلقت «مساواة» من دائرة مراقبة املصارف في سلطة النقد ردا



عني على العدالــةعني على العدالــة
١٥

وتنفيذا ملا ورد في مذكرة سلطة النقد اجلوابية أصدرت 
يحمل  تعميماً  النقد  املصارف في سلطة  مراقبة  دائرة 
ألهمية  وبالنظر  املصارف.  كافة  الى   ٢٠٠٧/١٣٦ الرقم 
التعميم وارتباطه املباشر باستجابة سلطة النقد ملذكرة 
احلرفي  النص  تنشر  العدالة»  على  «عني  فإن  «مساواة» 
للتعميم، آملة تقيد البنوك واملصارف الفلسطينية مبا 

ورد فيه.
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يتبع صفـ ١٧ ـحة

بقوانني املقدمة من رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي عيسى أبو 
شرار إلى فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في قاعة فندق 
الياسمني مبدينة نابلس ظهر يوم اخلامس والعشرين من تشرين الثاني 
املاضي، قُدمت خاللها دراسات وأوراق عمل من احملامي فواز صامية عضو 
مجلس نقابة احملامني واحملامي بسام أبو صاحلة رئيس اللجنة الفرعية 
زهران،  وغازي  عنبتاوي  سيبويه  واحملاميان  نابلس  في  احملامني  لنقابة 
وشارك في الورشة التي أدارها احملامي نائل احلوح عضو مجلس نقابة 
احملامني السابق أكثر من ثمانني شخصية قانونية ومجتمعية ضمت 
النواب وممثلني عن  الفلسطيني وعدد من  الوطني  أعضاء من الس 
جتمع مؤسسات اتمع املدني في احملافظة واملستشار القانوني حملافظ 
وأكادمييني  دين  ورجال  املهنية  النقابات  عن  ملمثلني  باإلضافة  نابلس 

ومحامني ونساء.
الورشة بكلمة ترحيبية من «مساواة» قدمها احملامي عماد  أُفتتحت 
اخلليلي تاله احملامي نائل احلوح بكلمة أشار فيها إلى أهمية انعقاد مثل 
هذه الورشة ملناقشة ما آل إليه الوضع القانوني الفلسطيني في هذه 
املرحلة مطالباً اجلميع برفع صوته عاليا من أجل تعزيز وصيانة مبدأ 
سيادة القانون في اتمع الفلسطيني والعمل اجلاد من أجل الفصل 
املرن احلقيقي بني السلطات الثالث، حتى يتم ضمان عدم اعتداء أي من 
السلطات الثالث على اختصاصات السلطتني األخريني. وطالب احلوح 
السلطة  القضائية بعدم االعتداء على اختصاص أي سلطة أخرى لم 
تقم بواجبها املطلوب لشلل فيها كما هو حاصل مع الس التشريعي 
الذي ال دور له في الوقت احلاضر. وأكد على أن هذا الغياب للدور الفاعل 
للتشريعي ال يشكل مبررا لقيام مجلس القضاء األعلى بدور السلطة 
رع واخلصم واحلكم في آن  التشريعية ألنه واحلالة هذه سيصبح املشّ
واحد، خاصة إذا ما مت تقدمي أي طعن إلى القضاء للبت في مدى دستورية 
قانون أو نص قانوني، واصفا مشاريع القرارات بقوانني املقدمة من رئيس 
مجلس القضاء األعلى باألمر غير املنطقي؛ إذ ال ميكن أن يكون من يضع 

القانون هو من يحكم في مدى دستوريته أو قانونيته من عدمها.
التي  النصوص  أهم  إلى  صاحلة  أبو  بسام  احملامي  أشار  جانبه  من 
اجلزائية  اإلجراءات  لقانون  املعدل  بقانون  القرار  مشروع  تضمنها 
املقترح من القاضي عيسى أبو شرار واصفا إياها بالتعديالت املاسة 
بحقوق اإلنسان واملضيفة لعقبات جديدة في وجه العاملني في اال 
أن يلحق ضررا  إقرارها  الذي من شأن  األمر  القانوني السيما احملامني، 

بالغا باحلقوق األساسية للمواطن وميس بضمانات احملاكمة العادلة.
بدوره أشار احملامي سيبويه عنبتاوي إلى أن التشريع وسن القوانني لم 
يكن يوما من األيام اختصاص السلطة القضائية، وان إصدار القرارات 
القانون  مبوجب  ومحددة  وواضحة  دقيقة  مبعايير  ددت  حُ بقوانني 
حفاظا  القرارات  مشاريع  على  املصادقة  بعدم  وطالب  األساسي. 
على مكانة القضاء الفلسطيني نفسه وضمانا لتعزيز ثقة املواطن 

الفلسطيني به.
بقانون  قرار  مشروع  أي  دراسة  تتم  بأن  زهران  غازي  احملامي  وطالب 
إهمال  يتم  ال  وحتى  السابقة  األخطاء  تتكرر  ال  حتى  فائقة  بعناية 
والقانونيني.  املدني  اتمع  ممثلي  ورؤى  االختصاص  أهل  رأي  وجتاوز 
وقال: إن سن التشريع يتطلب التقيد بإجراءات متعارف عليها دولياً 
ومنصوص عليها بقوانيننا، األمر الذي يتطلب إتاحة الوقت الكافي، 
ال أن يتم إعداد تسعة مشاريع قوانني بسرعة. واصفا مشروع القرار 
بقانون املعدل لقانون األموال غير املنقولة بأنه يشكل نكسة كبيرة 
سيشعرون  الذين  واملواطنني  فلسطني  في  املستثمرين  من  لكثير 
وكاالت  مبوجب  للعقارات  بيعهم  أو  شرائهم  عند  االستقرار  بعدم 

دورية والتي تشكل أكثر املعامالت العقارية استخداماً.
تألو  من جانبه أشار احملامي فواز صامية إلى أن نقابة احملامني لم ولن 

جهدا من أجل تطوير قانون نقابة احملامني وأن لدى النقابة رؤية واضحة 
التعامل مع  احملاماة قائمة على أساس  وخاصة بشأن تنظيم مهنة 
احملامني واحتياجاتهم ودورهم مشيرا إلى أن النقابة تعد لرفع مشروع 
قانون معدل لقانون النقابة ولكن الشلل احلاصل في الس التشريعي 

هو من أعاق اخلطة.
وأشار املشاركون من جانبهم إلى خطورة إصدار هذه املشاريع دون أن 
نص  مع  تتعارض  وأنها  األساسي  القانون  وفق  املرسومة  بالطرق  متر 
أن يكون للقانونيني  القانون  األساسي ومت تقدميها دون  املادة ٤٣ من 
واحملامني ومؤسسات اتمع املدني واألكادمييني أي دور في مناقشتها 
واالطالع عليها. وأشار احملامي هيثم الزعبي إلى أن احلديث يدور حول 
اطالع مؤسسات  يتم  أن   دون  بالشركات  بقانون خاص  قرار  مشروع 
اتمع املدني واتصني وأصحاب رؤوس األموال والتجار عليه، مما قد 
مما  األموال  رؤوس  أصحاب  أمام  عديدة  إشكاالت  إقراره  حال  في  يثير 
سامر  األستاذ  وأشار  البالد.  خارج  أموالهم  إخراج  إلى  يدفعهم  قد 
عنبتاوي إلى أن جتمع مؤسسات اتمع املدني في نابلس يساند كل 
املدافعني والداعمني ملبدأ سيادة القانون، شاكرا «مساواة» على دورها 
املتميز في توعية املواطنني مبا يحصل خلف الكواليس. كما طالبت 
النائب منى منصور بإعادة الدور املفقود للمجلس التشريعي ووضع 

حد للخروقات التي تطال أحكام القانون األساسي.
وفي نهاية اللقاء أقر املشاركون فيه توجيه املذكرة التالية إلى فخامة 

الرئيس محمود عباس:

تتمة ثمانون شخصية قانونية
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فخامة  إلى  املذكرة  إيصال  ضمان  ملتابعة  جلنة  تشكيل  قرروا  كما 
حملافظ  املذكرة  تسليم  عاتقها  على  أخذت   جلنة  الرئيس،وشكلوا 
في  اللجنة  وضمت  الرئيس،  لفخامة  إيصالها  منه  والطلب  نابلس 
عضويتها ممثل عن مساواة، وممثلني عن جتمع مؤسسات اتمع املدني 
في نابلس. وعلمت «مساواة» أن أعضاء اللجنة احملامي عماد اخلليلي 
«ممثال عن مساواة» األستاذ سامر عنبتاوي واألستاذة غادة عبد الهادي 
عن مؤسسات اتمع املدني في محافظة نابلس، واحملامي نائل احلوح 

عضو مجلس نقابة احملامني السابق التقوا محافظ نابلس السيد جمال 
محيسن ظهر يوم اخلميس ٢٠٠٧/١١/٢٩ في مقر احملافظة،  حيث سلموه 
املذكرة ووضعوه في صورة اللقاء وبينوا له ااطر الكامنة وراء إقرار رزمة 
مشاريع القرارات بقوانني موضوعه. حيث تعهد بإيصال املذكرة لفخامة 
الرئيس بأسرع وقت ممكن وأنه سيقوم بنفسه بتسليمها ووضع الرئيس 
في صورة اللقاء ونتائجه، كما قام بإرسال املذكرة بالفاكس إلى ديوان 

الرئاسة واملستشار القانوني للرئيس.

بتاريخ  الصادر  عددها  في  القدس  صحيفة  نشرت 
زياد  أبو  زياد  للمحامي  هامة  قانونية  مقالة  ٢٠٠٧/١٠/٢٨م 
عضو الس التشريعي السابق، ونظرا ألهميتها تعيد «عني 

على العدالة» نشرها كما وردت في صحيفة القدس.
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ذُيلت بتواقيع كل من املركز الفلسطيني الستقالل  احمللية- 
احملاماة والقضاء «مساواة»، شبكة املنظمات األهلية، ائتالف 
مؤسسات اتمع املدني للرقابة على احلريات العامة، املبادرة 
الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية «مفتاح»، 
مركز  –غزة-،  امليزان  مركز  احلق،  مؤسسة  أمان،  ائتالف 
القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  القانونية،  للمساعدة  القدس 
واالجتماعي، طاقم شؤون املرأة، النائب خالدة جرار عن كتلة 
الشهيد أبو علي مصطفى، النائب مصطفى البرغوثي عن 
كتلة فلسطني املستقلة، النائب بسام الصاحلي األمني العام 
النائب  خريشة  حسن  والنائب  الفلسطيني  الشعب  حلزب 
سر  أمني  بأعمال  والقائم  التشريعي  الس  لرئاسة  الثاني 

الس، جاء في املذكرة األولى:

تتمة الرئيس يستجيب

يتبع صفـ ١٩ ـحة
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وجاء في املذكرة الثانية:

الرئاسة  ديوان  من  كل  إلى  أيضا  وجهتا  املذكرتني  أن  ويذكر 
واملستشار القانوني لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومعالي  
احملامني  ونقابة  الفلسطينيني  القضاة  وجمعية  العدل  وزير 
والهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن مطالبة إياهم 
التحرك العاجل لضمان نشر مشاريع القرارات بقوانني واملطالبة 
بعدم إصدارها لألسباب الواردة في املذكرتني. وفي اليوم التالي 
لتوجيه املذكرتني متكنت الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق 
املواطن من احلصول على رزمة مشاريع القرارات بقوانني املذكورة 
وزودتها للمؤسسات املوقعة على املذكرتني. كما عقدت جلسة 
مجلس  رئيس  خاللها  من  استضافت  بخصوصها  استماع 
القضاء األعلى وممثلني عن مؤسسات اتمع املدني مساواة واحلق 
واحملامي علي السفاريني والقاضي عبداهللا غزالن رئيس جمعية 

القضاة الفلسطينيني للمناقشة وإبداء الرأي بخصوصها

يتبع صفـ ٢٠ ـحة
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املستقلة  الفلسطينية  للهيئة  العام  املفوض  أن  «مساواة»  وعلمت 
حلقوق املواطن الدكتور ممدوح العكر وفي أعقاب قيام الهيئة بدراسة 
املشاريع املذكورة واالستماع ملالحظات املشاركني في جلسة االستماع 
فيها  طالب  الرئيس  فخامة  إلى  الهيئة  باسم  خطية  رسالة  وجه 

فخامته بالتمهل، وقد استجاب الرئيس لذلك.

مشاريع  إصدار  تعليق  قرر  قد  الرئيس  فخامة  أن  «مساواة»  وعلمت 
مجلس  قبل  من  مناقشتها  تتم  أن  إلى  املذكورة  بقوانني  القرارات 
الوزراء ومؤسسات اتمع املدني واملستشار القانوني لفخامته والس 

االستشاري القانوني لديوان الرئاسة.
وفي تطور الحق علمت «مساواة» أن مجلس القضاء األعلى قرر تشكيل 
جلنة من بني أعضائه برئاسة نائب رئيس احملكمة العليا القاضي محمود 
حماد وعضوية القاضي عماد سليم  والقاضي رفيق زهد تتولى مخاطبة 
التي  التشريعية  الثغرات  بآرائهم حول  تزويدها  القضاة  بضرورة  سائر 
ظهرت أثناء تطبيق احملاكم لرزمة القوانني القضائية السارية املفعول، 
على أن يتولى الس إعداد رؤية بشأن تلك الثغرات ورفعها إلى اجلهات 
التشريعية اتصة ملطالبتها باتخاذ اإلجراء التشريعي املالئم والكفيل 

بسد تلك الثغرات وفقا لإلجراءات واألصول املتبعة.

به  دفعت  ثالثة مبررات  إلى  األعلى  القضاء  رئيس مجلس  أشار  حيث 
إلى تقدمي رزمة مشاريع القرارات بقوانني وهي: الكم الهائل للقضايا 
املنظورة أمام احملاكم «االختناق القضائي» واحتياجات القضاء وحتديث 
التشريعات. األمر الذي لم يقتنع به املشاركني في احلوار، والذين تولوا 
التصديق عليها.  التي تدعم موقفهم بعدم  القانونية  بيان األسانيد 
إلى  رسالة  وجه  الرئاسة  ديوان  رئيس  احلسيني  رفيق  الدكتور  وكان 
رزمة  إلى تشكيل جلنة لدراسة  أبو شرار أشار فيها  القاضي عيسى 
كلت برئاسة القاضي عيسى أبو شرار وفقا ملا ورد  املشاريع املذكورة شُ

في الرسالة التي حصلت «مساواة» على نسخة منها.

بيان هام جلمعية القضاة 
الفلسطينيني

أصدرت جمعية الفضاة الفلسطينيني بيانا هاما بينت من خالله 
مي بالس األعلى للعدل في قطاع  موقفها الرافض لتشكيل ما سُ

غزة. ونظرا ألهمية البيان القانونية تعيد «مساواة» نشره حرفيا

«مساواة» بدورها طالبت احلكومة املقالة بالرجوع عن قرار تشكيل 
مجلس أعلى للعدل واألجسام البديلة للنيابة العامة.
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تغييرات جديدة 
في التشكيالت 

القضائية
أصدر رئيس مجلس القضاء األعلى رئيس احملكمة 
يحمل  قرارا  شرار  أبو  عيسى  القاضي  العليا 
يقضي   ٢٠٠٧/٩/٢٧ بتاريخ   ٢٠٠٧/٢١٢ الرقم 
السادة  من  التأديب  مجلس  تشكيل  بإعادة 
 ،ً القضاة أسعد مبارك رئيساً، فريد مصلح عضوا
 .ً ً، ومصطفى القاق عضوا إميان ناصر الدين عضوا
ً من  على أن ينعقد الس من ثالثة قضاة اعتبارا

.٢٠٠٧/٩/٣٠
عزمي  القاضي  كلف  قد  الس  رئيس  وكان 
دائرة  في  للعمل  العليا  احملكمة  قاض  طنجير 
نصار  القاضي  كلف  كما  القضائي.  التفتيش 
في  للعمل  الريشة  غسان  والقاضي  منصور 

املكتب الفني.
بتشكيل  قرارا  أصدر  قد  الس  رئيس  وكان 
الدخل  ضريبة  قضايا  استئناف  محكمة 
احملكمة  قاضي  زهد  رفيق  القاضي  برئاسة 
العليا وعضوية كل من مصطفى القاق قاضي 
قاضي  الصياد  وخليل  االستئناف  محكمة 

محكمة االستئناف.
محكمة  بتشكيل  خاص  آخر  قرارا  أصدر  كما 
القاضي عماد سليم  برئاسة  القدس  استئناف 
رام  استئناف  ومحكمة  العليا  احملكمة  قاضي 
احملكمة  قاضي  زهد  رفيق  القاضي  برئاسة  اهللا 
بنظر  األولى  احملكمة  تختص  بحيث  العليا، 
االستئنافات الواقعة على األحكام الصادرة عن 
محاكم بداية اخلليل وبيت حلم وأريحا، والثانية 
على  الواقعة  االستئنافات  في  بالنظر  تختص 
اهللا،  رام  بداية  محاكم  عن  الصادرة  األحكام  

نابلس، طولكرم وجنني.

تعــــاون

رئيس  بني  ثالثيا  اجتماعا  أن  «مساواة»  علمت 
مجلس القضاء األعلى القاضي عيسى أبو شرار 
ومعالي وزير العدل الدكتور علي خشان والنائب 
لوضع  مؤخرا  قد  عُ املغني  أحمد  األستاذ  العام 
 ً وتنفيذا الوطنية  للمصلحة  وتعاون  عمل  آلية 
اإلشكاليات  جميع  وحل  القانون  سيادة  ملبدأ 
بني  تقع  قد  إشكاليات  أية  ومعاجلة  السابقة 
النيابة العامة والقضاء مستقبالً بشكل يومي 
وعن طريق احلوار املتبادل. أكد ذلك ملساواة النائب 

العام األستاذ أحمد املغني. 

مســاواة 
ترفض تلبية دعوة مخالفة للقانون

غزة  في  األعلى  العدل  يُسمى مبجلس  ما  رئيس  من  بالفاكس  دعوة  تلقت «مساواة» 
حلضور ما أسماه رئيس الس املذكور باحتفال مراسم أداء القسم الدستورية والقانونية 

لقضاة محاكم الصلح اجلدد في احملافظات اجلنوبية وفيما يلي نص الدعوة.

«مساواة» ردت على الدعوة املذكورة مبا يلي:
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مجلس  رئيس  العليا  احملكمة  رئيس  من  كل  اللقاء  حضر  وقد 
القضاء األعلى القاضي عيسى أبو شرار ومساعد النائب العام 
العويوي ونقيب احملامني األستاذ علي مهنا  الغني  األستاذ عبد 
احملامني  لعشرات  باإلضافة  النقابة  مجلس  أعضاء  من  وعدد 

العاملني في احملافظات الشمالية.
أُفتتح اللقاء حوالي الساعة الرابعة مساءً بكلمة للواء الطيراوي 
لنقيب  وأخرى  األعلى  القضاء  مجلس  لرئيس  كلمة  أعقبها 
تناولت  احلضور  من  عدد  من  شفوية  مداخالت  تبعها  احملامني، 
كمدخل  القانون  سيادة  مبدأ  تطبيق  دون  حتول  التي  املعيقات 
ولم  أوراق خطية  اللقاء  في  تُقدم  لم  الوطني.  املشروع  حلماية 
اجلزيرة  فضائية  عبر  وقائعه  ونقلت  مكتوبة،  بتوصيات  يخرج 

مباشر. 

تتمة إسدال الستار
والتدخل في االحتيال واالبتزاز وإصدار شيكات بدون رصيد والنيل 
من مكانة الدولة املالية والتزوير في أوراق خاصة «شيكات» واختالق 
اجلرائم واملضاربات غير املشروعة واستغالل الغير واالستيالء على 
بعدم  العدالة  سير  وعرقلة  بالدائنني  إضرارا  والغش  الغير  عقار 
والتهاون  واإلخالل  الضريبي  والتهرب  جتارية  ودفاتر  فواتير  إمساك 
التجارة  مهنة  مبمارسة  العسكرية  العمومية  الوظيفة  بواجبات 

ونقل أموال بعد صدور قرار قضائي بشأنها.
وعلمت «مساواة» أن من بني املتهمني جتار وأعضاء في أجهزة أمنية 
وموظفون في شركات جتارية وعمال وعاملني في مهن حرة. يذكر 
أن النيابة العامة أحالت املتهمني إلى محكمة بداية رام اهللا التي 
شرعت في النظر في الدعوى ورفعتها ملواصلة النظر فيها خالل 

شهر كانون الثاني/ يناير من العام املقبل.
املتهم  بأن  القاضي  للمبدأ  واحترامها  متسكها  تؤكد  «مساواة» 
بريء حتى تثبت إدانته، وتأمل سرعة الفصل في الدعوى املذكورة 

إلجالء احلقيقة بحكم قضائي يشكل عنوانها.

تتمة نداء إلى دولة رئيس مجلس الوزراء
 ً ضررا أحلق  الذي  األمر  الطرق،  حوادث  مصابي  تعويض   صندوق 
ر الذين فقدوا  صّ بالغاً بالعديد من األسر التي فقدت معيلها والقُ
معيلهم واملصابني الذين حلقت بهم أضرارا جسدية، والذين ما 
لتعويض  الفلسطيني  الصندوق  وفاء  ينتظرون  جميعا  زالوا 
احملاكم  قضت  التي  املالية  بحقوقهم  الطرق  حوادث  مصابي 
بدفعها  الصندوق  بإلزام  نهائية  بأحكام  اتصة  الفلسطينية 
لهم، والتي تشكل مصدر حياة وأمن اجتماعي واقتصادي ال غنى 
أشهر  منذ  ينتظرون  زالوا  ال  والذين  واملصابني  األُسر  لتلك  عنه 

عدة استالم حقوقهم املقررة قانونا وقضاءً.
كافة  اتخاذ  في  اإلسراع  الوزراء  رئيس  دولة  من  تأمل  «مساواة» 
اإلجراءات القانونية واإلدارية ذات الصلة مبا يضمن سرعة الوفاء 

بحقوق املصابني وأسرهم.

بيان هام لشبكة املنظمات األهلية
في أعقاب اجتماع طارئ عقدته اللجنة التنسيقية لشبكة املنظمات 
األهلية لبحث تداعيات قرار احلكومة بحل (١٠٣) جمعيات ومؤسسات 
بياناً  اللجنة  أصدرت  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  تعمل  أهلية 

تعيد «عني على العدالة» نشره ألهميته.

تتمة تلبية لدعوة إفطار
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تعيينات جديدة في جلنة 
االنتخابات املركزية

علمت «مساواة» أنه مت تعيني احملامي حسني 
املركزية.  االنتخابات  جلنة  في  عضوا  شبانة 
تعيني  بتعيينه  اخلاص  املرسوم  وتضمن 
احملكمة  قاضي  الدجاني  سعاد  القاضي 
املركزية.  االنتخابات  جلنة  في  عضوا  العليا 
جلنة  عضو  محل  والدجاني  شبانة  وحل 
االنتخابات املركزية األستاذ اجلامعي الدكتور 
محمد شبير الذي سبق وقدم استقالته من 
للعمل  التفرغ  في  لرغبته  اللجنة  عضوية 
لتعيينها  العلمي  مليس  والسيدة  األكادميي، 

وزيرة للتربية والتعليم.

تعليمـات تنظيم الوكاالت الدوريــة 
بحاجة إلى تعليمات إيضاحية

تلقت «مساواة» نسخة عن شكوى تقدم بها احملامي فهد الشويكي إلى رئيس 
تاب العدل فيما  مجلس القضاء األعلى تتعلق بالتعليمات الصادرة إلى دوائر كُ
تنشرها  الشكوى  ألهمية   ً ونظرا عليها.  والتصديق  الوكاالت  بتنظيم  يتعلق 

«مساواة» وفقاً ملا وردت إليها.

تاب العدل مبا  «مساواة» تأمل إصدار تعليمات توضيحية للتعليمات الصادرة لكُ
يضمن االلتزام بالقانون وفي ذات الوقت عدم املساس بحقوق املواطنني.

ترفيـــع

القاضيني  ترفيع  مت  أنه  «مساواة»  علمت 
هشام احلتو ورفيق زهد إلى احملكمة العليا.

اجنـــازات

أصدرتها  التي  النهائية  األحكام  عدد  بلغ 
عليا  عدل  بصفتها محكمة  العليا  احملكمة 
ذاتها  احملكمة  أصدرت  حني  في  حكما  ثالثني 
منها  ستة  اقترن  مؤقتا  قرارا  وأربعني  ثالثة 
بوقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه. كما 
محكمة  بصفتها  العليا  احملكمة  أصدرت 
نقض ثالثني حكما نهائيا في طعون حقوقية 
«مدنية» وجزائية مختلفة، واألحكام املذكورة 
الثاني  تشرين  شهر  خالل  صدرت  جميعها 

املاضي.
بنظرة  االجنازات  هذه  إلى  تنظر  «مساواة» 
األجنع  األداة  بوصفها  كبير  وتقدير  ايجابية 
القضائي  باالختناق  يسمى  ما  مواجهة  في 
العمل  في  جديد  منهج  على   ً ومؤشرا
الفصل  سرعة  في  بالغة  بايجابية  يُسهم 
العدالة  سير  تطوير  يخدم  مبا  املنازعات  في 

وحسم النزاعات بأحكام قضائية نهائية.

تلبية مشكورة

استجاب  الوزراء  رئيس  أن  «مساواة»  علمت 
أموال  توقيف  إشكالية  بحل  اخلاص  للنداء 
الذي  الطرق  حوادث  مصابي  تعويض  صندوق 
لتأمني  احلقوق  بأصحاب  االتصال  إدارته  تولت 

إيصالها إليهم حسب األصول.
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مدير عام جديد للهيئة 
الفلسطينية املستقلة 

حلقوق املواطن

عملها  مهام  سنيورة  رندة  السيدة  باشرت 
الفلسطينية  للهيئة   ً جديدا عاماً   ً مديرا
من   ً اعتبارا املواطن  حلقوق  املستقلة 
مليس  للسيدة  خلفاً  وذلك  ٢٠٠٧/٩/١٨م 
التربية  وزارة  حقيبة  تولت  التي  العلمي 

والتعليم.
سنيورة  رندة  للزميلة  تبارك  «مساواة» 
املشترك  التعاون  أواصر  لتعميق  وتتطلع 
حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  مع 
اجلديدة  التنفيذية  قيادتها  ظل  في  املواطن 
القانون واحلكم  تعزيز مبدأ سيادة  مبا يخدم 

الصالح الرشيد.

اقتراح موفق

بأن نقابة احملامني املصريني  علمت «مساواة» 
تقدمت باقتراح إلجراء تعديل تشريعي على 
بعدم  يقضي  املصريني  احملامني  نقابة  قانون 
جواز انضمام القاضي الذي يتم إنهاء عمله 
من القضاء لعدم الكفاءة إلى سجل احملامني 

املزاولني ملهنة احملاماة.

استجابة مشكورة
املطالبة  الى  العدالة  على  عني  نشرة  من  السادس  العدد  عبر  «مساواة»  انضمت 
بإلغاء أربعة قرارات بقانون صدرت عن فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
القرارات  تلك  بإلغاء  يقضي  رئاسياً  مرسوماً  وأصدر  لذلك  فخامته  استجاب  وقد 

فيما يلي نصه

«مساواة» تُثمن لفخامة الرئيس استجابته وتأمل من فخامته عدم إصدار قرارات بقوانني 
مماثلة رفعت إليه مؤخرا من رئيس مجلس القضاء األعلى.

انطبـــاعات

رئيس جلنة شؤون التدريب في مجلس نقابة 
عمل  يصف  حجير  مرسي  احملامي  احملامني 
السابقة  أشهر  السبعة  فترة  خالل  الس 
قائالً: أنا اعتقد أن الس قام باملهمة املوكلة 
اللجان  شكل  وأنه  القانون  أحكام  وفق  له 
تعمل  اللجان  هذه  وأن  الس  في  القانونية 
كخلية النحل، وفيما يتعلق بشؤون التدريب 
إليها.  املوكلة  باملهام  قامت  اللجنة  فإن 
في  منها  نعاني  التي  احلقيقية  املشكلة 
الس هي ابتعاد أعضاء في الس عن مركز 
النقابة األمر الذي يُقصر إسهامهم النقابي 
على حضور جلسات الس ما أدى إلى القاء 
الس  أعضاء  على  النقابية  املهام  غالبية 

املقيمني في رام اهللا.
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مطالب
تلقت «مساواة» نسخة عن مذكرة رُفعت من عدد كبير من احملامني في مدينة جنني 

لرئيس مجلس القضاء األعلى حول وضع محكمة جنني، جاء فيها:

إجراء مخالف للقانون
علمت «مساواة» أن األجهزة األمنية التابعة 
ما  اتخذه  لقرار  وتنفيذا  املقالة  للحكومة 
يسمى مبجلس العدل األعلى في غزه اقتحمت 
مجمع احملاكم النظامية في القطاع وطردت 
اخلاصة  املفاتيح  وصادرت  وأغلقته  موظفيه 
مخالفة  اإلجراء  هذا  في  ترى  «مساواة»  به. 
القانون واعتداءً على حرمة  فاضحة ألحكام 
 ً القضاء وتدخالً فظاً في أعماله ومساً خطيرا
ألحكام  االف  األمر  املتقاضني.  بحقوق 
القانون األساسي والقوانني السارية، وتطالب 
منفذيه بالتراجع الفوري عن فعلتهم وإعادة 
األمور إلى نصابها، وإتباع اإلجراءات القانونية 
باألداء  يتعلق  شأن  أي  معاجلة  في  األصولية 

القضائي ومتطلبات تطويره.

مطالب موقوفني 
تنتظر الرد

رام  سجن  بزيارة  احملامني  نقابة  من  وفد  قام 
في  النزالء  أوضاع  على  واضطلع  املركزي  اهللا 
السجن واستفسر منهم عن ظروف توقيفهم 
فيما يتصل باحملامني والقضاء، ورفع الوفد وفقا 
مجلس  عضو  حجير  مرسي  احملامي  أكده  ملا 
النقابة  إلى  اخلصوص  بهذا  مذكرة  النقابة 
لرفعها إلى اجلهات املعنية بعد موافقة الس 
بعض  من  شكاوى  املذكرة  تضمنت  عليها. 
وقصورهم  احملامني  بعض  أداء  من  املوقوفني 
في الدفاع عنهم وطيلة اإلجراءات القضائية 
املوجود  واالكتظاظ  النيابة  بينة  تقدمي  وعدم 
في السجن وافتقاد أماكن التوقيف للشروط 

الصحية وباألخص التهوية.

اعتـــذار 
لرسالة  نشرها  عدم  عن  «مساواة»  تعتذر 
احملاكم  محضري  أحد  من  إليها  وُجهت 
من  السادس  العدد  في  ورد  ما  على  تعقيباً 
 ٢٩ الصفحة  على  العدالة  على  عني  نشرة 
حتت باب هل صحيح حول ظاهرة التأخير في 
التبليغات تسود كافة احملاكم وكافة الدعاوى 
على  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  وتعقيب 
ذلك، بالنظر لوصول الرسالة بواسطة البريد 
االلكتروني بدون توقيع واضح يشير إلى هوية 

مرسلها األمر الذي يتعذر معه نشرها.
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في املؤمتر الثاني الستقالل احملاماة وسيادة القانون
أكثر من ١٦٠ محام ومحامية يطالبون بتفعيل دور النقابة للقيام بأعباء مهنة احملاماة ورفع شأنها

ــتقالل احملاماة  ــطيني الس عقد املركز الفلس
ــتقالل  ــاواة،  املؤمتر الثاني الس والقضاء «مس
ــة فندق  ــي قاع ــون ف ــيادة القان ــاة وس احملام
ــت  ــخ ٢٠٠٧/٧/١٤ حت ــرة) بتاري ــيتي إن (البي س
ــطني بني الواقع  ــوان «نقابة محامي فلس عن
ــنوات  ــر س ــاج واملأمول بعد مرور عش واالحتي
ــيس النقابة»،  في مدينتي رام اهللا   على  تأس
ــر تقنية االتصال  ــزة في آن واحد وذلك عب و غ
ــارك فيه  املرئي «الفيديو كونفرانس»، وقد ش
ــغ عددهم ٧٥  ــي الضفة بل ــد من محام حش
محامي ومحامية، و٩٠ محامي ومحامية من 
ــات اتمع املدني  ــزة، وبعض ممثلي مؤسس غ

والقطاع اخلاص.
ــس إدارة  ــس مجل ــة رئي ــر بكلم ــح املؤمت افتت
ــاواة» احملامي ياسر جبر شدد فيها على  «مس
ــرورة ابتعاد النقابة عن أية إغراءات، مؤكدا  ض
ــع نقابة  ــاواة» الكامل م ــاون «مس ــى تع عل
ــطيني نزيه  ــني من اجل بناء قضاء فلس احملام
ــيادة القانون،  وفاعل من خالل صيانة مبدأ س
ــل على  ــو العم ــي ه ــم األساس ــني أن اله وب
استقالل القضاء وحيادته باعتبارها من أهم 
ــب أن تتوفر فيه حتى يؤدي  العناصر التي يج
ــتقاللية  ــة املتقاضني واالس ــالته ملصلح رس
ــي أو إكراه أو تأثير  ــدا عن أي تهديد خارج بعي

من أي جهة كانت.
ــي الس  ــابق ف ــدث النقيب الس ــم حت من ث
ــي الدكتور عبد الرحمن أبو النصر  التأسيس
ــة من ثالث  ــع النقاب ــزة عن واق ــن مدينة غ م
محاور أساسية تتمثل في قانونها، واملمارسة 
ــة  الدميقراطية باالنتخابات الدورية، واملمارس
ــبق حامت  املهنية، ومن جهته دعا النقيب األس
عباس الس املنتخب إلى متابعة أعمال جلان 
ــرورة العمل  ــام جميع احملامني وض النقابة أم
على تدريب احملامني بشكل متواصل ، والعمل 
ــي يرتكبها االحتالل  ــف اجلرائم الت على كش
ــة بالتواصل  ــل القوانني الالزم ــرورة تعدي وض
ــتثمارات  ــريعي وتعزيز اس ــس التش ــع ال م
ــات الربحية شبه  النقابة ماليا لدى املؤسس
ــام احملاكم  ــة ما يجري أم ــة ، ومتابع املضمون
ــاكات ومتابعة حلها،  ــد االنته ــأول ورص أول ب

ــابق األستاذ احمد  إلى ذلك أكد النقيب الس
ــة من أية  ــوب حماية النقاب ــاد على وج الصي
مخاطر تهددها واحلفاظ على وحدتها ووحدة 
موقفها الساعي ملواجهة كافة التحديات وال 
سيما في الظروف الراهنة قائال: إن بناء نقابة 
ــادرة على القيام بأعباء مهنة احملاماة  فاعلة ق
ــي اتمع ولعب  ــراز دورها ف ــانها وإب ورفع ش
ــوق أعضائها  ــاظ على حق ــي واحلف دور طليع
ــم ميثل الهاجس األكبر لدى احملامني  وحمايته
ــل الوصول إلى نقابة  ــد إرادتهم من اج وتوحي
فاعلة، ومن ثم كشف النقيب احلالي األستاذ 
علي مهنا عن املعوقات التي حتول دون حتقيق 
هذه الطموحات وأهمها االحتالل وسياسته 
ــتقرار الوضع العام وواقع  القمعية وعدم اس
الفصل اجلغرافي والسياسي بني الضفة وغزة 
ــة وصعوبة  ــة القوانني واألنظم ــدم مالئم وع
ــتقالل  ــيادة القانون واس ــا وغياب س تعديله
ــالح  ــالت األمني وفوضى الس ــاء واالنف القض
وغياب اخلطة العامة وقصر مدة والية الس 
وقلة املوارد،وان الس احلالي يطمح إلى إجراء 
تعديالت على قانون النقابة وأنظمتها مركزا 
ــد التدريب  ــي املقيم ومعه ــى نظام احملام عل
ــتثمار جدي ألموال صندوق التقاعد  وعلى اس
ــي كل من رام  ــزي للنقابة ف ــر مرك ــاء مق وبن
ــاركة أكثر فاعلية للجان  اهللا وغزة والى مش
ــاف ان الس  ــة والهيئة العامة، وأض الفرعي
ــة النقابة إلى  ــا إلى تطوير عالق يطمح أيض
مستوى الشراكة احلقيقية مع أركان العدالة 
األخرى، والتكامل مع املؤسسات ذات العالقة 
ــجم مع  ــا ينس ــني مب ــط أداء احملام ــى ضب وال
ــغيل  أخالقيات املهنة وفتح أفاق جديدة لتش
ــيخ النمط اجلماعي إضافة إلى  احملامني وترس
ــات في  ــع النقاب ــة ومجم ــل دور النقاب تفعي

احلدث كطليعة ملؤسسات اتمع املدني.
ــت كالم  تخلل ــد  فق ــة  الثاني ــة  اجللس ــا  أم
املعقبني كل عن التيار الذي ميثله في النقابة 
ــدث كل  ــع، حيث حت ــة النقباء األرب ــول رؤي ح
ــن التيار املهني  ــاهر العاروري ع من احملامي ش
ــة عن جتمع  ــائد صدق ــتقل، واحملامي س املس
ــني الدميقراطيني، واحملامي نائل احلوح عن  احملام

ــي غزالن رئيس  ــب احلركية، واحملامي عل املكات
مجلس إدارة جلنة احملامني العرب، واحملامي ربيع 
ــة والقانون وكلهم من  ربيع عن كتلة العدال
ــكان تعقيب كل  ــة ، أما من القطاع ف الضف
ــرءوف احللبي، واحملامي عبد  من احملامي عبد ال
الكرمي السقا، واحملامي أمين ضابوس عن كتلة 
ــالت احلضور  ــم مداخ ــوق. ومن ث ــالة احلق رس
ــوح دام  ــد نقاش مفت ــة وغزة وبع ــن الضف م
ــاعة ونصف خرج اتمعون مبجموعة من  س

التوصيات كان أبرزها:-
١. املطالبة بتنشيط الفكر والوعي القانوني 

لدى احملامني.
٢. ضمان استقاللية النقابة.

ــاء  وإرس ــون  القان ــيادة  س ــدأ  مب ــرار  إق  .٣
الدميقراطية كمبدأ.

ــة العامة،  ــتمر مع الهيئ ــل املس ٤. التواص
وفتح الباب أمام جميع احملامني.

ــالزم تعديلها  ــل القوانني ال ــرورة تعدي ٥. ض
بالتواصل مع الس التشريعي.

ــا لدى  ــة مالي ــتثمارات النقاب ــز اس ٦. تعزي
املؤسسات الربحية شبه املضمونة.

ــم أول بأول،  ــة ما يجري إمام احملاك ٧. متابع
ورصد االنتهاكات ومتابعة حلها.

٨. بناء نقابة فاعلة قادرة على القيام بأعباء 
ــراز دورها  ــانها وإب مهنة احملاماة ورفع ش
الطليعي في اتمع واحلفاظ على حقوق 

أعضائها وحمايتهم.
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نأسـف
األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  العليا  احملكمة  لرئيس  دعوة  «مساواة»  وجهت 

للمشاركة في افتتاح  مؤمتر العدالة الفلسطيني الثاني فيما يلي نصها: 

رئيس مجلس القضاء األعلى رفض الدعوة وقاطع املؤمتر وأصدر تعميما يحظر مبوجبه 
على السادة القضاة املشاركة فيه.

إدعاء باالفتراء
علمت «مساواة» أن شرطة بيت حلم تقدمت 
يعمل  قانوني  باحث  ضد  جزائية  بشكوى 
حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  في 
املواطن موضوعها االفتراء وقررت منعه من 
الشرطة.  ذمة  على  املوقوفني  بزيارة  القيام 
الباحث املذكور أفاد بأن ما قام به من عمل 
يدخل ضمن موجبات وظيفته بالهيئة، وأن 
الواجب  لإلجراءات  وفقا  موثقا  به  قام  ما 
الفلسطينية  الهيئة  قبل  من  اتخاذها 
التهمة  ونفى  رقابة رسمية  بوصفها هيئة 
بأن  «مساواة»  علمت  والتي  إليه  املنسوبة 
من  املقدمة  الشكوى  أحال  النيابة  رئيس 
الشرطة بخصوصها إلى النائب العام الذي 

التقى وفدا من الهيئة بهذا اخلصوص.

تشكيل جديد 
للمحكمة العليا

العليا  للمحكمة  اجلديد  التشكيل  أصبح 
ومحكمة  العليا  العدل  محكمة  بني  يجمع 
اجلديد  التشكيل  واحدة،  كوحدة  النقض 
رئيس  عضويته  في  يضم  العليا  للمحكمة 
احملكمة العليا رئيس مجلس القضاء األعلى 
وعضوية  رئيسا  شرار  أبو  عيسى  القاضي 
القاضي  العليا  احملكمة  رئيس  نائب  من  كل 
محمود حماد وقضاة احملكمة العليا عبداللة 
غزالن، فريد مصلح، إميان ناصر الدين، عثمان 

التكروري، فتحي أبو سرور وهشام احلتو.

اجتهاد قضائي هام

ــم حديث  ــة النقض في حك ــت محكم قض
ــي املاضي  ــرين الثان ــه أواخر تش ــا أصدرت له
ــية  ــكام الصادرة عن احملاكم الكنس بأن األح

االستئنافية ال تقبل الطعن بطريق النقض.

استكمال تشكيل مجلس القضاء األعلى

علمت «مساواة» أن أعضاء احملكمة العليا في الضفة الغربية عقدوا اجتماعا النتخاب قاض 
من بينهم لعضوية مجلس القضاء األعلى، االنتخابات متت مبشاركة اثني عشر قاضيا ومت 
من خاللها انتخاب قاضي احملكمة العليا محمد سدر عضوا في الس. وبذلك مت استكمال 
تشكيل مجلس القضاء األعلى بحيث أصبح مشكال من القاضي عيسى أبو شرار رئيسا، 
القاضي محمود حماد نائبا للرئيس، القاضي يحيى أبو شهلة عضوا، القاضي محمد سدر 
عضوا، القاضي عماد سليم «قاضي محكمة عليا منتدبا رئيس محكمة استئناف القدس» 
قاض  زهد  رفيق  القاضي  عضوا،  غزة  استئناف  محكمة  رئيس  الفرا  علي  القاضي  عضوا، 
محكمة عليا منتدبا رئيس محكمة استئناف رام اهللا» عضوا، النائب العام عضوا. علما بأن 

عضوية وكيل وزارة العدل ال تزال شاغرة لعدم وجود وكيالً لوزارة العدل.

تشكيل غرفة حتكيم 
فلسطينية

أصدر فخامة الرئيس محمود عباس مرسوما 
فلسطينية  حتكيم  غرفة  بتشكيل  يقضي 
ضمت في عضويتها ممثلني عن نقابة احملامني 

ونقابة املهندسني ونقابة املقاولني.
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تعميم هــام
األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  العليا  احملكمة  رئيس  وجه 
فيه  أكد  طولكرم  بداية  محكمة  رئيس  سعادة  إلى  كتابا 
نشاط  بأي  القيام  احملاكم  في  املوظفني  كافة  على  احلظر 
سياسي أو حزبي أو نقابي داخل أروقة ودوائر احملاكم. ونظرا 
التي  بالصيغة  نشره  تعيد  «مساواة»  فإن  الكتاب  ألهمية 

ورد عليها:

لغايات احترام 
قرارات احملاكم

احملاماة  الفلسطيني الستقالل  املركز  وجه 
والقضاء «مساواة» مذكرة الى معالي وزير 
اليحيى تطالب  الرزاق  اللواء عبد  الداخلية 
بإصدار األمر الفوري لألجهزة األمنية لغايات 

احترام وتنفيذ قرارات احملاكم، جاء فيها:
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إلغاء رسوم طوابع 
الواردات

الوطنية  السلطة  رئيس  فخامة  أصدر 
قانون  إلغاء  بشأن  بقانون  قرار  الفلسطينية 

رسوم طوابع الواردات جاء فيه:

احملكمة  رئيس  أصدر  املذكور  بقانون  القرار  صدور  أعقاب  وفي 
شرار  أبو  عيس  القاضي  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  العليا 

تعميما جاء فيه:
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موقف ايجابي
تقدم احملاميان عبد الكرمي حماد وغالب جنوم بشكوى إلى 
نقابة احملامني تضمنت منعهما من متثيل موكليهما وعدم 
القضاء  إلى  ملف قضية محالة  بتصوير  لهما  السماح 
العسكري، إضافة إلى عدم منحهما وقتاً كافياً للمرافعة 

ورفض احملكمة سماع شهود الدفاع.

وعلمت «مساواة» أن اخلالف أدى إلى إصدار قرار من رئيس 
العسكرية  احملكمة  رئيس  العسكري  القضاء  هيئة 
في  املتهمني  عن  للترافع  وكالة  أي  برفض  يقضي  العليا 
احملاكم  أو  العسكرية  النيابة  أمام  سواء  القضايا  كافة 

العسكرية للمحامي عبد الكرمي حماد.
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وعلى إثر صدور ذلك القرار توجه احملامي بشكوى إلى نقابة 
القضاء  هيئة  رئيس  إلى  برسالة  توجهت  التي  احملامني 
عني  تورد  والنقابية  القانونية  ألهميتها   ً ونظرا العسكري 

على العدالة نصها احلرفي:

من جهة أخرى علمت  «مساواة» بأن احملامي عبد الكرمي 
حماد قدم طعناً إدارياً لدى محكمة العدل العليا طاعناً 

في القرار الصادر في القضية العسكرية املذكورة.
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عنـدمـا كلفت من األخوة في مركز مساواة 
بالكتابة في هذا املوضوع ذهبت أبحث وأفكر 
فتشعبت بيَّ السبل وجتاذبتني األفكار.  هــل 
أكتب عن نظام تدريب احملامني رقم (١) لسنة 
والتنفيذ  التطبيق  والذي وضع موضع   ٢٠٠٤
خالفاً  الرسمية  اجلريدة  في  نشره  قبل 

للقانون؟
اجلريدة  في  النظام  هذا  ينشر  لم  أجــل 
الرسمية. وإذا كانت مصادقة الهيئة العامة 
للنقابة على نظام أي نظام الزماً إلثبات ميالده 
والعمل  نفاذه  لتمام  يكفي  ال  أنه  إال  رسمياً 
تاريخ  ويحل  بنصوصه ما لم ينشر للجميع 
نفاذه.  فالعمل به يقتضي عقالً وعدالً علم 
ااطبني به وبوجوده ومبضمونه حتى يوجهوا 
سلوكهم مبقتضاه، فضالً عن أن يكون حجة 

عليهم.
ً في كل هذا إلى ما نصت عليه املادة  مشيـــرا
(٧٢) من قانون احملامني النظاميني األردني رقم 
(١١) لسنة ١٩٦٦ الذي ما زال ساري املفعول 
مواده  بعض  إال  تلغَ  لم  إذ  فلسطني،  في 
النظاميني  احملامني  قانون  مع  تتعارض  التي 
الفلسطيني رقم (٣) لسنة ١٩٩٩ وتعديالته 
وذلك وفق صريح نص املادة (٥٢) من القــانون 
الفلسطيني.  أما املادة (٧٢) من القانون (١١) 

لسنة ١٩٦٦ فقد نصت في فقرتها األولى
 « يجوز للهيئة العامة من وقت آلخر أن تضع 

بتنسيب مجلس النقابة األنظمة التالية:-
وأوردت من ضمنها:-

العامة ضرورة  الهيئة  ترى  أنظمة  أية  ـ  « ب 
إصدارها من أجل تنفيذ غايات  هذا القانون، 

أكانت مالية أو تنظيمية.»
وجـاء في الفقرة (د) من ذات املادة ..........

« تخضع جميع األنظمة املوضوعة مبقتضى 
ويعمل  العدلية  وزير  تصديق  إلى  املادة  هذه 

بها بعد نشرها في اجلريدة الرسمية».
ولطيف  علمكم  شريف  على  يخفى  وال 
الرسمية  اجلريدة  في  النشر  ان  فهمكم 
يعتبر من االجراءات اجلوهرية التي يترتب على 

مخالفتها البطالن.
وقضائي،  فقهي  استقرار  محل  األمر  وهذا 
قرار  إلى  أشير  أن  الصدد  هذا  في  ويكفي 
محكمة العدل العليا الفلسطينية في دعوى 

رقم ٢٠٠٥/٣٣ والصــادر بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٢.
لتبرير  االستناد  املقام  هذا   في  يصح  وال 

محكمة  قرار  إلى  النظام  هذا  قانونية 
بتاريخ  الصادر  و   ٢٠٠٤/٧٣ رقم  العليا  العدل 
عاجله  ما  ضمن  من  عالج  والذي   ٢٠٠٥/١٢/٨
مسألة اشتراط النشر لتطبيق نظام التدريب 

، حيث جاء في فقرته احلكمية
وهو   – املذكور  احملامني  قانون  إلى  وبالرجوع   »
قانون «٣» لسنة ١٩٩٩ والذي مت اإلشارة إليه 
األساسي  والقانون  القرار-  منت  في  مرة  غير 
النشر  يشترط  نص  أي  فيه  جند  لم  فإننا 
لتطبيق النظام، وأن عدم النشر يرتب بطالن 

النظام».
و ذلك ملا يلي :-

على  ينبغي  كان   – االحترام  مع   – أنه   -١
احملكمة مصدرة احلكم أن تٌعمل القاعدة 
أن  ال  بكليتها  التطبيق  واجبة  القانونية 
تستبعد قانون احملامني النظاميني رقــم 
(١١) لسنة ١٩٦٦ و الذي ينص على النشر 
كشرط لنفاذ األنظمة الصادرة عن نقابة 

احملامني و من جملتها نظام التدريب. 
آمرة  بقاعدة  أتى  قد  (٧٢/د)  املادة  نص  إن   -٢
بعد  إال  باألنظمة  يعمل  ال  أنه  مفادُها 
الذي  األمر  الرسمية  اجلريدة  في  نشرها 
يجعل سلطة احملكمة مقيدة بأن تقضي 

بهذه القاعدة اآلمرة ليس إال.
نأخذ  لم  فلسطني  في  أننا  املعلوم  من   -٣
ينبني  ما  و  القضائية  السوابق  بإلزامية 
على ذلك أن حجية و إلزامية قرار محكمة 
العدل العليا رقم ٢٠٠٤/٧٣  تكون قاصرة 
على الدعوى الصادر فيها دون أن تتعداها 

إلى غيرها.
معالي  فأن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا 
وزير العدل الذي صادق على نظام التدريب قد 

ذيله بالعبارة التالية:-
تدريب  نظام   » النظام  هذا  على  أصادق   »
احملامني رقم ٢٠٠٤/١ « الصادر بقتضى املادة 
رقــم  النظاميني  احملامني  قانون  من   (٤/٤٢)
  ٥ رقم  بالقانون  واملعدل   ١٩٩٩ لسنــة   ٣
لسنة ١٩٩٩ للعمل مبوجبه بعد نشره في 
(٧٢/د)  املادة  الرسمية وفقا ألحكام  اجلريدة 

من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٦ .»
احملامني  بعض  انصراف  مسألة  أتناول  هل  أم 
املتدربني في غفلة من نقابة احملامني عن التدريب 
طيلة املدة القانونية وال تراهم يستقبلون قبلة 

النقابة إال عند حلف اليمني.

من  أرادوا  أساتذة  محامني  عن  أحتدث  هل  أم 
معقبني  مكاتبهم  في  املتدربني  احملامني 
أن  دون  وراعني لشؤونهم اخلاصة  ملعامالتهم 
أو  العلمية  القانونية  املعرفة  من  يفيدوهم 

العملية شيء؟
أم تراني أحتدث عن األحوال املأساوية الصعبة 
التي تعيشها احملاكم الفلسطينية من عدم 
موظفي  إضراب  بفعل  عملها  في  االنتظام 
الوظيفة العمومية تارة وأخرى بسبب تعليق 
التأجيالت  عن  ناهيك  آلخر  حنيٍ  من  الدوام 
طويلة األمد بداعٍ وبدون داعي ومن عدم تعاون 
بعض موظفي احملاكم مع احملامني، وما لهذا 
املتدربني  احملامني  على  سلبي  تأثير  من  كله 

طيلة فترة التدريب.
أمامي  وجدته  مما  فيض  من  غيضٌ  هــذا 
السطور.   هذه  خلط  قلمي  إمتشقتُ  عندما 
أن  نقرر  أن  بد  احلديث ال  أود  ولكن ليستقيم 
الذي نحن بصدده قد  املتدربني  احملامني  نظام 
نقف  أن  بنا  يجدر  النصوص  من  بحزمة  أتى 

عندها.

أوالً: املادة (٨) فقرة «أ»
وتنص  « مدة التدريب سنتان كاملتان»

بحيث يسري على  النص جاء مطلقاً  هــذا 
عن  النظر  بصرف  املتدربني  احملامني  جميع 
أي  وعن  يحملونه  الذي  العلمي  التحصيل 

خبرة عملية يتمتعون بها.
ــ  االحترام  مع  ــ  املشرع  أن  تقديري  وفــي 
قد جانبه الصواب في هذه املادة إذ ليس من 
العدالة في شيء بل من احليف وضع جميع 
دون  املساواة  قدم  على  للتدريب  املتقدمني 
خلبرتهم  وال  العلمي  لتحصيلهم  مراعاة 

العملية.
رتقه  عن  يغفل  ال  أن  ينبغي  األمر  وهـــذا 

املشرع في قابل األيام.
(أ) من هذه املادة  لـــذا أقترح تعديل الفقرة 

لتصبح على النحو التالي:
(أ ) مدة التدريب على املهنة سنتني للحائز على 
وسنة  احلقوق  في  األولى  اجلامعية  الشهادة 
الدراسات  من  دبلومني  على  للحائز  واحدة 
العليا في القانون أو املاجستير في احلقوق أو 
على شهادة املعهد العالي للمحاماة أو على 

درجة الدكتوراه في إحدى مواد القانون.

تدريب احملامني بني الواقع واملأمول
بقلم احملامي معاذ الطزيز

يتبع صفـ ٣٣ ـحة
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ذات  إلى  التالية  الفقرة  إضافة  وأقترح  كما 
املادة

 (ب) يعفى من التدريب على املهنة كلياً من 
ً حقوقياً  أو مستشارا أشغل منصباً قضائياً 
عن  تقل  ال  ملدة  األمنية  األجهزة  أحد  لدى 
سنتني بعد حصوله على الشهادة اجلامعية 

األولى في احلقوق.
من   (١/٢٨) واملادة   (١/٢٧) باملادة  أسوة  وذلك 
قانون نقابة احملامني النظاميني األردني املعدل 

رقم (٥١) لسنة ١٩٨٥.

ثانياً:- املواد من (٢٣) إلى (٣٢)
واألبحاث  احملاضرات  موضوع  تناولت  والتي 

واالمتحان بشقيه الكتابي والشفوي.
فيشكر  يذكر  االستحداث  هذا  أن  شك  ال 
والذي جاء  العتيدة  لنقابتنا  وال يطوى  ويروى 
للدعوات  وتلبيةً  املرحلة  لضرورات  استجابةً 
التي خرجت مطالبةً  بوضع ضوابط ومعايير 
ملنح إجازة مزاولة املهنة ملن أنهى مدة التدريب 
القانونية، وقد جرى تطبيقه على أرض الواقع 

لثالثة دورات متعاقبة. 

وإزاء هذا ال بد من إبداء ما يلي:
يغلب  كان  فقد  باحملاضرات  يتعلق  فيما  ــ 
قبل  من  التحضير  سوء  بعضها  على 
عدم  مع  الطرح  في  واالرجتالية  احملاضر 
األحيان حول  الرؤيا في بعض  وضوح في 
موضوع احملاضرة وعدم اإلحاطة باملوضوع 

املطروح من جميع جوانبه.
احملاضرات  هذه  تتسم  أن  نأمل  لــذا 
يتم  لو  حبذا  ويا  لها،  اجليد  بالتحضير 
املتدربني لتكون  وتوزيعها على  طباعتها 

الفائدة أعم واشمل.
ضرورة  أرى  فإنني  الكتابي  االمتحان  أما  ــ 
من  أكثر  العملية  اجلوانب  على  التركيز 
إعطاء  تتضمن  بحيث  منها  النظرية 
املمتحنون  ينبري  قانونية  إشكالياتٍ 
القانونية  في حلها على ضوء النصوص 
كتابة  على  اجلانب  هذا  في  التركيز  مع 
على  للوقوف  واالستدعاءات  اللوائح 
مستوى املمتحن وقدرته على استظهار 
للخروج  بينها  والربط  القانون  نصوص 

بحل قانوني سليم.
ضرورة  أرى  ومناقشتها  األبحاث  وعن  ــ 
في  متخصصة  جلان  تشكيل  مراعاة 
اثراءً  مناقشته  املراد  البحث  موضوع 
في  التنوع  على  احلرص  مع  للنقاش 

املواضيع املكتوب فيها وجتنب التكرار.

مبستحيل  نطالب  ال  هذا  نقول  إذ  إنــنــا 
ما  النقابية  جتربتنا  أن  االعتبار  بعني  آخذين 
لم  حيث  اجلوار  دول  مع  باملقارنة   ً بكرا زالت 
قانون  وسن  النقابة  تأسيس  على  ميضى 
كانت  سنوات  عدة  سوى  النظاميني  احملامني 
وجود  أقلها  ليس  وإشكاالت  مبعوقات  بلى  حُ
اجتماع مجلس  انتظام  عرقل  الذي  االحتالل 
النقابة من قطاع غزة  النقابة مبنعه أعضاء 

من الوصول إلى املركز الرئيس.
وبعد،، هذا هو الواقع املعاش بحلوه ومره و أرى 
اتخاذ اإلجراءات التالية نهوضاً بالوضع احلالي 

وارتقاءً مبستوى األداء.

ــل دور النقابة في تعاملها  ــوب تفعي أوالً:  وج
ــل متابعة  ــني املتدربني بصورة تكف ــع احملام م
ــؤون تدريبهم على النحو املنصوص عليه  ش
في قوانني النقابة وأنظمتها وذلك بالتنسيق 
ــالع على مدى التزام  مع احملامني املدربني لإلط
ــب ومعاجلة أي خلل أو قصور  املتدربني بالتدري

في هذا اجلانب.

ثانياً: إجراء تعديل تشريعي على نحوٍ يسمح 
ــول للمحامني الراغبني في  بإجراء امتحان قب
ــتوى العلمي الذي  التدريب للتعرف على املس
ــذي نعاني فيه من  ــون به في الوقت ال يتمتع
ــون في  ــات القان ــات كلي ــي مخرج ضعف ف
ــع احملامني  ــك لضمان متت ــي وذل ــن العرب الوط
ــد املعقول من املعرفة القانونية  املتدربني باحل

قبل ولوجهم أروقة احملاكم.

ثالثاً:    عقد اجتماعات دورية بني جلان التدريب 
ــني لإلطالع على  ــة واحملامني املتدرب في النقاب
ــى معاجلة ما قد يطرأ  ــم والعمل عل أوضاعه

عليهم أثناء فترة تدريبهم.

ــره مجلس النقابة  رابعــاً:    نثمن عالياً ما أق
ــاء  القض ــس  ــع مجل م ــيق  بالتنس  ً ــرا مؤخ
ــني بالتدرب  ــماح للمحام األعلى وذلك بالس
ــل هذا األمر وعدم  ــدى احملاكم ونتمنى تفعي ل

اقتصاره على محافظتي القدس ورام اهللا.

خامساً: من النصف ملشرعنا التحدث بالثناء 
ــادة (٢٣) من نظام  ــي امل ــتحداثه ف عليه الس
ــب احملامني وأرى أن يراعى  التدريب معهد تدري

في مناهج ومقررات هذا املعهد ما يلي:
(١) إكساب املتدربني مهارات فن املرافعة.

املذكرات  كتابة  طرق  على  التعرف   (٢)
القانونية.

التفسير  بأساليب  املتدربني  تزويد   (٣)
القانوني السليم.

إستنطاق  على  املتدربني  قدرات  تنمية    (٤)
فلسفة  واستجالء  القانونية  النصوص 
التشريع وغاية املشرع منها وكذا تنمية 
ملكاتهم في الربط بني النصوص خدمة 

للقضية املعروضة أمامهم.
مع  التعامل  كيفية  على  التعرف   (٥)

االستشارات القانونية.
والتحكيم  الوساطة  على  التركيز    (٦)

كحلول بديلة لتسوية املنازعات.
(٧)  إذكاء احلس املهني وترسيخ مبادئ العدالة 
املتدربني  لدى  وسيادته  القانون  واحترام 
مهنتنا  برسالة  السمو  مدارج  في  ترقياً 
الكبرى ورجاالتها وجميع املنتسبني إليها 
الالزم له ورفده بالكفاءات عندها سيكون 
جلميع  املصفى  والترياق  الصيب  الغيث 
كمحامني  منها  نعاني  التي  األمراض 

متدربني.
تدريب  نظام  تفعيل  أن  فنقول  ونستدرك 
دون  مجدياً  يكون  لن  أدواته  وتطوير  احملامني 
تقومي  في  تتمثل  صلبة  أرضية  إلى  االستناد 
هذه  بأخالقيات  وصبغهم  املتدربني  سلوك 
وهدم   ً قصرا أشاد  كمن  كنا  وإال  املهنة، 

.ً مِصرا
احلديث  أن  إلى  هنا  نلج  أن  اجلميل  ومــن 
يستتبع  التدريب  نظام  وحتديث  تطوير  عن 
تطوير  على  واجلاد  الدءوب  العمل  بالضرورة 
أيضاً  ويستتبع  دورها  وتفعيل  احملامني  نقابة 
الوحدة  من  الفلسطيني  بقضائنا  النهوض 
ليتآزر  واحدة  كمنظومة  فيها  تردى  التي 
اجلميع ويتعاون على النهوض بأركان العدالة 
املبتغاة  القمة  سنبلغ  وقتئذ  جميعها 
والذؤابة املرجتاة وسيرمقنا الغير مبقل املهابة 

والتعزيز وما ذلك على اهللا بعزيز.

وأختـــم بأروع ما قرأت عن علم القانون.
« أنه أشرف مطلوب وأجل مرغوب وأعظم 
الفرائد  ومعقد  الفوائد  منبع  هو  موهوب، 
ومجد  الدهر  شرف  هو  الشوارد،  ومجمع 
لكل  الشرف  وتاج  الفخر  ووسام  العصر 
قطر، وهو فخار الزمان وإكسير األمن واألمان 

وضمانة السعادة واالطمئنان».
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استجابة مشكورة
تلقى رئيس مجلس إدارة «مساواة» احملامي ياسر جبر اتصاالً هاتفيا من ديوان الرئاسة يؤكد سحب املرسوم الرئاسي بشأن اختصاص القضاء 

العسكري في حالة الطوارئ استجابة ملناشدة «مساواة» والعديد من مؤسسات اتمع املدني التي رفعت لفخامة الرئيس محمود عباس 
مذكرة بهذا اخلصوص، جاء فيها:
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قرار يثير اجلدل
/١٢/٢٩/٠١ رقم  يحمل  قرارا  الوزراء  مجلس  أصدر 

أعمال شركات  بشأن حظر   ٢٠٠٧ م.و/س.ف لسنة 
الوساطة في أسواق العمالت العاملية في األراضي 
جاء  صدوره  أن  ديباجته  في  تضمن  الفلسطينية 
لالقتصاد  وحماية  العامة  للمصلحة  حتقيقا 
العمالت  أسواق  في  املتعاملني  وأموال  الوطني 
«مساواة»  تنشره  القرار  ألهمية  ونظرا  العاملية. 

حرفيا.

الوساطة  شركات  من  عددا  أن  «مساواة»  علمت 
وجلأت  املذكور  القرار  من  متضررة  نفسها  اعتبرت 
ألحد احملامني طالبة منه إقامة دعوى أمام محكمة 

العدل العليا إللغاء القرار املذكور.
متهيدياً   ً قرارا أصدرت  احملكمة  أن  مساواة  وعلمت 
فقط  الوزراء  مجلس  قرار  تنفيذ  بوقف  يقضي 
الشركات  تسجيل  بإلغاء  املتعلق  شقه  في 

املستدعية.
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تعليمات 
بحاجة لتعديل وتوضيح

رسالة  ملساواة  العامة  الهيئة  عضو  الشويكي  فهد  احملامي  وجه 
إصدار  فيها  طالبا  براهمة  ندمي  األستاذ  األراضي  سلطة  رئيس  إلى 
تعليمات إدارية من شأنها معاجلة قضية أُذون شراء العقارات ملواطني 
من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتبارهم  حقوقهم  يحفظ  مبا  وذلك  القدس، 
أشقائهم  مع  مساواتهم  ضمان  حقهم  ومن  الفلسطيني  الشعب 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في املعامالت واحلقوق االقتصادية 
العدالة»  على  «عني  تنشرها  الرسالة  ألهمية  ونظرا  واالجتماعية، 

بالصيغة التي وردت بها.

توازن  واضحة  وتعليمات  أنظمة  إصدار  ضرورة  ترى  «مساواة» 
وتزيل  املواطنني  ومصلحة  ومقتضياتها  العامة  املصلحة  بني 
االقتصادية  التنمية  في  يساعد  مبا  واإلدارية  البيروقراطية  العوائق 

واالجتماعية.

إعـــالن هــام
ورصد  توثيق  جلنة  تشكيل  بشأن  إعالنا  العدل  وزارة  أصدرت 
املواطن  وحريات  اإلنسان  بحقوق  املاسة  واجلرائم  االنتهاكات 
الفلسطيني، وتضمن اإلعالن أن اللجنة املذكورة جاهزة الستقبال 
مجلس  لقرار  وفقاً  املواطنني  من  والشهادات  الشكاوى  وتلقي 
الوزراء اخلاص بتشكيلها. ونظرا ألهمية اإلعالن تعيد «مساواة» 
نشره حرفيا وتهيب باملواطنني عدم التلكؤ عن تقدمي أية شكوى 

تتصل بأي انتهاك قد ميس حقوقهم وحرياتهم.
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كي ال تتكرر حمالت التشهير
ً إلى حملة تشهير  تعرضت الزميلة الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن مؤخرا
وتهديد جاءت لتعبر عن مخاطر جدية تهدد أداء مؤسسات اتمع املدني وتشكل قيدا إضافيا 
على حق تلك املؤسسات في القيام بدورها القانوني والرقابي والتنموي. وكانت «مساواة» 
قد وجهت مذكرة إلى فخامة رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن تلك التهديدات، نورد نصها احلرفي. 

من نتائج التسرع في 
إصدار قرارات بقانون

الفلسطينية  النقض  محكمة  أصدرت 
تقضي  أحكام  عدة  اهللا  رام  في  املنعقدة 
بنقض األحكام الصادرة عن محاكم البداية 
تتعلق  ألسباب  االستئنافية  بصفتها 
النقض من  أثارتها محكمة  العام  بالنظام 
متسك  محل  تكون  أن  دون  نفسها  تلقاء 
بالتنظيم  متس  أنها  باعتبار  اخلصوم  من 
القضائي كون تلك األحكام قد صدرت عن 
في  االستئنافية  بصفتها  البداية  محاكم 
لقانون  املعدل  بقانون  القرار  سريان  ظل 
والذي  والتجارية  املدنية  احملاكمات  أصول 
البداية  محاكم  صالحية  مبوجبه  ألغيت 

االستئنافية.

أحكام محكمة االستئناف 
املتعلقة بقرارات قاضي 
التنفيذ ال تقبل الطعن 

بالنقض

النقض  حملكمة  جديد  اجتهاد  في 
يتعلق  اهللا  رام  في  املنعقدة  الفلسطينية 
بتطبيق قانون التنفيذ اجلديد قررت محكمة 
محاكم  عن  الصادرة  األحكام  أن  النقض 
االستئناف املتعلقة بقرارات قاضي التنفيذ 
الطعن  تقبل  وال  نهائية  أحكاما  تعتبر 

بطريق النقض.

شهادة احلكم الصالح 
ملساواة

حصلت «مساواة» على شهادة صادرة عن 
هيئة احملكمني املنبثقة عن منظمات أهلية 
في  الصالح  باحلكم  تُعنى  الفساد  ضد 
العمل األهلي الفلسطيني. من جهة أخرى 
املنظمات  لشبكة  العامة  الهيئة  وافقت 
رسميا  «مساواة»  انضمام  على  األهلية 
في  ترى  «مساواة»  الشبكة.  عضوية  إلى 
ذلك تعبيرا عن ثقة شعبية ووطنية تعتز 
بها وتشكل حافزا لها على مواصلة دورها 
بغية حتقيق رسالتها في جتسيد بنى دولة 

القانون واحلكم الرشيد.
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مذكرتان هامتان

حصلت «مساواة» على النص احلرفي للمذكرة التي وجهها الدكتور 
حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  للهيئة  العام  املفوض  العكر  ممدوح 
املواطن الى فخامة الرئيس محمود عباس حول رزمة مشاريع القرارات 
بقوانني املتعلقة بالشأن القضائي املقدمة لفخامة الرئيس من قبل 
«عني  تنشرها  املذكرة  ألهمية  ونظرا  األعلى،  القضاء  مجلس  رئيس 

على العدالة» حرفيا.

كما حصلت «مساواة» على رد املستشار القانوني لفخامة الرئيس 
العدالة»  على  «عني  تنشره  ألهميته  ونظرا  الهيئة،  مذكرة  على 

بصيغته احلرفية.

عدي مسودة  مساواة تلتقي مُ
القانون األساسي

االحتياج  بدراسة  اخلاص  ملشروعها  «مساواة»  تنفيذ  إطار  في 
وضرورته  التعديل  وماهية  األساسي  القانون  لتعديل  الوطني 
وآليته، توجه وفد من «مساواة» ضم كل من احملامي أسعد غزاونة 
أمني سر مجلس إدارة مساواة واحملامي إبراهيم البرغوثي الرئيس 
التنفيذي ملركز مساواة ومسئولة العالقات العامة في مساواة 
سارة بيلي إلى بريطانيا التقى من خاللها القاضي يوجني قطران 
قاضي احملكمة العليا في بريطانيا والدكتور أنيس القاسم رئيس 
بوصفهما  الفلسطيني  الوطني  الس  في  القانونية  اللجنة 
إلى  إضافة  الفلسطيني،  األساسي  القانون  ملسودة  املُعدين 
في  كمستشارين  شاركا  منهم  اثنان  بريطانيني  خبراء  ثالثة 
جامعة  في  دستوري  قانون  أستاذ  وآخر  املذكورة،  املسودة  إعداد 
مانشستر. وجرى البحث خالل اللقاءات في القصور التشريعي 
لبعض  القانوني  للتعديل  واحلاجة  التجربة  عنه  أسفرت  الذي 
بإعداد  «مساواة»  وستقوم  األساسي.  القانون  ونصوص  أحكام 
في  العام  النقاش  على  وطرحها  املذكورين  اخلبراء  بآراء  مذكرة 

إطار تنفيذها للمشروع املذكور.
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هل صحيح؟؟
• محام يطلب توجيه اليمني احلاسمة لرئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية في دعوى عدل عليا، ومحامون آخرون يوردون في 
ضمن  مبوكليهم  حلقت  التي  األضرار  اإلدارية  طعونهم  لوائح 

أسباب الطعن القانونية؟؟
- احملامي األستاذ مرسي حجير عضو مجلس نقابة احملامني:

القرار  ملصدر  العليا  العدل  محكمة  أمام  اليمني  توجيه  يجوز  ال 
اإلداري، النقابة تعمل جاهدة لتطوير أداء احملامني. واألضرار ليست 
املتضرر  وعلى  الوقائع  من  جزء  هي  بل  الطعن  أسباب  من  سببا 

اللجوء الى احملاكم النظامية.

• مذكرة جلب تصدر بحق محامي بعد مرور ثالث سنوات على 
حادث اعتداء تعرض له بتهمة الذم؟؟ 

- احملامي مرسي حجير:
اإلجراء خاطئ وعلى املشتكي التوجه إلى النقابة لتقدمي شكوى.

• قاض يوقف محام متهم بقضية جزائية وأعضاء من مجلس 
لرئيس  القاضي  ويشتكون  التوقيف  على  يحتجون  النقابة 
والتدخالت  الضغوط  يرفض  القاضي  األعلى،  القضاء  مجلس 

ويصر على قراره؟؟
- احملامي مرسي حجير:

كان إجراء التوقيف خاطئ وقد مت معاجلة املوضوع مع رئيس مجلس 
القضاء األعلى ومت االفراج عن احملامي.

مبنى  في  محامي  على  املبرح  بالضرب  تنهال  الشرطة   •
احملكمة؟؟

- احملامي مرسي حجير:
ليس من حق الشرطة االعتداء على أي مواطن سواء كان محامي 
أو غيره، وإن ما أقدمت عليه الشرطة باالعتداء على أحد احملامني 
كان إجراء خاطئ. مت متابعة األمر مع مدير الشرطة ورئيس الس 

القضائي.

• مجلس نقابة احملامني يختار أعضاء اللجان الفرعية عن طريق 
التعيني، والكتل النقابية لم حترك ساكناً؟؟

- احملامي مرسي حجير:
صحيح أن برنامج املكاتب احلركية الفائزة باالنتخابات كان يتضمن 
الكتلة  هذه  جناح  بعد  ولكن  الفرعية  للجان  انتخابات  إجراء 
واجتماعها بالكتل االنتخابية ارتأت أن يتم تعيني اللجان الفرعية 
من قبل الس، التزم الس بهذا القرار ولم تعترض الكتل النقابية 

على ذلك.

قام  ألنه  محاميه  باعتقال  ويهدده  متهم  يؤنب  نيابة  رئيس   •
مدعياً  األعلى  القضاء  ومجلس  العام  للنائب  شكوى  بتقدمي 

علمه  عدم  استغلت  قد  النيابة  وأن  يرت  غُ قد  إفادته  بأن  فيها 
بالقراءة والكتابة؟؟

التحقيق  قيد  القضية  املغني:  أحمد  األستاذ  العام  النائب   -
وسنوافيكم بالرد. 

• وكيل نيابة يطلب من قاضي متديد توقيف متهم دون أن يأخذ 
إفادة منه ودون أن يكون بحوزته ملف حتقيق؟؟

التحقيق  قيد  القضية  املغني:  أحمد  األستاذ  العام  النائب   -
وسنوافيكم بالرد. 

• وكيل نيابة يعطي لنفسه صالحيات القاضي ويقرر متديد توقيف 
متهم ملدة أربعة أيام بسبب عدم وجود قضاة صلح في احملكمة؟؟

التحقيق  قيد  القضية  املغني:  أحمد  األستاذ  العام  النائب   -
وسنوافيكم بالرد. 

• الشرطة توقف متهم بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٣ وحتيله للنيابة العامة 
بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٥ والنيابة تقرر استمرار توقيفه؟؟

التحقيق  قيد  القضية  املغني:  أحمد  األستاذ  العام  النائب   -
وسنوافيكم بالرد. 

• القوة التنفيذية تختطف محامي وتعتدي عليه بالضرب مدعية 
بأنه لم يستجب ولم ميتثل لتبليغ باحلضور إليها، علما بأن احملامي 
املذكور تقيد بقرار صادر عن نقابة احملامني يقضي بعدم التعامل مع 

القوة التنفيذية.
• القوة التنفيذية تعتدي على محام بالضرب املبرح لرفضه التوقيع 
توجهه  وعند  املقالة  احلكومة  ضد  التحريض  بعدم  تعهد  على 

لنقابة احملامني قيل له نحن ال نتعامل مع هؤالء األشخاص؟؟
بسبب  متدرب  محام  منزل  على  النار  تطلق  التنفيذية  القوة   •
شقيق  إصابة  إلى  أدى  احلادث  مسجد،  إمام  حديث  على  اعتراضه 

احملامي وابن عمه؟؟
ليالً  العاشرة  الساعة  محامية  منزل  تقتحم  التنفيذية  القوة   •
وتستولي على ملفاتها اخلاصة والتي كانت احملامية حتتفظ بها في 
غرفة نومها. احملامية توجهت لنقابة احملامني بشكوى إال أن النقابة 
أبلغتها بأنها ال تتعامل مع القوة التنفيذية. ومحام يعمل في مركز 

حقوقي يتم االستيالء على محتويات ملف خاص به بالقوة؟؟
القضايا  في  للبت  قانونية  بتشكيل جلنة  التنفيذية  القوة  قيام   •
التي تدخل في اختصاص النيابة العامة والقضاء النظامي، نقابة 
احملامني أصدرت بياناً رفضت فيه هذا اإلجراء ودعت احملامني ملقاطعة 
بياناً أكدت من خالله  العامة من جانبها أصدرت  والنيابة  اللجنة. 

بأنها الوحيدة املكلفة مبباشرة الدعوى اجلزائية وفق القانون؟؟
• القوة التنفيذية تصادر السيارات اململوكة لس القضاء األعلى 

والنيابة العامة؟؟



هيئة حترير عني على العدالة

أعضاء مجلس إدارة «مساواة»

رئيس مجلس اإلدارة احملامي ياسر جبر                  
نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ سليمان الربضي           

أمني الصندوق األستاذ سمير البرغوثي           
أمني السر احملامي اسعد غزاونة              

عضو احملامية فايزة الشاويش          
عضو الدكتور محمد خالد السيفي       
عضو الدكتور علي اجلرباوي             

رئيس مجلس اإلدارة احملامي ياسر جبر                
أمني السر احملامي اسعد غزاونة            

الرئيس التنفيذي  احملامي إبراهيم البرغوثي       
احملامي فهد الشويكي            عضو الهيئة العامة
عضو الهيئة العامة احملامي يوسف بختان            

مساواة في سطور 

جمعية فلسطينية غير حكومية مستقلة تأسست بتاريخ 
السابقني  والقضاة  احملامني  من  عدد  من  مببادرة   ٢٠٠٢/٣/١٨
وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس جهدها 
لتعزيز ضمانات استقالل القضاء واحملاماة تشريعا ومنهجا 
كافة  ومعاجلة  ومراقبة  وتوثيق  رصد  طريق  عن  وسلوكا 
واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  العوائق 
سيادة  ملبدأ  السليم  التطبيق  دون  حتول  التي  والتشريعية، 
القضاء  استقالل  ومقومات  عناصر  تفعيل  وتعيق  القانون 

واحملاماة بالطرق والوسائل القانونية.    

وحدة مراقبة العدالة 

أخي املواطن / أختي املواطنة 

من أجل ضمان حقوق املواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء 
نزيه راع وضامن للعدل واملساواة بني املواطنني. 

تعنى  خاصة  نشرة  إصدار  عن  العدالة  مراقبة  وحدة  تعلن 
بكل ما يتعلق بالقضاء واحملاماة وتبدي استعدادها الستقبال 
ونشر أية آراء أو أفكار أو أخبار أو مقاالت تتصل بكل ما يتعلق 
باستقالل ونزاهة القضاء واحملاماة ويوميات العمل القضائي 
في كافة احملاكم ودوائر النيابة العامة وأداء مهنة احملاماة مع 

تقيدها بقواعد السرية املهنية. 

مساواة 

ملزيد من االستفسار الرجاء االتصال على 
هاتف: ٠٠٩٧٠٢٢٤٠٤٨٧٠

فاكس: ٠٠٩٧٠٢٢٤٠٤٨٦٦ 
جوال: ٠٥٩٩١١٧٩٩٧ 

 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني
 www.musawa.ps :صفحة الكترونية

دعوة 
تدعو «مساواة» كافة املشتغلني بالقانون لإلسهام 
بحرية  آرائهم  عن  والتعبير  القانونية  بأفكارهم 
التي  الكتابة  في  الفاعلة  مشاركتهم  طريق  عن 
«عني  دوريتيها  في  نشرها  على  مساواة  ستعمل 

على العدالة» و «العدالة والقانون».

مبذكرة  «مساواة»  توجهت 
رئيس  سعادة  إلى  خطية 

مجلس  رئيس  العليا  احملكمة 
عيسى  القاضي  األعلى  القضاء 

الشكاوى  من  عدد  تضمنت  شرار  أبو 
نشرها  تنوي  «مساواة»  كانت  التي  والتساؤالت 
إال  باب هل صحيح  الرسمية عليها حتت  الردود  مع 
أنها لم تتلقى أية أجوبة عليها األمر الذي حال دون 

نشرها في هذا العدد.

مبذكرة  «مساواة»  توجهت 
رئيس  سعادة  إلى  خطية 

مجلس  رئيس  العليا  احملكمة 
عيسى  القاضي  األعلى  القضاء 

الشكاوى  من  عدد  تضمنت  شرار  أبو 
نشرها  تنوي  «مساواة»  كانت  التي  والتساؤالت 
إال  باب هل صحيح  الرسمية عليها حتت  الردود  مع 
أنها لم تتلقى أية أجوبة عليها األمر الذي حال دون 

عني على العدالــة


