
ويوضع دائرة األقوال اإلصالح من ليخرج
العملي التنفيذ موضع

تعديل إقرار أو أو رد بشأن تقريره في التشريعي الس أثار تلكؤ
القضائية، القوانني برزمة عضويا  تتصل  بقانون قرارات أربعة
وحقوق النزاعات في الفصل وسرعة العدالة، سير وحسن
وأدى والقضاة، احملاكم عمل في شديدا إرباكا اإلنسان، وحريات
املظلوم، احلق وإنصاف وإحقاق في املنازعات الفصل تأخير إلى
هذا التلكؤ يقف ولم املواطن، بحقوق وحريات جديا مسا ومس
يستجب لم اللحظة هذه حتى املوقر الس إن بل احلد هذا عند
مذكرة على  يرد ولم بالقانون واملشتغلني احملامني لصيحات
للمشتغلني الساحقة الغالبية إجماع تعكس التي «مساواة»
القواعد ألبسط مثل هذا التلكؤ مخالف ترى أن والتي بالقانون،
أن نقل لم إن وسلطاته، الس لصالحيات القانونية املنظمة
التشريعية الس صالحيات جوهر عن وتنازال ذلك نكوصا في
املوقر، التشريعي الس  نناشد إننا  سواء، حد على والرقابية
طويل) غياب عقد جلسة للمجلس (بعد اإلسراع في أخرى مرة
بشأن والتقرير األساسي القانون من  (٤٣) املادة حكم إلعمال
األصول حسب املذكورة بقانون القرارات تعديل او إقرار أو  رد
مبشاريع الصلة  ذات التشريعية القراءات إجراء في والشروع 
قانون مشروع  مقدمتها وفي التأخير حتتمل ال بنائية قوانني
املوافقة على واحلائز للمجلس املقدم القضائية السلطة 
ميثل والذي اتلفة، النيابية الكتل ملرجعيات السياسية
واملعبر املوفر القانوني والسند االنطالق ونقطة الزاوية  حجر
مسيرة إلجناح والضرورية الالزمة السياسية اجلدية اإلرادة عن
في وظيفة يشغل من كل أداء بتقييم بالبدء القضائي اإلصالح
العامة والنيابة القضاء وهيكلة بناء وإعادة والنيابة القضاء
عن وبعيدا  االستقالل و والكفاءة والنزاهة احليدة معيار وفق
مجلس قبل من واجلهوية والفئوية احلزبية واحملاصصة التسيس
في شأن والسلطات الصالحيات كافة مينح انتقالي أعلى قضاء

العامة. واصالح القضاء والنيابة بناء إدارة
وحماية بصالحياته  القيام في  التشريعي  الس تلكؤ إن
مؤسسات وبناء أمانيه لتحقيق اختاره الذي الشعب مصالح
آمر يثير وازدهاره واستقراره أمنه وتوفير ودولته كيانه السياسي
السياسية املساعي جناح ظل في خاصة الدهشة واالستغراب
كتاب تصدر وطنية  وحدة  حكومة تشكيل  في  والوطنية
كافة ممثلي وتصريحات الوزاري وبيانها بها اخلاص التكليف
القضاء إلصالح املاسة الوطنية اإلقرار باحلاجة البرملانية، الكتل

واإلنصاف. وحتقيق العدل الفلتان محاربة في دوره وتعزيز
إلى متجهة واملتقاضني بالقانون املشتغلني كافة عيون إن
املقومات توفير في الفوري والشروع السياسية اإلرادة جتسيد
اإلصالح قضية لوضع الفوري والشروع والسياسية القانونية
دائرة الى األقوال دائرة من وإخراجها العملي التنفيذ موضع

مجيب؟؟ من فهل األفعال،

نشرة باستمرار يطالبون من القانونيني ٪٩٨ من أكثر
و القانون» «العدالة ومجلة على العدالة» «عني

بداية في مساواة» » والقضاء احملاماة الستقالل الفلسطيني املركز قام
ومجلة  العدالة» «عني على لنشرة تقييم بعملية ٢٠٠٧ احلالي العام

القضاء يربك مبهامه القيام عن التشريعي تلكؤ
أربعة تعديل أو إقرار بشأن رد أو التشريعي في التقرير الس أثار تلكؤ
أصول قانون أحكام قوانني قضائية أبرزها؛ بتعديل تتعلق بقانون قرارات

املنظمات األهلية شبكة ألسرة «مساواة» انضمام

االنضمام «مساواة» طلب على األهلية املنظمات إدارة شبكة مجلس وافق
«مساواة» بقبول للشبكة العامة الهيئة الس الشبكة وأوصى لعضوية
ومتطلبات الشروط لكافة استيفاء «مساواة» إلى ً استنادا فيها ً عضوا
السابع بتاريخ العامة للشبكة الهيئة تلتئم من املتوقع أن و العضوية،
ألحكام وفقاً  اإلدارة مجلس قرار على للمصادقة القادم أيار  من عشر

للشبكة. الداخلي النظام
مبوجبات قيامها تتطلع إلى و الشبكة إدارة موقف مجلس تثمن «مساواة»
و الشبكة يخدم مصالح فيها مبا ايجابيا ً ولعبها دورا بالشبكة عضويتها

العدالة والقانون. دولة بناء في اإليجابي دورها يعزز

والشروع السياسية اإلرادة لتجسيد متجهة عيوننا
القضائي باإلصالح

مذكرة مستقل و فاعل و نزيه قضاء أجل من اتمع املدني ائتالف وجه
التشريعي الس  رئيس و الوزراء رئيس  و الرئيس فخامة من كل إلى

شعبيا اهتماما تثير جزائية شكوى

متهمني، ستة اتصة حلم بيت محكمة إلى العامة النيابة أحالت
و سرقة ملفات بتهمة واحملكمة، العامة، من موظفي النيابة منهم عدد
منها رسمية، أوراق و مستندات تزوير و العامة، النيابة قاصة من مضبوطات

واسعاً. شعبياً اهتماماً أثارت القضية عقارية. مبنازعات تتعلق تبليغ أوراق
مساسنا وعدم التزامنا على نؤكد ، الفصل كلمته القضاء يقول أن وبانتظار

تثبت إدانته!! حتى بريء املتهم بأن القاضية القانونية بالقاعدة

القانون ألحكام مرفوض الفته إجراء

ما أسمته منوذج أصدرت وزارة الداخلية
اجلمعيات أعضاء يطلب من تعهد و إقرار
ــم توقيعه ــا فيه ــني العامل و ــة األهلي
النموذج ــال بإرس اجلمعية يلزم و عليه،
في اجلمعيات ــجيل تس دائرة إلى املوقع
للملف اخلاص ــه لضم ــة الداخلي وزارة

بتسجيل كل جمعية.

هذا في اقرأ
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« مســاواة » والقضاء احلاماة إلستقالل الفلسطيني املركز يصدرها نشرة

والقضاء احملاماة إلستقالل الفلسطيني املركز

«مســــاواة»

٢٠٠٧ نيسان السادس/ العدد

ال يسعف حق القضاة اجتهاد
ص٤

مساواة عمل ورش تقييم تقرير
إلغائه نأمل تعميم

ص٣
القضاة جلمعية هامة مواقف

الفلسطينيني
ص٨

صحيح؟؟ هل
ص٢٥ ٢٠ ص التتمة
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مجلس  من مطالبهم يحددون ٢٠٠ محامي من أكثر
اجلديد النقابة

دوره بتفعيل احملامني نقابة  مجلس احملامني غفير من جمهور طالب
لدراسة مشاريع جلنة متخصصة تشكيل و التشريعات على الرقابي
و انسجامها لضمان التشريعي، الس من إقرارها قبل القوانني
السلطات أداء على الرقابي دوره تعزيز و القانوني، و البنائي تطورها
ما كل الرسمية في اجلهات كافة إلى مذكرات توجيهه و اتلفة،
و القانون. خالف على تصدر أو تقع قد التي قراراتها أو بأدائها يتعلق
من العامة الهيئة من املكلفة اللجنة متكني بسرعة الس طالبوا
و السابقة النقابية االس أداء املالي على  و اإلداري التحقيق إجراء
جاء بشأنه. الالزمة اإلدارية و القانونية اإلجراءات اتخاذ و نتائجه إعالن
احملاماة الستقالل الفلسطيني املركز نظمهما عمل ورشتي أثناء ذلك
فندق و بغزة اجلزيرة في فندق وقت متزامن في «مساواة» القضاء و
منهم محام، (٢٠٠) على حضرهما ما يزيد اهللا، رام في بست ايسترن
احلوار في املشاركون احملامون طالب و . غزة في و (٨٠) اهللا رام (١٢٦) في

العملية  في قانونية «قراءة عنوان حتت ٢٠٠٧/٤/٢٦ بتاريخ نظم الذي
املنتخب العدالة» الس أركان على أداء أثرها و و نتائجها االنتخابية
في الواردة االنتخابية بوعوده للوفاء تنفيذية خطة إعالن و بوضع
اخلطة خصوصا و مبوجبه، املنتخب فاز الس الذي البيان االنتخابي
النظاميني، احملامني نقابة تشريعي على قانون تعديل بإجراء املتعلقة
اعتماد يضمن مبا االنتخابي النظام وبخاصة النقابة أنظمة على  و
بورقة النقيب اختيار القادمة، و االنتخابات التمثيل النسبي في نظام
في النقابة مركزي بني مالياً و إداريا فصالً حتقيق مستقلة، و اقتراع
النقابة، وحدة  إطار في اجلنوبية احملافظات  و الشمالية احملافظات
الس تخويلها صالحيات و الفرعية، للجان االنتخاب مبدأ واعتماد

مناطقها. في

و املهنة سلوك آداب الئحة باإلسراع في اعتماد احملامون الس وطالب
التأديبي؛ وذلك الس و املهنة، شؤون جلنة بخاصة و الس جلان تفعيل
جل في سُ من بنقل وذلك املزاولني، احملامني سجل في النظر بعد إعادة
دوائر أو األمنية األجهزة وهو موظفا رسميا في املزاولني احملامني سجل
أيضا وطالبوا املزاولني. غير احملامني سجل إلى التنفيذية السلطة
يخدم مبا أدائها و باملتدربني االمتحانات اخلاصة و األبحاث جلان بتطوير
ضرورة إلى احملامون أشار و  اجلدد. للمحامني القانونية  امللكة تطوير 
الهيئة و أعضاء النقابية اتلفة الكتل بني االيجابي التعاون تفعيل
قواعد يرسي  مبا أخرى جهة من النقابة مجلس و جهة من العامة

وقوية.  فاعلة نزيهة، نقابة بناء في يساهم و العمل اجلماعي

بإصدار املدني، وطالبوه مبؤسسات اتمع الس عالقة تعزيز إلى ودعوا
تطوير و النقابة، بأخبار تعنى نشرة و متخصصة، قانونية مجلة
اللجان عضوية في من املشاركة و متكينهم املتدربني احملامني إسهام
مشاركتهم يضمن قانوني  تعديل إجراء إمكانية ودراسة  الفرعية
لقاءات بتنظيم احملامون «مساواة» وطالب في االنتخابات. بالتصويت
من ممكن عدد أكبر و النقابة مجلس بني ما جتمع  دورية مشابهة
على اجنازات الس العامة وقوف الهيئة بهدف الهيئة العامة، أعضاء

دوري. إخفاقاته و بشكل و
الكتل ممثلو قدمها الورشتني، في قدمت عمل أوراق سبعة يذكر أن
عن النصر أبو الرحمن د. عبد غزة في التي مثلها و اتلفة النقابية
و اإلسالمية، الكتلة  عن احللبي الرؤوف عبد احملامي و فتح، حركة
االنتخابات خاضت التي احلقوق رسالة قائمة عن دان أبو محمود احملامي

غزة. النقابة في مجلس الختيار أعضاء

املكاتب عن ممثالً  ورقة الصياد أحمد السابق النقيب قدم حني في
التجمع الدميقراطي املتحالف ممثالً عن سائد صدقة احملامي و احلركية،
املهني التيار عن احملامي عدنان الشعيبي ممثالً احلركية، و املكاتب مع
القانون. و العدالة كتلة عن ممثالً حسان رسمي احملامي و املستقل،
التنفيذي ملركز الرئيس البرغوثي إبراهيم احملامي اهللا رام في احلوار وأدار
القطاع، في مساواة منسق رمزي جلهوم غزة احملامي و في مساواة،
احملامية وفاء بواسطة مت العمل لورشتي و التنسيق اإلعداد أن ويذكر

«مساواة». العدالة في مراقبة وحدة في الباحثة القانونية شاكر

≈^∂˝^e gÈœfi
علي مهنا احملامي دورته الثالثة فلسطني في نقابة مجلس انتخب
احملامي وانتخب الس، أعضاء بإجماع وذلك للمحامني، نقيبا
أمينا قطامش واحملامي ربحي للنقيب، نائبا –غزة- بسيسو سالمة
واحملامي للصندوق، أمينا –غزة- حسنية اصالح واحملامية  للسر،

الصندوق. ألمني نائبا صامية فواز

النجاح أعضاء الس وباقي مبروك ونتمنى للنقيب
احملامني. مصالح خدمة في والتوفيق

Ìœ Á⁄<ÌË]Çe
برنامجهم بتنفيذ يبدؤوا أن احملامني ، ومجلس نقابة نقيب قرر
وإداري ــي نظام مال ــداد إع يتصدرها ــل عم ــة بخط ــي االنتخاب
باتخاذ ــروع والش اإللكترونية صفحتها ــاء وإنش احملامني لنقابة

ــة. ــانالفرعي ــاتاللج ــراءانتخاب ــةإلج ــراءاتاملالئم اإلج
ــتحق ايجابية تس ــادرة ب ــرارات الق ــذه ه ــي ف ــرى ــاواة» ت «مس
للتعاون ــام الت ــتعدادها اس ــى ــم وتؤكد عل ــجيع والدع التش
أواصر وتعميق ــية، املؤسس البنائية ــه إلجناز خطط الس ــع م
نقابة مكانة ــزز ويع ويطور يخدم ما كل في ــترك املش التعاون

ــا. ــقأهدافه ــنيويحق احملام
عدم وراء الكامن عن السبب ذات الوقت في ــاءل تتس كانت وان
الذي واإلداري املالي النظام وإقرار بإعداد ــابقة الس االس قيام

ــي للنقابة. ــاسفيالبناءاملؤسس ــكلحجراألس يش
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الفترة «مساواة»املنفذة خالل عمل ورش تقرير تقييم
آذار ٢٠٠٧ نهاية ٢٠٠٧ لغاية ثاني كانون من

بإجراء «مساواة» والقضاء احملاماة الفلسطيني الستقالل املركز قام
التي اجلهات  رأي على للتعرف نفذها التي العمل لورش تقييم
على عرضها خاللها والتعرف مت التي املواد في الورش هذه في شاركت
عرضها مت التي املواد  من املشاركني اكتسبها التي االستفادة مدى
الطلب ومت  املشاركني على وزعت استمارة خالل من وذلك عليهم 

األصول. حسب تعبئتها منهم
قامت  التي الورش في شاركوا شخص  ٢٦٢ شملت عينة وفي
آذار  شهر  نهاية وحتى   ٢٠٠٧ العام بداية منذ بتنفيذها «مساواة»

شملت: والتي نفسه للعام
للتفعيل احلاجة وأنظمتها، قانونها احملامني، نقابة حول ورشة -١

والتعديل.
وتشكيلها. قانونها العليا، الدستورية احملكمة حول ورشة -٢

التنفيذ. قانون اجلديد في حول ورشة -٣
القضائي اجلهاز إصالح حول ورشة -٤

احملامني قدرات تنمية حول ورشة -٥
نابلس، جنني، الغربية الضفة محافظات  في الورش هذه ونفذت

غزة. مدينة إلى إضافة اهللا رام حلم و بيت اخلليل، طولكرم، القدس،

«مساواة» قامت التي بالورش  العينة أفراد رأي التالي  اجلدول ويبني
بتنفيذها

حيث أوصى متت التي تقديرهم لنوعية اللقاءات عن املشاركون وأعرب
في «مساواة» به تقوم الذي التوعية برنامج منهم مبواصلة العديد
احلقوق وطلبة املتدربني احملامني من العديد أشار كما احملامني. أوساط
األزهر، النجاح و و األمريكية والعربية ديس وبيرزيت أبو جامعات في
مصدرا مهماً والتي اعتبروها اللقاءات مثل هذه عقد بضرورة مواصلة

لديهم. املعرفة تعزيز مصادر من
نقابة دور تفعيل حول بعقدها «مساواة» قامت التي الورشة وخالل
احملامني نقابة مطالبة ضرورة على احلضور توصيات تركزت احملامني
٪٩٦٫٩ أشار أدناه البياني الشكل في واضح هو وكما دورها. بتفعيل
االستقطاب عن  بعيدة جعلها خالل النقابة من تفعيل ضرورة إلى
اللقاءات بعقد تقوم بان النقابة طالبوا كما واحلزبي، التنظيمي 
من الكثير واقترح احملامني. تزيد الوعي لدى أن من شأنها التي والورش
مكتبة احملامني بالسعي إلنشاء نقابة تقوم بأن العينة ضمن احملامني
بالعمل النقابة تقوم بان طالبوا كما متخصص، أبحاث ومركز
باحملامني خاص نادي إنشاء خالل من ببعضهم احملامني على تشبيك

والقانونيني.
 
 

النعمالسؤال

بالتأثير التشريعي احملامني دور بوجوب تفعيل تعتقد ٣٫١٪٩٦٫٩٪هل

املعلومة بإيصال موفقني العمل أوراق كان مقدمو ١٣٫٥٪٨٦٫٥٪هل

باملشاركة الكافية فرصتك أخذت ١٨٪٨٢٪هل

إضافة مللكتك القانونية مهارة تشكل اكتسبت ٢٤٫٥٪٧٥٫٥٪هل

بالورش املشاركني من ٪٨٦ من أكثر أن يظهر التالي البياني والشكل
وفي كفاءة اللقاءات في قدمت لألوراق التي وتقديرهم عن رضاهم أعربوا
تتسم التي العالية املهنية مما يدل على األوراق الذين عرضوا احملاضرين

ولقاءاتها. أنشطتها املدربني واحملاضرين في في اختيار «مساواة» بها
 

مستقلة خبيرة قبل من مت للتقييم اإلحصائي التحليل ان ويذكر 
ومتخصصة.

==[[[h^ífl÷] ÿ€j”Ë Ój⁄
للمجلس جلسة يعقد لم األعلى القضاء أن مجلس «مساواة» علمت
الذي السؤال و حتى ٢٠٠٧/٤/٣٠. ٢٠٠٦/٨/١٩ و منذ النصاب مكتملة
السلطة قانون من (٤٠) املادة تطبيق أحكام من أين نحن نفسه يطرح
القضاء مجلس «يجتمع األولى: فقرتها في تنص التي القضائية
في تنص األقل». و على شهر كل مرة العليا احملكمة مقر األعلى في
من بطلب أو رئيسه من عند الضرورة بدعوة يجتمع الثانية:» فقرتها

أعضاءه». من ثالثة العدل أو وزير

«مساواة»منجهتهاتوجهتإلىرئيسمجلسالقضاءاألعلىللوقوف
الصحيح فأجاب:- الس جلسات انعقاد  موضوع بشأن  رأيه على
ذاته بحد فهذا النصاب يكتمل ولم الس انعقد إذا القانون أنه بلغة
مختلفة النصاب ألسباب فيها يكتمل لم الس جلسات أن إال انعقاد

٢٠٠٦/٩/١١ و  بتاريخ عقدها املقرر من كان التي الس جلسات فمثال
٢٠٠٦/٩/١٨ و ٢٠٠٦/٩/٢٦ و ٢٠٠٦/١٠/٢ و ٢٠٠٦/١٠/١٧ و ٢٠٠٦/١١/٢١ و 
إلى االضطرابات تعود ألسباب فيها النصاب يكتمل لم ،٢٠٠٦/١٢/١٨
أما وأضاف الس أعضاء بعض سفر إلى أخرى وأحيانا أحيانا، العامة

في  األمني االنفالت  حالة حالت فقد  ٢٠٠٧ احلالي العام بداية منذ
غزة الس من أعضاء مشاركة عدم لسبب الس انعقاد دون غزة 

لم  النصاب أن إال ٢٠٠٧/٤/٢٥ في انعقادها املقرر من كان جلسة وآخر
أخر العدل، وعضوا وكيل وزارة الس عضو لسبب سفر أيضا يكتمل
جلسة يكتمل النصاب في ونأمل أن البالد، خارج إلى الس من أعضاء

إجابة  ٢٠٠٧/٥/٩ «مساواة» ترى في بتاريخ عقدها املقرر املقبلة الس
القانونية اإلجابة توفير إلى احلاجة يؤكد ما القضاء  مجلس رئيس
ملا وفقا القانوني بالنصاب الكامل الس النعقاد والضامنة السليمة

االحترام. واجبة القضائية السلطة قانون أحكام به تقضي



العدالــة على عني
٤

ÌeÜrj÷] k† Ï^ñŒ
رئاسيا مرسوما صدر الذين الصلح قضاة أن «مساواة» علمت
بأنهم مبوجبها يقرون خطية إقرارات على وقعوا قضاة بتعينهم
اخلاص املرسوم الرئاسي بأن علما سنوات، (٣) ملدة التجربة قضاة حتت
قانون نصوص فإن وكذلك الشرط، هذا مثل يتضمن لم بتعينهم
وقانون ،٢٠٠٢ لسنة رقم(١) املفعول الساري القضائية السلطة
،٢٠٠١ لسنة رقم(٥) أيضا املفعول الساري النظامية احملاكم تشكيل

تشكيل  قانون في ألحكام املعدل لسنة٢٠٠٦ رقم(٥) بقانون والقرار
من خلوا جميعها جاءت كذلك املفعول الساري النظامية احملاكم 

الشرط. هذا مثل على النص

Ï^ñœ÷]<–u<Ã√äË<˜ Å^„jq]
عقد بصياغة اجتهد األعلى القضاء مجلس «مساواة» أن علمت القضائية، للوظائف املالية االعتمادات لتوفير ً انتظارا و الرواتب أزمة ملواجهة

مؤخرا. و الصلح اجلاري تعيينهم البداية قضاة و مجلس القضاء األعلى أُبرم بني خاصة- طبيعة ذو عمل –
فيه: جاء الذي املذكور العمل عقد من نسخة «مساواة» حصلت على

القضاة أمن ضمان بضرورة الوزراء مجلس و الرئاسة ديوان بشقيها التنفيذية السلطة مطالبتها على أخرى مرة التأكيد تعيد «مساواة»
وتعيد نزاهة. و وكفاءة بحيدة باملنازعات يفصل و القانون أن يطبق أحكام بالدنا في للقاضي أُريد ما الشخصي، إذا و النفسي و املعيشي
املاضي. العام من أول كانون اخلامس الصادر في على العدالة» «عني عدد من األولى الصفحة على صدر نشرتها التي ذاتها مبطالبتها التذكير
القوانني ألحكام في ذاتها مخالفة القضاة، إن لم تكن حلقوق قانونياً حالً تؤمن شأنها أن من ليس العمل اخلاصة عقود أن وترى «مساواة»
مضمون عن تخرج و القضاة لضمان حقوق وسيلة تنهض وال اجلدد، الصلح و قضاة البداية بتعيني اخلاصة و للمراسيم الرئاسية القضائية

املعلن. القضاة رواتب جدول

‹È€√j÷] Í¬Çjäi ÌÈe^´] l]Á�}
اإلجراءات و ــرارات من الق ــلة سلس اتخاذ األعلى القضاء مجلس ــرر ق
ومنها الدعاوى في البت ــرعة وس احملاكم أداء تفعيل ــأنها ش من التي
من بدال نابلس ــة بداي محكمة ــي ــي محكمة بداية ف ــكيل هيئت تش

اهللا. رام بداية محكمة في هيئات وتشكيل ثالث واحدة، هيئة
ــعيه س إطار وفي القضاء األعلى أن مجلس أيضا ــاواة» «مس وعلمت
لكاتب ــاعدين مس إضافة قرر العدل كتاب مراجعي على ــهيل للتس

نابلس. عدل لكاتب ومساعدين اهللا رام عدل
وتأمل لالنتباه ايجابية ملفتة خطوة هذه القرارات في ترى «مساواة»

العدل. ودوائر كتاب البداية محاكم على كافة تعمم أن
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تطلعات النقابة...و انتخابات
الهيئة العامة

لس االنتخابية للعملية املوضوعي القارئ
بد الثالثة، ال لدورته فلسطني محامي نقابة
إلى استنتاج أن العملية االنتخابية يصل أن
املشاركة في متثلت ايجابية نتائج  تركت
ً تعبيرا فيها العامة الهيئة الواسعة ألعضاء
نقابي كإطار النقابة دور ألهمية إدراكهم عن
مصاحلهم عن للدفاع األساس املعول ميثل
وتطلعهم كرامتهم وصون  أمنهم وضمان
و قضايا في لنقابتهم وفاعل متميز دور إلى
الثانية االيجابية امليزة و مجتمعهم. هموم
أجواء ساد الدميقراطي الذي في املناخ متثلت
االنتخابية، وكتلهم  املرشحني بني التنافس
عملية وسمت التي  الشفافية و  النزاهة و
و القوانني ألحكام  إعماال  الفرز و االقتراع 
تطور مدى عن النظر بصرف السارية األنظمة
احملاماة ورسالة لدور و مالءمتها األنظمة تلك
العملية كشفت الوقت  ذات وفي  املعاصرة،
تزال ال سلبية ضعف  نقاط عن  االنتخابية
محامي نقابة ذاك، أو القدر بهذا منها تعاني
دومنا الناخبني سجل  اعتماد مت  إذ فلسطني،
شهدت الذي الوقت في  أحد من اعتراض
ذلك قانونية حول سجاالً النقابيني  أروقة
املهنة مزاولة  شروط توافر ومدى السجل، 
أسمائهم وردت من بعض في االقتراع وحق
هذا في السجال ووصل سجل الناخبني، في
ممن كبيرا عددا  أن عن احلديث إلى الشأن
فيهم تتوفر  ال الناخبني سجل  في سجلوا
اجلدي التأثير شأنه  من  الذي  األمر  الشروط،
هذه مثل صحت  إذا االنتخابات، نتيجة في
بسجل املتعلقة السجاالت و االدعاءات
السلبية إلى يشير الذي األمر الناخبني،
االنتخابية الكتل ممثلي أداء بها اتسم  التي
حق عن الصريح تنازلهم في املتمثل و
املتمثل و العامة الهيئة حقوق من أساسي
إلى يشير ومما الناخبني، سجل قانونية في 
منح قانوني حق عن التخلي و اجلدية عدم 
خاصة. االنتخابية للكتل و عامة للمحامني
بعض ذاتها االنتخابات عملية شهدت كما 
من االنتخابات؛ قانون ألحكام التجاوزات
حتى االنتخابية الدعاية استمرار شاكلة
صناديق إغالق حتى و االقتراع  يوم نهاية 
االنتخابية الكتل ممثلي االقتراع، ودخول بعض
شعارات يحملون وهم االقتراع  مراكز إلى
من الكبير إلى جانب العدد بكتلهم، خاصة
فرز عملية بحضور لهم أُذن الذين احملامني
الشفافية يعزز ايجابي أمر وهذا األصوات
(هذه يجيزه. تشريعي تعديل يستدعي لكنه
طاقم أعده تقرير موضوع كانت السلبيات
النقابة مجلس  إلى ورفع الرقابي «مساواة» 

األصول). حسب

واملعبرة ــات االنتخاب ــة عملي ــرت ــا أظه كم
عضوية ــي ف ــي النوع ــوي البني ــر ــن التغي ع
التنظيمية للحزبية الواضح ــر التأثي النقابة
عملية على ــوح بوض بصماتها ــت ــي ترك الت
ــتخدمة املس التعبيرات إلى وتعدتها االقتراع
مراكز ــهدت إذ ش مع نتائجها، ــل في التعام
أكثر ــها في نفس النقابة» «مقرات ــراع االقت
احملامني حناجر ــا أطلقته مدينة هتافات ــن م
وهذا ــح...» فت يا ــة «غالب ــراز ط من ــباب الش
ــباب الش احملامني تأثر مدى عن واقعي ــر مؤش
في اجلامعات عملهم النقابي و آلية ــة بذهني
احلقوق كليات ــف وضع ــية الدراس و املعاهد
ــاقاتها مس وخلو ــا فيه ــس التدري ــج و مناه
ــرف بالطبيعة تع التي ــة القانوني ــواد من امل
النقابية ــالتها ورس احملاماة ــة ملهن احلقيقية
أحكام و ــد وقواع ــة الوطني ــة و و االجتماعي
حترك اجلهات ــتدعي يس مما املهني، ــلوك الس
مبا العالي التعليم برامج إعداد عن املسئولة
باملساقات الصلة ذات املهنية املواد إدخال يوفر

احلقوق. كليات في املعتمدة التعليمية
ــر الناخبني تأث في ــة؛ متثلت الثاني ــلبية والس
أثناء ــح للمرش ــخصية الش املعرفة ــل بعام
الظاهرة السلبية أهمية هذه اختياره، وتبدو
في ــابقة الس النقابة مجالس جناح عدم من
التعريف شأنها من ــطة أنش و برامج تنفيذ
ــة إتاح و ــم اجتهاداته و ــم أرائه و ــني باحملام
أعضاء مبعرفة ــة الكفيل و الضامنة ــرص الف
كانت إن و البعض، لبعضهم العامة الهيئة
تعيق ــزال ت ال ــه إجراءات ــالل و االحت ــات ممارس
املواطنني ــة لكاف ــل التواص و ــة احلرك ــة حري

ضمنهم ــن وم ــطينيني الفلس
ــى أعط ــذي ال ــر األم ــني، احملام
و ــة احلزبي ــالت للص ــدارة الص
في معايير الشخصية املعرفة 
البرامج جانباً أنحت و االختيار،
ــة النقابي و ــة املهني ــدرات والق
و بناء في جناعته ــار ثبتت كمعي
احملامني نقابات من العديد تعزيز
الذي األمر ــي، العرب الوطن ــي ف
املنتخب الس عاتق على يلقي
برامج ــط و ــع خط ــة وض مهم
االجتماعية ــني للجنت مفصلة
أعضاء احملامني ــن متك املهنية و
ــرف التع ــن م ــة ــة العام الهيئ
أفكار على الواقعي و ــي احلقيق

زمالئهم. سلوكيات و
في ــة؛ متثلت الثالث ــلبية والس
املهنيني احملامني تشتت خيارات
من ــث وبالرغم حي ــة. االنتخابي
ــة ايجابي ــة انعطاف ــجيل تس
خاض مهني ــد جه وحدة ــو نح
ذات عن الكتل االنتخابات بعيداً
لم يستطع إال أنه احلزبي الطابع
التيارات و القدرات كافة جتميع
و ــدة، واح ــة قائم ــي ف ــة املهني
ــتت التش ــذا  ه ــأن ف ــف  لألس
ً عن تنافس ــه تعبيرا كون عن يخرج ال ــي املهن
و في الرؤية ــالف االخت ــخصي يتعدى ذاتي ش
مبادرة يستدعي الذي األمر النقابي االجتهاد
املهنيني إلى احملامني و التيارات و الكتل ــة كاف
مهني تيار ــي ف التوحد ــل لم نق أن ــاء االلتق

واحد. نقابي
ــور القص ــي ف ــل تتمث ــة؛  الرابع ــلبية  الس
لنقابة االنتخابي للنظام املنظم ــريعي التش
ــل ــام التمثي نظ ــاب غي ــة بخاص ــني و احملام
الذي األمر احملامني، نقيب اختيار وآلية النسبي
مهمة ــالء اي املنتخب ــس ال من ــتدعي يس
بخاصة و ــا أنظمته و النقابة ــون قان تعديل
غزة في فرعيها ــة وعالق االنتخابي ــا نظامه
القانوني ــند الس ويوفر ــور يط ــا مب ــة و الضف
دور ولتفعيل للنقابة املؤسسي للبناء املالئم
الس وعلى النقابية، كتلها كافة ومشاركة
التي ــة العاجل ــام امله من ــد بالعدي ــام القي
تفعيل و اإلدارية و ــة املالي ــفافية الش تضمن
اتلفة، ــس ال ــان جل و ــة العام ــة دور الهيئ
على قادراً مؤسسياً مناخاً للنقابة يوفر حتى
في ــس النقابة مجل ــند تس رافعة ــكيل تش
احملامني انتصاره ملطالب و احملاماة لرسالة أدائه
واأليام القادمة احليوية، مصاحلهم و احلقيقية
على املنتخب الس قدرة مؤشرات ستحمل
النقابة ــز دور تعزي بطريق ــدأ أن نب ــك. فإما ذل
ــل دورها وتفعي ــية املؤسس بنيتها ــيد وجتس
االنتخابات هذه ستثبت إال و الريادي اتمعي
أماني ــق حتقي طريق أن:» ــة ــة مقول مرة ثالث

طويالً». ما زال احملامني
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تعميماً شرار أبو عيسى القاضي القضاء األعلى مجلس رئيس أصدر
تعبئة  بعدم القضاة السادة ألزم تاريخ ٢٠٠٧/١/٢٩   ٢٠١/٢٠ رقم حمل
على دون احلصول حكومية، أو أهلية منظمات عن استمارة صادرة أي

ذلك. على موافقته املسبقة

التعميم إلغاء  األعلى القضاء مجلس رئيس من تأمل  «مساواة»
«مساواة» ً. ترى قيدا وفرض مطلقة بصيغة جاء أنه خاصة و املذكور،

القضاة. السادة على لفرضه قانوني داع ال أن
صدر إلغاؤه تأمل الذي و املذكور التعميم  أن  إلى «مساواة»  تشير و
على العدالة عني لنشرة تقييم الستمارة توزيع «مساواة» أعقاب في
بعد «مساواة».وذلك تصدرهما اللتان و القانون، و العدالة مجلة و
امتناع إلى أدى األمر الذي االستمارة، بتعبئة من القضاة عدد قام أن
مدى على الوقوف هدفت التي االستمارة تعبئتها. تلك عدد آخر عن
في املشتغلني ومقترحات مالحظات وعلى لإلصدارين، الفعلية احلاجة
و يحقق الغاية مبا لتطويرهما القضاة السادة ضمنهم من و القانون

إصدارهما. من املرجو الهدف

JJJJJ^ñË_ Ìe^Èfl÷] ^ñ¬_Ê
من نيابة معاون (١٤) أن مطلعة  مصادر من  «مساواة» علمت 
حتى اآلن، لهم مالي توفير اعتماد لم يتم مؤخرا تعيينهم مت الذين
السلطة ورئيس والعدل املالية وزير مع العام النائب مساعي وأن
بوظائفهم القيام من لتمكينهم الالزم ذلك االعتماد توفير بشأن

لهم. العامة املاسة النيابة حاجة باءت بالفشل رغم

Ì⁄^√÷] Ìe^Èfl÷^e<∞◊«jéπ] ]Å_ ‹ÈÈœj÷ Ì�}

ومساعديه العام أن النائب مصادر مطلعة من «مساواة» علمت
لرفعها متهيدا مكتوبة خطة إعداد على حاليا يعكفون 
من كل أداء  تقييم تتضمن القرار وأصحاب اتصة للجهات
هيكلتها، وإعادة واحتياجاتها، العامة النيابة في وظيفة يشغل
أهم وسائل أن من املصدر وأضاف مجددا. بناءها إلعادة متهيدا
وجاد وقادر على ومؤهل كفؤ، كادر تعيني وتطبيقها اخلطة جناح

التقييم. نتائج على ضوء قد يترتب الذي الفراغ تعبئة

Å^√fjâ] Ó◊¬<ŸÇ√÷]<ÜËáÊ ƒ⁄ –Àji<?Ï]Ê^ä⁄@
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احملامي اإلدارة ــس رئيس مجل ــة برئاس « ــاواة « مس وفد ــى التق
البرغوثي إبراهيم احملامي التنفيذي وعضوية الرئيس جبر ياسر
في السرطاوي علي الدكتور العدل وزير ٢٠٠٧/٣/٢٨م، مساء يوم
الوضع بالبحث، وتناول االجتماع اهللا، رام ــي ف العدل وزارة ــر مق
األمني وحالة االنفالت العامة والنيابة ووضع القضاء القانوني
سيادة مبدأ ــيد جتس هدف يخدم ــترك، مبا التعاون املش ــبل وس
األمن ويوفر العامة، والنيابة القضاء وإصالح بناء وإعادة القانون،
القضاء ــل قِب من املنازعات ــي ف ويحقق الفصل ــني للمتقاض
ــيق والتنس والتعاون وتنفيذها احملاكم قرارات واحترام النظامي
وطالب األمن والعدالة للجميع، يوفر مبا العدالة، أركان كافة بني
على للضغط اجلدي ــهام باإلس الوزير معالي » ــاواة مس » وفد
ــلطة للس جديد إقرار قانون ــرعة س بهدف ــريعي الس التش
_ « فترة منذ للمجلس مقدم القانون ــروع مش » _ القضائية
والنيابة ــاء ــني وزارة العدل ومجلس القض ب الصالحيات ــدد يح
والنيابة ــاء القض بناء إلعادة ــي ــاس القانون األس ويوفر العامة
بهذا الوزارة ــل دور بتفعي الوزير وعد ــد وإصالحهما، وق ــة العام

له. املتاحة القانونية الصالحيات ضمن إطار الشأن
نحن بحاجة فيه ــذي ال بالقدر أنه على « ــاواة مس ــد وفد « وأك
تتم بأن تطالب « ــاواة مس أن « إال والنيابة القضاء ــاء بن ــادة إلع
واحليدة ــتقالل واالس النزاهة معيار وفق واإلصالح ــاء البن إعادة
اجلهوية، أو الفئوية أو احملاصصة احلزبية أو التسييس عن بعيداً
والنيابة القضاء في الوظيفة القضائية إشغال معيار يكون وأن
االنتماء عن بعيداً ــتقالل والضمير واالس للقانون الوالء العامة
«مساواة» موافقته على رؤية الوزير سياسي، وقد أكد حزب ألي
مبا البناء معها ــي اإليجاب للتعاون ــوزارة ال ــتعداد عن اس وأعرب
واتفق القانون، مبدأ سيادة جتسيد في ــترك املش الهدف يحقق
كافة بينهما في فيما ــترك املش التعاون مواصلة على اجلانبان

اجلانبني. تهم التي القانونية ااالت
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في بالنظر اتصة احملكمة  أن  مصادر مطلعة من «مساواة» علمت
بداية محكمة  رئيس اختطاف وراء سببا كانت التي اجلزائية الدعوى
إخالء لطلب يستجيب لم أنه بدعوى حجاوي، بسام القاضي جنني
وجيزة فترة بعد فيها املتهمني سبيل بإخالء قامت فيها، املتهمني سبيل
اجلزائية اإلجراءات لقانون املعدل بقانون القرار أن ويذكر االختطاف. من

القتل. قضايا في املتهمني سبيل يحظر إخالء
من للتأكد «مساواة» إليه وعندما توجهت األعلى مجلس القضاء رئيس

أجاب:- األمر صحة
السبيلمتفيأعقابوقوعمصاحلة نعملقد متإخالءسبيلهموأمر إخالء

جنني. قضاء عرابة منه بلدة عانت لنزاع عائلي حدا وضعت نهائية

=[[Ój⁄ ±c
قضاة من الفلسطينيني القانونني عيون و املاضي آذار من التاسع منذ
بداية محكمة رئيس خاطفي القبض على إللقاء تتطلع محامني و
محكمة باحة في  النار مطلقي و حجاوي»، «بسام القاضي  جنني
واجبة االحترام. القانونية لألصول للقضاء وفقاً إحالتهم و سلفيت،

وحتيل أن تسرع اجلهات الرسمية و االنتظار يطول ال أن تأمل «مساواة»
األصول. حسب احملاكمة إلى  الرصاص إطالق و باالختطاف املتهمني
نقابة مجلس عضو الختطاف أسفها  عميق  عن «مساواة»  وتعرب 
أن – آملة الصندوق أمني نائب صامية»- احملامي»فواز املنتخب احملامني

القانون. لألصول و وفقاً اختطافه قضية معاجلة تتم

èÈjÀj◊÷ ÏÖÊÅ ‹øflË<Ó◊¬˘] ^ñœ÷] ã◊•
·ÅÖ˘] ª<ÍÒ^ñœ÷]

القضائي املعهد  مع بالتعاون األعلى القضاء مجلس نظم
من مجموعة شملت القضائي التفتيش حول دورة األردني
يشكلوا أن ينتظر الوطن، شطري من الفلسطينيني القضاة 
و محاضرات على الدورة القضائي. اشتملت التفتيش لدائرة نواة
كأحد القضائي، التفتيش أهمية حول قانونية حوارات و نقاشات
به، املتقاضني ثقة تعزيز و القضاء  الستقالل  الضامنة اآلليات
الناظمة اللوائح و عملها آلية و التفتيش دائرة مهام إلى إضافة
من مشروع دعم و بتنسيق الدورة التي متت أن هذه يذكر و لها.
دوائر مجلس مأسسة إلى تهدف األوروبي اإلحتاد من املمول سيادة

القضائي. التفتيش دائرة ضمنها من و األعلى القضاء
التفتيش في مجال األردن جتربة على القضاة الفلسطينيني اطلع و
التفتيش مديرية  شملت ميدانية، بزيارات قاموا و القضائي، 
البداية. و الصلح محاكم  و العام  االدعاء  و األردني القضائي 
فتحي الطنجير، عزمي السادة هم الدورة في املشاركون والقضاة
الكخن حلمي القاضي احملكمة العليا، و في أبو سرور القاضيني
نصار القاضي و اهللا –رام االستئناف محكمة في منتدب قاضي
الصايغ قاضي سلوى القاضي و البداية، محكمة منصور قاضي
محكمة قاضي اجلدبة حسن القاضي و غزة، / محكمة البداية

استئنافغزة.
نظموا الدورة في املشاركني القضاة  أن «مساواة»  وعلمت
الصلح لقضاة  القضائي التفتيش حول عمل ورشة بدورهم 
ملدة الغربية الضفة محاكم في العاملني واالستئناف والبداية

سيادة. مشروع وبالتعاون مع يومني
العامة والنيابة  األعلى  القضاء مجلس نظم أخرى جهة ومن
وأعضاء النيابة للقضاة تدريبية دورة سيادة مشروع بالتعاون مع
القضاة كافة  فيها شارك احلاسوب، استخدام على  العامة،

في الضفة. العاملني النيابة وأعضاء
النيابة دورة تدريبية ألعضاء نظمت النيابة العامة جهتها ومن
العدل األردنية وعلمت وزارة مع بالتعاون شهر ملدة عمان في العامة
النيابة املشاركني وكالء ومعاوني منح العام النائب أن «مساواة»
من ألدائهم ايجابيا تقييما تلقيه بعد تقدير شهادات في الدورة
املواضيع في محاضرات إعطائهم تولوا الذين األردنيني اخلبراء

القانونية موضوع الدورة.
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بتاريخ ً قرارا األعلى القضاء مجلس رئيس العليا احملكمة أصدر رئيس
جاء فيه: رقم ٢٠٠٧/٣٤ ٢٠٠٧/٢/١٠ يحمل

(١) رقم القضائية السلطة قانون نصوص ومبراجعة أنه ترى «مساواة»
،٢٠٠١ لسنة (٥) رقم النظامية احملاكم تشكيل وقانون ٢٠٠٢ لسنة

في  ألحكام معدل قانون بشأن ٢٠٠٦ لسنة (٥) رقم  بقانون القرار و 
لنص وجود ال أن يتبني ٢٠٠١؛ النظامية لسنة احملاكم تشكيل قانون
املرسوم احلال فإن كذلك و التدريب، حتت بقاضي يعرف ما ينظم قانوني
جاء القرار، في أسماؤهم الصلح الواردة قضاة الصادر بتعني الرئاسي

حتت التدريب. قضاة اعتبارهم على النص من خلواً
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محمود  الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس من قانونية هامة لكل مذكرة الفلسطينيني القضاة وجهت جمعية ٢٠٠٧/١/١٣ بتاريخ
األعلى القاضي القضاء رئيس مجلس و بحر أحمد الدكتور بالنيابة التشريعي الس رئيس و هنية إسماعيل الوزراء رئيس دولة و عباس،

احلرفي. بنصها تنشرها «مساواة» فإن للمذكرة البالغة لألهمية ً ونظرا شرار. أبو عيسى

ـحة ٩ يتبع صفـ
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املتهم حول وجوب حضور متباينة النقض تصدر أحكاماً محكمة
أو السبيل إخالء طلبات في  بالنظر اخلاصة  احملاكمة  جلسات
بأن ذلك بعد قضت احملكمة ذات وكانت محاميه، بحضور االكتفاء
القضائية القرارات بالطعون في اخلاصة االستئناف محكمة أحكام
قابلة غير متديد التوقيف اإلفراج بالكفالة أو طلبات بشأن الصادرة
اإلجراءات لقانون املعدل  بقانون القرار أغلق بالنقض،كما للطعن
املتعلقة اإلستئنافية  األحكام قابلية  أمام  نهائيا الباب اجلزائية
الذي األمر ، بالنقض للطعن التوقيف متديد أو بالكفالة باإلفراج
حيث حسم،  دون النقض محكمة اجتهادات في التناقض يبقي 
املذكور إلزالة التناقض حملكمة النقض عامة هيئة عقد يستحيل
االستئناف محكمة عن الصادرة القرارات  قابلية عدم ضوء في
بقانون القرار وأحكام لنصوص وفقا بالنقض؟؟ للطعن الشأن بهذا

النقض. واجتهاد محكمة اجلزائية اإلجراءات لقانون املعدل

Ï^ñœ÷]<ÌÈ√€¢<ÏÇËÇq l]Ö]Çëc
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جديدة، إصدارات ثالثة الفلسطينيني القضاة جمعية أصدرت 
السلطة عهد في الصادرة للتشريعات الكاشف بعنوان األول
جتميع إعداد و ،٢٠٠٦/١٠/١٩ تاريخ لغاية الفلسطينية الوطنية

عطية. فواز و ادكيدك حازم احلميد، رائد عبد القضاة السادة
املبادئ و القضائية  األحكام مجموعة بعنوان الثاني اإلصدار و
املنعقدة الفلسطينية النقض محكمة عن الصادرة القانونية

تاريخ  ٢٠٠٤/٧/١٥ وحتى منذ تاريخ اجلزائية الدعاوى في اهللا رام في
أحمد البدوي. راسم النيابة وكيل تقدمي و إعداد ،٢٠٠٦/٧/١٤

واملبادئ القضائية األحكام مجموعة بعنوان الثالث  اإلصدار و
املنعقدة الفلسطينية النقض محكمة عن الصادرة القانونية
تاريخ وحتى  إنشائها  منذ املدنية الدعاوى  في اهللا رام في

في ٣٦٧ صفحة  يقع األول جزأين في ويقع اإلصدار ٢٠٠٦/١٢/٣١
/ إعداد وترتيب املتوسط القطع من ٧٥٧صفحة في والثاني يقع

غزالن. اهللا عبد القاضي
مجموعة بعنوان إصدارا السابق من أصدرت اجلمعية وكانت
محكمة عن الصادرة القانونية واملبادئ القضائية  األحكام
اجلزائية في الدعاوى اهللا رام في النقض الفلسطينية املنعقدة

عبد  القاضي وترتيب ٢٠٠٤/٧/١٤ إعداد تاريخ إنشائها وحتى منذ
غزالن. اهللا

احتجاجاً  ذلك و عاماً بياناً القضاة جمعية ٢٠٠٧/٣/١٩ أصدرت بتاريخ و
ً نظرا و بسام حجاوي، جنني القاضي بداية محكمة رئيس اختطاف على

احلرفية. بصيغته نشره «مساواة» تعيد البيان ⁄√^¢Ìألهمية ±c Ìq^ù<ÔÁ”ç
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والتعليم التربية وزارة في موظفني من شكوى «مساواة» تلقت
من الوظيفية درجتهم حذف من تضرروا حلم، بيت في محافظة

جاء فيها. السلم الوظيفي

معاجلة والتعليم التربية  وزير  معالي من  تأمل بدورها  «مساواة»
املمكنة. األصول وبالسرعة وفق الشكوى مضمون
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عمل  في ورشة محاضرة قانونية بتقدمي حماد رشا القاضي إلى بطلب ٢٠٠٧/٣/٢٨ بتاريخ «مساواة» توجهت
من نيسان اجلاري. اخلامس في تعقد أن املقرر من كان املزاولة، حديثات الشابات احملاميات قدرات تنمية تستهدف
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أعضاء  و رئيس للسادة و بذات الطلب مشابهة برسالة توجهت  كما
األعلى. القضاء مجلس
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األعلى: من رئاسة مجلس القضاء اخلطي التالي الرد تلقت «مساواة»
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٢٠٠٧/٤/٩ و  بتاريخ و «مساواة» عادت األعلى القضاء مجلس رئيس ضوء رد وعلى
ثانية. طلبها على أكدت

املذكور. طلبها بشأن النهائي القرار تنتظر «مساواة» تزال ال اآلن حتى و التاريخ منذ ذلك و
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l^e^~jfi˜] Ó◊¬ Ìe^ŒÜ◊÷ ?Ï]Ê^ä⁄@ Á¬Çi ∞⁄^-] Ìe^œfi

انتخابات املشرفة على املركزية االنتخابات جلنة من «مساواة» تلقت
تدعوها رسالة الثالثة دورته في فلسطني محامي نقابة مجلس

االنتخابية. العملية على املراقبة و للحضور

Ì÷^âÜ◊÷<ke^rjâ]<?Ï]Ê^ä⁄@

ÂÇfl¬ ÃŒÁj÷^e ÜËÇq ›^‚ ÜËÜœi
حتقيقاً  ٢٠٠٧/٣/١٨ بتاريخ الصادر عددها في  احلياة صحيفة نشرت
تسجيل دائرة  حول الرب، أبو عاطف الصحفي أعده هاماً، صحفياً 
تعيد التقرير-التحقيق-  هذا أثاره ما ألهمية ونظراً جنني. أراضي

في الصحيفة. ورد كما حرفياً «مساواة» نشره

العملية مبراقبة التنفيذي طاقمها و أصدقائها من عدداً وكلفت
تضمن خطي بتقرير اجلديد  احملامني نقابة مجلس وزودت االنتخابية

العدد. داخل منشور التقرير الرقابي- «مساواة» طاقم مالحظات
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Íe^œfi <‹Èøfli<±c Ìq^ù ·Á⁄^¶
الشرعيني احملامني من عن عدد صادرة عن مناشدة نسخة «مساواة» تلقت
القضاة، يطالبون قاضي لدائرة التابعني الشرعية و احملاكم في العاملني
إلى انضمامهم  على باملوافقة النظاميني احملامني نقابة مجلس فيها

فلسطني. الهيئة العامة لنقابة محامي عضوية

و حلقوق املنظمة التشريعية و القانونية املعاجلة ألهمية ونظراً
نقابة محامي مجلس تدعو «مساواة» فإن الشرعيني، احملامني واجبات
للمجلس املالئمة القانونية املقترحات تقدمي في اإلسهام إلى فلسطني
و الشرعيني احملامني حقوق يحمي قانونياً تنظيماً يؤمن مبا التشريعي

اتمعي. و النقابي و القانوني أدائهم من ويفعل واجباتهم، يحدد

ÿÀj¨ —Áœ£]<Ç„√⁄
o÷^n÷] tÁÀ÷] sËÜ~je

l]Ö^„π] ª ìí~jπ] ›Á◊eÇ◊÷
ÌÈfiÁfi^œ÷]

بيرزيت جامعة في احلقوق معهد احتفل
العدل ،ونائب  ٢٠٠٧/٤/٢٨ وبحضور وزير بتاريخ
ونقيب اخلطيب، غسان اجلامعة األستاذ رئيس
التي التدريس وهيئة مهنا، علي احملامني
بتخريج ومحامني، قضاة في عضويتها تضم
املتخصص الدبلوم طلبة من الثالثة الدفعة

القانونية. املهارات في

ÏÇËÇq ∞fi]ÁŒ ƒËÖ^é⁄

األعلى القضاء مجلس  أن «مساواة»  علمت
الس في القانونية  اللجنة إلى  تقدم
أصول لقانون معدل قانون مبشروع التشريعي
معدل وآخر والتجارية، املدنية احملاكمات 

النظامية. احملاكم تشكيل لقانون

òœfl÷] Ì€”- ÇËÇq ÿÈ”éi
^È◊√÷] ŸÇ√÷] Ì€”¶ Ê

تشكيالً األعلى القضاء مجلس رئيس أصدر
النقض و محكمة العليا حملكمة العدل جديدا
تتكون اجلديد التشكيل مبوجب التي أصبحت
منهيئةواحدةبدالًعنالتشكيلالسابقالذي
من مشكلة النقض محكمة مبوجبه كانت
ومبوجبالتشكيلاجلديدفإنمحكمة هيئتني.
واحدة بهيئة فعليا  تنعقد  العليا  العدل
القاضي العليا احملكمة رئيس نائب برئاسة
العليا احملكمة قاضي وعضوية محمود حماد
االستئناف قاضي و الدين ناصر إميان القاضي
محكمة وأصبحت زهد. رفيق القاضي املنتدب
برئاسة واحدة هيئة من فعليا تنعقد النقض
السادة من كل وعضوية خليل، زهير القاضي
عماد غزالن، عبداهللا  سدر، محمد القضاة
التكروري، فتحي عثمان مصلح، سليم، فريد

سرور. أبو
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تشكيل قانون و اجلزائية اإلجراءات قانون التجارية، و احملاكمات املدنية
قانونية إشكاالت الكبرى اجلنايات محكمة وقانون النظامية احملاكم
النظامية احملاكم عمل في  الشديد اإلرباك من حالة أثارت عديدة
موضع وضعها و القرارات تلك بأحكام االلتزام بشأن قضائية وتقلبات
تسود ال تزال اإلرباك وحالة جانباً وطرحها بها االلتزام التطبيق أو عدم
قرارات اتسمت إذ هذه السطور. حتى كتابة النظامية احملاكم عمل
ففي بالتناقض، املذكورة للقرارات القانونية القيمة بشأن احملاكم
االلتزام ً مبكرا القضائية الهيئات وبعض القضاة بعض اجتهد حني
قضائية هيئات وبعض قضاة اجتهادات تراوحت املذكورة، بالقرارات
الثلث شهد و أخرى، أحياناً االلتزام عدم و أحياناً  االلتزام  بني  أخرى
احملاكم، اجتهادات تباينت فقد اجلاري اختالفاً نيسان شهر من األخير
املواطنني، على القرارات تسهيالً بأحكام عدم التقيد ما زال يرى فمنها
صدور أعقاب  في خصوصاً بأحكامها، التقيد ضرورة يرى ما ومنها 
القرارات أن وبوضوح قررا الفلسطينية النقض محكمة عن حكمني

التطبيق. وواجبة املفعول سارية بقانون
حمل  ٢٠٠٧/٣/٦ تعميماً بتاريخ أصدر قد األعلى القضاء مجلس وكان

املذكورة. بقانون بالقرارات العمل وجوب إلى يشير ٥٧٩/٢٠ الرقم

Í√ËÜéj÷] ˆ”◊i Ì€jiمجلس رئيس العليا احملكمة رئيس تلقي أعقاب التعميم في جاء ذلك
رداً التشريعي القانونية في الس رسالة من اللجنة األعلى القضاء
حصلت وقد القانونية. اللجنة إلى الس رئيس وجهه كتاب على

املذكور. اللجنة القانونية رد نسخة من على «مساواة»

ـحة ١٧ يتبع صفـ
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كان بدوره اهللا رام بداية رئيس محكمة بأن أيضا «مساواة» علمت و
منه يطلب التشريعي الس رئيس  سيادة  إلى رسالة أرسل  قد 

اخلاص  ٥ لسنة ٢٠٠٦ رقم بقانون القرار كان إذا عما سؤال على إجابته
عرضه مت النظامية قد احملاكم تشكيل قانون أحكام بعض بتعديل

أم ال؟ الس من إقراره مت كان وعما إذا التشريعي أم ال؟ الس على

J‰È◊¬<ÌÈ÷^j÷]<Ìe^q˝] Óœ◊iÊ

تشهدها أروقة التناقض التي و االرتباك حالة أن «مساواة» علمت و
أثارت عدمه، من بقانون القرارات تطبيق بشأن النظامية احملاكم
احلالة. تلك مع التعامل سبل احتاروا بشأن الذين احتجاجات احملامني
إلى توجه من ومنهم التدخل، احملامني نقابة ناشد من فمنهم
و بقانون، القرارات بشأن  التشريعي الس خاطبت التي «مساواة» 
العليا الفلسطينية احملكمة لدى بعدم دستوريتها طعن من منهم
القانون من (٤٣) املادة ألحكام الفتها دستورية محكمة بصفتها

األساسي.

التشريعي الس رئاسة إلى مبذكرة  توجهت جانبها من «مساواة»
جلسة أول أعمال رأس على بقانون القرارات بوضع إياه مطالبة
املذكرة طالبت و ردها أو اعتمادها أو تعديلها، بشأن للتقرير يعقدها
الفلسطينية الهيئة و و نقابة احملامني األعلى القضاء مجلس من كل
القانونية الدوائر و النيابية الكتل ممثلي و املواطن حلقوق املستقلة
من اتمع املدني ائتالف وأعضاء الوزراء ورئاسة التشريعي الس في
و املالئم، القانوني املقتضى بإتخاذ مستقل، و فاعل و قضاء نزيه أجل
حسب بقانون القرارات بشأن البت بسرعة التشريعي الس مطالبة

ممكن. وقت وبأسرع األصول

ـحة ١٨ يتبع صفـ
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تقييم ومالحظات استمارة إعداد خالل من وذلك والقانون» «العدالة
محافظات أغلب شملت العالقة ذات اجلهات كافة على توزيعها مت
املشتغلني جمهور رأي على  التعرف أجل من وذلك  الغربية الضفة
لضرورة واحلاجة جهة، من اإلصداران أهمية على والقضاء بالقانون
في القانونيني رأي التعرف على اجل من أخرى. و جهة من إصدارهما

بهما. تناولها يتم التي واملواضيع اإلصداران محتوى
مت  التي االستمارات مجموع من مستوفاة استمارة ٣٥٠ حصر مت
الرجال  نسبة بلغت حيث ٣٦١ استمارة. بلغت والتي عليها احلصول
والنساء ايبني مجموع من ٪٧٦ االستبيان على أجابوا الذين
في اجلنس متغير على يجيبوا لم ٪٢ هناك كان في حني ٪٢٢ شكلوا
،٪٨٨ االستبيان على أجابوا الذين احملامني نسبة بلغت االستبيان، كما

مختلفة. وتخصصات بوظائف املوظفني من ٪١٢ يليها نسبة
كانت رام اهللا محافظة ايبني من نسبة فان احملافظات على صعيد

نابلس. ثم محافظة جنني، تليها األعلى،

 

العدالة على عني بإصدار مساواة استمرار بضرورة يتعلق  وفيما
استمرار إصدار ضرورة بنعم على ٪٩٨٫٥ أجاب فقد والقانون والعدالة
ضرورة إصدار بنعم على ٪٩٨٫٨ أجاب العدالة،كما على نشرة عني
قد كانوا املستجوبني من العديد أن  ويذكر  والقانون. العدالة مجلة
طلبة ليشمل هذان اإلصداران توزيع بضرورة توسيع مساواة طالبوا

القضاء والقانون. بقضايا واملهتمني اجلامعات احلقوق في

 

باملهنية  تتسم العدالة على عني نشرة موضوعات أن إلى ٪ ٩٤ وأشار
مجلة العدالة أن موضوعات الى ٪٩٤٫٦ أشار كما واحلياد. واملوضوعية

واحلياد. واملوضوعية باملهنية تتسم والقانون
على عني  لنشرة أن االستبيان على أجابوا الذين من ٪٨٦ أشار و

العدالة. أركان أداء وتطوير مراقبة في ايجابي أثر العدالة

 
العدالة مجلة أن الى االستبيان على أجابوا الذين من ٪٨٨٫١ وأشار

أركان العدالة. أداء وتطوير مراقبة في ايجابي أثر حتدث والقانون
يد على مت  االستبيان من للمعلومات اإلحصائي التحليل ويذكران 

ومتخصصة. مستقلة خبيرة

٪٩٨ من أكثر تتمة

اجلاري نيسان من التاسع بتاريخ  ملذكرتها منذ إرسالها و «مساواة»
الس من رسمية إجابات لم تتلقى أية السطور هذه إعداد وحتى
األسف. االستغراب و و الذي يدعو للدهشة األمر املوقر، التشريعي
أفعاالً التشريعي الس إجابة تكون أن األمل يحدوها «مساواة» أن إال
ذلك في ألن بقانون، القرارات بشأن  الفوري  بالتقرير تتمثل عملية
وإنهاء حالة التلكؤ من التشريعي وخروجاً الس لصالحيات صيانة
بقانون القرارات سببتها التي و احملاكم عمل في اإلرباك حلالة قانونياً
وفقاً ألحكام بشأنها التقرير في التشريعي الس تلكؤ و جهة من

أخرى. جهة من القانون
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صالحيات ذا انتقالي أعلى قضاء بتشكيل مجلس يقضي نصاً خاصاً يتضمن للسلطة القضائية جديد إقرار قانون في باإلسراع باإلنابة، طالبت
و النيابة القضاء سلطة بناء و هيكلة إعادة األساس مهمته وتكون العامة، النيابة و القضاء في وظيفة يشغل كل من أداء تقييم إعادة في كاملة
و بعيدا عن التسييس آخر و اعتبار أي دون االستقالل، و النزاهة و احليدة الكفاءة و معيار هو واحد معيار وفق سليمة قانونية أسس على العامة

احلزبية و اجلهوية. و الفئوية

ÏÅ]Ö˝] ÇÈärj÷ Ì„rj⁄ ^flfiÁÈ¬ Ì€ji

باإلنابة التشريعي الس جوابية من رئيس رسالة االئتالف وتلقى
فيها: جاء

الوحدة حكومة أساسه على نالت  الذي  الوزاري  البيان تضمن كما
على صريحا بالعمل حكوميا تعهدا التشريعي؛ الس ثقة الوطنية
أن ويذكر استقاللها. و ضمان نزاهتها و القضائية، السلطة إصالح
فخامة عن  الصادر التكليف كتاب إلى بدوره استند الوزاري البيان 

الرئيس.
و ً تعهدا هذه املعلنة الثالث السلطات مواقف في ترى «مساواة»
اإلصالح ضرورة على مجمعة سياسية إرادة عن تعبيراً و التزاماً
مشروع إقرار سرعة املوقر التشريعي الس من تنتظر و القضائي،
على احلائز نيابية و كتل ممثلي أربع من القضائية املقدم السلطة قانون
هذا مثل ان باعتبار في الس. الكبيرتني الكتلتني من وترحيب موافقة
ممثلي من املعلنة السياسية اإلرادة لتجسيد حقيقية بداية ميثل اإلقرار

السلطة. رئاسة الوزراء و التشريعي ورئاسة الس
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حق على التقييد ــا منه الهدف جديدة، ــتراطات الش مضيفاً ــتحدثاً و ــارية و مس الس القوانني مخالفا ألحكام النموذج ــرى بأن ت ــاواة» «مس
السارية. القوانني مبوجب منظمة أحكامها اللتزامات تكراره و دستوريته، عدم عن فضالً األهلية، اجلمعيات تسجيل

و املقيد حلقوق هذا النموذج ــحب س على الداخلية وزارة حلمل املالئم القانوني املقتضى باتخاذ كافة اجلمعيات األهلية ــاواة» «مس تطالب و
األساسي. نصوص القانون و أحكام جوهر وفلسفة مع املتناقض و و اجلمعيات األهلية، املواطنني حريات

امللغي  و ــاحب الس اإلداري القرار اتخاذ و النموذج، باعتماد اخلاص بقرارها إبطاء دون و ً ــورا ف إعادة النظر وزارة الداخلية من ــاواة» «مس ــل  و تأم
ممكن. وقت بأسرع و األصول للنموذج حسب

مرفوض اجراء تتمة
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·^⁄^‚ ·^€È€√i
بآليات يتعلقان هامان تعميمان األعلى القضاء مجلس أصدر

ألهميتهما نظراً و عدل القدس، وكاالت اعتماد شروط و
بصيغتهما احلرفية. «مساواة» العملية تنشرهما

ÏÇËÇq l¯œfliÊ l^e]Çjfi]
يوسف اهللا رام بداية محكمة قاضي أن «مساواة» علمت
باإلضافة االستئناف محكمة في قاضيا انتدب الصليبي 
قاضي مبهام يقوم الصليبي القاضي أن ويذكر وظيفته، إلى
بداية محكمة قاضي منصور نصار القاضي نقل كما التنفيذ
نقل اهللا، االستئناف برام محكمة لدى للعمل املنتدب نابلس
قاضي وانتدب  اهللا، رام بداية  محكمة  في قاضيا للعمل
في بداية  قاضي للعمل  اجلبريني الفتاح عبد اخلليل صلح
للعمل املصري منال القاضي ونقلت رام اهللا. بداية محكمة
انتدبت حمارشة طوباس، والقاضي آمنة صلح محكمة في
القاضي وانتدب جنني، بداية محكمة لدى قاضية للعمل

قلقيلية. بداية محكمة في قاضي للعمل لبادة أمجد



العدالــة على عني
٢٣



العدالــة على عني
٢٤

Íe^´] ÃŒÁ⁄
٢٠٠٥ مطالبة بإلغاء  أيلول الصادر في الثاني عددها من السابعة الصفحة على العدالة» «عني على نشرت
/٢٠٠٤/١ تاريخ  ع م رقـــــــــم ر األعلى القضاء العليا رئيس مجلس رئيس احملكمة عن  الصادر التعميم

 ٢٠٠٤/١٠/١٢

تعميماً  األعلى القضاء مجلس رئيس أصدر ٢٠٠٦/١٢/٩ وبتاريخ
منه. املشكو بالتعميم جاء ما يُلغي ٢٩٨٧/١٦ يحمل رقم
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ترفض  نابلس في فلسطني محامي لنقابة الفرعية اللجنة
متجاوزة بذلك أركان مشروع مع مشتركة قانونية تنفيذ ورش
عن املسبق اإلعالن و أركان مشروع مع النقابة مجلس اتفاق
التي تلك ذلك في مبا انعقادها، أماكن و الورش وعناوين مواعيد

نابلس؟؟ في مدينة من املقرر عقدها كان

الواقعة الصياد: هذه أحمد األستاذ السابق احملامني نقيب -
خالل الس  كان  إذا فيما حول  لبس حصول بسبب  حصلت
أم املذكورة اجلهة مع اتفاقيات عقد له يجوز االنتقالية الفترة

ذلك. يجيز من وجود قرار مجلس الرغم على ال
 

بداية  محكمة اختطاف رئيس ملف العسكرية أحالت  النيابة
قررت التي السلطة قيادة إلى حجاوي بسام القاضي جنني
للنظر املُلفت األمنية، األجهزة كافة من جلنة حتقيق تشكيل
منها يُطلب ولم امللف إليها يحل لم املدنية العامة النيابة أن

ساكن؟؟ أي بتحريك تقم ولم

العويوي: النيابة  عبد الغني األستاذ العام مساعد النائب -
مكتب أُعلم أن بعد األولى اللحظة منذ تدخلت العامة
حيث جنني، نيابة قبل من مباشرة حصل مبا العام النائب
املوضوع متابعة الالزمة و االتصاالت  بإجراء العام النائب قام
الفوري اإلفراج  على للعمل األمنية األجهزة إلى الطلب و
اإلفراج مت أن  بعد و باألساس، سالمته وضمان القاضي عن
في ورد  كما العسكرية النيابة قبل من املوضوع توبع عنه

سؤالكم.

إلى  استنادا دورية وكالة تنظيم أي بعدم يقضي تعميم  صدور
قيد الخراج مطابقته بعد إال املساحة دائرة عن صادر قيد إخراج

املالية؟؟ دائرة عن صادر

العليا احملكمــة رئيــس القضــاء األعلــى - رئيــس مجلــس
بالوكاالت  املتعلقة املسائل نظمنا أبو شرار:- القاضي عيسى
العدل على كتاب الذي القانون وأحكام أنظمة تنسجم مبوجب
اال إتاحة عدم شأنها من التي التعليمات وأصدرنا به، التقيد
على العدل كتاب ــل عم في البداية محاكم ــاء لتداخالت رؤس

القانون. خالف

عمل  في الطويلة  اإلدارية التأجيالت من يشتكون محامون
التنفيذ. دوائر

و  له احملكوم قضية التنفيذ شرار:-  أبو عيسى القاضي -
غير املسائل كاهلها متابعة التنفيذ وهذه عليه الذي محاميه

علينا. ملقى

ذات  في نقله لالعتداء أثناء أدائه لوظيفته، مت تعرض كاتب عدل
أخرى؟؟ إدارية بوظيفة للقيام اليوم

في  وتعسف أخطئ العدل شرار:- كاتب أبو عيسى القاضي -
من دون سند مراجعيه كاهل على أثقل مما صالحياته استخدام

استنادا لذلك. والنقل مت قانون،

مذكرتها  النقد على تنتظر رد سلطة ال تزال «مساواة»
دورها بشأن  القانونيني عن الصادرة  بالتوصيات اخلاصة
على سبعة أسابيع مرور رغم البنوك على أعمال الرقابي

استالمها؟؟

في قضية شيك  جلسة موعد تقدمي طلب يرفض قاض
املشتكي، مع مصاحلة املتهم فيها إلى رصيد توصل بدون
النظر تاريخ وبقي الشيك، قيمة  كامل دفع مبوجبها مت
تقدم املتهم وكيل موقوفاً، املتهم و بقي حاله على فيها
الذي األعلى  القضاء مجلس أعضاء أحد إلى بشكوى
اتخاذ و األعلى القضاء مجلس إلى مظلمته بنقل وعده

بشأنها؟؟ املالئمة اإلجراءات

تعنت نتيجة أخطاء حدوث شرار:-  ميكن أبو عيسى القاضي -
والقانونرسمطريقاللطعنومخاطبةالستتم بعضالقضاة،
رئيسه للمجلس أو يجوز وال أعضائه، أحد عبر وليس رئيسه عبر
مساسا ذلك في ملعاجلة هذه األخطاء؛ ألن التدخل أو أعضائه 
وفي مسلكية، مخالفة على األخطاء تلك انطوت إال إذا بالقاضي

القانونية. األصول حسب معاجلتها تتم احلالة هذه

في  لعيب اعتماد مستندي دفع بنك بعدم تأمر  محكمة
البضاعة؟؟

القضائي. للطعن قابل اجتهاد شرار: أبو عيسى القاضي -

اخلاص  بقانون القرار  تطبيق ترفض  تزال ال احملاكم بعض
رغم النظامية، احملاكم تشكيل قانون أحكام بعض بتعديل

ذلك؟؟ النقض بعكس محكمة من أحكام نهائية صدور

بقرار الطعن احملامي حق من شرار:-  أبو عيسى القاضي -
احملكمة.

 
تأجيلها إلى  جزائية ويقرر في قضية النظر  قاض يوقف
الدفاع حملامي اخللوي اجلهاز استقبال بسبب آخر موعد

موقوفاً؟؟ يبقى اجللسة و املتهم ملكاملة أثناء

هلصحيح؟؟
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للمحامي املسؤولية أُحمل أنا شرار:-  أبو عيسى القاضي -
فهو عليه السكوت يجب ال األمر هذا ألن النيابة العامة؛ وممثل
مسؤولية احملامي ويتحمل  اإلنسان بحقوق  املس على ينطوي

موكله. حقوق عن الدفاع في القصور

بدل محاماة أتعاب فقط شيكل (٥٠) يتقاضون محامون
زالوا ما الكتبة وبعض الدورية  الوكالة  تصديق و تنظيم
توقيع في الستخدامها لديهم محامني يحتفظون بأختام

الوكاالت؟؟

ظاهرة حاولنا جاهدين محاربتها هذه الصياد: أحمد األستاذ -
اخلصوص بهذا العدل لكتاب التعليمات من العديد إصدار ومت
هذه مع يتعاطون الذين  احملامني من عدد حتويل إلى إضافة
من مزيد إلى يحتاج األمر ولكن تأديبية إلى مجالس  الظاهرة 

الظاهرة. هذه على للقضاء واملعاجلة املتابعة

انسحاب  الصلح محاكم إحدى  بتاريخ ٢٠٠٣/١/١٥ قبلت
عليه املدعى تبليغ وقررت عليه، املدعى وكيل احملامي
املدعى تبليغ يتم ولم سنوات (٤) من أكثر انقضى بالذات.

٢٠٠٧؟ آذار حتى العاشر من عليه

وعلى التشريع في عيب هناك شرار:-  أبو عيسى القاضي -
واحملامون التفتيش دائرة  أكثر، بجدية تتعامل أن  احملاكم أقالم
دائرة ولألسف فإن مجتمعني، املسؤولية يتحملون واملتقاضون
القضاة على  رقابتها ملزاولة اإلمكانيات لها تتوفر ال التفتيش

األصول. حسب ومأموري التنفيذ وكتاب العدل وأقالم احملاكم

الطعون  أحد في قرار إصدار تؤجل االستئناف محكمة 
اكتمال عدم بسبب متتالية مرات (٤) إليها املقدمة 

احلاكمة؟؟ الهيئات تغير و التدقيق

موضوع احلاكمة الهيئة تغير شرار:-  أبو عيسى القاضي -
لغايات التأجيل مت وإذا آخر، موضوعا التدقيق اكتمال وعدم
للعدالة، إنكارا يشكل ذلك فإن مرة من ألكثر التدقيق اكتمال
تستمر ال  وحتى اإلطار  هذه وفي القاضي مساءلة يستوجب
تهدف عمل ورش لتنظيم خطة وضعنا االفات هذه  مثل 
يجوز تأجيل ال بأنه إفهامهم و القانونية القضاة ثقافة لتطوير
هذه فإن ولألسف القرار، إصدار لغايات مرة من الدعوى ألكثر
منذ احملاكم الفلسطينية في سائدة ثقافة إلى استمرارا احلالة
هذه مثل جتاوز على وسنعمل الوطنية، السلطة دخول قبل ما
فهو النصاب اكتمال لعدم التأجيل أما وقت. أسرع في االفات
ال ونحن اإلسرائيلية، واحلواجز القضاة  عدد قلة إلى عائد أمر

أيضا. من املسؤولية نعفي أنفسنا
 

فني  مكتب جارية لتشكيل التحضيرات ال تزال املساعي و
تفعيلهما؟؟ و قضائي تفتيش دائرة و

حيح؟؟
هلص

أبــو شــرار:-  عيســى القاضــي  -
يبقى ولم ــوطا ش قطع ــش القضائي التفتي

وضعه على ــاعد تس التي ــة املادي ــات اإلمكاني ــر إال توف
الضفة لتغطية محاكم باصان توفير ــة وخاص التنفيذ موضع
حملاكم ــر وأخ ــمال حملاكم الش ــنخصصه ــا س احدهم ــة الغربي
املفاجئ، ونتمنى التفتيش إجراء من نتمكن حتى وذلك ــوب، اجلن
للمجلس في ــدة العائ «الفان» ــيارة س على ــتولى ــى من اس عل
فقد أخرى ــة جه من لها، ــة املاس حلاجتنا إلينا أن يعيدها ــزة غ
بحقوقه القاضي ــتهدف تعريف تس ورش عمل بتنفيذ ــرعنا ش
بتنفيذ ــنقوم س الضفة ــي ف ــة ورش نفذنا أن ــد وبع ــه، وواجبات
القيام ــيتولى وس منتصف أيار القادم، في غزة أخرى في ــة ورش
ألغراض بالتفتيش ــم مهمته تنحصر ال قضاه التفتيش ــام مبه
يتعلق ما في أما املراقبة، ــراض أغ ــمل لتش تتعداها بل التقييم
العوائق أن واحلقيقة متواضعة ــواة بن بدأنا فقد الفني ــب باملكت
املدربة الفنية ــوادر للك افتقادنا في تتمثل اجنازه دون ــول حت التي
املكتب عاتق على امللقاة ــاء باألعب القيام على والقادرة ــة واملؤهل
لدينا إلجراء وجود إمكانية عدم إلى يعود بدوره أمر ــي، وهذا الفن
كافية، وظائف فيه يوجد ال موروثا واستالمنا جديدة تعينات أية
ــالل عامي٢٠٠٦- األعلى خ ــاء القض ــس ل موازنة ــرار إق ــدم وع

االحتياجات  لتوفير معنا التنفيذية ــلطة الس تعاون ٢٠٠٧ وعدم
عملنا فإننا ذلك ومع واملالي اإلداري القضاء ــتقالل الس املطلوبة
مباشرة تتبع ــاريع املش وإدارة التخطيط وحدة دائرة ــاء على إنش
توفير على (undp) ـــ ال من موافقة على وحصلنا ــة الس رئاس
األوروبيني مباحثاتنا مع أن ــا كم الوحدة هذه في للعمل ــن كادري
وتخضع ــاق، وس قدم ــى عل جارية ــن آخري كادرين ــر ــأن توفي بش
لس الفني باملكتب اخلاصة املالية واملوارد الدائرة ــذه ه ميزانية
القضائي التدريب دائرة مبأسسة وسنقوم أيضا القضاء األعلى،

قاض. يرأسها إدارة احملاكم خاصة تسمى إدارة وسننشئ
 

القضاء  مجلس إلى للنواب املالية يسلم الذمم التشريعي
األعلى؟؟

املالية الذمم تسلمنا لقد نعم، شرار:- أبو عيسى القاضي -
في منهم املعتقلني عدا ما وغزة الضفة في النواب لكافة
بالعاملني اخلاصة املالية الذمم تسلمنا كما االحتالل، سجون 
هيئة برئيس اخلاصة املالية الذمة الرئاسة، وكذلك مكتب في

اخلارجية. وزارة ووكيل واإلدارية، املالية الرقابة
 

قضايا  في النظر  يتولون  اجلدد الصلح قضاة بعض
عليهم اإلشراف يتولون الذين سابقني صلح قضاة بوجود

أدائهم القضائي؟؟ ومساعدتهم في

ألننا اكتشفنا  صحيح، هذا نعم شرار:- أبو عيسى القاضي -
مدى من أسبوعيا  نتأكد  ونحن التدريب في  قصور هناك  أن
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حيح؟؟
هلص املزيد إلى بحاجة وهو أدائه متعثرا زال ال وبعضهم تقدمهم،

قدرتهم من التأكد بعد إال بتوزيعهم نقوم  ولن التدريب، من
اجللسات. إدارة على

 

الكتبة  من أي إقناع احملاكم يخفق في إحدى رئيس قلم
إحدى ضبط لكتابة القضاة  أحد غرفة  إلى بالدخول
و التفاوض استدعائهم القاضي إلى اضطر مما اجللسات،

بالكتابة؟؟ بالقيام أحدهم إقناع أجل من معهم

إدارة ألن أداء القاضي في قصور شرار:- هذا أبو عيسى القاضي -
تقييم بأن وأذكر  احملكمة رئيس صالحيات صميم احملكمة من

احملكمة. إدارة في أدائهم تقييم على يشتمل احملاكم رؤساء
 

و  باإلرث النقل مثل الكالسيكية العقارية املعامالت
إحدى في سنة إلى أشهر (٧) بني ما اجنازها يستغرق البيع
قلة إلى تستند املذكورة الدائرة األراضي، تسجيل دوائر
بعض و اإلجراءات. طول وراء كامن كسبب عدد املوظفني
مكدسة املذكورة الدائرة ملفات أن إلى يشيرون املراجعني
تسجيل مراجعو دائرة منها يعاني املشكلة ذات مهملة، و
املوظفني قلة بسبب لديها العمل تكدس التي أخرى أراضي

واإلضراب؟؟

النقابة مجلس من نأمل و صحيح الصياد: أحمد األستاذ -
األمر. معاجلة اجلديد

العام لألراضي بواسطة  للمدير مبذكرة تقدموا محامون
شهرين، من منذ أكثر األراضي تسجيل دوائر إحدى  مدير
الدائرة مدير لعدم قيام العام املدير إلى تصل املذكرة لم
قبل من األخير مراجعة وعند إرسالها، و عليها بالشرح 
و املذكرة على للشرح  لديه وقت  ال بأن أشار احملامني 

إرسالها؟؟

النقابة مجلس من نأمل و صحيح الصياد: أحمد األستاذ -
األمر. معاجلة اجلديد

النيابة  دوائر إحدى قبل من نظر موضع ملفها قتل جرمية
القبض إلقاء قبل عن األول شخصان، أفرج بارتكابها متهم

الثاني؟؟ على

املوضوع هذا مثل علي يُعرض العويوي: لم الغني عبد األستاذ -
مقدمي توجهوا أن منكم أطلب  املساعدة  ميكنني  حتى و
املوضوع معاجلة تتم أن أعدكم و العامة النيابة الشكوى إلى

ميكن. ما و بأسرع القانون وفق

االنتظار  احملاميات إحدى ــن م يطلب بداية محكمة رئيس

النظر ــن م ــه انتهائ ــني ــى ح إل
على أصرت ــا م إذا ــات، ــي جميع امللف ف

هي في قضية أقوال أحد الشهود ــتماع إلى االس
بعد الوقت لذلك يتوفر ــرط أن وبش أطرافها، أحد ــة وكيل
ذلك في ــة املعين امللفات ــة كاف ــر في ــاء من النظ االنته

اليوم؟؟

االفات  هذه مثل حصول ميكن شرار:-  أبو عيسى القاضي -
السكوت بعدم للمحامني  املناسبة بهذه أتوجه ولكنني
القاضي على بأن لنا بخصوصها، وأذكر خطية شكاوى وتقدمي
«مساواة» وأطالب واحليدة والصبر الصدر بسعة يتحلى  أن
ودورهم في أيضا احملامني لدى الضعف إلى مواطن تشير بأن
قد أحد احملامني أن علمت فقد واملماطالت الطويلة التأجيالت
قصيرة ملدة قضيته بتأجيل القضاة أحد قام عندما انزعج 
قصيرة ملدة التأجيل كان سؤاالً عما إذا املذكور للقاضي ووجه

األعلى. القضاء مجلس من تعليمات على بناءا مت قد
  

بشأن  اابرات و الشرطة يستشيرون النيابة وكالء بعض
ذلك هدي بالكفالة، وعلى املتهمني سبيل بإخالء رأيهما

عدمه؟؟ أو السبيل إخالء في باملمانعة يصرحوا الرأي

حالة وقوع  مت لقد  صحيح، العويوي:  الغني عبد األستاذ -
باالستعانة النيابة حيث قام أحد أعضاء القبيل، هذا من واحدة
خطياً بعدم تنبيهاً له وجه العام النائب أن إال اابرات، بجهاز
ألحكام مخالفة يشكل  به قام  ما مثل  ألن املوقف، تكرار
القتل قضايا بعض أنه في إلى التنويه و أود األصول، و القانون
سبيل إخالء خطورة مدى حول فقط الشرطة سؤال يتم
حتديد املوقف في األساس أضيف أن العام، و األمن على املتهم

فقط. العامة النيابة إلى يعود املتهم سبيل من إخالء

بها  تقدمت شكوى استقبال و تسجيل ترفض  النيابة
البلديات، رؤساء أحد طلب  على  بناءً  املواطنات إحدى
لتسجيل النيابة اضطر  مما باألمر تدخل القضاة أحد

الشكوى؟؟

ولم الواقعة بهذه لي علم العويوي: ال الغني عبد األستاذ -
اخلصوص. بهذا شكوى أية العام النائب مكتب إلى ترد

القاضي  و احملكمة إلى الشكاوى إحدى حتيل النيابة
مرة إليه تعيدها أنها إال التحقيق، إلجراء إليها يعيدها

األولى؟؟ حالتها على أخرى



العدالــة على عني
٢٨

حيح؟؟
هلص القبيل، وال  هذا من شيئا لم نتلق العويوي: الغني عبد األستاذ -

في أنه هنا لكنني أُؤكد األمور، هذه مبثل تقوم أتصور بأن النيابة
النيابة. قبل حتقيق من الضروري إجراء من اجلنح ليس قضايا

اعتذار  بتقدمي موكله يلزم أن محام من يطلب عدل كاتب
ذلك رفض املوكل وعند بينهما، حدثت اثر مشادة على له
إلى لديه  عمله  تسهيل بعدم احملامي العدل كاتب توعد

باالعتذار؟؟ موكله قيام حني

خالفوا  قد الثالث األطراف أن برأيي شرار:- أبو عيسى القاضي -
أن يفترض  الذي للمحامي املسؤولية أحمل  وأنا القانون حكم
هائل من ضغط يعانون العدل كتاب أن ويراعي أكثر علما يكون

العمل. في

ملدة  النيابة سلك في جماعياً انتداباً أجرت العامة النيابة
العدل؟؟ احلصول على موافقة وزير دون أشهر ستة

في  و أنه الصحيح صحيحاً، العويوي: ليس الغني عبد األستاذ -
لسلك التشكيالت القضائية تقدمي السابق مت العدل وزير عهد
أو تعديلها أو عليها  للمصادقة املذكور  للوزير العامة النيابة
الزمن، طويلة من أُودعت أدراج وزير العدل لفترة رفضها، إال أنها
من مرة أكثر الوزير مراجعة أيضا أنا و العام النائب قد تولى و
ً موعدا لنا الوزير حدد  املطاف نهاية في  و جدوى. دون  بشأنها 
في الوزير يتواجد لم املوعد ذلك وفي بشأنها، للتقرير نهائياً
علينا، يجب لم لكنه و الوسائل بكل به االتصال وحاولنا الوزارة،
إصدارها أن مت وبعد األخيرة، التشكيالت إلصدار الذي دعانا األمر
نيابة نقل وكيل مفاده وحيد واحد و بطلب طلبات الوزير صت خلُ

مكان آخر. إلى عمله مكان واحد من

سنة  منذ فيها املرافعة  باب أغلق األولى مدنية دعاوى أربعة 
باب أغلق والثانية ،٢٠٠٧/٤/٣٠ تاريخ حتى قرار بها يصدر ولم ونصف
فيها املرافعة باب أغلق والثالثة ،٢٠٠٣/١٢/١٤ بتاريخ فيها املرافعة

 ٢٠٠٥/٣/١٥ بتاريخ فيها املرافعة باب أغلق والثالثة ،٢٠٠٥/٧/٦ بتاريخ
.٢٠٠٧/٢/١ تاريخ حتى قرار منها أي في يصدر ولم

احملامني  أحمل وأنا للعدالة إنكار هذا شرار:- أبو عيسى القاضي -
ميس ما السكوت هذا مثل في ذلك، ألن على السكوت مسؤولية
مصاحلهم وفقا عن والدفاع موكليهم متثيل احملامني على بقدرة
أصفها والتي املشابهة االفات من العديد وهنالك للقانون
سيما وال األطراف  جميع من للتعاون بحاجة ونحن باملصائب
بأن االختناق دراسة أجريناها أثبتت لها، حيث حد احملامني لوضع
بالتساوي، القاضي واحملامي القاضي مسؤوليته يتحمل القضائي
وعدم الطويلة الناجحة للدعوى والتأجيالت إدارته بسبب عدم
واحملامي سليما تطبيقا املدنية احملاكمات أصول قانون تطبيق
حقوق عن الدفاع  في كفاءته قلة وأحيانا قدرته عدم  بسبب
عدم على نص أصول احملاكمات قانون القضاة بأن موكله، وأذكر

ألكثر السبب  لذات الدعوى تأجيل 
حتقيق مسمى حتت  لهم يجوز وال مرة من

في يكمن العدالة حتقيق ألن مخالفة القانون العدالة
عليه. االلتفاف وليس القانون تطبيق

إلى  موقوفاً وحتيله  طفل  على  القبض  تلقي الشرطة
إلى وأحالته تهمة إليه أسندت التي العامة النيابة
حضور دون علنية جلسة في أمامها  مثل التي احملكمة

آخر»؟؟ طفل مشاجرة مع السلوك، «التهمة مراقب

املوضوع  عاجلنا وقد صحيح،  العويوي: الغني عبد األستاذ -
به قامت  ما بأن  املعنية  العامة النيابة  دائرة على التنبيه ومت
معاجلة مت بأنه قد أخبرنا ثم قبلها، من مخالفة للقانون يشكل
على بناء هذه إجراءاتنا اتخذنا  وقد  األصول، حسب املوضوع

حينه. في «مساواة» قبل من لنا قدمت شكوى

احملاكم،  إحدى  شرطة معاملة  من  يشتكون محامون 
يستغرقها التي اإلجراءات  طول من يشتكون آخرون و
التي العدلية اإلخطارات من نسخة على حصولهم
ضبط تصوير إجراءات تستغرقها التي تلك و يسجلونها،
ويدفعون خطية طلبات بشأنها  يقدمون  التي الدعاوى

السوق؟؟ سعر من ثمن تصوير أعلى تكلفهم و رسوماً

هذه  مبثل  يتقدم أن احملامي على شرار:- أبو عيسى القاضي -
متأخرا بعد انتهاء وإما اجللسات بداية مبكرا قبل إما الطلبات
أو يوم خالل  عليها وسيحصل الدوام، انتهاء وقبيل اجللسات
االعتبار بعني األخذ مع العمل،  ظروف وفق  األكثر على يومني 
فقد الرسوم أما  احملاكم، في املوظفني عدد في احلاد  النقص
التصوير فهو ارتفاع أسعار أما رمزية القانون وهي مبوجب فرضت
أن عليها أقترح وأنا احملامني نقابة مسؤوليتها تتحمل نقيصة
للتصوير خاصا موظفا وتعني حديثة تصوير آالت توفير أمر تتولى

التصوير. عوائد من راتبه يدفع
أدخل الذين القضاة لكافة تعميما أصدرت فقد جانبي ومن
عن بنسخ األطراف وكالء بتزويد عملهم على احلوسبة نظام
ما وإذا  بذلك التقيد وعليهم فورا احملاكمة جلسات ضبط
شكاوى لتلقي مستعدين فنحن التعميم هذا أحكام خولفت
ستتم اهللا وبإذن فورا  معاجلتها وستتم بشأنها احملامني 
مركزي حوسبة نظام لدينا وسيكون احملاكم جميع  حوسبة
خاصة إلكترونية صفحة أجنزنا أن بعد القادم العام  بداية مع
ما كل نشر وسنتولى اإلنترنت على األعلى القضاء مبجلس

عليها. يتعلق بالس
  

بهذا  خطية شكوى أية نتلق العويوي: لم الغني عبد األستاذ -



العدالــة على عني
٢٩

حيح؟؟
هلص سنعتبر إال أننا محام، أي وال من احملامني نقابة من اخلصوص ال

نعاجله. و املوضوع وسنتابع شكوى مبثابة السؤال هذا

في  ورد ما صحة على  القانونية اليمني يؤدون مراجعون
أمام قبلهم من املقدمة بالقسم املشفوعة التصاريح
للقاضي يحيلها و بذلك يكتفي الذي احملكمة مراسل 
أحد من مراجعته  عند املذكور املراسل فقط، للتوقيع

تعليمات القضاة؟؟ ينفذ أنه احملامني قال:

احملاكم  لكافة  تعميما سأصدر  شرار:- أبو عيسى القاضي -
تقدم التي قاضي احملكمة أمام يتم أداء اليمني أن مراعاة بضرورة
فورا، االفة هذه وسأعالج بالقسم املشفوعة التصاريح إليها
االفات. هذه مثل لفت انتباهنا لوقوع على «مساواة» وأشكر

 

القضايا  كبير من عدد تدوير من تشكو دوائر التنفيذ  إحدى
بسبب آالف الدوالرات مئات قيمتها تتجاوز التي التنفيذية
التي -C– مناطق في باالنتقال لإلقامة ضدهم قيام املُنفذ
القضائية من القيام بإجراء التبليغات موظفوها يتمكن ال

فيها؟؟ التنفيذ قاضي عن صادرة قرارات تنفيذ أو

املسألة  ولكن صحيح هذا شرار:- أبو عيسى القاضي -
صالحياتنا. عن إطار تخرج سياسية

 

(٦٤٠٠) التنفيذ دوائر إحدى املدورة لدى عدد القضايا  بلغ
قضية؟؟

املتعلق  عن التساؤل إجابتي أكرر شرار:- أبو عيسى القاضي -
التنفيذية. بالقضايا

 

من  املقدمة البحوث أحد مناقشة ترفض التدريب جلنة
بأن اكتشفت  املتدربة احملامية املتدربات، احملاميات إحدى
رأيه عن عدل الذي اللجنة أعضاء ألحد يعود الرفض سبب
عنوان بحثها بشرح املذكورة املتدربة احملامية قامت أن بعد

له؟؟

لها  تسلم األبحاث مناقشة جلنة الصياد: أحمد األستاذ -
كافة من بحث كل حول املالحظات ووضع لدراستها األبحاث
إلى ورفعها توصياتها تتخذ  أن  ولها  وموضوعا  شكال الزوايا
أن يسبق ولم أي إجراء، اتخاذ صالحية لها فإن وبالتالي الس
اللجان أن وتقييمنا والس اللجان بني إشكاليات حصلت أية

ومهني. موضوعي بشكل بعملها قامت

عن  الصادر القرار بتنفيذ متاطل  التعليم و  التربية وزارة
القرار علما بأن بإلغاء أحد قراراتها العدل العليا محكمة

أشهر؟؟ ثمانية من أكثر منذ صدر

صحيح،  شرار:  أبو عيسى القاضي -
يستطيع احملامي و الشأن، بهذا اتصاالت وأجريت

تنفيذ القرار. بعدم الطعن موضوعها يرفع دعوى أن

كونه  العمل  ضغط  من يشكو تنفيذ دائرة  موظف   
قضايا (١٠٤) لديها سجل في الدائرة التي الوحيد املوظف

واحد؟؟ شهر خالل تنفيذية

لدى  حله  ولكن صحيح هذا  شرار:-  أبو عيسى القاضي -
اإلداريني املوظفني كافي من عدد توفر عليها أن التي احلكومة

للمحاكم.

مساحته  ال تتجاوز صغر مكتبه الذي من يشكو عدل كاتب
سواه؟؟ دائرته موظف في يوجد وال متر مربع، (٥)

أن  تصلح  مباني  لدينا  يوجد  ال  شرار:- أبو عيسى القاضي -
لديهم واملمولني ليس عاجزة ولألسف احلكومة محاكم تكون
مثل لقبول استعدادنا رغم الئقة مباني بناء االستعداد لتمويل

الدعم. هذا

كافة  و احملاكم كافة تسود التبليغات في التأخير ظاهرة
الدعاوى؟؟

إلى  بحاجة وأقر بأننا صحيح األمر شرار:- أبو عيسى القاضي -
العمل، من الفصل  يستحق وبعضهم احملضرين، كافة تغيير 
إعادة على تساعدنا التي  القانونية األدوات إلى نفتقر أننا إال

اإلداري. جهازنا تنظيم

(٨٤) إلى وصل املدن إحدى في املتدربني احملامني من عدد
تتسع ال املدينة في تلك محكمة الصلح محاميا وقاعة

األساتذة؟؟ احملامني فيهم أشخاص مبا خمسة ألكثر من

مبباني  املتعلقة إجابتي أكرر نفس شرار:- أبو عيسى القاضي -
احملكمة.

عن أدائهم  احملامني يشكون من تخلف محامون متدربون
مرات ثالث ذهابه من يشكو بعضهم و التدريب، حملاضرات
لتقدمي احملدد في امليعاد و في محافظته، النقابة إلى مقر
احملاضر. غياب بسبب الوفاض خالي عودته و احملاضرة
إدارة إبالغ عدم من يشكون آخرون متدربون محامون و
اكتفاءها و احملاضرات بعض بتأجيل لهم املسبق النقابة



العدالــة على عني
٣٠

حيح؟؟
هلص النقابة حلضورها، مقرات وصولهم حلظة بذلك بتبليغهم

موعد من أيام قبل أتخذ  التأجيل قرار  أن يكتشفون و
إلقائها؟؟

احملاضرين  لدى اخللل ولكن صحيح الصياد: أحمد األستاذ -
عن النقابة يبلغون كانوا منهم عددا فهناك أنفسهم
موعدها، من  وجيزة  فترة  قبل احملاضرات إلقاء عن اعتذارهم
وقوع إلى أدى الذي األمر اعتذار، دون يتخلف األخر كان وبعضهم

اإلشكاليات. هذه مثل

مكاناً  احملاكم إحدى مقر من يتخذون كتبة استدعاءات
لنومهم؟؟ مكاناً الشرطة يتخذونه من وأفراد لعملهم

وقمنا  ذلك من مبنعهم قمنا  شرار:- أبو عيسى القاضي -
رئيسها من وطلبت املذكورة، أبواب احملكمة كافة أقفال بتغيير

شخصيا. األمر متابعة هذا

مصدقة  على صورة العدل للحصول يراجع كاتب  محام
إخالء ثم من إيقافه و يتم و للتحقيق دورية، فيحال لوكالة

دينار. (١٠٠٠٠) قيمتها عدلية بكفالة سبيله

مجلس مع املوضوع هذا النقابة تابعت الصياد: أحمد األستاذ -
فعال، حصل الذي اللبس بإزالة وقامت والنيابة، األعلى القضاء
في له صالحية ال أن القضاء مجلس وأفاد النيابة واعتذرت

والتوقيف. التحقيق إجراءات

التدخل  أملك قضائي ال خطأ هذا شرار:- أبو عيسى -القاضي
لدى القاضي قرار في الطعن املتضرر  للمحامي وميكن فيه

احملكمة اتصة.

و  املتدربني احملامني إنابة قبول ترفض األراضي دوائر إحدى
بالذات؟؟ أساتذتهم مراجعة على تصر

إدارة إلى مجلس ورفعنا توصية الصياد:-صحيح أحمد األستاذ -
األراضي.  سلطة مع اإلشكال وحل ملتابعة األمر اجلديد النقابة

و  التوقيف، في القانونية صالحيتها الشرطة تتجاوز دوائر
مدة أقصى وهي ساعة، تتجاوز الـ(٢٤) ملدة املتهمني توقف
لديها املوقوفني حتيل ما ً وكثيرا للشرطة. ممنوحة توقيف

توقيفهم؟؟ من أيام ٣-٤ مرور بعد النيابة إلى

يومية  مشاكل هناك نعم العويوي:  الغني عبد األستاذ -
نعد الشرطة. ضمنها ومن األمنية األجهزة مع كافة نواجهها
القانون بأحكام تقيدهم لضرورة الشرطة بتوجيه سنقوم بأننا
أية مبعاجلة التوقيف، ونقوم ملراكز بزيارات دورية نقوم بأننا علماً
و حتصل املسائل هذه نعم املوقوفني. قبل إلينا من تقدم شكوى

يتم أن إلى منها نستطيع احلد أن نتمنى
نهائياً. إزالتها

مبلغ  أي  بحسم للبنك املدين بأحقية يقر بنكي خبير
الفاحش؟؟ الربا جواز عدم قاعدة يخالف فائدة

اجلنوبية  النقابة في احملافظات جلان أن من يشكون محامون
معطلة؟؟ احملافظات الشمالية في وجلنة الشركات

من قصور  تعاني كانت جلنة الشركات الصياد: أحمد األستاذ -
عائدا كان والقصور باألداء بالكامل تكن معطلة األداء ولم في
احملافظات اجلنوبية وبخصوص ولألسف موضوعية، ظروف إلى
رغم املطلوب باملستوى يكن لم هناك  النقابة جلان أداء فأن

أوضاعها. وترتيب لتفعيلها العديدة محاوالتنا

معه  النقابة مجلس تضامن عدم من يشكو محامي  
تقدمي عليه واشتراطهم للسرقة مكتبه تعرض اثر على

للمجلس؟؟ خطية شكوى

نقابة فرع في زمالئنا كان إذا أذكر ال الصياد: أحمد األستاذ -
ال. أم الواقعة بهذه أبلغونا قد غزة

في إحدى املدن  أعضاء النيابة العاملني كافة وصول تأخر
ظهرا؟؟ عشرة الثانية الساعة حتى

تأخر حال وفي صحيحا، ليس الغني العويوي: األستاذ عبد -
يتم احملدد الوقت في عمله مكان إلى الوصول عن منهم أي 
في النيابة أعضاء أستطيع أن أُؤكد أن كافة و خطياً، تنبيهه
الساعة مكاتبهم  على يتواجدون الضفة جنوب محافظات 
شمال محافظات وفي األحيان بعض وفي أنه صباحاً، إال الثامنة
وصولهم، يتم تأخر االحتاللية احلواجز وبسبب الضفة الغربية
رؤساء إدارية إلى عقوبات مت توجيه عدة أنه هذا اال أُؤكد في و
من و عملهم، إلى الوصول في تأخرهم بسبب نيابة وكالء و

النقل. و النظر لفت عقوبة العقوبات، تلك ضمن

في  النظر تأجيل إلى  يؤدي املوقوفني نقل سيارة تعطل
توقيفهم.؟؟ ويستمر قضاياهم

أمنية و لوجستية مسألة هذه الغني العويوي: األستاذ عبد -
بها. للنيابة عالقة ال

أن  من األراضي تسجيل دوائر ومراجعو احملامون يشكو  
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حيح؟؟
هلص بعد الساعة معامالتهم استقبال ترفض املذكورة الدائرة

احلادية عشرة صباحا؟؟

النقابة اجلديد  مجلس الى األمر أحلنا الصياد: أحمد األستاذ -
ملتابعته.

األقالم  ملوظفي تدريبية دورات تنظيم يقترحون محامون
واحملضرين؟؟

هذه  مثل تنفيذ املقبلة في خطتنا شرار: أبو عيسى القاضي -
الدورات.

أصدقاء  محامني إلى مراجعيه  يوجه تنفيذ  مأموري أحد
له؟؟

نسكت  لن مسلكية مخالفة شرار:- هذه أبو عيسى القاضي -
بشكوى يتقدم أن «مساواة» إلى املتوجه من  ونطلب  عليها 
القضائي وتفتيشنا  بحزم سنعاجلها بأننا ونعده لنا خطية
وبالتأكيد للمحامي القاضي محاباة مدى على سيركز املقبل
مبا لدينا والعاملني املوظفني محاباة مدى التفتيش سيشمل

ومأموري التنفيذ. األقالم، ورؤساء العدل، كتاب فيهم

واحد فمنهم  في آن مهام عدة لهم احملاكم تسند موظفو
رئيس يعمل وأمني صندوق ومنهم من إجراء مأمور يعمل من

عدل؟؟ كاتب بأعمال وقائم قلم

في  نقص عن ناجت  هذا صحيح،  شرار:- أبو عيسى القاضي -
حل تصم أذانها عن تزال ال والسلطة التنفيذية البشري الكادر

وظيفة   ٦٢٩ تأمني بطلب تقدمنا لقد وباملناسبة مشاكلنا،
موازنة  ضمن إدارية وظائف والباقي قاضي، وظيفة  ١٢٠ منها
يزيد  ال ما قد تقر التنفيذية أن السلطة وما علمناه ٢٠٠٧ عام
وهذا لعام ٢٠٠٧، العامة املوازنة إقرار حال في وظيفة ١٢٠ عن

احتياجاتنا. من األدنى احلد يغطي ال أمر

على  املصادقة  بشان للتقرير الدعوى رفع يقرر قاض
لتقدير خبير  ندب يقرر القرار صدور ميعاد وفي مصاحلة، 

املصاحلة؟؟ موضوع العقار قيمة

للطعن قابل قضائي اجتهاد هذا شرار:- أبو عيسى القاضي -
اكتشف قد القاضي كان إذا وبرأيي مختصة»، «محكمة أمام
به املتعلقة الدعوى قيمة أو  عليه، املتصالح  العقار قيمة أن
مثل ففي اخلزينة، حتايال على الفعلية قيمتها من مقدرة بأقل

صحيح. فإن اجتهاده احلالة هذه

الساعة  مأجور بتخلية أمرا لتنفيذ  يتوجه تنفيذ مأمور  
الرابعة الساعة مهمته وينهي والنصف عشرة الثانية

الظهر؟؟ بعد والنصف

شرار:-صحيح، أبو عيسى القاضي -
واحملظور هو العالم دول كل في يحدث أمر هذا

مساءً. الساعة ٧ بعد أو ٧ صباحا التبليغ قبل الساعة
 

مقدمه  أن بالقسم بإدعاء تصريح مشفوع يشطب  قاضي
مرة ثانية، ويعيد الكرة مضمونة تثبت صحة يقدم بينه لم
مقدمته أن بدعوى آخر بالقسم مشفوع تصريح ويشطب

لزوجها؟؟ نسبها صحة تثبت لم

قانونية  أدوات إلى  بحاجة نحن شرار:-  أبو عيسى القاضي -
باملفهوم القانونية األخطاء هذه مثل معاجلة من نتمكن حتى
الشكوى هذه حول لسؤاله القاضي باستدعاء سأقوم اإلداري،
عمل مكان إلى نقله في ذلك مبا الالزم اإلداري اإلجراء وسأتخذ
راجيا فورا، األمر هذا وسأتابع أدائه وتطوير يتم تدريبه حتى أخر

الفاكس. بواسطة إضافية بتفاصيل تزودوني أن

من  احملالة اجلزائية الدعاوى تسجيل بعدم تعميم  صدور
الساعة بعد  وردت إذا احملاكم أقالم إلى العامة النيابة

عشرة؟؟ الثانية

شفهيا  كان التعميم صحيح شرار:- هذا أبو عيسى القاضي -
النيابة وكالء ألن األمر بهذا  إصدار تعميم خطي بصدد ونحن
عمل إرباك إلى يؤدي مما  قضاياهم تسجيل تأخير  يتعمدون

القضاة.

أقالم رؤساء  من باألمر علمنا العويوي: الغني  عبد األستاذ  -
يعقل ال مخالف للقانون، إذ اإلجراء هذا مثل أن أعتقد و احملاكم،
الثانية الساعة بعد العامة النيابة من دعوى أي تقبل ال أن
دعاوى تسجيل احملاكم أقالم  به  تقبل  الذي الوقت في عشرة
محامني، من قبل عشرة الثانية الساعة بعد تُقدم إليها مدنية
غالباً التي و الدعاوى اجلزائية تنطوي عليها اخلطورة التي رغم
سيما ال حريتهم، احتجاز و أشخاص  توقيف على تنطوي ما
معني بوقت العامة النيابة  يقيد  القانون ما في  يوجد ال أنه و
العموم وعلى احملاكم، أقالم إلى منها  اجلزائية الدعاوى إلحالة
وقت بأسرع و  األصول حسب التعميم عن العدول نأمل فإننا

اخلصوص. خطي بهذا تعميم أي نتبلغ لم علماً بأننا ممكن،

ليصبح  به احملكوم املبلغ تعديل تقرر احملاكم االستئنافية  إحدى
من املبلغ وأقل درجة أول محكمة قبل من به احملكوم أقل من املبلغ
عليه أن املستأنف من الرغم على املستأنف، قبل من به املطالب

تبعي؟؟ وال أصلي ال استئناف يتقدم بأي لم

به الطعن ميكن قضائي اجتهاد شرار:- أبو عيسى القاضي -
النقض. محكمة أمام
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العدالة على حترير عني هيئة

«مساواة» إدارة مجلس أعضاء

اإلدارة مجلس رئيس جبر                   ياسر احملامي
اإلدارة مجلس رئيس نائب األستاذسليمانالربضي           

أمني الصندوق سمير البرغوثي   األستاذ
السر أمني اسعد غزاونة     احملامي

عضو الشاويش  احملامية فايزة
عضو احملامي نبيل مشحور  
عضو السيفي  خالد الدكتور محمد

اإلدارة مجلس رئيس جبر                 ياسر احملامي
السر أمني اسعد غزاونة   احملامي

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

سطور في مساواة

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

القانونية. والوسائل

العدالة مراقبة وحدة

املواطنة / أختي املواطن أخي

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

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

املهنية. السرية بقواعد تقيدها

مساواة

على االتصال االستفسار الرجاء من ملزيد
٠٠٩٧٠٢٢٤٠٤٨٧٠ هاتف:

 ٠٠٩٧٠٢٢٤٠٤٨٦٦ فاكس:
 ٠٥٩٩١١٧٩٩٧ جوال:

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

دعـــــوة 

لرفع بالقانون املشتغلني كافة «مساواة» تدعو
األعلى القضاء مجلس من كل إلى خطية شكاوى
وعد حيث مخالفة، أية اجتاه العام النائب ومكتب
العام النائب ومكتب األعلى، القضاء من مجلس كل
واتخاذ إليهما، ترد شكوى أية مع اجلدي بالتعامل

بشأنها. املالئم واإلداري القانوني اإلجراء

 

احملكمة  إلى حتيل العامة النيابة
أحد بها تقدم شكوى على بناء متهما

(٦) وبعد نقال جهاز باعه  املتهم أن مدعيا األشخاص
وصفه عطل به اخلاصة البطارية أصاب من استالمه أشهر
ذلك، على النيابة ووافقته البضاعة في غش بأنه املشتكي

قررت  النهاية وفي (٣ سنوات) استغرقت التقاضي إجراءات
إليه؟؟ املتهم من التهمة املسندة تبرئة احملكمة

للوقت وتبديد مهزلة يشكل العويوي: أمر الغني عبد األستاذ -
السواء. على والقضاء النيابة جانب من واجلهد

خالل شهر نيسان  اهللا رام محافظة في وقعت قتل جرائم ٨ 
فقط؟؟ احلالي

أن  على يدل خطير مؤشر العويوي:- هذا الغني  األستاذ عبد -
املنظمة. اجلرمية باجتاه يتجه اتمعي االنحراف


