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مقدمة العدد

عىل طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة

تؤكد "مساواة" عىل أن غايتها من إصدار جملة »العدالة والقانون« تكمن يف تشجيع فكرة التعليق 
عىل األحكام والقرارات القضائية، وفقًا للضوابط واملعايري القانونية ذات الصلة، عماًل بالقاعدة 

الفقهية التي تعترب القرارات واألحكام القضائية عنوانًا للحقيقة، وإن مل تكن بالرضورة عينها.

تسبيب  قاعده  االمثل إلعامل  الوجه  والوقوف عىل  القضاء  علنية  مبدأ  تفعيل  "مساواة"  وهدف 
األحكام والقرارات القضائية، بوصفها العمود الفقري للرقابة الشعبية والوطنية عىل حسن أداء 

القضائية. الوظيفه 

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

النزاع املرفوع إىل القضاء. القانونية املالئمة عىل وقائع  القاعدة  والترشيعات، وإنزال 

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

مبدأ استقالل القايض، وبناء دولة املؤسسات والقانون.

و"مساواة" ال تستهدف بأي حال التجريح الشخيص أو النقد السلبي، بقدر ما تنطلق يف مسعاها 
عىل  التعليق  وراء  والكامنه  والقضاء،  القانون  فقهاء  عليها  أمجع  التي  اإلعتبارات  كافة  من  هذا 

القضائية. والقرارات  األحكام 

والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  يضعها  التي  التعليقات  هذه  أن  الطبيعي  ومن 
وأفكار  اجتهادات  عن  تعرب  بالقانون،  والعاملني  واملحامني  القضاة  السادة  أيدي  بني  "مساواة" 

القانوين والفكري  تعميقًا وتطويرًا للحوار  الوقت تشكل  ورؤى أصحاهبا ومقدميها، ويف ذات 
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اهلام والرضوري لتوحيد املفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة واملحامني الفلسطينني 
وكافة املشتغلني بالقانون، من رؤساء ووكالء نيابة وأساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق وغريهم.

وهذا ما يصبوا إليه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماه والقضاء "مساواة"، يف إطار سعيه احلثيث 
يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع، نزيه، كفؤ، قادر، وفاعل، وتعميق وتطوير دور ورسالة 
جمرب  كطريق  الكافة  عىل  وسواده  القانون  سيادة  مبدأ  صيانه  يف  ونقابتهم  الفلسطينني  املحامني 

للنجاح يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.

وها نحن يف "مساواة" نصدر العدد الثالث والثالثون من جملة »العدالة والقانون« والذي يتضمن 
دراستني قانونيتني حمكمتني، تناولت بالبحث املوضوعني التاليني: اإلختناق القضائي يف املحاكم 
األوىل  أعدت  والوساطة(،  )التحكيم  املدنية  النزاعات  لتسوية  البديلة  والوسائل  الفلسطينية، 

مت من قبل أكاديميني خمتصني. ها حمام، وُحكِّ حمامية، والثانية أعدَّ

تفسريان  منهام  اثنان  قضائية،  وأحكام  قرارات  أربعة  عىل  تعليقات  ثامين  العدد  هذا  تناول  كام 
دستوريان صادران عن املحكمة الدستورية العليا، األول يتصل بآليات إدماج اإلتفاقيات الدولية 
الصادر  الثاين  التفسري  قرار  وهو  فيه،  حتتلها  التي  القانونية  واملكانة  الداخيل  القانوين  النظام  يف 
النظر  النقض يف  باختصاص حمكمة  يتعلق  والثاين  املوضوع،  لذات  واملتناول  املحكمة  عن ذات 
إليها يف مسائل األحوال الشخصية لغري املسلمني، والثالث حكم  املرفوعة  والفصل يف الطعون 
صادر عن حمكمة العدل العليا يتعلق بالقرار اإلداري النهائي الذي يقبل الطعن باإللغاء ومواعيد 
الطعن يف القرار اإلداري، والفارق بني القرار اإلداري العادي واملنعدم يف هذا السياق، والرابع 
قانونية  يف  والفصل  بالنظر  العليا  املحكمة  باختصاص  ويتصل  العليا  املحكمة  عن  صادر  حكم 

األنظمة واللوائح، قدمها قضاة وأساتذة قانون خمتصني من كل من مرص واألردن.

الدكتور  قدمه  الذي  احلق  دولة  موضوعي  القانونية  احلوارات  باب  يف  أيضًا  العدد  هذا  وتناول 
غزة. احلرازين/  جهاد  الدكتور  وقدمه  العام  باملال  والترصف  األردن،  مدانات/  نفيس 

املرجوة  الغاية  والقانون«  »العداله  والثالثون من جملتها  الثالث  العدد  أن حيقق  "مساواة"  وتأمل 
منه، وهي عاقدة العزم عىل االستمرار يف مواصلة إصدارها إىل جانب شقيقتها »عني عىل العدالة«.

"مساواة"



مة دراسات وأبحاث حمكَّ
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اإلختناق القضائي يف املحاكم الفلسطينية1
الباحثة: املحامية يرسى حسونة – رام اهلل

املقدمة. 1
القانون  كفله  حق  وهو  الفلسطيني،  املواطن  هبا  يتمتع  التي  األساسية  احلقوق  أحد  التقايض  يشكل 
األسايس الفلسطيني2 بموجب املادة 1/30 الناصة عىل أن »التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة، 
ولكل فلسطيني حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي«، ومل يتوقف املرشع الفلسطيني عند حدود محاية احلق 
يف اللجوء إىل القضاء، بل إنه تابع تأكيده عىل أن حق التقايض يسري بالتوازي مع حق آخر ال يقل أمهية 
عنه، وهو ضامن رسعة الفصل يف القضايا املرفوعة أمام القضاء، حيث جاء يف املادة 1/30 من القانون 

األسايس أنه »ينظم القانون إجراءات التقايض بام يضمن رسعة الفصل يف القضايا«. 

ومع اخلصوصية التي حيتلها القانون اجلنائي بني فروع القانون كافة، برزت رسعة التقايض كأحد 
املأخوذ هبا عىل  العادلة  للمحاكمة  األساسية  الضامنات  أحد  اليوم  وباتت تشكل  املتهم،  حقوق 
املستوى الدويل، حيث ترى منظمة العفو الدولية أن حق حصول املتهم يف اخلضوع للمحاكمة عىل 
وجه الرسعة دون وجود تأخري غري مربر من قبل اجلهات القضائية املختصة هو أحد أهم ضامنات 
املحاكمة العادلة3، كام أشار العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية4 أن الرسعة يف التقايض هو 
من الضامنات الدنيا التي يتوجب توافرها يف املحاكمة ألي شخص وذلك بنص املادة 3/14/ج 

»أن حياكم دون تأخري ال مربر له«.

مــت هــذه الدراســة مــن قبــل الدكتــور عبــد الرحيــم طــه/ أســتاذ غــري متفــرغ يف القانــون اإلداري  1  ُحكِّ
ــة  ــام - جامع ــون الع ــتاذ القان ــارصة/ أس ــى من ــور عيس ــة، والدكت ــة العرصي ــت والكلي ــة بريزي - جامع

ــدس. الق
2  القانــون األســايس املعــدل لســنة 2003 املنشــور يف الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 19 آذار/ مــارس 2003، 

.5 ص
3  دليل املحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية، الطبعة الثانية، 2014، اململكة املتحدة، ص143 

ــرار  ــخ 23 آذار/مــارس 1976 بموجــب ق ــذ بتاري ــة والسياســية، الناف ــدويل للحقــوق املدني 4  العهــد ال
ــع ــال راج ــص كام ــىل الن ــالع ع ــف )د21-(، لالط ــم 2200 أل ــدة رق ــم املتح ــة لألم ــة العام  اجلمعي

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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إال أن الربيق الذي تظهره نصوص املواد القانونية ال يمتلك األثر ذاته عىل أرض الواقع، ففي فلسطني 
تعاين املحاكم بشقيها املدين واجلنائي من حالة تكدس لقضايا ترتاكض بني غرف القضاة منذ ما يزيد 
عىل عرش سنوات يف بعض األحيان، حيث فعىل سبيل املثال وصلت عدد القضايا املدورة اجلزائية لدى 

حماكم الصلح وحدها عام 2015 إىل 53076 ألف قضية مرتفعة بنسبة %2 عن العام 52013. 

إشكالية الدراسة ■
تكمن إشكالية هذه الدراسة يف كون حالة االختناق القضائي التي متر هبا املحاكم الفلسطينية تعترب 
إنكارا للعدالة يف مهدها، فاملامطلة يف القضايا واستمرار تأخري احلكم بال مربر هو نقض ملبادئ 
الفساد  من  نوعل  اعتبارها  إىل  ترتقي  قد  إهنا  بل  واملحيل،  الدويل  املستوى  عىل  العادلة  املحاكمة 

القانوين الذي ينخر أروقة املحاكم. 

أمهية الدراسة ■
إن أمهية دراسة موضوع االختناق القضائي يف فلسطني ينبع من األمهية التي حيتلها القانون والقضاء يف 
املجتمع، فمع االزدياد الكبري يف اللجوء إىل القضاء عىل املستوى الفلسطيني بات من الرضورة أن يعمل 
القضاء الفلسطيني برسعة أكرب لضامن حقوق األفراد بشكل أسايس، وتعترب املامطلة انتهاكًا للحقوق 

الدستورية والقانونية لألفراد ما جيعل لدراسة أسباهبا وحلوهلا أمهية كربى. 

أسئلة الدراسة ■
تطرح الدراسة جمموعة من األسئلة املهمة التي سنعمل عىل الوصول إىل إجاباهتا الوافية: 

 فام هو الدور الذي يلعبه القانون يف تنظيم قضية رسعة التقايض؟. 1

وأين يأيت دور أطراف العدالة )القايض واملحامي وعضو النيابة( يف زيادة تأزيم الوضع أو . 2
منه؟ التخفيف 

ما هو دور القايض خصوصا يف السيطرة عىل عملية املامطلة يف نظر القضايا؟. 3

وما هي احللول املقرتحة لعالج حالة االختناق القضائي؟. . 4

5  التقريــر الســنوي العــارش لعــام 2015، جملــس القضــاء األعــىل، رام اهلل-فلســطني، ص 115، لالطــالع 
ــع ــال راج ــر كام ــص التقري ــىل ن ع

.http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=8hKnMba23146632960a8hKnMb  
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أهداف الدراسة  ■
هتدف هذه الدراسة إىل حتليل الوضع الذي يمر به القضاء الفلسطيني يف درجة التقايض األوىل 
حتديدًا، ودراسة األسباب املودية إىل وجود حالة االختناق القضائي، وحماولة الوصول إىل احللول 

التي قد تساعد يف التخفيف من حدة هذه الظاهرة. 

حدود الدراسة ■
إن احلدود اجلغرافية هلذه الدراسة هي اإلقليم الفلسطيني ممثاًل يف املحاكم الفلسطينية يف الضفة 
املنظمة لضامن رسعة  الفلسطينية  القوانني  منظومة  الدراسة ضمن  فتتم هذه  زمانيًا،  أما  الغربية، 

الصلة.  الدولية ذات  القوانني  التقايض إىل جوار 

منهجية الدراسة ■
وألجل حتقيق غاية الدرسة سنتبع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، ألجل مناقشة مشكلة 

االختناق القضائي وحماولة الوصول إىل حلول مبنية عىل أسباب املشكلة. 

إعالن اخلطة  ■
واستنادًا ملا سبق سنقوم بتقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني أساسيني، نناقش يف القسم األول احلق 
يف املحاكمة الرسيعة يف القانون الفلسطيني، فيام ندرس يف القسم الثاين ظاهرة االختناق القضائي 

يف املحاكم اجلنائية الفلسطينية بشكل عام.

  احلق يف املحاكمة الرسيعة يف القانون الفلسطيني 	. 
تعرف املحاكمة العادلة بأهنا خضوع املتهم إىل حماكمة تتمتع بمجموعة من املعايري التي يضمنها 

القانون منذ حلظة ارتكاب اجلريمة وحتى صريورة احلكم باتًا وهنائيًا6. 

خمتلف  تناولت  وقد  العادلة،  للمحاكمة  املكونة  األسس  من  واحدة  الرسيعة  املحاكمة  وتشكل 

6  تقســم الدعــوى اجلنائيــة إىل ثــالث مراحــل، مرحلــة البحــث والتحــري ومرحلــة التحقيــق االبتدائــي 
ومرحلــة التحقيــق النهائي-املحاكمــة، وتتواجــد يف كل واحــدة مــن هــذه املراحــل جمموعــة مــن املعايــري 
والضامنــات التــي ال بــد مــن األخــذ هبــا حتــى تتشــكل يف هنايــة املطــاف حماكمــة عادلــة للمتهــم، ومــن 
هــذه املعايــري حــق الدفــاع واالســتعانة بمحــام، حــق تبلــغ املتهــم بالتهمــة املوجــة إليــه بلغــة يفهمهــا، 

حــق الرسعــة يف االجــراءات القضائيــة، حــق الصمــت وعــدم إلزامــه بتقديــم بينــات ضــد نفســه. 
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النصوص  وأوىل  املحاكمة،  يف  الرسعة  أمهية  التاريخ  مر  عىل  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات 
القانونية التي عاجلت رسعة التقايض وعدم تأخريه هو املانجا كارتا التي تعترب من أوىل الوثائق 
الناصة عىل احلقوق يف التاريخ، حيث جاء يف البند الـ 40 منها عىل أنه »لن نبيع، أو نرفض، أو 

شخص«7.  ألي  العدالة  أو  احلق  نؤخر 

يف هذا القسم سنتطرق إىل دراسة التنظيم الدويل للحق يف املحاكمة الرسيعة يف القانون اجلنائي 
العام، فيام سنتطرق تاليًا إىل احلق يف املحاكمة الرسيعة يف القانون اجلنائي اخلاص.

1.2 احلق يف املحاكمة الرسيعة يف القانون اجلنائي العام
يشكل القانون اللبنة األساسية الضامنة ملختلف حقوق املواطن الفلسطيني، وقد تنوعت القوانني 
األسايس  القانون  أن  إىل  وأرشنا  سبق  وقد  التقايض،  رسعة  موضوع  تناولت  التي  الفلسطينية 
التقايض وما  الفلسطينية قد ربط  ما بني احلق يف  القانون األسمى يف األرايض  الفلسطيني وهو 
بني رسعة التقايض وذلك يف باب احلقوق واحلريات العامة حيث نصت املادة )30( إىل أن بقوله 
»التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق اإللتجاء إىل قاضيه الطبيعي، 

وينظم القانون إجراءات التقايض بام يضمن رسعة الفصل يف القضايا«.

عىل الرغم من ورود نص واضح ورصيح يف القانون األسايس إال أن املرشع الفلسطيني عمل عىل 
جتسيد هذا املبدأ بشكل أكثر ترسخيًا وتفصياًل يف القوانني العادية8. 

عند التطرق إىل موضوع رسعة التقايض يتجه التفكري مبارشة نحو مرحلة التحقيق النهائي وهي 
مرحلة املحاكمة ونظر اجللسات، إال أن حرص رسعة التقايض يف هذه املرحلة برأي البعض هو 
أمر جيرد احلق من مضمونه وحيرص مصطلح املحاكمة يف املعنى الضيق له وهو مرحلة نظر القضية 

اجلنائية أمام املحكمة اجلنائية املختصة9.

 Mangna Carta 1215 Clause 40,”We will not sell, or deny, or delay right or justice to anyone.”,  7
latest review 2 September 2017, to see the main topic; http://magnacarta.cmp.uea.ac.uk/
 read/magna_carta_1215/Clause_40

ــن  ــاد اللذي ــون الفس ــداث وقان ــون األح ــو قان ــق ه ــذا احل ــىل ه ــت ع ــي نص ــني الت ــم القوان ــن أه 8  وم
سيشــار إليهــام الحقــا يف هــذا القســم بشــكل أكثــر توســعا لتجنــب التكــرار. 

احلق يف املحاكمة الرسيعة بني النظرية والتطبيق، مقال بقلم الدكتور أمحد براك، لالطالع عىل النص كامال   9
.http://www.ahmadbarak.com/v54.html راجع
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فالدعوى اجلزائية تتكون من مراحل مكملة لبعضها البعض وهي: مرحلة البحث واالستدالل، 
مرحلة التحقيق االبتدائي، مرحلة التحقيق النهائي.

أهنا  عىل  الفقه  من  بعض  عرفها  حيث  اجلزائية،  الدعوى  تعريف  يف  القانوين  الفقه  اختلف  وقد 
”مطالب النيابة العامة إىل القضاء إلقرار حقها يف العقاب عن طريق إثبات وقوع اجلريمة ونسبتها 

”الدعوى  إىل متهن معني”10، أما اجلانب األوسع من الفقه فقد عرف الدعوى اجلزائية عىل اهنا 
الناشئة عن وقوع جريمة ما منصوص عليها يف قانون العقوبات بمعناه الواسع، حيث خيول أمر 
حتريكها للنيابة العامة بحسب األصل، وهي التي تتوىل مبارشهتا فيام بعد، وغايتها توقيع اجلزاء 

عىل املتهم الذي يثبت ارتكابه للجرم وتتوافر مسؤوليته عنه”11. 

ألجله  تقوم  الذي  األسايس  اهلدف  واملجتمع  واجلاين  الضحية  من  لكل  العدالة  حتقيق  ويشكل 
القانونية  االجراءات  من  جمموعة  اتباع  خالل  من  العامة  النيابة  هتدف  حيث  اجلزائية،  الدعوى 
إىل التحقيق يف اجلريمة ومن ثم توجيه االهتام ورفع األمر إىل القضاء للحكم فيه بشكل هنائي، 
ويف كثري من القضايا فإن املامطلة يف عملية البت فيها وتأخريها واالستمرار يف تأجيلها أيا كانت 
يف  احلق  وباسقاط  للعدالة،  انتهاكًا  ذاته  بحد  يشكل  فيها  اجلزائية  الدعوى  تستقر  التي  املرحلة 
املحاكمة العادلة عىل هذا املشهد، سيغدو من غري املتصور حرص رسعة التقايض فقط يف مرحلة 

النهائي. التحقيق 

إذ تشكل مرحلة البحث واالستدالل ومرحلة التحقيق االبتدائي يف معظم القضايا عنرصا جوهريا، 
ففيهام تبدأ عملية البحث عن األدلة وجتميعها، والبحث عن املشتبه هبم، وحرص الشهود، وتنظيم 
املحاكمة،  النهائي  التحقيق  مرحلة  لبدء  قاعدة  تشكل  التي  األعامل  من  وغريها  االهتام،  لوائح 
وإبعاد احلق يف رسعة التقايض عن هاتني املرحلتني يشكل خطرا عىل العدالة وذلك بإطالة أمد 
التحقيق ما يشمل ضياع األدلة وتنايس الشهود للوقائع وإحلاق األذى النفيس بذوي املجني عليه، 
كام يتسبب يف كثري من األحيان بإحلاق أذى شديد عىل املتهم ذاته، وذلك من خالل إبقائه اسفل 

ــة«، اجلــزء األول،  ــة الفلســطيني »دراســة مقارن 10  نبيــه صالــح، رشح مبــادئ قانــون االجــراءات اجلزائي
الطبعــة الثانيــة، مكتبــة دار الفكــر للنــرش والتوزيــع، القدس-فلســطني،  2006، ص776.

11  نبيه صالح، مرجع سابق الذكر، ص776.
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الضغط النفيس لتواجده يف دائرة االهتام دون قرار حاسم بمحاكمته أو برباءته، أو بقاءه موقوفا 
دون وجه حق، وقد كفل املرشع الفلسطيني حق املتهم يف أن يعرض عىل حماكمة خمتصة بشكل 
رسيع، معتربا إياه حقا دستوريا وذلك يف املادة )12( من القانون األسايس بنصه عىل أن »يبلغ كل 
من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، وجيب اعالمه رسيعا بلغة يفهمها باالهتام 

املوجه إليه وأن يمكن من االتصال بمحام وأن يقدم للمحكمة دون تأخري«.

وقد تطرق قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001 يف جمموعة من نصوصه 
أنه يف  إال  احلاالت،  بعض  االبتدائي يف  التحقيق  مرحلة  زمنية واضحة خالل  أسقف  إىل حتديد 
الوقت ذاته مل يسلك هذا املسلك خالل مرحلة البحث واالستدالل، أو مرحلة التحقيق النهائي 
املحاكمة12 وهو ما يرتك الضامنات التي نص عليها القانون األسايس بذاته معلقة دون مستجيب. 

1.1.2 مرحلة البحث واالستدالل
تناول املرشع الفلسطيني مرحلة مجع االستدالالت يف الباب الثاين من قانون االجراءات اجلزائية، 
البالغات  قبول  وتشمل  هبا  القيام  مهمة  القضائي  الضبط  مأموري  يتوىل  التي  املرحلة  وهي 

اجلريمة13.  أدلة  عىل  واملحافظة  األوىل،  الكشف  واجراءات  والشكاوي، 

ومل يتطرق القانون بشكل عام إىل وضع حد زمني ألعامل البحث والتحري ومجع االستدالالت 
نظرا لكون هذه املرحلة هي مرحلة أولية اهلدف منها هو مجع االدلة األولية والتحري عن الشبهات، 
إال أنه وعىل الرغم من ذلك فقد عمل عىل إضفاء صفة الرسعة يف العديد من االجراءات التي 
يقوم هبا مأموري الضبط القضائي، فقد نص املرشع يف املادة )27( من قانون االجراءات اجلزائية 
عىل وجوب انتقال مأموري الضابطة القضائية الفوري إىل مرسح اجلريمة أكانت جناية أو جنحة 
يف حاالت التلبس، ويف املادة )34( نص املرشع أيضا عىل الصفة الفورية »جيب عىل مأمور الضبط 
القضائي أن يسمع فورا أقوال املقبوض عليه فإذا مل يأيت بمربر إلطالق رساحه يرسله خالل أربع 
وعرشين ساعة إىل وكيل النيابة املختص«، ومن االجراءات التي حرص املرشع عىل حتديدها زمنيا 

12  معــني الربغوثــي، حــول حالــة الســلطة القضائيــة ومنظومــة العــدل يف العــام 2005، اهليئــة الفلســطينية 
ــطني، 2005، ص69. ــة 64، رام اهلل-فلس ــر قانوني ــلة تقاري ــن، سلس ــوق املواط ــتقلة حلق املس

ــع  ــن الوقائ ــدد 38 م ــور يف الع ــنة 2002، املنش ــم 3 لس ــطيني رق ــة الفلس ــراءات اجلزائي ــون االج 13  قان
.22 2001، م  5 ترشيــن األول/ديمســرب  94، بتاريــخ  الفلســطينية، صفحــة 
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أنه ال  14 من قانون االجراءات 
 117 املادة  التوقيف، فقد نصت  بشكل رصيح وجيل هي عملية 

جيوز التحفظ عىل املتهم لدى سلطة الضبط القضائي ألكثر من أربع وعرشين ساعة، يتم خالهلا 
أخذ إفادة املتهم، وقد أوجب القانون عىل مأمور الضبط القضائي إبالغ النيابة العامة فورا بوجود 

املتهم لديه، كام يتوجب تسليمه للنيابة بعد انتهاء فرتة األربع والعرشين ساعة دون تأخري15.  

2.1.2 مرحلة التحقيق االبتدائي 
الشهود  وسامع  واالستجواب  األدلة  بجمع  اخلاصة  املرحلة  االبتدائي  التحقيق  مرحلة  تعترب 
واخلرباء، هبدف توجيه االهتام للجاين ورفع هذا امللف إىل املحكمة املختصة ألجل حماكمته ومن 
ثم إدانته أو تربئته، وتتميز هذه املرحلة باختصاص أعضاء النيابة هبا، وتشمل أعامل التحقيق التي 

ال يسمح هبا يف حدود البحث والتحري كاالستجواب والتفتيش. 

لقد تطرق املرشع الفلسطيني إىل حتديد الفرتة الزمنية اخلاصة بالتوقيف لدى النيابة العامة خالل 
فرتة التحقيق االبتدائي، حيث أن أقىص مدة جيوز توقيف املتهم فيها لدى النيابة العامة هي فرتة 
ستة أشهر، ويوجب يف هنايتها إما إطالق رساح املتهم ما مل يتم عرضه عىل املحكمة املختصة16، 

ــه  ــه»1( عــىل املســؤول عــن مركــز الرشطــة أن يتحفــظ عــىل املقوبــض علي ــادة 117 عــىل ان 14  تنــص امل
ــب  ــه ارتك ــه، 2. أن ــوف في ــكان املوق ــن امل ــرار م ــاول الف ــة أو ح ــب جناي ــه ارتك ــه 1.أن ــني ل ــا تب إذا م
ــظ يف  ــدة التحف ــد م ــوز أن تزي ــطني، 2(ال جي ــت يف فلس ــروف أو ثاب ــة مع ــل إقام ــه حم ــس ل ــة ولي جريم

ــورا«. ــك ف ــة بذل ــة العام ــالغ النياب ــم اب ــاعة ويت ــن س ــع وعرشي ــىل أرب ــوال ع ــع األح مجي
15   املــادة 1/107 قانــون االجــراءات اجلزائيــة الفلســطيني »1(جيــب عليمديــر املركــز أو مــكان التوقيــف 

ــه«. ــق مع ــة للتحقي ــة العام ــاعة إىل النياب ــن س ــع وعرشي ــالل أرب ــم خ ــلم املته أن يس
ــل  ــوال ممث ــامع أق ــد س ــح بع ــايض الصل ــطيني »1( لق ــة الفلس ــراءات اجلزائي ــون االج ــادة 120 قان 16  امل
النيابــة واملقبــوض عليــه أن يفــرج عنــه، أو يوقفــه ملــدة ال تزيــد عــىل مخســة عــرش يومــًا. كــام جيــوز لــه 
ــف  ــوز أن يوق ــًا.2( ال جي ــني يوم ــة وأربع ــىل مخس ــا ع ــد يف جمموعه ــرى ال تزي ــددًا أخ ــه م ــد توقيف جتدي
ــد عــىل مــا ذكــر يف الفقــرة )1( أعــاله، إال إذا قــدم طلــب لتوقيفــه مــن النائــب  أي شــخص مــدة تزي
ــىل  ــف ع ــدة التوقي ــد م ــوز أن تزي ــة ال جي ــذه احلال ــة ويف ه ــة البداي ــاعديه إىل حمكم ــد مس ــام أو أح الع
مخســة وأربعــني يومــًا. 3(عــىل النيابــة العامــة عــرض املتهــم قبــل انتهــاء مــدة الثالثــة أشــهر املشــار إليهــا 
يف الفقرتــني الســابقتني عــىل املحكمــة املختصــة بمحاكمتــه لتمديــد توقيفــه مــددًا أخــرى حتــى انتهــاء 
املحاكمــة. 4( ال جيــوز بــأي حــال أن تزيــد مــدد التوقيــف املشــار إليهــا يف الفقــرات الثــالث أعــاله عــىل 
ســتة أشــهر وإال يفــرج فــورًا عــن املتهــم مــا مل تتــم إحالتــه إىل املحكمــة املختصــة ملحاكمتــه.5(ال جيــوز 
أن يســتمر توقيــف املتهــم املقبــوض عليــه يف مجيــع األحــوال أكثــر مــن مــدة العقوبــة املقــررة للجريمــة 

املوقــوف بســببها«.
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حيث تعترب فرتة الست أشهر هي السقف الزمني األعىل لعملية التحقيق املزامنة لتوقيف املتهم 
والتي يتوجب يف هنايتها إما رفع الدعوى اجلزائية أمام املحكمة املختصة أو إطالق رساح املتهم. 

التحقيق االبتدائي يف حال مل  الفلسطيني عنه هو حتديد حد أقىص ملرحلة  إال ان ما غفل املرشع 
يكن املتهم موقوفا لدى النيابة األوىل، ففي احلالة األوىل والتي أرشنا إليها سابقا تعطى النيابة فرتة 
ست أشهر لتقرير مصري التحقيق أمامها، فإما رفعها أمام املحكمة وإحالة املتهم موقوفا عىل ذمة 
املحاكمة بدال من إيقافه عىل ذمة التحقيق وإما إطالق رساحه، ولكن يف حال تم إطالق رساحه 
فإن قانون االجراءات غفل عن حتديد سقف أقىص لفرتة التحقيق، وهو ما يتعارض بشكل رصيح 
مع قرينة الرباءة الدستورية املقررة للمشتبه به كام أنه يتعارض مع ضامنات املحاكمة العادلة، فبقاء 
العديد من  النيابة يرتتب عليه  لدى  به  االشتباه  دائرة  داخل  التوقيف  لو كان خارج  املتهم حتى 
األرضار الالحقة به، فلو كان املشتبه به هو تاجر يف قضية بضاعة فاسدة، فإن استمرار التحقيقات 
قائمة ضده يف النيابة العامة يدفع بالتهمة مع مرور الوقت ومن وجهة النظر املجتمعية إىل أن تثبت 

عليه مدينة إياه وملحقة به أرضارا فاحشة17. 

وبشكل عام فإن الرسعة يف عملية التحقيق االبتدائي تعترب كضامنات من ضامنات املتهم التي ال بد 
من تواجدها بشكل عميل يف عملية التحقيق، ومن أهم أمثلتها الرسعة يف استجواب املتهم، وهي 
تشكل بمجرد وصول املتهم إىل مرحلة التحقيق االبتدائي واحدة من أهم الضامنات التي تساعد 
يف حتقيق العدالة له من خالل إعطاءه الفرتة الزمنية الكافية لتحضري دفاعاته بناء عىل الشبهات التي 
وجهت إليه خالل االستجواب، إضافة إىل الفوائد التي تقدم للمجتمع من خالل شعور أفراده 

باالمان جراء رسعة توجيع التهم للجاين وإحالته إىل القضاء املختص18. 

وقد أشارت املادة )2/107( من قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيني عىل رضورة استجواب 
وكيل النيابة للمتهم املطلوب بواسطة مذكوة حضور يف احلال، أما املتهم املطلوب بمذكرة إحضار 

فيتوجب عملية استجوابه خالل فرتة أربع وعرشين ساعة من تاريخ القبض عليه. 

17  مقابلــة مــع األســتاذة داريــن صاحليــة، رئيســة نيابــة األرسة ورئيســة نيابــة وحــدة التخطيــط يف مكتــب 
ــًا. ــاعة الـــ9 صباح ــبتمرب 2017، الس ــخ 20 أيلول/س ــام، بتاري ــب الع النائ

ثائــر أبــو بكــر،  ضامنــات املتهــم خــالل فــرتة التحقيــق االبتدائــي، سلســلة التقاريــر القانونيــة 62، اهليئــة   18
ــر 2005، ص53-52. ــن األول/ أكتوب ــطني، ترشي ــن، رام اهلل-فلس ــوق املواط ــتقلة حلق ــطينية املس الفلس
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3.1.2 مرحلة التحقيق النهائي)املحاكمة(
بالتهم املوجهة إىل  وهي املرحلة األخرية يف الدعوى اجلزائية والتي تنظر املحكمة املختصة فيها 
باإلدانة،  أو  بالرباءة  إما  حكم  إىل  الوصول  أجل  من  وحتليلها  هلا  املقدمة  األدلة  لدراسة  املتهم 
وتشكل هذه املرحلة املرحلة األكثر تعرضا للمامطلة وجتاهل رسعة التقايض يف الواقع الفلسطيني. 

وترجع صعوبة وضع نصوص تتعلق بسقف زمني يف فرتة املحاكمة النهائية إىل اختالف طبيعة كل 
قضية عن األخرى، واحتياج بعض القضايا إىل وقت أطول من غريها، وهو ما دفع بالفقه القانوين 
إىل اتباع مبدأ الفصل يف الدعوى خالل مدة معقولة19، ومع عدم تعرض القوانني لتعريف طبيعة 
هذه  تقدير  لغايات  املعايري  من  جمموعة  وضع  إىل  القضائي  االجتهاد  جلأ  فقد  املعقولة  املدة  هذه 
املدة، إذ ال يتوقف تعيني املدة املعقولة عىل طبيعة القضية ذاهتا، بل يتعداه إىل سلوك املتقاضني أمام 
املحكمة20، ويمكن القول أهنا الفرتة الزمنية الكافية التي حتتاجها القضية حتى يتم الفصل فيها 

بشكل سليم مع األخذ بعني االعتبار مصلحة املتهم واملجتمع.

وقد خال قانون االجراءات الفلسطيني من أي نص يتعلق بالفصل يف القضايا خالل فرتة معقولة 
مكتفيا بالنصوص املحددة يف املراحل السابقة للدعوى. 

2.2 احلق يف املحاكمة الرسيعة يف القانون اجلنائي اخلاص 
العامة،  القوانني  من  توسعا  أكثر  بشكل  حمددة  قضية  معاجلة  اخلاص هي  القانون  من  الغاية  إن   
والصورة العامة املنترشة هي أن ختصيص القضاء يساعد أكثر عىل ترسيع وترية التقايض والتخفيف 
من املامطلة املستمرة، وقد تناولت العديد من القوانني اخلاصة يف فلسطني موضوع رسعة التقايض 
اثنني من  التي تعاجلها، ويف هذا اجلزء سنسلط الضوء عىل  القضية  فيها بشكل جيل نظرا ألمهية 
أبرز القوانني اخلاصة التي تعترب أن رسعة التقايض هي واحدة من أهم الضامنات لتنفيذ النصوص 

تنفيذا رسيعا، ومها قانون األحداث الفلسطيني وقانون مكافحة الفساد.

19  أمحد براك، مرجع سابق الذكر.
20  أ.حممــد بلعيــايش، بــطء البــت يف الدعــاوي واالختنــاق القضائــي أســباب وحلــول، مداخلــة مقدمــة 
ــع  ــاًل راج ــص كام ــىل الن ــالع ع ــة، لالط ــدول العربي ــا  يف ال ــم العلي ــاء املحاك ــابع لرؤس ــر الس يف املؤمت

 .https://carjj.org/node/4624
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1.2.2 القرار بقانون بشأن األحداث رقم 4 لسنة 201621.
يشكل موضوع األحداث واحدة من القضايا املهمة التي تسعى الدول حول العامل إىل إحاطتها 
بكامل العناية الالزمة وذلك نظرا لتناوهلا رشحية حساسة يف املجتمع، وقد جاء القانون الفلسطيني 
اجلديد بفلسفة حديثة للتعامل مع قضايا األحداث، حيث أكد عىل كون احلدث ضحية ال بد من 

العمل عىل إعادة تأهيله وإصالحه ألجل تسهيل اندماجه يف املجتمع من جديد. 

ومن أهم النقاط التي ارتأى املرشع الفلسطيني رضورة النص عليها بشكل واضح يف القانون هو 
االستعجال يف نظر قضايا األحداث وذلك يعود إىل أمهية إبعاد األحداث عن املرسح القضائي 
بأرسع وقت ممكن لتسهيل عملية إعادة تأهيلهم ودجمهم يف املجتمع وعدم تعريضهم لتجربة قد 
ترتك آثارا سلبية عليهم داخل املحاكم، حيث نصت املادة )8( من القرار بقانون عىل أن »تعترب 
مع  يتقاطع  مستعجلة  كقضايا  األحداث  يف  فالنظر  املستعجلة«،  القضايا  من  األحداث  قضايا 
العدالة واحلامية، فاهلدف من التخصيص هو عملية االستمرارية يف نظر قضايا األحداث بشكل 
متتابع هبدف حتقيق العدالة لألحداث املتواجدين داخل النظام القضائي مع توفري احلامية الكاملة 
هلم، ال سيام أن التوجه اجلديد الذي يتحرك قانون األحداث الفلسطيني فيه هو اعتبار أن احلدث 
ضحية بحاجة للحامية قبل كل يشء، وألجل ذلك فتخصيص قضاء ونيابة ورشطة أحداث هو 

خطوة أوىل يف الرتكيز عىل قضايا األحداث بشكل متواصل ودون انقطاع22. 

ومل يتوقف املرشع يف نصوص القرار بقانون عند النص بشكل جيل عىل رضورة االستعجال يف نظر 
قضايا األحداث، بل إنه وضع آلية مساعدة للتنفيذ، وذلك من خالل النص عىل إنشاء نيابة خاصة 
بقضايا األحداث23، وإنشاء رشطة خاصة للتعامل مع األحداث24، وحمكمة خاصة لنظر قضايا 

ــطينية،  ــع الفلس ــن الوقائ ــدد 118 م ــور يف الع ــنة 2016، املنش ــم 4 لس ــطيني رق ــداث الفلس ــون األح 21  قان
.8 صفحــة   ،2016 شــباط/فرباير   28 بتاريــخ 

22  مقابلــة مــع رئيــس نيابــة األحــداث األســتاذ ثائــر خليــل، بتاريــخ 7 أيلول/ســبتمرب 2017، الســاعة 
 .11:15

23  املادة 16 من قانون األحداث الفلسطيني .
24  املادة 15 من قانون األحداث الفلسطيني.
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األحداث25، حيث أن تواجد هذه اهليئات الثالثة يساعد يف ترسيع النظر يف قضايا األحداث خالل 
مراحل الدعوى مجيعها دون استثناء نظرا لرتكيز عملها عىل فئة واحدة دون تشعب وتشتت، فعدد 
أعضاء نيابة األحداث يف خمتلف حمافظات الضفة الغربية يصل إىل )31 ( عضو نيابة، أما فيام يتعلق 
بالرشطة فيتواجد عدد من أفراد الرشطة داخل خمتلف حمافظات الضفة الغربية خمتصني بالتعامل 

مع األحداث منذ عام 201126.

كام جاء القانون مؤكدا أمهية رسعة التقايض يف مرحلة التحقيق النهائي)املحاكمة( ناصا يف املادة 
من  واملغزى  البطالن«،  طائلة  حتت  رسيعة  بصورة  املحكمة  جلسات  »تنعقد  أنه  عىل   )1/30)
رسعة جلسات املحكمة هو التتابع واالستمرارية يف نظر اجللسات دون فارق زمني يذكر، وهذا 

النظام القضائي27.  التواجد الطويل داخل  انسجاما مع حتقيق العدالة للحدث ومحايته من 
2.2.2  قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005 28

يشكل قانون مكافحة الفساد واحدا من أبرز القوانني التي تعالج قضية حساسة تشكل واحدة من 
الفاسدين هي قضية تعني جمتمعا بأكمله،  الفساد ومالحقة  أبرز قضايا العرص، فعملية مكافحة 
املجرمني  مالحقة  لتسهيل  الرسعة  مع  اجلهود  هذه  تتضافر  أن  بد  ال  اهلدف  هذا  حتقيق  وألجل 

والذين يعتلون قمة اهلرم يف العادة. 

وقد أوىل املرشع الفلسطيني ملوضوع الرسعة يف نظر دعاوي الفساد أمهية كربى، إال أنه حرص هذه 
األمهية عىل الرسعة يف مرحلة التحقيق النهائي)املحاكمة(، غاضا النظر عن باقي مراحل الدعوى 
اجلنائية ما حييلنا مبارشة نحو القوانني العامة املنظمة لعمل كل من نيابة مكافحة الفساد والضابطة 

القضائية.

25  املادة 24 من قانون األحداث الفلسطيني.
 26  وحدة محاية األرسة والطفل، للمزيد من التفاصيل راجع

 http://www.palpolice.ps/ar/content/specialized-departments/family-protection-unit

27  أ.ثائر خليل، مرجع سابق الذكر.
28  قانــون الكســب غــري املــرشوع رقــم 1 لســنة 2005 واملنشــور يف العــدد 53 مــن الوقائــع الفلســطينية، 
بتاريــح 28 شــباط/فرباير2005، ص 154، واملعــدل بقانــون رقــم 7 لســنة 2010 املنشــور يف العــدد 

ــو 2010، ص 2. ــخ 26 حزيران/يوني ــور بتاري ــطينية، املنش ــع الفلس ــن الوقائ 87 م
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ومن أبرز مظاهر الرسعة التي وردت يف القانون29: 

إليها من . 1 أيام كي تنظر يف الدعوى املرفوعة  القانون املحكمة فرتة ال تزيد عىل )10(  أمهل 
النيابة. قبل 

أكد املرشع أن جلسات النظر يف القضية املرفوعة أمام املحكمة جيب أن تتم يف أيام متتالية. . 2

التأجيل جيب أن . 3 أيام، ويف حال طلب  القانون تأجيل جلسات املحاكمة أكثر من )3(  منع 
التسبيب.  السبب هو حالة رضورة مع ذكر  يكون 

يف حال إهناء النظر يف القضية املرفوعة، فقد أكد املرشع عىل رضورة النطق باحلكم بالرسعة . 4
تأجيل  يمكن  كام  املحاكمة،  اجراءات  ختم  تاريخ  من  أيام   )10( أقصاه  حد  ويف  القصوى 

النطق باحلكم مرة واحدة فقط ملدة ال تزيد عن سبعة أيام.  

إال أن ما حيدث عىل أرض الواقع هو املخالف متاما، فقد أفاد التقرير السنوي لواقع النزاهة ومكافحة 
الفساد عام 2014 إىل أن القضايا املفصولة عام 2014 يف املحكمة هي )3( قضايا وردت إىل قلم 
املحكمة خالل العام نفسه، هذا إىل جوار تدوير )50 ( ملفا من عام 2014 تم الفصل يف )20) 
منها، وهو ما زاد من طول مدة الفصل يف القضايا بشكل ملحوظ ال سيام مع جتاهل تطبيق املهل 

املذكورة أعاله سواء يف حمكمة الفساد نفسها أو يف مرحلتي االستئناف والنقض30. 

خالل  من  املرشع  حاول  فقد  االبتدائي  والتحقيق  واالستدالل  البحث  بمرحلة  يتعلق  فيام  أما 
إجياد نيابة خاصة ملكافحة الفساد ترسيع عملية التحقيق وحماولة دفع عجلتها إىل األمام، كام أنه 
أعطى موظفي هيئة مكافحة الفساد صفة الضابطة القضائية بغية املساعدة يف تسهيل العملية، وقد 
املنتدية  العامة  النيابة  املعدل إىل أن »تبارش   2010 قانون رقم )7( لسنة  املادة )17( من  أشارت 
بمساعدة موظفي اهليئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية إجراءات التحقيق التي يتوجب 
عليهم القيام هبا عىل وجه االستعجال ودون أي تأخري أو تباطؤ ال مربر له يف تلك اإلجراءات«. 

29  املادة 16 من قانون رقم 7 لعام 2010 املعدل.
ــان، 2014،  ــاءلة أم ــة واملس ــل النزاه ــن أج ــالف م ــاد، االئت ــة الفس ــع مكافح ــة وواق ــر النزاه 30  تقري

ص30.   القدس-فلســطني، 
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تأخري البت بالقضايا يف املحاكم الفلسطينية . 3
تعاين املحاكم الفلسطينية من حالة من االختناق القضائي دفعت بالقضايا لتتكدس يف أروقتها، 
ودفعت باحلقوق لتضيع مع مرور الزمن، وبأركان العدالة لتتحول يف نظر البعض إىل أدوات لقتل 
العدالة ال إحيائها، ورغم أن الكثريين حتدثوا عن االختناق القضائي يف املحاكم إال أن كل تلك 
األحاديث كانت عامة جمردة ال تظهر سوى مشكلة عويصة يكاد يكون من املستحيل إجياد حلول 
املحكمة  أروقة  اخلفية يف  القسم هو عملية عرض لألسباب  إليه خالل هذا  ما سنتطرق  إن  هلا، 
ذاهتا والتي تقود برتاكمها وتكدسها فوق بعضها البعض إىل االختناق القضائي يف املحصلة، فهذه 
املشكلة ليست نامجة فقط عن القانون، إذ أن هذا األخري هو جمرد أداة تتضافر مع جهود عرشات 
القضاة  غرف  يف  القضايا  تكدس  إىل  تقود  طويلة  سلسلة  مشكلني  األخرى  الصغرية  األسباب 
والتأخري اإلجباري الذي بات ال بد من اللجوء إليه، ما يقود إىل مماطلة حقيقية يف القضاء هتدم من 

العدالة أهم أسسها، فالرسعة يف البت باالجراءات كام سبق وقلنا هو حق دستوي. 

وخالل هذا القسم سنتطرق يف اجلزء األول منه إىل دراسة عملية لواقع تكدس القضايا يف املحاكم 
الفلسطينية، أما يف اجلزء الثاين فإننا سنعمل عىل التطرق إىل دراسة ظاهرة االختناق القضائي. 

1.3 واقع القضايا اجلنائية يف املحاكم الفلسطينية 
ضاربة  مشكلة  هي  بل  الفلسطيني،  القضاء  عىل  حكرا  القضائي  االختناق  ظاهرة  تشكل  ال 
بجذورها يف العديد من األنظمة القضائية العاملية، ويمكن أن يعرف االختناق القضائي بأنه"زيادة 
عدد القضايا املنظورة أمام املحاكم وتضخمها سنة تلو سنة حتى تصبح القضايا الورادة تفوق عدد 
القضايا املفصولة"31، كام تشكل القضايا املدورة وهي القضايا التي ال يتم الفصل فيها خالل سنة 
اللجوء  التي يمكن  التالية واحدة من أهم املؤرشات  للسنة  ورودها وتكرر عىل جدول األعامل 

إليها لقياس التأخري يف فصل القضايا.

31  حممد بلعيايش، مرجع سابق الذكر، ص3
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ويعترب جملس القضاء األعىل، اجلهة املسؤولة عن متابعة أعامل املحاكم الفلسطينية، حيث يتعامل 
املجلس مع جمموعة من املؤرشات32 ألجل قياس مدى نشاط املحاكم الفلسطينية يف الفصل يف 
القضايا بشكل دوري، كام ويعترب النائب العام هو املسؤول عن متابعة أعامل وكالء النيابة العامة. 

1.1.3 إحصائيات املحاكم الفلسطينية
إىل ثالث مراتب، حماكم  الساري يف فلسطني  القانوين  النظام  الفلسطينية حسب  املحاكم  تقسم   
الدرجة  ملحاكم  خمصصة  دراستنا  كون  ومع  النقض،  وحماكم  االستئناف  وحماكم  األوىل  الدرجة 

ثانيًا.  البداية  الصلح أوالً، وحماكم  الضوء عىل حماكم  إلقاء  إىل  فإننا سنتطرق  األوىل، 

أوال:  حماكم الصلح 
أنشئت حماكم الصلح وفقا لقانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة 200133، حيث نصت 
املادة )8( عىل أنه »تنشأ يف كل دائرة كل حمكمة بداية حمكمة صلح أو أكثر حسب احلاجة ومتارس 
االختصاصات املخولة هلا طبقا للقانون« واملادة )9( من ذات القانون الناصة عىل »تشكل حمكمة 
املهام  يتوىل هذه  تعدد قضاهتا  فيها، ويف حال  اإلداري  ويتوىل االرشاف  منفرد  الصلح من قاض 
200234، وتتواجد يف  القضائية رقم )1( لسنة  السلطة  أقدمهم«، وأيضا ضمن نصوص قانون 
تتواجد  البداية، كام  الغربية ثالث عرشة حمكمة صلح بواقع واحدة يف كل دائرة ملحكمة  الضفة 

واحدة يف مدينة سلفيت وواحدة يف طوباس وأربع  يف مدينة اخلليل بمفردها.

ــا املــدورة يف املحاكــم،  32  مــن أهــم املــؤرشات التــي يمكــن اللجــوء إليهــا للتعــرف عــىل أعــداد القضاي
هــو مــؤرش القضايــا املــدورة، وهــو حســب تعريــف جملــس القضــاء األعىل»يقيــس عــدد القضايــا التــي 
ــة  ــاوي جمموع ــة، ويس ــنة الالحق ــا إىل الس ــم تدويره ــابقة ويت ــنة الس ــالل الس ــا خ ــل فيه ــم الفص مل يت
ــنة« ــالل الس ــا خ ــم فصله ــي يت ــا الت ــه القضاي ــروح من ــنة مط ــالل الس ــواردة خ ــدورة وال ــا امل  القضاي
رام  األعــىل،  القضــاء  جملــس   ،2015 لعــام  العــارش  الســنوي  التقريــر 
راجــع كامــال  التقريــر  نــص  عــىل  لالطــالع   ،115 ص   اهلل-فلســطني، 

.http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=8hKnMba23146632960a8hKnMb

ــطينية،  ــع الفلس ــن الوقائ ــدد 38 م ــور يف الع ــنة 2001، املنش ــم 5 لس ــة رق ــم النظامي ــكيل املحاك ــون تش 33  قان
.279 ص   ،2001 أيلول/ســبتمرب   5 بتاريــخ 

ــر  ــح أ، أكث ــة صل ــة حمكم ــة بداي ــرة كل حمكم ــأ بدائ ــىل أنه»-1تنش ــون ع ــن القان ــادة 13 م ــت امل 34  نص
ــر العــدل، -2 جيــوز أن  ــرار مــن وزي ــرة اختصاصهــا ق ــد مقرهــا ودائ حســب احلاجــة ويصــدر بتحدي
تعقــد حماكــم الصلــح جلســاهتا يف أي مــكان يدخــل يف دائــرة اختصاصهــا عنــد الــرضورة بقــرار يصــدر 
مــن رئيــس حمكمــة البدايــة«، قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002، املنشــور يف العــدد 40 مــن 

ــو 2002، ص 9. ــخ 18 أيار/ماي ــطينية، بتاري ــع الفلس الوقائ
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املرورية  القضايا  باستثناء  الغربية  الضفة  يف  الصلح  حماكم  إىل  الواردة  القضايا  عدد  بلغ  وقد 
والذي   2013 العام  عن   )4.3%( بنسبة  ارتفاعا  بذلك  مسجلة   2015 عام  قضية   )51103)
بلغت القضايا الصلحية الواردة فيه )48900( قضية، ومن ضمن هذا املجموعة بلغ عدد القضايا 

 .201335 عام  قضية  بـ)34533(  مقارنة  وذلك   ،2015 عام   )34275( الواردة  اجلنائية 

أما فيام خيص القضايا الصلحية املفصولة، فقد بلغ عدد القضايا املفصولة عام 2015 (55483) 
قضية مرتفعة بنسبة )%20( عن عام 2013 بعدد )44554( قضية، وتشكل القضايا اجلزائية ما 
قيمته )38185( من القضايا املفصولة يف عام 2015 بسبة ارتفاع )%16( عن عام 2013 والذي 

فصل فيه )32191( قضية36. 

وعند االطالع عىل أعداد القضايا املدورة اجلنائية فيام خيص حماكم الصلح، يتضح أن عدد القضايا 
املدورة من السنوات السابقة لعام 2015 وصلت إىل )18801( قضية مقارنة بـ)17600( قضية 
مدورة من السنوات السابقة لعام 2013، كام أن عدد القضايا الواردة واملدورة من عام 2015 
وصلت إىل )53076( قضية حمققة ارتفاعا بنسبة %2 مقارنة بـ)52133( قضية من عام 201337. 

وحسب إحصائيات جملس القضاء األعىل لعام 2015، فتعترب حمكمة صلح نابلس هي أكثر املحاكم 
استقباال للقضايا اجلنائية بواقع )4857( قضية تتلوها حمكمة صلح رام اهلل بعدد )4768(، أما 
بواقع )5832( قضية  املركز األول  اهلل  احتلت حمكمة صلح رام  فقد  القضايا  يتعلق بفصل  فيام 

تتلوها صلح نابلس بـ)4815).

املدورة  القضايا  بعدد  املركز األول  املدورة، فقد احتلت حمكمة صلح رام اهلل  القضايا  وفيام خيص 
والواردة لعام 2015 بواقع )10220( قضية، تتلوها حمكمة صلح نابلس بـ)6791(، أما فيام يتعلق 
بالقضايا املدورة للسنة السابقة والالحقة فقد حلت حمكمة صلح رام اهلل أيضا يف املرتبة األوىل، فعدد 
القضايا املدورة السابقة لعام 2015 بلغ )5452( قضية فيام بلغ عدد القضايا املدورة للسنة الالحقة 
(3991(، فيام حلت حمكمة صلح يطا يف املرتبة األخرية، حيث تقدر عدد القضايا املدورة من السنة 

السابقة لعام 2015 يصل إىل )274( وعدد قضايا مدور للسنة الالحقة بواقع )185)38. 

35  التقرير السنوي العارش لعام 2015 ملجلس القضاء األعىل، ص117-116.
36  التقرير لسنوي العارش لعام 2015 ملجلس القضاء األعىل، ص118-117.
37  التقرير السنوي العارش لعام 2015، جملس القضاء األعىل، ص120-119.
38  التقرير السنوي العارش لعام 2015، جملس القضاء األعىل، ص127-126.
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ثانيًا: حماكم البداية
وطولكرم  ونابلس  وجنني  حلم  وبيت  اهلل  رام  من  كل  يف  بداية  حماكم  ثامٍن  الغربية  الضفة  يف  توجد 
وتتكون  النظامية،  املحاكم  تشكيل  قانون  من   )12( للامدة  استناًد  وذلك  واخلليل،  وأرحيا  وقلقيلية 
املحكمة من هيئة ثالثية39 تنظر يف القضايا ذات العقوبة اجلنائية كاالعدام واألشغال الشاقة واالعتقال. 

2015 مقارنة  الغربية )7042( قضية عام  البداية يف الضفة  الواردة إىل حماكم  بلغ عدد القضايا 
بعام 2013 والذي بلغت القضايا الواردة فيه )6430( قضية، ومن ضمن هذا املجموعة بلغ عدد 

القضايا اجلنائية الواردة )1607( عام 2015، وذلك مقارنة بـ)1251( قضية عام 201340. 

أما فيام خيص القضايا املفصولة، فقد بلغ عدد القضايا املفصولة عام 2015 (4972( قضية مقارنة بعام 
2013 الذي فصل فيه قرابة )4752( قضية41، وتشكل القضايا اجلزائية ما قيمته )1819( من القضايا 

املفصولة يف عام 2015 مشكلة ارتفاعا ملحوظا عن عام 2013 والذي فصل فيه )813( قضية42. 

وعند االطالع عىل أعداد القضايا املدورة اجلنائية فيام خيص حماكم البداية، يتضح أن عدد القضايا 
2015 وصلت إىل )3517( قضية مقارنة بـ)2720( قضية  املدورة من السنوات السابقة لعام 
مدورة من السنوات السابقة لعام 2013، كام أن عدد القضايا الواردة واملدورة من عام 2015 

وصلت إىل )5124( قضية حمققة ارتفاعا مقارنة بـ)3971( قضية من عام 201343. 

وتشري إحصائيات جملس القضاء األعىل لعام 2015، إىل أن حمكمة بداية نابلس هي أكثر املحاكم 
استقباال للقضايا اجلنائية بواقع )386( قضية تتلوها حمكمة بداية رام اهلل بعدد )289(، أما فيام 
تتلوها  بواقع )386( قضية  املركز األول  نابلس  بداية  احتلت حمكمة  فقد  القضايا  يتعلق بفصل 

حمكمة بداية رام اهلل بـ)295)44.

39  املــادة )13( مــن قانــون تشــكيل املحاكــم النظاميــة »تنعقــد هيئــة املحكمــة مــن ثــالث قضــاة تكــون 
ــون«. ــا القان ــي حيدده ــوال الت ــرد يف األح ــايض ف ــن ق ــد م ــم، وتنعق ــة ألقدمه الرئاس

40  التقرير السنوي العارش 2015 ملجلس القضاء األعىل، ص132.
41  التقرير السنوي العارش لعام 2015، جملس القضاء األعىل، ص 130.
42  التقرير لسنوي العارش لعام 2015 ملجلس القضاء األعىل، ص132.
43  التقرير السنوي العارش لعام 2015، جملس القضاء األعىل، ص132.

44  التقرير السنوي العارش لعام 2015، جملس القضاء األعىل، ص 137.
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وفيام خيص القضايا املدورة، فقد احتلت حمكمة بداية رام اهلل املركز األول بعدد القضايا املدورة 
أما  بـ)1037(،  نابلس  بداية  حمكمة  بعدها  وتأيت  قضية،   )1161( بواقع   2015 لعام  والواردة 
فيام يتعلق بالقضايا املدورة للسنة السابقة والالحقة فقد أتت حمكمة بداية رام اهلل كذلك يف املرتبة 
األوىل، فعدد القضايا املدورة السابقة لعام 2015 بلغ )872( قضية، فيام بلغ عدد القضايا املدورة 

للسنة الالحقة )864)45. 

اجلنائية  القضايا  أعداد  عىل  اهلائل  الرتفاع  متابعة  يمكن  اخلروج  يمكننا  السابقة  األرقام  ومن 
الواردة واملدورة عىل مستوى حماكم الضفة الغربية كاملة، مع استقرار حماكم رام اهلل عىل قمة هذه 

متتاليني. مدار عامني  املستقبلة عىل  املحاكم 

2.1.3 إحصائيات النيابة العامة 
تشكل النيابة العامة األساس األول يف حتريك القضايا اجلنائية، وكام سبق وأرشنا يف املطلب األول 
فإن مفهوم رسعة البت يف القضايا ال ينحرص فقط يف مرحلة التحقيق النهائي)املحاكمة( بل إنه 

يسبقه إىل فرتة التحقيق االبتدائي الذي تقوم به النيابة العامة. 

 2016 عام  املحافظات  خمتلف  يف  الفلسطينية  العامة  النيابة  إىل  الواردة  القضايا  عدد  بلغ  فقد 
(38937( قضية، ومن هذا الوارد تم فصل )35475( قضية، أي ما نسبته %91.1 من الوارد46. 

أما القضايا املدورة من السابق فقد بلغت )5530( قضية، وقد فصل من هذا الرقم خالل عام 
2016 ما جمموعه )4614( قضية أي بنسبة %83.4 من املدور، والفصل بمعناه هنا هو اختاذ قرار 
هنائي بشأن املف إما بإحالته للمحكمة املختصة بعد االنتهاء من التحقيق أو بحفظه كون الفعل 

غري معاقب عليه أو النقضاء الدعوى أو لسبق حماكمة املتهم47. 

 ،2016 وتعترب نيابة رام اهلل صاحبة العدد األكرب من القضايا الواردة واملدورة عىل السواء لعام 
فقد ورد إليها ما جمموعه )5776( قضية، والقضايا املدورة من السابق هلا بلغت )1248(، فيام 

45  التقرير السنوي العارش لعام 2015، جملس القضاء األعىل، ص 138.
ــطينية، آذار 2015، رام  ــة الفلس ــة العام ــام 2016، النياب ــة لع ــة العام ــابع للنياب ــنوي الس ــر الس 46  التقري

ص64. اهلل-فلســطني، 
47  املادة 149 من قانون االجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001.
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بلغت نسبة القضايا املفصولة من املدور والوارد )6158( قضية، وبالتايل تم تدوير )866( قضية 
الالحق48.  للعام 

وتشكل القضايا اجلنحوية النسبة األكرب من جمموع القضايا عموما، فنسبة الوارد من اجلنح عام 
2016 وصلت إىل )32616( قضية، فيام بلغ املدور من السنة السابقة )4212( قضية، وكنتيجة 
2016 وصل إىل )33527( قضية وتم تدوير )3299)  لذلك فاملفصول من هذه القضايا عام 

قضية للسنة الالحقة49.

أما فيام خيص اجلنايات، فكانت نسبة القضايا الواردة عام 2016 (1990( قضية، فيام املدور من 
السنوات السابقة )877( قضية، وقد بلغ املفصول من الطرفني )1952( قضية، أما املدور للسنة 

الالحقة فقد بلغ )825( قضية50.

3.1.3 إحصائيات حول طول أمد التقايض يف املحاكم  
يف مسح قانوين صدر عام 201251 قام املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء "مساواة" 
لعينة من الشارع الفلسطيني وصلت إىل 1508 شخص شملوا الضفة الغربية وقطاع غزة52، ويف 
هذا املسح يرى )%77( من العينة أن هنالك بطء يف املحاكم الفلسطينية النظامية، أما عن األسباب 

التي تؤدي إىل هذا البطء فقد جاءت آرائهم كالتايل53:

%33 قالوا أن املشكلة تكمن يف التبليغات.. 1

%23 قالوا أن املشكلة تكمن يف عدم حضور املحامني للقضايا.. 2

48  التقرير السنوي السابع لعام 2016، النيابة العامة الفلسطينية، ص 67.
49  التقرير السنوي السابع لعام 2016، النيابة العامة الفلسطينية، ص69.
50  التقرير السنوي السابع لعام 2016، النيابة العامة الفلسطينية، ص69.

ــتقالل  ــطيني الس ــز الفلس ــطني، املرك ــة يف فلس ــع العدال ــري يف وض ــان املتغ ــاين لبي ــوين الث ــد القان 51  املرص
القضــاء والقانــون "مســاواة"، نيســان/إبريل 2012، رام اهلل-فلســطني.

52  املرصــد القانــوين الثــاين، مرجــع ســابق، ص 14، حســب التقريــر الصــادر فــإن %63 مــن العينــة التــي 
خضعــت لســمح الــرأي ليــس لدهيــم جتــارب شــخصية مــع املحاكــم الفلســطينية، فيــام أجــاب 37% 
منهــا لدهيــم جتــارب شــخصية وقامــوا بمراجعــة املحاكــم)%24 منهــم راجــع املحكمــة لتوثيــق معاملــة 

مــا، %13 منهــم راجــع املحكمــة بســبب وجــود دعــوى قضائيــة(.
53  املرصد القانوين، مرجع سابق الذكر، ص20-19.
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%23 قالوا أن املشكلة تكمن يف ضعف إدارة القضاة للدعوى.. 3

%21 قالوا أن املشكلة تكمن يف تغيب القضاة أنفسهم.. 4

كام جلأ املسح القانوين إىل استهداف عينة من )287( شخص54،  وقد كانت نتائج هذا املسح للعينة 
املستهدفة كالتايل: 

(%60( من العينة يرون أن هناك نقص يف أعداد القضاة يف املحاكم، كام وترى )%42( أن 1. 
هنالك نقص يف عدد موظفي املحاكم بام ال يتالئم مع الضغط الكبري املفروض عىل املحاكم55، 
كام أدىل املستدفهون برأهيم يف عدد أعضاء النيابة العامة حيث أن )%41( منهم يعتقدون أن 

عدد موظفي النيابة غري كاٍف.

الرسمي يف املحاكم مقابل 2.  بالدوام  يلتزمون  القضاة ال  املستهدفة ترى أن  الفئة  (%46( من 
بالدوام  يلتزمون  أيضا ال  املحكمة  أن موظفي  يرى )48%(  العكس، كام  يعتقدون   )30%)
الرسمي يف مقابل )%25( يعتقدون أهنم ملتزمون56، وفيام خيص أعضاء النيابة العامة فرتى 

(%39( من العينة أن موظفي النيابة ال يلتزمون بالدوام الرسمي. 

ومن هذه الفئة يرى )%73( أن هناك بطء يف التقايض والفصل يف الدعاوي داخل املحاكم . 3
النظامية، ويرى )%61( أن التبليغات تعترب إحدى العقبات الرئيسية املؤدية هلذه النتيجة57.

2.3 األسباب واحللول املقرتجة ملعاجلة االختناق القضائي يف املحاكم الفلسطينية
تعترب املحاكم هي املكان الذي توجه إليه أنظار املواطنني قبل القانونيني، فلم يعد مفهوم املحكمة 
ينحرص فقط بكوهنا مكان تعقد فيه اجللسات ويتوجه املحامون والقضاة والنيابة شطره، بل إهنا 
باتت تعترب منارة لتحقيق العدالة وحتصيل احلقوق، واملحكمة النموذجية حسب املختصني بالشأن 
القضائي هي املحكمة التي تتم هبا إدارة األفراد واملكان ووصول اخلدمات إىل اجلمهور بشكل 

54  املرصــد القانــوين، مرجــع ســابق الذكــر، ص 22، يف هــذه العينــة تتكــون مــن مجهــور فلســطني متقــايض 
ــة مســبقة يف املحاكــم، حيــث أن 60%  ــه جترب ــه جلــأ إىل القضــاء واملحاكــم بشــكل شــخيص ولدي أي أن

مــن العينــة راجعــوا املحاكــم لوجــود دعــوى قضائيــة، و%40 منهــم راجعوهــا لتوثيــق معاملــة.
55  املرجع السابق الذكر، ص25.

56  املرصد القانوين، مرجع سابق الذكر، ص25.
57  املرصد القانوين، مرجع سابق الذكر ص 28.
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تضم  كام  األكمل،  الوجه  عىل  بعملهم  للقيام  اآلمنة  البيئة  فيها  والقضاة  للعاملني  ويوفر  فعال، 
املرافق املالئمة لضامن رفع مستوى األداء وتطوير اخلدمات القضائية املقدمة من خالهلا، وتتبع 
البت  رسعة   -2 والعدالة،  القانون  إىل  الوصول  تسهيل   -1 تشمل  معايريا  النموذجية  املحكمة 
بالقضايا وجودة اخلدمات القضائية، 3-شفافية االجراءات، 4-االستغالل األمثل للتكنولوجيا 
القانونية والقضائية58، ويف هذا اجلزء سنتطرق إىل دراسة  املعلومة  5-نرش  القضائية،  يف اإلدارة 
وأهم  ثانيًا،  يف  املتخصص  القضاء  يف  القضائي  واالختناق  أوالً،  يف  القضائي  االختناق  أسباب 

احللول املقرتحة له أخريًا. 

1.2.3 أسباب االختناق القضائي
يواجه هدف الوصول إىل قضاء رسيع وفعال يف فلسطني عددا كبريا من املشاكل من أمهها وجود 
دون  منابعها  بتعدد  إليها  املؤدية  األسباب  تتعدد  حيث  املحاكم،  يف  القضائي  االختناق  ظاهرة 
تفضيل طرف عىل آخر، فبدءا من قاعة املحكمة بأركاهنا ومكوناهتا األساسية )القايض، املحامي، 
عضو النيابة( انطالقا إىل األجهزة والدوائر واملؤسسات التي تقف خلف كل طرف عىل حدى. 

أوالً: القانون 
يلعب القانون دورا رئيسا يف تنظيم حياة األفراد وتسهيلها، إال أنه بال ريب يلعب دورا إضافيا 
يف إيقاع أعباء كربى عىل كاهل فئات أو جهات أخرى، وفيام يتعلق بتأخري البت يف القضايا فإن 

القانون ذاته له دور فعال يف استمرار هذه السياسة. 

فقوانني االجراءات الفلسطينية املدنية منها واجلزائية عىل حد سواء تركت باب الفرتة الزمنية لنظر 
الدعوى مفتوحًا عىل مرصاعيه دون أن تضع حدودا له، فبدءا من حماكم الدرجة األوىل ومرورًا 
سقف  أي  حتديد  عن  الفلسطيني  املرشع  أحجم  النقض،  بمحكمة  وانتهاًء  االستئناف  بمحكمة 

زمني للفرتة الزمنية التي يمكن للقضية التواجد خالهلا يف املحكمة59.  

ــة  ــورة يف جمل ــة منش ــة«، دراس ــق واملوائم ــني التطبي ــطني ب ــة »يف فلس ــة النموذجي ــوت، املحكم ــان كت كي  58
ــا، نــرشة فصليــة تصــدر عــن الســلطة القضائيــة )جملــس القضــاء األعــىل الفلســطيني(، العــدد  قضاؤن

2014، ص4 10، آذار/مــارس 
59  مقابلــة لرئيــس جملــس القضــاء الســابق عــيل مهنــا مــع صحيفــة احليــاة اجلديــد، العــدد 6866، بتاريــخ 

ــمرب 2014، ص 12.  ــون أول/ديس 32 كان
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وإىل جوار ما سبق ذكره، فإن العديد من املواد القانونية املنظمة إلجراءات التقايض داخل اجللسة ذاهتا 
تساهم يف عملية املامطلة، فعىل سبيل املثال العديد من االستئنافات التي يقدمها املحامون عىل إجراءات 
شكلية مهام صغر حجمها بشكل متكرر تساعد يف تأجيل النظر يف القضية األساسية إىل حني البت يف 

االستئناف املرفوع أمام حمكمة االستئناف وأحيانا يصل بعض املحامني به إىل حمكمة النقض60. 

كام أن عدم إلزام القانون للدفاع يف القضايا اجلنائية بحرص بيناهتم وإفساح املجال هلم عىل إطالقه 
يشكل معضلة إضافية تساعد يف زيادة طول أمد التقايض، وهو ما سنتطرق إىل رشح أكثر تفصياًل 

يف الصفحات القادمة. 

ثانيًا: القايض
إن ضبط اجللسة وإدارهتا منوطان برئيسها61، فوجود القايض داخل قاعة املحكمة ال ينحرص يف 
االستامع إىل البينات واألدلة من كال الطرفني ووزهنا وإعطاء القرار األخري بشأهنا يف هناية املطاف، 
بل إن دور القايض يتجاوز هذه النظرة البدائية بكثري، فام عناه املرشع هو تأكيد أمهية دور القايض 
يف إدارة جمريات القضية عموما واجللسة خصوصا بطريقة تضمن حتقيق العدل لألطراف كافة، 
النيابة  فتنظيم أدوار أطراف الدعوى اجلزائية بشكل سليم دون إضاعة متعمدة للوقت من قبل 

العامة أو الدفاع يعترب من أهم الواجبات التي عىل القايض أن يتكفل بتحقيقها. 

إال أن عملية ضبط الوقت من القايض اجلنائي لطريف الدعوى هي عملية منقوصة مردها القانون 
القايض  عىل  يتوجب  املحكمة  إىل  العامة  النيابة  قبل  من  االهتام  الئحة  حتويل  يتم  فعندما  ذاته، 
احلال  وهذه  القايض  يملك  وال  العامة  النيابة  الئحة  يف  املوجودين  الشهود  مجيع  إىل  االستامع 
استبعاد أي من الشهود أو البينات التي تقدمها النيابة العامة. وهكذا احلال بالنسبة لبينات الدفاع، 
إذ يسمح القانون للمتهم وحماميه استنادا ملبدأ احلق يف الدفاع62 استقدام ما يراه مناسبًا من أدلة 
التي  املدنية  القضايا  وبعكس  املرافعة،  باب  اقفال  قبل  يرغبه  أي وقت  موكله يف  وشهود ألجل 
يلزم القانون فيها طريف النزاع بأن يعمال عىل حرص بينتهام وااللتزام هبا خالل القضية63 فإن مثل 

60  عيل مهنا، مرجع سابق الذكر، بسام زيد، مرجع سابق الذكر.
61  املادة )189( من قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001.

62  املادة )14( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003.
63  املادة )120( من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001.
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هذا النص غري موجود يف القضاء اجلنائي، وترتتب عىل هذه احلقائق عجز القضاة عن عملية إدارة 
ملف الدفاع، ال سيام أن الكثري من املحامني يلجأون إىل عملية وضع أعداد كبرية من الشهود يف 
ملفاهتم لغايات إطالة النظر يف القضية وتأخري احلكم هبا ال سيام إن كانت مصلحة الدفاع تتمثل يف 

تأخري الفصل يف القضية ألطول فرتة زمنية ممكنة64. 

إن عملية تعديل القانون هبدف منح القضاة هامشا ملساعدهتم يف إلزام أطراف الدعوى اجلنائية 
بعملية حرص وحتديد بيناهتم وشهودهم ومنحهم الصالحية الستبعاد شاهد ممن يراه غري ذي صلة 
بالقضية ضمن رشوط ومعايري معينة منها تسبيب قراره وضامن عدم مس قراره بحق الدفاع، قد 
التقايض وحفظ حقوق  يساعد يف عملية ضبط أكثر فعالية تساعد القايض يف التخفيف من أمد 

املجتمع وحقوق املتهم عىل حد سواء. 

خلف  حقيقيا  عائقا  الواردة  للقضايا  الكبرية  باألعداد  مقارنة  املنخفض  القضاة  عدد  يعترب  كام 
الصلح  ينظرها قايض  التي  القضايا  الذي حيتاجه، فعدد  الكايف  الوقت  القايض كل ملف  إعطاء 
يرتاوح ما بني 500 إىل 600 ملف يف الشهر الواحد، وعند تقسيم هذا العدد عىل أيام الشهر مع 
ينظرها  التي  الطلبات  الرسمية من ضمنها إىل جوار جمموعة أخرى خمتلفة من  العطل  احتساب 
القضاة كطلبات متديد التوقيف أو طلبات اإلخالء وغريها، فيغدو حصة لكل قايض ما بني 30 
إىل 53 ملف يوميا مقسمة عىل ثامين ساعات عمل65، وخيتلف كل ملف عن آخر من حيث كربه 
وحجمه ما خيلق فرقا لدى القايض يف تقسيم ساعات عمله عىل ملفاته املختلفة ويضطره يف كثري 
من األحيان إىل أخذ ملفاته الكامل العمل عليها يف املنزل خارج ساعات العمل الرسمي66، ويف 
كثري من االحيان يعجز القايض عن عن منح كل ملف الوقت الكايف الذي حيتاجه لالطالع عليه 

ومراجعة آخر جلساته وما حدث فيه67. 

ــخ 18  ــة رام اهلل، بتاري ــداث يف حمكم ــايض األح ــي وق ــايض جنائ ــد، ق ــام زي ــايض بس ــع الق ــة م 64  مقابل
.12:30 الســاعة   ،2017 أيلول/ســبتمرب 

ــة  ــورة يف جمل ــة منش ــعفه، دراس ــني ال تس ــا والقوان ــايض يومي ــام الق ــا أم ــي: 35 ملف ــالم القضائ 65  االع
ــا، نــرشة فصليــة تصــدر عــن الســلطة القضائيــة )جملــس القضــاء األعــىل الفلســطيني(، العــدد  قضاؤن

2013، ص6 . 9، متوز/يونيــو 
66  االعالم القضائي، جملة قضاءنا، العدد 9، مرجع سابق.

67  بسام زيد، مرجع سابق .
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وتعترب عملية تدوير القضاة وتدوير امللفات يف بداية كل سنة جديدة واحدة من األسباب املؤدية 
إىل عملية التأخري يف البت بالقضايا، فعندما يستلم القايض ملفات جديدة يف بداية السنة اجلديدة 
حيتاج إىل جلستني أو ثالثة ألجل االطالع عىل امللف كامال منذ البداية، وهذا سيضطر إىل تأجيل 
امللف لشهرين أو ثالثة كحد أقىص خصوصا أن العديد من أجندات القضاة تكون مشغولة لفرتة 
قد تتجاوز الشهرين يف بعض االحيان68، ما يعني أنه لن يكون قادرا عىل نظر اجللسة إال بعد فرتة 
طويلة نسبيا69، وهو ما يعني إضاعة قسم كبري من عمر القضية يف إعادة االطالع عليها، وتكرار هذا 
األمر يف بداية كل سنة قضائية يساعد يف االستمرار يف تأخري البت يف القضايا وعملية تدويرها70. 

كبريًا يف  دورًا  الفلسطينية  املحاكم  الدعم يف  وقلة  نقص  تشكل عملية  ذكره،  ما سبق  إىل  إضافة 
يف  التأخري  من  املزيد  إىل  بالنهاية  يدفع  ما  عليهم  املفروض  الضغط  وزيادة  القضاة  إعاقة  عملية 
البت بالقضايا، فعدم وجود طاقم كاٍف من الكتبة واملراسلني واملوظفني اإلداريني يدفع إىل زيادة 
 2014 الغربية عام  العاملني اإلداريني يف الضفة  القايض، حيث بلغ عدد  املفروض عىل  العبء 
ألف موظف إداري و127 موظف عىل العقود، وهو عدد غري كاٍف نظرا للزخم القضائي املستمر 
الالزمة  باألدوات  املتعلق  اللوجستي  الدعم  من  كافية  كميات  توافر  من  بد  ال  كام  باالزدياد71، 
لعمل القايض وحداثتها بام يشمل أجهزة احلاسوب املستعملة والربامج التي يعمل القضاة عليها، 
القضايا  النظر يف  القضاة إىل توقف  امليزان الذي يعمل عليه  إذ قد يتسبب خلل تقني يف برنامج 

طوال هنار كامل. 

68  عــيل مهنــا، مرجــع ســابق ، إن أكثــر فــرتة تأجيــل يف أجنــدة القــايض اجلنائــي هــي شــهرين و10 أيــام، 
وقــد يتواجــد يف أجنــدة القضــاة أحيانــا أكثــر مــن عرشيــن ملفــا، وومــن غــري املمكــن لــدى القــايض أن 
يســتمع لبينــات أكثــر مــن أربــع ملفــات يف اليــوم الواحــد مــا جيعــل باقــي امللفــات متــر بشــكل رسيــع 

حيــث تذهــب أغلبهــا لغايــات التأجيــل. 
69  االعالم القضائي: 35 ملفا أمام القايض يوميا والقوانني ال تسعفه، مرجع سابق الذكر، ص 6.

70  بسام زيد، مرجع سابق .
71  عــىل مهنــا، مرجــع ســابق ، إن عــدد القضــاة يف الضفــة الغربيــة وصــل إىل 148 قاضيــا ملليــوين نســمة 
ــي يبلــغ عــدد قضاهتــا  ــار أن عــدد الســكان هــذا يعــادل ثلــث عــدد ســكان األردن الت ــا، وباعتب تقريب
1000 قاضيــا، فــإن عــدد القضــاة الــذي يتوجــب وجــوده هــو مــا يزيــد عــن 330 قاضيــا، كــام أشــار 
أن عــدد املوظفــني اإلداريــني يف األردن يصــل إىل 4500 موظــف، وهــذا يعنــي أن القضــاء الفلســطيني 

ــر مــن 1600 موظــف جديــد . مــا زال حيتــاج إىل أكث



دراســـات وأبحـــاث قــانونيـــة

34

ثالثًا: دائرة التبليغات 
األمهية  إىل  بالنظر  عنه  غنى  ال  أسايس  حياة  رشيان  املحاكم  شتى  يف  التبليغات  دائرة  تشكل 
الكربى التي حيتلها التبليغ يف شتى أنواع القضايا، فمنها تنطلق تباليغ اجللسات ألطراف القضايا 
وللمحامني وللشهود، حيث يعترب التبليغ هو إعالن قانوين عن بدء اخلصومة حمدد الزمن لغايات 
دعوة املبلغ إىل حضور اجللسة املحددة مسبقا يف تاريخ معني من أجل أن يتخذ كافة االجراءات 
الالزمة حلفظ حقوقه والدفاع عن نفسه جتاه خصمه72، إال أنه وعىل الرغم من هذه األمهية الكربى 
إال أن جزءا كبريا من سبب تأخر النظر يف القضايا والتأجيل املستمر يعود إىل دوائر التباليغ ذاهتا 
وعدم تبلغ الشهود أو عدم تبلغ األطراف73، وعدم وجود تباليغ صحيحة يرتتب عليها االستمرار 
يف تأجيل البت يف القضايا وذلك ألمهية التبليغ يف حفظ حقوق املتقاضني، حيث أشارت إحصائية 
صادرة عن دائرة تكنولوجيا املعلومات داخل جملس القضاء األعىل عام 2013 أن عدد القضايا 
التي تم تأجيلها بسبب عدم تبلغ األطراف أو وكالئهم ملواعد اجللسة وصل إىل )3264( قضية، 
فيام بلغ عدد القضايا التي تم تأجيلها بسبب إعادة تبليغ أحد أطراف الدعوى أو وكالئهم وصل 
الرتاكم  هذا  إىل  تقود  التي  واألسباب  الظروف  من  جمموعة  وتتعاضد  قضية74،   )15789( إىل 

اهلائل يف التباليغ، منها ما هو فني ومنها ما يتعلق بطبيعة العمل ذاته.

فعند النظر إىل دائرة تبليغات رام اهلل عىل سبيل املثال سنرى أن عدد املحرضين العاملني فيها هم 

72  متــارا عــواد، التبليغــات أســاس االنجــاز القضائــي، دراســة منشــورة يف جملــة قضاؤنــا، نــرشة فصليــة تصــدر 
ــارس 2014، ص6. ــدد 10، آذار/م ــطيني(، الع ــىل الفلس ــاء األع ــس القض ــة )جمل ــلطة القضائي ــن الس ع

73  لقــد أحــال قانــون االجــراءات اجلزائيــة الفلســطيني رشوط صحــة عمليــة التباليــغ وذلــك يف املــادة 185 
ــن  ــة م ــطيني إىل جمموع ــرشع الفلس ــرق امل ــد تط ــة، وق ــة والتجاري ــامت املدني ــول املحاك ــون أص ــه إىل قان من
البيانــات التــي ال بــد أن تتواجــد داخــل ورقــة التبليــغ وذلــك لضــامن صحتهــا وتســهيل الغايــة منهــا، فاملــادة 
(10( مــن القانــون نصــت عــىل أن التبليــغ حيــرر عــىل نســحتني متطابقتــني تســلم نســخة منهــام إىل املبلــغ 
ــامت  ــول املحاك ــون أص ــن قان ــادة )9 ( م ــت امل ــام نص ــة، في ــة إىل املحكم ــخة الثاني ــاد النس ــا وتع ــه قانون إلي
املدنيــة والتجاريــة عــىل أنه»جيــب أن تشــتمل ورقــة التبليــغ عــىل البيانــات اآلتيــة: -1اســم املحكمــة ورقــم 
الدعــوى أو الطلب،-2اســم طالــب التبليــف وعنوانــه وصفتــه ومــن يمثلــه إن وجد،-3اســم املــراد تبليغــه 
وعنوانــه وصفته،-4موضــوع التبليغ،-5يــوم التبليــغ وتارخيــه وســاعة حصوله،-6اســم مــن يقــوم بالتبليــغ 

وتوقيعه،-7اســم وصفــة مــن ســلم التبليــغ إليــه وتوقيعــه عــىل النســخة املعــادة إىل املحكمــة«. 
74  التبليغات أساس االنجاز القضائي، مرجع سابق، ص 6.
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الضفة  والقضايا عىل مستوى  للشكاوى  تلقيًا  املحاكم  أعىل  من  تعترب  حمرضًا75 يف حمكمة   )12)
الغربية، وبعكس ملف القضية التي بتأجيلها يتم تأجيل ملف واحد، فإن تأجيل قضية واحدة قد 
يتطلب تبليغات عدة تعتمد عىل عدد أطراف الدعوى وعدد الشهود ما يشكل عبئا إضافيا، فقد 
صدر يف شهر آب 2017 ما يقارب األربع عرشة ألف تبليغ يف دائرة تباليغ رام اهلل بمفردها76، 
وتعود األسباب التي جتعل دائرة التبليغات هي املالم األول لدى كثري من أطراف العدالة يف عملية 

االختناق القضائي إىل جمموعة من األسباب: 

قلة عدد املحرضين العاملني يف دوائر التبليغات مقارنة بمساحات واسعة ال بد من تغطيتها، . 1
والقرى  املدينة  تشمل  جغرافية  منطقة   )118( إىل  مقسمة  مثال  والبرية  اهلل  رام  فمحافظة 
التليغات  داخل قسم  منهم   )5( يعمل  )12( حمرض  التبليغات  دائرة  املحيطة هبا، ويعلم يف 
املبلغني  ببعض  يدفع  ما  املتبقي،  العدد  عىل  بأكمله  الباقي  العبء  ويقع  املكتبية  لألعامل 
للخروج إىل العمل امليداين مع عدد متفاوت من التبليغات قد يتجاوز يف بعض األحيان عتبة 

تبليغ.   )100)

ضعف الدعم اللوجستي اخلاص بدائرة التبليغات، فعدد السيارات املوجودة يف دائرة تبليغات . 2
إما  امليداين مستعملني  بالعمل  اثنتني فقط، وأغلب املحرضين يقومون  رام اهلل مها سيارتني 

وسائل نقل عامة أو سياراهتم اخلاصة.

تعترب العناوين واحدة من املعضالت األساسية التي تقف عائقا صلبا أمام دائرة التبليغات، . 3
من  العديد  املثال  سبيل  فعىل  فاحشة،  بجهالة  ومشوبة  واضحة  غري  تأيت  التباليغ  من  فكثري 
توضيح،  أو  إضافة  أي  دون  الفواكه(  دوار   - بيتونيا  )منطقة  فيه  يذكر  بيتونيا  منطقة  تباليغ 
وهو ما جيعل من البحث عن العنوان وسط مناطق ارتفع فيها العمران بكثافة كبرية خالل 
السنوات القليلة املاضية أمرا مستحيال، ويعود التبليغ يف هذه احلالة دون العثور عىل صاحبه 

ما يدفع لتأجيل اجللسة القادمة مرة ثانية ألجل التبليغ.

ــول/ ــخ 18 أيل ــة رام اهلل، بتاري ــات يف حمكم ــم التبليغ ــس قس ــب رئي ــي، نائ ــد الربغوث ــع أمح ــة م 75  مقابل
ســبتمرب 2017 .

76  أمحد الربغوثي، مرجع سابق .
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وملشكلة العناوين الكثري من األسباب، فالكثري من املدن والقرى ال متتلك نظاما واضحًا للعناوين 
ما جيعل الوصول إىل املكان املطلوب صعبا جدا، كام تعترب التباليغ يف القرى أكثر سهولة من املدن، 
التباليغ املوجهة إىل قرى رام اهلل أرسع من نظريهتا املوجهة إىل داخل رام اهلل ذاهتا،  حيث تصل 
ويرجع السبب يف هذا إىل الروابط األرسية واملعرفة العامة القوية بني السكان يف القرى وهو ما 

ينعدم يف رام اهلل املدينة. 

عىل  يعملون  املحامون  من  فكثري  اخلاطئة،  العناوين  عملية  يف  فعاال  دورا  املحامون  ويلعب  كام 
حماكمة  إىل  يسعى  من  فمنهم  ذلك،  من  األسباب  وتتنوع  التبليغ،  لغايات  ومهية  عناوين  تقديم 
يسعى  والتي  بالتباليغ  املتعلقة  القانونية  الثغرات  من  وغريها  النرش  طريق  عن  غيابيا  خصمه 

قضاياهم.  كسب  أجل  من  عموما  الستغالهلا  املحامون 

ومن إحدى املعضالت التي تتعلق باملحامني حتديدا هو عدم وجود عناوين واضحة للعديد منهم، 
إليهم  ثابتة ما جيعل من الصعوبة بمكان الوصول  إذ أن بعض املحامني قد ال يمتلكون مكاتب 
لتبليغهم، أو يف حال قيام املحامي بتغيري عنوانه وعدم إبالغ النقابة بذلك وعدم حتديثه ملعلوماته 

الشخصية جيعل من الصعوبة تبليغ هذا املحامي. 

الفلسطينية  السلطة  مناطق خارج صالحيات  املوجودة يف  العناوين  أن بعض  ومن اجلدير ذكره 
كمناطق C جيعل من التباليغ املتعلقة هبا عاجزة عن امتام عملها لعدم قدرة املحرضين عىل الوصول 

إىل تلك املناطق. 

عدم التعاون من قبل اجلهات الرسمية مع دائرة التبليغات عندما يتعلق األمر بتبليغ املوظفني . 1
ممن  وغريهم  واملحققني  القضائي  الضبط  كرجال  منهم  العسكريني  خصوصا  الرسميني 
تتقدم النيابة هبم كشهود يف الئحة اهتامها، فالكثري من هذه اجلهات ترفض استالم التباليغ 
التعاون مع املحرضين، حيث أن رفض هؤالء  يمتنعون عن  من املحرضين، والكثري منهم 
الشهود التعاون مع املحرضين وبالتايل مع املحكمة يشكل سببا رئيسيا يف عملية تأخري النظر 
يف  القضايا، فعدم حضور الشاهد مرة ومرتني وثالث يعترب من أهم أسباب تأخري الفصل 

القضايا77.  يف 

77  أمحد الربغوثي، مرجع سابق ، بسام أبو زيد، مرجع سابق .
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عدم وضوح املرشوحات التي يقدمها املحرضين يف كثري من االحيان عىل أوراق التبليغ، أو . 2
القضية  السري يف  أو  التبليغ  إعادة  إىل االستمرار يف  يقود  ما  عدم وضع مرشوحات حقيقية 
البطالن  يشوهبا  قد  التي  االجراءات  العديد من  يرتب  ما  بناء عىل مرشوحات غري حقيقية 
يف مراحل متقدمة جدا من الدعوى ويعيدنا إىل نقطة البداية من جديد78، وإضافة إىل ذلك 
فإن تواجد الفساد داخل دوائر التبليغ ليس باألمر البعيد عن النظر، إذ أن بعض املبلغني قد 
حيصلون عىل رشاوي من أطراف القضايا إليصال التباليغ أو عدم إيصاهلا ووضع مرشوحات 

تفيد بتعذر التبليغ ألسباب متنوعة79.

رابعًا: النيابة العامة 
إىل  يسبقه  إنه  بل  وحدهم،  القضاة  مكاتب  يف  امللفات  وتكدس  القضائي  االختناق  يتوقف  ال 
مكاتب أعضاء النيابة، حيث تعاين النيابة العامة العديد من املشاكل فيام يتعلق بتدوير عدد كبري 
من القضايا80، ونجمل فيام ييل جمموعة من األسباب التي تشكل جزءا من دور النيابة العامة81:

هوية املتهم، إذ أن يف الكثري من الشكاوي الواردة إىل النيابة العامة يكون املتهم من سكان . 1
امللفات  هبذه  يدفع  ما  وهو  الفلسطينية،  السلطة  سيطرة  عن  اخلارجة  املناطق  أو  القدس 

أخرى.  إىل  سنة  من  تدويرها  الستمرار 

نفسه . 2 الشخص  تقديم  تكرار  أن  إذ  العامة،  النيابة  لدى  مهام  دورا  املشتكي  شخصية  تلعب 
للشكاوي بشكل مستمر لدى النيابة العامة يزيد من العبء املفروض عليها يف متابعة قضايا قد 
تكون كيدية يف كثري من األحيان إال أهنا تسجل يف هناية املطاف عىل عاتق أفراد النيابة العامة. 

وجود ضغط كبري يف خمتلف حمافظات الضفة الغربية مع احتفاظ كل حمافظة بخصوصيتها، . 3
فعىل سبيل املثال تلعب العشائرية يف املحافظات اجلنوبية دورا كبري يف إهناء الشكوى املرفوعة 

أمام النيابة، بعكس املحافظات الوسطى والشاملية. 

78  تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق، ص 12.
79  عيل مهنا، مرجع سابق .

80  مقابلــة مــع األســتاذة داريــن صاحليــة، رئيســة نيابــة محايــة األرسة ورئيســة وحــدة التخطيــط يف مكتــب 
ــاعة 09:00. ــبتمرب 2017، الس ــخ 20 أيلول/س ــام، بتاري ــب الع النائ

81  دارين صاحلة، مرجع سابق .
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عدم التناسب ما بني الكادر الوظيفي املوجود يف النيابة العامة وما بني املحاكم، فعىل سبيل . 4
املثال يتواجد يف نيابة رام اهلل )8( وكالء نيابة82، وهؤالء يتوجب عليهم أن يتواجدوا لدى 
هيئة حمكمة البداية اجلنائية ولدى حماكم البداية الفردية ولدى حمكمة االستئناف ويف التحقيق، 

ما جيعل من الصعوبة بمكان القيام بكل هذه األعامل يف الوقت املناسب. 

النيابة . 5 تأخر  فإن  املحكمة،  اجللسات داخل  نظر  تأخري  العامة يف  النيابة  بدور  يتعلق  فيام  أما 
العامة عن حضور بعض اجللسات أو االنضامم إليها يشكل عبئا ثقيال ال سيام أن اجلنايات 
األحداث  جرائم  كقضايا  اخلاصة  القضايا  بعض  أن  كام  هبا،  إال  املحكمة  تعقد  ال  التي 
عرقلة  يشكل  ما  وهو  املتخصص،  النيابة  وكيل  سوى  فيها  ينظر  ال  االقتصادية  اجلرائم  أو 
للعدالة83، ويعطي يف الوقت ذاته حجة لدى االطراف األخرى بأن حتمل غريها مسؤولية 

العدالة84. أركان  بني  االهتامات  تراشق  إىل  يقود  ما  بالقضايا  البت  يف  التأخري 

خامسًا: املحامي 
الدفاع،  القانونية مرتادفا مع حق  األنظمة  كافة  القانوين يف  املجتمع  أعمدة  أحد  املحامي  يشكل 
وهو حق دستوري كفله القانون األسايس الفلسطيني للمتهم85، وال تنعقد أي حماكمة جنائية دون 
املتهم، وقد جاء تأكيد املرشع عىل تواجد املحامي للدفاع إىل حد اعطاء  وجود حماٍم للدافع عن 
القانون للقايض احلق يف انتداب حماٍم للمتهم يف حال مل تكن حالته املادية تسمح له بتوكيل حمام86.

ومع أمهية دور املحامي يف الدفاع عن املتهم إال أن هذا الدور يف كثري من األحيان يتقاطع مع حتقيق 
العدالة، فهل ينشد املحامي مصلحة موكله أم مساعدة املحكمة يف الوصول إىل احلقيقة؟، حيث 
يغدو املحامي وهذه احلالة سببا من أسباب املامطلة يف القضاء وتأخري البت يف القضايا، ومع أن 

82  التقرير السنوي السابع  للنيابة العامة الفلسطينية، للعام 2016، ص59.
83  تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق، ص 12.

84   تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق، ص 12.
ــريء  ــه »املتهــم ب ــون األســايس الفلســطيني املعــدل لعــام 2003 عــىل أن ــادة )14( مــن القان 85  تنــص امل
حتــى تثبــت إدانتــه يف حماكمــة قانونيــة تكفــل لــه فيهــا ضامنــات الدفــاع عــن نفســه، وكل متهــم يف جنايــة 

جيــب أن يكــون لــه حمــام يدافــع عنــه«.
86  املادة )244( من قانون االجراءات الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.
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من املستحيل القول أن هذه احلال تشكل ظاهرة يف جمتمع املحامني إال أن من املؤكد هو وجود 
حاالت فردية بني املحامني تسلك هذا النهج87 الذي يشكل خمالفة يف األساس للامدة )54( من 

السلوك88. مدونة 

وتتعدد األسباب التي قد تدفع باملحامي إىل املامطلة يف القضايا، منها ما يتمثل بثقافة جمتمعية تنظر 
إىل املحامي كشخص مهمته هو االستمرار يف تسويف القضايا واملامطلة فيها ويربع يف إجياد األعذار 
ألجل االستمرار يف تأجيل الدعوى89، ومنها ما هو مايل، ويرجع إىل حصول املحامي من عدمه عىل 
أتعابه من موكله، حيث يدفع رفض املوكل تسديد األتعاب يف بعض األحيان املحامي إىل استعامل 
القضية رهينة لديه إىل حني احلصول عىل أتعابه املالية90، كام أن ضعف املسؤولية لدى بعض املحامني 
جتاه موقعهم يف الدعوى وجتاه موكليهم يدفع هبم يف كثري من األحيان إىل عدم املوازنة بني واجبهم يف 
حضور اجللسات وإعطاء كل منها حقها الكامل يف الدراسة واملراجعة والتمحيص وبني تواجد عدد 
كبري من القضايا لدهيم يف حماكم خمتلفة ومتعددة، ويؤدي هذا يف هناية املطاف إىل تفضيل قضايا عىل 
أخرى وعدم االلتزام باجللسات مجيعها ما يدفع إىل االستمرار يف التأجيل دون الوصول إىل هدف91، 

خصوصا أنه ال بد من حضور املحامي يف اجلنايات وذلك لصيانة حق الدفاع. 

أمد  إطالة  هبدف  املستمرة  واملامطلة  املتكرر  التأجيل  عملية  إىل  يلجأون  قد  املحامني  بعض  أن  كام 
الدعوى يف احلاالت التي يدركون فيها أن مصلحتهم تقتيض تلك اإلطالة خصوصا يف اجلنايات التي 
يفقدها مرور الوقت صفة الردع العام مع نسيان املجتمع للجريمة92، من خالل التغيب عن اجللسات 
التي يتوجب فيها سامع الشهود ما جيرب القايض عىل إعادة تأجيل القضية مرة أخرة لتبليغ املحامي.93

ــبتمرب  ــخ 12 أيلول/س ــطينيني، بتاري ــني الفلس ــب املحام ــدات، نقي ــواد عبي ــي ج ــع املحام ــة م 87  مقابل
.12:30 الســاعة   ،2017

88  مدونة سلوك املحامني النظاميني الفلسطينيني لسنة 2017 .
89  تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق، ص 11.

90  جواد عبيدات، مرجع سابق .
91  جواد عبيدات، مرجع سابق، بسام زيد، مرجع سابق .

92  بسام زيد، مرجع سابق.
93  تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق ، ص11.
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سادسًا: الشهود  
يشكل الشهود يف القضايا اجلنائية أحد أبرز األسباب ذات الدور الفعال يف عملية التأجيل املستمر 

واملامطلة املتتالية والتأخري يف نظر اجللسات، أكانوا من شهود النيابة العامة أم من شهود الدفاع. 

حيث أن خلو لوائح االهتام التي تقدمها النيابة العامة أو الئحة الشهود التي يقدمها الدفاع من 
العناوين واألسامء الكاملة للشهود جيعل من عملية تبليغهم عملية غاية يف الصعوبة، وهي عملية 
الدفاع إحضار  أو  النيابة  تكليف  لغايات  اجللسة  تأجيل  استمرار  إىل  تنتهي يف كثري من األحيان 

عناوين جديدة أو أسامء كاملة هلم94.

األخرى  العسكرية  األجهزة  من  الشهود  أو  القضائية  الضابطة  شهود  يشكل  أخرى  جهة  ومن 
إداراهتم استالم  العديد من  القضائي، حيث ترفض  تأجيج االختناق  معضلة إضافية تساهم يف 
التباليغ اخلاصة هبم، أو أن استمرار تنقلهم من منطقة إىل أخرى يدفع باملزيد من املراسالت ما بني 

تبليغهم95. لتأخذ وقتا إضافيا لغايات  العسكرية  اإلدارات 

2.2.3  االختناق القضائي يف القضاء املتخصص 
يعرف القضاء املتخصص بأنه »النظر يف فرع واحد من القضايا واملنازعات وفقًا لترشيع خاص 
ينص عىل إنشاء قضاء متخصص تنحرص وظيفته بالنظر يف منازعات حمددة بعينها، وتكون ممارسة 
هذا القضاء خمصصة بمجموعة من الكوادر املؤهلة فنيًا وعلميًا يف فرع حمدد من القضاء«، واهلدف 
من وجود هذا النوع من القضاء هو الوصول إىل عدالة رسيعة ومنجزة من خالل تسهيل التقايض 

من جهة وإعطاء القضاة هامشا للتعمق واكتساب اخلربة يف جمال حمدد من جهة ثانية96. 

94  تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق، ص12.
95    تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق، ص12.

96  القضاء املتخصص ودوره باالرتقاء بالعدالة، جملس القضاء األعىل، 2012، ص3، لالطالع عىل النص 
 الكامل راجع

http://www.courts.gov.ps/userfiles/file/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%
A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20

%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A-
7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8

 .%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9.pdf
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أوال: حمكمة جرائم الفساد 
نصت املادة )16( من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 عىل تشكيل حمكمة جرائم الفساد وذلك 

عىل النحو اآليت:

تشكل حمكمة خمتصة للنظر يف جرائم قضايا الفساد أينام وقعت بناًء عىل قرار من رئيس جملس . 1
القضاء األعىل بعد تلقيه طلبًا من رئيس هيئة مكافحة الفساد.

يرأس املحكمة قاض بدرجة رئيس حمكمة بداية وعضوية قاضيني ال تقل درجتهام عن درجة . 2
قايض حمكمة بداية. 

تعقد املحكمة جلساهتا يف مدينة القدس أو أي مكان آخر يعينه رئيسها وتطبق عىل إجراءاهتا . 3
قانون االجراءات اجلزائية. 

وهي حمكمة نوعية تنظر يف قضايا الفساد أيا كان نوع اجلريمة وأيا كان مكان حدوث اجلريمة، وقد 
حصلت املحكمة عىل هيئة متفرغة للنظر يف قضاياها عام 2013 97.

إىل  الواردة  القضايا  عدد  بلغ   2014 عام  هناية  وحتى   2010 عام  الفساد  حمكمة  إنشاء  ومنذ 
املحكمة )83( ملفا، منها  )40( ملفا تم الفصل فيها من املحكمة، و)20( ملفا متت اإلدانة فيه، 
و)3( ملفات تم الفصل فيهم بالرباءة، فيام تتوزع باقي امللفات عىل عدم اختصاص املحكمة بواقع 
(3( ملفات، وتتواجد باقي امللفات لدى حماكم االستئناف والنقض، إال أن عدد القضايا املدورة 

لدى حمكمة جرائم الفساد بلغ )50( ملفا حتى عام 201498.

وعىل الرغم من أن قانون مكافحة الفساد قد جاء بنصوص واضحة وجلية فيام يتعلق باملواعيد 
املرشع  أن  إال  والتأخري،  للمامطلة  حماوالت  أي  إيقاف  بواسطتها  حماوال  باجللسات  اخلاصة 
الفلسطيني مل يوفق يف حتقيق هدفه، ولعل السبب من وراء هذا أن القانون مل يأيت مراعيا للواقع 

97  تقريــر حــول عمــل حمكمــة جرائــم الفســاد واجــراءات التقــايض، ســعيد زيــد وســجى يوســف، رام 
ــل ــص الكام ــىل الن ــالع ع ــطني، 2014،ص 16، لالط اهلل-فلس

 .http://www.pacc.pna.ps/ar/files/cultural/corruptioncourt.pdf  
ــخ  ــذ تاري ــم الفســاد من ــرباءة يف حمكمــة جرائ ــة وال ــة واإلدان ــا املــدورة والفصول 98  ملخــص عــن القضاي
إنشــائها حتــى تارخيــه، دراســة منشــورة يف جملــة قضاؤنــا، نــرشة فصليــة تصــدر عــن الســلطة القضائيــة 

ــارس 2014، ص15. ــدد 10، آذار/م ــطيني(، الع ــىل الفلس ــاء األع ــس القض )جمل
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الفلسطيني، فعندما نص يف املادة 16/3 من القرار بقانون رقم 7 لعام 2010 أنه ال جيوز تأجيل 
جلسات املحاكمة لفرتة تزيد عن ثالثة أيام فإنه مل يراعي املشاكل املتعلقة بالتبليغات والتي يعاين 
وتأجيل  النص  هذا  تطبيق  عدم  إىل  املحكمة  هيئة  يضطر  األمر  وهذا  عام،  بشكل  القضاء  منها 
أن  حيث  بالقضية،  املحيطة  الروف  مع  يتناسب  بام  وذلك  أيام  ثالثة  من  أكثر  هو  ما  إىل  اجللسة 
تأجيلها لفرتة أطول هو أفضل للمحكمة من تأجيلها لثالثة أيام وعدم امتام التبليغات ما يقود يف 

دواليك99.  ثانية وهكذا  مرة  تأجيلها  إىل  النهاية 

كام يؤخذ عىل املرشع الفلسطيني أن الفرتة القانونية القصرية التي نص عليها تشكل انتهاكًا ملبدأ 
حق املتهم بالدفاع، حيث أن هذه الرسعة الكبرية ال تعطي املتهمني الفرتة الزمنية الكافية لتحضري 

دفاعهم100. 

التي تتعلق بعملية  كام تشرتك حمكمة جرائم الفساد مع املحاكم اجلنائية بشكل عام يف األسباب 
تتفرع  نسبيا، حيث  زمنية طويلة  لفرتات  القضايا  تأجيل  القضايا واالستمرار يف  البت يف  تأخري 
األسباب إىل عدم وجود طاقم عمل كاٍف ملساعدة املحكمة يف أداء عملها101، كام يعود إىل ضعف 
يف  املحامي  يلعبه  الذي  والدور  املتهمني،  أو  الشهود  عناوين  وضوح  وعدم  التبليغات  دوائر  يف 

النظر يف القضايا من خالل عدم حضوره للجلسات102.  عملية تأخري 

ثانيًا: حمكمة األحداث  
جاء القرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن محاية األحداث ناصا عىل رضورة تشكيل حمكمة 
خاصة بنظر قضايا األحداث وذلك يف املادة )24( بقوله »1-تنشأ يف دائرة كل حمكمة هيئة أو أكثر 
خمتصة بنظر قضايا األحداث«، كام نصت املادة )25( من القرار بقانون عىل أن »تتشكل املحكمة 

99  مقابلــة مــع القــايض ســعد الســويطي، قــايض حمكمــة جرائــم الفســاد الفلســطينية، بتاريــخ 18 أيلــول/
. 2017 سبتمرب 

100  تقرير حول عمل حمكمة جرائم الفساد واجراءات التقايض،مرجع سابق ، ص19.

101  تقرير حول عمل حمكمة جرائم الفساد واجراءات التقايض،مرجع سابق ، ص16.
ــة  ــباب العام ــا األس ــي ذاهت ــاد ه ــا الفس ــت يف قضاي ــري الب ــة تأخ ــؤدي إىل عملي ــي ت ــباب الت 102  إن األس
ــباب  ــة أس ــة جزئي ــارئ ملراجع ــل الق ــا نحي ــرار فإنن ــدم التك ــات ع ــي، ولغاي ــاء اجلنائ ــف القض ملختل

االختنــاق القضائــي، الصفحــات مــن 15  إىل 22 . 
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إحدى  يف  أو  واملخالفات،  واجلنح  اجلنايات  يف  للنظر  بداية  حمكمة  قايض  بدرجة  فرد  قاٍض  من 
حاالت التعرض للخطر وخلطر االنحراف«. 

وعىل الرغم من تواجد فعيل للقضاة املتخصصني بنظر قضايا األحداث يف املحاكم إىل أن ذلك مل 
يساعد يف عملية ترسيع قضايا األحداث، ويعود السبب يف ذلك إىل جمموعة من العوامل:

إن القضاة املتخصصني يف نظر قضايا األحداث ليسوا قضاة متفرغني فقط لنظر هذه القضايا، . 1
وعدم  األحداث،  قضايا  نظر  إليهم  ويضاف  خمتلفة  جنائية  قضايا  يف  ينظرون  قضاة  هم  بل 
التفرغ هذا يشكل عبئا إضافيا يقع عىل كاهل القضاة، فهم وهذه احلالة ال يغدون متفرغني 
نظر قضايا  ما بني  العمل  أيام  تقسيم  يعملون عىل  بل إهنم  لنظر قضايا األحداث،  بالكامل 
األحدث والقضايا العادية، وهذا يقود إىل تأجيل طويل األمد لقضايا األحداث ما هيدم صفة 

االستعجال التي ألصقها القانون بقضايا األحداث103. 

القرار بقانون بشأن األحداث، فإن جلسات األحداث ال تنعقد إال بوجود . 2 وفقا لنصوص 
احلدث وويل أمره وحماميه ومرشد محاية الطفولة ووكيل النيابة، وهذا الطاقم الكبري للمحكمة 
يساعد بشكل كبري يف املامطلة بنظر القضايا وتأخريها، إذ أن غياب أحدهم يؤدي إىل تأجيل 

اجللسة دون اختاذ أي إجراء فيها104.

تلعب األسباب العامة يف القضايا اجلنائية بشكل عام دورا فعاال يف عملية التأخري واملامطلة، . 3
ومنها دور املحامي، عدم متكن القايض من السيطرة عىل جمريات القضية بشكل عام، ودور 

التبليغات105. دائرة 

3.2.3 حلول مقرتحة لالختناق القضائي
أوالً: القانون 

يظل القانون رغم النواقص التي تعرتيه يف بعض األحيان هو املنارة األوىل اهلادية إىل حتقيق العدالة، 

103  بسام زيد، مرجع سابق .
104  بسام زيد، مرجع سابق.

ــاء  ــة يف القض ــؤدي إىل املامطل ــي ت ــة الت ــباب العام ــام يف األس ــكل ع ــداث بش ــة األح ــارك حمكم 105  تتش
ــباب  ــة أس ــة جزئي ــارئ إىل ملراجع ــل الق ــا نحي ــه فإنن ــبق رشح ــا س ــرار م ــدم تك ــرا لع ــي، ونظ اجلنائ

االختنــاق القضائــي، الصفحــات مــن 15  إىل 22 .   
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وألجل استمرار الضوء املنبثق بقيادة الطريق عىل الصورة السليمة فإن هناك جمموعة من احللول 
التي نقدمها فيام يتعلق بالتخفيف من املامطلة داخل املحاكم:

إلزام الدفاع بحرص بينته الدفاعية بشكل أويل عند بدء دوره وذلك لغايات إيقاف استغالل . 1
حق الدفاع لغايات املامطلة وتأخري البت يف الدعوى.

إعطاء القايض صالحيات أكثر اتساعا فيام يتعلق بإدارة جلسات املحاكمة وضبط حماوالت . 2
أطراف العدالة تأخري النظر يف اجللسات أو التأجيل املتكرر واملستمر. 

حتديد القانون سقفًا أعىل للقضايا حسب النوع، فعىل سبيل املثال حرص الفرتة الزمنية للقضايا . 3
القضية  واقع  يقتضيه  ما  حسب  مالئمة  فرتة  واحدة  كل  بني  تفصل  جلسة  بـ15  اجلنحوية 

واعتبار هذه املدد من النظام العام. 

إجياد حل قانوين للقضايا التي مىض عليها فرتة تزيد عن مخس سنوات يف املحاكم دون اختاذ . 4
أي إجراءات فعلية فيها.  

استحداث مواد قانونية جديدة يف القوانني االجرائية تسمح للقضاة بفرض سيطرة أكرب عىل . 5
عملية تقديم البينات والشهود من طريف الدعوى اجلنائية بصورة تصون وحتفظ احلقوق. 

ثانيًا: القايض
يعترب دور القايض دورًا حيويًا ال بد من أخذه بعني االعتبار وذلك من خالل توفري كافة الوسائل 

الالزمة له للقيام بمهام عمله، ولعل من أبرز احللول التي يمكن اقرتاحها يف هذا الصدد:

الكبري . 1 الضغط  يتناسب مع  املختلفة بشكل  املحاكم ومرفقاهتا  أبنية  تأهيل وتطوير وتوسعة 
املفروض عليها ال سيام يف حماكم مثل حمكمة رام اهلل. 

إجياد طاقم كاٍف من الكتبة واملراسلني واملوظفني اإلداريني ملساعدة القضاة يف امتام عملهم . 2
عىل الصورة األمثل، حيث أن وجود مراسل واحد فقط يف بعض االحيان ألكثر من مخس 

قضاة يتسبب يف تأزيم العمل وتكليف أشخاص آخرين للقيام هبذا الدور.

زيادة الدعم اللوجستي للمحاكم فيام يتعلق باألدوات املستعملة وزيادة استعامل التكنولوجيا . 3
األساليب  ادخال  وإمكانية  والتبليغات  القضايا  بنظر  يتعلق  فيام  املحاكم  داخل  احلديثة 

املختلفة.   ملفاهتم  نظر  للقضاة يف  اليومي  العمل  إىل  احلديثة  التكنولوجية 
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القضاة وعدم قدرهتم عىل . 4 املفروض عىل  اهلائل  نتيجة للضغط  أنفسهم  القضاة  زيادة طاقم 
العبء  تقليل  يف  سيساعد  ما  وهو  املحاكم،  إىل  الواردة  القضايا  يف  الكبرية  الزيادة  جماراة 
دقيق  بشكل  ملفاته  لدراسة  الكافيتني  والقدرة  املساحة  وإعطائه  قاض  كل  عىل  املفروض 
واالطالع عىل كل تفاصيل امللف لضامن سري القضية بشكل سليم واستدارك وجود ثغرات 
إنابة، وهي  أو عدم وجود  املقدمة  الوكالة  عينيه كعدم صحة  قد غابت عن  قانونية حمورية 

األحيان106. الصفر يف بعض  نقطة  إىل  العودة  إىل  فيها  الطعن  يقود  قد  التي  االجراءات 

إعادة النظر يف جداول رواتب القضاة ضمن الغالء املعييش واالقتصادي يف السياق احلايل . 5
وتوفري الدعم املايل هلم بشكل يضمن هيبة وكرامة القايض107. 

حرص القضاة عىل احلضور إىل املحاكم ومبارشة عملهم بشكل مبكر بغية نرش ثقافة االلتزام . 6
بالوقت واحرتامه لدى كل من أطراف الدعوى من نيابة وحمامني ومتهمني ومشتكني وشهود، 
والعمل عىل تقسيم ساعات العمل الرسمي بشكل سليم يساعد القايض يف استغالل كافة 

دقائق عمله يف انجاز عمله بشكل سلس وسهل108.

ثالثًا: دائرة التبليغات 
إن العديد من املشاكل التي تعاين منها دوائر التبليغات بحاجة إىل العديد من احللول املبتكرة التي 
يمكن بواسطتها التخفيف من العبء املفروض عىل كاهل هذه الدوائر، وهو ما سينعكس إجيابا 
عىل التقليل من أمد طول التقايض كنتيجة مؤكدة لوصول التباليغ بشكل سليم إىل أصحاهبا، وعىل 

ذلك يمكن اقرتاح احلول اآلتية بشأن دائرة التبليغات: 

استعامل . 1 يغدو  الفلسطينية  القضائية  املنظومة  داخل  تتفشى  بدأت  تكنولوجية  ثورة  ظل  يف 
تشكل  بالتحديد  املحامني  تباليغ  أن  حيث  للنقاش،  مطروحًا  أمراً  التباليغ  يف  التكنولوجيا 

ــورة  ــة منش ــايض دراس ــالج، الق ــائل الع ــباب ووس ــة األس ــا اجلزائي ــدس القضاي ــالين، تك ــامة الكي 106  أس
يف جملــة قضاؤنــا، نــرشة فصليــة تصــدر عــن الســلطة القضائيــة )جملــس القضــاء األعــىل الفلســطيني(، 

ــو 2010، ص13. ــدد 5، آب/يولي الع
ــة  ــورة يف جمل ــة منش ــات، دراس ــق وتناقض ــطينيني... حقائ ــاة الفلس ــب القض ــاوي، روات 107  داوود درع
ــا، نــرشة فصليــة تصــدر عــن الســلطة القضائيــة )جملــس القضــاء األعــىل الفلســطيني(، العــدد  قضاؤن

5، آب/يوليــو 2010، ص5  .
108  تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق ص12.
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جزءًا ال يستهان به من التبليغات الصادرة يوميا من املحاكم، ويف الوقت احلارض فإن برنامج 
للتباليغ  خاصًا  قساًم  حمتوياته  ضمن  حيتوي  الفلسطينية  املحاكم  عليه  تعمل  الذي  امليزان 
الصادرة للمحامي يف كل قضاياه، ولعل التفات املرشع إىل إمكانية تقنني تبلغ املحامي من 
خالل صفحته اخلاصة عىل امليزان سيشكل نقلة نوعية يف عملية التباليغ، إذ سيعترب املحامي 

الشخصية109.  صفحته  عىل  االلكرتوين  التبليغ  نزول  بمجرد  جللساته  متبلغا 

إجياد طرق خمتلفة خارج نطاق قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية من خالل االستفادة . 2
من جتارب الدول املختلفة يف هذا املجال، ففي األردن عىل سبيل املثال تم التعاقد مع رشكات 
التعديالت  من  جمموعة  ادخال  إىل  حيتاج  ما  وهو  األطراف110،  بتبليغ  القيام  ألجل  خاصة 

القانونية عىل القوانني اإلجرائية. 

الدائرة من . 3 إىل  الواردة  القضايا  يتناسب مع عدد  بام  التبليغات  دائرة  العاملني يف  زيادة عدد 
جهة ومع مساحة املنطقة اجلغرافية التي يتم تغطيتها من جهة أخرى، واحلرص عىل أن يكون 
املحرض من ذات املنطقة التي يتوجب عليه تبليغها وذلك لتسهيل معرفته بمختلف القاطنني 
فيها، ويعترب هذا حال معقوال للساكنني يف املناطق اخلارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية. 

إن الرواتب اخلاصة باملحرضين أو العاملني يف جمال التبليغات بشكل عام ليست بالرواتب . 4
وذلك  للمحرضين،  واملعييش  املايل  الوضع  حتسني  إىل  النظر  برضورة  يدفع  وهذا  املرتفعة، 
من خالل رصق العالوات املهنية املستحقة للعديد من املحرضين، والذين مل حيصل بعضهم 
عليها منذ سنوات111، كام أن رصف عالوة املخاطرة للمحرضين تطرح نفسها بشكل كبري، 
حيث أن العديد من املحرضين يواجهون العديد من املخاطر يف عملهم كالتهديد من أهل 

بالرضب والشتم والتحقري112.  املبلغ 

التعاون ما بني جملس القضاء األعىل واجلهات املختصة فيام يتعلق بالعناوين وعملية حتديثها . 5
بشكل مستمر لغايات تسهيل وصول املحرضين إىل الشخص املستهدف. 

التبليغات أساس العملية القضائية، مرجع سابق ، ص8،مقابلة مع أمحد الربغوثي، مرجع سابق.   109
110  التبليغات أساس العملية القضائية،مرجع سابق، ص 7.
111  التبليغات أساس العملية القضائية مرجع سابق ، ص8.

112  مقابلة مع أمحد الربغوثي، مرجع سابق.
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رابعًا: النيابة العامة 
إن الدور الذي تلعبه النيابة العامة داخل الدعوى اجلزائية منذ بدايتها وحتى هنايتها هو دور ذو 
النيابة  تواجه  قد  التي  املشاكل  العديد من  أن هنالك  إال  النظر عنها،  يمكن غض  بالغة ال  أمهية 
العامة خالل مراحل الدعوى اجلنائية املختلفة، والتي من املمكن اختاذ جمموعة من االجراءات 

ذلك: من  التخفيف  لغايات 

فصلها . 1 وإعادة  املوجودة  املدورة  القضايا  مع  فقط  التعامل  لغايات  متخصصة  نيابة  تفريد 
بالنظم  والتعامل  العامة،  النيابة  يف  املوجودة  املدورة  القضايا  من  التقليل  هبدف  وترتيبها 
نظام خاص لدى  العمل عىل  بدأ  املدورة وختزينها، وقد  القضايا  االلكرتونية احلديثة ألمتتة 
فيها113.  هنائي  رأي  وإعطاء  املدورة  القضايا  فصل  لغايات   2012 عام  منذ  العامة  النيابة 

املثول . 2 الذين يتوجب عليهم  القضاة  العامة وما بني عدد  النيابة  تناسب ما بني أعضاء  إجياد 
هيبة  عىل  واحلفاظ  املحكمة  أمام  العامة  النيابة  مثول  تأخري  إيقاف  لغايات  وذلك  أمامهم 

القضاء114.

إجياد تعديالت قانونية يف قوانني االجراءات اجلزائية فيام يتعلق بالقضايا هبدف إهناء الدعوى . 3
اجلزائية املرفوعة أمام املحكمة أو املوجودة أمام النيابة العامة يف حال مرت فرتة طويلة عليها 

دون الوصول إىل حكم هنائي فيها وذلك عىل قدم املساواة فيام بينه وبني التقادم العام115. 

تفعيل املساعدة القانونية لدى النيابة العامة من خالل إجياد دائرة خمصصة، وذلك هبدف منع . 4
احتكار املساعدة من قبل جهة معينة وذلك ما يساعد يف عملية توفري حماٍم للعديد من املشتبه 
بوجود  إال  فيها  السري  يمكن  ال  التي  القضايا  يف  سيام  ال  العامة  النيابة  أمام  املتواجدين  هبم 

حمام116.

113  دارين صاحلية، مرجع سابق.
114  دارين صاحلية، مرجع سابق. 
115  دارين صاحلية، مرجع سابق. 
116  دارين صاحلية، مرجع سابق. 
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خامسًا: املحامي 
احلاالت  من  كثري  يف  أنه  إال  موكله،  ملصلحة  الدفاعية  بأعامله  يتعلق  فيام  بحصانة  املحامي  يتميز 
به  ما ختتص  بسلوكه وهو  يتعلق  فيام  مسائلته  تستوجب  التي  االعامل  بعض  املحامي  من  تصدر 
نقابة املحامني، ويف هذه احلال فإن املحكمة تقوم بتسطري كتاب خاص إىل نقابة املحامني تعلمها 
فيه بتغيب املحامي املذكور أكثر من مرة عن جلسات القضية اخلاصة به، ومع ورود هذا الكتاب 
إىل النقابة، تعمل عىل التواصل مبارشة مع املحامي املذكور ومطالبته بااللتزام داخل املحكمة، ويف 
بعض األحيان يتم توجيه عقوبات تعزيرية أو توبيخية إىل املحامني، وهو النظام الذي حيتاج إىل 
إعادة نظر فيه من جديد لغايات تشيدد العقوبات املتعلقة هبذا النوع من املخالفات نظرًا جلسامة 
املخالفة، وما يثري االنتباه إىل أن عدد الكتب التي تصل إىل النقابة هو قليل يف املقام األول، فخالل 
النقابة اجلديد أعامله بلغت عدد الكتب الواصلة من املحاكم  األشهر الثالثة األوىل لتويل جملس 
ضد  بكتب  ارصارًا  أكثر  بصورة  القضاة  توجه  تكثيف  رضورة  يؤكد  ما  وهو   ،117 كتب  ثالث 

النقابة. املحامني املامطلني إىل 

سادسًا: الشهود  
نظرا ألمهية الشهود يف الدعوى اجلنائية فال بد من وجود طرقا أكثر فعالية للتعامل معهم ومنها:

منذ . 1 للشهود  الصحيحة  والعناوين  كاملة  األسامء  تقديم  عىل  والدفاع  العامة  النيابة  حرص 
الدعوى.  يف  للمامطلة  كأساس  املعلومات  هذه  استعامهلم  وعدم  األوىل،  الوهلة 

العسكرية . 2 واملؤسسات  العامة  والنيابة  األعىل  القضاء  جملس  بني  ما  تعاون  صيغة  إجياد 
واملؤسسات املدنية فيام يتعلق بدعوة الشهود خصوصا شهود الضابطة القضائية أو اخلرباء 
الفنيني أو العسكريني أو املوظفني املدنيني يف الدوائر الرسمية، وذلك من خالل حتديد يوم 
واحد جتمع فيه كافة القضايا املتعلقة بأسامء حمددة وتنظر خالهلا، وذلك لضامن عدم انتظار 

يومي.  بشكل  املحاكم  يف  الرسمي  دوامهم  إضاعة  وعدم  طويلة  فرتات  الشهود 

ــني  ــة املحام ــس نقاب ــاب جمل ــم انتخ ــد ت ــه ق ــارة إىل أن ــدر االش ــابق ، جت ــع س ــدات، مرج ــواد عبي 117  ج
الفلســطينيني املؤقــت يف شــهر أيار/مايــو 2017.
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االحضار . 3 مذكرات  تنفيذ  لغايات  والرشطة  األعىل  القضاء  جملس  بني  ما  التعاون  تفعيل 
والتوقيف بحق الشهود أو املتهمني من املواطنني العاديني والذين يمتنعون عن احلضور إىل 
املحاكم، إذ أن العديد من تلك املذكرات ال يتم متابعتها وتنفيذها من قبل الرشطة املختصة 
ما يساهم يف عملية تكدس هذه املذكرات لدى املحكمة والتأجيل املستمر ألجل املثابرة عىل 

تنفيذها118.

اخلامتة والتوصيات . 4
أن حترض متأخرا أفضل من أال حترض أبدًا، عىل الرغم من أن هذا القول املأثور يصلح يف العديد من 
املواقف احلياتية داخل املجتمع الفلسطيني إال أن األكيد هو استحالة إسقاطه عىل قطاع العدالة، 
فالعدالة املتأخرة هي نوع من الظلم وهي مساوية إلنكار العدالة، ويف عرص يشكل التقايض أداة 
القضائية هو عنرص مساعد يف  حفظ احلقوق ومحاية احلريات فإن الرسعة يف إمتام شتى األعامل 

تعزيز سيادة القانون وترسيخ مفهوم جمتمع القانون. 

وبعد اإلطالع عىل خمتلف اآلراء حول طول أمد التقايض ورسعة املحاكامت اجلنائية يف املحاكم 
الفلسطينية فإننا نتقدم بمجموعة من التوصيات إىل املسؤولني وأصحاب القرار وذلك ألخذها 

بعني االعتبار كحلول مساعدة يف عملية التخفيف من ظاهرة االختناق القضائي: 

هو . 1 بصورة خاصة  اجلنائي  القضاء  وداخل  عامة  بصورة  القضائي  املجال  التخصص يف  إن 
ذوي  عملهم  من  متمكنني  قضاة  توفري  يف  العديدة  فوائده  وتتمثل  بمكان،  االمهية  من  أمر 
خربة ودراية بمستوى مرتفع يف جمال معني، وهو ما يساعد يف املزيد من التمكن من القضايا 
والدعاوي اجلزائية، إال إن االختصاص بمفرده ال يعترب كافيًا، إذ أنه قد يتحول يف مرحلة ما 
إىل عبء إضايف عىل عاتق القايض الذي ينظر إىل جوار قضاياه املتخصصة كافة أنواع القضايا 
إسوة  القضائي  النظام  داخل  بالتفريغ  التخصص  إرفاق  يقودنا إىل رضورة  األخرى، وهذا 

118  تكدس القضايا اجلزائية األسباب ووسائل العالج، مرجع سابق، ص 12.
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بالنيابة العامة119، فال يكفي أن يكون القايض متخصصًا يف جمال حمدد بل ال بد من وجود 
قاض متفرغ ال ينظر سوى يف قضاياه املتخصصة فقط120. 

تعديل قانون االجراءات اجلزائية بإضافة مواد قانونية تضع حدًا أعىل لعدد اجللسات التي . 2
كل  نوع  كل  بني  االختالفات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  تستغرقها،  أن  القضية  عىل  يتوجب 

العام.  النظام  املواعيد من ضمن  واعتبار هذه  قضية وأخرى، 

العامة . 3 والنيابة  املحامني  ونقابة  األعىل  القضاء  جملس  من  كال  تضم  قانونية  جلنة  تشكيل 
ومؤسسات املجتمع املدين ذات العالقة واهليئة املستقلة حلقوق االنسان لغاية دراسة القضايا 
املرتاكمة يف املحاكم ملا يزيد عن مخس سنوات، هبدف دراستها واخلروج بحلول قانونية إلهناء 
هذه القضايا حسب ما تقتضيه جمريات كل قضية عىل حدة مع احلفاظ عىل مصلحة أطراف 

القضية واملجتمع يف الوقت ذاته.

زيادة طاقم القضاة وطاقم موظفي املحاكم إىل الضعف كحد أدنى وذلك هبدف الوصول إىل . 4
تناسب ما بني أعدادهم وما بني الوارد من القضايا بشكل سنوي. 

املصادر واملراجع. 5
أوال: املصادر

القوانني:أ. 
القانون األسايس املعدل لسنة 2003 املنشور يف الوقائع الفلسطينية بتاريخ 19 آذار/. 1

مارس 2003، ص 5.

لقــد باتــت النيابــة العامــة الفلســطينية تعتمــد بشــكل جــيل توجــه النيابــات املتخصصــة واملفرتغــة، إذ   119
تــم إنشــاء خــالل الســنوات املاضيــة العديــد مــن النيابــات املتخصصــة واملتفرغــة أيضــا داخــل النيابــة 
ــة  ــم االقتصادي ــة اجلرائ ــف ونياب ــة األرسة منالعن ــة محاي ــداث ونياب ــة األح ــا نياب ــن أمثلته ــة، وم العام

ــاد . ــة الفس ــة ونياب ــم املعلوماتي ــة اجلرائ ونياب
ــد  ــول أم ــن ط ــم م ــىل الرغ ــاد، فع ــة الفس ــة حمكم ــو عيئ ــرغ ه ــاء املتف ــىل القض ــة ع ــرز األمثل ــن أب إن م  120
التقــايض يف بعــض القضايــا إال أن وجــود هيئــة متفرغــة ملحكمــة الفســاد ســاهم بشــكل كبــري يف عمليــة 
ــة  إبقــاء هــذا الطــول يف حــده األدنــى، إذ كان مــن املمكــن أن تكــون اآلجــال أكثــر طــوال لــو أن اهليئ
ــا  ــة إىل جــوار قضاي ــا احلنائي ــة تنظــر خمتلــف القضاي ــة جنائي ــا الفســاد كانــت هيئ املختصــة بنظــر قضاي

الفســاد. 
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38 من . 2 2002، املنشور يف العدد  3 لسنة  قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيني رقم 
 .22 2001، م  5 ترشين األول/ ديمسرب  94، بتاريخ  الوقائع الفلسطينية، صفحة 

118 من الوقائع . 3 2016، املنشور يف العدد  4 لسنة  قانون األحداث الفلسطيني رقم 
 .8 2016، صفحة  28 شباط/ فرباير  بتاريخ  الفلسطينية، 

الوقائع . 4 من   53 العدد  يف  واملنشور   2005 لسنة   1 رقم  املرشوع  غري  الكسب  قانون 
الفلسطينية، بتاريح 28 شباط/ فرباير2005، ص 154، واملعدل بقانون رقم 7 لسنة 
حزيران/   26 بتاريخ  املنشور  الفلسطينية،  الوقائع  من   87 العدد  يف  املنشور   2010

.2 2010، ص  يونيو 

قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، املنشور يف العدد 38 من الوقائع . 5
الفلسطينية، بتاريخ 5 أيلول/ سبتمرب 2001، ص279.

الوقائع . 6 من   40 العدد  يف  املنشور   ،2002 لسنة   1 رقم  القضائية  السلطة  قانون 
 .9 ص   ،2002 مايو  أيار/   18 بتاريخ  الفلسطينية، 

مدونة سلوك املحامني النظاميني الفلسطينيني، 2017. . 7

8 . Mangna Carta 1215

ثانيًا:  املراجع 
 التقارير السنويةأ. 

التقرير السنوي السابع للنيابة العامة 2016، النيابة العامة الفلسطينية، آذار 2015، . 1
اهلل-فلسطني.  رام 

التقرير السنوي العارش لعام 2015، جملس القضاء األعىل، رام اهلل–فلسطني. . 2
التقارير الدوريةب. 

أمان، . 1 واملساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف  الفساد،  مكافحة  وواقع  النزاهة  تقرير 
القدس-فلسطني.    ،2014

ثائر أبو بكر، ضامنات املتهم خالل فرتة التحقيق االبتدائي، سلسلة التقارير القانونية 62، . 2
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، رام اهلل-فلسطني، ترشين األول/ أكتوبر 2005. 
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دليل املحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية، الطبعة الثانية، 2014، اململكة املتحدة. . 3

سعيد زيد وسجى يوسف، تقرير حول عمل حمكمة جرائم الفساد واجراءات التقايض، . 4
رام اهلل-فلسطني، 2014. 

منشورة . 5 دراسة  تسعفه،  ال  والقوانني  يوميا  القايض  أمام  ملفا   35 القضائي:  االعالم 
األعىل  القضاء  )جملس  القضائية  السلطة  عن  تصدر  فصلية  نرشة  قضاؤنا،  جملة  يف 

 .2013 يونيو  متوز/   ،9 العدد  الفلسطيني(، 

الفلسطيني . 6 املركز  فلسطني،  يف  العدالة  وضع  يف  املتغري  لبيان  الثاين  القانوين  املرصد 
اهلل-فلسطني. رام   ،2012 إبريل  نيسان/  "مساواة"،  والقانون  القضاء  الستقالل 

القضاء املتخصص ودوره باالرتقاء بالعدالة، جملس القضاء األعىل، 2012. . 7

ملخص عن القضايا املدورة والفصولة واإلدانة والرباءة يف حمكمة جرائم الفساد منذ . 8
تارخيه، دراسة منشورة يف جملة قضاؤنا، نرشة فصلية تصدر عن  إنشائها حتى  تاريخ 
 .2014 10، آذار/ مارس  العدد  الفلسطيني(،  القضائية )جملس القضاء األعىل  السلطة 

معني الربغوثي، حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدل يف العام 2005، اهليئة . 9
اهلل- رام   ،2005  ،64 قانونية  تقارير  سلسلة  املواطن،  حلقوق  املستقلة  الفلسطينية 

. فلسطني
املقاالتج. 

د.أمحد براك، احلق يف املحاكمة الرسيعة بني النظرية والتطبيق. . 1

العالج، دراسة منشورة . 2 اجلزائية األسباب ووسائل  القضايا  الكيالين، تكدس  أسامة 
األعىل  القضاء  )جملس  القضائية  السلطة  عن  تصدر  فصلية  نرشة  قضاؤنا،  جملة  يف 

 .2010 يوليو  آب/   ،5 العدد  الفلسطيني(، 

متارا عواد، التبليغات أساس االنجاز القضائي، دراسة منشورة يف جملة قضاؤنا، نرشة . 3
 ،10 العدد  الفلسطيني(،  األعىل  القضاء  القضائية )جملس  السلطة  فصلية تصدر عن 

 .2014 آذار/ مارس 
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منشورة . 4 دراسة  وتناقضات،  حقائق  الفلسطينيني...  القضاة  رواتب  درعاوي،  داوود 
األعىل  القضاء  )جملس  القضائية  السلطة  عن  تصدر  فصلية  نرشة  قضاؤنا،  جملة  يف 

 .2010 يوليو  آب/   ،5 العدد  الفلسطيني(، 

كيان كتوت، »املحكمة النموذجية« يف فلسطني بني التطبيق واملوائمة، دراسة منشورة . 5
األعىل  القضاء  )جملس  القضائية  السلطة  عن  تصدر  فصلية  نرشة  قضاؤنا،  جملة  يف 

.2014 مارس  آذار/   ،10 العدد  الفلسطيني(، 

مقابلة لرئيس جملس القضاء السابق عيل مهنا مع صحيفة احلياة اجلديد، العدد 6866، . 6
بتاريخ 32 كانون أول/ ديسمرب 2014. 

حممد بلعيايش، بطء البت يف الدعاوي واالختناق القضائي أسباب وحلول، مداخلة . 7
مقدمة يف املؤمتر السابع لرؤساء املحاكم العليا  يف الدول العربية. 
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املواقع االلكرتونيةه. 
1 . www.hrlibrary.umn.edu

2 . www.echr.coe.int

3 .www.lasportal.org

4 . www.muqtafi.birzeit.edu

5 .  www.ahmadbarak.com

6 . www.courts.gov.ps 
7 . www.pacc.pna.ps

8 . www.palpolice.ps

9 . www.carjj.org

10 . www.magnacarta.cmp.uea.ac.uk
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األول، الطبعة الثانية مكتبة دار الفكر للنرش والتوزيع، القدس-فلسطني، 2006.
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1.1.2  مرحلة البحث واالستدالل 
2.1.2  مرحلة التحقيق االبتدائي

3.1.2  مرحلة التحقيق النهائي-املحاكمة
2.2  احلق يف املحاكمة الرسيعة يف القانون اجلنائي اخلاص  

1.2.2 قانون األحداث الفلسطيني رقم 4 لسنة 2016
2.2.2 قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005 
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3.  تأخري البت بالقضايا يف املحاكم الفلسطينية 
1.3: واقع القضايا اجلنائية يف املحاكم الفلسطينية 

1.1.3  أرقام من املحاكم الفلسطينية
2.1.3 أرقام من النيابة العامة
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2.2.3 االختناق القضائي يف القضاء املتخصص
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4. اخلامتة والتوصيات

5. املراجع
6. الفهرس 
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الوسائل البديلة لتسوية النزاعات املدنية
 )التحكيم والوساطة(121

الباحث: املحامي ابراهيم املدين/ غزة

امللخص
وتراكم  تثاقل  بظاهرة  يتعلق  أبرزها  لعل  مشكالت،  عدة  الفلسطيني  القضائي  النظام  يعاين 
امللفات املعروضة عليه، وطول أمد التقايض، وصعوبة اإلجراءات املتبعة يف الطعون، وعدا ذلك 
من اإلشكاليات التي متس املتقاضني، والتي مل تعد املحاكم النظامية قادرة عليها والتي تنعكس 
عامة،  النزاعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  وتعترب  ومعامالهتم،  األفراد  عالقات  طبيعة  عىل  سلبًا 
ملا  وذلك  الفلسطيني،  القضاء  إصالح  يف  رضورية  بل  فعالة  أداة  خاصة،  والوساطة  والتحكيم 
تتمتع به هذه الوسائل من مميزات وخصائص جعلت منها أداه فعالة حلل النزاعات والتخفيف 

والرقى هبا. القضاء  منظومة  وبالتايل سيسهم يف إصالح  النظامي،  القضاء  من مشاكل 

Abstract
The Palestinian Judicial System suffers from many problems. Of the most 
obvious what is concerning the files slack and accumulation and the long 
time of judgement، also the hard procedures of challenging the rules and 
other problems that concern the litigants and the regular courts are unable 
to deal with. This is negatively reflected on the individuals’ relations. The 
alternative methods of solving the disputes are considered public، and 
especially the arbitration and intercession are effective methods and are 
necessary to reform the Palestinian judiciary، because these methods 
have characteristics that made them effective in solving the disputes 
and reducing the regular judiciary problems، so they will participate in 
reformimg the judiciary system.

مــت هــذه الدراســة مــن قبــل: األســتاذ الدكتــور ســيف الديــن البلهــاوي/ عميــد كليــة احلقــوق-  121  ُحكِّ
ــون املــدين- جامعــة األزهــر. ــور رامــي وشــاح/ أســتاذ القان جامعــة غــزة، والدكت
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مقـــــــــدمة. 1

موضوع البحث وأمهيته ■
من أهم االنتقادات املوجهة للقضاء، بشكل عام أنه يشكل أكثر مؤسسات الدولة مجودًا وصالبة، 
مما جيعله غري قادر عىل مسايرة الواقع والتجاوب مع متطلبات العرص ومستجداته، ومل يرتدد أحد 
من انتقاد القضاء خاصة فيام خيص ظاهرة  تثاقل وتراكم امللفات املعروضة عليه،(122) وطول أمد 
التقايض، وصعوبة اإلجراءات املتبعة يف الطعون، وعدا ذلك من اإلشكاليات التي متس املتقاضني 
األفراد  عالقات  طبيعة  عىل  سلبًا  تنعكس  والتي  عليها  قادرة  النظامية  املحاكم  تعد  مل  والتي 

ومعامالهتم.(123)

هلذه األسباب وغريها، ُيالحظ خالل العقود الثالثة األخرية أن هناك تزايد يف عدد املطالبني بإجياد 
واإلقليمية  املحلية  املتغريات  مواجهة  عىل  قادرًا  وجعله  املتعددة،  إلشكاالته  مناسبة  بديلة  حلول 
والدولية، خاصة فيام يتعلق باجلوانب التجارية واالقتصادية واملالية، وذلك حتي يتمكن من مسايرة 
وإجياد أجوبة مناسبة النعكاسات تطبيق سياسات االنفتاح االقتصادي وتقويم التجارة العاملية.(124)

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جمموعة من الدول قد اختارت اللجوء إىل الوسائل البديلة حلل النزاعات 
تضاعف  يالحظ   لذلك  فيها،  يتخبط  التي  املشاكل  ومعاجلة  القضاء  إلصالح  أسايس  كمدخل 
االهتامم هبذه الوسائل من قبل رجال الفقه والقضاء وتزايد عدد املراكز املختصة بتسوية النزاعات 

التجارية ونجاحها يف حل جمموعة من النزاعات عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل(125).

ــة  ــح والبداي ــم الصل ــىل إىل أن حماك ــاء األع ــس القض ــن جمل ــادرة ع ــة الص ــات اإلحصائي ــري املعطي - تش  122
قــد تلقــت مــن املواطنــني الفلســطينيني خــالل عــام )2008( مــا عــدده )77515( قضيــة، وفصلــت يف 
ــا املرتاكمــة حتــي تاريــخ 2008/12/31م )58314( قضيــة.  ــة، وبلــغ عــدد القضاي (45660( قضي
نقــاًل عــن عابديــن، عصــام وأخريــن )2009) - واقــع الوســاطة بــني الشــباب - منشــور عــىل مؤسســة 

./http://www.taawon4youth.org تعــاون
ــور  ــامي رصص ــايض س ــع الق ــات م ــل النزاع ــة وح ــطيني للديمقراطي ــز الفلس ــا املرك ــة أجراه - مقابل  123

ــاة«. ــدد القض ــص يف ع ــا ونق ــدد القضاي ــاد يف ع ــاك ازدي ــا »أن هن ــاء فيه ج
ــدد )21) -  ــون - الع ــه والقان ــة الفق ــات« - جمل ــوية النزاع ــة لتس ــائل البديل ــا »الوس ــاء فيه ــد، ج - محي  124

.71 ص   - 2014م 
- محيــد، احلاجــي)2014) - الوســائل البديلــة لتســوية النزاعــات- جمله الفقــه والقانون- العــدد)21(-   125

ص71.
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مشكلة البحث: ■
وأكثرها  الوسائل  أهم  بيان  ويف  البديلة؟  الوسائل  ماهية  حول  إشكالية  البحث  موضوع  يثري 
شيوعًا بني األفراد؟ ومدى قدرة  ودور وقدر هذه الوسائل يف اإلسهام يف إصالح منظومة القضاء 

الفلسطينية.

أمهية املوضوع ■
تربز أمهية املوضوع من األوجه التالية:

فيام . 1 خاصة  القضائية  املنظومة  إصالح  يف  فعال  دور  هلا  النزاعات  حلل  البديلة  الطرق  إن 
التقايض، وصعوبة  أمد  القضاء وطول  املعروضة عىل  امللفات  وتراكم  تثاقل  بظاهرة  يتعلق 
اإلجراءات املتبعة يف الطعون، وعدا ذلك من اإلشكاليات التي متس املتقاضني والتي مل تعد 
ومعامالهتم. األفراد  عالقات  طبيعة  عىل  سلباً  تنعكس  والتي  عليها  قادرة  النظامية  املحاكم 

أفضلية الطرق البديلة يف حسم بعض النزاعات، فلقد بات من املؤكد أن املعامالت التجارية . 2
واملالية منها والدولية خاصة، ويف سبيل ما قد ترتبه تعاقداهتا واتفاقاهتا من خالفات، تستلزم 
والتعاقدات هي  املعامالت  تلك  نظرًا ألن  املنازعات  تلك  لفض  ذات طابع خاص،  طرق 
املال  قطاعي  عىل  عبئًا  يشكل  أصبح  الرسمي  القضاء  أن  حيث  خاص  طابع  ذات  نفسها 
واألعامل من حيث بطء إجراءات التقايض وقلة أو انعدام التخصص الدقيق لدى القضاة يف 
بعض املسائل التجارية واملالية، وعىل وجه اخلصوص احلديثة منها، فالقايض قد يكون فقيهًا 
الطرق  اللجوء إىل هذه  التجارة واملال، وعليه فإن تشجيع  بارعًا ولكن قليل اخلربة بشئون 
والنهوض هبا واللجوء إليها، وما توفره من آفاق إجيابية من حيث مرونتها وقلة تكاليفها عىل 
املدى البعيد سيسهم من دون شك يف تنمية االستثامرات املحلية واألجنبية واملسامهة يف خلق 

املناخ اآلمن واملالئم لقطاع األعامل يف فلسطني.

إن الطرق البديلة حلل النزاعات املدنية هي آلية لتحقيق السلم االجتامعي، ألهنا هتدف إىل فتح . 3
املجال للحوار، فهي آليات سلم وهتدئة أكثر من آليات عدالة ألهنا تعتمد اإلنصاف أكثر من 
القانون، ومتكن من إفراغ اخلالف من مضمونه، لذلك فهي طرق حمبذة من املواطن ألهنا جتعل 

منه طرفًا فاعاًل يف حتقيق احلل للخروج من النزاع، عوضًا عن وضعه السلبي أمام القضاء.
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البديلة يعترب من املظاهر احلضارية، وذلك  باللجوء إىل الطرق  النزاعات  مما ال شك فيه أن حل 
حضاريتها  عىل  يدل  الطرق،  تلك  توفره  الذي  البناء،  اهلادف  احلوار  طريق  عن  النزاع  حل  ألن 

هبا. تعمل  التي  املجتمعات  وحضارية 

منهجية البحث: ■
بالوسائل  الصلة  ذات  الفلسطينية  القوانني  لنصوص  النقدي،  التحلييل  املنهج  الباحث  سيتبع 

القضاء. قرره  وما  الفقه  إليه  ذهب  بام  ذلك  يف  مستنري  النزاعات،  لتسوية  البديلة 

هيكلية البحث: ■
سنتناول موضوع البحث يف فصلني عىل النحو االيت:

ماهيه الوسائل البديلة حلل النزاعات وأنواعها.  .2

دور الوسائل البديلة حلل النزاعات يف إصالح القضاء.  .3

ماهية الوسائل البديلة وأنواعها. 2
النزاعات من أهم الطرق إلصالح القضاء، وذلك ملا تتمتع به من  البديلة لتسوية  تعد الوسائل 

النحو اآليت: خصائص ومميزات وما حتققه من فعالية، وهذا ما نستعرضه عىل 

1.2 ماهية الوسائل البديلة
أن  وقبل  املعارصة،  الترشيعات  أغلب  تبنته  بذاته  نظامًا  النزاعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  تعد 
يصبح نظام الطرق البديلة نظامًا قانونيًا كان وال يزال سلوكًا متجذرًا يف جمتمعنا، ومرشحًا ملقومات 
الشعب الفلسطيني األصلية، واملتمثلة يف رأي اجلامعة ووساطة أهل اخلري واملصلحني واحلكامء، 
وكل هذا نابع من تعاليم دين اإلسالم احلنيف الذي حث عىل الصلح واإلصالح بني املتنازعني 
ُكْم ُتْرَحُوَن«(126)،  ُقوا اهللََّ َلَعلَّ اَم امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ فقد جاء يف قوله تعاىل: »إِنَّ
وقوله تعاىل: »َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعلَِها ُنُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم َأن ُيْصلَِحا َبْينَُهاَم ُصْلًحا 

ِسنُوْا َوَتتَُّقوْا َفإِنَّ اهللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا«(127). حَّ َوإِن حُتْ ِت األَنُفُس الشُّ ْلُح َخرْيٌ َوُأْحرِضَ َوالصُّ

- سورة احلجرات أية 10.  126
- سورة النساء أية 128.  127
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غري  قضاء  احلرص  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  أسامء  عده  النزاعات  حلل  البديلة  الطرق  عىل  يطلق 
رسمي، قضاء اتفاقي، قضاء ودي، كام ويطلق عليها البعض بالنظر لطابعها العميل تسمية الطرق 

املناسبة. أو  املالئمة 

عىل أي حال، فإن مجيع هذه التسميات تدور حول فكرة أساسية هي »البديل« عن القضاء، أي 
نزاع  نشوء  النظامي، عند  العادي  القضاء  عن  بدالً  أو  إليها األطراف عوضًا  يلجأ  التي  اآلليات 

التقايض.(128) اإلجراءات  املصاحبة  التعقيدات  عن  بعيدًا  اخلالف  حلل  التوصل  هبدف  بينهم 

بناًء عىل ذلك فقد عرف البعض الوسائل البديلة لتسوية املنازعات بأهنا: »تلك الطرق –غري طريق 
القضاء- التي يلجأ إليها األطراف املتنازعة عوضًا عن جلوئهم إىل القضاء عند نشوء اخلالفات 

بينهم بغية التوصل وبشكل رسيع ، حلل ذلك اخلالف«.(129)

بينام عرفها آخر بأهنا: »الطرق أو الوسائل، يتم بواسطتها اللجوء إىل طرف ثالث حمايد بدل اعتامد 
تتيح  التي  االستشارية  اآلراء  وإبداء  النظر،  وجهات  تقريب  أجل  من  وذلك  القضائية  الدعوى 
الوصول للحل هبذه الوسيلة، وتطبق هذه الوسائل البديلة عىل املنازعات التجارية واملدنية، بني 

أشخاص القانون العام أو القانون اخلاص أيًا كانت طبيعة العالقة«(130)

غري  أو  قضائي  غري  بطريق  النزاع  حل  إىل  هتدف  اإلجراءات  من  »جمموعة  بأهنا:  ثالث  وعرفها 
إيل  يسعي  حمايد  ثالث  شخص  من  مساعدة  أو  تدخل  تقتيض  بالرضورة  ليس  ولكن  حتكيمي 

األطراف«(131). مساعدة 

- ســفيان، ســوامل )2013( - الطــرق البديلــة حلــل املنازعــات املدنيــة يف القانــون اجلزائــري - رســالة   128
ــل- ص11. ــد فيص ــة حمم ــوراه - جامع دكت

- املركــز الفلســطيني للديمقراطيــة وحــل النزاعــات - حتديــات اســتدخال الطــرق البديلــة يف القضــاء   129
ــم )1( - ص2. ــة رق ــات صحفي ــطيني - حتقيق الفلس

- وعرفهــا ثالــث بأهنــا: »هــي تلــك اآلليــات التــي يلجــأ هلــا األطــراف عوضــًا عــن القضــاء العــادي   130
عنــد نشــوء خــالف بينهــم، بغيــة التوصــل حلــل اخلــالف«، وعرفهــا رابــع بأهنــا: »جمموعــة غــري حمــددة 
ــث  ــخص ثال ــل ش ــطة تدخ ــان بواس ــب األحي ــم يف أغل ــث تت ــات بحي ــل النزاع ــراءات، حل ــن اإلج م
ــع  ــوامل - مرج ــفيان، س ــدي: س ــك ل ــر يف ذل ــات«، ينظ ــذه املنازع ــي هل ــري قضائ ــل غ ــاد ح ــدف إجي هب

ــابق- ص12. س
- مشار إليه لدى سفيان، سوامل- مرجع سابق- ص11.  131
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ويعرف الباحث الوسائل البديلة حلل النزاعات بأهنا: »الطرق االستثنائية التي يلجأ إليها األطراف، 
يف حالة وقوع نزاع بينهم، هبدف إجياد حل للخالف، وبشكل رسيع«.

وجيب أن ال ُيفهم أن الوسائل البديلة حلل النزاعات هي بديل عن القضاء أو منافس له، بل هو مكمل 
وأداء  سرية  تعيق  أصبحت  التي  األعباء  من  التخفيف  يف  له  ومساعد  والستقالليته(132)،  له  ومعزز 
مهامه، فاجلهاز القضائي يف أي دولة ال يمكن االستغناء عنه أو تعويضه بأي جهاز أو نظام أخر مهام 
كانت املزايا التي يقدمها، ومهام عددنا من مشاكل ومعوقات تقف حائاًل أمام حسن سري جهاز القضاء.

دورًا  يلعب  والذى  القضاء،  إصالح  أوجه  من  وجه  تبقي  النزاعات  حلل  البديلة  الوسائل  فإن 
النزاع.(133) حل  وهى  واحدة  غاية  لتحقيق  معه  جنب  إىل  جنبًا  ويسري  مكماًل 

2.2- أنواع الوسائل البديلة
التحكيم  وهى  شيوعًا،  الوسائل  هذه  أكثر  بالدراسة  وستناول  البديلة  الوسائل  أنواع  تتعدد 

اآليت: النحو  عىل  بالدراسة  نتناوله  ما  وهذا  والوساطة، 

أوالً: التحكيم كوسيلة حلل النزاعات املدنية
حيث  وتسويتها،  النزاعات  حلل  إليها  يلجأ  التي  القانونية  النظم  وأقدم  أهم  من  التحكيم  يعترب 
تطور  مع  خاصة  مهمة  بتطورات  األسلوب  هذا  وتطور  قديمة(1)،  عهود  منذ  اإلنسان  صاحب 
التجارة الدولية وحيتل التحكيم اليوم مكانة الصدارة من بني الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.   

املقصود بالتحكيم: أ. 
بمعنى  يأيت  أيضًا  واحلُكم  القضاء،  بمعنى  واحلُكم  احلكم،  يف  »التفويض  لغة:  بالتحكيم  يقصد 

العلم«.(134) من  احلكمة 
وعرف بأنه:»مصدر حكم باألمر حكاًم، يقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم«.(135)

- ناجي، أمحد- مرجع سابق - ص10.  132
- سفيان، سوامل- مرجع سابق - ص70.  133

- احلايك، كامل )2015( - ما هيه التحكيم التجاري - رسالة ماجستري- جامعة األزهر - ص 35.  134
ــة  ــتري - جامع ــالة ماجس ــم - رس ــام التحكي ــم يف نظ ــؤولية املحك ــاس )2008(- مس ــي، إي - الراجح  135

ــة - ص 7. ــوم األمني ــف للعل ناي
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بأنه: »وسيلة  2000م  لسنة   )3( الفلسطيني رقم  التحكيم  قانون  )1( من  املادة  هذا وقد عرفته 
فيه«. للفصل  أمام هيئة حتكيم  النزاع  بطرح موضوع  أطرافه وذلك  قائم بني  نزاع  لفض 

حاكاًم  اخلصمني  اختاذ  عن  »عبارة  بأنه:  العدلية  األحكام  جملة  من   )1790( املادة  عرفته  بينام     
ودعوامها«. خصومتهام  لفصل  برضامها 

التقايض  طرق  عن  اخلروج  قوامه  استثنائي  »طريق  بأنه:  املرصية  النقض  حمكمة  عرفته  حني  يف 
العادية، وما تكفله من ضامنات، فهو يكون حتاًم مقصورًا عىل ما تنرصف إليه إرادة املحتكمني إىل 

التحكيم«.(136) هيئة  عرضه عىل 

ما  عىل  ويقترص  املنازعات  لفض  استثنائي  »طريق  بأنه:  األردنية  التمييز  حمكمة  عرفته  حني  يف 
التحكيم«(137) طريف  إرادة  إليه  انرصفت 

كام وقد حظى موضوع التحكيم أيضًا باهتامم كبري ومتزايد من قبل فقهاء القانون فقد عرفه البعض 
بأنه: »الطريقة التي خيتارها األطراف لفض املنازعات التي تنشأ عن العقد عن طريق طرح النزاع، 
والبت فيه أمام شخص أو أكثر يطلق عليه اسم املحكم أو املحكمون دون اللجوء إىل القضاء«(138) 
وعرفه آخر أنه: »اتفاق طريف اخلصوم عىل تولية رجل كفء، أو أكثر ليفصال فيام ختاصام بحكم 

الرشع دون القايض املوىل«.(139)
وعرفه ثالث أنه: »جلوء املتنازعني ألحد اخلواص يطلبون منه فض النزاع القائم بينهم«.(140)

- وعرفتــه املحكمــة الدســتورية العليــا املرصيــة بأنــه: »عــرض نــزاع معــني بــني طرفــني عــىل حمكــم مــن   136
األغيــار يعــني باختيارمهــا أو بتفويــض منهــام أو عــىل ضــوء رشوط حيدداهنــا، ليفصــل هــذا املحكــم يف 
ذلــك النــزاع بقــرار نائيــًا مــن شــبهة املــامألة، جمــردًا مــن التحامــل وقاطعــًا لدابــر اخلصومــة يف جوانبهــا 
ــات  ــالل ضامن ــن خ ــاًل م ــره تفصي ــة نظ ــام بوجه ــديل كل منه ــد أن ي ــه بع ــراف إلي ــا األط ــي أحاهل الت
التقــايض الرئيــيس«، نقــض مــرصي رقــم )1952/3( نقــاًل عــن املواجــدة، حــداد )2010( - حتكيــم 

ــع الــدويل - دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع ص26. ــة ذات الطاب يف عقــود الدول
- متييز أردين رقم )94/1774( نقاًل عن املواجدة، حداد- مرجع سابق- ص26.  137

- ســامي، فــوزي )1997( - التحكيــم التجــاري الــدويل - مكتبــة دار الثقافــة للنــرش - اجلــزء اخلامــس   138
- ص17.

ــزاع دون  ــم الن ــم حلس ــة حتكي ــم أو هيئ ــام حمك ــزاع أم ــرض الن ــىل ع ــاق ع ــه: »اتف ــر أن ــا آخ - وعرفه  139
املحكمــة املختصــة«، وعرفهــا رابــع أنــه: »اتفــاق عــىل عــرض نــزاع أمــام حمكــم أو هيئــة حتكيميــة معينــة 
للبــت فيــه بمســاعدة الدولــة وإرشافهــا وحتــت رقابتهــا«. احلنفــي عبــد احلميــد، )1995( - التحكيــم 

ــة األوىل - ص28. ــت - الطبع ــة الكوي ــات جامع ــة - مطبوع ــل اجلامعي ــات العم يف منازع
- محيد، احلاجي - مرجع سابق - ص74.  140
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 مرشوعية التحكيمب. 
بينت رشيعتنا اإلسالمية مرشوعية التحكيم من خالل ما ورد من الكتاب الكريم والسنة النبوية 
ُموَك  وما أمجعت عليه األمة، حيث يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم« َفاَل َوَربَِّك الَ ُيْؤِمنُوَن َحتََّى حُيَكِّ
ُموْا َتْسلِياًم«(141) وقال تعاىل: »َوإِْن  َّا َقَضْيَت َوُيَسلِّ فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ الَ جَيُِدوْا يِف َأنُفِسِهْم َحَرًجا مِّ
ِق اهللَُّ َبْينَُهاَم إِنَّ اهللََّ  ْن َأْهلَِها إِن ُيِريَدا إِْصالًحا ُيَوفِّ ْن َأْهلِِه َوَحَكاًم مِّ ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهاَم َفاْبَعُثوْا َحَكاًم مِّ
َكاَن َعلِياًم َخبرًِيا«(142)، وقد أكدت السنة النبوية عىل مرشوعية التحكيم حيث ورد عن رشيح بن 
هانئ عن أبيه هانئ أنه ملا وفد إليه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(  مع قومه سمعهم، وهم يكنون 
هانئًا أبا احلكم، فدعاه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(، فقال: إن اهلل هو احلكم، فلم تكنى أبا 
احلكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا يف يشء أتوين فحكمت بينهم، فريض كال الفريقني، قال: ما 
أحسن من هذا فام لك من ولد؟ ، قال: رشيح وعبد اهلل ومسلم، قال: فمن أكربهم؟ قال: رشيح، 

قال: فأنت أبو رشيح فدعا له ولولده«.(143)

يومنا هذا عىل مرشوعية  اهلل عليه وسلم( حتى  اهلل )صىل  املجتهدين من عهد رسول  وقد أمجع 
التحكيم، وإن كان التحكيم قد ورد يف القرآن الكريم والسنة النبوية، إال أن ذلك ال يمنع من أن 
يقابل هذه النصوص القرآنية واألحاديث النبوية عىل مرشوعية التحكيم والعمل فيه، فضاًل عىل 
أن الرشيعة اإلسالمية جاءت لرعاية حقوق البرش يف حياهتم وتنظيم املجتمع اإلسالمي، فجاءت 

حتفظ حقوقهم وحترس مصاحلهم.

فرُشع التحكيم حلفظ األموال وصيانة احلقوق واألنفس، ولتسهيل عمل القضاء يف رد احلقوق 
أصحاهبا.(144) إىل 

- سورة النساء - أية رقم )65).  141

- سورة النساء - أية رقم )35).  142
- النســائي، أمحــد بــن شــعيب )1987( - ســنن النســائي الصغــرى، املجلــد الرابــع - اجلــزء الســابع -   143

ــاة - ص326. ــاب أداب القض كت
- املــدين، إبراهيــم )2014( - الشــهادة ودورهــا يف اإلثبــات املــدين والتجــاري - رســالة ماجســتري -   144

ــر - ص16. ــة األزه جامع
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الطبيعة القانونية للتحكيم ج. 
اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للتحكيم إىل أربع نظريات، فريى أصحاب النظرية األويل 
أن التحكيم  ذو طبيعة تعاقدية، بينام يرى أصحاب النظرية الثانية بأن التحكيم ذو طبيعة قضائية، 
يف حني ذهب أصحاب النظرية الثالثة إىل أن التحكيم ذو طبيعة خمتلطة، وأخريًا ذهب أصحاب 

النظرية الرابعة إىل أن التحكيم ذو طبيعة خاصة مستقلة، وبيان ذلك عىل النحو االيت:

اتفاق  التحكيم له طبيعة تعاقدية، وأن  النظرية أن  يرى أصحاب هذه  الطبيعة االتفاقية:  ج-1- 
آثار  أثرًا من  ُيعد  منتجًا حلكم، فهذا احلكم  العقود حتى ولو كان  يعد عقدًا كغريه من  التحكيم 
اتفاق التحكيم،(145) ويضيفون بأن األطراف، باتفاقهم عىل التحكيم، يتفقون ضمنًا عىل التنازل 
أجنبيًا،  أو  وطنيًا  يكون  أن  يمكن  الذي  املحكم  هو  ثالث  شخص  وخيولون  الدعوى(146)،  عن 
عىل خالف القضاء النظامي حيث ال يمكن أن يامرسه إال قايض وطني، وعليه فإن هذه السلطة 
)سلطة إرادة األطراف( ليست ذات طابع قضائي ألهنا تستند إىل إرادة األطراف )147(، كام ويستند 
أصحاب هذه النظرية إىل أن هدف التحكيم خيتلف عن هدف القضاء، فالقضاء هيدف إىل املصلحة 

العامة، يف حني أن التحكيم هيدف إىل حتقيق مصلحة خاصة.)148)

وقد أخذت حمكمة النقض الفرنسية هبذه النظرية فقد قضت بأن: »قرارات التحكيم الصادرة عىل 
أساس مشارطة التحكيم تكون وحده مع هذه املشارطة وتنسحب عليها صفتها التعاقدية«(149).

بالغت  أهنا  النظرية  هذه  عىل  يؤخذ  بأنه  البعض  يرى  حيث  االنتقاد،  من  النظرية  هذه  تسلم  ومل 
يف احلرية املعطاة لألطراف، فيمكن التسليم بأن التحكيم يبدأ باتفاق، ولكن ال يمكن اعتبار أن 
احلكم الصادر من املحكم عماًل تعاقديًا، فاملحكم عندما يفصل يف النزاع يطبق إرادة القانون دون 

ــالة  ــه- رس ــن ب ــرق الطع ــاره وط ــم وآث ــم التحكي ــة حلك ــة القانوني ــجان)2008( - الطبيع - داود، اش  145
ــاح - ص14. ــة النج ــتري- جامع ماجس

ــرش  ــة للن ــة - دار الثقاف ــة املدني ــم يف اخلصوم ــع بالتحكي ــة الدف ــم )1999( - طبيع ــن، إبراهي - حمس  146
ص21.  - والتوزيــع 

- محيد، احلاجي - مرجع سابق - ص74.  147
- حمسن، إبراهيم - مرجع سابق - ص21.  148

-  نقــض فرنــيس، يوليــو )1928( - منشــور يف ســري )1938( - نقــاًل عــن إبراهيــم، كــامل )1991( -   149
ــم التجــاري الــدويل - الطبعــة األوىل - دار الفكــر العــريب - ص81. التحكي
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االهتامم بام اجتهت إليه إرادة اخلصوم، كام أن إرادة األطراف يف االتفاق عىل التحكيم،     ال تكفي 
وحدها للجوء إىل التحكيم، إنام جيب أن يقر القانون هذا االتفاق ويضمن تنفيذ احلكم الفاصل يف 

النزاع، فضاًل عن أن إرادة أطراف االتفاق ليست مطلقة.(150)

كام أن الطابع االتفاقي لنظام التحكيم ال يكفي العتباره نظامًا عقديًا، إنام جيب التمييز بني املصدر، 
والوظيفة هلذا النظام، فالتحكيم يف مصدره عقد خيول األطراف بموجبه شخص أو أكثر، مهمه 

حسم النزاع فيصبحون قضاه يقومون بوظائف قضائية.

وبالتايل فإن هذه النظرية أبرزت احلرية املعطاة لألفراد يف االتفاق عىل التحكيم وأمهلت حقيقة 
القضائية(151). املحكم  ووظيفة 

واحلقيقة أن األخذ بالنظرية العقدية للتحكيم يؤدي إىل إطالق مبدأ سلطان اإلرادة، وترك األمر ألطراف 
النزاع واملحكم الذى تم اختياره من قبلهم واتفقوا مسبقًا عىل قبول ما يصدره من أحكام، ويؤدي إىل 

عدم تدخل الدولة إال للحفاظ عىل النظام العام أو لضامن حسن سري عملية التحكيم. 

ج-2- الطبيعة القضائية للتحكيم:
يعترب أصحاب هذه النظرية أن التحكيم له طبيعة قضائية وأنه نوع من أنواع القضاء، وذلك ألنه 
العادي،  القضاء  حمل  وحيل  إجباريًا  قضاًء  يصبح  التحكيم،  عىل  النزاع  أطراف  اتفاق  وبمجرد 
وكذلك فإن امُلحكم يؤدي ذات وظيفة القايض يف الفصل يف النزاعات، بل من املمكن القول      أنه 
قايض خاص يعادل قاض الدولة، ويعتربون مركز الثقل يف نظام التحكيم هو حكم التحكيم وليس 
اتفاق التحكيم، ألن املحكم يؤدي العدالة يف إطار سيادة الدولة وبتفويض منها، حيث أن قانون 
وهذه  إليها(152)،  اللجوء  لألفراد  يمكن  املنازعات  حلسم  وسيلة  التحكيم  اعترب  الذي  هو  الدولة 
العدالة يمكن أن تتحقق من خالل القضاء العام الذى تتويل الدولة إقامته وتنظيمه، أو من خالل 
القضاء. كام ويؤيدون  النوع من  الدولة هلذا  تقره  الذى  التحكيم  نظام  املتمثل يف  القضاء اخلاص 
رأهيم كون احلكم الصادر عن املحكم ال ينفذ إال بأمر تنفيذ من قبل الدولة صاحبة السيادة(153).

داود، اشجان - مرجع سابق - ص14.  150
- بن سعد، كرم - مرجع سابق - ص19، احلايك، كامل - مرجع سابق - ص58.  151

ــم عــن العقــد األصــيل - رســالة  ــو القمصــان، أســامة )2010( - مــدى اســتقاللية رشط التحكي - أب  152
ــر - ص126. ــة األزه ــتري - جامع ماجس

- محيد، احلاجي - مرجع سابق - ص75.  153
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وقد أخذت حمكمة التمييز األردنية هبذه النظرية حيث قضت بأن: »إجراءات التحكيم هي من 
التقايض التي تعترب صحيحة إذا دل مظهرها اخلارجي عىل ذلك«(154). أعامل 

 ومل تسلم هذه النظرية من النقد، ألن التشابه بني نظام القضاء ونظام التحكيم الذى أدي إىل وجود 
قواعد مشرتكة بينهام ال يعني التامثل، وألن اختالفهام من حيث الوظيفة والغاية، ومن حيث اآلثار 

القانونية، ومن حيث البناء القانوين أدى إىل اختالفهام يف تفاصيل القواعد املشرتكة.(155)

وظيفة  بينام  قانونية،  وظيفة  القايض  فوظيفة  املحكم،  وظيفة  عن  ختتلف  القايض  وظيفه  أن  كام 
املحكم وظيفة اجتامعية اقتصادية سلمية، تتمثل يف حل النزاع عىل نحو يضمن استمرار العالقات 
بني أطراف هذا النزاع يف املستقبل، ويرون بأن املحكم ليس قاضيًا ألنه ال خيضع للنظام القانوين 
ينفذ إال بعد  التحكيم ليس حكاًم قضائيًا ألن هذا احلكم ال  الذى خيضع له القايض، وأن حكم 

صدور أمر بذلك من املحكمة املختصة.                                                                                                                           
ج-3- الطبيعة املختلطة للتحكيم:)156(

يعترب أصحاب هذه النظرية أن التحكيم له طبيعة خمتلطة عقدية وقضائية، وذلك ألنه يبدأ تعاقديًا 
باتفاق األطراف باللجوء إىل التحكيم كوسيلة لفض منازعاهتم وابتعادهم عن قضاء الدولة، ثم يصبح 

التحكيم ذو طبيعة قضائية بصدور حكم التحكيم الذي ال خيتلف يشء عن احلكم القضائي(157).

فالتحكيم من وجهه نظر أصحاب هذه النظرية ال يعدو أن يكون قالب قانوين حيتوي عىل عمليتني 
مها: اتفاق التحكيم وقضاء التحكيم، الفاعل فيهام خمتلف األول: حُيدثه أطراف النزاع، والثاين: 

حُيدثه املحكم.(158)

- متييز أردين رقم )65/476( - نقاًل عن حمسن، إبراهيم - ص25.  154
- داود، اشجان - مرجع سابق - ص34.  155

- يطلق عىل هذه النظرية أيضًا اسم النظرية الثنائية املختلطة.  156
- خيتلــف اتفــاق التحكيــم عــن العقــود مــن حيــث اهلــدف واملوضــوع، فهــدف التحكيــم تســوية النــزاع   157
ــث  ــن حي ــا م ــدة، أم ــة جدي ــة قانوني ــة عالق ــس إضاف ــاًل ولي ــة فع ــابقة قائم ــة س ــول عالق ــئ ح الناش
املوضــوع فــإن موضــوع التحكيــم ال يتمثــل يف قبــول تســوية حمــددة مســبقًا هلــذا النــزاع، إنــام اختيــار 
حمكــم، يعــرض عليــه النــزاع. أنظــر تفصيــل ذلــك لــدى داوود، أشــجان )2008( - الطبيعــة القانونيــة 

ــه - رســالة املاجســتري - ص49. ــاره وطــرق الفصــل ب حلكــم التحكيــم وأث
- داود، أشجان - مرجع سابق - ص 44  158
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التحكيم  قانون  من   )47( املادة  نصت  حيث  النظرية  هبذه  الفلسطيني  املرشع  أخذ  فقد  هذا 
املحكمة  من  تصديقه  بعد  التحكيم  لقرار  »يكون  أن  عىل  2000م  لسنة   )3( رقم  الفلسطيني 
املختصة القوة واملفعول التي لقرارات املحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو 

الرشعية«. لألصول  وفقًا  حمكمة  عن  صادر  قرار 

ومل تسلم هذه النظرية من االنتقاد حيث وجه هلا انتقادًا مزدوجًا وهو عبارة عن كل ما وجه إىل 
انتقاد. القضائية من  والنظرية  العقدية  النظرية 

ج-4- النظرية املستقلة
نظرة مستقلة، وال  إليه  النظر  التحكيم ذو طبيعة خاصة، وجيب  أن  النظرية  يعترب أصحاب هذه 
يمكن تفسريه يف ضوء املبادئ التقليدية ملحاولة ربطه بالعقد أو باحلكم القضائي الصادر عن قضاة 
الدولة، وال يمكن إدماج هذا النظام يف أنظمة قانونية يتشابه معها يف أمور وخيتلف عنها يف أمور 
أخرى، فاتفاق التحكيم نوع من أنواع العقود، لكن له خصائص متيزه عن غريه من العقود(159).

     ويميل الباحث إىل األخذ هبذه النظرية ويرى بأن التحكيم يتم بطبيعته اخلاصة واملستقلة، وال 
يمكن أن يفرس بفكرة العقد أو بفكرة القضاء أو الفكرتني معًا، وذلك ألن التحكيم له خصائص 

متيزه عن العقد وعن احلكم القضائي.

د-  أنواع التحكيم: 
     تتعدد أنواع التحكيم حسب الوجهة التي ننظر فيه إليه، وبالتايل ينقسم التحكيم إىل عدة أنواع 
إلزاميته، وأخريًا من ناحية  التحكيم، أو من ناحية  التي تتوىل  التحكيم أو باجلهة  مرتبطة بمكان 

التقيد بأحكام القانون، وهذا ما نبحثه عىل النحو االيت:

د-1- ينقسم التحكيم من حيث إلزاميته إىل حتكيم اختياري وحتكيم إجباري:
التحكيم االختياري: وهذا هو التحكيم باملعني الصحيح، فأساس التحكيم هو إرادة األطراف، 
أو  بينهم  القائم  النزاع  الشأن عىل عرض  إرادة ذوى  »توافق  بأنه:  االختياري  بالتحكيم  ويقصد 
املحتمل عىل فرد أو أفراد عاديني خيتارون للفصل وفقًا للنظام أو وفقًا لقواعد العدالة دون عرضه 

عىل قضاء الدولة«.(160) 

- إبراهيم، كامل - مرجع سابق - ص95.  159
- ســناء، بولقــواس )2011( -الطــرق البديلــة حلــل منازعــات العقــود اإلداريــة ذات الطابــع الــدويل-   160

رســالة ماجســتري- جامعــة احلــاج خلــرض- ص24.
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وعرفت املادة األويل من  قانون التحكيم الفلسطيني التحكيم االختياري حيث نصت عىل أنه: 
»يكون التحكيم اختياريًا إذ أنه وسيلة لفض نزاع قائم بني أطرافه، وذلك بطرح موضوع النزاع 

أمام هيئة التحكيم للفصل فيه«.

الذين  فهم  واختيارهم،  اخلصوم  إرادة  يف  أساسه  جيد  االختياري  التحكيم  أن  سبق  مما  ويتضح 
جيوز هلم االتفاق عىل التحكيم يف نزاع معني، كام وأن األصل يف التحكيم االختياري أن األطراف 
من حيددون املحكمني، وأن املحكم يصدر حكمه دون التقييد بإجراءات املرافعات عدا القواعد 

للتقايض. االساسية 

التحكيم اإلجباري: يعترب التحكيم اإلجباري استثناء عىل األصل، ويقصد بالتحكيم اإلجباري 
بأنه: »هو ذلك التحكيم الذي ينظم املرشع بمقتىض نص قانوين، ويفرض عىل اخلصوم اللجوء 
إليه يف حالة نشوب خالف بينهم، ومن ثم ال تكون إلرادهتم وجود يف اللجوء إليه أو عدم اللجوء 

إليه، وليس إلرادهتم اختيار املحكمني أو القانون الواجب التطبيق أو إجراءاته«(161).

وقد أشار قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000م(162)، إىل مثل هذا النوع من التحكيم 
العاميل  النزاع  وكان  للقضاء  الطرفني  من  أي  يلجأ  مل  »إذا  أن:  عىل  منه   )63( املادة  نصت  حيث 
اجلامعي يمس باملصلحة العامة حيق للوزير إلزام الطرفني باملثول أمام جلنة حتكيم يشكلها الوزير«.

يتضح مما سبق بأننا نكون بصدد حتكيم إجباري متى مل يكن لألطراف حرية اللجوء إليه يف حالة 
نشوء نزاع بينهم بناًء عىل نص يفرض عليهم هذه الوسيلة.

د-2- ينقسم التحكيم من حيث التحكيم إىل حتكيم وطني وحتكيم دويل وحتكيم أجنبي:
التحكيم  الفلسطيني: »يكون  التحكيم  قانون  املادة رقم )3( من  الوطني: حسب نص  التحكيم 

الدولية وكان جيري يف فلسطني«. بالتجارة  إذا مل يتعلق  وطنيًا 

موضوع  يكون  أن  األول:  رشطني،  توافر  وطنيًا  التحكيم  يكون  لكى  جيب  بأنه  سبق  مما  يتضح 
فلسطني. داخل  التحكيم  جيرى  أن  والثاين:  الدولية،  بالتجارة  متعلق  غري  التحكيم 

وعىل هذا فال عربه باجلنسية فيكون التحكيم وطنيًا ولو كانت جنسية أحد أطرافه أو مجيعهم غري 
الفلسطينية طاملا أنه جيرى داخل فلسطني ومل يتعلق موضوع التحكيم بالتجارة الدولية.

- سفيان، سوامل - مرجع سابق - ص49.  161
- منشور بالوقائع الفلسطينية - العدد )39).  162
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التحكيم الدويل: حسب نص املادة )3( من قانون التحكيم الفلسطيني فيكون التحكيم دوليًا إذا 
كان موضوعه نزاعًا يتعلق بمسألة من املسائل االقتصادية أو التجارية أو املدنية وذلك يف األحوال 

اآلتية:

إذا كانت املراكز الرئيسة ألطراف التحكيم تقع يف دول خمتلفة وقت إبرام اتفاق التحكيم، . 1
فإذا كان ألحد األطراف أكثر من مركز أعامل فالعربة باملركز األكثر ارتباطًا باتفاق التحكيم، 

أما إذا مل يكن ألحد األطراف مركز أعامل فالعربة بمحل إقامته املعتاد.

إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم مرتبطًا بأكثر من دولة.. 2

إذا كان املركز الرئيس ألعامل كل طرف من أطراف التحكيم يقع يف نفس الدولة وقت إبرام . 3
اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن اآلتية يقع يف دولة أخرى:

مكان إجراء التحكيم كام عينه اتفاق التحكيم أو أشار إىل كيفية تعيينه.أ. 

مكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية أو التعاقدية بني ب. 
األطراف.

املكان األكثر ارتباطًا بموضوع النزاع.ج. 

التحكيم األجنبي: حسب نص املادة )3( من قانون التحكيم الفلسطيني: »فيكون التحكيم أجنبيًا 
إذا جرى خارج فلسطني، وبذلك يكون التحكيم أجنبيًا حتى ولو كان أطرافه فلسطينيني أو عالقة 

حملية بحتة«(163).

د-3- ينقسم التحكيم من حيث التزام امُلحكم بالقانون إىل التحكيم بالصلح والتحكيم بالقانون:
التحكيم بالصلح: عرف البعض التحكيم بالصلح بأنه: »حترير املحكم من التقيد بأي نصوص 
ترشيعية أو أي قواعد قانونية أيًا كان مصدرها ليجري املحكم نوعًا من التسوية للنزاع املعروض 
عليه مستلهاًم ما يراه حمققًا للعدالة وما يريض ضمريه، فهو يقوم بعمل إنشائي خالق ال خيضع فيه 

إال ملا يريض وجدانه«

ــارج  ــري خ ــا دام جي ــًا م ــر أجنبي ــطينيًا واألخ ــم فلس ــراف التحكي ــد أط ــو كان أح ــه ل ــر نفس - األم  163
فلســطني، وقــد جتتمــع صفــة األجنبيــة والدوليــة وذلــك إذا كان التحكيــم يف خــارج فلســطني ويتعلــق 

ــًا. ــون دولي ــي يك ــم أجنب ــس كل حتكي ــن لي ــة، ولك ــة دولي بمنازع
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يتضح مما سبق أن املحكم  يف هذا النوع من التحكيم  ال يتقيد بقواعد القانون املوضوعي، وإنام 
ألحكام  خمالفة  كانت  ولو  حتى  الطرفني،  بني  املصالح  توازن  حتقق  التي  العدالة  لقواعد  يلجأ 
القانون الذي حيكم النزاع، فاملحكم ومنذ البداية يرشع بنفسه حاًل فرديًا للنزاع املطروح عليه، قد 

ال يطابق احللول التي توصل إليها أحكام القانون.

تفويض  مع  »التحكيم  منها  عديدة  مصطلحات  التحكيم  من  النوع  هذا  عىل  البعض  ويطلق 
واإلنصاف«. بالعدل  »التحكيم  بالعدالة«،  و»التحكيم  بالصلح«، 

للقانون  واملوضوعية  اإلجرائية  القواعد  بتطبيق  املحكم  فيه  يلتزم  الذى  هو  بالقانون:  التحكيم 
الذى حيكم النزاع، فاألصل أن يتفق الطرفان عىل حل نزاعاهتام وفقًا ألحكام القانون، ويف هذا 
القانون عىل  بتطبيق أحكام  يلتزم  القايض حيث  التحكيم  يامرس املحكم سلطته مثل  النوع من 
النزاع املطروح عليه، من خالل البحث يف ادعاءات األطراف املتنازعة وتقييمها لينتهي بإصدار 
حكمه بناء عىل النص القانوين بغض النظر عن مدى عدالة النتائج التي توصل إليها هذا األخري، 

بالقضاء«. بالقانون مصطلح  »التحكيم  التحكيم  النقض املرصية عىل  وأطلقت حمكمة 

التحكيم  نظام  يف  ويدخل  بالقانون  التحكيم  نظام  من   اخلروج  للمحكم  جيوز  ال  أنه  واألصل 
ذلك. عىل  األطراف  بني  رصيح  اتفاق  إىل  يستند  أن  دون  بالصلح 

هيئة  ختويل  عىل  األطراف  يتفق  أن  الدولية  واملعاهدات  الداخلية  القوانني  معظم  وجتيز  هذا   
عادل  حل  عن  البحث  بسلطة  والتمتع  القانونية،  القواعد  بحرفية  االلتزام  عدم  سلطة  التحكيم 

النزاع.  يالئم  ومنصف 

د-4- ينقسم التحكيم من حيث التنظيم و اإلجراءات إىل التحكيم اخلاص والتحكيم املؤسيس:
يكون  التحكيم  »فإن  الفلسطيني:  التحكيم  قانون  من   )3( املادة  نص  حسب  اخلاص:  التحكيم 

بالتحكيم«. بتنظيمه مؤسسة خمتصة  تقم  مل  إذا  خاصًا 

ويعرف الفقه التحكيم اخلاص بأنه: »ذلك التحكيم الذى يتوىل اخلصوم إقامته بمناسبة نزاع معني 
ذاته  الوقت  يتولون يف  املحكمني، كام  أو  املحكم  بأنفسهم  فيختارون  النزاع  للفصل يف موضوع 

حتديد اإلجراءات والقواعد التي تطبق بشأنه«.(164)

- حليمة، نوره - مرجع سابق - ص57.  164
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ويف هذا النوع من التحكيم حيدد أطراف النزاع املواعيد و املدد، ويعينون املحكمني، كام يقومون 
بتحديد اإلجراءات الالزمة للفصل يف قضايا التحكيم(165).

نظام  بوضع  تشتغل  فاألطراف  حتكيم  منظمة  من  إرشاف  وجود  بعدم  يتميز  احلر  فالتحكيم 
إلجراءات التحكيم، كام ويتميز هذا النوع من التحكيم بأنه حيقق أكرب قدر من الرسية، وبأنه أقل 

القائم.(166) النزاع  فصل  يف  رسعة  وأكثر  تكلفه 

التحكيم املؤسيس: حسب نص املادة )3( من قانون التحكيم: »فإن التحكيم يعد مؤسسيًا إذا تم 
خالل مؤسسة خمتصة بتنظيم التحكيم واإلرشاف عليه سواء كانت داخل فلسطني أو خارجها«.

ويعرف الفقه التحكيم املؤسسايت بأنه: »ذلك التحكيم الذى تتواله هيئة أو هيئات دولية أو وطنية 
وفقًا لقواعد وإجراءات موضوعة سلفًا حتددها االتفاقيات الدولية أو القرارات املنشئة هلا«(167).

وعرفه البعض اآلخر بأنه: »التحكيم املنظم عن طريق هيئات أو مؤسسات أو مراكز وطنية دائمة 
بأسامء  قواعد  وتعد  معروفة سلفًا،  لوائحها  تتضمنها  وإجراءات  قواعد  وفق  بالتحكيم  تضطلع 
من  األطراف  خيتار  الدولية  والسمعة  والكفاءات  اخلربات  ذوى  من  لدهيا  املعتمدين  املحكمني 
تيسريًا  واملدربة  املتخصصة  اإلدارية  األجهزة  طريقها  عن  التحكيم  يف  للراغبني  وتوفر  بينهم، 

إجراءاته«.(168) وسري  التحكيم  لعملية 

ويف هذا النوع من التحكيم، خيضع األطراف إىل قواعد و إجراءات موضوعة مسبقًا حتكم عمل 
هذه اهليئات واملنظامت و املراكز(169).

والتحكيم املؤسسايت يتميز بأنه الوسيلة األنجع إلدارة النزاعات ذات الكبرية، وكذلك املنازعات 
املعقدة، وهذا النوع من التحكيم يكفي املحتكمني البحث عن مكان التحكيم، كام ويتميز بوجود 

- معوض، نادية - )2001( - التحكيم التجاري الدويل - الطبعة الثانية - دار النهضة - ص15.  165
- سناء، بولقواس - مرجع سابق - ص28.  166

 167
- مشار لدى هذه التعريفات لدي سناء، بولقواس - مرجع سابق - ص28.  168

ــة  ــدوى وأمهي ــن ج ــم م ــه التحكي ــا فرض ــة مل ــة حتمي ــم كان نتيج ــن التحكي ــوع م ــذا الن ــور ه 169  - ظه
ورضورة وال ســيام يف إطــار التجــارة الدوليــة، األمــر الــذي اســتتبع قيــام مؤسســات وهيئــات ومراكــز 

ــابق - ص48. ــع س ــوامل - مرج ــفيان، س ــم. س ــال التحكي ــة يف جم متخصص
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املحكم  عن  البحث  مشقه  املتنازعة  األطراف  جينب  بام  املتخصصني  املحكمني  بأسامء  قوائم 
املناسب، فضاًل عن متييزه بوجود لوائح معدة سلفًا تتناول اإلجراءات التي ينبغي أن التحكيم عىل 

أساسها، وعادة ما تكون هذه اإلجراءات رسيعة وبسيطة وغري معقدة.

ثانًيا: لوساطة كوسيلة حلل النزاعات املدنية:
الوساطة وسيلة قديمة لفض املنازعات وتقريب وجهات النظر بني األطراف يف القضايا املتنازع عليها 
وقد وجدت هذه الوسيلة يف أغلب احلضارات اإلنسانية ، وأصبحت بعد ذلك إحدى اآلليات البديلة 

عن القضاء يف البحث عن حلول للنزاعات(170) وعليه سنتناول موضوع الوساطة عىل النحو األيت:
 املقصود بالوساطةأ. 

تقريب  عىل  يعمل  كونه  مرتادفان  مصطلحان  إهنام  عىل  والتوفيق  الوساطة  البعض  ويستخدم 
وجهات النظر بني املتنازعني(171) غري أن البعض يرى أن هناك اختالف بينهام فالتوفيق يعني عملية 
مجع األطراف املتنازعة ومساعدهتم يف توفيق أوجه اخلالف بينهم والتصالح، بينام الوساطة عملية 

يكون للوسيط من خالهلا اقرتاح رشوط تسوية النزاع(172).

تتمتع بدرجة  الرأي هي فروق لفظية، ال  التي ساقها أصحاب هذا  الفروق  بأن  الباحث  ويرى   
نفسه،  الرأي  صاحب  وأن  خاصة  جوهرية  بصورة  النظامني  باختالف  للقول  األمهية  من  كافية 

املوفِّق. يصدرها  التي  والقرارات  التوصية  عن  الحق،  موضع  يف  ويتحدث  يعود 

تعترب الوساطة كآلية حلل النزاعات، وأسلوب ذو طابع إنساين أكثر منه قضائي أو قانوين، ذلك أن 
اهلدف منها ليس حتديد الطرف اخلارس أو الرابح بني أطراف اخلالف، بل هدفها هو الوصول إىل 

أفضل النتائج بطريقة ودية تضمن استمرار العالقات بني أطراف النزاع.

و يقصد بالوساطة طريق بأهنا: »ودي لفض املنازعات بني األطراف وعن طريقه تقوم األطراف بأنفسها 
أو بواسطة شخصني من الغري باالجتامع والتشاور للوصول إىل حل ينهي النزاع ويريض اخلصوم«(173).

- محيد، احلاجي - مرجع سابق - ص78.  170
- قد ساوى القانون النموذجي اخلاص بالتوفيق التجاري بني هذين املصطلحني.  171

- بني شمسه، رجاء - مرجع سابق - ص24.  172
173  -  معوض، نادية - مرجع سابق - ص75.
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بينام عرفها البعض اآلخر أهنا: »أن تتفق األطراف عىل اختيار موفق أو موفقني ملحاولة الوصول 
لتسوية ودية بينهام أو حل مريض لكليهام«(174).

عىل  النزاع  طريف  مساعدة  حمايد  وسيط  أساسه  عىل  يتوىل  ملزم  غري  »إجراء  أهنا:  ثالث  وعرفها 
النزاع«.(175) تسوية  إىل  التوصل 

النزاع،        جوهر  يف  بات  قرار  اختاذ  سلطة  الوسيط  يملك  وال  بطبيعتها  تطوعية  عملية  والوساطة 
بل إن دوره ينحرص يف تقريب وجهات نظر أطراف النزاع وحثهم عىل قبول اقرتاحاته وتوصياته، 
والعمل عىل استخراج احللول البديلة وطرحها عىل أطراف النزاع دون فرضها عليهم، فدوره إذن 
يشبه املحلل النفيس الذي يشخص أماكن اخللل ليقوم بعد ذلك باقرتاح احللول املناسبة، وذلك 

بتلخيصه وجهات النظر هبدف تقريب األطراف من احلل الذي حيظى قبوهلم.(176)

ففي إطار الوساطة نجد أن أطراف النزاع هم الذين يتوصلون إىل التسوية، أي هم الذين يصنعون 
النتيجة، أما دور الوسيط فال يتجاوز تسهيل التواصل والتفاوض بني أطراف النزاع و استخدام 
عدد من املهارات الفنية والتقنية والتي تعزز قدرة األطراف عىل التفاوض قصد الوصول إىل نتائج 

مرضية جلميع املتنازعني.(177)

شخص  بتدخل  تتميز  أهنا  حيث  النزاعات،  لتسوية  البديلة  الوسائل  أهم  أحد  الوساطة  وتعترب 
النظر. وجهات  بني  التقريب  يف  دوره  ينحرص  ثالث 

وبذلك ال حيوز القرار الصادر عن الوسيط حجية األمر املقيض به، وبالتايل فال يعد قرار الوسيط 
قرارًا ملزما،ً وعىل ذلك فيكون املحكم يف مركز أقوى من الوسيط.(178)

- احلايك، كامل - مرجع سابق - ص77.  174
- بني شمسه، رجاء - مرجع سابق - ص25.  175

-  محيد، احلاجي - مرجع سابق - ص79.  176
ــزه يف  ــة ممي ــادي 2009، األردن جترب ــدن، ش ــابق - ص25، زي ــع س ــاء - مرج ــه، رج ــي شمس -  بن  177
ــطس - 2009 -  ــدر أغس ــاين - ص ــدد الث ــيط - الع ــاب الوس ــة الش ــور يف جمل ــال منش ــاطة - مق الوس

.2 ص
- محيد، احلاجي - مرجع سابق - ص80.  178
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أنواع الوساطة:ب. 
تتخذ الوساطة عدة أنواع حسب درجة تدخل الوسيط، نعرضها بإجياز عىل النحو اآليت:(179)

الوسيط، حيث جيمعون 1.  باختيار  بأنفسهم  التي يقوم فيها األفراد  الوساطة االتفاقية: وهي   
عىل تسمية وسيط معني جيدون لديه القدرة الكافية والكفاءة حلل النزاع، وغالبًا يف هذا النوع 
من الوساطة يتم التقدم بطلب ملركز خمتص، ويقوم األخري بإحالة النزاع هلذا الوسيط املوجود 

يف قوائم الوسطاء.

 الوساطة حتت شكل قضاء صوري: سيتم فيها تشكيل هيئة يرأسها الوسيط كضم وكالء عن 2. 
أطراف النزاع و ذلك للوصول إىل حل مقبول من الطرفني.

 الوساطة االستشارية: يطلب فيها أطراف النزاع من حماٍم أو خبري استشارته أوالً يف موضوع 3. 
النزاع ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط حلل النزاع.

 وساطة التحكيم: وهي التي تتفق فيها األطراف عىل قيام الوسيط بمهمة التحكيم إذا فشلت 4. 
النزاع بشكل ودي  النزاع بمساعدة الوسيط عىل حل  إذ يعمل أطراف  مهمته يف الوساطة، 
ابتداء، ويف حال فشل النزاع حيال إىل التحكيم، ويصري الوسيط حمكاًم لتسوية النزاع إذا رىض 
املتنازعان، أو ينقلون نزاعهم إىل آلية حتكيمية ال عالقة للوسيط هبا، فقد يتفق األطراف مسبقًا 

حتيبًا ألى نزاع قد ينشأ بينهم.(180)

 الوساطة القضائية: تقوم فيها املحاكم قبل فصل النزاع بعرض اقرتاح عىل األطراف باللجوء 5. 
قانون  الوساطة، يف  الصورة من  الفلسطيني هذه  القانون  نّظم  الوساطة(181)، وقد  إىل  بداية 
أصول املحاكامت، حتت مسمي التسوية القضائية  حيث نصت املادة )68( منه عىل أنه: »جيوز 
ملجلس القضاء األعىل أن ينتدب يف حماكم الصلح والبداية قاض يتوىل التوفيق بني اخلصوم، 

يف الدعاوى التي جيوز الصلح فيها«. 

-  بني شمسه، رجاء - مرجع سابق - ص25.  179
- جعفر، بومجعة - مرجع سابق - ص36.  180

ــربز  ــي ت ــم خــارج القضــاء، أي تلــك الت ــي تت ــا يف هــذا البحــث هــي تلــك الت ــي هتمن - الوســاطة الت  181
ــاطة. ــب دور الوس ــىل لع ــام ع ــاق بينه ــرتايض واالتف ــد ال ــث بع ــرف ثال ــزاع لط ــراف الن ــوء أط ــني جل ح
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ج-  واقع الوساطة يف فلسطني)182(
فلسطني،  يف  القضائية  السلطة  تواجهها  التي  والصعوبات  التحديات  حجم  مدى  من  بالرغم 
يف  الفصل  ورسعة  العدالة  حتقيق  يف  الفلسطيني  القضاء  ألداء  املشجعة  وغري  السلبية  والنتائج 
املنازعات بني املواطنني، وانعكاس نتائج األداء سلبًا عىل مدى ثقة املواطن الفلسطيني بالقضاء 
العدالة يف  القائمني عىل  لدى  ُيذكر  أو جهد  نشاط  أي  نجد  مل  أننا  إال  لتحصيل حقوقه،  كملجأ 
وبخاصة  النزاعات  حل  يف  البديلة  الوسائل  إىل  اللجوء  إمكانية  مدى  يف  البحث  بشأن  فلسطني 

»الوساطة«. أسلوب 

وال أدل عىل ذلك من أننا مل نجد أي حديث من قبل األجهزة املعنية عن الوسائل البديلة يف حل 
النزاعات عمومًا والوساطة عىل وجه اخلصوص، بل مل نجد أي مرشوع قانون عىل جدول املجلس 
الوساطة ويمهد  بام يساهم تأسيس عمليات  النزاعات،  الوساطة يف حل  ينظم عملية  الترشيعي 

النتشارها يف املجتمع الفلسطيني.

والتجارية  املدنية  املحاكامت  أصول  قانون  يف  الوساطة،  عملية  إىل  الفلسطيني  املرشع  أشار  وقد 
رقم )2( لسنه2001م يف الباب الرابع منه حتت عنوان »التسوية القضائية« يف عرشة مواد متتد من 
املادة)68( إىل املادة )87(، كام وقد أشار قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنه 2000م ومن 
خالل الباب الرابع الوارد حتت عنوان »تسوية النزاعات العاملية اجلامعية« وحتديدًا من خالل ما 
أن:  املذكور عىل  القانون  )61( من  املادة  إذ نصت  التوفيق(،  )مندوب  الفلسطيني  املرشع  أسامه 
»حيق لكل من طريف نزاع العمل اجلامعي اللجوء إىل مندوب التوفيق يف الوزارة، إذا مل حيل هذا 

املنشأة«. التفاوضية داخل  بالطرق  النزاع 

مندوب  أو حول  القضائية،  التسوية  الذكر سواء حول  النصوص سالفة  ما ورد يف  أن  واحلقيقة 
التوفيق يفتقر يف الواقع إىل التنفيذ، عىل غرار قوانني أخرى صدرت ولكنها مل جتد اآلليات العملية 

للتنفيذ وبقيت حبيسة النص.

ــات )2008)  ــل النزاع ــطيني حل ــز الفلس ــابق- ص7، املرك ــع س ــن - مرج ــام وأخري ــن، عص - عابدي  182
http://www.musawa. املســح القطاعــي اخلــاص بوضــع العدالــة يف فلســطني- منشــور عــىل رابــط -
ــلطة  ــع الس ــرش  واق ــث ع ــنوي الثال ــر الس ــان )2007(- التقري ــوق اإلنس ــتقلة حلق ــة املس /ps/1 ، اهليئ

. http://www.ichr.ps/ ــط ــىل راب ــور ع ــطني - منش ــة يف فلس القضائي
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فضاًل عىل أن الوساطة التي هتمنا يف هذا البحث هي تلك التي تتم خارج القضاء، أي تلك التي 
تربز حني جلوء أطراف النزاع لطرف ثالث بعد الرتايض واالتفاق بينهام عىل لعب دور الوساطة.

دور الوسائل البديلة لتسوية النزاعات يف إصالح القضاء. 3
الفلسطيني،    القضاء  إصالح  يف  رضورية  بل  فعالة  أداة  النزاعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  تعترب 
حيث أن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات تتمتع بمجموعة من املميزات واخلصائص، جعلت 
منها أداة فعالة حلل النزاعات والتخفيف من مشاكل القضاء النظامي، وبالتايل اإلسهام يف إصالح 

منظومة القضاء والرقي هبا.(183)

القضايا  عدد  ختفيف  يف  كبري  بشكل  سيسهم  النزاعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  اعتامد  وأن  كام 
النزاعات عن طريق اللجوء إيل  املعروضة واملرتاكمة أمام املحاكم، وبالفعل فإن نرش ثقافة حل 
ينعكس إجيابيًا عىل  القضاء، مما  أمام  املعروضة  القضايا  البديلة سيسهم يف ختفيف عدد  الوسائل 
القضاء واملتقاضني حيث سيتمكن القضاء من النظر يف القضايا املعروضة عليه بعمق وتأن، وهذا 
الوضع من شأنه أن ُيسهم يف الرفع من جودة األحكام التي تصدرها املحاكم الفلسطينية، ويكون 
الذى متارسه  الضغط  نتيجة  القايض  فيها  يقع  أن  يمكن  التي  األخطاء  أمان يف وجه  أيضًا صامم 

النهاية أحكامًا قضائية حتقق العدل واإلنصاف. القضايا، مما سيعطي يف 

هذه املميزات واخلصائص التي تتمتع فيها الوسائل البديلة باتت مقبولة وفعالة يف حسم النزاعات، 
النزاعات،   بديلة حلل  إدخال وسائل  فكرة  ترسيخ  من  زادت  واخلصائص  املميزات  أن هذه  بل 
بل أصبح اللجوء إىل هذه الوسائل البديلة مطلبًا ملحًا، وسنتناول تباعًا مميزات الوسائل البديلة 

لتسوية النزاعات املدنية عىل النحو اآليت:

أوالً: الرسعة:
تتميز الوسائل البديلة حلل النزاعات يف رسعة الفصل يف النزاعات املعروضة عليه، ووضع حد هلا 
يف وقت مالئم لألطراف وظروف عملهم، وذلك بخالف القضاء العادي، والذى يرتبط بذلك 

- بنــي شمســه، رجــاء - اإلطــار القانــوين للتحكيــم اإللكــرتوين - رســالة ماجســتري - جامعــة النجــاح   183
2009- ص15.  -
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بطء  يتفادون  الوسائل  هذه  إىل  بالتجائهم  فاألطراف  أمامه،  املعروضة  القضايا  من  اهلائل  الكم 
إجراءات القضاء العادي، وما يرتتب عليه من انتظار ملوعد نظر قضيتهم، ثم ما تتعرض له القضية 

أما قضاء الدولة من تأجيل متكرر.(184)

ناهيك عىل أن اللجوء إىل هذه الوسائل ال يكلف األطراف مشقه االنتقال إىل املحكمة والتي قد 
تبعد عن  املكان أو الدولة التي يتواجدون هبا، فضاًل عىل أن الوسائل البديلة حلل النزاعات تتم 
عىل درجة واحدة، بمعني أهنا ال تقبل االستئناف، وهلذا فإن االلتجاء إىل هذه الوسائل يؤدي إىل 
توفري الوقت واجلهد واملال، وهو أمر غري متاح يف القضاء العادي، حيث املبدأ هو التقايض عىل 
درجتني، وقد يتلو ذلك الطعن بالنقض أو التامس إعادة نظر، كام أن القايض ليس ملزمًا بإصدار 

أحكامه يف ميعاد معني.(185)

تأيت  ال  أن  يقتيض  وإنام  حقه  حق  ذي  كل  إعطاء  املتقاضني  بني  العدالة  لتحقيق  يكفي  ال  حيث 
وأمهيته.(186) بريقه  احلق  يفقد  أن  وبعد  األوان  فوات  بعد  بطيئة  العدالة 

فمرونة اإلجراءات وقلة الشكليات يف الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، يعزز من مكانة وفعالية 
هذه الوسائل.

ثانيًا: الرسية:
من اخلصائص املميزة للقضاء ما يعرف بمبدأ عالنية اجللسات بحيث يستطيع أي شخص حضور 
األساسية  الضامنات  من  تعترب  والتي  نرشه(187)،  وجيوز  علنًا  احلكم  تالوة  جيب  كام  اجللسات، 
للتقايض، وتعد هذه امليزة إحدى األسباب التي أدت إىل عزوف األفراد والرشكات التجارية عن 
القضاء، فإن من شأن العالنية إحلاق رضر كبري لألطراف من خالل إذاعة األرسار التجارية أو 
الصناعية أو التكنولوجية، أو اتفاقات خاصة حيرص األطراف عىل بقائها رسًا، ويفضلون خسارة 

- البوغاين، هاين - مرجع سابق - ص10.  184
- وايل، فتحي)2007( قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق- طبعة أويل، منشأة املعارف- ص 14.  185

- احلايك، كامل - مرجع سابق - ص29.  186
- وايل، فتحي - مرجع سابق - ص15 .  187
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الذي  احلق  قيمة  أهم وأسمى من  التجار  يعتربها  والتي  دعواهم عىل كشف هذه األرسار(188)، 
يناضلون من أجله يف الدعوى، فيلجأ األفراد إىل الوسائل البديلة حلل النزاعات.(189)

حيث أثبتت هذه الوسائل نجاعتها يف احلفاظ عىل أرسار اخلصوم خاصة تلك التي هلم مصلحة 
من عدم إفشائها، لذلك يقع عىل كاهل القائمني عىل هذه الوسائل مسؤولية كتامن الرس املهني، 

اجلنائية.(190) للعقوبة  التعرض  حتت طائلة 

ثالثًا: بساطة اإلجراءات
التقليدية  األساليب  عن  وبعدها  اإلجراءات  ببساطة  النزاعات  حلل  البديلة  الوسائل  تتميز 
والشكليات الرسمية املعقدة، فحل النزاع عن طريق القضاء حيتوي ويشمل عدة أمور جيب اتباعها 
حتت طائلة البطالن مما يشكل قيودًا عىل عاتق املتقاضني، ففي الوسائل البديلة حلل النزاعات يتم 
التوصل حلل مريض ألطراف النزاع، كام أن االطراف غري ملزمني باتباع إجراءات معينة ما دام 

اهلدف هو إيصال األطراف للحل الذى يرغبون فيه.

رابعًا: املالئمة:
خالفًا للطريق التقليدي حلل املنازعات، فإن الوسائل البديلة حلل املنازعات يمكن إعامهلا يف أي 
وقت،(191) قبل نشوء النزاع أو أثنائه أو بعده، وعليه قد يلزم األطراف أنفسهم أثناء توقيع العقد أو 
يف أي مرحلة من مراحل تنفيذه إىل اللجوء إىل الوسائل قبل اللجوء إىل الطريق العادي والتقليدي 
حلل النزاع، وقد يلزموا أنفسهم هبذه الوسائل البديلة حتى لو بعد نشوء النزاع ولو تم عرضه عىل 

القضاء.(192)

ــة-  ــارة االلكرتوني ــود التج ــات يف عق ــل املنازع ــة حل ــائل االلكرتوني ــه )2015( الوس ــر، بومجع - جعف  188
ــاج - ص49. ــد أوحل ــة أكيل حمن ــتري- جامع ــالة ماجس رس

ــي -  ــر اجلامع ــة - دار الفك ــود اإلداري ــات العق ــن منازع ــم م ــز )2007( التحكي ــد العزي ــة، عب - خليف  189
اإلســكندرية - دون طبعــه - ص21.

- محيد، احلاجي - مرجع سابق - ص72.  190
ــن  ــل ع ــذي يتدخ ــاء وال ــح القض ــكل واض ــا بش ــة يفتقده ــرق البديل ــة بالط ــزة خاص ــذه مي ــرب ه - تعت  191

ــزاع. ــوء الن ــد نش ــة بع ــوى القضائي ــق الدع طري
- شفيق، حمسن - التحكيم التجاري الدويل - دار النهضة العربية- مرص -ص28.  192
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خامسًا: ضامن استمرارية العالقات بني أطراف النزاع:
تكون  قد  بطريقة  النزاع  حل  يف  األطراف  رغبة  عىل  بناًء  عادة  البديلة  الوسائل  إىل  اللجوء  يتم 
الوسائل  هذه  يميز  أمر  وهو  قائمة،  التحكيم  أطراف  بني  العالقة  تلك  تبقى  لكي  األقرب  هي 
عن القضاء الرسمي وجيعله متفوقًا عليه، وخاصة يف منازعات التجارة وقطاعات األعامل التي 
الطريق  أن  حيث  املستقبلية،(193)  وتعامالهتم  التجارية  عالقاهتم  استمرار  عىل  أفرادها  حيرص 
التقليدي حلل النزاعات يكون هناك طرفًا خارسًا وأخر رابح، وغالبًا ما تنقطع العالقة بني أطراف 

النزاع.(194) لتسوية  التقليدي  الطريق  يف  اخلصومة 

النزاع، ويرجع  البديلة تضمن استمرارية العالقات بني أطراف  عىل خالف ذلك، فإن الوسائل 
ذلك إىل حرص كال الطرفني املتنازعني عىل التوصل إىل حلول ودية خاصة يف النزاعات الناشئة 
وليس  املتنازعني  للطرفني  املشرتكة  للمصالح  األولوية  تعطي  حيث  التجارية،  املعامالت  عن 

القانونية.(195) للقواعد 

سادسًا: اخلربة:
الكافية يف  اخلربة  لديه  يكون  قد ال  أنه  إال  بالقانون،  العلم  أو  بارعًا يف معرفة  يكون  قد  القايض 
موضوع النزاع، وهذا عىل خالف الوسائل البديلة لتسوية النزاعات حيث دائاًم تكون الرغبة يف 
عرض النزاع عىل أشخاص ذوي خربة فنية خاصة وحمل ثقة (196)، وتبدو هذه امليزة واضحة بالنسبة 
للتجارة الدولية واإللكرتونية، التي آلت إليها وقواعدها اخلاصة، والتي قد ال تتوفر هذه املعرفة 
أو اخلربة لدى قايض املحكمة، وال يقال أن القايض يستطيع االلتجاء إىل خبري يعاونه، فاستعانة 
قايض الدولة باخلرباء يستنزف كثريًا من الوقت واجلهد ويطيل أمد الفصل يف القضية،(197) وبالتايل 

اللجوء إىل هذه الوسائل يوفر عليه وقت طويل ومال كثري.

- البوغــاين، هــاين)2009(- اآلليــات والوســائل البديلــة حلســم منازعــات العقــود التجاريــة- مداخلــة   193
يف ورشــة العمــل الوطنيــة الثانيــة اليمــن - ص10.

- محيد، احلاجي - مرجع سابق - ص72.  194
ــاري  ــم التج ــد )2010( التحكي ــعد، زه ــن س ــابق - ص16، ب ــع س ــاء - مرج ــه، رج ــي شمس - بن  195

الــدويل - دارة الفكــر اجلامعــي - ص35.
- سفيان، سوامل - مرجع سابق - ص70.  196

- وايل، فتحي - مرجع سابق - ص14.  197
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سابعًا: ضامن الشفافية يف حل النزاعات:    
 تضمن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الشفافية يف حل املنازعات، ويظهر ذلك جليًا من خالل 
اعتامدها عىل آلية احلوار والتفاوض حلل املنازعات، حيث تتيح لألطراف فرصة املشاركة يف إجياد 

احلل املالئم للنزاع وتسهم يف نرش ثقافة احلوار والسلم االجتامعي.(198)

ثامنًا: الواقعية:
حتقق الوسائل البديلة لتسوية املنازعات املالئمة يف حل املنازعات خاصة يف املسائل غري املقننة، 
ذلك أن القايض وإن كان يسعى إىل حل النزاع فإنه يلجأ إىل تطبيق القانون الناظم للمسألة(199)، 
مكبلون  العادية  املحاكم  يف  فالقضاة  لألحداث،  احلقيقي  الواقع  عن  بعيدًا  ذلك  يكون  وقد 
أو منافية لروحه  النص  فإذا جاءت أحكامهم عىل خالف  يلتزمون بمراعاة نصوصه،  بالقانون، 
حني  ىف  الدعوى،  ظروف  مع  تتناسب  كانت  ولو  فيها،  الطعن  واجبة  معيبة،  أحكامهم  فتكون 
النزاع بحرية أكثر، فال يلتزم إال بالضامنات  يتمتع الشخص الثالث الذى اختاره األطراف حلل 
األساسية للتقايض وبالقواعد اآلمرة،(200) ولذا يمكن القول بأن الوسائل البديلة لتسوية النزاع 
املتنازعني،  األطراف  بني  الثقة  خلق  إىل  تسعى  الوسائل  ألن  القضاء،(201)  من  الواقع  إىل  أقرب 

النزاع.(202) ينهي  حل  إىل  الوصول  هبدف  بينهم  فيام  اإلشكاالت  وتسهيل 

املجتمع  يف  النزاعات  حلل  البديلة  الوسائل  أمهية  مدى  من  بالرغم  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر  وأخريًا 
إىل دعم ومساندة من صناع  أهنا حتتاج وبحق  إال  النشوء،  تزال طور  ما  الفلسطيني، وإن كانت 
القرار الفلسطيني هبدف تطوير وتأسيس وتعميم مفهوم الوسائل البديلة حلل النزاعات يف حل 
وثقافته،  املجتمع  وعى  من  أساسيًا  جزءًا  وجعلها  والتطبيقي  النظري  املستويني  عىل  النزاعات 
االجتامعي  السلم  ثقافة  نرش  رضورة  االعتبار  بعني  تأخذ  جادة  إصالحات  إىل  بحاجة  وأهنا  كام 
األطراف  وإشعار  األطراف،  مجيع  مصلحة  فيه  بام  التنازالت  لتقديم  واالستعداد  والتصالح 

- سفيان، سوامل - مرجع سابق - ص70.  198

- سفيان، سوامل - مرجع سابق - ص70.  199

- البوغاين، هاين - مرجع سابق- ص10.  200
- ناجي أمحد - مرجع سابق - ص10.  201

- سفيان، سوامل - مرجع سابق - ص70.  202
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باالنعكاسات اإلجيابية للوسائل البديلة حلل النزاعات من حيث االقتصاد يف املصاريف والربح يف 
الوقت واجلهد، كام ومن جهة أخرى يقتيض تقوية املراكز املتخصصة يف حل النزاعات عن طريق 

املطلوبة. املهنية  والكفاءات  املتخصصة  البرشية  باألطر  إمدادها  عىل  والعمل  البديلة،  الوسائل 

النتـــائــــج والتــــوصيــــات. 4
أوالً: النتائـــج:

فيام . 1 خاصة  القضائية  املنظومة  إصالح  يف  فعال  دور  هلا  النزاعات  حلل  البديلة  الطرق  إن 
التقايض، وصعوبة  أمد  القضاء وطول  املعروضة عىل  امللفات  وتراكم  تثاقل  بظاهرة  يتعلق 
اإلجراءات املتبعة يف الطعون، وعدا ذلك من اإلشكاليات التي متس املتقاضني والتي مل تعد 
ومعامالهتم. األفراد  عالقات  طبيعة  عىل  سلباً  تنعكس  والتي  عليها  قادرة  النظامية  املحاكم 

الوسائل . 2 الباحث  ويعرف  النزاعات،  لتسوية  البديلة  للوسائل  الفقهاء  تعريفات  تعددت 
البديلة حلل النزاعات بأهنا: »الطرق االستثنائية التي يلجأ إليها األطراف، يف حالة وقوع نزاع 

بينهم، هبدف إجياد حل للخالف، وبشكل رسيع«.

تتعدد أنواع الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ويعترب التحكيم والوساطة أكثر هذه الوسائل . 3
انتشارًا وشيوعًا.

تلك 4.  اإلسالمية  رشيعتنا  أجازت  وقد  والوساطة،  للتحكيم  الفقهاء  تعريفات  تعددت   
الوسيلتني وذلك من خالل الكتاب والسنه واإلمجاع والعقل، كام وأن هذه الوسائل ليست 
سيطرح  إقرارها  حال  يف  تطبيقها  أن  نعتقد  ال  وبالتايل  جمتمعنا  وتقاليد  عادات  عن  غريبة 

إشكاالت.

تعترب الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أداة فعالة بل رضورية يف إصالح القضاء الفلسطيني،   . 5
واخلصائص،  املميزات  من  بمجموعة  تتمتع  النزاعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  أن  حيث 
وبالتايل  النظامي،  القضاء  مشاكل  من  والتخفيف  النزاعات  حلل  فعالة  أداة  منها  جعلت 

هبا. والرقي  القضاء  منظومة  إصالح  يف  اإلسهام 

أفضلية الطرق البديلة يف حسم بعض النزاعات، فلقد بات من املؤكد أن املعامالت التجارية . 6
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واملالية منها والدولية خاصة، ويف سبيل ما قد ترتبه تعاقداهتا واتفاقاهتا من خالفات، تستلزم 
والتعاقدات هي  املعامالت  تلك  نظرًا ألن  املنازعات  تلك  لفض  ذات طابع خاص،  طرق 
املال  قطاعي  عىل  عبئًا  يشكل  أصبح  الرسمي  القضاء  أن  حيث  خاص  طابع  ذات  نفسها 
واألعامل من حيث بطء إجراءات التقايض وقلة أو انعدام التخصص الدقيق لدى القضاة يف 
بعض املسائل التجارية واملالية، وعىل وجه اخلصوص احلديثة منها، فالقايض قد يكون فقيهًا 
الطرق  اللجوء إىل هذه  التجارة واملال، وعليه فإن تشجيع  بارعًا ولكن قليل اخلربة بشئون 
والنهوض هبا واللجوء إليها، وما توفره من آفاق إجيابية من حيث مرونتها وقلة تكاليفها عىل 
املدى البعيد سيسهم من دون شك يف تنمية االستثامرات املحلية واألجنبية واملسامهة يف خلق 

املناخ اآلمن واملالئم لقطاع األعامل يف فلسطني.

مما ال شك فيه أن حل النزاعات باللجوء إىل الطرق البديلة يعترب من املظاهر احلضارية، وذلك . 7
ألن حل النزاع عن طريق احلوار اهلادف البناء، الذي توفره تلك الطرق، يدل عىل حضاريتها 

وحضارية املجتمعات التي تعمل هبا.

ثانيًا: التوصيات:
إصدار قانون خاص ينظم عملية الوساطة وآليات استخدامها.. 1

تسوية . 2 يف  االساسية  اجلهة  باعتبارها  الفلسطينية  املحاكم  عمل  تعرتض  التي  املعيقات  إزالة 
بل  القضائي  للنظام  بدياًل  طريقًا  النزاعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  تعترب  ال  إذ  النزاعات، 

النزاعات. تسوية  يف  املبذولة  واجلهود  النظم  من  أساسيًا  جزءًا 

القضاء 1.  العبء عىل جهاز  املقام األول إىل ختفيف  البديلة هيدف يف  الطرق  نظام  إقرار   
فاألجدى أن تتم هذه الطرق خارج ساحات املحاكم، وعليه نقرتح إدخاهلا ضمن اإلطار 
عن  غريبة  ليست  النزاعات  لتسوية  البديلة  فالوسائل  البديلة.  للطرق  املنظم  القانوين 
عادات وتقاليد جمتمعنا وبالتايل ال نعتقد أن تطبيقها يف حال إقرارها سيطرح إشكاالت.

النص عىل إمكانية إنشاء مراكز لتسوية النزاعات املدنية بالوسائل.. 2

إىل . 3 والنزاعات  القضايا  أنواع  لبعض  اإللزامية  اإلحالة  عىل  يعمل  قانوين  نص  وضع 
والوساطة. التحكيم  وخاصة  النزاعات  لتسوية  البديلة  الوسائل 
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وضع مدونة سلوك، حتكم سلوك الوسطاء واملحكمني أثناء الوساطة والتحكيم وبعدمها.. 4

ترسيخ التعاون بني مؤسسات الوسائل البديلة يف حل النزاعات، والنظام القضائي، هبدف . 5
خلق  إطار موحد لألهداف املنسجمة مع أولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني.

رضورة إجياد آلية بني هذه املؤسسات والنقابات املهنية وخاصة نقابة املحامني من أجل . 6
توحيد اجلهود يف هذا املجال. 

والوساطة . 7 التحكيم  وخاصة  النزاعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  تسويق  عىل  العمل 
لدى األفراد وذلك بتسخري كل وسائل اإلعالم العمومية واخلاصة املرئية واملسموعة 
واملقروءة، وحث مؤسسات املجتمع املدين كاجلمعيات املدنية عىل الرتويج هلذا النظام، 
والوسطاء  واملوظفني  للقضاة  املتخصص  التكوين  عرب  تطبيقها  حسن  عىل  والسهر 

املختلفة. التدريبية  الدورات  إقامة  واملحكمني، عرب 

الفلسطينية، من أجل 8.  التعليمية   العمل مع وزارة الرتبية والتعليم العايل واملؤسسات 
الفلسطيني. التعليمي  املنهاج  النزاعات يف  البديلة حلل  الوسائل  حماولة استدخال 

بذل أقيص اجلهود من أجل أن تدخل فلسطني بشكل فاعل يف اإلطار القانوين للوسائل . 9
عىل  املجال  هذا  يف  االخرى  الدول  خربات  من  واالستفادة  النزاعات،  حلل  البديلة 

أساس منهج منظم للتعامل مع األطراف املختلفة سواء اإلقليمية أو الدولية.
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املصادر واملراجع. 5
أوالً: املصادر األصلية

القرآن الكريم.. 1

ثانيًا: املراجع العامة:
النسائي، أمحد بن شعيب )1987) – سنن النسائي الصغرى، املجلد الرابع – اجلزء السابع.. 2

ثالثًا: الكتب القانونية:
إبراهيم، كامل )1991) – التحكيم التجاري الدويل – الطبعة األوىل – دار الفكر العريب.. 1
بن سعيد، زهر)2010( التحكيم التجاري الدويل – دار الفكر اجلامعي.. 2
– مطبوعات جامعة . 3 – التحكيم يف منازعات العمل اجلامعية  احلنفي عبد احلميد، )1995) 

الطبعة األوىل.  – الكويت 
خليفة، عبد العزيز )2007( التحكيم من منازعات العقود اإلدارية – دار الفكر اجلامعي – . 4

اإلسكندرية – دون طبعه.
سامي، فوزي )1997) – التحكيم التجاري الدويل – مكتبة دار الثقافة للنرش – اجلزء اخلامس.. 5
رشيف ادول ادريس – كتامن الرس وإفشاؤه – الطبعة 1997م – دار النفائي.. 6
شفيق، حمسن – التحكيم التجاري الدويل – دار النهضة العربية- مرص.. 7
حمسن، إبراهيم )1999) – طبيعة الدفع بالتحكيم يف اخلصومة املدنية – دار الثقافة للنرش والتوزيع.. 8
معوض، نادية – (2001) – التحكيم التجاري الدويل – الطبعة الثانية – دار النهضة.. 9

مواجده، حداد )2010) – حتكيم يف عقود الدولة ذات الطابع الدويل   دار الثقافة للنرش والتوزيع.. 10
والتجارية . 11 املدنية  املحاكامت  أصول  قانون  رشح  من  الوسيط   –  (2003( مصطفى  عياد، 

األوىل-2003 الطبعة  نارش  دون   – األول  الكتاب 
وايل، فتحي)2007( قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق- طبعة أويل، منشأة املعارف.. 12

رابعًا: الرسائل اجلامعية والدوريات واملقاالت:
1 . – ماجستري  رسالة  اإللكرتوين-  للتحكيم  القانوين  اإلطار   –  (2009( رجاء  شمسه،  بني 

النجاح. جامعة 
التجارية- . 2 العقود  منازعات  حلسم  البديلة  والوسائل  اآلليات  هاين)2009(-  البوغاين، 

اليمن. الثانية  الوطنية  العمل  ورشة  يف  مداخلة 
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أبو القمصان، أسامة )2010) – مدى استقاللية رشط التحكيم عن العقل األصيل – رسالة . 3
ماجستري – جامعة األزهر.

جعفر، بومجعه )2015( الوسائل االلكرتونية حلل املنازعات يف عقود التجاة االلكرتونية- . 4
رسالة ماجستري- جامعة أكيل حمند أوحلاج.

احلايك، كامل )2015)– ما هية التحكيم التجاري- رسالة ماجستري – جامعة األزهر.. 5
محيد، احلاجي - »الوسائل البديلة لتسوية النزاعات« – جملة الفقه والقانون – العدد )21) – . 6

2014م.
داود، اشجان )2008) – الطبيعة القانونية حلكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به- رسالة . 7

النجاح. ماجستري- جامعة 
الراجحي، إياس )2008(- مسؤولية املحكم يف نظام التحكيم – رسالة ماجستري – جامعة . 8

نايف للعلوم األمنية.
الراجحي، نارص )2008(- التحكيم يف املنازعات املالية يف الفقه والنظام السعودي – رسالة . 9

ماجستري –جامعة نايف للعلوم األمنية.
سفيان، سوامل )2013) – الطرق البديلة حلل املنازعات املدنية يف القانون اجلزائري – رسالة . 10

دكتوراه – جامعة حممد فيصل.
الطابع . 11 ذات  اإلدارية  العقود  منازعات  حلل  البديلة  الطرق   –  (2011( بولقواس  سناء، 

خلرض. احلاج  جامعة  ماجستري-  رسالة  الدويل- 
املدين، إبراهيم )2014) – الشهادة ودورها يف اإلثبات املدين والتجاري – رسالة ماجستري . 12

– جامعة األزهر.
جمله . 13 يف  منشور  حمكم  بحث   – التقايض  جلسات  عالنيه   – )1421ه(  نارص  اجلوقان،  حممد 

اخلامس. العدد   – العدل 
رابعًا: املواقع اإللكرتونية:

 .1.//:http rachelcenter.ps  مركز راشيل كورى – 
2 ../http://www.taawon4youth.org مؤسسة تعاون
3 .. /http://www.musawa.ps/1 "مؤسسة "مساواة

 .4. /http://www.ichr.ps اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان 
 .5./ps.gov.courts.www//:http جملس قضاء األعىل الفلسطيني 
 .6./http://www.pcdcr.org/arabic املركز الفلسطيني لديمقراطية وحل النزاعات 
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تعليق عىل القرار التفسريي الصادر عن املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية 
املنعقدة يف رام اهلل بتاريخ 2018/3/12

األستاذ الدكتور حممد سليم حممد غزوي
 عضو املحكمة الدستورية األردنية

 أما وقد ذهبت األغلبية املحرتمة من أعضاء املحكمة الدستورية العليا املنعقدة يف رام اهلل –دولة 
فلسطني يف احلكم الصادر عنها بتاريخ 2018/3/12 حول تفسري املادة 10 من القانون األسايس 
وتعديالته لسنة 2003 (1- حقوق اإلنسان وحرياته األساسيه ملزمه وواجبة االحرتام. 2- تعمل 
السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء عىل اإلنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية 

التي حتمي حقوق اإلنسان( الذي تقدم به رئيس جملس الوزراء بتاريخ 2017/10/19 إىل:

أما . 1 الدولة  يف  األعىل  الترشيع  تعترب   1988/11/15 فلسطني  استقالل  إعالن  وثيقة  أن 
األدنى منها مرتبة فهو »القانون األسايس لعام 2003« وأما املعاهدات واإلتفاقات الدولية 

األسايس«. القانون  من  وأدنى  بقوانني  والقرارات  القوانني  من  مرتبة  أعىل  فهي 

وجوب مصادقة رئيس الدولة عىل املعاهدات واإلتفاقات الدولية.          . 2

وجوب املوافقه عليها بقانون.. 3

احرتامها من خالل إدماجها ضمن الترشيعات العادية.. 4

مراجعة الترشيعات لتوفري اإلنسجام مع ما صودق عليه.. 5

 فإن التعليق عىل قرار التفسري –وليس احلكم- سيستهدف تقييم ومناقشة األسس والركائز التي 
–أي التعليق– إىل الرأي العلمي بشأنه يف حدود ما يأمر به الدستور  والدور  يستند إليها لينتهي 

الدستورية. للمحكمة  البناء 

وعليه،،

وحيث أن املادة 103 من القانون األسايس وتعديالته لعام 2003 واملادة 24 من قانون املحكمة 
الدستورية رقم 30 لسنة 2006،  قررت: أن تشكل حمكمة دستورية عليا بقانون وتتوىل النظر يف: 
 30 املادة  التفسري وفقًا لنص  القانون األسايس والترشيعات  ويقدم طلب  ب- تفسري نصوص 
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بناء عىل طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس  من قانون املحكمة الدستورية« من وزير العدل 
جملس الوزراء أو رئيس املجلس الترشيعي أو رئيس جملس القضاء األعىل أو ممن انتهكت حقوقه 
الدستورية، وجيب أن يبني يف طلب التفسري النص الترشيعي املطلوب تفسريه وما أثاره من خالف 

يف التطبيق ومدى أمهيته التي تستدعي تفسريه حتقيقًا لوحدة تطبيقه.

املحكمة  عن  يصدر  ما  بني  الدستورية  املحكمة  وقانون  األسايس  القانون  من  كل  ميز  وقد  هذا 
النظم وغريها، وما يصدر عنها عندما  القوانني واللوائح أو  الدستورية عندما تنظر يف دستورية 
الدستورية عندما  املحكمة  القانون األسايس والترشيعات، فام يصدر عن  بتفسري نصوص  تقوم 
مجيع  ويلزم  أحكام،  حكم/  وليس  بالتفسري  قرارات  قرار/  هو  الدستور  نصوص  بتفسري  تقوم 
سلطات الدولة والكافة، جاء يف املادة 41 من قانون املحكمة الدستورية »أن أحكام املحكمة يف 

والكافة«.  الدولة  سلطات  جلميع  ملزمة  بالتفسري  وقراراهتا  الدستورية  الدعاوى 

القول  إىل  نسارع  فإننا  الدستور؟  من  أعىل  كان  إذا  وما  فلسطني  استقالل  إعالن  إىل  وبالعودة 
الدستور،  من  قيمة  أعىل  نص  فال  كلها  القانونية  النصوص  أقوى  هي  الدستورية  النصوص  أن 
وسنذهب مع فقه القانون العام إىل القول بأن ذلك يمثل إحدى البدهييات يف القانون الدستوري 
بإعالن  يتعلق  فيام  اإليضاح  بعض  إىل  الفقه-  هذا  يقول  -كام  حيتاج  األمر  أن  ننسى  أن  دون 
اإلستقالل، فهو وإن كان يتضمن مبادئ قانونية هامة إال أنه غري مقسم إىل مواد وإنام إىل فقرات 
وقد عرفته العديد من الدول. وأما ما خيص إعالن استقالل فلسطني فقد تضمن عىل سبيل املثال 

التالية:  الفقرات 

»عىل أرض الرساالت الساموية إىل البرش ولد الشعب العريب الفلسطيني نام وتطور وأبدع وجوده 
اإلنساين والوطني عرب عالقه عضويه ال انفصام فيها وال انقطاع بني الشعب واألرض والتاريخ«. 

يف  بصموده  وارتقى  الوطنية  هويته  فلسطني  شعب  صاغ  والزمان  املكان  يف  امللحمي  »بالثبات 
املعجزه...............«  مستوى  إىل  عنها  الدفاع 

»ومن جيل إىل جيل مل يتوقف الشعب العريب الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن وطنه..........«

الفلسطينية ممثاًل رشعيًا ووحيدًا  التحرير  السيايس«، »منظمة  إطارها  الوطنية  اإلراده  »وصاغت 
الدويل..........« املجتمع  باعرتاف  الفلسطيني  للشعب 
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وطنه  يف  الفلسطيني  العريب  للشعب  والقانوين  والتارخيي  الطبيعي  احلق  إىل  »واستنادا 
فلسطني......... فإن املجلس الوطني يعلن باسم اهلل وباسم الشعب العريب الفلسطيني قيام دولة 

الرشيف« القدس  وعاصمتها  الفلسطينية  أرضنا  فوق  فلسطني 

ويتمتعون  هويتهم.......  يطورون  فيها  كانوا  أينام  للفلسطينيني  هي  فلسطني  دولة  »إن 
حرية  أساس  عىل  يقوم  برملاين  ديمقراطي  نظام  ظل  يف  معتقداهتم.....  فيها  تصان  باملساواة.... 

املستقل........ والقضاء  القانون  سيادة  يؤمن  دستور  ظل  يف  الرأي..................... 

»إن دولة فلسطني دولة عربية هي جزء ال يتجزأ من األمة العربية.........

بمبادئ  التزامها  وتعلن   ........ العربية  الدول  جامعة  بميثاق  التزامها  تؤكد  إذ  »وهي 
بالطرق  واالقليميه  الدولية  املشاكل  بتسوية  تؤمن  للسالم.....  حمبة  دولة  املتحدة....  األمم 

السلميه...........«

 هذا وإذا أردنا – يف ضوء إعالنات االستقالل لدى العديد من الدول -أن نحدد القيمة القانونية 
إلعالن استقالل فلسطني  وما تضمنه فإننا نذهب إىل الراجح من االرأي، أال وهو أن له قيمه تعادل 
القانونية لإلعالنات  القيمة  الدستورية، وال يفوقها أو جمردًا منها«.  يراجع عن  النصوص  قيمة 
الفقيه الكبري أستاذنا الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي – القانون الدستوري فقهًا وقضاء– ص139 

وما بعدها. 

إن نصوص الوثيقه املعنونة »إعالن استقالل فلسطني« ليست أعىل من نصوص الدستور  وليست 
صلب  يف  الواردة  األخرى  النصوص  وبني  بينها  فرق  ال  »دستور«  هي  وإنام  فقهية  مبادئ  جمرد 

الدستور فهي واجبة االحرتام طاملا إهنا نافذة. 

 وعليه،،

وبالعودة إىل ما قررته املحكمة الدستورية العليا  فال بد من وقفه أمام ما ذهبت إليه يف تفسريها 
العارشة. للامدة 

أن  وبام  إليه«..........  خلصت  الذي  املحكمة  قرار  من   1 البند  »عجز  بإضافة  أنه  البدء  نقطة 
عىل  الدولية  واإلتفاقات  املعاهدات  سمو  أعلنت  قد  فلسطني  يف  العليا  الدستورية  املحكمة 
الترشيعات الوطنية العادية« القوانني والقرارات بقوانني فإن املعاهدات واإلتفاقات الدولية تأيت 
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فلسطني«. يف  هبا  املعمول  الترشيعات  خمتلف  بعدها  يأيت  األسايس  القانون  من  أقل  مرتبة  يف 

إىل ما تضمنه البند 2 والبند 3 »وجوب مصادقة رئيس الدولة عىل املعاهدات واإلتفاقات الدولية 
وفقا ملا جاء بيانه يف متن قرار التفسري«، »املعاهدة أو اإلتفاقية ال تعد بذاهتا قانونًا يطبق يف فلسطني 
وإنام ال بد أن تكتسب القوه من خالل مرورها باملراحل الشكلية الواجب توافرها إلصدار قانون 

داخيل معني إلنفاذها«.

نكتشف وبال جهد يبذل أن املحكمة الدستورية العليا املوقرة مل تضع املسألة يف وضعها الصحيح 
بمعنى أهنا مل تذهب إىل سرب أغوار القانون األسايس، وهو الوثيقه التي يلزم العودة إليها لدراستها 
وكيف  الدويل  والقانون  الداخيل  القانون  بني  العالقه  حدد  كيف  ملعرفة  وإطاعتها  واستشارهتا 

تعامل مع املعاهدات واإلتفاقات الدولية«.

وضعهام  يف  تضعهام  مل  املحكمة  فإن  املوقرة   املحكمة  قرار  من   5 والبند   4 البند  خيص  ما  وأما   
املحلية  القوانني  بني  التوفيق  يف  الدستورية  املحكمة  لدور  »اجلوهر«   يشكالن  حيث  الصحيح  

الفلسطيني. القانوين  النظام  بناء  وبالتايل  اإلنسان  حلقوق  الدولية  والعاهدات 

  وعليه،،

وبالعودة إىل سرب أغوار القانون األسايس فإن نقطة البدء ما أمرت به املواد 34 وما بعدها، واملواد 
من  كل  بيد  واإلدارية  التنفيذية  الصالحيات  ترتكز  حيث  األسايس  القانون  من  بعدها  وما   63

الوزراء. الوطنية وجملس  السلطة  رئيس 

 هذا وبسبب تطور العالقات الدولية أخذنا نشهد كام يقول الفقه الدستوري تسلل جسم قانوين 
غريب عىل هيكل اهلرم القانوين الوطني أو قاعدة تسلسل أو تدرج الترصفات القانونية أال وهو: 
اإلعالنات واملواثيق واإلتفاقيات واملعاهدات اإلقليميه والدولية  التي دخلت بصورة قرسية إىل 
النظام القانوين هلذه الدولة أو تلك، ومما جيدر ذكره هنا أن »منظمة التحرير الفلسطينية  والسلطة 

الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطني عقدت العرشات من هذه اإلتفاقيات. 

بمرتبة  أو  أدنى  أو  أسمى  الدولية  واملعاهدات  واإلتفاقيات  واملواثيق  اإلعالنات  هذه  فهل   
القانون؟  لن نتعرض لتلك املذاهب وذلك اجلدل وما أسفر عنه من مواقف« وحدة القانونني/ 

والدويل.  الداخيل  القانونني  ثنائية 
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ولكننا سنعود إىل القانون األسايس لعام 2003 لندرسه ونستشريه ونطيعه، فكيف حدد العالقة 
بني القانونني وكيف تعامل مع اإلعالنات واإلتفاقيات واملعاهدات الدولية؟ 

ال نغايل  إذا قلنا أن نصوص القانون األسايس الفلسطيني هبذا الشأن جاءت رصحية وواضحة : 
»املادة األوىل التي ترى يف املعاهدة أو اإلتفاقية أمرًا يتعلق بحقوق دستورية، ونضيف املادة 92 
63 وما  34 وما بعدها واملواد  املواد  أو اإلتفاقية قانون زائد  املعاهدة  التى ترى يف  الدستور  من 
بعدها التي تولت توزيع الصالحيات التنفيذية واإلدارية لكل من السلطة الوطنية وجملس الوزراء 
وأرست يف جمموعها أي املواد سالفة الذكر توزيعًا للصالحيات يف جمال املعاهدات أو اإلتفاقات 

الدولية ما بني السلطتني التنفيذية والترشيعية. 

وعليه،،

من  أي  أغوارها  يسرب  ومل  هلا   يرش  ومل  هلا  يتنبه  مل  التي  األسايس  القانون  من  األوىل  املادة  فهذه   
الباحثني والدارسني للقانون األسايس جتعل من املعاهدة أو اإلتفاقية التي تتعلق بحقوق دستورية 
يف مرتبة الدستور،  وبيان ذلك أهنا نصت »عىل ان فلسطني جزءًا من الوطن العريب الكبري والشعب 
الفلسطيني من  الشعب  يعمل  العربية هدف  والوحده  العربية  األمة  الفلسطيني جزء من  العريب 
أجل حتقيقه. فهل هناك أبلغ من هذا النص الذي يبلور توجها قوميًا من ناحية ويبلور التزامًا يقع 
عىل عاتق النظام السيايس يف فلسطني أن يسلك من الدروب ما حيقق طموحه القومي وبالتايل فإن 

األمر يتعلق بحقوق دستورية. 

 وهلذا ال يمكن املوافقه عىل أية معاهدة من هذا النوع إال من خالل اآلليه املعتمده إلقرار القانون 
األسايس بحيث ينظر إىل هذه املعاهدة بأهنا معادلة معدلة للقانون األسايس وبناء عليه فإن املعاهدة 
أو اإلتفاقية وفقًا لنص املادة االوىل هي يف مرتبة القانون األسايس. »يراجع الدكتور حممد سليم 
األردنية  الدستورية  املحكمة  ودور  األردين  الدستور  يف  األساسيه  واحلريات  احلقوق   – غزوي 

لضامن توافق القانون املحيل مع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان– 2016«. 

وهذه املادة 92 من القانون األسايس »تعقد القروض بقانون وال جيوز اإلرتباط بأي مرشوع يرتتب 
عليه إنفاق مبالغ من اخلزينة العامة لفرتة مقبلة إال بموافقة املجلس الترشيعي«  جتعل اإلتفاقيات 

واملعاهدات يف مرتبة القانون. 
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بعدها  وما   63 واملواد  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئاسة  التي ختص  ومابعدها   34 املواد  وهذه 
التي ختص جملسها أو جهازها التنفيذي »جملس الوزراء«  تبلور وظيفتني/ عملني »وظيفة/ عمل 
إداري، ووظيفة/عمل حكومي أو عمل سيادة« يراجع عن معنى ومضمون الوطيفتني اإلداريه 
واحلكومية »مؤلفات فقهاء القانون العام وبخاصة مؤلفات كبار األساتذه يف القانون اإلداري«. 

وحيث ترك التمييز ما بني األعامل اإلداريه وأعامل احلكومة أو أعامل السيادة كام يقول فقه القانون 
العام اإلداري والدستوري  لتقدير القضاء فقد انتهى إىل اعتبار األعامل التالية أعامالً حكومية أو 

أعامل سيادة.

األعامل املتصلة بالعالقة بني السلطة التنفيذية والسلطات األخرى. . 1

األعامل ذات الصبغة الدبلوماسية كاألعامل املتعلقه بعقد املعاهدات »إعداد، حتضري، تنفيذ أو . 2
عدم تنفيذ، اإلجراءات املتعلقه باحلرب.........«

األعامل املتعلقه بسالمة الدولة الداخلية كإعالن األحكام العرفية. . 3

وعليه،،

مشاركة  فإن  الدستور  من   92 واملادة  بعده  وما   63 و  بعدها  وما   34 املواد  به  أمرت  ملا  ووفقًا 
السلطة الترشيعية اقترصت عىل نوع معني من املعاهدات أو اإلتفاقات وجعلت األصل يف هذا 
املعاهدات  عىل  باملوافقة  الوزراء  جملس  أي  وجملسها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لرئاسة  املجال 

األخرى.  والدول  املنظامت  مع  تعقد  التي  واإلتفاقات 

 هذا وبالعودة إىل البند 4 والبند 5 من قرار املحكمة الدستورية العليا سالف الذكر فإننا نرى يف 
تتواله  الذي  الفلسطيني  القانون  النظام  بناء  البندين أحد اجلوانب اجلوهرية األساسيه يف  هذين 
املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، فامذا عن دور املحكمة الدستورية يف التوفيق بني القوانني 
سليم  حممد  الدكتور  املوضوع  هذا  حول  »يراجع  اإلنسان؟  حلقوق  الدولية  واملعاهدات  املحلية 
األردنيه  الدستورية  املحكمة  ودور  األردين  الدستور  يف  األساسيه  واحلريات  احلقوق  غزوي– 

الذكر«. السالف   – الدولية حلقوق اإلنسان  املعاهدات  املحيل مع  القانون  توافق  لضامن 

حتى نجيب فإن نقطة البدء،
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أنه بعد أن اتسع جمال املعاهدات واإلتفاقات الدولية والذهاب إىل إنشاء املحاكم الدولية كي يلجأ 
إليها من انتهكت حقوقه يف وطنه وإىل التزام الدول بأن تطابق ما نصت عليه مع قوانينها الوطنية 
التطبيق فأرعبت الدول ودفعتها نحو اختاذ ما حيمي سيادهتا فكان إنشاء  وإال فإن هلا األوليه يف 
فعلت  كام  واملحاكم  املجالس  هذه  صالحيات  يف  التوسع  وكان  الدستورية  واملجالس  املحاكم 

فرنسا عام 1988 عندما فسحت املجال لألفراد ومكنتهم من حق الدفع بعدم الدستورية.

وعليه،،

فإن املعاهدات واإلتفاقات الدولية التي تدخل يف النظام القانوين الفلسطيني وفقًا ملا أمرت به املواد 
سالفة الذكر 34 وما بعدها و63 وما بعدها واملادة 92 من الدستور ال بد أن ختضع لرقابة املحكمة 
الدستورية دون أن  يستثنى من هذه الرقابة قرار/ قرارات الرئاسة الفلسطينية وجملس الوزراء أو 
أعامل السيادة ألن السيادة كام يقول فقه القانون العام ال تضعف بالتزام القانون، ولكن الرقابة هنا 
كام يذهب فقه القانون العام جيب أن تظل يف نطاق مبدأ املرشوعية ال املالءمة ومن خالل احرتام 
املحكمة الدستورية لقاعدة تسلسل أو تدرج الترصفات القانونية ستعزز حتاًم التوفيق بني القانون 
املحيل واملعاهدات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية »يراجع عن حتريك رقابة 

املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قانون املحكمة الدستورية وتعديالته لعام 2006«.

موقف املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
 ذهبت املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية املوقرة مذهبًا خمالفًا ملا ذهبنا إليه، وحتى ال أطيل لن 

أكرر، وسأحيل إىل: أوالً وما بعده من متن القرار.

قرار املخالفة 

بمراجعة قرار املخالفه لعضو املحكمة الدستورية العليا املحرتم الذي يتضمن شقني، ويف كل من 
هذين الشقني ذهب العضو املخالف املحرتم إىل خالف ما ذهبنا إليه ويعود السبب كا أرى إىل أن 

العضو املحرتم:

مس فقط ومن بعيد جدًا و مل يلتفت إىل التمييز بني ما أمرت به وقررته املواد 34 وما بعدها و63 
وما بعدها واملادة 92 من الدستور »املعاهدات واإلتفاقات التي تصدرها رئاسة السلطة الوطنية 
الفلسطينية وجملس الوزراء  وهي من أعامل السيادة  وبني ما يصدر عنها بموجب قانون«، »تراجع 
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أن  وبام  املخالفة«  قرار  من  الثانية  والفقرة  أرى........«  وإنني  املخالفه«  قرار  من  األوىل  الفقرة 
األسايس................« القانون 

 ومل يلتفت إىل رأي كل من الفقه والقضاء املقارن بأن النصوص الدستورية هي أعىل النصوص 
القانونية وال تتمتع اإلعالنات  وغريها بقيمة دستورية أعىل قدرًا من الدستور. 

 ومل يلتفت العضو املحرتم إىل الدور البناء للمحاكم واملجالس الدستورية للنظم القانونية ومنها 
عدم  عن  يراجع  فلسطني«  لدولة  القانوين  النظام  بناء  يف  الفلسطينية  العليا  الدستورية  املحكمة 
اإللتفات يف هذه املسألة الفقرات التي يعلن من خالهلا اتفاقه مع ما ذهبت إليه املحكمة الدستورية 

العليا«.
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تفسري ما أغفل املرشع الدستوري تنظيمه
تعليق عىل القرار الصادر يف الطلب رقم 2 لسنة 3 قضائية املحكمة الدستورية 

العليا »تفسري«
من املحكمة الدستورية العليا بفلسطني

املستشار الدكتور عبد العزيز حممد ساملان
نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية

موجــــــــــــز الوقائـــــــــــــــع واإلجــــــــــــــراءات: 

بتاريخ 2017/10/23، ورد إىل قلم املحكمة الدستورية العليا كتاب السيد وزير العدل لتفسري 

وزير  السيد  تقدم  وقد  وتعديالته،   2003 لسنة  املعدل  األسايس   القانون  من   )10( املادة  نص 

العدل بطلب التفسري املشار إليه بناء عىل طلب السيد رئيس جملس الوزراء الذى استند إىل طلب 

حلقوق  االحرتام  أوجه  لبيان   2017/9/24 بتاريخ  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  السيد  به  تقدم 

إدماج  آليات  وبيان  الوطني،  الصعيد  وااللتزام عىل  اإللزام  األساسية وأسس  اإلنسان وحرياته 

االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تلتزم هبا دولة فلسطني وتفعيلها يف النظام القانوين الداخيل 

التي حتتلها فيه. القانونية  واملكانة 

وقد ارتكن طلب التفسري إىل أن ثمة اجتهادات يف املحاكم حول تفسري هذا النص جاءت متناقضة، 

وأن التفسري سيضع حًدا هلذه االجتهادات املتناقضة.

إذا أن إبقاء احلال عىل ما هو عليه سيدفع املجتمع الدوىل إىل التشكيك بالقدرة واإلرادة الوطنية 
لدولة فلسطني يف حتمل مسئولياهتا التي ارتضتها رصاحة منذ عام 2014 باالنضامم إىل العديد من 

االتفاقيات واملعاهدات الدولية خاصة املتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

وقد نظرت املحكمة الدستورية العليا طلب التفسري حمل التعليق وأصدرت بجلسة 2018/3/12 
قرارها التي جاء منطوقه »قررت املحكمة باألغلبية ما ييل:

بل . 1 فلسطني،  يف  الدستورية  املنظومة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  االستقالل  إعالن  وثيقة  تعترب 
وأعالها سمًوا ويأيت بعدها القانون األسايس الفلسطيني، وبام أن املحكمة الدستورية العليا 
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يف فلسطني قد أعلنت سمو املعاهدات واالتفاقات الدولية عىل الترشيعات الوطنية العادية 
من  أقل  مرتبة  يف  تأتى  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  فإن  بقوانني(  والقرارات  )القوانني 

فلسطني. يف  هبا  املعمول  الترشيعات  خمتلف  بعدها  يأيت  األسايس،  القانون 

وجوب مصادقة رئيس الدولة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية وفًقا ملا جاء بيانه متن قرار . 2
التفسري.

املعاهدة أو االتفاقية ال تعد بذاهتا قانوًنا يطبق يف فلسطني، وإنام البد أن تكتسب القوة من . 3
قانون داخيل معني إلنفاذها. توافرها إلصدار  الواجب  الشكلية  باملراحل  خالل مرورها 

يكون . 4 الوطني  الصعيد  عىل  به  االلتزام  وأسس  األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  احرتام 
ضمن  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  هذه  خمتلف  بإدماج 
للشعب  والثقافية  الدينية  اهلوية  مع  اليتناقض  بام  فلسطني،  دولة  داخل  العادية  الترشيعات 
الفلسطيني، وعىل أساس احرتام مبدأ دستورية هذه الترشيعات مع املعاهدات واالتفاقيات 

األسايس. القانون  مع  واملتطابقة  اإلنسان،  بحقوق  اخلاصة  الدولية 

إعامل . 5 تسهيل  أجل  الداخلية من  الترشيعية  التدابري واإلجراءات  اختاذ جمموعة من  رضورة 
هذه احلقوق واحلريات األساسية ضمن عملية مراجعة ملختلف القوانني والترشيعات ذات 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  املواثيق  مقتضيات  من  لكثري  أفضل  اندماج  حتقيق  هبدف  العالقة 
التي متت املصادقة عليها من طرف رئيس دولة فلسطني، وذلك من خالل مراجعة أنظمته 
الدولية اخلاصة بحامية اإلنسان وكرامته،  الوطنية مع اآلليات  القانونية، ومالءمة ترشيعاته 

املالءمة«. األولويات يف جمال  وحتديد 

وهــــــــــــذا هـــــــــــــو القـــــــــــــرار حمـــــــــــــل التعليـــــــــــق.
يثري القرار حمل التعليق نقاط كثرية ال بد من بحثها، ومنها أمور، مل تثر من قبل يف الفقه الدستوري، 
ولن نستطيع عرض ما ينبغي بحثه ألن مساحة البحث حمدودة، والوقت أيًضا حمدود، ومن ثم 

سيقرص املعلق تعليقه عىل أكثر النقاط ضـرورة، ولعل أهم هذه املسائل هي:

حتديد مدلول التفسري وأمهيته ومناهجه.. 1

القضاء الدستوري وتفسري الدستور.. 2
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تطوير الدستور ال يكون عن طريق التفسري امللزم.. 3

التفسري يف مجيع حاالته يفرتض نًصا غامًضا.. 4

ما أغفل املرشع الدستوري تنظيمه ال جيوز تفسريه.. 5

رأينا يف قرار التفسري حمل التعليق.. 6

1- حتديــــــــــد مدلــــــــول التفســــــــري – أمهيتــــــــــــه – مناهجـــــــــه203)1(.
من  اقتضب  ما  ألفاظه، وتكميل  أهبم من  ما  »توضيح  بأنه  القائل  للتفسري هو  تعريف  أبلغ  لعل 

املتناقضة«. أجزائه  بني  والتوفيق  أحكامه  من  نقص  ما  وختريج  نصوصه 

فمشكلة التفسري ال تثور إال بالنسبة للمصدر الذى يأيت باملعنى واللفظ مًعا، وعىل هذا فإن التفسري 
يثور بالنسبة للترشيع سواء الترشيع الدستوري، أو العادي وبالنسبة للمدين من حيث نجد مرص 
القانون يف األحكام الواردة يف الكتب املنزلة مثل القرآن والتوراه. كام أننا قد نحتاج للتفسري إذا 
كان الفقه مصدًرا رسمًيا للقانون، فقد يكون أرجح األقوال يف مذهب األمام أبى حنيفة حمتاجة 

إىل تفسري املقصود من ألفاظه.

2- التفســــــــــــــري ضـــــــــــــــــرورة.
حني يطبق القايض القاعدة القانونية عىل الوقائع املطروحة أمامه، فإنه البد أن يسبق ذلك حتديد 
مضمون ألفاظ النص الذى سيطبقه، حيث تصاغ القاعدة القانونية بصورة عامة وجمردة، والصياغة 
ذاهتا قد حتتاج يف كثري من احلاالت إىل فض غموضها، كام أن النص الواحد قد خيتلف تفسريه من 
مرحلة زمنية إىل مرحلة أخرى تبًعا للتطور التي يطرأ عىل املجتمع. فأمهية التفسري ورضورته ترجع 

يف الغالب إىل أسباب ثالثة:

عمومية القاعدة القانونية.. 1
الصياغة القانونية.. 2
احلاجة إىل التطوير.. 3

(1( يراجــع بوجــه عــام: أصــول القانــون للدكتــور عبدالــرزاق الســنهوري، والدكتــور أمحــد حشــمت   203
أبــو ســتيت ســنة 1938، ص 200 ومــا بعدهــا. د. حســام الديــن كامــل األهـــوانى: املدخـــل للعلـــوم 
القانونيـــة - اجلــزء األول ص223 ومــا بعدهــا. د. شــاكر راىض شــاكر: اختصــاص املحكمــة الدســتورية 

العليــا بالتفســري - رســالة دكتــوراه - حقــوق القاهــرة - 2004.
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وهى أمور لن نخوض يف تفصيالهتا، وإنام نؤكد أن التفسري عملية رضورية، يتعني عىل القايض أن جيتهد 
جلالء الغموض، وأن يستعني بالقرائن التي تساعد عىل توضيح املعنى الذى أراده املرشع من النص، ألنه 
من غري املرغوب، و من الصعوبة بمكان أن يشتمل الترشيع عىل كل التفصيالت الدقيقة لكل حالة، إذا 
أن طبيعة الترشيع أن تكون نصوصه عامة، وأن تأتى الصياغة بام يسمح بمرور النص ليندرج حتته كافة 

احلاالت التي يمكن أن تسمح هبا ألفاظه أو يمكن أن تستخلص من روح النص.

فالصياغة املرنة جتعل القاعدة القانونية تستجيب لشتى االحتامالت، تبًعا لظروف ومالبسات كل حالة 
عىل حدة.

وعىل كل حال فثمة من يرى بحق أن التفسري رضورى والزم لكافة النصوص القانونية، حتى تلك 
التي يقال أهنا واضحة، فال تطبيق بدون تفسري. فالتفسري يساعد عىل حتقيق العدالة، ومن شأنه أن حيقق 

التوازن بني الصياغة ومتطلبات التطور االجتامعى بام ينفى عن النص مجوده بام يربط النص بالواقع.

مناهـــــــــج التفســــــــــري204)1(: ■
تعددت مذاهب ونظريات التفسري إىل ثالث اجتاهات ومدارس رئيسية يمثل كل منها جيل من 

الفقهاء، وذلك بحسب األساس الذى يقوم عليه التفسري، وتتمثل هذه املدارس ىف:

1- مدرســــــــــــة الشــــــــــــرح علــــــــــــى املتــــــــــــون:
ىف هذه املدرسة، الترشيع هو املصدر الوحيد للقانون وأن نصوصه مقدسة، وجيب أن تقترص مهمة 
متضمنًا  القانونية  القواعد  كافة  اشتمل عىل  قد  وأنه  الترشيع،  تفسري نصوص  القايض عىل جمرد 
احلل لكل مشكلة يمكن أن تعرض عىل القضاء، وهى تقوم عىل أسس من أمهها، التزام حدود 
النص، وإعالء إرادة املرشع، واحتكار املرشع للترشيع، وأن احلاالت التي ليس هلا نص يف الترشيع 

هى حاالت نادرة، يمكن العثور عىل حل هلا عن طريق القياس عىل النصوص.

2- املدرســــــــــــة الواقعيــــــــــــة:
وهى تذهب إىل أن القانون هو حمصلة املجتمع بامضيه وحارضه، وأن القانون ينشأ تلقائًيا مطابًقا 
وتقاليد  عادات  عن  تنبثق  التي  القواعد  عن  التعبري  عىل  املرشع  دور  ويقترص  اجلامعة،  حلاجة 
املجتمع، وأن النصوص بعد وضعها من جانب املرشع تنفصل عن إرادة واضعها وتصبح هلا كياًنا 

(1) يراجع بوجه عام: د. شاكر راىض شاكر: رسالته السابقة، ص 33 وما بعدها.  204
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ذاتًيا، ومن ثم فتفسري الترشيع جيب أن يستقل عن املرشع، وال يكون تفسري إلرادته احلقيقية أو 
املفرتضة.

التي حتدث داخل اجلامعة.  التطورات  النظرية-، لكل  لتلك  تفسريه - طبًقا  القانون يف  وخيضع 
بحيث يتم التفسري وفًقا للمعنى الذى حيقق العدل، ومصلحة اجلامعة. وتقوم هذه املدرسة عىل 
عدة دعائم يأيت يف مقدمتها أن القانون يتطور تلقائًيا نتيجة ظروف املجتمع، ويقترص دور املرشع 

عىل تسجيل هذا التطور دون أن يكون له دور يف خلق القانون.

مل  أحكـام  أي  إكمـال  من  ويمكنه  قانونية  قواعــد  إلجيــاد  املثالــي  املصدر  هــو  العرف  وأن 
الترشيع. وخمالفة  إلغاء  من  كذلك  ويمكنه  الترشيع،  يوردهـا 

2- املدرســة العلميــة:
تقوم هذه املدرسة عىل عدة أسس جوهرها أن الترشيع ال يتضمن كل احللول القانونية للمسائل 
تعرض عىل القايض، بل إن بعض املشكالت القانونية نجد حاًل هلا يف املصادر األخرى للقانون 

الوضعى والعرف يف مقدمة هذه املصادر.

وأن التفسري يمكن أن يتم يف حالة قيام نص حيكم الواقعة، ليس بأن يضع هلا القايض حاًل من عنده 
وفًقا لسلطته التقديرية، لكن استكامل هذا العجز باللجوء إىل املصادر الرسمية األخرى للقانون، 

وىف مقدمتها العرف.

ويضيف أنصار هذا املذهب أن القايض قد يلجأ إىل اجتهاده الشخىص بغية التوصل إىل حل املسألة 
املعروضة، وهو إذ يفعل ذلك فال يقوم بخلق قاعدة قانونية يطبقها عىل النزاع، وإنام يقوم بخلق 

حاًل فردًيا لنزاع ال يستطيع إبعاد نفسه عن التوصل إىل حل له وإال كان منكًرا للعدالة.

والقاعدة التي يتوصل إليها القايض ال تعد من قبيل القواعد القانونية.

1- القضـــــــــــــــــاء الدستوري وتفســـــــــــــــري الدستــــــــــــــــور:
بعيًدا عن اخلالف الدائر يف النظم الدستورية املقارنة التي يعرتف البعض منها للقايض الدستوري 
بواليته يف تفسري الدستور، بينام ينكر العديد منها عىل القضاء هذه الوالية، فإنه يف النظام الدستوري 
القانون  )103( من  املادة  الدستوري هذا احلق وهو نص  للقضاء  يوجد نص خيول  الفلسطيني 

األسايس الفلسطيني املعدل عام 2005، والتي جتري عىل أن:
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تشكل حمكمة دستورية عليا بقانون وتتوىل النظر ىف:. 4

دستورية القوانني واللوائح أو النظر وغريمها.أ. 

تفسري نصوص القانون األسايس  والترشيعات.ب. 

............................................ج. 

فالنص واضح يف أن املحكمة الدستورية العليا ختتص بتفسري نصوص الدستور.

بام  القانونية،  النصوص  تفسري  العليا يف  الدستورية  املحكمة  تفهم حقيقة دور  نستطيع  - وحتى 
التارخيى  األصل  ندرس  الدور،  هذا  منه  اشتقت  الذى  لألصل  نعرض  الدستور،  نصوص  فيها 

للقانون. امللزم  بالتفسري  املرصية  العليا  الدستورية  املحكمة  الختصاص 

املحكمــــــة  الختصــــــــــــاص  التارخيــــــــــــــــــى  األصـــــــــــــــل 
للقانــــــــــــون: امللــــــزم  بالتفســــــري  العليــــــا  الدستوريــــــة 

فاملادة  السوفيتي.  القانون  من  التاسعة  فاملادة  السوفيتي.  القانون  عن  الفكرة  هذه  املرشع  أخذ 
التاسعة من القانون الصادر يف 12 فرباير سنة 1957، واخلاص بقانـون املحكمة العليا لالحتاد 
السوفيتي، تقرر أن املحكمة تستطيع أن تصدر توجيهات تفسريية ملزمة للمحاكم. وتنص بتلك 
املادة التاسعة عىل أنه »تصدر املحكمة العليا تعليامت توجيهية للمحاكم فيام يتعلق باملسائل اخلاصة 

أمام املحاكم«205(1) الترشيعات  بتطبيق 

فاملحكمة العليا إذا ما عرضت عليها قضية معينة ورأت تعديل احلكم الصادر من اجلهة األدنى 
املحاكم  أن تسري عليه  املحتمل  املحكمة، وأنه من  قبل  للقانون من  ورأت رسيان تفسري خاطئ 
السوفيتية  املحاكم  لكافة  ملزمة  توجيهات  أن تصدر حكمها تصدر  بعد  املحكمة  فإن  األخرى، 
أي  جمردة  عامة  تعترب  التوجيهات  وهذه  الصحيح.  وتطبيقه  للقانون  السليم  التفسري  فيه  توضح 
أهنا ال تتعلق بحالة معينة بالذات ومن ثم فهي تتصف بالعمومية والتجريد الالزمة لتوافر عنارص 
االحتاد  يف  الدول  حمكمي  هيئة  لرئيس  هبا  يعرتف  هذه  التفسري  سلطة  ونفس  القانونية.  القاعدة 

السوفيتي.

(1( د. حســام الديــن كامــل األهوانــى، املدخــل للعلــوم القانونيــة، اجلــزء األول - نظريــة القانــون، ص   205
.246
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وجيب أن تكون هذه التفسريات يف حدود القوانني املعمول هبا. ويقصد بذلك أهنا جيب أال ختالف 
القاعدة  بايضاح  املحكمة  تقوم  أن  من  يمنع  ال  ذلك  ولكن  تفسريه.  عىل  تقترص  وإنام  القانون 
أسباب  بإيضـاح  صدرت  التي  بالتوجيهات  املثال  ويرضب  الترشيع.  يف  النقص  وسد  القانونية 
يف  هاًما  دوًرا  التوجيهات  لعبت  كام  حاالته.  حيدد  مل  ولكن  التطليق  مبدأ  أقر  فالقانون  الطالق. 

السوفيتي. املدين  الترشيع  أساسيات  صدور  قبل  للقوانني  الداخيل  التنازع  مسائل  عالج 

واملحكمة العليا السوفيتية تصدر التفسري من تلقاء نفسها ودون أى طلب من أى جهة حكومية، 
بل أهنا ال تصدر التفسري إال بمناسبة ما يعرض عليها من قضايا وأن التفسري يعترب عاًما باملعنى 
الذى أوضحناه. أي أن التفسري يصدر بمناسبة العمل القضائي وهلذا فإنه يعترب من قبيل التفسري 
القضائي الذى يدخل يف صميم أعامل السلطة القضائية. فالتفسري امللزم هو الوسيلة الفنية التي 
جلأ إليها القانون السوفيتي لوضع نظام للسوابق القضائية. فلكل نظام قانوين فكره املتكامل الذى 
يصل به إعطاء القضاء دوًرا يف نظرية مصادر القانون. فالتعليامت التي تصدرها املحكمة العليا 

اليمكن القول بأهنا من قبيل األعامل اإلدارية ألهنا ال تصدر إال بمناسبة نزاع قضائي.

ومما جيب اإلشارة إليه أن القانون السوفيتي يرفض األخذ بمبدأ الفصل بني السلطات بل يأخذ 
السلطات. بمبدأ وحدة 

أما ممارسة املحكمة الدستورية العليا لسلطة التفسري امللزم فأنه البد وأن يكون بناء عىل طلب من 
وزير العدل، فهى ال تقوم بتفسري النصوص من تلقاء نفسها. فاملحكمة الدستورية ال متلك إصدار 
تفسري ملزم أثناء ممارستها لعملها القضائي. فالتفسري اليكون أبًدا بمناسبة خصومة قضائية، بل 

يكون مستقاًل عن أى نزاع بناء عىل طلب وزير العدل.

ثار اخلالف  النزاع متى  الفصل يف  أن يطلب أحد اخلصوم وقف  فال جيوز عىل وجه اخلصوص 
أمام املحكمة العادية مثال حول تفسري النص، حتى يلجأ للمحكمة الدستورية العليا طلًبا لتفسري 
ملزم للقانون. والقول بغري ذلك يعنى سلب القضاء العادي سلطة تطبيق القانون، فخالف الرأي 

وتعدد التفسريات يكاد يكون متوافًرا يف كل نزاع يعرض أمام القضاء.
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وهلذا فإن التفسري الصادر من املحكمة الدستورية يعترب تفسرًيا ترشيعيًا ملزًما وليس قضائًيا 206(1) 
فاملحكمة الدستورية عندما متارس سلطة التفسري تعمل باعتبارها جهة خمتصة بتفسري الترشيع، بل 
وال جيوز هلا أن تتصدى من تلقاء نفسها للتفسري بل بناء عىل طلب من وزير العدل، وهلذا ال يزيد 
وضعها يف احلقيقة عن كوهنا جلنة لتفسري القوانني والتفسري ال ينشئ حكاًم جديًدا بل يكشف عن 

حكم القانون بتفسري نصوصه207(2).

دور املحكمــــــــــة الدستوريــــــــــــة العليـــــــا يف التفســـــري:
ال يتعدى دور املحكمة الدستورية العليا يف التفسري الكشف عن إرادة املرشع التي صاغ عىل ضوئها 
النص أو النصوص حمل التفسري، ملتزًما مقاصدها، متحرًيا حلقيقتها عىل ضوء األعامل التحضريية 
هلا، مستهدية بالتطور التارخيى للنصوص التي تتوىل تفسريها، وذلك دون حتريف أو التواء أو مسخ 
الدور  التفسري هى جوهر  النصوص حمل طلب  التي شكل عىل ضوئها  املرشع  فإرادة  أو تشويه، 
الذى تقوم به املحكمة الدستورية عند التفسري وهى مدار واليتها، ذلك أن عملها يقترص عىل جمرد 
الوقوف عىل حقيقة موردها يف ذلك ومردها هو عبارة النص وداللته واألغراض املقصودة منه. 
وقد أكدت املحكمة الدستورية العليا يف العديد من قرارات التفسري الصادرة منها عىل هذا الدور 
املحكمة  الدستور، خول  أن  النصني،  البني من هذين  إن  » وحيث  أوردته  ما  املحدد، ومن ذلك 
الدستورية العليا - يف احلدود التي بينها قانوهنا - تفسري النصوص القانونية تفسريًا ترشيعيًا ملزمًا، 
نائيا  مضموهنا،  مشكاًل  النصوص،  هذه  ضوئها  عىل  صاغ  التي  املرشع  إرادة  عن  كاشفًا  يكون 
أبعادها ومقاصدها، فال تفرس تلك  انتحاهلا، ملتزما حقيقة  أو  عن حتوير هذه اإلرادة، أو تومهها 
النصوص بام ينال من مضموهنا احلق، أو خيرجها عن أهدافها، بل حتمل عىل تلك اإلرادة، لضامن  

أن تكون معربة عنها، مبلورة هلا، وإن كان تطبيقها قد باعد بينها وبني ماتوخاه املرشع منها.

 وحيث إن إعامل املحكمة الدستورية العليا لسلطتها هذه، يقتضيها - عىل ضوء  ماتقدم- أال 
هبا،  والتزامًا  عليها،  وقوفًا   تستظهرها،  أن  عليها  بل  تنحيها،  أو  املرشع  إرادة  نفسها عن  تعزل 
وأال ختوض بعدئذ فيام جياوز حترهيا لنطاقها، مع االستهداء يف ذلك بالتطور التارخيي للنصوص 

(1( نقض مدين 1981/3/34 يف الطعن رقم 246 لسنة 49 ق املجموعة 939 رقم 174.  206
(2( نقض مدين 1981/3/34 السابق اإلشارة إليه.  207
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القانونية التي تفرسها، وما البسها من األعامل التحضريية املمهدة هلا، سواء كانت هذه األعامل 
قد سبقتها أو عارصهتا، باعتبار أن ذلك كله مما ُيعينها عىل استخالص مقاصد املرشع التي ُيفرتض 
يف النصوص القانونية حمل التفسري، أهنا ترددها وتعكس حقيقتها، ذلك أن األصل يف النصوص 
الترشيعية، هو أال تفرس عباراهتا بام يمسخها، أو ينتزعها من سياقها، أو يفصلها عن موضوعها، 
التي تدل عليها  املعانى  أن  تقدير  بأهدافها، عىل  التواًء  يردها إىل غري مقاصدها  أو  أو يشوهها، 
ماقصده  عىل  وتدل  حمتواها،  حقيقة  عن  تفصح  التي  هي   - حتريفها  الجيوز  والتي  النصوص- 

املرشع منها، وعناه هبا«208(1).

 وقد أكدت املحكمة الدستورية العليا عىل ذلك يف أكثر من موضع ومن ذلك قوهلا »وحيث إنه من 
املقرر قانوًنا أن صدور حكم يف مسألة خترج عن والية املحكمة التي أصدرته، حيول دون االعتداد 
بحجية هذا احلكم، أمام جهة القضاء املختصة والئًيا بنظر تلك املسألة، وهو ما ال تصححه قوة 
األمر املقىض، كام إنه من املقرر جواز إقامة منازعة بعدم االعتداد بحكم صدر عن حمكمة ال والية 
هلا يف املسألة التي قضت فيها قبل إعالن السند التنفيذي بغية توقي آثاره، إذ تكون املنازعة موجهة 

– عندئذ – إىل إهدار حجية ذلك احلكم«209(2).

ومتى كان ذلك، فإنه يكون واضًحا أن ما تعرضت له املحكمة الدستورية العليا من أمور ال عالقة 
هلا بالتفسري، ال حيوز حجية كالعبارات التي أوردها القرار بشأن صحة تعيني أحد القضاة وتربأت 

قرارى التعيني من العيوب.

وهكذا يتبني أن التفسري الذى خول للمحكمة الدستورية القيام به، مل يكن يقصد من ورائه سوى  
توحيد حكم القضاء إزاء التطبيقات املختلفة لنص قانوين صاغه املرشع، سواء املرشع الدستوري، 
أو  الدستوري  التنظيم  يف  العجز  لتدارك  وسيلة  يكون  أن  أبًدا  تقريره  من  يقصد  ومل  العادي،  أم 
القانوين وسد الثغرات التي أغفل املرشع تنظيمها ملوضوع حمدد أو ملوضوعات، مل يتناوهلا بالتنظيم 

من األساس.

ــا  ــابع - ص 831 وم ــزء الس ــة 1995/10/21 - اجل ــري - جلس ــنة 17 ق. تفس ــم 2 لس ــم رق (1( احلك  208
ــا. بعده

(2(  حكم املحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 37 ق - طلبات أعضاء - جلسة 2015/2/24.  209
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3- تطويــر الدستـــــــور ال يكـــــون عن طريـــــق التفســري امللـــزم:
والذين  طويلة،  زمنية  فرتة  ليحكم  يوضع  أنه  إذ  واقعة  حقيقة  يغدو  الدستور  تطوير  أن  الشك 
صاغوا نصوص الوثيقة الدستورية، مل ينظروا إىل النصوص التي وضعوها عىل اعتبار أهنا نصوص 
جامدة يف معانيها وتوجهاهتا، وأهنا يف كل تطبيقاهتا صورة واحدة ال تتغري، أو أن مفاهيمها لن 

تبدهلا حقائق علمية جيوز إغفاهلا.

وإنام كان إقرارهم للدستور تعبرًيا من جانبهم عن خطوة حمدودة األثر، تتمثل يف سعيهم لتحقيق 
آمال ارتبطوا هبا، وتوكيدهم لقيم يرون صواهبا، ويتخوفون من إجهاضها وعىل األخص ما تعلق 

منها برضورة تقييد السلطة وتداوهلا. 

بيد أن نظرهتم هذه إىل الدستور، ما كان هلا أن تصوغ للحياة بكـل أنامطهـا، ومع تطور صورها، 
وتعدد خرباهتا، وتنوع قيمها، شكاًل ثابًتا يصبها يف هياكل ال تتبدل يكون معها مقامع من حديد.

وما كان لنصوص الدستور من جهة ثانية، أن تفصل أحكامها تفصياًل دقيًقا حييط بكل أجزائها، 
إىل  انتهاء  ومؤدًيا  ابتداء،  توقعها  مقتضًيا  الدستور،  نصوص  يف  هذه  تفصيالهتا  رصد  كان  وإال 
انزالق هذه النصوص إىل أخطاء كان ينبغي جتنبها، وإىل متاحيها أحياًنا فيام يتعارض فيه وهو ما 
يناقض ما تتوخاه الدساتري يف األعم من األحوال من إجياز حييط بالعريض من املسائل التي تنظمها 
وإمجال ال يغوص يف تفصيالهتا، كى تظل صامدة – من خالل مرونه تطبيقها – عرب أجيال عديدة 

تتنوع اهتامماهتا واحتياجاهتا، وتتباين مقاييسها فيام تراه مالئاًم لبناء جمتمعها.

كذلك فإن غموض نصوص الدستور يف بعض جوانبها، ال حيول دون تطويرها، ذلك أن انبهامها 
جيعلها أدنى إىل التفسري املرن، من نصوصه القاطعة يف ألفاظها ومقاصدها210(1).

إذا كان ما تقدم صحيًحا فإن السؤال اآلن،  ما هى الوسيلة التي عن طريقها يتم تطوير الدستور؟

بالطرق  الدستور  تعديل  الدستور هو  لتطوير  أنه ال توجد سوى طريق واحد  إىل  البعض ذهب 
طريق  عن  إال  تبلغها  أن  يتصور  ال  املتجددة  وتطلعاهتا  املتنامية،  اجلامعة  فاحتياجات  فيه  املقررة 
تعديل الدستور وفق القواعد اإلجرائية التي ينص عليها وذلك بإضافة القواعد التي ترى اجلامعة 

حاجتها إليها أو عن طريق إضافة أعراف دستورية استقرت يف النظام القانوين بتدوينها.

ــن  ــه ع ــر، يف مؤلف ــوض امل ــور ع ــار الدكت ــوم املستش ــتاذنا املرح ــالت أس ــض التفصي ــع يف بع (1( يراج  210
ــا. ــا بعده ــية، ص 80، وم ــا الرئيس ــني يف مالحمه ــتورية القوان ــىل دس ــة ع ــة القضائي الرقاب
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بطبيعتها  معقدة  عملية  الدستور  تعديل  أن  سند  عىل  األول  الرأى  عىل  اعرتض  األخر  البعض 
تقوم عىل نوع من التوازن بني مراكز القوة السياسية واالقتصادية يف بلد ما، ورضورة النزول عىل 

املقرتح. التعديل  تالبس  التي  االجتامعية  احلقائق 

وأن جهة الرقابة عىل الدستورية بوصفها جهة رقابة عىل الرشعية الدستورية، وليس بوصفها جهة 
تفسري هى اجلهة األفضل يف إمكانية تطوير أحكام الدستور وذلك لعدة أسباب لعل من أمهها211(1).

أوهلمــا: أهنا تقدم من خالل اخلصومة القضائية حلوالً آنية ألوضاع معيبة طال زمنها، فال تكـون 
هذه احللول إال تصحيحًا هلا، وإهناء لآلثار القانونية املرتتبة عليها.

التي تدل عىل  املنطقية  باحلدود  أنفسهم  يلزمون  الرقابة،  يبارشون هذه  الذين  القضاة  أن  ثانيهام: 
حتوطهم، فال يندفعون يف مبارشة واليتهم بام جياوز حدود االعتدال. و إنام يقيدوهنا بأنفسهم تقييدًا 
ذاتيًا Judicial Self-Restraint وكثريًا ما يثبتون يف أحكامهم ما يعترب تراثًا حضاريا ألمتهم، مرتقيًا 

بمكانتها.

يمنحها  ديناميكيًا،  تفسريًا  الدستور  لنصوص  الدستورية،  عىل  الرقابة  جهة  تفسري  فإن  كذلك 

توفيقها  ويكفل  متغرية،  حلقائق  يطوعها  بام  ابتداء،  صورهتا  عليها  كانت  التي  غري  جديدة  معان 

الدول املحيطة هبا، فال يكون تقريبها  القائمة يف  مع األوضاع االجتامعية واالقتصادية والعلمية 

 .Son vrai visage الصحيح  وجهها  عن  تعبريًا  إال  األوضاع،  هذه  من  الدستور  لنصوص 

الرقابة عىل الدستورية مواجهة بأوضاع قومية طارئة ال نزاع يف حدقها، وعليها  وقد تكون جهة 
أن  وبمراعاة  الضاغطة،  السياسية  مالحمها  اعتبارها  يف  آخذة  هلا  املالئمة  احللول  تقرر  أن  عندئذ 
سلطتها يف جمال تطبيقها لنصوص الدستور، أعمق يف حمتواها، وأبعد يف إتساعها من سلطتها يف جمال 
تطبيق غري الدستور من فروع القانون، وعىل األخص إذا كان أمر الرقابة عىل الرشعية الدستورية 
مركزًا فيها، تقبض دون غريها وبيدها عىل ضوابطهـا، وتقرر بنفسهـا مناهجهـا وأدواهتا، فال تظهر 
بإطراد،  الدستور  تعطى  دائمة  تأسيسية  سلطة  بوصفها  إال  الدستورية  الرشعية  عىل  الرقابة  جهة 
معاين جديدة يتغري هبا عن الصورة األصلية التي أفرغ فيها وبام جيعلها أعىل يف جمال تفسري نصوصه.

(1( أستاذنا املرحوم  املستشار الدكتور عوض املر، مرجع سابق، ص 81، 82.  211
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4- التفســـــــــــري  يفـــــــــــــرتض وجـــــــــــود نـــــــــــــــص:
من خالل وقوفنا عىل املدلول الصحيح للتفسري وأساس اختصاص القضاء الدستوري به، وفًقا 
يرد عىل نص غامض  أنه  يفرتض  التفسري  أن  يتضح  له  أوسع مدلول  منه، ويف  للغاية األساسية 
والغموض هو غموض نسبي، فقد تكون ألفاظ النص واضحة وغري غامضة، ومع ذلك يكون 
النص غامًضا فيام يتعلق باألحكام التي يمكن أن تستخرج منه وحدود تطبيقه وحيتاج إىل تفسري 

لبيان هذه األمور، بام يتفق مع إرادة مصدر هذا النص، ودون أدنى مساس به.

ومدارس التفسري مجيعها ال تقر استخراج أحكام حتكم النظام القانوين أو الدستوري دون نص، 
وأوسع هذه املدارس جتيز إمكانية التفسري دون وجود نص حيكم واقعة حمددة بقصد إجياد حكم 
النصوص  تقوم بجوار  التي  القانون األخرى  إىل مصادر  القايض  يلجأ  بأن  الواقعة، وذلك  هلذه 
القايض  خاصة  وبصفة   - القايض  يستطيع  فال  قبل.  من  أوردنا  أن  سبق  كام  املكمل  كالعرف 
أو من  الدستور من حكم هلا سواء نص حمدد  الدستوري- أن يقوم بخلق قاعدة دستورية خال 

خالل تقارب جمموعة نصوص وتفسريها مًعا الستخالص حكم ال يشري به نص حمدد.

إنام كل ما يستطيعه هو خلق حل فردى ملشكلة معروضة عليه.

وتفسري الدستور عن طريق املحكمة الدستورية العليا ال يمكن بأى حال أن ينطوى عىل تعديل يف 
أحكام الدستور، والتفسري الذى يفعل ذلك هو تفسري فاسد، وال يعد تفسرًيا، ألنه يكون قد خرج 

عن نطاق التفسري ودخل يف حدود الترشيع، وهو ما يفسده.

فالتفسري بمعناه احلقيقى الصحيح هو ما يقترص عىل توضيح الغامض وإزالة اللبس وبيان املقصد 
احلقيقى للشارع وقت وضع النص.

والتفسري السليم هو ما اليتضمن إضافة أو تعديل أو حذف بالنسبة للنص املفرس ولكنه يقترص 
فقط عىل التوضيح والبيان والتعرف عىل اإلرادة احلقيقية للمرشع والقول بغري ذلك ينطوي عىل 

خلط بني التفسري والتعديل212(1). 

ــفيق  ــورج ش ــا صـــ 148، د. ج ــارة إليه ــابق اإلش ــالته الس ــاكر يف رس ــاكر راىض ش ــع د. ش (1( يراج  212
ســارى: اختصــاص املحكمــة الدســتورية العليــا بالتفســري، ســنة 1995، ص 164.
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5- ما أغفـــــــل املشـــــــرع الدستوري تنظيمـــــه ال جيــــــــوز تفســــــريه:
قد يغفل املرشع – سواء العادي أو الدستوري تنظيم أمر من األمور أو موضوع من املوضوعات 

إغفاالً كلًيا. وقد ينظم املرشع أمًرا من األمور، لكنه يغفل عن تنظيم جانب منه.

احلالة األوىل تسمى »سكوًتا أو ترًكا«، أما احلالة الثانية فتسمى إغفاالً ترشيعًيا. واملحكمة الدستورية 
املسألة، وقد تقىض بعدم دستورية هذا  تنظيم جانب من جوانب  العليا تراقب املرشع عندما يغفل 
املحكمة  لتدخل  حمل  فال  املوضوعات  من  موضوع  لتنظيم  التام  الرتك  أو  السكوت  أما  اإلغفال. 
الدستورية العليا فيه سواء برقابة دستوريته، أو من باب أوىل لتفسري هذا املوضوع أو تلك املسألة. 
وإليضاح املسألة أكثر البد من أن نطـل إطاللة موجزة عىل فكرة »رقابة دستورية اإلغفال الترشيعي«

تربز هذه  الفكرة لكفالة احلامية األوفر حلقوق املواطنني وحرياهتم، وضامن أن املرشع  حني ينظم 
موضوع من املوضوعات اخلاصة بحق أو حرية يأيت هذا التنظيم متكاماًل. فإذا نظمه املرشع تنظياًم 
قارًصا، وذلك بأن أغفل أو أمهل جانًبا من النصوص القانونية التي ال يكتمل هذا التنظيم إال هبا، 

كان ذلك إخالالً بضامنتها التي هيأها الدستور هلا وىف ذلك خمالفة للدستور.

بالفصل يف دستورية  القضائية  اجلهة  اختصاص  إذا كان  ما  التساؤل حول  ثار  املنطلق  ومن هذا 
التي أوردها املرشع يف جمال تنظيمه ملوضوع معني، أم  القانونية ينحرص يف النصوص  النصوص 
يتعداه إىل النصوص التي أمهلها، والتي ال يكفل التنظيم القانوين للحق أو للحرية بدوهنا وتبدو 

ناحيتني: القضية وخطورهتا من  أمهية هذه 

األوىل: أن كل خمالفة للدستور، سواء تعمدها املرشع أم انزلق إليها بغري قصد، يتعني قمعها.

الثانية: أن الدستور يكفل لكل حق أو حرية نص عليها، احلامية من جوانبها العلمية، وليس من 
معطياهتا النظرية، وتتمثل هذه احلامية يف الضامنة التي يكفلها الدستور حلقوق املواطنني وحرياهتم، 

والتي يعترب إنفاذها رشًطا لالنتفاع هبا يف الصورة التي تصورها الدستور نطاًقا فاعاًل هلا.

وهذه الضامنة ذاهتا هى التي يفرتض أن يستهدفها املرشع، وأن يعمل عىل حتقيق وسائلها من خالل 
النصوص القانونية التي ينظم هبا هذه احلقوق وتلك احلريات213(1).

ــاملان، يف  ــز س ــور عبدالعزي ــار الدكت ــى، املستش ــال الترشيع ــة اإلغف ــالت رقاب ــع يف تفصي (1( يراج  213
ــة اإلغفــال يف القضــاء الدســتوري، جملــة الدســتورية، العــدد 15، الســنة الســابعة،  بحــث عــن رقاب

ــل 2009. أبري
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- هذا الفهم لإلغفال خيتلف عن سكوت املرشع - سواء الدستوري أو العادي - عن تنظيم 
رقابة  إلعامل  جمال  ال  احلالة  هذه  ففى  معني،  موضوع  يف  بالترشيع  التدخل  عدم  أو  مسألة 
التقديرية  السلطة  جوهر  يعد  التدخل  عدم  أو  بالتنظيم  التدخل  ألن  املرشع،  عىل  الدستورية 

هبا. يستقل  التي  للمرشع 

- وإذا كان ترك التنظيم ال رقابة عليها من جانب القضاء الدستوري، فإنه يكون بعيًدا عن أمر 
تنظيمه ال جيوز تفسريه. الدستوري  تفسريه، فام ترك املرشع 

لكن كيف يمكن إكامل النقص يف التنظيم الدستوري:

الدول  مع  والتعامل  العمل  يف  األمهية  ذات  املوضوعات  بعض  معاجلة  الدولة  دستور  يغفل  قد 
األخرى.

- وتدارك هذا النقص يكون بأحد طريقني:

األول: الطريق العادي بإجراء تعديالت عىل الدستور القائم وفًقا لإلجراءات املقررة فيه، وهو يف 
حالة بعض الدول كفلسطني مثاًل من الصعوبة بمكان للظروف التي متر هبا.

الثاين: يف حالة عدم إمكانية إدخال تعديالت نظًرا لظروف حتيط بالدولة أو متر هبا فتكون األعراف 
هذا  إلكامل  هبا  املعرتف  الطبيعي  الطريق  هى  املرتوكة  املوضوعات  إزاء  تتكون  التي  الدستورية 

النقص.

لكن ال عالقة للقضاء الدستوري هبذا األمر وخصوًصا عن طريق تفسري الدستور تفسرًيا ملزًما.

- ودور العرف يف هذا املجال واضح ومعرتف به يف كثري من النظم الدستورية، فإذا كان الدور 
الذي يلعبه العرف صغرًيا يف نطاق القانون اخلاص فإنه يلعب دوًرا كبرًيا يف القانون العام، وبوجه 

خاص يف الشئون الدستورية.

ففي فرنسا يف ظل دستور 1875 والذى استمر تطبيقه لفرتة طويلة حتى عام 1940 نجد جانًبا 
كبرًيا من حياهتا الدستورية والسياسية ترك تنظيمه للعرف فمثاًل كل ما يتعلق بدور رئيس الوزراء 

مل ينص الدستور عليه بل مل يرش جمرد إشارة إليه.

وهنالك تعديالت دستورية كبرية األمهية مل ينص الدستور عليها بل تقررت بناء عىل العرف مثل 
قاعد سنوية امليزانية.
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وهنالك تعديالت دستورية كبرية األمهية حدثت بناء عىل العرف مثل إضعاف أو تضييق دائرة 
الوزراء بال  به رئيس اجلمهورية وتقوية سلطان جملس الشيوخ واألخذ بنظام  الدور الذى يقوم 

وزارة« أمر مل يرد به كذلك نص يف الدستور، وإنام جرى به العرف.

لرتتيب  لوائح  أو  بوليس  لوائح  إصدار  يف  هناك  احلكومة  بسلطة  يتعلق  فيام  يف  الشأن  وكذلك 
العرف. من  السلطة  هذه  تستمد  هنالك  فاحلكومة  العامة  املصالح 

أى  استعامهلا،  لعدم  ألغيت  قد  النواب  اجلمهورية يف حل جملس  رئيس  أن سلطة  البعض  ويرى 
السلطة. هذه  الستعامل  االلتجاء  بعدم  جرى  الذي  العرف  حكم  عىل  نزوالً 

وكذلك  الوزارية  املداوالت  يف  اجلمهورية  رئيس  به  يقوم  الذى  الدور  حيدد  الذي  العرف  وهو 
الشأن فيام يتعلق برئاسة الوزراء يف أوقات األزمات فقد جرى العرف يف فرنسا أال يعهد للرئيس 
بأية وزارة ما )حتى يستطيع رئيس الوزارة أن يوجه كل جهوده للمحافظة عىل الوحدة واالنسجام 

بني هيئة الوزارة وحتى يستطيع القيام بدوره الكبري الذى تفرضه عليه األزمة(.

العرف الدستوري عىل ذلك  الدولة، ولقد رتب  وينص الدستور عىل مبدأ عدم مسئولية رئيس 
املناقشات الربملانية ال يصح التعرض لشخص رئيس الدولة. نتائج منها أنه يف  املبدأ عدة 

وىف مرص يف ظل دستور 1923، يستند حق امللك يف رئاسة جملس الوزراء )إذا شاء( إىل ما جرى 
به العرف كام جرى العرف عىل أن للملك احلق أن حياط علاًم بالشؤون املعدة للعرض عىل جملس 
الوزراء وذلك قبل عرضها عىل املجلس، وعىل أن له احلق يف رفض املوافقة عىل تعيني شخص ما 
بني أعضاء الوزارة، وكذلك سلطة احلكومة يف إصدار لوائح البوليس ال تستند إىل نص دستوري 

إنام تستند – فيام يرى كثريون من رجال الفقه – إىل العرف كام هو الشأن يف فرنسا214(1).

6- رأينـــــــــــا يف قــــــــرار التفســــــــــري حمــــــــــل التعليــــــــــق:
أصدرت املحكمة الدستورية العليا يف فلسطني قرارها السالف إيراد منطوقه، والذي انصب عىل 

نص املادة )10( من القانون األسايس والتي جيري نصها عىل أن:-

حقوق اإلنسان و حرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام.. 1

ــنة 1952،  ــزء األول، س ــتوري، اجل ــون الدس ــل يف القان ــويل، املفص ــد مت ــد احلمي ــع: د. عب (1( راج  214
.174 ص-171 
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تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء عىل االنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية . 2
والدولية التي  حتمي  حقوق اإلنسان. 

- وقد تولت املحكمة الدستورية العليا تفسري هذا النص مؤكدة يف البداية - ودون الدخول يف 
مل   2003 عام  املعدل  األساس  القانون  أن  عىل   - التفسري  طلب  قبول  رشائط  حول  تفصيالت 
من  مرتبتها  عىل  ينص  ومل  الدولية،  واالتفاقيات  املعاهدات  عىل  بالتصديق  املختصة  اجلهة  حيدد 
الترشيعات الداخلية، كام مل ينص أيضًا عىل آلية خاصة إلنفاذها أو عىل آلية إلدماج هذه االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية التي تلتزم هبا دوله فلسطني أو مالءمتها، وتفعيلها يف النظام القانوين الداخيل 

و املكانة القانونية التي حتتلها فيه.

وأن املطلوب منها تفسري النص املشار إليه هبدف:

توضيح آلية االنضامم للمعاهدات واالتفاقيات الدولية وحتديد األشخاص املخولني بالتوقيع . 1
والتصديق عليها و بيان آليات إنفاذها.

أو . 2 العادية  القوانني  سواء  الوطنية  الترشيعات  مع  تعارضها  حال  يف  القانونية  القيمة  بيان 
األسايس. القانون 

عىل . 3 وااللتزام  اإللزام  وأسس  األساسية  وحرياته  اإلنسان  حلقوق  االحرتام  أوجه  بيان 
الوطني. الصعيد 

النظام . 4 يف  وتفعيلها  فلسطني  هبا  تلتزم  التي  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  إدماج  آليات 
حتتلها. التي  القانونية  واملكانة  الداخيل  القانوين 

وقــــــد طرحـــــــت املحكمــــــــة تساؤالً هامــــــًا: ■
هل حيق للمحكمة الدستورية العليا تفسري القانون األسايس  يف اجتاه تطوير املنظومة الدستورية 
بشكل يؤدي إىل اإلجابة عىل خمتلف تلك التساؤالت من خالل قرارات املحكمة بالتفسري، أي 

تفسري الدستور باجتاه تطوير املنظومة الدستورية؟ 

القايض  دور  ألمهية  »ونظًرا  بقوهلا  اخلطري  التساؤل  هذا  عىل   - عناء  دون  املحكمة  أجابت  وقد 
الدستوري من خالل اجتهاداته يف تطوير النصوص الدستورية باعتبار أن الدستور هو ما يقوله 
صاغه  من  بحرب  مدونًا  يعد  مل  فهو  مدونًا  نصًا  الدستور  كان  فإذا  بشأنه«.  الدستوري  القايض 
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وحسب، عىل حد تعبري، فريدرك جوايفو، فالقايض الدستوري وىف عدة دول خاصة يف السنوات 
األخرية، برهن من خالل تفسري الدستور قدرته عىل إحياء النص بصوته وإعادة كتابته باجتهاداته، 

ما أصبح له األثر الفاعل و املطمئن يف صياغة الدستور.

باجتاه  تدفع  أن  يمكن  الدستورية،  النصوص  تفسري  خالل  من  الدستوري،  القضاء  قرارات  إن 
بالتفسري. قرارها  عليها  أقامت  أسباب  من  أوردته  ما  إلخ  النصوص...  هذه  مفهوم  تطوير 

والواقع - مع احرتامنا وتقديرنا للمحكمة التي أصدرت القرار وتأثري الظروف املجتمعية التي 
النظام  يف  الثغرات  سد  وحماولتها  إليها.  املشار   )10( املادة  نص  لتفسري  التدخل  عليها  أملت 
الدستوري الفلسطيني وحماولتها القيام بدور وطني جتاه وطن ميلء باملشكالت - فإن ما قامت 
به املحكمة ليس دورها عىل اإلطالق فتطوير املنظومة الدستورية أو الدستور ال يكون بأن حتل 
املحكمة نفسها حمل املرشع التأسييس، وتطوير الوثيقة الدستورية - عىل نحو ما أوردنا يف التعليق - 
ال يعني أن القايض الدستوري يمكن أن خيلق قواعد دستورية مل ترد يف الدساتري والذي يمكن أن 
يتم بمعرفة القايض الدستوري وهو يبارش مهمته يف رقابة دستورية القوانني.- هو تطوير املفاهيم 
لنصوص أوردها الدستور بام يمكن من فهمها عىل نحو أوسع، وكيفيه تطبيقها، وتوسعه أطر و 
التفسري  مهمة  تتوىل  حني  العليا  الدستورية  املحكمة  دور  وكذلك  احلريات.  و  احلقوق  مضامني 
بالفعل،  لتفسري نص موجود  التعرض  الدستور فال يكون هلا جتاوز مهمتها من  امللزم لنصوص 
عالقة  ال  أحكام  الستخراج  لنص  لتفسري  فالجمال  تطبيقه،  حول  التطبيقات  اختلفت  غامض، 
الفلسطيني وتتطلبها  الدستوري  ينظمها املرشع  مل  أمور  لتدارك  بعيد  أو من  به، ال من قريب  هلا 

الدولية عىل دوله فلسطني. املعامالت 

الدستورية مهام كان حاجة  الوثيقة  ترد يف  مل  لترشيع أحكام  التفسري  استخدام مكنة  - فال جيوز 
السيايس. املعرتك  هذا  بعيًدا عن  يظل  أن  الدستوري جيب  القضاء  إليها، ألن  النظام 

بآليه  تتعلق  كثرية  أحكام  من  خالية  جاءت  األسايس(  )القانون  الدستورية  الوثيقة  كون  و   -
إلخ  املعاهدات......  التوقيع عىل  يناط هبم  الذين  أو حتديد األشخاص  املعاهدات  االنضامم إىل 
ال جيعل املحكمة الدستورية العليا مرشعًا خيلق أحكام دستورية تكون هلا حجية عىل اجلميع منذ 

وأثاره. التفسري  حلجية  بالنسبة  احلال  هو  كام  الدستور.  والدة 
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- ويف مثل هذه احلالة التي خرجت فيها املحكمة عن  نطاق واليتها و فصلت يف أمور ال عالقة 
هلا بالتفسري، فال حمل إلضفاء احلجية عىل األمور التي فصلت فيها بعيًدا عن التفسري، ذلك أن من 
املقرر فقهًا وقضاًء أن صدور حكم أو قرار يف مسألة خترج عن واليـة املحكمة التي أصدرته حيول 

دون االعتداد بحجية هذا احلكم أو القرار.

- وسد النقص يف الدستور كان يمكن أن يتم عن طريق العرف الدستوري كام سبق أن أوردنا من 

قبل بأن تأيت إحدى السلطتني نشاًطا يتكرر يف مسالة ما معتقدة إلزامه دون اعرتاض من جانب 

السلطة األخرى، ومع التكرار يتكون العرف الدستوري وهو أنسب الوسائل ملعاجلة املوضوعات 

التي غفل عن إيرادها القانون األسايس.



القرار التفسريي رقم 2017/2 
»اختصاص حمكمة النقض يف النظر والفصل 
يف الطعون املرفوعة إليها يف مسائل األحوال 

الشخصية لغري املسلمني«
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تعليق عىل قرار املحكمة الدستورية العليا بدولة فلسطني الصادر بجلسة 
اخلامس من مارس آذار سنة 2018 يف طلب التفسري املقيد برقم )1( لسنة )3( 

قضائية املقيد برقم 1 لسنة 2018، قضائية تفسري
املستشار الدكتور حممد عامد النجار 
نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية  

30 من قانون تشكيل  البند رقم )1( من املادة  رقم  تقدم السيد وزير العدل بطلب تفسري نص 
أن: 2001، واجلاري نصها عىل  5 لسنة  النظامية رقم  املحاكم 

ختتص حمكمة النقض بالنظر يف: 

األحوال  ومسائل  واملدنية  اجلزائية  القضايا  يف  االستئناف  حماكم  عن  إليها  املرفوعة  الطعون   -1
املسلمني. لغري  الشخصية 

اتباع  لطفي يوسف رزق، وهو من  يوسف  السيد/  أن  املوضوعية يف  الدعوى  وقائع  وتتحصل 
الطائفة اإلنجيلية أقام طعنًا بالنقض عىل  احلكم الصادر من حمكمة االستئناف يف االستئناف رقم 
قيد  النقض  حمكمة  أمام  القدس،  يف  العربية  األسقفية  اإلنجيلية  الطائفة  دائرة   )2015 لسنة   1)
برقم )1159 لسنة 2016(، وإذ كانت حمكمة النقض سبق وأن استقر قضاؤها عىل رد الطعون 
عىل أحكام حماكم االستئناف الدينية استناًدا إىل انعقاد االختصاص إىل حمكمة دينية خارج البالد، 
وانتفاء اختصاصها بنظر هذه الطعون، فقد رفع أمره إىل وزير العدل الذي تقدم بطلب تفسري نص 

البند املذكور للوقوف عىل اختصاص حمكمة النقض بنظر هذه الطعون.

ونظر الطلب أمام املحكمة الدستورية العليا، فقضت بأغلبية أعضائها بعدم قبول الطلب مستندة 
يف ذلك إىل انتفاء ركن اخلالف يف التفسري الذي يستنهض والية هذه املحكمة بالنظر ألن حمكمة 
يبني يف طلبه أي  املدعي مل  النص دون غريها. وألن  التي تولت تطبيق هذا  النقض هي وحدها 

إخالل وقع بحقوقه الدستورية يستوجب تدخل املحكمة بالتفسري.

وعىل نقيض ذلك، ذهبت أقلية من أعضاء املحكمة إىل حتقق موجب التفسري إذ أن التنازع قائم 
املسلمني، وبني  لغري  الشخصية  األحوال  بنظر طعون  الفلسطينية  النقض  اختصاص حمكمة  بني 
حمكمة خارج البالد نص عليها قانون الطوائف الدينية رقم )2( لسنة 1938، وتعديالته، فضاًل 
عن أن النص شديد الوضوح الذي اسند هذا االختصاص إىل حمكمة النقض جرى تفسريه من 
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هذه املحكمة -عىل خالف رصيح نصه- بام يستوجب استبعاد هذا االختصاص من دائرة عملها، 
وكان هذا التفسري هو سبب تقديم طلب التفسري املاثل، وهو تفسري من شأنه أن هيدر النص وخيل 
باحلق يف التقايض وبمبدأ املساواة أمام القانون، فضاًل عن أن قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم 
االختصاص  يسند  الذي  السابق  القانون  ينسخ  والذي  الالحق،  القانون  هو  لسنة2001،   )5)

بالفصل يف هذه الطعون إىل غري حمكمة النقض.

التعليق
متهيد: جوهر املسألة القانونية املطروحة عىل املحكمة

جوهر املسألة التي نشأ اللبس بصددها يف قضاء حمكمة النقض بشأن تفسريها لنص املادة )101) 
من القانون األسايس والذي جرى نصه عىل أن »املسائل الرشعية واألحوال الشخصية تتوالها 
واملحاكم  الرشعية  للمحاكم  أقر  النص  هذا  أن  ذلك  للقانون«،  وفقًا  والدينية  الرشعية  املحاكم 
املسائل  كانت  وإذا  الشخصية.  األحوال  ومسائل  الرشعية  املسائل  بنظر  باالختصاص  الدينية 
املحكمة الرشعية  ابتداًء واستئناًفا، واستحدث هلا  املحاكم الرشعية  تتوالها  للمسلمني  الرشعية 
تتوالها  املمسلمني  لغري  الشخصية  األحوال  مسائل  فإن  النقض،  حمكمة  بدور  تقوم  التي  العليا 
جمالس الطوائف الدينية الغري مسلمة. ذلك أنه بالنظر ملا كان جيري عليه العمل استناًدا إىل قانون 
يف  أجاز  الذي   ،1938 لسنة   )2( رقم  بالقانون  الصادر  مسلمة  الغري  الدينية  الطوائف  جمالس 
املادة )3( منه للطوائف الدينية غري املسلمة املؤسسة يف رشق األردن واملدرجة يف اجلدول األول 
املضموم اىل هذا القانون أو أية طائفة دينية ُأخرى غري مسلمة أسست بناءًا عىل موافقة السلطات 
عىل  )اصطلح  القانون،  أحكام  بمقتىض  القضايا  يف  والبت  النظر  صالحية  هلا  حماكم  املختصة 
تسميتها جمالس الطوائف الدينية متييزًا هلا عن املحاكم النظامية التي تنشئها الدولة(. وقد أثار نص 
املادة )101( من القانون األسايس بعد أن اسند االختصاص هلذه املحاكم الدينية تساؤالً بشأن 
املحاكم  من  الصادرة  االستئنافية  األحكام  عىل  الطعون  نظر  يف  النقض  حمكمة  اختصاص  مدى 
مما  استئنافية  نظامية  حماكم  وليست  الدينية  الطوائف  جمالس  أهنا  بحسبان  املسلمني،  لغري  الدينية 

استئنافًيا.  الدعوى  الطعن عىل أحكامها، وإن نظرت  بنظر  النقض  ختتص حمكمة 

بيد أنه، من وجهة أخرى فإن النظر إىل عبارة نص القانون األسايس، من حيث االحتفاظ للمرشع 
بسلطة التنظيم القانوين للحق يف التقايض يف مسائل األحوال الشخصية لغري املسلمني من شأنه أن 
يوكد منهج املرشع عندما عقد االختصاص ملحكمة النقض بنظر الطعون املرفوعة إليها عن حماكم 
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االستئناف يف هذه الطائفة من القضايا االستئنافية بموجب نص )البند 1 من املادة 30( من قانون 
املنظمة  النصوص  تفسري  اجتهاد يف  يتسع ألكثر من  الذي  األمر  النظامية. وهو  املحاكم  تشكيل 

الختصاص السلطة القضائية الفلسطينية، قد ينتهي إىل التعارض مع أحكام الدستور.

وسوف نبدأ عند تناولنا التعليق عىل هذا القرار التفسريي بالتعرض لطبيعة اخنتصاص املحكمة 
أعضاء  أغلبية  إليه  انتهى  فيام  رأينا  ذلك  نيل  ثم  ذلك،  ورشائط  بالتفسري،  الفلسطينية  الدستورية 

املخالفة هلا. وأقليتها  املحكمة 

االختصاص بالتفسري املقارن وموقف املرشع الفلسطيني منه 

متهيد 
نرى أن طبيعة البحث توجب علينا إلقاء نظرة عىل طبيعة االختصاص القضائي بتفسري نصوص 
القانون. ولنا يف هذا املقام التمييز بني التفسري التطبيقي للنص الترشيعي، وبني التفسري القضائي 

للنصوص القانونية »التفسري القانوين« الذي يلحق حكمه بصلب النص القانوين.

ويقصد بالتفسري التطبيقي للنص الترشيعي، هو إنزال املحاكم كل يف حدود اختصاصه مضمون 
حكم النص القانوين عىل واقعة بعينها، وبداهة يفرتض ممارسة هذا االختصاص أن تعلن املحكمة 
مضمون النص القانوين الذي تتوىل تطبيقه حتى تتمكن من إنزال حكمه. بيد أن هذا التفسري للنص 
القانوين ال تكون له حجية قانونية إال يف إطار الواقعة التي جرى تطبيق حكمه عليها. وبداهة فإن 
استقرار األحكام القضائية عىل تفسري بعينه للنص القانوين جيعل له قيمة أدبية مستقرة حتدد داللة 
النص يف إطار تطبيقه، وال شك أن دور املحاكم العليا يف أي نظام قانوين هو العمل عىل توحيد هذه 
املبادئ القانونية بام يدعم استقرار تطبيق النص وتوحيده. إال أن هذا االستقرار مهام بلغ تواتره – يف 
األنظمة الالتينية وتلك اآلخذة عنها – ال يصل إىل حد تقييد فهم النص عىل نحو ملزم، فتسطيع 
املحاكم دوما أن تعيد االجتهاد يف تفسري النص متى قامت لدهيا األسباب التي تربر هذا العدول. 

اختصاص  االختصاص  هذا  ويعد  للنص«:  القانوين  »التفسري  بالتفسري  األصيل  االختصاص 
مقحم عىل وظيفة القضاء، فهو اختصاص يمتد إىل حتديد داللة قانونية للنص الترشيعي ترتبط 
به، وال تنفصل عنه، وذلك؛ فإن هلا طبيعة ملزمة ال تقترص عىل احلالة التي أثري فيها طلب تفسري 
املفرس  النص  التفسري  فيلحق  النص،  تطبيق  فيها  التي جيري  إىل سائر األحوال  متتد  وانام  النص، 
ويرتبط به ارتباط قرار، ويكون له ذات حجية النص. فاألصل أن هذه الوظيفة هي وظيفة املرشع، 
الذي خيتص بموجب أحكام الدستور بوضع النصوص الترشيعية ذات العمومية والتجريد، التي 
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تلتزم سلطات الدولة كافة بتطبيقها. فإذا صادف تطبيق النص غموًضا، فاملرشع هو املعني أساًسا 
بكشف هذا الغموض وحتديد داللته الواضحة. إال أن أحواالً كثرية تشهد قعود املرشع عن كشف 
هذا الغموض ألسباب عدة، سواء منها األسباب السياسية أو األسباب اإلجرائية املتعلقة بصعوبة 
إصدار ترشيع تفسريي. من أجل ذلك جرت بعض الترشيعات عىل اسناد االختصاص بالتفسري 
الترشيعي امللزم احتياطيا إىل إحدى جهات القضاء، ليصدر تفسريًا ملزًما للنص الترشيعي حيدد به 
داللته، ويصبح النص الترشيعي مقروًءا يف ظل هذا التفسري القضائي الذي يكتسب حجية النص 

ذاته، ويمتنع املساس هبذه احلجية إال بموجب تعديل ترشيعي جديد )215).

ويبــدو وجــه املغايــرة بــني التفســري التطبيقــي للنــص، وبــني التفســري القانــوين لــه مــن أوجــه عــدة، فمــن   215
جهــة فــإن التفســري القضائــي تنصــب حجيتــه عــىل الواقعــة التــي جــرى تطبيــق حكــم النــص فيهــا، أمــا 
التفســري القانــوين للنــص فهــو ينــرصف إىل حتديــد داللــة عامــة جمــردة للنــص ذاتــه ؛ مــن بــني دالالت 
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــه. وم ــص ذات ــة الن ــوز حجي ــري وحي ــزم للغ ــى مل ــري معن ــذا التفس ــون هل ــة، ويك حمتمل
فالتفســري التطبيقــي للنــص القانــوين يكــون بمناســبة خصومــة قضائيــة بــني طرفــني متنازعــني يكــون دور 
املحكمــة االنتصــاف ألحدمهــا مــن خــالل تطبيــق القانــون، أمــا التفســري القانــوين، فهــو منفصــل عــن 
اخلصومــة القضائيــة، ومنــرصف إىل داللــة النــص القانــوين جمــرًدا، ويبقــى مــن املتصــور بعــد صــدوره 
أن تنحســم اخلصومــات القضائيــة عــىل هــدى مــن حجيتــه، ومــن جهــة أخــرية فــإن التفســري التطبيقــي 
ال يلــزم جهــات القضــاء - بحســب األصــل- مســتقبال بتبنــي التفســري ذاتــه، بيــد أن التفســري القانــوين 
ملــزم لكافــة ســلطات الدولــة، ويمتنــع عــىل املحكمــة املختصــة التــي أصدرتــه الرجــوع عنه الســتنفادها 
ــاال  ــة إمج ــذه املفارق ــرص إىل ه ــا يف م ــتورية العلي ــة الدس ــارت املحكم ــد أش ــداره. ولق ــا باص صالحيته
عنــد تصدهيــا للتعريــف باالختصــاص بالتفســري بقوهلــا »إن مضمــون هــذا الطلــب، واألغــراض التــي 
يتوخاهــا، ينحــرص ىف جمــرد اســتخالص إرادة املــرشع التــي أقــام عــىل ضوئهــا النصــوص القانونيــة حمــل 
التفســري، ابتغــاء محــل هــذه النصــوص عــىل تلــك اإلرادة، فــال تناقضهــا، ليتحــدد مضموهنــا بالرجــوع 
ــا،  ــت مفهومه ــدرج حت ــة، والين ــة القضائي ــوع اخلصوم ــن ن ــًا م ــري نزاع ــا...... فاليث ــدًا هب ــا، وتقي إليه
ــة، تعكــس بذاهتــا حــدة  ــل ينفصــل متامــًا عــن مقوماهتــا ويســتقل عنهــا، ذلــك أن اخلصومــة القضائي ب
التناقــض بــني مصالــح أطرافهــا، واليتــم الفصــل فيهــا إال عــىل ضــوء ضامناهتــا، وعــن طريــق القضــاء 
ــة مــن  ــة القضائي ــر احلــق املوضوعــى حمــل احلامي انفــرادًا، وباعتبارهــا - ىف صورهتــا األعــم - اداة لتقري
خــالل األعــامل التــى تكوهنــا. كذلــك التقــوم اخلصومــة القضائيــة لتأمــني مصالــح جمــردة، بــل توجههــا 
املصلحــة الشــخصية املبــارشة باعتبــار أن غايتهــا اجتنــاء تلــك املنفعــة التــى يقرهــا القانــون، والتــى متثــل 
الرتضيــة القضائيــة التــى يطلبهــا املدعــى أو يتوقعهــا. واألمــر عــىل نقيــض ذلــك يف التفســري......... فــإن 
إرادة املــرشع التــى شــكل عــىل ضوئهــا النصــوص القانونيــة حمــل التفســري، هــى مــدار واليتهــا، ذلــك أن 
عملهــا ينحــرص ىف اســتكناهها، واليكــون حترهيــا إال عمــاًل جمــردًا يتــم وفــق ضوابــط موضوعيــة مردهــا 
ــتها،  ــى البس ــاع الت ــالل باألوض ــا، ودون إخ ــودة منه ــراض املقص ــا، واألغ ــص وداللته ــارة الن إىل عب
ــرج  ــا، ليخ ــا ومرماه ــددة معناه ــا حم ــل معه ــى تتكام ــوص الت ــياق النص ــن س ــا م ــاة موضعه وبمراع
ــة التــى تثــري بالــرضورة - وبطبيعتهــا - نزاعــًا بــني  التفســري..... بذلــك عــن معنــى اخلصومــة القضائي
أخصــام تتعــارض مصاحلهــم، وتتنافــر توجهاهتــم.« يراجــع قــرار املحكمــة الدســتورية العليــا  الصــادر 

يف طلــب التفســري رقــم 2 لســنة 17  قضائيــة بجلســة 21 أكتوبــر ســنة 1995.
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وإذا كان التفسري القضائي للنصوص القانونية »التفسري القانوين« هو اختصاص استثنائي للقضاء، 
ومن ثم فليست  كل األنظمة القانونية تأخذ به، وإنام يرد يف التظيم القضائي بموجب نص خاص 
جييزه، سواء أكان هذا النص قاطع الداللة أم جرى تفسريه عىل نحو يتسع هلذا االختصاص )216). 
كذلك، فإن األنظمة القانونية التي تعتد هبذا النوع من التفسري تتباين يف نطاق إعامله، فمنها من 
قرصه عىل نصوص القانون وحدها )217(، ومنها من أجازه يف نصوص القانون ونصوص الدستور 

مًعا )218( ليسوغ جلهة القضاء املختصة اصدار تفسري ترشيعي ملزم للدستور ذاته.

يف منهج الترشيع الفلسطيني يف تنظيم االختصاص بالتفسري
نصت البند )ب( من املادة )103( من القانون األسايس الفلسطيني »الدستور الفلسطيني« عىل 
اختصاص املحكمة الدستورية العليا بتفسري نصوص القانون األسايس والترشيعات، ومن ثم فقد 

امتد هذا االختصاص إىل كل من نصوص الدستور ونصوص القانون عىل السواء.

ــي الــذي اســنده إىل املذكــرة التفســريية للدســتور، يراجــع األســتاذ  ــون الكويت مــن ذلــك النظــام القان  216
الدكتــور فتحــي فكــري، اختصــاص املحكمــة الدســتورية العليــا بالطلــب األصــيل بالتفســري، ص 55، 

ومــا يليهــا.
مــن ذلــك القانــون املــرصي، يراجــع يف تفصيــل ذلــك األســتاذ الدكتــور فتحــي فكــري املرجــع الســابق   217

ص 29 ومــا يليهــا.
إىل  االختصــاص  هــذا  اســند  الــذي  األســايس(  )القانــون  األملــاين  الدســتور  ذلــك  مــن   218
املحكمــة الدســتورية االحتاديــة يف الفقــرة )1( مــن املــادة 93 منــه يف حالــة حــدوث منازعــات 
هــذا  خيوهلــا  أخــرى  أطــراف  أو  أعــىل  احتــادي  جهــاز  واجبــات  أو  حقــوق  مــدى  بشــأن 
هبــا«. خاصــة  حقوقــًا  عليــا  احتاديــة  هليئــة  الداخــيل  النظــام  خيوهلــا  أو  األســايس   القانــون 
كذلــك نــص دســتور االحتــاد الــرويس يف البنــد )5( مــن املــادة )125( منــه عــىل اختصــاص 
رئيــس  مــن  طلــب  عــىل  بنــاء  الدســتور  نصــوص  بتفســري  االحتاديــة  الدســتورية  املحكمــة 
الــرويس  االحتــاد  حكومــة  أو  الدومــا،  جملــس  أو  االحتــاد،  جملــس  أو  الــرويس،  االحتــاد 
الــرويس.  لالحتــاد  التابعــة  واملناطــق  واألقاليــم  اجلمهوريــات  يف  الترشيعيــة   واهليئــات 
كذلــك، نــص دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املؤقــت يف املــادة )99( منــه عــىل اختصــاص 

املحكمــة االحتاديــة العليــا بتفســري الدســتور.
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وبالنظر إىل الطبيعة االستثنائية للتفسري القانوين، وملا له من حجية تستمد من حجية النص ذاته، 
هذا  طرق  يف  اإليغال  من  احلد  تضمن  التي  الرشوط  من  بعضا  املرشع  اشرتاط  املألوف  من   فإن 
الباب حتى ال يظل مفتوحا عىل مرصاعيه، فتزول الفواصل يف االختصاص بني السلطة الترشيعية 
أن  املقارنة، هو وجوب  الترشيعات  املألوفة يف  القضائية، ولعل من أهم هذه الرشوط  والسلطة 
بني  ذاته سواء  القانوين  النص  تطبيق  معينة، واشرتاط حدوث خالف يف  الطلب من جهة  يقدم 
جهات القضاء املختصة بتطبيقه، أو بني السلطات العامة متى ثار التنازع بينها حول صالحية كل 
منها، وأن يكون التفسري بصدد موضوع له من األمهية ما يربر تدخل السلطة القضائية بالتفسري 

كتعلق موضوع التفسري بحق حيميه الدستور جرى إهداره.

يف رشوط انعقاد االختصاص بالتفسري
ولقد حرص قانون املحكمة الدستورية الفلسطينية الصادر بالقانون رقم )3( لسنة 2006م عىل 
تضمني هذين الرشطني يف طلب التفسري، فهو من ناحية يقدم من قبل وزير العدل )املادة 30( بناء 
عىل طلب أي من رئيس السلطة الوطنية، أو رئيس جملس الوزراء، أو رئيس املجلس الترشيعي، أو 
رئيس جملس القضاء، أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية، ضامنًا لعدم اإليغال يف طرق هذا الباب. 
كام اشرتط لتقديمه عددًا من الرشوط، كأن يبني الطلب النص الترشيعي املطلوب تفسريه، وما 

أثاره من خالف يف التطبيق، ومدى أمهيته التي تستدعي تفسريه. 

ويف مقام تعليقنا عىل قرار املحكمة املار ذكره وقد صدر بناء عىل طلب املرضور الذي يعتقد أن 
حقوقه الدستورية انتهكت بمقتىض املبدأ الذي استقرت عليه حمكمة النقض، سوف نتوقف ملًيا 
انتهكت حقوقه الدستورية يف طلب  التي اجازها املرشع ملن  عند مسألتني أوهلام طبيعة الرخصة 
الفلسطينية  العليا  الدستورية  املحكمة  اختصاص  مناط  التطبيق  يف  اخلالف  ومدلول  التفسري. 

التفسري. بطلب 

أوالً: يف داللة انتهاك احلقوق الدستورية كسبب لطلب التفسري
تتمتع القواعد الدستورية بطبيعة آمرة، فهي تأيت يف قمة املدارج القانونية للترشيع، ويرتتب عىل 
ذلك أن يمتنع عىل أي سلطة أن خترج عن رصيح أحكامه، أو أن تنتهكها، ذلك أن علو الدستور 
عىل ما دونه من القواعد القانونية واعتباره يمثل مستودع القيم حمل التسليم من املجتمع؛ جيعل من 
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خمالفة أحكامه انتهاكًا جسياًم لقيمة القانونية السامية. وحرصًا عىل حسن تطبيق أحكامه فقد أجاز 
قانون املحكمة الدستورية العليا ملن تنتهك حقوقه الدستورية أن يلجأ إىل املحكمة طلبًا لتفسري 
القاعدة القانونية. وتعد هذه احلالة من أحوال التفسري بمثابة حالة مستقلة القصد منها ضامن عدم 
تفسري القواعد القانونية عىل نحو خمالف للدستور. وينبغي هنا أن نميز بني خمالفة النص القانوين 
األول  فالفرض  الدستور.  أقرها  التي  احلقوق  ينتهك  نحو  عىل  تفسريه  وبني  الدستور،  ألحكام 
جماله القضاء يف دستورية النص املخالف للدستوربحسبانه موطن الداء، أما االختصاص بالتفسري 
نحو  عىل  جرى  تفسريه  أن  إال  ذاته،  يف  للدستور  خمالف  غري  النص  كون  حال  احلقيقي  فمجاله 
خمالف له. ومن ثم فإن مناط حتقق هذه احلالة جريان تفسري النص املطابق للدستورعىل نحو ينتهك 

به أحكام الدستور.(219)

وإذا عدنا إىل نصوص القانون األسايس الفلسطيني، فإننا سنجد أنه يضمن يف املادة )30( منه حق 
التقايض للناس كافة، ولكل فلسطيني عىل وجه اخلصوص حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي، كام 
حرص يف املادة )97( منه عىل أن تكون املحاكم مجيعها وطنية وأن تصدر األحكام وتنفذ باسم 
الشعب العريب الفلسطيني توكيدًا لالختصاص الوطني عىل نحو يضمن تفعيل احلق يف التقايض. 
كذلك فإن الدستور أكد عىل قاعدة املساواة فنصت  املادة )9( عىل أن »الفلسطينيون أمام القانون 
أو  السيايس  الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو  اجلنس  أو  العرق  بسبب  بينهم  متييز  ال  سواء  والقضاء 
اإلعاقة«. وال شك أن احليلولة دون نفاذ طائفة من املواطنني عىل اساس الدين إىل قاضيهم الوطني 
تفسري  يف  للمحكمة  النهائي  التوجه  يف  الرأي  كان  فأيًا  ثم  ومن  للدستور.  خمالفة  يمثل  الطبيعي 
هذا النص؛ فالنص يمثل حالة رصحية من أحوال املساس باحلقوق الدستورية مما يستدعي تدخل 
 املحكمة بالتفسري متى استقامت الرشوط األخرى النعقاد اختصاصها به. ولقد أجاب الطالب 

ــون  ــن قان ــادة )25( م ــص امل ــن ن ــرة األوىل م ــرشع يف الفق ــنها امل ــي س ــدي الت ــة التص ــل رخص ولع  219
ــري  ــة التفس ــا رخص ــالل مبارشهت ــن خ ــا م ــرض عليه ــة إذا ع ــي للمحكم ــال احلقيق ــي املج ــة ه املحكم
ــام  ــبيل القي ــة يف س ــون للمحكم ــىل أن : »يك ــا ع ــد )1( منه ــص البن ــد ن ــتور، فق ــف للدس ــص خمال ن
باالختصاصــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )24( ممارســة كل الصالحيــات يف النظــر، واحلكــم بعــدم 

ــًا(«. ــًا أو جزئي ــتور )كلي ــف للدس ــل خمال ــع أو عم ــتورية أي ترشي دس
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التقايض،  التفسري باحلق يف  التفسري عىل نحو كاشف عن اخالل هذا  عن سبب جلوئه إىل طلب 
الدينية،  االستئناف  حماكم  من  إليها  الواردة  الطعون  رد  عىل  النقض  قضاء  استقرار  بأن  فالقول 
يكشف عن أن تفسري هذا النص قد أدى حلرمانه من النفاذ إىل قاضيه الطبيعي )حمكمة النقض( 
لعرض مطاعنه عىل احلكم االستئنايف للمجالس الدينية، وهو ينحل يف احلقيقة – من وجهة نظرنا- 
أغلبية  إليه  ذهبت  ما  خالف  عىل  التقايض  يف  بحقه  التفسري  هذا  اخالل  الستنتاج  كايف  بيان  إىل 

املحكمة(220). أعضاء 

ثانيا يف داللة رشط اخلالف يف التطبيق
اخلالف يف تطبيق النص هو مناط االختصاص بالتفسري. ذلك أن األصل أن تتوىل كل حمكمة اسند 
إليها املرشع اختصاًصا قضائًيا تطبيق نصوص القانون املنظمة الختصاصها، وهي يف هذا املجال 
يكون تفسريها تفسريًا تطبيقًيا. فتنزل حكم القانون يف ضوء فهمها له عىل واقعة النزاع. وال شك أن 
تطبيق حمكمتني قضائيتني تابعتني جلهتني قضائيتني خمتلفتني لنص قانوين بصورة متباينة هو أوضح 

جــرى قضــاء املحكمــة الدســتورية العليــا املرصيــة عــىل أن »التجهيــل باملســائل الدســتورية أو ببعــض   220
ــإذا كان إعــامل  ــام حيــول عقــاًل دون جتليتهــا، ف جوانبهــا، يفــرتض أن يكــون بياهنــا قــد غمــض فعــاًل ب
ــة إليهــا - يفصــح عــن  ــع املؤدي ــاط املنطقــى للوقائ النظــر ىف شــأهنا - وعــىل األخــص مــن خــالل الرب
ــن  ــادة )30( م ــص امل ــة ن ــول بمخالف ــإن الق ــا، ف ــن إثارهت ــًا م ــن حق ــه الطاع ــد إلي ــا قص ــا، وم حقيقته
قانــون املحكمــة الدســتورية العليــا، يكــون لغــوًا« حكــم املحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر يف القضيــة 

ــن ص 368. ــزء الثام ــنة 1997، اجل ــر س ــة أول فرباي ــتورية« بجلس ــة   دس ــنة 17  قضائي ــم 65 لس رق
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أحوال اخلالف يف التطبيق، املوجب النعقاد اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالتفسري)221). 
النقض  )حمكمة  املحكمتني  فكال  الفرض.  هذا  من  خلت  قد  التفسري  طلب  حمل  احلالة  أن  بيد 
واملحاكم الدينية( متفقتان عىل انعقاد االختصاص إىل املحكمة األخرية، وهبذا انتفى موجب توفر 

هذه الصورة من صور اخلالف، وهو الرأي الذي اعتنقه أغلبية أعضاء املحكمة.

إال أنه بالنظر المتداد هذا االختصاص بالتفسري يف الترشيع الفلسطيني إىل تفسري القانون االسايس 
هذا  صور  تعيني  عىل  املرشع  حرص  فقط  املرشع،  يصدرها  التي  القوانني  تفسري  عن  فضاًل  ذاته 
السلطات واختصاصتها، فأضحت مسألة اختصاص كل  التنازع حول حقوق  باحوال  اخلالف 
التفسري  بالتأكيد- هي حالة رصحية من أحوال  بينها السلطة القضائية  سلطة بصالحياهتا -ومن 

يراجــع قــرار املحكمــة الدســتورية العليــا يف مــرص الصــادر بجلســة الســادس مــن مايــو ســنة   221
ــث  ــول »وحي ــث تق ــي” حي ــري ترشيع ــة »تفس ــنة 38 قضائي ــم 1 لس ــري رق ــب التفس 2017م، ىف طل
ــري  ــا  بتفس ــال اختصاصه ــا ىف جم ــة هل ــلطة املخول ــتعامل الس ــة أن اس ــذه املحكم ــاء ه ــرر ىف قض إن املق
النصــوص الترشيعيــة، مــرشوط بــأن يكــون للنصــوص املــراد تفســريها أمهيــة جوهريــة - ال 
ثانويــة أو عرضيــة - تتحــدد بالنظــر إىل طبيعــة احلقــوق التــى تنظمهــا ووزن املصالــح املرتبطــة 
ــىل  ــني ع ــني القائم ــام ب ــا في ــار تطبيقه ــد أث ــا - ق ــوق أمهيته ــوص - ف ــذه النص ــون ه ــا، وأن تك هبـــ
ــم  ــون خالفه ــك أن يك ــىض ذل ــا، ويقت ــا أو آثاره ــق بمضموهن ا يتعل ــادًّ ــا ح ــا، خالًف ــاذ أحكامه إنف
ــل  ــا إىل تعــدد تأويالهتــا، لتخت ــد إعامهلــا، مؤدًي ــق، متصــاًل بتلــك النصــوص عن مســتعصًيا عــىل التوفي
ــىل  ــدد ع ــد يتح ــون موح ــدة إىل مضم ــذه القاع ــم رد ه ــا حيت ــا، مم ــة لضبطه ــري الالزم ــدة املعاي وح
ــا. ــني هب ــني املخاطب ــا ب ــا متكافًئ ــا تطبيًق ــا لتطبيقه ــا، ضامًن ــد إقراره ــا عن ــرشع منه ــد امل ــوء قص  ض
وحاصــل ذلــك أن الدســتور احلــاىل وقــد نــاط باملحكمــة الدســتورية العليــا دون غريهــا واليــة تفســري 
النصــوص الترشيعيـــة، فــإن مــؤدى ذلــك والزمــه أن اســتنهاض واليتهــا تلــك ال يتأتــى إال إذا صــار 
ا مســتعصًيا عــىل التوفيــق، ليكــون اللجــوء إليهــا  اخلــالف حــول تطبيقهــا - كــام ســلف البيــان - حــادًّ
ــا. متــى كان ذلــك، وكان اخلــالف ىف احلالــة املعروضــة قــد اقتــرص نطاقــه عــىل مــا  مــالًذا أخــرًيا وهنائيًّ
تــردد بــني الدائرتــني األوىل والثالثــة باملحكمــة اإلداريــة العليــا، بشــأن أحــوال تطبيــق النــص حمــل طلب 
التفســري املعــروض وفروضــه، وقــد عــرض عــىل الدائــرة املشــكلة بمقتــىض نــص املــادة )54( مكــرًرا 
مــن قــرار رئيــس اجلمهوريــة بالقانــون رقــم 47 لســنة 1972 بشــأن جملــس الدولــة املعــدل بالقانــون 
رقــم 136 لســنة 1984، التــى اســتهدف املــرشع بإنشــائها - عــىل مــا أوضحــت املذكــرة اإليضاحيــة 
للقانــون رقــم 136 لســنة 1984 املشــار إليــه - عــالج حــاالت اختــالف األحــكام الصــادرة مــن دوائــر 
املحكمــة اإلداريــة العليــا أو تلــك التــى تــرى فيهــا تلــك املحكمــة العــدول عــن مبــدأ قانونــى قررتــه ىف 
أحــكام ســابقة صــادرة منهــا، وقــد أصــدرت تلــك الدائــرة قرارهــا املتقــدم ىف خصــوص هــذا اخلــالف 
بجلســة 2016/3/5، لينتفــى بذلــك منــاط قيــام اخلــالف الــذى يســتنهض واليــة هــذه املحكمــة ىف 

التفســري، األمــر الــذى يصــري معــه الطلــب املعــروض غــري مقبــول.
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املنوط باملحكمة الدستورية العليا يف فلسطني. وبعبارة أخرى، فإن كل منازعة حول اختصاص 
السلطات القضائية – وهي إحدى السلطات العامة- من شأهنا اهدار حكم جوهري يف الدستور 
موجب النعقاد اختصاص املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بالتفسري – متى حتققت رشوطه 
األخرى-. ولعلنا نجد تطبيقا قريبا هلذا املعنى يف القضاء األمريكي يف حكم جوهري يمثل إحدى 
الصادر يف قضية ماربري  العاملي، ونعني بذلك حكمها  الدستوري  الرئيسية للقضاء  املرتكزات 
ضد ماديسون )Marbury v. Madison( سنة 1803 الصادر برئاسة القايض »مارشال« (222( حيث 

(http://constitutionality.us/MarburyvMadison.html( يراجٍع  222
ــاز  ــي ف ــنة 1800، الت ــت س ــي أجري ــية الت ــات الرئاسس ــه يف االنتخاب ــة إىل أن ــة القضي ــود خلفي وتع  
فيهــا الرئيس تومــاس جيفرســون زعيــم الديمقراطــني واجلمهورين وهــزم الفدرايل جــون آدامــز، 
ليصبــح ثالث رئيــس للواليــات املتحــدة، وعــىل الرغــم مــن بــدء مــدة الرئاســة يف 17 فربايــر 
1801، فــإن الرئيــس جيفرســون مل يبــارش مهــام منصبــه حتــى 4 مــارس 1801.  وقبــل ذلــك 
ــنة 1801  ــة لس ــلطة القضائي ــون الس ــتصدار قان ــز، باس ــه آدم ــة واليت ــس املنتهي ــام الرئي ــت، ق الوق
ــم  ــرشة حماك ــيس ع ــا تأس ــنة 1789 متضمن ــة لس ــلطة القضائي ــون الس ــرس  واملعدل لقان ــن الكونغ م
ــدد  ــة ع ــاة، وإضاف ــتة قض ــة إىل س ــن ثالث ــر م ــاة الدوائ ــدد قض ــادة ع ــات ، وزي ــدة يف  املقاطع جدي
ــح.   ــاة الصل ــة وقض ــاة االحتادي ــني القض ــلطة تعي ــس س ــاء الرئي ــرة، وإعط ــاة إىل كل دائ ــن القض م
ــة. ــازة املحكم ــاء إج ــة أثن ــاة إىل مخس ــتة قض ــن س ــا م ــة العلي ــاة املحكم ــن قض ــدد م ــض ع ــام خف  ك
ويف يــوم 3 مــارس، قبــل هنايــة مــدة حكمــه، قــام آدمــز- يف حماولــة لفــرض األمــر الواقــع عــىل احلــكام 
ــر  ــا يف الدوائ ــا احتادًي ــان واربعــون قاضًي ــة واثن ــر االحتادي ــا يف الدوائ ــني ســتة عــرش قاضًي ــدد- بتعي اجل
ــام  ــف الليل »، )ولي ــاة منتص ــوا بـــ » قض ــن عرف ــني، والذي ــؤالء املعين ــني ه ــن ب ــأها. وكان م ــي أنش الت
ــة  ــح يف مقاطع ــايض الصل ــد يف منصب ق ــة ماريالن ــا يف والي ــني قاضي ــوى املع ــم الدع ــوري ( مقي مارب
 كولومبيــا ملــدة مخــس ســنوات، وكان ناشــطا سياســيا يف واليــة مرييالنــد ومؤيــدا قويــا للرئيــس آدمــز.
ــس  ــل جمل ــن قب ــكل مجاعي م ــىل التعيينات بش ــة ع ــت املوافق ــون، مت ــدور القان ــايل لص ــوم الت يف الي
الشــيوخ. ولكــي تدخــل هــذه التعيينــات حيــز التنفيــذ، كان ال بــد مــن تســليمها اىل املعينــني.  وبالرغــم 
مــن أنــه تــم تســليم غالبيــة القضــاة، إال أنــه ثبــت أنــه مــن املســتحيل أن يتــم تســليمها للــكل قبــل انتهــاء 
حكــم آدامــز كرئيــس للبــالد.  وبالرغــم مــن أن هــذه التعيينــات كانــت روتينيــة يف الطبيعــة، وكانــت، 
بالتــايل ســارية املفعــول مــن الناحيــة القانونيــة، ويف 4 مــارس 1801،  أدى تومــاس جيفرســون اليمــني 
رئيســًا. وعندئــذ أمــر الرئيــس جيفرســون ليفي لينكولــن، الــذي كان الســكرتريالعام لــإلدارة اجلديــدة 
واملدعــي القائــم بأعــامل وزيــر الدولــة حلــني وصول جيمــس ماديســون، فامتنــع عــن تســليم التعيينــات 
ــم  ــي ت ــات الت ــام بالواجب ــن القي ــم م ــب ومتكينه ــني يف املكات ــل املعين ــىل حتم ــدرة ع ــدم الق ــة لع املتبقي
ــة  ــرة الدول ــرت وزي ــة. وأم ــلمة، باطل ــري املس ــات غ ــون، أن التعيين ــد رأي جيفرس ــا.   وق ــم فيه تعيينه
 ماديســون بحجــب اللجــان التــي قدمــت يف اللحظــة األخــرية مــن قبــل آدمــز الرئيــس املنتهيــة واليتــه. 
(Jerome A. Barron & C. Thomas Dienes ، Constitutional law in a nutshell. P، 51( يف هذا املعنى
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قد اسس  إن كان هذا احلكم  وأنه  القوانني،  الدستور عىل  إنزال أحكام  املحكمة سلطة  انتزعت 
أن  إال  للدستور.  املخالف  القانون  تطبيق  عدم  إىل  منتهًيا  القوانني،  دستورية  عىل  الرقابة  لفكرة 
هذه املكنة تكون بذاهتا أوضح وأرسخ إذا كانت طبيعة النص القانوين تسمح بتفسريه عىل نحو ال 
يتعارض مع رصيح أحكام الدستور. فقد أسست املحكمة قضاءها بعدم دستورية قانون أصدره 
الكونجرس عىل حجة حاصلها »أن الدستور  ليس جمرد نصيحة أخالقية وإنام له قوة القانون، بل إن 
الدستور هو القانون األعىل، ولذلك ال جيوز خمالفته من قبل الكونجرس، فإذا وضع الكونجرس 
نصًا خيالف أحكام الدستور فإن للقضاء أن يقرر عدم دستوريته، وأن يمتنع عن تطبيقه، ومن ثم 
فقد استقر القضاء يف الواليات املتحدة عىل أن القضاء هو اجلهة الوحيدة املؤمتنة عىل تفسري أحكام 

الدستور وإعامل الرقابة عىل دستورية القوانني تبعًا لذلك.

متى كان ذلك، وكان املرشع قد جعل من اإلخالل باحلقوق الدستورية سببا لعرض طلب التفسري 
يتسع  االختصاص  هذا  بأن  نعتقد  فإننا  ثم  ومن  الدستورية،  حقوقه  انتهكت  ممن  املحكمة  عىل 
ليشمل حالة تفسري نصوص القانون عىل نحو هيدر أحكام الدستور يف األحوال التي نص عليها 
القضائية. فمتى  العامة، ومنها السلطة  قانون املحكمة، وال سيام يف مسألة اختصاص السلطات 
جرى تفسري نصوص القانون عىل نحو هيدر نصوًصا دستورية آمرة، وكانت املحكمة الدستورية 
انتهاك  من  جعل  قد  املرشع  وكان  ضامناته،  عن  والدفاع  الدستور  حفظ  عىل  القوامة  هي  العليا 
احلقوق الدستورية سببا النعقاد اختصاصها بالتفسري، فإن هذا التفسري املناهض للدستور يصلح 
ألن يقوم به ركن اخلالف يف التطبيق مناط اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالتفسري، وهنا 
الدستور  للقانون، وبني أحكام  النقض  يكون اخلالف قد وقع بني حدين أحدمها تفسري حمكمة 

التي تتوىل املحكمة الدستورية العليا تفسريها، والكشف عن مكنوهنا. 

وقد يتبادر إىل الذهن أن هذا الرأي ينتهي ألن تصبح سلطة التفسري املتاحة للمحكمة الدستورية 
العليا بمثابة أداة لبسط سلطتها عىل املحاكم األخرى التي تتوىل تطبيق القانون. إال أن هذا التصور 
مردود بأن التفسري هو جمرد أداة لتحديد داللة جمردة للنص القانوين، وهذه األداة وإن كانت تلحق 

التفسري بداللة النص، إال أهنا ترتك للمحاكم تطبيقها يف ظل هذا التفسري وفق أحكام القانون.

وخالصة القول، فإننا نعتقد أن مؤدى نص البند )ب( من املادة )103( من القانون االسايس التي 
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أعطت املحكمة سلطة تفسري نصوص القانون االسايس والترشيعات، مقروءة يف ظل نص املادة 
انتهكت حقوقه الدستورية احلق يف  التي أعطت من  العليا  (30( من قانون املحكمة الدستورية 
التقدم لوزير العدل بطلب تفسري، فإننا نعتقد أن داللة هذين النصني تتسع العتبار حالة التفسري 
القضائي التطبيقي لنصوص القانون عىل نحو ينتهك احلقوق الدستورية بمثابة حالة من أحوال 
اخلالف يف التطبيق مناط حتقق رشط اختصاص املحكمة الدستورية العليا بطلب التفسري، والقول 
بغري ذلك جيعل تقرير هذا االختصاص لغًوا ال فائدة منه، سيام وأن املحكمة املعنية باستكناء داللة 
النصوص الدستورية هي املحكمة الدستورية وحدها. ومن ثم فإننا نؤيد ما انتهى إليه رأي أقلية 
أعضاء املحكمة من قبول طلب تفسري نص البند رقم )1( من املادة  رقم 30 من قانون تشكيل 

املحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، لألسباب التي بسطناها.
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التعليق عىل قرار املحكمة الدستورية
تفسري دستوري رقم 2/2017 يف الطلب رقم )1( لسنة )3( قضائية

الدكتور حممد خليل يوسف أبوبكر

رئيس قسم القانون/ جامعة الزيتونة األردنية

تفسري دستوري رقم 2/2017 يف الطلب رقم )1( لسنة )3( قضائية املحكمة الدستورية العليا 
املنعقدة يف رام اهلل جلسة يوم االثنني اخلامس من  العليا  الدستورية  تفسري الصادر عن املحكمة 

2018 املوافق السابع عرش من شهر مجادي اآلخرة 1439هـ شهر آذار 

أوالً: ملخص وقائع الطلب:
تتلخص وقائع هذا الطلب يف أن املستدعي يوسف لطفي يوسف رزق تقدم بواسطة وكيله إىل 
وزير العدل بطلب تفسري مؤرخ يف 2017/7/18 يطلب فيه تفسري النص الترشيعي للفقرة )1) 
من املادة )30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة )2001( وتعديالته التي تنص 

عىل أنه: 

ختتص حمكمة النقض يف:

اجلزائية واملدنية ومسائل األحوال . 1 القضايا  إليها عن حماكم االستئناف يف  املرفوعة  الطعون 
املسلمني. لغري  الشخصية 

الطعون املرفوعة إليها عن حماكم البداية بصفتها االستئنافية.. 2

املسائل املتعلقة بتغيري مرجع قانوين.. 3

أي طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.. 4

القانوين  النص  وضوح  عدم  بسبب  الدستورية  حقوقه  انتهاك  إىل  الطلب  يف  املستدعي  مستندًا 
املطلوب تفسريه. وذلك بموجب كتاب وزير العدل رقم )35/190/3( تاريخ 18/7/2017 
والذي تضمن استصدار تفسري واضح لنص الفقرة )1( من املادة )30( من قانون تشكيل املحاكم 
يف  بالنظر  النقض  حمكمة  باختصاص  )واملتعلق  وتعديالته.   )2001( لسنة   )5( رقم  النظامية 

الطعون املرفوعة إليها عن حماكم االستئناف يف مسائل األحوال الشخصية لغري املسلمني(.
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مما   – املسلمني  لغري  الدينية  االستئناف  حماكم  عن  إليها  الواردة  الطعون  النقض  حمكمة  ردت  إذ 
.(1/30( املادة  تفسري  يف  اخلطأ  يف  أوقعها 

ثانيًا: املبادئ القانونية التي توصلت إليها املحكمة الدستورية العليا:

قرار املحكمة: أ( بالنسبة إىل احلق يف تقديم طلب التفسري: . 1
الفلسطيني.  األساس  القانون  من   )103( للامدة  استنادًا  القانونية  للرشوط  مستوفيًا  الطلب  إن 

شكاًل.  قبوله  وتم  الدستورية  املحكمة  قانون  من   )30( واملادة 

ب( من حيث خضوع الطلب للناحية موضوع االختصاص املحكمة الدستورية:

القانون  الدستور  يرعاها  التي  الدستورية  الذي وقع عىل حقوقه  االعتداء  فيه  يبني  مل  الطلب  إن 
األسايس(.

وإنام عىل مبادئ استقرت عليها حمكمة النقض من حيث اختصاصها يف نظر الطعون الواردة إليها 
من حماكم االستئناف الدينية لغري املسلمني.

واشرتطت املادة )30( من قانون املحكمة الدستورية العليا رشوطًا يف جمال التفسري الترشيعي:

آثاره من خالف يف  • وما  تفسريه  املطلوب  الترشيعي  النص  التفسري:  يبني يف طلب  أن  جيب 
التطبيق.

مدى أمهيته التي تستدعي تفسريه حتقيقًا لوحدة تطبيقه. •

وبتطبيق نص املادة )30( من قانون املحكمة الدستورية العليا: 

التطبيق من حيث  النص الترشيعي املطلوب تفسريه: واضحًا ال يثري خالف يف  جـ( وبالنتيجة: 
مقبول. تفسريه غري  املطلوب  النص 

وبالنسبة ألمهيته: فإن طلب التفسري مل يشتمل عىل أسباب جدية وخالف يف التطبيق تطبيقًا لوحدة 
التفسري، وعليه يغدوا الطلب واجب  بينها يف  التي ظهر االختالف  تطبيقية كام مل يبني األوساط 

الرد. 

وقررت املحكمة باألغلبية عدم قبول الطلب.
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قرار املخالفة: توصل قرار املخالفة إىل املبادئ التالية: . 2
إن الفقرة )2( من نص املادة )30( من قانون املحكمة الدستورية العليا مجيعها متوافرة فيام . 1

يتعلق بموضوع الطلب عىل النحو اآليت: 

إن النص الترشيعي ويتمثل يف املادة )30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية- أثار خالفًا يف  •
التطبيق من حيث اختصاص حمكمة النقض يف نظر قرار حمكمة االستئناف الصادرة يف قضايا 
األحوال الشخصية لغري املسلمني الصادرة عن جمالس الطوائف الدينية، استنادًا لنص املادة 
(30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية. إذ أن االختصاص قائم ملحكمة خارجة البالد. كام 

ينص قانون جمالس الطوائف الدينية رقم )2( لسنة 1938.

نظرية . 2 يف  والية  صاحبة  غري  جهة  باعتبارها  إليها  املقدم  النقض  رد  قررت  النقض  حمكمة 
االستئنافات.

أن قرار حمكمة النقض خمالف لنص القانون األسايس الفلسطيني يف املادة )101( وأن املسائل . 3
واألحوال الشخصية تتوالها املحاكم الرشعية والدينية وفقًا للقانون وأن املادة )6( من قانون 
الرشعية  املحاكم  من  الفلسطينية  املحاكم  تتكون   2002 لسنة   )1( رقم  القضائية  السلطة 

والدينية وينظمها القانون...

أمهية تفسري الفقرة )1( من املادة )30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم . 3
)5( لسنة 2001 )وإن أحكام حماكم االستئناف للمحاكم الدينية لغري املسلمني يتم 

الطعن هبا أمام حمكمة النقض وفقًا للقانون(.
وبالنتيجة: فإن ما وصلت إليه حمكمة النقض– بعدم اختصاصها – وكان واجب عليها أن تفصل 
يف قرارات املحاكم االستئناف الدينية، ومن حق املترضرين – اللجوء إىل تطبيق القواعد القانونية 
– التي تفرض عدم خمالفة النظام العام، وأن عىل هيئة املحكمة الدستورية العليا أن تقوم بالتفسري؛ 
الستيفاء الطلب عىل الرشوط املوضوعية والرشوط الشكلية والتأكيد عىل وضوح النص، وتطبيق 
القضايا االستئنافية  بالنظر يف  النقض  ما نصت عليه من اختصاص حمكمة  املادة )1/30( وفق 

الصادرة عن املحاكم الدينية لغري املسلمني.
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ثانيًا: مبنى احلكم: إن مبنى احلكم الذي توصلت إليه املحكمة الدستورية العليا ما ييل:

إن احلق يف تقديم طلب التفسري مستوفيًا للرشوط القانونية استنادًا للامدة )103( من القانون . 1
األسايس الفلسطيني واملادة )30( من قانون املحكمة الدستورية وعىل ضوء ذلك تم قبول 

الطلب شكاًل.

إن موضوع الطلب واختصاص املحكمة الدستورية مل يبني فيه االعتداء الذي وقع عىل حقوقه . 2
الدستورية التي يرعاها الدستور من مقدم الطلب وإنام مبادئ استقرت عليها حمكمة النقض 
من حيث اختصاصها يف نظر الطعون الواردة إليها من حماكم االستئناف الدينية لغري املسلمني.

التطبيق للنص املطلوب تفسريه وهي . 3 إن احلكم قد بني عىل أنه ال يوجد خالف من حيث 
الفلسطيني. املحاكم  قانون تشكيل  املادة )30( من  1/ من  الفقرة 

وقررت املحكمة باألغلبية عدم قبول الطلب.. 4

أما قرار املخالفة: فإن قرار املخالفة الصادر عن باقي اهليئة احلاكمة توصل إىل ما ييل:

أثار خالفًا يف   – النظامية  املحاكم  قانون تشكيل  )30( من  املادة  ويتمثل يف  الترشيعي  النص  إن 
االستئناف  حمكمة  قرارات  االستئناف  نظر  يف  النقض  حمكمة  اختصاص  حيث  من   – التطبيق 

املسلمني. لغري  الشخصية  األحوال  مسائل  يف  عنها  الصادرة 

االختصاص كوهنا جهة غري صاحبة  لعدم  إليها  املقدم  النقض  برد  أخطأت  النقض  وأن حمكمة 
االستئنافات. نظر  يف  والية 

إن قرار حمكمة النقض خمالف لنص القانون األسايس الفلسطيني يف املادة )101( منه.

وأن الطلب املقدم حيتاج إىل تفسري الفقرة 1/ من املادة )30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية 
رقم 5 لسنة 2001.

الطعن  يتم  املسلمني  لغري  الدينية  للمحاكم  االستئناف  حماكم  أحكام  )وإن  النص  هلذا  استنادًا 
املحكمة  هيئة  عىل  وكان  النص،  وضوح  عىل  والتأكيد  للقانون(،  وفقًا  النقض  حمكمة  أمام  هبا 
الدستورية العليا، أن تقوم بالتفسري والتأكيد عىل وضوح النص وتطبيق املادة )1/30( من قانون 

الفلسطيني. املحاكم  تشكيل 
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ثالثًا: معاجلة املحكمة الدستورية العليا للموضوع:
عاجلت املحكمة الدستورية يف قرارها موضوع الطلب من الناحية الشكلية، وما توصلت إليه . 1

أن طلب التفسري املقدم إليها مستوفيًا للرشوط الشكلية، من جهة مقدم الطلب وهو مقدم من 
وزير العدل وبناًء عىل طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس جملس الوزراء أو رئيس املجلس 
الترشيعي أو رئيس جملس القضاء األعىل أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية، إال أن املحكمة 
يبني يف طلبه  العدل مل  بالطلب إىل وزير  تقدم  الذي  أن الشخص  العليا اعتربت  الدستورية 

االعتداء الذي وقع عىل حقوقه الدستورية.

عاجلت املحكمة الدستورية العليا – موضوع الطلب من الناحية املوضوعية، وهو أن الطلب . 2
قدم بناء عىل طلب من شخص مل يبني االعتداء الذي وقع عىل حقوقه الدستورية من حيث 

تطبيق نص املادة )30( من قانون املحكمة الدستورية العليا. 

البند الثاين 3/2 والتي جيب أن يبني يف طلب التفسري 

)النص الترشيعي املطلوب تفسريه(

)وما أثاره من خالف يف التطبيق(

)ومدى أمهية التي تستدعي تفسريه حتقيقًا لوحدة تطبيقه(

املحاكم  تشكيل  قانون  من   )30 املادة  من   /1( الفقرة  هو  تفسريه  املطلوب  الترشيعي  والنص 
من  تفسريه  املطلوب  الترشيعي  النص  أثاره  ما  عىل  الدستورية  املحكمة  وركزت  الفلسطيني، 

القانوين.  النص  بأمهية  املتعلقة  الفقرة  عاجلت  وكذلك  التطبيق،  يف  خالف 

وتوصلت إىل أن موضوع ما أثاره النص القانوين من خالف فإهنا اعتربت أن نص الفقرة )30/1) 
من قانون تشكيل املحاكم الفلسطيني واضح يف التطبيق. وال يثري هذا النص خالف يف التطبيق، 
وكذلك أن هذا النص ليس له قيمة، وأن النص الترشيعي مل يشتمل عىل األسباب اجلدية، وال آثار 
له يف التطبيق ظهرت أو جتسدت عىل أرض الواقع بني املخاطبني بأحكامه، واألوساط التي ظهر 

االختالف فيها بالتفسري – وبناًء عليه عدم قبول الطلب.

ونبدي مالحظاتنا عىل موضوع معاجلة القرار للطلب عىل النحو اآليت: 
تم معاجلة املوضوع استنادًا إىل قانون املحكمة الدستورية العليا ومن حيث قبول طلبات تفسري . 1

نصوص القانون األسايس وترشيعات املحكمة الدستورية املادة )103( من القانون األساس 



164

قرارات صادرة عن املحكمة الدستورية العليا والتعليق عليها

الفلسطيني واملادة )30( من قانون املحكمة الدستورية، واعتربت أن النص املطلوب تفسريه 
ومعاجلته واضح يف التطبيق كنص قانوين.

إال أن النص القانوين أثار خالفًا ويثري خالفًا يف التطبيق وله أمهيته حتقيقًا لوحدة تطبيق النص . 2
 (2001( لسنة   )5( رقم  الفلسطينية  النظامية  املحاكم  تشكيل  قانون  هناك  أن  إذ  القانوين، 
للطائفة  الشخصية  األحوال  وقانون  التطبيق،  يف  إشكاالً  يثري  الذي  النص  منه  أخذ  والذي 

العربية. األسقفية  اإلنجيلية 

األحوال  قانون  وأن  النظامية،  باملحاكم  مقيدًا  الفلسطيني  النظامية  املحاكم  تشكيل  قانون  أن  إذ 
اإلنجيلية  للطائفة  املجالس  بتشكيل  امللحق  )يف  العربية  األسقفية  اإلنجيلية  للطائفة  الشخصية 
للطائفة من رئيس مرسوم  املادة )6( منه تنص عىل )تشكل حمكمة االستئناف  العربية  األسقفية 
وقاضيني أحدمها مرسوم واآلخر علامين حيمل شهادة يف القانون من أفراد الطائفة وتنعقد املحكمة 
يعقد  أن  املرتأس  للقايض  جيوز  عندئذ  آخر  مكان  يف  انعقادها  األمر  اقتىض  إذا  إال  القدس،  يف 
جلساهتا يف املكان الذي خيتاره حسبام تقتيض احلاجة وتؤخذ قرارات املحكمة باإلمجاع ويف حالة 
اختالف القضاة فباألكثرية ويكون قرارها هنائيًا، إذ أن تشكيل املحاكم النظامية – خيص القضاء 

املحاكم اخلاصة. النظامية وال خيص  العادي واملحاكم 

وموضوع اخلصومة عىل درجة واحدة أو درجتني أمر يدخل ضمن سلطة املرشع يف تنظيم احلقوق 
بأشكال  أو  معينة  بضوابط  الدستور  يقيد  مل  ما  تقديرية  سلطة  كوهنا  بخصومها  عليه  معقب  ال 
وقانون  دستوريًا،  جائز  أمر  وهو  القضائية  للخصومات  موحدة  أنامطًا  تعكس  حمددة،  إجرائية 
تشكياًل  مشكلة  قضائية  هيئة  هي  العربية  األسقفية  اإلنجيلية  للطائفة  االستئناف  حمكمة  تشكيل 

أمامها.  هبا  املعمول  وقواعدها  للقانون وهلا ضامناهتا  وفقًا 

وأن املرشع قد عهد إىل هذه اهليئة الفصل يف النزاعات الواقعية والقانونية: دون أن تراجعها فيام 
ختلص إليه من قرارات إىل جهة أخرى.

واحدة،  درجة  من  أكثر  عىل  اخلصومة  جيعل  نص  أي  من  خال  الفلسطيني  األسايس  والقانون 
القانون. لغري  عليهم  سلطان  ال  مستقلون  القضاة  جيرهيا  املنصفة  املحاكمة  عىل  وحرص 

وأن القانون األسايس الفلسطيني مل يتبع منهجًا واحدًا بالنسبة لألخذ بطرق الطعن باألحكام، ومل 
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تعالج القرار الصادر عن املحكمة الدستورية فيام إذا كان النص القانوين الفقرة )30/1( حيتاج إىل 
تفسري أم ال واعتربه واضحًا وال حيتاج إىل تفسري.

رابعًا: اللغة املستخدمة يف القرار: 
اللغة املستخدمة من غالبية اهليئة احلاكمة.أ. 

القانونية  والصياغة  القانونية  اللغة  العليا  الدستورية  املحكمة  عن  الصادر  القرار  يف  استخدمت 
قبول  وهي  الطلب  موضوع  عن  غابت  القانونية  املصطلحات  بعض  هناك  أن  إال  الصحيحة، 

املوضوع. حيث  من  وقبوله  الشكل  حيث  من  الطلب 

يف  األدق  العبارة  هي  واملداولة  والتدقيق  األوراق  عىل  االطالع  بعد  القرار  إصدار  بداية  ويف 
إصدار القرار. وتم استخدام كلمة )حيث( يف القرار كثريًا وهي تدل عىل ظرف مكان، وحبذا لو 
استخدمت كلمة إذ، ويمكن استخدام املصطلحات القانونية التالية يف احلكم ويف البداية حتت بند 
الوقائع – )نبدأ اجلملة – بناًء عىل طلب(– وال رضورة إلضافة )تتحصل الوقائع يف أنه( ويف السطر 

الثاين )يطلب بموجبه(.

)والذي موضوعه( يف الصفحة الثانية السطر الثالث بدالً من حاصله ويفصل استخدام )القرار 
)وليس  البداية  حمكمة  قرار  واستخدام  الرابع،  السطر  يف  االستئنايف  القرار  وليس  املستأنف( 
االبتدائية( يف السطر )6( كام اصطلح عليه يف تشكيل املجالس الطائفية للطائفة العربية األسقفية 
بند املحكمة  القرار حتت  الثانية من  أما يف الصفحة  التخفيف من استخدام كلمة حيث،  العربية 
أيضًا استخدمت يف بداية السطر كلمة )حيث( وهي إضافية ليس هلا مكان يف بداية السطر، وكلمة 
)حرص احلق يف تفسري( يفضل استخدام املصطلح القانوين )الصالحية( بدالً من )حرص احلق يف(.

والسطر الثاين – كلمة يف قانوهنا – واألفضل استند إليها قانوهنا ويف السطر الثالث رشيطة أن يبني 
يف الطلب: يوضح نص املادة وليس رسد أدخلت فيها كلامت ال عالقة هلا بالنص القانوين. 

طلب  قبول  بعبارة  الفقرة  هذه  تبدأ  أن  يفضل  التفسري  طلب  كان  وملا  كلمة  من   – الفقرة  وبداية 
شكاًل:  التفسري 

الصفة  )وهي  تقديمه  حق  يملك  ممن  مقدم  الطلب  أن  بعبارة  وتبدأ   – )املاثل(  إضافة  دون 
. ) ملصلحة ا و
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ثم دخل القرار عىل الناحية املوضوعية، وكان عليه أن يقرر قبول الطلب شكاًل إذا استويف الطلب 
رشوطه من حيث الصفة واملصلحة. 

ويف السطر العارش يف الفقرة الثانية حتت عنوان املحكمة )من حيث اختصاصها أو عدم اختصاصها( 
واألصح من حيث اختصاصها أو عدمه(.

أما الفقرة األخرية من هذه الصفحة من األفضل البدء بموضوع )قبول الطلب موضوعًا( فقرة 
جديدة.

للمرشع(  احلقيقية  اإلرادة  )جتريم  يف  أو   )5( السطر  ويف  القرار  من   83 ص  الثانية  الصفحة  يف 
إرادته، عن  املرشع  خروج 

ما ينعكس )عىل تطبيقه( ما ينعكس )عند تطبيقه( التناقض يف السطر السادس )تكرر كلمة منعًا 
السطر  يف  التطبيق(  يف  لالختالف  )منعًا   - املعنى،  هذا  يف  )منعًا(  كلمة  تكفي  وحتاشيًا(  وتالفيًا 

الطلب )وليس حالتنا(. الثامن كلمة )حوله( إضافية، وكذلك كام هو يف 

السطر )12( ص 83 )فإذا مل يكن له تلك األمهية( عبارة قانونية كثرت فيها األدوات غري الالزمة، 
قيمة النص يف تشكيل العالقة االجتامعية(.

ويف هناية القرار )وبناًء عليه( بدالً )من وملا تم بيانه( كلمة )املاثل( – أيضًا ال تستخدم، ليس موقعها 
– يفضل استخدام مصطلحات قانونية بدالً من )جتسدت وظهرت  هذا املصطلح يف هذا املكان 
فعاًل عىل أرض الواقع( إن طلب التفسري ال يستند إىل سبب قانوين وموضوعي تنطبق عليه نص 

املادة )30( أفضل من العبارة السابقة.
اللغة املستخدمة يف قرار املخالفةب. 

استخدمت اللغة القانونية واملصطلحات القانونية إال أن قرار املخالفة ال خيلو من بعض املالحظات 
عىل النحو اآليت: 

بداية وبداية الفقرة، بعد التدقيق واملداولة – رسد لواقعة الطعن من الناحية الشكلية والناحية  •
املوضوعية، وقرار املخالفة يف هناية قرار املخالفة وليس يف بدايته.

يف الصفحة رقم )85( معاجلة الطلب شكاًل ومن ثم االنتقال للموضوع. •
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يف السطر )14( ص 85 )وهنا أشري( – وهنا نشري إذ أن القرار صادر عن ثالثة أعضاء وليس  •
عضو واحد أصدر القرار.

يف السطر األول ص 86 )وبالعودة إىل اختصاصات حمكمة النقض واإلطار القانوين هلا( بدالً  •
من تكرار كلمة حمكمة النقض يف نفس اجلملة.

يف السطر )12( ص 85 )إلغاء بداية السطر( العبارة التالية: )وال نعلم كيف وصلت( وإعادة  •
صياغة السطر املذكور كاماًل. وعبارة )أليست – كام ذكرنا( ليست صياغة قانونية صحيحة. 

السطر )15( إعادة صياغة قانونية وما تالها من أسطر بعيدًا عن التساؤالت. •

السطر )18( إن عبارة وأمام قاضيهم الطبيعي ليست لغة قانونية أو مصطلح قانوين صحيح  •
واألصح )أمام القايض املختص(.

السطر )16( إعادة صياغة، )كام أن أمر( تزيد يف الكالم وبدء العبارة )إن(. •

عدم استخدامه كلمة حيث ألهنا ظرف مكان واالستعاضة عنها بكلمة )إذ(. •

أن  • املحكمة  عىل  كان  ركيكة  صياغة  املادة(  نص  يفرسوا  أن  األجدر  )فكان    )30( السطر 
. تفرس

السطر )30( كلمة بوضوحها والصحيح )لوضوح النص(. •

السطر )31( تكررت رد الطلب لعدم القبول كررت يف السطر الذي يليه وهذا تكرار. •

السطر )32( )ولذلك كله( عبارة غري قانونية )وهلذه األسباب( نخالف األغلبية بالقرار التي  •
توصلت إليه.

النظر يف تفسري  • العليا صاحبة الصالحية يف  والسطر األخري )ونرى أن املحكمة الدستورية 
ملا رأته األكثرية. الفلسطيني خالفًا  النظامية  الفقرة )30/1( من قانون تشكيل املحاكم 

رابعًا: مشكالت احلكم:
اشتمل القرار عىل موضوع الطلب واخلصومة والصفة واحلق يف تقديم الطلب، واهليئة احلاكمة، 

والوقائع، ورسد هلذه الوقائع.

وبعد التدقيق واملداولة تم أيضًا رسد لنصوص بعض القوانني ومل يتناول القرار كافة القوانني ذات 
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العالقة، ومل يتناول القرار بعض الشكليات يف إعداد القرار مثل قبوله شكاًل وقبوله موضوعًا، ومل 
يتناول قرار احلكم تسببيب احلكم وتطبيق وقائع الطلب عىل القانون، وجاء القرار فقط استنادًا 
إىل نص املادة )30( من قانون املحكمة الدستورية الذي اعترب فيه النص القانوين يف الفقرة )1/

من املادة 30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية واضح، وجاء القرار بدون تسبيب أو تعليل.

ومل يصدر القرار باسم الشعب العريب الفلسطيني وتاريخ صدور القرار واهليئة احلاكمة وتوقيعها 
عىل هذا القرار.

خامسًا: تسبيب احلكم
كافة  يستعرض  ومل  كافية،  أسباب  عىل  ومشتماًل  قانونية  بصورة  احلكم  تسبيب  القرار  يتضمن  مل 
القوانني ذات العالقة التي يستند إليها القرار، كان عىل مصدر القرار أن يبني النصوص القانونية ذات 
العالقة مجيعها، والبحث يف نية املرشع ووضوح النصوص وغموضها وقصورها، وليس الرتكيز فقط 
عىل نص الفقرة )1/ من املادة 30( من قانون تشكيل املحاكم النظامية الفلسطيني وعدم الرجوع إىل 

باقي القوانني ذات العالقة أو االستناد إىل طعون دستورية مشاهبة هلا يف دول أخرى.

إذ جيب عند التسبيب تطبيق وقائع الطلب عىل القانون من مجيع النواحي القانونية ذات العالقة 
وباالستناد إىل الفقه وقرارات التفسري األخرى يف دول أخرى جماورة.

سادسًا: نتيجة احلكم:
إن ما توصلت إليه اهليئة احلاكمة يف هذا القرار وكذلك الرأي املخالف مل يكن ضمن النصوص 
القانونية والتوسع يف البحث عن نية املرشع وهل فعاًل أن النص القانوين يف الطلب حيتاج إىل تفسري 
أو  احلاكمة  اهليئة  الصواب؛ سواء من غالبية أعضاء  رأيي جانب  الطرفان يف  إليه  ما توصل  فإن 
أصحاب الرأي املخالف، وكان عىل اهليئة احلاكمة التوسع يف تسبيب احلكم، وسيتم عرض رأيي 

يف نتيجة احلكم بعد استعراض التوسع يف تسبيب احلكم.

سابعًا: التوسع يف تسبيب احلكم 
إىل  حيتاج  تفسريه  املطلوب  القانوين  النص  أن  إذ  فيه،  التوسع  يتم  ومل  خمترصًا،  احلكم  قرار  جاء 
يف  الدستورية  املحاكم  وقرارات  والفقه،  العالقة  ذات  القوانني  نصوص  يف  البحث  يف  التوسع 

املجاورة. العربية  الدول 
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النظامية  املحاكم  تشكيل  قانون  من   )30/1( الفقرة  يف  فقط  البحث  يف  القرار  هذا  اخترص  إذ 
الفلسطيني واعترب أن هذا النص واضح ال حيتاج إىل تفسري، والرأي املخالف توصإلىل أن النص 
واضح ال حيتاج إىل تفسري ولكن اجته إىل أن حمكمة النقض هي خمتصة بمسائل األحوال الشخصية 
يف  حجته  قانونيةلتأييد  أسباب  إىل  يستند  مل  وكالمها  النص،  تطبيق  عىل  والتأكيد  املسلمني  لغري 

القرار. 

ثامنًا: مدى االتفاق واالختالف مع نتيجة احلكم
يف رأيي ما توصلت إليه اهليئة احلاكمة وما توصل إليه الرأي املخالف أن كاًل من الطرفني توصل 

إىل قرار األول- بأن النص القانوين يف موضوع الطلب نص واضح ال حيتاج إىل تفسري.

أما قرار املخالفة فقد اعترب أن النص بحاجة إىل تفسري وذلك بالنص عىل اختصاص حمكمة النقض 
يف القرارات التي تصدر عن حمكمة االستئناف يف األحوال الشخصية لغري املسلمني.

واختلف مع كال الرأيني – لألسباب التالية:

يف القانون: . 1
يف القانون األسايس الفلسطيني: )املادة 97(أ. 

السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا، وحيدد القانون طريقة 
الشعب  باسم  وتنفذ  األحكام  وتعلن  للقانون،  وفقًا  أحكامها  وتصدر  واختصاصاهتا  تشكيلها 

الفلسطيني.

املادة )103( من القانون نفسه.

تشكل حمكمة دستورية عليا بقانون وتتوىل النظر يف: 

دستورية القوانني واللوائح أو النظم وغريها.أ. 

تفسري نصوص القانون األسايس والترشيعات.ب. 

ذات ج.  اإلدارية،  اجلهات  وبني  القضائية  اجلهات  بني  االختصاص  تنازع  يف  الفصل 
القضائي. االختصاص 
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املادة )101( من القانون نفسه.

املسائل الرشعية واألحوال الشخصية تتوالها املحاكم الرشعية والدينية وفقًا للقانون.
يف قانون املحكمة الدستورية رقم )3( لسنة 2006:ب. 

املادة )24( ختتص املحكمة دون غريها بام ييل: 

الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة.. 1

تفسري نصوص القانون األسايس والقوانني يف حال التنازع حول حقوق السلطات الثالث . 2
واختصاصاهتا. وواجباهتا 

الفصل يف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات االختصاص . 3
القضائي.

تنفيذ حكمني هنائيني متناقضني صادر أحدمها من جهة . 4 الذي يقوم بشأن  النزاع  الفصل يف 
قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها.

البت يف الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية األهلية القانوين وفقًا ألحكام البند )1/ج( من . 5
املادة )37( من القانون األسايس املعدل لسنة 2003 ويعترب قرارها نافذًا من تاريخ مصادقة 

املجلس الترشيعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

املادة )30( من القانون نفسه:

1: يقدم طلب التفسري من وزير العدل بناء عىل طلب ... أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية.. 1

2: جيب أن يبني يف طلب التفسري: النص الترشيعي املطلوب تفسريه، وما آثاره من خالف يف . 2
التطبيق، ومدى أمهيته التي تستدعي تفسريه حتقيقًا لوحدة تطبيقه.

قانون تشكل املحاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001:. 2
املادة )30( ختتص حمكمة النقض بالنظر يف: 

اجلزائية واملدنية ومسائل األحوال . 1 القضايا  إليها عن حماكم االستئناف يف  املرفوعة  الطعون 
املسلمني. لغري  الشخصية 
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قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )1( لسنة 2002:. 3
املادة )6( تتكون املحاكم الفلسطينية من: 

أوالً: املحاكم الرشعية والدينية وينظمها القانون.

ثانيًا: املحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.

ثالثًا: املحاكم النظامية.

املادة )7( حيدد القانون طرق تشكيل املحاكم واختصاصاهتا.

قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة رقم )22( لسنة 1938 وتعديالته:. 4
املادة )15( جيوز أن يستأنف حكم جملس الطائفة الدينية للمؤسسة بمقتىض هذا القانون إىل أية 
حمكمة استئنافية مشكلة حسب األصول ملجلس الطائفة الدينية املذكورة خارج رشق األردن عند 

نفاذ هذا القانون.

قانون جمالس الطوائف املسيحية رقم )38( لسنة 2014 )املعمول به يف . 5
األردن(:

املادة )28( تعترب مجيع القرارات الصادرة عن جملس الوزراء بتعيني رئيس لكل حمكمة وحمكمة 
استئناف الطائفة املسيحية وأعضاء كل من املحكمتني قبل نفاذ هذا القانون وكأهنا صادرة بمقتضاه 

وال جيوز الطعن يف األحكام القطعية الصادرة عنهام لدى أي جهة قضائية أو إدارية.

قانون األحوال الشخصية واألوقاف للطائفة األنجيلية األسقفية العربية لسنة . 6
:1954

ملحق )4( قانون تشكيل املجالس للطائفة األسقفية العربية – املادة رقم )6(: تشكل املحاكم من 
الطائفة  أفراد  القانون من  رئيس مرسوم وقاضيني أحدمها مرسوم واآلخر علامين حيمل شهادة يف 
وتنعقد املحكمة يف القدس، إال إذا اقتىض األمر انعقادها يف مكان آخر عندئذ جيوز للقايض املرتأس 
أن يعقد جلساهتا يف املكان الذي خيتاره حسبام تقتيض احلاجة وتؤخذ قرارات املحكمة باإلمجاع، ويف 
حالة اختالف القضاة فباألكثرية ويكون قرارها هنائيًا إال يف احلاالت التي تتطلب مصادقة األسف.
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القوانني العربية ذات الصلة يف موضوع جمالس الطوائف غري املسلمة:
املحاكم الكنيسية – يف األردن ختضع لقانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة لسنة 1938  •

رقم )22( وهي ال تتبع القضاء النظامي.

املادة )108( من الدستور األردين: جمالس الطوائف الدينية هي جمالس الطوائف الدينية غري  •
املسلمة التي اعرتفت أو تعرتف احلكومة بأهنا مؤسسة يف اململكة األردنية اهلاشمية.

املادة )100( من الدستور نفسه: من الدستور نفسه: تعني أنواع املحاكم ودرجاهتا وأقسامها  •
واختصاصاهتا وكيفية إدارهتا بقانون خاص عىل أن ينص هذا القانون عىل إنشاء قضاء إداري 

عىل درجتني.

املادة )109): •

التي تصدر خاصة هبا وحتدد يف . 1 القوانني  الدينية وفاقًا ألحكام  الطوائف  تتألف جمالس 
هذه القوانني اختصاصات املجالس املذكورة بشأن مسائل األحوال الشخصية واألوقاف 
فهي  الطائفة  هلذه  الشخصية  األحوال  مسائل  أما  العالقة،  ذات  الطائفة  ملصلحة  املنشاة 

الداخلة يف اختصاص املحاكم الرشعية. مسائل األحوال الشخصية للمسلمني 

تطبيق جمالس الطوائف الدينية األصول واألحكام املتعلقة بمسائل األحوال الشخصية التي . 2
ال تعترب من مسائل األحوال الشخصية للمسلمني الداخلة يف اختصاص املحاكم الرشعية.

املادة )110( ممارسة املحاكم اخلاصة الختصاصاهتا: متارس املحاكم اخلاصة اختصاصاهتا يف  •
القضاء وفاقًا ألحكام القوانني اخلاصة هبا.

ثامنًا: وبتطبيق القانون عىل وقائع هذا الطلب تبني ما ييل:
إن الطلب مقدمة ممن يملك حق تقديمه وتتوافر فيه اخلصومة والصفة واملصلحة ووفقًا للقانون . 1

– ومقدم إىل وزير العدل حسب ما يتطلبه القانون وبالتايل فإن الطلب مستوفيًا لرشوطه الشكلية.

القانون األسايس . 2 التي يرعاها  ويف املوضوع فإن الطلب فيه اعتداء عىل احلقوق الدستورية 
الفلسطيني استنادًا للمواد )97 و103و 101( منه وقانون السلطة القضائية الفلسطيني يف 
املادة )6( وقانون األحوال الشخصية واألوقاف الطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية وقانون 

جمالس الطوائف املسيحية رقم )38( لسنة 2014. 
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املادة )28( واملادة )6( من ملحق تشكيل املجالس األسقفية إذ أن القانون األسايس الفلسطيني 
حدد يف املادة )101( أن املسائل الرشعية واألحوال الشخصية تتوالها املحاكم الرشعية والدينية 
الشخصية  واألحوال  املسيحية  الطوائف  قانون  وأن  ينظمها،  الذي  القانون  أي  للقانون،  وفقًا 
البداية  حمكمة  منها  تتشكل  التي  واهليئات  املجالس  وحدد  العربية،  األسقفية  اإلنجيلية  للطائفة 

وقطعية. هنائية  قراراهتا  واعتربت  واالستئناف 

وقانون تشكيل املحاكم النظامية الفلسطيني حدد املحاكم النظامية وال تدخل فيه املحاكم الدينية 
والرشعية ألن هلذه الطوائف حماكم خاصة.

الدينية  أو  الرشعية  املحاكم  أن  )101( عىل  املادة  الفلسطيني يف نص  القانون األسايس  يبني  ومل 
.(101( املادة  نصًا خاصًا هبا يف  أفرد  بل  العادي  القضائي  التنظيم  ضمن 

وورد يف قانون تشكيل املحاكم النظامية الفلسطيني يف املادة )2( تنظر املحاكم النظامية يف فلسطني 
يف املنازعات واجلرائم كافة إال ما استثني بنص قانوين خاص؛ أي أن املرشع استثنى وفقًا للقانون 

األسايس الفلسطيني املحاكم الرشعية والدينية استنادًا لنص املادة )101( منه.

وأن املحاكم الدينية متارس اختصاصاهتا يف القضاء يف مواد وقضايا حددهتا هلا قوانينها اخلاصة 
هبا، وال خيضع القضاة يف هذه املحاكم مل خيضع ملا القضاة يف املحاكم النظامية وفقًا لقانون السلطة 
القضائية الفلسطيني، وعليه تعترب املحاكم الدينية حماكم خاصة وهي من صنع املرشع العادي يف 
إنشائها أو اختصاصها أو تشكيلها أو أي حكم يتعلق هبا وليس الدستور، وأن جعل اخلصومة عىل 
درجة واحدة من درجات التقايض أو عىل درجتني أمر يدخل يف سلطة املرشع يف تنظيم احلقوق.

إال أن القانون األسايس الفلسطيني املادة )9( منه عىل أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء 
ال متيز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة واملادة )30) 

من القانون نفسه.

الطبيعي  قاضيه  إىل  االلتجاء  فلسطيني حق  كافة، ولكل  للناس  )التقايض حق مصون ومكفول 
القضايا(. الفصل يف  بام يضمن رسعة  التقايض  إجراءات  القانون  وينظم 

بمعنى أن حق التقايض مبدأ دستوري أصيل، وترك للمرشع أمر تنظيمه، ورشيطة مراعاة الوسيلة 
التي تكفل محايته وعدم االنتقاص منه، حفاظًا عىل السلم االجتامعي والطمأنينة.
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ألن ترك هذا النص بدون تعديل خمالف للقانون األسايس الفلسطيني إذ أن حمكمة النقض ترد 
تصدر  األحكام  هذه  كون  املسلمني  لغري  الشخصية  األحوال  حماكم  من  إليها  ترد  التي  القضايا 

تشكيلها. لقانون  استنادًا  وهنائية  قطعية 

وإن حمكمة النقض ال تنظرها وتقوم برد الطعون املقدمة هلا، وال تطبق نص الفقرة )30/1( من 
قانون تشكيل املحاكم باختصاصها بالنظر بالطعون املقدمة هلا من املحاكم االستئناف يف األحوال 

الشخصية لغري املسلمني.

وبناءًا عىل ما تقدم فإن الفقرة )30/1( من قانون تشكيل املحاكم النظامية الفلسطينية ومراعاة 
حلق التقايض وتشكيل املحاكم اخلاصة وقوانينها وأنظمتها واختصاصاهتا اعتبارها غري دستورية 
من ناحية قصورها )نقصها( بعدم إضافة عبارة إىل آخرها وهي )باستثناء القرارات التي تصدر 
بصورة قطعية، أو هنائية عن هذه املحاكم، أو إلغاء هذا النص، وإن كثري من القوانني اخلاصة نجد 

فيها التقايض عىل درجة واحدة وال جيوز نقضها(.

املراجع:
الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، ط1، . 1 العامة للقضاء الدستوري، دار  النظرية  كامل السعيد، 

.2017 لسنة 
نعامن اخلطيب، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنرش والتوزيع، . 2

عامن، ط11، لسنة 2017.
القانون األسايس الفلسطيني.. 3
الدستور األردين.. 4
قانون املحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم )3( لسنة 2006.. 5
قانون تشكيل املحاكم النظامية الفلسطيني رقم )5( لسنة 2001.. 6
قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )1( لسنة 2002.. 7
قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة رقم )2( لسنة 1938.. 8
قانون جمالس الطوائف املسيحية رقم )38( لسنة 2014.. 9

قانون األحوال الشخصية واألوقاف للطائفة االنجيلية األسقفية العربية لسنة 1954 وملحق . 10
تشكيل املجالس للطائفة األسقفية.
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التعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا الفلسطينية
رقم 2016/306 تاريخ 2018/4/25

الدكتور حممود الرشدان/ األردن

النائب األول لرئيس حمكمة التمييز األردنية سابقًا

املقدمة: حيث أن موضوع القرار الصادر عن حمكمة العدل العليا الفلسطينية املراد التعليق عليه 
رفع  وميعاد  عام  بشكل  الدعوى  قبول  رشوط  حيث  من  اإللغاء  دعوى  جوهرية  بصفة  يتناول 
نوضح  فسوف  املوضوع  هذا  عن  كثريًا  نبتعد  ال  فحتى  الدعوى  برافع  تتعلق  ورشوط  الدعوى 
رشوط قبول دعوى اإللغاء ونطرحها عىل وقائع الدعوى املاثلة أمامنا لنرى فيام اذا توافرت هذه 
الرشوط وفيام إذا حللت وقائع الدعوى عىل ضوء ذلك وتوصلت إىل أهنا مقامة بصورة قانونية أم 
أن ما توصلت إليه بقرارها برد الدعوى شكاًل لفقداهنا رشوط إقامتها قد أصابت صحيح القانون 

وهذا األمر يقتيض منا أن نتطرق إىل ما ييل:  

أوالً: تعريف دعوى اإللغاء 
األفراد ممن هلم  أو  املوظفني  الشأن من  أحد أصحاب  يرفعها  اإللغاء هي دعوى قضائية  دعوى 

للقانون. بحقه خمالفًا  إداري صدر  قرار  إلغاء  اإلداري طالبًا  القضاء  إىل  مصلحة يف ذلك 

ودعوى اإللغاء هي دعوى موضوعية )عينية( اخلصم فيها القرار اإلداري املخالف للقانون ألهنا 
حتمي املراكز القانونية العامة، فهي ال متثل خصومة تتعلق بحقوق شخصية وال تثري منازعة بني 
القانون الصحيح محاية ملبدأ  القرار اإلداري غري املرشوع إىل حكم  الغاية منها رد  خصمني وإنام 
املرشوعية الذي يمثل حكم القانون يف ظل دولة القانون الذي يلزم اإلدارة بأن تكون ترصفاهتا يف 

حدود القانون بمعناه الواسع. 

وتأسيسًا عىل ما سبق يتوىل القضاء اإلداري يف فلسطني رقابة القرارات اإلدارية، وإعدام القرارات 
فلم  اإلدارية وحاميها،  املرشوعية  بأنه حارس  اإلداري  القضاء  منها حتى وصف  املرشوعة  غري 
تعد اإلدارة اليوم مطلقة اليدين حرة الترصف كيفام تشاء إهنا ملزمة قانونًا باحرتام مبدأ املرشوعية 
عنذ اختاذ قراراهتا والقيام بأعامهلا املادية وأن القضاء اإلداري يراقب بعناية قرارات اإلدارة فيلغي 
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املخالف للقانون منها ويبني أسباب هذه املخالفات وبذلك حيمي حقوق األفراد وحرياهتم من 
تعسف اإلدارة وانحرافها.

ثانيًا: وقائع الدعوى:
أقام املستدعي بنك القدس رشكة مسامهة عامة مسجلة لدى وزارة االقتصاد الوطني حتت الرقم 
(563200880( بواسطة املفوض بالتوقيع عنها رئيس جملس اإلدارة أكرم عبد اللطيف جراب 

وكيله املحامي شكري النشاشيبي.

هذه الدعوى بمواجهه املستدعى ضدهم:

جملس الوزراء الفلسطيني/ رام اهلل.. 1

وزير املالية والتخطيط باالضافة إىل وظيفته/ وزارة املالية.. 2

مدير دائرة كبار املكلفني/ االيرادات يف وزارة املالية والتخطيط باإلضافة إىل وظيفته/ رام اهلل.. 3

ثالثًا: القرارات املطعون عليها:
بتاريخ 2016/12/18 تقدم املستدعي بواسطة وكيله هبذه الدعوى للطعن يف القرارات التالية: 

بتكليف . 1 القايض   2015/8/25 تاريخ  الوزراء رقم )17/65(  الصادر عن جملس  القرار 
وزير املالية بتعديل التعليامت املتعلقه بإعفاء املكلفني واملواطنني يف املحافظات اجلنوبية من 
عام  أمني  من   2015/8/26 بتاريخ  الصادر  الكتاب  يف  إليه  واملشار  والرسوم  الرضائب 

املالية. الوزراء إىل وزير  جملس 

التعليامت الصادرة عن وزير املالية )بال رقم( أو تاريخ بشأن إعفاء مواطني ومكلفي املحافظات . 2
اجلنوبية من الرضائب والرسوم املرفقة بالكتاب رقم )و م / أ ع م و/2015/1592( الصادر 

بتاريخ 2015/9/17 عن وزير املالية املوجه ألمني عام جملس الوزراء.

القرار الصادر بتاريخ 2016/4/24 عن مدير دائرة كبار املكلفني/ االيرادات )املستدعى . 3
سنه  إقرار  استالم  برفض  والقايض  )ص/2016/4/24/78(  رقم  حتت  الثالث(  ضده 

.17/38 البنك املستدعي بداعي خمالفة قرار جملس الوزراء رقم  2015 من 

القرار الصادر بتاريخ 2016/10/19 عن مدير دائرة كبار املكلفني/ االيرادات )املستدعى . 4
تقديم  وقف  املتضمن  )ص/2016/10/16/78(  رقم  الكتاب  بموجب  الثالث(  ضده 
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البنك  خمالفة  بداعي  املكلفني  كبار  دائرة  قبل  من  املستدعي  للبنك  املقدمة  اخلدمات  مجيع 
.2015 املالية لسنة  لتعليامت وزير 

رابعًا: االجراءات:
يف جلسة 2016/12/28 كرر وكيل املستدعي الئحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة املستندات 
املربز )س/1( وشهادة الشاهد حممد عبد اهلل سلامن وختم بينته وطلب إصدار القرار املؤقت املتفق 
مع األصول والقانون ويف ذات اجللسة أصدرت املحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان األسباب 
التي أدت إىل اصدار القرارات املطعون فيها  و/أو بيان ما حيول دون إلغاءها ويف حال املعارضة 

تقديم الئحة جوابية ضمن املدة القانونية ورفض طلب وقف تنفيذ القرار املطعون فيه الرابع.

بتاريخ 2017/1/18 قدم رئيس النيابه العامة ممثاًل عن املستدعى ضدهم الئحة جوابية طلب 
يف نتيجتها رد الدعوى.

حافظتي  ضمن  بينته  وقدم  اجلوابية  الالئحة  العامة  النيابة  رئيس  كرر   2017/1/18 جلسة  يف 
املربز  املفندة  بينته  املستدعية  اجلهه  وكيل  وقدم  بينته  وختم  و)ن/2(  )ن/1(  املربز  مستندات 
طلب  خطية  مرافعه  وقدم  بينته  وختم  بإحضارها  العامة  النيابة  كلفت  التي  و)د/1(  )ك/1( 
بنتيجتها إلغاء القرارت املطعون فيها وطلب رئيس النيابه العامة اعتبار الالئحة اجلوابية مرافعه له. 

خامسًا: قرار املحكمة 
وفيام يتعلق بالقرار املطعون فيه األول فإن املحكمة جتد أنه قد جاء يف الصيغه التالية:

)معايل االخ شكري بشارة حفظه اهلل،،

وزير املالية،،

املوضوع: إعفاء املكلفني واملواطنني يف املحافظات اجلنوبية من الرضائب والرسوم 
)حتية طيبة وبعد...

هتديكم األمانة العامة ملجلس الوزراء أطيب حتياهتا وبناًء عىل مداوالت جملس الوزراء يف جلسته 
رقم )17/65( بتاريخ 2015/8/25 فقد تم تكليف معاليكم بتعديل التعليامت املتعلقه بإعفاء 
من  املقدمة  املقرتحات  وفق  والرسوم  الرضائب  من  اجلنوبية  املحافظات  يف  واملواطنني  املكلفني 

وزارة املالية باخلصوص.

نرجو التكرم باختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مضمون التكليف شاكرين لكم حسن التعاون(.
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وان   2015/8/25 بتاريخ  صادر  أنه  األول  فيه  املطعون  القرار  من  واضح  هو  ما  وحسب 
ما  2015/12/6 وذلك حسب  بتاريخ  األول  فيه  املطعون  بالقرار  قد علمت  املستدعية  اجلهه 
هو واضح من البند الثامن من الئحة الدعوى ومن الكتاب املوجه من قبل رئيس جملس اإلدارة 
لبنك القدس إىل رئيس الوزراء الدكتور رامي احلمد اهلل الذي حيمل الرقم )2015/12/1/12) 
تاريخ 2015/12/6 املرفق رقم )7( من حافظة املستندات للجهه املستدعية يف املربز )س/1) 

وكذلك االمر فيام يتعلق بالقرار املطعون فيه والثاين الذي جاء عىل النحو التايل:

معايل األخ عىل ابو دياك املحرتم،،

األمني العام ملجلس الوزراء 

) حتية طيبة وبعد...

املوضوع: إعفاء املكلفني واملواطنني يف املحافظات اجلنوبية من الرضائب والرسوم 
باإلشارة إىل املوضوع أعاله واىل كتابكم رقم )أ.ع.م.و /1804/2015( بتاريخ 2015/8/26 
بخصوص مداوالت جملس الوزراء يف جلسته رقم )17/65( بتاريخ 2015/8/25 وتكليفنا 
بتعديل التعليامت املتعلقه بإعفاء املكلفني املواطنني يف املحافظات اجلنوبية من الرضائب والرسوم.

وحسب ما هو واضح من القرار املطعون فيه الثاين انه صادر بتاريخ 2015/9/17 وان اجلهه 
املستدعية بنك القدس قد علمت به بتاريخ 2015/12/6 وذلك حسب ما هو واضح من البند 
الثامن من الئحة الدعوى ومن الكتاب املوجه من رئيس جملس اإلدارة يف بنك القدس إىل وزير 
املالية والتخطيط رقم )م1 /2015/12/2( تاريخ 2015/12/6 املرفق رقم )8( من حافظة 

املستندات )س/1( التي قدمها  وكيل اجلهه املستدعية(.

أما فيام يتعلق بالقرار املطعون فيه الثالث فقد جاء بالصيغه التالية 
حرضة السادة بنك القدس املحرتمني 

)حتية طيبة وبعد..
املوضوع: رفض استالم إقرار سنة 2015 

باإلشارة إىل املوضوع أعاله نود إعالمكم انه تم رفض استالم إقرار سنة )2015( بسبب خمالفة 
قرار جملس الوزراء رقم )38/17( وذلك نظرًا لتنزيل أرباح فروع غزة )املحافظات اجلنوبية ( من 

الوعاء الرضيبي بقيمة )4.843.552( دوالر(.
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وأن القرار املطعون فيه الثالث قد جاء ذكره مفصاًل يف البند )11( من الئحة دعوى املدعي وقد 
مدير  إىل  كتابًا  القدس  بنك  املدعي  قدم  حيث   2016/4/25 بتاريخ  يقينًا  علاًم  البنك  به  علم 
دائرة رضيبة كبار املكلفني جييب فيه عىل القرار املطعون فيه الثالث وهذا الكتاب حيمل رقم )م 
الئحة  من   (11( البند  يف  موضحًا  ذكره  جاء  والذي   2016/4/25 تاريخ  ع/2016/5(  م 

التالية: بالصيغة  جاء  الذي  الدعوى 

والذي  فيه  املطعون  الثالث  القرار  الثالث  ضده  املستدعى  أصدر   2016/4/24 بتاريخ 
رقم  الكتاب  بموجب  وذلك  املستدعي  البنك  من   2015 سنه  اقرار  استالم  برفض  يقيض 
)ص/2016/4/24/78( بداعي خمالفة البنك املستدعي لقرار جملس الوزراء رقم )17/38) 
املزعوم، حيث سطرت اإلدارة العامة للبنك كتابًا جوابيًا بتاريخ 2016/4/25 حيمل الرقم )م 

.(2016/05/ ع  م 

علاًم  املستدعي  البنك  به  وعلم   2015/8/25 بتاريخ  صادر  االول  فيه  املطعون  القرار  أن  وبام 
وعلم   2015/9/17 بتاريخ  صادر  الثاين  فيه  املطعون  والقرار   2015/12/6 بتاريخ  يقينًا 
بتاريخ  الثالث صادر  فيه  املطعون  والقرار   2015/12/6 بتاريخ  يقينًا  علاًم  املستدعي  البنك  به 
2016/4/24 وعلم به البنك املستدعي بتاريخ 2016/4/25 حسب ما تم توضيحه أعاله وأن 
الدعوى مقدمة للطعن يف القرارات املطعون فيها األول والثاين والثالث بتاريخ 2016/12/18 
املدنية  املحاكامت  أصول  قانون  من   )1/284( املادة  يف  املحددة  القانونية  املدة  ميض  بعد  أي 
والتجارية لسنة 2001 التي حددت ميعاد الطعن يف القرار اإلداري بستني يومًا من تاريخ التبليغ 
أو العلم اليقيني بالقرار اإلداري وإذا فوت الشخص عىل نفسه هذا امليعاد دون تقديم الدعوى 
سقط حقه يف تقديمها وإن حتديد امليعاد من النظام العام تثريه املحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو 
يثره أحد من األطراف وإن حتديد امليعاد يف املادة )1/284( من أصول املحاكامت املدنية هو نص 
آمر ويعترب رشطًا أساسيًا لقبول الدعوى شكاًل، وبام أن املدعي قدم دعواه للطعن يف القرارات 

املطعون فيها االول والثاين والثالث بعد امليعاد القانوين فإهنم مستوجبي الرد شكاًل.
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أما فيام يتعلق بالقرار املطعون فيه الرابع الذي جاء بالصيغة التالية:
)حرضة السادة بنك القدس املحرتمني.. 

حتية طيبة وبعد...
املوضوع: وقف اخلدمات 

باإلشارة إىل املوضوع أعاله نود إعالمكم أننا نعتذر عن تقديم مجيع اخلدمات املقدمة لكم من قبل 
دائرة كبار املكلفني وذلك لألسباب التالية:

عدم توريد رضيبة القيمة املضافة عن موظفني املحافظات اجلنوبية.. 1

عدم توريد رضيبة القيمة املضافة عىل األرباح عن نشاط املحافظات اجلنوبية.. 2

عدم توريد اقتطاعات رضيبة الدخل عىل رواتب موظفني املحافظات اجلنوبية.. 3

وذلك ألنه يعترب خمالفًا لتعليامت معايل وزير املالية حفظه اهلل لسنة )2015)).. 4

فإن املحكمة جتد أن القرار املطعون فيه الرابع متعلقًا بالقرار املطعون فيه الثالث الوارد ذكره أعاله.

وبام أن القرار املطعون فيه الرابع ما هو اال اعتذار عن تقديم اخلدمات إىل البنك املستدعي بسبب 
الكتاب  هذا  مثل  وان  اعاله  موضح  هو  ما  حسب  املضافه  القيمه  رضيبة  توريد  عن  تقصريه 
)اإلعتذار( ال يرقى إىل درجة القرار اإلداري النهائي الذي يقبل الطعن بالغائه النه مل حيدث مركزًا 
قانونيًا للبنك املستدعي وبذلك يكون الطعن يف القرار املطعون فيه الرابع فاقدًا ألحد رشائطه وهو 
النهائية ألنه يف حالة تنفيذ تعليامت وزير املالية لسنة 2015 تقديم اخلدمات للبنك بشكل عادي 

وألن القرار اإلداري املطعون فيه الرابع ليس هنائيا فهو مستوجب الرد.

سادسًا: رشوط قبول دعوى اإللغاء
حتى يتم قبول الطعن بإلغاء القرار اإلداري املعيب ال بد من حتقق الرشوط التالية:

رشوط تتعلق بالقرار املطلوب إلغاءه.. 1

رشوط تتعلق برافع الدعوى.. 2

رشوط تتعلق بميعاد رفع الدعوى.. 3

وسوف نتناول هذه الرشوط بشكل موجز ينسجم مع التعليق عىل القرار املطلوب التعليق عليه.
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وفيام يتعلق بالرشط األول فإنه يتوجب ما ييل:
    أن يكون هناك قرارًا إداريًا صادرًا عن سلطة إدارية وطنية وان املرشع الفلسطيني شأنه يف ذلك 

شأن باقي الترشيعات العربية مل يعرف القرار اإلداري.

والقرار اإلداري وفقًا ملا استقر عليه الفقه والقضاء بأنه إفصاح اإلدارة عن إرادهتا امللزمة بام هلا من 
سلطة بمقتىض القوانني واألنظمة، وذلك بقصد إحداث أثر قانوين معني انشاًء أو تعدياًل أو الغاًء 

متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

لذلك فإنه من االمور املستقر عليها أن دعوى اإللغاء ال توجه اال إىل قرار إداري هنائي صادر عن 
سلطة إدارية وطنية، وقد يصدر القرار بصورة رصحية أو صورة ضمنية وقد يكون عىل هيئة قرار 
مكتوب أو شفوي وقد يصدر عىل هيئة قرار فردي أو تنظيمي وقد يصدر عىل هيئة امتناع وهو 

القرار السلبي وقد يصدر عىل هيئة رفض وهو القرار الرصيح.

وهذا يعني أن دعوى اإللغاء ال يمكن قبوهلا ضد األعامل املادية الصادرة عن اإلدارة 

ومن املسلم به ان دعوى اإللغاء ال يمكن ان توجه إىل عمل قانوين صادر عن جهه اإلدارة كالعقود 
اإلدارية أو إىل عمل اعامل السيادة.

القانوين للطاعن وال يشرتط  باملركز  القرار اإلداري املطعون عليه من شأنه األرضار  وأن يكون 
لقبول دعوى اإللغاء أن يكون رضرًا فعليًا قد وقع عىل الطاعن بل يكفي أن يكون القرار ذا طبيعة 

من شأهنا أن حتقق رضرًا للطاعن حتى ولو يكن هذا الرضر قد وقع فعاًل.

آثارًا قانونية، فالقرارات  القرار اإلداري املطعون عليه من شأنه أن يولد  وهذا يتطلب أن يكون 
اإلدارية التي ال تولد آثارًا قانونية ال يمكن ان تكون حماًل لدعوى اإللغاء.

كام أنه ال توجه دعوى اإللغاء إىل قرارات إدارية انتهى أثرها قبل رفع الدعوى.

التي يكون اهلدف منها  إثبات احلالة  املوجهه ألعامل تستهدف يف  تقبل دعوى اإللغاء  أنه ال  كام 
واألعامل  واألوامر  واملنشورات  التنسيبات  سائر  وكذلك  عليها  بناًء  إدارية  قرارات  إصدار  هو 
التمهيدية والتحضريية التي توجه من رؤساء الدوائر إىل املوظفني لتسيري العمل يف الدائرة أو التي 
تسبق إصدار القرار اإلداري وكذلك اإلجراءات الالحقة لصدور القرار اإلداري ألن هذه االمور 

ال ترتب آثارًا قانونية.
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وفيام يتعلق بالرشط الثاين املتعلق برافع الدعوى فإنه يتوجب ما ييل:
ال  إذ  املصلحة  هو  الدعوى  برافع  توافرها  الواجب  الرشوط  أهم  ومن  مصلحة  هناك  تكون  أن 
دعوى بال مصلحة، واملصلحة هنا ال بد أن تكون مصلحة شخصية ومبارشة ومرشوعة حيميها 
القانون وذلك لضامن جدية الدعاوى املقدمة، وحتى ال تتحول دعوى اإللغاء إىل دعوى حسبه 
وأن املصلحة جيب أن تبقى قائمة حلني البت والفصل بالدعوى فهي رشط بداية واستمرار، فإذا 

الدعوى. املصلحة ردت  انتفت 

وكذلك ال بد من توافر األهلية لرافع الدعوى والذي يعترب رشطًا أساسيًا لقبول دعوى اإللغاء فهي 
أهلية ختول الشخص الطبيعي أو املعنوي صالحية التقايض للدفاع عن حقوقه ومصاحله املرشوعة.

وانطالقًا من ذلك فإن كل مواطن حيمل جنسية الدولة أو الدولة االجنبية املقيم عىل أراضيها أن 
يقيم دعوى ملخاصمة مرشوعية أي قرار إداري له مصلحة يف إلغاءه وسن األهلية تقرره قوانني 
الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته أو وفقًا ألحكام قانون الدولة املقيم عىل أراضيها أما 
الشخص املعنوي فهو جمموعه من األشخاص أو االموال تثبت هلا الشخصية احلكمية بمقتىض 

نص يف القانون ويكون له من يمثله يف التعبري عن إرادته وختضع ألحكام القوانني اخلاصة.

وفيام يتعلق بالرشط الثالث وهو ميعاد رفع الدعوى 
يعرف امليعاد بأنه األجل أو املهله الزمنية التي حيددها القانون إلجراء عمل معني بحيث إذا انقىض 

هذا األجل امتنع إجراء العمل.

و نجد أن املادة 1/284 من قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني وتعديالته رقم 
2001/2 قد نصت عىل ما ييل:

»يكون ميعاد تقديم اإلستدعاء إىل حمكمة العدل العليا ستني يومًا من تاريخ نرش القرار اإلداري 
املطعون فيه أو تبليغه إىل صاحب الشأن ويف حال رفض اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ أي قرار يبدأ 

امليعاد من تاريخ انقضاء ثالثني يومًا عىل تقديم الطلب اليها«.

اإلدارية  االوضاع  استقرار  يف  املرشع  رغبة  هي  اإللغاء  دعوى  رفع  ميعاد  حتديد  من  واحلكمة 
واملراكز القانونية لألفراد املرتتبة عىل تلك األوضاع، وعدم ترك باب الطعن بالقرارات اإلدارية 
مفتوحًا ألجل غري حمدد، كام أن من مصلحة األفراد املستفيدين من القرار الصادر أن يطمئنوا إىل 
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استقرار أوضاعهم ومراكزهم القانونية و يبدأ احتساب مدة الطعن من تاريخ نرش القرار اإلداري 
بالقرار علاًم  الشأن  الشأن أو من تاريخ علم صاحب  تبليغه إىل صاحب  تاريخ  املطعون عليه أو 
يقينيًا ال ظنيًا وال افرتاضيًا وهذا اجتهاد قضائي حيث أن النرش والتبليغ وسيلتان للعلم فإذا تم 

العلم بدوهنام قام هذا العلم مقامهام.

الطبيعه القانونية لرشط امليعاد  
العام  بالنظام  متعلقًا  العليا رشطًا  العدل  أمام حمكمة  الطعن  ميعاد  اعتبار رشط  الفقه عىل  استقر 
وعليه متلك حمكمة العدل العليا أن تتصدى لبحث مدى توافر هذه الرشط الشكيل من تلقاء نفسها 
ولو مل يطلب منها ذلك، حيث أن صفة االستعامل الواجب توافرها يف القضايا اإلدارية أقرب ما 

تكون إىل املهل املحددة للطعن باألحكام القضائية.

هذا ويرتتب عىل انقضاء امليعاد القانوين للطعن اكتساب القرار اإلداري حصانه قانونية ضد رقابة 
قضاء اإللغاء، حتى ولو صدر خمالفًا للقانون وال يرتتب عىل فوات امليعاد القانوين للطعن حتصني 

القرار اإلداري فقط بل تتحصن أيضًا مجيع القرارات واالجراءات الالحقة عىل صدوره.

بدء رسيان امليعاد 
يبدأ حساب ميعاد رفع دعوى اإللغاء من اليوم التايل لتاريخ العلم بالقرار رشيطة أن يكون  العلم 
بالقرار يف النرش والتبليغ والعلم اليقيني وأن فوات مواعيد الطعن هو من النظام العام وال جيوز 
للمحكمة ان تتجاهله، ويرتتب عىل انقضاء ميعاد رفع الدعوى أن يصبح القرار اإلداري هنائيًا 

وحمصنًا جتاه أي طعن لعدم مرشوعيته.

سابعًا: عيوب القرار اإلداري كوجه من أوجه اإللغاء 
وملا كان عىل حمكمة العدل العليا أن تتحقق من توافر رشوط قبول دعوى اإللغاء يف ضوء ما بيناه 
آنفًا انتقلت إىل موضوع الدعوى، فتتفحص مرشوعية القرار املطعون عليه لتقيض بإلغاءه إن ثبت 
التي تلحق  العيوب  بأوجه اإللغاء هي  الدعوى ويقصد  برد  للقانون، وإال قضت  أنه خيالف  هلا 

بالقرار وجتعله حماًل لدعوى  اإللغاء ويمكن رد أوجه اإللغاء إىل العيوب التالية:

عدم االختصاص.. 1

عيب الشكل.. 2
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عيب السبب.. 3

عيب املحل.. 4

عيب انحراف السلطة.. 5

والذي هيمنا من هذه األوجه هو املتعلق مبارشة بالدعوى موضوع التعليق عىل القرار الصادر هبا 
وهو عيب عدم االختصاص املوضوعي )عيب االختصاص اجلسيم( الذي يفرتض مزاولة سلطة 

عمل من اختصاص سلطة اخرى.

ماهية عدم االختصاص 
أو  التي حتدد االشخاص  القواعد  بأهنا  قواعد االختصاص  الطاموي  الدكتور سليامن  لقد عرف 
اهليئات التي متلك ابرام الترصفات العامة، وعادة يتم حتديد قواعد االختصاص من املرشع حيث 

حتدد النصوص القانونية السلطة املختصة بإصدار القرار اإلداري.

بالقرار  يصل  جسيمة  درجة  العيب  درجة  يصل  الذي  هو  اجلسيم  االختصاص  عدم  وعيب   
السلطة. اغتصاب  عليه  ويطلق  االنعدام  درجة  إىل  اإلداري 

ويرتبط عيب عدم االختصاص بالنظام العام ويرتتب عليه النتائج التالية:
جيوز الدفع بعدم االختصاص يف أي مرحلة من مراحل الدعوى.. 1

يف . 2 عليها  املنصوص  االختصاص  قواعد  تعديل  عىل  األفراد  مع  تتفق  أن  لإلدارة  جيوز  ال 
القوانني.

مل . 3 ولو  نفسها  تلقاء  من  هبا  وحتكم  االختصاص  عدم  لعيب  تتصدى  أن  اإلدارية  للمحكمة 
ذلك. اخلصوم  من  أحدًا  يطلب 

ال جيوز للسلطة اإلدارية مصدرة القرار اإلداري تصحيح القرار اإلداري أو إجازته بإجراء . 4
بأثر  يرسي  وال  اختصاصها،  ضمن  جديدة  بإجراءات  جديد  قرار  صدور  جيب  بل  الحق 

رجعي.

وحيث أن الفقه والقضاء اإلداري قد مجع عىل ان القرار اإلداري املعيب بعيب عدم االختصاص 
اجلسيم يعترب فاقدًا لصفته اإلدارية قد يولد حقًا وال يرتتب أثرًا وال يتحصن من الطعن بفوات 
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القرار يف هذه  التقيد بميعاد حمدد ويتحول  ميعاد الطعن وجيوز لإلدراة سحبه يف أي وقت دون 
احلالة إىل عمل مادي غري مرشوع.

القرار املنعدم 
استقر الفقه والقضاء عىل أن القرار اإلداري املعيب بعيب عدم االختصاص اجلسيم )اغتصاب 
السلطة( يعترب فاقدًا لصفته اإلدارية فال يولد حقًا وال يرتب أثرًا وال يتحصن من الطعن بفوات 
ميعاد الطعن وجيوز لإلدارة سحبه يف أي وقت دون التقيد بميعاد حمدد، ويتحول القرار يف هذه 

احلالة إىل عمل مادي غري مرشوع.

ويتمثل القرار اإلداري املنعدم يف حاالت معينة:
صدور القرار من شخص عادي ال صله له باإلدارة.. 1

اعتداء السلطة التنفيذية عىل اختصاص السلطة الترشيعية.. 2

اعتداء السلطة التنفيذية عىل اختصاص السلطة القضائية.. 3

اعتداء سلطة إدارية عىل اختصاص سلطة إدارية ال متت هلا بصلة.. 4

صدور القرار من موظف غري خمتص بإصدار القرار اإلداري.  . 5

ثامنًا: التعليق عىل القرار
بالتدقيق يف أوراق الدعوى والبينات املقدمه فيها ويف ضوء ما سبق بيانه 

املواطنني  إعفاء  املتضمن   2007/18 الرئايس رقم  املرسوم  2007/6/26 صدر  بتاريخ  أنه  نجد 
الفلسطينني يف املحافظات اجلنوبية من الرضائب والرسوم واملنشور يف العدد الواحد والسبعون من 
الوقائع الفلسطينية والذي نص يف املادة األوىل منه عىل تعليق العمل باملادة )88( من القانون األسايس 
املعدل لعام 2003 م وتعديالته يف املحافظات اجلنوبية، كام ونصت املادة الثالثة منه عىل أن يعفى كافة 
مكلفي الرضائب يف املحافظات اجلنوبية إعفاء كاماًل من رضيبة القيمة املضافه عىل األنشطة املحلية 

ورضيبة الدخل للرشكات واألفراد، كام ونص يف مادته االخرية أن يعمل به من تاريخ صدوره.

تنفيذ مضمون املرسوم  2007/7/15 تعليامت بشأن  بتاريخ  الوزراء  وأنه قد صدر عن جملس 
رقم  التعميم  بموجب  الفلسطينية  النقد  سلطة  التزمت  وكذلك   2007/18 رقم  الرئايس 
أجل  من   2007/7/26 بتاريخ  فلسطني  يف  العاملة  املصارف  كافة  إىل  املوجه   2017/103
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والرسوم. الرضائب  من  اجلنوبية  املحافظات  ومكلفي  مواطني  إعفاء  تعليامت  بموجب  العمل 

املالية  وزير  معايل  إىل  املوجه  الوزراء  جملس  عام  أمني  عن  كتاب  صدر   2015/8/26 بتاريخ 
بخصوص إعفاء املكلفني واملواطنني الفلسطينيني يف املحافظات اجلنوبية من الرضائب والرسوم 
والذي يشري فيه إىل مداوالت جملس الوزراء يف جلسته رقم )17/65( بتاريخ 2015/8/25 
املحافظات  يف  واملواطنني  املكلفني  بإعفاء  املتعلقه  التعليامت  بتعديل  املالية  وزير  معايل  بتكليف 
هبذا  املالية  وزارة  من  املقدمة  املقرتحات  وفق  والرسوم  الرضائب  من  الرضائب  من  اجلنوبية 
عن  عبارة  وهو  املستدعية  اجلهه  بينات  ضمن  املربز  )د/1(  املربز  إىل  وبالرجوع  اخلصوص، 
اخلاصة ملرسوم  الدراسة  البند  فيها ضمن  التي ورد  أعاله،  إليها  املشار   )65( حمرض جلسة رقم 
املالية  وزير  تكليف  تقرر:  وقد  والرسوم،  الرضائب  من  اجلنوبية  املحافظات  يف  املواطنني  إعفاء 
والرسوم  الرضائب  من  اجلنوبية  املحافظات  ومكلفي  مواطني  بإعفاء  املتعلقه  التعليامت  بتعديل 
وفق املقرتحات املقدمة من وزارته هبذا اخلصوص وهو القرار االول املطعون فيه، حيث اصدر 
املستدعي ضده الثاين وزير املالية التعليامت املطعون فيها املرفق رقم)6( التي وردت دون اي رقم 

الفلسطينية. الوقائع  أو نرش يف  تاريخ  أو 

الصادر   2007/18 رقم  الرئايس  املرسوم  يف  ورد  ملا  رصحية  خمالفة  التعديالت  تضمنت  وقد 
بتاريخ 2007/6/26 والتعليامت الصادرة باإلستناد اليه حيث تم تعديل املادة )9( من التعليامت 

وأصبحت تنص عىل ما ييل:

لرضيبة أ.  ختضع  والشاملية  اجلنوبية  املحافظات  يف  املالية  للمؤسسات  املتحققة  الدخول 
للدخل  العامة  االدارات  يف  الرضيبية  التسويات  وتتم  الدخل  ورضيبة  املضافه  القيمة 

املالية. وزارة  يف  املضافه  القيمة  ورضيبة 

أن كامل الرواتب واألجور وما يف حكمها املدفوعه ملوظفي املؤسسات املالية والرشكات ب. 
التي يكون مقرها الرئييس يف املحافظات الشاملية وهلا فروع يف املحافظات اجلنوبية و/أو 
اجلزء األكرب من أعامهلا و/أو مركز صنع قرارها يف املحافظات الشاملية ولكن هلا فروع يف 
املحافظات اجلنوبية تكون خاضعه لرضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافه بشكل طبيعي 

لدى وزارة املالية يف فلسطني.
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 هذه الوقائع الثابتة يف الدعوى فإىل أي مدى يكون وزير املالية قد مارس صالحياته يف إصدار 
تعليامت تعدل ما ورد يف املرسوم الرئايس املشار اليه آنفًا، وما مدى مرشوعية العمل الذي قام به 

إليها. والقرارات اإلدارية الصادر باإلستناد 

 ويف ذلك نجد أنه عىل ضوء وقائع الدعوى وبالرجوع إىل املادتني )69 و70( من القانون األسايس 
الفلسطيني الباحثة يف اختصاصات جملس الوزراء نجد أهنا تنص عىل ما ييل:

 املادة )69( خيتص جملس الوزراء بام ييل 
مـن  عليه  املصادق  الوزاري  الربنامج  ضوء  ويف  اختصاصه،  حدود  يف  العامة  السياسة  وضع 

الترشيعي. املجلس 

تنفيذ السياسات العامة املقررة من السلطات الفلسطينية املختصة.  •

وضع املوازنة العامة لعرضها عىل املجلس الترشيعي.  •

إعداد اجلهاز اإلداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل الالزمـة، واإلشـراف عليـه  •
ومتابعته.

متابعة تنفيذ القوانني وضامن االلتزام بأحكامها، واختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.  •

اإلرشاف عىل أداء الوزارات وسائر وحـدات اجلهـاز اإلداري لواجباهتـا واختـصاصاهتا،  •
والتنسيق فيام بينها. 

مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الداخيل.  •

مناقشة االقرتاحات مع اجلهات املختلفة ذات العالقة بالفقرتني )6 و7( أعاله، وسياسـاهتا  •
فـي  جمال تنفيذ اختصاصاهتا:

اجلهاز أ.  وحدات  من  حكمها  يف  ما  أو  والسلطات  واملؤسسات  اهليئات  إلغاء  أو  إنشاء 
بقانون. منها  كل  ينظم  أن  عىل  للحكومة،  التابع  التنفيذي  اجلهاز  يشملها  التي  اإلداري 

تعيني رؤساء اهليئات واملؤسسات املشار إليها يف البنـد )أ( أعـاله واإلشـراف عليها وفقا ب. 
ألحكام القانون.

حتديد اختصاصات الوزارات واهليئات والسلطات واملؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافـة، 
وما يف حكمها أّية اختصاصات تناط به بموجب أحكام القانون. 
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املادة )70( ملجلس الوزراء احلق يف التقدم إىل املجلس الترشيعي بمـرشوعات القـوانني وإصـدار 
اللوائح واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني.

ونجد ان املادة )71( من القانون ذاته الباحثة يف اختصاص الوزراء أهنا تنص عىل ما ييل:
»خيتص كل وزير يف إطار وزارته عىل وجه اخلصوص بام يأيت: 

اقرتاح السياسة العامة لوزارته واإلرشاف عىل تنفيذها بعد إقرارها.  •

اإلرشاف عىل سري العمل يف وزارته وإصدار التعليامت الالزمة لذلك. •

تنفيذ املوازنة العامة ضمن االعتامدات املقررة لوزارته. •

إعداد مرشوعات القوانني اخلاصة بوزارته وتقديمها ملجلس الوزراء. •

جيوز للوزير تفويض بعض سلطاته إىل وكيل الوزارة، أو غريه من موظفي اإلدارة العليا يف وزارته، 
يف حدود القانون«.

ومن استعراض هذه الوظائف ملجلس الوزراء والوزراء نجد أنه مل يرد فيها ما يعطي احلق لوزير 
املالية أو جملس الوزراء أن يعدل أو يلغي ما ورد يف مرسوم رئايس حتى ولو بموجب تفويض ألنه 
ال جيوز قانونًا التفويض هبذا االختصاص بل يتعني أن يبارش االختصاص من عّينَُه القانون بالذات، 

ألن التفويض يقع باطاًل فالقانون ال يلغى أو يعدل إال بقانون و الطريقه ذاهتا التي وضع فيها.

عدم  لعيب  صورة  هو  الرئايس  املرسوم  تعدل  تعليامت  إصداره  من  املالية  وزير  به  قام  ما  وإن 
الذي جيعل  السلطة وعيب االختصاص اجلسيم  باغتصاب  ما يعرف  االختصاص اجلسيم وهو 
القرار اإلداري منعدمًا وجيرده من كل أثر باعتباره عماًل ماديًا غري مرشوع وليس ترصفًا أو عماًل 
قانونيًا وأن القرارات املنعدمة متثل استثناًء عىل آثار انقضاء ميعاد الطعن باإللغاء إذ أن الطعن فيها 
ال يتقيد بوقت أو ميعاد ويمكن سحبه أو إلغاءه من قبل اإلدارة بعد انتهاء مدة الستني يومًا املحددة 

كميعاد للطعن باإللغاء.

فالقرار اإلداري املنعدم ال يدخل النظام القانوين من أي باب والطعن بالقرار املنعدم أمام حمكمة 
الشبهه  إلزالة  وإنام  إلغاء،  إىل  بحاجة  ليس  ألنه  انعدامه  وتقرير  إلغاءه  ملجرد  ليس  العليا  العدل 
املتعلقه بمرشوعيته والكشف عنه من الناحية القانونية بأن ال وجود وال أثر قانوين، وال مرشوعية 

له وحتى ال تبنى األحكام عىل يشء غري موجود. 
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قرارين  مها  عليهام  املطعون  والثاين  األول  القرارين  أن  نرى  النتيجة  هذه  إىل  وبوصولنا  وبذلك 
أما  بميعاد،  الطعن  فيهام  يتقيد  وال  اجلسيم  االختصاص  عدم  بعيب  مشوبني  كوهنام  منعدمني 
القرارين الثالث والرابع فهام ليس بقرارين إداريني وإنام مها من اآلثار التي رتبهام القرارين األول 
والثاين ومتسكت هبام اإلدارة وكان عىل حمكمة العدل العليا أن تقرر انعدام القرارين األول والثاين 
وإعدام اآلثار املرتتبه عليهام املتمثلني بالقرار الثالث والرابع إذ ال يرتب القرار املنعدم آثارًا قانونية 
العليا قد جانب الصواب وشابه  القرار الصادر عن حمكمة العدل  آنفًا ويغدو  بيناه  عىل ضوء ما 

القانون.  فساد يف اإلستدالل وخالف 
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تعليق عىل حكم حمكمة العدل العليا رقم 2016/306
الدكتور فتحي فكري/ كلية احلقوق-جامعة القاهرة

القاعدة يف األحكام القضائية أهنا تفصل يف وقائع بعينها، لرتسى كلمة القانون بشأهنا. ولذا ليس 
من الصواب عزل األحكام عن املجريات السابقة عليها واملفضية إلصدارها.

عىل  بالوقائع،  بيان  الضوء  دائرة  يف  يضع  بتمهيد  األحكام  تعليقات  ُتستهل  ملاذا  نستبني  هنا  من 
الرئيسة. أو  العريضة  خطوطها  يف  األقل، 

 بيد أن تناول بعض األحكام بالتقييم والتحليل يقتيض، مع مراعاة الوقائع القريبة واملبارشة، النظر إىل 
الوقائع البعيدة وغري املبارشة، لتعميق دائرة الفحص والدرس، وتعظيم مناط  اإلستفادة واإلستخالص.

ويف قناعتنا أن احلكم حمل التعليق يعد نموذجًا هلذا النمط من األحكام.

  بأخذ ما سبق يف احلسبان يمكن بلورة وقائع النزاع املطروح كالتايل:

يف 14 يونيو 2007 أصدر رئيس الدولة قراره بإعالن حالة الطوارىء، استنادًا للامدة 110  •
من القانون األسايس.

يف 25 يونيو 2007 أصدر جملس الوزراء القرار رقم 10 لسنة 2007 داعيًا رئيس الدولة إىل  •
تعليق العمل بنص املادة 88 من القانون االسايس223 يف املحافظات اجلنوبية فقط، بام يفيض 

إىل إعفاء مواطني تلك املحافظات من الرضائب والرسوم بأنواعها.

مستجيبًا  •  2007 لسنة   18 رقم  الرئايس  صدراملرسوم   )2007 يونيو   26( التايل  اليوم  يف 
لطلب جملس الوزراء بتعليق العمل باملادة 88 من القانون االسايس يف املحافظات اجلنوبية، 

والرسوم. الرضائب  كافة  من  ومواطنيها  مكلفيها  وإعفاء 

15 يوليو 2007 اصدر وزير املالية التعليامت اخلاصة بتطبيق اإلعفاء املشار إليه أعاله.  • يف 
املواد  ملا ورد يف  تفسريي  قرار  اآلن عىل  ذات  انطوت يف  التعليامت  تلك  أن  بالذكر  وحري 

الرئايس. املرسوم  8( من   -2)

ــون إال  ــا، ال يك ــا والغاؤه ــوم، وتعديله ــة والرس ــب العام ــرض الرضائ ــادة »ف ــك امل ــص تل ــًا لن 223  وفق
ــون«. ــة يف القان ــوال املبين ــري األح ــا، يف غ ــا أو بعضه ــا كله ــن أدائه ــد م ــي أح ــون، وال يعف بقان
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التعميم الصادر من  التعليامت بمقتىض  العاملة يف فلسطني هبذه    وعليه جرى إخطار املصارف 
.2007 26 يوليو  بتاريخ  النقد  دائرة رقابة املصارف بسلطة 

ظل اإلعفاء املقرر باملرسوم الرئايس لعام 2007 ساريًا حتى سنة 2015، حيث عقد جملس  •
بتعديل  املالية  انتهت مداولته فيها إىل تكليف وزير   2015 25 أغسطس  الوزراء جلسة يف 
التعليامت املتعلقة بإعفاء املكلفني واملواطنني يف املحافظات اجلنوبية من الرضائب والرسوم.

  واستنادًا لتلك املداوالت خاطب أمني عام جملس الوزراء وزير املالية إلشعاره بام كلف به.

نفاذًا ملداوالت جملس الوزراء أصدر وزير املالية تعليامت مفادها العدول عن اإلعفاء اخلاص  •
باملحافظات اجلنوبية. وتم إرسال تلك التعليامت ملجلس الوزراء بتاريخ 17 سبتمرب 2017.

خاطب البنك املستدعي كل من رئيس جملس الوزراء ووزير املالية )224( إلعفاء نتائج أعامل  •
فروع البنك العاملة يف قطاع غزة من الرضائب، استنادًا للمرسوم الرئايس رقم )18( لسنة 

2007. ومل تأبه هذه اجلهة أو تلك بالرد عىل املخاطبة.

البنك  • إىل  كتابًا  املالية  وزارة  يف  املكلفني  كبار  دائرة  مدير  سطر   2016 يناير   18 بتاريخ 
لوزير  املعدلة  للتعليامت  إعامالً  الدخل  لرضيبة  غزة  موظفي  اخضاع  بخصوص  املستدعي 

.2015 يناير  أول  من  اعتبارًا  هبا  واملعمول  املالية 

  ومل يلق اعرتاض البنك املستدعي عىل قانونية تلك التعليامت اجلديدة أدنى صدى لدى الدائرة املعنية.

اإلعفاء  • إلغاء  نتيجة  املستحقة  املبالغ  بسداد  املستدعي  البنك  طولب   2016 فرباير   25 يف 
جدوى. دون  املطالبة  مرشوعية  يف  البنك  نازع  ثانية  ومرة  اجلنوبية.  للمحافظات  الرضيبي 

بسبب متسك البنك املستدعي بموقفه من اإلعفاء املقرر للمحافظات اجلنوبية، رفض مدير  •
دائرة كبار املكلفني بوزارة املالية والتخطيط قبول اإلقرار الرضيبي لعام 2015، بداعى خمالفة 

تعليامت وزير املالية املعدلة، والواجبة اإلعامل بدءًا من أول يناير 2015.

مجيع  • تقديم  عن  الدائرة  بامتناع  قرارًا  املكلفني  كبار  دائرة  أصدرت   2016 اكتوبر   19 بتاريخ 
.2015 لسنة  املالية  وزير  لتعليامت  وفقاً  بالرضيبة  الوفاء  لعدم  املستدعي،  للبنك  املقدمة  اخلدمات 

224  جرى ذلك يف 6 ديسمرب 2015 بالنسبة للجهتني.
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قدر البنك أن الدفاع عن مصاحله يستدعى الطعن عىل مرشوعية قرار جملس الوزراء بتعديل  •
وكذا  والرسوم،  الرضائب  من  اجلنوبية  باملحافظات  املكلفني  بإعفاء  السابقة  التعليامت 
التعليامت الصادرة يف هذا الشأن، عالوة عىل قراري رفض استالم اإلقرار الرضيبي، ووقف 

مجيع اخلدمات املقدمة للبنك من قبل دائرة كبار املمولني.

وأرفق البنك املستدعي بعريضة إلغاء القرارات األربعة املشار إليها طلبًا بوقف تنفيذ القرار األخري 
بعدم تعامل دائرة كبار املمولني مع البنك، بالنظر ملا يلحقه من أرضار جسيمة بالبنك والعاملني 

فيه.

يف 28 ديسمرب2016 رفض طلب وقف التنفيذ، ويف 25 ابريل 2018 قىض برد الدعوى. •

  وسيكون القرار املؤقت، واحلكم الفاصل يف اخلصومة بالرد، مها مرتكزا تعليقنا، عرب املحاور 
التالية.

نظرة تأملية للقرار املؤقت:
تقدير  الطلب عىل خلفية  التنفيذ. وجاء هذا  بطلب لوقف  الرابع  القرار  الدعوى  أفردت الئحة 
مما  يكبده أرضارًا جسيمة،  أن  البنك من شأنه  مع  املكلفني  كبار  دائرة  تعامل  أن عدم  املستدعي 

الطلب. هذا  ملثل  الالزم  اخلطر  أو  االستعجال  يوفرركن 

ويف البينة عن تلك االرضار أفاد البنك أن استمرار نفاذ القرار املطعون فيه »يؤثر عىل أعامل البنك 
وذلك يشل جزء كبري من عمل البنك ويؤدي عىل تعطيل عمل البنك« )225).

ومل ُتقنع تلك البينة املحكمة، مما دفعها إىل رفض طلب وقف تنفيذ القرار املعني.

والواقع أن األرضار امُلدعى هبا يغلب عليها الطابع املادي، والقاعدة أن األرضار املناظرة يمكن 
وقف  طلب  لقبول  املربر  االستعجال  عنها  ينحرس  وبالتايل  املادية،  بالتعويضات  نتائجها  جرب 

التنفيذ.

وبناء عليه نشايع املحكمة يف رفضها لطلب وقف التنفيذ، إال أن ذلك ال بحول دون إبداء ملحوظة 
من شقني:

225  قدمــت تلــك البينــة بجلســة 28 /12/ 2016 مــن خــالل شــاهد يشــغل وظيفــة مســاعد مديــر عــام 
ــتدعي. ــك املس البن
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أجدب القرار املؤقت من ثمة تسبيب. ومن املتوقع أن يرد عىل ذلك بأن املادة 286 من قانون  •
أصول املحاكامت املدنية والتجارية، وإن اشارت إىل سلطة املحكمة يف إصدار قرارات مؤقته، 
فإهنا مل تلزمها – عىل أي نحو – بتسبيبها. وتفنيد تلك احلجة من اليرس بمكان، فالنص نعم مل 

يتطلب التسبيب، ولكنه يف الوقت نفسه مل حيظره.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن أي قرار أو حكم قضائي غايته إرضاء الشعور بالعدالة، وال 
يتخيل بلوغ تلك الغاية بقرار أو حكم اليفصح فيه القايض عن دواعيه وبواعثه.

الدعوة لتسبيب القرارات املؤقتة، ولو بصورة إمجالية  جتاوبًا مع الرسعة يف اصدارها، ال يعني  •
أن ذلك هو احلل األمثل. ففي قناعتنا أن الطعن عىل القرارات اإلدارية، ال سيام طلبات وقف 

تنفيذها، يف حاجة ملحة لتنظيم خاص يالئمها، ويناسب الغرض منها.

فمن غري املنطقي إخضاع منازعات القرارات اإلدارية لذات النسق من النظم احلاكمة للدعاوى 
املدنية.

فتلك القرارات تتمتع بقرينة الصحة، بام مفاده افرتاض مرشوعيها التي ال تتزحزح إال حكم هنائي 
ال جمرد طعن قضائي.

ويفرض هذا الوضع العمل عىل صياغة نظام يوازن بني تلك امليزة املقررة لإلدارة، وضامن فاعلية 
أحكام اإللغاء التي  يتحصل عليها خصوم اجلهة اإلدارية، حال افصاح أوراق الدعوى ومستنداهتا 

- عالوة عىل اإلستعجال – عن رجحان القضاء ببطالن القرارات املنعى عليها موضوعيًا.

وكلنا رجاء يف عدم التباطؤ يف اختاذ هذه اخلطوة التي  تندرج يف اطار حتقيق عدالة ناجزة، كضامنة 
أساسية لكفالة حق التقايض عمليًا وواقعيًا، وليس فقط نصيُا ونظريًا.

 وننتقل اآلن لتناول احلكم املوضوعى يف النزاع.

حتليل املرسوم الرئايس أساس النزاع )املرسوم الرئايس رقم 18 لسنة 2007( واإلجرءات املنفذة له:     
 يتعذر- يف تقديرنا - اإلحاطة الدقيقة بجنبات اخلصومة املاثلة دون استدعاء القرار أساس النزاع، 
إال وهو املرسوم الرئايس رقم 18 لسنة 2007، والذي أوقف العمل باملادة 88 من الدستور يف 
الرضائب  كافة  من  املحافظات  تلك  واملكلفني يف  املواطنني  ثم  من  وأعفي  اجلنوبية،  املحافظات 

والرسوم.
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وهذا املرسوم صدر – عىل ما سلف بسطه يف الوقائع – بناء عىل طلب من جملس الوزراء. وكان 
يعيشها  التي  »الصعبة  الظروف  قراره،  ديباجة  يف  جاء  كام  الطلب،  هذا  يف  الوزراء  جملس  دافع 
القانون. وحرصًا عىل  املليشيات اخلارجة عن  املواطنني يف املحافظات اجلنوبية بعد احتالهلا من 

القانون«. عن  اخلارجة  الفئة  مصلحة  يف  ورصفها  استقطاعها  من  املواطنني  أموال 

ورفع جملس الوزراء هذا الطلب لرئاسة الدولة يفصح بجالء أن اإلجراء املطلوب )وقف العمل 
88 من الدستور، وإعفاء املواطنني واملكلفني يف املحافظات اجلنوبية من الرضائب  جزئيًا باملادة 
الدستورية-  للوثيقة  طبقًا   – الصالحيات  فتلك  املجلس.  هذا  صالحيات  يتجاوز  والرسوم( 
تلك  من  يناط  ما  منها  مقتطعًا  التنفيذية،  للسلطة  عادة  هبا  املعهود  االختصاصات  تتعدى  ال 

.(226( الدولة  برئيس  الصالحيات 

وجملس هذا دوره ال يمكنه اإلقرتاب من حرم النصوص الدستورية إليقاف رسياهنا أو تعطيل 
نفاذها، ولو يف نطاق جغرايف حمدد.

الوطنية يف  السلطة   التساؤل حول سند رئيس  للذهن  يقفز  ما  الوضع كذلك، فرسعان  إذا كان 
إصدار املرسوم رقم 18 لسنة 2007، السيام فيام تضمنه من إيقاف العمل باملادة 88 من الدستور 

اجلنوبية. باملحافظات 

الطوارىء  حالة  إلعالن  الواضحة  بإشارهتا  اإلجتهاد،  مؤنة  كفتنا  املرسوم  ديباجة  أن  واحلقيقة 
لرئيس  املرسوم عىل هذا اإلعالن وما خيوله  تأسس  مفاده  بام   ،)228)  2007 يونيو   14 (227( يف 

مكنات. من  الدولة 

ــة  ــة واإلداري 226  وفقــًا للــامدة 63 مــن القانــون االســايس »جملــس الــوزراء )احلكومــة( هــو األداة التنفيذي
ــذ،  ــع التنفي ــة موض ــلطة الترشيعي ــره الس ــذي تق ــج ال ــع الربنام ــؤؤلية وض ــع بمس ــي  تضطل ــا الت العلي
وفيــام عــدا مــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة مــن اختصاصــات تنفيذيــة حيددهــا القانــون االســايس تكــون 

ــوزراء«. ــس ال ــات جمل ــن اختصاص ــة م ــة واإلداري ــات التنفيذي الصالحي
227  حرى بالذكر مقابلة ذات اإلشارة يف قرار جملس الوزراء رقم 11 لسنة 2007.

ــبب  ــي بس ــن القوم ــد لألم ــود هتدي ــد وج ــد )1( »عن ــايس البن ــون االس ــن القان ــامدة 110 م ــًا لل 228  طبق
حــرب أو غــزو أو عصيــان مســلح أو حــدوث كارثــة طبيعيــة جيــوز إعــالن حالــة الطــوارىء بمرســوم 

ــًا«. ــني يوم ــن ثالث ــد ع ــدة ال تزي ــة مل ــلطة الوطني ــس الس ــن رئي م
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  وبالرجوع للباب السابع يف الدستور املعنون )أحكام حالة الطوارىء( تطالعنا املادة 113 والتي 
إمكانية  يعني  بام  الطوارىء«،  نفاذ حالة  الباب »يف غضون  تعليق أحكام هذا  تقيض بعدم جواز 
عدم  رشيطة  األخرى،  واألبواب  املواضع  يف  الواردة   )229( الدستور  مواد  ببعض  العمل  وقف 

املذكور)230). الباب  الواردة يف  التعارض مع األحكام 

 وبالرتتيب عىل ما تقدم، فإن التعليامت الصادرة من وزير املالية يف 15 يوليو 2007 بشأن إعفاء 
مواطني ومكلفي املحافظات اجلنوبية من الرضائب والرسوم، ال تعد من قبيل القرارات اإلدارية 
التي  يمكن خماصمتها قضائيًا، فتلك التعليامت كررت ما ُسطر يف املرسوم الرئايس، ومن ثم انفك 

عنها جوهر القرار اإلداري، إال وهو التغيري يف املراكز القانونية القائمة لذي الشأن.

يف فهــم البعــض أن »الدســتور الفلســطينى شــأنه يف ذلــك شــأن الدســاتري املعــارصة، اليســمح لرئيــس   229
الســلطة الفلســطينية بأيــة حــال، تعليــق العمــل بمــواد الدســتور. قــد يقــال أن الــذي يوجــد يف فلســطني 
يســمى »القانــون االســايس« وليــس »الدســتور«. وانطالقــًا مــن هــذه التســمية يكــون للرئيــس تعليــق 
ــات الفكــر  ــدى عــىل بدهيي ــل هــذا القــول يعت ــة أن مث ــون االســايس. لكــن احلقبق العمــل بمــواد القان
الدســتورى، ألن يف ذلــك )هتميــش( ملــا هــو مســلم بــه مــن حيــث أن الدســتور هــو القانــون االســايس 
ــد  ــون واح ــىل مضم ــة ع ــني للدالل ــان كمرتادف ــتخدم االصطالح ــث يس ــتورى، حي ــام دس يف أى نظ
ــات  ــدرًا لصالحي ــات ومص ــوق واحلري ــدرًا للحق ــكل مص ــي  تش ــد الت ــو القواع ــد وه ــوع واح وموض
ــت  ــًا كان ــاء أي ــاء الرؤس ــارصة إعط ــاتري املع ــم الدس ــل يف فه ــه ال يدخ ــد أن ــالث. ونؤك ــلطات الث الس
ــل مــن غــري  ــة وقــف العمــل بمــواد الدســتور أو تعديلهــا. ب ــي  تطلــق عليهــم صالحي األوصــاف الت
املتصــور تعليــق العمــل بنصــوص الدســاتري، اللهــم إال إذا جــاءت حكومــة انقالبيــة تنكــرت ألحــكام 
الدســتور القائــم وخرجــت عــىل املرشوعيــة الدســتورية، أو إذا وجــد نــص رصيــح يف الدســتور يعطــى 

الســلطة القائمــة صالحيــة تعليــق العمــل بنصوصــه مجيعهــا أو بعضهــا«.
حممــد احلمــورى - صالحيــات الرئيــس وفقــًا للــامدة )43( مــن القانــون االســايس الفلســطينى - مقــال منشــور 
ضمــن الكتيــب الصــادر عــن املركــز الفلســطينى الســتقالل املحامــاة والقضــاء بعنــوان فعاليــة نصــوص 

القانــون االســايس املعــدل ملواجهــة األزمــة الفلســطينية - يوليــو 2008 - ص 7.  
ــامدة 113 مــن الدســتور  ــد لل ــه مل يتطــرق مــن قريــب أو بعي ــل بواعــث هــذا التوجــه، فإن ــا لنب   ومــع تقديرن
ــوارىء،  ــة الط ــل حال ــايس يف ظ ــون االس ــوص القان ــى لنص ــق اجلزئ ــام التعلي ــبيل أم ــح الس ــى تفت والت

ــتور .. ــن الدس ــابع م ــاب الس ــواردة يف الب ــود ال ــاة القي وبمراع
230  خلصنــا إىل ذات الــرأى يف دراســة ســابقة، ولــذا نحيــل القــارىء إليهــا ومــا تضمنتــه مــن تفاصيــل يف 
هــذا الشــأن )فعاليــة النصــوص الدســتورية ملواجهــة األزمــة احلاليــة للســلطة الوطنيــة - منشــور ضمــن 
ــون  ــة نصــوص القان ــاة والقضــاء -  فاعلي ــب الصــادر عــن املركــز الفلســطينى الســتقالل املحام الكتي

االســايس.. - املرجــع الســابق - ص 13 ومــا بعدهــا.
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خالله  من  الرئيس  أبلغ  مصلحي  منشور  إال  هي  ما  البيان  آنفة  التعليامت  أن  القول  وخالصة 
وإذ  وموحدة،  سليمة  بصورة  لتطبيقها  ضامنًا  وتفسريها،  التطبيق  الواجبة  بالقواعد  مرؤوسيه 

.(231( إليها  املوجهة  الدعاوى  لقبول  حمل  فال  النطاق،  هذا  يف  أثرها  ينحرص 

ربام قيل أن تعليامت وزير املالية لسنة 2007 مل يطعن عليها، وبالتايل مل يعرض احلكم هلا، مما جيعل 
آثارهتا غري منتجة أو جمدية. واحلقيقية أن طرحنا لتعليامت 2007، ينطلق من أرضية أخرى، أال 
وهي املقارنة بينها وبني تلك التعليامت الصادرة من وزير املالية ايضًا عام 2015، وانعكاس ذلك 

عىل بيان طبيعة األخرية.

املتعلقة بإعفاء املكلفني واملواطنني يف  التعليامت  املالية بتعديل  قرار جملس الوزراء بتكليف وزير 
املحافظات اجلنوبية  من الرضائب والرسوم:

  يف جلسة جملس الوزراء بتاريخ 25 أغسطس 2015 كلف املجلس وزير املالية بتعديل التعليامت 
السابق صدورها منه بشأن إعفاء مكلفي ومواطني املحافظات اجلنوبية من الرضائب والرسوم.

ــرارات  ــداد الق ــدرج يف ع ــق التن ــى الدقي ــامت باملعن ــىل أن التعلي ــا ع ــرص وفرنس ــاء يف م ــتقر القض 231  اس
ــكام  ــًا ألح ــاء طبق ــوى اإللغ ــا: دع ــع مؤلفن ــه راج ــده ل ــكام املعض ــك واالح ــل ذل ــة، يف تفاصي اإلداري
القضــاء  - 2017 - ص   115ومــا بعدهــا. ونحــت املحكمــة الدســتورية العليــا يف مــرص ذات املنحــى 
برفضهــا اعتبــار املنشــور رقــم 32 لســنة 1992 والصــادر مــن مديــر عــام البحــوث بمصلحــة الرضائب 
عــىل املبيعــات بتاريــخ 12 / 2 /1992 بمثابــة قــرار إداري تنظيمــي، لكونــه ال يعــدو أن يكــون تعليامت 
إداريــة بحتــة صــادرة مــن رئيــس إىل مرؤســيه متضمنــة تفســريًا لنــص املادتــني )11( مــن قانــون الرضيبة 

عــىل املبيعــات الصــادر بالقانــون رقــم 11 لســنة 1991 و )6( مــن الئحتــه التنفيذيــة.
املحكمــة الدســتورية العليــا )مــرص( - 14 / 12 / 2008 - نجموعــة األحــكام - ج 12 - املجلــد )2)   

.1215 -ص 
ولعــني الســبب قضــت ذات املحكمــة بعــدم اختصاصهــا بالطعــن عــىل الكتــاب الــدورى رقــم 2 لســنة   
ــًا القائمــني عــىل تنفيــذ املــادة 9 مــن القانــون رقــم 90 لســنة  2009 الصــادر عــن وزارة العــدل خماطب
1944 بالرســوم القضائيــة ورســوم التوثيــق يف املــواد املدنيــة عقــب تعديلهــا عــام 2009، بحســبان أن 
هــذا الكتــاب »ال يعــدو أن يكــون توجيهــًا إداريــًا حيمــل إحاطــة بالتفســري الصحيــح لنصــوص القانــون، 
ومــن ثــم ال يعــد ترشيعــًا باملعنــى املوضوعــى مــا متتــد إليــه رقابــة املحكمــة الدســتورية العليــا وخيــرج - 

تبعــًا لذلــك - عــن اختصاصهــا«.
ــتورية -  ــنة 33 ق. دس ــم 99 لس ــة رق ــرص( - 4/ 3 / 2017 - القضي ــا )م ــتورية العلي ــة الدس املحكم  

مكــرر.  10 العــدد   -  2017/  3/  12 يف  الرســمية  اجلريــدة 
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   وهذا املوقف من جملس الوزراء ال معنى له إال تفعيل العمل باملادة 88 من الدستور املوقوف 
بإحلاح حول سلطة  التساؤل  2007. وهنا يطرح  18 لسنة  الرئايس رقم  باملرسوم  نفاذها جزئيًا 

جملس الوزراء يف إلغاء الوقف املشار إليه بقرار منه.

  ال يراودنا أدنى شك يف أن اإلجابة بالنفي هي األقرب للصواب ألكثر من سبب:

حينام تبدت احلاجة إلعفاء مكلفي ومواطني املحافظات اجلنوبية من األعباء الرضيبية كافة،  •
الدولة  لرئيس  البيان-  سالف  عىل  األمر-  رفع  وإنام  بنفسه،  القرار  الوزراء  جملس  يتخذ  مل 
إلصداره. وكان ذلك تعبريًا عن أن هذا القرار من مكنات رئيس الدولة دون غريه. ومل حيدث 
أى تغيري يف املعطيات القانونية لينتقل هذا اإلختصاص إىل جملس الوزراء أو أي جهة أخرى.

ايقاف العمل باملادة 88 من القانون االسايس صدر من رئيس السلطة الوطنية استنادًا إلعالن  •
الوزراء  جملس  يملك  ال  وعليه  له.  اإلعالن  هذا  يمنحا  التي   والسلطات  الطوارىء  حالة 

استباق رئيس الدولة دون التنكر لقواعد االختصاص املقررة دستوريًا. 

  ومسلك كهذا يورد ترصف جملس الوزراء موارد اإلنعدام ال البطالن فحسب. 

   يعززما سبق أن الداعى لوقف العمل باملادة 88 من الدستور يف املحافظات اجلنوبية، واملتمثل يف 
سيطرة بعض الفصائل املناوئة عىل تلك املحافظات، الزال قائاًم، مما يبدو معه قرار جملس الوزراء 
– عىل فرض االختصاص بسنه – مفتقرًا لسببه، اى احلالة القانونية أو الواقعية املفضية إلصداره. 

وختلف السبب يعنى افتقاد العمل لركن من أركانه )232(، ال جمرد رشط من رشوط صحته.

اإلعفاء  تعليامت  يف  النظر  بإعادة  املالية  وزير  بتكليف  الوزراء  جملس  قرار  أن  القول  قصارى    
عدم  بعيب  تقدير-  أقل  –عىل  مشوبًا  وردًا  اجلنوبية  املحافظات  ومواطني  ملكلفي  الرضيبي 

اجلسيم. االختصاص 

232  يف أركان القرار اإلداري بصفة عامة، وركن السبب بصفة خاصة راجع عىل وجه اخلصوص:
ســليامن الطــاموى - النظريــة العامــة للقــرارات اإلداريــة - 2006 - ص 199 ومــا بعدهــا- راجــع هــذه   

ــا. ــف البن ــود عاط ــا حمم ــة ونقحه الطبع
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تعديل وزير املالية التعليامت املتعلقة باإلعفاء الرضيبي للمحافظات اجلنوبية:
  نفاذًا للتكليف الصادر من جملس الوزراء، قام وزير املالية يف 17 / 9 / 2015 (233( بتعديل 

.2015 يناير  اعتبارًا من أول  السابقة بام يفيض إللغائه  تعليامت اإلعفاء الرضيبي 

ويلزم تناول التعليامت املعدلة من زاويتني:

الطبيعة القانونية: من غري الصواب سحب وصف التعليامت عىل مسلك وزير املالية يف سبتمرب 
2015، فام سمي بالتعليامت هو قرار إداري بكل ما حيمله املصطلح من دالالت و معاين. فقد 
عرب الوزير عن إرادته كجهة إدارية، ومل يكرر أو يفرس قرار سابق، كام كان احلال بالنسبة لتعليامت 
2017. فالوزير هو من اقرتح  18 لسنة  2007، والتى فصلت ما تضمنه املرسوم الرئايس رقم 
بإعداد  إياه  مكلفًا  ذلك،  يف  الوزراء  جملس  وسايره  اإلعفاء،  إللغاء  توصاًل  التعليامت  تعديل 

اجلديدة. التعليامت  واصدار 

»تلغ  مل  األخرية  التعليامت  أن  من  ضدهم  للمستدعي  اجلوابية  الالئحة  سجلته  ما  مقنع  وغري    
املرسوم الرئايس بل صدرت يف األساس لتفسري هذا املرسوم..«. فكيف يتقبل أن يكون للمرسوم 
ثامين  بعد  للنور  خرج  الثاين  التفسري  وأن  خصوصًأ  اآلخر؟  أحدمها  يناقض  تفسريين  الرئايس 

يثر أى جدل يف غضون فرتة جريان أحكامه.  سنوات من األول، والذي مل 

وحيال ما تقدم ال مفر من النظر إىل تعليامت وزير املالية عىل أهنا قرار إداري، وهو ما خلصت إليه  
-بحق- حمكمة العدل العليا التي  من خالل حكمها برد الدعوى لتجاوز امليعاد، ال بعدم القبول 

إلنتفاء القرار.

وموافقة املحكمة عىل وجود قرار إداري، ال متنعنا من خمالفتها يف عدم اإلقرار بانعدام هذا القرار، 
فام سقناه بشأن قرار جملس الوزراء بالعدول عن اإلعفاء الرضيبي للمحافظات اجلنوبية، ينرصف 

بالتبعية إىل قرار وزير املالية لإلرتباط الذي ال تنفصم عراه بينهام.

233  أشــارت إىل هــذا التاريــخ الالئحــة اجلوابيــة املقدمــة مــن املســتدعى ضدهــم، ومرجــع هــذا التلميــح أن 
بعــض أوراق الدعــوى أفــادت أن التعليــامت أألخــرية لوزيــر املاليــة صــدرت دون تاريــخ، وإن كانــت 

قــد أبلغــت ملجلــس الــوزراء يف 17 ســبتمرب 2017.
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رجعية قرار )تعليامت( وزير املالية لسنة 2015: صدرت تعليامت وزير املالية األخرية يف سبتمرب 
2015. وبام أهنا يف حقيقتها قرار إداري فقد كان يتعني إعامهلا بأثر فوري. إال أن األمر جاء عىل 
املبدأ  نقيض  عىل   ،(234)2015 يناير  أول  إىل  يرتد  رجعي  بأثر  نفاذها  عىل  بالنص  ذلك،  خالف 
القايض بعدم رجعية القرارات اإلدارية فردية كانت أم تنظيمية، احرتامًا للحقوق املكتسبة (235)، 
األفراد  معامالت  يف  القانوين  لألمن  بلوغًا   ،(236) املستقرة  القانونية  املراكز  الضطراب  ومنعًا 

واجلامعات.

 فرسيان النصوص عىل وقائع ماضية، حمجوز للسلطة الترشيعية كممثل لإلردة الشعبية، وبإيرادها 
ما يفيد الرجعية رصاحة، ويف غري املواد اجلنائية )237).

ــار  ــرة كب ــر دائ ــن مدي ــدر م ــاب ص ــوبًا لكت ــد )9( منس ــوى )ص3( البن ــة الدع ــك يف الئح 234  ورد ذل
املكلفيــني، ومل يتــم التعقيــب عــىل ذلــك أو جحــده.

235  أعلنــت حمكمــة القضــاء اإلداري )مــرص( عــن تبنيهــا مبــدأ عــدم رجعيــة القــرارات اإلداريــة يف بواكــري 
ــة ال تــرسى »إال  ــة أو التنظيمي ــة الفردي ــرارات اإلداري ــأن أحــكام الق حياهتــا، إذا قضــت عــام 1948 ب

عــىل مــا يقــع مــن تاريــخ صدورهــا، وال يرتتــب عليهــا أثــر فيــام وقــع قبلهــا«. 
حمكمة القضاء اإلداري )مرص( - 10 / 3 / 1948 - جمموعة األحكام - السنة 3 - 440.  

ــة  ــال: املحكم ــيل املث ــىل س ــر ع ــا أنظ ــال وجوده ــج ح ــا ذات النه ــة العلي ــة اإلداري ــايعت املحكم وش  
ــت  ــنة 2 - ص1098. واضاف ــكام - الس ــة األح ــرص( - 1/ 6 / 1957 - جمموع ــا )م ــة العلي اإلداري
هــذه املحكمــة يف بعــض أحكامهــا أن رجعيــة اللوائــح تفــىض إىل وصمهــا باغتصــاب الســلطة واملخالفــة 
اجلســيمة للدســتور. املحكمــة اإلداريــة العليــا )مــرص( - 4/ 5 / 2002 - جمموعــة األحــكام - الســنة 

ص689.  47-
236  متشــيًا مــع ذلــك أوضــح القــاىض الدســتورى يف مــرص أن النطــاق »الــذي يمكــن أن يرتــد  إليــه األثــر 
ــا،  ــل حلقاهت ــة مل تتكام ــز قانوني ــن مراك ــع م ــه الترشي ــدل في ــذي يع ــك ال ــو ذل ــون، ه ــي للقان الرجع
وبالتــايل مل تبلــغ غايتهــا النهائيــة، متمثلــة يف حقــوق تــم اكتســاهبا وصــار حيتــج هبــا تســاندًا إىل أحــكام 
قانونيــة كانــت نافــذة، إذ يف هــذا النطــاق يبقــى املركــز ال قانــوين   قابــاًل للتدخــل الترشيعــى، تدخــاًل 
قــد يزيــد أو يزيــل مــن آمــال يبنــى عليهــا صاحــب املركــز توقعاتــه، فــإذا تقــرر األثــر الرجعــي يف غــري 
هــذا النطــاق، وامتــد إىل إلغــاء حقــوق تــم اكتســاهبا فعــاًل وصــارت لصيقــة بأصحاهبــا، وفقــًا ألحــكام 
قانونيــة كفلــت محايتهــا واإلحتجــاج هبــا يف مواجهــة الكافــة، كأثــر لنفــاذ هــذه األحــكام، فــإن األثــر 
الرجعــي للقانــون يكــون قــد حتــول إىل أداة إلهــدار قــوة القوانــني الســابقة ومكانتهــا مــن االحــرتام، 

الــذي جيــب كفالتــه هلــا طــوال الفــرتة التــي  كانــت فيهــا نافــذة«،
املحكمة الدستورية العليا )مرص( - 7 / 7 / 2002 - جمموعة األحكام - ج10 - ص 508.  

237  طبقــا للــامدة 117 مــن القانــون االســايس »ال تــرسى أحــكام القوانــني إال عــىل مــا يقــع مــن تاريــخ 
ــك«. ــالف ذل ــىل خ ــص ع ــة الن ــواد اجلنائي ــري امل ــاء يف غ ــد اإلقتض ــوز عن ــا، وجي ــل هب العم
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والقرار موضع التعليق إذ وقع يف تلك املخالفة، فقد جتاوز الدستور، وهى نقيصة تستدعي انعدام 
القرار ال جمرد بطالنه.

نفاذ  هي  القاعدة  إن  حيث  »ومن  مرص:  يف  العليا  اإلدارية  املحكمة  أوضحت  الصدد  هذا  ويف 
القرارات اإلدارية من تاريخ صدورها، بحيث ترسي بالنسبة للمستقبل، وال ترسي بأثر رجعي 
القانونية  املراكز  أو  املكتسبة  للحقوق  احرتمًا  وذلك  صدورها،  تاريخ  عىل  السابقة  الوقائع  عىل 
الذاتية، ومن ثم فإنه ال جيوز عىل أى وجه تقرير أثر رجعي للقرارات إالدارية إال لو نص القانون 
أو  الالئحية  اإلدارية  للقرارات  أثر رجعي  بأى  االعتداد  اإلداري عدم  القضاء  عىل ذلك، وعىل 
السلطة  اختصاص  اغتصاب  عىل  النطوائه  الرجعي  األثر  يقرر  حكم  أى  النعدام  التنظيمية 

.(238( للدستور«  اجلسيمة  للمخالفة  أو  الترشيعية 

الرضيبي  اإلعفاء  بإلغاء  املالية  الصادرة عن وزير  التعليامت  أن  املثار  الفرض  املخالفة يف  يعزز    
نشاط  إخضاع  يعني  مما  العام،  ذات  من  يناير  بداية  من  رسياهنا  عىل  نصت   2015 سبتمرب  يف 
امللكية  بحق  مساس  من  ذلك  يتضمنه  بام  رجعي،  بأثر  للرضائب  واملعنوية  الطبيعية  األشخاص 
اجلسامة. درجات  أعىل  مرشوعيته  عدم  تشكل  ذاته  يف  الترصف  هذا  ومثل  دستوريًا.  املكرس 

قرارا دائرة كبار املكلفني: 
الرضائب  من  اجلنوبية  املحافظات  واملواطنني يف  املكلفني  إعفاء  بتعديل  املالية  وزير  لقرار  نفاذًا   
 ،2015 والرسوم، رفضت دائرة كبار املكلفني قبول اإلقرار الرضيبي للبنك املستدعي عن عام 
بحجة »تنزيل أرباح فروع املحافظات اجلنوبية من الوعاء الرضيبي..« )239(، باملخالفة لقرار وزير 

املالية بإلغاء اإلعفاء الذي ظلل تلك املحافظات ثامين سنوات باملرسوم الرئايس لسنة 2007.

  وتبع ذلك اصدار ذات الدائرة قرارًا ثانيًا بوقف التعامل مع البنك املستدعي. 

  وانتهت حمكمة العدل العليا إىل عدم قبول الطعن عىل القرار األول لفوات امليعاد، وسحبت عدم 
القبول للقرار التايل من منطلق عدم هنائيته.

   وال نشاطر املحكمة يف تلك النتيجة بشطرهيا.

238  املحكمة اإلدارية العليا - 4 /5 / 2002 - جمموعة األحكام - السنة 47 - ص 689.
هذه هي العبارة التي  وردت نصًا يف كتاب مدير دائرة كبار املكلفني املوجه إىل البنك املستدعي.  239
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  فرفض اإلقرار الرضيبي للبنك املستدعي انبنى عىل قرار وزير املالية بإلغاء اإلعفاء الرضيبي يف 
املحافظات اجلنوبية. وهذا الرفض ما كان ليحدث لوال قرار اإللغاء. وملا كان القرار األخري قد 
برابطة  به  املتصلة  القرارات  بالتبعية كافة  الوصف يالحق  باالنعدام، فإن هذا   – – يف رأينا  اتسم 

ووجود. حياة 

  ومن املستقر أن القرارات املنعدمة ال تعدو كوهنا أعامالً مادية، ال يقف يف سبيل الدعاوى املوجهة 
إليها ثمة قيود زمنية أو إجرائية، حيث يمكن دومًا خماصمتها قضائيًا مهام طال الزمن عليها )240).

  ونعتقد أن ما سقناه بشأن رفض اإلقرار الرضيبي للبنك املستدعي يطارد كذلك قرار منع التعامل 
معه.

قرار رفض  هنائية  العليا من عدم  العدل  إليه حمكمة   ما خلصت  مع  نختلف  النحو    وعىل هذا 
التعامل مع البنك، مؤيدة دفاع املستدعي ضدهم يف هذه اجلزئية )241(، واملؤسس عىل أن القرار 
الطعني »مبنى عىل عدم قيام اجلهة املستدعية عن الترصيح عن حجم أرباحها احلقيقية يف قطاع غزة 
وبالتايل ال يقبل الطعن به حمكمة العدل العليا لعدم هنائيته، كونه معلق عىل رشط وهو قيام اجلهة 
املستدعية بالترصيح عن أرباحها احلقيقية يف قطاع غزة حيث اهنا مل ترصح هنائيًا عن أية ارباح يف 
فروعها يف قطاع غزة وهذا خمالف للقانون واألصول وهذه تعترب فروقات أساسية للدفع ومل يقم 
بدفعها إىل اآلن وبالتايل يكون قرار مدير دائرة املكلفني غري هنائي ومعلق عىل رشط دفع الفروقات 

األساسية..« )242).

موقف  ال  القرار،  إصدار  مراحل  إىل  مرده  النهائية  فتحديد  الصواب،  جانبه  التخريج  وهذ    
املخاطب به، فطاملا أن القرار مل يعد بحاجة إىل تعقيب من جهة أخرى بخالف تلك املصدرة له، 

ــوى  ــا: دع ــع مؤلفن ــرصي راج ــاء اإلداري امل ــة يف القض ــات القضائي ــل والتطبيق ــن التفاصي ــد م 240  ملزي
اإللغــاء طبقــًا ألحــكام القضــاء - 2017 - ص 228. 

ــتدعي، إال أن  ــع املس ــل م ــدم التعام ــي، وع ــرار الرضيب ــض اإلق ــراري رف ــع إىل ق ــذا الدف ــرصف ه 241  ان
ــب. ــري فحس ــق األخ ــبة للش ــه بالنس ــة قبلت املحكم

242  الالئحة اجلوابية للمستدعى ضدهم - ص3.
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فهو هنائي )243(. والدليل عىل ذلك انتاجه آلثارة وتأثر مراكز أصحاب الشأن بوجوده، وهو ما 
املستدعي.  البنك  مع  التعامل  املكلفني  كبار  دائرة  قرار رفض  ينطبق عىل 

  وال يقدح يف ذلك أن استجابة البنك لقرار وزير املالية بدفع الرضائب عن نشاطه باملحافظات 
اجلنوبية، يمكن أن يفيض إىل عودة التعامل معه، فاألمر أشبه بالقرارات املؤقتة )244( التي  ترسي 
لفرتة حمدودة، ومل يتمسك أحد بأن تلك القرارات تفتفر لوصف النهائية، وال جيوز بالتايل عرض 

أمر مرشوعيتها عىل الساحة القضائية.

من مجاع ما تقدم نخلص إىل اختالفنا مع  حكم حمكمة العدل العليا الفاصل يف املوضوع عىل  •
صعدين:

النظر إىل قرار جملس الوزراء بتكليف وزير املالية بتعديل اإلعفاء الرضيبي يف املحافظات  •
اجلنوبية، وتعليامت وزير املالية بذلك التعديل، ورفض استالم اإلقرار الرضيبي للبنك 
املستدعي، عىل أهنا قرارات قابلة لإلبطال، ال منعدمة، مما أسفر عن رد الدعوى لتجاوز 

مواعيد الطعن باإللغاء.

اعتبار قرار رفض التعامل مع البنك املستدعي بمثابة قرار غري هنائي. •

هذا هو اجتهادنا من جاءنا بأظهر منه نارصناه. •

243  يف ذلك انظر عىل سبيل املثال: 
ــاء اإلداري  ــي - القض ــد فهم ــو زي ــي أب ــاء اإلداري - 1986 - ص 343، مصطف ــل - القض ــى اجلم حي  
وجملــس الدولــة )قضــاء اإللغــاء( - 1999 - ص 529. حممــود حافــظ القضــاء اإلداري - 1993 - ص 

.562
ــع  ــض م ــرار اإلداري ال يتناق ــت الق ــرص( أن تأقي ــاء اإلداري )م ــة القض ــت حمكم ــك أعلن ــة لذل 244  ترمج

ــرار«.  ــار الق ــىل آث ــب ع ــت ينص ــه، »ألن التوقي هنائيت
حمكمة القضاء اإلداري )مرص( - 7 /2 / 1956 - جمموعة األحكام - السنة 9 - ص195.  
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التعليق عىل حكم املحكمة العليا رقم 2017/8

الدكتور رفعت عيد سيد

أستاذ القانون العام كلية احلقوق ــ جامعة القاهرة/ مرص

بجلسة 21 مايو 2018 أصدرت املحكمة العليا حكاًم أثار ثالثة نقاط: األوىل إجرائية، والثانية 
فلسفية، والثالثة قانونية. وقبل أن نعرض لسلوك املحكمة العليا بالتأييد أو بالنقد يف هذه النقاط 
الثالثة، نرى من املفيد أن نعرض وقائع الدعوى وقضاء املحكمة فيها، لنناقش عىل ضوء النقاط 
املثارة اجتاه القضاء والفقه، لنخرج من ذلك ببيان حكم القانون، ومدى توفيق املحكمة العليا يف 

اإلهتداء إليه.

الوقائع:
تتحصل وقائع هذه الدعوى ــ عىل حسب ما ورد بحكم املحكمة العلياــ يف أنه بتاريخ 11 . 1

مايو 2017 أصدر رئيس جملس الوزراء قراًرا يتضمن آلية احتساب سنوات العمل السابقة 
عىل اخلدمة القضائية واخلدمة يف املناصب األخرى. 

وملا كان الطاعن يعمل يف وظيفة قانونية يف جملس القضاء األعىل، فإن القرار الوزاري يؤثر . 2
عىل مركزه القانوين من حيث احتساب راتبه الشهري، األمر الذي دفعه إىل رفع الطعن أمام 

املحكمة العليا يف 3 يوليه 2017 طالًبا احلكم له بإلغاء القرار. 

ويف تربير اختصاص املحكمة العليا بدعوى الطاعن، استند األخري إىل قانون تشكيل املحاكم . 3
رقم 5 لسنة 2001 وتعديالته، وقانون السلطة القضائية رقم 2 لسنة 2002. 

العليا، وما هيمنا  العدل  33 حددت اختصاصات حمكمة  املادة  بالقانون األول، فإن  وفيام يتعلق 
منها الفقرة الثانية التي أشارت إىل الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو 
القرارات اإلدارية النهائية املاسة باألشخاص أو األموال الصادر عن أشخاص القانون العام.. 

أما القانون الثاين، فإن املادة 46 منه قد ناطت باملحكمة العليا دون غريها بالفصل يف طلبات اإللغاء 
والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة عىل القرارات اإلدارية املتعلقة بأي شأن من شؤوهنم، 

وكذلك الفصل يف املنازعات اخلاصة بالرواتب واملعاشات واملكافئات املستحقة هلم أو لورثتهم. 
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لرقابة  التنفيذية ختضع  السلطة  تصدرها  التي  القرارات  مجيع  بأن  بالقول  أسانيده  الطاعن  وتابع 
القضاء وحيظر النص يف القوانني عىل حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وذلك 

القانون األسايس.  30 من  للامدة  وفقًا 

الوزاري خمالًفا  القرار  القانون، حيث جاء  الطاعن خمالفة  استدعى  فقد  الطعن،  أسباب  أما عن 
للامدتني 32 و80 من قانون السلطة القضائية، حيث جعلت املادة األوىل حتديد رواتب وخمصصات 
القضاة بجميع درجاهتم وفقًا للجداول املرفقة بالقانون. كام أناطت املادة الثانية بمجلس القضاء 
األعىل مهمة وضع اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام القانون السلطة القضائية. عالوة عىل ذلك أشار 

الطاعن إىل مبدأ الفصل بني السلطات ومبدأ املساواة.

لعدم . 4 الدعوى  برد  قضت  العليا  املحكمة  أمام  املوضوع  هذا  ملناقشة  الفرصة  سنحت  فلام 
اختصاصها، فاملسألة التي يثريها الطاعن ــ وفًقا للمحكمة العليا ــ هي عدم دستورية القرار 

الدستورية. املحكمة  إىل  يعود االختصاص بشأهنا  الوزاري، وبالتايل 

الوقائع  ضوء  عىل  إليها  أرشنا  التي  الثالث  النقاط  نحدد  أن  اآلن  وسعنا  يف  العرض،  هذا  بعد 
املتقدمة.

النقطة األوىل: سلطة املحكمة يف تكييف طلبات اخلصوم: من املسلم به أن التكييف الذي جتريه 
املحكمة قد ينرصف إىل وقائع الطعن أو طلبات اخلصوم. وأهم ما يميز النوعني أن تكييف الوقائع 
يعنى مطابقة القايض لواقعة الدعوى بتكييفها املحدد يف القانون، بينام تكييف طلبات اخلصوم هو 

الوقوف عىل النية احلقيقية للخصوم من وراء إبداء طلباهتم فيها.

من ناحية أخرى، يتميز تكييف الوقائع من تكييف الطلبات بأن التكييف األخري يقيد املحكمة، 
حيث ال جيوز هلا أن تصل بتكييفها لطلبات اخلصم إىل احلكم له أو برفض احلكم له بيشء مل يطلبه. 

فإرادة اخلصم هلا دورها املؤثر يف حتديد نطاق تكييف القايض لطلباته.

وتكييف طلبات اخلصوم هو الذي يتوقف عليه حتديد والية املحكمة واختصاصها ومدى قبول 
الدعوى شكاًل أمامها قبل الفصل يف موضوعها، وهي كلها من املسائل األولية املتصلة بالنظام 
العام، ومن ثم فإنه عىل املحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها أن تتقىص النية 

احلقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباهتم.
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املرصية  العليا  اإلدارية  املحكمة  أعلنت  اخلصوم  طلبات  تكييف  يف  املحكمة  سلطة  إيضاح  ويف 
أن »املحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها، إنام يتعني عليها أن تتقىص النية 
احلقيقية للخصوم من وراء إبداء طلباهتم فيه، فال تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة، بل عليها 
نية اخلصوم وإرادهتم من وراء الدعوى وللطلبات فيها وما يتفق واالختصاص  استكناه حقيقة 

املقرر قانونًا ملجلس الدولة هبيئة قضاء إداري«)245).

األمينة عىل  اإلداري هي  والقضاء  اإلدارية  املنازعة  »املحكمة يف جمال  أن  إىل  ننوه  أن  يفوتنا  وال 
الطلبات  أمامها تفاصيل  القانون، ومن ثم فهي ليست يف حاجة إىل من يربز  املرشوعية وسيادة 
التي يستحقها املدعي من أحكام القانون مبارشة وال عن التحديد التام للقاعدة القانونية الواجبة 
فإن  بالقانون،  العلم  ــ  عامة  كقاعدة  ـ  القايض  يف  املفروض  كان  إذا  ألنه  النزاع،  عىل  التطبيق 
املفروض يف القايض اإلداري ليس فقط العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق عىل الوقائع التي 
يتبينها، بل املفروض فيه فضاًل عن ذلك أن يبادر إىل تطبيق مجيع أحكام القانون حسبام حيكمه مبدأ 
املرشوعية ولو كان املدعي مل حيددها حتديدًا دقيقًا أو إذا استند إىل قاعدة سواها ال تنطبق يف شأن 

دعواه«)246).

ومن باب التيسري املحمود، تكييف طلبات اخلصوم عىل ضوء اهلدف من تقرير الطعن، فال يشرتط 
أن يطلب صاحب الشأن يف طعنه رصاحة إلغاء القرار، الن مقصد الطعن أمام املحكمة العليا ــ 
املخالفة  القرارات  إلغاء  هو  ــ  أو غموضها  لعموميتها  املستخدمة  العبارات  عنه  تكشف  مل  ولو 

للقانون بالنسبة لفئة القضاة لألسباب الواردة بتقرير الطعن. 

هذه  قضاء  جرى  »حسبام  أنه  بإيضاحها  التيسري  هذا  املرصية  العليا  اإلدارية  املحكمة  وأكدت 
املحكمة واستقر ذلك، فإن جمرد ذكر ما يطلبه املدعي يكفي يف جمال منازعات التسويات بالذات 
اإلجراءات  توجه  أن  املختصة  املحكمة  عىل  يكون  حيث  العدالة،  حوزة  يف  الدعوى  لوضع 
منها  إليها اخلصوم  التي هيدف  الطلبات  الدعوى ومتحصه وحتدد حقيقة  لكي تفحص موضوع 

ــه  ــار إلي ــه 1990. مش ــة 16 يوني ــنة 35 ق، جلس ــم 1569 لس ــن رق ــا، طع ــة العلي ــة اإلداري 245  ـ املحكم
لــدي محــدي ياســني عكاشــة، املرافعــات اإلداريــة يف قضــاء جملــس الدولــة، ص 1060. والطعــن رقــم 

ــمرب 2000، س 46، ص 359. ــة 23 ديس ــنة 44 ق، جلس 6449 لس
246  ـ املحكمة اإلدارية العليا، طعن رقم 2343 لسنة 32 ق، جلسة 25 مايو 1991، ص 142.
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وتستجيل وقائعها وحتدد نقطة البحث القانوين التي تثريها ومقطع النزاع فيها وتنزل حكم القانون 
عليها، الن املحكمة يف جمال املنازعة اإلدارية والقضاء اإلداري هي األمينة عىل املرشوعية وسيادة 
فهي  ثم  ومن  رايتها،  ورفع  وإعالهنا  إرسائها  عن  النطاق  هذا  يف  واملسؤولة  والقانون  الدستور 
القانون  التي يستحقها املدعي من أحكام  الطلبات  ليست يف حاجة إىل من يربز أمامها تفاصيل 

النزاع«)247). التطبيق عىل  الواجبة  القانونية  للقاعدة  التام  التحديد  مبارشة وال عن 

والتيسري السابق يقابله التزام املحكمة بأال يصل تكييف الطلبات إىل إحالل املحكمة إرادهتا حمل 
إرادة اخلصوم، فتقوم بتعديل هذه الطلبات بإضافة ما مل يطلبوا احلكم به أو بتحوير الطلبات بام 

خيرجها عن حقيقة مقصود اخلصوم منها. 

وترمجة لذلك أعلنت املحكمة اإلدارية العليا املرصية أن »ذلك التميز يف طبيعة الدعوى اإلدارية 
ال يعمل هبا حسب النظام القانوين واملبادئ العامة للخصومة إىل اعتبارها دعوى حسبة أو منح 
القايض اإلداري بمجرد اللجوء إليه الوالية لكي يعدل ويضيف أو حيذف من الطلبات املقدمة من 
اخلصوم أمامه، حيث انه فضاًل عن أن ذلك ال سند له بشأن أي قايض يمنحه الدستور والقانون 
والية الفصل يف املنازعات بمراعاة صحيح أحكام الدستور والقانون، فإن يف ذلك حتاًم ما هيدر 
حق الدفاع بالنسبة للخصوم كلهم أو بعضهم حيث حيل القايض إرادته حملهم يف حتديد طلباهتم 
مما يتعارض مع حيدة القضاة واستقالهلم، ويمنع من متكني كل األطراف، من تقديم ما يشاءون 
من دفاع ودفوع لطلبات اخلصوم بام يمكن القايض من استجالء وجه احلقيقة يف وقائع النزاع، 
وقول احلق فيام يتعلق بتطبيق صحيح أحكام الدستور والقانون عليه، ومن ثم فإنه ال جيوز ملحكمة 
القضاء اإلداري أن تضيف إىل طلب املدعي طلبًا إضافيًا جديدًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 
املطلوب   1983 لسنة   5 رقم  للقرار  ترديد  هو  األخري  القرار  هذا  أن  بمقولة   1986 لسنة   17
أصاًل وقف تنفيذه، وأن هذا هو التكييف القانوين الصحيح لطلبات املدعي، وذلك أنه ولئن كان 
إسباغ الوصف القانوين الصحيح عىل طلبات اخلصوم هو مما تستقل به املحكمة بوصف أهنا هي 
املهيمنة عىل الدعوى، إال أن ذلك ال يصل، بحال، إىل أن حتل املحكمة إرادهتا حمل إرادة اخلصوم 

247  ـ املحكمــة اإلداريــة العليــا، طعــن رقــم 2343 لســنة 32 ق، جلســة 25 مايــو 1991، مشــار إليــه لــدى 
محــدي ياســني عكاشــة، مرجــع ســبق ذكــره، ص 1070. 
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يف الدعوى أو أحدهم وتقوم بالتعديل يف طلباهتم بإضافة ما مل يطلبوا احلكم به رصاحة وال أساس 
له يف أوراق الدعوى أو بمحارض اجللسات كطلب صادر عنه وفق إرادته وبحر اختياره وملا يراه 
حمققًا ملصاحله يف مواجهة خصمه مما جيعل احلكم املطعون فيه قد صدر خمالفًا القانون وأخطأ يف 

تطبيقه إذ قىض يف طلبات مل يطلبها املطعون ضده ومن ثم يكون حقيقًا باإللغاء«)248).

كام قيض بأنه »وإن كان للخصوم حق حتديد طلباهتم وصياغة عباراهتم بام يتفق مع نيتهم يف حتديد 
ما يقصدونه من الطلبات وسندهم فيها قانونًا، فإنه يتعني عىل املحكمة أن حتدد عىل نحو موضوعي 
الطلبات وفقًا حلقيقة ما يقصده اخلصوم من تقديمها وصحيح إرادهتم بشأهنا مما يمكنها من إنزال 
اإلداري  القضاء  بوالية  يتعلق  فيام  خاصة  وبصفة  الطلبات،  هذه  عىل  الصحيح  القانون  حكم 
بنظرها، أو اختصاص حمكمة من بني حماكم جملس الدولة بذلك، أو بعدم قبول الدعوى شكاًل 
سواء فيام يتعلق بميعاد رفعها أو غري ذلك من سائر الرشوط الشكلية لقبوهلا، وتتوىل املحكمة ذلك 
من تلقاء نفسها، ولو دون طلب من اخلصوم، ملا يف حتديد طلبات اخلصوم وتكييفها وحتديد طبيعة 

املنازعة من ارتباط حتمي باألصول العامة للتنظيم القضائي«)249).

أن  يتعني عليها  إليها فكان  الدعوى  ُقدمت  العليا وقد  املحكمة  أن  السابقة  السطور  نخلص من 
ورائها،  من  الطاعن  نية  باستظهار  هلا  القانوين  التكييف  حقيقة  إليها  املشار  الطلبات  عىل  جتري 
وقصده من إبدائها، وبام يتفق واالختصاص املقرر هلا. وعىل ذلك إذا كان وجه عبارات الطلبات 
باعتبارها  املحكمة،  اختصاص  يف  يدخل  مما  ذلك  فإن  الوزاري،  القرار  إلغاء  ألفاظها  وظاهر 

املالية. شؤوهنم  بينها  ومن  القضاة،  بشئون  يتعلق  فيام  العامة  الوالية  صاحبة 

صحيح أن الطاعن قد استند إىل خمالفة القرار الوزاري ملبدأي الفصل بني السلطات واملساواة ومها 
من املبادئ الدستورية التي تم النص عليهام يف القانون األسايس، مما قد يلقي يف ذهن املحكمة أن 
الطاعن قصد خمالفة القرار الوزاري للدستور، مما يدخل يف اختصاص املحكمة الدستورية. رغم 
ذلك، فإننا نقول أن املحكمة إذا ُقدم إليها طلب حيمل أكثر من تفسري إحداها ُيْدِخل الدعوى يف 

248  ـ املحكمــة اإلداريــة العليــا، طعــن رقــم 1194 لســنة 34 ق، جلســة 13 يونيــه 1993، محــدي ياســني 
ــة، ص 1080.  عكاش

ــر 1993،  ــة 28 فرباي ــنة 34 ق، جلس ــام 2648 و3004 لس ــان رق ــا، الطعن ــة العلي ــة اإلداري 249  ـ املحكم
ــا. ــا بعده ــابق، ص 1078 وم ــع الس ــة، املرج ــني عكاش ــدي ياس مح
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نطاق اختصاصها واآلخر خيرجها، فعليها أن تنظر الدعوى، تيسريًا عىل الطاعن وحتقيقًا للعدالة 
الناجزة التي استوجبها القانون األسايس للدولة.

وللتدليل عىل صحة ذلك نفرتض أن قانون املحكمة الدستورية ينص عىل الدفع واإلحالة والتصدي 
كسبل لوصول الدعوى إىل املحكمة الدستورية. فإن رفض الدعوى من ِقبل املحكمة العليا، دون 
أن حتيل الدعوى إىل املحكمة الدستورية )وهذا ما حدث يف احلكم حمل التعليق(، ودون أن يدفع 
صاحب الشأن أمامها بعدم الدستورية، فإن مفاد ذلك أن الطاعن بسبب رفض الدعوى وبسبب 
عدم إحالتها من قبل املحكمة سُيْحجب عنه اللجوء إىل حمراب املحكمة الدستورية، منتظرًا فرتة 
زمنية قد تطول حتى يتمكن من رفع النزاع أمام املحكمة الدستورية عن طريق اإلحالة أو الدفع. 

وهذا التحليل كان سيتحقق عقب اإلعالن عن مرشوع قرار بقانون لسنة 2012 خاص بتعديل 
املادة  من   )1( الفقرة  ُتَعدل  فيه  جاء  حيث  منه،   11 املادة  سيام  وال  الدستورية،  املحكمة  قانون 
27 من قانون املحكمة لتصبح: »بطريق الدعوى األصلية املبارشة املقامة من: )أ( رئيس السلطة 
الوطنية. )ب( رئيس أو ثلثي أعضاء جملس الوزراء. )ج( رئيس أو ربع أعضاء املجلس الترشيعي. 
حلقوق  املستقلة  للهيئة  العام  املفوض  )ه(  األعىل.  القضاء  جملس  أعضاء  ثلثي  أو  رئيس  )د( 
اإلنسان. )ز( ممثلو األحزاب السياسية املرخصة للعمل يف أرايض السلطة الوطنية«. ومفاد ذلك 
أن صاحب الشأن عندما قضت املحكمة العليا بعدم اختصاصها، فإنه لن يتمكن من طرق باب 
برد  اكتفت فقط  بل  الدستورية،  املحكمة  إىل  الدعوى  حُتِل  مل  املحكمة  الدستورية، ألن  املحكمة 
الدعوى لعدم االختصاص. ويف نفس الوقت لن يتمكن من رفع الدعوى األصلية أمام املحكمة 
أن  احلظ  وحلسن  الطريق.  هذا  من  األفراد  حرم  بقانون  القرار  مرشوع  ألن  مبارشة،  الدستورية 
التعديل يف صورته النهائية جاء خاليًا من هذا احلرمان، وبقي حق األفراد يف رفع املنازعة مبارشة 

قائاًم.  الدستورية  املحكمة  أمام 

النقطة الثانية: تزاحم الدعويني الدستورية واملرشوعية: القرار الوزاري حمل التعليق باإلضافة إىل 
الشأن  يتيح لصاحب  مما  القانون األسايس،  قد خيالف  ــ  الطاعن  لرؤية  ــ وفقًا  للقانون  خمالفته 

النعي عليه بعدم الدستورية. فألي الدفعني ستأخذ املحكمة العليا؟
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من الناحية القانونية املجردة، جيوز للطاعن أن يلجأ ألي اجلهتني. فاملحكمة الدستورية، بحكم 
قانوهنا  بحكم  ــ  العليا  واملحكمة  واللوائح،  القوانني  دستورية  برقابة  ختتص  األسايس  القانون 

القضاة. منازعات  بالفصل يف  ــ ختتص  القضائية  السلطة  وقانون 

فالقرار  املرشوعية.  رقابة  حيث  العليا،  املحكمة  إىل  يلجأ  الطاعن  فإن  العملية،  الناحية  من  أما 
الوزاري ارتباطه بالقانون أكثر من القانون األسايس، ومن ثم فإن فرص خمالفته للقانون أكثر من 

األسايس. للقانون  خمالفته 

مجيع  يف  سيكون  اإللغاء  رقابة  أو  املرشوعية  رقابة  يف  العليا  املحكمة  من  الصادر  احلكم  أن  كام 
احلاالت حجة عىل الكافة وبأثر رجعي، أما احلكم يف رقابة الدستورية فإنه ال يتمتع باألثر الرجعي، 
41 من قانون املحكمة الدستورية،  أي أن له أثر مبارش. وهذا ما جاء يف الفقرة الثانية من املادة 
حيث نصت عىل أنه »إذا قررت املحكمة أن النص موضوع املراجعة مشوب كليًا أو جزئيًا بعيب 
عدم الدستورية، توضح ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية، والنص الذي تقرر عدم 
دستوريته يعترب يف حدود قرار املحكمة حمظور التطبيق«. وال شك أن مصلحة الطاعن تقتيض أن 

يكون للحكم الصادر من املحكمة أثر رجعي حتى يستفيد منه.  

عالوة عىل ذلك، فإن إثارة مسألة الدستورية، تعترب مسألة أولية، ال يتطرق إليها القايض إال إذا 
القرار  إلغاء  العليا  املحكمة  كان من األصوب عىل  لذلك  النزاع األصيل.  للفصل يف  كان الزمًا 
الوزاري لعدم مرشوعيته، ألن الدفع بعدم دستوريته »سيبدو كمسألة أولية غري الزمة للفصل يف 

النزاع«)250).  

بل وأزيد من ذلك، إن بقيت ثمة حاجة إىل زيادة ملستزيد، أن »االنحياز للدفع بعدم الدستورية 
جلدية  القايض  فقبول  ومؤثرة.  فعالة  محاية  الطاعن  يفقد  قد  الالئحة،  مرشوعية  عدم  وإمهال 
الدفع بعدم دستورية الالئحة وإحالة املسألة للقايض الدستوري )وتأخذ إحالة القايض لالئحة 
للمحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسه ذات احلكم( ال تعني حتمية القضاء بعدم الدستورية، 
إليها ــ دستورية«)251).       الدستورية قد ترى أن الالئحة ــ رغم املطاعن املوجهة  ألن املحكمة 

250  ـ فتحي فكري، وجيز دعوى اإللغاء، 2017، ص 46. 
251  ـ فتحي فكري، املرجع السابق، ص 47.  
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النقطة الثالثة: تسبيب األحكام: سبب احلكم هو األسباب الواقعية أو القانونية التي قادت القايض 
يف  بالواقع  تتصل  التي  واإلثباتات  التأكيدات  هي  الواقعية  واألسباب  به.  نطق  الذي  احلكم  إىل 
مادياته وفيام يتعلق بوجود الواقعة أو عدم وجودها وإسنادها إىل القانون. أما األسباب القانونية 

فهي خضوع الواقعة الثابتة للقانون بعد تكييفها التكييف القانوين الذي ينطبق عليها.

ويثور التساؤل حول مربرات تقييد حركة قايض املوضوع حيال أحكامه عرب ذكر أسباب احلكم 
أو الوقائع التي استند إليها.

والواقع أن ذكر أسباب احلكم ووقائعه ليس مطلوبًا لذاته، وإنام لغايات تدور حول احلفاظ عىل 
املصلحة العامة حينًا، وصيانة حقوق األفراد حينًا أخر.

واملصلحة العامة تتحقق يف احلاالت التي يدفع ذكر وقائع الدعوى وأسباهبا الواقعية أو القانونية 
قايض املوضوع إىل العناية بحكمه وإخراجه اإلخراج السليم حتى يتوقى نقضه عند الطعن عليه 
أمام املحكمة األعىل ويتاليف عيوب عدم كفاية األسباب الواقعية للحكم. فعلم القايض املسبق 
الدعوى  يف  حكمه  ُيصدر  ال  وأن  قضائه  يف  ويرتوى  يرتيث  جيعله  احلكم  سبب  بذكر  بااللتزام 
ُيلم بشتاهتا اإلملام الكايف الذي يمكنه من إصدار حكمه فيها. كام أن  املعروضة عليه إال بعد أن 
بيان سبب احلكم ُيعد ضامنة مهمة للرأي العام، فمن خالل هذا البيان يمكن للرأي العام مراقبة 
عدالة القايض والتحقق من صحة حكمه بام ُيشبع حاسة العدالة لديه ويؤدي إىل ثقته يف القضاء.

أضف إىل ذلك أن اإلفصاح عن أسباب احلكم يعد وسيلة يكشف هبا القايض عدالته وُيقدم العذر 
للخصم )املقيض عليه( فيام قيض به، ويثبت له أنه فهم حجته وأرىض شعوره الداخيل بأن منازعته 

كانت حماًل لدراسة جدية، وأن النتيجة التي انتهى إليها احلكم تتفق وصحيح القانون.

موضوعي.  وأخر  شكيل  رشط  بشأهنا  يتوافر  أن  جيب  احلكم  صحة  إىل  تؤدي  التي  واألسباب 
والرشط األول خيص وجود السبب يف احلكم ذاته  أما الثاين فيتعلق بكفاية األسباب يف تكوين 
اقتناع القايض بالنتيجة التي توصل إليها يف حكمه حتى تستطيع املحكمة األعىل أن تراقب املنهج 
اتبعه القايض حتى توصل إىل قضائه. لذلك يبطل احلكم لغياب السبب يف حالة عدم رد  الذي 
تلتزم  املحكمة عىل بعض طلبات اخلصوم وأوجه دفاعهم ومستنداهتم اجلوهرية. رغم ذلك ال 

املحكمة بالرد عىل ما يقدمه اخلصوم من حجج أو مزاعم ال يقوم عليها دليل.
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من هنا يمكن القول بأن املحكمة العليا مل تقم بتفنيد األسانيد التي استند إليها املدعي، فلم تتطرق 
املدعي،  متسك  كام  القضائية  السلطة  قانون  أو  املحاكم  تنظيم  لقانون  الوزاري  القرار  خمالفة  إىل 

وهوما يعيب احلكم يف أسبابه.





239

أحكام صادرة عن املحكمة العليا والتعليق عليها

التعليق عىل حكم املحكمة العليا الفلسطينية
رقم 2017/8

األستاذ الدكتور سليم سالمة حتاملة

عميد كلية الدراسات العليا - جامعة العلوم اإلسالمية العاملية/ األردن

امللخص
يتعرض تعليقنا هذا عىل احلكم الصادر عن املحكمة العليا الفلسطينية رقم 2017/8 والقايض 
الطعني  القرار  بمواجهة  املقامة  الدعوى  بنظر  املتعلق  القضائي  االختصاص  لعدم  الدعوى  برد 
الدعوى  بنظر  القاعدة  أن  الدولة«، حيث  ملوظفي  اخلدمة  »احتساب سنوات  والذي موضوعه: 
العليا يف دولة فلسطني  للمحكمة  النافذة  القوانني  تنعقد بحسب  القرار اإلداري  ضد مرشوعية 

األصيل. االختصاص  جهة 

نظر  القضائية يف  اهليئات  نطاق سلطة  به:  يقصد  قانوين  املتقدم كمصطلح  باملعنى  واالختصاص 
القضائية عليها. إسباغ احلامية  بقصد  القانون  بنص  اختصاصها  التي تدخل يف  املنازعات 

بإنشاء حماكم  إال  يتأتى  املتخاصمني وتقريبه ال  التقايض بني  العدالة وتيسري  وتطبيقًا حلسن سري 
متعددة يف درجاهتا، ومتنوعة يف وظائفها القضائية، والباحث يف األنظمة القضائية جيدها تنقسم إىل 
أنظمة تأخذ بنظام القضاء املزدوج القائم عىل تعدد جهات القضاء، فمنها القضاء العادي، الديني، 

اإلداري، ونظام آخر قائم عىل فكرة وحدة جهات القضاء، وهذا هو املطبق يف إنجلرتا.

وقد أخذ املرشع يف دولة فلسطني بنظام قضائي قائم عىل فكرة تعدد جهات القضاء، حيث توجد 
بجانب جهة القضاء العادي جهات قضائية إدارية، وأخرى دستورية...

الوالئي بني حمكمتي  الدفع بعدم االختصاص  البحث مسألة غاية يف األمهية أال وهي  أثار  وقد 
واملحكمة  العليا،  املحكمة  من  كل  صالحية  وحدود  الدستورية،  واملحكمة  اإلدارية  العليا 

الصادر. اإلداري  القرار  عىل  الطعن  بمناسبة  الدستورية 
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املقدمة:
تعد املحاكمة العادلة من الركائز األساسية لفكرة العدل القانوين وهي فكرة نسبية ذات أفق ضيق 
وبالتايل  عليها،  التدليل  والنفي من حيث  والثبوت  بمالبساتيهام،  وترتبط  واملكان  الزمان  حيدها 
سلطة  املحاكمة  وإجراء  الدعوى  بنظر  تقوم  إلعامهلا  ويشرتط  والصواب،  للخطأ  عرضة  فهي 

وحمايدة. مستقلة  خمتصة  قضائية 

اختاذ  يف  القضائية  للسلطة  القانونية  األهلية  عدم  يعني:  النزاع،  نظر  يف  االختصاص  وعدم 
اختصاصها. يف  يدخل  ال  نزاع  حمل  موضوع  أي  احلكم،  وإصدار  اإلجراءات 

فاألصل أنه يتوجب عىل املحكمة -أي حمكمة- أن ال متارس عماًل قانونيًا معينًا ألن املرشع جعله 
من اختصاص حمكمة أخرى، فإذا قامت بعمل متثل بقبول نظر النزاع دون أن متلك حق القيام به 

كان عملها خمالفًا للقانون ملخالفته قاعدة االختصاص القضائي.

حقيقية لتوزيع االختصاص بني املحاكم النظامية واخلاصة عىل خمتلف درجاهتا وأنواعها، قصد من 
ورائه تقسيم العمل القضائي وتنظيمه بني تلك املحاكم، فيخصص لكل من تلك املحاكم عمل 
معني يفصح عنه املرشع حتقيقًا حلسن سري أعامل القضاء من جهة، ولتحديد مسؤولية املحكمة من 
ويليه  االختصاص،  توزيع  لقواعد  والرئيس  األول  املصدر  الدستور  يعترب  أخرى، وهكذا  جهة 
كل  داخل  التوزيع  هذا  ضوابط  فتنظم  االختصاص  لقواعد  مكملة  كمصادر  النظام  ثم  القانون 

حمكمة عىل ِحدة.

وملا كان املبدأ املستقر يف علم األصول؛ أنه ال جيوز أن تكون القضية بغري قاٍض حيكم فيها، وأنه ال 
جيوز أن تكون القضية الواحدة حماًل للحكم من أكثر من حمكمة بل جيب أن يكون لكل قضية قاٍض 
واحد تعود له دون غريه صالحية الفصل فيها، فإنه ال يكفي دراسة قواعد االختصاص الوالئي 
أو الوظيفي(252) والقول بالتايل بدخول قضية معينة يف والية القضاء اإلداري )املحكمة العليا( أو 
الدستوري، بل جيب حتديد حمكمة واحدة من بني تلك املحاكم تعود هلا دون غريها صالحية النظر 

يف هذه القضية.

د. عوض الزعبي، أصول املحاكامت املدنية، ج1، دار وائل للنرش، عامن، 2006، ص 159.  252
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 وبناء عىل ما تقدم، فإننا سنتناول هذا التعليق، من خالل بيان، أسباب احلكم وأسانيده، ومنطوق 
احلكم، ثم نعمد تاليًا إىل التعليق عىل هذا احلكم، حماولني اإلجابة عىل السؤال التايل: من هي اجلهة 

القضائية املختصة بنظر النزاع موضوع القرار الطعني.

أوالً: وقائع املوضوع، وأسباب ومنطوق احلكم.
وقائع املوضوع

رقم  الوزراء  بقرار جملس  للطعن  الدعوى   2017/7/3 بتاريخ  وكيله  بواسطة  املستدعي  تقدم 
(7/ 17/151/ م. و/ ر. ح( والصادر عن املستدعى ضده جملس الوزراء الفلسطيني/ رام اهلل، 

بتاريخ 2017/5/11 وموضوعه احتساب سنوات اخلدمة ملوظفي الدولة.

وبمناسبة هذا الطعن مل تلفت املحكمة املوقرة إىل ما تقدم به املستدعي وما استند إليه يف طعنه، 
املقامة  الدعوى  بنظر  العليا  املحكمة  اختصاص  بعدم  يتعلق  فرعيًا  دفعًا  املحكمة  أثارت  حيث 
املحكمة  تستطيع  العام، وعليه  النظام  من  الدفع  إثارة هذا  أن  باعتبار  الطعني  القرار  مواجهة  يف 
القرار، واألخذ  الطعن عىل  متابعة نظر موضوع  التوقف عن  نفسها هلذا قررت  تلقاء  إثارته من 
بأسباب الطعن، واجتهت نحو بحث مدى اختصاص املحكمة العليا بنظر النزاع، ليصار إىل حتديد 
جهة االختصاص من خالل بيان مدى صالحيتها يف نظر النزاع، وبالنتيجة فإن توصلت إىل أن 
االختصاص ينعقد للمحكمة العليا بنظر النزاع فإهنا تستأنف نظر موضوع الدعوى واحلكم فيه، 
وعكس ذلك إذا توصلت بعد الثبوت إىل اختصاص جهة قضائية أخرى، فإهنا تصدر قرارها بعدم 

قبول نظر الدعوى لعدم االختصاص.

االختصاص  قواعد  تعلق  مدى  معرفة  إىل  التعليق  هذا  خالل  من  نعرض  فإننا  ذلك  ولتوضيح 
بالنظام العام للوقوف عىل صحة ما قامت به املحكمة عند إثارهتا ملوضوع الدفع بعدم االختصاص 

من تلقاء نفسها.

واستكامالً لذلك، فإنه من املعلوم أن القضاء اإلداري يامرس رقابته عىل أعامل اإلدارة من خالل 
دعوى اإللغاء التي يبارشها املستدعي طالبًا إلغاء القرار اإلداري ملخالفته القانون، وترتكز مهمة 
مشوبًا  القرار  كان  إذا  وما  الطعني،  اإلداري  القرار  مرشوعية  مدى  بحث  يف  اإلداري  القايض 
بعيب من العيوب جتعله قرارًا غري مرشوع أو أن يثبت لديه عكس ذلك لعدم توافر أي سبب من 

التي تصيبه بعدم املرشوعية. األسباب 
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وللوصول إىل تلك النتيجة، فإن القايض يتبع يف سبيل حتقيق ذلك ثالثة إجراءات، اإلجراء األول، 
قبول  رشوط  توافر  مدى  بحث  الثاين،  واإلجراء  ال،  أم  الدعوى  بنظر  خمتصًا  كان  إذا  ما  حتديد 
الدعوى، واإلجراء الثالث، يثور بمناسبة بحث موضوع النزاع من حيث توافر سبب من أسباب 

الطعن عىل القرار اإلداري.

البحث  وهي  أال  جتاوزها،  يمكن  ال  مهمة  إجرائية  أصول  عىل  اإلدارية  الدعوى  لقيام  نظرًا  و 
أوالً: هل متلك املحكمة املرفوع أمامها النزاع صالحية نظر الدعوى، بمعنى هل هي خمتصة بنظر 
موضوع النزاع أم ال؟، وهذا األمر تواجهه املحكمة اإلدارية عند رفع الدعوى بدفوع إدارية، من 

أمهها رفع الدعوى أمام حمكمة غري خمتصة.

وبعد الرجوع إىل حيثيات الطعن عىل القرار حمل التعليق وجدنا أن املحكمة هي من أثارت ومن 
تلقاء نفسها الدفع بعدم االختصاص حيث يتوقف عىل بحثه االستمرار يف نظر موضوع الدعوى 

من قبل املحكمة العليا، أم إىل رد الدعوى وعدم قبوهلا لعدم االختصاص.

والسؤال الذي يثور هنا، هل متلك املحكمة إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها أم ال؟ كذلك بحث 
مدى تعلق قواعد االختصاص بالنظام العام؟

وختتلف  موضوعاهتا،  يف  متنوعة  اإلجرائية  القواعد  موضوعات  أن  املقرر  من  أن  نقول  بداية 
خالل  من  املوضوعات  تلك  تنظيم  إىل  يعمد  املرشع  فإن  لذا  مدلوالهتا،  يف  وتتباين  أمهيتها،  يف 
يتناسب  التي ختتلف يف معناها ومبناها، مما يستتبع تنوعها بام  القانونية  القواعد  أنامط خمتلفة من 
مع كل مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى اإلدارية ومتس كيان اجلامعة يف املجتمع من حيث قوهتا، 
بحيث توصف بالقواعد اآلمرة إذا جاءت حتمل قوة إلزامية سواء آمرة أو ناهية يتوجب طاعتها 
واحرتامها، بينام توصف طائفة أخرى من القواعد القانونية اإلجرائية بالقواعد املكملة أو املفرسة 
غري امللزمة إذا مل متس نظم املجتمع األساسية وكيانه، بينام يقترص أثرها عىل أطراف العالقة الفردية 
بمناسبة نظر الدعوى اإلدارية. و بالتايل فإن هذا القول ينسحب عىل قواعد االختصاص القضائي، 

فمنها ما هو قواعد إجرائية آمرة، ومنها قواعد إجرائية مكملة.

وعليه فإن خمالفة قواعد االختصاص القضائي والتي تتمثل برفع دعوى إىل حمكمة غري خمتصة قد 
تتعلق بعدم االختصاص الوالئي أو الوظيفي عندما ترفع دعوى لدى حمكمة ال تدخل يف واليتها 
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أو ينطوي حتتها اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومنها ما يرفع أمام حمكمة ال ختتص هبا وظيفيًا 
وهذا الوضع خيلق حالة قانونية يمكن أن نطلق عليها حالة عدم االختصاص، ومثاهلا رفع دعوى 

الطعن عىل القرار اإلداري لدى القضاء العادي.

وعودة عىل بدء، فإن عدم االختصاص املتعلق بالنظام العام والتي يمكن للمحكمة أن تشريه من 
تلقاء نفسها يتوقف عىل حتديد طبيعة القاعدة القانونية التي متت خمالفتها، وما إذا كانت متعلقة 
بالنظام العام أو ال. فام كان من النظام العام فال جيوز خمالفة قواعده كوهنا تتعلق باملصلحة العامة 
وليست مقررة ملصلحة اخلصوم أو أحدهم، ألن الغاية منها حسن سري القضاء والعمل عىل حتقيق 

اهلدف من إقراره وضامن سالمة األداء حتقيقًا للعدالة يف األحكام النهائية.

والدفع بعدم االختصاص القضائي بشكل عام هو: أن يطلب اخلصوم أو من له مصلحة فيها أو أن 
يثار من املحكمة مبارشة دون طلب باالمتناع عن نظر موضوع النزاع لعدم اختصاصها املوضوعي 
املحدد أصاًل بقواعد قانونية، وعليه فإن الدفع بعدم االختصاص املوضوعي هو من الدفوع الشكلية 
التي توجه إىل إجراءات اخلصومة بقصد احلصول عىل حكم يقيض باقتناع املحكمة التي قدمت إليها 
الدعوى عن نظرها والفصل يف موضوعها، وتطبيقًا ملا تقدم فإن البحث يف مدى اختصاص املحكمة 

هو من النظام العام، وإن إثارته من قبل املحكمة هو إجراء صحيح ال تشوبه أية شائبة.

أسباب احلكم:
الئحة  عىل  واالطالع  واملداولة  التدقيق  وبعد  قرارها،  منطوق  يف  العليا  املحكمة  أوضحت 
الدعوى أن القرار املطعون فيه هو قرار جملس الوزراء رقم )7/ 151/ 17/ م.د/ر.ح( بتاريخ 
2017/5/11م، بشأن احتساب سنوات اخلدمة ملوظفي الدولة. وبمناسبة هذا الطعن وجدت 
بنظر  العليا  املحكمة  تتمثل يف مدى اختصاص  فيها  البت  قانونية جيب  أن هناك مسألة  املحكمة 
الطعن عىل القرار املشار إليه، ونظرًا لكون والية املحكمة بنظر موضوع الطعن من النظام العام 
ارتأت وقف النظر يف موضوع الدعوى، والتوجه نحو البت يف مدى اختصاص أو عدم اختصاص 

املحكمة العليا بنظر هذا النزاع.

1/24( من قانون املحكمة    وتستطرد املحكمة يف قرارها حيث تقول أنه وبالرجوع اى املادة ) 
الدستورية لسنة 2006، الصادر بتاريخ 2006/2/17م، أي بعد صدور قانون تشكيل املحاكم 
النظامية رقم )5( لسنة 2001، إذ نصت عىل أن: »ختتص املحكمة الدستورية دون غريها بالرقابة 
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عىل دستورية القوانني واألنظمة«. وتنص املادة 2/25 من ذات القانون عىل: »يكون للمحكمة 
الدستورية عند احلكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو الئحة أو قرار جزئيًا أو كليًا عىل 
أو  الالئحة  أو  املرسوم  أو  القانون  ذلك  تعديل  االختصاص  ذات  اللجنة  أو  الترشيعية  السلطة 

النظام أو القرار بام يتفق وأحكام القانون األسايس والقانون(.

وأضافت املحكمة أنه مما يستخلص من النصوص املشار إليها يف حيثيات احلكم والتي شكلت 
القوانني  دستورية  يف  بالنظر  االختصاص  ذات  املحكمة  هي  الدستورية  املحكمة  أن  له،  أساسًا 
واألنظمة، وليست املحكمة العليا، وبام أن االختصاص من النظام العام، فمن حق املحكمة أن 

شرية من تلقاء نفسها حتى ولو مل يأخذ به أحد من اخلصوم.

منطوق احلكم:
بام أن املحكمة العليا ليست اجلهة القضائية املختصة بنظر الطعن املقدم ضد قرار جملس الوزراء 

موضوع هذه الدعوى فإهنا قررت:

عدم قبول الطعن لعدم االختصاص.. 1

ويف األساس رد الدعوى.. 2

ثانيًا: التعليق عىل القرار
نشري يف بداية التعليق عىل هذا القرار إىل أنه تضمن مادة قانونية جديرة باالهتامم وردت يف منطوق 
احلكم وهي بيان مدلول االختصاص القضائي يف نظر النزاع ثم حتديد اجلهة القضائية املختصة 

بنظر النزاع واألساس القانوين، مع اإلشارة إىل الدفع بعدم االختصاص وأثره يف احلكم.

أوالً: بيان مدلول االختصاص القضائي بمناسبة نظر النزاع:
األصل يف والية القضاء يف الدولة هو اإلقليمية، بحيث يقوم حتديد نطاق هذه الوالية عىل معايري 
إقليمية تربط بني اخلصومة، ووالية القضاء؛ وعليه فإن املحكمة العليا ختتص بنظر كافة املنازعات 
اإلدارية الدائرة بني اإلدارة الوطنية مصدرة القرار، واألشخاص املوجه إليهم القرار وما يرتتب 

عليه من آثار تصيب مراكزهم القانونية.

وعىل هذا النحو، فإن والية املحكمة وسلطتها يف الفصل يف اخلصومة اإلدارية، واملسائل املتعلقة 
باالختصاص القضائي هي من موضوعات القانون اإلداري وينرصف هذا االختصاص إىل إقرار 
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يطلق عىل  الباب  الدولة عمومًا. ومن هذا  املحاكم يف  أهنا من وظيفة  باعتبار  املوضوعية  احلامية 
هناك  أن  ذلك  ويعني  الوظيفي«  أو  الوالئي  »االختصاص  إليه سابقًا  املشار  بنوعه  االختصاص 
الوالئي  االختصاص  يتم حتديد  أي  معينة،  للفصل دون سواها يف دعاوى  معينة  سلطة قضائية 

النزاع. بالنظر إىل موضوع الدعوى وطبيعة 

وبمناسبة إعامل الرقابة القضائية عىل القرارات اإلدارية، فإن القضاء اإلداري بدولة فلسطني ممثلة 
باملحكمة العليا هي املختصة بنظر املنازعات اإلدارية التي تكون جهة اإلدارة طرفًا فيها.

وتتميز قواعد االختصاص القضائي الوطني بأهنا قواعد موضوعية مفردة اجلانب؛ أي أهنا حتدد 
مبارشة املوضوعات التي تدخل يف اختصاصها، ثم حتدد من بني املحاكم الوطنية اجلهة املختصة 
دون غريها بنظر الدعوى. بينام املحكمة الدستورية يف فلسطني فإهنا ختتص دون غريها بالرقابة عىل 
دستورية القوانني واألنظمة وهي املحكمة القضائية املستقلة التي أشار إليها احلكم حمل التعليق، 

وال يمتد اختصاصاها إىل نظر املنازعات اإلدارية.

ثانيًا: نطاق اختصاص املحكمة العليا، واملحكمة الدستورية وأساسه القانوين:
 يعد حتديد املوضوعات الداخلة يف اختصاص املحاكم من املسائل املهمة جدًا، وذلك تبعًا ملعايري 
حددها املرشع منها املعيار القيمي، والنوعي، واملكاين والزماين، والدويل... إلخ، بحيث متارس 
املحاكم النظامية يف فلسطني حق القضاء عىل مجيع األشخاص يف املواد املدنية، والتجارية والعمل، 
باستثناء تلك املوضوعات التي خصص هلا قضاء خاص وهي التي يدور حوهلا موضوع املوظفني 
يف الدولة، والتي أثارت تساؤالً: هل تدخل تلك املوضوعات ومنها موضوع القرار حمل التعليق 
يف اختصاص املحكمة العليا أم املحكمة الدستورية من حيث طلب إلغاء القرارات الصادرة عن 
التعليق عليه من خالل حيثيات احلكم  الدولة املختلفة بمواجهتهم؟ وهذا ما سنحاول  إدارات 
سنوات  احتساب  بشأن  الوزراء  جملس  قرار  عىل  الطعن  بمناسبة  اإلدارية  املحكمة  عن  الصادر 

اخلدمة ملوظفي الدولة.

املادة  نص  وحتديدًا   ،2002 لسنة   )2( رقم  فلسطني  دولة  يف  القضائية  السلطة  لقانون  وتفعياًل 
صاحبة  العام  القايض  باعتبارها  اإلدارية،  للمحكمة  تنعقد  العامة  الوالية  فإن  منه   )1/46)
»ختتص  تقول:  وهبذا  فيها  طرفًا  القضاة  يكون  والتي  املنازعات  تلك  بنظر  الوحيد  االختصاص 
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يرفعها  الذي  التنفيذ  ووقف  والتعويض  اإللغاء  طلبات  يف  بالفصل  غريها  دون  العليا  املحكمة 
املنازعات  يف  الفصل  وكذلك  شؤوهنم،  من  شأن  بأي  املتعلقة  اإلدارية  القرارات  عىل  القضاة 

لورثتهم«. أو  هلم  املستحقة  واملكافآت  واملعاشات  بالرواتب  اخلاصة 

القضاة  منازعات  بنظر  يتعلق  فيام  العليا  باملحكمة  الوظيفي  االختصاص  هذا  إلناطة  ووفقًا 
باعتبارهم موظفني عامني، فإن اخلصومة اإلدارية تنعقد بإيداع الئحة الدعوى مستوفاة البيانات 
القانونية،  ودفوعهم  طلباهتم  إبداء  يف  احلق  للخصوم  يكون  حيث  املختصة،  املحكمة  قلم 

العام. بالنظام  منها  تعلق  ما  الدفوع  تلك  إثارة  وللمحكمة 

حيث  الوزراء  جملس  عن  الصادر  القرار  لطبيعة  واستنادًا   ،  )1/46( املادة  نص  عىل  وتأسيسًا 
الطعن باإللغاء يف حال اعرتاه عيب من  يقبل  الذي  القرار اإلداري  فيه كافة خصائص  توافرت 

باإللغاء(. الطعن  )أسباب  املرشوعية  عدم  عيوب 

وعىل الرغم من ذلك، فقد أثارت املحكمة العليا الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع لوجود طريق 
طعن آخر، حيث قررت املحكمة أنه: )بالرجوع إىل املادة 1/24 من قانون املحكمة الدستورية 
لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2006/2/17م أي بعد صدور قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم 
(5( لسنة 2001 تنص عىل »ختتص املحكمة الدستورية دون غريها بالرقابة عىل دستورية القوانني 
الدستورية عند  للمحكمة  أن »يكون  القانون عىل  املادة )2/25( من ذات  واألنظمة«، و تنص 
احلكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام أو قرار جزئيًا أو كليًا عىل السلطة 
النظام أو  القانون أو املرسوم أو الالئحة أو  اللجنة ذات االختصاص تعديل ذلك  الترشيعية أو 

القرار بام يتفق وأحكام القانون األسايس والقانون(.

وعليه فإنه يستفاد من هذه النصوص أن املحكمة الدستورية هي املحكمة ذات االختصاص بالنظر 
يف دستورية القوانني واألنظمة ومل يذكر املرشع أهنا ختتص بالطعن عىل مرشوعية القرارات اإلدارية، 
بينام ذكر املرشع أن املحكمة العليا هي اجلهة القضائية املختصة بنظر الطعن عىل القرارات الصادرة 
عن اإلدارة ومنها قرارات جملس الوزراء، وبام أن االختصاص من النظام العام؛ فللمحكمة أن 
تثريه من تلقاء نفسها حتى ولو مل يثره أحد من األطراف وبام أن املحكمة العليا ليست هي اجلهة 
املختصة بنظر الطعن املقدم ضد قرار جملس الوزراء موضوع هذه الدعوى بحسب املحكمة العليا 

نفسها فتكون واحلالة هذه الدعوى غري مقبولة ومستوجبة الرد.
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وبالتدقيق يف حيثيات احلكم الصادر وبمراجعة مضمون املادة )1/46( املشار إليها، فإننا نجد أن 
حكم املحكمة العليا املوقرة جانبة الصواب وابتعدت به إىل حد اخلطأ الظاهر وذلك لألسباب اآلتية:

صاحبة   ،2002 لسنة   )2( رقم  القانون  بمقتىض  أصبحت  قد  فلسطني،  يف  العليا  املحكمة  إن 
حمل  الوزراء  جملس  قرار  ومنها  اإلدارية،  الطبيعة  ذات  القضايا  يف  بالفصل  العام  االختصاص 

الطعن.

يتضح من استعراض نص املادة )1/46( من القانون سالف الذكر أنه وضع نصًا عامًا تضمن 
اختصاص املحكمة العليا بنظر كافة طلبات اإللغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة 
اخلاصة  املنازعات  يف  الفصل  وكذلك  شؤوهنم،  من  شأن  بأي  املتعلقة  اإلدارية  القرارات  عىل 

لورثتهم. أو  املستحقة هلم  واملكافآت  واملعاشات  بالرواتب 

 وبناًء عليه عند عودتنا إىل بيان مضمون القرار حمل الطعن والذي كان موضوعه »احتساب سنوات 
اخلدمة ملوظفي الدولة« فإن هذا القرار هو من نوع القرار اإلداري الفردي. الصادر باالستناد إىل 
اختصاص  نطاق  يف  عليه  الطعن  يدخل  القرار  هذا  فإن  وبالتايل  التنظيمي،  الوزراء  جملس  قرار 

املحكمة العليا.

لو فحصنا النص املتقدم ذكره املحدد الختصاص املحكمة العليا كام أوردناه فيام سلف، لوجدنا 
أن النص يستغرق رصاحة معظم األمور التي تندرج يف اختصاص القضاء اإلداري يف نظر طعون 

املوظفني ومنهم القضاة وخترج عن اختصاص أي حمكمة أخرى.

لقد استخدم املرشع كلمة )ختتص دون غريها( يف مطلع املادة )1/46( للداللة عىل األمور التي 
تكون من اختصاص املحكمة العليا دون مشاركة ألي جهة قضائية أخرى، والتي منها القرار حمل 
الطعن من حيث اعتباره قرار إداري ختتص املحكمة العليا بإلغائه، ولو قصد املرشع الفلسطيني 
إرشاك أية حمكمة أخرى بنظر هذا االختصاص لواجه أحوال التنازع يف االختصاص بينها وبني 
أية جهة قضائية أخرى بنصوص رصحية. وهذا إظهار يف الداللة عىل قصده يف إبراز معنى حرص 

االختصاص يف املحكمة العليا دون غريها.

الدستورية،  واملحكمة  العليا  املحكمة  من  كل  اختصاص  بني  الفصل  عىل  املرشع  جرى  لقد 
بينام وكام هو  إلغاء وتعويضا،  اإلدارية  القرارات  الطعن عىل  بنظر  العليا  املحكمة  بحيث ختتص 
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بالرقابة عىل  بأن اختصاصها حمدد  الدستورية  املادة )1/24( من قانون املحكمة  ثابت من نص 
الترشيعية، حيث  السلطة  الصادرة عن  تلك  هنا  بالقوانني  القوانني واألنظمة، ويقصد  دستورية 
الشكلية  الناحيتني  الدستور سواء من  اتفاقها مع أحكام  الدستورية فحص مدى  تتوىل املحكمة 
أو املوضوعية... أما األنظمة فيقصد هبا القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية بمناسبة 
الدستورية  رقابة  جمال  يف  والنظام  القانون  بني  التسوية  من  واحلكمة  اإلدارية،  ألعامهلا  ممارستها 
عليهام، أن رقابة دستورية الترشيعات تستهدف صون الدستور ومحايته من اخلروج عىل أحكامه 
باعتبار أن نصوصه متثل دائاًم القواعد واألصول التي يقوم عليها نظام احلكم وهلا مقام الصدارة 
بني قواعد النظام العام التي يتعني التزامها ومراعاهتا وإهدار ما خيالفها من الترشيعات عىل أساس 
من سيادة الدستور وسموه عىل سائر القوانني وهذه الغاية ال تتحقق إال إذا امتدت رقابة املحكمة 
عىل  خروجها  مظنة  ألن  كاألنظمة،  الفرعية  أو  منها  األصلية  الترشيعات  كافة  عىل  الدستورية 
أحكام الدستور قائمة بالنسبة إليها كام هي قائمة بالنسبة للترشيعات العادية، إذ أن األمر يف كل 
احلاالت يتصل بمدى موافقة الترشيع أيًا كانت درجته ألحكام الدستور سواء كان ذلك يف جمال 

عالقته بقانون أوف ي جمال عالقته بالدستور.

نستخلص مما تقدم أن قانون املحكمة الدستورية أخذ بنظام مركزية الرقابة عىل دستورية القوانني 
واألنظمة فقط حيث حرصها بمحكمة واحدة دون سواها من املحاكم، حيكمها تشكيل خاص 
وإجراءات، وذات طبيعة عملية مهمة جدًا، مل يرتك معها ذلك الجتهادات كل حمكمة عىل ِحدة. 
ومما يعنيه ذلك عىل الصعيد العميل أن املحكمة الدستورية ال يمتد اختصاصها لكل ما يصدر عن 
دائاًم  العامة،  القانونية  القواعد  القرارات ليست هلا صفة  التنفيذية من قرارات ألن تلك  السلطة 
هي وسيلة من وسائل اإلدارة لتنظم أعامهلا القانونية وأقىص ما يمكن أن يثار بشأهنا كوهنا ختالف 

قاعدة قانونية قائمة.

 وخالصة ذلك، إن ما قامت به املحكمة العليا من إثارهتا الدفع بعدم االختصاص قبل الدخول يف 
أساس النزاع هو إجراء قانوين صحيح، حيث بحثت مدى صالحيتها النظر يف موضوع الدعوى، 
فقد يثبت لدهيا عدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوى، وهنا ال يكون حماًل للنظر يف موضوعها، 
األمر الذي يوفر جهد املحكمة ويمنع إضاعة الوقت، وعليه نجد أن املحكمة العليا أخطأت فيام 
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توصلت إليه يف حكمها حيث يبقى هلا صالحية نظر الطعن عىل القرار اإلداري باعتبارها صاحبة 
صالحية أصيلة يف ذلك، ونخالف ما توصلت إليه.

له،  قانوين  سند  وال  احلقيقة  جيايف  قول  فهو  املختصة،  هي  الدستورية  املحكمة  أن  حكمها  أما 
املحكمة  املوضوعي الختصاص  النطاق  إليها سابقًا قد حددت  املشار  املادة )1/24(  أن  حيث 
 (2/25( املادة  لنص  تفسريها  أما  واألنظمة(،  )القوانني  دستورية  عىل  رقابتها  وهي  الدستورية 
من قانون املحكمة الدستورية والذي شكل سندًا للمحكمة، ففي هذا نقول أن املادة املشار إليها 
صدرت بعد املادة )1/24( التي حددت نطاق اختصاص املحكمة، وما تضمنته املادة )2/25( ما 
هو إال بيان آللية تنفيذ حكم املحكمة الدستورية إذا ما صدر حكمها بعدم الدستورية، فالقرارات 
اإلدارية تصدر تنفيذًا لقاعدة قانونية، والصحيح أنه كان من الوجوب أن تستند املحكمة العليا يف 
حكمها عىل نص املادة )1/24( ألهنا هي األساس يف حتديد اختصاصات املحكمة الدستورية.

ثالثًا: الدفع بعدم االختصاص النوعي وأثره يف احلكم
 تستطيع املحكمة العليا أن تقيض بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام، وهذا 
ما حصل بمناسبة الطعن عىل القرار حمل التعليق، وكام ذكرنا سابقًا، فإن الدفع بعدم االختصاص؛ 
هو دفع شكيل تنكر املحكمة عىل نفسها اختصاصها بنظر الدعوى، وهذا ما فعلته املحكمة العليا 
عندما عرض عليها الطعن عىل القرار حمل التعليق. مما يستدعيها الفصل يف مسألة اختصاصها؛ 
قبل الفصل يف موضوع النزاع ألنه يف هذا اإلجراء ما يغنيها عن التعرض ملوضوع النزاع يف حال 
حكمت  حيث  العليا،  املحكمة  به  قضت  ما  وهذا  اختصاصها.  بعدم  حكمها  بنتيجة  توصلت 
باختصاص املحكمة الدستورية بنظر الطعن عىل قرار جملس الوزراء لألسباب الواردة يف حكمها 

عىل الرغم من عدم التسليم بام توصلت إليه.
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اخلامتة:
بالنظر إىل واقع املامرسات القضائية فإننا نالحظ بأن النزاعات غالبًا ما تدوم لفرتة نسبية طويلة، مما 
يرتتب عنه زعزعة ثقة املتقاضني يف األجهزة القضائية، وترجع إطالة أمد النزاع إىل مسببات كثرية 

معقدة، ومتداخلة، منها ما هو قانوين ومنها ما هو مرتبط بواقع املامرسة القضائية.

ومن بني املسببات القانونية توجد، عىل سبيل املثال، املسائل األولية ووسائل الدفاع التي تستعمل 
هبدف واحد وهو إطالة أمد النزاع، وال شك أن الدفع بعدم االختصاص النوعي يدخل يف مجلة 
املوضوع يف  إيقاف نظر حمكمة  إىل  إثارته من عواقب تؤدي  ملا يرتتب عىل  بالنظر  هذه األسباب 
النزاع وتفرغها لتلك املسألة األولية. وهنا تكمن أمهية إعادة النظر يف النظام القانوين هلذا الدفع 
بشكل يضمن التوازن ما بني إمكانية إثارته من طرف املتقايض الذي له مصلحة يف ذلك، لكونه 
حق، وما بني حق املستدعي يف احلصول عىل حكم فاصل يف جوهر طلبه داخل آجال معقولة، ما 
عدا ذلك سيكون من الصعب حمو تلك الصورة السلبية التي التصقت بالدفع بعدم االختصاص 
والذي تقدمه عىل أساس أنه جمرد وسيلة للتامطل، يستعني هبا املتقايض الذي وإن كان متأكدًا من 

خسارته للنزاع، إال أنه يبحث عىل األقل عىل ربح بعض الوقت وتأخري تاريخ مطالبته بالتنفيذ.

قواعد  خمالفة  عن  ناتج  االختصاص  بعدم  الدفع  بإثارة  التمسك  أن  وجدنا  آخر  جانب  ومن   
االختصاص القضائي، وهو مسألة فرعية يطلب احلكم بشأهنا، حيث يتوقف عليها احلكم بأصل 
الوالئي،  االختصاص  التنازع عىل  تسمى  االختصاص مشكلة  البحث يف موضوع  ويثري  النزاع 
تنبه املرشع يف بعض الدول كام هو احلال لدى املرشع األردين يف قانون القضاء اإلداري،  حيث 
وكذلك املرشع الفرنيس، حيث نصا عىل أنه يف حالة التنازع عىل االختصاص بني املحكمة اإلدارية 
وحمكمة أخرى نتيجة تعيني املرجع القضائي الصالح لنظر تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة 
تأليفًا خاصًا، بينام وجدنا يف فلسطني فإن اجلهة املختصة التي تتوىل تعيني املرجع املختص هي ذات 

املحكمة التي تنظر النزاع ابتداء.

وبناء عىل ما تقدم توصلنا إىل النتائج اآلتية:
عدم وضوح مضمون نص املادة )2/25( من قانون املحكمة الدستورية، وتعارضها مع ما . 1

جاءت به املادة )1/24( من ذات القانون.
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عدم وجود حمكمة تنظر مسألة التنازع عىل االختصاص الوالئي.. 2

يعد الدفع بعد االختصاص الوالئي من النظام العام.. 3

عدم ضامن حياد املحكمة التي تنظر مسألة الدفع بعدم االختصاص، حيث أعطى قانون املحكمة . 4
العليا لذات املحكمة صالحية النظر هبذا الدفع للحكم بصالحيتها لنظر النزاع من عدمه.

وعىل ضوء ذلك فإننا نويص املرشع الفلسطيني باآليت:
»للمحكمة . 1 اآليت:  النحو  عىل   )2/25( املادة  صياغة  إعادة  عىل  بالعمل  املرشع  نويص 

الدستورية عند احلكم بعدم دستورية أي قانون أو نظام صالحية متابعة السلطتني الترشيعية 
والتنفيذية من حيث تعديل أو إلغاء القانون أو النظام حسب مقتىض احلال وبام يتفق وأحكام 

النصوص. بني  التعارض  إلزالة  وذلك  والقانون«.  األسايس  القانون 

استحداث حمكمة أو هيئة قضائية يوكل إليها أمر النظر يف مسألة التنازع عىل االختصاص، . 2
بحيث تكون قراراهتا هنائية وقطعية ال تقبل الطعن وذلك نظرًا لعدم قدرة النصوص املوجودة 
عىل حل كافة اإلشكاليات املرتبطة بالدفع بعدم االختصاص عمومًا، فتوحيد النظام القانوين 
استحداث جهة قضائية  إىل ذلك  باإلضافة  يتعني  إذ  كافيًا،  ليس  أنه  إال  وإن كان رضوريًا، 
التي  املختصة ما بني تلك  املرتبطة باالختصاص، وتعيني املحكمة  الدفوع  بالبت يف  خمتصة 
تنظر يف النزاع وتلك التي يزعم أحد األطراف اختصاصها، وهذا هو احلل الذي خلصت 
إليه مجيع الترشيعات التي هتم األنظمة القضائية املتعددة، يضاف إىل ذلك إىل أن املرشع إذا 
كان ينص عىل عدم إمكانية الطعن يف احلكم الصادر بخصوص الدفع بعدم االختصاص، 
تبت  التي  نفسها  هي  النزاع  تنظر  التي  املحكمة  لكون  بالنظر  عنه  الدفاع  يصعب  أمر  وهو 
التنازع والذي يربر وصف  التي تتميز هبا حمكمة  الثنائية جتردها من احلياد  الدفع، وهذه  يف 

بالقطعية. أحكامها 

وبناًء عىل ما سبق، وبالنتيجة فإن رأيي الشخيص املتواضع أن املحكمة العليا املوقرة قد أخطأت 
فيام توصلت إليه بعدم صالحيتها لنظر النزاع، حيث أعطت االختصاص للمحكمة الدستورية 
بنظر الطعن باإللغاء عىل القرار اإلداري حمل الدعوى، ويف املجمل فإنني أخالف ما توصلت إليه 

املحكمة العليا املوقرة يف قرارها حمل التعليق.
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دولة احلق
األستاذ الدكتور نفيس صالح املدنات 
  D.E.A Droit Public    دكتوراة الدولة/ فرنسا

قاعدة قانونية )Rule Of Law( يف اإلنجليزية: هي نظام مؤسيس Institutional تكون فيه السلطة 
العامة خاضعة للقانون، فهي قائمة عىل مبدأ أسايس هو احرتام قواعده )سننُه( القانونية )أو تفوق 

القانون( حيث كل واحد خاضع لنفس القانون، سواء أكان فردًا أم السلطة العامة.

إذن من املمكن ألي شخص بأن ينازع أعامل الدولة أو أي مسؤول سيايس إذا كانت غري قانونية.

 (1973-1881) (Hans Kelsen ويف بداية القرن العرشين كان الفقيه النمساوي )هانس كلسن
ف دولة احلق كدولة تكون فيها القواعد القانونية متسلسلة بحيث أن سلطتها تكون حمدودة. قد عرَّ

فدولة احلق تتميز بأن القواعد احلقوقية فيها متسلسلة، بحيث أن كل قاعدة تستمد مرشوعيتها من 
توافقها مع القواعد األعىل.

عن  القضائية  السلطة  استقالل  اخلصوص  وجه  وعىل  بالدستور  ُمنظم  للسلطات  فصل  هناك 
الترشيعية. والسلطة  التنفيذية  السلطة 

مساواة اجلميع، سواء أكانت أشخاصًا طبيعية أو معنوية أمام قواعد القانون، مسؤولية احلكام جتاه 
أعامهلم أو قراراهتم.

فدولة احلق أوالً هي نموذجًا نظريًا لتنظيم النهج السيايس واملعتربة بأهنا اخلاصية الرئيسية لألنظمة 
الديمقراطية، فهي تعارض االستبداد أو النظام البولييس حيث يسود التحكم بدون إمكانية إلقامة 
معتاد  بشكل  أيضًا  ونقابل  ديمقراطيًا.  نظامًا  بالرضورة  ليست  احلق  فدولة  وبالعكس،  دعوى 

مفهوم دولة احلق باملصلحة العليا أو مصلحة الدولة.

التفاصيل

احرتام تسلسل القواعد )السنن(. 1
إن وجود تسلساًل للقواعد )السنن( القانونية ُيشكل إحدى أهم ضامنات دولة احلق، وضمن هذا 
التي يصدروهنا ال  الدولة جيب تعريفها بدقة، والقواعد  اإلطار، صالحيات خمتلف األجهزة يف 

تكون صحيحة إال إذا احرتمت القواعد األعىل منها.
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ويف قمة هذا املجموع اهلرمي يربز الدستور يتبعه االلتزامات الدولية والقانون ثم األنظمة.

القانون  أشخاص  بني  االتفاقيات  أو  اإلدارية  القرارات  تظهر  اهلرمي  التسلسل  هذا  قاعدة  ويف 
القانونية. األشخاص  جمموع  عىل  تفرض  القانونية  الالئحة  وهذه  اخلاص، 

والدولة ليست أكثر من أحد اخلاصة، فهي ال تستطيع التنكر ملبدأ املرشوعية، كل ُسنه أو قاعدة 
قانونية أو قرار ال حيرتم مبدأ أعىل يكون ُمستحقًا جللب العقوبة القانونية.

التي  القانونية  للقواعد  خاضعة  نفسها  هي  تكون  القانون  بإصدار  الصالحية  هلا  التي  والدولة 
وظيفتها التنظيم أو الضبط وتكون هكذا قد تأكدت وأصبحت مرشوعة، ورقابة الدستورية تعني 
التحقق بأن قانونًا متوافقًا مع الدستور )نص أعىل من القانون يف تسلسل القواعد القانونية( يف 
حني أن رقابة االتفاقية )Conventionality( تتضمن رقابة مرشوعية ُسنّه داخلية مع اتفاق دويل.

املساواة أمام القانون . 2
إن مساواة الرعايا أمام القانون، ُتشكل الرشط الثاين لدولة احلق، حيث أهنا يف احلقيقة تتضمن بأن 
كل فرد أو هيئة بإمكاهنم أن حيتجوا عىل تطبيق أي قاعدة قانونية، عندما يكون التطبيق غري متوافقًا 
أشخاصًا  جزئيًا  احلقوقي،  الشخص  صفة  يتلقون  بالنتيجة  واهليئات  واألفراد  عليا،  قاعدة  مع 

طبيعية يف احلالة األوىل وأشخاصًا معنوية يف احلالة الثانية.

مبدأ املرشوعية عىل نسق  نفسها شخصًا معنويًا وقراراهتا هكذا خاضعة الحرتام  تعترب  والدولة 
ملبدأ  العامة واخضاعه  السلطة  بإحاطة عمل  املبدأ يسمح  القانونني اآلخرين، وهذا  األشخاص 

الدستورية. املبادئ  احرتام  األوىل  بالدرجة  يفرتض  والذي  املرشوعية، 

وضمن هذا اإلطار فإن اإلكراه عىل عاتق الدولة هو قوي جدًا. فاألنظمة التي تصدرها والقرارات 
التي تتخذها جيب أن حترتم جمموعها القواعد )الُسنن( القانونية األعىل والتي هي موضوع العمل 
هبا )القوانني، واالتفاقيات الدولية والقواعد الدستورية(، وبدون أن تستطيع أن تستفيد من أي 

امتياز قضائي، وال من نظام تفصييل من القانون العام. 

واألشخاص الطبيعية واملعنوية يف القانون اخلاص باستطاعتهم بناًء عليه أن حيتجوا عىل القرارات 
الصادرة عن السلطة العامة بمواجهتها بالسنن )القواعد( التي وضعتها هي نفسها، وضمن هذا 

اإلطار فإن دور القضاء أسايس واستقالله هو رضورة ال يمكن االحتجاج عليها.
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استقالل العدالة. 3
الصالحية  مبدأ دولة احلق يفرتض وجود قضاء مستقل وله  فإن  لكي يكون هناك مدى عميل، 
للفصل يف النزاعات بني خمتلف األشخاص احلقوقية بتطبيقه تارًة مبدأ املرشوعية الذي ينتج من 
تسلسل القواعد القانونية، وتارًة مبدأ املساواة الذي يعارض كل معاملة متييز به بني األشخاص 

احلقوقية.

وهذا النموذج من القضاء يتضمن وجودًا للسلطات وعدالة مستقلة. يف احلقيقة أن العدالة ُتشكل 
جزءًا من الدولة، فقط استقالهلا جتاه السلطات الترشيعية والتنفيذية وقادر عىل أن يضمن حياديتها 

يف تطبيق القواعد القانونية.

ومع ذلك القضاء جيب أن يكون باستطاعته مقابلة خمتلف السنن )القواعد القانونية مع بعضها، 
التسلسل. والقانون أو  إذا كان املقصود قواعد هلا درجة عليا يف  كي حيكم بمرشوعيها، بام فيها 
فدولة  غري ساٍر،  واعتباره  القايض  قبل  من  استبعاده  يتوجب  للدستور  امُلخالف  الدويل  االتفاق 

إذن وجود رقابة دستورية. احلق تفرتض 

وبالنظر إىل الصفة املعّقدة ملثل هذه الدعوى كان )هانس كلسن( قد اقرتح توكيلها إىل قضاء وحيد 
ُمتخصص له صفة املحكمة الدستورية.

ودولة احلق هي قبل كل يشء نموذج نظري، لكن أيضًا قد أصبحت جماالً سياسيًا ملا كانت قد 
املفضلة  األداة  القانون  أن  وباعتبار  الديمقراطية،  لألنظمة  رئيسية  كصفة  ُتعترب  اليوم  أصبحت 
للتنظيم السيايس واالجتامعي، فهو خيضع مبدأ الرشعية إىل املرشوعية، وهكذا فهي ُتربر الدور 

النموذج.     التي تسعى هلذا  البالد  للقضاء يف  املتزايد 

دولة احلق، وفصل السلطات والديمقراطية. 4
دولة احلق وفصل السلطاتأ. 

ودولة احلق هي تلك التي فيها املسؤولني السياسيني_ يف الديمقراطية: املنتخبني _ملزمني بالقانون 
الذي أصدروه. إن نظرية فصل السلطات التي أتى هبا مونتسيكو والتي عليها تقوم غالبية الدول 
وحتديدها  والقضائية(  والترشيعية  )التنفيذية،  الثالث  السلطات  متييز  ُتؤكد  املعارصة،  الغربية 
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امُلتبادل. فمثاًل يف الديمقراطية الربملانية املرشع )الربملان(، حُيدد السلطة التنفيذية )احلكومة( فهذه 
إذن ليست حّرة لتعمل عىل هواها وجيب باستمرار أن تضمن دعم الربملان هلا الذي هو تعبري عن 
اإلرادة الشعبية. وعىل نفس الشكل القضائية تسمح إلقامة التوازنات لبعض القرارات احلكومية 
واحلريات  للحقوق  الكندي  امليثاق  يمنحها  التي  السلطة  مع  كندا  يف  اخلصوص،  وجه  )وعىل 
للقضاة( فدولة احلق ُتعارض إذن امللكيات امُلطلقة ذوات احلق اإلهلي والديكتاتوريات والتي فيها 

تعمل السلطة يف الغالب عىل حساب احلقوق األساسية.

فقط  قائم  مثاًل  العظمى  بريطانيا  فدستور  مكتوبًا  القانون  يكون مجيع  أن  تتطلب  احلق ال  ودولة 
عىل الُعرف، فليس فيه نصوصًا مكتوبة، ففي مثل هذا النظام القانوين، فإن املسؤولني السياسيني 
القانون  نظام  يف  كام  األساسية  للحقوق  االعتبار  كنفس  العريف  القانون  احرتام  عليهم  يتوجب 

املكتوب.

دولة احلق والديمقراطيةب. 

لقد أصبحت دولة احلق موضوعًا أساسيًا، فذلك ألهنا قد أصبحت اليوم معتربة الصفة الرئيسية 
لألنظمة الديمقراطية. ومع ذلك فإن درجة احرتام الدولة للقانون ليس بالرضورة مرتبطًا بدرجة 

الديمقراطية يف النظام.

فرنسا كانت قد دعمت دولة احلق باالنتقال من النظام القديم إىل اإلمرباطورية.

ففي كتابة روح القوانني )Esprit des Lois( كان مونتيسيكو قد مّيز بحق امللكية االستبدادية يف كون 
امللوك حيرتمون قانونًا موجودًا يف السابق وهو شكل لدستور عريف والذي ُيقّيد حرّيتهم يف العمل، 

وهبذا املعنى فإن امللكية هي دولة حق أكثر منها استبدادية.

الصني احلديثة حتّسن تدرجييًا دولة احلق فيهًا، باستقالل عن كل تطور نحو الديمقراطية، وحسب 
)ألن دي بنوا( )Benois Alain De( عندما يصبح إعالن حقوق االنسان له قيمة دستورية، فإن أي 
قرار ُيتخذ ديمقراطيًا ويناقض »حقوق االنسان« فهو قاباًل ألن ُيعترب باطاًل والٍغ، فدولة احلق إذن 

كنتيجة حتديد ممارسة الديمقراطية والسيادة الشعبية.
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دولة احلق

أساسيات دولة احلق تعني بأن السلطات العامة يتوجب عليها أن متارس وظائفها حسب معامل حمددة 
تفوق  أو  القانونية  القاعدة  أو  اإلدارية  املرشوعية  تؤسس  قانونية. وهكذا  )قواعد(  ُسنن  بموجب 
القانون، وهي اصطالحات أساسًا متساوية. ودولة احلق ُيمكن تلخيصها أيضًا بالصيغة )ال يشء 
هناك فوق القانون(، وأكثر عمومية هذا النظام يضم جمموع القواعد القانونية التي حتمي املواطنني 
من كل األشكال التحكمية للسلطة )التنفيذية(. ولكي يكون هناك وجودًا لدولة حق، يتوجب أن 

تكون االلتزامات التي تصدر عن الدول )رسمية، غري شخصية، حتمية، وُمعاقب عليها(: 

Officials

وبعبارة أخرى يتوجب أن تكون القوانني:

1 ..Comes Publiques معروفة بشكٍل عام

بحيث ال يستطيع أن يتهرب منها أي شخص.. 2

ويتوجب أن ُتطّبق حقيقة.. 3

وخرق القانون يتوجب أن جيلب العقوبات.. 4

ودولة احلق تفرتض ُسنن قانونية هي نفسها ُمتسلسلة بشكل رصيح. فقرار للضابطة اإلدارية هو 
أدنى درجة من القانون. فالنظام التسلسيل للسنن )القواعد( القانونية يضع يف القمة دستور البالد 

ثم االتفاقيات الدولية املوقعة من قبل الدولة ثم القوانني وأخريًا األنظمة.

ومجيع القرارات اإلدارية املتخذة يوميًا من قبل أجهزة اإلدارة العامة تأيت عىل املستوى األخري هلذا 
النظام، وسلطة املوظف هي إذن ليست مطلقة ذلك ألهنا حماطة هبذا التسلسل، فاملوظف أمام سوء 
االستعامل املفرتض أو احلقيقي بإمكانه أن يذكر القواعد القانونية األعىل كي يطالب بالتصحيح او 
التعويض. وبعد فحص مضمون الدعوى تصدر املحاكم حكاًم ُيشري إىل تسلسل القواعد القانونية.

جانب  من  التحكم  فيها  التي  التسلطية  الدولة  هكذا  تعارض  احلق  دولة  عىل  املؤسسة  والدولة 
الدكتاتور أو طاغية حيكم، كام ُتعارض أيضًا دولة غوغائية أو فوضوية التي فيها ال وجود للقانونني 

أو ال حترتم أو تطبق أو جتري مالحظاهتا.



حوارات قانونية

258

الفردية  احلريات  من  األدنى(  احلد  )وحتى  الفّعال  الوجود  احلق  دولة  تفرتض  هذه  أيامنا  ويف 
واجلامعية )حرية االعتقاد جلمعيات املعتقد( واستقالل السلطة القضائية جتاه السلطات السياسية.

وجه  عىل  واملحاكم  )الضابطة  العامة  القوة  قبل  من  وُمطبقة  معروفة  قوانني  أيضًا  وتفرتض 
قبلها. من  الصحيح  الوجه  عىل  وكذلك  اخلصوص( 

عىل  حدودًا  وضع  قد  كان   )1215( عام  الصادر   )Magna Carta كارتا  )املاقنا  األعظم  وامليثاق 
احلرية، عدم  الرضائب،  املرياث،  التفضل،  امللكي، بخصوص عدة مواضيع مثل حرية  التحكم 

ألرملة!. الزواج 

ويف عام 1956 قال ونستون ترششل مع ذلك بخصوص )املاقنا كارتا( ))هو ذا قانون فوق امللك 
وحتى أن امللك يتوجب عيله أن ال خيرج عليه. وإعادة التأكيد هذه عىل قانون أعىل والتعبري عنه 
يف ميثاق عام هو القيمة الكربى للميثاق األعظم )املاقنا كارتا( وذلك بنفسه يربر االحرتام الذي 
منحه له الشعب(( وفيام بعد كانت )اهلابياكوريية( الصادرة عام )1679( قد اعتربت دولة احلق 

إىل جانب املتهمني.

عام  ونص  التنفيذية،  السلطات  عىل  القيد  نفس  بتعريف  أيضًا  سامهت  قد  الفرنسية  والثورة   
القانون((. فوق  سلطة  فرنسا  يف  هناك  ))ليس  هكذا  يؤكد   )1791)

وباجلملة فدولة احلق ليست بالرضورة ديمقراطية لكن كل دولة ديمقراطية هي دولة حق.

الفيلسوف  الديمقراطية، وقد كان  الدولة  وهكذا فإن دولة احلق تبدو كمرحلة أولية يف تشكيل 
إمكانية االعرتاض عىل  تتضمن  دائاًم  Claude Lefort( قد كتب ))دولة احلق كانت  ليفور  )كلود 
السلطة واملؤسس عىل القانون _اعرتاضًا كان قد أشهره التنبيه للملوك ورفض اخلضوع للرضيبة 
الدولة  لكن  الرشعية.  غري  احلكومة  ضد  العصيان  إىل  اللجوء  وحتى  عادية،  غري  ظروف  يف 
التي مل  املعينة لدولة احلق فهي تقدم الربهان عىل احلقوق  التقليدية  الديمقراطية تتجاوز احلدود 

فيها. بعد  تتجّسد 

فهي مرسح لالحتجاج الذي غرضه ال يمكن إنقاصه ملالحظة ميثاقًا ُوضع ضمنّيًا، لكن قد ُتشكل 
من خالل بؤر مل تستطع السلطة السيطرة عليها كليًا.
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الترصف يف املال العام
الدكتور جهاد احلرازين – دكتوراة يف القانون العام/ غزة

العامة  املرافق  لتسيري  خالهلا  من  بالعمل  تقوم  التي  االمكانيات  من  للعديد  اإلدارة  جهة  حتتاج 
وهذا  واألفراد  للمواطنني  العامة  احلاجات  إشباع  وخاصة  عاتقها  عىل  امللقاة  بالواجبات  للقيام 
ما  منقولة وهي  منقولة وغري  أموال  أو حتت سيطرهتا  اإلدارة  أن يكون لدى جهة  يتطلب  األمر 

العامة. باألموال  تسمى 

أشخاصها  أحد  أو  للدولة،  مملوك  مال  )كل  بأنه  منها  العام  للامل  التعريفات  من  العديد  يوجد 
املعنوية العامة، سواء كانت إقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مرشوعة، سواء كان هذا املال عقارًا 
أم منقوالً، وثم ختصيصه لتحقيق املنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار إداري صادر عن 
جهة إدارية خمتصة(. فمعظم التعريفات تشرتط يف املال العام أن يكون ملكًا للدولة أو لألشخاص 
املعنوية العامة لكي يعترب ماالً عامًا وتتجه أغلب التعريفات نحو اشرتاط ختصيص املال للمنفعة 

العامة. وهذه األموال ال جيوز الترصف هبا أو احلجز عليها أو متلكها بالتقادم.

ورتبت الترشيعات يف الدول محاية خاصة لألموال العامة ألهنا حتقق منفعة عامة للمجتمع كله 
ووضعت  واجلنائية  واملدنية  الدستورية  احلامية  وسائل  فمنها  العام  املال  محاية  وسائل  وختتلف 
جمموعة من الضوابط حلامية املال العام منها عدم جواز الترصف يف املال العام فتمنع جهة االدارة 
من نقل ماالً عامًا إىل أحد األفراد أو إىل أشخاص القانون اخلاص، سواء بمقابل أو بدون اإل بعد 
أن جترد املال العام من صفة العمومية. مما يعنى إخراج املال العام عن إطار التعامل القانوين بحكم 
القانون، ومن ثم ال جيوز للجهة االدارية نقل ملكية املال العام إىل أحد األفراد أو إحدى اهليئات 
اإلدارة  جهة  أرادت  إذ  ولكن  العام.  بالنظام  ذلك  لتعلق  مطلقًا  بطالنًا  باطاًل  ترصفها  كان  وإال 
الترصف يف املال العام جيب عليها نزع صفة العمومية عنه وإهناء ختصيصه للنفع العام بالقانون. 

وكذلك عدم جواز احلجز عىل األموال العامة بمنع اختاذ طرق التنفيذ اجلربي بجميع صوره عىل 
هذه األموال، وجهة اإلدارة إذا ترتب عليها دين أو التزام لألفراد فإهنا يفرتض فيها املالئمة.

األموال  عىل  اليد  وضع  إىل  االستناد  ألن  بالتقادم  العام  املال  اكتساب  جواز  عدم  إىل  باإلضافة 
العامة مهام طالت املدة ال جيوز االدعاء باكتساب ملكيتها، وهذا األمر يكون فقط جلهة اإلدارة 
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وحدها. فلجهة اإلدارة اسرتداد املال العام من يد الشخص مهام بلغت مدة وضع اليد عليه وليس 
له احلق ىف االحتجاج عىل جهة اإلدارة بدعوى متلكه للامل العام بالتقادم املكسب للملكية وفق 
قواعد القانون املدين أو بدعوى احليازة يف املنقول سند امللكية إذ كان املال من األموال املنقولة. 

وبعد هذه النظرة القانونية حول املال العام نجد أن ما أثري حول اإلعالن عن بيع أحد مراكز الرشطة 
يف املزاد العلني يف قطاع غزة من قبل وزارة مالية غزة لصالح سلطة األرايض املنشور بالصحف 
حتت عنوان مزاودة رقم 12 /2018 فعلينا أوالً أن ننظر إىل جمموعة من النقاط القانونية تتمثل 
عامًا مملوكًا  مرفقًا عامًا وماالً  يعد  الرشطة  بأن مركز  األمر سنجد  القانونى هلذا  التكييف  بحالة 
للدولة وهنا عندما نطبق القاعدة وما أسلفناه سابقًا يف هذا املقال حول رشوط الترصف يف املال 
العام سنجد أن العقار املعلن عنه هو مال عام )مركز رشطة( واتفق أغلب الفقه عىل عدم جواز 
بيع املال العام املنقول أو غري املنقول هنائيًا إال يف حالة واحدة أال وهي إزالة صفة العمومية عنه إال 
أن اإلعالن الذي عرض يف الصحيفة أبقى هذه الصفة وحتدث بأن العقار هو مركز الرشطة هذا 
من ناحية، ومن ناحية أخرى أي قرار إداري جيب أن يصدر عن جهة االختصاص املناط هبا األمر 
وهي وزارة الداخلية واملالية، وإال سيصبح القرار اإلداري باطاًل، وبالنظر إىل احلالة سنجد بأن 
اجلهة التي أصدرت القرار ونرشت اإلعالن هى جهة ليست ذات اختصاص ألن اجلهة الرسمية 
هي احلكومة املتوافق عليها وطنيًا، ومل يتم تكليف أيًا من القائمني عىل اإلعالن بصفة االختصاص 
بل هم يقوموا بفكرة املوظف الفعيل، والتي هلا اختصاصات حمددة ال ترقى إىل حد الترصف باملال 
العام، باإلضافة إىل أن املال العام جيب أن خيصص للمنفعة العامة واجلامعية وعدم جواز الترصف 
فيه إال لتحقيق منفعة عامة. وهو األمر الذي ينطبق عىل ما قامت به سلطة األرايض بغزة من توزيع 
األرايض احلكومية عىل املوظفني بمقابل سداد رواتبهم. مما يرتتب عىل ذلك أن تستطيع الدولة 
فسخ التعاقد أو البيع بأي حلظة حتى لو متت عملية البيع وإعادة األمور إىل ما كانت عليه سابقًا 
وخاصة هنا نتحدث عن السلطة الرشعية املناط هبا إشباع احلاجات العامة لألفراد وتأيت عملية 
اإلبطال من خالل اللجوء إىل القضاء من قبل الدولة إلبطال الترصف الذي قامت به اجلهة غري 
ذات االختصاص أو التكليف، ووفقًا للمعيار القانونى فإن اجلهة التي قامت بنرش إعالن البيع 
غري خمولة بذلك وليست ذات صفة قانونية أو رشعية لكي تترصف باملال العام مع رضورة األخذ 
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بمبدأ عدم جواز الترصف باملال العام والذي سيكون سندًا رئيسيًا إلبطال الترصف أمام القضاء، 
باإلضافة لعيب عدم االختصاص يف إصدار قرار املزايدة وما يتبع ذلك من إجراءات وهناك أمثلة 
كثرية جرت يف الكثري من الدول استطاعت من خالل القضاء الدول استعادة املال العام بعد أن 
تم الترصف فيه وبيعه كرشكات القطاع العام يف مرص، مثل رشكة الغزل والنسيج وعمر أفندي 
وأرايض مرشوع توشكي، مما يدلل عىل أن املال العام حماط بمجموعة من الضوابط واملبادئ التي 
من  أو  للقانون  وفقًا  واملكلفة  الرشعية  اإلدارية  اجلهة  بإمكان  ذلك  عىل  وبناء  فيه  الترصف  متنع 
يمثلها اللجوء إىل حمكمة العدل العليا بصفتها اإلدارية إلبطال الترصف وإعادة األمور إىل نصاهبا 
القانوين، لذلك جيب أن يكون هناك حذرًا يف التعامالت التي تتعلق باملال العام ألن من يتوافق 
مع أي مثل هذا العمل والقرار يتحمل النتيجة القانونية والتي ستكون بصالح جهة االدارة ألن 
الترصف يقع عىل مال عام منع القانون الترصف فيه إال بضوابط وأحاط املال العام بمجموعة من 

القيود واملبادئ والضوابط.

أما عن نزع امللكية للمنفعة العامة فهو أمر أحيط بالعديد من الضامنات املوضوعية واالجرائية التي 
تكفل عدم تغول جهة اإلدارة عىل امللكية اخلاصة أو القيام بأمور خارجة عن القانون بحجة املنفعة 
العامة، األمر الذي يقودنا لتوضيح بعض القضايا ومن أمهها املقصود بنزع امللكية للمنفعة العامة 

والضامنات والرشوط الواجبة يف قرار نزع امللكية واالثار التي ترتتب عىل االجراء .

التي كفلت محايتها الرشائع والدساتري وإعالنات حقوق  امللكية من احلقوق األساسية  يعد حق 
اإلنسان. ولكن محاية حق امللكية ال جتعل منه حقًا مطلقًا ال يمكن املساس به ألن احلياة يف أي 
العامة ومصالح املواطنني ولو ترتب عىل ذلك االرضار  البحث عام حيقق املصلحة  دولة تقتيض 
بمصالح بعض األفراد. ووفقًا لذلك يكون باإلمكان نزع امللكية اخلاصة ىف بعض احلاالت تغليبًا 
للمنفعة العامة للمواطنني عىل املنفعة اخلاصة للاملك  واستثناء من األصل الدستوري العام الذي 

ينص عىل محاية احلق ىف امللكية.

وهذا يتطلب أن حياط هذا اإلستثناء بعدة رشوط وضامنات ووسائل حلامية امللكية اخلاصة لعدم 
يشوب  قد  الذي  االنحراف  أوجه  من  احلق  هذا  ومحاية  لسلطتها  اإلدارة  جهة  استعامل  إساءة 
منها  الضامنات والرشوط  امللكية بمجموعة من  نزع  قيد  املرشع  لذلك نجد  اإلدارة.  عمل جهة 
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املوضوعية والتي تتمثل برشطني مها: املنفعة العامة والتعويض العادل، ولذلك جيب عند بإصدار 
قرار نزع امللكية للمنفعة العامة، أن يكون جوهر إصدار هذا القرار هو ارتباطه بمنفعة عامة يستند 
عليها املرشوع املراد إنجازه، حيث ال جيوز اصدار القرار إال إذا ارتبط بفكرة املنفعة العامة املراد 
حتقيقها. وأما عن التعويض العادل فإن املنطق يفرض رضورة إعطاء تعويض عادل ملن تم نزع 
امللكية منهم يشكل أهم الضامنات املخولة للملكية اخلاصة ويشكل مقاباًل عن املساس والتعدي 

عىل هذا احلق، وعادة ما يكون رقابة هذا التعويض للقضاء أيا كانت وسيلة تقديره. 

أما عن الضامنات اإلجرائية لنزع امللكية للمنفعة العامة، فهناك حاالت ال جيوز فيها جلهة اإلدارة 
املساس بامللكية اخلاصة لألفراد وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة املنفعة العامة 
لبعض العقارات أو االستيالء املؤقت عليها، أو اختاذ إجراءات نزع امللكية بشأهنا، لذلك وضعت 
الضوابط والرشوط التي تكفل محايتها وصيانتها من أن تنزع أو يستويل عليها لغري املنفعة العامة، 
املصلحة  ودواعي  أهداف  لتحقيق  ذاته  الوقت  ويف  للملكية  احلامية  لتحقيق  جاءت  فالضامنات 
استخدام  أساءت  قد  اإلدارة  جهة  تكون  واإلجراءات  الضوابط  تلك  تراع  مل  إذ  بحيث  العامة 

سلطتها.

وختضع عمليات نزع امللكية اخلاصة لرقابة القضاء من حيث توافر رشوط املنفعة العامة والتعويض 
والوسائل املستخدمة لنزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة ووقف أي اعتداءات مادية متارس من 

قبل االدارة عىل امللكية اخلاصة.
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)جملة دراساهتا وأبحاثها حمكمة(بــدعــم مــــن 




