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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

املركز الفلسطيني الستقالل

احملامـــــاة والقضـــاء

»مســــــاواة«

Palestinian Center For The
Independence Of The Judiciary 

And The Legal Profession
"MUSAWA"

جمعية أهلية غير حكومية مستقلة، تأسست بتاريخ 2002/3/18 مببادرة من محامني وقضاة سابقني وشخصيات اجتماعية، 

أخذت على عاتقها تكريس جهدها لتعزيز ضمانات استقالل احملاماة والقضاء تشريعًا ومنهجًا وسلوكًا، عن طريق رصد وتوثيق 

ومراقبة ومعاجلة كافة العوائق االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والتشريعية، التي حتول دون التطبيق السليم 

ملبدأ سيادة القانون، وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامني استقالل القضاء واحملاماة وذلك بالطرق والوسائل القانونية.
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االستاذ سمير البرغوثي         عضو

الرئيس التنفيذي احملامي إبراهيم البرغوثي
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برج اجلالء »الطابق اخلامس« تلفون:0097022424870    

فاكس: 0097022424866                  تلفاكس: 2864206 8 00970 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز

نيسان 2015

اآلراء الواردة في هذا الكتاب ال تعبر بالضرورة عن رأي املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء »مساواة« واجلهة الداعمة
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة"

الرؤية:

من أجل دولة العدالة و سـيادة القانون في فلسـطني. 

الرسالة:

املساهمة في بناء الدولة من خالل جتسيد مبدأ الفصل بني السلطات وسيادة القانون 

والدفاع عن استقالل القضاء وتعزيز مهنة احملاماة.

االهداف:

املساهمة في احلد من انتهاك حكم القانون. 1

•  التأثير على املشرع الفلسطيني واإلرتقاء مبستوى قوانني منظومة العدالة	

•  رصد وتوثيق ومتابعة إنتهاكات حكم القانون	

 املساهمة في تعزيز ثقافة إحترام سيادة القانون2. 

•  تطوير قدرات ومهارات العاملني في منظومة العدالة	

•  تثقيف العاملني في مؤسسات وفعاليات املجتمع املدني في مجال العدالة واحلكم الرشيد	

 اإلستثمار في البناء املؤسسي3. 

• حتقيق الكفاءة اإلدارية والتشغيلية للمؤسسة	

• حتسني فرص اإلستقرار املالي للمؤسسة	

• تعزيز االتصال والتواصل الداخلي واخلارجي	
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

تقدمي
الرابع  القانون  وسيادة  احملاماة  استقالل  مؤمتري  "مساواة"  نظمت  عام،  كل  كعادتها 

 28 بتاريخ  وذلك   ،" والضعف  الفاعلية  بني  احملامني  نقابة  'دور  بعنوان:  االول  واخلامس، 

تشرين الثاني 2014، والثاني بعنوان: "مناظرة انتخابية بني مرشحي مجلس النقابة لدورته 

2015-2018" وذلك بتاريخ 28 اذار 2015، وكان من املنتظر ان تنظم "مساواة" مؤمتر 

العدالة الفلسطيني السادس بتاريخ 8 كانون اول 2014، اال انه السباب خارجة عن ارادتها 

انهاء  عنوان:"  نظم حتت  ثاني 2015، حيث  كانون   28 الى  انعقاده  تاجيل  الى  اضطرت 

االنقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة".

العدالة  ومؤمتر  الرابع،  القانون  وسيادة  احملاماة  استقالل  مؤمتر  في  املقدمة  االوراق 

الفلسطيني السادس، ومحاور النقاش في مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون اخلامس 

حتمل مؤشرات ودالالت ازمة العدالة في فلسطني، واحلاجة امللحة لتوفير ارادة سياسية صريحة 

وعملية، تتخذ اخلطوات واالجراءات السياسية واالدارية والقانونية التي طال انتظارها مبا 

ميكننا من السير على الطريق الصحيح واملضمون النتائج الغراض اعادة بناء السلطة القضائية 

والنيابة العامة، وتوحيدهما مبا يسهم في بناء سلطة قضائية فاعلة وقادرة ومؤهلة على فرض 

حكم القانون على الكافة حكاما ومحكومني، واعمال مبدا الفصل املرن بني السلطات بوصفه 

العالمة البارزة لدولة القانون احلديثة، ومبا ميكن من جهة اخرى من ماسسة حقيقية لنقابة 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

احملامني، وتعديل تطوير تشريعاتها وانظمتها، مبا ميكنها بان تلعب دورها املجتمعي واملهني 

الفاعل والنزية، واملعبر عن ارادة اعضائها ومجتمعها.

االوراق واملداخالت والتساؤالت والتوصيات اخلاصة باملؤمترات املذكورة واملوثقة في هذا 

الكتيب، تشكل اسهام، وتنطوي على رؤى تامل "مساواة" من كافة اصحاب القرار بالوقوف 

عليها واالستجابة مبا تضمنته من مطالب بوصفها الطريق املأمون املوصل لدولة املؤسسات 

والقانون والعدالة، فهل من مجيب؟
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

املركز الفلسطيني إلستقالل احملاماة والقضاء

»مساواة«

مؤتمر استقالل المحاماة وسيادة القانون الرابع

"دور نقابة المحامين بين الفاعلية والضعف" 

عبر الفيديو كونفرنس بني غزة والضفة 

28 تشرين ثاني 2014
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

كلمة املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" 

احملامي يوسف بختان - رئيس مجلس االدارة 

 

عطوفة نقيب احملامني الفلسطينيني احملامي االستاذ حسني شبانة احملترم

سعادة نائب نقيب احملامني الفلسطينيني – مركز غزة – احملامي االستاذ سالمة بسيسو احملترم

الزميالت والزمالء احملترمني

السيدات والسادة، احلضور الكرمي، مع حفظ االلقاب والصفات

حتية طيبة وبعد،،

باسمي وباسم مجلس االدارة واعضاء الهيئة العامة  والطاقم التنفيذي للمركز الفلسطيني الستقالل 

احملاماة والقضاء "مساواة" ارحب بكم في مؤمترنا هذا، مؤمتر استقالل احملاماة سيادة القانون 

الرابع، اجمل ترحيب اخوة مجتمعني موحدين رائدكم الدفاع عن احلق وموقفكم ثابت ال يتزعزع لم 

تبدله الظروف العصيبة القاسية التي مرت ومتر بها بلدنا العزيز، هذه الظروف التي قضت على اشياء 

كثيرة فيه، اال على االنسان احلر املؤمن بربه ووطنه واحلق املمثل بكم افضل متثيل يا رجال القانون.

رسالة احملاماة تشكل الدعامة االساسية لتحقيق العدل، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء 

سلطة العدل، فإن انعقاد احملكمة بحاجة الى محامي، فاحملاماة تشارك السلطة القضائية في حتقيق 

العدل وتأكيد سيادة القانون، واحملاماة ترتبط باحلياة القانونية للناس جميعًا، وتعيش في احملاكم 



10

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

نحو خصومه،  وواجبه  موكله،  نحو  واجبه  االبعاد،  واجب خماسي  على احملامي  ويقع  واملجتمع، 

وواجبه نحو احملكمة، وواجبه جتاه نفسه، وواجبه جتاه النظام القانوني في الدولة. ولكن الواجب 

االعلى واالسمى الذي يقع على احملامي هو واجبه ووالئه للعدل وادائه، وهو مدين بالوالء واالخالص 

للقضية االهم قضية العدالة.

واحملاماة وجدت حلماية اغلى ما لدى االنسان، حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه، وحماية 

حقوق االفراد وحقوق االمة، واحلياة ال تستقيم بدون حماية، ودون حماية احملاماة.

فالقانون يحمي ويعزز احلقوق الفردية واجلماعية ويحل مشكالت االفراد واجلماعات واحلكومات، 

واالنسان يعتمد على القانون في تنظيم املصالح االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وبتعظيم دور 

القانون يجب ان يزداد ويتعاظم دور احملاميني ودور نقابة احملامني، ويجب ان يكون احملامون قادرين 

على ايصال العدالة للجميع عن طريق السعي لتحسني النظم القانونية، وحتسني املهارات املهنية 

التي متكن احملامي من تقريب العدالة للناس، وعرض قضاياهم على القضاء وتعزيز فهم اجلمهور 

لدور القانون في املجتمع.

واميانًا من املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" ومتاشيًا مع اهداف "مساواة" 

في جتسيد مبدأ سيادة القانون واحلد من انتهاكه وتفعيل العالقة بني اركان العدالة الرسمية واالهلية، 

وكون نقابة احملامني ركن من اركان العدالة فإن دورها املهني واملجتمعي يكتسي اهمية خاصة 

سيما وان التشريع الناظم لها مينحها الدور الرقيب على اداء منظومة العدالة الرسمية، ومن ضمنها 

القائمني على اركان العدالة مبا فيهم احملامني لقواعد السلوك املهني، االمر الذي يتطلب من نقابة 

احملامني ان تقف دومًا على ادائها كمؤسسة واداء اعضائها كافراد وان تؤمن وجتسد ان نقابة 

احملامني بهيئتها العامة ومجلس ادارتها واعضائها في سفينة واحدة ال مجال للعبث بها وال مجال 

الخراجها عن مصدرها وال التفريط برسالتها واهدافها.

السيدات والسادة احملترمني

واميانًا من "مساواة" بدور نقابة احملامني وقيادتها الشرعية جلمهور احملامني خصت برامجها 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

السنوية وبشكل دوري تنظيم مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون والذي تتشرف بعقده للمرة 

الرابعة على التوالي، وينعقد هذا العام حتت عنوان " دور نقابة احملامني بني الفاعلية والضعف" 

دورها املجتمعي ودورها املهني واحلاجة لتطوير انظمتها الداخلية وتطوير قدراتها في الدفاع عن 

مصالح احملامني وتعميق وتطوير اواصر العالقات والعمل املشترك بني هيئتها العامة ومجلس النقابة.

ينعقد مؤمترنا هذا ويتناول موضوعات في غاية االهمية تتصف بدور نقابة احملامني على الصعيد 

العام، كدورها بالتشريع والرقابة، وعالقتها باركان العدالة الرسمية االخرى كالقضاء والنيابة العامة 

ووزارة العدل واجهزة انفاذ القانون والضابطة العدلية، وحسن سير العدالة واجنازها املبكر وتقدمي 

املساعدة القانونية لطالبيها ومحتاجيها.

اللواتي  بالزميالت احملاميات  واالهتمام  اداء احملامني  تطوير  في  دورها  اجلانب اخلاص  وفي 

يشكلن نسبة عالية في عضويتها الى جانب االهتمام باحملامني املتدربني وتطوير ادائهم وارساء 

قواعد السلوك املهني بحزم وامانة، ناهيك عن مواصلة الدفاع عن حقوق اعضائها وفق الضوابط 

القانونية وصواًل الى ابتكار اساليب اسناد الهيئة العماة ملجلس النقابة، وتعميق مبدأ التداول السلمي 

الدوري في ادارتها عبر  الوقوف على انظمتها االنتخابية مبا فيها انتخاب اللجان الفرعية، واحداث 

التعديالت الالزمة لضمان مشاركة جميع اعضائها على اختالف مشاربهم الفكرية واالجتماعية، مبا 

يضمن متثياًل عاداًل للمرأة فيه.

نأمل من حضراتكم وننتظر حوارًا مثمرًا بناء يخرج بتوصيات ومطالب محددة وستعمل "مساواة" 

على تقدميها ملجلس نقابة احملامني ونشرها لتكون في متناول اعضاء الهيئة العامة بأمل احداث نقلة 

نوعية في اداء النقابة املهني واملجتمعي مبا يتجاوز نقاط الضعف ويصون الطموح في الفاعلية والريادة.

العدالة ومن ضمنهم  القرار في منظومة  النجاح والتوفيق والتأثير على صناع  امتنى ملؤمترنا 

مجلس النقابة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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دور نقابة احملامني يف التشريع والرقابة

احملامي نبيل مشحور- رام اهلل

اقتراح قوانني لتعرض على اعضاء مجلس النواب ملقاصد تبنيها كاقتراح قانون من اعضاء 

مجلس النواب، والعرف االخر هو دعوة نقابة احملامني بصورة مستمرة البداء الراي في اي 

اقتراح لقانون لدى عرضه على اي جلنة من جلان مجلس النواب واالعيان االردني قبل طرح 

مشروع القانون للتصويت عليه  حيث يعطي للنقابة مجااًل واسع لالشتراك باملناقشات العامة 

في اللجان املتخصصة. وهذا هو التوجه الذي يجب ان تعمل مبوجبه النقابة الحقًا لدى اعادة 

تفعيل املجلس التشريعي احلالي و/او القادم بعد اجراء االنتخابات التشريعية، وحتديد اجلهات 

صاحبة احلق بالتشريع حاليًا في ظل جتميد نشاطات املجلس التشريعي احلالي منذ عام 

2007، فإنها للسيد الرئيس ومجلس الوزراء وديوان الفتوى والتشريع املراقب لصناعة هذه 

القوانني، وجميع هذه اجلهات لديها مستشارون قانونيون يقومون باعداد القرارات بقانون 

واالنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء، ولتحديد االمور في نصابها الصحيح، فإن السلطة 

صاحبة  اصبحت  االنفصال  منذ  التشريعي  املجلس  ولغياب  فلسطني  في  حاليًا  التنفيذية 

االختصاص في وضع القوانني واالنظمة حسبما تستدعي الضرورة ان يكون لنقابة احملامني 

دورًا هامًا واساسيًا واقتراحها ودراستها قبل اصدارها ومراقبة تنفيذها من جميع اجلهات.
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وفي رأيي املتواضع ان جميع هذه اجلهات صاحبة الصالحية حاليًا يتعني فتح قنوات 

القرارات  على  االطالع  بواجب  القانون  بحكم  ملزمة  النقابة  بان  واشعارها  بها  االتصال 

بقانون و\او االنظمة لالطالع عليها واملشاركة في صياغتها باملهنية الكاملة لرجال القانون 

املتمرسون وليس هذا تدخاُل في اعمال هذه اجلهات مطلقًا بل تفعيل لنص املادة 12 من 

القانون 99/3 وباخلصوص البد من التعاطي مع هذه املسالة بدون اية حساسية، وان يتم 

االلتزام من خالل اللجنة املتخصصة في نقابة احملامني بالتعاطي الكامل مع هذه املسألة 

بااللتزام الدقيق، مبواعيد عقد اجللسات مع اجلهات ذات االختصاص واملشاركة مع الدراسات 

القانونية بخصوص اقتراح اي قانون او تعديله، ولوضع املسائل في اطار تفصيلي دقيق 

وحتديدًا فأن السيد الرئيس كان وبطلب احملامني اصدر قرار بقانون بهدف اعادة الهدوء 

والعمل املنظم لنقابة احملامني في فلسطني، ومت مساهمة النقابة في اعداد القرارات بقانون 

ارقام 2014/15 بخصوص تعديل قانون تشكيل احملاكم النظامية 2001/5 والقرار بقانون 

2014/16 بشأن تعديل قانون االجراءات اجلزائية 2001/3 حيث مت دعوة النقابة ملناقشة 

هذه القرارات بقانون، وقد مت تكليفي من السيد النقيب بدراسة وتعديل هذه القرارات بقانون، 

والتي كان من الواجب اصدارها على ضوء التجربة القضائية منذ عام 2001 وحتى تاريخ 

صدور هذه القرارات بقانون، علمًا ان هذه القرارات بقانون كانت صدرت بعد العديد من 

املالحظات التي كانت نقابة احملامني واحملامون قد اعدوها.

صاحب  مراجعة  الى  حاجة  هناك  ان  يرى  عندما  احملامني،  نقابة  مجلس  فإن  اخيرًا، 

في  التشريع  لوضع  الالزم  بالنقاش  املشاركة  يقتضي  واجبه  فإن  بالتشريع،  االختصاص 

احسن الظروف التي تقتضي اصدارها، من خالل االتصال املباشر خصوصًا وان اهل مكة 

ادرى بشعابها، ونحن احملامون ادرى الناس في الصياغة السليمة للقوانني مع احلفاظ على 

منع التضارب ما بني القوانني املعمول بها في فلسطني.

االهمية  غاية  في  فإنني سأحتدث عن مسألة  ونتائجها  القوانني  على  الرقابة  اطار  وفي 
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نقابة احملامني في االشتراك مع مجلس  من خالل بحث ملف السلطة القضائية وهي دور 

القضاء االعلى في تنسيب تعيني السادة القضاة، واعضاء النيابة العامة، وملا كان احملامون 

هم الذخيرة الوحيدة الواجب اعتمادها من مجلس القضاء االعلى والنيابة العامة وهم بصدد 

انتقاء القضاة واعضاء النيابة العامة، وملا كانت نقابة احملامني هي االكثر دراية من خالل 

تأتي  التي  ملفات احملامني املزاولني سواء بخصوص املتدربني في مكانهم و/او الشكاوى 

اليهم، فأنني اقترح ان تتولى النقابة بالتنسيق مع مجلس القضاء االعلى والسيد النائب العام 

الطلب من السيد الرئيس تفعيل قانون السلطة القضائية مبا يضمن دورًا بارزًا لنقابة احملامني 

بخصوص التعيينات قبل اتخاذ القرار، من ناحية اخرى فإنه في مجال الرقابة وباالشارة 

الى ان هيئة الرقابة االدارية واملالية تصدر سنويًا تقريرًا يتعلق باالداء الوظيفي للوزارات 

والدوائر احلكومية وهذا التقرير السنوي يعطي مجااًل واسعًا للنقابة بفصح جميع مالحظات 

هذه الهيئة وبالتالي اقتراح بعض القوانني التعديلية العطاء هذه القوانني مزيدًا من الشفافية 

بخصوص االداء االداري واحلكومي.
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عالقة نقابة احملامني مبنظومة العدالة الرسميه بني الواقع والطموح

احملامي زياد عطا النجار- غزة

مقدمة 

 احملاماة من أسمى املهن التي عرفتها البشرية، تنهض بالدفاع عن املظلومني،  وتعزز 

حماية حقوق اإلنسان  وحرياته االساسية، وتسعى لتقدمي العون الصادق للقضاء في اقامة 

العدل والوصول إلى احلقيقة والتطبيق الصحيح للقانون، وذلك باإلضافة إلى ما يسجله التاريخ 

للمحامني من انهم كانوا في طليعة الوطنية، ومن اسهامهم اجلاد في احلركة العلمية القانونية 

مبا أصدروه من مجالت قضائية كانت هدى ونبراسا للمتقاضني واحملامني ورجال القضاء.

وليس أبلغ في بيان أهمية بيان الدور الذي ينهض به احملامون في اعانه القضاء على 

النهوض برسالته، مما جاء على لسان عبد العزيز فهمي باشا أول رئيس في محكمة النقض 

املصرية قواًل " إن سروري يا حضره القضاة وافتخاري بكم ليس يعدله إال اعجابي وافتخاري 

عماد القضاء وسناده .  كما تعتبرونهم أنتم ,  بحضرة اخواني احملامني الذين اعتبرهم , 

أليس عملهم هو غذاء القضاء الذي يحييه ؟ ولئن كان على القضاء مشقة في البحث للمقارنة 

واملفاضلة والترجيح فإن على احملامني مشقة كبرى في البحث لإلبداع واإلبداء والتأسيس , 

ولست أدري أية املشقتني أبلغ عناء وأشد نصبا؟ الشك أن عناء احملامني في عملهم عناء بالغ 

جدًا ال يقل البتة عن عناء القضاء في عملهم. بل اسمحوا لى أن أقول إن عناء احملامي أشد 
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في أحوال كثيرة من عناء القاضي، ألن املبدع غير املرجح  .

    وإذا كانت رسالة احملاماة هى في املقام األول النهوض بالدفاع عن أطراف اخلصومات 

أمام القضاء , وأخطر وجوهه الدفاع عمن يساق إلى القضاء وهو موقف االتهام , فإن احلياة 

تكون منوطة بحق هام من حقوق اإلنسان أكدته املواثيق الدولية وقررته الدساتير احمللية في 

الدول على اختالف نظمها وتوجهاتها , ويكون توفير الظروف والضمانات التي متكن احملامني 

من القيام بهذه الرسالة السامية على خير وجه مطلبًا أساسيًا ال يصلح بدونه قضاء وال يتحقق 

بغيره عدل , بحيث يتعني أن يقترن استقالل القضاء دائمًا باستقالل احملاماة. 

نقابة احملامني وأعضائها كمراقب ملنظومة العدالة وتطبيق القانون

وألن احملامون هم الفئة العاملة بالقانون وتفسيره وتطبيقه على أرض الواقع األمر الذي 

يجعل من احملامي عارفًا بكل مناحي احلياة وكيفية اإلدارة وآلية العمل ولكل نشاط أو وظيفة 

وهو أمر ال يتسنى ألي إنسان آخر ذلك العلم الذي أكتسبه احملامي من خالل دراسته لعلوم 

القانون وجتاربه في حياته العملية يعمل مع جهاز القضاء مالزمًا له ويعمل مع النيابة العامة 

ورجال الضابطة القضائية بصورة اعتيادية وكذلك مع أجهزه السلطة التنفيذية األمنية منها 

واملدنية ومع املؤسسات الغير حكومية األهلية وشبة األهلية والشركات واملراكز واألفراد وهو 

من خالل عمله مع هذه املؤسسات يكون املطلع واملراقب لكيفية تطبيق القانون وآليات سير 

العدالة.

فمن خالل عمل احملامي مع السلطة القضائية وحضوره بصورة شبه يوميه أمام احملاكم 

لعدة ساعات ينظر ويراقب عمل هذه احملاكم ومدى تطبيقها للقانون مما يساعد القاضي 

على حتري العدل وتطبيق صحيح القانون وعدم اخلروج عن نصوصه السيما وأن احملامني 

اجلالسني امامه على معرفة ودراية بالقانون وما يتوجب على القاضي عمله في أي مسألة 

مطروحة أمامه األمر الذي ينعكس ايجابيًا على تطبيق القانون ويقلل من أخطاءه ويساعده 
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في الوصول إلى تطبيق العدالة ناهيك عن طعن احملامي بالطرق القانونية في أحكام القضاء 

وهى رقابة ذات أهمية كبيره بحيث يبني االستئناف عورات احلكم املطعون فيه ومسلكيات 

القاضي أو احملكمة أثناء سير الدعوى واألخطاء التي وقعت فيها احملكمة التي اصدرت احلكم 

املطعون فيه مما يفيد احملكمة بعدم الوقوع فيه مره اخرى كما أن للمحامي دور بواسطة 

نقابته في مراقبة أحكام القاضي ونشر االحكام النهائية املشوبة بالعوار أو اخلطأ املهني 

اجلسيم أو املخالفة لنصوص القانون .

أما عمل احملامي أمام النيابة العامة في حضور التحقيقات ومراقبة اإلجراءات لصحيح 

القانون واالعتراض على املخالف منها وتقدمي االعتراضات والشكاوي واالستئنافات لهو رقابة 

واضحة على تنفيذ القانون ونصوصه على الواقع واألمر ينسحب ايضا على رجال الضبطية 

القضائية وكيفية تنفيذه ألوامر القبض  والتفتيش والضبط ومستلزماتها وأدواتها وأوقاتها 

ودوافعها وإعداد االوراق واملستندات وفقا لنصوص القانون .

 ومن خالل عمل احملامي مع السلطة التنفيذية فإن احملامي يطالب دائمًا بحقوق موكله 

وفقًا لنصوص القانون املطبق هذه الطالبة امام اجلهة االدارية قبل جلوءه الي القضاء في حال 

رفضت هذه اجلهة تطبيق القانون , فلو نظرنا الي الوزارات مثال وزارة الصحة عند وجود 

خطًأ طبيًا أدى الي ضرر فإن دور احملامي يكون تقدمي طلبات جلهات االختصاص للوزارة 

مثاًل لتشكيل جلنة حتقيق وتقدمي شكوى للنيابة العامة ومتابعتها وكيفية االعتراض او الطعن 

في قرار اللجنة وهي رقابة جتعل الوزارة ومن بعدها السلطة التنفيذية تسعي الي تطبيق 

القانون في تسيير املؤسسة العامة االمر الذي يقربنا  من حتقيق العدالة كذلك ان االعتقاالت 

الغير مشروعة والغير مبرره التي تقوم بها بعض اجهزة السلطة التنفيذية وتصدي  احملامي 

املدافع عن من وكله لها او تصدي نقابة احملامني للظاهرة والنقض والنشر للمخالفات يقلل 

من هذه الظاهرة ويجعل املؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية اقل جلوءًا لهذه املمارسات خوفًا 

من لوم السلطة او محاسبة السلطة إلفرادها على تنفيذهم لهذه املخالفات.
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اما بخصوص رقابة نقابة احملامني على السلطة التشريعية فإن احملامي و من خالل عمله 

بالقانون والدستور يراقب كيفيه اداء السلطة التشريعية لعملها وكيفية اصدارها للقرارات 

وصالحياتها وآلية سن القوانني ومدي مطابقة هذه القوانني للدستور او القانون االساسي  

والطعن في القوانني املخالفة للدستور.

إن للمحامي الدور االكبر في املجتمع  من حيث الرقابة على تطبيق صحيح القانون لدي 

جميع هيئات ومؤسسات املجتمع اخلاصة والعامة إال ان هذا الدور انكمش وتقزم  في السنوات 

االخيرة نتيجة االنقسام السياسي واجلغرافي والقانوني بني شقي الوطن وتداعيات ذلك عي 

املوطن واحملامي واملجتمع وعلى قطاعات العدالة السيما حكم احلزب الواحد ومحاوالت إسكات 

أصوات النقض بالترهيب والترغيب وخوف احملامني على مصدر رزقهم  خشيه تعرضهم لألذى  

من قبل اجلهات التي ينتقدونها او تعريض حقوق موكليهم للخطر بسبب تعرضهم لبيان عوار 

االحكام والقرارات  التي تخالف القانون.

واقع العالقة بني نقابة احملامني وباقي مكونات منظومة العدالة بقطاع غزه

أن نقابة احملامني هى املدرسة األولى في كيفية تطبيق القانون بحيث يتخرج منها كل 

العاملني في مجال القانون مبا فيهم القضاة ووكالء ومعاوني النيابة بل مبنظومة العدالة كون 

من شروط العمل في هذه املرافق ان يكون حاصاًل على اجازه احملاماة وعمل بها مده معينة 

اضافة الى أعضاء ومنتسبي النقابة وما لديهم من معرفة وخبرة وابداع في املجال القانوني 

الذي يعتبر املجال الوحيد لعملهم األمر الذي تعتبر معه نقابة احملامني احد االركان الرئيسية 

في منظومة العدالة وهي جزء ال يتجزأ من مكونات أركان العدالة وبصفتها املدافع عن احلقوق 

واحلريات العامه واخلاصه وهي تسعي دائمًا من أجل حماية حقوق أعضائها وصون كرامتهم 

إمنا تسعي في سبيل جتسيد تطبيق صحيح القانون واحترام سيادته دون أية محاباة. 

وال ميكن احلديث عن منظومة العدالة في فلسطني دون اثاره العديد من االشكاليات التي 
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تواجه هذه املنظومة فما حدث من االنقسام وما ينتج عنة من تشكيل جهاز قضائي ال اساس 

له من القانون في قطاع غزه وكذالك جهاز النيابة وما شاب هذين اجلهازين من عيوب أهمها 

تشكيلهما على أساس حزبي دون االلتفات الى القانون أو اخلبره او الكفاءة للعاملني بأهم 

املرافق وأكثرها حساسية أو حتى توافر الشروط الواجب توافرها في من يعمل بهذه االجهزة 

وكذلك تابعية هذه االجهزة للمتنفذين في احلزب أو السلطة مما أدى إلى ضياع العمل بالقانون 

وضرب منظومة العدالة في مقتل ، وملا كانت نقابة احملامني هى املدافعة دومًا عن احلقوق 

العامة واخلاصة وعن تطبيق صحيح القانون وهى تسعى دائمًا مع باقي منظومة العدالة إلى 

حتقيق األفضل في هذا املجال األمر الذي أدى إلى تكرار حاالت الصدام بني القضاء والنيابة 

من جهة ونقابة احملامني من جهة أخرى مما أحدث شرخًا وفجوة بني كامل منظومة العدالة 

في فلسطني السيما بني النقابة من جهة وبني القضاء والنيابة واألجهزة االمنية والشرطية من 

جهة اخرى كذلك قيام السلطة التنفيذية مبخالفة القانون ومسانده السلطة القضائية لها في 

ذلك أدى الى هذه النتيجه .

 نتيجة لذلك نشأت خالفات بني أعضاء نقابة احملامني وأعضاء القضاء والنيابة واألجهزة 

التنفيذيه تطورت إلى قيام بعض القضاة بإصدار القرارات أثناء جلسات احملكمة بإصدار 

أحكامًا مخالفة للقانون في بعض االحيان مثل حبس احملامي أثناء تأديته لعمله وتغاضي هذه 

السلطة عن احلبس الغير مشروع لبعض املواطنني او اسناد التهمة من قبل النيابة العامة على 

خالف الواقعه أو أنه ال وجود جلرميه ودون سند من القانون أو أن الفعل ال يعاقب عليه كل 

هذه األفعال وغيرها تسببت في مواجهة بني احملامني والقضاء وأعضاء النيابة والشرطة مما 

يستدعى تدخل نقابة احملامني للدفاع عن القانون وعن أعضاءها االمر الذي احدث شرخًا 

في هذه العالقة.

كذالك اصدار السلطة القضائية في غزه عده قرارات مخالفة للقانون مثل اصدار املجلس 

االعلى للقضاء قرارًا فيما يتعلق بكسوة احملامني واحملاميات وإصداره طابعًا وفرضه على 
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كل املعامالت التي تقدم للقضاء على أن يعود دخل هذا الطابع الى املجلس االعلى للقضاء 

بغزه وذلك في اعتداء صارخ على القانون وجبي أموااًل بإسم السلطة العامه دون دخول هذه 

األموال للخزينه العامه ودون اخضاعها للرقابه وملا تشكله هذه األموال من عبيء على احملامني 

واملواطنني وقيام القضاء بسن تشريع دون سند من القانون ودون رقابة الدولة االمر الذي 

اعتبرته نقابة احملامني فيه خطورة على السلطة بأكملها ومساسًا بالقانون االساسي بفلسطني 

والقوانني االخرى وضربًا ملبدأ الفصل بني السلطات مما تسبب في اضراب احملامني واتساع 

الفجوه بني القضاء ونقابة احملامني.

كذلك قيام السلطة القضائية بغزه مبنع نقابة احملامني في مركز غزه من اجراء االنتخابات 

منذ العام 2009 وحتى االن ألسباب يسوقها القضاء وغير مقتنعة بها نقابه احملامني التي 

تعتبر قيام احملكمة بتأخير اإلنتخابات هذه املده الطويله إمنا هو  تنفيذًا لقرارات سياسيه 

حزبيه واصدار احملكمه لعدة أحكام ضد نقابة احملامني حيث تعتبر األخيرة هذه األحكام 

مخالفة للقانون كما إعتبرت النقابة أن جهاز القضاء بغزه يناصبها العداء مما زاد من حجم 

الفجوة بني منظومة العدالة بأكملها.

كذلك اتهام القضاء لبعض احملامني بعدم انضباطه وعدم االلتزام بأخالقيات وسلوكيات 

مهنة احملاماه وقيام نقابة احملامني بالدفاع عن احملامي بصوره دائمة وتكرار املشاكل اليوميه 

بني احملامني واملوظفني والشرطه وعدم اجراء التحقيقات الفعليه مع املوظف حيث يتم حتقيقًا 

شكليًا يبرىء فيه املوظف دائمًا ويعود الى تكرار خطأه كل ذلك اضافة الى الكثير من االمثلة 

واملواقف واملواقع التي حدثت بها اشكاليات بني أطرف منظومة العدالة ولألسف الشديد فقد 

أصبح هناك فجوه في العالقة بني هذه املكونات في قطاع غزه .

أيضًا تداخل الصالحيات بني نقابة احملامني والنيابة العامة . ذلك أن نقابة احملامني ركنا 

اساسيا  من اركان العدالة بل مكونا من مكوناتها وهي جهة لها سلطة اداريه وتأديبيه على 

أعضائها وفقًا للقانون فإن توجيه تهم من النيابة العامه لبعض احملامني تتعلق بعملهم املهني 
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وعالقتهم مبوكليهم واعتراض نقابة احملامني على ذلك بصفتها اجلهة املختصة مبحاسبتهم 

ووقوفها ضد اجراءات النيابة وما رافق ذلك من حاالت مد وجزر في العالقة بني النيابة العامه 

ونقابة احملامني ادى أيضًا الى بعض الصدامات بني النيابة العامة ونقابة احملامني .

كما أن االحتكاك اليومي في اثناء العمل بني احملامني اعضاء النقابة مع  منظومة العدالة 

كشف الكثير من اخللل في العالقة بني نقابة احملامني وجهاز القضاء والنيابة العامة فمطالبة 

نقابة احملامني  دائمًا بإصالح منظومة العدالة وتقدمي خدمة افضل ورفد القضاء والنيابة 

العامة بكفاءات وخبرات متقدمة مبا يكفل حتقيق اسس العدالة املنشودة وما يواجه ذلك من 

قبل القضاء والنيابه بأن املوجود هو األفضل وأن أي تغيير ال ميكن ان يحسن شيئًا ويجب 

احملافظة على الواقع مما جعل احملامني ونقابتهم يشعرون بواقع ال ميكن اصالحه .

املأمول

ومع هذا الواقع وما يرسمه من صور سوداوية في العالقة بني نقابة احملامني وبني باقي 

منظومة العدالة اال أننا ما زلنا نتطلع الى انتقال هذه العالقه نقلة نوعيه الى األفضل وخلق 

جو من التعاون املشترك بينها ملا لذلك من اثر كبير على احترام القانون وسيادته واحداث 

حتسني في منظومة العدالة من خالل مدها باخلبرة وكفاءة الالزمه وتوفير املناخ املالئم لعملها 

بحيادية ونزاهة ومهنية عالية.

مهنة  واستقالل  القضائية  السلطة  واستقالل  العدالة وجتانسها  منظومة  تخليق  أن  كما 

أيضًا إلرساء  الضمان  وهى  واحلريات  احلقوق  االساسي حلماية  الضمان  تعتبر  احملاماة 

قواعد العدل واألمن واالستقرار والقضاء النزيه وإقامة العدل الضامن لفاعلية القانون فال 

قانون بدون قضاء مستقل ونزاهة يحميها ويضمن تطبيقها السليم وال قضاًء سليمًا دون 

محاميًا قويًا يتحلى بالقوامة واالستقالل والنزاهة واحلرص على تطبيق القانون وإقامة العدل 

لذلك فإن الواقع املر الذي نعيشه جعلنا نتطلع الى مستقبل زاهر مشرق يسود فيه العدل 
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واملساواة وتطبيق صحيح القانون ويطبق مبدأ الفصل بني السلطات وتكوين عالقة قوية متينه 

بني نقابة احملامني وباقي منظومة العدالة مبنية على اإلحترام والتعاون والتشارك من أجل 

الصالح العام تشارك النقابة القضاء في حتقيق العدل وإرساء مبدأ سيادة القانون وعدم 

مصادره أحد لدور اآلخر مع اإلبقاء على الدور الطليعي لنقابة احملامني في الرقابة على حسن 

سير العدالة في كامل املنظومة دون تدخل في مكون من مكونات العدالة في الشأن اخلاص 

باألخر إال في حدود ما رسمه القانون 

وال شك أن هناك العديد من اإلشكاليات ال بد من معاجلتها ووضع التعديالت التي تكفل 

الطبيعي  الفلسطينيني دورها  نقابة احملامني  العدالة في فلسطني  ومنح  استكمال منظومة 

عن  واملدافعة  احلامية  وبصفتها  العدالة  منظومة  من  أساسيًا  مكونًا  بإعتبارها  واحلقيقي 

احلقوق واحلريات , وان ضرورة التوافق  على اإلصالح لهذه املنظومة بأكملها أصبح أمرًا 

ملحا لضرورة اخلروج من مأزق ما تعاني منه منظومة العدالة في فلسطني وذلك ضمن وضع 

الضوابط واحلدود التي من شانها أن تساهم في ترسيخ استقاللية القضاء واالرتقاء باملستوي 

االدائي للقضاء والنيابة ونقابة احملامني بصفتها شريك اساسي في مكونات اركان العدالة 

التي تتطلب اشراكها مبا يضمن حتقيق العدالة املنشودة ضمن اسس للتعاون والتنسيق بني 

مختلف اركان منظومة العدالة في فلسطني , وان يطبق القانون على اجلميع وان يحترم اجلميع 

القانون دون خرق أو انتهاك حلرماته والذي كفل للجميع صون احلريات والكرامة اإلنسانية . 

إن نقابة احملامني الفلسطينيني تتحمل عبئ أن تكون احلامية للحريات العامة والرقيب االمني 

لضرورة تطبيق القانون وهي تعي جيدًا أن هذا واجبًا وطنيًا استنادا لنظامها الداخلي , وان 

ما تعاني منه منظومة أركان العدالة في فلسطني هو الفجوة القائمة بني مكونات العدالة في 

فلسطني والتي أصبحت تنعكس سلبا على حتقيق العدالة بحيث يدفع املواطن الفلسطيني 

فاتورة هذه الفجوة واخلالفات القائمة والتي تؤثر على حقوق احد مكونات العدالة في فلسطني 

وتنتقص من وجوده كجسم فاعل ومؤثر.
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إن القانون األساسي في فلسطني ضمن للجميع أن يكونوا أمام القانون والقضاء سواء ال 

متييز بينهم كما كفل حقوق االنسان وحرياته االساسية وهي ملزمة وواجبة كما أن القانون 

االساسي كفل استقاللية السلطة القضائية.

ويف اخلتام نقول

املنتسبني  وأعضائها  احملامني  نقابة  تقوم  أن  في  االمل  يحدونا  الزال  ما سبق  كل  مع 

لها باستعادة دورهم والقيام بواجبهم الوطني والريادي في الرقابة على تطبيق القانون في 

مؤسسات السلطة الثالثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع املؤسسات الرسمية وشبه 

الرسمية والغير رسمية ومؤسسات املجتمع املدني من اجل الوصول الي تطبيق القانون واحلد 

من خرقه ألن ذلك هو الطريق األسرع ملواكبة املجتمعات العصرية  في انتشار العدل الذي 

يؤدي بالنهاية الي إصالح احلاكم واحملكوم والي تطبيق مفهوم مبدأ سيادة القانون العدالة 

املجتمعية مع قناعتنا التامه بأن هذا األمل ال ميكن أن يتحقق بعيدأ عن التعاون املشترك 

بني جميع مكونات منظومة العدالة فال بد من خلق عالقة تعاونيه مبنيه على أساس التعاون 

املشترك بني كل أركان العدالة .
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دور احملامي يف التراكم القضائي

احملامي فهد الشويكي- رام اهلل

الزميالت والزمالء احملترمني. 

الضيوف احملترمني.

عطوفة نقيب احملامني احملترم األستاذ حسني شبانه.

السيد رئيس مجلس إدارة مساواه احملترم.

اللهم أشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي .

نستهل كلمتي هذه التي طلب مني أن تكون حول دور احملامي في التراكم القضائي.

إن هذا العنوان يؤدي الفهم منه ومن سياقه أننا نواجه في احملاكم الفلسطينية مشكله 

من مشاكل عديده وهي التراكم القضائي بشكل تام وأسباب هذا التراكم وتوزيع املسؤوليات 

حول ذلك ما بني القضاء والنيابه العامة واحملاميني ونقابة احملامني في هذا الشأن.

وحتى يتم وضع األمور في نصابها فال بد من اإلشاره بداية أن إنعقاد هذا املؤمتر والتقرير 

في جدول أعماله جاء في وقت نشهد فيه تراجعًا كبيرًا في منظومة العدالة بكل أطرافها وال 

أدل على ذلك أن كثرة هذه املؤمترات واحلديث عن اإلصالح القضائي واإلختناق لدى السلطة 

القضائية األخذ باإلتساع وما نتج عن التراكم القضائي والدعاوي وزيادة عددها أن هذه 
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الظاهره بالنمو غير الطبيعي هي ظاهره أصبحت مرضية وليست صحية وبالتالي ال بد من 

القول أن ما نتج عن كافة ورش العمل واملؤمترات وتشخيص العيوب والداء أصبح جزءًا من 

املشكلة والتي لم جند فيها في واقع احلال أي تنفيذ ألي أصالح في هذا الشأن اللهم تزايد 

وضعف الثقة من قبل املواطن مبنظومة العدالة ومنها احملامني وسلوكياتهم سواء ما كان منها 

باملمارسة على صعيد احملامني وتصرفاتهم وسلوكهم أمام القضاء والقضاة هذا يستتبع منا 

في هذه الورقة أن نعرج على ماهية أعمال احملاماة وبالتالي ال بد من طرح النقاط التالية 

في هذا السياق: 

أوال: في تعريف مهنة احملاماه فقد ورد بأنها ) مهنة شريفه( تؤدي خدمة عامة تعيش في 

ظل احلرية وتنمو في رحاب العدل وتعمل حتت راية سيادة القانون ، وهي رسالة ذات غايات 

قومية وإنسانية نبيله تستهدف إحقاق احلق والدفاع عن احلقوق املوضوعية لألفراد واألمه 

والوطن واإلنسانية. 

وال يخفي على املشتغلني في هذه املهنة أن هذا التعريف هو عاطفي وغير موضوعي حيث 

أن وضعها بهذه اجلمل واملصطلحات الرنانة في هذه األيام جندها فارغة من املضمون . 

أما النهج بالقول أن مهنة احملاماه رسالة وفن وعلم وتسعى إلى حتقيق العدل والكشف 

عن احلقائق واملرافعة أمام القضاء ملساعدة القضاء وفي فهم القانون وفي فهم الدعوى ضمن 

القانون وحماية الضعفاء وحتقيق رسالة احلق والعدل فتجده في املمارسة الفعلية لكثير من 

احملامني قد أعطى الصوره السلبية في هذا الدور املأمول من احملامي فنجد طائفة كبيره 

منهم قد سلكوا السلوك الغير سليم وقومي مما أنعكس وآثر سلبيًا على سمعة احملاماه وأداء 

احملامني ونقابة احملامني وما هو مأمول منها على صعيد املجتمع. 

ثانيًا : وعلى هذه املقدمة وعودة إلى املوضوع لتحديد دور احملامي في التراكم القضائي وهي 

جزء من مشكلة ومن أطراف املشكلة وليست كل املشكله وال بد قبل احلديث عن دور احملامي 

في التراكم القضائي وتعطيل السير بالدعوى ال بد من اإلشاره إلى القواعد والظواهر الكلية 
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في اإلختناق القضائي بصوره عامة أمام احملاكم أو ما يسمى بالتراكم القضائي وأسبابه 

ومعاجلات قد تسهم في حل هذه املشكلة وعليه فإننا نرى احلقائق العامة والقواعد العامة في 

هذه املسألة كما يلي وإنني في هذا الصدد أقتبس مما أورده سعادة القاضي عبدالله غزالن 

في كلمه له أمام مؤمتر القضاء اخلامس وأكرر ما جاء فيها أو بعضه : 

1. ال بد من أعمال وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بضوابط إدارة سير الدعوى على 

نحو يتفق وحكم القانون ودور القاضي بالسيطره على الدعوى وإجراءات سيرها وضبط 

كل ما يسوف من احملامني وغيرهم في إطالة أمد إجراءات التقاضي.

2. ضبط وتفعيل ومتابعة إجراءات التبليغات واحلد من ظاهرة إعادة أوراق التبلغ دون تبليغ 

حسب األصول أو عدم إجراء التبليغات وال بد في هذا السياق من اإلشاره إلى أن احملامني 

في ذلك لهم أدوار سلبية كثيره فقد أعتاد البعض من احملامني إن كان وكيل عن املدعني 

على تقدمي هدايا أو رشاوي للمحضرين إلجراء التبليغات مما أفسد هؤالء احملضرين في 

أن كل من ال يقدم مثل هذه الهدايا ال تصلح أحواله في أعمال احملاكم وتتعطل قضاياه 

وعلم النقيض من ذلك نرى كثير من احملامني يتهربون من التبليغات أو دفع مقابل نقدي 

لعدم إجراء التبلغ عن عمد وقصد وترصد دون رقيب من نقابة احملامني أو إجراءات حازمة 

في هذا الشأن مما يعطل إجراءات احملاكمة ويكون سببًا ملا يسمى بالتراكم القضائي.

3. مما ساهم في ظاهرة التراكم القضائي أيضًا على سبيل املثال أن أصبحت هنالك ظاهرة 

لدى القضاه احملترمني وهي الفصل في القضايا دون متحيص أو تدقيق بالقضايا وهذا 

لبعض السادة والقضاه وليس اجلميع مما أسهم في العديد في فسخ القرارات لدى احملاكم 

االستئنافية أو محكمة النقض قبل أن ينضج الفهم واحلكم في ذهن القاضي وبالتالي أدى 

إلى إعادة هذه القضايا مره أخرى مما أسهم في التأجيالت املتكرره وهي ظاهره عامة ال 

نقول أن احملامي له دور بها .

4. كثيرًا من احملامني يتحني أي فرصة أو سبب حتى لو كان مزيفًا مرضيًا كان أو أسباب 
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واهيه في عدم احلضور إلى اجللسات في مواعيدها مما يؤدي إلى تأجيل الدعاوي والقضايا 

دون سبب جدي وكثير ما يشكو الزمالء من بعضهم البعض في التأجيالت املتكرره مما 

يؤدي إلى تعطيل السير باإلجراءات وفي هذا السياق فإن القضاء وعندما يكونون متشددين 

في التأجيالت نشكوهم إلى مجلس النقابة التي ال تتحقق من سلوكيات مثل هكذا محامني 

وبالتالي اصبح هناك ضعف باملراقبة وال يوجد معقب أو رقيب أو محاسب للمحامني في 

هذا الشأن وكلكم تعلمون التفاصيل بالكامل .   

5. نالحظ أن كثيرًا من احملامني يلجأون إلى الطلبات الغير مبرره وإن كانت وسيله لها غطاء 

قانوني إال أنها ال يوجد لها غطاء أخالقي وما يستتبع هذه الطلبات من تأجيالت متكرره غير 

مبرره وما يستتبعها من إستئنافات في موقعها أو في غير موقعها وبالتالي فإن ذلك يعتبر 

أحد األسباب للتراكم القضائي من جانب احملامنب وإن غياب وتكريس مفاهيم أداب وسلوك 

احملامني وأخالقيات املهنة وعدم وجود رقابة حازمه أحيانًا يؤدي إلى مثل هذه املمارسات 

مما يؤدي إلى إعاقة عمل القضاء والفصل في الدعاوي املنظوره وخاصة في القضايا املدنية.

6. على صعيد القضايا اجلزائية وخاصة في اجلنايات نرى أن كثيرًا من احملامني الوكالء 

يتخلفون عن حضور جلسات احملاكم ألسباب واهية أو لعدم تقاضيه أتعاب احملاماه دون 

التقيد بأخالق املهنة باحلضور واإلنسحاب حسب األصول مما يعطل الفصل في السير في 

الدعاوي واجلنايات على وجه التحديد.

7. مما ال شك فيه أيضًا من األسباب العامة للتراكم القضائي النسبة املرتفعة لقبول الطعون 

أمام محكمة النقض في الدعاوي املدنية واجلزائية وبطالن اإلجراءات مما يستوجب فسخ 

القرارات واألحكام وإعادتها إلى محكمتي الدرجة األولى والثانية وهذا ينطبق على ممارسات 

بعض احملامني أيضًا في أستغالل هذه الثغرات عند إعادة الدعاوي مره أخرى إلى محكمتي 

الدرجة األولى والثانبة. 

8. ما عاناه اجلميع في موضوع بطالن اإلجراءات لبطالن اإلنتدابات وما صاحب ذلك من 
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إعادة الدعاوي مفسوخه من محكمة النقض إلى محاكم الدرجة األولى والثانية وهذا سبب ال 

يد للمحامني فيه إال أن دور نقابة احملامني في هذه املسأله كان مغيبًا  أي بعد وقوع الكارثة.

9. في املعاجلات الواجب اتخاذها في نقابة احملامني واحملامني أنفسهم فال بد في هذا السياق 

أن يكون لنقابة احملامني دور فاعل في مراقبة أعمال احملامني والتقيد بأداب وسلوكيات 

وأخالق املهنة وال يكون ذلك إال من خالل التعاون املطلق الكامل مع مجلس القضاء األعلى 

والتنبيه على جميع أعضاء الهيئة العامة من احملامني للتقيد مبواعيد اجللسات وعدم إعاقة 

إجراءات احملاكمه ألي سبب من األسباب مما يؤدي إلى احلد من الشواذ في السلوك إن 

وجد وهذا مرتبط إرتباط وثيق بأعمال القضاء للتشدد مع أي محامي يخترق هذه القواعد 

وعدم التساهل فيما يتعلق بعدم حضور اجللسات أو تقدمي البينات في املواعيد املقرره أو 

التعذر بأعذار للتأجيل التي تؤدي إلى التراكم القضائي من جهة احملامني .

10. وفي معاجلة التراكم القضائي من جانب احملامني يتوجب تفعيل النصوص القانونية فيما 

يتعلق بالتسويات القضائية والتشجيع عليها وذلك للوصول إلى غايات التخفيف من التراكم 

القضائي وفقًا لقانون أصول احملاكمات من احملامني والقضاه أيضًا. 

11. اللجوء للتحكيم كوسيله قانونية بديله للتقاضي العادي.

وباخلتام ال يخفى على اجلميع أن مهنة احملاماه قد أصبحت تعاني من إنحدار في السلوكيات 

وإن كل ما ميكن أن يقال وما تعانية مهنة احملاماه في هذه األيام ودور بعض احملامني السلبي 

أنعكس كل ذلك على سمعة مهنة احملاماه بشكل عام وعلى دور نقابة احملامني إجتاه أعضائها 

وإجتاه مجتمعها ونسمع كثيرًا حول اإلنتقادات الكثيره واملمارسات السلبية التي ميارسها 

احملامني سواء أكان ذلك أمام القضاء أو خارج مجلس القضاء أو بني احملامني أنفسهم 

وعالقتهم مع مجلس النقابة .

وفي ختام كلمتي التي أرجوا أن تكون خفيفة على البعض وامتنى ملؤمتركم دوام التوفيق .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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رؤية احملاميه لدورها فى نقابة احملامني 

احملامية اصالح حسنية- غزة

حتتل املرأة مكانة هامه فى جميع القوانني والتشريعات الوطنيه بصفة عامه فى أى دولة من 

الدول , ألنها تلعب دورا رياديا فى املجتمعات يعكس مدى تطور هذه املجتمعات وحضارتها 

إذا كانت املرأه تتمتع بحقوق متساويه مع الرجل فى كافة املجاالت اإلقتصاديه واإل‘جتماعيه 

والتى يجب باألساس أن  مما يؤدى الى فهم العمليه التنمويه فى املجتمع  ,  والسياسيه , 

يتصدى للمشارك فيها جميع الناس وبالتالى قطف ثمارها .

ولو نظرنا الى املجتمع الفلسطينى جند أن مصادره البشريه هى الثروة الرئيسيه التى 

سوف تسهم ببنائه وتنميته , وهى قوة التغيير والتحديث التى تدفعه لألمام نحو التقدم أسوة 

باملجتمعات األخرى , ومبا أن املجتمع الفلسطينى نصف قواه من النساء " حيث يشكلون %49 

من مجموع املواطنني " , فإنه كان من الضرورى أن يؤخذ باحلسبان عند صياغة القوانني 

التنمويه واستثمار طاقاتهم فى تطوير وحتديث  العمليه  النساء املشاركه فى  أهمية متكني 

املجتمع باعتبار ما ميثله القانون من قوة فعليه ملزمه لتنظيم العالقات داخل املجتمع . 

واذا ما نظرنا الى مهنة احملاماه فهى جزء من منظومة العداله وسيادة القانون وضمان 

املساواه كجوهر لفكرة العداله والقانون القائمه على العقد اإلجتماعى مابني الناس . 
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وهنا يثور التساؤل هل كان للمحاميه الدور احلقيقى فى نقابة احملامني ؟ ام كان دورا 

ثانويا اليرتقى مبهنة احملاماه ؟ 

احملاميه  مارست فى نقابة احملامني جميع حقوقها السياسيه واإلجتماعيه واإلقتصاديه . 

على املستوى السياسى  حيث كانت نقابة احملامني جمعيه عثمانيه خاضت معركة اإلنتخابات 

منذ سنة 1994 وكانت أول عضو مرشح فى مجلس اإلداره األستاذه / صبحيه أبو مزيد 

وحتى 1995- وفى سنة 1996 جنحت األستاذه / دالل فارس كعضو مرشح فى مجلس 

اإلداره حتى سنة 1997 . 

وحيث انه صدر القرار رقم  لسنه 1997 بتشكيل مجلس تأسيسى لقابة محامى فلسطني 

من احملامني األكفاء الذى خال من وجود محاميه )امرأه( . 

وبتأسيس نقابة محامى فلسطني مت وضع أول لبنه فى أول تنظيم نقابى للمحامني النظاميني 

الفلسطينيي حيث صدر القانون رقم )3( لسنة 1999 . حيث مت تشكيل اول مجلس منتخب, 

وقد حظيت احملاميه / اصالح حسنيه مبقعد امني الصندوق من 2003 الى 2005 . ولم 

يتوقف ممارسة احملاميات بحقهما باإلنتخاب والترشح وامنا استمر فى املجالس األخرى 

حيث جنحت احملاميه / فاطمه املخلالتى سنة 2006 واستمرت ملدة ستة اشهر . 

لم يقتصر دور احملاميات على حقهم باإلنتخابات والترشح فالعداله تقتضى ان نذكر دائما 

مواقفهن املشرفه بالدفاع عن قضايا ابناء وطنهن أمام احملاكم العسكريه اإلسرائيليه اثناء 

اإلحتالل اإلسرائيلى  ومساعدة املعتقلني وزيارتهم بالسجون اإلسرائيليه . 

وحيث ان احملاميات تشكلن ما يزيد عن 320 محاميه فكان لهن دورا مهما فى املشاركه 

احلقيقيه بأنشطة نقابة احملامني خصوصا فى  اللجان املختلفه للنقابه , جلنة شؤون املرأه 

التى عملت على مدار السنوات للوقوف على مشاكل احملاميات وتقدمي احللول املناسبه 

اللجنه اإلجتماعيه والتى قدمن من خاللها املشاركه احلقيقيه فى األفراح وألطراح 

والرحالت الترفيهيه . 
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املشاركه فى األنشطه ومشروع العون القانونى فى النقابه مما اضاف اليهن ثقه كبيره 

بأن النقابة هى األم احلاضنه لهن لتحقيق آمالهن وطموحاتهن القانونيه لتحقيق سير العداله . 

لم تفرق فى موادها بني  الدساتير والقوانني سواء كانت قوانني محليه أو قوانني دوليه 

الرجل واملرأه . فجميعها تنادى باملساواه وعدم التمييز بني اجلنسني , فقانون نقابة احملامني 

الفلسطينني جاء متفقا مع غيره من القوانني فلم مييز بني احملامى واحملاميه فجميعهم سواء 

فى احلقوق والواجبات . فاحملاميه كما احملامى تلتزم بالتدريب للمده املقرره قانونا , ودفع 

الرسوم املقرره قانونا للحصول على مزاولة املهنه . وفى املقابل لها احلق باإلستفاده من 

صندوق التقاعد وصندوق التعاون حسب القانون . ولها احلق فى اإلستفاده من جميع اخلدمات 

التى حتتاجها من النقابه . 

واإلقتصاديه  واإلجتماعيه  السياسيه  املشاركه  حتقيق  ومدى  سابقا  ذكرت  مما  بالرغم 

للمحاميه . اال اننى  ارى اننا كمحاميات مازلن نشعر بأن هناك متييز واقع عليهن  خصوصا 

فى اإلنتخابات  الميكن النجاح فى اإلنتخابات  اذا ترشحت كمستقله بالرغم من كفائتها 

ضمان جناحها هو اإلنتماء حلزب معني وهنا املشكله وهذا يعنى فرصة جناح اثنني فى   ,

املجلس ضئيله جدا . 

املشاركه فى انشطة النقابه وجلانها التتناسب مع عدد احملاميات . 

هناك عدد البأس به من احملاميات اليزاولن املهنه بسبب اوضاعهن اإلقتصاديه السيئه . 

لذلك أوصى مجلس النقابه بتطبيق نظام الكوته للمحاميات على اال يقل عدد احملاميات 

فى املجلس عن اثنتني . 

2- العمل على الزام احملاميات باملشاركه بلجان النقابه بدون استثناء 

3- توفير الدعم املادى للمحاميات عن طريق توفير فرص عمل لديهن فى املؤسسات األهليه 

املدنيه . 

والله ولى التوفيق ,,,
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املساعدة القضائية 

     احملامي عماد عبد الرحمن عواد- رام اهلل

مقدمة 

 ان أي مجتمع ينعم باالمن واالستقرار ويتطلع إلى توفير احلماية واحلقوق ألفراده فإنه 

بالضرورة يسعى إلى توفير احلق بالدفاع عن النفس واحلريات أمام القضاء .

ما هي املساعدة القضائية ؟؟

يقصد باملساعدة القضائية حصول بعض الناس على املساعدة القضائية التي يحتاجونها 

نظرا لكل شخص يتقدم بطلبها نظرا لكونه غير قادر على دفع تكاليف اتعاب احملاماه او 

حال ثبوت انه من عدميي الدخل وان عدم قيامه بتوكيل محام ناشئ عن هذا السبب، وتظهر 

املساعدة القضائية في أغلب صورها في املساعدة املالية من خالل دفع أتعاب للمحامي ليقوم 

بواجبه بالدفاع بالوسائل القانونية أمام السلطة القضائية .

وقد تكون املساعدة القضائية مبظهرين :

1. األول املساعدة القضائية في توجيه الشخص حملامي متخصص قادر على الدفاع عن 

الواقعة املراد الدفاع عنها نظرا لعدم مقدرة الشخص على اإلختيار وهذه قد تاخذ مسار 

العيادة القانونيه 

2. والثاني احلصول على الدعم املادي لكي يقوم محامي بالدفاع عن ذلك الشخص .
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ومن أهم القضايا التي ميكن أن تبرز فيها املساعدة القضائية القضايا املتعلقة بالدعاوى 

اجلزائية ، والقضايا املتعلقة بقانون األحوال الشخصية ، وهنا يثور بعض األسئلة الهامة:

ما هي اآللية التي يتوجه بها الشخص للحصول على املساعدة القضائية ومن اجلهة التي 

ميكن أن توفر املظلة الصحيحة للمساعدة القضائية وما هي الشروط الواجب توافرها ملنح 

املساعدة القضائية وما هو مداها ؟؟

ماذا تشمل املساعدة القضائية ؟؟

هل تنحصر في أتعاب احملاماة أم الرسوم أيضا ؟؟ 

ولغايات تنظيم املساعدة القضائية ال بد من توافر ضوابط قانونية لغايات تنظيم عملها 

ومن أهم هذه الضوابط :

أوال : حتديد الفئة التي ينطبق عليها .

ثانيا : اجلهة املخولة بتنظيمها .

ثالثا : املعايير التي حتدد منح املساعدة : 

أ. املعيار االقتصادي : الدخل ، املمتلكات ، أفراد األسرة .

ب.املعيار الشخصي : بدون سوابق ،سوابق قضائية .

ولكي نعطي هذه الورقة حقها في البحث ال بد من تناولها باحلقائق التالية :

احلقيقة األولى : والتي تتمثل في التعريف الشامل للمساعدة القضائية ، فإننا نرى بأن 

القيام بتوكيل  التي يلجأ فيها شخص ال يتمكن من  املساعدة القضائية هي تلك املساعدة 

اآلخرين أو دفع الرسوم واملصاريف املطلوبة للجهة املختصة يسعى للحصول على الدعم املالي 

و/أو القانوني في الدعاوى اجلزائية أو االحوال الشخصية أو املصاريف والرسوم التي يلزم 

للدفاع عن ذلك الشخص وفقا للقوانني املعمول بها ومن هذه التحقيق .

وحيث أن من مهمة الدولة التي تتمتع باإلستقرار وبصفتها املسؤولة عن رعاية املجتمع 

واملكلفة بتوفير األمن اإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي ألبنائها جند أن هذه الدولة هي 
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املكلفة مبساعدة اآلخرين وحيث أن من مسارات الدميقراطية ووسائل مؤسسة الدولة أن هناك 

تخصيص وظيفي لتنفيذ هذا العمل واملساعدة القضائية في احلالة هذه يصبح من مسؤولية 

اجلهات القضائية بصفتها اجلهة املسؤولة عن إرساء العدل ومن هنا يثور التساؤل من هي 

اجلهة التي ميكن أن تتولى اإلشراف على املساعدة القضائية هل هو املجلس القضائي األعلى 

أم وزارة العدل أم نقابة احملامني.

أما بخصوص مجلس القضاء األعلى فإنني أرى استبعاد هذه اجلهة لكونها اجلهة القضائية 

الفاصلة والتي يجب أن تكون محايدة إال أن للقضاء دورا في احلكم بتأجيل الرسوم من  خالل  

دور القاضي وصالحيته اجلوازية بتأجيل الرسوم حال تقدمي طلب من الشخص للمحكمة 

املختصة عمال بأحكام املادة )14( من قانون الرسوم والذي جاء فيها :

)) إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم احملكمة 

بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة اإلدعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل ((.

إال أن الفقرة التالية من نفس املادة قد جاءت تضع شرطا: ))أنه إذا قبلت الدعوى برسم 

مؤجل وأصبح قادرا على تأدية الرسم في أي دور من أدوار احملاكمة تأمر بوقف اإلجراءات 

ريثما تدفع كافة الرسوم املستحقة على الدعوى (( .

الشرط الثاني أن هذا الدين يعتبر دينا ممتازا ينفذ فورا ضد الشخص الذي طلبه .

ومن نص املادة )14( لذات القانون جند أن املفهوم للمساعدة القضائية ال يتحقق باملفهوم 

املقصود منها وذلك لكون أن األمر متعلق ب :

1. الرسوم القضائية فقط .

2. تأجيل الرسوم .

3. اعتبار هذا الدين من الديون املمتازة .

ولهذه األسباب ال يتحقق فيها الغاية املرجوة من املساعدة القضائية .

ومن ناحية أخرى فإننا ال نرى في اجلهة القضائية أو مجلس القضاء األعلى اجلهة التي 
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ميكن أن تقوم بتحقيق الغاية منها وال سيما أنها الطرف الذي سيحكم في الدعوى مما يجعلنا 

منيل على البعد عنها لتحقيق هذه الغاية .

أما فيما يتعلق بنقابة احملامني ودورها في املساعدة القضائية فإننا جند أن من أهداف 

النقابة في املادة )12( من قانون نقابة احملامني النظاميني الفلسطينني في الفقرة السادسة قد 

جاء فيها )تنظيم التعاون في مزاولة املهنة وتقدمي املعرفة القضائية لغير القادرين من املواطنني(.

وبالرجوع إلى نص املادة جند أن الهدف منها هدف عام من أهداف النقابة إال ان القانون 

لم يأت بنظام يحدد اآللية التي ميكن من خاللها حتقيق ذلك الهدف وكذلك املوارد املالية .

التعاون  يتم من خاللها  التي  األهداف  الفقرة من  تنفيذ هذه  فإن  النقابة  تأسيس  ومنذ 

األدبي ما بني مجلس القضاء األعلى ونقابة احملامني وكذلك فإن القانون ذاته قد منح النقيب 

في الفقرة السابعة من املادة )44( ذات الصالحية حيث جاء فيها )الدفاع عن شخص ثبت 

للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي(.

ومن خالل النظر إلى هذه املادة جند انها أيضا جاءت بصالحية عامة غير منظمة ولم 

تعرف من هو الشخص الذي يستحق ولم حتدد ماهية عدم اإلستطاعة أو في أي امر ميكن 

أن يتم الدفاع حيث جاءت غير محددة كذلك لم تبني املرجع املالي واملعروف عندنا في نقابة 

احملامني بأنه امر النقيب الذي يلزم احملامي بالعمل املجاني وهذا يخرج املساعدة القضائية 

عن مفهومها العام، ولذلك فإن دور نقابة احملامني يظهر دورا عاجزا عن حتقيق هذا الهدف 

وفقا للمفهوم العام للمساعدة القضائية .

أما وزارة العدل :

إن وزارة العدل هي احد اذرع  السلطة التنفيذية وبالتالي فهي اجلهة التي ميكن أن تكون 

أكثر قبوال لتحقيق الغاية من املساعدة القضائية شريطة أن ال تنفرد بهذه املهمة من طرف 

واحد وحيث أن األمر يتعلق في غالب األحيان بأمور مالية ومهمته فإنني أرى من أن املساعدة 

القضائية ال بد أن يشرف عليها ثالث جهات:
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األولى : وزارة العدل.

الثانية : وزارة املالية .

الثالثة : نقابة احملامني .

وذلك من خالل متثيل كل جهة بعضو ميثل هذه اجلهات الرسمية وذلك لألسباب التالية :

إن وزارة العدل متثل الدولة وهي املسؤولة عن رعاية املجتمع وحماية حقوق املواطن كما 

أن وزارة املالية هي املسؤولة عن الرعاية املالية والتي تتكفل بدفع املبالغ املالية نيابة عن 

الدولة ونقابة احملامني هي اجلهة التي تشرف على تعيني احملامني وذلك وفقا لنظام وقواعد 

مدة حتدد املعايير الالزمة لذلك.

أما احلقيقة الثانية التي يجب تناولها فهي الشخص الذي يحتاج إلى املساعدة القضائية ، 

ولتحديد هذا الشخص ال بد من حتديد املعايير الالزمة لذلك وأرى أن من أهم هذه املعايير :

أ. املعيار اإلقتصادي من ناحيتني : الناحية األولى ملكيته أو ما يستحوذ عليه من أمالك 

والثانية الدخل الذي يتقاضاه .

ب. املعيار الثاني وهو ال يقل أهمية يتمثل في تكرار العمل اجلرمي أم ال ، فإذا كان الشخص 

من الذين يتكرر لديهم العمل اجلرمي فإنه يكون في الغالب يسعى إلى التحايل على الدولة 

في دفع األجور عنه دون وجه حق وهذا األمر يساعد على تكرار العمل اجلرمي و ضمان 

أكثر من ضمان احلقوق الدفاعية لديه وفي أغلب األحيان يكون كاذبا .

ت. املعيار الثالث : وضع األسرة وعدد أفرادها وكيفية معيشتها .

إال أننا ال بد لنا أن نذكر في هذا املقام بأن وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون صندوق 

املساعدة القانونية الفلسطيني .

وبالرجوع إلى املشروع املشار إليه أعاله قد جاء في تعريفه للمساعدة القانونية بأنها خدمة 

التمثيل والدفاع القانوني املجاني للمتهم املعوز من عدميي الدخل ومنخفضي الدخل والفئات 

املهمشة الواقعة حتت خط الفقر وغير القادرين ألسباب مالية .
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وبالرجوع إلى التعريف املشار إليه أعاله جند أن التعريف قد أخذ مصطلحات عدة كما 

ذكر سابقا وجميعها أو بعضها يعطى معنا واحدا ومع ذلك فإن املشروع ذاته وإن أرسى 

بعض القواعد إال أنه لم يحدد املعايير التي على أساسها ميكن قبول طلب املساعدة القانونية 

قد يرى البعض أن ذلك يكون أمرا الحقا وثقا الئحة تنظيمية وهذا األمر صحيح إال أننا نرى 

املالحظات التالية :

1. جاء دور نقابة احملامني مهمشا مع اإلحترام حيث ورد دور النقابة عضوا في مجلس 

اإلدارة فقط دون حتديد الصالحيات وإظهار دور نقابة احملامني احلقيقي في حتقيق الهدف 

من املساعدة القانونية وال سيما أن نقابة احملامني ال بد أن يكون لها دور :

أ. في تصنيف احملامني وإلزامهم باملساعدة و/أو التعاقد معهم .

ب. دور الرقابة وهو األمر األهم في حتقيق األهداف املرجوة منها.

2. كما أن من مهام املساعدة القانونية قد جاءت مقتصرة على اجلنح واجلنايات ولم يرد ذكر 

للحاالت اإلنسانية فيما يتعلق بقوانني األحوال الشخصية .

3. ربط املشروع العالقة في التعاقد مع احملامني مع الصندوق مباشرة وهذا األمر يعتبر 

جتاوزا لنقابة احملامني واعتداءا على صالحياتها .

إال أننا جند أن املشروع التفت إلى نقابة احملامني حينما اشترط دفع وكالة احملامي بطابع 

قيمته دينار لصالح الصندوق وهذا تدخل سافر في صالحيات نقابة احملامني .

وقد اشتمل املشروع أيضا على لفظ الدراسة ا؟إلكتوارية وقد توقفت قليال عند هذا املصطلح 

مما جعلني أبحث عن املعنى وما هو أصل املعنى وهل عجزت اللغة العربية وأصبحت تنضب 

من املصطلحات العلمية فيه وبعد البحث فإن املصطلح هو مصطلح التيني األصل يعني ))تعني 

كلمة إكتواري املفكر متعدد املواصفات اإلستراتيجية املتمرس في النظريات والتطبيقات في علوم 

الرياضيات واإلحصاءات واإلقتصاد وحساب اإلحتماالت والعلوم املالية ، ولقد لقب اإلكتواري 

التي يتحلى بها من  الفريدة  الرياضيات اإلجتماعية ألن تركيبته  املالي ومهندس  باملهندس 
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حتليل وصفات عمل يستعملها للتوجه نحو التنوع املالي ومهندس الرياضيات اإلجتماعية ألن 

تركيبته الفريدة التي يتحلى بها من حتليل وصفات عمل يستعملها للتوجه نحو تنوع متنامي 

من التحديات املالية واإلجتماعية في العالم كله((.

وكان باإلمكان وضع عنوان الدراسة التحليلية املالية واإلجتماعية وأمتنى من وزارة العدل 

او ممثليها تفسير املصطلح لنا حتى يتسنى لنا فهمه .

وفي الفقرة التالية من املادة 21 من املشروع تقول )) تعد الدراسة من قبل خبير اكتواري 

متخصص وفقا ملتطلبات معايير احملاسبة الدولية .

أما احلقيقة الثالثة : فقد يقول قائل أن املساعدة القضائية تقع باألساس على نقابة احملامني، 

إن نقابة احملامني وبالرجوع إلى قانون نقابة احملامني تعمل في األساس على تنظيم مهنة 

احملاماة ووضع الضوابط واألسس الالزمة لتنظيم عمل احملاماة .عمال باملواد )12( و)44( 

من قانون نقابة احملامني الفقرة )6( من املادة )12( والفقرة )7 ( من املادة )44(.

صحيح أن نقيب احملامني ومجلس نقابة احملامني يستطيع القيام بإلزام احملامي بالقيام 

بواجب تطوعي في العام ملرة واحدة إال أن هذه األمور ال تصل إلى حد املساعدة القضائية .

وأن ما يحدث حاليا من تكليف للمحامني لقبول انتداب القضاء فهذا انطالقا من وازع 

التعاون والتفاهم للوقوف إلى جانب العدالة وهذا جانب أخالقي أدبي ال ميكن التعويل عليه 

كثيرا ألن األمر مرهون بقبول أو عدم قبول احملامي ، لذلك فإن املساعدة القضائية وفقا 

لنقابة احملامني حال إيجاد الوسائل املنظمة لها من خالل القاعدة القانونية الصحيحة وفقا 

لتشريع سليم تكون من خالل الزام بعض احملامني بقبول العمل وفقا لقواعد وقوانني املساعدة 

القانونية والقيام باإلجراء الالزم لذلك دون تهاون او تناقض حتت إشراف ورعاية نقابة احملامني 

واملجلس القضائي في ذلك األمر حال التقصير باإلشارة الى نقابة احملامني بحدوث تقصير 

أو اهمال حال حدوثه ويكون لنقابة احملامني احلق باتخاذ التدابير الالزمة.

وعليه واستنادا إلى ما سبق فإننا نرى ان دور نقابة احملامني ال ميكن أن يتعدى عن تقدمي 
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العمل القانوني من خالل ما لدى نقابة احملامني من سلطة ادبية وقانونية على احملامني في 

تنفيذ أعماله وكذلك العمل على ضمان حقوق احملامني املالية وعدم التخسيس بها كي يشجع 

احملامني ويقدمون على القيام بهذه املهام وفقا لألصول.

اما إن تنشأ دائرة لدى نقابة احملامني يلقى عليها املسؤولية املالية والقانونية فإن ذلك 

تهرب من مسؤولية الدولة التي هي مسؤولة عن الفرد لتحال إلى مسؤولية األفراد العاديني او 

اجلهات اخلاصة مثل نقابة احملامني وهو ما سيجد صعوبة بالغة التحقيق.

ولعل من أهم املقومات التي ميكن أن تنشأ من خاللها ويتحقق مفهوم املساعدة القضائية 

إرساء نظام قانوني صحيح وسليم وفق تشريع صحيح حتى تصبح املساعدة القانونية ، ومن 

التشريعات التي عملت بالتسوية القضائية التسوية القضائية في املغرب الشقيق.

ولعل من الضروري التعريج على تطلعات نقابة احملامني ودورها في املساعدة القانونيه 

فاننا نرى تن لنقابة احملامني دورا مهما يتعدى ان يكون لها عضوا مبجلس ادارة الصندوق 

وفقا ملا جاء مبسودة املشروع وهذه الدور يبرز من خالل ما يلي:

اوال: تصيف احملامني وجولة اسمائهم وفقا لالحرف االبجديه والتخصص مع االخذ بعني 

االعتبار املنطقة التي بعمل بها احملامي.

ثانيا: حتديد نسبة االتعاب وفقا ملعيار اجلهد القانوني وعدد اجللسات. 

ثالثا: الرقابة املستمره من خالل انشاء دائرة متخصصه بالرقابة واملتابعه وذلك بالتعاون مع 

وزارة العدل. 

رابعا: انشاء وحده لتحديد وتقيم الطلبات التي تقدم وفقا للمعاير التي بنص عليها القانون 

ويتم ذلك من خالل وحده مشتركه من وزارة املاليه ووزاره العدل ونقابة احملامني.

خامسا: دراسة الطلبات املقدمة من قبل مجلس القضاء االعلى بخصوص حتديد محامي 

وال سيما ان هناك من ذوي اخلبرة باالجرام ومعتادي العمل اجلرمي باالدعاء بان ليس له 

محام لعدم مقدرته املاليه وعليه ال بد من اجراء املسح االجتماعي واملالي لهذا الشخص 
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عند احالته للمساعة القانونيه .

ان كل يحتاج الى االنظمه والوائح الصحيحه التي تعمل على تنظيم هذه القواعد والضوابط 

القانونيه الالزمة لتنفيذها .

ومن باب حتديد املفهوم ما بني املساعدة القانونيه املقصود بها هذا البحث وما ورد من 

نفس املصطلح في اتفاقية غزه واريحا فاننا نبني بالرجوع إلى اتفاقية غزة - أريحا وإذا ما 

عدنا إلى امللحق القانوني فإننا جند ان املادة )2( من ااالتفاقية وفي باب املساعدة القانونية 

قد حصرتها في األمور اجلنائية إال أننا وبالرجوع إلى نص املادة )2( جنده يتعلق باألمور 

اجلنائية إال أن التفصيل وحتديد مفهوم املساعدة القانونية رمبا يخرج عن املفهوم املقصود 

في املساعدة القانونية الذي نصبوا إليه في هذا املجال وأيضا وبالرجوع للمادة الرابعة في 

املسائل املدنية قد أحالت املسؤولية لكل من السلطة والصالحية الكاملة في املناطق اخلاضعة 

لها حيث جاءت من باب تنفيذ اإلجراءات القانونية وهذا األمر مختلف متاما الن املفهوم الوارد 

باالتفاقية يتجه نحو مفهوم التعاون في تنفيذ ااالجراءات واالحكام واالختصاصات واحاله 

املتهمني وفقا للمعاير التي نظمتها االتفاقيه. 

املراجع 
قانون اصول احملاكمات اجلزائيه 

قانون نقابة احملامني النظاميني الفلسطينيني

اتفاقية غزه اريحا  /امللحق القانوني

مسوده مشروع قانون املساعده القانونيه الفلسطيني /وزارة العدل 
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الكوتا وتطبيقاتها يف النظم االنتخابية

احملامي هشام الكرزون- غزة

النشأة واملفهوم: كلمة كوتا )quota( مصطلح التيني األصل يقصد به نصيب أو حصة، 

ارتبط هذا املصطلح تاريخًيا مبا يسمى بـ"التمييز اإليجابي"، والذي أطلق ألول مرة في الواليات 

املتحدة األمريكية على سياسة تعويض اجلماعات احملرومة )األقلية السوداء( في ستينيات 

القرن املاضي، حيث مت تطبيق نظام حصص نسبية "كوتا"، الزمت مبوجبه املؤسسات التعليمية 

بتخصيص نسبة معينة من الطالب املقبولني فيها لألقليات األثنية )السوداء(، كما انتشر في 

بلدان أخرى كانت تشعر فيها األقليات بأنها محرومة.

لكن احلديث عن الكوتا النسائية كمطلب حقوقي بدأ يستمد قوته ومشروعيته منذ انعقاد 

مؤمتر املرأة العاملي الرابع في بيجينغ عام 1995، والذي اقر وجوب اعتماد مبدأ الكوتا 

كتمييز ايجابي يساهم في تفعيل مشاركة املرأة في احلياة العامة، وصواًل الى حتقيق نسبة 

ال تقل عن 30 في املئة في حدود السنة 2005.

ومنذ ذلك احلني فقد استخدم هذا املصطلح بدرجة كبيرة لإلشارة إلى تخصيص نسبة، 

أو عدد محدد من مقاعد الهيئات املنتخبة )البرملانات واملجالس البلدية( للنساء وذلك لضمان 

إيصال املرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. باعتبار الكوتا ميثل أحد احللول املؤقتة، 
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التي تلجأ إليها الدول واملجتمعات لتعزيز مشاركة املرأة في احلياة العامة .

جدلية املبدأ بني املعارضة والتاييد:

أثار مبدأ الكوتا إهتمام فقهاء القانون الدستوري واملثقفني والسياسيني وجرت بشأن ذلك 

مناقشات وآراء مختلفة كما وجد مبدأ الكوتا معارضة حتى في صفوف النساء وفيما يلي 

عرض حلجج اجلانبني.

الكوتا من وجهة نظر املعارضني:

1. ميثل نظام الكوتا إخالال جسمًيا مببدأ املساواة بني املواطنيني كواحد من أهم املبادئ 

الدستورية.

يؤدي نظام الكوتا إلى االلغاء اجلزئي لصوت الناخب.

2. حرمان الشخصيات الرجالية في الدوائر التي ستخصص للنساء من الوصول الى البرملان.

3. قد تدفع الكوتا النسائية القطاعات األخرى للمطالبة بحصة من مقاعد البرملان مثل قطاع 

الشباب، املعلمني، التجار، املصنعني، املهمشني مما يفقد العملية الدميقراطية جوهرها ويحول 

العمل البرملاني إلى متثيل فئات بدال عن متثيل األمة.

4. النظام يعطي انطباع بان املرأة ال تستطيع ان تصل إلى البرملان وإلى مواقع صنع القرار 

من خالل قدراتها الذاتية بل تصعد على ظهر النصوص الدستورية والقانونية.

5. يعد نظام الكوتا نوعا من التمييز وال ميكن جتميله وحتسني صورته ان كان يطلق عليه 

بالتمييز اإليجابي.

6. رغم أن نظام الكوتا ميكن املرأة من املشاركة والوصول من خالل النصوص الدستورية 

والقانونية إلى مواقع صنع القرار، إال أنه ال ميثل العصا السحرية لوضع احللول لواقع 

املرأة ككيان ومشاركة اجتماعية واقتصادية وسياسية .
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الكوتا من وجهة نظر املؤيدين:

1. يعد وسيلة للتغلب على فجوة التصويت بني الرجال والنساء كما يشكل أداة سريعة وفعالة 

للتعامل مع مشكلة التمثيل الناقص للنساء في البرملان واحلكومة .

2. مينح املرأة جانب من حقوقها.

3. يساهم نظام الكوتا النسائية في تعزيز وتفعيل دور املرأة في املجتمع بشكل عام واحلياة 

النيابية )البرملانية( بشكل خاص.

4. يساعد على خلق وإعداد كوادر نسائية متميزة في مجال العمل البرملاني.

5. يعمل على إزالة احلواجز بني الرجال والنساء.

6. تطبيق الكوتا ال يؤدي إلى التميز بني الرجل واملرأة بل مينح املرأة جزء من حقوقها، فاملرأة 

متارس الترشيح والتصويت دون متييز .

7. يعطي نظام الكوتا الفرصة للنساء املرشحات للتنافس في ظل ظروف متكافئة نسبيًا على 

املقاعد املخصصة لهن.

8. اخليار الوحيد لتحسني مستوى وصول النساء ملواقع صنع القرار املدى القريب واملتوسط.

 أن تطبيق الكوتا إمنا يتم بصورة استثنائية ومؤقتة لتجاوز املعوقات التي تواجه مشاركة 

املرأة في احلياة العامة. 

9. ومع كل ما سبق فإن اسهام املرأة في العملية التنموية مبفهومها الشامل و املشاركة في 

صناعة القرار وإزالة أشكال التمييز ضد املرأة يعد معياًرا ملدى الدميقراطية التي يعيشها 

أي بلد.

أنواع الكوتا:

• كوتا تعيينة: ترتبط باإلرادة السياسية )القرار السياسي(.	

• كوتا تشريعية: تتطلب تغييرات دستورية وقانونية. 	
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• كوتا طوعية: تتبنى املؤسسات والكيانات السياسية تطبيقها طوعيًا.	

• كوتا تنظيمية: تتبناها اجراءات تنفيذ السياسات واخلطط العامة والقطاعية ضمن تنظيم 	

عملها.

مواقع تطبيق نظام الكوتا:

• املواقع القيادية ) في كل مفاصل أجهزة الدولة التنفيذية، التشريعية ، الهيئات االستشارية، 	

القضائية، اللجان( مركزيًا ومحليًا.

• الهيئات القيادية لألحزاب والتنظيمات السياسية.	

• الترشيح في االنتخابات العامة )الرئاسية، البرملانية، املجالس احمللية(.	

• قيادة األنشطة السياسية واملدنية واملجتمعية.	

النظم االنتخابية :

مفهوم النظام االنتخابي:  هو مجموعة املبادئ والقواعد واالجراءات التي تنظم العملية 

االنتخابية وتؤثر في مساراتها ويتم بواسطتها ترجمة أصوات الناخبني إلى مقاعد في الهيئات 

التشريعية واملجالس احمللية.

أهمية النظام االنتخابي:

يلعب النظام االنتخابي الذي يتم اختياره في أي بلد حجر الزاوية في العملية الدميقراطية. 

ومن خالل طبيعة ونوع النظام االنتخابي يتم التحديد املسبق لألحزاب والقوى السياسية 

واملرشحني الذين ميكنهم دخول البرملان والقوى واألحزاب السياسية واملرشحني الذين لن 

يتمكنوا من الفوز مبقاعد برملانية أو محلية مبن في ذلك النساء.

فمن خالل النظام االنتخابي تتحدد الكثير من األمور التي تؤثر في شكل اخلارطة السياسية 
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التي تتشكل عقب  التحالفات  البرملان ومستقبل  الكتل احلزبية في  واحلزبية وطبيعة وحجم 

االنتخابات ومن أهمها:

1-  حجم الدوائر االنتخابية )صغيرة أو كبيرة)

2- عدد املرشحني في كل دائرة.

3- طريقة وأسلوب تقدمي طلبات الترشيح. 

4- شكل ورقة االقتراع.

5- اخليارات املتاحة أمام الناخب.

6- أسلوب وطريقة فرز واحتساب األصوات.

7-  النصاب املطلوب للفوز وسقف الدخول للبرملان

8- مدى متثيل أو عدم متثيل األقليات مبا في ذلك متثيل املرأة في البرملانات والهيئات 

األخرى املنتخبة، وهل يغلب على االنتخابات الطابع البرامجي أم الطابع الشخصي للمرشحني. 

وبذلك فإن النظام االنتخابي اجليد هو ذلك النظام الذي تتوافق عليه القوى السياسية, ويكون 

قادًرا على متثيل كافة الفئات والشرائح والطبقات واالجتاهات السياسية املوجودة في املجتمع. 

لذلك يشبه البعض النظام االنتخابي في الدميقراطية، مثل محرك السيارة. فكل دولة حتتاج 

نظامًا انتخابيًا يناسب احتياجاتها وتركيبتها واملرحلة التي متر بها من تطورها السياسي، 

متامًا كما تتطلب كل سيارة محركًا يناسب حمولتها وتصميمها واجلغرافيا التي ستتحرك عليها.

أنواع النظم االنتخابية:

- نظام الصوت الواحد أو نظام االنتخاب الفردي:

نظام الصوت الواحد أو نظام االنتخاب الفردي هو نظام انتخابي يعتمد في األصل الدوائر 

 First hit the( الضيقة بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة. ويسمى باالجنليزية

post( أي أول من يتمكن من جتاوز احلد املؤهل للنجاح.
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النيابي  إلى دوائر متساوية بحسب عدد أعضاء املجلس  الدولة  النظام تقسم  وفي هذا 

وبحيث يكون عدد الناخبني في كل دائرة متساوي مع عدد الناخبني في الدوائر األخرى. ويقوم 

التقسيم على التعداد السكاني وليس على املساحة اجلغرافية. وبالتالي فمن املمكن لدائرة أن 

تضم مساحات شاسعة بينما دائرة أخرى هي عبارة عن حي في مدينة. 

ويعد فائزا في االنتخابات من يحصل على أعلى األصوات من إجمالي الناخبني الذين أدلوا 

بأصواتهم في االنتخابات . أي حتى وإن لم يحصل املرشح الفائز على 50% من أصوات 

الناخبني يكون قد جنح في االنتخابات عن الدائرة.

أما عيوبه، فهي انه يعطي املال وشراء األصوات فرصة كبيرة للتأثير على نتائج االنتخابات، 

كما يتيح للعصبيات والقبلية دورًا كبيرًا في اختيار النواب في بعض الدوائر، استنادًا إلى 

صالتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهالتهم وبرامجهم، كما أن من أبرز عيوبه أنه ال يعطي 

فرصة لفوز املرأة بعضوية البرملان ، وعدم اتاحته املجال لتمثيل األقليات ، إضافة إلى أنه ال 

يصعد الكفاءات والتخصصات إلى البرملان

- نظام القائمة أو ما يعرف بنظام التمثيل النسبي :

ويقوم هذا النظام على جعل الدولة دائرة واحدة ، أو أن تقسم الدولة إلي عدد من الدوائر 

االنتخابية الكبيرة ، ويقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون باختيار قائمة من 

القوائم التي تقدمها األحزاب. 

حيث يتم توزع املقاعد على القوائم بشكل يتناسب مع نسبة األصوات التي حصلت عليها 

كل قائمة من إجمالي من أدلوا بأصواتهم. ويشترط عادة ملنح القائمة مقعدًا حصولها على 

حد أدنى من األصوات، ليكن 5% على سبيل املثال.

وتكون املفاضلة في الغالب من قبل الناخبني , على أساس البرامج االنتخابية وليس على 

الوطنية  بالشئون  االهتمام  من  القائمة  نظام  في ظل  النائب  ويتمكن  الشخصية،  العالقات 
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التي تهم أبناء الوطن بشكل عام واالبتعاد عن املسائل احمللية الضيقة التي تضعف مستوي 

املجلس النيابي، كما أنه يجنب املجتمع وسائل الضغط على الناخبني وشراء األصوات وتدخل 

الدولة، كذلك فإن االنتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام املواطنني بالشئون العامة، مما يشجع 

على اإلقبال على ممارسة االنتخاب ، ويشعر الناخب بأن دوره ال يقتصر على انتخاب نائب 

واحد فقط، وإمنا يتعدى ذلك إلى انتخاب عدد من النواب.

كما يتميز هذا النظام بأنه يعطي فرصة لتمثيل شرائح وفئات املجتمع املختلفة مبا في 

ذلك متثيل األقليات ، كما يعد نظام القائمة من أفضل األنظمة التي ميكن من خاللها ضمان 

متثيل املرأة وصعودها الى البرملان.

ومن العيوب التي تؤخذ على هذا النظام , أنه ال يؤدي إلى استقرار حكومي , نظرا ألنه 

غير  إئتالفية  حكومات  تشكيل  إلى  يقود  ما  وهو   , البرملان  إلى  الصغيرة  األحزاب  يصعد 

إضافة إلى عدم القدرة على  وعادة ما تكون معرضة لالنفراط من حني آلخر ,  متجانسة , 

تشكيل احلكومات مباشرة وفي أقرب وقت عقب كل انتخابات برملانية , نظرأ للترهل احلزبي 

داخل البرملان .

- النظام املختلط:

وهذا النظام يجمع بني النظامني السابقني معا , بحيث يتم انتخاب عدد من النواب للبرملان 

- قد يكون نصف األعضاء - بطريقة االنتخاب الفردي ويفوز عن كل دائرة مرشح واحد ، 

وفي نفس الوقت يتم انتخاب النصف اآلخر من خالل نظام القائمة النسبية , بحيث تتنافس 

األحزاب من خالل إنزال قوائم مبرشحيها ، يقوم كل ناخب باختيار إحداها وحتصل كل قائمة 

على عدد من املقاعد بحسب النسبة التي حصلت عليها من إجمالي عدد أصوات الناخبني 

الذين أدلوا بأصواتهم ، وميكن لهذا النظام املختلط أن يأخذ مبزايا النظامني السابقني ) 

نظام االنتخاب الفردي، ونظام القائمة النسبية( ويتجنب ما فيهما من عيوب وثغرات. وفي 
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بنظام  لها مرشحون  يتقدم  التي  الدوائر  الرجل في  تنافس  أن  املرأة  النظام تستطيع  هذا 

القوائم  للفوز ضمن  أوفر  النسبية حظوًظا  القائمة  لها نظام  يتيح  ، كما  الفردي  االنتخاب 

احلزبية التي ستحرص األحزاب السياسية أن تكون املرأة ممثلة بشكل جيد في قوائمها ومبا 

يتفق والنصوص الدستورية والقانونية التي ستكون ملزمة لها في إطار تطبيق نظام الكوتا.

مناذج من تطبيقات نظام الكوتا:

1. فرنسا فرضت نظام احلصة ) الكوتا( باملناصفة عام 2000م و سمي بقانون املناصفة 

ومبوجب ذلك يتشكل البرملان الفرنسي مناصفة بني الرجال والنساء. 

2.  كما مت وضع نظام الكوتا في العمل السياسي في إطار األحزاب السياسية وذلك بتخصيص 

نسب معينة من املواقع القيادية في األحزاب واملنظمات اجلماهيرية للنساء، وهنالك جتارب 

سابقة في هذا املجال وباألخص في أحزاب اليسار والوسط األوروبية، ففي أملانيا عمل 

حزب اخلضر بالكوتا في العام 1980م، واالشتراكيني الدميقراطيني في 1988م واحلزب 

الدميقراطي املسيحي في 1996م أما في السويد فحزب اليسار قدم الكوتا احلزبية في 

العام 1990م واحلزب الدميقراطي املسيحي في العام 1993م. 

3. املغرب : خصص 30 مقعدا من اصل 325 مقعد في البرملان.

4.  االردن: خصص 6 مقاعد مبوجب قانون االنتخابات لعام 2003 ثم زيد العدد إلى 12 

مبوجب أخر تعديل للقانون.

5. السودان: خصص نسبة تتراوح من 10 الى 35 مقعد للنساء

6.  العراق: خصص نسبة ال تقل عن ) ربع( عدد االعضاء ملجلس النواب اي 25 % ، ومتثل 

هذه النسبة في العراق اضعاف نسبة متثيل املرأة في الكونغرس االمريكي.

7. السلطة الفلسطينية : ان تكون إمرأة ضمن االسماء الثالثة الواردة في قائمة املرشحني 

.. وبني االسماء االربعة التي تلي .. واالسماء اخلمسة التي تلي وهكذا.
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لسنة 1979م  رقم 21  بالقانون  النسائية  الكوتا  نظام  املصري  التشريع  :تبنى   8. مصر 

والذى أوجب متثيل املرأة في البرملان بحصة التقل عن 30 مقعدا بواقع مقعد لكل محافظة 

على االقل وقد شهد البرملان املصري عام 1979م طفرة هائلة في متثيل املرأة فقد حصلت 

النساء على )35( مقعدا مت زيادتها الى )36( مقعدا عام 1984م .

اال ان احملكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979م مماترتب 

عليه الغاء نظام الكوتا النسائية فى مصر رغم أن مصر تأخذ بنظام الكوتا العمالية بأن حتدد 

حصة التقل عن 50% للعمال والفالحني , وقد تراجع متثيل املرأة في البرملان املصري بشكل 

ملحوظ بعد ألغاء نظام الكوتا النسائية حتى مت العودة لذلك النظام مبقتضي القانون رقم 

149 لسنة 2009م بتخصيص دوائر انتخابية يتنافس عليها النساء فقط وذلك بصفة مؤقتة 

ملدة فصلني تشريعيني وبحيث تنتخب من هذة الدوائر )64( امرأة.

وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير قد شهدت مشاركة فاعلة للمرأة املصرية اال ان التشريعات 

للنساء في  الثورة قد ألغت نظام الكوتا النسائية ونتج عن ذلك متثيل متدنى  الالحقة على 

االنتخابات البرملانية التي شهدتها مصر مؤخًرا حيث فازت )9 ( سيدات فقط وميثلن نسبة 

التزيد عن 7و1% من مقاعد البرملان احلالي.
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احملامني املتدربني واقع وافاق

احملامية املتدربة هديل حاليقة- اخلليل
عضو شبكة املدافعني عن حقوق االنسان الفلسطينية

السادة اصحاب الشرف

احلضور الكرمي وسهاًل بكم كل باسمه ولقبه

قيل قدميًا "اذا فقد العدل توارى احلق ووريت احلقيقة وتبارى الظاملني قسوة وفسادًا" 

هذه املاثورة سقناها هنا لنستأنس بها كمدخل لالنطالق في موضوعنا العام وهو احملاماة، 

تلك املهنة التي هي وعاء لرد احلقوق والدفاع عن املظلومني ورعاية مصالح الناس وحفظ 

اعراضهم واموالهم من كل معتد اثيم.

انها رسالة احلق وراية العدل وزارد التقدم والرقي لكل مجتمع يؤمن بهذه املهنة كمشروع 

انساني، اخالقي وخالق ال مجرد شعارًا خاويًا من قيم االلتزام والرعاية واحلماية لروادها 

ورائديها واملدافعني عن محرابها العريق.

هذه املهنة التي يالزمها شعار " العدل اساس امللك" تتطلب من القائمني على مقاليد امورها 

وتسيير شؤونها االلتفات بشكل دائم وموضوعي الولئك العاملني في ميدانها كانوا محامني 

مزاولني ام محامني متدربني، في ورقتنا هذه سنطوف معًا في رحاب احملامني املتدربني لنتعرف 

على واقعهم ومطالبهم والتحديات التي تزاجههم، وصواًل الى تسجيل جملة من التوصيات 
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التي قد تشق طريقها نحو قلوب وعقول اصحاب الشأن واالختصاص ليبثوا فيها روح الفعل 

وارادة التمكني.

ان هذا االلتفات هو ضرورة ماسة، ال حتتمل التأجيل او املقايضة او التهميش او النسيان، 

انه حق مجرد من اية نوازع شخصية او اصطفافات مهنية، انه الواجب الذي بفقدانه تضعف 

ارادة احملامي املتدرب في القيام بواجب هذه املهنة اللصيقة بإعالء العدل وارساء دولة القانون 

واملؤسسات، والدفاع عن احلرية واستقالل القضاء والدميقراطية واالنسانية بكل ما حتمله 

من مضمون احلق وضمان تأكيده واحقاقه.

املتدربني في  يعيشه احملامني  الذي  الواقع  اواًل استعراض  نود  وتأسيسًا على ماسبق، 

الضفة الغربية، والذي ميكن ان جنمله في االمور التالية: 

يعاني احملامي املتدرب من مشكالت مادية تعترض عليه امتام تدريبه بجودة وكفاءة عالية.

للمحامي املتدرب حقوق مادية يفترض بالنقابة االلتفات اليها واداء القليل منها، حتى يتمتع 

بفترة تدريب مريحة ومفيدة.

على احملامي املتدرب ان يلتزم بااللتزامات املالية املفروضة عليه مبوجب القوانني واالنظمة 

حتى ينهي تدريبه وميارس حياته العملية واملهنية بعد نقل اسمه الى سجل احملامني املزاولني.

لقد جاء اجبار احملامي على التدرب على اعمال مهنة احملاماة من اجل زيادة معلوماته 

النظرية وخبرته العملية على نحو يعتبر ضمانًا ملصالح املواطنني وحتقيقًا للعدالة، وان اي 

محامي مزاول ملهنته ال بد ان يكون قد مر بفترة التدريب التي نص عليها نظام التدريب فقد 

جاء في املادة )8( انه : " مدة التدريب سنتان حتتسب من تاريخ موافقة املجلس على تسجيل 

الطالب في السجل" ولقد نص نظام التدريب على العديد من االحكام املنظمة لفترة التدريب.

ولكن واقع احملامي املتدرب الفلسطيني ما زال ينهشه استغالل احملامي املدرب واهمال 

النقابة له، بحيث يرى 21% من احملامون املتدربون ان النقابة غير مهتمة بتدريبهم، مما جعلهم 

يعانون اليوم مشاكل كثيرة تضيق عليهم تدريبهم.) وفق ما جاء في استطالع ملؤسسة الفا 

الذي اجري لصالح مساواة(.
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لعل ابرز املشكالت التي تواجه احملامي املتدرب هي التضييق املالي عليه وارتفاع كلفة 

الرسوم التي تصل الى )67( دينار اردني ليبدأ مبباشرة اعمال التدريب املجانية اضافة الى 

رسوم جتديد البطاقة السنوية التي تبلغ )17( دينار اردني وغيرها من الرسوم، فكثيرًا ما 

يتم حل مشكلة صناديق النقابة على حساب جيوب احملامني املتدربني وذلك من خالل زيادة 

مدة تدريبهم كي يقوموا بدفع الرسوم اكثر من مرة ودفع غرامات على التأخير نتيجة زيادة 

مدة التدريب عن املدة املقررة له قانونًا بسبب عدم اجتيازه الحدى االمتحانات املفروضة عليه 

سواء الكتابية او الشفوية وبذلك اصبح احملامي املتدرب مصدر دخل وربح ثابت للنقابة فهو 

كدافعي الضرائب. فاحملامي املتدرب يعاني من اوضاع مالية صعبة كونه ال يوجد له اي 

مصدر دخل يعتمد عليه فيرى )42%( من احملامون املتدربون بأنهم يعانون من اوضاع مالية 

صعبة للغاية، بسسب قيامهم بدفع مواصالت يومية من محل اقامتهم الى املكتب ومن ثم من 

املكتب والى احملكمة واي مؤسسة او وزارة يطلب منه احملامي االستاذ زيارتها للحصول على 

وثائق معينة او تصديقها، في حني انهم ال يتلقون اي اجور او مكافآت رمزية من اساتذتهم 

لتغطي لهم املصاريف اخلاصة بالتدريب على االقل.

فهناك من احملامني االساتذة من يحسن االشراف على تدريب محامي املستقبل ويحسن 

معاملته ويزوده مبصاريف ونفقات التنقل ومستلزمات العمل، والبعض االخر يبخل على متدربه 

باملعلومة بل ينسى بأن هناك ثمة تكاليف قد دفعت.

ناهيك عن وجود كسوة خاصة باحملامني وجب االلتزام بها، فاحملامي املتدرب يحتاج الى 

الروب االسود الذي تبلغ قيمته عشرون دينارًا، ويذكر ان احملامي املتدرب في غنى عن هذه 

املصاريف الزائدة، فلماذا ال يكون روب احملاماة هدية من نقابته، وهذا الوضع الصعب الذي 

يعيشه احملامي املتدرب وحده في ظل جتاهل كل من نقابته واستاذه لواقعه املادي املرير في 

ظل الوضع االقتصادي الصعب الذي مير به الشعب الفلسطيني ككل كتأخر نزول الرواتب 

للموظفني احلكوميني، فمعظم احملامني املتدربني هم ابناء للموظفني احلكوميني وغيرهم من 

االهالي الذين يعانون من االوضاع الصعبة كغالء املعيشة املتصاعد، فهل يعقل ان يظل احملامي 
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املتدرب عالة على اهله في نفقاته ومصروفاته، ام انه يجب علينا جميعًا ان نتعاون معه للتخفيف 

املادي عليه على االقل؟ والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا املجال كيف يستطيع احملامي 

املتدرب تغطية هذه النفقات في حني انه مينع من اجلمع بني اية وظيفة مع التدريب؟ فاحملامي 

املتدرب ال يوجد له اي مصدر دخل ومع ذلك يجبر على دفع تلك النفقات واملصروفات مما 

يضطر احملامي املتدرب الى ترك تدريبه حتى يوفر مصدر دخل له والهله. ومن هنا نرى انه 

يجب طرح احلقوق املادية للمحامي املتدرب على الطاولة حتى يتم تناولها بشكل عادل، فيجب 

ان يتم فرض مبلغ شهري رمزي للمحامي املتدرب يغطي به النفقات االساسية املفروضة عليه. 

فكيف سيتفرغ احملامي لتدريبه في حني انه يشغل تفكيره بتدبير اموره املالية؟

وبالتالي فإننا جنمل اليكم بعض التوصيات التي توصلنا اليها بعد دراسة الواقع الذي 

يعيشه احملامي املتدرب وهي كالتالي والتي ارجو اخذها بعني االعتبار : 

التوصيات :

1. توحيد االنظمة ومواد التدريب ضمن اطار خاص، وحتديث اساليب التدريب باالضافة 

الى تطوير نظام املتابعة والتقييم لبرنامج تدريب احملامني اجلدد عن طريق االنفاق الفعال 

على دورات التدريب من قبل نقابة احملامني النظاميني.

2. مراقبة نوعية وكمية االعداد املتدفقة للخريجني من كليات احلقوق والبحث عن السبل املثلى 

لضمان النوعية والسيطرة على العرض مقابل الطلب، فلماذا نضع احملامي املتدرب في 

مشكالت وصعوبات مالية وبعد ذلك يصبح عاطاًل عن العمل؟

3. وجود متثيل حقيقي داخل جسم نقابة احملامني للمحامني املتدربني، حتى يقوموا باملشاركة 

باتخاذ القرارات الناجحة ملصلحة احملامي املتدرب خاصة في اطار فرض مكافئة رمزية له.

4. تخفيف الرسوم على احملامني املتدربني علمًا بأنه ال يجوز للمحامي املتدرب ان يعمل عماًل 

التفرغ  القانونية وذلك من اجل  للمسائلة  التدرب على احملاماة واال تعرض  اضافيًا غير 

الكامل للتدريب والمتام شروطه على امت وجه وهذا كالم مقبول، ولكن ما هو مصدر دخل 

احملامي املتدرب الذي من خالله يستطيع ان يدفع الرسوم السنوية ورسوم االنتقال الى 
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سجل احملامني االساتذة بعد استيفاء شروط التدريب؟

5. اشراك احملامني املتدربني في انتخابات نقابة احملامني النظاميني فهم جزء ال يتجزأ منها.

6. دراسة امكانية جعل مدة التدريب سنة واحدة فقط، فمدة السنتني مدة طويلة جدًا. وتكلف 

احملامي مصاريف طائلة زائدة عن قدرته كاملواصالت والرسوم ومصاريفه املالية االخرى.

7. حتى يستقيم وضع احملامي املتدرب العملي والنفسي خالل فترة تدريبه ال بد من فرض 

راتب او مكافئة رمزية شهرية للمحامي املتدرب بحدود )100( دينار شهريًا على االقل، 

تكون على عاتق استاذه وذلك بالتعاون مع النقابة من خالل فرض رقابتها على هذا االمر 

بحيث يدفع احملامي االستاذ هذا املبلغ من خالل تخصيص طابع يوضع على جميع الطلبات 

املقدمة من قبل احملامي في دعواه باالضافة الى الطابع االصلي وبعدها تقوم النقابة بدورها 

بتسليم واردات الطوابع للمحامي املتدرب، او بعمل صندوق تعاون للمحامي املتدرب يساهم 

به احملامي االستاذ والنقابة واحلكومة واملؤسسات اخلاصة املعنية بوجود سلك محاماة رفيع 

املستوى، وذلك حتى يتمكن من دفع مواصالته ورسومه وسداد بعض احتياجاته االخرى.

8. السماح للمحامي املتدرب باالشتراك في اي دورة تعقد في اخلارج وتتعلق باعمال احملاماة 

احملامني  وفد  الفلسطينيني وضمن  النظاميني  احملامني  نقابة  نفقة  على  ذلك  يكون  بحيث 

االساتذة حتى يكون حتت اشرافهم ورقابتهم.

9. يجب على نقابة احملامني النظاميني ان تعمل بشكل متتالي في فترات ال تتجاوز ستة اشهر 

من كل عام على عقد لقاءات مع احملامني املتدربني لبحث مشاكلهم التي تعيق تدريبهم اثناء 

فترة التدريب وايجاد احللول املناسبة.

10. تشكيل جلنة خاصة مكونة من محامني متدربني تعنى بشؤون املتدربني بالنقابة وتكون 

على اتصال مباشر مع رئيس النقابة حلل جميع املشاكل والعقبات التي تواجه املتدربني 

على كافة االصعدة.
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مفهوم وضوابط الدفاع عن حقوق احملامي

احملامي أديب الربعي- غزة 

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني أما بعد.

أقدم هذه الورقة ملن عشق العدل ورفض الظلم وأحب مهنة احملامني وعمل فيها مدافعًا 

عن احلق وسيادة القانون 

أبدأ بقول أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب – رجل العدل قال " كيف ال يعنيني شأن الرعية 

إذا لم يصبني ما أصابهم" 

وكذلك قال الزعيم املصري مصطفى كامل ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط 

لذا فإن احلفاظ والدفاع عن حقوق وكرامة احملامي ومهنة احملاماة من مسئولية اجلميع 

وبالدرجة االولى على مجلس النقابة باعتبار أول هدف من أهدافه املنصوص عليها في قانون 

النقابة. 

أن ضوابط الدفاع عن حقوق احملامني ال تتأتى إال إذا قمنا بصناعة محامني أكفاء تتوفر 

فيهم صفات النزاهة واالستقامة واألمانة ومن ثم تتوفر لديهم املقدرة القانونية واالجتماعية 

والسياسية و األخالقية للدفاع عن حقوق املواطنني محامني أقوياء لذود عن احلق والعدل 

والقانون في ظل واقع مضطرب نسعى فيه جاهدين لنيل حقوقنا املشروعة وصواًل إلى بناء 
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مجتمع متماسك مترابط متحضر ملتزم خاِل من الظلم واحملسوبية واجلهل. 

إذًا ال مستقبل في احملاماة وال جناح للمحامي إال بالعلم واإلخالص والشرف واألمانة أيًا 

كانت الظروف واختلفت األحوال.

الزميالت والزمالء احملترمني: 

املهنية  أعماله  كافة  في  واجتهاد  جد  بكل  فليعمل  احملاماة  مهنة  ينصف  أن  أرد  من 

واخلصوصية واالبتعاد عن مخالفة القانون وعنها سيجد املهنة شجرة فخار يتفيأ ظالل مجدها 

ويجني ثمار شرفها ويحتمي بحماها من شر األشرار وأعداء احلق والعدل والقانون من هذا 

املنطلق وجدت حقوق احملامني واملواطنني. 

فلقد أكد قانون نقابة احملامني رقم " 3 " لسنة 1999 اخلاص بتنظيم مهنة احملاماة والذي 

جاء فيه نصًا واضحًا وصريحًا حلقوق وامتيازات احملامني وذلك استنادًا للمادة " 20 " من 

القانون حيث جاءت على النحو التالي: 

1. يتمتع احملامون باختيار األسلوب الذي يراه مناسبًا في دفاعه عن موكله وال يكون مسئواًل 

عما يورده في استشاراته أو مرافعاته كتابة أو شفاه يستلزم حق الدفاع أو االستشارة. 

2. ال يجوز توقيف احملامي أو تعقبه ألي عمل قام به تأدية لواجباته املهنية.

3. أن تقدم له كافة التسهيالت للقيام بواجباته املهنية لدى كافة اجلهات الرسمية والغير رسمية. 

4. أن يعامل معاملة ممتازة تليق بشرفه وشرف آداب مهنة احملاماة وحامل رسالة الدفاع 

عن احلق والعدل وسيادة القانون. 

5. حظر تفتش احملامي أثناء احملاكمة وال يفتش مكتبه إال بحضور النقيب أو من ينوبه. 

6. يحب أن تعلم النقابة قبل الشروع في التحقيق مع أي محامي بأي شكوى ضده. 

7. للمحامي حق املصادقة على تواقيع موكليه على الوكاالت اخلصوصية التي ينظمها. 

8. للمحامي احلق في إنابة غيره من احملامني في القضايا التي هو موكل بها واإلنابة معفاة 

من الرسوم الطوابع. 



57

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

9. للمحامي احلق في الظهور أمام أي دائرة رسمية أو غير رسمية أو توثيق مبوجب وكالة 

محامي. 

10. للمحامي احلق في تقاضى بدل أتعاب عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته. 

في  استيفاء حقه  املتعلقة مبوكله حلني  واملستندات  األوراق  في حجز  احلق  للمحامي   .11

األتعاب املتفق عليها. 

12. ألتعاب احملامي وما يلحق بها من مصروفات حق امتياز يلي مبشرة اخلانة العامة. 

13. يعاقب كل من اعتدى على محامي أو أهانه باإلشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه 

بأعمال مهنته أو بسببها.

14. استقالل احملامي في تفكيره وفي ضميره يتمتع بحرية كاملة أثناء ممارسته لعمله وواجبه 

القانوني فال شيء يعرقل حرية تفكيره وعمله ما عدا املتعلق باالحترام للقانون والنظام. 

15. حق احملامي في مراجعة موكله أثناء توقيفه وليس ألحد أن يحول بني احملامي وبني دفاعه 

عن موكله بكافة الوسائل القانونية املشروعة. 

16. للمحامي حصانة ال متنح ألحد غيره في الدفاع عن موكليه وهذه احلصانة ال تشكل 

امتيازًا للمحامني يسمح لهم باخلروج عن القانون أو رخصة للطعن في عمله املهني ملتزمًا 

بكافة واجباته املهنية فإذا طالب إمنا يطالب باسم القانون وإذا ناقش فإمنا يناقش باسم 

احلق وقيمه. 

17. ان احملامي ليس مبسئول عن استشارته أو خسارته في قضية فال جتوز مقاضاته عن 

دعوة خسرها أو استشارة أعطاها وكان حسن النية متوافرًا فيها وال يوجد خطأ جسيم 

من طرفه. 

18. من حق احملامي دون إبداء األسباب أن يرفض قبول قضية أو انتداب تعرض عليه من 

قبل احملكمة طاملا اقتنع بعدم صالحيتها أو أنها خاسرة وال متثل حق. 

19. ال يتحمل أي محامي أمر النقابة مسئولية تقصير أو انحراف أي محامي في املهنة ولكن 
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من واجب كل محاِم أن يكون ناصح أمني للمحامني وبالذات اجلدد منهم.

20. ليس للمحكمة أو القاضي أو ألي موظف أن يجبر احملامي على اتباع خطة ال يرضى 

بها في الدفاع عن حقوق موكله وال أن مينعه عن الدفاع بالشكل الذي يريده ما دام ضمن 

حدود الدعوة واملشروعية.

وأخيرا

21. مهما نسب إلى احملامي من جرم فال بد أن تقف النقابة إلى جانب احملامي اذا ما مت 

توقيفه وتتدخل النقابة في حدود تأمني محاكمة عادلة له. 

هذه بعض الضوابط للدفاع عن حقوق احملامني

والله ولي التوفيق
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دور الهيئة العامة يف إسناد مجلس نقابة احملامني

احملامي نائل فتوح احلوح- نابلس

حتية احلق والعروبة 

الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  إال  الكرمي  باحلضور  الترحيب  وبعد  يسعني  ال  بدء  ذي  بادئ 

للجهات املنظمة لهذا املؤمتر بتشريفي بتقدمي هذه الورقة إمامكم وما لهذا املؤمتر من أهمية 

في التحفيز املستمر ملتابعة واستقراء حالة استقالل احملاماة وسيادة القانون في أراضي 

دولة فلسطني العتيدة .

أقدم هذه الورقة وأنا أعلم ما بها من قصور بسبب عدم وجود اإلحصاءات املهنية والنقابية 

الدقيقة حول موضوع ا لبحث مستندًا إلى اجتهادي املتواضع و خبرتي برئاسة اللجنة الفرعية 

لنقابة احملامني في محافظة نابلس لعام 2013 وكوني متابعا لشأن القانوني والنقابي منذ 

أكثر من 20 عاما باإلضافة إلى تشرفي بعضوية مجلس نقابة احملامني األول املنتخب.

إن محل البحث يثير مجموعة من التساؤالت التي من شأن اإلجابة عليها شرح الواقع 

واآلمال والطموحات هذه األسئلة التي ال ميكن أثارتها أو األجابة عليها اال بعد حتليال لنصوص 

القانونية والواقع املعاش وان جاء  في هذه الورقة بعض االنتقادات فهدفها البناء وتصحيح 

املسار نحو األهداف املرجوة.
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 من الرجوع لقانون نقابة احملامني رقم 3لسنة 1999 وتعديالته جند أن هذا القانون حدد 

غايات وأهداف قانون نقابة احملامني حيث جاء في املادة 2 منه )أن احملاماة مهنة حرة تعاون 

السلطة القضائية في حتقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق 

املواطنني وحرياتهم وهو الهدف السامي الذي اراد املشرع لنقابة احملامني حتقيقه من خالل 

سلطة االحتكار ملهنة احملاماة وفق آالليات التي حددها القانون و املتبعة واملتعارف عليها .

تضمن قانون نقابة احملامني العتيد النص على ثالث مؤسسات رئيسية متلك سلطة القرار 

لتحقيق أهداف وغايات النقابة وهي:

• الهيئة العامة	

• مجلس نقابة احملامني	

• نقيب احملامني 	

وأردف القانون إلى ضرورة وجود مؤسسات فرعية تستمد سلطتها وتشغيلها من الهيئات 

املشرعة الثالث املذكورة أعاله وهي:

1-اللجان الفرعية )حسب التقسيم اجلغرافي احمللي(. 

2-اللجان املتخصصة ومن ضمنها جلان األتعاب ومجالس  التأديب  وجلان أخرى 

وسوف نتناول تباعا هذه املؤسسات والهيئات ودورها املفترض حسب القانون واألنظمة  

ونشرح  واقع احلال وننهي بالتوصيات التي نرى باجتهادنا املتواضع إنها ضرورة ملحة .

وابتداء نشير إلى إن قانون نقابة احملامني صدر عام 1999 ولم يكن عدد احملامني قد 

جتاوز 500 محامًا مزاول وان القانون صدر بصيغة الضرورة لسببني أساسيني أولهما أنه 

أول قانون ينظم عمل قطاع مهني فلسطيني ويحدد غاياته وأهدافه والياته وثانيهما احلاجة 

امللحة اجتماعيا وسياسيا لتنظيم مهنة احملاماة حسب ما عرفها القانون حسب املادة 2 منه:

أوال: الهيئة العامة :نذكر بأنا املادة 12 من القانون قد حددت غايات وأهداف النقابة وهي :

• الدفاع عن مصالح النقابة	
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• تكريس مبدأ سيادة القانون 	

• تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني ...........الخ	

• تنشيط البحوث القانونية والبحث العلمي	

• تقدمي اخلدمات االجتماعية واالقتصادية والثقافية 	

• تأسيس صندوق تقاعدي وتنميته 	

• تنظيم التعاون 	

من ذلك جند أن هذه األهداف هي املعيار املناسب لتقييم جناح مؤسسات النقابة في أداء 

مهماتها ومدى تقدمها وازدهارها.

واقع الهيئة العامة:

 تتألف الهيئة العامة وفق أحكام املادة 36 من القانون من جميع احملامني املزاولني ممن 

أّدوا الرسوم السنوية ..... الخ

وبالتدقيق في هذا النص جند انه قاصرا اكتفى باملعيار املالي دون ان يلزم الهيئات النقابية 

بالتدقيق في مدى استمرار انطباق صفة احملامي على احملامي مسدد الرسوم وكان على 

املشرع أن يعتمد معيار أكثر دقة وأكثر إلزامية وعلى سبيل املثال )وعلى مجلس النقابة أو 

جلانه املتخصصة التأكد من استمرار شروط مزاولة مهنة احملاماة املوضوعية على احملامي( 

غياب هذا التدقيق على الهيئة العامة بشكل دائم ومستمر أدى إلى فقدان النقابة القدرة على 

متابعة أوضاع احملامني بشكل لصيق ودؤوب مما ادخل إلى الهيئة العامة أشخاص ال يجب 

إن ال يكونوا أعضاء في الهيئة العامة لنقابة احملامني ومثال ذلك أن مئات احملامني يعملون 

دون ان يكون لهم مكاتب وان عدد ال بأس به من احملامني يعملون في ظروف غير الئقة لدى 

شركات القطاع اخلاص بصفتهم موظفني.

ان هذه احلالة في الهيئة العامة خلقت نوعا من أنواع الفساد في تشكيل الهيئة العامة 
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وهي املقرر التشريعي األول في نقابة احملامني وخلق حالة من االصطفاف بأشكاله املختلفة 

من خالل جتمعات غير مهنية تعنى فقط بالتبعية ألشخاص محددين وتبايعهم في كل انتخابات 

األمر الذي أدى إلى غياب دور الهيئة العامة في الرقابة على أداء مجلس نقابة احملامني وافقد 

النقابة جيشا من محامني الذين من املمكن أن يكونوا سندا للنقابة مبوجب التكليفات النقابية 

سواء كان من املجلس أو من عطوفة النقيب حسب ما سيلي شرحه والتعرض له، ومن أمثلة 

النقابة خالل  الذين حصلوا على عضوية  حاالت االصطفاف ضخامة عدد احملامني اجلدد 

فترة املجلس القائم في فترة تدريبهم والسنوات األولى لعضويتهم في النقابة مما يجعلهم 

في حالة مديونية للتسهيالت التي يقدمها املجلس وأعضاء مجلس النقابة ويلتزمون باعادة 

املوظفني  من  عدد  تسرب  أيضا  االصطفاف  حاالت  أمثلة  ومن  لهم  والتصويت  انتخابهم 

احلكوميني وحصولهم على إجازة احملاماة بشكل مخالف للقانون سواء كان ذلك كمحامني 

مزاولني أو محامني غير مزاولني ناهيك عن حالة االصطفاف السياسي التي يكون لها األثر 

األكبر في العملية االنتخابية بحيث يتم االنتخاب على خلفيات سياسية ال مهنية خاصة من 

جيل الشباب الذي لم يزاول املهنة ضمن فترة كافية تؤهله على القدرة التخاذ القرار االنتخابي 

املهني املناسب وأضيف بان من املساءل املؤثرة في تشكيل الهيئة العامة هي غياب احملاسبة 

واملساءلة بحيث يتحول املخالفني الحاكم القانون واحملولني إلى املجالس التأديبية أو جلان 

الشكاوى مدينني ملن يوفر لهم احلماية من أعضاء املجلس بل ابعد من ذلك للمجلس بكافة 

تشكيله خاصة بعد أن قام مجلس النقابة بالتنازل عن جميع القضايا املرفوعة أمام محكمة 

العدل العليا والتصالح في موضوعها.

إن املعوقات في التشكيل تؤدي بالضرورة إلى تخريب القرار النقابي االنتخابي الصحيح 

بحكم  األعداد  هذه  أصبحت  بحيث  القانون  ألحكام  املخالفة  األعداد  ضخامة  في  خاصة 

ضخامتها هي املقررة في نقابة احملامني وفق مصاحلها ال وفق األسس املهنية الصحيحة.

إن هذه الصفات في الهيئة العامة أفقدت النقابة اجليش الذي من املفترض أن يستند 
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إليه مجلس النقابة ونقيب احملامني في أداء مهمته وحتقيق غايات وأهداف النقابة مبا يتفق 

وأحكام القانون

وأخيرا دأبت مجالس النقابة املتعاقبة على تهميش دور الهيئة العامة حتاشيا ألي حالة من 

حاالت االحتكاك مع الهيئة العامة مما غيب الهيئة العامة عن القيام مبهامها وقد ساعد في 

ذلك الية اجتماعات الهيئة العامة التي نظمتها املادة 37 و 38 من القانون بحيث أن اجتماع 

الهيئة العامة يكون فقط إما االجتماع العادي او االجتماع الغير العادي علما بان طبيعة 

النظام تفرض ان جدول اعمال االجتماع العادي يحدده مجلس النقابة أما االجتماع الغير 

توفيرها بسبب اجلغرافيا واألحوال  إلى إجراءات معقدة من شبه املستحيل  عادي بحاجة 

السياسية السائدة في دولة فلسطني.

من هذا جند أن دور الهيئة العامة اقتصر على فقط إجراء العملية االنتخابية وغاب دور 

الهيئة العامة في األمور األخرى وخاصة الفقرات أ و ب من املادة 36 حيث ورغم تعاقب عدة 

مجالس للنقابة منذ تأسيسها لم تصادق الهيئة العامة على أية موازنة ولم تقرها ولم تناقش 

في أمور مهنة احملاماة وشؤونها العامة إال ما ندر وفق ما يقره مجلس النقابة األمر الذي 

غاب معه أي دور فعال للهيئة العامة في تفعيل قانون النقابة وتطبيق أحكامه أو مساعدة 

مجلس النقابة.

ثانيا: مجلس النقابة :

يختص مجلس نقابة احملامني وفق أحكام املادة 42 من القانون )وفقا إلحكام القانون 

يختص املجلس بكل ما يتعلق مبهنة احملاماة مبا في ذلك

1. طلبات التسجيل احملامني.

2. احملافظة على مبادئ املهنة وتقاليدها والدفاع على حقوق النقابة وكرامة املنتسبني 

3. إدارة شؤون النقابة وأموالها وحتصيل الرسوم. 
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4. وضع األنظمة الالزمة لتنفيذ إحكام القانون وعرضها على الهيئة العامة وفق توصيف 

الفقرة 4.

5. اتخاذ اإلجراءات التأديبية.

6. تعيني جلان حتديد األتعاب. 

7. التدخل بني احملامني وحل املنازعات املتعلقة مبزاولة املهنة.

8. تعيني املوظفني الالزمني لتسهيل العمل في النقابة.

جند ان هذا النص قد جاء على تركيز السلطة احلقيقية والفعلية بيد مجلس النقابة منفردا 

من واقع احلال وبحكم:

1. ما ورد في تشكيل الهيئة العامة من مالحظات سابقا. 

2. ضخامة العمل املطلوب اجنازه من مجلس النقابة والنقيب. 

3. املعوقات السياسية.

4. إصرار مجلس النقابة على تركيز السلطة في يده وعدم التنازل عن جزء من مسؤولياته 

ألي جلنة من اللجان جميع هذه األمور أدت إلى تغييب أو غياب الهيئة العامة عن القيام بدور 

فعال في إسناد  مجلس النقابة والنقابة بشكل عام.

ثالثا: النقيب

جاء في املادة 44 من القانون ما يحدد صالحيات النقيب ومن ضمن هذه الصالحيات 

التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة ..... الخ

وأعطت الفقرة املادة 42/2 لنقيب احملامني صالحية تكليف أي محامي بخدمة مهنية مجانية 

يقدمها للنقابة مرة كل سنة وهي إعمال على سبيل احلصر. 

1. إلقاء محاضرة على متدربني.

2. تقدمي استشارات قانونية للمتمرنني.
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3. إعطاء دروس قانونية أو محاضرات ملؤمترات احملامني.

4. تنظيم إعمال املؤمترات واملكاتب الدائمة الحتاد احملامني العرب.

5. إعداد املقاالت احلقوقية التي يحسن نشرها في املجالت احلقوقية.

6. مساعدة املجلس في بعض إعماله. 

7. الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره. 

ومن الرجوع إلى واقع احلال جند إن هذه املهمة لعطوفة النقيب واخلاصة بتفعيل أعضاء 

الهيئة العامة ومنح السلطة ألعضاء الهيئة العامة للمساعدة قد جاءت أوال أنها طوعية مجانية 

املادة ومن جهة أخرى فان  ليتوسع في تطبيق إحكام هذه  النقيب  إمام  ابتدأ  وهذا معيق 

النقاباء املتعاقبني لم يلجئوا إلى تطبيق هذه املادة بشكل موسع واستمروا في حيازة السلطة 

وعدم التنازل عنها ألي جهة كانت مستندين إلى مركزية اإلدارة مما افقد هذه املادة أهميتها 

وغيب دور الهيئة العامة في إسناد املجلس أو النقيب في أداء مهامهم مع مالحظة انه وان 

متت بعض اإلعمال املتواضعة مبوجب تكليف إال أنها بقيت في إطار محدود جدا ولم يكن 

لها اثر فعال في منو النقابة وازدهارها وحتقيق أهدافها.

رابعا: اللجان الفرعية واملتخصصة

1- اللجان املتخصصة :

باإلضافة إلى مجلس التأديب املنظم وفق إحكام املادة 30 من القانون واملادة 27 من 

النظام الداخلي لنقابة احملامني فان ملجلس النقابة تشكيل اللجان املتخصصة والتي منها. 

1. مجلس التأديب 

2. اللجنة القانونية 

3. جلنة التدريب 

4. اللجنة املالية 
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5. جلنة الشركات

6. اللجنة الثقافية 

7. جلنة احلريات وحقوق اإلنسان

8. جلنة شؤون املرأة

9. جلنة مقاومة التطبيع

10. اللجنة االجتماعية

11. أية جلان أخرى يراها املجلس الزمة لتسيير أعمال النقابة

ورغم تعاقب مجالس النقابة ميكن تسجيل املالحظات التالية:

دأبت املجالس املتعاقبة على الدعوة إلى تشكيل اللجان املتخصصة عند انتخاب كل مجلس 

اللجان باستثناء  اللجان املتخصصة مما غيب هذه  ولم تقم هذه املجالس في متابعة عمل 

جلنة التدريب التي تقوم بإعمال إدارة التدريب واالمتحانات وهي جلنة مشكلة مبا يخالف 

القانون ويديرها عضو مجلس النقابة ويشرف املجلس بشكل مباشر على إدارتها في كثير 

من األحيان ويتدخل في عملها مما يفقد هذه اللجنة قدرتها على احلسم في إدارة العمل ، 

كما يالحظ إن حجم عملية التدريب أصبح ضخما وال يكفي ان نقوم ان هناك جلنة تدريب 

بل يجب إن تتحول عملية التدريب إلى مؤسسة علمية تشرف على التدريب للمتمرنني والتعليم 

املستمر جلميع احملامني.

إما بقية اللجان املتخصصة فهي أسماء لم نشعر بوجودها أو أثرها مما افقدها موضوعها 

والغاية من وجودها وكان لغيابها األثر األكبر في عدم تطور النقابة ومنو خدماتها وغيابها 

عن غاياتها وأهدافها التي رسمها القانون.

2- اللجان الفرعية:

جرت العادة إن يقوم مجلس النقابة بتسمية أعضاء اللجان الفرعية وفق النظام دون ان 
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يقوم أي مجلس بتحديد رؤية لطبيعة املهام املوكلة إليهم أو التنازل عن أي من صالحياته 

بحيث قامت هذه اللجان بدور املراسل ما بني احملامني والنقابة وكثيرًا ما يتجاوز احملامني 

هذه اللجان وتتم العالقة بشكل مباشر مع النقابة مما جعل من هذه اللجان أجساما ضعيفة 

غير قادرة على صنع القرار أو على املبادرة في التطوير والتنمية لفقدان السلطة وعادة ما يتم 

اختيار أعضاء اللجان وفقا حلاالت االصطفاف السياسي أو الشخصي الذي يضمن الوالء 

والطاعة والتسويق ملجلس النقابة.

اخلالصة:

بعد هذا اإليجاز نستطيع القول بان الهيئة العامة للمحامني غائبة ومغيبة عن دورها في 

إسناد النقابة ألسباب منها ضرورة تطوير وتعديل قانون نقابة احملامني ليتالءم مع العدد 

الهائل للمحامني املزاولني واملهام الضخمة املطلوب اجنازها في نقابة احملامني مضيفا الى 

ضرورة إن يشمل هذا التعديل ما يضمن عدم تركيز السلطة في يد املجلس ونقيب احملامني 

والتنازل عن بعض الصالحيات جلهات مهنية متخصصة أو إقليمية متخصصة واعية وقادرة 

على إسناد املجلس والنقابة في أداء مهامها ودورها املنشود.

وأخيرًا: نوصي اجلهات املنظمة لهذا املؤمتر إلى ضرورة تشكيل جلنة من أعضاء املجالس 

السابقة وشيوخ احملامني لدراسة التجربة للخروج بصيغة جديدة تناسب الواقع والضرورات 

احلالية مبا يضمن انطالقة جديدة لنقابة احملامني .



68

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

قواعد واداب السلوك املهني بني النظرية والتطبيق

احملامي وليد العارضة- جنني

بسم الله الرحمن الرحيم

السالم عيكم ورحمة الله وبركاته

حتية احلق والعروبة وبعد،،

واشكر ملساواة جهدها  الفلسطينيني  النظاميني  نقابة احملامني  باسم  بكم  ارحب  بداية 

املتواصل لنصرة استقالل احملاماة والقضاء وتعاونها مع نقابة احملامني لتحقيق هذا االستقالل 

املنشود، ولترسيخ سيادة القانون، وارجو لهذا املؤمتر النجاح، امال ان يساهم في تفعيل 

دور النقابة في سعيها لرفعة مهنة احملاماة.

احلضور الكرمي:

السلوك املهني بني النظرية والتطبيق موضةع حديثنا، وهو موضوع مطروق من السابق 

ويظل حاضرًا ومتجددًا ما بقيت مهنة احملاماة بل وما بقيت اي مهنة من املهن ان طبًا او 

هندسة او صيدلة او غير ذلك في بالدنا وفي غير بالدنا فقواعد واداب اي مهنة مدار حديث 

النظرية والتطبيق، وال اظنكم  دائم ال تتوقف، وكثيرًا ما جند بوئًا ورمبا شاسعًا ما بني 

تختلفون معي ايها السادة ان اسبابًا تربوية هي االساس في ذلك باالضافة الى االسباب 
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الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، ولذا فإن حجم املشكلة كبير، واحلاجة ماسة 

لتكاتف اجلهود والعمل الدؤوب وفق هدف ورؤية واضحة اقول رؤية – ال رؤيا وحلم – وخطة 

محددة وبرنامج عمل بخطوات متتالية وجادة مجدولة وباليات ابداعية.

ايها السادة:

حتى ال نبتعد ونعوم املسألة فال بد من مواجهة موضوعية، فاحملاماة هذه املهنة الشريفة 

املستقلة ذات الرسالة املقدسة املدافعة عن احلق والساعية الى اقامة العدال ومقاومة الظلم 

ونصرة املظلوم واعالء سيادة القانون وحماية احلريات وتقدمي العون لغير القادرين، احملاماة 

هذه في بالدنا ليست كما وصفها القانون وليست كما نريدها، فقواعد سلوكياتها املتعارف 

عليها مختلفة التطبيق، وتقاليدها واعرافها لم ترسخ في اذهاننا بعد، وحتى ال نظلم انفسنا 

فنحن لسنا بدعًا في هذا الزمن فاملرض منتشر )وارجو اال يكون ساريًا( لدى جميع قطاعات 

املجتمع، نقابات ونواد وجمعيات ... واتوقف.

احلضور الكرمي: 

الهدف بسيط ونتفق عليه وال نختلف .

جميعنا يريد محاميًا مهنيًا كلتزمًا متمرسًا خلوقًا حامل رسالة ) حامل مسك ال نافخ 

كبير( والهدف سام والواقع مؤلم، وضمن هذا الواقع التربوي املتخلف والوضع االقتصادي 

التعيس، واالجتماعي املفكك واحلالة الثقافية واملستوى التعليمي املتدني والوضع السياسي 

احملزن ال ينفع ان تعدد ونول.

يجب على احملامي ويجب ... فصراخنا ال يسمع فهو في واد سحيق او كأنه اذان في جرة.

وال ينفع الوعظ ) فكفى باملوت واعظًا فاملواعظ مل منها الشيوخ ولم تدخل الى قلوب 

الشباب(.

وال ينفع احلديث القدمي املتجدد عن السلوك فقد طال احلديث وتكرر حتى صار ممجوجًا 

واملشكلة ال زالت قائمة فما العمل؟ نحن ماهرون في الوصف والتشخيص والنقد ) وباالحرى 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

االنتقاد( ولكننا لالسف نفتقر الى املنهجية للعالج فهل لدينا رؤية نتفق عليها؟ وهل من خطة 

عمل متسلسلة اخلطوات باولويات محددة وبازمان معينة حتى تستطيع تقليص الفجوة بني 

النظرية والتطبيق في قواعد واداب السلوك املهني؟

وبعد فإنني اوصي ما يلي :

1. ان يقوم مجلس النقابة برسم سياسته في هذا الشأن ويضع خطته كما سبق وصفها 

بالتعاون مع ذوي الشأن في التربية والتعليم واجلامعات واملؤسسات احلقوقية.

2. ان تتكثف اجلهود لتفعيل التدريب والتأديب في النقابة فنقابة بال تدريب وتأديب ليست 

نقابة على ان يتم تنفيذ ذلك واعني التدريب خاصة بامكانيات النقابة الذاتية دون االلتجاء 

الى اي جهة مانحة اال في اضيق احلد وبادارة وسيطرة النقابة الكاملة.

3. تطبيق احكام نظام التدريب بحزم وخاصة امتحان القبول بشقيه باالضافة الى امتحان 

نهاية التدريب الكتابي والشفوي والبحث وتطبيق احكام القانون بشأن العالمات وجلان 

االمتحانات.

4. العمل باجلدية كلها من اجل تطبيق القوانني وخاصة في موضوع الشركات لتوفير فرص 

العمل للمحامني.

5. متابعة برامج التدريب وتطويرها واالختيار االفضل للمحاضرين.

6. تفعيل جلان الشكاوى وجلان التأديب.

7. رفع رسوم االنتساب للنقابة ورسوم التقاعد.

8. رفع العائدات التقاعدية.

9. تفعيل دور اللجان الفرعية وااللتزام بالصالحيات املمنوحة لها ومتابعة نشاطها وادائها 

وايجاد وسيلة مناسبة لتطبيق قرار اجلمعية العامة في اختيارها عن طريق االنتخاب حتى 

تقوم مبمارسة دورها على الوجه االكمل.

10. ان تدعيم دور املرأة احملامية ومشاركتها الفاعلة وبجهودها املستمرة اكبر معني على 
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السلوك القومي ) وليكن شعارنا للمرحلة القادمة محامية مشاركة بنقابة فاعلة بسلوكيات 

قومية (.

فالسلوك ال ينبط وال تستقر قواعده وال ترسخ قيمه وال تصبح التقاليد واالعراف اكثر 

الزامية من النص املكتوب اال اذا ظل كل واحد منا نحن احملامني يتذكر انه محامي في كل 

مكان وفي كل وقت.

والسالم عليكم
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

مؤمتر العدالة الفلسطيني السادس

" انهاء االنقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة"
عبر الفيديو كونفرنس بني رام الله وغزة

االربعاء، 28 كانون ثاني 2015
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كلمة املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة"

                       رئيس مجلس ادارة مساواة – احملامي االستاذ ياسر جبر 

السيدات والسادة مع حفظ االلقاب واملسميات يسعدني نيابة عن مجلس ادارة مساواة 

ينعقد هذا  والذي  السادس  الفلسطيني  العدالة  بكم في مؤمتر  ارحب  ان  التنفيذ  وطاقمها 

العام حتت عنوان انهاء االنقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة، متطلعًا الى 

حوار قانوني وبناء ومثمر ينتهي الى توصيات ومطالب يشرفنا في مركز "مساواة" ان نرفعها 

الى اصحاب القرار السياسي والقانوني واالداري للوقوف امامها واتخاذ االجراءات الالزمة 

والواجبة لوضعها موضع التطبيق.

السيدات والسادة احملترمني

كنا نأمل ان يشكل مؤمترنا هذا حوارًا بناًء يشارك فيه كافة الفرقاء الرسميني واالهليني 

ينتهي بالتوافق على االليات الضرورية وامللحة الواجب اتخاذها على وجه السرعة الستعادة 

وحدة القضاء والنيابة العامة كمتطلب قانوني ال غنى عنه لتجسيد احللم الوطني، والرغبة 

في انهاء االنقسام البغيض وكما تعلمون فقد كان من املقرر عقد هذا املؤمتر في التاسع 

من كانون اول املاضي اال انه والسباب خارجة عن ارادتنا اضطررنا الى تأجيله الى اليوم، 

كما اضطررنا الى البحث عن وسائل بديلة لتوفير قرار رسمي ينهي االنقسام ويعيد الوحدة 
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واالمل للشعب عمومًا وللقانونيني على وجه اخلصوص، االمر الذي اضطرنا الى اعادة بنية 

املؤمتر بحيث يأتي معبرًا عن ارادة الشركاء االهليني من قانونيني وممثلي مؤسسات مجتمع 

مدني واساتذة قانون وخبراء اقليميني ودوليني، املني ان يوفر هذا املؤمتر فرصة للتعبير عن 

رؤاهم وتصوراتهم ومطالبهم للتغلب على ازمة عدم وحدة القضاء والنيابة العامة، ومحاصرة 

نتائجها المياننا العميق بأن ال وحدة وطنية ومجتمعية ومؤسسية في غياب استعادة وحدة 

القضاء والنيابة العامة.

السيدات والسادة احملترمني

لقد وفر االعتراف الدولي بفلسطني دولة حتت االحتالل الى جانب تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني والتي اسند لها سندًا التفاقيات املصاحلة املتعاقبة والتي كان اخرها اعالن الشاطئ 

ثالث مهام رئيسية من ابرزها توحيد مؤسسات دولة فلسطني، الفرصة واملناخ الستعادة وحدة 

القضاء والنيابة العامة واعادة تفعيل مبدأ الفصل بني السلطات، واصالح منظومة العدالة 

في فلسطني مبا سهم في بناء سلطة قضائية تتسم باحليدة والنزاهة والفاعلية والقدرة على 

فرض حكم القانون على الكافة حكامًا ومحكومني، بعيدًا عن منطق احملاصصة احلزبية بكل 

ما يحمله من مخاطر املساس باستقالل القاضي والقضاء، الى جانب التقيد مبعايير اشغال 

الوظيفة القضائية وفقًا الحكام القوانني الفلسطينية السارية، ومن ضمنها القانون االساسي 

الناظمة الليات اشغال  الدولية  واملعايير  القضائية،  السلطة  العدلية وقانون  ومجلة االحكام 

الوظيفة القضائية واحترام استقالليتها واحترام قضاتها.

السيدات والسادة احملترمني

في ضوء هذه الفرصة وفي ضوء االشكاليات الناجتة عن غياب وحدة القضاء والنيابة العامة، 

وتأثير تلك االشكاليات على متطلبات االعتراف بدولة فلسطني والوفاء بالتزاماتها املترتبة على 

انضمامها لالتفاقيات الدولية ذات الصلة، كان ال بد من الشروع الفوري في تنفيذ برنامج 

حكومة الوفاق الوطني بالشروع في توحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء والنيابة 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

العامة، واسهامًا من مركز "مساواة" في قرع اجلرس وفتح باب احلوار وحتقيق التوافق الوطني 

واستعادة وحدة القضاء والنيابة العامة كشرط اساس ومتطلب حيوي النهاء االنقسام بادرنا 

الى عقد هذا املؤمتر، بأمل ان يشكل رافعة نحو جتسيد االرادة السياسية املعلنة في انهاء 

االنقسام ويعزز ثقة اجلمهور في صدقية تلك االرادة ويسهم في بناء سلطات الدولة الثالث، 

وينهي االنقسام ويحفظ احلقوق ويعزز املشاركة ويصون مبدأ الفصل بني السلطات ووحدة 

الوطن ومؤسساته.

السيدات والسادة مرة اخرى نرحب بكم ونتمنى ملؤمتركم هذا النجاح والتوفيق ملتزمني 

باحالة توصياتكم الى كافة اصحاب القرار بأمل انهاء االنقسام وبناء دولة القانون والعدالة 

في فلسطني واهال وسهاًل بكم.
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

ال وحدة حقيقية دون وحدة القضاء

هاني املصري- رام اهلل

أدى االنقسام إلى شرخ عمودي وأفقي طال كل جوانب احلياة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والقانونية وغيرها، مبا في ذلك القضاء والنيابة العامة.  فالقضاء والنيابة العامة 

والقانون ضحايا أخرى من ضحايا االنقسام، فيكفي أن ُأشير إلى أن االنقسام أدى إلى 

تغييب املجلس التشريعي، وهو السلطة الثانية التي متنح وحتجب الثقة عن احلكومة وتراقب 

أعمالها وتساءلها، وتقر القوانني وتعّدلها وتغّيرها كلما كان ذلك ممكًنا. 

كما أدى االنقسام إلى وجود حكومتني،  وغياب املجلس التشريعي، وإلى أجهزة أمنية 

هنا وأجهزة أمنية هناك، إضافة إلى أجهزة قضائية ونيابة عامة في الضفة الغربية وأخرى 

في قطاع غزة، مع أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني لم يغير هذا الواقع ألنها حكومة من 

فوق ولم متارس سلطتها احلقيقية في قطاع غزة ألسباب عديدة، لكن يتحمل مسؤوليتها 

بشكل واضح طرفي االنقسام.

في ظل االنقسام أصدر الرئيس مراسيم لها قوة القانون وفًقا للمادة 43 التي تتيح ذلك 

للرئيس عند الضرورة، وهناك جدل كبير حول إذا كانت الضرورة متوفرة إلصدار العديد من 

املراسيم. كما أن هناك جداًل حول مدى شرعية هذه املراسيم بعد أن انتهت الوالية القانونية 
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للرئيس في كانون الثاني 2009. فالشعب هو الذي انتخب الرئيس مباشرة، وهو مصدر 

السلطات والصالحيات، وال ميكن أن يحل محل الشعب أي فرد أو مؤسسة أو سلطة أخرى، 

ال منظمة حترير وال غيرها، وخصوًصا أن القانون األساسي لم يتضمن عالًجا لهذا القضية.

فما دام النظام السياسي الفلسطيني قد اختار بعد توقيع "اتفاق أوسلو" اللجوء إلى 

الشرعية القانونية عبر التوجه إلى االنتخابات الرئاسية والبرملانية، ال ينفع التراجع عن ذلك 

بقرار من الرئيس أو املنظمة ومن دون توافق وطني، وفي ظل أن املنظمة ليست فاعلة وغير 

موجودة كمرجعية حقيقية بعد أن دخلت غرفة العناية املشددة منذ توقيع "اتفاق أوسلو، 

إذ مت تقزمي دورها وتضخم دور السلطة على حسابها، وأصبحت مصروفاتها القليلة بنًدا 

صغيًرا في موازنة السلطة.

للقيادة املتنفذة، فقد  فكما نالحظ يتحرك دور املنظمة صعوًدا وهبوًطا حسب احلاجة 

ارتفع دورها بعد فوز "حماس"، ويرتفع احلال اآلن في ظل التهديد بتسليم مفاتيح السلطة 

إلى االحتالل، ولكن من دون إعادة بناء مؤسسات املنظمة بحيث تضم اجلميع، وال االلتزام 

باتفاق القاهرة الذي نّص على قيام جلنة تفعيل املنظمة بدور اإلطارالقيادي املؤقت إلى حني 

إجراء االنتخابات وتشكيل مؤسسات املنظمة.

ال ميكن لهذه التهديدات اللفظية بحل السلطة عن طريق احلديث عن تسليم مفاتيحها 

أن تثمر، بل ممكن أن تؤدي إلى عكس املراد، ال سيما أن بقاء املنظمة بات وكأنه مرهون 

باحلاجة إلى مهمة أخيرة لها، وهي توقيع االتفاق النهائي باسم الشعب الفلسطيني، ألن 

إسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية عبر تقزميها وتصويرها وكأنها تخّص الشعب 

الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، لذا تريد في أحسن األحوال تسوية يوّقع 

عليها الرئيس واملنظمة باسم الشعب الفلسطيني كله ألنها تريد اتفاًقا نهائًيا ينهي الصراع 

ويتضمن الكف عن جميع املطالب.

األصل في األمور أن الشرعية الوحيدة لشعب مير في مرحلة حترر وطني ووطنه حتت 
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االحتالل، ويواجه كياًنا استعمارًيا استيطانًيا عنصرًيا إحاللًيا، هي الشرعية التي توفرها 

املقاومة، والوفاق الوطني على األهداف واحلقوق العامة التي جتسد القواسم املشتركة التي 

تسعى لتحقيقها جبهة وطنية عريضة تضم اجلميع.

إن التطرق إلى ما سبق ضروري حتى ال نصدق أنه من دون إنهاء االحتالل ومتكني 

الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وحق الالجئني في العودة والتعويض، 

وفي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس؛ ميكن أن يكون هناك 

سلطة حقيقية أو سيادة قانون أو قضاء مستقل، فصاحب السيادة هو االحتالل، والسلطة 

مجرد وكيل أمني له.

ال ميكن أن تكون هناك سلطة حقًا  تكون خطوة على طريق إنهاء االحتالل وإقامة الدولة، 

فهذا كان مجرد وهم عند األوساط القيادية الفلسطينية منذ البداية، وأصبحت هذه األوساط 

تردد حالًيا أن السلطة "بال سلطة"، و"االحتالل غير مكلف بل مربح"، و"يراد لقطاع غزة أن 

يكون خارج القضاء والنظام السياسي الفلسطيني". وهذا يفترض تغيير املسار بشكل كلي 

وليس استخدام التدويل ومحكوة اجلانيات واملصاحلة واملقاومة واملقاطعة كتكتيكات للضغط 

للعودة إلى نفس املسار السابق مع بعض التجميل أو من دونه.

أدى االنقسام إلى أضرار فادحة في القضاء والنيابة وسيادة القانون جتلّت بإصدار 

الرئيس في الضفة مراسيم لها قوة القانون، بينما ابتدعت "حماس" بدعة جديدة وهي عقد 

املجلس التشريعي الذي انتهت مدته في كانون الثاني 2010 من دون دعوته لالنعقاد من 

قبل الرئيس كما  ينص  القانون األساسي، ومن دون مشاركة الكتل اأُلخرى، وفي ظل 

الغربية، في  الطلقاء في الضفة  النواب األسرى ونواب "حماس"  التي مينحها  التوكيالت 

جتاوز  واضح للقانون األساسي الذي ال ينص على اإلطالق حول كيفية التعامل مع اعتقال 

نائب أو أكثر مثلما حصل باعتقال عشرات النواب، مما يوجب ضرورة أخذ ذلك باحلسبان 

عند انتخاب برملان جديد، هذا إذا كانت هناك حاجة لذلك قبل إنهاء االحتالل، بحيث تتوفر 
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التي ميكن أن يعتقل نائب أو أكثر منها، وبصورة متكنها من  الكتلة  شبكة أمان حتمي 

اعتماد نظام التوكيالت، أو أن يحل نواب جدد من نفس القائمة التي اعتقل نواب منها التي 

ترشحت لالنتخابات، أو أي حل آخر يتم التوافق عليه وإصداره بقانون فور انتخاب مجلس 

تشريعي جديد.

ال سيادة للقانون وال حرية حقيقية للقضاء والنيابة وال لإلعالم وال ألي شيء آخر من 

دون إنهاء االحتالل.  فاالحتالل كابوس يلقي بظالله السوداء على كل جوانب حياتنا، وال 

يعني ذلك أننا لسنا بحاجة إلى قوانني وقضاء ونيابة، ولكن علينا أن نعرف حدود احلرية 

املتاحة لنا ما دمنا حتت االحتالل املباشر ألجزاء من الوطن، واالحتالل غير املباشر الذي 

يأخذ شكل احلصار والعدوان واملجازر والتوغالت واالنتهاكات اليومية جلزء آخر من الوطن.

شاركت في مؤمتر دولي منذ سنوات وحتدث فيه البروفيسور مشتاق خان، وهو كان 

في ذلك الوقت يعمل لصالح اأُلمم املتحدة، حيث قال: إذا كان الشعب احملتل يستطيع أن 

يحقق تنمية دميقراطية وإصالح وانتخابات وسيادة قانون وغير ذلك من مقومات الدول 

والسيادة، فلماذا نطالب إًذا بإنهاء االحتالل، ففي هذه احلالة االحتالل نعمة، ويجب العمل 

من أجل استمراره.

لم يخصص اتفاق املصاحلة الذي وقع في القاهرة في الرابع من أيار 2011، وال كل 

الشاطئ"  "إعالن مخيم  إلى  الدوحة"  "إعالن  من  بعده،  وقعت  التي  )االتفاقات(  امللحقات 

إلى تفاهمات "فتح" و"حماس" في 2014/9/25؛ أي مواد أو معاجلة لتوحيد املؤسسات 

القضائية والنيابة العامة، بل اكتفى في مواقع عدة باحلديث عن ان مهمات احلكومة الوفاقية 

توحيد املؤسسات، أو توفير احلريات العامة أو حتقيق املصاحلة املجتمعية. لقد مت إفراد 

حيز كبير لألمن في االتفاق، لدرجة أن القسم الذي تناول األمن يكاد أن يشكل أكثر من 

ثلث االتفاق، وتناول كذلك مسألة املوظفني وغيرها، أما القضاء والنيابة العامة فلم تدرج 

بشكل مستقل، وهذا يدل على عدم إعطاء هذه القضية األهمية التي تستحقها على أساس 
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أن استقالل القضاء وقيامه بدوره هو إحدى السلطات الثالث األساسية التي تشكل أركان 

أي نظام دميقراطي حقيقي.

لقد خلّف االنقسام واقًعا بائًسا من خالل استمرار وجود مؤسستني قضائيتني، إضافة 

إلى صدور عدد كبير من "القوانني" هنا وهناك املختلفة في األحكام واملضمون عن بعضها 

البعض، وغير الشرعية، وهي ستكون مبثابة هرم كبير سيقف حائاًل دون إنهاء االنقسام فعاًل.

وكما الحظنا تشكلت حكومة الوفاق الوطني منذ ثمانية أشهر، ولم نلمس أنها أعطت 

أي اهتمام مللف إنهاء االنقسام وممارسة عملها في غزة، وال أعطت اهتماًما مللف القضاء 

وملعاجلة الكم الهائل من القوانني التي ستحول دون الوحدة، حتى لو توفرت النية لتحقيقها 

ما لم يتم الشروع في البحث في هذا امللف.

إن إفراد اهتمام في االتفاقات واجلهود السابقة والالحقة للتوقيع عليها للقضاء والنيابة 

العامة ال يعني أن املشكلة قد ُحلّت، ولكن قد يساعد هذا األمر على حلها، فإيرادها في 

االتفاق نقطة جيدة جًدا. فكما الحظنا أن توقيع االتفاقات، وحتى تشكيل احلكومة، وإفراد 

نصوص كبيرة حول األمن مثاًل لم يؤد إلى تغيير حقيقي، ألن هناك كان اتفاق شفوي بتجميد 

تطبيق موضوع األمن، ولكن وجود نص ميكن أن يستخدم كسالح في املستقبل.

إن االنقسام في ظل حكومة الوفاق يتعمق، فما زال تبادل االتهامات والتحريض اإلعالمي 

مستمًرا، حتى بني املؤسسات القضائية املختلفة واملتنازعة، بل إنه بلغ مستوى جديًدا لم 

يبلغه من قبل، أي أن املسألة ليست بالنصوص وإمنا ما في النفوس.

طرفي  أن  من  بالرغم  االنقسام  إلنهاء  الكافية  السياسية  اإلرادة  تتوفر  لم  اآلن  حتى 

االنقسام وصال إلى طريق مسدود، بدليل أن املفاوضات من دون مقاومة وال مرجعية وال 

ضمانات وفي ظل ميزان  القوى املختل لصالح إسرائيل لم تصل إلى نتيجة سوى إلى 

الكارثة املتمثلة في تعميق االحتالل وتوسيع االستيطان وتقطيع األوصال واالنقسام وتهميش 

القضية الفلسطينية، وحتويل الشعب رويًدا رويًدا إلى "شعوب"، وإلى جتمعات يواجه كل 
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واحد منها مصيره وحده ويقلع شوكه بيده.

قادرة على  رئيس من دون إستراتيجيات  أو  املسلحة كأسلوب وحيد  املقاومة  أن  كما 

احلصاد، ومن دون وحدة وطنية ادت إلى طريق مسدود، وإلى حتولها كأداة من أدوات 

الدفاع عن النفس والسلطة وفي الصراع الداخلي، والدليل األبرز على ذلك أن الصمود 

البطولي واملقاومة الباسلة التي جتسدت في غزة في مواجهة العدوان األخير لم تؤد إلى 

تغيير الواقع املأساوي الذي يعيشه شعبنا في القطاع، بل ازدات األوضاع سوًءا وبؤًسا.

ال بد من تركيز اجلهود وإعطاء األولوية إلنهاء االنقسام على أسس وطنية ودميقراطية  

)توافقية( وشراكة حقيقية، مبا ينسجم مع حقيقة أن الشعب الفلسطيني مير مبرحلة حترر 

وطني، وهذا بحاجة إلى الوقوف في مواجهة جماعات مصالح االنقسام التي منت وازدادت 

نفوًذا وثروة في الضفة والقطاع، بعد أكثر من سيع سنوات على االنقسام.

الضغط السياسي والشعبي املتراكم واملتزايد حتى نصل فيه إلى وضع يصبح أقوى من 

ضغوط جماعات االنقسام ومن تأثير إسرائيل والدول التي ال تريد وحدة الفلسطينيني؛ هو 

الكفيل وحده بتحقيق الوحدة. هذا الهدف صعب ولكنه ليس مستحياًل، ألن مصلحة الشعب 

بأغلبيته الساحقة تتحقق بالوحدة التي تقوم على مواجهة املخاطر املشتركة، وعلى أساس 

القواسم املشتركة، وال تلغي اخلالفات التي ينبغي تنظيم كيفية التعامل معها.

يتطلب التركيز الواجب على إنهاء االنقسام أن يترافق مع السعي لكي يكون االتفاق 

شاماًل وتطبيقه كرزمة واحدة، إذ يجب أن يتم ملء الفراغ في االتفاقات، خصوًصا بالنسبة 

لغياب البرنامج السياسي ومعاجلة ملف القضاء والنيابة العامة، ومعاجلة صحيحة ملوضوع 

املوظفني، واإلستراتيجيات الكفيلة بالتصدي ملخاطر والتحديات التي تهدد القضية الفلسطينية 

وتوظف الفرص املتحة لها.

فال بد من وضع نقاط حول أهمية سيادة القانون وكيفية حتقيق ذلك، وتوحيد القضاء 

السيناريوهات  وبحث  العملية،  هذه  التي حتكم  واألسس  والقيم  واملبادئ  العامة  والنيابة 
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احملتملة، ودراسة نقاط القوة والضعف في كل منها، وما هو اخليار األنسب األولى باالتباع.

لكن أي إجناز على طريقها مهم، وميكن أن يساعد على  الشاملة،  الوحدة  مع أهمية 

الثانوية العامة كذلك. كما أن اتخاذ  حتقيقها. فالوحدة في احلج خطوة مهمة، وامتحان 

خطوات أخرى في الصحة والتعليم واالقتصاد والثقافة والنقابات واالحتادات وأي مجال 

من املجاالت مهم، ألن الوحدة ستتحقق من فوق لتحت ومن حتت لفوق، وإذا كان الذين 

فوق ال يريدون الوحدة فيجب عدم انتظار جهوزيتهم وحتقيق ما ميكن، والضغط عليهم من 

أجل االستجابة، وإذا لم يستجيبوا فسيكونون في محل سخط شعبي وكفاح متواصل حتى 

يتم تغييرهم.

إن الوحدة املفروضة في امتحان الثانوية العامة واحلج ألنه متعذر تشكيل وفدين للحج، 

احلقوق  جانب  إلى  تتوفران  عندما  والضرورة  املصلحة  أن  على  تدل  اإلعمار؛  في  واآلن 

واملبادئ والقيم واألهداف املشتركة، ميكن أن نتقدم على طريق الوحدة، واملصلحة متوفرة 

اآلن وستتوفر أكثر، ألن عدو الفلسطينيني ال مييز بني فلسطيني وآخر، بني متطرف ومعتدل، 

بني "فتح" و"حماس" واجلهاد والشعبية والدميقراطية وحزب الشعب واملستقلني، بل يستهدف 

الفلسطينيني جميًعا بال متييز، ومثلما استولى على وطنهم وشرد الالجئني وارتكب املجازر 

وسبب الدمار واملوت واالعتقال واملعاناة، وزّيف التاريخ ليتواءم مع ادعاءاته الباطلة بأن 

فلسطني هي أرض إسرائيل "أرض امليعاد"؛ يحاول أن يصادر احلاضر واملستقبل، وعندما 

يصادر األرض ويهد املنازل ويسحب الهوية الوطنية، فإنه ال يفرق بني فلسطيني وآخر. 

فالفلسطيني اجليد هو الفلسطيني امليت، أو الالجئ غير املسموح له بالعودة، أو العبد الذي 

يوافق على األسرلة من دون أن يطمح أو يسعى للحصول على حقوقه، ليس الوطنية والقومية 

فقط، بل إن عليه أن يرضى بأن يكون مواطًنا من الدرجة الثانية.

ولعل ما يحدث حالًيا في أراضي 48 منوذج حي يساعدنا على فهم ماذا ينتظرنا إذا 

أنفسهم مضطرين خلوض  واإلسالمي  والشيوعي  والقومي  الوطني  وجد  فقد  نتوحد،  لم 
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االنتخابات بقائمة مشتركة، ليس فقط ألن نسبة احلسم قد ارتفعت من 2% إلى %3.25، 

فكان ميكن معاجلة هذه املسألة بخوض االنتخابات بقائمتني، وعندها ميكن احلصول على 

التي كانوا يحصلون عليها في السابق، ولكن حجم اخلطر من اجتاه  نفس عدد املقاعد 

إسرائيل نحو املزيد من التطرف والعنصرية وإصدارها عشرات القوانني العنصرية، وشروعها 

في إصدار قانون "القومية اليهودية" الذي وافقت عليه احلكومة، ويجسد جوهر إسرائيل 

احلقيقي، وبأنها ال تريد وال تتسع لألغيار، وأنهم موجودون في بالدهم  كأغيار وعبيد إلى 

حني أن تتاح الفرصة للتخلص منهم؛ يدفع الفلسطينيني في أراضي 48 خلطوة نوعية مهمة 

نأمل أن يتم البناء عليها، أو تكون منوذًجا يحتذى من قبل مختلف فصائل وتيارات وأفراد 

الشعب الفلسطيني في كل مكان.
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أزمة النظام العدلي الفلسطيني: جدلية السياسة والقانون

أ.إبراهيم أبو شمالة- غزة

UNDP نائب مدير برنامج سيادة القانون والعدالة يف برنامج االمم املتحدة       

توطـئة:

لقد كان إلقامة حكومة الوفاق الفلسطيني بناء على اتفاق الشاطئ األثر الكبير في استعادة 

األمل بإيحاء نظام العدالة الفلسطيني من سباته، والذي يعاني مشاكل متأصلة وضعفًا مزمنًا، 

تفاقم في ضوء الصراع املمتد وحالة االنقسام الوطني التي عمقت التباين والفجوات، وهو ما 

يستدعي بداهًة ايالء االولوية املناسبة لتناول أوضاع هذا القطاع الهام واحليوي،  باإلسراع 

في إدماج مؤسسات سيادة القانون في واقع يعج باالزدواجية املؤسساتية، وحتقيق انسجام 

األطر القانونية في ظل التشرذم الذي حلق الهيكلية التشريعية جراء الكم الهائل من التشريعات 

واألوامر الرئاسية، عدا عن قرارات احملاكم التي صدرت خالل فترة االنقسام البغيض والتي 

القانون وميس مساسا مباشرا  خلقت مراكز قانونية وواقعا مشوهًا، ال يتسق مع سيادة 

مبصالح املواطنني و ثقهم مبنظومة العدالة والقانون برمتها. 

مع األسف موجة التفاؤل لم تستمر بل تراجعت بسبب التردد واجلمود احلاصل في فتح 

ملف إصالح القضاء واملنظومة العدلية، والذي يعود مرده إلى طغيان سلطان السياسة على 
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القانون، وغياب اإلرادة السياسية لدي جميع أطياف العمل الفلسطيني، وعدم قيام حكومة 

التوافق الوطني بالدور النشط املنوط بها بالشكل املؤمل، وهو األمر الذي أعقبه حدوث حالة 

من الفراغ املؤسساتي اجلزئي حاليًا في قطاع غزة، واملتمثل في التراجع امللموس في درجة 

استجابة مؤسسات العدالة واألمن الحتياجات اجلمهور، وهو األمر الذي مس مبصالح املواطنني 

وخاصة الفئات الهشة، وفاقم من تدني ثقة املواطن بأجهزة ومكونات العدالة واألمن، وهذا اخللل 

أمر طبيعي في مراحل ما بعد الصراعات، ولكن ما يكرس هذه الثقة املهزوزة ويصعب األمر 

هو تزامنها مع انسداد األفق السياسي وغياب الرؤية التوحيدية وسيطرة منطق احملاصصة 

واالرتهان للحسابات السياسية، وهو األمر املرشح بقوة لإلسهام في انهيار املنظومة بشكل 

كامل ال قدر الله –إن لم يعالج بالكيفية املالئمة وفي الوقت املناسب-  وهو ما سيؤثر على 

كافة مرافق احلياة األخرى ويؤدي إلى تدهور شامل في حياة املواطنني.

بناء على ما سبق البد من تداعي جميع األطراف والفاعلني من أجل اخلروج مبوقف جماعي 

يعكس رؤية مجتمعية موحدة  في هذه املرحلة الدقيقة واملفصلية، عبر حتليل الواقع وحتديد 

املعيقات أمام تفعيل منظومة العدالة ووضع التصورات املالئمة لتالفي سيناريو االنهيار احملتمل 

في قطاع العدالة في قطاع غزة، والذي كما أسلفنا سيؤثر سلبًا على كافة املناحي احلياتية 

للمواطن الفلسطيني و خصوصًا سكان غزة الذين يعيشون أصال حتت وطأة أوضاع صعبة 

بعد احلرب األخيرة، ويضرب بعرض احلائط إمكانيات إحراز أي تقدم على صعيد التنمية 

واالعمار واحلوكمة الرشيدة.

معضلة السياسة والقانون:

ايار2011،   4 بتاريخ  بالقاهرة  بدءا  الوطنية،  الفصائل  بني  املبرمة  السابقة،  االتفاقيات 

مرورا بالدوحة ومن ثم اتفاقية الشاطئ  بتاريخ 23 ابريل/نيسان2014 والتي مت مبوجبها 

تشكيل حكومة الوفاق، وما تالها من تفاهمات أعلنت بتاريخ 25\9\2014 والتي تناولت 
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فيما تناولته، متكني حكومة التوافق الوطني من توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة ومتكني كافة املؤسسات والهيئات من تنفيذ مهامها املنصوص عليها في 

القانون األساسي الفلسطيني، ودعوة املجلس التشريعي لالنعقاد، كانت قد مرت مرور الكرام 

ولم تتطرق بشكل تفصيلي مللفي قطاعي العدالة واألمن، وهو األمر الذي أفضي إلى حالة من 

الغموض والتباين في التفسيرات.

ولعل ما يعيق التطرق مللفي القضاء واألمن هو غياب اإلرادة السياسية بالدرجة األولي 

فشل  حيث  السياسي،  واالرتهان  للمحاصصة  واألمن  القضاء  قطاعي  إخضاع  ومحاولة 

السياسيون بامتياز في إيجاد حلول تضمن وجود مرافق عدلية مستقلة تستجيب الحتياجات 

املواطنني، أو على األقل التحلي بقراءة موضوعية وعقالنية ملا يحدث واآلثار السلبية احملتملة 

على املواطن كما املشروع الوطني برمته، وهو ما يجعلنا نخلص بأن مشكلة اجلمود في ملفي 

القضاء واألمن هي ذات أصل سياسي بامتياز وليس قانوني/ فني محض، ويؤكد ذلك عدم 

انعقاد املجلس التشريعي حسب ما  توافقت األطراف وهو املنوط به بالبت في كثير من هذه 

األمور حسب القانون األساسي الفلسطيني املعدل لسنه 2005.

احلوكمة الرشيدة ما بني العشوائية وضبابية سلم االولويات 

الواضح من منظور اإلدارة واحلوكمة أن هنالك انقالب في سلم األولويات ووضع للعربة 

أمام احلصان، وعدم وجدود تقدير سليم للموقف لدي صانع القرار الفلسطيني، وهو ما يؤشر 

إلي انحراف البوصلة وغياب ملسلمات احلوكمة، حيث أن إصالح قطاع األمن والعدالة يشكل 

املقدمة املنطقية ألي عملية تنمية أو اعمار في أي من القطاعات األخرى، ومبفهوم املخالفة 

فإن أي ضعف أو تردي في حالة سيادة القانون لن يسمح بإحراز أي تقدم على أي جبهة 

أخري ، فال اعمار بدون قانون ومحاكم وقوة جبرية أو في ظل فلتان أمني.

إن الشروع في عملية التوحيد لقطاعي األمن والعدالة أمر متاح وممكن فنيا، إذا ما ترك 
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ألهل االختصاص وشيوخ القضاء و اخلبراء، وحال صلحت النوايا، وميكن في هذا اإلطار 

االهتداء مبجموعة من التجارب في سياقات مشابهه، أو حتى ببعض التجارب الناجحة في 

السياق الوطني، ومنها دمج قطاعات أخرى مثل التعليم و الصحة مع وضوح الفارق.

إصالح وتوحيد أم إدماج وموائمة ؟!!

يطرح السؤال حول ماهية املهمة املبتغاة ومنظورها، هل نحن بصدد إصالح وتوحيد أم 

دمج وموائمة؟

ما من شك في أن النظام القانوني الفلسطيني يحتاج إلي إصالح وتوحيد جراء ما ينتابه 

تاريخيا من فجوات بفعل غياب حالة االستقالل الوطني واالحتالل القائم والصراع املمتد، 

واإلرث الثقيل من التشريعات املطبقة متنوعة املصدر، وال بد من اإلشارة هنا إلى اجلهود 

الكبيرة التي بذلت من قبل املجلس التشريعي الفلسطيني في حينه بإصدار رزمة القوانني 

الفلسطينية في أعقاب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في حقبة التسعينات والتي توقفت 

جراء االنقسام وتعطيل عمل املجلس التشريعي.

وعود على بدء فإن نظرة موضوعية لواقع احلال جتعلنا نتمهل ونرشد من توقعاتنا، وأن نغلب 

منطق التدرج في ظل مشهد غاية في التعقيد، جنم عن ما حصل في ظل االنقسام من تباين 

على كافة األصعدة: املؤسسات واإلجراءات والتشريعات وقرارات احملاكم، والتي خلقت مراكز 

قانونية من الصعب تسويتها بني عشية وضحاها، أو القفز عنها أو حتى إعادتها لسابق عهدها.

علمًا بأن التشوه قد حصل على كل من ضفتي االنقسام في الضفة وغزة، وأنه من املنصف 

أن نقول بأن عملية اإلدماج واملوائمة ال تتعلق بنظام العدالة في غزة حصريًا كما يعتقد البعض، 

فكثير من األمور التي استحدثت خالل سني االنقسام ينتابها كثير من التجاوزات، وببساطة 

تصنف ضمن القرارات الباطلة والتي توصم بالال مشروعية والال دستورية، في كل من غزة 

والضفة، فال يوجد شيء قانوني 100% هنا أو هنالك.

ولكن املنطق السليم ومأالت األمور تقول بأن من شأن أي عملية إدماج مؤسساتي وموائمة 
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الهياكل التشريعية مهنية وناجحة وراشدة أن تقودنا حتما إلي حتقيق اإلصالح الكامل والوحدة 

املرجوة للنظام العدلي الفلسطيني في نهاية املطاف.

النموذج و املنهجية: ما بني القانون الصرف وإعمال املوائمات السياسية

مع األخذ باحلسبان أن أي عملية قادمة لترتيب أوضاع قطاعي العدالة واألمن يجب أن تأخذ 

خصوصية مؤسسات العدالة بعني االعتبار وتضمن استقالل القضاء والنيابة العامة، وحيادية 

أجهزة األمن ووالئها الوطني الفصائلي، وإعمال مبدأ الفصل احلقيقي واملرن بني السلطات، 

مبا يكفل االنفتاح  املجتمعي ملؤسسة العدالة و يحول دون تقوقعها و نشوء ما يسمي بظاهرة 

" نوادي القضاة املغلقة " و التي تكرس عدم االستقالل بصورة مغايرة كما هو احلال في 

بعض بلدان االقليم بعد الربيع العربي. و من هذا املنطلق فإن احلفاظ على قدسية و استقاللية 

القضاء يجب اال حتول من املرونة و ادراك الواقع عبر إعمال مبدأ املوائمة السياسية – مبا 

ال يخل بالثوابت سابقة الذكر – بحيث ندرك التوافق والتكيف ونتبنى منوذج مرن، ألننا في 

واقع األمر ال نستطيع القفز عن الواقع ونتجاوزه بكل ببساطة، وإال ملا كانت هنالك مشكلة 

أساسًا، لذلك يجب أن تكون هنالك إجراءات خاصة تضمن تشكيل مجلس اعلي انتقالي وتعيني 

نائب عام مستقل، والعمل على فحص الوظائف وأوضاع املوظفني والقضاة وأعضاء النيابة 

احلاليني واستكمال إجراءات تعيني من يصلح منهم ومن تنطبق عليه الشروط وإحالة البعض 

اآلخر للوظيفة العمومية أو إخضاعهم لتسويات أخرى، علما بأن القضاء الفلسطيني خاصة 

في قطاع غزة بحاجة لعدد كبير من القضاة اجلدد بالنظر إلى عدد القضاة ووكالء النيابة في 

فلسطني بالنسبة لعدد السكان  مقارنة مع دول اإلقليم مثال.

غياب املشاركة املجتمعية يف عملية صنع القرار

يجب التوقف مطواًل عند مؤشر خطير على صعيد غياب املشاركة املجتمعية النشطة في 

عملية صنع القرار، وهو الركن الركني في مقومات احلوكمة الرشيدة، حيث يالحظ وجود هوة 
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السحيقة بني ما يرغب فيه املواطنون وبني ما يدور في أروقة صنع القرار؛ حيث فشلت كل 

الدعوات التي أطلقت إلعادة حلمة اجلهاز القضائي وفشل املستوى السياسي في االستماع  

لصوت الناس، كما فشل املجتمع املدني في مأل الفراغ وإحداث حراك ايجابي يدفع اجلهات 

املعنية إليالء هذين امللفني األولوية التي يستحقانها، وكذلك على صعيد دمج النساء في عملية 

صنع القرار العدلي لكن نضمن عدم حدوث تراجع عن مكتسبات دستورية مهمة، كما حدث 

في بعض دول الربيع العربي . 

النتائج املترتبة على حالة استمرار حالة الشلل 

ما يحدث في غزة اآلن هو عبارة عن فراغ جزئي ملموس ومتصاعد، يرافقه شعور عام 

باخلذالن واإلحباط وفقدان الثقة مبؤسسات العدالة واألمن يسود أوساط املواطنني، الذين 

تأثرت مصاحلهم بشكل كبير، ولكنه أيضا يحمل نذر خطيرة تهدد باالنهيار الكامل ملنظومة 

سيادة القانون، فهنالك تردي متصاعد على صعيد عمل القضاء، والنيابة العامة، والشرطة 

املدنية وتنفيذ األحكام والتبليغات وخاصة في محاكم األسرة، وهو ما ميس بشكل مأساوي 

بحقوق الفئات الهشة وحتديدا النساء واألطفال. ومهما كانت املبررات وراء هذا الفراغ فإنه 

ال يجوز ألي جهة التعدي على القانون، وجتاوز الصالحيات املنوطة بها، سواء بالتشريع أو 

فرض رسوم أو حسم أي مبالغ بشكل مباشر من اإليرادات قبل دخولها املوازنة العامة وكذلك 

استمرار عدم وجود جهة رقابية تراقب الصرف.

اخلالصة

إن توحيد منظومة العدالة في فلسطني وبالذات السلطة القضائية والنيابة العامة، يشكل 

املدخل األساس لصيانة دولة القانون، القائمة على مبدأ الفصل املرن بني السلطات الثالث، 

عالوة على أن قيام سلطة قضائية مستقلة وموحدة و ناجعة ميثل الضمانة األساسية حلماية 
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احلقوق واحلريات العامة، ويوفر منوذج سليم للحكم الرشيد، ويعيد الثقة بأداء مؤسسات 

منظومة العدالة، والتي شكل االنقسام وال يزال التربة اخلصبة لتردي مستوى الثقة املجتمعية 

في فعالية وأداء السلطة القضائية، مما يحد من نفاذ املواطنني للعدالة وخاصة الفئات األقل 

حظا واألكثر انكشافا.

إن إغفال هذه التحدي، واالنهماك احملموم في تكريس واقع االنقسام في نظام العدالة، و 

استمرار وجود مؤسسات منفصلة، حتما سيطيح بفكرة دولة القانون ويعزز االنقسام السياسي 

واجلغرافي، في حني كان يجب ان يتصدر هذا املوضوع  سلم األولويات حلكومة التوافق  

من أجل ضمان متتني عرى املصاحلة لتكون قادرة على تفكيك أزمة النظام السياسي والتي 

ولدت االنقسام بآثاره السلبية التي ال زلنا نعيش حتت وطئتها، عبر منح االولوية ملوضوعة لم 

شمل مؤسسات و أركان  العدالة وفقًا ألحكام القانون األساسي وقانون السلطة القضائية، 

وشروط ومعايير إشغال الوظيفة القضائية.

التوصيات

1. االبتعاد الكلي عن تسييس منظومة العدالة والقضاء واألمن وجعلها مبنأى عن أي صراع 

سياسي أو محاصصة حزبية ضيقة، والعمل اجلاد على ضمان االستقالل احلقيقي وليس 

الشكلي للقضاء والنيابة العامة، تأكيدًا ملبدأ الفصل املرن بني السلطات.

2. منح األولوية ملوضوعة إصالح قطاعي األمن والعدالة ووضعها في مقدمة أولويات احلكومة 

عبر الشروع في عملية االندماج املؤسسي واالنسجام القانوني باعتباره أمر ال يقيل التأجيل 

والتسويف مهما كانت املبررات.

3. هنالك فرصة سانحة إلصالح القضاء الفلسطيني، وضمان استقالله عبر تشكيل مجلس 

قضاء أعلى انتقالي جديد من شخصيات مشهود لها بالنزاهة واحليدة واالستقالل، وفقًا 

إلجماع سياسي ومجتمعي ووطني، كأداة ال بد منها لتحقيق توحيد السلطة القضائية.
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4. دعوة كافة اجلهات الوطنية والدولية الفاعلة ملمارسة الضغط بهذا االجتاه باعتباره املدخل 

احلقيقي لتثبيت عرى املصاحلة وضمان االستقرار واجناز مهمة اعمار وتنمية قطاع غزة 

املنهك ومنح الناس مساحة من األمل في املستقبل.

5. االصطفاف في حراك قانوني ومجتمعي ممنهج وتشكيل مجموعات ملمارسة الضغط على 

اندماجها  والعدالة وضمان  األمن  أجهزة  اجل سرعة تصحيح وضع  من  القرار،  صناع 

واستجابتها الفاعلة الحتياجات املواطنني.

6. مناشدة حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسئولياتها في قطاع غزة واالنخراط بشكل فعال 

في عملية اإلصالح وتوفير كل ما يلزم قطاع العدالة بشكل عاجل في فترة مرحلية حتى 

يصار للوصول إلى حل جذري،  وذلك من أجل كبح جماح أي فراغ مؤسسي واستمرار 

هذا املرفق في تأدية خدماته للمواطنني.

7. املضي قدمًا بال تردد في تقدمي الدعم الفني الالزم عبر إمتام الدراسات الالزمة املتعلقة 

باإلدماج املؤسسي واملوائمة التشريعية، الستكشاف أبعاد املشكلة وسيناريوهات احلل، 

وآليات التنفيذ واملتابعة، من أجل تشكيل إجماع وطني ضاغط حولها.

8. حتسبا لسيناريوهات الوضع األسوأ، ومنعًا لالنزالق إلى أوضاع غاية في الصعوبة، يجب 

على املجتمع القانوني واملدني في غزة أن يفكر في سيناريوهات قادمة وإجراءات حتسبيه، 

تشمل تفعيل رزمة من اآلليات البديلة في حال انهيار منظومة القضاء والعدالة – ال قدر الله.



92

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

انضمام فلسطني إلى معاهدات حقوق اإلنسان
كوسيلة لتوحيد املؤسسات القضائية بني الضفة وغزة

د. معتز قفيشة- اخلليل

عميد كلية احلقوق يف جامعة اخلليل

في 29 تشرين ثاني 2012 حتولت فلسطني إلى دولة بنظر املجتمع الدولي، على الرغم 

من أن قرار اجلمعية العمومية لألمم املتحدة رقم 67/19 أعطت فلسطني صفة دولة "مراقب" 

إال أنها أعطتها صفة دولة بكل األحوال.وبالتالي فإن ذلك يخول فلسطني باحلصول على كل 

احلقوق التي تتمتع بها الدولة والواجبات التي عليها االلتزام بها من ناحية قانونية باسثناء 

ما يتعلق بالتصويت في األمم املتحدة.

ففلسطني لديها احلق في العضوية في املعاهدات الدولية واملؤسسات الدولية واحملاكم وإقامة 

عالقات دبلوماسية كاملة وإصدار قانون املواطنة وطباعة جوازات السفر الخ.

وباملثل فإن على فلسطني االلتزام بواجبات متأتية من من وضعها اجلديد مبا يشمل واجباتها 

املتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني وقانون احلرب والقانون الدبلوماسي وقانون اجلرائم الدولي 

وقانون البحار واإلرث الثقافي والتعليم والبيئة واملياه واملرأة وحقوق اإلنسان.

وقعت فلسطني وأصبحت عضوًا في في معاهدات دولية هامة في 1 نيسان 2014 ومرة 
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أخرى في 31 كانون أول 2014. هذا امللخص يتمحور حول التزامات فلسطني في مجال 

حقوق اإلنسان جتاه املجتمع وجتاه مواطنيها، فيما يتعلق بـ العهد الدولي حلقوق اإلنسان 

املدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املقرين من قبل 

اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 16 كتنون أول 1966 وموقعة من قبل الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس في 1 نيسان 2014.

العهدين تكتسب فلسطني أساس لشرعية جديدة، حيث ستظهر بصفتها  بتوقيعها على 

دولة محبة للسالم وحتترم حقوق اإلنسان )املصطلح املذكور في املادة 4 من ميثاق األمم 

العاملي خاصة وأن  النطاق  املتحدة( على  العضوية في األمم  لدولة كاملة  املتحدة كمتطلب 

هذين العهدين وبروتوكوالتهم باإلضافة إلى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  10 كانون أول 

1948 تشكل مشروع القانون الدولي حلقوق اإلنسان.وهذا بدوره يؤدي إلى تعزيز موقف 

فلسطني عند تقدميها طلب العضوية الكاملة في األمم املتحدة. كعضو في املعاهدات الدولية 

املتصلة بحقوق اإلنسان، تستطيع فلسطني من خالل ترشيح خبراء للجان التي مت تأسيسها 

بناء على هذه املعاهدات التأثير في القانون الدولي وإثبات نفسها كدولة مستقلة ضمن إطار 

العمليات الرسمية لهذه اللجان. كأي دولة أخرى غير عضو، ال ميكن متثيلها في هذه اللجان 

إال عن طريق كونها طرف متعاقد.

في احلقيقة، حتى تستطيع االنضمام لهذه املعاهدتني الدوليتني يحتم دخولها في هيئتني 

دوليتني: جلنة حقوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث هي اجلهات 

األكثر أهمية في نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، قراراتها وتوصياتها ملزمة لألمم املتحدة 

ووكاالتها وأعضائها وتوفر أدوات مناصرة للمؤسسات غير احلكومية احمللية والدولية.

االنضمام إلى املعاهدات يفرض واجبات على الدولة وباملثل على األفراد الضني يعيشون في 

ظل قضائها ونحو الدول األطراف في تلك الوثيقة. على سبيل املثال: االنضمام للعهد الدولي 

حلقوق اإلنسان السياسية واملدنية يلزم فلسطني بتطبيق اإلجراءات املذكورة في املادة 4 من 
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العهد املتعلق بدولة الطوارئ )القانون الفلسطيني األساسي لعام 2003 ال يتطابق مع املادة 

املذكورة فيما يتعلق بالطوارئ(. وهذا يتطلب من فلسطني تعديل تشريعاتها وسياساتها املتعلقة 

باالحتجاز واحلبس والتعذيب وحرية التعبير وحرية تكوين اجلمعيات ليس كما يرغبه املشرع 

الفلسطيني بل حسب فقرات وأحكام هذا العهد. مثاًل: فلسطني ملزمة بإنزال العقاب على من 

يقومون بالتعذيب، وهذا التزام غير موجود حاليًا. سيكون من حق األفراد حسب العهدين 

وبروتوكالتهما ممارسة احلق في تقدمي الشكوى للهيئات اخلاصة مبعاهدات األمم املتحدة 

ضد السلطة الفلسطينية.فلسطني سيتحتم عليها توظيف كادر تقني مؤهل قادر على إعداد 

تقارير حكومية إلرسالها للهيئات املذكورة ومناقشة تتقارير الظل املقدمة غير احلكومية والتي 

من املمكن أن توفر معلومات بديلة عن التقارير احلكومية. من املمكن استنتاج أن التشريع مع 

استثنائني هامني ال يناقض حقوق اإلنسان عن طريق عمل إحصائية عن التشريع املطبق في 

فلسطني على ضوء القانون الدولي حلقوق اإلنسان. أحد هذه االستثناءات هو يتعلق بحقوق 

املرأة واآلخر بالتشريعات املتعلقة باألمن.

يتم انتهاك حقوق املرأة ليس فقط عن طريق تطبيق القوانني الدينية )العنف املنزلي، تعدد 

الزوجات، الطالق وزواج األطفال( ولكن أيضًا عن طريق االلتقاليد املتواجدة في العالم العربي 

متضمنا الضفة وغزة.

أما بالنسبة للتشريعات األمنية فقد تشكلت بسبب خضوع فلسطني ألنظمة أجنبية حكمتها 

منذ انفصالها عن الدولة العثمانية في 1917 وحتى اآلن، وذلك بذريعة أنه يجب على الفلسطينيني 

إزالتها عن طريق إصالحات تشريعية ومؤسساتية بداًل من تكرار ما فرضه احملتلون من قبل.

عدم التناغم فيما بني حقوق اإلنسان ومجاالت التشريع األخرى ينبع من غياب التسوية في 

بعض املجاالت )حقوق الطفل، املعايير الصحية، التوظيف والتأمني االجتماعي، البيئة والبنية 

التحتية( وليس من عدم الثبات بني التشريعات احمللية والقوانني الدولية.        

  بشكل جوهري، فإن انضمام فلسطني للعهدين يقدم فرصة لفلسطني لعمل إصالحات 



95

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

أن  بحيث  اإلنسان،  الدولي حلقوق  القانون  من  مختلفة  على ضوء جوانب  تشريعاتها  على 

العهدين مرتبطني بكل جوانب حقوق اإلنسان بطريقة أو بأخرى. االنضمام إلى العهد الدولي 

حلقوق اإلنسان السياسية واملدنية من جهة ميهد الطريق لفلسطني لتلبية احملتوى املوضوعي 

ملعاهدات أخرى، مبا فيها املعاهدة ضد اإلبادة اجلماعية، املعاهدة ضد التعذيب ، معاهدة 

القضاء على جميع أنواع التمييزضد املرأة ومعاهدة حقوق الطفل  والتي أصبحت فلسطني 

عضوًا فيها أيضًا.

من جهة أخرى فإن العضوية في املعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

تفتح الطريق لفلسطني لالنضمام إلى اتفاقيات العمل واالتفاقيات الصحية العاملية ومعاهدات 

البيئة واملعاهدات التعليمية والثقافية. هذه املالحظات تنبع من حقيقة أن كل حقوق اإلنسان 

متشابكة وغير قابلة للتجزأة. 

سيكون هناك دور للمحاكم الفلسطينية والنيابة العامة في املناغمة بني تطبيق هذه املعاهدات 

وتفسيرها بطريقة موحدة في الضفة وغزة.

الطريق طويل أمام فلسطني للوصول إلى االنضمام للمعاهدات الدولية ولكن على األقل فإنه 

مت فتح الباب واالنضمام للمعاهدات الدولية هي نقطة حتول تاريخية لفلسطني.

إنها اللحظة لإلعالن باألفعال أن فلسطني والفلسطينيني يستحقوا العيش في بقعة يتم 

تطبيق كل حقوق اإلنسان العاملية.

باملختصر فلسطني بشكل عام مستعدة لاللتزام مبعاهدات حقوق اإلنسان من حيث البنى 

التشريعية واجلهاز املؤسسي. يجب البدء اآلن حتى تدفع بالدولة جتاه تطبيق كامل للمعايير 

الدولية حلقوق اإلنسان والسياسات املنهجية والتشريع واإلصالحات املؤسساتية والقضائية 

والتشريعية.
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رؤية جمعية القضاة الفلسطينيني الستعادة وحدة القضاء والنيابة العامة 

القاضي عبد اهلل غزالن

قاضي احملكمة العليا- القدس

ارى ان اسجل شكري للمركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" على تنظيم 

هذا املؤمتر، كما نبارك له عيده العاشر، مع دعائنا الى الله ان يحتفل بعيده احلادي عشر، 

وقد حتققت اماني الشعب الفلسطيني بانهاء حالة االنقسام واقامة الدولة الفلسطينية، دولة 

القانون والعدل، في ظل قضاء قوي نزيه محايد مستقل.

كما ارحب بالسيدات والسادة احلضور كل باسمه ولقبه، ودون االنتقاص من قدر وقيمة 

مكان انعقاد املؤمتر هنا في مدينة رام الله، ارى ان اختيار مكان انعقاد املؤمتر في مدينة 

غزة- قاعة جمعية الهالل االحمر له من الدالالت واملعاني مبا ينبئ بحالة الوطن، وما يعانيه من 

فرقة ومتزق تستدعي تدخال عاجال لتقدمي االسعاف. وال شك ان الهالل االحمر الفلسطيني هو 

االقدر على القيام بهذه املهمة، اقول ذلك مع علمي ان الطواقم التي ستقوم على تقدمي االسعاف 

في حالتنا هذه، غير تلك التي تقوم على تقدمي االسعاف للمريض او املصاب او اجلريح، الن 

املريض واملصاب واجلريح هنا هو الوطن بجناحيه، لكن هذا االختالف ال يلغي الصفات التي 

يتحلى بها املسعف او الطاقم املعالج، ولعل في القسم الذي يؤديه املعالج والطبيب ما يفصح 
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عن تللك الصفات، كيف ال وهو يقسم بالله العظيم ان يراقب الله في عمله مسخرا رعايته 

للقريب والبعيد، والصالح والطالح، حافظا لهم كرامتهم، ساترا عوراتهم، كامتا سرهم، باذال 

وسعه في انقادهم من الهالك وااللم والقلق.

السيدات والسادة االفاضل:

ليستقيم لنا بيان رؤيتنا حول انهاء حالة االنقسام القضائي وبناء سلطة قضائية واحدة 

بشقيها القضاء والنيابة العامة. متحلني بصفات املسعف وما اقسم عليه، نسوق فيما يلي 

بعضا من املقدمات التي لها ارتباط ال ينفصل باملوضوع محل البحث. نرى انها تقوى على 

حمل ما نتبناه وندعو اليه.

الكثير من قواعد واحكام قانون السلطة  اوال: يجب ان ال نعزل انفسنا عن حقيقة جتاوز 

القضائية رقم السنة 2002 الساري املفعول، ذلك ان القانون املذكور احيل من قبل املجلس 

التشريعي لرئيس السلطة الوطنية بتاريخ 5/12/1998  الصداره، اال انه بقي في االدارج 

الى ان صدر بتاريخ 14/5/2002، على ان يعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره، 

ورغم سريانه بقيت نصوصه دون تفعيل. فلم تشكل املجالس القضائية وفق احكامه. ولم يتم 

تعيني مجلس قضاء انتقالي وفق ما نصت عليه املادة )81(، كما لم تتم الترقيات والتعيينات 

وفق نصوصه، وقد يطول احلديث في هذا الشأن االمر الذي يتأباه املقام وال يتيحه الزمن 

املخصص للحديث.

ثانيا: بتاريخ 4/3/2005، اصدر الرئيس محمود عباس وبناء على عرض مجلس الوزراء قرارا 

بتشكيل جلنة توجيهية لتطوير القضاء والعدل ضمت في عضويتها ثالثة اعضاء من مجلس 

القضاء االعلى من ضمنهم النائب العام، ووزراء العدل واملالية والتخطيط والداخلية، ورئيس 

اللجنة القانونية في املجلس التشريعي، ونقيب احملامني، وممثل عن الهيئة املستقلة حلقوق 

املواطن، والدكتور كميل منصور، ووحدة التنسيق والدعم الفني في ديوان رئيس الوزراء، 

ومن ابرز ما كلفت به، التوافق على صياغة مسودة قانون معدل لقانون السلطة القضائية 
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رقم السنة 2002، ولقد تبنت احلكومة مشروع القانون، واحالته للمجلس التشريعي، ودون 

الدخول في تفاصيل ما جرى باخلصوص املذكور. اال ان الدوافع واالسباب الداعية اصدار 

القرار الرئاسي بتشكيل اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل كانت- ومبعزل عن الدخول 

بالتفاصيل ايضا- هي اصالح القضاء. 

ثالثا: بتاريخ 11/10/2005 اصدر رئيس السلطة وبناء على ما اقره املجلس التشريعي في 

جلسته املنعقدة بتاريخ 4/10/2005 قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005، ومت 

نشره في الوقائع الفلسطينية، وقد نصت املادة )105( من القانون املذكور على تشكيل 

مجلس قضاء انتقالي مؤقت مبرسوم رئاسي بتنسيق من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

وزير العدل يكون من تسعة اعضاء مبا فيهم الرئيس، على ان يراعى ان يكون بينهم:

1-اثنان من قضاة احملكمة العليا واالستئناف العاملني.

2-اثنان من قضاة احملكمة العليا واالستئناف السابقني.

3-خمسة من الشخصيات العامة من ذوي اخلبرة والكفاءة واالختصاص مشهودا لهم 

باالمانة والنزاهة، ويحدد املرسوم الرئاسي اسماء رئيس املجلس املؤقت واعضاؤه وتناط 

به املهام التالية:

أ.تشكيل واعادة هيكلة كافة الهيئات القضائية، وترتيب اوضاع القضاة واحملاكم والنيابة 

العامة، مبا في ذلك تعيني القضاة وترقيتهم واحالتهم على التقاعد.

ب.اصدار القرارات واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة الجناز هذه املهام، وتكون قرارات 

املجلس ملزمة ونافذة من تاريخ صدورها. وعلى املجلس القضائي االنتقالي تقدمي تقريره 

مرة كل ثالثة اشهر من عمله يبني فيه االجراءات واخلطوات التي قام بها، ومدى التقدم 

واالجناز الذي حققه على طريق امتام مهمته، ويرسل التقرير الى رئيس السلطة الوطنية 

وتكون مدة واليته سنة واحدة غير قابلة للتمديد او التجديد، وتنتهي واليته بانتهائها، 

ويجلس محله مجلس القضاء االعلى املنصوص عليه في املادة )63(.
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رابعا: بتاريخ 27/11/2005، اصدرت احملكمة العليا املنعقدة في غزة- ودون دخولنا في 

تفاصيل تقدمي الطعن وما صاحب حكمها من ضجة قانونية- وبهيئة مشكلة من خمسة 

قضاة حكمها في الطعن رقم 5 2005 القاضي بعدم دستورية القانون.

خامسا: بعطف النظر على وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الصادرة في ايار من عام 2006، 

في  اجراء اصالح شامل  منها، ضرورة  اخلامس  البند  وفي  تضمنته  فيما  تضمنت  فقد 

مؤسسات السلطة وخاصة في اجلهاز القضائي، وتكريس سيادة القانون.

سادسا: في صيف عام 2007 وحتديدا 17/6/2007، حصل االنقسام واستمر القضاة 

بالعمل في قطاع غزة حتى تاريخ 28/11/2007، وقد تبع ذلك انشاء مجلس للقضاء في 

قطاع غزة سمي مجلس العمل االعلى كمجلس انتقالي له صالحيات مجلس القضاء االعلى 

الدائم، باالشارة الى املادة )81(، من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، ومن 

ثم جرى تعديل االسم ليصبح مجلس القضاء االعلى. 

سابعا: لقد تضمنت اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني املوقعة بالقاهرة في 12/5/2011 

واملذيلة باسم جلنة املصاحلة الوطنية املنبثقة عن مؤمتر احلوار الفلسطيني، وفي البند املتعلق 

بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات انه " وفقا الحكام القانون تشكل محكمة قضايا االنتخابات 

من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء االعلى، ويعلن عنها مبرسوم رئاسي 

بعد استكمال االجراءات التشكيلية )مجلس القضاء االعلى( بالتشاور والتوافق الوطني.

ثامنا: منذ انشاء السلطة الوطنية، عقدت العديد من الندوات واملؤمترات، وقد شارك فيها 

املستوى الرسمي واالهلي والشعبي، من وزراء واعضاء مجلس تشريعي، ومنطمات مجتمع 

موضوع  تناولت  وغيرهم،  اكادمييني  ومثقفني  وكتاب  وصحفيني  ومحامني  وقضاة  مدني 

اصالح القضاء او ما سماه القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 4/3/2005 تطوير القضاء 

والعدل، واننا اذ نسجل ذلك، نحيل الى وقائع املؤمترات السابقة االول والثاني والثالث 

والرابع واخلامس، والى وقائع املؤمترات القضائية، والى ما كتب واذيع عبر وسائل االعالم 



100

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

االخرى، مرئية ومسموعة ومقروءة، والى وقائع اخللو التي دعت اليها جمعية القضاة، والتي 

عقدت مع مجلس القضاء االعلى وبحضور عدد من القضاة في مدينة اريحا.

تاسعا: من واجب اي سلطة كانت، بصرف النظر عن شرعيتها من عدمه ان حتافظ على 

النظام العام وتسير املرافق العامة خدمة للمواطنني، وعلى راسها القضاء والنيابة العامة، 

غير  االرض  على  احلاكمة  للسلطة  فيه  يتاح  تفرض وضعا  االستثنائية  الظروف  ان  ذلك 

الشرعية، اتخاذ اجراءات تفرضها املبررات على النظام العام، وتأمني سير املرافق العامة، 

وهكذا نرى ان ينظر الى من مت تعيينهم قضاة في قطاع غزة. رغم عدم شرعية االنقسام.

عاشرا: ان السلطة القضائية بوصفها احدى السلطات الثالث ليست مبعزل عن النقد واالصالح، 

حالها حال السلطتني التنفيذية والتشريعية، اذ ال يعقل ان يوجه النقد لهاتني السلطتني في 

حني حتصن السلطة القضائية من النقد، كما ان وجود سلطة قضائية قوية قادرة مستقلة، 

قيمة وطنية عليا تفوق كل القيم وتعلوها وتتقدم عليها، فهو مطلب يجب ان تسعى اليه كافة 

املستويات الرسمية واالهلية. 

السياسية  الصراعات  جتنيب  يقتضي  محايد،  قادر  مستقل  قوي  قضاء  خلق  ان  كما 

واحلزبية والفصائلية والتنظيمية، ناهيك عن احملسوبية والواسطة والعائلية واملناطقية، وان 

يتحلى مبصداقية عالية تالمس علوه ورفعته، وقدرته على اخضاع اجلميع حكاما ومحكومني 

حلكم وسيادة القانون، وبذلك يجب االبتعاد عن احملاصصة احلزبية والفصائلية والتنظيمية، 

مع احترامنا لكل االحزاب والتنظيمات والفصائل، وعدم انكارنا لنضاالت كل منها، جماعات 

وافراد. 

السيدات والسادة االفاضل:

بيانه وما سقناه من مقدمات، والن االنقسام يطيل عمر االحتالل،  تاسيسا على ما مت 

ولغايات توحيد القضاء والنيابة العامة في جناحي الوطن، وخلق سلطة قضائية تقف الى 

جانب السلطتني التشريعية والتنفيذية، والن وحدة والقضاء والنيابة العامة هي املقدمة االولى 



101

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

النهاء االنقسام، وتطبيقا لنظرية الظروف االستثنائية في القانون والفقه الدستوري، والن 

القائمة  حالة االنقسام خلقت وضعا يدخل في دائرة االستثناء، وفي سبيل معاجلة احلالة 

وصوال الى املتبقي اال وهو بناء قضاء موحد مستقل قادر قوي، سواء فيما يتعلق بالتكوين 

املؤسسي للسلطة القضائية وهو ما يعرف مبجلس القضاء االعلى، او بالنسبة لالشخاص 

واملتعلق بالقضاة كافراد، ولكي يقوم البناء على دعائم واسس قوية ال عوج فيها وال انحراف، 

نرى ومبرسوم رئاسي تشكيل جلنة وطنية عليا يشهد لها بالكفاءة واالستقامة واحلياد والنزاهة 

واالختصاص، بعيدا عن اية اعتبارات اخرى- واسمحولي ان اكرر ما قلته سابقا حزبية او 

تنظيمية او فصائلية او مناطقية او عائلية او غيرها، تعمل منذ حلظة تشكيلها وخالل مدة 

محددة على وحدة السلطة القضائية من خالل اعادة بناؤها، ومن قواعد موضوعية محكمة 

دقيقة يتم فيها اعادة ترتيب البيت القضائي، وان يكون رائدها مصلحة الوطن متمثلة بقول 

شاعرنا الكبير ابراهيم طوقان رحمه الله:

ان قلبي لبالدي ال حلزب او زعيم         لم ابعه لشقيق او صديق حلميم

يقودها سلطة العقل- ال عقل السلطة او احلزب او التنظيم او املنطقة او العائلة، شاكرا 

لكم حسن استماعكم.
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أثر وتداعيات انقسام القضاء يف فلسطني على حقوق املواطن

الباحثة القانونية / زينب الغنيمي- غزة

مديرة مركز االبحاث واالستشارات القانونية للمرأة

مقدمة : 

يعتبر القضاء ركنًا أساسيًا فى مبدأ الشرعية بوجه عام وضمانًا لسيادة القانون, أي أنه 

أحد أهم أركان العدالة وسيادة القانون وهو احلامي الرئيسي حلقوق اإلنسان وجتاوزات 

السلطة التنفيذية أو األفراد على حد سواء، وهو احلامي أيضا لدستورية القانون والتشريع. 

، وبدون  القضاء واعتباره  القضائية عنصرًا هامًا فى شرف  لذا فإن استقالل السلطة 

هذه االستقاللية  يفقد  قيمته فى حماية احلقوق واحلريات، ألن استقالل القضاء وحصانته 

ضامنتان أساسيتان حلماية احلقوق واحلريات العامة.

وُيقصد باستقالل القضاء  حترر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتني التشريعية 

والتنفيذية وعدم خضوع القضاء لغير القانون, وإن واجب القاضي هو تطبيق القانون الذي 

يقتضى منه معرفته بإرادة املشّرع على الوجه الصحيح وهذا ال يكون إال إذا كان القاضي  

يتمتع بحرية كاملة فى استخالص هذه اإلرادة غير متأثرة بفكرة معينة وغير خاضع لتدخل 

من هاتني السلطتني.



103

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

واستقالل القضاء الفلسطيني نّص عليه  القانون األساسي باعتبار "السلطة القضائية سلطة 

مستقلة عن السلطتني التشريعية والتنفيذية ومتارس سلطاتها هذه عن طريق احملاكم على 

اختالف درجاتها 1)وتخدم مجتمعها بالدرجة األولى وتعمل على إصدار القرارات واألحكام 

والفصل فى املنازعات بني املتخاصمني فهي منفردة فى سلطة البت فى أية مسائل ذات طابع 

قضائي وذلك بتطبيق أحكام القانون وتكون أحكامها واجبة التنفيذ حتت طائلة العقوبة.

 كما جاء فى القانون األساسي, " الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بني السلطات " على الوجه املبني 

فى القانون األساسي.

ومما ال شك فيه أن إصدار قانون السلطة القضائية2 وضع  حدا لالزدواجية التي كانت 

قائمة حينذاك في إدارة السلطة القضائية، إذ مت إلغاء القوانني السابقة ذات العالقة بالقضاء 

، ومتت إناطة إدارة السلطة القضائية إلى مؤسسة مجلس القضاء األعلى3 برئيسه الذي هو 

أيضا رئيس احملكمة العليا، حيث منحت له صالحيات إدارة شؤون السلطة القضائية، ومن 

بينها تعيني القضاة وترقيتهم وإجراء التشكيالت القضائية من نقل وندب واعارة، وتنظيم 

عمل احملاكم وتقسيمها إلى دوائر متخصصة، وتدريب القضاة وغير ذلك من املسائل ذات 

الصلة بعمل القضاء.4

انقسام السلطة القضائية يف فلسطني :

بوحدته  أطاحت  عنيفة   لهزة  تعّرض  قد  فلسطني  في  القضاء  أن  القول  املؤسف  ومن 

واستقالليته ، حيث تواجه السلطة القضائية منذ ما يزيد على سبع سنوات انقساما حاّدا 

منذ استطاع اجلناح العسكري حلركة حماس وفي الرابع عشر من حزيران 2007 إحكام 

السيطرة التامة على قطاع غزة , وذلك اثر تفاقم اخلالفات السياسية بني حركتي فتح وحماس 

واتخاذها طابعًا مسلحًا، والذي أّدى إلى تكريس واقع االنقسام السياسي واجلغرافي في 
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الساحة الفلسطينية حيث بات حلركة حماس السلطة املطلقة في قطاع غزة واستمرت السلطة 

الرسمية في الضفة الغربية والتي حتظى حركة فتح بالهيمنة على مؤسساتها.

تزعزت  التي  القضائية  السلطة  على  وقع  ما  السياسي  االنقسام  نتائج هذا  أخطر  إن   

وحدتها بسبب االعتداء على هيبة القضاء واستقالليته, وذلك بالقرار الذي اتخذته احلكومة 

املقالة بغزة  آنذاك جلهة تشكيل مجلس عدل أعلى في غزة5، كبديل عن مجلس القضاء األعلى 

الذي اقتصرت صالحياته على الضفة الغربية6.

وجتدر اإلشارة أن عمل احملاكم النظامية مت تعطيله في غزة مباشرة بعد أحداث حزيران، 

حيث أصدر رئيس مجلس القضاء األعلى قرارًا في 2007/7/2 موجهًا لقضاة التنفيذ بتجميد 

لتنفيذها,7 كذلك طلب رئيس مجلس  كافة القرارات التي حتتاج لالستعانة بجهاز الشرطة 

القضاء األعلى بتاريخ 2007/7/15 في كتاب موّجه إلى رؤساء وقضاة احملاكم النظامية 

بالعمل مبوجب قرار مجلس الوزراء في حكومة إنفاذ الطوارئ  في الضفة الغربية  بتاريخ 

2007/6/25 والقاضي بإعفاء املواطنني للمحافظات اجلنوبية إعفاءًا كاماًل من رسوم اخلدمات 

التي تقدمها مؤسسات السلطة الوطنية مبا فيه اإلعفاء من الرسوم القضائية.

وقد كان من شأن هذه القرارات أن تخلق حالة من اإلرباك في عمل احملاكم في ظل جو 

يسوده التوتر السياسي واألمني بسبب واقع االنقسام أثر بشكل ملموس على هيبة القضاء 

واستقالليته من ناحية وعلى ثقة املواطنني مما عرقل اللجوء للقضاء وانتهاجهم لوسائل عشائرية 

للفصل في النزاعات.

كما انتهى دور النيابة العامة وهي أحد الركائز األساسية املكملة لدور القضاء في حماية 

حقوق املواطنني جلهة مهامها في تعقب اجلرائم على اختالفها، في 2007/8/14 بسيطرة 

احلكومة املقالة  آنذاك وجهازها الشرطي )القوة التنفيذية( على مقرات النيابة العامة في عموم 

القطاع وفي مقدمتها مقر النائب العام الذي ُأخرج بالقوة من مكتبه8، وقد أصدرت احلكومة 

املقالة قرارًا بتعيني نائب عام مساعد ومعاوني نيابة 9.
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 وبذلك تزعزت اختصاصات النيابة العامة نظرًا لوقوع مقرات الشرطة والسجون واملقار 

األمنية في أيدي اجلهاز العسكري حلركة حماس, وذلك ألن النيابة العامة تختص دون غيرها 

على إقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها إاّل في األحوال املُبينة في القانون10

إن ما جرى في الواقع هو خرق ملبدأ سيادة القانون  والذي نص عليه القانون األساسي 

الفلسطيني جلهة أن مبدأ سيادة القانون أساس احلكم في فلسطني، وتخضع للقانون جميع 

السلطات واألجهزة والهيئات واملؤسسات واألشخاص ، ويعتبر مبدأ الفصل بني السلطات 

الثالث من أسس وأولويات تعزيز مبدأ سيادة القانون ولكن لألسف لم يتم احترام هذه املبادئ 

في ظل الصراع السياسي القائم في الساحة الفلسطينية .

ويهمنا التأكيد على أنه كان ميكن للسلطة القضائية لو مت حتييدها عن الصراع السياسي 

وبقيت مستقلة أن تكون األداة القانونية الدستورية ملعاجلة االنقسام السياسي وحتقيق املصاحلة 

الوطنية  وأن تستمر الضامن حلماية  حقوق املواطنني وفق الدور املنصوص عليه في القانون .

ونستذكر في هذا اإلطار دور القضاء في مصر في سياق الصراع السياسي الذي مت 

السلطة  لم تسطع  فيما  املباشرة خصوصا  السياسية  كبير عن اخلالفات  إلى حد  حتييده 

التنفيذية التدخل التعسفي في عمل القضاء.

تداعيات انقسام السلطة القضائية على حقوق املواطن يف قطاع غزة  :

شّكل انقسام السلطة القضائية كأثر مباشر لالنقسام السياسي في فلسطني  منذ بدايته 

وحتى اآلن مساسًا خطيرًا بحقوق املواطنني سواء في احملافظات الشمالية أو اجلنوبية بوجه 

عام وذلك جوانب عديدة أبرزها التدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية في عمل اجلهاز 

القضائي وعدم قدرته العمل باستقاللية .

وفي قطاع غزة يبرز اخللل في نظام العدالة بشكل أكبر، فمنذ بداية االنقسام السياسي 

أّدى االنقالب املفاجئ في اجلهاز القضائي والنيابة العامة وجهاز الشرطة إلى إحالل أشخاص 
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دون اخلبرة املهنية والكفاءة مما أثر على مصالح املواطنني وحقوقهم, جلهة البطء في إنهاء 

بشأن قضاياهم  الصادرة  القرارات  في  أخطاء  وقوع  ثانية  ومن جهة  معامالتهم من جهة 

،من ناحية ثالثة أخذت القوة التنفيذية للحكومة في غزة ) لفترة ال تقل عن ثالث سنوات(على 

عاتقها التصرف في القضايا اجلنائية دون إتباع اإلجراءات القانونية, فقد كان يتم اإلفراج 

عن اجلناة بدفع كفاالت مالية مقطوعة بغض النظر عن تناسب قيمة الكفالة مع مستوى اجلرم, 

ودون توثيق للمعامالت املالية, وبدون إقرار استالم بحيث كان االنطباع العام أن الهدف كان 

جمع املال بأي وسيلة لفك األزمة املالية التي تعاني منها احلكومة نتيجة احلصار السياسي 

واالقتصادي واألمني املفروض على القطاع .

كما أن األجهزة األمنية تقوم باالعتقاالت التعسفية خارج القانون على خلفيات االنتماء 

السياسي دون وجه مبنّي في القانون, ودون تبليغ املعتقلني واحملتجزين عن أسباب اعتقالهم, 

ومنعهم من االتصال بذويهم أو مبحاميهم, وممارسة أشكال التعذيب غير القانونية ضدهم 

ودون عرضهم على اجلهات القضائية املختصة ، ومن املؤسف أن هذه املمارسات لم تتوقف بل 

تبرز وتتسع خصوصًا عند قمع محاوالت االحتجاج السلمي للمواطنني وخصوصا الصحفيني 

والناشطني في مؤسسات املجتمع املدني على ممارسات سلطة األمر الواقع بغزة أو في الضفة 

الغربية في اعتداء سافر على احلريات العامة واحلق في التعبير.

أما على مستوى القضاء الشرعي والذي طاله االنقسام أيضا جلهة توقيف رواتب عدد كبير 

من قضاة احملاكم الشرعية وموظفي هذه احملاكم نظرا الستمرارهم بالعمل في احملاكم حتت 

رئاسة رئيس مجلس القضاء الشرعي املسمى من قبل حكومة غزة والذي صدر قرار بعزله 

من قبل رئيس مجلس القضاء بالضفة الغربية وهو ا أثر على حقوق املواطنني وخصوصا 

النساء بسبب عدم اعتراف مجلس القضاء في الضفة الغربية بقرارات احملاكم الشرعية في 

غزة في الكثير من املواضيع التي متس حقوق العائلة.
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الوضع الراهن :

قد شهد الربع األول من العام املنصرم 2014 توافقا سياسيا بني حركتي فتح وحماس 

لتجاوز أزمة االنقسام السياسي والتي تتوجت بعقد اتفاق الشاطئ ، ومت مباركة هذا االتفاق 

من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، ولكن متحور هذا االتفاق بالدرجة األولى على تفاهمات 

حول السلطة التنفيذية جلهة تشكيل حكومة الوفاق ومهامها ، ولم تبرز في إطار هذا االتفاق 

تفاهمات ملموسة لتجاوز أزمة السلطتني التشريعية والقضائية.

وبالرغم من االهتمام الذي تركز حول أهمية توحيد السلطة القضائية من قبل مؤسسات 

املجتمع املدني على وجه اخلصوص والنشطاء السياسيني من منطلق احلرص على حتقيق 

العدالة وحماية حقوق املواطنني ، إال أن جّل التركيز على املستوى الواقعي في محاوالت إيجاد 

صيغ مشتركة لتجاوز أزمة القضاء كانت تتمحور حول اجلوانب اإلدارية والتبعات املالية مثل 

،سالمة إجراءات تعيني القضاة في قطاع غزة وأعضاء النيابة العامة ، والرواتب والنفقات 

التشغيلية ، على اعتبار أن جتاوز األزمة يكمن فقط في املوافقة على األمر الواقع فيما يتعلق 

بالتوظيف والتعيني دون النظر إلى أن أزمة القضاء مرتبطة بالقوانني ذات العالقة ، ومبستويات 

هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء مبا أنشأ عيبا في االختصاص، وبالقوانني املرجعية التي 

يستند عليها عمل القضاء والتي مت طرأ عليها تعديالت في ظل غياب وحدة السلطة التشريعية.

وميكن تلخيص املشكالت بسبب غياب وحدة القضاء فيما يلي:

- ضعف ثقة املواطنني مبرفق القضاء باعتباره قضاء غير مستقل ، ألن املواطن  لم يعد 

يعرف النتيجة املتوقعة في حال جلأ للقضاء ألن القاعدة القانونية املجردة مت القفز عنها وال 

تطبق في كل احلاالت.

والتحكيم  الوساطة   – العشائرية  )التسويات  البديل  القضاء  عن  للبحث  املواطنني  - جلوء 

اخلاص(، بالرغم من تعثر القضايا ومراحل التقاضي أمام القضاء البديل .

- عدم إمكانية تنفيذ األحكام داخل الوطن بني احملافظات الشمالية واجلنوبية مبا يشمل 
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الشق املدني واجلزائي والشرعي .

- مأسسة االنقسام في القضاء بسبب إنشاء تعديالت قانونية في قطاع غزة تختلف عن تلك 

التي في الضفة الغربية في القانون املدني واإلجراءات اجلزائية والتنفيذ ، وأيضا في قانون 

األحوال الشخصية مبا ال يسمح وال ميكن املواطنني من االستفادة من األحكام الصادرة 

في أي من املنطقتني لتطبق في الشق اآلخر لعدم سريان ذات القوانني ، وهو األمر الذي ال 

يسمح بإنشاء تعاقدات بني املواطنني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومبا أسهم في ترسيخ 

االنقسام.

- تفاقم األزمة خالل الستة شهور األخيرة في قطاع غزة  وزعزعة ثقة املواطنني في القضاء 

بسبب اإلضرابات املتكررة التي أدت إلى تعطيل قضاياهم واملماطلة في تسوية معامالتهم 

القضائية.

 ، والنزاهة واحملسوبية  املطولة وعدم احليادية  التنفيذ بسبب اإلجراءات  أزمة في  - نشوء 

التباليغ وإعالن األطراف في القضايا ، ضياع امللفات أو إخفائها من قبل  املماطلة في 

املوظفني بسبب العالقات السياسية مع أحد األطراف وهذه تتضح أيضا في عدم تنفيذ 

أوامر احلبس فيما كانت هناك عالقة بني املنفذ ضده أمر احلبس والشرطة ، وأكثر ما 

تتضرر النساء من هذه املسألة .

- تخاذل الشرطة القضائية عن أداء وظيفتها في التبليغات ملواعيد اجللسات أو تنفيذ األوامر 

القضائية  سواء في القضاء املدني أو الشرعي مما يطيل أمد التقاضي ، باإلضافة إلساءة 

التعامل مع املواطنني واحملامني حتى في حرم احملكمة.

التوصيات:

بداية من أجل وحدة السلطة القضائية  يجب عدم االنتظار إلجناز كل ما يتعلق بامللف 

السياسي إلنهاء االنقسام ، وكما أشرنا سابقا ميكن للسلطة القضائية املستقلة أن تساهم 
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في حتقيق املصاحلة الوطنية ويجب االنطالق من وجوب اعتماد القانون األساسي كمرجعية 

ألي تفاهمات يتم التوصل إليها، حيث أن أحكام القانون األساسي يجب التعامل معها كقواعد 

دستورية لها سمو مرجعي بعدم جواز مخالفتها، وبذلك جتنب اإلضرار مببدأ سيادة القانون 

منذ البدء.

يجب أن يتم التوافق على مرجعيات واضحة ومتفق عليها، خاصًة بالنظر إلى مواطن اخلالف 

املتعددة، ولضمان أن أي تسويات فيما يختلف فيه لن تخضع للمصالح األضيق، حزبية كانت 

أم فردية، فقط، مبا قد يشرع أوضاعًا قانونية معقدة. وعليه، فإننا نوصي مبا يلي: 

• هيكلة  وتوحيد اجلهاز القضائي )املدني والشرعي( بشفافية وحيادية وفقًا للقانون ومبا 	

يضمن تعزيز مبدأ استقالل السلطة القضائية وعدم التدخل في عملها، السيما تعيني 

القضاة وما يتعلق مبجلس القضاء األعلى.

• التنسيق بني كافة أجسام املنظومة القضائية الفلسطينية املتمثلة في )مجلس القضاء 	

األعلى، النيابة العامة، معهد القضاء العالي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، نقابة احملامني، 

ومؤسسات حقوق اإلنسان(.

• ضمان أال تأخذ السلطات القضائية بأية تشريعات سنت أو عدلت أثناء فترة االنقسام 	

ودون انعقاد املجلس التشريعي مبوجب املقتضى القانوني، وكذلك التأكيد على عدم جواز 

استخدام معلومات انتزعت حتت التعذيب، ألن ذلك يقوض أسس احملاكمة العادلة والنزيهة.

• التقيد بعدم تقدمي مدنيني أمام احملاكم العسكرية أو النيابة العسكرية، وأن ال تقبل احملاكم 	

النظامية إنطباق اي قوانني ليست سارية املفعول في أراضي السلطة الفلسطينية، حيث 

أنه لكل فرد احلق في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، وال يجوز إنشاء هيئات قضائية 

ال تطبق اإلجراءات القانونية املقررة حسب األصول واخلاصة بالتدابير القضائية، لتنزع 

الوالية القضائية التي تتمتع بها احملاكم العادية أو الهيئات القضائية )كاحملاكم العسكرية 

التي تخضع املواطنني غير العسكريني أمامها وحتاكمهم وفقًا لقانون العقوبات الثوري 
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ملنظمة التحرير الفلسطينية الذي يقع خارج منظومة التشريعات الفلسطينية املنطبقة في 

مناطق السلطة الفلسطينية(.

• الفصل في املسائل املطروحة على السلطة القضائية دون حتيز، على أساس الوقائع ووفقًا 	

للقانون، ودون أي تغييرات أو تأثيرات غير سليمة أو أي إغراءات أو ضغوط أو تهديدات 

أو تدخالت مباشرة كانت أو غير مباشرة من أية جهة أو ألي سبب.

• توفير موارد كافية لتمكني السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة، ولكن في 	

ذات الوقت مستقلة، حيث يعد واقع مرفق القضاء مزريًا، السيما في قطاع غزة، فمباني 

احملاكم والنيابات، واخلدمات التي تقدم فيها للمحامني والقضاة رديئة جدًا.

• النظر في قضايا املواطنني التي تضرر أصحابها بشكل جدي نتيجة لالنقسام في اجلهاز 	

القضائي، ووضع آلية متفق عليها ملعاجلة ادعاءات املواطنني ممن يدعون بأنهم تضرروا 

من حالة االنقسام التي أضرت بالنظام القضائي.

• تشكيل جلنة بالتوافق يتميز أعضاؤها بالنزاهة واحليادية واخلبرة في القانون وحقوق 	

اإلنسان لوضع آليات إلزالة آثار االنتهاكات الناجمة عن االنقسام ومعاجلة امللفات الوارد 

ذكرها أعاله ، ومراجعة كل القوانني واإلجراءات التي صدرت خالل فترة االنقسام للوقوف 

على انسجامها مع  القانون األساسي، وإلغاء كل ما يتعارض منها مع القانون.

• متكني املجلس التشريعي وجلانه من ممارسة اختصاصه فيما يتعلق بالتشريع والرقابة 	

واحملاسبة وفقًا ملا ينص عليه القانون .
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توحيد القضاء ضرورة حتمية لالعتراف بالدولة الفلسطينية

الدكتور فتحى فكرى

أستاذ القانون العام، كلية احلقوق – جامعة القاهرة

تتويجًا لكفاح الشعب الفلسطينى على مدار عقود، والذى كان وقوده – األساسى – أرواح 

الشهداء وعذابات املصابني ، اعترف املجتمع الدولى ممثاًل فى اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

بفلسطني كدولة مبقتضى القرار الرقيم 67/19 والصادر فى 29 نوفمبر 2012 ، وتترى 

التأكيدات لهذا االعتراف من مختلف الدول يومًا بعد آخر.

ويعد هذا االعتراف نقطة فارقة فى التاريخ الفلسطينى على الصعيدين الداخلى واخلارجى .

ومبا أن محفلكم ينصب على بعض جوانب الشأن الداخلى ) آليات استعادة وحدة القضاء 

والنيابة فى شطرى الوطن ( ، فإن على اجلزئية املثارة من أهم احملاور التى يجب االنطالق 

نحوها داخليًا .

فالغرض من مسعاكم توحيد معنى العدل واإلنصاف ، ليدرك اجلميع أن تلك القيمة السماوية 

والوضعية ال تفرق بني املواطن املقيم فى هذا الشطرمن البالد،أو ذاك القاطن فى الشطر اآلخر .

واحلقيقة أن التجربة التى نحن بصددها تبدو فريدة فى نوعها ، ومن ثم يصعب اإلقتداء 

بتجارب أخرى ، لتباين األسس والبواعث . وتدلياًل على ذلك نعيد التذكرة بتوحد شطرى 
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املانيا فى اكتوبر 1990 . فهذا التوحد سبقته إرهاصات وتفاهمات دولية ، لعل أبرزها املؤمتر 

املسمى )4+2 ( املنعقد فى بون بتاريخ 5 مايو 1990 بحضور وزراء خارجية الواليات املتحدة  

األمريكية وبريطانيا وفرنسا واإلحتاد السوفيتى ، والذى كان مبثابة الضوء األخضر إلجناز 

اخلطوة األخيرة فى مشروع الوحدة .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن الوحدة بني شطرى املانيا جرت وفقًا للدستور 

املطبق فى اجلانب الغربى ) املانيا الغربية ( . حيث صوت برملان املانيا الشرقية فى اغسطس 

1990 عل اعتبار دستور املانيا الغربية دستورًا الملانيا الشرقية بدءًا من اكتوبر 1990 . وبهذا 

اإلعالن أقر الشطر الشرقى بانهيار نظامه القانونى وتقبله لذاك املطبق فى الشطرالغربى .

ومن ناحية ثالثة، ساعد شكل الدولة فى املانيا الغربية على التئام الشطرين بيسر دون 

معوقات كبرى. فمن املعروف أن املانيا الغربية دولة مركبة تتخذ الشكل الفيدرالى منطًا لها ، 

وفى الدول الفيدرالية تتشكل الدولة من مجموعة مقاطعات أو واليات، وعدا املسائل احملجوزة 

املنظمة  القواعد  ،ووضع  تنظيم شئونها  الواليات حرية  أو  للمقاطعات   ، الفيدرالية  للسلطة 

حلركة احلياة فيها .

وعزز كل ما سبق أن طلب التوحد ساندته رغبة من غالبية مواطنى الشطر الشرقى لالنضمام 

للشطر الغربى، مما أزال العراقيل أمام الوضع اجلديد .

وال نلمس املعطيات السابقة فى املشهد الفلسطينى احلالي.

ورمبا ميم البعض وجهه شطر جتربة اليمن ، إال أن التأمل يفيد اختالف األسس والبواعث .

فالوحدة بني شمال اليمن وجنوبه حتققت عام 1990 بني دولتني كان حلم الوحدة يراودهما 

منذ زمن بعيد، وهو ما عبد طريق االندماج بينهما ، وجعل اتفاق الوحدة – حسبما أشار 

موقع ويكبيديا على شبكة املعلومات الدولية – يتم دون حتى أن  يخضع  لفترة انتقالية .

ولعل البعض يقدر أن حل اإلشكالية التى نحن بصددها يكمن فى الشعار الرائج حاليًا 

أال وهو العدالة االنتقالية .
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إال أننا نعتقد أن اصطالح العدالة االنتقالية ، مبفهومه الدقيق ، يتجاوز إطار موضوع 

مؤمتركم املنصب على توحيد القضاء واألجهزة املعاونة له فى الضفة الغربية وقطاع غزة .

فالهدف من نظام العدالة االنتقالية توثيق اجلرائم التى وقعت فى املاضى ، وجبر االضرار 

انتهاكات.  ،ويواكب ذلك محاسبة املسؤلني عما وقع من  بتعويض ضحاياها  الناجمة عنها 

وعقب إمتام ما سبق يبدأ املجتمع صفحة جديدة قوامها الصفح واملصاحلة ،والتاكيد على 

عدم تكرار مآسى املاضى .

وهكذا ينب أن العدالة االنتقالية، وما يرتبط بها من تعويض للمتضررين، تفترض التحول 

من نظام سلطوى أوعنصرى إلى نظام دميقراطى حر، وهو ما حدث فى جنوب افريقيا بعد 

التخلص من سوءة الفصل العنصري، وكذا ما وقع فى املغرب عام2004 عبر انشا ء هيئة 

"اإلنصاف  واملصاحلة " لطى سجل اخلروقات اجلسيمة التى طالت حقوق املواطنني وحرياتهم 

فى عهد امللك السابق.

وملا كان مسعى مؤمتركم استعادة وحدة القضاء، وإزالة بعض اخلدوش التى حلقت بنموذج 

العدل الذى يجسده، فإن األمر ال يتطابق مع مكنون العدالة اإلنتقالية أو أدواتها لبلوغ غاياتها. 

وإن كان ذلك ال مينع  ،عقب إمتام اإلصالح املنشود، من النظر فى اصالح شامل قد تكون 

العدالة اإلنتقالية إحدى ركائزه .

واملستفاد مما سبق، أن الوضع فى فلسطني له خصوصية ، تدفعنا إلى البحث عن مرجعية 

تتواءم مع هذه اخلصوصية حلل اإلشكالية التى تواجهنا .

وقبل أن نخوض فى تفاصيل التصور املقترح جند لزامًا علينا اإلشارة إلى أهمية احملور 

املطروح على مؤمتركم ، وكونه يعزز فى نهاية املطاف استقالل القضاء ويدعم حياده ونزاهته. 

وهذا االستقالل لم يعد شأنًا داخليًا ، بل مطلبًا دوليًا ، وتوكيدًا لذلك نورد فقرة سطرت 

فى تقرير األمني العام لألمم املتحدة عام 2011 عن سيادة القانون والعدالة االنتقالية فى 

مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع ، ففى الفقرة رقم )40( نقرأ : " ويؤدى االفتقار 
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إلى استقالل القضاء وحياده ونزاهته إلى تقويض الشرعية املؤسسية تقويضًا شديدًا ، وقد 

يفضى إلى زيادة حدة التوترات القائمة بني اجلماعات املختلفة مما يؤدى إلى زيادة خطر 

اندالع نزاعات عنيفة " .

واحلل إلعادة التئام القضاء والنيابة فى فلسطني يعتمد على ركيزتني ، األولى قانونية ) 

شكل الدولة كما ورد فى القانون األساسى ( والثانية عملية أو واقعية ) وضع قواعد انتقالية 

لفترة محددة (

ففلسطني  ،طبقًا لقانونها األساسى ، دولة بسطية أو موحدة ، وانطالقًا من هذه احلقيقة 

الثابتة ، فإن للدولة كامل السيادة على إقليمها ، وال يصح أو يجوز أن ينازعها فى ذلك أى 

جهة أو جماعة كائنة من كانت .

وال مراء فى أن وحدة القضاء من األمور املتصلة بإنفاذ السيادة على أرض الواقع . ناهيك 

عن أن اإلبقاء على االنقسام القضائى احلالى يخل بأحد أبرز أوجه املساواة الدستورية أال 

وهو املساواة أمام القضاء .

وإلنهاء هذا االنقسام ، وتأسيسًا على ما سلف نقترح االتى:

• احملكمة العليا : دراسة أوضاع القضاة الذين مت تعيينهم سواء فى الضفة الغربية أو غزة 	

اعتبارًا من 2007، ليستبقى من توافرت فى حقه الضوابط القانونية فحسب.

أما من تخلفت فيه الضوابط املقررة ، فهو باخليار بالعودة جلهه عمله )قضائية أو غير 

قضائية ( قبل التحاقه باحملكمة العليا ، أو أن يحال إلى التقاعد ، شريطة أال يتأثر معاشه 

بالفترة املتبقية لإلحالة للمعاش .ويقتضى ذلك اصدار قانون خاص لتقنني هذا االستثناء .

وعقب حتديد أعضاء احملكمة على النحو السابق ، لن تكون هناك إال محكمة عليا واحدة 

ووحيدة ، كما هو مطبق فى مختلف البلدان .

• املجلس األعلى للقضاء فى غزة: يلغى هذا املجلس لتتوحد اجلهة التى تتولى شئون القضاة 	

. ولعل مما يجدر اإلشارة إليه، أن توحيد السلطة القضائية سيفضى بصورة آلية إلى 
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زوال هذا املجلس، واألمر يبدو كتحصيل حاصل .

• النائب العام بغزة: نرى التفرقة بني فرضني :	

إذا اكتملت فى حقه شروط تولى منصب النائب العام يعني كنائب عام مساعد بصورة 

شخصية ، بحيث يلغى املنصب مبجرد بلوغه سن املعاش أو تركه له ألى سبب .

علمًا بأن دائرة اختصاصه ستتحدد وفقًا لقرار من السلطة املختصة .

إذا افتقد النائب العام بغزة لشروط الوظيفة ، يعامل بذات القواعد املشار اليها بالنسبة 

ألعضاء احملكمة العليا .

• النائب العام فى السلطة الوطنية: صدق إرادة اإلصالح تقتضى مراجعة اختيار النائب 	

العام فى السلطة الوطنية ، فالتغافل عن أى مخالفة يفضى إلى غض الطرف عن أخرى، 

بحيث تتحول القاعدة القانونية فى النهاية إلى ما يشبه املثل العليا ، نتطلع إليها ولكننا 

نعذر أنفسنا لعدم تطبيقها.

وحساسية املنصب وتأثير اختصاصاته ، ال تفرض علينا فقط اختيار الشخص الكفء ، 

وإمنا أيضًا مراعاة اإلجراءات املرسومة لهذا االختيار، لكونها لم توضع عبثًا .

• أعضاء النيابة العامة: تراجع قائمة التعيني بالنيابة العامة بدءًا من عام 2007، ومن 	

استوفى ضوابط االلتحاق بالوظيفة يستمر فى عمله، على أن يتم استصدار قرار بالتعيني 

من اجلهة املختصة تتضمن فيما تتضمن االعتداد بفترة اخلدمة السابقة .

أما من إفتقد شروط العمل بالنيابة فيمنح مهلة لالستيفاء، إال إذا كان ذلك متعذرًا ، فينقل 

لعمل آخر أو يحال للتقاعد .

• موظفى النيابات واحملاكم: ال نرى مانعا من استمرارهم فى عملًهم ، ولو كان تعيينهم 	

بعد 2007 . وهذا االقتراح دافعه إجتماعي، وأساسه الرغبة فى تفادى القالقل احملتملة 

لتسريح شبه جماعى ملوظفى هذا القطاع .

يعضد ذلك خضوع هؤالء فى عملهم لرجال القضاء والنيابة وتبعيتهم التامة لهم .



116

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

إال أن الصالح العام يتطلب إخضاع تلك الفئة إلعادة التأهيل من خالل دورة تدريبية ال تقل 

مدتها عن ستة أشهر، ويكون اجتيازها بنجاح شرط ال غنى عنه ملعاودة العمل .

***

التصورات السابقة ، أو غيرها من التصورات املطروحة أمامكم ، ستسهم فى استعادة 

القضاء وحدته، وهذا األمر خطوة ضرورية ،ولكنها ليست كافية ، إذ يتعني الستكمال البناء 

املؤسسى للقضاء العمل على ثالث جبهات أخرى :

- اإلسراع فى  إنشاء وتشكيل احملكمة الدستورية العليا إنفاذًا للمادة 103 من القانون 

األساسى .

- تعديل قانون السلطة القضائية مبا ينقيه من كل النصوص التى حتد من استقالل القضاء .

- تفعيل املادة 102 من القانون األساسى باستحداث احملاكم اإلدارية )القضاء اإلدارى( 

ملا ثبت من أن الفصل فى تلك املنازعات ينطلق من فلسفة متباينة عن تلك السارية على 

املنازعات األخرى .

قصارى القول أن توحيد القضاء خطوة يجب حتى تؤتى ثمارها أن تتلوها خطوات ورمبا 

قفزات .
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نحو سلطة قضائية موحدة يف فلسطني

احملامي ناظم محمد عويضة- غزة

اإلخوة واألخوات...

حتية احلق العدل   ,,,, وبعد :-

بعد أن ألقى االنقسام بظالله وأبعاده على كافة شرائح املجتمع الفلسطيني في قطاع غزة 

مبا فيها القضاء والنيابة العامة كان البد من عقد هذا املؤمتر مببادرة من املركز الفلسطيني 

الستقالل احملاماة والقضاء  )مساواة( من أجل وضع التوصيات الالزمة للخروج من هذا املأزق 

القضائي , إذ ال يعقل أن يستمر الواقع السيئ إلى ما ال نهاية ألن التاريخ لن يرحم أحدًا .

قبل الولوج إلى مضمون هذه الورقة يجب أن نشكر مركز مساواة على هذه اخلطوة اجلريئة 

التي قد يكتب لها النجاح إن حسنت النوايا داعني املولى عز وجل أن يلهم صانع القرار 

الصواب ويجنبه الهوى وأن يصرف عنه كيد الشيطان.

أما عن محاور هذه الورقة وصواًل للوحدة القضائية بني جناحي الوطن فهي كاآلتي :

أواًل: التأكيد على أن يتبنى هذا املؤمتر إصدار توصية تتضمن مناشدة السيد/رئيس السلطة 

املجلس  للمستشار/ علي مهنا رئيس  باإليعاز  القرار  الفلسطينية بصفته صانع  الوطنية 

األعلى للقضاء بضرورة عقد جلسة للمجلس يكون موضوعها مناقشة إصدار تنسيب إلى 
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السيد/الرئيس بتعيني قضاة غزة الذين مارسوا عملهم القضائي طيلة سنوات االنقسام 

وأصدروا أحكامًا بإسم الشعب العربي الفلسطيني طبقًا للقانون حيث بلغ مجموع القضـايـا 

التي نظرت وصدرت فيها أحكـام نهائيـة خالل تلك السنوات وحتـى 2014/10/31 عدد 

185,065 ملف مما ترتب عليها حقوقًا ال يجوز جتاهلها قانونًا.

ثانيًا: حال قبول السيد الرئيس هذه املناشدة تكون املشكلة قد أخذت طريقها للحل ألن باقي 

التفاصيل ميكن مناقشتها من خالل اللجنة التي سوف يشكلها املجلس بهدف إيجاد احللول 

املالئمة لها، أما إن رفض سيادة الرئيس هذه املناشدة فإن املادة )40( فقرة )2( من قانون 

لوزير العدل احلق في دعوة املجلس لإلنعقاد ملناقشة كيفية  السلطة القضائية قد أعطت 

وآليات تنسيب قضاة غزة ورفعه إلى سيادة الرئيس إلصدار القرار باعتماد هذا التنسيب، 

ورمبا يكون لهذه اخلطوة الشجاعة انعكاسها على باقي قطاعات املجتمع الغزي ووزارات 

حكومة الوفاق مبا يحقق املصلحة للشعب الفلسطيني.

ثالثًا: اآلليــات املقتـرحــة :

1( إن مت عقد اجللسة املذكورة أعاله اقترح أن يكون جدول أعمالها :-

1/1 مناقشة ضم القضاة وأعضاء النيابة العامة في غزة كمبدأ واالعتراف بهم ورفع 

توصيات إلقرارها من السيد / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .

كفاءة  لفحص  فنية  يتم تشكيل جلنة  املجلس  توصيات  الرئيس على  موافقة  1/2 حال 

قضاة الصلح العاملني في قطاع غزة وحتديد احملكمة التي سيجلس فيها كل قاضي.

1/3 في ضوء نتائج الفحص يتم إعادة تشكيل احملاكم في قطاع غزة مع مراعاة الكفاءة 

واألقدمية.

1/4 بعد تشكيل احملاكم يصدر املجلس دعوة للقضاة بالعودة لعملهم للعمل سوية مع 
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القضاة املعتمدين من اللجنة كما تتم دعوة جميع أعضاء النيابة العامة وموظفي احملاكم 

والنيابة العامة بالعودة لعملهم سوية مع املوظفني املعينني بعد االنقسام، وكل من يستنكف 

عن االمتثال ُيعرَّض نفسه للمساءلة القانونية.

2( إن آخر تصريح لألستاذ املستشار/علي مهنا ورد فيه أن عدد القضاة العاملني في الضفة 

الناجت  يكون  الضفة 2,300,000  العدد على عدد سكان  وبتقسيم هذا  هو 184 قاضي 

12500 مواطن لكل قاضي.

أما في قطاع غزة فإن عدد القضاة العاملني اليوم هو 43 قاضي وبتقسيم هذا العدد على 

سكان القطاع 1,700,00  يكون الناجت 40,000 مواطن لكل قاضي.

ولو أضيف عدد القضاة احلاليني وهو 30 قاضي ألصبح املجموع يساوي 73 قاضي 

وعليه يكون الناجت 23,287 مواطن لكل قاضي.

بهذه اإلحصائية يبني أن القضاء في القطاع مازال بحاجة ماسة لتعيني قضاة جدد حتى 

بعد الضم.

3( بتشكيل حكومة الوفاق فقد انتهت صالحيات احلكومة في غزة التي كانت ترعى املجلس 

األعلى للقضاء "مبا فيه النيابة العامة" وأصبح اليوم في حالة فراغ قانوني خاصة وأن 

حكومة الوفاق لم تتعاطى معه بأي حوار حتى ولو من خالل وزير العدل األستاذ املستشار/ 

سليم السقا مما أصاب القضاء في غزة بحالة خطيرة وصلت إلى درجة ال ميكن حتملها وال 

يجوز السكوت عنها، ألن استمرار هذا املسلسل يشكل طامة كبرى بحق الشعب الفلسطيني 

ووحدته الوطنية ومصلحته العليا.

رابعًا: طبقًا لتصريح األستاذ املستشار/ عيسى أبو شرار على قناة فلسطني يوم اخلميس 

املوافق 2015/1/22 حيث أعلن سيادته ان القضاء في احملافظات اجلنوبية هو قضاء 

ُمسيَّس.
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فإن هذا القول ليس سديدًا واقعًا وقانونًا لألسباب اآلتية:-

1. ان األستاذ عيسى أبو شرار كان رئيسًا ملجلس القضاء األعلى عند وقوع االنقسام حيث 

أمر السادة القضاة بعدم اجللوس في احملاكم ومغادرة مباني احملاكم، ولم يكتف بذلك 

بل أصدر أوامره للمحاكم في احملافظات الشمالية بعدم االعتراف باألحكام الصادرة عن 

محاكم احملافظات اجلنوبية، وقد استمر هذا القرار ساريًا حتى اليوم مما انعكس سلبًا 

على القضاء الفلسطيني واملواطنني بشكل عام.

2. ان التمسك بالشرعية بعد السنوات الثمانية من االنقسام ليس له جدوى في النقاش ألننا 

جميعًا بحاجة الى جتديد الشرعيات سواء كان ذلك للمجلس التشريعي أو الرئاسة أو املجلس 

الوطني الفلسطيني) كما صرح سيادته في اللقاء(، في حني أن الهدف من تشكيل حكومة 

الوفاق ما جاء اال حتي تتمكن احلكومة املؤقتة من إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية 

حتى تتجدد الشرعيات .

3. حال رفض سيادة الرئيس املناشدة الواردة في البند أواًل وحال رفض مجلس القضاء 

التجاوب والتعاطي مع دوره  التعاطي مع هذه املناشدة وحال رفض وزير العدل  األعلى 

القانوني، فإن االنقسام سيظل سيَّد املوقف، حينها يتحمل كل مسؤول مسؤوليته التاريخية 

في االضرار قصدًا بالشعب الفلسطيني كونه لم يساهم في حل مشكلة القضاء الفلسطيني 

التي ال يوجد لها حل سوى إتباع سياسة أكثر حكمة وعقالنية ألن سياسة اإلقصاء لن 

جتدي نفعًا مهما طال الزمان.
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

التجربة األملانية يف توحيد السلطات القضائية لشرق وغرب أملانيا بعد توحيدهما

د. وولف غانغ شميت- املانيا

املقدمة:

إنه الوقت املناسب للحديث عن هذا املوضوع سيما وأن أملانيا قد احتفلت بالذكرى ال 25 

النهيار سور برلني. في 9 تشرين ثاني 1989 مت فتح احلدود بني أملانيا الشرقية والغربية.

ملخص:

خطابي سيدور حول النقاط التالية:

1. النظام القضائي في أملانيا الشرقية والغربية قبل 1989

2. كيف تطورت االعتبارات املتعلقة بالتوحيد بني 1989 و 1990

3. األساس لتوحيد أعمق بعد التوحيد، بالتحديد الترتيبات املتعلقة بالقضاء في املعاهدة األساسية

4. التطور الالحق للقضاء فيما يسمى الدول الفدرالية اجلديدة

5. وأخيرًا، نتائج هذا التطور في مفهوم اليوم.

األنظمة القضائية يف شرق وغرب أملانيا قبل 1989

أ.الوضع في أملانيا الشرقية: )ج أ د(



122

عف
لض

 وا
ية

اعل
الف

ن 
 بي

ين
حام

الم
بة 

نقا
ور 

د

مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

أواًل دعوني أشير إلى أنه حتى عام 1945 – احلرب العاملية الثانية – وجد نظام قانوني 

واحد في أملانيا، اختلف عندما انقسمت أملانيا ملناطق حتالف.

في أملانيا الغربية اجلمهورية االحتادية ظلت القوانني القدمية هي املطبقة ومت تطويرها 

الحقًا، فيما أدخلت لوائح قانونية جديدة جزئيًا على اجلمهورية األملانية الدميقراطية )أملانيا 

الشرقية(. القوانني االشتراكية الوطنية السارية بني 1933 و 1945  لم تعد مطبقة في أي 

من األملانيتني بعد انتهاء احلرب عام 1945.

الدستور في جمهورية أملانيا الدميقراطية كان قائمًا على وحدة السلطة في الدولة. الفصل 

بني السلطات بأي شكل لم يكن معروفًا فذلك كان ليشكل خرقًا للقناعات االشتراكية. مبا أن 

دور حزب الوحدة االشتراكي كان منصوصًا عليه في الدستور فإن القرارات الصادرة عن 

القضاة كان عليها أن تعكس أن القرارات املتخذة واملوافق عليها من قبل احلزب يتم إنفاذها 

أيضُا في احملاكم حيث أن استقالل احملاماة لم يكن مسموحًا به.

ب. الوضع في جمهورية أملانيا االحتادية

في الدستور األملاني )القانون األساسي( املبادئ األساسية هي :

- الفصل بني السلطات التنفيذية والبرملانية والقضائية 

- استقالل احملاكم: يخضع القضاة فقط للقانون وبذلك فهم مستقلون

- قانونية اإلدارة: يجب أن يكون هناك أساس قانوني للتأثير على حقوق املواطن مبا 

يعني ال يوجد قمع من الدولة

- مصادر موثوقة للعدالة: فأي شخص يتم انتهاك حقوقه من القوة العامة يحق له الوصول 

إلى احملاكم.

- القاضي املختص قانونيا: يجب أن يكون واضحًا اختصاص أي قاضي
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

التطور بني 1989 و 1990:

بعد سقوط اجلدار في 9 تشرين ثاني 1989، أجريت أول انتخابات حرة ومستقلة في 

ربيع 1990  في جمهورية أملانيا الدميقراطية.وقد أمسى من الواضح أن مواطني اجلمهورية 

يريدون وحدة  بل  نقدي مع اجلمهورية االحتادية  أكثر من من احتاد  يريدون  الدميقراطية 

حقيقية والتي حتققت من خالل معاهدة التوحد التي عدلت الظروف القانونية في اجلمهورية 

الدميقراطية بناء على ما هو سائد في اجلمهورية االحتادية. وبناء على هذه االتفاقية لم يعد 

هناك ما يسمى اجلمهورية األملانية الدميوقراطية قانونًا. ومت تطبيق قوانني اجلمهورية االحتادية 

على الواليات التي كونت سابقًا اجلمهورية الدميقراطية مع بعض االستئناءات.

تنفيذ الوحدة على القضاء بعد 1990:

بعد 1990 مت تنفيذ الوحدة في ثالثة مجاالت:

1. التشريع، تنفيذ التشريع والتشريع اجلديد في أملانيا الشرقية

2. تنظيم القضاء وباألخص احملاكم

3. تعيني الطواقم وخاصة القضاة والنواب العامني

أ.التشريع:

لقد ذكرت سابقًا أن التشريعات اجلديدة، قوانني اجلمهورية االحتادية طبقت على اجلمهورية 

الدميقراطية. بعد 1990 قوانني أملانية الغربية طبقت أيضًا على أملانيا الشرقية. كان هناك 

أيضًا تطبيقات خاصة مثال: في احلاالت التي كانت حتدث قبل التوحيد كان يطبق دائمًا 

النموذج األكثر اعتدااًل اخلاص بقانون اجلرائم.

لم يكن الكل سعيدًا بالقوانني اجلديدة حيث أنه وبصفتهم مواطني اجلمهورية الدميقراطية، 

فإن األملان الغربيني كانوا يتمتعون باألمان الوظيفي والتوظيف الكامل. كانوا يتلقون دفعات 
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الضمان االجتماعي لقاء عدم حصولهم على وظيفة والذي كان يعتبر تعويضًا قلياًل خاصة مع 

غالء املعيشة الذي يواجهونه والذي جعلهم يهابون التطور ويشعرون بالغربة في وطنهم. لقد كان 

تأسيس قانون خاص موحد من املواضيع األكثر صعوبة في موضوع توحيد القوانني بني األملانيتني. 

كان أيضًا من املهم توزيع الثروات املتأتية من الدولة االشتراكية السابقة على الشركات 

العامة وقد حتتم تطبيق قوانني خاصة في هذا الصدد لضمان قانونية  اخلاصة والهيئات 

تسجيل  نظام  تفعيل  تطلب  والذي  واملباني  األراضي  توزيع  باألخص  مت  أنه  وذلك  العملية 

األراضي. باإلضافة فقد صدر قانون جديد خاص بإعادة املمتلكات التي متت مصادرتها من 

قبل اجلمهورية الدميقراطية.

ب.تنظيم احملاكم:

لم يكن هناك محاكم متخصصة في اجلمهورية الدميقراطية أما في اجلمهورية االحتادية 

فهناك محاكم خاصة بالقانون اإلداري، قانون العمل، القانون االجتماعي والقانون املالي. 

فكان من الضروري إنشاء هذه احملاكم في مناطق أملانيا الشرقية، وأقلمة وتعديل محاكم 

اجلرائم في أملانيا الشرقية حسب أملانيا الغربية. اليوم في أملانيا جتد محاكم محلية ومحاكم 

مقاطعات ومحاكم عليا إقليمية مثل محاكم األراضي العليا واحملاكم الفدرالية.

نظام احملاكم هذا يحتوي على أربعة مستويات من احملاكم مبستوى واحد أكثر مما كان 

عليه في اجلمهورية الدميقراطية.في عام 1990 كان هناك مداوالت فيما إذا عليهم تطبيق 

النقض،  البداية ، محكمة  أملانيا املوحدة : محكمة  الثالثة في  نظام احملاكم ذو املستويات 

ومحكمة النقض العليا. لم يقبل االقتراح على الرغم من أن كان ليكون نظام مباشر بالنسبة 

للمواطن العادي.

تغير أيضًا النظام اجلزائي حيث كان سابقًا حتت مسؤولية وزارة الداخلية واآلن يخضع 

لصالحيات وزارة العدل وقد ساهم هذا في تغيير اإلدارة والتوظيف.
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ج. طاقم العاملني واملوظفني

إجراءات التحقق:

من وجهة نظر اجلمهورية االحتادية لم يكن هناك )عدالة املنتصر(. بقدر اإلمكان القضاء 

في الواليات اجلديدة سيكمل التوظيف من من اجلمهورية الدميقراطية.ولكن كان هناك حاجة 

لتطوير اإلجراءات الختبار مدى كفاءة هؤالء املوظفني كقضاة ونواب عامون في النظام اجلديد.

معاهدة التوحيد عرفت املتطلبات كما يلي:

1.الوالء للدولة الدستورية الدميقراطية احلرة.

2.النزاهة السياسية واألخالقية

3.املالئمة على مستوى املهنية

كيف يتم الفرز؟

معظم الواليات االحتادية أسست جلان بتوصية الهيئة البرملانية التي تقرر مدى مالئمة 

الشخص للعمل كقاضي أو نائب عام.

يترأس قانوني من أملانيا الغربية اللجنة البرملانية ومبا أن القرار يرجع لهذه اللجنة فإنه عليها 

التحري عن كيفية تصرف هذا الشخص في جمهورية أملانيا الدميقراطية وما هي الوظائف 

التي شغلها. ومن املعايير املهمة معرفة ما إذا عمل هذا الشخص بصفة غير رسمية في 

السابق لدى )اخلدمة السرية للجمهورية الدميقراطية – ستاسي( حيث أن اللجنة لديها احلق 

في الوصول إلى امللفات املتعلقة بالقضاة والنواب العامني العاملني لدى اجلمهورية الدميقراطية 

الذين عملوا لدى  إذا عملوا باستقاللية. من هؤالء  املقدرة على معرفة فيما  لديها  وبالتالي 

اجلمهورية الدميقراطية سابقًا وخضعوا لالمتحان فإن 45% منهم ما زالوا ميارسون عملهم 

في اجلمهورية االحتادية.
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تعيينات جديدة:

كمساهمة هامة في القضاء بعد التوحيد فقد مت نقل القانونيني العاملني في اجلمهورية 

االحتادية مبا حملوا من خبرات في أملانيا الغربية ليعملوا في أملانيا الشرقية ملدة محددة 

حيث كانوا قادرين على العمل في محاكم اجلمهورية الدميقراطية. بعض من القضاة والنواب 

العامون الذين من املفترض أن يعملوا لفترة معينة في أملانيا الشرقية  قد ظلوا بشكل دائم 

إما بسبب استمتاعهم في عملهم أو بسبب أنهم كونوا عالقات شخصية هناك.

من وجهة نظر اليوم

عند النظر إلى كيفية التحام األملانيتني سويًا نرى أن :

1. بالنسبة للقضاء فإن التوحيد شكل جناحًا حيث ال يوجد هناك فرق بني أملانيا الشرقية 

والغربية كما هو احلال بالنسبة للرواتب

2. بالنسبة ملواطني أملانيا الشرقية، فإن النظام القضائي اجلديد كان عملية حتررية وبالتحديد 

فإن استحداث للقضاء اإلداري شكل ثورة.لم يكن مسموح به سابقًا أن يذهب املواطن إلى 

احملكمة ليقوم مبراجعة القرارات اإلدارية احلكومية بعكس اليوم.

نستنتج:

نظامنا القضائي يتميز بـ :

1. محاكمنا مستقلة

2. قرارات احملاكم اخلاصة بنا متوقعة

3. محكامنا تعمل بكفاءة وبسرعة نسبيًا

4. قضاؤنا غير مكلف: القضايا تتميز بأسعارها املقدور عليها، وهؤالء الفقراء جدا تصلهم 

معونات من الدولة بدل اإلجراءات القضائية.
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

تنطبق هذه املعايير على أملانيا بكليتها.

املشاكل ال زالت حتدث بني أملانيا الشرقية وأملانيا الغربية على املستوى السياسي.

إدماج املواطنني السابقني للجمهورية الدميقراطية أثبت صعوبته وما زال مشكلة إلى حد 

ما. وهذا خاضع بشكل كبير لقواعد السوق احلرة املصطلح الذي لم يكن مألوفًا قبل التوحيد. 

بعض مواطني أملانيا الشرقية عملوا في اخلدمة السرية بصفة غير رسمية حيث كانوا 

عمالء سريني للحكومة وقاموا بوشاية بإخوانهم من املواطنني وحتى بعائالتهم، بعضهم اآلخر 

كان ملفًا بقتل املواطنني الذين يحاولون عبور احلدود.

هذه األمور ما زالت تناقش في دولتنا بعد 25 سنة من التوحيد ال يزال هناك عمليات 

إلدماج أملانيا الشرقية. حتى بعد انهيار اجلدار فإنه ما زال قائما نفسيا وفي عقول بعض 

األملان. يجب أن نعمل حتى نتجاوز هذا االنقسام في بلدنا.  
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مذكرة "مساواة" الى الرئيس محمود عباس 

على هامش مؤمتر العدالة السادس، ارسل املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء 

"مساواة" مذكرة خطية الى فخامة الرئيس محمود عباس حتتوي على التوصيات الصادرة 

عن املشاركني في مؤمتر العدالة الفلسطيني السادس جاء فيها: 

فخامة رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس دولة فلسطني

السيد محمود عباس )ابو مازن( احملترم

املوضوع : التوصيات الصادرة عن مؤمتر العدالة الفلسطيني السادس

حتية طيبة وبعد،،

يسعدنا في املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" ان نضع بني ايديكم 

اهم التوصيات واملطالب الصادرة عن اغلبية املشاركني في مؤمتر العدالة الفلسطيني السادس 

الله وغزة حتت  الفيديو كونفرنس بني رام  بتقنية  بتاريخ 28\1\2015  الذي نظمه املركز 

عنوان "انهاء االنقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة" مبشاركة خبراء قانونيني 

وقضاة وشخصيات مجتمعية من الضفة وغزة ومصر وكندا واملانيا، وشارك في اعماله ما 

يزيد على 280 شخصية مجتمعية من محامني وقضاة واعضاء نيابة عامة وممثلي مؤسسات 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

مجتمع مدني ومستشارين قانونيني الجهزة امنية ووزارات ودوائر حكومية واساتذة قانون 

واعالميني ووجهاء اجتماعيني واعضاء تشريعي وموظفني حكوميني وطلبة جامعات وممثلي 

احزاب سياسية وممثل عن النيابة العسكرية واالمن الوطني ووزارتي الشؤون املدنية واملرأة، 

وحضره ممثلني عن عدد كبير من الدول املانحة واللجنة الدولية للصليب االحمر وممثل عن 

اللجنة الرباعية، واستمر من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثالثة والنصف بعد الظهر في 

قاعة الليدرز في رام الله وقاعة الهالل االحمر في غزة.

فخامة الرئيس 

لقد اجمع غالبية املشاركون في املؤمتر على رفع توصياتهم ومطالبهم الى فخامتكم بأمل 

موضع  لوضعها  الالزمة  واالدارية  والقانونية  السياسية  االجراءات  واتخاذ  عليها  الوقوف 

التطبيق والتنفيذ، وصوالً الى حتقيق الغاية املرجوة وهي استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة 

وتطويرهما مبا ميكنهما من اداء سلطاتهما والقيام بدورهما في تعزيز بناء دولة فلسطني، دولة 

العدالة والقانون وحقوق االنسان، اعمااًل لرؤيتكم السياسية املعلنة وانسجامًا مع االعتراف 

الدولي بدولة فلسطني الصادر مبوجب القرار االممي رقم 19\67 تاريخ 29\11\2012.

لهذا  كمنظمني  "مساواة"  والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  في  ويشرفنا   

املؤمتر ان نضع بني ايديكم توصيات ومطالب اغلبية املؤمترين على النحو الذي وردت فيه:

إن في استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة استجابة وانسجامًا وتأكيدا خلاصية دولة 

فلسطني املعترف بها دوليًا بوصفها دولة بسيطة موحدة تتأبى االنقسام في اي من سلطاتها 

السيادية الثالث ومنها السلطة القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة على اعتبار ان دولة 

فلسطني املعترف بها دوليًا ليست دولة فدرالية او مركبة .

يشكل  العامة  والنيابة  القضاء  منها  القلب  وفي  العدالة  منظومة  في  االنقسام  انهاء  ان 

املدخل االكثر جناعة النهاء االنقسام بكافة اشكالة وآثاره، وجتسيد وحدة القرار والقيادة 

والسلطة والشرعية.
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

ان انهاء االنقسام القضائي يشكل املدخل القانوني لتنظيم انتخابات عامة ذات مصداقية 

دولية ووطنية، ولتشكيل محكمة قضايا االنتخابات اعمااًل حلكم القانون واتفاقيات املصاحلة 

وبرنامج حكومة الوفاق الوطني.

ان انهاء االنقسام في القضاء والنيابة العامة وتوحيد السلطة القضائية يشكل الركيزة 

الدولية املوقعة من قبل  االساس اللتزامات دولة فلسطني باالتفاقيات واملعاهدات واملواثيق 

فخامتكم، وتوطينها في التشريعات الوطنية والتطبيقات القضائية ما يعزز مكانة دولة فلسطني، 

وميكنها من جتسيد احلوكمة الرشيدة، والتوظيف االمثل واالجنع لتلك االتفاقيات في مواجهة 

االحتالل االسرائيلي واجراءاته، ما مّيكن من سرعة انهائه، ويوفر فرصة لتحقيق املشروع 

الوطني الفلسطيني.

ان الوظيفة القضائية سواء في القضاء او النيابة العامة ليست ميزة شخصية ملشغلها بقدر 

ما هي حق مجتمعي وفقًا الحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة املوقعة من قبل فخامتكم .

ان افضل الية قادرة ومالئمة وفي متناول اليد على اجناز وحدة السلطة القضائية "القضاء 

والنيابة العامة"، والتي تستند الى تراث تشريعي وسياسي واداري سبق لفخامتكم واتخذمتوه 

سابقًا، وال زال بحاجة لوضعه موضع التطبيق، تتمثل باصدار مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل 

جلنة وطنية عليا او مجلس قضاء اعلى انتقالي من شخصيات مشهود لها بالكفاءة واالستقامة 

وبعيدًا  توافق مجتمعي واسع  إلى  والنزاهة واالستقالل واالختصاص، مستندة/ا  واحلياد 

عن اية اعتبارات حزبية او فصائلية او مناطقية او فئوية، ومبنأى عن اي تسييس، تتولى \ 

يتولى ومنذ حلظة تشكيله\ها وخالل مدة محددة ال تتجاوز سته اشهر ، اعادة بناء وتوحيد 

وترتيب وهيكلة السلطة القضائية مبختلف مستوياتها ومكوناتها املؤسسية والفردية وفق قواعد 

واسس موضوعية محكمة ودقيقة ُتعتمد كأساس ومعيار في تقييم اداء كل من يشغل وظيفة 

في القضاء والنيابة العامة في شطري الوطن وعلى مختلف الدرجات واملستويات بحيث يبقى 

على من تتوافر فيه شروط اشغال الوظيفة القضائية، ويشغل املستوى القضائي املالئم لكفاءته 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

وقدرته املهنية، ويحال من ال تتوافر فيه تلك الشروط الواردة في القانون املدني الفلسطيني 

"مجلة االحكام العدلية" واملعايير الواردة في االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة الى وظيفة 

حكومية اخرى او الى التقاعد مع احتفاظه بحقوقه املالية، على ان يعهد لتلك اللجنة او املجلس 

كافة السلطات والصالحيات في اعادة هيكلة السلطة القضائية والنيابة العامة على ان تتصف 

القرارات الصادرة عنها/عنه بصفة النفاذ وااللزام والنهائية، وعلى ان تنتهي واليتها/واليته 

بانتهاء مهمتها / مهمته ومن ثم يجري تشكيل مجلس القضاء االعلى واحملكمة العليا وكافة 

احملاكم وفقًا الحكام قانون السلطة القضائية .

اعمال نظرية الظروف االستثنائية في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية مع التأكيد على عدم 

شرعية االنقسام وعدم قانونيته.

تفعيل املادة 102 من القانون االساسي اخلاصة باستحداث احملاكم االدارية، وتطوير 

القضاء االداري بحيث يصبح قضاء على درجتني .

جتنيب القضاء اية صراعات سياسية او والءات شخصية او حزبية او فصائلية او عائلية 

او مناطقية، وجتنيبه احملسوبية واحملاصصة باعتباره قيمة وطنية عليا تفوق وتعلو كافة القيم، 

والتأكيد على ان السلطة القضائية ليست مبعزل عن النقد واالصالح شأنها في ذلك شأن 

السلطتني التنفيذية والتشريعية .

حماية استقالل القاضي ووقف ومنع اي تدخل في عمله القضائي يصدر من اية جهة كانت 

مبا في ذلك السلطة القضائية نفسها.

فخامة الرئيس

نود التأكيد على ان باعثنا وهاجسنا ومحركنا في رفع هذه املذكرة الى فخامتكم هو والئنا 

للضمير والقانون والوطن واستشعارنا بحكم خبرتنا وانخراطنا في منظومة العدالة باالثار 

واملخاطر التدميرية املترتبة على استمرار االنقسام القضائي كأحد جتليات االنقسام السياسي 

واجلغرافي البغيض، وكلنا امل ان تلقى مذكرتنا هذه اهتمامكم، متطلعني الى جتسيد ارادتكم 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

توصيات  لوضع  املالئمة  واالدارية  والقانونية  السياسية  االجراءات  كافة  باتخاذ  السيادية 

ومطالب املؤمترين موضع التطبيق وباسرع وقت ممكن صونًا لوحدة مجتمعنا وحفاظًا على 

نسيجه واهدافه الوطنية العليا، كون هذه املطالب متثل ارادة مجتمعية واسعة تطمح بقضاء 

مستقل ونزيه وموحد.

واقبلوا منا وافر االحترام والتقدير  

حتريرًا في 3\2\2015                                                       

 رئيس مجلس ادارة مساواة

احملامي ياسر جبر
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

مذكرة "مساواة" الى رئيس الوزراء د. رامي احلمداهلل

وكان املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" قد وجه مذكرة خطية إلى 

دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي احلمدالله، موضوعها توحيد مؤسسات منظومة العدالة في 

فلسطني، جاء فيها:

"اننا في املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" واذ نرحب مبا نشرته 

املصاحلة  وثيقة  في  الوارد  املصاحلة  اتفاق  لتنفيذ  سياسية  تفاهمات  من  االعالم  وسائل 

الفلسطينية املبرمة بني حركتي فتح وحماس، مبشاركة الفصائل الوطنية واالسالمية واملوقعة 

بالقاهرة بتاريخ 4\5\2011، تلك التفاهمات التي اعلن عنها بتاريخ 25\9\2014 والتي 

تناولت فيما تناولته، متكني حكومتكم بصفتها حكومة توافق وطني من توحيد مؤسسات السلطة 

الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومتكني كافة املؤسسات والهيئات من تنفيذ مهامها 

املنصوص عليها في القانون االساسي الفلسطيني، ودعوة املجلس التشريعي لالنعقاد، الى 

جانب اعادة اعمار غزة ورفع احلصار واجراء االنتخابات".

"واذ نبارك اي خطوة من شأنها تعزيز الوحدة الفلسطينية وانهاء االنقسام، نرى بأن توحيد 

منظومة العدالة في فلسطني وبالذات السلطة القضائية والنيابة العامة، يشكل املدخل االساس 

لصيانة دولة القانون، القائمة على مبدأ الفصل املرن بني سلطات الدولة الثالث السلطة التنفيذية 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، كما ان حماية سلطة قضائية واحدة مستقلة وفاعلة 

ميثل الضمانة االساسية حلماية احلقوق واحلريات العامة، ويوفر منوذج احلكم الرشيد، كما 

ان غض الطرف عن هذه املهمة الدستورية، وابقاء واقع االنقسام في منظومة العدالة بوجود 

سلتطني قضائيتني ونيابتني عامتني منفصلتني، يضرب قوام دولة القانون ويتجاوز سلطة من 

القانوني واالداري، في  الثالث، االمر الذي يعزز في واقع احلال االنقسام  الدولة  سلطات 

الوقت الذي يفترض فيه ولغاية اجناز مصاحلة قادرة على حل جذري لالنقسام، وانهاء كافة 

تداعياته، ان يتصدر موضوع وحدة السلطة القضائية والنيابة العامه وفقًا الحكام القانون 

االساسي وقانون السلطة القضائية، وشروط ومعايير اشغال الوظيفة القضائية اجندة عمل 

حكومة التوافق الوطني".

"ان في تولي حكومتكم بوصفها حكومة توافق وطني جددت الثقة فيها مبوجب االتفاق 

املعلن بتاريخ 25\9\2014، معاجلة االشكاليات واملتطلبات الالزمة لتوحيد السلطة القضائية 

بشقيها القضاء والنيابة العامة، المر ملح ويكتسب اهمية خاصة، ويشكل مفتاح حقيقي لنجاح 

احلكومة وجناح االتفاق السياسي والوطني، املستند الى وثيقة املصاحلة الفلسطينية الصادرة 

بتاريخ 4\5\2011، واملشيرة الى ان مهام حكومتكم تتمثل فيما تتمثل بتوحيد مؤسسات 

القيام مبهامها وفق احكام  الغربية وقطاع غزة، ومتكينها من  الوطنية في الضفة  السلطة 

القانون االساسي، كما ان التوافق السياسي الوطني على تولي حكومتكم بوصفها حكومة 

توافق وطني ملثل هذه املهمة، يفتح املجال مجددًا امام اصالح وتوحيد مؤسسات العدالة، 

العدالة، والتي  الثقة باداء مؤسسات منظومة  العامه، ويعيد  وفي مقدمتها القضاء والنيابة 

شكل االنقسام وال يزال التربة اخلصبة النخفاض مستوى الثقة املجتمعية في اداء السلطة 

القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة، وفقًا لنتائج دراسة املرصد القانوني الثالث الذي 

تصدره "مساواة" كأحد ادوات ومؤشر قياس مستوى وضع العدالة في فلسطني، وبشكل 

دوري تلك النتائج التي تناولت مقارنة وضع العدالة في فلسطني للست سنوات السابقة ) 
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

2008 – 2009، 2010-2011، 2012- 2013( والتي سيتولى مركزنا اعالنها قريبًا".

املصاحلة  ان  نرى  "مساواة"  والقضاء  احملاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  في  "اننا 

سانحة  فرصة  ستشكل  اولوياتها،  احدى  العدالة  مؤسسات  توحيد  كان  ان  الفلسطينية 

الصالح القضاء الفلسطيني، وضمان استقالله عن طريق تشكيل مجلس قضاء اعلى جديد 

من شخصيات مشهود لها بالنزاهة واحليدة واالستقالل، وفقًا الجماع سياسي ومجتمعي 

ووطني، كأداة ال بد منها لتحقيق توحيدًا للسلطة القضائية، كأحد ابرز مؤسسات السلطة 

الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع".

"اننا نأمل من حكومتكم بصفتها حكومة توافق وطني، الشروع في تناول متطلبات توحيد 

السلطة القضائية والنيابة العامة، كمهمة وطنية ال حتتمل التأخير، وتشكل ردًا وطنيًا على 

اولئك الداعني البقاء االنقسام واعاقة حق شعبنا في تقرير مصيره وبناء دولته املستقلة".

"املني من دولتكم الوقوف على مذكرتنا هذه بامعان واتخاذ االجراءات الكفيلة باالستجابة 

لها، متمنني حلكومتكم النجاح والتوفيق في انهاء االنقسام وحماية دولة القانون ".

مع االحترام

حتريرا في: 30/9/2014                                                              

"مساواة"
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون الرابع 

مذكرة "مساواة" الى وزير العدل

وفي تطور الحق، طالب املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" معالي وزير 

العدل باالسراع في اتخاذ االجراءات واملقتضى القانوني واالداري الضامن لتنفيذ برنامج 

حكومة الوفاق الوطني، وبخاصة توحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها استعادة وحدة القضاء 

النسيج  وتعزيز وحدة  االنقسام  الوطن كمدخل اساسي النهاء  العامة في شطري  والنيابة 

املجتمعي، جاء ذلك في مذكرة خطية وجهها املركز الى معالي الوزير جاء فيها: 

معالي وزير العدل االستاذ سليم السقا احملترم،،

حتية طيبة وبعد: 

املوضوع: توحيد القضاء والنيابة العامة في شطري الوطن

ال يخفى على معاليكم ان من ابرز مهمات حكومة الوفاق الوطني سندا التفاقات املصاحلة 

املتعاقبة، توحيد مؤسسات الدولة كمتطلب ال بد منه النهاء االنقسام البغيض واحلد من اثاره 

ان  وحيث  الثالث،  بسلطاتها  تبدأ  دولة  اي  مؤسسات  ان  أيضا  عليكم  يخفى  وال  املدمرة، 

السلطة القضائية ابرز واهم تلك السلطات، فان استمرار ظاهرة وجود قضائني احدهما في 

الضفة واخر في غزة منفصلني باالدارة والسياسة والبنية البشرية، وحتسسا من "مساواة" 

ملخاطر استمرار هذا االنقسام ووجود قضائني ونيابتني عامتني في الضفة وغزة، ولتناقض 
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هذا الوضع مع طبيعة الدولة الفلسطينية املعترف بها دوليا، نظمت "مساواة" مؤمتر العدالة 

بتاريخ 28/1/2015، ورفعت على اثره املذكرة املرفقة بهذه املذكرة الى السيد  السادس 

الرئيس، طالبة فيها اتخاذ القرار السياسي واالجراءات االدارية والقانونية الالزمة لغايات 

انهاء االنقسام واستعادة وحدة القضاء والنيابة العامة.

والن معاليكم يرأس احد مكونات منظومة العدالة )وزارة العدل(، وبصفتكم الوزير املختص 

في حكومة الوفاق الوطني فيما يتصل بتوحيد مؤسسات منظومة العدالة وفي مقدمتها القضاء 

والنيابة العامة، فاننا نتوجه اليكم بطلب االسراع في اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان استعادة 

وحدة القضاء والنيابة العامة، على اعتبار ان ذلك يشكل مطلبا مجتمعيا وضرورة وطنية عاجلة 

ال حتتمل التأخير، ناشد املؤمترون كافة اصحاب القرار بضرورة اجنازها.

 وفي هذا السياق فاننا نشير الى التوصية التي اجمع عليها اغلبية املشاركني في املؤمتر 

املذكور بوصفها الطريق االجنع الستعادة الوحدة واملتمثلة في تشكيل جلنة وطنية عليا من 

شخصيات قانونية ومهنية مشهود لها بالنزاهة واحليدة واخلبرة واالستقالل احلزبي تتولى 

خالل فترة زمنية محددة ال تتجاوز ستة اشهر تقييم اداء كل من يشغل وظيفة في القضاء 

والنيابة العامة وفقا ملعايير اشغال الوظيفة القضائية املنصوص عليها في مجلة االحكام العدلية 

واملواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعادة هيكلة القضاء والنيابة العامة بوضع القاضي 

املناسب في املكان املناسب، وذلك كله بغية اصالح واعادة بناء وتوحيد القضاء والنيابة العامة 

بعيدا عن احملاصصة احلزبية واملناطقية والعشائرية والفئوية.

معالي الوزير احملترم،،

ان اي تاخير في استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة يخل مببدأ الفصل بني السلطات، 

ويغيب سلطة من سلطات الدولة الثالث، وميس بالصدقية الدولية لدولة فلسطني، ويعمق االزمة 

االجتماعية مبا يترتب عليها من اثار تهدد وحدة النسيج املجتمعي واالمن الوطني.

لكل ما سبق، فاننا نناشدكم بذل كل جهد مستطاع لتحقيق استعادة وحدة القضاء والنيابة 
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بوصفه هدفا وقيمة وطنية نبيلة، ومدخال مضمونا العادة الوحدة من جهة واصالح القضاء 

من جهة أخرى، ونحن على استعداد شأننا في ذلك شأن مؤسسات املجتمع املدني ان نقوم 

بكل ما يسهم في اجناح جهودكم الطيبة متمنني لكم التوفيق والنجاح.

مع االحترام

حتريرا في :16/3/2015                                                               

"مساواة"       
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مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون اخلامس

" مناظرة انتخابية ملرشحي مجلس النقابة لدورته 2018-2015"

28 آذار 2015

رام الله- غزة
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نظم املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" مؤمتر استقالل احملاماة 

وسيادة القانون اخلامس لهذا العام حتت عنوان :" مناظرة انتخابية ملرشحي مجلس 

النقابة لدورته 2015-2018"، شارك فيها من مرشحي الضفة الغربية كال من: خليل 

قاسم، جناح دقماق، سليمان ياسني، غسان مساد، نائل طه، نائل احلوح، فهد الشويكي، 

ربحي قطامش، ووائل حزام.

وشارك في املناظرة من املرشحني في غزة كال من: عبد الكرمي صيام، جواد شعت، 

اديب  النجار،  فهمي  املدني، جالل احلالق، محمد  ابو عيشة، سمير  عابد، امين  غادة 

الربعي، وفلورا املصري. 

وقد نشرت العديد من وسائل االعالم في الضفة الغربية وقطاع غزة التقرير االعالمي 

الصادر عن مركز "مساواة" واخلاص باملناظرة، والذي كان بعنوان: "مؤمتر استقالل 

احملاماة وسيادة القانون اخلامس اشتمل على مناظرة انتخابية هي االولى من نوعها" 

وجاء فيه: "شارك ما يزيد عن 250 محاميا ومحامية )252( في مناظرة انتخابية هي 

االولى من نوعها، نظمها املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" في كل 

من رام الله وغزة، في اطار مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون اخلامس، والذي 

كرس لبيان رؤى وافكار وتصورات وبرامج وتعهدات انتخابية قدمت من قبل 18 مرشحا 

ومرشحة )9 من الضفة الغربية و 9 من غزة(، واجهوا 234 محاميا ومحامية حضروا 

املناظرتني بواقع 78 محامي ومحامية في رام الله و 156 محامي ومحامية في غزة.

استمرت املناظرة والتي نفذت بدعم من وزارة اخلارجية الهولندية 4 ساعات متواصلة 

ومتحورت حول محاور ثالث، احملور االول يتعلق بالنظام االنتخابي واحلاجة لتعديله من 

حيث رؤية املرشحني املتنافسني لتمثيل املرأة الوجوبي في عضوية مجلس النقابة واللجان 

الفرعية، تنفيذا اللتزامات دولة فلسطني املترتبة على توقيعها وانضمامها التفاقية سيداو، 
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واختيار اللجان الفرعية باالنتخاب ام االبقاء على التعيني كطريقة الختيار اللجان الفرعية، 

واعتماد نظام التمثيل النسبي بدال من نظام التمثيل الفردي املعتمد الختيار اعضاء مجلس 

النقابة، ومشاركة احملامني املتدربني في التصويت والترشح لعضوية مجلس النقابة واللجان 

الفرعية، في حني تناول احملور الثاني عالقة نقابة احملامني مع اركان منظومة العدالة 

الرسمية ومفهوم استقالل القضاء ودور مجلس النقابة في تعزيزه ودورها في التشريعات 

وعالقتها مبؤسسات املجتمع املدني، ودورها في حماية احلقوق واحلريات العامة وبخاصة 

حرية الراي والتعبير واالعالم، وحق الوصول للمعلومات، ودور النقابة في انهاء االنقسام 

واستعادة وحدة القضاء والنيابة العامة في الضفة وغزة، ودورها في جلنة متابعة محكمة 

اجلنايات الدولية واعادة اعمار غزة، ودور النقابة في  توفير املساعدة القانونية للمحامني 

واملتقاضني من املواطنني احملتاجني. وتضمن احملور الثالث اليات الرقابة على االنفاق 

املالي وادارة اموال النقابة، ومعاجلة االزدياد في اعداد احملامني، ودور النقابة في ادماج 

االتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية، وانظمة النقابة اخلاصة بالتدريب والشكاوي 

والتوكيل االلزامي والتكافل االجتماعي، الى جانب قواعد واداب سلوك مهنة احملاماة.

وتخلل املناظرة اسئلة وجهت من احملامني واحملاميات احلضور، مت توجيهها للمرشحني 

في اعقاب االنتهاء من اجاباتهم على كل محور من احملاور الثالث. ويذكر ان نسبة مشاركة 

النساء اتسمت بالضعف، اذ لم يشارك سوى 41 امرأة من بينهم 3 مرشحات".

يذكر ان 23 مرشحا قد خاضوا انتخابات مجلس نقابة احملامني والتي جرت بتاريخ 

الشويكي،  الغربية جنح منهم 9 هم: حسني شبانة، فهد  الضفة  نيسان 2015 من   6

ربحي قطامش، انطون سلمان، قصي عواد، حامت شاهني، سليمان ياسني، غسان مساد، 

موسى الكردي.

وخاض االنتخابات في غزة 20 مرشحا جنح منهم 6 هم: عبد العزيز الغالييني، صافي 
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الدحدوح، رنا احلداد، شعبان اجلرجير، علي الدن، زياد النجار.

علما بان عدد مقاعد مجلس النقابة 15 مبا فيهم النقيب، 9 من الضفة الغربية، و 6 

من غزة.

وبهذه املناسبة، فان املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء "مساواة" يتقدم 

املجتمعية  والناشطة  الزعيم،  االستاذ شرحبيل  للمحامي  امتننانه  وعظيم  شكره  ببالغ 

السادس،  الفلسطيني  العدالة  ملؤمتر  الناجحة  ادارتهما  على  الغنيمي  زينب  االستاذة 

ومؤمتر استقالل احملاماة وسيادة القانون اخلامس في غزة، ودعمها املتواصل ل"مساواة" 

ورسالتها، متطلعني الى تعميق اواصر التعاون والعمل املشترك معهما، مبا ميكننا جميعا 

من حتقيق حلمنا الوطني املشترك في بناء دولة العدالة وسيادة القانون في فلسطني. 

كما وتتقدم "مساواة" بجزيل شكرها وتقديرها لرؤساء اجللسات في مؤمتر العدالة 

الفلسطيني السادس مع حفظ االلقاب: الدكتور علي السرطاوي، الدكتور عبد الكرمي شبير.

وتتقدم "مساواة" بجزيل شكرها ملقدمي االوراق في مؤمتر استقالل احملاماة وسيادة 

نبيل  احملامي  االلقاب:  حفظ  مع  السادس  الفلسطيني  العدالة  مؤمتر  الرابع،  القانون 

مشحور، احملامي زياد النجار، احملامي فهد الشويكي، احملامية اصالح حسنية، احملامي 

عماد عواد، احملامي هشام كرزون، احملامية املتدربة هديل حاليقة، احملامي اديب الربعي، 

احملامي نائل احلوح، احملامي وليد العارضة، االستاذ هاني املصري، احملامي ابراهيم 

ابو شمالة، الدكتور معتز قفيشة، القاضي عبد الله غزالن، الباحثة زينب الغنيمي، الدكتور 

فتحي فكري، احملامي ناظم عويضة، الدكتور وولف غانغ شميت، واحملامية ساندرا ليدوك.

وفي اعقاب صدور نتائج انتخابات مجلس نقابة احملامني لدورته 2015-2018، اصدرت 

"مساواة"، بيانا اوضحت فيه ان: "مساواة" ليست حزبا أوحركه اوتنظيم سياسي، وليست 

تيارا نقابيا او كتله انتخابيه او جماعه فئويه مغلقه او تابعة، بل هيئة اهلية رقابية مهنية 
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مستقلة، حلمها دولة عدالة وقانون ومساواة وكرامه جلميع مواطنيها دون متييز، وثقه 

احملامني واملواطنني بها هي السبب األساس لنجاح اربعة من أعضاء مجلس ادارتها 

وهيئتها العامة وأصدقائها وهم احملامون األساتذة: فهد الشويكي وغسان مساد وقصي 

عّواد وسليمان ياسني، رغم خوضهم االنتخابات ضمن كتلتني، وهذا دليل صدقية انفتاح 

املتفقني على رؤيا ورسالة واهداف مهنية واحدة تستند  "مساواه" على جميع املهنيني 

الى ثقافة سياده القانون، وسواده على الكافة حكاما ومحكومني، نتمنى للمجلس اجلديد 

النجاح في خدمة احملامني كافة، فهو مجلس نقابة احملامني بكامل اطيافهم ودون اي متييز.

والله من وراء القصد
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بدعم من وزارة اخلارجية الهولندية


