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داللة 
القضاء الشرعي 

يفتقد لقانون 

االفتتاحية
الرجوع عن اخلطأ فضيلة

القضائية  التشكيالت  األع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  مجلس  أص���در   2011/9/4 ب��ت��اري��خ 
للعام  القضائية  التشكيالت  وكمثيلتها   ،2012/2011 اجلديد  القضائي  للعام 
في  ملحوظا،  واستياءا  كبيرا  ج��دال  أث��ارت   ،  2010/2009 املاضي  القضائي 
من  القضائي  البناء  وسالمة  العدالة،  بشأن  واملهتمني  القضاة  السادة  أوس��اط 

الوجهة القانونية واألصول املرعّية بشأنها.
ُقبيل  األعلى  القضاء  مجلس  وأعضاء  رئيس  إل��ى  وّجهت  قد  كانت  »م��س��اواة« 
التشكيالت املاضية، مذكرة متّنت فيها على املجلس املوقر إعمال معايير واضحة 
التشكيالت  وإق����راره  إع��ت��م��اده  عند  وقانونية،  وتخصصية  ومهنية  وشفافة 
القانوني،  سندها  التشكيالت  لتلك  ُيضمن  بحيث  إص��داره��ا،  وقبل  القضائية 
ويزيل أو يتغلب أو يحّد من القلق املتزايد بشأنها، واملخاطر والنتائج السلبية 
املترتبة على إغفال تلك املعايير، وانتهاج سياسة التغيير ملجرد التغيير، دون 

مراعاة للمعايير واحملددات القانونية.
القضاء األعلى مبالحظات »مساواة«، ولم  الشديد، لم يأخذ مجلس   ولألسف 
يستمع لندائها، فجاءت تلك التشكيالت على خالف حكم القانون، بّينته مذكرة 
»مساواة« املُرسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى في أعقاب إعالن 
قد  قانونية،  بدورها خلت من موجبات  والتشكيالت اجلديدة  التشكيالت،  تلك 
يترتب على إغفالها نتائج وآثار قانونية سلبية وخطيرة، إلى جانب ما تسببت 

به هذه التشكيالت من استياء بالغ لدى العديد من القضاة.
»مساواة« تذكر السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى باملبدأ القضائي 
ببطالن  والقاضي  العامة،  بهيئتها  امل��وق��رة  النقض  محكمة  أقرته  ال��ذي  الهام 
القضائية  التشكيالت  وال��ذي ش��اب  األدن��ى،  إل��ى  األعلى  القضائي من  االن��ت��داب 
ال��ذي ج��اء متطابقا م��ع م��ا أش���ارت إليه مذكرة  ال��ه��ام  امل��ب��دأ  للعام امل��اض��ي، ه��ذا 

»مساواة« من هذه الزاوية.
»مساواة« أيضا تأمل من مجلس القضاء األعلى الوقوف على مذكرتها املرسلة 
إليه، بخصوص التشكيالت القضائية اجلديدة »منشورة في مكان آخر من هذا 
حلكم  تغييب  أو  ضعف،  أو  قصور،  من  شابها  ما  جتاوز  على  والعمل  العدد«، 
القانون، وذلك دون حاجة النتظار حكم قضائي جديد، عمال مبقولة الرجوع عن 

اخلطأ فضيلة، فهل من مجيب ؟!

كرامة مجلس القضاء األعلى وأمنه ومسؤولياته
ومكانتهم  القضاة  بأمن  املساس  مظاهر  من  العديد  املاضي  القضائي  العام  شهد   
منها  بعضا  ك��ان  والتي  وسمعتهم،  دوره��م  متس  اتهامات  وتوجيه  وحرياتهم، 
القضاء  مجلس  وأع��ض��اء  رئيس  ال��ى  »م��س��اواة«  وجهتها  خطية  مذكرة  موضوع 

األعلى، وأخرى وجهها عدد من السادة القضاة إلى السيد الرئيس.
الظاهرة، عبر  أعيد تكرار هذه  أن يبدأ حتى  القضائي اجلديد  العام  وما كاد 
واتهامات  ادع��اءات  تناول  نابلس،  مدينة  في  بكثافة  وتوزيعه  بيان  إص��دار 
إلى رئيس محكمة بداية،  بحق رئيس مجلس القضاء األعلى نفسه، إضافة 
اآلخ��ر موضوع مذكرة  ك��ان هو  ال��ذي  البيان  ه��ذا  العدل،  ومحاميني، ووزي��ر 
األعلى.  القضاء  مجلس  وأعضاء  رئيس  إلى  »مساواة«  مركز  وجهها  ثانية 

»منشورة في مكان اخر من هذا العدد«.
فإن  القضاة،  وكرامة  واستقالل  ونزاهة  حيدة  ولضمان  أنه  ترى  »مساواة« 
خاصة،  حتقيق  جلنة  بتشكيل  األع��ل��ى  القضاء  مجلس  لقيام  آن  ق��د  األوان 
للوقوف على خلفيات وأسباب ومضامني تلك االتهامات واالدعاءات، وإعالن 
إعماله  الواجب  القانوني  املقتضى  واتخاذ  املواطنني،  لكافة  التحقيق  نتائج 
وبأسرع وقت ممكن، بشأن مواضيع االعتداءات املتكررة على السادة القضاة، 
امل��واض��ي��ع و/أو اجت��اه  ات��خ��اذه��ا اجت���اه مرتكبي تلك  ال��واج��ب  واالج�����راءات 
مصدري البيانات ومنفذي االعتداءات، وفقا لألصول القانونية املرعية، وفي 
تثبت  حتى  ب��ريء  املتهم  بأن  القاضية  القانونية  القاعدة  إعمال  منها  املقدمة 
إدانته، واملبادئ الدستورية التي تقضي بأن ال أحد فوق القانون، وأن القانون 

واجب االحترام من الكافة حكاما ومحكومني.
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نشرة يصدرها املركز الفلسطيني إلستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«                             العدد الثاني عشر/ أيلول 2011

املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء 
»مساواة«

تتمة ص36

هيبة السلطة القضائية وأمنها ومسؤولياتها
والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وجه   2011/9/12 بتاريخ 
القضاء األعلى عنونت  إلى رئيس وأعضاء مجلس  »مساواة« مذكرة خطية 

بعنوان هيبة السلطة القضائية وأمنها ومسؤولياتها، 

تعميم مثير للجدل
أصدر رئيس احملكمة العليا رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فريد اجلالد 
السادة  تاريخ 2011/9/12، مينع مبقتضاه  تعميما حمل رقم 1372/20 
أو  وزارة  أو  سلطة  بأية  الشخصية  املقابالت  أو  اللقاءات  إج��راء  من  القضاة 

دائرة أو مع أي مسؤول فيها، 

التشكيالت القضائية للعام القضائي 2012/2011 
تستدعي املراجعة والتصويب

»م��س��اواة« بتاريخ  والقضاء  احمل��ام��اة  الستقالل  الفلسطيني  امل��رك��ز  وج��ه   
2011/9/12 مذكرة خطية إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى،  

ما القيمة القانونية لقرار رئيس 
مجلس القضاء األعلى إلغاء قرارا وزاريا؟!

بتاريخ 2007/12/10 أصدر مجلس الوزراء قرارا حمل رقم )12/32/04/ 
ب��راءة ذمة بشأن  إرف��اق  العاديني واملعنويني  أل��زم األشخاص  م.و/ س ف( 
لتوثيق  ال��ع��دل  كاتب  إل��ى  طلبا  تقدميهم  عند  وال��ك��ه��رب��اء،  امل��ي��اه  مستحقات 

الوكاالت الدورية  . 

قصة جناح
محكمة النقض بهيئتها العامة تقرر بطالن االنتداب القضائي 

من األعلى إلى األدنى
والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وج��ه   2010/9/22 بتايخ 

»مساواة« مذكرة خطية إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى، 

بانتظار قيام القوى السياسية بدورها
املتابعة  جلنة  عن  املنبثقة  القانونية  اللجنة  أوصت   2011/9/14 بتاريخ 
املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  السياسية  ال��ق��وى  احمللية  ب��االن��ت��خ��اب��ات  اخل��اص��ة 
القرار  في  للطعن  العليا  العدل  محكمة  إل��ى  باللجوء  االنتخابية،  والقوائم 

الرئاسي اخلاص بتأجيل االنتخابات احمللية، 

ألسباب فنية ومعيقات
رئيس املجلس األعلى للقضاء في غزة يرفض اإلذن للقضاة واملوظفني 

بتعبئة استمارات املرصد القانوني 
رفض رئيس املجلس األعلى للقضاء في غزة املستشار عبدر الرؤوف احللبي 
من  غزة  في  احملاكم  وموظفي  القضاة  بتمكني  »م��س��اواة«،  لطلب  االستجابة 

تعبئة االستمارات اخلاصة بالدراسة االستطالعية »املرصد القانوني«،

وثائق خطية تؤكد مصداقية دور »مساواة« الرقابي
الصادر  عشر  احل��ادي  العدد  العدالة«،  على  لنشرة »عني  السابق  العدد  في 
القضاء  مجلس  م��ع  ساخن  »ح���وار  ع��ن��وان  وحت��ت   2010/12/13 بتاريخ 

األعلى« أشارت »مساواة« الى علمها بأن رئيس مجلس القضاء األعلى
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نقص تشريعي يستدعي املعاجلة 
اصدرت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي محمود حماد وعضوية القاضيني رفيق زهد ومصطفى القاق حكماً قضائياً قضى باعتبار جامعة النجاح الوطنية مؤسسة 
تعليمية أهلية تخرج من اطار أشخاص القانون العام، وقالت احملكمة أن تلقي اجلامعة جلزءا من الدعم املخصص للتعليم العالي ال ُيغير من حقيقة كونها مؤسسة 
أهلية، كما أن اصدار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قراراً بتشكيل مجلس أمناء اجلامعة وتعيني رئيساً لها ال سند له من القانون، وال يجعل من اجلامعة شخصاً 

من أشخاص القانون العام، طاملا أن القانون األساسي أوجب العتبار الشخص املعنوي شخصاً من أشخاص القانون العام تنظيمه بقانون.
وسنداً الجتهادها هذا قضت محكمة العدل العليا بعدم اختصاصها في النظر والفصل بالطعون واملنازعات املتعلقة بالقرارات الصادرة عن اجلامعة املذكورة.

اجتهاد محكمة العدل العليا استند الى أحكام الفقرة )أ( من املادة 69 من القانون األساسي، واملادة 17 من قانون التعليم العالي، واملادة 2/33 من قانون تشكيل احملاكم 
النظامية.

وبالرجوع الى املادة 2/33 من قانون تشكيل احملاكم النظامية جندها قد أدخلت النقابات املهنية الى دائرة أشخاص القانون العام بنصها على »تختص محكمة العدل 
العليا بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالغاء اللوائح واألنظمة والقرارات اإلدارية النهائية املاسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون 

العام مبا في ذلك النقابات املهنية«.
من  العديد  أن  وحيث  العام،  القانون  أشخاص  اطار  من  تخرج  وبالتالي  بقانون  تنشأ  ولم  حكومية،  ليست  الساحقة  غالبيتها  في  الفلسطينية  اجلامعات  أن  وحيث 
القرارات الصادرة عن تلك اجلامعات ذات أهمية عامة، لذا فإن حكم محكمة العدل العليا ميثل فرصة لسد النقص التشريعي الوارد في املادة 2/33 من قانون تشكيل 
احملاكم النظامية، وذلك بتدخل تشريعي يضيف اجلامعات الى ذات النص ما ميكن محكمة العدل العليا من النظر والفصل في الطلبات أو الطعون املتعلقة بالقرارات 

النهائية املاسة باألشخاص والصادرة عن اجلامعات، أسوة بالقرارات الصادرة عن النقابات املهنية، وذلك لصلة عمل اجلامعات بفئات اجتماعية عديدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه احلالة يدور حول مدى صالحية محكمة العدل العليا في سد هذا الفراع التشريعي، واجلهة املخولة قانوناً بذلك، عمالً مببدأ 
الفصل بني السلطات، خاصة أن املشرع في املادة 2/33 لم يشر الى اجلامعات، ولم يضعها في اطار اشخاص القانون العام، ما يبدو معه األمر بأن احملكمة في مثل هذه 
احلالة ال تستطيع من تلقاء نفسها أن تقوم بسد هذه الثغرة التشريعية، واجلهة الوحيدة املخولة بذلك هي سلطة التشريع، سيما في ظل وجود نص ناظم ألشخاص 

القانون العام وإجتاه إرادة املشرع بعدم إدراج اجلامعات ضمنهم.
»مساواة« ستعمل على تكليف عدداً من فقهاء القانون اإلداري للتعليق على حكم محكمة العدل العليا املذكور، وستنشر التعليقات في مجلة العدالة والقانون.

وتشير في هذا الصدد الى أن قضاء محكمة العدل العليا بعدم االختصاص ال يغلق الباب أمام جلوء املتضرر الى القضاء النظامي »املدني« للمطالبة بحقوقه الناشئة 
عن القرارات الصادرة عن اجلامعات، إذا ما حلق به ضرراً جراء تلك القرارات أو جراء اإلخالل بشروط التعاقد ما بني اجلامعة والغير مبا في ذلك الطلبة، ألن القضاء 

بعدم االختصاص ال يعني الفصل في موضوع النزاع.

فرصة تأثير هامة أضاعها نادي القضاة
علمت »عني على العدالة« أن وفداً من مجلس إدارة نادي القضاة السابق التقى السيد الرئيس بتاريخ 2011/2/17 لغايات البحث في أوضاع العدالة في فلسطني، وأن 
أمراً كهذا لم يتم في اإلجتماع املذكور الذي حضره، باإلضافة الى السيد الرئيس دولة رئيس الوزراء، وأمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية السيد 
ياسر عبد ربه، حيث اقتصر االجتماع على شكوى ضيق احلال االقتصادي للقضاة، عبر عنها أحد أعضاء وفد النادي قائالً: »إننا في منتصف الشهر وال يوجد في جيبي 

سوى 200 شيكل«.
ما دار في االجتماع أثار استياًء واسعاً في أوساط القضاة واحملامني، على اعتبار أن متطلبات اصالح وتطوير القضاء وأركان العدالة، وتوفير ضمانات إعمال مبادئ 
سيادة القانون وفصل السلطات واستقالل القضاء وحيدته ونزاهته تتقدم في اهميتها وضرورتها واحلاحيتها على مطلب اعادة النظر في رواتب القضاة مبا يوفر لهم 

األمن االجتماعي واإلقتصادي.
وتطوير  واصالح  العدالة،  وضع  في  النظر  بإعادة  تنادي  التي  الصحفية  واملقاالت  املذكرات  من  العديد  صدور  أعقاب  في  عقد  املذكور  االجتماع  بأن  تذكر  »مساواة« 
أدواتها، وفي مقدمتها القضاء الفلسطيني، والتي صدرت على إثر اصدار مجلس القضاء االعلى لدراسة استطالعية مقارنة لوضع القضاء الفلسطيني وأدائه بني عامي 
2009 و 2010 ، والتي تضمنت العديد من نقاط الضعف وعلى رأسها التدخل املتزايد في عمل القضاة، والذي متثل في احدى جتلياته في القرارات املتعلقة بتكرار 

تغيير تشكيل هيئات محكمة العدل العليا.
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قرارات محاكم تشير إلى ضعف قضائي يستدعي املعاجلة
حصلت »عني على العدالة« على حكم صادر عن محكمة صلح، تضمن تناقضا الفتا لالنتباه، حيث ورد فيه حتت عنوان احملكمة »وبعد التدقيق في ملف هذه الدعوى 
والبّينات املقدمة فيها جتد أنه قد ثبت لها ارتكاب املتهم للتهمة املسندة إليه«، وحتت عنوان لذلك ورد »فإن احملكمة و استنادا ملا مت بيانه تقرر وعمال باملادة 

1/274 من قانون اإلجراءات اجلزائية النافذ إعالن براءة املتهم من التهمة املسندة إليه ألن الفعل ال يشكل جرماً«.
ولغايات الوقوف على ما تضمنه احلكم املذكور من تناقض مثير للجدل، فإن »عني على العدالة« تنشره:
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كما حصلت »عني على العدالة« على حكم آخر صادر عن محكمة صلح، يتضمن اجتهادا وتفسيرا حلكم القانون، أثار بدوره جدال قانونيا، جاء فيه:

»مساواة« تأمل من دائرة التفتيش القضائي الوقوف على القرارين املذكورين، واتخاذ املقتضى القانوني بشأنهما، كما تأمل من جلان التدريب القضائي إيالء مثل هذه 
االجتهادات القضائية املثيرة للجدل االهتمام في برامجها التدريبية املختلفة.
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سندًا ألحكام املادة )67( من قانون العمل واملادة )3( من القرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق االضراب في اخلدمة املدنية

محكمة العدل العليا توقف إضراب األطباء

ودون االنتقاص من أهمية الوقوف على ما يتطلبه القانون من توفر أمور أخرى 
اليه  أش��ارت  ال��ذي  النحو  على  االض��راب  اع��الن  وشرعية  قانونية  بشأن  للتقرير 
محكمة العدل العليا وبخاصة فيما يتصل باالجراءات ومددها، واستناد االضراب 
وأن  العامة،  باملصلحة  ض��رراً  يلحق  ال  وأنه  عادلة  ومطالب  قانونية  أسباب  الى 
أو  املطالب  تلك  للرد على  أسابيع«  »اربعة  الكافية  الفرصة  لها  اتيح  قد  احلكومة 
الفصل في شرعية االض��راب أو عدم شرعيته وبالتالي  التلكؤ والتجاهل لها قبل 

ايقافه.
التقاضي وامل��ل��زم للمحكمة  ال��ق��رار بقانون احمل��دد إلج���راءات  ف��ي ظ��ل  ال��س��ادس��ة: 
ب��اص��دار ق��راره��ا خ��الل ث��الث��ة أي���ام، م��ا ه��و األث���ر امل��ت��رت��ب على اث���ارة شبهة عدم 
الدستورية، سواء من احملكمة نفسها أو من نقابة األطباء، واملتخيل أن تتم االحالة. 
الطعن  البت في  إما توقيف اإلض��راب حلني  أم��ام فرضني؛  وفي هذه احلالة نكون 
بعدم الدستورية من قبل احملكمة العليا التي أناط بها املشرع صالحية الفصل في 
املسائل الدستورية، أو ان يستمر االضراب حلني ذلك الفصل، األمر املتناقض مع 

نصوص القرار بقانون.
السابعة: ملاذا لم يتم الطعن بعدم الدستورية من خالل دعوى مباشرة ومبعزل 

عن اإلضراب موضوع الدعوى.
بضرورة  اخل��اص  النص  تطبيق  عن  متتنع  احملكمة  أن  اف��ت��راض  هناك  الثامنة: 
توقيع التنبيه من 51% من األطباء العاملني في وزارة الصحة في حال قنعت بعدم 
دستوريته تطبيقاً للقواعد العامة. إال أن مثل هذا األمر في هذه الدعوى بالذات ال 
يغير من النتيجة التي توصلت اليها محكمة العدل العليا ألن نقابة األطباء أخلت 
عليها  املنصوص  أسابيع  األربعة  مدة  للوزارة  منحها  عدم  في  متثل  آخر  باجراء 
قانوناً واملتاحة للوزارة لبيان موقفها اجتاه ما ورد في التنبيه، األمر املوجب لرد 
الدعوى من هذه الزاوية، ألن التنبيه وعلى فرض توقيعه من 51% من األطباء، إال 
البدء باإلضراب قبل انقضاء مدة األربعة أسابيع املشار  القانون اشترط عدم  أن 

اليها في القانون.
ولغايات اثراء احلوار القانوني واغالق باب اجلدل واالجابة على التساؤالت الثمانية 
القانون  في  خبراء  بتكليف  »مساواة«  ستقوم  القضائي  االجتهاد  هذا  على  والتعليق 

اإلداري للتعليق على احلكم ونشر تعليقاتهم في مجلة العدالة والقانون.

علمت »مساواة« أن نقابة األطباء لم متتثل لقرار محكمة العدل العليا، ولم 
سياسي  لتوافق  توصلت  ب��ل  وق��ف��ه،  احملكمة  ق��ررت  ال��ذي  اإلض���راب  توقف 
به محكمة  ما قضت  مل��دة شهر وذل��ك على خ��الف  اإلض���راب  بتعليق  يقضي 

العدل العليا، وهي أعلى درجة قضائية في البالد.
القضائية  السلطة  وقانون  األساسي  القانون  عليه  ينص  ما  خالف  وعلى 
األحكام  تنفيذ  عدم  أن  من  تفسير،  أو  تأويل  أي  يقبل  ال  وبوضوح  صراحة 
القضائية أو املماطلة أو التباطؤ في تنفيذها أو تأخير تنفيذها يعتبر جرمية 
موظفاً  مرتكبها  كان  إذا  الوظيفة  من  للعزل  وموجبة  القانون  عليها  يعاقب 
عاماً، والعزل هنا يتم بقوة القانون ودون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، 

وتضمن السلطة التعويض للمتضرر جراء ارتكاب هذه اجلرمية.
دولة  من  نحن  أين  مجدداً  املشرع  السؤال  طرح  يعيد  األطباء  نقابة  موقف 

القانون وسيادته على الكافة، ومتى يتم احترام أحكام وقرارات القضاء؟

زهد،  رفيق  والقاضيني  حماد،  محمود  القاضي  برئاسة  العليا  العدل  محكمة  أصدرت 
والذي  األطباء  نقابة  من  عنه  املعلن  االض��راب  بوقف  يقضي  حكماً  القاق،  ومصطفى 
بدأ بتاريخ 2011/6/1 وقررت احملكمة ايقافة بتاريخ 2011/6/8، وجاء في حكم 
األطباء  من   %51 من  موقعاً  كتابياً  تنبيهاً  بتوجيه  تقم  لم  األطباء  نقابة  أن  احملكمة 
العاملني لدى وزارة الصحة وذلك قبل أربعة أسابيع من بدء اإلضراب كما توجب املادة 
خالفت  قد  النقابة  تكون  وبذلك  املفعول،  الساري  الفلسطيني  العمل  قانون  من   )67(
االجراءات الوجوبية املنصوص عليها في القانون ما يجعل من البدء في االضراب أمراً 

غير مشروعاً بصرف النظر عن قانونية أسباب اإلضراب وعدالة مطالبه من عدمها.
وأش��ارت احملكمة في موضع آخر من حكمها الى أن احلق في االض��راب كفله القانون 
األساسي عندما نصت املادة 4/25 منه على أن احلق في االضراب ميارس في حدود 
بالقرار بقانون رقم )5(  املدنية في االض��راب  القانون. كما تأكد حق موظفي اخلدمة 

لسنة 2008 بشأن تنظيم ممارسة حق االضراب في اخلدمة املدنية.
وأكدت احملكمة على أن الفصل في شرعية االض��راب يوجب على احملكمة التحقق من 

أربعة أمور على التوالي:
أوالً: أن االجراءات التي حددها القانون قبل الشروع بتنفيذ االضراب قد مت مراعاتها.

ثانياً: أن االضراب يستند الى أسباب قانونية ومطالب عادلة.
ثالثاً: أن االضراب ال يلحق ضرراً جسيماً باملصلحة العامة.

رابعاً: أن احلكومة و/أو اجلهات ذات العالقة مبوضوع االضراب قد جتاهلت أو تلكأت 
في معاجلة أسباب االضراب بصورة جدية.

وقالت احملكمة: إن املادة )67( من قانون العمل الفلسطيني الواجبة التطبيق وضعت 
بنصوص آمرة أحكاماً بشأن االضراب متثلت باالجراءات التالية:

اآلخر  الطرف  الى  باالضراب  املعني  الطرف  قبل  من  كتابياً  تنبيهاً  توجيه  يجب  أوال: 
والى الوزارة قبل اسبوعني من اتخاذ االجراء موضحاً اسباب االجراء.

ثانياً: أن يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع إذا كان االضراب في املرافق العامة.
ثالثاً: يجب أن يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من العاملني في املنشأة على األقل.

رابعاً: عدم جواز االضراب أثناء اجراءات النظر في النزاع اجلماعي.
خامساً: وقف االضراب إذا عرض نزاع العمل اجلماعي على جهة االختصاص.

ثماني  من  بشأنه  اآلراء  وتباينت  قانونياً  نقاشاً  أثار  العليا  العدل  حملكمة  احلكم  هذا 
زوايا:

األولى: مدى دستورية نص املادة )67( من قانون العمل وبخاصة اشتراطها توقيع 
العاملني في  املنشأة »51% من االطباء  العاملني في  الكتابي من قبل 51% من  التنبيه 
حق  ممارسة  على  ق��ي��وداً  يفرض  االش��ت��راط  ه��ذا  مثل  ك��ان  إذا  وعما  الصحة«،  وزارة 

االضراب املكفول دستورياً تبلغ في شدتها حداً قد يطال حق االضراب ذاته.
الثانية: مدى احلاجة الفعلية لتوقيع التنبية من 51% من األطباء العاملني في وزارة 
يعتبر  بحيث  متثلهم،  نقابة  ال��ى  القانون  وبقوة  جبراً  منضمون  أنهم  طاملا  الصحة 
انضمامهم الى النقابة شرطاً من شروط مزاولة مهنة الطب شأنها في ذلك شأن نقابة 
هيئتها  من  تنتخب  وقيادتها  متثلهم  األط��ب��اء  نقابة  أن  وطاملا  واملهندسني،  احملامني 

العامة.
الثالثة: املدى الذي متلكه محكمة العدل العليا في تأويل وتفسير النص القانوني في 

ضوء احلقائق املاثلة واملشار اليها أعاله.
الرابعة: املدى الذي متلكه احملكمة في التعرض لدستورية نص املادة )67( من قانون 
التي  العليا  احملكمة  الى  األمر  واحالة  الدستورية  عدم  شبهة  على  الوقوف  أو  العمل 
تشكيل  حني  الى  الدستورية  الطعون  في  والفصل  النظر  صالحية  املشرع  بها  أن��اط 

احملكمة الدستورية العليا، وذلك للفصل في مدى دستورية املادة )67(.
اجتهاد احملكمة نفسها  الدستورية على  البحث في شبهة عدم  اخلامسة: مدى توقف 
أم ال بد من التمسك بها من قبل اجلهة الطاعنة بعدم الدستورية وهي في هذه احلالة 

نقابة األطباء، التي لم تثره طوال اجراءات التقاضي.
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تعميم
أصدر رئيس احملكمة العليا رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي فريد اجلالد تعميماً حمل الرقم 2355/1 تاريخ 2011/5/19 حدد فيه املبالغ التي ُيحكم بها بدل 
حضور شاهد لإلدالء بشهادته في احملكمة، وتضمن التعميم تصنيفاً للشهود وحتديداً ملقدار هذا البدل. وقرر صرف بدالً واحداً في حال استدعاء الشاهد للشهادة في 

أكثر من دعوى واحدة لنفس احملكمة، كما تضمن حتديداً لبدل أتعاب احملاماة، وميز بني احملامي من داخل احملافظة واحملامي من خارجها.
ونظراً الهمية وخطورة هذا التعميم من الزاوية القانونية والتشريعية فإن »عني على العدالة« تنشره:

»مساواة« تشير الى أن التعميم املذكور أثار جدالً قانونياً واسعاً، سيما وأنه ميثل تشريعاً يخرج عن تخوم صالحية رئيس املجلس، كما أن أتعاب احملاماة محددة في 
قانون نقابة احملامني النظاميني الساري املفعول.

ويدور اجلدل حول مدى صالحية مصدر التعميم في اصداره، وعما إذا كان يندرج في موضوعه حتت مظلة الصالحيات اإلدارية أم يتعداها الى الصالحيات التشريعية 
والقضائية. وهل يدخل التعميم في اطار تنظيم عمل مجلس القضاء األعلى واحملاكم أم يخرج عن تخومه؟
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تعاون ايجابي نتطلع الستمراره
النظاميني،  النظاميني، ونظام تدريب احملامني  النظاميني، ونظام احملامني  النقابة ملشاريع تعديل قانون احملامني  تلقت »مساواة« مذكرة خطية من نقيب احملامني تفيد تسلم 
املقترحة من »مساواة«، مؤكداً على أن مجلس النقابة سيقوم بدراسة مذكرة »مساواة« واملشاريع املقترحة من قبلها ضمن سياق خطة املأسسة للنقابة، ونظراً ألهمية املذكرة 

من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها.

أرقام ذات داللة تتطلب تدخل حكومي فوري
علمت »عني على العدالة« أن »الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان« تلقت 94 شكوى تتعلق بعدم احترام أحكام القضاء خالل الفترة الواقعة منذ بداية هذا 
العام وحتى األول من أيلول اجلاري، منها 92 شكوى في الضفة الغربية وشكويني في قطاع غزة، وتلقت 192 شكوى تتعلق بالتعذيب والتهديد أثناء التوقيف، منها 
124 شكوى في الضفة الغربية و68 شكوى في قطاع غزة، إضافة إلى 66 شكوى تتعلق باملعاملة القاسية والالإنسانية واحلاطة بالكرامة أثناء التوقيف، منها 16 

شكوى في الضفة الغربية و50 شكوى في قطاع غزة.
وتشير سجالت الهيئة املستقلة إلى تلقيها 282 شكوى تتعلق باالعتقال التعسفي دون مذكرة توقيف، منها 153 في الضفة الغربية و 129 في قطاع غزة، و20 حالة 
اعتقال دون توجيه الئحة اتهام ودون محاكمة )اعتقال إداري(، منها 15 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة، و294 شكوى تتعلق باالعتقال دون العرض على النيابة 

العامة أو القضاء النظامي، منها 262 شكوى في الضفة الغربية و32 شكوى في قطاع غزة.
وبلغت حاالت االعتقال على خلفية سياسية خالل الفترة ذاتها وفقاً لسجالت الهيئة املستقلة 250 حالة، منها 223 في الضفة الغربية و27 في قطاع غزة، أما حاالت 

الفصل التعسفي من العمل، فبلغت 57 حالة جميعها في الضفة الغربية.
»مساواة« ترى في األرقام املذكورة أعاله أرقاماً ذات داللة خطيرة تستدعي املعاجلة الفورية، وتتطلب قيام احلكومة بتعهداتها املعلنة من قبلها في اليوم الوطني 

حلقوق اإلنسان، فهل من مجيب..؟!



عني على العدالة
10

ويذكر أن »مساواة« كانت قد توجهت لنقابة احملامني بثالث مذكرات ذات صلة باملشاريع املقترحة من قبلها كان آخرها:

»مساواة« تتطلع بايجابية بالغة الى رد نقيب احملامني، وتأمل أن تسهم مقترحاتها في تعزيز البناء املؤسسي للنقابة، ويسعدها صدور قرار الهيئة العامة لنقابة احملامني 
القاضي بتشكيل اللجان الفرعية للنقابة باالنتخاب، بوصفه جتسيدا لقصة جناح كونه أخذ مبقترح »مساواة« الوارد في مشاريع القوانني املقترحة منها، واملتعلقة بالتعديالت 

الواجب ادخالها على املنظومة التشريعية املتعلقة بنقابة احملامني.
»مساواة« تأمل من مجلس نقابة احملامني االسراع في وضع قرار الهيئة العامة موضع التطبيق والتنفيذ والشروع في اجراء انتخابات للجان الفرعية للنقابة بأسرع 

وقت ممكن.
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اجلرباوي: احلكومة ال ترغب في السيطرة على مؤسسات املجتمع 
املدني وتتطلع إلى جتسيد شراكة استراتيجية معها

أعرب وزير التخطيط والتنمية االدارية الدكتور علي اجلرباوي عن استعداد احلكومة ووزارته للتعاون والتكامل مع القطاع األهلي، وخلق شراكة حقيقة مع 
هذا القطاع على أرض الواقع، مؤكدا على وجود عالقة دائمة مع املجتمع املدني الذي تنظر إليه احلكومة على أنه مكّمل، وشريك أساسي في حتقيق التنمية 

املستدامة.
وفقا  الدولي  الدعم  توجيه  بغرض  بالتحديد،  التخطيط  ووزارة  الفلسطينية  احلكومة  عاتق  على  يقع  التنسيقي  ال��دور  أن  إلى  اجلرباوي  الدكتور  وأش��ار 
لالحتياجات، واألولويات التنموية في القطاعات املختلفة، ويتوجب على احلكومة معرفة أوجه التمويل الذي تقدمه الهيئات والدول املانحة، واالطالع عليه، 
ومتويلها،  املشاريع،  جلب  في  املطلقة  الشفافية  وحتقيق  األهلي،  واملجتمع  احلكومة  بني  ما  وتضاربها  التطويرية،  املشاريع  تكرار  عدم  من  التأكد  بغرض 

وتنفيذها من قبل املانحني.
وأكد الدكتور اجلرباوي على أن احلكومة ال ترغب في السيطرة على مؤسسات املجتمع املدني، وإمنا تهدف إلى جتسيد شراكة استراتيجية حقيقية معها على 

أرض الواقع، تؤدي إلى حتقيق األهداف الوطنية املشتركة اجتاه املجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خالل استقبال اجلرباوي وفدا من مؤسسات املجتمع املدني يوم 2011/9/13 ، حيث توافق اجلانبان على حتديد اجتماعات دورية، بغية تبادل 
واخلطط  السياسات  رسم  بغرض  تشاورية،  سنوية  اجتماعات  وعقد  املشترك،  العمل  تواجه  التي  العقبات  ومعاجلة  املستجدات،  على  واالط��الع  املعلومات 

املشتركة، ما يجسد الشراكة في التخطيط والتنفيذ بني احلكومة ومؤسسات املجتمع املدني .
»مساواة« تثمن رؤية وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، وتشاطره األمل في جتسيد شراكة استراتيجية حقيقية بني مؤسسات املجتمع املدني واحلكومة.  

في السادس عشر من شهر آذار املاضي، الذي اعتمد يوما وطنيا حلقوق االنسان، ألقى 
معالي وزير العدل الدكتور علي خشان كلمة احلكومة في االحتفال الرسمي باملناسبة 
التوصيات  لكل  األمني  بالتنفيذ  الفلسطينية  احلكومة  تعهد  إلى  فيها  أشار  املذكورة، 
حيث  جولدستون،  لتقرير  وفقا  للتحقيق،  الفلسطينية  اللجنة  تقرير  في  وردت  التي 
ملتابعة،  خاصة  وزاري��ة  جلنة  تشكيل   2010/10/18 بتاريخ  ال��وزراء  مجلس  قرر 

ومراقبة تنفيذ تلك التوصيات.
 وأشار وزير العدل إلى أن اللجنة الوزارية املذكورة أوصت احلكومة باتخاذ مجموعة 

من اخلطوات واالجراءات أبرزها:
ومراكز  والتأهيل،  اإلص���الح  م��راك��ز  على  واإلش����راف  ال��رق��اب��ة  آل��ي��ات  تعزيز   .1
الصلة،  ذات  والقوانني  األساسي  القانون  ألحكام  وفقا  واالحتجاز،  التوقيف 
مبا يضمن مالحقة أي شخص يقوم باحتجاز املواطنني بشكل غير قانوني، 
الالزمة  القانونية  اإلج���راءات  واتخاذ  املعاملة،  س��وء  أو  التعذيب  ومي��ارس 
ملواجهة تلك املخالفات، مبا يضمن حماية حقوق اإلنسان الفلسطيني بشأن 

إجراءات التوقيف واالعتقال في سجون السلطة الفلسطينية.
التوقف بصورة قاطعة عن إحالة املدنيني للقضاء العسكري، واقتصار إحالة   .2
قانون  ألحكام  تنفيذا  النظامية(،  )احمل��اك��م  الطبيعي  قاضيهم  إل��ى  املدنيني 
اإلج��راءات اجلزائية، ومالحقة أي شخص يقوم باحتجاز أي مواطن بشكل 

مخالف للقانون.
مواصلة اتخاذ اإلجراءات والتدابير ملنع التعذيب في فلسطني، ومالحقة اي   .3

شخص يثبت انتهاكه للقانون، وممارسته للتعذيب قضائياً وإدارياً.   
اي  بتعويض  يقضي  قضائي  ق��رار  أي  بتنفيذ  الفلسطينية  احلكومة  التزام   .4
شخص يثبت تعرضه للتعذيب، ومعاقبة أي شخص يثبت ارتكابه جلرمية 

التعذيب، وصوال الى اجتثاثها .

عدم املساس بأية جمعية أهلية على خالف أحكام قانون اجلمعيات اخليرية   .5
الناظمة  القانونية  االلتزام باألحكام  والهيئات األهلية لعام 2000، وضمان 
ال��ق��رارات  جلميع  ال��ف��وري  والتنفيذ  للجمعيات،  امل��ؤق��ت��ة  ال��ل��ج��ان  لتشكيل 

القضائية املتعلقة باجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية.
واملالحقة  احملاكم،  عن  الصادرة  القضائية  األحكام  بتنفيذ  احلكومة  التزام   .6
القانونية لكل من ال يلتزم بتنفيذ تلك القرارات، باحلبس والعزل من الوظيفة، 

وفقاً ألحكام املادة 106 من القانون األساسي.
في  التعيني  عند  مسبق  ك��ش��رط  األم��ن��ي��ٍة  بالسالمة  العمل  ش��رط  م��راج��ع��ة   .7
الوظيفة احلكومية، وحصر ذلك بشهادة عدم احملكومية الصادرة عن وزارة 

العدل فقط.
ضمان احترام حرية الصحافة واإلعالم، والتزام احلكومة بحق كل الصحفيني   .8
للمالحقة  صحفي  أي  تعرض  ومنع  تامة،  بحرية  بالعمل  اإلع��الم  ووسائل 
األمنية على خلفية عمله، بغض النظر عن الوسيلة اإلعالمية التي يعمل فيها.

ضمان حق التجمع، وإبداء الرأي بحرية تامة.  .9
مراجعة كافة التشريعات املعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية لضمان   .10
مقدمتها  وف��ي  االن��س��ان،  حلقوق  الدولية  واالتفاقيات  املعايير  مع  موائمتها 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
قيام  إل��ى  تتطلع  املعلنة،  ال��وزاري��ة  اللجنة  توصيات  تثمن  وإذ  »م��س��اواة«   
اإلنسان،  حقوق  حالة  ببيان  خاصا  تقريراً  بإصدار  واحلكومة  العدل  وزارة 
مضي  بعد  سيما  الوزارية،  جلنتها  توصيات  بتنفيذ  احلكومة  التزام  ومدى 
قرابة العام على تشكيل اللجنة الوزارية، ومايزيد على ستة أشهر من إعالن 

التوصيات املذكورة .

توصيات اللجنة الوزارية بشأن حقوق اإلنسان إلى أيــن؟!
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آن األوان لتصويب العالقات بني القضاء والنيابة العامة من جهة 
واحملامني من جهة أخرى

وجهت »مساواة« مذكرة خطية الى رئيس احملكمة العليا رئيس املجلس األعلى للقضاء في غزة والنائب العام فيها حول عالقة القائمني على وظيفة القضاء والنيابة العامة 
باحملامني، والتي شهدت مؤخرا حالة من التردي متثلت في ازدياد حاالت توقيف احملامني واعاقة ادائهم لواجبهم القانوني، دون مراعاة لألصول القانونية واجبة اإلتباع، ما 

ميس باحلصانة القانونية واألدبية واإلجتماعية للمحامني، ونظراً ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية تنشرها »عني على العدالة«:
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ويذكر أن نقابة احملامني في غزة كانت قد أعلنت عن االمتناع عن املثول أمام النيابة العامة واحملاكم اجلزائية، نتيجة ازدياد حاالت توقيف احملامني واعاقتهم عن اداء واجبهم املهني.
»مساواة« تأسف لعدم تلقيها ردا على مذكرتها، وإن كانت علمت أن النيابة العامة ونقابة احملامني في غزة توصال إلى حل للتوتر املذكور في وقت الحق ملذكرتها.

»مساواة« تأمل وتتطلع إلى إزالة كافة األسباب التي قد تعود بالتوتر للعالقات ثانية، وتعرب عن أملها في احلفاظ على احلصانة القانونية واألدبية واالجتماعية للمحامني، 
مع متسكها باملبدأ القاضي بأن ال أحد فوق القانون.

من جهة أخرى ولتالفي النتائج السلبية املترتبة على اخللل في قواعد العالقة املهنية بني أعضاء النيابة العامة من جهة واحملامني من جهة أخرى، علمت »مساواة« بأن تفاهماً 
قد مت بني نقابة احملامني والنائب العام األستاذ أحمد املغني يقضي بإحالة أية شكوى تتصل مبخالفات قد تنسب للمحامني الى نقابة احملامني التي تتولى التحقيق فيها، فإذا ما 
تبني للنقابة أن الشكوى تنطوي على فعل جزائي حتيل احملامي املتهم فيها الى النيابة العامة للسير في اجراءات التحقيق حسب األصول، وإذا ما وجدت أن الشكوى تنطوي على 
مخالفة مسلكية، تتولى هي التحقيق والنظر والفصل فيها، وفي حال ثبوت أن الشكوى ال تستند الى أساس قانوني و ال تشكل مخالفة مسلكية أو جزائية، تشعر النقابة النيابة 

العامة بذلك حسب األصول.
»مساواة« تأمل التقيد بهذا التفاهم، األمر الذي من شأنه أن يضع حداً ألي جتاوز قد يؤدي الى املساس بحقوق احملامني وكرامتهم، أو يؤثر على قدرتهم على الدفاع عن مصالح موكليهم.
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»مساواة« و«اإلغاثة الدولية« تنفذان 150 عيادة قانونية في 5 محافظات
أنهى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« بالتعاون مع اإلغاثة الدولية وبدعم من االحتاد األوروبي 150 عيادة قانونية، ُقدمت خاللها استشارات 

قانونية مجانية ألكثر من 1100 عامل وعاملة، يقيمون ويعملون في محافظات اخلليل وبيت حلم ونابلس وجنني وسلفيت.
وُنفذت العيادات القانونية في قرى ومخيمات ومدن احملافظات اخلمس، وذلك بالتنسيق مع مكاتب وزارتي املرأة والعمل، ومؤسسات املجتمع املدني العاملة في تلك 
احملافظات، ومحامني ومحاميات، وتناولت حقوق العامل وواجباته وفقاً لقانون العمل الفلسطيني واألنظمة الصادرة مبقتضاه، وواجبات رب العمل واحلكومة في 

هذا الشأن، وإجراءات التقاضي اخلاصة باملنازعات العمالية.
وبنتيجة تلك العيادات مت تبني العديد من قضايا العمال والعامالت، حيث قامت »مساواة« و »اإلغاثة الدولية« بدفع أتعاب احملاماة، وتكليف محامني لرفع تلك 

القضايا أمام احملاكم املختصة.
وكانت »مساواة« و »اإلغاثة الدولية« نفذتا 100 ورشة عمل في محافظات نابلس واخلليل وبيت حلم وجنني وسلفيت، استهدفت تعريف املرأة العاملة بحقوقها 
ذات  احلكومية  وال��وزارات  العمالية  والنقابات  احمللية  واملجالس  العمل  أرباب  على  املترتبة  بااللتزامات  والتعريف  حلمايتها،  املتاحة  القانونية  واآلليات  العمالية، 
االختصاص في ضمان حقوق املرأة العاملة، وُعقدت الورشات املذكورة على مدار 4 أشهر مبشاركة 2000 من النساء العامالت، والشخصيات ذات االهتمام بقانون 

العمل ولوائحة التنفيذية . 
من جهة أخرى يقوم املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« بالتعاون مع »اإلغاثة الدولية« وبدعم من االحتاد األوروبي بالتحضير ملؤمتر قانوني 
-29 يومي  عقده  املنتظر  من  وال��ذي  لضمانها«،  املتاحة  القانونية  واآلليات  العاملة  امل��رأة  حقوق  الرابع:  الفلسطيني  العدالة  »مؤمتر  عنوان  حتت  يعقد  دولي 

2011/11/30 مبشاركة خبراء دوليني ومحليني عبر تقنية الفيديو كونفرانس بني غزة ورام الله.

مبشاركة قضاة من احملكمة الدستورية العليا املصرية ومحكمة التمييز األردنية
»مساواة« ينظم دورة تدريبية في عّمان بعنوان »أفضل املمارسات الدولية 

في الرقابة على أداء أركان العدالة«
أنهى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2011/6/30 
متتالية  أي��ام  خمسة  م��دار  على  ع��ّم��ان،  األردن��ي��ة  العاصمة  ف��ي  نفذها  تدريبية  دورة 

بعنوان »أفضل املمارسات الدولية في الرقابة على أداء أركان العدالة« .
استفاد من الدورة املذكورة 35 شخصية قانونية ومجتمعية عاملة في حقل العدالة 

ومؤسسات السلطة الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني.
شارك في الدورة قضاة و خبراء قانون من مصر واألردن من بينهم املستشار محمود 
العليا  ال��دس��ت��وري��ة  احملكمة  رئ��ي��س  نائبي  فهمي  ح��م��دان  ال��دك��ت��ور  واملستشار  غنيم 
املصرية، واألستاذ اجلامعي احملامي أحمد موسى من مصر، إلى جانب قاضي محكمة 
التمييز األردنية السابق احملامي يوسف احلمود، واألستاذ اجلامعي احملامي عصام 

الشريف، واحملامية إيفا أبو حالوة مديرة مركز ميزان حلقوق اإلنسان في األردن.
وتناولت الدورة البحث في جملة من املواضيع ذات الصلة في الرقابة على أداء أركان 
والقرارات  القضائية،  الوظيفة  في  التعيني  على  الرقابة  وآليات  ح��دود  منها  العدالة 
السياسية واإلدارية وآليات الرقابة بشأنها، والرقابة على التشريعات وأداء البرملان، 
أداء احملامني  الرقابة واستقالل القضاء والنيابة العامة، والرقابة على  والعالقة بني 
القضاء وتسبيب  التقاضي وصلتها مببادئ علنية  ونقابتهم، والرقابة على إجراءات 
الرقابة، ودور اإلعالم في  الدستورية في احلق في  األحكام، والضمانات والضوابط 
الرقابة على أداء أركان العدالة، ودور القضاء اإلداري والدستوري في حماية الرقابة 
وتفعيلها، وأفضل املمارسات الدولية في الرقابة، إلى جانب مواضيع تتصل بصياغة 
احلكم القضائي كأحد أشكال الرقابة على أداء احملاكم، والتوقيف كإجراء من إجراءات 
حجز احلرية، وتنفيذ احلكم القضائي واآلثار املترتبة على إعاقة التنفيذ أو االمتناع 
في  واحل��ق  العدالة،  أرك��ان  أداء  على  الرقابة  في  املدني  املجتمع  منظمات  ودور  عنه، 
املعلومة واحلق في النشر وصلتهما بجرائم القذف والتشهير، ومساقات التعليم في 
كليات احلقوق وأثرها على أداء أركان العدالة، وضمانات احملاكمة العادلة في مرحلتي 

التحقيق واحملاكمة، وآليات التوثيق والرصد للتجاوزات في أداء أركان العدالة.
التنفيذي احملامي  إدارة »مساواة« احملامي ياسر جبر، ورئيسها  كان رئيس مجلس 
إبراهيم البرغوثي افتتحا الدورة بالترحيب بكافة املشاركني واملستفيدين في الدورة، 
مؤكدين على أهداف الدورة املتمثلة برفع كفاءة املستفيدين منها، وقدراتهم ووعيهم 
ملفهوم الرقابة على أداء أركان العدالة وأفضل اآلليات الدولية ملمارستها، حاثني كافة 
الدورة،  جلسات  كافة  في  واملشاركة  واحلضور  االنضباط  ضرورة  على  املستفيدين 
مبعرفة  يتمتعون  الذين  احملاضرين  خبرات  من  القصوى  االستفادة  حتقيق  بغية 
التي نشرت وسائل اإلعالم املختلفة  ال��دورة،  واسعة وخبرات كبيرة في موضوعات 

وقائع يومياتها.
وفي وقت الحق نفذ املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« ثالث 
دورات متتالية حتت ذات العنوان، األولى في مدينة غزة في الفترة الواقعة بني 
12-2011/7/14 ، والثانية في مدينة خان يونس في الفترة الواقعة بني 19-

2011/7/21، والثالثة في مدينة رام الله في الفترة الواقعة بني 26- 9/28/ 
القانونية  الدوائر  أستاذ ومتدرب وموظف في  استفاد منها )94( محامي   2011

للوزارات ومؤسسات املجتمع املدني.
التعيني  الرقابة على  أبرزها   وتناولت دورتا غزة وخان يونس عدة موضوعات من 
في الوظيفة القضائية، وعالقة الرقابة باستقالل القضاء والنيابة العامة، واحلق في 
املعلومة والنشر، ودور اإلعالم في الرقابة على أداء أركان العدالة، وضمانات احملاكمة 
على  الدستورية  وال��رق��اب��ة  االداري����ة،  وال��رق��اب��ة  واحمل��اك��م��ة،  التحقيق  اث��ن��اء  العادلة 
التشريعات، والرقابة على أداء احملامني ونقابتهم، وآليات التوثيق ورصد االنتهاكات، 

ودور منظمات املجتمع املدني في الرقابة.
وشارك في الدورتني اللتان نفذتا في غزة وخان يونس كل من قاضي محكمة البداية 
األستاذ زاهر السقا، ومدير املكتب الفني للنائب العام واحملاضر اجلامعي الدكتور عبد 
القادر جرادة، واحملامي بكر التركماني، واألستاذ صالح عبد العاطي، ووكيل النيابة 
غامن،  هاني  والدكتور  بسيسو،  زين  العامة  النيابة  ورئيس  اخلضري،  سمر  العامة 
واألستاذ رائد قنديل، واحملامي صافي الدحدوح، والدكتور احملامي عبدالكرمي شبير، 

وممثل عن شبكة املنظمات األهلية، وآخر عن مركز امليزان حلقوق االنسان.
واحملامي  الطزيز،  معاذ  احملامي  من  كل  الله  رام  في  نفذت  التي  ال��دورة  في  وش��ارك 
املتدرب صهيب الشريف، واحملامي ياسر الصالح من الهيئة املستقلة حلقوق االنسان، 
واحملامي غالب ياسني من الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة، واحملامي قصي عواد، 
واالستاذ مأمون العتيلي من مؤسسة NDC. وتناولت مواضيع الرقابة على التعيني 
في الوظيفة القضائية، واحلق في املعلومة والنشر، ودور االعالم في الرقابة على أداء 
أركان العدالة، وأفضل املمارسات الدولية في الرقابة في اطار القانون الدولي الناظم 
والرقابة  واحملاكمة،  التحقيق  أثناء  العادلة  احملاكمة  وضمانات  االن��س��ان،  حلقوق 
الرقابة،  للحق في  الدستورية  التشريعات، والضمانات والضوابط  الدستورية على 
الرقابة،  في  املدني  املجتمع  منظمات  ودور  ونقابتهم،  احملامني  أداء  على  والرقابة 

وآليات التوثيق ورصد االنتهاكات.
بتنفيذ  »م��س��اواة«  والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  قيام  املنتظر  ومن 
دورتني تدريبيتني مماثلتني في محافظات شمال وجنوب الضفة الغربية، يشارك في 
تقدمي موضوعاتها نفس املدربني املشاركني في دورة رام الله، وهم من خريجي الدورة 
الله في  رام  تناول موضوعات دورة  التي نظمها مركز »مساواة« في عمان، وسيتم 

الدورتني املذكورتني.
الرقابي  املذكورة في إطار اإلعداد إلصدار »مساواة« لتقريرها  ال��دورات  ويأتي تنفيذ 
الثاني »املرصد القانوني« الهادف  بيان املتغير في أداء أركان العدالة خالل العامني 
2010-2011 ، واملقارنة بينه وبني مستوى أدائها خالل العامني 2008-2009، بغية 
جتاوزها،  على  والعمل  الضعف  ونقاط  تطويرها،  على  والعمل  التقدم  نقاط  حتديد 

.UNDP وذلك بدعم من مؤسسة املستقبل و
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مسألة قانونية هامة جديرة بالنقاش
حدود صالحيات النيابة واحملكمة بتعديل الئحة االتهام بعد تقدميها 

ومباشرة النظر فيها
علمت »عني على العدالة« أن النيابة العامة قدمت إلى محكمة بداية الئحة اتهام خاصة بقضية مخدرات هامة، اتهمت مبوجبها 4 أشخاص، وبعد أن قدمتها 

وباشرت احملكمة النظر فيها، عادت وتقدمت بالئحة اتهام معّدلة لذات القضية أنقصت فيها عدد املتهمني من 4 أشخاص إلى ثالثة.
وعلمت »مساواة« أن إحدى هيئات محكمة البداية اعتمدت الالئحة املعدلة، ثم أحيل ملف الدعوى إلى هيئة محكمة بداية أخرى -وفق املعتاد حصوله- ، هيئة 
الثانية وبعد دراستها مللف الدعوى عادت عن قرار الهيئة األولى، وقررت اعتماد الئحة االتهام األصلية األولى املتهم فيها 4 اشخاص وعدم  البداية  محكمة 

االلتفات لالئحة املعدلة.
النيابة العامة استأنفت حكم هيئة محكمة البداية الثانية لدى محكمة االستئناف، والتي قررت رد االستئناف والتصديق على قرار هيئة محكمة البداية الثانية.
لم ترتِض النيابة احلكم فقدمت طعنا فيه لدى محكمة النقض املوقرة والتي ردت طعن النيابة، مقررة أن احلكم املطعون به بالنقض غير قابل للطعن، كونه 

قرارا متهيديا لم يرفع يد محكمة البداية عن الدعوى.
وعلمت »مساواة« أن محكمة البداية وبالنتيجة اعتبرت ما قدمته النيابة العامة من بينات »امللف التحقيقي لديها فقط« ال يكفي إلدانة املتهمني، حيث كان على 
النيابة أن تستدعي شهود اإلثبات ليتمكن الدفاع من مناقشتهم، إعماال ملبدأ املواجهة في الدعوى اجلزائية، وقضت ببراءة املتهمني األربعة من التهم املسندة 

إليهم.
لم تقم النيابة العامة باستئناف احلكم أو الطعن فيه ما أكسبه الدرجة القطعية.

عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بالبراءة، وقرارات النيابة العامة واإلجراءات التي اتبعتها في ملف القضية، وكذلك اجتهاد هيئة محكمة البداية 
األولى التي وافقت على تعديل الئحة االتهام بإنقاص عدد املتهمني إلى 3 بعد أن مت تقدميها مشتملة على 4 متهمني إلى احملكمة التي باشرت النظر فيها، أثار 
جدال قانونيا كبيرا متحور موضوعه بالسؤال »هل متلك النيابة العامة بعد أن تكون قد قدمت الئحة االتهام إلى احملكمة، أن تتقدم بالئحة دعوى معدلة تسقط 

منها أحد املتهمني فيها؟! وكذلك هل قرار هيئة محكمة البداية األولى بقبول الئحة االتهام املعدلة ينسجم وصحيح القانون؟! «
»مساواة« ترى أن التساؤالت موضوع احلوار القانوني جديرة بالوقوف أمامها ألهميتها من الزاوية القانونية وخطورتها في آن، سّيما وأن حكم هيئة 
إلى جانب  املذكورين،  السؤالني  بالنفي على  التساؤلني، حمال في طياتهما اإلجابة  الثانية، وحكم هيئة محكمة االستئناف بشأن هذين  البداية  محكمة 
األهمية املتصلة بالتساؤل املثار بشأن األسباب التي وقفت وراء عدم استئناف النيابة حلكم محكمة البداية القاضي ببراءة املتهمني االربعة، خاصة وان 

النيابة العامة لم تعلن تفسيرا لقرارها بعدم استئناف حكم البراءة.

املؤمتر القضائي والترقيات القضائية تثيران جداًل ورفضًا في أوساط القضاة
علمت »عني على العدالة« أن الترقيات القضائية التي متت مبوجب التشكيالت القضائية للعام القضائي اجلديد أثارت جدالً كبيراً في أوساط القضاة، وأن عدداً من 
القضاة أعربوا عن رفضهم لتلك الترقيات ووصفوها بغير القانونية لعدم استنادها من وجهة نظرهم ملعايير ثابتة. حيث قيل لبعضهم أنها استندت الى معيار األقدمية، 

وقيل لبعضهم اآلخر أنها استندت ملعيار الكفاءة، وقيل لبعضهم الثالث أنها استندت الى معيار مزدوج يجمع بني األقدمية والكفاءة.
الترقيات القضائية واجلدل الدائر بشأنها دفعا رئيس نادي القضاة لإللتقاء بنائب رئيس مجلس القضاء األعلى معرباً عن احتجاج النادي على آلية الترقيات التي 

اعتمدت مطالباً بإعادة النظر فيها.
من جهة أخرى قال رئيس نادي القضاة تعقيباً على املؤمتر القضائي الرابع الذي عقد في متوز املاضي أنه لم يشعر بأن هناك مؤمتراً قضائياً، وأنه لم يسمع عن دوائر 

تقدم تقاريرها، وأن املؤمتر املذكور لم يعقد ملراقبة أداء السلطة القضائية على خالف الهدف األساس لعقد مثل هكذا مؤمتر.
وأضاف كان يجب أن ميثل املؤمتر هيئة عامة ملراقبة عمل السلطة القضائية عن السنة القضائية املنتهية على الصعيدين اإلداري والقضائي، بغية تقييمه ومعرفة 
مواطن اخللل وحتديد اآلليات واإلجراءات الواجب اتخاذها لتجاوزها. وأشار الى أن العديد من القضاة املشاركني في املؤمتر اشتكوا من عدم اتاحة الفرصة لهم ملناقشة 

األوراق املقدمة في املؤمتر، كما احتجوا على تقسيم جلساته، وتكلفته املالية، متسائلني عن حقيقة النتائج التي أسفر عنها املؤمتر.
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تتمة/ هيبة السلطة القضائية وأمنها ومسؤولياتها
وذلك على خلفية توزيع بيان خطي في مدينة نابلس مذيال بتوقيع ما سمي بسرايا العدل، تضمن أوصافا واتهامات طالت رئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس 

محكمة بداية نابلس ومحاميني ووزير العدل ، وبالنظر لألهمية القانونية للمذكرة، فإن »عني على العدالة« تنشرها بصيغتها احلرفية:
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وبتاريخ 2011/9/13 التقى الرئيس التنفيذي ملركز »مساواة« مع سعادة رئيس مجلس القضاء األعلى، حيث مت التداول بشأن املذكرة املذكورة والتي وعد 
رئيس املجلس بعرضها على مجلس القضاء األعلى، والذي بدوره دعا مجلس ادارة »مساواة« الى اجتماع معه يوم الثالث من تشرين أول للبحث في موضوع 

هذه املذكرة.
وكانت »مساواة« بتاريخ 2011/4/21 وجهت مذكرة أخرى إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى، واملستشار القانوني للسيد الرئيس وعطوفة النائب 
العام والهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ومجلس نقابة محامي فلسطني حتت ذات العنوان، تعلقت بتعرض أحد قضاة احملكمة العليا للتشهير والتهديد بالقتل، 
مت من خالل بيان خطي وزع أمام احملاكم في مدينتي نابلس ورام الله، واتصال هاتفي تلقاه القاضي املذكور وهو في منزله، وبالنظر ألهميتها القانونية تنشرها 

»عني على العدالة« 
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وبتاريخ 2011/5/12 تلقت »مساواة« رسالة خطية من رئيس احملكمة العليا رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فريد اجلالد، رداً على مذكرتها الصادرة 
بتاريخ 2011/4/21 جاء فيه :

ويذكر أنه وعلى إثر صدور البيان التهديدي املذكور، وجه ما يقارب عشرون قاضياً مذكرة خطية إلى السيد رئيس السلطة الوطنية جاء فيها أن البيان املذكور 
في واقع األمر استمرارا ملسلسل االعتداءات على القضاة والنيل من سمعتهم، وهي كثيرة منها جرائم اخلطف ألشخاص القضاة، وإطالق النار عليهم، وحرق 
سياراتهم وغيرها كثير، وأضافت مذكرة القضاة التي حصلت »عني على العدالة« على نسخة منها، أن القاضي أصبح غير آمن في بيته، وفي الشارع، وأصبحت 

هيبته شبه معدومة ومهزوزة.
تلك اجلرائم، وأن  أي من  الفاعل في  يتم كشف  الالزمة، ولم  أي قاضي باجلدية  اعتداء على شخص  أي حادث  التعاطي مع  يتم  لم  أنه  إلى  املذكرة  وأش��ارت 
موقعي املذكرة يستشعرون وبكل املرارة واأللم أّن أيادي متنفذة حتاول دائما التستر إلخفاء الفاعل، وناشد القضاة املوقعني على املذكرة السيد الرئيس قائلني: 

)نناشدكم أن تنقذونا من السقوط إلى الهاوية، وأن تولوا أمر هيبة واستقالل القضاة ُجل اهتمامكم، أنقذوا جهازنا القضائي( .
مذكرتها  موضوع  البيان  تضمنه  ما  على  للوقوف  خاصة  حتقيق  جلنة  وتشكيل  مذكرتيها،  ملضمون  االستجابة  األعلى  القضاء  مجلس  من  تأمل  »مساواة« 
التحقيق، ومتكني  نتائج  القانوني بشأنها، وإعالن  املقتضى  البيان موضوعها، واتخاذ  ما تضمنه  للتحقق من مدى صحة   ، بتاريخ 2011/9/12  الصادرة 

املواطنني من معرفة احلقيقة، والوقوف على وجهة نظر مجلس القضاء األعلى اجتاه مثل هذه الظاهرة، واإلجراءات القانونية املتخذة من قبله بشأنها.
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تتمة/ تعميم مثير للجدل
كما مينع قضاة احملاكم من مغادرتها أثناء الدوام الرسمي دون إذن من املسؤول املباشر حال وجود األسباب الداعية.

وبالنظر ملا أثاره هذا التعميم من جدل وردود أفعال من السادة القضاة، فإن »عني على العدالة« تنشره بالصيغة التي ورد فيها:

»مساواة« تأمل من رئيس املجلس إعادة النظر في التعميم املذكور.
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تتمة/ التشكيالت القضائية للعام القضائي 2012/2011 
تستدعي املراجعة والتصويب

أشارت إلى أّن التشكيالت القضائية الصادرة عن مجلس القضاء األعلى للعام القضائي 2012/2011 أثارت العديد من التساؤالت القانونية وردود األفعال املتباينة 
من القضاة وناديهم، ما يستدعي إعادة النظر فيها وتصويبها وفقا ألحكام القانون ومتطلبات انتظام العمل القضائي حسب األصول.

وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية وأهمية ما تضمنته من مالحظات حول التشكيالت القضائية، فإن »عني على العدالة« تنشرها:
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ويذكر أن الرئيس التنفيذي ل� »مساواة« التقى في اليوم التالي لتسليم املذكرة مع رئيس مجلس القضاء األعلى رئيس احملكمة العليا القاضي فريد اجلالد، حيث تناول 
االجتماع املذكرة التي وعد القاضي فريد اجلالد بإحالتها إلى مجلس القضاء األعلى. والذي بدوره دعا مجلس ادارة »مساواة« لالجتماع معه يوم الثالث من تشرين 

أول للبحث في موضوع هذه املذكرة.
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تتمة/ ما القيمة القانونية لقرار رئيس مجلس القضاء األعلى إلغاء قرارا وزاريا؟!
وبتاريخ 2008/2/10 طعن بالقرار املذكور لدى محكمة العدل العليا مبوجب دعوى عدل عليا رقم 2008/26 التي ردت الطعن )الدعوى( األمر الذي أدى إلى استمرار سريان 

القرار املذكور، وحتصينه.
»مساواة« نشرت في العدد التاسع من مجلة العدالة والقانون والصادر في تشرين أول 2008 حكم محكمة العدل العليا في الدعوى املذكورة، وتعليقات قانونيني عليه من 
ضمنهم القاضي فريد اجلالد رئيس مجلس القضاء األعلى رئيس احملكمة العليا إبان أن كان محاميا، إضافة إلى تعليق للمحامي محمود عبد الفتاح عمرو من األردن، وتعليق آخر 
لألستاذ الدكتور فتحي فكري رئيس قسم القانون العام في كلية احلقوق في جامعة القاهرة، والتعليقات الثالث أجمعت على عدم صحة االجتهاد القضائي الصادر عن محكمة 

العدل العليا، والتي كان عليها من وجهة نظرهم أن تقرر قبول الطعن وتلغي قرار مجلس الوزراء املذكور.
ومنذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وحتى 2011/8/1 بقي القرار الوزاري ساريا وملزما لدوائر كتاب العدل ومراجعيها بخصوص توثيق الوكاالت الدورية.

وبتاريخ 2011/7/31 أصدر القاضي فريد اجلالد )تولى رئاسة مجلس القضاء األعلى عام 2009( تعميما حمل رقم 1145/20 ألغى مبوجبه قرار مجلس الوزراء احملصن 
قضائيا، وبالنظر لألهمية القانونية للتعميم املذكور فإن »عني على العدالة« تنشره.

قرار رئيس مجلس القضاء األعلى أثار تساؤالت عديدة تتصل بصالحيته في إلغاء القرار الوزاري بقرار )تعميم( إداري، بعد أن قالت محكمة العدل العليا كلمتها في املوضوع، 
و أضفت املشروعية على القرار الوزاري، بصرف النظر عن مدى صحة اجتهاد احملكمة املذكورة من عدمها، بالنظر إلى كون القضاء اإلداري من درجة واحدة، وأحكامه باتة، 

ونهائية، وغير قابلة للمراجعة.
 إضافة إلى مايثيره قرار رئيس مجلس القضاء األعلى من تساؤالت تتصل مببدأ فصل السلطات، ومدى صالحية السلطة القضائية اإلدارية في التدخل في عمل السلطة التنفيذية، 

خاصة وأن صالحية السلطة القضائية اإلدارية تخرج عن إطار الرقابة القضائية، وال تدخل في تخوم الفصل في املنازعات.
 كما ويثير القرار املذكور إشكالية تتصل بسبل الطعن في القرار اإلداري الصادر عن القاضي فريد اجلالد، والقيمة القانونية لقراره، والتساؤل عن القرار األولى بالتطبيق هل هو 
القرار الوزاري النافذ أو القرار اإلداري الصادر عن رئيس مجلس القضاء األعلى ؟! والتساؤل عما إذا كان رئيس مجلس القضاء األعلى ميلك صالحية أو اختصاص إللغاء القرار 
الوزاري املكتِسب للشرعية، وهل أمر إلغاء أو سحب قرار مجلس الوزراء يدخل في االختصاص اإلداري لرئيس مجلس القضاء األعلى أم أنه أمرا ُيعتبر من صميم اختصاص 
مجلس الوزراء ُمصدر القرار املذكور؟! ما يثير تساؤالً حول السبب والدافع والتوقيت الذي أدى برئيس املجلس الصدار قراره والذي قد يعتبر من الزاوية القانونية والدستورية 
غصباً لصالحيات السلطة التنفيذية، ما يوسمه بالبطالن املطلق ويفقد اآلثار املترتبة عليه أية قيمة قانونية. إضافة الى التساؤل حول صالحية مجلس الوزراء في اإلصرار على 

تطبيق قراره والطلب من دوائر كتاب العدل عدم االلتفات لقرار رئيس مجلس القضاء األعلى املتجاوز لصالحياته.
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تتمة/ قصة جناح
محكمة النقض بهيئتها العامة تقرر بطالن االنتداب القضائي من األعلى إلى األدنى

إناطة رئاسة  للقانون، بتضمنها  التشكيالت  القضائي 2010/2009، والتي من ضمنها مخالفة تلك  للعام  القضائية  التشكيالت  تعلقت مبالحظات »مساواة« على 
محكمة بداية بقاٍض من محكمة االستئناف األعلى درجة، جاء فيها: 
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»مساواة« لم تتلقى أي رد على مذكرتها املذكورة، ولم يستجب رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى ملالحظاتها.
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محكمة النقض املوقرة حسمت اجلدل مببدأ قضائي أقرته بهيئتها العامة بحكميها الصادرين في الطعن اجلزائي رقم 2010/117، وطلب تعيني مرجع اجلزاء )احملكمة 
املختصة( رقم 2011/38 الصادرين بتاريخ 2011/6/23، وكذلك في حكمها الصادر في طلب تعيني مرجع جزاء )احملكمة املختصة( رقم 2011/36، حيث أرست 
محكمة النقض املوقرة مبدأ قضائيا هاما قضى ببطالن االنتداب القضائي الذي يتم من األعلى إلى األدنى، وألغت االنتدابات التي متت بهذا اخلصوص، ومن ضمنها 
ذاك االنتداب املشار إليه في مذكرة »مساواة« املذكورة، وبالنظر لألهمية القانونية للمبدأ القضائي الصادر عن محكمة النقض املوقرة بهيئتها العامة، فإن »عني على 

العدالة« تنشر حكم محكمة النقض املوقرة الصادر بتاريخ 2011/7/3 في طلب تعيني مرجع جزاء )احملكمة املختصة( رقم 2011/36، بصيغته احلرفية:
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هذه  أثارته  ما  رغم  اخلصوص  بهذا  املوقرة  النقض  محكمة  بحكم  متقيدة   2011/9/4 بتاريخ  الصادرة   2012/2011 لعام  القضائية  التشكيالت  جاءت  وبالفعل 
التشكيالت من جدل وما انطوت عليه من مخالفات أخرى حلكم القانون، على الرغم من التأخر في تنفيذ احلكم القضائي البات والصادر عن محكمة النقض املوقرة 

بهيئتها العامة، والذي كان يجب أن يوضع موضع التطبيق والتنفيذ الفعلي منذ 2011/7/4.
»مساواة« تعرب عن أسفها لعدم قيام مجلس القضاء األعلى بتصويب التشكيالت القضائية املطعون فيها قبل إصدار محكمة النقض املوقرة ألحكامها املذكورة، وعن 
تأخره في تصويبها إعماال حلكم محكمة النقض املوقرة، وتتمنى على رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى أن يأخذوا مبالحظاتها املتعلقة بالتشكيالت القضائية 
للعام القضائي احلالي 2012/2011، دون حاجة النتظار حكم قضائي بشأنها، ما من شأنه أن يوفر االستقرار للعمل القضائي، ويضفي املشروعية على أحكامه، 
ويسهم في معاجلة ظاهرة االختناق القضائي، ويحافظ على احلقوق واملراكز القانونية للمتقاضني والقضاة على السواء، آملة أن يتم اإلسراع في تشكيل املكتب الفني 
التفتيش  القرارات واإلجراءات الصادرة عن دائرة  القانونية وضمانا لقانونية  التفتيش القضائي وفقا لألصول  للسلطة القضائية، وتوحيد رئاسته ورئاسة دائرة 
القضائي، على اعتبار أن تشكيل دائرة التفتيش القضائي يعتبر من صميم النظام القضائي املتصل بالنظام العام، وأن البطالن سيوسم القرارات الصادرة عن دائرة 
التفتيش القضائي حال عدم االلتزام بقانونية تشكيلها، والتي يتصدرها وجوب إسناد رئاستها لرئيس املكتب الفني، عمال بأحكام املادة التاسعة من قانون السلطة 
القضائية، والتي توسم أي نظام أو الئحة أو قرار يصدره مجلس القضاء األعلى على خالف أحكامها بعدم الدستورية من جهة، وبالبطالن املطلق من جهة أخرى، ِوفقا 
ملا أرسته محكمة النقض املوقرة بهيئتها العامة من مبدأ قضائي واجب االحترام والتنفيذ وغير قابل للمراجعة، واخلروج عن مقتضاه يقع باطال بطالنا مطلقا، واآلثار 

املترتبة عليه ال قيمة قانونية لها.
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تتمة/ بانتظار قيام القوى السياسية بدورها
والتي كان من املقرر إجراؤها يوم 2011/10/22 إلى حني إمتام املصاحلة الوطنية، ما يفيد إلغاء إجراء تلك االنتخابات، إضافة إلى الطلب من السادة أعضاء اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير أعضاء جلنة املتابعة املذكورة، الوفاء بالتزامهم بالطلب من السيد الرئيس سحب قراره املذكور، جاء ذلك في أعقاب عقد اللجنة القانونية الجتماعات متتالية، 

خصصت للبحث في قانونية القرار الرئاسي، والسبل القانونية املتاحة للطعن فيه، بوصفه قرارا إداريا خاضعا لرقابة القضاء )محكمة العدل العليا(.
يشار إلى أن السيد الرئيس أصدر قراره املذكور بتاريخ 2011/8/22 والذي تنشره »عني على العدالة« 
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وكانت القوى الوطنية والفعاليات األهلية والقانونية قد أصدرت بيانا بشأن االنتخابات احمللية جاء فيه:
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ويذكر أن »ائتالف مؤسسات املجتمع املدني من أجل إجراء االنتخابات احمللية« كان قد وجه مذكرة إلى السيد الرئيس و رئيس وزراء حكومة غزة والكتل البرملانية، في 
أعقاب إعالن مجلس الوزراء عن إجراء االنتخابات في التاسع من متوز للعام 2011، وبالنظر لألهمية القانونية للمذكرة املذكورة والتي حملت عنوان رؤية مؤسسات 

املجتمع املدني بشأن االنتخابات احمللية - احلملة الوطنية لدعم املشاركة في االنتخابات احمللية -، فإن »عني على العدالة« تنشرها:
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وعلمت »عني على العدالة« أن اللجنة القانونية أحالت توصيتها املذكورة إلى جلنة املتابعة والقوى السياسية والفعاليات املجتمعية والقوائم االنتخابية املشاركة فيها، وهي 
بانتظار قيام القوى السياسية بدورها.

انتخابات عامة حرة ونزيهة، حتترم نتائجها،  املواطنني من اختيار ممثليهم في املجالس احمللية، عبر  السياسي والتنفيذي سرعة متكني  القرار  »مساواة« تأمل من أصحاب 
وبأسرع وقت ممكن، وهي وإذ تشاطر أبناء شعبنا التوق إلى حتقيق املصاحلة الوطنية، وجتسيدها على أرض الواقع، وإرساء بنى دولة فلسطني الدميقراطية، تؤكد على أن 

دور املجالس احمللية هو دور خدماتي هام، جتمع الدول املتحضرة على ارتكازه على املبادئ الدميقراطية والتي تعتبر االنتخابات عالمتها البارزة.
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تتمة االفتتاحية / ماذا بعد.. ؟
 

علمت »مساواة« أن اخلبير القانوني وزير العدل األردني السابق، املكلف من قبل املستشار القانوني للسيد الرئيس األستاذ حسن العوري، بإعداد تصورا حلل أزمة 
العدالة في فلسطني، وإشكالية العالقة بني أركان العدالة الرسميني، لم ُيتم املهمة املُكلف بها حتى كتابة هذه السطور، رغم مرور عدة أشهر على تكليفه.

األردنية  اململكة  في  تنظيمها  املقرر  من  والتي  الرئيس،  للسيد  القانوني  املستشار  من  واملدعومة  العدل،  وزارة  قبل  من  املقترحة  »اخللوة«  أن  »مساواة«  علمت  كما 
الهاشمية، بني أركان العدالة الرسميني »رئيس مجلس القضاء األعلى، والنائب العام، ووزير العدل« لم ُتنظم حتى اآلن، أو على األقل لم ُتعلن نتائجها للرأي العام في 

حال أنها ُنظمت، ولم ُتبلّغ للجهات املجتمعية ذات العالقة.
»مساواة« أمام ذلك كله، وأمام احلاجة امللحة - التي ال حتتمل التأخير- تدعو إن لم نقل تطالب كافة املعنيني بالعدالة، رسميني، وأهليني، وقانونيني، وممثلي قوى 
سياسية وبرملانية، ومؤسسات مجتمع مدني، ونقابة احملامني، التداعي السريع للتوافق على آليات إخراج العدالة من مأزقها، ومن ثم مطالبة أصحاب القرار بضرورة 
اإلعالن الصريح عن إرادتهم السياسية، وشروعهم الفوري باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإصالح إن لم نقل إعادة بناء منظومة العدالة، مبا ينسجم مع متطلبات بناء 
دولة فلسطني - العضو 194 من أعضاء األسرة الدولية- ، سّيما وأن السيد الرئيس في كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أّكد على أن دولة فلسطني املطلوب 
االعتراف الدولي بها دولة قانون، تقوم على مبدأ سيادة القانون، واحلكم الرشيد، والفصل بني السلطات، واستقالل القضاء وحيدته ونزاهته بوصفه احلامي للحقوق 

واحلريات العامة.
فلم يُعد مقبوال السكوت على عمق األزمة التي تعانيها العدالة في فلسطني، والتي بدونها من الصعب إن لم نقل من املستحيل إجناز الربيع الفلسطيني.

فإلى متى علينا االنتظار، والبقاء حتت وطأة القبول باملأساة، والتقاعص عن القيام بالواجب ؟!
مس���اواة

القضاء الشرعي ونيابة األحوال الشخصية ورواتب قضاة احملاكم الشرعية 
تفتقد لقانون ناظم لها

علمت »عني على العدالة« بأن نيابة األحوال الشخصية تفتقد الى السند القانوني الناظم 
لعملها، والذي استند الى هيكلية تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء عام 2005، بناًء 
على تأشيرة صادرة عن السيد الرئيس املرحوم ياسر عرفات عام 2003، حيث اعتبرت 
الدائرة القانونية في مكتب الرئاسة بأن التأشيرة املذكورة ال ترقى الى مستوى مرسوم، 

ما جعل من نيابة األحوال الشخصية بحاجة الى سند قانوني ناظماً لها.
بناًء على تكليف داخلي، دون  الشخصية تعمل  األح��وال  نيابة  ك��وادر  أن  الى  وُيشار 
تسكني وظيفي يستند لهيكل تنظيمي قانوني، لعدم اصدار قانون أو مرسوم رئاسي 

بذلك.
حلني  العليا  الدستورية  احملكمة  بأعمال  القيام  بها  املناط  العليا  احملكمة  أن  ويذكر 
تشكيلها، قضت ببطالن نظام احملكمة العليا الشرعية التي أنشئت عام 2003 مبوجب 
املذكورة  احملكمة  جعل  ما  عرفات،  ياسر  املرحوم  الرئيس  السيد  من  رئاسي  مرسوم 

تعمل بدون نظام، علماً بأنها أصدرت ما يزيد على 14،000 حكم قضائي.

حتى  أصولية  أنظمة  ال��ى  ماسة  بحاجة  الشرعي  للقضاء  واإلداري  القانوني  البناء 
تضفى على اجراءات العمل فيه الصفة القانونية املنتجة آلثار سليمة.

النظاميني  القضاة  برواتب  ومساواتها  الشرعيني  القضاة  رواتب  فإن  ثانية  جهة  من 
ال تزال بحاجة الى تنظيم قانوني، سيما وأن جدالً قانونياً أثير بشأن قانونية القرار 
الصادر عن مجلس الوزراء رقم )07/ 04/ م.و/أ.ق( لسنة 2003 والذي قرر تطبيق 
الشرعيني  القضاة  على  النظاميني  القضاة  لرواتب  بالنسبة  به  املعمول  املالي  الكادر 
 /12/18  /07( رق��م  ال����وزراء  مجلس  ب��ق��رار  وامل��ع��دل   2003/12/14 م��ن  اع��ت��ب��ارا 
وفق  الشرعيني  القضاة  روات��ب  ص��رف  استمرار  ق��رر  وال��ذي   2007 لسنة  م.و/س( 
العمل به للقضاة  أن يوقف  القضائية على  السلطة  ال��وارد في قانون  الرواتب  جدول 

الشرعيني الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القرار.
الشرعيني  القضاة  روات��ب  لتنظيم  املالئمة  القانونية  باآللية  يتعلق  اجل��دل  موضوع 

والتي تتطلب صدور قانون وليس قرارا حكوميا –قرار مجلس وزراء. 
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تتمة/ ألسباب فنية ومعيقات

رئيس املجلس األعلى للقضاء في غزة يرفض اإلذن للقضاة واملوظفني بتعبئة استمارات املرصد القانوني 
للعمل على  الضعف  القوة وتطويرها، ونقاط  نقاط  الوقوف على  العدالة، بغية  أركان  أداء  للمتغير في  إص��داره سنويا كتقرير راصد   والذي تعمل »مساواة« على 

جتاوزها، بعيدا عن أي مساس أو تدخل في عمل القضاة وموظفي احملاكم.
وكان املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« قد وّجه مذكرة خطية إلى رئيس املجلس األعلى للقضاء في غزة بهذا اخلصوص، وبالنظر ألهميتها من 
الوجهة القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها، مذيلة برّد رئيس املجلس املذكور والذي جاء فيه حرفيا »ال مجال في الوقت الراهن ألسباب فنية، وحال زوال 

املعيقات سيتم التعاون في هذا املجال«

»مساواة« تأسف لعدم استجابة القائمني على القضاء في غزة لطلبها، وستعمل على نشر رّد رئيس املجلس ومبرراته في تقرير املرصد القانوني الثاني، املُزمع إصداره 
أواسط آذار القادم.
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تتمة/ وثائق خطية تؤكد مصداقية دور »مساواة« الرقابي
 قرر تعيني ضابطاً من األمن الوقائي برتبة رائد في دائرة العالقات العامة مبجلس القضاء األعلى، وأن الضابط املذكور قد استلم وظيفته فعلياً. وأشارت كذلك الى توجيه رئيس 
احدى اجلامعات مذكرة الى السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تضمنت رفض اجلامعة املذكورة االنصياع حلكم صادر عن محكمة العدل العليا، وانتقاداً الذعاً لقضاتها 

مصدري احلكم املذكور.
وأشارت »مساواة« الى أنها تواصلت مع رئيس مجلس القضاء االعلى للعدول عن قرار تعيني الضابط املذكور، وتوجيه مذكرة الى السيد الرئيس رداً على مذكرة رئيس اجلامعة.

ونوهت »مساواة« باستجابة رئيس مجلس القضاء األعلى لطلبها مشيرة الى مذكرة شكر رفعتها إليه بهذا اخلصوص، جاء فيها
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وأشارت »مساواة« الى أنها تلقت رداً على مذكرة الشكر املذكورة صادرا عن رئيس مجلس القضاء األعلى تضمن نفياً مطلقاً لقيام مجلس القضاء األعلى بتعيني أي من أفراد 
األجهزة األمنية، جاء فيه:
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»مساواة« حصلت على كتاب خطي موجه من رئيس مجلس القضاء االعلى الى رئيس جهاز األمن الوقائي يطلب مبوجبه فرز ضابط أمني ملجلس القضاء األعلى.
 ونظراً ألهمية الكتاب املؤكد لشفافية عمل »مساواة« الرقابي تنشره »عني على العدالة« بالصيغة التي ورد فيها:
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كما حصلت »مساواة« على صورة عن الكتاب املوجه من رئيس اجلامعة املذكورة الى السيد الرئيس، ما يؤكد صحة الوقائع التي أشارت اليها »مساواة« في حوارها ومراسالتها 
مع مجلس القضاء األعلى في حينه، تنشرها »عني على العدالة«:
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الرئيس يصدر تعليمات بشأن تنظيم الوكاالت املتعلقة باألراضي
باخلارج،  الفلسطينية  والقنصليات  السفارات  لدى  )األراض��ي(  املنقولة  غير  باألموال  املتعلقة  الوكاالت  تنظيم  بشأن  تعليمات  عباس  محمود  الرئيس  السيد  أصدر 

وبالنظر لألهمية القانونية ملا تضمنته تلك التعليمات من قواعد وإجراءات ذات صلة بتداول ملكية العقارات فإن »عني على العدالة« تنشرها.
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التحقيق في مالبسات وفاة محتجزين أمر مطلوب وواجب قانوني
وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2011/4/21 مذكرة خطية للسيد النائب العام في غزة املستشار محمد عابد، طالب من خاللها بفتح 

حتقيق في ظروف ومالبسات وفاة املواطن عادل رزق أثناء احتجازه في إحد مراكز التوقيف في غزة، وإعالن نتائج ذلك التحقيق.
وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها:
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وفي تطور الحق طالبت »مساواة« اجلهات املختصة في غزة بالتحقيق الفوري في مالبسات وفاة املوقوف محمد حسن احلميدي البالغ من العمر 27 عاما، من سكان محافظة 
الوسطى في قطاع غزة بتاريخ 2011/6/13 ، بعد نقله من مركز التحقيق التابع إلدارة مكافحة املخدرات إلى مستشفى الشفاء بغزة، وكذلك حالة وفاة املوقوف أنور أبوغامن 

46 عاما بتاريخ 2011/5/27، وإعالن نتائج التحقيقات حسب األصول.

»مساواة« لم تتلقى أي رد على مذكرتيها ومطالبها.
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النائب العام في غزة: القضاء سيقول كلمته في الطعن املقدم من جمعية شارك
الوطني في غزة، تعلقت بحل  الداخلية واالمن  السيد وزير  إلى  الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2011/7/21 مذكرة خطية  املركز  وجه 

جمعية منتدى شارك الشبابي، وبالنظر لألهمية القانونية للمذكرة فإن »عني على العدالة« تنشرها:
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وزارة الداخلية في غزة من جانبها - وفقا ملا نشره موقع دنيا الوطن االلكتروني - أشارت إلى أن حل جمعية منتدى شارك جاء بعد اكتشاف حاالت مخلة بالشرف، 
وتعٍد على الذات اإللهية وقعت داخل املنتدى.

وقال املستشار القانوني لوزير الداخلية بغزة السيد توفيق أبودقة طبقا لذات املصدر أن واقعة سب الذات اإللهية داخل املنتدى جرت مرات عديدة من قبل مدير املنتدى، 
في حني قامت إحدى املوظفات العامالت فيه بتمزيق القرآن الكرمي داخل مقر املنتدى، مشيرا في ذات السياق إلى ضبط حاالت مخلة بالشرف داخل مقر اجلمعية.

ونّوه املستشار أبو دقة إلى أن جمعية منتدى شارك لم حتصل على ترخيص من وزارة الداخلية بغزة! وأن قرار احلل استند إلى تقارير صادرة عن دائرة الشؤون 
العامة بوزارة الداخلية، وتوصية النائب العام في غزة املستشار محمد عابد، الفتا إلى أن القضايا املتعلقة باآلداب العامة ال حتتاج إلى تسليم اجلمعية إخطارا أو لفت 

نظر، مضيفا أن وزارته منحت اجلمعية املذكورة 6 أشهر لتصويب أوضاعها، إال أن القائمني عليها متادوا في تصرفاتهم .
وبخصوص مجريات النظر في الطعن املقدم من اجلمعية إلى احملكمة املختصة في غزة، قال املستشار أبو دقة لدينا بينات سيتم عرضها على احملكمة والكلمة األخيرة للقضاء.
 وفي تطور الحق أشارالنائب العام في غزة املستشار محمد عابد ووفقا لذات املصدر إلى أن محكمة العدل العليا في غزة تنظر حاليا في الطعن املقدم من جمعية منتدى 

شارك، وأن احملكمة ستقول كلمتها بشأنه .
تلك  نتائج  وستحيل  فيها،  والعاملني  اجلمعية  على  القائمني  من  أشخاص  ألربعة  املسندة  القانون  حلكم  التجاوزات  بخصوص  التحقيقات  تواصل  دائرته  أن  وقال 

التحقيقات إلى احملكمة املختصة التخاذ املقتضى القانوني املالئم بشأنها.
وأضاف أن الفرصة متاحة ملؤسسات املجتمع املدني ملتابعة القضية أمام القضاء، إذا ما اعتقدت أن إجراءات النيابة تثير الشكوك.

وفي تطور الحق علمت »عني على العدالة« أن محكمة العدل العليا أجلت إصدار احلكم في الطعن املذكور إلى 10/18 القادم، وذلك في ختام جلستها التي عقدت بتاريخ 
27 أيلول اجلاري ملواصلة النظر في الطعن املذكور.

ووفقا ملا صرح به االستاذ مرعي بشير عضو هيئة الدفاع عن منتدى شارك، انضمت نقابة احملامني في غزة ممثلة بنائب النقيب سالمة بسيسو إلى هيئة الدفاع التي 
صرحت بأن موكلها »منتدى شارك« ملتزم بجميع القوانني الفلسطينية وهو على امت االستعداد للتقيد بأية اجراءات قانونية جتسيدا ملبدأ سيادة القانون، معبرا عن 

اميانه بعدالة القضاء الفلسطيني ومعربا عن أمله في أن تلغي احملكمة قرار وزارة الداخلية والنائب العام اغالق مقرات املنتدى.
نائب نقيب احملامني أّكد بدوره انضمام النقابة في غزة لهيئة الدفاع عن منتدى شارك، وبشأن توقعاته لقرار احملكمة قال بسيسو »أن الوضع صعب في ظل الظروف 

التي نعيشها« مضيفا »اليحق لوزارة الداخلية اغالق املنتدى دون النظر ألي تظلم مقدم من قبله«.
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آن األوان لوقف فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام
للوقف  الداعي  أخرى على موقفه  التأكيد مرة  أعاد خاللها  إعالميا  2011/5/4 مذكرة موقف نشرت  بتاريخ  والقضاء »مساواة«  الفلسطيني الستقالل احملاماة  املركز  أصدر 

الفوري لفرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام، جاء ذلك في أعقاب تنفيذ حكم اإلعدام بحق املواطن ع.ش البالغ من العمر 35 عاما في غزة.
وبالنظر ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها:

عقبال عندنا
أعلنت دولة تونس الشقيقة انضمامها إلى البروتوكول الدولي اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام، وذلك اعتبارا من شهر2 من العام 2011.

»مساواة« تثمن قرار حكومة تونس الشقيقة احلكيم، وتأمل من أصحاب القرار السياسي والتشريعي احلذو حذوها، واإلسراع في االنضمام إلى البروتوكول الدولي 
املذكور، والتوقف عن فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام، مذكرة بأن دولة تونس دولة عربية ودينها الرسمي اإلسالم.

ومع أن مطالب »مساواة« ومؤسسات املجتمع املدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان والداعية للوقف الفوري لفرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام، وعلى الرغم من أن موضوع فرض 
وتنفيذ عقوبة اإلعدام يشكل أحد موضوعات احلوار الوطني اخلاص باملصاحلة الوطنية، إال أن واقع احلال يشير إلى االستمرار في فرض وتنفيذ هذه العقوبة، حيث مت تنفيذها 
بحق مواطنني آخرين بتاريخ 2011/7/26 في غزة، ما يستدعي جتديد تلك املطالبة، وتضافر جهود كافة القانونيني والفعاليات السياسية واالجتماعية، للضغط على أصحاب 

القرار السياسي والتنفيذي لوضع حد لظاهرة فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام، فهل من مجيب؟! 
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أغيثـــوني
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« نسخة عن مذكرة وجهتها املواطنة هزار محمد إسماعيل إلى كل من السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء، ومعالي 

وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء األعلى، حتت عنوان »أغيثوني من ظلم القضاء الفلسطيني«.
 وبالنظر لألهمية القانونية لرسالة املواطنة فإن »عني على العدالة« تنشرها بصيغتها احلرفية كما وصلتها:
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»مساواة« تأمل من أصحاب القرار السياسي والتنفيذي والقضائي، الوقوف على ما تضمنته مذكرة املواطنة هزار إسماعيل واتخاذ املقتضى القانوني املالئم بشأنها.



عني على العدالة
53

»مساواة« موضع ثقة
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« طلبا من وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، لتنظيم دورة تدريبية 

تعنى بتنمية قدرات موظفي وزارة الداخلية في الصياغة التشريعية، جاء فيها:

»مساواة« ستعمل على تلبية الدعوة وفقا لإلمكانيات املتاحة لها.
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ملن يهمه األمر
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من املواطن جمال إبراهيم علي أبو عيد، من بّدو قضاء رام الله، تتعلق بواقعة تعذيب 

ملوقوفني على ذمة قضايا جزائية، وبالنظر ألهمية وخطورة الشكوى فإن »عني على العدالة« تنشرها بصيغتها احلرفية كما وردت إليها:



عني على العدالة
55

»مساواة« تأمل من أصحاب القرار املعنيني الوقوف على مضمون هذه الشكوى، واتخاذ املقتضى القانوني املالئم بحق مرتكبي األفعال الواردة فيها، وتوفير ضمانات 
االلتزام بحكم القانون من قبل املكلفني بإنفاذه حسب األصول.
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إلى متى ...؟!
املواطن حامد جبر حامد بشارات، من طّمون قضاء  الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من  املركز  تلقى 
طوباس، يشير فيها إلى حجز حريته على خالف حكم القانون من قبل شرطة تنفيذ األحكام في طوباس، على الرغم من قيامه بتنفيذ ما 

ألزم بتنفيذه حسب األصول.
وبالنظر ألهمية وخطورة الشكوى من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها:

»مساواة« ُتذّكر أنها وبتاريخ 2010/5/17 وجهت مذكرة إلى السيد رئيس مجلس القضاء األعلى، أشارت فيها إلى معاناة املتقاضني 
إلى مقرات شرطة  املتقاضني يشكون من استدعائهم  العديد من  األمر فإن  )......وك��ذا  املواطن حامد بشارات، جاء فيها  املماثلة ملعاناة 
باستقرار  ض��ررا  مايلحق  لها،  قانوني  مبرر  وال  مفعولها،  انتهى  إحضار  مذكرات  على  بناء  احملكمة  أق��الم  أو  التنفيذ  دوائ��ر  أو  التنفيذ 
املواطنني ومصاحلهم، ما يدعو إلى إعادة النظر في تنظيم العالقة وسرعة تبادل املعلومات بني أقالم احملاكم ودوائر التنفيذ من جهة، 

وشرطة التنفيذ من جهة أخرى(.
»مساواة« لم تتلقى ردا على مذكرتها املذكورة، واملنشورة في العدد احلادي عشر من »عني على العدالة« الصادر في 2010/12/13 
إلى عدم معاجلة املشكلة وتكرارها.. فإلى متى  املواطن حامد بشارات تشير  اليوم، وشكوى  ، وذلك منذ تاريخ 2010/5/17 وحتى 

يستمر هذا احلال؟!
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تنويــه
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« رسالة خطية بتاريخ 2011/6/20 من املستشار الدكتور هاني عبدالرحمن غامن من غزة، يشير فيها بأنه قدم 
ورقة عمل بعنوان »الرقابة على دستورية القوانني« لغايات استفادة املشاركني في دورة تدريبية نظمها مركز »مساواة«، بشأن قانون احملكمة الدستورية، وأنه حصل على 
ورقة العمل تلك بإذن صاحبها الدكتور رائد صالح قنديل، إال أنه فوجيء بنشر الورقة باسمه في العدد )11( من مجلة »العدالة والقانون« الصادر عن مركز »مساواة«، وأنه 

وحفاظا على حقوق الدكتور رائد صالح قنديل يطلب التنويه عن هذا اخلطأ وتصحيحه.
»عني على العدالة« تنشر الرسالة، وتنّوه مجددا بأن اخلطأ الوارد في العدد )11( من »العدالة والقانون« خطأ فني غير مقصود

وتنّوه »عني على العدالة« بأن خطأ طباعيا غير مقصودا وقع في اسم وكيل النيابة العامة في غزة األستاذ شريف بعلوشة، وذلك في الدراسة القانونية التي أعدها 
ملركز »مساواة« ونشرت في الدليل التدريبي رقم 6 اخلاص ببناء قدرات احملاميات في القضاء اإلداري ومكافحة الفساد، والصادرعن »مساواة« في كانون أول من العام 

2010، حيث ورد اسم أشرف بعلوشة بدال من شريف بعلوشة.
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قرار بقانون معدل لقانون العقوبات مثير للجدل
أصدر السيد الرئيس قرارا بقانون بال رقم لسنة 2011 بتاريخ 2011/5/15 تضمن الغاًء للمادة 340 من قانون العقوبات الساري، والناظمة حلاالت العذر احملل من العقاب، 

واملتصل بجرائم القتل أو اجلرح أو اإليذاء، وكذا حاالت العذر املخفف املتصل بذات اجلرائم، والتي يصطلح على وصفها بجرائم الشرف.
كما ألغى نص املادة 18 من قانون العقوبات الساري املفعول في قطاع غزة، وألغى كل حكم يخالف أحكامه، وأشار الى سريانه من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية، على أن 

يعرض على املجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها املجلس القراره.
ونظراً ألهمية القرار بقانون من الزاويتني القانونية والقضائية فإن »عني على العدالة« تنشره.
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الغربية، والتي تنص  الساري في الضفة  العقوبات  املادة 98 من قانون  اإلبقاء على  اآلراء بشأنه خاصة في ظل  قانونياً، وتباينت  القرار بقانون وال يزال جدالً  أثار هذا  وقد 
حرفيا على« يستفيد من العذر املخفف فاعل اجلرمية الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناجت عن عمل غير محق وعلى جانب من اخلطورة أتاه املجني عليه«، ما يفتح املجال 
واسعاً الستفادة مرتكبي جرائم القتل أو اجلرح أو اإليذاء على خلفية الشرف من هذا العذر املخفف، وما يجعل من القرار بقانون غير محقق للنتيجة املتوخاة من اصداره. ناهيك 
عن أن تعديل قانون العقوبات في حد ذاته والذي ميس مصالح العديد من االطراف، وهو قانون مكمل للدستور يتم في الغالب بعد دراسات وحوار وتوافق مجتمعي، يراعي 
املجلس  العادي وعبر  التشريع  للدستور يجري بطريقة  املكملة  القوانني  الغالب ملثل هذه  املعدل في  الثقافية والقيمية والدينية واحلضارية ألبنائه، والتشريع  اخلصوصية 
التشريعي، وال يتم بنتيجة وقوع جرمية بعينها، خاصة إذا ما أخذنا بعني اإلعتبار بأن النص امللغي ُيشترط الثباته عدة شروط تخضع جميعها لتقدير احملكمة عند فصلها في 

الدعوى احملالة اليها، وفقاً لألصول القانونية املعتادة.
وبالرجوع الى نص املادة 340 يتضح بأن حاالت العذر احملل تقتضي ثبوت الزنا والتلبس فيه، أو ثبوت مشاركة الزوجة أو احدى األصول أو الفروع أو أخوات املتهم مع آخر 

على فراش غير مشروع لالستفادة من العذر احملل.
وهذه أمور تتصل بالوقائع واثباتها، وال تثبت مبجرد اإلدعاء بها. 

ومبقارنة النص املذكور مع نص املادة 98 جند بأن اثبات سورة الغضب أيسر من اثبات التلبس بالزنا.
ويرى قانونيون أنه كان األولى قبل اللجوء الى تعديل قانون العقوبات بقرار بقانون دراسة كافة املواد القانونية ذات الصلة واالرتباط باملواد امللغاة، واقتراح نصوصاً معدلة 

لها أو بديلة عنها، لسد االحتياج القانوني الناظم ألحكام العقوبات واجلرائم موضوع هذا القرار بقانون.
مع مراعاة احلاجة الفعلية لتعديل قانون العقوبات في أكثر من موضع، بالنظر الى التطور القانوني الذي يؤمن حقوق النساء من جهة، وينشد فلسفة عقابية جديدة تستهدف 

االندماج املجتمعي، وتنأى عن فلسفة الزجر والعقاب.
ويذكر أن وزارة العدل عملت على اعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، واملشروع املذكور ما زال موضع جدل مجتمعي وقانوني وسياسي، وبحاجة أيضا الى مزيد من 
احلوار بغية تأمني أوسع قدر ممكن من التوافق االجتماعي حوله، وذلك بإدخال تعديالت اضافية عليه قبل احالته الى املجلس التشريعي للسير في اجراءات سنه وفقاً لألصول 

املعتادة.
أفعال وتباين،  بقانون من ردود  القرار  أثاره  ما  الى  العوري مشيرة  االستاذ حسن  الرئيس،  السيد  املذكور مع مستشار  بقانون  القرار  بالبحث  تناولت  قد  وكانت »مساواة« 

يستدعي الوقوف على مضمونه واعادة النظر فيه، مبا يضمن حتقيق الغاية املرجوة من اي تعديل للقوانني السارية.
ويشار الى أن القرار بقانون املذكور صدر في أعقاب وقوع جرمية قتل مروعة، في احدى قرى محافظة اخلليل.
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وقرار بقانون معدل لقانون اجلمعيات مثير للجدل أيضًا
أصدر السيد الرئيس قرارا بقانون بال رقم لسنة 2011 بتاريخ 2011/4/27 معدل للمادة 39 من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000.

ومبوجب التعديل املذكور وفي حال حل اجلمعية أو الهيئة، تعني دائرة تسجيل اجلمعيات والهيئات األهلية لدى وزارة الداخلية مصف بأجر لها، وعند انتهاء أعمال التصفية 
تقوم وزارة الداخلية بتحويل أموال اجلمعية املنقولة وغير املنقولة الى اخلزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو جلمعية فلسطينية مشابهة لها في األهداف، مع مراعاة 

معاشات ومكافآت وحقوق موظفي اجلمعية أو الهيئة املنحلة، والتي تكون مستثناة من عملية اإلحالة.
وألزم القرار بقانون املذكور اجلمعيات والهيئات األهلية املسجلة قبل نفاذه بتصويب أوضاعها »تعديل أنظمتها األساسية« مبا يتالئم وهذا التعديل.

ونص على سريانه الفوري على أن ينشر باجلريدة الرسمية ويعرض على املجلس التشريعي، وبالنظر ألهمية القرار بقانون املذكور تنشره »عني على العدالة«.
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وقد أثار هذا القرار بقانون جدالً وتبايناً في اآلراء، وبخاصة لدى اجلمعيات والهيئات 
خلطورة  بالنظر  بإلغائه  تطالب  الرئيس  السيد  ال��ى  مذكرة  وجهت  والتي  األهلية، 

النتائج املترتبة عليه.
كما أثار عدة تساؤالت أمام حقائق عديدة منها؛ أن أموال اجلمعيات والهيئات األهلية 
للسلطة،  العامة  امل��وازن��ة  تتضمنها  وال  حكومياً،  م��االً  تعتبر  وال  ع��ام��اً،  م��االً  ليست 
بها  التصرف  ك��ان  وإن  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  أو  احلكومة  ليس  ومصدرها 
ليست  اجلمعيات  أم��وال  أن  أي  ال��ع��ام،  امل��ال  وان��ف��اق  ص��رف  لقواعد  يخضع  وانفاقها 
بأموال عامة وكذلك ليست بأموال خاصة، وإمنا أموال ذات طبيعة خاصة، فهي أموال 
خاصة باجلمعيات والهيئات، ولكن انفاقها يخضع لقواعد انفاق املال العام، ويخضع 
لرقابة ديوان الرقابة املالية واإلدارية، وهذا اخلضوع ال يحوله الى مال عام حكومي، 
وال يخرجه عن صفته، ناهيك عن أنه مال مملوك للجهات املانحة التي تتولى حكوماتها 
وبرملاناتها حتديده وحتديد أوجه انفاقه، باعتبار أنه يقتطع من دافعي الضرائب في 
البلدان املانحة، األمر الذي يجعل من نفاذ القرار بقانون على النحو الوارد فيه، أمراً 

مرتباً لنتائج متعددة اآلثار وماسة مبصالح العديد من األطراف.
الى جانب ما قد يحمل تطبيقه من خطر جدي على استقالل مؤسسات املجتمع املدني، 
والتي إذا ما فقدت استقالليتها تفقد مبرر وجودها، فضالً عن شبهة عدم دستوريته، 
القرار بقانون مع الضمانات الدستورية التي منحت ملؤسسات  وتعارض أحكام هذا 
التنموي والرقابي  املجتمع املدني، ومن ضمنها اجلمعيات والهيئات األهلية ودورها 

املصان دستورياً.
استماع  أو  مناقشة  أو  ح��وار  أي  ع��ن  بعيداً  ص��در  بقانون  ال��ق��رار  أن  ال��ى  وي��ش��ار 
لوجهة نظر مؤسسات املجتمع املدني، وفقاً ملا جاء في مذكرتها املرفوعة الى السيد 

الرئيس، والتي أشارت الى غياب حالة الضرورة القصوى التي ال حتتمل التأخير، 
وغياب شروط اعمال املادة 43 من القانون األساسي التي تنظم صالحيات السيد 
الرئيس في اصدار قرارات بقوانني، كما أشارت الى وجوب سواد لغة احلوار على 
قاعدة الشراكة املجتمعية في البناء والعمل املتكامل، وفقاً للمصلحة العليا للشعب 
والهيئات  اجلمعيات  لعمل  الناظم  للقانون  تعديل  أي  اق��ت��راح  عند  الفلسطيني 

األهلية.
ونبهت مؤسسات املجتمع املدني في مذكرتها الى املخاطر الناجمة عن توغل السلطة 
األهلية،  والهيئات  اجلمعيات  فيها  مبا  املدني،  املجتمع  مؤسسات  عمل  في  التنفيذية 
يحقق  مبا  خارجية،  ضغوط  ألي  خضوع  دون  بدورها  تقوم  ت��زال  وما  قامت  والتي 

األهداف الوطنية والتنموية لشعبنا.
ويذكر أن املادة 39 من قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية السارية املفعول 

قبل التعديل تنص على:
يعني  الهيئة،  أو  اجلمعية  ُحلت  إذا  القانون  ه��ذا  أحكام  مع  يتعارض  ال  مبا   .1
التصرف  يجري  حيث  ومحتوياتها  أموالها  بجرد  ويقوم  مصٍف بأجر  لها 
كيفية  النظام  يذكر  ل��م  وإذا  األس��اس��ي  ف��ي نظامها  م��ذك��ور  ه��و  مل��ا  طبقاً  فيها 
التصرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال اجلمعية أو الهيئة املنحلة 
ومكافآت  معاشات  مراعاة  املماثلة مع  الغاية  ذات  والهيئات  اجلمعيات  إلى 

وحقوق موظفي اجلمعية املنحلة وتكون مستثناة من اإلحالة.
النقدية والعينية  الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها  أو  في حالة حل اجلمعية   .2
إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في األهداف حتدد من قبل اجلمعية أو 

الهيئة املنحلة. 
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في جميع األحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات اجلمعية أو الهيئة املنحلة   .3
وفقاً ألغراضها داخل حدود األراضي الفلسطينية«.

الفلسطينية  اجلمعية  حتديد  في  الصالحية  ذات  اجلهة  ف��إن  النص  ه��ذا  ض��وء  وعلى 
أو  املنحلة باألهداف، هي من مطلق صالحيات اجلمعية  الهيئة  أو  املشابهة للجمعية 
الهيئة املنحلة، وليست من صالحيات الوزارة أو دائرة تسجيل اجلمعيات، وكذلك فإن 
الهيئة املنحلة، وليس  انفاق األموال يجب أن يتم وفقاً ألهداف وأغراض اجلمعية أو 

ألي غرض آخر.
واملشرع عند سنه لهذا النص أخذ بعني االعتبار خصوصية أموال اجلمعيات والهيئات 

األهلية، التي تتصل مبصالح العديد من االطراف على النحو املبني أعاله.
ويشار في هذا املجال الى أن املصلحة العامة والعتبارات وطنية أو أمنية أو سياسية، 
تقتضي أحياناً اتخاذ اجراءات حلماية تلك املصلحة، األمر الذي يجعل من احلوار بشأن 
اآللية التشريعية املالئمة ملراعاة تلك االعتبارات املدخل الواقعي والقانوني الصحيح، 
والذي من شأن اتباعه أن يحد من التباين واالختالف والتعارض في الرؤى واملصالح، 

نعم ملجلس قضاء أعلى انتقالي كطريق وحيد حلل أزمة العدالة
علمت »مساواة« أن السيد الرئيس استجاب بتاريخ 2010/9/9 ملذكرة خطية رفعها اليه املستشار القانوني للسيد الرئيس، األستاذ حسن العوري تضمنت تبني فكرة 
قدمها وكيل وزارة العدل للمستشار العوري، تدعو لعقد عدة اجتماعات بني القائمني على أركان العدالة الرسميني، وهم مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل والنائب 
العام ونقابة احملامني وهيئة القضاء العسكري، وفقاً ملا جاء في املذكرة، على أن يحضرها املستشار العوري شخصياً كممثل لسيادة الرئيس بغية العمل على انهاء 

األمور العالقة بني القائمني على أركان العدالة الرسميني، وتوحيد الفهم القانوني حلدود وصالحيات كل جهة، والوقوف على مكامن اخللل واالحتياجات التشريعية.
وعلمت »مساواة« أن املستشار العوري شارك في اجتماعني ألركان العدالة؛ األول عقد بني ممثلني عن مجلس القضاء االعلى ووزارة العدل والنائب العام، والثاني عقد 

بني ممثلني عن اجلهات الثالث ونقيب احملامني.
كما دعا املستشار العوري ممثلي مؤسسات املجتمع املدني ومن ضمنها »مساواة«، حلضور اجتماعاً مع خبيراً قانونياً »وزير العدل األردني السابق األستاذ صالح 
البشير«، استهدف الوقوف على وضع العدالة وتصورات مؤسسات املجتمع املدني لآلليات والوسائل الكفيلة مبعاجلة اخللل في أداء منظومة العدالة، على أن يتولى 

اخلبير اعداد توصياته ورفعها للسيد الرئيس.
وعلمت »مساواة« أن من بني اآلليات التي يجري تداولها في محاولة للوصول الى معاجلة اخللل، اقتراحا مقدما من وكيل وزارة العدل بتنظيم »خلوة« بني القائمني على 

أركان العدالة الرسميني، تعقد خارج الوطن وبعيداً عن أماكن العمل، ويدور احلديث عن عقدها في األردن.
»مساواة« تأمل من املستشار العوري وقبل رفع تقرير اخلبير للسيد الرئيس، العودة ثانية الى جميع شركاء العدل وليس الرسميني فحسب، ومنهم مؤسسات املجتمع 
املدني، وتزويدهم مبسودة توصياته بغية نقاشها ثانية ، ورفعها مرفقة مبالحظات مؤسسات املجتمع املدني عليها إن وجدت الى السيد الرئيس، متطلعة الى اتخاذ 

االجراءات التشريعية والسياسية واالدارية املالئمة، والناجعة في معاجلة اخللل.
»مساواة« ُتذّكر أنه سبق لها ولغالبية املشتغلني بالقانون وأن شخصوا اخللل ورفعوا لكافة أصحاب القرار تصورهم املبني على استحالة احلل من قبل القائمني على 
أركان العدالة أنفسهم، ودعوا الى تعديل املادة )81( من قانون السلطة القضائية، وذلك بتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي يتولى تقييم أداء كل من يشغل وظيفة 
في القضاء والنيابة العامة وفقاً ملعايير مهنية، واعادة تشكيل الهيئات القضائية، بحيث يتم االبقاء على من تتوافر فيه بنتيجة التقييم املهني املذكور شروط اشغالل 
وظيفة في القضاء والنيابة العامة، ووضعه في املوقع القضائي املالئم، واحالة من ال تتوافر فيه الشروط الى أية وظيفة أخرى أو الى التقاعد مع احتفاظه بحقوقه 

كافة.
وُتذكر »مساواة« أيضا بأن تعديالً تشريعياً استبدل قانون السلطة القضائية احلالي بقانون جديد حمل الرقم )15( لسنة 2005، وفر السند القانوني الالزم الصالح 
منظومة العدالة، إال أن خمسة قضاة في غزة أطلقوا على أنفسهم صفة احملكمة الدستورية قضوا بعدم دستورية القانون اجلديد، وهو باملناسبة قانوناً كامالً بديالً عن 
قانون السلطة القضائية، والتزمت السلطة الوطنية الفلسطينية بذلك احلكم الذي أثير اجلدل القانوني الواسع بشأن مدى قانونيته ومشروعيته وصالحية احملكمة 

مصدرته؛ في اصداره وقابليته للتطبيق.
وتذكر كذلك بأن النقاش حول وضع العدالة في فلسطني دائراً منذ صدور أول مرسوم رئاسي بتشكيل أول مجلس قضاء أعلى، الذي وصف من قانونيني عديدين بعدم 

املشروعية، مبن فيهم قانونيني أشغلوا رئاسة احملكمة العليا ومجلس القضاء األعلى، وتعالت األصوات في حينه داعية الى تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.
»مساواة« تنتهز فرصة موافقة السيد الرئيس على القيام بدراسة ومعاجلة اخللل، وتكليفه ملستشاره القانوني بذلك لتجدد طلبها مرة أخرى بتشكيل مجلس قضاء 
أعلى انتقالي، للقيام باملهام املبينة أعاله وخالل مدة زمنية ال تتجاوز ستة أشهر، على أن تنتهي صالحيته باجنازه ملهمته، ليعاد تشكيل مجلس القضاء األعلى وفقاً 

ألحكام القانون؛ كمخرج قانوني وحيد إلنهاء أزمة العدالة في فلسطني.
وحتى ال تبقى القرارات واالجراءات والدراسات واحلوارات تدور في دائرة »إدارة األزمة« بدالً من حلها، وحتى حتل األزمة مرة والى األبد، فهل من مجيب؟

ما يستدعي تنظيم حواراً قانونياً متخصصاً يفي بالغرض، ويعدل القرار بقانون مبا 
يتالئم وباعثه والغاية املتوخاة من اصداره، مبا ميكن من الغائه أو تعديله على نحو 
يحفظ استقالل مؤسسات املجتمع املدني ويراعي طبيعة أموالها، ويجد حلوالً قانونية 

العتبارات املصلحة العامة.

وقرار بقانون ثالث معدل لنظام انتخابات مجلس 
نقابة احملامني

نقابة  ملجلس  االنتخابات  لنظام  معدل  بقانون  ق��راراً  أص��در  قد  الرئيس  السيد  وك��ان 
احملامني، اعتبرت مبوجبه الضفة الغربية وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة.

وهذا القرار بقانون أثار بدوره ردود فعل متباينه في أوساط الهيئة العامة للمحامني، 
وع��دم  االنتخابات  تأجيل  ال��ى  أدى  م��ا  النقابية،  وكتلهم  احمل��ام��ني  ب��ني  ح���اداً  وخ��الف��اً 

اجرائها حتى اليوم.

متى يستجيب وزير العدل
منذ 2010/3/25 و»مساواة« تنتظر قيام معالي وزير العدل بإعمال صالحياته القانونية بصفته اجلهة الوحيدة املناط بها تلك الصالحيات واملتمثلة بتقدمي طلب 
الى احملكمة العليا املناط بها القيام مبهام احملكمة الدستورية العليا حلني تشكيلها، وذلك لغايات تفسير نص املادة )101( من القانون األساسي التي حتدد اختصاص 

القضاء العسكري، فمتى يستجيب معالي الوزير للطلب وميارس صالحياته التي حال القانون دون ممارستها من غيره.
وتّذكر »عني على العدالة« بأن معالي وزير العدل أكد في كلمته التي ألقاها نيابة عن احلكومة في اليوم الوطني حلقوق اإلنسان –منشورة في مكان آخر من هذا العدد- 
التزام احلكومة بعدم احالة املدنيني الى النيابة العسكرية والقضاء العسكري، وأن ظاهرة اإلحالة هذه ال تزال مستمرة حتى اليوم، األمر الذي يجعل من طلب التفسير 

ضرورة لتوفير السند القانوني الذي ميكن احلكومة من إعمال واجبها وصالحياتها في حتقيق التزامها املعلن في اليوم الوطني حلقوق اإلنسان.
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خطوة أولى باإلجتاه الصحيح
القانون  بأحكام  تقيده  عن  باإلعالن  الوقائي  األمن  جهاز  بقيام  مبوجبها  طالبت  الوقائي  األمن  جلهاز  القانوني  املستشار  الى  مذكرة  بتاريخ 2011/2/27  »مساواة«  وجهت 

األساسي وقانون االجراءات اجلزائية، واحالة املوقوفني لديه الى النيابة العامة والقضاء النظامي حسب األصول، ونظراً ألهمية املذكرة تنشرها »عني على العدالة«.

كما وجهت »مساواة« مذكرة مماثلة الى املستشار القانوني جلهاز االستخبارات العسكرية.
ويذكر أن وسائل االعالم تناقلت خبراً مفاده اعالن جهاز املخابرات العامة عن نيته التوقف عن احالة املوقوفني املدنيني الى النيابة العسكرية واحملاكم العسكرية، وعزمه احالتهم 

الى النيابة العامة واحملاكم النظامية.
املوقوفني  الكامل باحالة سائر  االلتزام  املعتادة، لضمان  أملها في اصداره كقرار خطي وفقاً لإلجراءات  التي أعربت عن  املدني  هذا االعالن استقبل بارتياح مؤسسات املجتمع 

املدنيني من قبل كافة االجهزة األمنية الى النيابة العامة والقضاء النظامي.
»مساواة« تلقت تأكيداً هاتفيا من جهاز األمن الوقائي يفيد التزامه باحالة املوقوفني املدنيني لديه الى النيابة العامة والقضاء النظامي، إال أنها لم تتلق رداً خطياً بهذا اخلصوص. 

كما أنها لم تتلق أي رد  على مذكرتها من قبل جهاز االستخبارات العسكرية.
وتشير »مساواة« إلى أن ظاهرة احالة املدنيني للنيابة العسكرية والقضاء العسكري ال تزال مستمرة حتى اآلن .
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شكوى مثيرة لإلهتمام
تلقت »مساواة« شكوى خطية من وكيل أحد املواطنني املدنيني الذي مت ايقافه من قبل جهاز املخابرات العامة بتاريخ 2010/7/1، ورغم انقضاء ما يقارب شهرين من 
التوقيف أُخبر وكيله من قبل النيابة العسكرية أنها قررت اخالء سبيله بتاريخ 2010/8/25، إال أن جهاز املخابرات امتنع عن تنفيذ قرار النيابة العسكرية، األمر الذي 
دفع به للجوء إلى محكمة العدل العليا بدعوى طالب فيها باخالء سبيل موكله، حيث أصدرت احملكمة املذكورة حكماً يقضي باخالء سبيله بتاريخ 2010/11/14، 

ومع ذلك امتنع جهاز املخابرات عن تنفيذ حكم محكمة العدل العليا أيضا.
وقد علمت »مساواة« أن جهاز املخابرات العامة عاد وأطلق سراح املواطن املذكور بعد فترة من تلقي »مساواة« للشكوى املؤرخة ب� 2010/12/12.

وبالنظر ألهمية الشكوى من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها كما وردت اليها مذيلة بتوصية املدعي العام العسكري، باخالء سبيل املواطن املوقوف 
واملرفوعة الى مساعد النائب العام العسكري بتاريخ 2010/8/25، والذي بدوره احالها الى رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2010/8/26.
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احملكمة  مبهام  القيام  صالحية  املشرع  بها  أناط  التي  العليا  احملكمة  الى  طلب  بتقدمي  العدل  وزير  قيام  واهمية  ض��رورة  الى  مجدداً  نشير  جتعلنا  املذكورة  الشكوى 
الدستورية العليا الى حني تشكيلها وذلك لغايات تفسير املادة )101( من القانون األساسي الناظمة لصالحيات القضاء العسكري والنيابة العسكرية.

وتأمل »مساواة« من جهاز املخابرات العامة االلتزام بقراره املعلن واخلاص باحالة املواطنني املدنيني الى النيابة العامة والقضاء النظامي للنظر والفصل فيما يسند 
اليهم، وفقاً ألحكام قانون االجراءات اجلزائية النافذ، واحترام أحكام احملاكم في هذا الصدد.
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ثقــــــة نعتز بها

اجنـــــــــاز
امل��دورة في محكمة صلح جنني حتى  القضايا  أن مجموع  علمت »مساواة« 
2011/3/31 انخفض الى 442 قضية من أصل 5406 قضية مدورة لدى 

احملكمة املذكورة منذ عام 2005.
كما انخفضت القضايا املدورة لدى محكمة بداية جنني الى 312 قضية 
بداية  منذ  م��دورة  قضية   479 أص��ل  من   2011/3/31 تاريخ  حتى 

العام 2007.

متى يتم اصدار الالئحة التنفيذية املعدلة 
لقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية

الداخلية  وزارة  ف��ي  اجل��م��ع��ي��ات  تسجيل  دائ����رة  أن  »م���س���اواة«  علمت 
وبالتعاون مع ممثلني عن مؤسسات مجتمع مدني أنهت دراسة الالئحة 
األهلية واعتمدت الئحة  لقانون اجلمعيات اخليرية والهيئات  التنفيذية 
تزال  وال   ،2011/4/6 بتاريخ  وذلك  املذكورة،  لالئحة  معدلة  تنفيذية 
حسب  باصدارها  ال��وزراء  مجلس  قيام  تنتظر  املدني  املجتمع  مؤسسات 

األصول، فمتى يتم ذلك؟
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قصة جناح
في  العامالت  للنساء  األجر  مدفوعة  عطلة  يوم  آذار  من  الثامن  باعتبار  يقضي  وزاري  قرار  اص��دار  في  متثل  العامالت،  النساء  لصالح  هاماً  قانونياً  مكسباً  »مساواة«  حققت 

املؤسسات العامة واخلاصة والهيئات األهلية. 
جاء هذا االجناز في أعقاب اصدار السيد الرئيس توجيهات للجهات ذات االختصاص، بضرورة تنفيذ املرسوم الرئاسي رقم 13 لسنة 2006 بشأن اعالن يوم الثامن من آذار يوم 

عطلة مدفوعة األجر للنساء العامالت.
وكانت »مساواة« قد تلقت رسالة خطية من األستاذ حسن العوري املستشار القانوني للسيد الرئيس جاء فيها:
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وكانت »مساواة« قد وجهت بتاريخ 2011/3/1 مذكرة خطية الى املستشار القانوني للسيد الرئيس االستاذ حسن العوري جاء فيها:

كما وجهت مذكرة مماثلة وبذات التاريخ الى دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض.

»مساواة« تهنيء النساء العامالت بهذا االجناز الهام.
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توقف العمل االلكتروني في محكمتي بداية وصلح غزة
وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مذكرة الى رئيس احملكمة العليا رئيس املجلس االعلى للقضاء في غزة، طالب فيها بالعمل على إصالح العطل الذي 
تسبب بتوقف العمل االلكتروني في قسم احلقوق في محكمة بداية وصلح غزة، والذي إستمر أكثر من عشرة أيام، ما أثر سلباً على سير العدالة، وبالنظر ألهمية املذكرة تنشرها 

»عني على العدالة«.

ورغم قيام »مساواة« مبراجعة املجلس األعلى للقضاء عدة مرات إال أنها لم تتلقى ردا خطيا على مذكرتها، إذ اكتفى مدير مكتب رئيس املجلس بالرد شفاهة قائالً: »أن هذا العطل 
شأن داخلي وقد مت اصالح البرنامج«.

 ويذكر ان اخللل املشار اليه في مذكرة »مساواة« قد بدأ بتاريخ 2011/4/19 والرد الشفهي ملدير مكتب رئيس املجلس األعلى للقضاء ورد »ملساواة« بتاريخ 2011/5/3. 
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ما يجب مراعاته من قبل احملامني عند اقامة دعوى أمام محكمة العدل العليا
شهد العام القضائي احلالي العديد من النزاعات اإلدارية، وازداد توجه املتضررين الى محكمة العدل العليا للمطالبة بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن دوائر السلطة 
التنفيذية، وبالنظر ألهمية الدور الذي يقوم به احملامني ممثلي املستدعني أو املتضررين من القرارات اإلدارية، توجهت »مساواة« الى القاضي محمود حماد نائب رئيس 
احملكمة العليا رئيس هيئة محكمة العدل العليا، للوقوف على األمور األساسية الواجب مراعاتها من قبل احملامني عند اقامة الدعوى أمام محكمة العدل العليا، وأجرت معه 

احلوار التالي: 

س: ما هي أبرز املسائل التي يجب أن تتضمنها وكالة احملامي إلثبات صحة التوكيل؟
ج: على احملامي مراعاة ثالث مسائل أساسية يجب أن تتضمنها الوكالة بوضوح تام وهي:

صفة املوكل وبخاصة إذا كان املوكل شخصاً من األشخاص االعتباريني.  .1
اجلهة املستدعى ضدها والتي يجب أن تكون مصدرة القرار املطعون فيه.  .2

يجب بيان القرار املطعون فيه في اخلصوص املوكل به من حيث مصدره، صفته، تاريخه، ومضمونه.  .3

س: ما هي أبرز الشروط التي يجب أن تتوافر في الئحة دعوى العدل العليا »الئحة الطعن«؟
ج: ثمة شروط سبعة يجب أن تشتمل عليها الئحة الطعن وهي:
اسم املستدعى وصفته واسم احملامي الوكيل وعنوانه.  .1

اسم املستدعى ضده »مصدر القرار« وصفته.  .2
القرار املطعون فيه وفقاً ملا ذكر أعاله.  .3

الوقائع املادية ذات الصلة مبوضوع القرار املطعون فيه.  .4
أسباب الطعن القانونية واملبينة في قانون تشكيل احملاكم النظامية.  .5

الطلبات.  .6
توقيع احملامي الوكيل.  .7

س: على ماذا يجب أن ينتبه احملامي املترافع أمام محكمة العدل العليا؟
ج: من األمور األساسية التي يجب أن يعرفها احملامي املترافع أمام محكمة العدل العليا ما يلي:

مواعيد الطعن؛ وهي كأصل )60( يوماً من تاريخ التبليغ أو النشر أو العلم اليقيني.  .1
احلاالت التي ميتد فيها ميعاد الطعن، وهي حالة التظلم والقوة القاهرة.  .2

هناك حاالت ال يتقيد الطعن فيها مبيعاد وهي الطعون املتعلقة بالقرارات االدارية املنعدمة وتكون في حالتي غصب السلطة ومخالفة القانون مخالفة جسيمة، والقرارات   .3
التي تصدر عن سلطة مقيدة، والقرارات السلبية في حال حتقق شروطها، والقرارات املستمرة كاملنع من السفر.

س: ما هي احلاالت التي يسقط فيها احلق بالطعن؟
ج: حاالت سقوط احلق في الطعن هي:

حالة اإلذعان للقرار.  .1
حالة تنفيذ القرار تنفيذاً مادياً.  .2

س: هل تقبل دعوى العدل العليا االسقاط أو الشطب أو الترك؟
ج: طبيعة دعوى العدل العليا تتأبى الشطب والترك واالسقاط، وهي إما أن تقبل ويقضى بإلغاء القرار املطعون فيه أو ترد.

ليتوقف نهج االعتداء على احملامني
أصدر املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2011/2/10 بياناً تناقلته وسائل اإلعالم املختلفة، استنكر من خالله االعتداء الذي تعرض له 

احملامي أحمد فرج أثناء أدائه لواجبه القانوني  في مبنى محاكم بيت حلم من قبل عدد من عناصر الشرطة.
 وأشار البيان إلى أن ظاهرة االعتداء على القضاة واحملامني واملشتغلني بالقانون باتت تشكل نهجاً خطيراً، يؤشر إلى مسلكيات احلكم البوليسي، والذي يشكل خطراً 
جدياً على أمن الوطن واملواطن ودولة القانون، ويستدعي تدخالً جاداً لوضح حد مرة وإلى األبد ملثل هذه التعديات واالنتهاكات، وإحالة مرتكبي حادث االعتداء املذكور 
إلى العدالة، وإيقاع كافة العقوبات اإلدارية واجلزائية الرادعة بحق من يثبت ارتكابه له، إلى جانب توفير مناخ األمن واحلصانة للمحامني والقضاة وأعضاء النيابة 

العامة اثناء ادائهم لوظائهم القانونية، إلى جانب احلفاظ على هيبة القضاء ومؤسسات العدالة وكرامة العاملني فيها.
 وأعرب »مساواة« عن تقديره للوقفة التضامنية التي اتخذها محامو بيت حلم دفاعاً عن كرامتهم وكرامة زميلهم املعتدى عليه، وأشاد مبوقف نقابة احملامني التي 
أعلنت إضراباً احتجاجياً عن العمل أمام كافة احملاكم استنكاراً حلادث االعتداء املذكور، ورفعاً لصوت احملامني املطالب باحترامهم وصيانة كرامتهم، معربا عن أمله في 

أن تضمن حقوق احملامي أحمد فرج املادية واملعنوية مبا في ذلك التعويضات املالئمة والناجتة عن األضرار اجلسدية واملعنوية الالحقة به.
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املفعول بالضفة  الساري  العقوبات األردني رقم 16 لسنة 60  صنف قانون 
الغربية ح���االت ت��ع��دد املتهمني ب��ارت��ك��اب اجل��رائ��م ف��ي ث��الث��ة ج��رائ��م، وه��ي: 

اجلرائم العفوية واالتفاقيات اجلنائية واالشتراك اجلرمي.
جرمية  أشخاص  ع��دة  فيها  يرتكب  التي  احلالة  تلك  هي  العفوية:  اجل��رائ��م 
واحدة، في وقت واحد، دون اتفاق أو معرفة مسبقة بنية ارتكابها، أو حالة 
دخول عدة متهمني إلى مكان اجلرمية، مثل دخول عدة متهمني ملكان اجلرمية 
هذه  مثل  ففي  معا،  ارتكابها  على  بينهم  اتفاق  ثمة  يكون  أن  دون  لسرقته، 
احلاالت يعتبر كل متهم مرتكبا جلرمية مستقلة ُيسأل عنها منفردا، باعتبار 
أن اجلرمية مبثابة عدة جرائم، ارتكبت من عدة أشخاص على انفراد، وإن كنا 

نتحدث عن جرمية استهدفت مكان واحد.
على  أشخاص  ع��دة  إي���رادات  احت��اد  بأنها  فتعّرف  اجلنائية:  االتفاقيات  أم��ا 
ارتكاب جرمية أو أكثر، واالتفاق لغة يعني تالقي إيجابي بني إرادتني أو أكثر 
على القيام بفعٍل جرمّي، وبسبب خطورة مثل هذا االتفاق، ورغم أن القانون 
األردن��ي  العقوبات  قانون  أن  إال  ال��ق��رار،  اتخاذ  أو  النية  على  يعاقب  ال  ع��ادة 
اعتبر مجرد إبرام ذلك االتفاق اجلرمي جرمية معاقب عليها، ولو لم يرتكب 
اجلرم املتفق على ارتكابه، ومن أمثلة االتفاقيات اجلنائية املُعاقب عليها وفقا 

ألحكام القانون املذكور مايلي:
بوسائل  جرمية  ارت��ك��اب  على  أكثر  أو  شخصني  اتفاق  وه��ي  امل��ؤام��رة:  أوال: 
أمن  على  االعتداء  جرم  االتفاق  هذا  يعتبر  بحيث  الدولة،  سالمة  ضد  معينة 
الدولة، سواء كان الفعل املؤلف للجرمية تاماً، أو ناقصاً، أو ُشرع في تنفيذه، 
على  املتآمرين  شجع  العقوبات  قانون  أن  املجال  ه��ذا  في  املالحظة  وجت��در 
التوبة، وأعفاهم من العقاب إذا أخبروا السلطات باملؤامرة قبل البدء بأي فعل 

ُمهيأ للتنفيذ.
تأليف  على  أكثر  أو  شخصان  قيام  ح��ال  وتتحقق  األش���رار:  جمعيات  ثانيا: 
جمعية، أو عقد اتفاقاً بقصد ارتكاب اجلنايات على الناس أو األموال، وعقوبة 
هذا االتفاق وفقا ألحكام القانون املذكور هي األشغال الشاقة املؤقتة، أما إذا كان 
األشغال  تصبح  العقوبة  فإن  األشخاص،  حياة  على  االعتداء  اجلمعية  هدف 
الشاقة مدة ال تقل عن 7 سنوات، وقد أعفى القانون كل من باح بقصد اجلمعية 

أو االتفاق، وأفضى مبا لديه من معلومات عن سائر املتهمني )الشركاء( .
ثالثا: اجلمعيات غير املشروعة: وهي جماعة من الناس مسجلة كانت، أو غير 
مسجلة، حترض أو تشجع في نظامها، أو فيما تقوم به من أنشطة أو أعمال 
أو ادعاءات على تغيير كيان الدولة الدستوري، أو االقتصادي، أو االجتماعي، 
باستعمال القوة أو العنف أوالثورة أو التخريب، وقد اعتبر قانون العقوبات 
يثبت  من  على  العقوبة  وش��دد  عليها،  ُمعاقب  جرمية  إليها  االنتساب  مجرد 

توليه وظيفة إدارية أو تنفيذية فيها.
أم��ا االش��ت��راك اجل��رم��ي: فهو ارت��ك��اب جرمية م��ن قبل ع��دة أش��خ��اص، وحتى 
يتحقق االشتراك اجلرمي وفقاً ألحكام قانون العقوبات املذكور، البد أن يجمع 
عناصر اجلرمية وحدة مادية ووحدة معنوية، ويقصد بالوحدة املادية وحدة 
النتيجة اجلرمية، أما الوحدة املعنوية فتتمثل في الرابطة الذهنية والنفسية 
التي تكون بني املجرمني في ارتكاب اجلرمية، وتتمثل في علم كل واحد منهم 
أن  لتحقيق نتيجته اجلرمية، ويذكر  إرادته  اإلجرامي، وانصراف  باملشروع 
الفاعل مع غيره شريكاً،  قانون العقوبات مّيز بني الشريك واملتدخل، فسمى 
الذي  املتهم  ذاك  فهو  املتدخل  أم��ا  التنفيذ،  في  رئيسي  ب��دور  يقومان  بحيث 

حاالت تعدد املتهمني في ارتكاب اجلرم

بقلم / إياد جرار
مساعد قانوني في نيابة جنني

تقتصر مساهمته في اجلرمية على دور تبعي، وخص القانون احملرض على 
جرمية  اجلرمية  إخفاء  اعتبر  احل��ال  وك��ذا  مستقل،  مبركز  اجلرمية  ارتكاب 
من  هو  بأنه  وشريكه  اجلرمية  فاعل  القانون  عرف  وقد  ذاتها،  بحد  مستقلة 
أو س��اه��م مباشرة  ت��ؤل��ف اجل��رمي��ة،  ال��ت��ي  العناصر  ال��وج��ود  إل��ى حيز  أب���رز 
أن  يحدث  وقد  الضحية،  عنق  بها  ويقطع  بالسكني  ميسك  كمن  تنفيذها،  في 
يكون الفاعلون األصليون متعددين في جرمية واحدة، وذلك حني يتفق عدة 
ولو  ُقتل  ف��إذا  عليه،  النار  منهم  واح��د  كل  فيطلق  شخص  قتل  على  أشخاص 
برصاصة واحدة فإنهم يعدون جميعا متهمني بقتله، ولو لم يعرف صاحب 
الرصاصة القاتلة أو مطلقها، وعرف القانون الشريك بأنه املتهم الذي يساهم 
مع غيره في ارتكاب اجلرمية وتنفيذها، كمن يتسلل مع املتهم بالسرقة حلمل 
األشياء املسروقة، وقد اعتبر القانون الشريك كالفاعل األصلي واعتبره فاعال 
يدفع  من  فهو  املباشر(  غير  )الفاعل  املعنوي  الفاعل  أم��ا  للجرمية،  مستقال 
حسن  شخصا  يستغل  أو  جرمية،  الرتكاب  كاملجنون  مسؤول  غير  شخصا 

النية لذلك.
أو  ن��ق��وداً،  بإعطائه  جرمية  ارت��ك��اب  على  غيره  يحمل  من  فهو  احمل��رض:  أم��ا 
تقدمي هدية له، أو بالتأثير عليه بالتهديد، أو باحليلة والدسيسة، أو بإساءة 

استعمال الوظيفة.
ارتكاب  في  متدخالً  الشخص  فيها  يعتبر  التي  احل��االت  القانون  حصر  وقد 

اجلرمية في ست حاالت، وردت في نص الفقرة الثانية من املادة 80 منه.
املؤقتة من  الشاقة  العقوبات احملرض واملتدخل باألشغال  وقد عاقب قانون 
15-20 سنة، إذا كانت عقوبة الفاعل اإلعدام، وباألشغال الشاقة املؤقتة من 
7-15 سنة، إذا كانت عقوبة الفاعل األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد، 
وفيما عدا ذلك من حاالت عاقب احملرض واملتدخل بعقوبة الفاعل االصلي بعد 
وفقا  يعاقب  ال  املتدخل  أن  ويذكر  السدس،  إل��ى  الثلث  من  مدتها  تخفض  أن 
ال��ذي  الفعل  يكون  أن  األول  ث��الث��ة،  ش��روط��اً  حتققت  إذا  إال  القانون  ألح��ك��ام 
تدخل فيه جناية أو جنحة، وبالتالي ال عقوبة على املتدخل في مخالفة، مع 
اإلشارة إلى أن املتدخل قد يعاقب وال يعاقب الفاعل األصلي، في حال ثبوت 
أن الفاعل األصلي مجنونا مثال، والثاني أن يكون بني الفاعل واملتدخل اتفاق 
على ارتكاب اجلرمية، والثالث أن يتم التدخل بإحدى الوسائل احملددة حصرا 

في القانون.
قد  أن تكون  ب��دوره في اجلرمية بعد  يقوم  ال��ذي  الشخص  فهو  املخبيء:  أما 
ارتكبت من دون أن يكون متفقاً على ارتكابها مع الفاعل األصلي، ومسؤولية 
جلرمية  مرتكباً  باعتباره  الفاعل،  مسؤولية  عن  مستقلة  مسؤولية  املخبئ 
اتفاق املخبئ مع  أو اإلخفاء، وفي حال ثبوت  التخبئة  مستقلة وهي جرمية 
الفاعل على ارتكاب اجلرمية، وقيامه بتخبئتها أو اخفائها، فإنه يعد واحلالة 
هذه متدخال وليس مخبئا، على أنه يشترط ملعاقبة املخبئ ثبوت علمه بأنه 

يقوم بتخبئة أشخاص ارتكبوا جرمية، أو أشياء متحصلة من جرمية .
وتعتبر جرمية اإلخباء أو اإلخفاء جنحة وليست جناية، وفقا ألحكام املادة 
84 من قانون العقوبات التي نصت على أن عقوبة جرمية اإلخفاء هي احلبس 

مدة ال تزيد عن سنتني.
وأزواجهم  وفروعهم  اجلناة  أص��ول  أعفى  العقوبات  قانون  أن  إل��ى  ويشار   
من  العدالة  وج��ه  عن  قريبهم  أخفوا  إذا  وشقيقاتهم  وأشقاؤهم  وزوجاتهم 

العقاب.
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ومـــــازالت املعـــــانــــــــاة...!

بقلم احملامية
يارا سمير أبو سيدو/غزة

ثوبها  ترتدي  احملاكم  ومازالت  العمل،  حيز  اجلديد  القضائي  العام  دخل 
البالي الرديء الذي اليليق بقضاتها ومحاميها، فمازالت مباني احملاكم في 
غزة رديئة جدا، حيث ِقدِمها من اخلارج وضيق ممراتها من الداخل، مبا ال 
يدع مجاال يتسع للمحامني واملراجعني على حٍد سواء، ضيق غرف احملاكم 
خارجها  لالنتظار  يضطره  م��ا  عمله،  ملمارسة  للمحامي  امل��ج��ال  يتيح  ال 
لوقت طويل مع بقية زمالئه واملراجعني، منتظرا املناداة على اسمه والتي 
قد تستغرق ساعات، وضيق غرف احملاكم أيضا ال يتيح مجاال للمحامي 
إج���راءات  على  واالط���الع  لالستفادة  احملاكمة  جلسات  حلضور  امل��ت��درب 
التقاضي، ما يضطره هو أيضا لالنتظار طويال خارج غرف احملاكم حتى 
اخلاصة  الغرف  بعض  توسيع  من  الرغم  وعلى  دخولها،  فرصة  له  ُتتاح 

بالقضاة إال أن املعاناة في محاكم الصلح الزالت مستمرة.
وإذا ما نقلت عدستي إلى دوائر التنفيذ ال أجد ما يُسر فُيكتب، بل أن القلم 
في  التنفيذ  فدوائر  وتكبر،  تنزف  معاناته  والت��زال  األل��م،  يعتصره  الزال 
البلح وخان يونس ما زالت هي األخرى مكتظة باملراجعني من  غزة ودير 
عدد  في  قلة  من  ال��دوائ��ر  تلك  تعانيه  ما  جانب  إل��ى  واملتقاضني،  احملامني 
لالصطفاف  يضطرون  ال��ذي��ن  امل��راج��ع��ني،  ع��دد  م��ع  مااليتناسب  موظفيها 
أمام املخابز للحصول على لقمة اخلبز،  الذين يصطفون  طوابيرا، كأولئك 
األمر  للمحامني،  وآخ��ر  للمتقاضني  ملكان  تخصيص  ال  التنفيذ  دوائ��ر  وف��ي 
جانب  إلى  معاملته،  إجن��از  نحو  املراجع  مع  للتسابق  احملامي  يدفع  ال��ذي 
نقص الكفاءات لدى موظفي دوائر التنفيذ فأغلبهم معني حتت بند البطالة، 
وما أن يتعلم ويقف على أسلوب العمل وإجراءاته إال وينتهي عمله ليعود 
املعاناة بدورها مع موظفني آخرين جدد  البطالة، وتعود  إلى سوق  ثانية 

يعينون حتت نفس املسمى.
وقلة الكفاءة أو محدوديتها تشكل سببا دائما لشكوى احملامني واملتقاضني من 
لرسالة  وزنا  يقيمون  ال  فموظفيها  معهم،  دوائرالتنفيذ  موظفي  تعامل  سوء 

احملامني السامية، أو حصانتهم، أو مركزهم القانوني.
 ناهيك عن ضياع ملفات خاصة باحملامني واملراجعني في قضايا ذات أهمية 
مثل  القانونية،  أهميتها  جانب  إلى  واقتصادية،  وإنسانية  اجتماعية  بالغة 

قضايا النفقة وعفش البيت وأوامر احلبس .....الخ.
 أما بطء سير االج��راءات لدى دوائ��ر التنفيذ فحدث وال حرج، ذلك البطء 
الفرصة على أصحاب احلقوق،  إلى تفويت  الكثير من احلاالت  املؤدي في 
مبنازعات  الصلة  ذات  التبليغات  و  اإلخ��ط��ارات  تبليغ  في  سلبا  وامل��ؤث��ر 

اإلج����راءات  سير  ب��طء  يعيد  وامل��ت��ق��اض��ني  احمل��ام��ني  م��ن  والكثير  التنفيذ، 
أس��ب��اب حزبية  إل���ى  ب��أوام��ر احل��ب��س وت��ن��ف��ي��ذه��ا،  املتعلقة  ت��ل��ك  وخ��اص��ة 

وسياسية ال صلة لها بحكم القانون.
املأساة ال تقف عند هذا احلد، بل تطال أداء موظفي احملاكم، والذين نسجل 
في  امل��وظ��ف��ني  توجيه  إل��ى  ب��احمل��ام��ني  ت��دف��ع  ال��ت��ي  كفاءتهم،  نقص  اب��ت��داءا 
أدائهم ملوجبات وظيفتهم، -بالطبع فإن احملامني حريصون على مصالح 
احملامني  م��ع  املوظفني  ه���ؤالء  تعامل  أس��ل��وب  ف��إن  ذل��ك  وم��ع   ، موكليهم- 
واملراجعني ال يقل سلبية عن أسلوب تعامل زمالئهم موظفي دوائر التنفيذ، 
والعديد من احملامني يشتكون من املساس مبكانتهم، وعملهم السامي من 
قبل املوظفني، ما ينعكس سلبا على كرامتهم ومكانتهم في نظر موكليهم، 

بل وحتى أمام أنفسهم.
القضاء الزال يعاني من عدم الكفاءة في موظفيه، وعدم املصداقية في التعيني، 
إذ كثيرا ما نواَجه من قبل املوظفني يرددون على مسامعنا »نحن نعمل بشكل 

تطوعي« أو »نحن نعمل حتت مسمى البطالة«.
محامني  من  الهائل  االكتظاظ  حيث  احملكمة،  صندوق  إلى  العدسة  نقلنا  ولو 
ومراجعني يصطفون أمام الشبابيك طوابيرا طوابير، وصندوق احملكمة هو 

اآلخر يعاني من نقٍص في املوظفني.
واحلال هو احلال في دوائر كتاب العدل، فمحكمة صلح رفح تفتقر إلى وجود 
كاتب عدل، األمر الذي يضطر معه احملامني واملراجعني للتوجه إلى احملكمة 
في خان يونس من أجل إمتام معامالتهم العدلية، وتخيل اإلرهاق والتكلفة 

التي يتكبدها هؤالء جّراء االفتقار لدائرة كاتب عدل.
وإن  املعاناة،  فصول  من  فصال  بقلمي  ألصف  األخير  نظري  وجهت  لعلني 
شئت الطامة الكبرى، واملتمثلة بسلوك بعض أفراد الشرطة الذين يتدخلون 
وصفها  مهينة  بطريقة  احمل��ام��ني  م��ع  ويتعاملون  وص��غ��ي��رة،  كبيرة  بكل 
بعضهم بالتمييز العنصري، واحملاميات بدورهن يعانني من سوء معاملة 
بعض أفراد الشرطة لهن، والتمييز في املعاملة بينهن وبني احملامني، فضال 
عن أسلوب تعامل هؤالء الشرطة مع املتقاضني أو املوقوفني، حيث شهدت 
املوقوفني  الشرطة على هؤالء  أفراد  فيها  انهال  قاعات احملاكم حاالت عدة 
ضربا أمام أعني املواطنني واحملامني والقضاة، خاصة أثناء نقلهم من وإلى 

نظارة التوقيف.
واقع  أرض  على  واضحة  وآثارها  مستمرة،  مازالت  املعاناة  أن  قولي  أختم 

احملاكم في قطاع غزة مبختلف دوائرها، فإلى متى تستمر املعاناة ؟؟!
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رؤية محامو غزة ألداء أركان العدالة فيها
مع بداية العام القضائي اجلديد أجرت »عني على العدالة« عدداً من اللقاءات مع عدد 
من احملامني في غزة، للوقوف على آرائهم بشأن أداء أركان العدالة، ودونت إجاباتهم 

على النحو التالي:
األرب��ع��ة سنوات  القضائي خ��الل  اجل��ه��از  أداء  إن  ق���ال:  ال��دح��دوح  احمل��ام��ي ص��اف��ي 
املنصرمة أداء متوسط ال أكثر من ذلك، لألسباب التالية: أن القضاة الذين مت تعيينهم 
ليسوا بدرجة من الكفاءة واخلبرة العملية املطلوبة، وأن اجلهاز اإلداري التابع للقضاة 

تنقصه اخلبرة والدراية، وخاصة في أسلوب التعامل مع احملامني واملتقاضني.
وأشار إلى ازدياد ظاهرة إحالة الدعوى من قاٍض إلى آخر حتى بعد أن تكون الدعوى 
التحقيق جملة واح��دة دون سماع  إب��راز محاضر  قد ُحجزت إلص��دار احلكم، وظاهرة 

منظميها، ودون إتاحة املجال ملناقشتهم من قبل محامي الدفاع.
وأضاف أن الوضع في النيابة ال يختلف كثيراً عن وضع القضاء، إذ أن النيابة تعاني 
النيابة  وكالء  واختيار  وظيفتهم،  ملقتضيات  مناسباً  تأهيالً  أعضائها  تأهيل  عدم  من 

كان في غير محله.
العامة، وحرمان احملامي من مقابلة  النيابة  أمام  الدفاع  إلى احلرمان من حق  وأشار 
النيابة  العامة، وتدخل  النيابة  ملقابلة عضو  فترات طويلة  وانتظار احملامني  موكله، 
هذا  مثل  ح��االت  بعض  وق��وع  إل��ى  مشيرا  احملاكم،  عن  ال��ص��ادرة  األحكام  تنفيذ  لعدم 
التدخل في أحكام تعلقت مبتهمني موكلني له، منوهاً إلى أن أحد موكليه مت إيقافه مرتني 

على ذات التهمة، رغم صدور قرار باإلفراج عنه بالكفالة. 
القضائي حفاظا على حقوق  التعامل مع اجلهاز  أن نقابة احملامني مرغمة على  وقال 
النقابة  احملامني واملتقاضني، وأنه شارك شخصيا في جلسات عقدت بني ممثلني عن 
لواجبهم  أدائهم  اثناء  احملامني  تواجه  التي  املشاكل  بعض  حلل  والنيابة،  والقضاء 
املهني، وخاصة قرار فرض احلجاب على احملاميات، والذي جنح احملامني ومؤسسات 

املجتمع املدني في حمل القائمني على اجلهاز القضائي على التراجع عنه.
وطالب بضرورة إجراء االنتخابات ملجلس نقابة احملامني بأسرع وقت.

بأن  يشعر  وأن��ه  والكفاءة،  اخلبرة  ميتلكون  ال  القضاة  أن  ق��ال:  التوم  أده��م  احملامي 
الذي  األم��ر  املوظف،  مخاطبة  من  أسهل  القاضي  ومخاطبة  القاضي،  من  أهم  املوظف 
احملامني  م��ع  التعامل  ب��أص��ول  للمعرفة  وافتقادهم  املوظفني،  ك��ف��اءة  ع��دم  إل��ى  يعود 
من  املقدمة  الشكاوى  من  للعديد  القضاة  السادة  التفات  عدم  إلى  مشيرا  واملراجعني، 

احملامني احتجاجا على أسلوب تعامل املوظفني معهم .
موظفيها  ع��دد  لقلة  نتيجة  كبير،  عمل  ضغط  م��ن  تعاني  التنفيذ  دوائ���ر  أن  وأض���اف 
واستبدالهم من فترة ألخرى، وأن القضاة الذين يتولون النظر في القضايا اجلزائية 
مذنبني  بأنهم  اإلق���رار  املتهمني  م��ن  بالطلب  ال��ق��ان��ون،  حلكم  مخالفاً  منهجاً  ينهجون 
قد  أو  أبرياء،  الواقع  حقيقة  في  يكونون  قد  أنهم  مع  بسرعة،  الدعوى  إنهاء  لغايات 

تقضي احملكمة ببرائتهم لو متكنوا من تقدمي بّيناتهم حسب األصول.
مضيفاً أن سلوك القضاة هذا قد يعود إلى ضغط العمل أمام القضاء اجلزائي، ورغبتهم 

في الفصل في أكبر عدد ممكن من الدعاوى اجلزائية.
وأشار إلى ضعف العالقة بني احملامني والقضاة الذين يلجؤون إلى مخاطبة احملامني 
وجمهور  موكليه  أمام  املهنية  احملامي  بكرامة  املساس  شأنها  من  الئقة،  غير  بطريقة 

املتقاضني.
إذ  خطير،  أمر  وهذا  العامة،  النيابة  أعضاء  من  القضاة  لدى  كبير  خوف  أالحظ  وقال 
أثناء  القهوة  النيابة  ووكيل  للقاضي  يحضر  احملكمة  حاجب  شاهدت  وأن  لي  سبق 
اجللسة، واحملامني موجودين في قاعة احملكمة، وبعض القضاة ال ُيجرون احملاكمة 
في غياب ممثل النيابة، حتى لو كان غيابه دون سبب مقبول، رغم أن النيابة خصم 

في الدعوى.
وأضاف أن القريب من النيابة بالداخل، يجدها عبارة عن مملكات ُتدار من ِقبل النائب 
العام، الذي يستخدم سلطته اجتاه أفراد النيابة الذين ال ُيترك لهم مجاال ملجرد إبداء 

الرأي.

وأّكد على أن مجلس نقابة احملامني أخطأ في عدم متثيل النقابة أمام محكمة العدل 
اجلوهري  بالتقصير  اخلطأ  ذل��ك  واصفاً  باالنتخابات،  املتعلق  الطلب  في  العليا 
الطلب  مع  بالتزامن  النقابة  على  رفعت  مالية  قضايا  هناك  وأن  خاصة  والكبير، 
مع  باملقارنة  ُتذكر  وال  ُتقاس  ال  مالية  قضايا  في  احملامني   كبار  أشغلت  املذكور، 

قضية االنتخابات. 
بعض  ل��دى  العملية  واخل��ب��رة  الكفاءة  نقص  إن  ق��ال:  اجلرجير  شعبان  احمل��ام��ي 
الدفاع،  حق  ومصادرة  وضبطها،  اجللسات  إدارة  في  الضعف  في  يتمثل  القضاة 
احملامي  دور  ينفي  بشكل  احمل��ام��ي  مرافعة  وف��ي  الشهود،  مناقشة  ف��ي  والتدخل 
جند  إذ  الشهود،  باستدعاء  اخلاصة  احملامني  لطلبات  االلتفات  وع��دم  الدفاع،  في 
دون  الشهود  حضور  عدم  حال  في  البّينات  سماع  باب  يقفلون  القضاة  بعض  أن 

االلتفات الى طلبات احملامني.
وأشار إلى أن قاعات احملاكم صغيرة جدا، وال تكفي احملامني للجلوس، وال توفر لهم 
فرصة للمرافعة األصولية، مشيرا إلى بعض حاالت قرر فيها القضاة شطب الدعوى 

لعدم سماع احملامي اسمه جّراء االزدحام.
كما أن عدد املوظفني في دوائر التنفيذ وصندوق احملكمة ال يتناسب مع حجم العمل، 
نراجع  م��ا  كثيراً  أن  حيث  منعدم،  التنفيذ  دوائ���ر  ف��ي  االلكترونية  األرش��ف��ة  ون��ظ��ام 

بخصوص ملفاتنا وال جندها.
وقال أن النيابة العامة في غزة ابتكرت مصطلح »تهمة رهن التحقيق«، على الرغم من 
عدم وجود مثل هذا املصطلح في قانون العقوبات، وذلك لغايات استخدام املصطلح 
لتجاوز مدة التوقيف املسموح بها للنيابة العامة، ولغايات املعارضة في اإلفراج عن 

املتهم بكفالة.
أي قضية  يتبنى  لم  ال��ذي  الصامت  باملجلس  نقابة احملامني في غزة  ووص��ف مجلس 
متعلقة بسيادة القانون، قائالً أن ال دور فّعال ملجلس النقابة في معاجلة االنتهاكات 

التي يتعرض لها احملامون.
من  احملاكم  على  كبيراً  إقباالً  هناك  أن  إلى  أش��ار  جانبه  من  دان  أبو  محمود  احملامي 
قبل املتقاضني، حلل منازعاتهم عن طريق القضاء، وهذا أمٌر إيجابي ناشيء عن ازدياد 

الثقافة املجتمعية، ووعي املواطنني بأهمية اللجوء إلى القضاء حلل املنازعات.
كما أن هناك تطوراً إيجابياً فيما يتعلق بتنفيذ أحكام احملاكم، وذلك بعد تطبيق قانون 
قضائية  أحكاماً  تعد  ال  التي  االلتزامات  من  العديد  بتنفيذ  سمح  الذي  اجلديد  التنفيذ 
كالسندات التنفيذية، واألوراق التجارية والسندات الُعرفية، إلى جانب التغلب على 
إشكالية تنفيذ األحكام بواسطة األجهزة األمنية والعائالت ذات النفوذ، وزيادة أيام 

العمل القضائي الناجتة عن تقليل اإلجازات والتأجيالت اإلدارية.
وقال إلى جانب هذه اإليجابيات فإن هناك انتقادات بّناءة جتدر اإلشارة إليها، كالنقص 
في الكفاءة واخلبرة لدى بعض القضاة، وقلة عددهم مبا ال يتناسب مع حجم العمل 
وعدد القضايا املعروضة على القضاء، ما أسهم في تكدس القضايا والتراكم القضائي، 
وقلة عدد القضاة في احملكمة العليا، مشيراً في هذا املجال إلى أنه وكيال في عدة دعاوى 
استغرق نظرها في احملاكم الدنيا مدة 5 سنوات، وأحيلت إلى احملكمة العليا التي لم 
في  والعمل  العدالة  سير  يعرقل  ما  املقابلة،  إج��راء  تاريخ  حتى  لنظرها  موعدا  حتدد 

احملاكم.
إلى  التنفيذ،  املوظفني في دوائ��ر  قلة عدد  أن هناك إشكالية كبيرة تتمثل في  وأض��اف 
أو من  إلى قاٍض آخر،  امللفات من قاٍض  أخ��رى، وتنقل  إلى  جانب استبدالهم من فترة 

هيئة قضائية إلى أخرى بصورة غير مبررة.
ال  الذين  األشخاص  لبعض  متنح  احملاماة  ملهنة  مزاولة  إج��ازات  هناك  أن  إل��ى  ون��ّوه 
أن  إلى  القانون لغايات منح تلك اإلج��ازة، وأشار  التي طلبها  تنطبق عليهم الشروط 
أو  املصلحة  انتقائية، وحسب قرب  إال بطريقة  تدافع عن احملامني  ال  النقابة في غزة 
بعدها عن مصالح أعضاء مجلس النقابة، أو التنظيمات السياسية، كما أن هناك متييزاً 

واضحاً في عقد امتحانات مزاولة املهنة للمحامني املتدربني.
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مساس واضح بحرية التعبير
أعرب املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« عن استهجانه ملا صدر من أفراد األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة غزة من ضرب مبرح 

للمعتصمني في ساحة الكتيبة في اخلامس عشر من آذار املاضي، في اعتصام ُنظم حتت شعار إنهاء االنقسام وحتقيق الوحدة الوطنية.
 وأشار في بيان صحفي نشر في 2011/3/20 إلى أنه ووفقاً ملا أفادت به مجموعات من احملامني أصدقاء »مساواة« املشاركني في االعتصام املذكور، فإن ما يزيد 
على 150 محامي ومحامية شاركوا في االعتصام إلى جانب ممثلني عن مؤسسات املجتمع املدني وصحفيني وطالب جامعات وأهالي أسرى وممثلني عن نقابات مهنية 
وجمهور غفير من الشباب، وأن مشاركة احملامني متت من خالل خيمة شيدوها في ميدان الكتيبة ورفعوا عليها العلم الفلسطيني، وأن أفراد األجهزة األمنية قاموا بهدم 

اخليمة واالعتداء على احملامني باإلهانات والضرب دون متييز، وإنزال الرايات التي حتمل العلم الفلسطيني، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وكدمات.
تكفل  والتي  السارية،  والقوانني  األساسي  القانون  ألحكام  صريحة  مخالفة  ميثل  واملعتصمني  احملامني  اجتاه  األمنية  األجهزة  سلوك  أن  »مساواة«  بيان  في  وجاء 

للمواطنني حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
العلني الشفاف في  التحقيق  العديد من مؤسسات املجتمع املدني ونقابة احملامني والهيئة املستقلة حلقوق االنسان بإجراء  وطالبت »مساواة« شأنها في ذلك شأن 

احلادث املذكور، وإحالة مرتكبيه للمحاكمة، والتوقف الفوري عن املس بحقوق املواطن وحريته في التعبير.
وفي تطور الحق ومببادرة من املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة«، ُشكلت جلنة قانونية حلماية املعتصمني في التجمعات السلمية ضمت في 
عضويتها ممثل عن نقابة احملامني في غزة، والهيئة املستقلة حلقوق االنسان، واملركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات، واملركز الفلسطيني للدميقراطية وحقوق 
العاملني، ونقابة الصحفيني، إضافة إلى ممثال عن »مساواة«، جاء ذلك ثمرة للقاء حواري نظمه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« في مقره في 

مدينة غزة بتاريخ 2011/3/20 حتت عنوان »آليات العمل اجلماعي حلماية املعتصمني سلميا« .

نشاطات تطوعية
مببادرة من مجموعات »محامون من أجل سيادة القانون« أصدقاء »مساواة« في 
»مساواة«  والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  مقر  شهد  غزة،  قطاع 
تطوعية  تدريبية  دورة  منها  تطوعية،  قانونية  عمل  ورش  عدة  تنفيذ  غزة  في 
بعنوان »القضاء الشرعي« استمرت ملدة 3 ايام من 27-2011/3/30 ، استفاد 
إطار  ال��دورة في  في  بينهم 13 محاميا شاركوا  منها 30 محاميا ومحامية، من 
فيها  حاضر  الشرعية،  احملاماة  إج��ازة  على  احلصول  امتحان  لتقدمي  إعدادهم 

فضيلة الشيخ القاضي الشرعي صالح أبو حشيش .
وورشة عمل حول قانون التأمني وقانون العمل، نفذت بتاريخ 2011/3/31 
على مدار ساعتني استفاد منها 18 محاميا ومحامية، في إطار إعدادهم لتقدمي 
مصابي  تعويض  تناولت  النظامية،  احملاماة  إج��ازة  على  احلصول  امتحان 
حوادث الطرق، والتعويض عن إصابات العمل، وفقا ألحكام قانوني التأمني 
املستشار  فيها  ح��اض��ر  الفلسطينية،  األراض����ي  ف��ي  بهما  امل��ع��م��ول  وال��ع��م��ل 

القانوني لشركة املجموعة األهلية للتأمني األستاذ سمير املدني.
القانون«  سيادة  أج��ل  من  »محامون  مجموعة  أعضاء  من   5 حاضر  كما   
حقوق  ق��ان��ون  بالشرح  تناولت  تدريبية  ورش���ة  ف��ي  »م��س��اواة«  أص��دق��اء 
أمور  أولياء  الفلسطيني رقم 4 لسنة 99، استهدفت 60 شخصا من  املعاق 
أسبوع  ال��ص��ّم، وذل��ك مبناسبة  إع��اق��ة  م��ن  ال��ذي��ن يعانون  وال��ط��الب  الطلبة 
قانون  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص  األص���ّم  بحقوق  وتعريفهم  ال��ع��رب��ي،  األص���ّم 
املتاحة لضمان تلك احلقوق، نفذت  القانونية  الفلسطيني، واآلليات  املعاق 
في   2011/4/23 بتاريخ  املعاقني  لتأهيل  الوطني  املركز  مع  بالتعاون 

مدرسة مصطفى الرافعي للصّم في غزة.
لكتاب  ن��ق��اش  حلقة  »م��س��اواة«  مقر  اس��ت��ض��اف   2011/7/31 وب��ت��اري��خ 
»الثقافة  جمعية  مع  بالتعاون  وذلك  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  التكتيكات 
الباحث ص��الح عبد  إدارت��ه��ا  والفكر احل��ر« ومركز »م��س��اواة«، ش��ارك في 

العاطي، مبشاركة 20 ناشطاً في مجال حقوق اإلنسان.
وبتاريخ 25 أيلول اجلاري افتتحت في مكتب »مساواة« في غزة دورة تدريبية 
استاذ  العمل« استفاد منها 35 محام  الطرق واصابات  ثانية بعنوان »ح��وادث 

ومتدرب، ومنهم من شارك لغايات التقدم المتحان مزاولة املهنة. 
ال��دورة هم محامني جدد غير أولئك  ويذكر أن احملامني املستفيدين من هذه 
التي نفذت بتاريخ 31\3\2011. وأن  املماثلة  الدورة  الذين استفادوا من 
تنفيذه  ينتظر  الثالث  واليوم  و9/27،   25 أيام  ثالثة  اجلديدة  ال��دورة  مدة 
ي���وم 5\10 ال���ق���ادم. وح��اض��ر ف��ي ال����دورة احمل��ام��ي االس��ت��اذ سمير امل��دن��ي 
املستشار القانوني للشركة األهلية للتأمني، الذي أثنى على عمل »مساواة« 

وأبدى استعداده للتعاون معها مستقبال.

احلل بالتوجه إلى احملاكم املختصة 
ودائرة التفتيش القضائي

شكوى  »م��س��اواة«  والقضاء  احمل��ام��اة  الستقالل  الفلسطيني  امل��رك��ز  تلقى 
قضاء  الشمالية  عصيرة  م��ن  ص��واحل��ة  أس��ع��د  محمود  امل��واط��ن  م��ن  خطية 
نابلس، يشكو فيها من قرارات تنظيمية صادرة عن بلدية عصيرة الشمالية.
»م��س��اواة« ت��رى ب��أن م��وض��وع ال��ش��ك��وى ن���زاع ق��ان��ون��ي، وتنصح مقدمها 

بتوكيل محامي واللجوء إلى القضاء حلل النزاع حسب األصول.
قضاء  حبله  من  الشاعر  يوسف  باسم  املواطن  من  شكوى  املركز  تلقى  كما 
قلقيلية، يشكو فيها من تراجع خبير خطوط عن تقرير أعده بناء على قرار 

قضائي.
محامي  وبإمكان  القضاء،  عمل  ف��ي  التدخل  الي��ج��وز  بأنه  ت��رى  »م��س��اواة« 
املشتكي انتظار صدور حكم في الدعوى، والطعن به استئنافا ونقضا حسب 

األصول، إذا ما صدر احلكم في غير صاحله. 
تلقى  قد  »م��س��اواة«  والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  وك��ان 
نسخة عن شكوى تقدم بها املواطن محمد طاهر عباس غنام من جبع قضاء 
جنني، لرئيس مجلس القضاء األعلى تقع على 9 صفحات من القطع الكبير، 
تتعلق بخطأ قضائي جسيم أحلق به ضررا كبيرا ماديا ومعنويا، متثل ذلك 
اخلطأ في احلكم الصادر بحقه، والذي تضمن في فقرته احلكمية بأن املواطن 
املذكور قد اعترف بالتهمة املسندة إليه على خالف ما ورد في ضبط القضية، 

والذي يشير إلى أن املواطن املذكور أنكر التهمة املسندة إليه.
والقضاء  احمل��ام��اة  الس��ت��ق��الل  الفلسطيني  امل��رك��ز  تلقى  متصل  ش��أن  وف��ي 
إب��راه��ي��م حفظي  امل��واط��ن  بها  ت��ق��دم  ع��ن ش��ك��وى خطية  »م��س��اواة« نسخة 
الصباح لرئيس مجلس القضاء األعلى، يشكو من خاللها قاضي تعامل معه 
القاضي وأنزل  له »عندما تكون عندي تقول لي سيادة  ع��اٍل، قائال  بصوت 
النيابة-  وكيل  -قاصدا  البيك  سيادة  مع  تكن  لم  ولو  جبينك  عن  النظارات 

ألرجيتك إجراًء آخر« !
»م��س��اواة« ت��رى ف��ي شكوتي امل��واط��ن��ني امل��ذك��وري��ن أم��ر ي��دخ��ل ف��ي صميم 
اختصاص دائرة التفتيش القضائي، وتأمل أن يكون رئيس مجلس القضاء 
األعلى قد أحال الشكوتني املذكورتني لدائرة التفتيش القضائي، وأن تكون 
الدائرة املذكورة قد قالت كلمتها فيهما حسب األصول. فضالً عن ما تتيحه 
اقامة  امكانية  املهني اجلسيم من  اإلدع��اء باخلطأ  األول��ى في حال  الشكوى 
أص��ول  ق��ان��ون  ف��ي  واملبينة  املرعية  ل��ألص��ول  وف��ق��اً  قضاة  مخاصمة  دع��وى 

احملاكمات املدنية والتجارية الساري املفعول.
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توصية موفقة
بدايتها،  محكمة  رئيس  جنني  تنفيذ  دائ���رة  ف��ي  يعمل  تنفيذ  م��أم��ور  أوص��ى 
التنفيذ في  دائ���رة  أم��ان��ات  إي���داع  ق��ب��ول  األع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  م��ن مجلس  الطلب 
صندوق احملكمة مباشرة، دون احلاجة إلى تكليف املواطنني املعنيني إيداعها 

في البنك .
إلى  أحالها  ال��ذي  احملكمة،  رئيس  من  قبوالً  لقيت  امل��ذك��ور  املوظف  توصية 

مجلس القضاء األعلى، والذي قرر بدوره املوافقة عليها واعتمادها.
توصية املوظف قوبلت بارتياح كبير من مراجعي دائرة التنفيذ.

والتشجيع،  الثناء  يستحق  ما  املذكور  املوظف  مبادرة  في  ترى  »مساواة« 
من  مبادرات  وتقدمي  وأفكار  مبقترحات  اإلسهام  املوظفني  سائر  من  وتأمل 

شأنها تسهيل وصول املواطنني للعدالة.

الفقيه أحمد املليجي في ذمة الله
ُفجعت األسرة القانونية العربية والدولية بفقدانها علَماً من أعالم القانون، 
املليجي، والذي تعتبر مؤلفاته من  العالّمة أحمد  الدكتور  ُملِهما هو  وفقيها 
أبرز املرجعيات الفقهية للمحامني والقضاة الفلسطينيني، والذي انتقل إلى 

رحمته تعالى، في القاهرة يوم 2011/4/9.
»مساواة« تنعى الفقيد الكبير وتتقدم من أسرته وذويه، وأقرانه وطلبته، 
واألسرة القانونية الفلسطينية والعربية، بعظيم عزائها ومواساتها، سائلة 
فسيح  ويسكنه  رحمته،  ب��واس��ع  الكبير  الفقيد  يتغمد  أن  وج��ّل  ع��ّز  امل��ول��ى 
الكبير جميله  للفقيد  الصبر والسلوان، وحتفظ  أهله وذويه  جناته، ويلهم 
من  العديد  في  الفاعلة  مبشاركته  واملتمثل  الفلسطينيني،  وللقانونيني  لها 
الدورات القانونية والندوات اإلقليمية التي نفذتها »مساواة«، وفي التعليق 
أو  أم��ر  ك��ل  ف��ي  السديد  وال���رأي  امل��ش��ورة  وتقدميه  القضائية،  األح��ك��ام  على 
ال��ذي ال ينضب  املُعني  لها  كان  إليه، حيث  »م��س��اواة«  به  موضوع توجهت 
إلميانه العميق مببدأ سيادة القانون، وبحق الشعب الفلسطيني في التحرر 

واالستقالل وبناء دولة القانون.

اجتهادات متناقضة
علم املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« أن اجتهادين 
التي ميضي على  الدعاوى  التعامل مع  في  املتبع  اإلج��راء  متناقضني بشأن 

قرار شطبها 60 يوماً دون أن يتم جتديدها.
االجتهاد األول يتمثل بقيام رئيس قلم احملكمة بالكتابة إلى قاضي املوضوع 
بإصدار  الكتابة  تلك  مبوجب  القاضي  ويقوم  تكن،  لم  كأن  الدعوى  باعتبار 

قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
 واالجتهاد الثاني يتمثل في قيام القاضي بالتقرير باستبعاد ملف الدعوى 
من جدول القضايا املنظورة، إلى حني تقدمي طلب إلعادتها إلى ذلك اجلدول.

هذا  أن  العدالة«  على  »ع��ني  أعلمت  القضائي  التفتيش  دائ��رة  في  مصادر 
االختالف في االجتهاد قائم، وأنها توجهت إلى مجلس القضاء األعلى طالبة 

حال لهذا التناقض، وال تزال تنتظر احلل.

مطلوب آلية
الى رئيس مجلس  أن قاضي تنفيذ وجه مذكرة  العدالة«  علمت »عني على 
قضائي  حكم  تنفيذ  من  دائرته  امكانية  عدم  الى  فيها  يشير  األعلى  القضاء 
اآللية  بيان  طالباً  املشتركة،  املنقولة  غير  األم��وال  تقسيم  لقانون  ملخالفته 

الواجب اتباعها في مثل هذه احلالة.
في  عليه  احملكوم  وكيل  أن  العدالة«  على  »عني  علمت  املوضوع  ذات  وفي 
األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  ال��ى  بشكوى  تقدم  ذاتها  التنفيذية  ال��دع��وى 
طالباً احالتها الى دائرة التفتيش القضائي مستنداً فيها الى وقوع مخالفات 
حلكم القانون، واالج��راءات متت من قبل قاضي تنفيذ تولى النظر فيها قبل 
الذي  القاضي  نفسه  هو  السابق  التنفيذ  قاضي  وأن  املذكور،  التنفيذ  قاضي 

أصدر احلكم موضوع التنفيذ.
»مساواة« تأمل من رئيس مجلس القضاء األعلى احالة الشكوى الى دائرة 
التفتيش القضائي، وتأمل من الدائرة املذكورة اتخاذ االجراء القانوني املالئم 

بشأنها.

بإنتظار قرار من مجلس القضاء األعلى
بتوجيه  فوجئوا  بداية  محكمة  هيئة  اعضاء  أن  العدالة«  على  »عني  علمت 
لفت نظر اليهم من رئيس مجلس القضاء األعلى لتقريرهم اخالء سبيل متهم 
وأن  قانونية،  مخالفة  ارتكابهم  بإدعاء  بحقه،  بها  املقضي  العقوبة  قضى 
تدخالً  واعتبروها  النظر،  لفت  عقوبة  على  احتجوا  انتباههم  امللفت  القضاة 
بناًء  باإلجماع  القضائي  قرارهم  أص��دروا  وأنهم  سيما  القضائي،  عملهم  في 
ألحكام  وسنداً  األص��ول  حسب  احملكمة  قلم  قبل  من  اليهم  امللف  احالة  على 
قانون اإلجراءات اجلزائية، وأن قرارهم املذكور هو حكماً قضائياً يدخل في 

صميم عملهم القضائي.
مجلس  رئيس  التقوا  امل��ذك��وري��ن  القضاة  أن  العدالة«  على  »ع��ني  وعلمت 
القضاء األعلى طالبني إلغاء العقوبة، حيث وعدهم بإحالة األمر الى مجلس 

القضاء األعلى، وال زالوا ينتظرون إلغاء العقوبة من املجلس حتى اآلن.

حكم على كتاب
علمت »عني على العدالة« أن هيئة محكمة االستئناف أصدرت حكماً يقضي 
امل��ذك��ور ج��اء على شكل  لم تكن، وأن حكمها  ك��أن  ال��دع��اوى  اح��دى  بإعتبار 
مشروحات دونت على كتاب وجه الى رئيسها من رئيس ديوانها جاء فيه: 
»أود اعالمكم أن امللف املذكور أعاله قد مت شطبه بتاريخ 2010/12/6 ولم 
لذا   2011/2/24 اليوم  تاريخ  حتى  التاريخ  ذلك  منذ  اج��راء  أي  عليه  يتم 

أرفع األمر لسيادتكم إلجراء ما ترونه مناسباً واعالمنا مبا يجب عمله«.
لم  الديوان، جاء نصه »حيث  وال��ذي دون على كتاب رئيس  املذكور  احلكم 
في  الصادر  الشطب  تاريخ  من  يوماً   60 خالل  الدعوى  لتجديد  طلب  يقدم 
لسنة   2 رق��م  األص��ول  من   1/88 امل��ادة  بأحكام  عمالً  فإننا   2010/12/6

2001 نقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن«.
احلكم املذكور أثار جدالً في أوساط القانونيني سيما وأنه لم يصدر بناًء على 
طلب فريقي الدعوى املذكورة، وتساءلوا عن القيمة القانونية لكتاب رئيس 
ديوان احملكمة، وعن مدى صحة وسمه بوسم الطلبات التي يقدمها أطراف 

الدعوى ذي املصلحة في احلصول على حكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن. 
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متى سيتم تنفيذ توجيهات الرئيس وقرار وزير الداخلية 
وحكم محكمة العدل العليا؟!

وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية الى السيد اللواء محمد يوسف رئيس هيئة التنظيم واالدارة، تتصل بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي 
صادر عن محكمة العدل العليا، وعدم االستجابة ملذكرة خطية وجهت اليه من قبل رئيس ديوان الرئاسة د. حسني األعرج، تتضمن الطلب منه تنفيذ احلكم القضائي املذكور، 

واعادة الشرطي نور الدين صالح محمود حماد من  كفل حارس قضاء سلفيت الى عمله في الشرطة.
وبالنظر لألهمية القانونية ملذكرة »مساواة« فإن »عني على العدالة« تنشرها:
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وكانت »مساواة« قد تلقت شكوى خطية من الشرطي املذكور جاء فيها: 
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كما حصلت »عني على العدالة« على نسخة من الكتاب الذي وجهه رئيس ديوان الرئاسة د. حسني األعرج الى السيد اللواء محمد يوسف، وبالنظر ألهمية الكتاب من الزاوية 
القانونية فإن »عني على العدالة« تنشره: 

»مساواة« تأمل من رئيس هيئة التنظيم واالدارة االسراع في تنفيذ حكم محكمة العدل العيا بصفتها أعلى مرجعية قضائية في البالد، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس، وقرار 
معالي وزير الداخلية، مذكرة بأن احلكم القضائي مضى على صدوره دون تنفيذ ما يزيد على العامني.

»مساواة« وحتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي رد على مذكرتها.
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التبليغ  اج��راءات  بخصوص  العويوي:  الغني  عبد  األستاذ  العام  النائب  مساعد   
لدى النيابة العامة في بعض احلاالت صحيح، والسبب خارج عن ارادتنا، أنصح 
استقبلنا عدة شكاوى  لدينا بشكوى،  يتقدم  أن  االج��راءات  تأخير في  من يواجه 
التبليغ ليس  بهذا الشأن وقمنا مبعاجلتها، وأود التنويه أن البطء في اج��راءات 
جانبننا  م��ن  ال��ع��الق��ة.  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  تتواصل  ال��ت��ي  النيابة  مسؤوليات  م��ن 
نقوم بالتواصل الفوري مع كل من له عالقة باألمر، وأود التأكيد ثانية على أننا 
سبيل  على  واليوم  املوضوع،  بهذا  تتعلق  شكوى  ألية  حلول  اليجاد  مستعدون 

املثال استقبلنا شكوتني وسعينا الى حلهما. 

أن معاوني النيابة ال زالوا يظهرون أمام احملاكم، وهم ال يحملون سوى اإلنابات؟!  -

في  العام  النائب  تعليمات  العويوي:  الغني  عبد  األستاذ  العام  النائب  مساعد   
النيابة  هذا اخلصوص واضحة، وتتمثل في ضروروة احتفاظ معاوني ووكالء 
أمام احملكمة، ولغايات االستناد  الترافع  أو  الدعوى عند املثول  بنسخة عن ملف 
لهذا  استنادا  امل��وض��وع  ه��ذا  مبتابعة  سنقوم  التقاضي،  اج���راءات  كافة  ف��ي  اليه 

السؤال للتأكد من تنفيذ تعليمات النائب العام.

إّبان أن كانوا محامني،  أن يافطات مكاتب السادة القضاة املرفوعة على مكاتبهم   -
التزال في مكانها ولم ُتزل حتى اآلن؟!

أبناء  محامني  توكيل  لغايات  قضاياهم  سحب  م��ن  احمل��ام��ني  شكوى  ظ��اه��رة  أن   -
للقضاة ازدادت، وأن عدد احملامني املزاولني للمهنة من أبناء القضاة ازداد أيضا؟!

أِعّد من  أن مجلس القضاء األعلى أوقف طباعة ونشر دليل إرشادي للمتقاضني،   -
قبل إدارة احملاكم بدعوى عدم احلاجة إليه؟!

أن خالفا حادا نشب بني رئيس محكمة بداية واحملامني العاملني في دائرتها، أدى   -
إلى إعالن احملامني االمتناع عن الظهور أمامه، وأن اخلالف نقل إلى وسائل اإلعالم 
قبل أن تتمكن نقابة احملامني وإدارة احملاكم من الوصول إلى تفاهم بني الفريقني؟!

الشكاوى في نقابة احملامني منذ شهر2007/4  إلى قسم  أن 650 شكوى رفعت   -
السنوات  من  م���دّورة  شكوى   200 إل��ى  باإلضافة  ش��ه��ر2011/5،  نهاية  وحتى 
السابقة للعام 2007، وأن 630 شكوى تقّرر شطبها، وأن 125 شكوى أحيلت إلى 

مجلس التأديب، و16 شكوى أحيلت إلى جلنة األتعاب؟!

التدريب  التنبيه لتسعة عشر محاميا، ومّدد مدة  النقابة وّجه عقوبة  أن مجلس   -
ألحد احملامني املتدربني، وأصدر 42 قرارا باملنع من مزاولة املهنة؟!

أن التكلفة املالية للمؤمتر القضائي الرابع جتاوزت 100000دوالر أمريكي؟!  -

أن 811 قضية عالقة في احملاكم منذ عدة سنوات تتراوح بني 12-25 عاماً، وأن   -
عدد القضايا املدّورة أمام احملاكم االبتدائية من العام القضائي املاضي إلى العام 
القضائي احلالي بلغ 32،284 قضية، وأن عدد القضايا املدّورة في دوائر التنفيذ 

باآلالف؟!

تلك  وأن  أحكامهم،  حول  احملاكم  رؤس��اء  من  تهديدات  تلقيهم  يشكون  قضاة  أن   -
الشكاوى مت التعبير عنها في املؤمتر القضائي الرابع؟!

أن أسلوب اختيار القضاة وأعضاء النيابة للمشاركة في األنشطة اخلارجية أثار   -
االستياء والنقد من عدد من القضاة وأعضاء النيابة؟

العامة  النيابة  بخصوص  العويوي:  الغني  عبد  األس��ت��اذ  العام  النائب  مساعد   
املناسبني  ي��ت��م دراس����ة ك��ل م��وض��وع دراس����ة معمقة وي��ت��م اخ��ت��ي��ار االش���خ���اص 
واملتخصصني، ونراعي في هذا الشأن شمول الدورات العضاء النيابات املختلفة، 
االختيار  عملية  على  تشرف  متخصصة  جلنة  وه��ن��اك  واض��ح��ة  اج���راءات  لدينا 
النيابة  أعضاء  التدريب، جميع  دائرة  العام ومساعده ومسؤول  النائب  برئاسة 
الدولية  املشاركة  اختيار  ودولية،  محلية  دورات  في  شاركوا  املعاونني  عدا  فيما 
موضوع دقيق وحساس. وأود التنويه في هذا املجال الى أن النيابة العامة ال تزال 
تعاني من نقص في الكوادر، سيما وأن كادر النيابة ال يتناسب واالزدياد امللحوظ 

في اعداد القضاة.

أن دائرة التفتيش القضائي تشكو من خلو التدريب القضائي من مواضيع تتعلق   -
بالتفتيش؟!

أن قضاة طالبوا بتعديل الئحة قواعد سلوك القاضي، واعتماد مدونة أخالقيات   -

أداء أركان العدالة في الضفة الغربية:
أن النيابة العامة رفضت متكني محامي وكيل ملتهم في دعوى جزائية من تصوير   -

ملف التحقيق؟!

الدفاع  محامي  صحيح،  غير  العويوي:  الغني  عبد  األستاذ  العام  النائب  مساعد   
حضر جلسات التحقيق واطلع على ملف موكله، في البدايات نحن رفضنا اإلذن 

له بتصوير أي مادة ال تتعلق مبوكله. 

بتحديد  مطالبني  العليا  احملكمة  إل��ى  بدعوى  تقدموا  النيابة  وك��الء  من  ع��ددا  أن   -
أقدميتهم، ومن ثم ترقيتهم، وإلغاء عددا من القرارات الصادرة عن النائب العام، 
العامة،  النيابة  القضائي في  التفتيش  إدارة  العمل في  واملتعلقة بقواعد مباشرة 

وإجراءات تعيني وكالء النيابة؟!

وتقدمنا  دعوى  رفعت  نعم،  العويوي:  الغني  عبد  األستاذ  العام  النائب  مساعد   
بالئحة جوابية، واألمر بيد احملكمة.

أن قاضي بداية تقدم بدعوى لدى احملكمة العليا طاعنا بقرارات صادرة عن رئيس   -
لفت نظر  بداية منتدب، متضمنة توجيه  األعلى ورئيس محكمة  القضاء  مجلس 

للقاضي املذكور على خالف حكم القانون وفقا لدعواه؟!

أن عددا كبيرا من مخالفات السير احملررة في الفترة الواقعة بني 2011/1/1 و   -
2011/6/30 ُفقدت ولم تتم احالتها إلى احملكمة ؟!

باملوضوع  احد  يراجعنا  لم  العويوي:  الغني  عبد  األستاذ  العام  النائب  مساعد   
ال  احملكمة،  الى  حتال  املخالفات  جميع  أن  ويفترض  معلومات،  لدينا  يوجد  وال 
نستطيع التحقيق من دون شكوى، سأتولى التحري عن هذا املوضوع استنادا الى 

هذا السؤال.

أن عدد الطعون والطلبات املقدمة إلى محكمة النقض، والتي مت تدويرها من العام   -
القضائي املاضي إلى العام القضائي احلالي يقارب1500 دعوى وطلب؟!

تشكيل  بإعادة  يطالبون  العليا،  باحملكمة  قضاة  بينهم  من  القضاة  من  ع��ددا  أن   -
مجلس القضاء األعلى، وانتخاب عضوين من أعضائه وفقا ألحكام القانون، ملضي 
فترة طويلة على إشغال عضوية املجلس من قبل عضوين انتخبا منذ حوالي 6 

سنوات؟!

لدواعي  وظائفهم  من  املفصولني  املعلمني  قضايا  من  قضية  مئة  على  يزيد  ما  إن   -
السالمة األمنية، ال تزال طي أدراج رئيس احملكمة العليا دون تعيني موعدا للنظر 
فيها، رغم إيداعها قلم احملكمة منذ أوائل عام 2009؟! وهل صحيح أن عددا كبيرا 

من تلك الدعاوى كانت محكمة العدل العليا قد رفعتها الصدار احلكم فيها؟!

ال��ق��ض��اة مطالبني بحقوقهم  ال��س��ادة  ال��ت��ي رف��ع��ه��ا  ال���دع���اوى  م��ن  ك��ب��ي��را  ع���ددا  أن   -
الوظيفية، ال تزال دون تعيني أو حتديد موعدا للنظر فيها، رغم إقامتها منذ مدة 

تقارب العامني؟!

بقرارات  فيها  طعن  سنوات  ثالث  منذ  بدعوى  تقدم  العليا  احملكمة  في  قاضيا  أن   -
ومجلس  األع��ل��ى  القضاء  مجلس  ورئ��ي��س  الوطنية  السلطة  رئيس  ع��ن  ص���ادرة 
املذكورة  الدعوى  أن  صحيح  وهل  القضائية؟!  بالترقيات  تتعلق  األعلى  القضاء 
تركت طي أدراج رئيس احملكمة العليا طوال تلك الفترة ما دفع بالقاضي املذكور 
الدعوى  بقاء  بأن  طلبه  مبررا  الدعوى  ترك  فيه  طالبا  خطي  استدعاء  تقدمي  الى 
في األدراج مدة طويلة دون احالتها لهيئة قضائية للنظر والفصل فيها يدخل في 
تخوم انكار العدالة ويفقد الدعوى الغاية من رفعها واملتمثلة بتحقيق العدالة؟! 
وهل صحيح أن طلب القاضي املذكور تضمن عبارة أن حتقيق العدالة لم يعد قائما 

في ظل انكار العدالة؟!

لقانون  معدل  قانون  مشروع  إع��داد  على  حاليا  يعكف  احملامني  نقابة  مجلس  أن   -
احملامني النظاميني، ينوي رفعه إلى السيد الرئيس لغايات إصداره قرار بقانون، 

بهدف التغلب على أزمة التأجيل املتكرر النتخابات مجلس النقابة؟!

أن الهيئة العامة لنقابة احملامني أقرت تشكيل اللجان الفرعية للنقابة عن طريق   -
االنتخابات، وأن قرارها املذكور لم ينفذ بعد؟!

التنفيذ  لدوائر  احملامني  ملراجعات  معينة  أيام  حتديد  أن  من  يشكون  محامني  أن   -
تؤدي إلى تراكم أعمالهم والتأثير على مصالح موكليهم؟!

أن احملامني واملتقاضني يعانون من البطء في إجراءات التبليغ؟!  -

هل صحيح ... ؟!
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القاضي العربي بدال عنها، لشمول األخيرة على حقوق وضمانات للقضاة لم تِرد 
اإلشارة إليها في الالئحة الصادرة عن مجلس القضاء األعلى؟!

أن هيئة محكمة بداية قررت االستجابة لطلب توقيف تنفيذ العقوبة بحق متهم،   -
لرغبته في استئناف احلكم الصادر بحقه، والقاضي بإدانته بارتكاب جناية القتل 
الرغم من رفض هيئة محكمة  املؤبدة، على  الشاقة  األشغال  العمد، ووضعه في 

البداية مصدرة احلكم املذكور االستجابة للطلب؟!

أن محاميا تهجم على زميلة له وحاول االعتداء عليها بالضرب في غرفة احملامني   -
في إحدى احملاكم، احلادث مت بحضور عشرات احملامني، وخلفيته تعصب احملامي 

املعتدي احلزبي؟!

أن محاميا رفع دعوى جزائية )إص��دار شيك بدون رصيد( ضد متهم بارتكابها،   -
بناء على توكيل خاص من املجني عليه، املتهم ترصد للمحامي حال توجهه إلى 

مكتبه، وانهال عليه ضربا مبرحا أدى إلى نقله إلى املستشفى؟!

السجون وعضو في مجلس نقابة احملامني خاص  اتفاقا مّت بني مدير أحد  أن   -
مبوجب  ُح��ددت  والتي  املذكور،  السجن  في  ملوكليهم  احملامني  زي��ارة  بترتيب 
ملخالفته  احملامني  من  شديدة  معارضة  لقي  األسبوع،  في  أيام  بثالثة  االتفاق 
نقابة  مجلس  على  ُي��ع��رض  ل��م  االت��ف��اق  أن  احمل��ام��ني  بعض  وأب���دى  للقانون، 

احملامني؟!

أن االنتداب القضائي لعدد من قضاة محاكم الصلح إلى محاكم البداية جتاوز املدة   -
القانونية لالنتداب؟!

كافة  سيلغي  األع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  مجلس  ون��ائ��ب��ه:  األع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  مجلس  رئ��ي��س   
اإلنتدابات القضائية املخالفة للقانون.

رئيس  مغادرة  أثناء  العام  الشارع  في  السير  بتوقيف  تقوم  احملاكم  شرطة  أن   -
مجلس القضاء األعلى ملكتبه؟!

أن  وقضاة  محامون  وي��رى  ج��دل،  موضع  الزال  العليا  احملكمة  انعقاد  نصاب  أن   -
انعقادها يتم على خالف حكم القانون؟!

أو  باملّجان،  أساتذة  محاِمني  مكاتب  ل��دى  يعملن  امل��زاول��ة  حديثات  محاميات  أن   -
مبقابل احتفاظهن بأتعاب احملاماة عن الدعاوى التي يصّر أصحاب القضايا على 

توكيلهن فيها؟!

العليا الصادرة في  الذي شاب أحكام هيئات احملكمة  التناقض  أنه لم يتم إحالة   -
قضايا تتصل برواتب القضاة وآليات احتسابها، إلى هيئة عامة إلزالة التناقض، 

وإرساء مبدأ قضائيا حاسما للخالف؟!

أن مترئس محكمة بداية وّجه عقوبة لفت نظر لقاضي صلح لتأجيله سماع أحد   -
وزم��الؤه  احتج  نظره  املُلفت  القاضي  أن  صحيح  وه��ل  ق��ادم��ة؟!  جللسة  الشهود 
القاضي  عمل  ف��ي  تدخال  معتبرينها  العقوبة،  تلك  على  الصلح  محكمة  قضاة 

القضائي؟!

أن قاضي صلح ُوجهت له عقوبة لفت نظر إلصداره حكما قضائيا يقضي بتسليم   -
سيارة إلى أحد أطراف املنازعة في دعوى تنفيذية؟!

أن مترئس محكمة بداية اتهم قاضيا في محكمته بأنه غير مؤدب؟! وهل صحيح   -
ونائبه،  األع��ل��ى  القضاء  مجلس  رئيس  إل��ى  بشكوى  تقدم  امل��ذك��ور  القاضي  أن 
محتجا على أسلوب تعامل مترئس احملكمة مع زمالئه القضاة؟! وهل صحيح أن 
الشكوى تضمنت اإلشتكاء من قيام مترئس احملكمة املذكورة بإطالع القضاة على 
تقييماتهم، والطلب منهم القول لرئيس مجلس القضاء األعلى بأن مترئس احملكمة 

أداؤه جيد وممتاز؟!

أن رئيس هيئة محكمة يتلو األحكام في مكتبه منفردا دون حضور أعضاء هيئته   -
القضائية؟!

أنه مّت صرف بدل مكاملات جوال بقيمة 200 شيكل شهريا ملترئس محكمة بداية   -
م��ن��ت��دب؟!  وه��ل صحيح أن��ه مّت ص��رف الب��ت��وب وب��دل ف��ات��ورة هاتف ل��ق��اٍض في 

احملكمة العليا دون سواه؟!

أن قضاة احملكمة العليا وأعضاء في النيابة العامة احتفظوا بسياراتهم احلكومية   - 
رغم قرار مجلس الوزراء اخلاص بسحب السيارات احلكومية، وعدم صدور حكم 

قضائي يقضي باستثنائهم من تطبيق ذلك القرار؟!

ال  العامة  للنيابة  بالنسبة  العويوي:  الغني  عبد  األستاذ  العام  النائب  مساعد   
النيابة  السؤال ال يتعلق بعمل  السؤال، هذا  أن تسأل هذا  ج��واب، ليس من حقك 

العامة القانوني، هذه مسائل حكومية ادارية ال عالقة لك بها.

أن انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي القضاة أعاد مسألة توحيد جمعية القضاة   -
ونادي القضاة في جسم واحد إلى نقطة البداية؟!

العليا  احملكمة  أق��الم  غ��رف  تصميم  مالءمة  عن  تساءلوا  وقانونيني  محامني  أن   -
ظل  ف��ي  خ��اص��ة  ال���زج���اج،  م��ن  ومستنداتها  ال���دع���اوى  م��ل��ف��ات  حل��ف��ظ  املخصصة 
حاالت عديدة مت فيها اقتحام وتخريب وحرق مباني احملاكم، رغم وجود شرطة 

وموظفني إداريني فيها؟!

أن قاضيا يشغل مركزا متقدما في هيئة قضاء يحمل شهادة دكتوراه مزورة، وأن   -
عمله أُنهي لهذا السبب؟!

مساعد النائب العام األستاذ عبد الغني العويوي: الصحيح أن املذكور لم يستعمل   
هذه الشهادة.

مطالبة  العدل«  وزارة  »وكيل  أعضائه  أحد  من  يطلب  األعلى  القضاء  مجلس  أن   -
احلكومة بزيادة رواتب القضاة؟!

أن محامني يشكون من قيام هيئة محكمة عدل عليا برّد قضاياهم في وقت مبكر   -
بحقوق  فادحا  ض��ررا  أحل��ق  ما  صباحا،  والنصف  العاشرة  الساعة  يتجاوز  لم 

موكليهم، ومّس مبصداقيتهم أمامهم؟! 

إلى  امل��خ��درات  تعاطي  قضايا  ف��ي  املضبوطات  إح��ال��ة  أوق��ف��ت  العامة  النيابة  أن   -
املالية  تكلفتها  بسبب  رئ��اس��ي،  ق���رار  مب��وج��ب  امل��ع��ت��م��دة  اجل��ام��ع��ات  م��خ��ت��ب��رات 

العالية؟!

مساعد النائب العام األستاذ عبد الغني العويوي: ليس صحيح، لم نوقفها، هناك   
واحد،  تقرير  توقيف  في  تسبب  للجامعات  املالية  املستحقات  احالة  في  تأخير 
املتعلقة  املضبوطات  نحيل  نحن  ُح��ل،  ق��د  اإلش��ك��ال  ف��إن  معلوماتي  ض��وء  وعلى 
باالجتار باملخدرات وحيازتها، أما تلك املتعلقة بتهم التعاطي ال حتال، وأذكر هنا 

أنه ال يجوز عدم احالة أية بينة فنية تستند اليها الدعوى اجلزائية.

أن قاضياً عضواً في دائرة التفتيش القضائي أُحيل الى مجلس التأديب؟!  -

دون  باستبدالهما  فوجئا  القضائي  املعهد  في  األعلى  القضاء  مجلس  ممثلي  أن   -
اعالمهما بقرار االستبدال مسبقاً؟!

أن رئيس مجلس القضاء األعلى وجه تعميما الى رؤساء وقضاة احملاكم النظامية   -
حمل الرقم 39/2 تاريخ 1/9/ 2011 جاء فيه »نرسل لسعادتكم كتاب مدير عام 

الشرطة وذلك ملراعاة مضمونه«؟!

أن إدارة احملاكم يرأسها موظف إداري منذ شهر شباط املاضي، في حني أن الالئحة   -
التنفيذية لقانون السلطة القضائية الصادرة عن مجلس القضاء األعلى تشترط 

رئاسة الدائرة املذكورة من قبل قاٍض التقل درجته عن قاضي استئناف؟!

او  احملكمة  نظارة  في  مبوكليهم  االت��ص��ال  من  احملامني  متنع  العامة  النيابة  أن   -
النيابة إال بإذن خاص من النيابة العامة يوجه الى الشرطة؟! وهل صحيح انها 
على  يقتصر  احلديث  موضوع  ك��ان  ول��و  حتى  موكليهم  مع  احلديث  من  متنعهم 

توقيع املوقوف على وكالة محاميه؟!

مساعد النائب العام األستاذ عبد الغني العويوي: أعتقد أن هذا املوضوع ينطوي   
على افتراء، ولكن بعض املسائل تقتضي أن يعرف وكيل النيابة من الذي يتصل 
النيابة  الضروري مراجعة  األُولى، ومن  التحقيق  باملوقوف وخاصة في مرحلة 
للموقوف،  وكيل  وهو  محام  هو  املوقوف  لقاء  يطلب  الذي  احملامي  أن  من  للتأكد 
وال ميكن للشرطي أن مييز شخص احملامي وهذا اإلجراء صحيح وال يعرقل عمل 

احملامي، ما قصدته أعاله باالفتراء هو املنع املطلق التصال احملامي مبوكله.

بدوره  قام  عسكري  مواطن  ضد  العامة  للنيابة  بشكوى  تقدما  ووال��ده  محام  أن   -
بتقدمي شكوى للنيابة ضد احملامي ووالده، اللذين فوجئا بقوة من احد األجهزة 
احد  ال��ى  واقتيادهما  باعتقالهما  وتقوم  العامة  النيابة  مقر  ال��ى  حتضر  األمنية 

مقرات اجلهاز املذكور؟

مساعد النائب العام األستاذ عبد الغني العويوي: الواقعة املذكورة في هذا السؤال   
متت خارج مبنى النيابة العامة ولم يشاهدها أياً من اعضاء النيابة العامة التي 
علمت بها بعد أن متت، وغير صحيح ما قد ينطوي عليه هذا السؤال من أن النيابة 

قصرت.

ابراز  احملكمة  من  طلب  الدعاوى  احدى  في  موكله  لبينات  تقدميه  أثناء  محام  أن   -
الشاهد؟!

أن محام قدم وكالة للمحكمة وسار في الدعوى وبعد عدة جلسات فوجيء القاضي   -
أن ذات احملامي كان قد قدم وكالة أخرى كممثل للخصم اآلخر في الدعوى؟!
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كلف  العقوبات  قانون  مشروع  مسودة  ملناقشة  العدل  وزارة  نظمته  مؤمترا  أن   -
اخلزينة ما يقارب  30،000 دوالر؟! وهل صحيح أن املشروع املذكور توقف عند 

مسودته الثانية؟!

قانون  بأحكام  التقيد  دون  األمنية  األج��ه��زة  قبل  م��ن  املدنيني  اعتقال  ح��االت  أن   -
اإلجراءات اجلزائية، وإحالتهم للنيابة العسكرية ال تزال جارية؟!

مساعد النائب العام األستاذ عبد الغني العويوي: أنا لست متابع ملثل هذا األمر،   
ولكن موقف النيابة العامة هو ضرورة تطبيق قانون االجراءات اجلزائية وعدم 

جواز احالة املواطنني املدنيني الى النيابة العسكرية أو احملاكم العسكرية.

جدالً  أث��ار  املرتفعة  تأثيثه  وتكلفة  العام  النائب  ملكتب  جديد  مقر  تخصيص  أن   -
قانونياً وأن البعض وصفوه باألمر غير احملمود؟!

إن توجه  العكس متاماً،  العويوي: على  الغني  العام األستاذ عبد  النائب  مساعد   
حذو  احلكومية  واألجهزة  اجلهات  كل  حتذوا  أن  وامتنى  محمود  أمر  هذا  النيابة 
النيابة العامة، وأود التأكيد ان هذا املبنى ملك حكومي وغير مستأجر، وأن ثمنه ال 
يتجاوز أجرة سنتني من تكلفة املبنى القدمي املستأجر، واملمولون هم الذين قاموا 

بتوفير األثاث واملستلزمات اللوجستية ولم تتحمل اخلزينة العامة أية تكاليف.

أن ظاهرة االجرام ازدادت في اآلونة األخيرة؟!  -

وبخاصة  صحيح،  لألسف  العويوي:  الغني  عبد  األستاذ  العام  النائب  مساعد   
جرائم السرقة املوصوفة وهتك العرض واالنتحار ازدادت بشكل ملحوظ ومقلق، 
وأدعو كافة املؤسسات الرسمية واملجتمعية على السواء لسرعة تدارس هذا االمر 

للوقوف على أسبابه، وايجاد احللول املالئمة له.

أن عدد األحداث املتهمني بارتكاب افعال جرمية عام 2009 بلغ 1960 حدثا؟!  -

مكافحة  هيئة  لعمل  والناظمة  الفساد،  مكافحة  لقانون  التنفيذية  اللوائح  أن   -
الفساد، لم تصدر عن مجلس الوزراء بعد؟!

أن التعليمات املتعلقة ببرنامج الدبلوم للدراسات القضائية في املعهد القضائي   -
هذه  نصوص  به  تقضي  ملا  خالفا  تاريخه،  حتى  الرسمية  اجلريدة  في  تنشر  لم 

التعليمات؟!

لتشييد  خصصت  الله  رام  مدينة  في  أرض  قطعة  استمالك  ق��رار  عن  العدول  أن   -
مبنى احملاكم اجلديد، والبحث عن قطعة أرض بديلة في مدينة البيرة، أثار استياء 

ومعارضة شديدة حالت دون إصدار قرار استمالك قطعة األرض في البيرة؟!

التمديدات  إص��الح  ثمن  دوالر   20،000 يقارب  مبلغ  تكلفت  العامة  اخلزينة  أن   -
انتقال  أث��ن��اء  داٍع  دون  أتلفت  وال��ت��ي  السابق،  العليا  احملكمة  ملبنى  الكهربائية 

احملكمة العليا إلى مبناها احلالي؟!

بسبب  دوالر  مليون   2 ب  تقدر  خسائر  تكبدت  امل��رك��زي��ة  االنتخابات  جلنة  أن   -
تتجاوز  االنتخابي  احلبر  قيمة  وأن  احمللية،  لالنتخابات  املتكررة  التأجيالت 

100،000 يورو، ومدة صالحيته لالستخدام مؤقتة؟!

تأجيل  على  احتجاجا  استقاالتهم  قدموا  بلدي  مجلس  أعضاء  من  كبيرا  ع��ددا  أن   -
إجراء االنتخابات احمللية، وأن أعضاًء في اللجنة التنفيذية ينفون استشارتهم  أو 

علمهم املسبق بالتأجيل؟!

أن الضابطة اجلمركية تالحق احملاِمني في إحدى احملافظات؟!  -

التي  ال��س��ي��ارات  أن احت���اد املعاقني ط��ال��ب بشمول اإلع��ف��اء م��ن رس���وم وض��رائ��ب   -
يشتريها املعاقني كافة، وعدم حصر ذلك اإلعفاء باملعاقني حركيا فقط، وال يزال 

بانتظار االستجابة لطلبه؟!

أن بعض أصحاب مناشير احلجر يشّغلون أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما؟!  -

جراء  واالمتعاظ  باأللم  يشعرن  سلفيت  محافظة  في  النساء  من  كبيرا  ع��ددا  أن   -
نظرهن  وجهة  من  يعتبر  ال��ذي  األم��ر  سلفيت،  في  أراض��ي  تسجيل  دائ��رة  افتتاح 

ميسراً لإلعتداء على حقوقهن اإلرثية؟!

أن عدد عقود الزواج املسجلة عام 2010 في احملاكم الشرعية والكنسية في الضفة   -
الغربية بلغ 20102 عقدا وأن عدد حاالت الطالق التي سجلت في ذات العام بلغ 
ح��االت  م��ن  ع��دد  اعلى  سجلت  نابلس  محافظة  أن  صحيح  وه��ل  ح��ال��ة؟!   3273

الزواج، واعلى عدد من حاالت الطالق؟!

العمر 15 عاما بلغت  البالغني من  العاملة من مجموع املواطنني  القوى  أن نسبة   -
مشاركة  نسبة  أعلى  سجلت  طوباس  محافظة  وأن  2010؟!  العام  في   %41.1
القوى  البطالة بلغ بني  من بني محافظات شمال الضفة؟! وهل صحيح أن معدل 

العاملة املذكورة لذات العام 23.7%؟!

سنوات   10 أعمارهم  تتجاوز  والتي  الصحف  يقرؤون  الذين  املواطنني  نسبة  ان   -
فأكثر بلغت 31.5%؟! 

أن معدل الفقر في الضفة الغربية لعام 2010 بلغ 18.3% وأن 8.8% من املواطنني   -
يعانون من الفقر املدقع؟!

أن احلد األدنى لألجر للمرأة العاملة هو 60 شيكل وأن احلد ألدنى ألجر العامل 73   -
شيكل؟! وهل صحيح أن نسبة تشغيل العمال الذكور بلغت أربعة أضعاف نسبة 
مشاغل  من  العديد  ل��دى  النساء  عمل  ساعات  أن  صحيح  وه��ل  النساء؟!  تشغيل 

اخلياطة في شمال الضفة الغربية تبلغ 12 ساعة يوميا؟!

أن عددا من النساء العامالت في مؤسسات املجتمع املدني يطالنب بضمان حقهن في   -
تشكيل نقابة، وأن طلبهن هذا لم يلق استجابة من القائمني على تلك املؤسسات؟!

أداء أركان العدالة في قطاع غزة:
صغيرة  وممراتها  ضيقة،  غرفها  من  والعديد  مؤهلة،  ليست  احملاكم  مباني  أن   -
املساحة، وتعاني من اكتظاظ يومي شديد باحملامني واملراجعني الذين يشكون من 

اإلزعاج جراء استخدام مكبرات الصوت للمناداة عليهم؟!

أن موظفي دوائر التنفيذ ُيعّينون حتت بند البطالة، وأن عقودهم تنتهي بعد أن   -
يكونوا قد وقفوا على صحيح إجراءات العمل فيها، فضال عن قلة عددهم؟!

أن مراجعي بعض دوائر التنفيذ يشكون من سوء معاملة موظفيها لهم؟!  -

بحق  احل��ب��س  أوام���ر  تنفيذ  ع��دم  م��ن  يشكون  التنفيذ  دوائ���ر  بعض  مراجعي  أن   -
خصومهم، ومواجهة بعض املوظفني لهم في حاالت عديدة بالقول امللف مفقود، 

امللف ضائع، امللف غير موجود؟!

أن عددا من احملامني يشكون من تعامل بعض القضاة معهم، والذي يتسم أحيانا   -
باالستهزاء باحملامني أو مخاطبتهم بصورة استفزازية؟!

أن عددا من احملامني يشكون من تأخير نظر امللفات من بعض القضاة، ما يستدعي   -
منهم البقاء في مباني احملاكم لوقت متأخر من النهار؟!

احملاكمة  جلسات  ب��رف��ع  ال��ق��ض��اة  بعض  ق��ي��ام  م��ن  يشكون  احمل��ام��ني  م��ن  ع��دد  أن   -
لالستراحة عدة مرات في اليوم، و أن بعضهم يرفعونها لغايات التدخني احملظور 

داخل املرافق العامة؟!

أن مراجعي احملاكم واحملامني يشكون من االكتظاظ الشديد أمام صندوق احملكمة،   -
ما يدفعهم للوقوف طوابير أمامه، كما يشكون من نقص عدد موظفيه؟!

لهن،  القضائية  الشرطة  أجهزة  معاملة  س��وء  من  يشتكني  احملاميات  من  ع��ددا  أن   -
والتمييز في تعاملها بينهن وبني احملامني، رغم تخصيص غرفة للمحاميات فقط ؟!

أن ساعات العمل في دائرتي التنفيذ )3 ساعات يوميا( وصندوق احملكمة   -
)4 ساعات يوميا( ال يتناسب مع حجم املراجعني؟!

أن دائرة املكتب الفني التابعة للمجلس األعلى للقضاء غير مفّعلة حتى اآلن ، ما   -
يؤثر على اطالع احملامني على السوابق القضائية للمحاكم العليا؟!

أن محكمة صلح رفح تفتقر إلى كاتب عدل، األمر الذي يرهق املواطنني واحملامني   -
ويضطرهم إلى اللجوء حملكمة خان يونس، على الرغم من أن محكمة صلح رفح 

كان فيها كاتب عدل قبل 4 سنوات؟!

أن استخراج امللفات والدعاوى التنفيذية من املخازن يحتاج إلى وقت طويل، ما   -
يؤخر إعادتها إلى جدول القضايا املنظورة؟!

أن احملامني واملراجعني يعانون من صعوبة في تصوير امللفات في بعض احملاكم   -
بسبب عدم توفر خدمة التصوير من جهة، و إطالة أمد إحالة الطلبات اخلاصة بها 

للقضاة للموافقة عليها؟!

أن محامني يشكون من عدم متكينهم من مقابلة موكليهم املوقوفني على ذمة النيابة   -
العامة إال في أيام محددة، ما ميس مببدأ حرية احملامي باالتصال مبوكله، وحرية 

املوكل باالتصال مبحاميه؟!

أن محامني يشكون من قيام بعض وكالء النيابة ومعاونيها باستجواب موكليهم   -
كون  اإلج����راءات،  سالمة  على  يؤثر  ما  القضائية،  الضابطة  من  أف��راد  بحضور 

حضورهم قد يشّكل إكراها أو تأثيرا على املتهم أثناء تقدميه إلفادته؟!

أمام  التحقيق  أثناء فترة  أن محامني يشكون من عدم متكنهم من زيارة موكليهم   -
النيابة العامة، وال يسمح لهم مبقابلة موكليهم إال أمام القضاء؟!
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أن محامني يشكون من عدم تعاون النيابة العامة مع طلباتهم اخلاصة بتحويل   -
التحقيق  أوراق  تصوير  م��ن  مُينعون  وأن��ه��م  الطبي،  الفحص  إلج���راء  موكليهم 

االبتدائي؟!

أن مجلس النقابة غير قادر على حل املشاكل التي يعاني منها احملامني أثناء أداء   -
واجبهم املهني أمام القضاء والنيابة العامة؟!

ب��دوره  النقابة  مجلس  وأن  مفّعلة،  غير  احملامني  نقابة  عن  املنبثقة  اللجان  أن   -
يشكو شأنه شأن مجلس النقابة في الضفة، من عزوف احملامني عن املشاركة في 

اجتماعات الهيئة العامة، وأنشطة النقابة املختلفة؟!

أن مكتبة نقابة احملامني تفتقر للمراجع القانونية؟!  -

على  العامة،  النيابة  اجابات  تدوين  على  احلرص  كل  حرصت  العدالة«  على  »عني  حترير  هيئة 
عدم  فضل  األعلى  القضاء  مجلس  أن  الى  وتشير  حرفيا،  هي  كما  الباب  هذا  موضوع  التساؤالت 
»م��س��اواة«  م��ذك��رات  بشأن  وتباحثا  »م��س��اواة«  ادارة  مجلس  والتقى  التساؤالت،  على  االج��اب��ة 
األخرى  التساؤالت  من  ع��ددا  نشر  عدم  »م��س��اواة«  وارت��أت  املشترك،  التعاون  وسبل  ونشراتها 
التي قد يثير نشرها حساسيات شخصية واشكاالت، وفهم على نحو يخالف قصدها وغايتها من 

نشرها، كل ذلك توكيدا من »مساواة« على مهنية دورها الرقابي ورسالتها املجتمعية.
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مس�����������اواة
البيرة – البالوع- شارع احملاكم

تلفون: 0097022424870
فاكس: 0097022424866

جوال: 0599117997 
 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني
www.musawa.ps    :صفحة الكترونية

غزة- شارع اجلالء- برج اجلالء
مقابل شركة جوال- الطابق 5

تلفاكس:  00970-82864206

أعضاء مجلس إدارة 
رئيس مجلس اإلدارة    احملامي ياس�����ر جب���ر   

نائب رئيس مجلس االدارة/رئيس هيئة الرقابة    احملامي فهد الشويكي  
أمني الس���ر / عضو هيئة الرقابة    احملامي يوسف بختان  

أمني الص��ندوق    األستاذ سمير البرغ��وثي  
عض�و / عضو هيئة الرقابة    احملامية فايزة الش�اويش  

   االستاذة لبنى عبد الهادي  عض�و
   الدكتور عالم جرار   عضو
  احملامي غسان مساد   عضو
   احملامية عال الشريف   عضو

الرئيس التنفيذي احملامي ابراهيم البرغوثي 

هيئة حترير عني على العدالة 

اإلدارة مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  جـــبـــر  يــــاســــر  احملـــــامـــــي 

اإلدارة مجلس  رئيس  نائب  الشويكي  فهد  احملامي 

أمـــني ســر مجلس اإلدارة بــخــتــان  يــوســف  احملــامــي 

التنفيذي الــرئــيــس  الــبــرغــوثــي  إبــراهــيــم  احملــامــي 

املركز الفلسطيني الستقالل
 احملاماة والقضاء »مساواة«

دائرة البرامج 
اخي املواطن/ أختي املواطنة

راع  نزيه  قضاء  أج��ل  وم��ن  الفلسطيني  املواطن  حقوق  ضمان  أج��ل  من 
وض��ام��ن ل��ل��ع��دل وامل���س���اواة ب��ني امل��واط��ن��ني. تعلن دائ����رة ال��ب��رام��ج في 
»مساواة« عن مواصة اصدار نشرة »عني على العدالة« و »مجلة العدالة 

والقانون«، واللتان  ُتعنيان بكل ما يتعلق  بأداء منظومة العدالة.
أو  أخبار،  أو  آراء، وأفكار،  أية   وتبدي استعدادها الستقبال ونشر 
يتعلق  ما  بكل  تتصل  تعليقات  أو  دراس��ات،  أو  أبحاث،  أو  مقاالت، 
وأداء  فيها،  العمل  ويوميات  العدالة،  منظومة  ون��زاه��ة  باستقالل 

القائمني عليها، مع تقيدها بقواعد السرية املهنية.
                       
                       »مساواة«

مساواة في سطور
جمعية أهلية غير حكومية مستقلة، تأسست بتاريخ 2002/3/18 مببادرة من 
محامني وقضاة سابقني وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس جهدها 
لتعزيز ضمانات استقالل القضاء واحملاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق 
رصد وتوثيق ومراقبة ومعاجلة كافة العوائق االجتماعية والثقافية والسياسية 
واالقتصادية والتشريعية، التي حتول دون التطبيق السليم ملبدأ سيادة القانون، 
وذل��ك  واحمل��ام��اة  القضاء  استقالل  ومضامني  وم��ق��وم��ات  عناصر  تفعيل  وتعيق 

بالطرق والوسائل القانونية.

مجلس القضاء األعلى: 
سنلغي كافة اإلنتدابات القضائية املخالفة للقانون

القضائية،  االنتدابات  سائر  على  الوقوف  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  ق��رر 
القانون، جاء ذلك خالل اجتماع عقده  انتداب قضائي يتعارض مع  والغاء كل 
ونائبه مع مجلس إدارة »مساواة« ورئيسها التنفيذي، والذي خصص ملناقشة 
طلبات »مساواة« الواردة في مذكراتها املرسلة الى املجلس ومنها مذكرة تتعلق 
بالتشكيالت واالنتدابات القضائية، ووعد رئيس املجلس »مساواة« بالرد على 
االستمارات  تعبئة  من  القضاة  السادة  بتمكني  اخلاص  طلبها  وعلى  مذكراتها، 
املتصلة بتقرير املرصد القانوني اخلاص ببيان املتغير في وضع العدالة، بغية 
الذي  االجتماع  وأسفر  ومعاجلته.  والسلبي  وتطويره  االيجابي  على  الوقوف 
عقد ظهر يوم 10/3/ 2011 عن اتفاق اجلانبني على عقد لقاء شهري للبحث 
الرد على مذكراتها ومراسالتها، وتعميق  الى جانب  في مالحظات »مساواة«، 
بأداء  اجلمهور  ثقة  يؤمن  مبا  االيجابي  التعاون  آليات  أفضل  لتوفير  التواصل 

القضاء، ويعالج كافة املعيقات التي حتول دون ذلك.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

ب���دع������م م������ن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  لإلسهام  بالقانون  املشتغلني  كافة  »م��س��اواة«  تدعو 
والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 
العدالة«  على  »عني  دوريتيها  في  نشرها  على  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.




