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فرض احلجاب 
على احملاميات 

أمر مخالف للقانون
اجتهاد 

ملفت للنظر
هل صحيح ؟؟

»مساواة«  والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  تلقى 
بأسف بالغ قرار املستشار عبد الرؤوف احللبي رئيس احملكمة العليا 
لطلب  االستجابة  بعدم  غ��زة  في  للقضاء«!  األعلى  »املجلس  رئيس 
»مساواة« متكني قضاة وموظفي احملاكم النظامية في غزة من تعبئة 

“املجلس األعلى للقضاء”! في غزة مينع قضاة وموظفي 
احملاكم النظامية من تعبئة استمارات املرصد القانوني

ال أحد فوق القانون

من  وال��ص��راع  اجل��دل  عباس  محمود  الرئيس  فخامة  حسم  وأخ��ي��راً... 
وراء الغرف املغلقة لصالح التقيد باحكام القانون ورفض كافة احملاوالت 
وال��ض��غ��وط��ات وال��ت��دخ��الت ال��ت��ي ح��اول��ت ج��اه��دة اخل����روج ع��ل��ى أح��ك��ام 
 « بأنه  بوضوح  تقضي  والتي  القضائية  السلطة  قانون  من   )34( امل��ادة 
السبعني عاما«،  بلغ  فيها من  أو يعني  يبقى في وظيفة قاض  أن  ال يجوز 
معدال  بقانون  ق��رار  ب��اص��دار  ذل��ك-  في  حق  على  –وهو  فخامته  يقم  ول��م 
من   )43( امل���ادة  وم��ح��ددات  م��ب��ررات  توفر  لعدم  بالنظر  امل��ذك��ورة  للمادة 
لها  الرئيس صالحية اصدار قرارات  التي متنح فخامة  القانون األساسي 
القانون في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي شريطة توفر حالة  قوة 

الضرورة التي ال حتتمل التأخير الصدارها.
احتدم طويال  قانوني  الستار عن صراع وجدل  قد أسدل  وهكذا يكون 
حكاما  الكافة  على  وس���واده  القانون  س��ي��ادة  مببدأ  املتمسكني  أول��ئ��ك  ب��ني 
ومحكومني، مبدأ أن ال أحد فوق القانون، وبني أولئك الذين يبررون احلاجة 

لتعديل القوانني أو اخلروج عن أحكامها العتبارات واجتهادات خاصة.

مبدأ فصل السلطات أساس لدولة القانون
وتعددت  التنفيذية،  السلطة  دوائ��ر  عن  ال��ص��ادرة  االجتهادات  كثرت 
على  وال��ص��ادرة  ألحكامه  املعدلة  أو  بالقانون  املاسة  اإلداري���ة  ال��ق��رارات 
خالف حكم القانون واملتجاوزة اختصاصات السلطة التنفيذية واملعتدية 
الوطنية، بوصف  السلطة  التشريعية ورئيس  السلطة  على اختصاصات 
الرئيس  فخامة  وبوصف  االساسية،  التشريع  سلطة  هي  األول��ى  السلطة 
ص��اح��ب ص��الح��ي��ة ب���اص���دار ق�����رارات ل��ه��ا ق���وة ال��ق��ان��ون ف��ي اط���ار ش��روط 

ومحددات وضوابط املادة )43( من القانون األساسي.
ول��ع��ل آخ��ر تلك ال���ق���رارات االداري����ة ذل��ك ال��ق��رار ال��ص��ادر ع��ن السلطة 
من  جرما  وظيفته  أدائ���ه  أث��ن��اء  شرطي  مقاومة  تهمة  باعتبار  التنفيذية 
العديد  قبله  وم��ن  ال��ع��س��ك��ري،  وال��ق��ض��اء  العسكرية  النيابة  اخ��ت��ص��اص 
العسكرية  والنيابة  العسكري  القضاء  هيئة  عن  ال��ص��ادرة  ال��ق��رارات  من 
والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  في  إننا  األمنية.  واألجهزة 
وفي  »احلكومة«  التنفيذية  السلطة  في  القرار  اصحاب  نناشد  »مساواة« 
والقائمة  املعلنة  سياسته  وضع  بضرورة  ال��وزراء  رئيس  دول��ة  مقدمتها 
على احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بني السلطات موضع التنفيذ، ألن 
احلقيقة وكما صرح دولته عدة مرات تشير الى أن األمن له وجهان األول 
واح��دة  لعملة  وجهان  وهما  وانصافه،  املواطن  أم��ن  والثاني  الوطن  أم��ن 
متالزمان ومتزامنان، ال ميكن ألحدهما أن يوفر األمن دون التقيد باآلخر، 
السلطة  دوائ��ر  لكافة  ملزمة  صريحة  سياسية  ارادة  التقيد  ه��ذا  ومفتاح 
التنفيذية واألجهزة األمنية بضرورة االلتزام بحكم القانون وعدم جتاوز 

الصالحيات أو املساس بحقوق املواطن.

آن األوان للتوقف الفوري عن االعتقال اإلداري
نقل  لم  إن  الفلسطينيني  والسياسيني  القانونيني  جموع  بني  خالف  ال 
الدوليني أيضا بأن االعتقال اإلداري ُيشكل مخالفة جسيمة ألحكام القانون 
األساسي ومّسا خطيرا باحلقوق واحلريات املكفولة دستوريا واملنصوص 
عليها في الباب الثاني من القانون االساسي املعدل الساري املفعول، والنه 
الدولية  واالت��ف��اق��ي��ات  امل��واث��ي��ق  لكافة  مخافة  بغيضة  احتاللية  سياسة 

واعالن حقوق االنسان.

فخامة الرئيس يستجيب ويتمسك بحكم القانون
علمت »مساواة« أن مساع حثيثة ُبذلت من بعض األوساط والشخصيات 
السياسية والقانونية »محامون وقضاة« طوال شهر تشرين ثاني املاضي 
القضاء  مجلس  رئيس  عمل  متديد  م��ازن  أبو  الرئيس  فخامة  اقناع  بهدف 
االعلى السابق، والذي بلغ من العمر )70( عاما بتاريخ 11/28/ 2009. 

تعميم يجدر الغاؤه فورا
عطا  ح��ازم  ال��ل��واء  السيد  الشرطة  ع��ام  مدير  أن  »م��س��اواة«  علمت 
الشرطي  مقاومة  تهمة  أن  مفاده  الشرطة  ملنتسبي  تعميما  أصدر  الله 
»املوظف العام« أثناء أدائه لوظيفته أو بسببها تدخل في اختصاص 
النيابة العسكرية واحملكمة العسكرية حتى وإن كان مرتكبها مواطن 

مدني. 

ال تزال احملاكم العسكرية في الضفة الغربية وغزة تصدر أحكاما 
باالعدام رغم املطالب العديدة الصادرة عن مؤسسات املجتمع املدني 
تتسق  عديدة  العتبارات  االع��دام  احكام  اص��دار  عن  للتوقف  الداعية 
والغريب  الدولية،  اجلزائية  التشريعات  من  العديد  مع  وتنسجم 
أن احملاكم العسكرية ال تزال تصدر أحكاما باالعدام رغم أن عقوبة 

متى تتوقف أحكام االعدام؟

تقدم أحد احملامني باستئناف لقرار صادر عن محكمة صلح، وفي 
جلسة احملاكمة أمام محكمة بداية بصفتها االستئنافية وبعد أن مت 
االستئناف، وأجابته  استئنافه شكال، طلب من احملكمة ترك  قبول 
بصفتها  البداية  محكمة  االستئناف.  ت��رك  وق��ررت  لطلبه  احملكمة 

أخطأ احملامي وجارته  احملكمة باخلطأ

وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مذكرة 
القانوني  النائب العام، املستشار  الى كل من معالي وزير العدل، عطوفة 
والهيئة  فلسطني،  محامي  نقابة  مجلس  وأعضاء  نقيب  الرئيس،  لفخامة 
الفلسطينية املستقلة حلقوق االنسان- ديوان املظالم-، تضمنت احتجاز 

ليتوقف االعتقال اإلداري

التتمة  ص )27(

االفتتاحية
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قرار بانتظار تشكيل محكمة خاصة
ق����رارا يقضي  ل��ل��م��ال��ي��ة  ال������وزراء بصفته وزي����را  أص����در دول����ة رئ��ي��س 
والقيمة  واملكوس  اجلمارك  عام  مبدير  ُتلحق  عام  إدعاء  دائرة  باستحداث 
املضافة يرأسها موظف بدرجة مدير، تتولى ممارسة وظيفة النيابة العامة 
اجلمركية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2009/12/2. وفي ذات التاريخ أصدر 
قرارا بتعيني مديرا للدائرة. القرار األول حمل رقم )و.م/ق/813/ 2009(، 

والقرار الثاني حمل رقم )و.م/ق/2009/811(. 
ال��ق��راران امل��ذك��وران أث���ارا ح���وارا قانونيا وت��س��اؤال ع��ن م��دى ض��رورة 
اصدارهما قبل تشكيل محكمة خاصة للجمارك واملكوس والقيمة املضافة، 
التي  االستئنافية  احملكمة  انشاء  يتم  لم  وك��ذا  بعد،  انشائها  يتم  لم  والتي 
تلك  ع��ن  ال��ص��ادرة  باالحكام  املتعلقة  الطعون  ف��ي  والفصل  النظر  تتولى 
من  ُتشكل  النافذ  وامل��ك��وس  اجل��م��ارك  ق��ان��ون  الح��ك��ام  وفقا  وال��ت��ي  احملكمة 
قاض يعني من قبل مجلس القضاء األعلى أو رئيس محكمة بداية العاصمة 
وعضوين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من وزير املالية شرط أن يكونا 
حائزين لشهادة حقوق )إذا أمكن ذلك( وان ال تقل درجتهما الوظيفية عن 

السادسة.
استئناف  محكمة  رئيس  من  تشكل  أن  فيجب  االستئناف  محكمة  أم��ا 
الثالثة  ع��ن  درج��ت��ه  تقل  ال  اجل��م��ارك  موظفي  كبار  م��ن  وم��وظ��ف  العاصمة 
بشرط أن ال يكون وكيال للوزارة، ويتم تعيينه من مجلس الوزراء بتنسيب 
املالية، وموظف من كبار موظفي وزارة االقتصاد ال تقل درجته  من وزير 
وموظف  االقتصاد،  وزي��ر  من  بتنسيب  ال��وزراء  مجلس  يعينه  الثالثة  عن 
ال��وزراء وذلك الغ��راض استكمال  الثالثة يعينه مجلس  ال تقل درجته عن 
االستئناف من ثالثة  تنعقد محكمة  اكتماله، بحيث  النصاب في حال عدم 
قضاة في العاصمة أو اي مكان يعني من قبل وزير املالية أو احملكمة ذاتها. 

وهذا ما تقض به نصوص قانون اجلمارك الساري املفعول.

لقاءات قانونية محلية واقليمية
لقاًء  »م��س��اواة«  والقضاء  احمل��ام��اة  الستقالل  الفلسطيني  امل��رك��ز  نظم 
بالبحث  تناول  املاضي  آب   19-18 يومي  م��دار  على  بيروت  في  قانونيا 
على  ال��دس��ت��وري��ة  وال��رق��اب��ة  اللبناني  اإلداري  ال��ق��ض��اء  جت��رب��ة  وال��ن��ق��اش 
فلسطينيني،  قانون  خبراء  مبشاركة  لبنان  في  بها  املعمول  التشريعات 
قضاء  نظام  أي  تساؤل  على  اإلجابة  اط��ار  في  وذل��ك  ولبنانيني،  أردن��ي��ني، 

إداري ودستوري مالئم لفلسطني؟
اإلداري  القضائي  النظام  وكان وفد من مركز »مساواة« إطلع على 
التونسي ونظام الرقابة الدستورية املعمول به في تونس، حيث التقى 
وفد »مساواة« برئاسة رئيس مجلس ادارتها القاضي السابق احملامي 
ياسر جبر برئيس املجلس الدستوري التونسي واعضاء املجلس، كما 
دوائرها  ورؤس��اء  التونسية  اإلداري���ة  للمحكمة  األول  الرئيس  التقى 
وذلك لذات الغاية. ويذكر أن مركز »مساواة« نظم مؤمترا دوليا بدعم 
البريطانيني  احلقوقيني  منظمة  مع  وبالتعاون  األوروب��ي  االحت��اد  من 
مصر،  هولندا،  سويسرا،  بريطانيا،  من  قانون  خبراء  مبشاركة   IBA
األردن، وفلسطني على مدار يومي 13-14 كانون أول اجلاري، وذلك 
وعمان  ال��ق��اه��رة،  غ��زة،  ال��ل��ه،  رام  ب��ني  كونفرانس  الفيديو  تقنية  عبر 
دستوري  قضاء  نظام  أي  الثالث  الفلسطيني  العدالة  “مؤمتر  بعنوان 
مالئم لفلسطني ومدى احلاجة الى محكمة دستورية فلسطينية كإحدى 
شخصية   )273( له  األول  اليوم  في  ش��ارك  الدولة”.  بناء  متطلبات 
شخصية.   )139( الثاني  اليوم  وف��ي  وسياسية،  وبرملانية  قانونية 
قد نظمت بالتعاون مع نقابة محامي فلسطني لقاًء  “مساواة”  وكانت 
القانون”  وسيادة  احملاماة  الستقالل  الرابع  بعنوان”املؤمتر  قانونيا 
صلة  ذات  جوهرية  قضايا  ع��دة  واملناقشة  والتحليل  بالبحث  تناول 

بدور نقابة احملامني وبنائها املؤسسي.

ذلك،  وق��ررت  االستئناف  ترك  ُطلب  ما  وإذا  االستئنافية 
املستأنف باحلكم  الطلب والقرار يعنيان رضاء  فإن هذا 
ال��ب��داي��ة بصفتها  ي��د محكمة  م��ن ج��ه��ة، ورف���ع  ال��س��اب��ق 

االستئنافية كليا عن ملف الدعوى.

قرار  ان مت صدور  قيام احملامي وبعد  الالفت لالنتباه 
الى احملكمة مصدرة  قضائي بترك استئنافه بتقدمي طلب 
التي  احملكمة  وليست  بداية  محكمة  وبصفتها  الترك  قرار 
ف��ي��ه اس��ت��ئ��ن��اف��ا، بطلب حتويل  امل��ط��ع��ون  أص����درت احل��ك��م 
هذا  ملثل  احملكمة  قبول  أيضا  والالفت  غرامة.  الى  احلبس 
أن  ال��ى  يلتفتا  لم  ال��س��واء  على  واحملكمة  احملامي  الطلب. 
ابتداًء  يقدم  أن  يفترض  بالغرامة  احلبس  استبدال  طلب 
الى احملكمة التي اصدرت احلكم »محكمة الصلح« في هذه 
احلالة، أو الى محكمة البداية بصفتها االستئنافية بصفتها 
محكمة موضوع، تلك الصفة التي تتحلى بها عندما تكون 
تنظر أو نظرت االستئناف موضوعا. أما وقد أصدرت قراراً 
بقبول الترك فإن يدها تصبح مرفوعة عن امللف، وال يجوز 
لها قانونا وضع يدها عليه مرة ثانية. يذكر أن الترك في 
الدعوى  ف��ي  ال��ت��رك  ع��ن  نوعيا  يختلف  اجلزائية  ال��دع��وى 
املدنية، كما يختلف عن شطب الدعوى. ومعناه في الدعوى 
اجلزائية عدم القابلية لتجديده. كما أنه يسد الطريق أمام 
تقدمي استئناف آخر، كون مدة الطعن باالستئناف تكون قد 
التقاضي  الذي تستغرقه مراحل  الوقت  استنفذت بنتيجة 

االستئنافية.

»عني على العدالة« تنشر محضر جلسة محكمة البداية 
بصفتها االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ك��م��ا ه��و ح��رف��ي��ا، وط��ل��ب اس��ت��ب��دال 

احلبس بغرامة والقرار الصادر بقبوله.

تتمة - أخطأ احملامي وجارته 
احملكمة باخلطأ
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محام متدرب »مواطن مدني« من قبل جهاز االستخبارات العسكرية دون أن يتم عرضه على النيابة العامة أو القضاء، وذلك منذ 2009/5/14 وحتى تاريخ توجيه املذكرة في 
2009/7/12، ونظرا ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية تنشرها »عني على العدالة«:

تتمة - ليتوقف االعتقال اإلداري
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وبتاريخ2009/7/16 تلقت “مساواة” ردا خطيا من عطوفة النائب العام جاء فيه أن احملامي املتدرب املذكور موقوف على ذمة هيئة القضاء العسكري وملدة ستة 
شهور تبدأ من تاريخ 2009/5/15، وبالنظر ألهمية الرد من الزاوية القانونية تنشره “عني على العدالة” بصيغته احلرفية:
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وعلى اثر تلقي “مساواة” كتاب عطوفة النائب العام توجهت مبذكرة خطية الى دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض جاء فيها:
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تأسف “مساواة” لعدم تلقيها أي رد على مذكرتها املوجه الى دولة رئيس الوزراء حتى تاريخه، وتشير الى أن احملامي املتدرب 
املذكور مكث في سجن جنيد مدة ستة أشهر وعشرة أيام دون أن تتم احالته الى النيابة العامة، ودون أن يتم التقيد باخالء سبيله وفقا 
ملا جاء في كتاب النائب العام، حيث علمت “مساواة” بأنه مت توقيف احملامي املتدرب املذكور بتاريخ 2009/5/14 وأخلي سبيله 

في 2009/11/21. 
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فرض احلجاب على احملاميات أمر مخالف للقانون
وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2009/8/11 مذكرة خطية الى املستشار عبد الرؤوف احللبي رئيس »املجلس األعلى للقضاء«! 
في غزة تتعلق بقراره الصادر بتاريخ 2009/7/19 واملتضمن الزام احملاميات بارتداء احلجاب أثناء مثولهن أمام احملاكم اعتبارا من تاريخ 2009/9/1، ونظرا ألهمية 

املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها حرفيا:
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“مساواة” تعرب عن أسفها لعدم تلقيها ردا خطيا على مذكرتها وإن كانت قد أبلغت شفهيا بالغاء القرار املذكور، األمر الذي يشير الى أن االلغاء لم يتم بصدور قرار 
اصولي باإللغاء، ما قد يؤدي الى اعادة إعماله على خالف حكم القانون.

“مساواة” تطالب “املجلس األعلى للقضاء”! في غزة ورئاسته باصدار قرار خطي واضح ال ُلبس فيه ُيلغي القرار موضوع املذكرة ويعتبره كأن لم يكن.

الفقيه مأمون سالمة في ذمة الله
فقدت األسرة القانونية العربية فقيها قانونيا متميزا ُوصف بأنه عالّمة  في القانون اجلنائي، املرحوم األستاذ الدكتور مأمون محمد سالمة رئيس جامعة 

القاهرة األسبق، أستاذ القانون اجلنائي واحملامي الشهير، الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 2009/11/18.
القيمة،  القانونية  الدراسات واآلراء  بالعديد من  العدالة والقانون  أبرز مستشاريها والذي ّشرف مجلة  القانونية واحد  فقيد األسرة  »مساواة« تنعى 

وتتقدم من أهله وذويه بأحر التعازي سائلة املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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جدل قانوني بشأن مبادئ احملافظة على النظام العام واآلداب
بشان   2009 لسنة   )1( رقم  ال��وزراء  مجلس  قرار  »مشروع  عنوان  حمل  قرار  مشروع   2009/9/19 بتاريخ  أقر  غزة  حكومة  وزراء  مجلس  بأن  »مساواة«  علمت 

احملافظة على النظام العام واآلداب في املجتمع«، يقع على ثالث صفحات ويتضمن تسع مواد تنشره »عني على العدالة« بالصيغة التي حصل عليها مركز »مساواة«:
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“مساواة” بدورها وجهت مذكرة خطية الى السيد اسماعيل هنية رئيس مجلس وزراء احلكومة في غزة، ونظرا الهمية املذكرة من الناحية القانونية فإن “عني 
على العدالة” تنشرها بصيغتها احلرفية:
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الفتوى  دي��وان  رئيس  القانونية  للشؤون  ال��وزراء  مجلس  رئيس  مستشار  عابد   محمد  املستشار  بتوقيع  مذيال  خطيا  “مساواة” ردا  تلقت   2009/8/30 وبتاريخ 
والتشريع جاء فيه:
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وردا على مذكرة املستشار محمد عابد وجهت “مساواة” اليه ردا خطيا بتاريخ 2009/9/6 جاء فيه:
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وأجاب املستشار محمد عابد في ذات اليوم بكتاب خطي جاء فيه:
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“مساواة” اختتمت اجلدل برسالة خطية وجهتها للمستشار محمد عابد بتاريخ 2009/9/7 جاء فيها:
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وتلقت ردا خطيا عليها جاء فيه:
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شهادة
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء “مساواة” شهادة شكر خطية من نائب نقيب احملامني احملامي 

سالمة بسيسو، ونظرا ألهمية الشهادة التي تعتز بها “مساواة” فإن “عني على العدالة” تنشرها كما هي:
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موقف »املجلس األعلى للقضاء« في غزة! تلقته »مساواة« خطيا وجاء على النحو التالي:

تتمـــــــــــــــــــات

  »املجلس األعلى للقضاء« في غزة مينع قضاة وموظفي 
 احملتكم النظامية من تعبئة استمارات املرصد القانوني

واستجابة جزئية في الضفة الغربية
ترحب »مساواة« باستجابة مجلس القضاء األعلى لطلبها متكني موظفي احملاكم النظامية من تعبئة استمارات املرصد القانوني، إال أنها تأسف من عدم متكينها من 
تعبئة االستمارات من قبل قضاة احملاكم النظامية. حيث أفاد القاضي عزت الراميني أن مجلس القضاء األعلى ال يستطيع التعامل مع »مساواة« فيما يتعلق باستمارات 

القضاة.

استمارات خاصة بوضع العدالة في غزة الستخدامها كأساس معبر عن نظرة القضاة وموظفي احملاكم النظامية، والتي باالستناد 
اليها تصدر »مساواة« أول تقرير رصدي لواقع العدالة في فلسطني »املرصد القانوني« واملخصص لبيان عما إذا كان وضع العدالة 
العام  العدالة في فلسطني الصادر عن املركز  التي اعترت ذلك الوضع عام 2007 سندا لتقرير مسح قطاع  قد جتاوز السلبيات 

املاضي.
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تتمة - اإلفتتاحية
من املؤسف قيام بعض جهات اإلدارة وبخاصة األمنية منها  بتوقيف واحتجاز واعتقال مدنيني اعتقاال اداريا ملدة ستة أشهر أو أكثر بقرار اداري يخالف أحكام 
القانون األساسي وقانون االجراءات اجلزائية، وميثل جتاوزا الختصاصاتها وتعديا على اختصاص النيابة العامة والقضاء النظامي، ولتوجهات فخامة الرئيس 

وتصريحات دولة رئيس الوزراء املعلنة.
إننا في املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« نرى أن االعتقال اإلداري اجراء مخالف للقانون مخالفة تنحدر به الى درجة االنعدام، األمر 
الذي يتطلب إرادة سياسية صريحة ومعلنة وقرارات وأنظمة ملزمة لكافة منتسبي دوائر السلطة التنفيذية بضرورة التوقف الفوري عنه واحترام القانون 
االج��راءات  وقانون  القضائية  السلطة  وقانون  األساسي  القانون  واحترام  واحلجز  التوقيف  باجراءات  يتعلق  فيما  اجلزائية  االج��راءات  وقانون  االساسي 
النيابة العامة حسب  اجلزائية في كل ما يتصل باختصاصات الضابطة العدلية أو األجهزة األمنية فيما يتعلق باجراءات التوقيف وضرورة العرض على 
االصول املرعية وكذلك فيما يتصل باختصاصات وصالحيات تلك األجهزة والنيابة العسكرية والقضاء العسكري. وفي هذا اإلطار تشير »مساواة« الى املذكرة 
الصادرة عن اللجنة املكلفة من فخامة الرئيس بدراسة أسس العالقة القانونية الواجب التقيد بها في اطار عالقة القضاء بالنيابة واحلكومة، والتي أكدت على 

ضرورة اصدار قرارات رئاسية واضحة حتدد اختصاصات النيابة العسكرية والقضاء العسسكري طبقا ألحكام القانون وحتول دون جتاوزها.

تناقض بني االستقاللية واالنفتاح
تناولت »عني على العدالة« عدة مرات في افتتاحية أعدادها السابقة الفرق بني استقالل القاضي أثناء أدائه لوظيفته القضائية واملتمثلة في فصله للمنازعات وتطبيق 
القانون على النزاعات املعروضة عليه وهي استقاللية مطلقة ال يجوز ألحد أياً كان موقعه التدخل فيها أو التأثير عليها، كما ال يجوز للقاضي نفسه أن يخضعها أو 
يسمح بالتأثير عليها ألي اعتبار سوى ضميره والقانون، وبني استقاللية السلطة القضائية بوصفها سلطة من سلطات الدولة الثالث تخضع ملبدأ الفصل بني السلطات، 
والرقابة املتبادلة بينها بل وأكثر من ذلك تخضع ملبدأ الرقابة الشعبية على أدائها مبا يضمن حسن ذلك األداء وانسجامه مع أحكام القانون. تعيد »عني على العدالة« 
التأكيد على هذا الفارق مرة أخرى معربة عن أسفها لقرار مجلس القضاء األعلى وقرار املجلس األعلى للقضاء في غزة! والقاضيان بعدم متكني »مساواة« والقضاة من 

تعبئة االستمارات اخلاصة بوضع العدالة في فلسطني بغية حتديد نقاط قوته وتعزيزها وبيان نقاط  ضعفه والعمل على جتاوزها.
إننا في املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« ننظر بأمل العدول عن هذه القرارات، إذ ثمة فارق كبير بني استقاللية القضاء وفقا لللمفهوم املجمع 
انفتاح  إننا نرى في  القانون ودولة العدل واملساواة.  انفتاح وتعاون السلطة القضائية مع كافة فرقاء املجتمع املعنيني بسيادة  اليه أعاله وبني  عليه دوليا واملشار 
السلطة القضائية على مثيالتها التنفيذية والتشريعية على املجتمع املدني بوصفها سلطة ثالثة أمر ال يتناقض البتة مع استقاللية القاضي، بل يحميها ويصونها عبر 
توفير ثقة وشعبية في أداء السلطة القضائية. وأكثر من ذلك يشكل مدخال وقوة معنوية تضاف الى حكم القانون حتمل الكافة على االنصياع حلكم القضاء وتنفيذه 

على الفور، فهل من مجيب؟؟
"مساواة"

أُلغيت  الفلسطينية  ال��ت��ش��ري��ع��ات  ف��ي  االع����دام 
ب��ت��اري��خ  ال���ص���ادر  األم����ر رق���م )268(  مب��وج��ب 
ت��ش��ري��ع  أي  ي��ص��در  ل���م  وال�����ذي   1968/8/1
فلسطيني الحق لصدوره يلغيه أو يعدله حسب 

األصول.
»م����س����اواة« ت��ط��ال��ب م���ج���ددا ك��اف��ة أص��ح��اب 
والتوقف  السارية  التشريعات  باحترام  القرار 
لم يعد  التي  االع��دام  الفوري عن اص��دار عقوبة 
الضفة  ف��ي  التنفيذ  واج���ب  ق��ان��ون��ي  وج���ود  لها 
الوقائع  الغربية وغزة منذ آب 1968 علما بأن 
ُخلوا  ج��اءت  الرسمية«  »اجل��ري��دة  الفلسطينية 
في كافة أعدادها الصادرة حتى تاريخة من اي 
الغاء قانوني لألمر املذكور، والذي بدوره يعتبر 
فخامة  عن  الصادر  للقرار  سندا  املفعول  ساري 
بسريان  والقاضي  عمار،  أب��و  ال��راح��ل  الرئيس 
عند  سارية  كانت  التي  والقوانني  األوام��ر  كافة 

قيام السلطة الفلسطينية ما لم يتم الغائها.

تتمة - متى تتوقف أحكام االعدام؟
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»مساواة« كانت قد توجهت لفخامة الرئيس مبذكرة بتاريخ 2009/11/18 بينت من خاللها عدم جواز اخلروج على أحكام القانون والتي حتظر متديد مدة 
عمل القاضي عند بلوغه سن السبعني عاما.

ونظرا الهمية املذكرة فإن »عني على العدالة« تنشرها بصيغتها احلرفية:

تتمة - فخامة الرئيس يستجيب  ويتمسك بحكم القانون
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وكان عدد كبير من احملامني العاملني في مدينة نابلس قد انضموا الى مذكرة “مساواة” ذاتها. -التواقيع محفوظة لدى مساواة-.
“مساواة” تشكر لفخامة الرئيس تقيده والتزامه بحكم القانون.

تتمـــــــــــــــــــات
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تتمة - تعميم يجدر الغاؤه فورًا

تتمـــــــــــــــــــات

احملكمة  الى  وأحالته  معه  التحقيق  تولت  بدورها  والتي  العسكرية،  النيابة  الى  مدنيا  مواطنا  وأحالت  التطبيق  موضع  التعميم  هذا  وضعت  بدورها  الشرطة 
العسكرية، وهذه األخيرة بدورها وضعت يدها على امللف وفصلت فيه وأصدرت حكما يتضمن معاقبة املواطن املدني احملال اليها.

وكانت »مساواة« قد تلقت شكوى خطية من احملامي ايهاب شحادة بصفته وكيال عن املواطن املدني سالم سليمان سعيد زيد تشير الى تلك املعلومات، ونظرا 
ألهمية الشكوى من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها بصيغتها احلرفية:
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“مساواة” بدورها وجهت مذكرة خطية الى دولة رئيس الوزراء طالبت فيها بالغاء التعميم املذكور بالنظر ملخالفته ألحكام القانون مخالفة جسيمة تنحدر به الى 
درجة االنعدام، جاء فيها:

تتمـــــــــــــــــــات
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“مساواة” يحدوها األمل بقيام دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء املوقر واجلهات الرسمية املخاطبة باملذكرة معاجلة ما جاء فيها وفقا ألحكام القانون وبأسرع 
وقت ممكن.

تتمـــــــــــــــــــات
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العامة  للقواعد  السلم  وق��ت  تخضع  الدينية  األم��اك��ن  ان  ال��ب��ي��ان  ع��ن  غني 
ممارسة  حرية  الدولة  تطلق  ما  وع��ادة  الداخلية  الدساتير  في  عليها  املنصوص 
الداخلية هذه احلماية  الدساتير  ، وتستمد  العقيدة في تلك األماكن دون أي قيد 
من اإلعالنات واملواثيق الدولية، فقد أكدت املادة 18 من اإلعالن العاملي حلقوق 
االنسان، واملادة 18 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عن 
حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، واحلق في إقامة الشعائر سواًء 
املشاكل  من  باملقدسات  املقصود  حتديد  كان  وان  اجلماعة.  مع  ام  سراً  ذلك  أكان 
الدولي  او  الداخلي  التي تثير العديد من االخالفات سواء على الصعيد  الشائكة 
االماكن  على  خاصة  دولية  حماية  اضفاء  ج��واز  مدلولها  حتديد  ش��أن  من  وان 
املصطبغة بها، وعليه يثار التساؤل بصدد املسؤولية حول انتهاك حرمة املسجد 
خاصة  قواعد  من  تضمنه  مبا  العام  الدولي  القانون  منظور  في  املبارك  االقصى 

بحماية أماكن العبادة سواًء في وقت النزاع املسلح أو وقت االحتالل احلربي:

 اوالً: احلماية الدولية لألماكن الدينية وقت النزاعات املسلحة:
جند ان املعاهدات أضفت نوعا من الهدهدة على انتهاك حرمة اماكن العبادة 
قبيل  من  اعتبرت  حيث  العشرين،  القرن  أوائ��ل  في  أبرمت  والتي  عامة  بصفة 
انتهاك قوانني احلرب هدم االثار التاريخية واملنشات الدينية، وإن جاءت قاصرة، 
فنجد في املادة 27 من اتفاقية الهاي لعام 1907 أنه في حالة احلصار والضرب 
باملباني  املساس  لعدم  الوسائل  من  ات��خ��اذه  ميكن  ما  كل  اتخاذ  يجب  بالقنابل 
التاريخية،  وب��االث��ار  اخليرية،  ولألعمال  والعلوم،  والفنون،  للعبادة،  املعدة 
اال  وبشرط  الطاقة  جهد  وذلك  واجلرحى،  املرضى  جتمع  وأماكن  واملستشفيات 
املواد  ذات��ه الغ��راض الغ��راض عسكرية كما تضمنت  الوقت  تكون مستعملة في 
بأماكن  تتعلق  نصوصاً  البحرية  القوات  طريق  عن  بالقنابل  بالضرب  اخلاصة 
القائد عند  أنه يجب على  املادة اخلامسة منها على  العبادة بصفة عامة، فأكدت 
الضرب بالقنابل بوساطة قوات بحرية أن يتخذ كل اإلجراءات االزمة لإلبقاء قدر 
اإلمكان على املنشأت املخصصة للعبادة. وبالتمعن في تلك النصوص يتبني لنا 
أنها وإن استهدفت حماية أماكن العبادة بصفة عامة اال أن الهدف ظل مقيداً ببذل 
العناية ال بتحقيق نتيجة شريطة اال تستخدم لألغراض العسكرية ، ويبدو أن 
احلربني العامليتني قد هزتا كثيرا مما انتهت اليه اتفاقات الهاي، وإزاء االنفصام 
بني النظرية والواقع بني اتقافية الهاي لعام 1907 والواقع الدولي اجلديد أعيدت 
اتفاقية جنيف لعام 1949 وامللحقان  االتفاقية، وعليه فقد صيغت  صياغة هذه 
االضافيان لها وفقاً لهذه املتغيرات، لذا لم يكن غريباً أن يوضح املقصود بأماكن 
العبادة في نصوص تلك االتفاقية، إذ اقترنت تلك االماكن بأنها متثل تراثاً ثقافيا 
حظر  على  األول  االضافي  امللحق  من   53 امل��ادة  نصت  فقد  للشعوب،  روحياً  أو 
ارتكاب اي من االعمال العدائية املوجهة ضد االثار التاريخية أو االعمال الفنية أو 

أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
اتفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة  امل��ادة 53 من  املعنى نفسه  كما تضمنت 
الثاني  البروتوكول  أورد  كما  املسلح،  النزاع  وق��ت  الثقافية  املمتلكات  بحماية 
 « نصه  ما   14 امل��ادة  في  ال��دول��ي  الطابع  ذات  غير  املسلحة  بالنزاعات  اخل��اص 
يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد االثار التاريخية، أو االعمال الفنية، 
أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في 

دعم املجهود احلربي«.
وقت  املدنني  األشخاص  حماية  شأن  في  جنيف  اتفاقيات  لنصوص  واملتتبع 

احلرب لعام 1949 يتبني أنها حاولت تقنني االحترام الكامل لألماكن الدينية التي 
أو روحياً للشعوب، وكذلك الوضع بالنسبة التفاقيات الهاي  متثل تراثاً ثقافياً 
لعام 1954، بيد أنها قيدت تلك احلماية بأال تقتضي العمليات احلربية ضرورة 
هذا التخريب مما يجعل جانباً فقهياً يضم اتفاقية جنيف لعام 1949 بالتخلف إذا 
ما قورنت نصوصها بحال املجتمع الدولي االن، وما الته األسلحة احلديثة فيه، 
وقد اتضح من املمارسة التطبيقية الثغرات التي احتوت عليها القوانني واالعراف 
احلربية من حرب عام 1948 بني العرب وإسرائيل حيث انتهكت حرمة املقدسات 
الدينية في القدس فأصدرت األمم املتحدة قرارها اخلاص بإرسال ممثلها الكونت 
وكذا  ومبانيها،  املقدسة  األماكن  حماية  تأمني  ض��رورة  تطلبت  حيث  برنادوت، 
أعمال  عن  الدولي  القانون  جلنة  أك��دت  فقد  وكذلك  فلسطني،  في  الدينية  املواقع 
دورتها رقم 32 متوز 1980 في شأن املسؤولية الدولية على عدم قناعتها بوجود 
تلك الضرورة احلربية، وذلك أنه ال يتصور أن يسمح للدول بعدم احترام قواعد 
تفرض  القانون  ه��ذا  قواعد  بعض  أن  اللجنة  ورأت  اإلنساني،  الدولي  القانون 
التزامات الميكن تسويغ عدم احترامها بالحتكام للضرورة احلربية، كما أكدت أن 
قواعد القانون الدولي اإلنساني أساسية حلياة املجتمع الدولي، بحيث ال يتصور 
لدولة ما أن تخلع رداء عدم احترام القواعد القانونية تعلالً بهذه الضرورة عن 

احلماية الدولية لألماكن الدينية وقت النزاعات املسلحة.

ثانياً: احلماية الدولية لالماكن الدينية وقت االحتالل احلربي:
التي  احملضة  اإلنسانية  االع��ت��ب��ارات  ملواكبة  الدولية  القواعد  ت��ط��ورت  لقد 
امللحقني  إن  ب��ح��ق  ق��ي��ل  فلقد  ل���ذا  ال��دول��ي��ة،  احل��ي��اة  ب��س��اط  ع��ل��ى  نفسها  ف��رض��ت 
قواعد  تطبيق  نحو  متزايداً  دولياً  اجتاهاً  ميثالن   1977 لسنة  جنيف  التفاقية 
الدينية وقت االحتالل احلربي، فمن  أكثر إنسانية. وبالبحث عن وضع االماكن 
الواضح ان املعاهدات قاطبة أولت احلماية لدور العبادة بصفة عامة، ولم تفطن 
تلك املعاهدات الى االهمية اخلاصة لألماكن الدينية املقدسة وحاجتها امللحة الى 
ينتهك  ملن  اجلزائية  القواعد  تلك  وباستعراض  بها،  خاصة  موضوعية  حماية 
حرمة اماكن العبادة عموماً فقد نصت املادة 56 من الئحة احلرب البرية التفاقية 
املخصصة  املنشات  وام��الك  البلدية  املجالس  ام��الك  ان  على   1907 لعام  اله��اي 
العدو،  لدولة  مملوكة  كانت  ولو  حمايتها  لها  والفنون  والتعليم  والبر  للعبادة 
هذه  ملثل  متعمد  حط  أو  تخريب  او  مجزأ  وكل  اخلاصة،  امللكية  حكم  تأخذ  فهي 
املنشات محرم ويجب أن يحاكم عنه، كما وردت باتفاقية جنيف في شأن حماية 
 53 امل��ادة  احلربي  باالحتالل  اخل��اص  القسم  في   1949 لعام  املدنني  األشخاص 
أو  أية متعلقات ثابتة  أن تدمر  أنه محظور على دولة االحتالل  التي تنص على 
منقولة خاصة باالفراد أو اجلماعات أو للحكومة أو غيرها من السلطات العامة 
العمليات احلربية تقتضي حتماً  اذا كانت  إال  أو تعاونية  اجتماعية  أو ملنظمات 
القوة ضد  قد أجازت استخدام  اتفاقية جنيف  التخريب. واذا كانت  ضرورة هذا 
أماكن العبادة في حالة الضرورة على النحو السالف انتقاده فإن اتفاقية الهاي 
نحو  على  نصوصها  وردت  قد  الثقافية  املمتلكات  حماية  ش��أن  في   1954 لعام 
مماثل، حيث حظرت بصفة خاصة في املادة الرابعة املساس بحرمة هذه املمتلكات 
» تتعهد األطراف السياسية باحترام املمتلكات الثقافية سواًء في أراضيها أو في 
استعمال  عن  باالمتناع  وتطالب  االخ��رى،  املتعاقدة  السياسية  االط��راف  أراضي 
هذه املمتلكات أو الوسائل املخصصة حلمايتها، أو االماكن املجاورة لها مباشرة 
الغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف »، إال انها اجازت ضرب هذه االماكن في 

جرمية انتهاك حرمة املسجد األقصى ومحيطه 
من منظور القانون اجلنائي الدولي
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الشعوب  من  لشعب  الثقافية  املمتلكات  يصيب  ض��رر  اي  وأن  ال��ض��رورة  حالة 
في  اليونسكو  ملنظمة  الفضل  ويرجع  جمعاء.  للبشرية  الثقافي  التراث  يصيب 
صياغة هذذه االتفافية بالهاي عام 1954 ومضمونها الرئيس حماية املمتلكات 

الثقافية.
وقد اعتبرت محكمة نورمبرج أن تعرض سلطات االحتالل ألماكن العبادة يشكل 
جرمية دولية، إذ تعهد مساعد املدعي العام الفرنسي أمام احملكمة بأن بعض املتهمني 
واملعابد،  الكنائس  أم��وال  وسلب  أدي���رة،  باغالق  قاموا  حيث  دول��ي��ة،  جرائم  ارتكبوا 
بتدمير  لقيامهم  روسيا  في  األملاني  اجليش  قادة  احملكمة  ادان��ت  كما  حرمتها  وانتهاك 
أماكن العبادة والكنائس في بعض املدن الروسية احملتلة، ولذلك استقر الفقة الدولي 
او  النهب  او  السلب  او  التعرض لها بالتدمير  او  العبادة  انتهاك حرمة دور  ادانة  على 
االغالق او اي تصرف يضر بهذه االماكن خالل فترة االحتالل ، وإن من واجب سلطات 
االحتالل احترام احلقوق العقائدية الدينية للمدنني من سكان االراضي احملتلة، وكذلك 
– وبالتدمير او السلب أو النهب ينم عن  – بصفة عامة  عدم التعرض الماكن العبادة 

تعطيل ملمارسة الشعائر وطقوس العبادة.
وإن االنتهاكات االسرائيلية حلرمة االماكن الدينية املقدسة في فلسطني ليست 
هيكل  من  الباقية  البقية  هو  الغربي  احلائط  أن  إسرائيل  لتصور  اليوم  وليدة 
سليمان في عقدهم بل إنهم يرون أن كنيسة القيامة بنيت فوق جانب منه وبني 
التاريخ ال يسند زعمهم وال احلجج  أن  اخر، ورغم  االقصى فوق جانب  املسجد 
القانونية تصل مداركهم السيما مع قرار جلنة التحقيق واملرسوم االجنليزي في 

شان ملكية احلائط الغربي الصادر في عام 1931 حيث جاء في الذيل االول له:
احلق  وح��ده��م  ول��ه��م   ، ال��غ��رب��ي  احل��ائ��ط  مليكة  ت��ع��ود  وح��ده��م  للمسلمني   «
التي هي من  ال يتجزاً من ساحة احلرم الشريف  العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً 
أمالك الوقف، وللمسلمني ايضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام احلائط وأمام 
أحكام  حسب  موقوفاً  لكونه  للحائط  املقابلة  املغاربة  ب��ح��ارة  احمللةاملعروفة 

الشرع اإلسالمي جلهات البر واخلير.
بالقرب  وضعها  لليهود  يحق  التي  االدوات  من  غيرها  او  العبادة  أدوات  إن 
من احلائط إما باالستناد الحكام هذا القرار أو باالتفاق بني الفريقني اليجوز في 
حال من االحوال ان تعتبر بأنها تنشىء أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عني 
املسلمون  املقابل، ومن اجلهة االخرى يكون  الرصيف  او في  لليهود في احلائط 
ملزمني بعدم إنشاء أو إقامة اي بناء أو هدم أو تعمير أي بناء من أبنية الوقف 
) ساحة احلرم ومحلة املغاربة( املجاورة للحائط، بحيث يتجاوزون في عملهم 
ما  ينطوي  بحيث  او  احلائط،  الى  اليهود  سلوك  يعرقلون  او  الرصيف  على  هذا 
يقومون به على إزعاج اليهود أو التعرض لهم في مواعيد زياراتهم الى احلائط 

القامة تضرعاتهم إن كان اجتناب ذلك مستطاعاً بأي وجه كان«.
لقد كانت بداية االنتهاكات اخلاصة باحلفر منذ 7 حزيران 1967 حيث اتفق 
ايتان بن موشيه مع احلاكم العسكري للقدس على ازالة كافة االجزاء املجاورة 
حلائط املبكى، وقد اختار مكاناً مناسباً يستوعب حجاج احلائط انصب على املمر 
التنفيذ فهدم  املبكى بجبل صهيون، وهكذا دخل املخطط حيز  الذي يربط حائط 
البراق وبقيت ثالثة  حي املغاربة، وفي غمرة الهدم حتطم قبر الشيخ، ومسجد 
تسوية  باستكمال  ديان  موشيه  وأمر  املبكى،  بحائط  وملتصقة  متشابكة  مبان 

الساحة ولم ينقض اسبوع حتى تغير الوجه الدميجرافي للمكان.
 1969 اب  وعشرين  واح��د  في  االقصى  املسجد  حريق  اخلطيرة  االنتهاكات  وم��ن 
فتحقق الركن املادي جلرمية انتهاك حرمة املقدسات، تلك اجلرمية التي أثارت املشاعر 
املنظمات  فتدخلت  االنتهاكات  ت��وال��ت  وه��ك��ذا  س���واء،  ح��د  على  واملسيحية  اإلسالمية 
الدولية في املشكلة وأفروت جهودها كثيراً من القرارات والتوصيات غلب عليها منط 
االمن  ومجلس  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  من  س��واًء  واإلدان��ة  »الشجب  و  املناداة 
ومجلس الوصاية ومنظمة اليونسكو التي أصدرت كثيراً من القرارات ونالحظ كثرتها 
وإن غالبية ما صدر عن املنظمات الدولية في مجمله يندرج في عداد التوصيات التي 
اجلهاز،  أغلبية  تأييد  نال  ما  اذا  كبيراً  وزنا  يخلق  مضمونها  أن  اال  االدبية  قيمتها  لها 
أن  مبعنى  الدولية«  الشرعية   « عقدنا  في  يسمى  التوصية  في  الكامل  املضمون  وان 
التوصية ترسي مركزاً للمسألة بحيث يحتج بذلك املركز في مواجهة الكافة وال يعقل 
واأله��م  املركز  ذل��ك  يخالف  ما  ال��دول��ي،  املجتمع  اعضاء  ال��دول  عن  ذل��ك  بعد  يصدر  أن 

تصرفهم بعدم املشروعية وترتيباً على ذلك كافة ما اتخذته املنظمات الدولية من جهود 
صادقة ما أصدرته من توصيات حلماية األماكن الدينية املقدسة أصبغ بجالء الشرعية 
الدوليةعلى حماية لكل املقدسات... والسؤال املطروح بعد هذا العرض املوجز لالتفاقات 
الدولية، وقرارات املنظمات الدولية، واالنتهاكات املتكررة حلرمة االماكن املقدسة: هل 
تشكل أعمالهم هذه جرمية دولية؟ واإلجابة بااليجاب. ونقول إنه ال يخفى على الفطنة 
أن الوصول إلى ما يسمى باجلرمية الدولية قد مر مبراحل كثيرة شائكة لطغيان سيادة 
الدولة ودون خضوعها جلهة أعلى، غير أن انضمام الدولة الى املجتمع الدولي بغية 
احلفاظ على مصاحلها اجلوهرية والتزاماتها تبعاً لذلك بأحكام القانون جعلها تنحي 
فكرة السيادة قليالً استهدافاً لإلبقاء على كيانها واحلصول على ضمان أكبر لصيانتها 
في كنف املجتمع الدولي، وهكذا وقر في ضمير املجتمع الدولي تصور قيام املسؤولية 
ألي  عنه  غنى  ال  مبدأ  باعتبارها  االم��رة  الدولي  القانون  بقواعد  اإلخ��الل  عن  املترتبة 
كانون  السالم في 25  التي شكلها مؤمتر  املسؤوليات  فإن جلنة  قانوني، ولهذا  نظام 
الثاني 1919 قد جرمت بعض األفعال معتبرة إياها جرائم حرب كهدم االثار التاريخية 
انه بعد احلرب  الى  التعليم، هذا باالضافة  او اخليرية وكذا معاهد  الدينية  واملنشات 
الثانية مت تشكيل محاكمات نورمبرج حملاكمة كبار مجرمي احلرب في دول  العاملية 
احملور ونصت املادة االولى من تصريح لندن في 8 اب عام 1945 على تشكيل محكمة 
عسكرية لهذا اخلصوص، ومما هو جدير بالذكر ان املادة السادسة من التصريح قسمت 
اجلرائم التي يحق حملكمة نورمبرج أن تفصل فيها الى ثالثا طوائف، وهي جرائم ضد 
 1947 عام  الثاني  تشرين   21 وفي  اإلنسانية،  ضد  واجلرائم  احلرب  وجرائم  السالم 
أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم 177 تؤكد فيه تبنيها للمبادىء التي 
أقرتها محاكمات نورمبرج لعل أهمها املسؤولية الشخصية للفرد عن ارتكاب اجلرمية 
الدولية ومسؤولية رئيس الدولة عن اجلرمية الدولية فضالً عن إقرار الطوائف الثالث 
املختلفة للجرائم الدولية. هذا وقد توجت جلنة القانون الدولي البصمات واحملاوالت 
الفقهية وموقف دول العالم الثالث مبناسبة وضعها ملشروع قانون املسؤولية الدولية، 
إذ أكدت في املادة 2/19 من املشروع أن اجلرمية الدولية هي كل واقعة غير مشروعة 
ترتكبها دولة ما باملخالفة اللتزاماتها األساسية املنصبة على حماية املصالح احليوية 
للمجتمع الدولي والذي يعد انتهاكها جرمية في منظور املجتمع الدولي، كما بينت املادة 
3/19  من املشروع صوراً لبعض التصرفات التي متثل السلوك غير املشروع املكون 

للجرمية الدولية.
الدينية  لألماكن  االن��ت��ه��اك  فعل  إن  ال��ق��ول  ميكن  تقدم  م��ا  ك��ل  وباستصحاب 
املقدسة يندرج في مدارك اجلرمية املنصوص عليها في املادة 2/19 عن املشروع، 
اللتزام  الدولة  انتهاك  نتاج  هو  الدولية  للجرمية  املكون  الفعل  أن  ق��درت  حيث 
األوصاف  ضمن  يندرج  كما  الدولية،  للجماعة  الساسة  مصالح  ويصون  يحمي 
املنصوص عليها في املادة 193 والتي نصت على أن من بني اجلرائم الدولية تلك 
األعمال التي تشكل انتهاكاً خطيراً اللتزام دول ذات أهمية جوهرية للحفاظ على 
السلم واألمن الدوليني وسواًء كانت اجلهة التي يناط بها فعل اجلرمية للدولة 
كشخص معنوي عام أم الى الشخص الطبيعي كما حدث في محاكمات نورمبرج 
وطوكيو، وهذا أيضا ما قرره وفاق إبادة اجلنس البشري، فالفرد ميكن أن يسأل 
عن جرائم احلرب أما بخصوص اجلهة القضائية املختصة باجلرمية فإن بعضهم 
يرى تخويل الدول صفة الدفاع عن تلك املصالح األساسية للمجتمع أمام محكمة 
وتصديقه  الدولية  اجلنائية  احملكمة  قانون  ميثاق  إق��رار  وبعد  الدولية  العدل 
فإن االجتاه يكون صوب رفع اجلرمية بخصوص انتهاك حرمة األماكن الدينية 

املقدسة، وفي اخلتام نوصي مبا يلي:
الدولي  املجتمع  أعضاء  بل  العربية  املجموعة  قبل  من  الدعوة  ض��رورة   -1
بأسره إلى إبرام معاهدة دولية يكون موضوعها األوحد حماية األماكن الدينية 

املقدسة وحترمي ما ينتهك هذه القدسية.
بأن  وتذكيرها  الدولية  املنظمات  ل��دى  االنتهاكات  ه��ذه  ع��رض  ض��رورة   -2
األراضي احملتلة حتت حماية املجتمع الدولي كله، وعليه حماية املقدسات، وأنها 
الفلسطيني  باجلانب  منوطاً  ليس  األمر  وأن  املتحدة  األمم  منظمة  اهتمامات  من 
األوض��اع  بترتيب  األح��داث  يسبق  اإلسرائيلي  اجلانب  إن  حيث   ، واإلسرائيلي 
بفرض سياسة األمر الواقع في تهويد القدس، وفي إقامة حفريات حتت األقصى 

املبارك. 
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اجتهاد ملفت للنظر
أصدرت محكمة صلح قرارا الفتا جاء فيه: :«وحيث جتد احملكمة من خالل شهادة املشتكيان أن هناك أشخاص آخرين يشتكي عليهم أحد املشتكني ولم يتم احضارهم من 
قبل النيابة أو ادراجهم ضمن املتهمني في الئحة االتهام لذلك تقرر احملكمة تكليف النيابة العامة باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق كل من )ن.ن(، و )ع. ن( وحتويل 

املتهمني مع ملف الدعوى الى النيابة العامة الستكمال هذه االجراءات«.
وحيث أن هذا االجتهاد القضائي الفت لالنتباه ومثير للجدل فإن »عني على العدالة« تنشر وقائع اجللسة الصادر فيها القرار املذكور.
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توقيف حتى انتهاء اجراءات احملاكمة وملدة )80( يوما 
عن تهمة عقوبتها وفق القانون غرامة ال تتجاوز )10( دنانير

بتاريخ 2009/7/28 أحالت النيابة العامة أحد املتهمني الى محكمة صلح بتهمة استيفاء احلق بالذات خالفا الحكام املادة )233( عقوبات لسنة 60 والتي 
تنص على: »من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في احلال السلطة ذات الصالحية عوقب بغرامة ال تتجاوز عشرة دنانير«.

وفي ذات اليوم مثل املتهم امام قاضي الصلح الذي قرر تأجيل الدعوى الى تاريخ 2009/10/19 وتوقيف املتهم حتى انتهاء اجراءات احملاكمة وذلك وفقا ملا 
جاء حرفيا في محضر احملاكمة.

علما بأن الئحة االتهام تتضمن ثالثة شهود استمعت احملكمة الى شاهد واحد فقط، أما الشاهدين اآلخرين لم يحضرا احملاكمة التي أجلت لسماعهما بتاريخ 
2009/10/19، ما يعني توقيف املتهم “حبسه” ما ال يقل عن )80( يوما على األقل هي املدة الفاصلة ما بني اجللسة االولى وموعد اجللسة التالية.

“مساواة” وأمام وضوح النص القانوني ترى في قرار القاضي املذكور اجتهادا ملفتا للنظر ومثيرا للجدل!
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قرار بحفظ الشكوى
وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية الى عطوفة النائب العام تتعلق بشكوى مواطن، وجهت الى »مساواة« بواسطة محاميه 
الشكوى للمحكمة املختصة رغم تلقيها  النيابة  التحقير والسب عن طريق الصحف احمللية، ولم حتل  الى نيابة.... موضوعها  املذكور تقدم بشكوى  تفيد بأن احملامي 

الشكوى خطيا وقيام املشتكي بتقدمي إفادة، ونظرا ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها:
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عطوفة النائب العام أبلغ “مساواة” بأنه أصدر قرارا بحفظ الشكوى لعدم كفاية األدلة.
“مساواة” ترى بأن قرار النائب العام قابل لالستئناف أمام محكمة البداية إذا ما رأى محامي املشتكي بأن قرار النائب العام بحفظ الشكوى مخالفا للقانون.
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تفسير مثير للجدل
أصدرت محكمة صلح قرارا رفضت فيه اخالء سبيل متهمني واستند القرار املذكور الى تفسير احملكمة للمادة )120( من قانون االجراءات اجلزائية، ونظرا ملا 

يثيره هذا التفسير من جدل فإن »عني على العدالة« تنشر قرار احملكمة بصيغته احلرفية:

“عني على العدالة” تنشر نص املادة )120( من قانون االجراءات اجلزائية النافذ:
“1- لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة واملقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه ملدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً. كما يجوز له جتديد توقيفه مدداً 

أخرى ال تزيد في مجموعها على خمسة وأربعني يوما.
2- ال يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة )1( أعاله، إال إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي 

هذه احلالة ال يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعني يوماً.
3- على النيابة العامة عرض املتهم قبل انتهاء مدة الثالثة أشهر املشار إليها في الفقرتني  السابقتني على احملكمة املختصة مبحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى 

حتى انتهاء احملاكمة.
 4- ال يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف املشار إليها في الفقرات الثالث أعاله على ستة أشهر وإال يفرج فوراً عن املتهم ما لم تتم إحالته إلى احملكمة املختصة حملاكمته.

5- ال يجوز أن يستمر توقيف املتهم املقبوض عليه في جميع األحوال أكثر من مدة العقوبة املقررة للجرمية املوقوف بسببها«.
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 يواصل مجلس القضاء األعلى، وفي ظل تعيني سعادة القاضي فريد اجلالد، رئيساً 
التطوير  خطة  أه��داف  تنفيذ  األع��ل��ى،  القضاء  ملجلس  رئيساً  العليا،  للمحكمة  ج��دي��داً 
القضائي لألعوام 2008� 2010، واملتمثلة رؤيتها اإلستراتيجية في حتقيق االستقرار 
القانوني واحلفاظ على احلقوق واحلريات األساسية للمواطن من خالل ضمان محاكمة 

عادلة مع احلفاظ على استقالل القضاء، وذلك بتحقيق األهداف التالية:-
الرسمية  ال��ع��دال��ة  م��ؤس��س��ات  م��ع  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  تنظيم  أوالً: 

واملجتمعية
ال شك أن مجلس القضاء األعلى يلعب دوراً ريادياً في تسيير أمور السلطة 
القضائية، وحتقيق التكامل في دورها مع باقي أطراف قطاع العدالة، وعلى 
وجه اخلصوص النيابة العامة ووزارة العدل ونقابة احملامني والشرطة ملا 
العدل،  القضاء وحتقيق  إسناد  أهمية في  والدوائر من  القطاعات  لعمل هذه 

وحتقيق ذلك يتم من خالل اخلطوات التالية:-
انعقاد  انتظام  ض��م��ان  خ��الل  م��ن  األع��ل��ى  القضاء  مجلس  دور  تفعيل  1 .
القانون  بحكم  فيه  املوجودة  األط��راف  كل  مشاركة  وضمان  جلساته، 
في جلساته وعلى وجه اخلصوص النائب العام ووزارة العدل ممثلة 
بوكيل وزارة العدل، ملا لذلك من أثر في تعزيز العالقة بني مؤسسات 
السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل، ويساهم في تفعيل 

دور القضاء وتعزيز استقالله.
أط��راف  مع  العالقة  اإلشكالية  القضايا  كل  في  تفاهمات  إل��ى  التوصل  2 .
تنسجم  للتعامل  واض��ح��ة  أس��س  على  مبنية  عالقة  لصياغة  العدالة 
والقواعد التي نص عليها القانون وال تتناقض ومبدأ استقالل القضاء.

من  القضاء  مبوضوع  املهتمة  املجتمعية  األط��راف  مع  العالقة  توطيد  3 .
واضحة  قاعدة  على  وغيرها  مدني  مجتمع  ومؤسسات  حقوق  كليات 

وسليمة تقود إلى تعزيز استقالل القضاء،  وتفعيل دوره.
 ثانياً: ضمان محاكمة عادلة

ال شك في أن دور القضاء األساسي هو ضمان محاكمة عادلة، وهذا يتحقق 
من خالل تقوية ومتكني مؤسسات القضاء وإداراته وذلك  بتحقيق اخلطوات 

التالية:-
م��واص��ل��ة ج��ه��ود ح��ل مشكلة ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��راك��م��ت خ���الل س��ن��وات  1 .
إج��راءات  وتسريع  ال��دع��وى  سير  إدارة  تطوير  خ��الل  من  االنتفاضة، 
ال��دراس��ات  في  ال���واردة  التوصيات  تطبيق  خ��الل  من  وذل��ك  التقاضي، 
في  ال��دع��وى  سير  إج����راءات  وتوحيد  القضائي،  باالختناق  املتعلقة 
احملاكم مبا ميكن من السيطرة املبكرة على إجراءات الدعوى، وتطوير 
لالحتياجات،  وفقاً  وتوزيعهم  القضاة  عدد  وزيادة  التبليغات،  دوائر 
وفحص إمكانية التخصص في بعض أنواع القضايا، كالسير والقضايا 

العمالية واجلزائية، وغير ذلك من اخلطوات.
برامج  تصميم  خ��الل  من  اإلداري���ني  والعاملني  القضاة  ق��درات  تطوير  2 .
التدريب  معهد  م��ع  اجل��ه��ود  وتنسيق  ال��ف��ئ��ات،  بكل  خ��اص��ة  تدريبية 

القضائي.
التي  التفتيش القضائي بالدوائر  تعزيز املراقبة من خالل إمداد دائرة  3 .

حتتاجها.
إنشاء وحدة خاصة بالرقابة واجلودة في داخل إدارة احملاكم، تتولى  4 .

ضمان حسن تنفيذ اإلجراءات والعمل داخل احملاكم.
ثالثاً: متكني مؤسسة القضاء بهدف حتسني خدماتها وكفاءتها وفقاً للقانون

سيتم العمل على حتسني وتطوير األداء املالي واإلداري في مؤسسة القضاء 
من خالل تنفيذ اخلطوات التالية:

مجلس  لهيكلية  وفقاً  القضائية  املؤسسة  كادر  تسكني  إج��راءات  إمتام  1 .
القضاء األعلى.

تفعيل دور األمانة العامة وخلق وحدتني رئيسيتني األولى سكرتاريا  2 .

توجهات سعادة القاضي فريد اجلالد 
رئيس احملكمة العليا رئيس مجلس القضاء األعلى 

مبتابعة  متخصصة  والثانية  أعماله  ومتابعة  املجلس  لعمل  داعمة 
شؤون القضاة.

تطوير وإنشاء مركز للدراسات القضائية اإلستراتيجية. 3 .
استكمال اجناز برنامج حوسبة احملاكم وملفات الدعاوي أو ما يعرف  4 .

باسم “ميزان 2”.
لم يتحقق  التي  للتقاضي في احملافظات  بيئة مناسبة  مواصلة توفير  5 .

فيها ذلك.
وإقامة  احلقوق  حتصيل  في  القضاء  ودور  بأهمية  اجلمهور  وعي  تعزيز  رابعاً: 

العدل
وعي  وت��ع��زي��ز  واحل���ري���ات،  احل��ق��وق  حماية  ف��ي  مهما  دوراً  ال��ق��ض��اء  يلعب 

اجلمهور بذلك سيتحقق من خالل:
القضاء  أنشطة  لتغطية  اإلع��الم  وسائل  مع  اإلنفتاح  سياسة  مواصلة  1 .

واحملاكم.
تنظيم حمالت توعية للجمهور بدور القضاء. 2 .

قضاؤنا  مجلة  خ��الل  من  بالقضاء  املتعلقة  املعلومات  نشر  مواصلة  3 .
والصفحة اإللكترونية.

تطوير التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني على قاعدة مذكرة التفاهم  4 .
مع مؤسسات املجتمع املدني.

والكاتب  التنفيذ  دوائ��ر  مثل  اجلمهور  خدمات  دوائ��ر  حتسني  مواصلة  5 .
العدل والتبليغات.

اإلسم: فريد عبد الله أسعد جالد
مكان وتاريخ الوالدة: طولكرم، فلسطني، 1944 

رئيس احملكمة العليا- رئيس مجلس القضاء األعلة عام 2009 
املستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2009 

وزير العدل )احلكومة التاسعة( عام 2005
وكيل وزارة العدل 2003 

املدير الفني ملشروع تطوير األطر واإلجراءات القانونية- وزارة العدل عام 1999
نقيب محامي الضفة الغربية منتخبا عام 1994

نائب نقيب احملامني منتخبا عام 1989
قاضي محكمة بداية نابلس عام 1974 
قاضي محكمة صلح نابلس عام 1971

شارك في عضوية الهيئات التالية:
جلنة اعداد الدستور الفلسطيني

مجلس املفوضني في الهيئة الفلسطينية املستقلة 
حلقوق املواطن

مجلس أمناء مؤسسة احلق
مجلس مؤسسة شمل

اللجنة االستشارية لتطوير القضاء والقانون
جلنة الدفاع عن األراضي في احملافظات الشمالية

الوفد الفلسطيني املفاوض- نقل الصالحيات-
محام مزاول منذ 1979.

سيرة ذاتية
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اجرت »مساواة« عددا من اللقاءات مع محامني أساتذة بهدف استشراف تطلعاتهم 
للعام القضائي اجلديد، وذلك استكماال للقاءات أجريت مع عدد من احملامني االساتذة 

نشرت »عني على العدالة« وقائعها:
التعيينات  تتم  أن  آمل  السابق:  نقابة احملامني  نائل احلوح عضو مجلس  - احملامي 
في السلك القضائي وفقا ألحكام القانون، كما آمل أن يقوم مجلس القضاء األعلى بالعمل 
الشخصي  التفرد  األعلى بعيدا عن  القضاء  القضاء بقرار من مجلس  يدار  كمؤسسة وأن 
برئاسته، وأن يتم التعامل مع السلطة القضائية بوصفها سلطة وليس مرفق من مرافق 
الدولة. ويضيف، الحظنا التوسع األفقي في التعيينات القضائية وزيادة في عددها دون 
االلتزام مبعايير وضوابط  اشغال الوظيفة القضائية، ما عكس نفسه على جودة القرارات 
القضائية وزاد من نسبة عدد القضايا املرفوعة للمحاكم العليا، كما الحظنا عدم االستقرار 
في تشكيل الهيئات القضائية، بحيث كانت امللفات تنظر من عدة هيئات، ما أفقد العدالة 

روحها.
- احملامية سناء عرنكي: آمل تخفيف االجراءات البيروقراطية في احملكمة، والرقي 
في معاملة احملامي واصالح اجراءات التبليغ وضمان تنفيذها بعيدا عن املزاجية. كما 
آمل تنظيم عالقة احملامي بالصندوق بحيث يخصص صندوقا خاصا باملعامالت التي 

يجريها احملامني، وآخر للمواطنني، توفيرا لوقت احملامي وحفاظا على هيبته.
كالتنقالت  معاجلتها  م��ن  ب��د  ال  ع��دي��دة  سلبيات  هناك  احل���ذوة:  سامي  احمل��ام��ي   -
القضائية املستمرة، بحيث يتعاقب على ملف القضية أكثر من قاضي، وملفات مرفوعة 
للقرار تؤجل بسبب التغيرات القضائية، األمر الذي يشير الى عدم وجود استقرار في 
القضاء. آمل معاجلة قضية تعيني القضاة، فلألسف مت تعيني قضاة تنقصهم اخلبرة، 
مجلس  بوجود  أشعر  ال  حلم  بيت  من  كمحامي  وأن��ا  س��دي��دة.  غير  قراراتهم  جعل  ما 

القضاء األعلى وكل ما أعرفه وجود رئيسه فقط.
الله ال يعطي حرية حركة وال  رام  بناء محكمة  أوال  العابودي:  - احملامي شكري 
وجود قانوني، وتوزيع القضاة في طوابق مختلفة معيق جدا. والتغيرات والتنقالت 
القضائية تزعزع استقرار القضاء. غياب التخصص القضائي يؤثر على حل النزاعات 
التي تتطلب السرعة مثل القضايا العمالية، وهناك بصمة ودور لرئيس مجلس القضاء 
القضاء، واحملاكم  األعلى وغياب لدور املجلس. ولألسف ال يوجد قفزة وال اجناز في 
املثيرة  والتعيينات  للقضاة  الفورية  الترقيات  لوحظت  أشهر.  لعدة  القضايا  تؤجل 
ال��زام  ض��رورة  أرى  وال  معقدة  عملية  اجللسات  ضبط  على  احلصول  عملية  للجدل، 
احملامي تقدمي استدعاء ودفع رسوم وانتظار وقت طويل حلصوله على الضبط. أمتنى 
بشرط  والتمسك  بالقضايا،  البت  في  وسرعة  احملاكم  لكل  واح��د  مجمع  هناك  أرى  أن 

مزاولة املهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات عند تعيني قضاة صلح جدد.
- احملامي حسن العوري عضو مجلس نقابة احملامني السابق: آمل أن تكون السنة 
القضائية اجلديدة قفزة على طريق استقالل القضاء وتسهيل القانون وتطوير منظومة 
العدالة وفض النزاعات بالعدل. أمتنى أن تبنى حركة التنقالت في سلك القضاء على 
أساس تنويع اخلبرات واالستفادة من التجربة، واختيار املكان املناسب لعمل القاضي. 
تغيير  األع��ل��ى  القضاء  مجلس  على  وأمت��ن��ى  وش��خ��وص،  أس��م��اء  تغيير  مجرد  وليس 
العداء  القضاة خاصة اجلدد منهم والقائمة على تنصيب  لدى بعض  السائدة  الثقافة 
للمحامي، والعدول عن الشحن املستمر للقضاة حديثي العهد ضد احملامني وتخويفهم 
فهم  لسوء  ي��ؤدي  قد  ال��ذي  األم��ر  احمل��ام��ني،  على  القضاة  هيبة  ف��رض  ومحاولة  منهم، 
وسوء ادارة. وأمتنى عدم تكرار اشكاليات كثيرة تعامل بها بعض القضاة بروح العداء 
مع محامني كبار في السن، وأمتنى أن تتغير هذه الثقافة مع عدم االخالل بهيبة القضاء. 
الكثير من احملامني التصرف بشكل يليق مبكانة احملامي وآداب السلوك  وأمتنى على 
حكمة  أكثر  يكونوا  أن  القضاة   بعض  على  أمتنى  كما  القضاة،  مع  التعامل  في  املهني 

وأكثر قدرة لضبط اجللسة دون االخالل مببدا العدالة.
يتم  أن  دون  اجل��دي��دة  القضائية  السنة  ب��دأن��ا  ل��ألس��ف  ال��ب��ك��ري:  ع��الء  احمل��ام��ي   -

االستعداد الكافي الستقبالها وذلك من عدة وجوه: 
الضمانة األساسية لضبط  العليا بوصفها  الدستورية  عدم تشكيل احملكمة  1 .

العالقات بني السلطات وتفسير القوانني.
الصادرة  القرارات  القضائية وخاصة  القرارات  لم يتم حسم ضرورة تنفيذ  2 .

عن محكمة العدل العليا املتعلقة باملوقوفني بغير حق.
تلقاء  من  تعمل  كمؤسسة  لصالحياته  األعلى  القضاء  مجلس  ممارسة  عدم  3 .
العام  فالنائب  القانوني،  النصاب  له  يتوفر  املجلس وال  ينعقد  ال  إذ  نفسها. 
م��ق��اط��ع، ول��م يتم تعيني وك��ي��ال ل����وزارة ال��ع��دل، وأع��ض��ائ��ه م��ن غ��زة يتعذر 
حضورهم كثيرا، األمر الذي يثير اشكالية عدم انعقاد املجلس طبقا للقانون.

لم تتم معاجلة اشكالية الندب والنقل والترقية. 4 .
لم تصدر القوانني املعدلة للقوانني القضائية. 5 .

لم يتم جتاوز اجلراحات، فما زال القضاة مضربني أو ممنوعني من العمل في  6 .

غزة على الرغم من أن النقابة لم متنع احملامني من الترافع أمام القضاة اجلدد 
الذين عينوا بعد 2007/6/14.

ومنها  االيجابية  الظواهر  ببعض  اجلديد  القضائي  العام  استقبال  مت  فقد  ذل��ك  وم��ع 
استئجار مبنيني للمحكمة العليا ونقل محكمة االسئناف الى مبنى احملكمة العليا السابق. 
كاتب  خدمات  وجزائية.  مدنية  دوائ��ر  على  وتوزيعهم  الصلح  قضاة  من  كاف  عدد  تعيني 
عمل  يعوق  ما  الى  االش��ارة  من  بد  ال  النهاية  وفي  باليمني.  املشفوعة  والتصاريح  العدل 
وقائي  كتدبير  االحتياطي  احلبس  مع  التعامل  ع��دم  أمثلته  وم��ن  العدالة  وسير  احملامي 
النيابة  اجن��از  وع��دم  احتياطيا،  تدبيرا  وليس  عقوبة  معينة  ح��االت  في  وأصبح  مؤقت، 
للتحقيق في قضايا الفساد واهدار املال العام، والتعامل في بعض القضايا وفقا للمحامي 
وليس وفقا للقانون، وتأثير محامي يترك أثرا على القاضي يختلف عن األثر الذي يتركه 

محام آخر، وعدم التزام القضاة بساعات العمل.
الكفاءة  - احملامي غازي زهران: التغييرات القضائية برأيي عشوائية وال تتوفر فيها 
ما  كثيرا  القضاة  بعض  أن  الحظنا  اجل���دد،  القضاة  بعض  ف��ي  وخ��اص��ة  ال��الزم��ة  واخل��ب��رة 
يسألوا احملامني ماهي القضية والى اين وصلت، وبعض القضاة ال مييزون بني ملف الدعوى 
يكون  أن  أقترح  واملتخاصمني.  الناس  بحقوق  لالضرار  يؤدي  ما  فيها،  الداخلة  والطلبات 
للقانون وأن ال تصدر عن شخص  القضاء األعلى متكامل وأن تصدر قراراته وفقا  مجلس 
واحد. وأن تكون قانونية ال تشريعية، وأن يتم احلرص على تعيني قضاة أكفاء ذوي خبرة 

ومقدرة وسمعة طيبة وشخصية قوية.
- احملامي فراس كراجة: أالحظ انحياز من قبل بعض القضاة حديثي التعيني الى 
طرف النيابة الى درجة يكسر معها معيار العدالة. وهناك ضعف في املعرفة القانونية 
ومبنى  الصدر،  بسعة  يتحلون  وال  كافية  خبرة  لديهم  يوجد  وال  القضاة،  بعض  لدى 

احملكمة غير الئق أبدا.
- احملامية رانية عساف: القضاء يسير نحو التحسن ولكن تبقى هناك مشكلة بطء 

اجراءات احملاكمة، وعدم احليادية من قبل بعض القضاة.
- احملامي مرسي حجير عضو مجلس نقابة احملامني: ال شك أن هناك تطور نوعي 
ارباك  يوجد  اجلديدة  القضائية  للتعينات  ونتيجة  أنه  إال  القضائي  العمل  مسيرة  في 
يعاني منه احملامني، وهناك تنقالت للقضاة حتصل كل ثالثة أشهر، ما يؤدي الى عدم 
السير في الدعاوي حسب األصول، وهناك تعليمات بكم هائل تصدر عن رئيس مجلس 

القضاء األعلى تربك احملامني وتؤخر اجناز القضايا.
- احملامي محمد أبو هالل: لألسف ال يوجد كفاءة في السلك القضائي، ولألسف فإن 
ترقيات القضاة هي أيضا غير قانونية، وفي القدمي كان عدد القضاة أقل ولكنهم أكثر خبرة 
وقدرة على االجناز، وكانوا يتمتعون بشخصية قادرة على تسيير اجللسات. اخلالفات بني 
أعضاء مجلس القضاء األعلى تؤثر على القضاة أنفسهم، ويجب انهاء مثل هذه اخلالفات 

ألنها أوجدت تناقض بني االحكام.
- احملامي منصور قاللوة: التنقالت بني القضاة سريعة جدا وأثرها واضح وظاهر 
قاض.  من  أكثر  الواحدة  القضية  ملف  على  يتعاقب  حيث  القضايا،  اجن��از  تأخير  في 
تعديل  بعد  وبخاصة  اخلبرة،  تنقصهم  قضاة  تعيني  عن  أسفرت  اجلديدة  التعيينات 
شرط مزاولة املهنة باالكتفاء بأن يكون احملامي مزاوال ملدة سنتني، وهناك بطء شديد 
في سير االجراءات والبت في القضايا، مما يحجب الناس من التوجه للقضاء. وان كان 
هناك تطور ايجابي في حتديد الوقت بني اجللسات، وتوجه جدي في البت بالقضايا 

القدمية، وزيادة عدد القضاة.
- احملامي محمد ابو زياد: زيادة عدد القضاة خفف من ضغط القضايا والتخصص 

بالنسبة للقضاة أمر جيد، وتولي املرأة للقضاء أمر جيد ايضا.
- احملامي مأمون مصطفى: تشكيل مجلس القضاء االعلى غير قانوني، زيادة عدد 

القضاة أمر جيد.
- احملامي امين سمارة: الكثير من القضاة اجلدد يفتقرون للخبرة الكافية، واشعر 
بأن لديهم خوف وخشية من أعضاء النيابة، وأحيانا القاضي والنيابة ميثلون طرف 
شرط  وخ��اص��ة  القضاة  بتعيني  اخل��اص��ة  ال��ش��روط  تغيير  املتهم.  مواجهة  ف��ي  واح��د 

املزاولة ملهنة احملاماة أثر تأثيرا سلبيا.
بعض  بتثقيف  يقوم  ان  االعلى  القضاء  مجلس  من  ارج��و  عطا:  سائد  احملامي   -

القضاة ال سيما أنهم بعيدين عن املجتمع املدني.
القضايا والتعامل  القضاة في معاجلة  لدى  - احملامي محمود حمزة: يوجد تفهم 
معها، ولكن بالنسبة للقضايا العمالية أقترح وجود قضاة متخصصني بها، وأمتنى أن 

يسير القضاء نحو األفضل.
- احملامي وسيم توام: يجب أن يكون هناك محاكم متخصصة بالقضايا العمالية، 
وهناك مناذج دولية كثيرة ميكن االستفادة منها بهذا اخلصوص. التغييرات املستمرة 
التي حتدث في السلك القضائي ال حتل القضايا بل تزيد البطء في سيرها والفصل فيها. 

بعض أعضاء النيابة يلجأون للماطلة.

تطلعات محامي الضفة للعام القضائي اجلديد
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قصة جناح
وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2009/10/19 مذكرة الى مدير عام مجلس الوزراء يطالبه فيها بتنفيذ قرار صادر عن محكمة 

العدل العليا، قضى باعادة فتح محطة محروقات واعادة تشغيلها جاء فيها:
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وبتاريخ 2009/10/25 تلقت “مساواة” ردا ايجابيا يفيد باستعداد الهيئة العامة للبترول تنفيذ القرار موضوع املذكرة جاء فيه:

“مساواة” تشكر مجلس الوزراء والهيئة العامة للبترول الستجابتهما ملذكرتها آملة أن يتقيد اجلميع حكاما ومحكومني باحكام القضاء وأن ينفذوها حسب األصول.
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احلق في العمل
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« رسالة خطية من املواطن عصمت فيصل شكري داود من قلقيلية تتضمن ما وصفه برحلة البحث عن 
العمل، ونظرا ألهمية الرسالة من الزاوية القانونية واالنسانية فإن »عني على العدالة« تنشرها بصيغتها احلرفية بأمل االستجابة ملضمونها ليس فقط اجتاه مرسلها، 

وامنا اجتاه من مياثلوه بالبحث عن عمل.
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النائب العام يستجيب
وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مذكرة الى عطوفة النائب العام االستاذ أحمد املغني تتعلق بشكوى جزائية تقدم بها أحد احملامني ومت 

ايقافها على خالف حكم القانون، جاء فيها:
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النائب العام أبلغ “مساواة” استجابته للمذكرة وايعازه للنيابة العامة في رام الله بالسير في اجراءات الشكوى حسب األصول.
“مساواة” تشكر للنائب العام استجابته ملذكرتها.
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قرار ملفت لالنتباه
أصدر عطوفة النائب العام بتاريخ 2009/10/8 قرارا ادارياً حظر مبوجبه على أعضاء النيابة العامة الترشح النتخابات مجلس إدارة جمعية القضاة 
والتي كان من املقرر اجرائها يوم السبت املوافق 2009/10/10، وقد أثار هذا القرار جدال قانونيا واسعا، ونظرا ملا أثاره القرار من جدل واختالف في 
العدالة« تنشره بصيغته احلرفية  ادارتها فإن »عني على  الوظيفية احلسنة وحق عضو اجلمعية بالترشح ملجلس  العالقات  تفسير محددات وضوابط 

تاركة باب احلوار لالجتهاد القانوني.
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شكر



عني على العدالة
53

جهد مثمر
وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مذكرة الى وزير الداخلية في غزة تتعلق باعتقال مواطن على خالف حكم القانون جاء فيها:
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املواطن املوقوف اتصل ب� “مساواة” شاكرا لها جهودها التي أدت الى اطالق سراحه.
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أجرت »مساواة« من خالل مكتبها في غزة مقابالت مع عدد من الشخصيات القانونية للوقوف على أثر »مساواة« املجتمعي ورأي القانونيني في 

أدائها، وذلك استكماال ملقابالت سبق إجرائها ونشر وقائعها في »عني على العدالة«:

احملامني  بقطاع  تهتم  والتي  غزة،  قطاع  في  وجدت  التي  املراكز  أفضل  من  احلقيقة  في  »مساواة«  مركز  العيلة:  لطفي  احلميد  عبد  املستشار   -

اخلريجني  احلقوق  كليات  طلبة  طال  بحيث  »مساواة«  دور  وتعدى  بل  تطويره،  على  والعمل  عملهم  مبجاالت  يتعلق  فيما  عام  بشكل  والقانونيني 

كافة  غطت  نشاطاته  أن  إال  غزة  في  موظفيه  عدد  قلة  من  وبالرغم  والعدالة.  القضاء  بشؤون  اهتمامه  الى  إضافة  املركز،  اهتمام  محل  كانوا  الذين 

وال��دورات  العمل  ورش��ات  من  الكبير  العدد  ال��ى  اخلصوص  بهذا  وأشير  ومشاكل،  صعوبات  من  تواجهها  وم��ا  احملاماة  مبهنة  املتعلقة  اجلوانب 

التدريبية املتنوعة وجلسات احملاكمة الصورية التي أثرت اجلانب املهني للمحامني والقانونيني. وأضاف، إن مركز »مساواة« يتمتع ال أقول بشئ 

من االستقاللية وامنا باالستقاللية كلها، وغير متأثر باألوضاع السياسية أو التجاذبات في غزة. فهو يقوم بعمله على أكمل وجه، وأمتنى أن يكون 

التدريبية، مبا يلبي ويغطي كافة احتياجات احملامني والطلبة،  الدورات  العام ومتكرر، وبخاصة في مجال  للمركز برنامج دوري منظم على مدار 

كما آمل تكرار فكرة احملاكم الصورية.

الشرائح  التي استطاعت خالل فترة زمنية وجيزة ومحددة استقطاب عدد كبير من  املراكز  إن مركز »مساواة« من  النيابة رامي هنية:  - وكيل 

إذا  ملفت  بشكل  وزواره  جمهوره  واتساع  زيادة  الى  أدى  ما  القانونية،  الفئات  بجميع  تتصل  والتي  املختلفة،  لنشاطاته  بالنظر  املختلفة  القانونية 

ما قورن مبراكز حقوق االنسان األخرى، إضافة الى أن ما مييزه هو أنه مركز قانوني حيادي بكل ما حتمله الكلمة من معنى، بحيث جنح بأن ينأى 

الفلسطينية، بل واستطاع أن يوحد بني املختلفني من السياسيني والقانونيني حتت  التجاذبات السياسية املوجودة على الساحة  بنفسه عن جميع 

ألن  اوسع  مقر  ايجاد  على  »مساواة«  تعمل  أن  واقترح  وامللفته.  الهامة  ولقاءاته  ودوراته  ورشاته  في  مشاركتهم  خالل  من  »مساواة«  مركز  سقف 

صغر مكتبها يحول دون استيعاب زوارها املتزايد عددهم بشكل مستمر ومتواصل. وأقترح عليها انشاء قاعة مؤمترات داخلية ومكتبة تشمل كافة 

اصدارات »مساواة« منذ انشائها.

- احملامي عادل أبو جهل عضو مجلس نقابة احملامني: في احلقيقة إن العالقة بني »مساواة« وفرع النقابة في غزة عالقة ايجابية ومتطورة الى 

القانونية والرقي مبهنة  التجربة  املجال واسعا الثراء  باملركز عالقة تعاون تفتح  النقابة  القانون، وعالقة  نقابة احملامني ورجال  األمام مبا يخدم 

احملاماة واحملامي الفلسطيني.

- احملامي هشام كرزون عضو مجلس نقابة احملامني: إن عالقة مركز »مساواة« بفرع نقابة احملامني في غزة هي عالقة جيدة وعالقة تفاؤل، حيث 

يقوم املركز بدور محترم خلدمة احملامني، ونكن له كل احترام وتقدير ويوجد بيننا تعاون متطور، ونطمح للمزيد منه. وعالقتنا باملركز متجهة نحو 

األمام فهو يتحد معنا بنفس الهدف ونتمنى له التوفيق الدائم.

ايجابي وقبول ملا تطرحه »مساواة« من  العالقة ما بني احملامني ومركز »مساواة« جيدة جدا، وهناك ترحيب وتعاون  النجار:  - احملامي زياد 

نشاطات.

الى  تتجه  وعالقتنا  وثيقة،  ورواب��ط  كبير  تعاون  وهناك  جيدة  عالقة  بيننا  العالقة  احملامني:  نقابة  مجلس  عضو  حسنية  اص��الح  احملامية   -

التعاون، ما يؤدي الى رفع مستوى احملامني من الناحية القانونية واملجتمعية، و«مساواة« مركز نشيط يهتم باحملامني في شتى نشاطاتهم ويسهم 

في رفع كفاءة احملامني وفهمهم األفضل للقوانني وكيفية الترافع أمام احملاكم والتعامل مع اجلمهور.

ومشترك  كبير  تقاطع  وهناك  وتكاملية،  طيبة  عالقة  »مساواة«  ومركز  النقابة  بني  العالقة  احملامني:  نقابة  مجلس  عضو  الدن  علي  احملامي   -

بيننا، خاصة وأن مركز »مساواة« يهتم مبجريات وأحداث اجلهاز القضائي ومهنة احملاماة وما آلت اليه في غزة. ويترجم ذلك االهتمام في العديد 

النقابة  بني  العالقة  أن  ويرى  وغيرها.  واالص��دارات  واملذكرات  الصورية  واحملاكم  القانونية  واللقاءات  العمل  وورش  واملؤمترات  النشاطات  من 

ومركز »مساواة« تتجه نحو األمام ما يسهم في رفع شأن مهنة احملاماة بالنظر لتميزه واختالفه عن باقي املراكز األخرى، ألن جل اهتمامه ينصب 

على مهنة احملاماة والقضاء.

الى أن  التدريب بشكل واسع وكبير، اضافة  املتدرب حسن عفانة: بصراحة مركز »مساواة« مركز نشيط ويهتم بفئة احملامني حتت  - احملامي 

النشاطات التي ينفذها متنوعة وهادفة. واألكثر من ذلك أن مركز »مساواة« ميتاز عن غيره باحليادية والبعد عن أي انتماء سياسي، وأقترح على 

»مساواة« انشاء وحدات اضافية في مكتب غزة.

»مساواة« بعيون قانونيي غزة
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إذ  جميعا،  منها  نشاطا  أكثر  هو  بل  غ��زة،  في  املراكز  أفضل  من  أع��ده  وأن��ا  جدا  رائ��ع  مركز  »مساواة«  مركز  احلايك:  ايناس  املتدربة  احملامية   -

يتمتع باحليادية والبعد عن االنتماءات احلزبية، وأقترح زيادة عدد الدورات اخلاصة باحملاميات، وتنظيم لقاءات جتمع احملامني وتعمق التواصل 

بينهم.

- احملامية فلورا املصري: مركز »مساواة« مركز فريد من نوعه ألنه يستهدف احملامني واحملاميات ويسهم في تطوير مستواهم املهني واملجتمعي، 

باالحترام،  وجدير  مستقل  مركز  فهو  سياسية،  أو  حزبية  جهة  ألي  ينتمي  ال  ألنه  جدا  أحترمه  وأنا  جنوبه.  الى  شماله  من  القطاع  بجميع  ويهتم 

وأقترح زيادة عدد موظفي »مساواة« في غزة بالنظر الزدياد عدد القانونيني فيها، وزيادة عدد األنشطة ذات الصلة بكرامة احملامي.

وفي عيون محامي الضفة

- احملامي نائل احلوح: »مساواة« تلعب دورا هاما في الرقابة على أداء العدالة.

- احملامية سناء عرنكي: أشيد بدور »مساواة« واصداراتها ونشراتها.

اصدارات  وتصدر  متميزا  دورا  وتلعب  بالقوانني  ُتعنى  مؤسسة  كمساواة  أجد  لم  مواربة  ودون  اآلن  وحتى  حقيقة  احل��ذوة:  سامي  احملامي   -

قيمة.

وعقد  القضائية  األحكام  على  التعليق  خالل  من  القانونية  القدرات  وتنمي  محترما  رقابيا  دورا  تؤدي  »مساواة«  العابودي:  شكري  احملامي   -

الدورات وقد تكون املؤسسة الوحيدة في هذا املجال.

أكثر  تكون  أن  وأمتنى  القضاء،  في  العادية  غير  املالحظات  لبعض  رصدها  خ��الل  من  ايجابية  ظاهرة  »م��س��اواة«  ال��ع��وري:  حسن  احملامي   -

موضوعية مبعنى أن ال تكون على طريق سلطة أو معارضة مع دعمي لها في اظهار كل السلبيات دون التجاوز على أحد. وفي نفس الوقت أمتنى 

على مجلس القضاء األعلى أن ال ينظر الى »مساواة« كمعارضة له وأن يعتبرها عني ترى ما ال يراه، وبالتالي التصرف مبوضوعية، والتعاون مع 

»مساواة« للوصول الى احلقيقة ومعاجلة اخللل من منطلق روح أخوية وليس من منطلق عدائي.

- احملامي عالء البكري: أمتنى على »مساواة« وقد أصبحت بحق وحقيق مؤسسة وليست جمعية وهي تعتبر من مؤسسات العدالة، أن تستمر 

في رصدها ملا يعتري سير العدالة من نواقص واالستمرار في توفيرها للتعليقات على األحكام القضائية واملقاالت القانونية من خالل نشرتها »عني 

على العدالة« ومجلتها »العدالة والقانون« وأمتنى عليها االستمرار في تنمية عملها املتميز ومؤمتراتها الدولية التي تتناول شؤون العدالة وفقا ملا 

يختاره مجلس ادارتها. ونتمنى على مؤسسات التمويل والدعم توفير وتغطية ودعم نشاطات »مساواة«.

- احملامي غازي زهران: »مساواة« عاجلت الكثير من املواضيع ونشرت الكثير من التعليقات على األحكام ولعبت دورا متميزا وال تزال.

- احملامي فراس كراجة: أنا معجب بطريقة طرح »مساواة« وهي فعال عني على العدالة.

- احملامية رانيا عساف: »مساواة« قامت بشىء لم تقم به أي جهة أخرى وانتقاداتها دائما بناءة.

القضاة، وآخذ عليه نشره  أعمال  - احملامي مرسي حجير عضو مجلس نقابة احملامني: مركز »مساواة« جهاز رقابي يعمل على رصد ومراقبة 

بعض املنازعات التي حتصل في اجلهاز القضائي مع أن ذلك من اختصاص جهاز التفتيش القضائي.

- احملامي محمد ابو هالل: برأيي أن »مساواة« لم تأخذ دور الناقد واكتفت بدور الناقل. أطالبها بدور أكثر فاعلية، وتفعيل دورها اليجاد حلول 

للتناقضات القانونية،، وآمل أن تزيد من البحث القانوني بالنظر ألهميته في تنمية القدرات القانونية.

- احملامي محمد ابو زياد: »ملساواة« دور قيم في تنمية قدرات احملامي.

عليه،  ُتشكر  جيد  شيء  وشفافيتها  وصراحتها  القانونية،  املعلومات  تثري  واصداراتها  فعالة  مؤسسة  »مساواة«  مصطفى:  مأمون  -احملامي 

وهناك الكثير من اجنازات »مساواة« في تغيير وجه القرارات القضائية، ودورها الرقابي على أداء القضاة واحملامني أمر جيد ويسهم في جتسيد 

العدالة.

- احملامي سائد عطا: »مساواة« في تقديري يجب أن تثني على الكثير من األعمال التي جرت والتي يقف ورائها أناس مخلصون يسعون جاهدين 

لتحسني دور القضاة، وال تكون منبرا للمشاكل املوجودة فعليا، وعليها أن تأخذ املبادرة لبيان احللول العملية لهذه املشاكل.

- احملامي محمود حمزة: »مساواة« تعطي نظرة قوية للشارع الفلسطيني وتقوم مبعاجلة الكثير من القضايا ودورها فعال ونحن ندعمه.

- احملامي وسيم توام: »مساواة« تتطرق لللمشاكل بحيادية، وبرأيي يجب عليها أن تذكر األسماء لتضع اليد على اجلرح ال أن تخاف من ذلك.  
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احلل باتباع االجراءات القانونية
تلقت »مساواة« بتاريخ 2009/12/31 -أثناء الطبع- شكوى من احملامي املتدرب كامل غازي أبو شاهني، ونظرا ألهمية الشكوى من الزاوية القانونية 

فإن »عني على العدالة« تنشرها كما وردت:

“مساواة” ترى بأن بإمكان احملامي املتدرب املذكور التقدم بطلب خطي جديد ملجلس نقابة احملامني، وإذا ما أصدر املجلس قرارا مماثال، بامكانه التوجه الى 
محكمة العدل العليا للطعن في ذلك القرار بوصفه قرارا اداريا وذلك وفقا لالجراءات القانونية املرعية إذا ما توافرت األسباب القانونية السائدة ملثل هذا التوجه.
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نحو النهوض بالعدالة اجلنائية 
لألحداث  في فلسطني

لم يعد خافياً مدى أهمية وجود نظام عدالة خاص باألحداث واألطفال في النظم 
بغير  اخلاص  العادي  العدالة  نظام  عن  منفصالً  يكون  بحيث  احلديثة،  الدميقراطية 
الزج  إلى خصوصية فئة األح��داث واألطفال، وعدم  األح��داث واألطفال، وذلك بالنظر 
بهذه الفئة العمرية احلرجة في خضم نظام العدالة العادي، والنأي بهم عن تعقيداته 
مستقبلهم  تعريض  ثّم  ومن  للتشهير  عرضة  جعلهم  ورمبا  واملوضوعية،  اإلجرائية 

للخطر، ناهيك عن أضراره الكلية على بنيان املجتمع.
ال��ردع  فلسفة  على  تقوم  البالغني  املجرمني  إزاء  العقابية  الفلسفة  كانت  ف��إذا   
العام والردع اخلاص في آن واحد، فمن املؤكد أّن هذه ليست ذات السياسة العقابية 
بالنسبة لألحداث اجلانحني األطفال، والتي تقوم في املقام األول على اجلانب التربوي 
والتأهيلي لألحداث اجلانحني بإعتبارهم ضحايا ظروف وبيئة أوقعتهم في ما وقعوا 
على  العملية  تطبيقاتها  الفلسفة  ولهذه  جديد.  من  املجتمع  في  إدماجهم  وإع��ادة  فيه، 

التشريعات العقابية واإلجرائية والسجون.
أمور  العدالة اجلنائية اخلاص باألحداث اجلانحني، من ضمن جملة  يعني نظام 
أخرى، وجود نظام عدالة جنائي شامل ومتكامل يتولى حصراً كافة اجلوانب املتعلقة 

باألحداث اجلانحني، وهذا يشمل: 
1( تولي إجراءات التحقيق األولي مع األحداث واألطفال جهات محددة، مختصة، 
املدنية  السلطات  وب��إش��راك  ال��ق��ض��اء  سلطات  قبل  م��ن  للرقابة  وخ��اض��ع��ة  م��ؤه��ل��ة، 
التنفيذية. وهذا يعني وجود أفراد ضابطة قضائية محددة، ووجود أفراد نيابة عامة 

محددة. جنباً إلى جنب مع وجود أفراد مدنيني محددين.
محاكم  ف��ي  إج��رائ��ه��ا  وض���رورة  احمل��اك��م��ة،  ش��ؤون  متخصصون  قضاة  تولي   )2

خاصة، وفي إجراءات وفي ظروف خاصة، وضمن وقت معقول، وتبسيط األحكام.
أماكن خاصة منفصلة  إيداع املوقوفني واحملكومني من األحداث اجلانحني في   )3
عن البالغني، ومهيأة ومجهزة مبا يساهم في عملية التربية والتأهيل وإعادة الدمج في 

املجتمع من جديد، ويقيهم من اإلنخراط مع املجرمني من ذوي السوابق اإلجرامية.
نتناول فيما يلي احملددات الرئيسية لنظام العدالة اخلاص باألحداث، وتطبيقاته 
أن  ميكن  التي  اإلج��راءات  وبالتالي  معه،  الفلسطيني  الواقع  إنسجام  ومدى  العملية، 

تساهم بها مؤسسة مساواة للدفع نحو خلق نظام عدالة خاص باألحداث.
يتطلب  وباألطفال،  باألحداث  اخلاص  اجلنائية  العدالة  نظام  إنشاء  فإّن  وعليه، 

توفر عدد من املسائل الضرورية، والتي ميكن إيجازها على النحو التالي:
أوالً: على صعيد التشريعات

خاص  جنائي  عدالة  نظام  ألي  واحلاضن  املنشيء  األس��اس  التشريعات  تعتبر 
اجلانحني  ب��األح��داث  خاصة  تشريعات  رزم��ة  وج��ود  وب���دون  اجلانحني،  ب��األح��داث 
واألطفال، فإّن احلديث سيظّل يدور عن عمل إرجتالي وغير مؤسسي، وال يكفل بالتالي 
وإع��ادة  وال��رع��اي��ة  كاحلماية  النظام،  ه��ذا  مثل  وج��ود  م��ن  املتوخاة  األه���داف  حتقيق 

اإلدماج. وتشمل رزمة التشريعات اخلاصة باألحداث اجلانحني: 
أ( التشريعات العقابية املوضوعية:

يجب أن تعالج التشريعات العقابية املوضوعية املواضيع اخلاصة بسّن التمييز 
للطفل، وسّن املسؤولية اجلنائية، وأن تضمن األجهزة الرسمية لدى ممارستها ملهامها 
التشريعات  تراعي  أن  يجب  وكذلك  اجلانحني،  ولألحداث  لألطفال  الفضلى  املصلحة 
ال��دول  تفرد  الغالب  وف��ي  األط��ف��ال.  من  مرتكبوها  ك��ان  إذا  العقوبة  تخفيف  العقابية 
العقابية  التشريعات  تلك  عن  تختلف  اجلانحني  باألحداث  خاصة  عقابية  تشريعات 

اخلاصة بالبالغني.
ب( التشريعات اإلجرائية:

 يجب أن تضمن التشريعات اإلجرائية إجراءات خاصة مبحاكمة األطفال واألحداث 
اجلانحني، بحيث ال يجوز إخضاع األطفال لذات اإلجراءات التي يخضع لها البالغون، 
وأولها ضمان السرية واخلصوصية في التحقيق واحملاكمة، وضمان سرعة التحقيق، 

وسرعة احملاكمة، وضمان توفر الرقابة القضائية.

ج( التشريعات الفلسطينية احلالية ذات العالقة باألطفال واألحداث اجلانحني:
- قانون رقم )16( لسنة 1954 قانون إصالح األحداث 

عالج املشرع ضمن هذا القانون الكثير من األحكام املتعلقة باألحداث، ومنها:
- إجراءات القبض على كل شخص لم يتم الثامنة عشرة،

- حظر تقييد احلدث،
- إحالة احلدث للتوقيف أو اإلعتقال ووضعه في املكان املعّد ألمثاله،

- إنعقاد محكمة األحداث والتدابير اخلاصة فيها،
- تكليف والد احلدث باحلضور، 

- إنعقاد محكمة الصلح والبداية كمحاكم أحداث، 
- التثبت من سّن احلدث، 

- إجراءات محاكمة احلدث والعقوبات التي يحكم بها احلدث،
- طريقة الفصل في الدعوى في حالة ثبوت إرتكاب احلدث للجرم، 

- إحضار احلدث للمحكمة من قبل مراقب السلوك،
- أسبقيات احلدث وتشديد عقوبته،

- إستئناف األحكام الصادرة بحّق األحداث،
- احلكم بغرامة على األحداث،

- تسليم أوامر  إلعتقال املسؤولني ومعاينة األماكن املعدة لذلك،
- إختيار مراقب السلوك ومخالفة أحكام املراقبة، 

- إرتكاب جرم خالل نفاذ أمر املراقبة،
م������س������ؤول  م�������وظ�������ف  ال��������س��������ل��������وك، وت������ع������ي������ني  م��������راق��������ب  - ص�������الح�������ي�������ات 
اإلج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة. ال������������ش������������ؤون  وزارة  ف�����������ي  ال��������س��������ل��������وك  ق�������س�������م   ع�����������ن 

- قانون العقوبات األردني لسنة 1960: 
ما يهّمنا في هذا القانون ما ورد في الفصل الرابع منه واملتعلق بالسّن، حيث نّصت 
اجلزائية،  املسؤولية  من  واالعفاء  اجلزائية  املالحقة  عدم  حاالت  على  منه   94 امل��ادة 
وذلك: » مع مراعاة ما جاء في قانون إصالح األح��داث:1- ال يالحق جزائياً كل من لم 
يتّم السابعة من عمره. 2- ويعفى من املسؤولية اجلزائية  كّل من لم يتم الثانية عشرة 
من عمره، إال إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند إرتكابه الفعل أن يعلم أنه ال يجوز له أن  

يأتي ذلك الفعل«.
- قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001:

لم يرد في هذا القانون إجراءات خاصة مبحاكمة املوقوفني األحداث بإستثناء ما 
ورد في املادة )237( من القانون املذكور. 

القواعد  بشأنها  ت��س��ري  واحمل��اك��م��ة  والتحقيق  والتوقيف  القبض  إج����راءات  إّن 
األح��داث  إص��الح  بشأن   1954 لسنة   16 رق��م  ق��ان��ون  ف��ي  عليها  املنصوص  اخل��اص��ة 

السالف الذكر.
- قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004:

ص��در ه��ذا ال��ق��ان��ون بعد ح��وال��ي 50 ع��ام��اً م��ن ق��ان��ون العقوبات وق��ان��ون إص��الح 
ذات  القوانني  من  س��واه  ما  على  نصوصه  في  يتقدم  أن  غ��رو  فال  وبالتالي  األح���داث، 
إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989،  الكثير من أحكامه مع  العالقة، وجاء منسجماً في 

ومن أبرز ما تضمنه القانون النصوص التالية: 
مادة )4(  مصلحة الطفل الفضلى : » يجب األخذ في اإلعتبار:- 1. مصلحة الطفل 
الفضلى في جميع اإلجراءات التي تتخذ بشأنه، سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو 
احملاكم أو السلطات اإلدارية أو مؤسسات الرعاية اإلجتماعية العامة أو اخلاصة. 2. 
حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية واألدبية مبا يتفق مع سنه وصحته وغير 

ذلك«. 
مادة )49(  تدابير اإلصالح:« 1. وضع الطفل حتت املراقبة اإلجتماعية في بيئته 
الطبيعية. 2. إلزام الطفل بواجبات معينة كإحلاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية 

أو رياضية أو إجتماعية مناسبة. 

بقلم احملامي: 
حسني أبو هنود- رام الله
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3. اإليداع في مؤسسة مختصة باإلصالح«.
امل�����س�����اءل�����ة  جت����������وز  »ال  ج�������زائ�������ي�������ة:  م������س������اءل������ة  ح�����ظ�����ر    )67( م������������ادة 
 اجل���������زائ���������ي���������ة ل�����ل�����ط�����ف�����ل ال����������������ذي ل����������م ي��������ت��������ّم ال�������ت�������اس�������ع�������ة م����������ن ع��������م��������ره«.

مادة )68( حظر التعذيب: »ال يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب اجلسدي أو املعنوي 
بالكرامة  احلاطة  أو  املهينة  أو  القاسية  املعاملة  أو  العقوبة  أمن��اط  من  منط  ألي  أو 

اإلنسانية«.
إليه تهمة  لكّل طفل أسندت  املعاملة اخلاصة لألطفال اجلانحني:« 1.  مادة )69( 
إندماجه  إع��ادة  وتيسر  وكرامته  شرفه  وحتمي  سنه  مع  تتناسب  معاملة  في  احل��ق 
الالزمة  والتدابير  التشريعات  كافة  الدولة  تتخذ   .2 املجتمع.  في  بناء  بدور  وقيامه 
قدر  ويتجنب  والتربوية  الوقائية  للوسائل  األول��وي��ة  تعطى   .3 احل��ّق.  ذل��ك  لتأمني 

اإلمكان اإللتجاء إلى التوقيف اإلحتياطي والعقوبات السالبة للحرية«.
- قانون رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون(

الفلسطينية  القوانني  من  أع��اله  املذكور  والتأهيل  اإلص��الح  مراكز  قانون  يعتبر 
بخصوص  القانون  تضمنه  ما  أبرز  ومن  الدولية،  املعايير  مع  منسجمة  جاءت  التي 

األحداث:
املادة ) 24 (  فصل النزالء حسب اجلنس: » يوضع النزالء الذكور في قسم منفصل 
ويوضع  بينهما،  الرؤية  أو  االتصال  أو  احلديث  يتعذر  بحيث  اإلن��اث  النزيالت  عن 

األحداث في مراكز خاصة بهم«.
ثانياً: على صعيد اجلهات املنوط بها التحقيق واملتابعة واحملاكمة

يجب أن تتسم إج��راءات التحقيق مع األح��داث واألطفال بخصوصية تختلف عن 
وجود  يتطلب  الضمانات  هذه  توفر  إّن  البالغون.  يرتكبها  التي  القضايا  من  سواها 

العناصر األساسية التالية:
1( أعضاء ضابطة قضائية متخصصة بالقبض والتحقيق مع األحداث اجلانحني، 
قبل  من  ترتكب  التي  اجلرائم  في  التحقيق  في  متخصصة  عامة  نيابة  أعضاء   )2

األحداث اجلانحني وفي تولي اإلدعاء العام أمام احملاكم بخصوص هذه اجلرائم،
حملاكمة  متخصص  منفصل  قضائي  نظام  ضمن  متخصصني  قضاة  وج��ود   )3

األطفال واألحداث اجلانحني.
4( مراقبو السلوك املؤهلون التابعون لوزارة الشؤون اإلجتماعية.

ثالثاً: وضع األحداث اجلانحني في أماكن مخصصة 
ضرورة  اجلانحني  لألحداث  اجلنائية  بالعدالة  اخلاصة  الدولية  املعايير  تفرض 
للكبار،  املخصصة  األماكن  عن  منفصلة  خاصة،  إستيداع  أماكن  في  الفئة  هذه  إي��داع 
وذل��ك  احل��ك��م،  ص��دور  بعد  وحتى  احملاكمة،  وأث��ن��اء  التحقيق،  مرحلة  م��ن  يبدأ  وه��ذا 
لتجنيب األطفال واألحداث اجلانحني اإلحتكاك مع البالغني والتعلم منهم سبل اإلجرام 
وإتساعه  املبنى  حيث  من  خاصة  بسمات  األم��اك��ن  ه��ذه  تتسم  أن  ويجب  وإح��ت��راف��ه. 

والبرامج املتوفرة فيه وتبعيته والقائمني عليه. ومنها في فلسطني:
األح���داث  إلي���واء  مخصص  ال��ل��ه،  رام  مدينة  ف��ي  للمالحظة،  األم���ل  دار  م��رك��ز   )1

اجلانحني.
الفتيات  إلي���واء  مخصص  حل��م،  بيت  ف��ي  الفتيات،  لرعاية  الربيع  دار  مركز   )2

اجلانحات.
من  رزم��ة  توجد  جهة  فمن  ومربك،  مشوش  فلسطني  في  الوضع  أن  الواضح  من 
التشريعات والنصوص القانونية ذات العالقة التي تغطي جانباً من املسائل املتعلقة 
وأثناء  معهم  التحقيق  لدى  خاصة  إج��راءات  وهناك  وباألطفال،  اجلانحني  باألحداث 
احملاكمة وفي السجن، إلى أن املوجود في فلسطني واملعمول به أيضاً ال يرقى ملستوى 

الفهم اخلاص بنظام عدالة جنائية منفصل باألحداث كما يجب أن يكون إذ:
ال توجد منظومة تشريعات خاصة باألحداث، كاملة وشاملة، 

ال توجد نيابة خاصة ومتخصصة للتعامل مع األحداث
ال يوجد قضاة خاصني ومتخصصني بالتعامل مع األحداث

ال توجد أماكن خاصة ومتخصصة وكافية إليواء ورعاية وحماية األحداث.  
رابعاً: ما هو املطلوب فلسطينياً

في احلقيقة لم يحدد الفلسطينيون حتى اليوم نوع وشكل نظام العدالة اخلاص 
باألحداث اجلانحني الذي يريدونه، فهل يريدونه منفصالً عن النظام القضائي العادي، 
أم يريدونه نظام عدالة متخصص باألحداث ضمن النظام القضائي احلالي. إّن اإلجابة 

على هذا السؤال تقتضي ضرورة مراعاة ما يلي:
واألطفال  لألحداث  عدالة  نظام  بناء  على  الفلسطيني  اجلهد  يتركز  أن  يجب   )1

متكامل ومنسجم مع املعايير الدولية ذات العالقة.
القوة  نقاط  وحتديد  باألحداث،  اخلاصة  احلالية  التشريعات  مراجعة  يجب   )2
تخالفها  التي  وتلك  الدولية  املعايير  مع  اإللتقاء  مجاالت  على  والتعرف  والضعف، 
تشريعات  س��ّن  خ��الل  من  أو  الالزمة  التعديالت  إج��راء  خ��الل  من  س��واء  ومعاجلتها، 

جديدة تتضمن الفلسفة العقابية، وتكفل الرعاية واحلماية والتأهيل.
خامساً: آفاق خلق نظام قضائي متخصص باألحداث اجلانحني

من مراجعة مختلف األفكار املتعلقة باملوضوع، والتي مّت طرحها من قبل املؤسسات 
الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن 
السلطة  وخاصة  الوطنية،  السلطة  إتخذتها  التي  التدابير  سلسلة  إستقراء  خ��الل 
متخصص  قضائي  نظام  خللق  امليل  نحو  جتنح  النية  ب��أّن  القول  ميكن  التنفيذية، 
الطفل  باألحداث اجلانحني، وهذا ميكن إستخالصه من خالل نصوص قانون حقوق 
الفلسطيني، ومن خالل اإلجراءات التي إتخذتها الشرطة املدنية بتشكيل قسم خاص 
للتعامل مع األحداث اجلانحني، واخلطوات التي إتخذتها وزارة الشؤون اإلجتماعية. 
وعلى كّل حال، فإّن خلق نظام عدالة مختّص باألحداث يتطلب إتخاذ إجراءات عملية 

ومنها:
1( تسمية قضاة متخصصني مؤهلني مبحاكمة األحداث. وعلى سبيل املثال: ميكن 
غزة،  في  صلح  وقاضيي  الغربية  الضفة  في  متخصصني  صلح  قضاة  ثالث  تسمية 
وهيئة بداية في الضفة وهيئة بداية في غزة، وقد يكون هذا العدد كاف لبداية تفعيل 

هذا النظام في الوقت احلاضر. 
أع��ض��اء  ل��ه  يتبع  ال��ع��ام،  واإلدع�����اء  بالتحقيق  متخصص  ن��ي��اب��ة  ن��ظ��ام  خ��ل��ق   )2
الضابطة القضائية من أفراد الشرطة املكلفني بالبحث والتحري عن األطفال واألحداث 
اجلانحني. مثالً، لو مّت تسمية 3 من أعضاء النيابة العامة كمتخصصني بالتعامل مع 
األحداث اجلانحني بعدد قضاة الصلح وأعضاء نيابة عامة متخصصني بعدد الهيئات 

القضائية في البداية، سيكون أيضاً كافياً للمضي قدماً مبثل هكذا نظام. 
بعامة  الوطنية  السلطة  مع  العمل  يجب  اجلانحني:  األح��داث  إحتجاز  أماكن   )3
)إدارة مراكز اإلصالح واألح��داث( ومع وزارة الشؤون اإلجتماعية على إعادة تقييم 

املراكز احلالية والبحث في سبل تأهيلها مبا ينسجم مع املعايير الدولية.
سادساً: مؤسسة مساواة

يعتبر املركز الفلسطيني إلستقالل القضاء واحملاماة »مساواة«، والذي يعمل في 
عامة  ونيابة  ومحاكم  قضاة  من  القضائية  السلطة  مكونات  أداء  على  الرقابة  مجال 
وبحكم  السابقة،  السنوات  م��دار  على  املركز  راكمها  التي  اخلبرة  وبحكم  ومحامني، 
التشريعات، مؤهالً  لديه، وبحكم خبرته في مجال إصالح  املتوفرة  الهائلة  البيانات 
ألّن  بل  وصالحياته،  إختصاصاته  ضمن  يندرج  لكونه  ليس  املجال،  ه��ذا  في  للعمل 
املركز أصالً مهتم به، ويعمل على بعض أجزائه من تلقاء نفسه. وعليه، نقترح على 

املركز وبالنظر ألهمية وضرورة العمل في هذا املجال تنفيذ األنشطة التالية:
1(  عقد عدد من ورش العمل واملؤمترات والدراسات اخلاصة بتقييم وضع نظام 
العدالة اجلنائية في فلسطني من وجهة نظر رجال القانون: القضاة، احملامون، أعضاء 
النيابة العامة، ومن وجهة نظر مؤسسات حقوق اإلنسان، مؤسسات املجتمع املدني 
املعنية بحقوق الطفل. تهدف هذه الورشات واملؤمترات والدراسات إلى التعرف على 
شكل نظام العدالة اجلنائية املطلوب الذي يريده الفلسطينيون، هل هو نظام منفصل 

أم نظام متخصص ضمن بنية النظام القائم؟
واألطفال  لألحداث  اجلنائية  للعدالة  الناظم  القانوني  لإلطار  تقييمية  دراسة   )2
اجلانحني من حيث مدى إتفاقه أو إختالفه مع املعايير الدولية والتشريعات احمللية، 

خاصة تلك التي صدرت في ظّل السلطة الوطنية الفلسطينية.
3( دراسة جدوى إمكانية خلق نظام قضائي ونيابي متخصص ضمن اإلمكانيات 

املوجودة، والكوادر البشرية واملوازنات املطلوب توفيرها خللق مثل هذا النظام.
4( تقييم حالة مراكز التوقيف اخلاصة باألحداث من حيث مدى مالءمتها للمعايير 

الدولية.
5( عقد ورش العمل والتقدم مبشاريع القوانني املعدلة أو مبشاريع قوانني جديدة 

وفقاً للقاءات التقييمية األولية.
6( رصد وتوثيق اإلنتهاكات املتعلقة بتطبيق وإحترام القوانني اخلاصة باألحداث 

أثناء احملاكمة وأثناء اإلحتجاز وتلقي أية شكاوى متعلقة باملوضوع ومتابعتها.
7( تصميم برامج تدريبية للعاملني في نظام العدالة اجلنائية لألحداث.
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تقة نعتز بها
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« من قاضي القضاة رسالة تعرب عن رغبة دائرة التدريب القضائي في ديوان قاضي القضاة 
للتعاون مع مركز »مساواة« في عقد دورات تدريبية تهدف الى رفع قدرات القضاة واملوظفني وتنمية مهاراتهم، ونظرا ألهمية الرسالة فإن »عني على العدالة« 

تنشرها بصيغتها احلرفية:

“مساواة” بدورها ترحب بالتعاون وستعمل على اجنازه بأسرع وقت ممكن.
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من جهة أخرى تلقت “مساواة” رسالة شكر من ديوان املوظفني العام جاء فيها:

بدورها “مساواة” تشكر ديوان املوظفني العام على تعاونه االيجابي ما أسفر عن حتقيق الغايات املرجوة للدورات التدريبية املتخصصة، والتي استفاد 
منها موظفي الوزارات املختلفة. وتعرب عن استعدادها ملزيد من التعاون مبا يحققق تنمية وعي مجتمعي بالقانون وضرورة احترامه وتطبيق أحكامه على 

الكافة.
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مذكرة تفاهم
وقع املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مذكرة تفاهم مع املنظمة الدولية لالصالح اجلنائي، وبالنظر ألهمية املذكرة فإن »عني على 

العدالة« تنشرها بصيغتها احلرفية:
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معاناة تستدعي الوقوف أمام وقائعها بجدية
تلقى املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« شكوى من املواطن محمد طاهر عباس غنام تتضمن قصة ومعاناة، نأمل من دائرة التفتيش 

القضائي الوقوف عندها بإمعان ومعاجلة نتائجها وفقاً لالصول والقانون. ونظرا ألهمية الشكوى تنشرها »عني على العدالة« بصيغتها احلرفية:
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االمتناع عن تنفيذ قرارات احملكمة

تلقت »مساواة« شكوى خطية من احملامي سليم سعد من نابلس بصفته وكيال عن املواطن املدني عمر عبد الوهاب سعيد حمد من مخيم بالطة تفيد قيام جهاز 
األمن الوقائي في مدينة نابلس باحتجاز موكله املواطن املذكور منذ تاريخ 2008/8/31 ورفض اجلهاز املذكور تنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل العليا 

القاضي بالغاء قرار التوقيف واالفراج الفوري عن املواطن احملتجز.
سندا للشكوى املذكورة وجهت »مساواة« مذكرة خطية الى كل من املستشار القانوني لفخامة الرئيس، معالي وزير العدل، معالي وزير الداخلية، الهيئة الفلسطينية 

املستقلة حلقوق االنسان- ديوان املظالم-، ونقابة محامي فلسطني، جاء فيها:
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تأسف “مساواة” لعد تلقيها أي رد وتشير الى أن احملامي وكيل احملتجز أبلغها بأن جهاز األمن الوقائي أطلق سراح موكله بتاريخ 2009/7/21. 
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مناشدة
تلقت »مساواة« نسخة عن شكوى وجهها احملاميان جواد عبيدات وناصر عويضة بصفتهما وكالء عن املواطن مصطفى حسن أبو جرادة من األمعري واملوجهة 

الى دولة رئيس الوزراء، ونظرا ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني على العدالة« تنشرها كما وردت اليها:
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“مساواة” لم تتلق اي رد من احملاميني املذكورين حول ما اتخذ من اجراءات بشأن شكواهما املذكورة.
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استجابة
بتاريخ 2009/10/5 وجه املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« مذكرة الى دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض طلب فيها تنفيذ القرار 

الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 2009/9/28 والقاضي باالفراج الفوري عن مواطن من مدينة قلقيلية، جاء فيها:



عني على العدالة
75



عني على العدالة
76

وبتاريخ 2009/11/9 تلقت “مساواة” ردا خطيا من املساعد األمني لوزير الداخلية يفيد بأن جهاز املخابرات العامة قد أطلق سراح املواطن املذكور بتاريخ 
2009/9/29 جاء فيه: 
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بطالن التفتيش
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تبرير
تلقت »مساواة« شكوى خطية من احملامي علي عطاري من نابلس بصفته وكيال عن املواطنني محمد سعيد أحمد ناصر، نبيل مسعود حمدان عنتري، ومضر 
محسن محمد عطاري، تفيد وفقا ملا جاء فيها بأن جهاز األمن الوقائي ومدير سجن جنيد رفضا تنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها االستئنافية 

يقضي باالفراج بالكفالة عن موكليه.
سندا لشكوى احملامي املذكور توجهت »مساواة« مبذكرة خطية الى دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض، ونظرا ألهمية املذكرة من الزاوية القانونية فإن »عني 

على العدالة« تنشرها بصيغتها احلرفية:
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وبتاريخ 2009/10/26 تلقت “مساواة” الرد التالي من املساعد األمني لوزير الداخلية العميد محمد اجلبريني:

“مساواة” تشير الى أن أحكام القانون تنص على اطالق سراح املتهم املقرر اخالء سبيله قضائيا ما لم يكن موقوفا على ذمة تهمة أخرى! وليس 
ذات التهم التي ال يجوز أن يحاكم املتهم عليها أمام محكمتني أو ألكثر من مرة واحدة.
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توقيف على ذمة النيابة العسكرية
تلقت »مساواة« شكوى خطية من املواطن أحمد عبد الرحمن فايز عقل من بديا قضاء سلفيت تفيد احتجاز شقيقه املواطن املدني محمود عبد الرحمن فايز عقل من بديا 

من قبل الشرطة التي قامت باحالته الى جهاز املخابرات وذلك منذ تاريخ 2009/6/7، ولم يتم عرضه على النيابة العامة أو القضاء حتى تاريخ 2009/6/14.
»مساواة« توجهت مبذكرة خطية الى كل من معالي وزير الداخلية وعطوفة النائب العام ومعالي وزير العدل والهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق االنسان- ديوان 

املظالم- ونقابة محامي فلسطني، جاء فيها:
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“مساواة” تلقت الرد اخلطي التالي من عطوفة النائب العام:

ما يستفاد من الرد أن املواطن املذكور مت توقيفه ملد )8( أيام على ذمة النيابة العسكرية دون بيان سبب التوقيف أو صالحية النيابة العسكرية في ذلك.
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واحتجاز على ذمة املخابرات ملدة )41( يوما
وكانت »مساواة« قد توجهت مبذكرة مماثلة للجهات املذكورة حول قيام جهاز املخابرات العامة باحتجاز املواطن خالد أحمد ذيب من قلقيلية منذ تاريخ 2009/5/30 

دون بيان األسباب ودون عرضه على النيابة العامة أو القضاء وقد تلقت »مساواة« الرد التالي على مذكرتها:

ما ُيستفاد من رد عطوفة النائب العام غياب سبب التوقيف وسبب عدم االحالة الى النيابة العامة أو القضاء.
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 احتجاز مواطن بتهمة توزيع منشورات ملدة )18( يوما
تلقت »مساواة« شكوى من املواطن بركات أمني جرادات من سعير قضاء اخلليل تفيد احتجاز شقيقه املواطن املدني حابس أمني جرادات من قبل جهاز املخابرات في 
العامة  اليوم السابق العتقاله، حيث مت احتجازه ملد ثالث ساعات في مقر الشرطة، وتفاجأ بعدها بأفراد من املخابرات  املدينة على خلفية مخالفة سير حررت له في 

يحضرون الى مركز الشرطة ويوقفونه بعد توجيه تهمة مغايرة للتهمة التي مت احتجازه عليها في مقر الشرطة.
»مساواة« وجهت مذكرة خطية الى كل من عطوفة النائب العام، معالي وزير العدل، نقابة محامي فلسطني، والهيئة املستقلة حلقوق االنسان- ديوان املظالم- جاء 

فيها:
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تلقت “مساواة” من عطوفة النائب العام الرد التالي على مذكرتها:

ما يثيره رد عطوفة النائب العام يشير الى توقيف مواطن ملدة )18( يوما دون أن تتم احالته الى النيابة العامة.
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أن قاض يحيل متهم عمره )45( عاما الى مراقب السلوك؟؟  
أن قاض يفرض غرامة على محام قدرها )50( ديناراً بسبب طلبه املعذرة   
لزميله واعادة تبليغه، احملامي الذي فرضت عليه الغرامة وكيال للمدعى 

عليه؟؟
له اخالء  بأنه برئ حتى يتسنى  اليمني  أن قاض يطلب من متهم حلف   

سبيله؟؟
أن قاض يدون على الئحة استشكال تنفيذ عبارة “أقرر رفض االستشكال   
املستشكل  ت��ك��رار  وق��ب��ل  األط���راف  دع���وة  قبل  وذل���ك  وموضوعا”  شكال 

لالئحة االستشكال؟؟
بكتاب   2009/7/12 بتاريخ  تقدم  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  أن   
ال��وزراء د. سالم فياض يتضمن  الى دولة رئيس  يحمل رقم 2009/2 
الطلب بتعديل نظام رسوم احملاكم، وأعقبه مبقترح مشروع نظام جديد 

أطلق عليه اسم مسودة مشروع زيادة الرسوم؟؟
أن شيك بقيمة )30.000( ثالثون الف دينار أردني قد اختفى من قاصة   

محكمة بداية؟؟ 
األمنية  املراكز  داخ��ل  املوقوفني  زي��ارة  أن احملامني في غزة مُينعون من   

التابعة لألمن الداخلي؟؟
أن����ه مت ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ج���دي���دة ب���ني ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ن��ي��اب��ة   
والقضاء  العسكرية  النيابة  اختصاص  توسيع  مت  مبوجبها  املدنية 

العسكري؟؟
بروتكول  إن  صحيحا،  ليس  امل��غ��ن��ي:  أح��م��د  االس��ت��اذ  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب   -  
التعاون وقع عام 2006 وال يوجد فيه ما ُيخالف حكم القانون أو يوسع 

من اختصاص النيابة العسكرية، وسبق لعني على العدالة ونشرته.
بتنازع  البحث  في  الرئيس  فخامة  كلفها  التي  االستشارية  اللجنة  أن   
مجلس  وب��ني  االع��ل��ى  القضاء  ومجلس  ال��ع��دل  وزارة  ب��ني  االختصاص 
الرئيس  فخامة  ال��ى  تقريرها  رفعت  العامة  والنيابة  األع��ل��ى  القضاء 
حتديد  وض����رورة  ب��ق��وان��ني،  ق����رارات  اص���دار  ب��ع��دم  التوصية  متضمنا 
اناطة  وض��رورة  العسكرية،  والنيابة  العسكري  القضاء  اختصاصات 
مسألة متويل قطاع العدالة والعالقة مع املمولني بوزارة املالية أو وزارة 

التخطيط والتنمية اإلدارية؟؟ 
أن محكمة صلح قررت عدم اختصاصها بالنظر والفصل في دعوى   
تتعلق بتصحيح حجة حصر ارث وكذلك قررت احملكمة الشرعية عدم 
النظامية،  أن هذا يدخل في اختصاص احملاكم  اختصاصها معتبرة 
ما أثار نتائج سلبية ال يوجد سند قانوني حلل اشكاليته في ضوء 
والفصل  بالنظر  ينحصر  اختصاصها  ب��أن  النقض  محكمة  تقرير 
الى  ينسحب  وال  نظاميتني،  محكمتني  ب��ني  االختصاص  ت��ن��ازع  ف��ي 
تنازع االختصاص بني القضاء النظامي والقضاء الشرعي أو تنازع 
االختصاص بني النيابة املدنية والنيابة العسكرية، وفي ضوء عدم 
صدور اي قرار من احملكمة العليا بصفتها محكمة دستورية يحسم 

مثل هذا اإلشكال؟؟ 
أن مفتيا الحدى احملافظات أصدر فتوى بناء على طلب أحد املستشفيات   
مشروعية  وم��دى  األط��ب��اء،  وأح��د  املستشفى  ب��ني  عمل  عقد  حكم  بشأن 
توجه الطبيب املذكور الى القضاء النظامي أو توكيل محاميا للحصول 
على حقوقه وفقا ألحكام قانون العمل، مفادها أنه ال يحق للطبيب رفع 
اي قضية لدى أي محكمة من الناحية الشرعية وال يحق ألي شخص أن 
العقد املوقع بني املستشفى  آثم، وأن النص في  الترافع  يترافع عنه ألن 
والطبيب بإحالة أي خالف الى قانون العمل تعتبر احالة مخالفة للحكم 

الشرعي، كون املتعاقدين مسلمني؟؟ 
الذي تواجد في  املواطنني  أحد  أمر توقيف بحق  قام باصدار  أن شرطي   
ال��ذي  الشرطي  أق���وال  أن��ه خ��ال��ف  ب��دع��وى  الصلح  اح���دى محاكم  رده���ة 
بقلكم  “أنا  ق��ائ��ال:  ال��ن��ظ��ارة  ف��ي  ب��ه  وال���زج  توقيفه  قبل  امل��واط��ن  خاطب 
وأن الشرطي لم يتح  القاعة وانت بتضحك مش عاجبك”.  ادخلوا على 
للمواطن املذكور فرصة للرد وقام بفتح باب النظارة وزج به بداخلها، 

هل صحيح
ثم قام بابالغ أمن احملكمة بذلك، حيث مت احضار املوقوف من النظارة 
ومتت  مخطىء  بأنه  افهامه  احملكمة  أم��ن  تولى  أن  بعد  سراحه  وأطلق 

مسامحته؟؟
شيكل  أل��ف  سبعون   )70.000( قيمتها  رش��وة  طلب  م��ت��درب  محام  أن   

لالفراج عن موقوف؟؟
أن النيابة العامة تزود وزارة العدل بخالصة أحكام يأتي بعضها ُخلوا   

من املادة القانونية املستند عليها؟؟
- النائب العام االستاذ أحمد املغني: ما نستلمه من احملاكم من كشوفات   
وأحكام نقوم بتسليمه لوزارة العدل وعلى ورق احملاكم ذاتها واملوضوع 

ال يخصنا.
أن عددا من لوائح االتهام حتتوي اسماء مواطنني تختلف عن أسمائهم   
املعتمدة لدى دائرة الهويات “األحوال املدنية”، وأن عددا من تلك األسماء 

غير موثق لدى تلك الدائرة؟؟
- ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام االس��ت��اذ أح��م��د امل��غ��ن��ي: االس��م��اء ي��ح��دده��ا املشتكي أو   
حسب  اسمه  من  تتأكد  املتهم  استدعاء  وبعد  العامة  والنيابة  الشرطة، 
الهوية وتدون املعلومات في محاضر التحقيق، واملشكلة ممكن أن حتدث 
نتيجة تغيير اسم لدى احملاكم املختصة ويبقى االسم القدمي لدينا، أو قد 

يحدث تعديل لدى وزارة الداخلية ويبقى لدينا االسم األول »القدمي«. 
عدم وجود صندوق بريد خاص بكل نيابة، وأن املراسالت بينها تعتمد   

االسلوب اليدوي أو تستند الى استخدام سيارات الشرطة؟؟ 
خاصة  بسيارات  تتم  املراسالت  املغني:  أحمد  االستاذ  العام  النائب   -  
تخصيص  ويتم  العام،  النائب  مكتب  الى  تسلمها  التي  العامة  بالنيابة 

ايام تنقل سيارات النيابة بني احملافظات. 
أن أجهزة األمن في غزة تقوم مبصادرة جوازات سفر عدد من املواطنني   

ملنعهم من السفر وتقييد حريتهم في احلركة والتنقل؟؟
يحيل  ورئيسها  احملكمة،  بشتم  متدرب  محام  يتهم  محكمة  موظف  أن   
ذمة  على  يوماً   15 يوقفه  الصلح  وقاضي  العامة  النيابة  ال��ى  احملامي 
التحقيق رغم قيام احملامي بحلف اليمني أمام كافة قضاة احملكمة نافيا 

مزاعم املوظف املذكور؟؟
  أن العمل في دوائر التنفيذ في احملاكم النظامية بقطاع غزة يتسم ببطء 
وخاصة  الجنازها  وأشهر  أسابيع  تنتظر  املعامالت  باتت  بحيث  شديد 
احملامني  وأن  التنفيذ،  قاضي  عن  الصادرة  احلبس  بأوامر  املتعلقة  تلك 
يشكون من أنهم يراجعوا مرارا وتكرارا لكي تقوم دوائر التنفيذ ومراكز 
احلبس  أوامر  تبقى  احلاالت  من  كثير  وفي  معامالتهم  باجناز  الشرطة 

دون تنفيذ؟؟ 
عند  وامل��واط��ن��ني  احمل��ام��ني  يفاجئوا  غ��زة  ف��ي  التنفيذ  دوائ���ر  موظفي  أن   
ال��ذي  األم��ر  مفقود”،  “امللف  مبقولة  قضاياهم  بخصوص  مراجعتهم 
من  يشكون  ومحامون  املراجعات،  أم��د  واطالة  قضاياهم  اجن��از  يعيق 

سوء معاملتهم من قبل موظفي دوائر التنفيذ؟؟
غزة  في  احملاكم  شرطة  معاملة  س��وء  يستهجنون  غ��زة  في  محامني  أن   
بتأجيل  القضاة  بعض  قيام  يشكون  وآخ���رون  وامل��واط��ن��ني،  للمحامني 
احملكمة   مبنى  في  وجودهم  رغم  غيابيا  موكليهم  محاكمة  أو  قضاياهم 

ومثولهم أمام قضاة آخرين؟؟
أن محامني من غزة يشكون من قيام بعض القضاة بالزامهم مبخاطبتهم   
واحدى احملاميات تشكو من رفض طلباتها كافة في  بلفظ “يا سيدي”، 

احدى الدعاوى بسبب مخاطبتها القاضي بلفظ “يا أستاذ”؟؟ 
أن قضاة في غزة يحولون دون حضور اجلمهور جلسات احملاكمة؟؟   

أن محامني متدربني في غزة يشكون من قيام القضاة بالزامهم باملرافعة   
في ملفات ُينابون فيها عن اساتذتهم ويرفضون طلبات التأجيل بانتظار 

حضور احملامي األصيل؟؟
في  العليا  احملكمة  أم��ام  وامل��ث��ول  باملرافعة  متدربني  حملامني  ُسمح  أن��ه   

غزة؟؟ 



عني على العدالة
88

مس�����������اواة
البيرة – البالوع- شارع احملاكم

تلفون: 0097022424870
فاكس: 0097022424866

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

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

تلفاكس:  00970-82864206

أعضاء مجلس إدارة 

   بدعم من املمثلية الهولندية

رئيس مجلس اإلدارة    احملامي ياس�����ر جب���ر  
نائب رئيس مجلس االدارة    احملامي فهد الشويكي  

أمني الس���ر    احملامي يوسف بختان  
أمني الص��ندوق    األستاذ سمير البرغ��وثي  

عض�و    احملامية فايزة الش�اويش  
عض�و    الدكتور محمد خالد الس�يفي  
عضو    الكتور عالم جرار  

الرئيس التنفيذي احملامي ابراهيم البرغوثي 

هيئة حترير عني على العدالة 

اإلدارة مـــجـــلـــس  رئـــــيـــــس  جــــبــــر  يـــــاســـــر  احملــــــامــــــي 

اإلدارة مجلس  رئــيــس  نــائــب  الشويكي  فهد  احملــامــي 

أمــــني ســـر مــجــلــس اإلدارة احملـــامـــي يـــوســـف بــخــتــان 

احملـــامـــي إبـــراهـــيـــم الــبــرغــوثــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي

ع��ل��م��ت »ع����ني ع��ل��ى ال���ع���دال���ة« أن����ه وب��ت��اري��خ 

2009/12/29 اجلاري رفض ضابط برتبة رائد 

في  ضابط  أنني  قائال:  الوقوف  منه  قاضي  طلب 

الشرطة، فأجابه القاضي: انك في احملكمة وأمام 

أجابه  احملكمة،  في  متساوين  واخلصوم  قاضي 

أقف  حتى  متهما  ول��س��ت  مثلهم  لست  أن��ا  ال��رائ��د 

العسكري.  القضاء  ال��ى  ال��دع��وى  حتويل  وعليك 

وب��ع��د ت��دخ��ل أف����راد م��ن ال��ش��رط��ة وق���ف الضابط 

في  مستنداته  تقدمي  القاضي  منه  فطلب  املذكور 

الدعوى، فرفض ثانية قائال: أنه ال يستغني عنها، 

وب��ع��د ج���دال ق���ام م��وظ��ف ف��ي احمل��ك��م��ة بتصوير 

املستندات ليطابقها مع االصل، هذا احلوار جرى 

ومحامني،  النيابة  وكيل  وأم��ام  احملكمة  قاعة  في 

احلوار لم يقف عند هذا احلد، بل توجه الضابط 

سمع  الوقت  من  برهة  وبعد  احملكمة  رئيس  الى 

وجودهم  تصادف  الذين  احملكمة  مراجعو  كافة 

ال���راف���ض لالمتثال  ال��ض��اب��ط  م��ق��ره��ا ص���وت  ف��ي 

به  فوجئوا  ثم  احملكمة،  رئيس  وطلبات  الق��وال 

أن  ق��ائ��ال:  وي��ص��رخ  احملكمة  رئيس  غرفة  ي��غ��ادر 

رئيس هذه احملكمة منرود!! اتسع صدر احملكمة 

احالته  و/أو  الضابط  بتوقيف  أم��را  تصدر  ول��م 

الى اجلهات املختصة!!

أثناء الطبع!!

املركز الفلسطيني الستقالل
 احملاماة والقضاء “مساواة”

برنامج احلد من انتهاك العدالة
اخي املواطن/ أختي املواطنة

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

يعلن برنامج احلد من انتهاك العدالة عن اصدار نشرة خاصة ُتعنى 
الستقبال  استعداده  ويبدي  واحمل��ام��اة،  بالقضاء  يتعلق   ما  بكل 
يتعلق  ما  بكل  تتصل  مقاالت  أو  أخبار  أو  وأفكار  آراء  أية  ونشر 
باستقالل ونزاهة القضاء واحملاماة ويوميات العمل القضائي في 
كافة احملاكم ودوائر النيابة العامة وأداء مهنة احملاماة مع تقيدها 

بقواعد السرية املهنية.

“مساواة”


