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اأداء ال�شلطة الق�شائية الفل�شطينية وحتقيق 

العدالة 1994–2013

تـنـظيـم ال�شــلطـة الق�شــائيـة الفـل�شـطينيــة:  اأواًل: 

�شرورتها والعنا�شر الالزمة ال�شتقاللها:

دخلت �تفاقية �أو�صلو بني منظمة �لتحرير وحكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حيز �لتنفيذ 

بع�ص  �ملنظمة،  �أن�صاأتها  �لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  فت�صلمت   ،1993/9/13 يف  �جلزئي 

مظاهر �ل�صيادة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة وب�صورة �أقل يف �رشقي �لقد�ص، �لتي كان 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ينع ممار�صتها بالقوة، منذ �نتهاء �النتد�ب �لدويل على فل�صطني. 

ووفقاً للمبد�أ �ملجمع عليه يف �لنظم �لد�صتورية يف �لعامل، فاإن �ل�صيادة لل�صعب وال تزول �إال 

بزو�ل �ل�صعب من �لوجود، فمار�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية بع�ص مظاهر �ل�صلطة �لق�صائية 

بعد توقيع �التفاقية �الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية �ملرحلية حول �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip

مهمة  مبمار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  هيئات  قامت  حيث   ،1995/9/28 يف  و��صنطن  يف 

توقيع  من  �صنو�ت  خم�ص  تتعدى  �أال  يفرت�ص  كان  �نتقالية  مرحلة  خالل  �لذ�تي  �حلكم 

�تفاق غزة - �أريحا يف �لقاهرة 1994/5/4، وتنتهي يف 1999، كما ورد يف ديباجة �تفاقية 

و��صنطن، �لتي عدَّتها جزء�ً ال يتجز�أ من �التفاقية كما جاء يف �لبند �أ من �لفقرة 13 من 

�ملادة 31 من �التفاقية.

“�ل�صلطة �لفل�صطينية” باعرت�ف  وهكذ� �أقامت منظمة �لتحرير �حلكومة �لفل�صطينية 

دويل، بعد �أن ُغيبت عن �لوجود منذ �صنة 1948 )�حلكومة ولي�ص �لدولة �لفل�صطينية �لتي 

قامت حتت �النتد�ب، وباعرت�ف دويل �آنذ�ك ومن �لدولة �ملنتدبة عليها، و�أ�صدرت د�صتور�ً 

وبذلك  �ملبا�رش.  �حلكم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حكومة  ومار�صت   ،)1922 �صنة  لفل�صطني 

حلّت وفقاً لقو�عد �لقانون �لدويل مع�صلة عدم �العرت�ف �لدويل باحلكومة �لفل�صطينية، 

�لذي ��صتمر منذ ت�صكيل حكومة عموم فل�صطني يف غزة �صنة 1948، وقوبلت بعدم قبول 

عربي ودويل، الأ�صباب تتعلق باأهد�فها يف �لتحرير �لكامل، �ملناق�صة لل�صيا�صات �لدولية يف 
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ذلك �لوقت، و�ملتمثلة بقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل 44 �صنة 1948 بالطلب من �الأمني �لعام، 

وفق �ملادة 20 من ميثاق �الأمم �ملتحدة، �أن يدعو �إىل عقد دورة ��صتثنائية للجمعية �لعامة 

.
1
للبحث جمدد�ً يف م�صاألة حكومة فل�صطني �مل�صتقبلية

وجاءت حكومة �ل�صلطة �لفل�صطينية، لتكون خطوة متهيدية �نتقالية لتحقيق �حلقوق 

�لديوقر�طية  �لقاعدة  ولتكون  �لعادلة.  ومتطلباته  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة 

ن�ّص  ل�رشيح  )وفقاً  �لقد�ص  لفل�صطينيي  �صاملة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ملوؤ�ص�صات  الإقامة 

�ل�صيا�صية  �النتخابات  عملية  يف  �مل�صاركة  يف  بحقهم  �التفاقية  �أقرت  حيث   .)2/2 �ملادة 

�أن  كما  و��صنطن.  �تفاقية  من   6 �ملادة  �أحلقتها  ترتيبات  وفق  وذلك  و�لت�رشيعية، 

.
2 �لفقرة هـ مل ت�صتثن من حّق �النتخاب �صوى “�الإ�رش�ئيليني”2 �ملادة 

ووفقاً ل�رشيح ن�ّص �ملادة 7/3 من �التفاقية للمجل�ص �ملنتخب: �أن يقوم بو�صع قانون 

�أ�صا�صي ل�صلطة �حلكم �النتقايل �لفل�صطيني. وبالفعل �صكلت �ل�صلطة جلنة لهذ� �لغر�ص، 

ُو�صعت م�صودته حتت تاأثري �لتطور�ت و�ملوؤثر�ت �لدولية �لتي كانت ب�صماتها و��صحة 

يف  �ل�صلطة  رئي�ص  �إىل  و�أحاله   ،1997/10/2 يف  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  و�أقره  ن�صو�صه.  يف 

.
1997/10/4 للم�صادقة عليه و�إ�صد�ره، و�أ�صبح �صاري �ملفعول من 32002/7/7

�ل�صلطة  من  �لعادية،  �لت�رشيعات  و�صع  باأ�صلوب  �الأ�صا�صي  �لقانون  �صدر  وهكذ� 

من  وكان  عليه.  �ل�صعب  ُي�صتفتى  ومل  �أ�صا�صي،  قانون  �صكل  يف  �لعادية  �لت�رشيعية 

�ل�رشوري �أن يت�صمن تنظيماً لل�صلطة �لق�صائية، الأن �أّي كيان �صيا�صي يف �صكل دولة ال 

بّد �أن يحتوي نظامه على تنظيم لل�صلطات �لثالث، ومن �أهمها �ل�صلطة �لق�صائية لكونها 

�رشورة جمتمعية. وكان يجب �أن يت�صمن تنظيمها عنا�رش جوهرية ت�صمن ��صتقاللها، 

وهي �لتي �صنذكرها يف �لفقرتني �لتاليتني:

�نظر: قر�ر جمل�ص �الأمن 44 )1948(، �جلل�صة رقم 277، 1948/4/1، يف: قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني   
1

�لفل�صطينية(؛  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  )بريوت:   1974–1947 الأول  املجلد  الإ�رشائيلي:   - العربي  وال�رشاع 

و�نظر: موقع �صفارة فل�صطني لدى �جلمهورية �للبنانية، يف:

http://www.palembassy-lb.net/upload//editor_upload/file/UNSC_Res_44_A.pdf

�النتقالية،  �التفاقية  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  حول  �ملرحلية  �لفل�صطينية   - �الإ�رش�ئيلية  �التفاقية  �نظر:   
2

و��صنطن، 1995/9/28، يف: جملة الدرا�شات الفل�شطينية، جملد 7، �لعدد 25، �صتاء 1996، �ص 189.

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.   
3
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1. تنظيم الق�شاء �رشورة جمتمعية:

جُتمع �الأنظمة �لد�صتورية �ملعا�رشة )مبا �صبقت به �لكتب �ل�صماوية( على �رشورة 

وجود �صلطة مرجعية يتم �ال�صتعانة بها لف�ص ت�صابك �لعالقات �لب�رشية �حلتمي يف �أّي 

“يحدث  �أنه  جمتمع، وقدياً قال �الإمام مالك بن �أن�ص عن عمر بن عبد �لعزيز رحمه �هلل 

.
للنا�ص من �الأق�صية بقدر ما يحدث لهم من �لفجور”4

�ملعا�رشة،  �ل�صيا�صية  لالأنظمة  �لد�صتورية  �ملبادئ  يف  عليه  �ملتفق  من  �صار  ولذلك 

�لدولة  وجود  على  للحفاظ  وذلك  �لدولة؛  �صلطات  �أهم  من  ُتعدُّ  �لق�صائية  �ل�صلطة  �أن 

�لعامة  �ل�صلطات  بني  �ملنازعات  يف  بالف�صل  و�حلريات،  �حلقوق  وحلماية  و��صتقر�رها 

�ملنازعات  يف  �أو  �الآخر،  �لبع�ص  على  بع�صها  �عتد�ء  من  منها  كّل  �خت�صا�صات  وحماية 

�لبع�ص،  بع�صهم  �الأفر�د  بني  �أو  �ملجتمع،  يف  �الأفر�د  �أو  �ل�صيا�صية  �لقوى  وبني  بينها 

ول�صمان �صيادة �لقانون يف �أعمال �إد�ر�ت �لدولة و�أعمال �الأفر�د �لعاديني بعامة. فوجود 

بلغت  مهما  عنها  �ال�صتغناء  يكن  وال  �صيا�صي،  كيان  �أّي  �أركان  من  �لق�صائية  �ل�صلطة 

درجة تقدم �الأمة �حل�صاري، فوجود من يف�صل يف �ملنازعات �رشورة جمتمعية، لتحقيق 

ت�صود  ذلك،  وبغري  �لو�حد.  �ملجتمع  يف  �لب�رش  بني  �لعد�لة  وتوزيع  �لعالقات  ��صتقر�ر 

حكاماً  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �لعالقات  �الأنانية  و�مل�صالح  �الأهو�ء  وحتكم  �الأقوى،  �رشيعة 

وحمكومني. 

بد�خلها  �لعالقات  بعمق  تتميز  �لتي  �ملعا�رشة  �لدولة  يف  �لق�صاء  �إىل  �حلاجة  وتزد�د 

ومع �خلارج وت�صابكها، لدرجة �أنه �إذ� مل توجد �صلطة ق�صائية م�صتقلة وقادرة على ف�ّص 

�ال�صتباك يف �لعالقات، تعم �لفو�صى ويتهدد ��صتمر�ر وجود �لكيان �ل�صيا�صي وتطوره. 

ويرى �لفقهاء يف �ل�صيا�صة و�لقانون �أن �لدولة جمموعة وظائف و�خت�صا�صات جوهرية 

تنظمها ل�صالح �صعبها، ويتم توزيع هذه �لوظائف على �أجهزة �لدولة �ملختلفة. ومن �أهم 

وظائف �لدولة، �لوظيفة �لق�صائية. ولقد جرى �لفقه �لد�صتوري و�ل�صيا�صي على تق�صيم 

�لوظائف �لرئي�صية للدولة �إىل ثالث �صلطات:

�ل�صلطة �لتي ت�رشع. 	•
�ل�صلطة �لتي تنفذ �لقو�نني، وت�صهر على حماية �لنظام �لذي تقيمه تلك �لقو�نني. 	•

�أبي �حل�صن علي بن حممد بن حبيب �ملاوردي �لب�رشي �ل�صافعي، اأدب القا�شي )بغد�د: د.ن، 1978(.  
4
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تعدله،  �أو  تقرره،  وما  �لقو�نني،  هذه  تنفيذ  حول  �ملنازعات  يف  تق�صي  �لتي  �ل�صلطة  	•
و��صتقر�ر  �مل�صالح،  بني  �الن�صجام  لتحقيق  قانونية،  مر�كز  �أو  حقوق  من  تلغيه،  �أو 

�لعالقات يف جمتمع �أّي دولة.

فف�صل  بينها،  �لف�صل  ويجب  و�حدة،  �صلطة  بيد  جمعها  يكن  ال  �لوظائف  وهذه 

هذه �ل�صلطات �رشورة حتمية ال�صتقالل �لق�صاء يف ممار�صته �خت�صا�صاته. ولتمكني 

�ل�صلطة �لق�صائية من �لف�صل يف �ملنازعات، وتوزيع �لعد�لة بني �ملتخا�صمني، ال بّد من 

�صنحاول  ما  وهو  و�لق�صائية.  و�لتنفيذية،  �لت�رشيعية،  �لثالث:  �ل�صلطات  بني  �لف�صل 

تو�صيحه للحكم على �أد�ء �ل�صلطة �لق�صائية �لفل�صطينية، ومعرفة ما �إذ� كانت �ل�صلبيات 

�أم  �لق�صائية،  لل�صلطة  �ملنظمة  �لت�رشيعات  يف  نق�ص  مردها  �لق�صائية  �ل�صلطة  �أد�ء  يف 

�أم نتاج �العتد�ء عليها. �صببها �صوء ممار�صة �ل�صلطة �لق�صائية الخت�صا�صاتها، 

�إن من يتتبع تطبيق مبد�أ �لف�صل بني �ل�صلطات يجد تطور�ً كبري�ً قد حدث بدرجات 

لل�صلطة  �أو  للحاكم  �لق�صائية  �ل�صلطة  تبعية  و�قع  نقل  �ملختلفة،  �لدول  يف  متفاوتة 

عن  �أو  و�لق�صاء  �حلاكم  بني  �لف�صل  نحو  �لتطور  �أن  ذلك  ��صتقاللها،  �إىل  �لتنفيذية 

من  قدر�ً  لتحقيق  باهظاً  ثمناً  تدفع(  ز�لت  )وما  �ل�صعوب  دفَّعت  �لتنفيذية،  �ل�صلطة 

�لف�صل  ملبد�أ  �ل�صلطات �حلاكمة، وذلك تطبيقاً  �لق�صائية وف�صلها عن  �ل�صلطة  ��صتقالل 

�لذي  �ملفهوم  هو  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  �صار  بحيث  �الأمر  تطور  وقد  �ل�صلطات.  بني 

تقوم عليه �الأنظمة �لد�صتورية �لديوقر�طية، ذلك �أن �لديوقر�طية يف �أ�ص�صها �لنظرية 

�أنها تقوم على �رشورة �لف�صل بني �ل�صلطات �لعامة للدولة وظيفياً  ومفهومها �ل�صائد 

�الأ�صيلة،  �لبع�ص، بحيث ت�صتقل كّل �صلطة عامة مبمار�صة �خت�صا�صاتها  عن بع�صها 

وال تعتدي على �خت�صا�صات �صلطة �أخرى.

يف  تطبق  �أن  �لعامة  �ل�صلطات  من  �صلطة  كّل  من  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  ويتطلب 

قانونية  و�أ�صا�ص  ن�صاأتها  �رشعية  �صند  هو  �لذي  قانونها  الخت�صا�صاتها  ممار�صتها 

وجودها و�أد�ئها الخت�صا�صاتها. فاأي �صلطة ال تكون م�رشوعة �إذ� خرجت على �لقانون 

يف ممار�صتها �لعملية، فاأعمالها تكون م�رشوعة بقدر ما تطبق �لقانون، وبقدر ما ت�صود 

�لق�صاء، فمهمة  �لقانون. و�لذي يتثبت من ذلك هو  �أحكام  �ملادية وقر�ر�تها  ت�رشفاتها 

�ل�صلطة �لق�صائية هي مر�قبة م�رشوعية عمل كّل �صلطات �لدولة �لعامة، و�أعمال �أفر�دها، 

��صتقالل  �أن  �ملعلوم  �أنه من  �أخرى. على  �أّي جهة  �لتاأثر من  مبو�صوعية و��صتقالل عن 
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�لق�صاء  ال�صتقالل  �ملقررة  �لقو�عد  �صالمة  مبدى  مرتبط  ن�صبي  �أمر  �لق�صائية  �ل�صلطة 

عمل  يف  �لتدخل  على  �لو�قعية  �الأخرى  �ل�صلطات  وقدرة  با�صتقاللهم،  �لق�صاة  ومت�صك 

�لقا�صي  ��صتقالل  يتطلب  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  �أن  به  �ملُقر  من  وبات  �لق�صاء. 

�أمام نف�صه و�أمام �إد�رة �ل�صلطة �لق�صائية، وكذلك ��صتقالله يف مو�جهة �ل�صلطات �لعامة 

�الأخرى و�لقوى �ل�صيا�صية يف �ملجتمع.

وقد ر�أت �الأنظمة �لد�صتورية �ملقارنة �أن �حلجر �الأ�صا�ص يف �صمان ��صتقالل �ل�صلطة 

�ل�صلطات.  بني  �لف�صل  مبد�أ  �أ�صا�ص  على  �ل�صلطات  بني  �لعالقة  تنظيم  هو  �لق�صائية 

و�أ�صبح �لرت�بط حتمياً بني ف�صل �ل�صلطات و��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية يف جلِّ �الأنظمة 

�لد�صتورية �حلديثة.

مو�جهة  يف  ��صتقاللها  به  يق�صد  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  �أن  �لغالب  و�العتقاد 

�ل�صلطة �لتنفيذية. �إال �أن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية يجب �أن ينظر �إليه من عدة جو�نب:

��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة �ل�صلطة �لت�رشيعية. 	•
��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة �ل�صلطة �لتنفيذية. 	•

�خل�صومة  يف  �لف�صل  �أثناء  يف  �لبع�ص  بع�صها  عن  درجاته  كّل  يف  �لق�صاء  ��صتقالل  	•
�لق�صائية.

��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة تاأثري وجهة �لر�أي �لعام �ملخالفة لوجهة نظر �لقانون يف  	•
�أثناء �لف�صل يف �خل�صومات.

��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة �خل�صوم. 	•

فالثقة بال�صلطة �لق�صائية م�صدرها، �أن يوجد نظام قانوين يقيم هيئات ق�صائية تطبق 

�الإجر�ء�ت �لقانونية، ويحافظ على �لوالية �لق�صائية �لتي للمحاكم �لعادية، كما جاء يف 

مبادئ �الأمم �ملتحدة �الأ�صا�صية ب�صاأن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية �ملعتمدة بقر�ر �جلمعية 

�أن  �أن لكل فرد �حلق يف  �لقر�ر  1985/12/13. ويف  146/40 يف  �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 

يحاكم �أمام �ملحاكم �لعادية �أو �لهيئات �لق�صائية �لتي تطبق �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة، 

�إن�صاء هيئات ق�صائية، ال تطبق �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة ح�صب �الأ�صول  وال يجوز 

�لعادية  �ملحاكم  بها  تتمتع  �لتي  �لق�صائية  �لوالية  لتنزع  �لق�صائية،  بالتد�بري  و�خلا�صة 
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��صتقالليتهم  للق�صاة  �لقانوين  �لنظام  ي�صمن  �أن  كذلك  ويجب   .
5
�لق�صائية �لهيئات  �أو 

وحيادهم، ويوفر للق�صاة �رشوط عمل يف ماأمن من �العتد�ء عليهم �أو ف�صلهم، ويحتوي 

على �لكثري من �ل�صو�بط �لتي توؤّمن نز�هتهم يف �لعمل من جهة �أخرى. �أي يجب �أن يتوفر 

يف تنظيم �لقانون لل�صلطة �لق�صائية عنا�رش ت�صمن ��صتقالل �لق�صاء.

��صتقالل  عليه  يقوم  �لذي  �الأ�صا�ص  بني  �ملختلفة  �لنظم  يف  كبرية  فجوة  هنالك  والأن 

�لق�صاء وبني نز�هة �لق�صاء و��صتقالله �لفعلي، فقد ر�أت �الأمم �ملتحدة �أن تتبنى �ملبادئ 

�الأ�صا�صية ب�صاأن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية ل�صنة 1985، و�لذي دعت فيها دول �لعامل 

وحكوماتها �إىل �رشورة �صمان �لدولة ال�صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية، و�أن ين�ص د�صتور 

 .
6
�لدولة �أو قانونها على ذلك

2. العنا�رش الواجب توافرها ل�شتقالل الق�شاء:

تقييم  يتم  لها  وفقاً  �لتي  �الأ�ص�ص  يو�صح  و�صماناته  �لق�صاء  ��صتقالل  عنا�رش  ذكر 

�أهم  ومن  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  ظّل  يف  ��صتقالليته  ومدى  �لفل�صطيني،  �لق�صاء  جتربة 

عنا�رش ��صتقالل �لق�صاء و�صماناته على وجه �لعموم ما يلي:

�ل�صلطة  عن  �ل�صادرة  �لقانونية  بالقو�عد  �الأحكام  �إ�صد�ر  يف  �لقا�صي  �لتز�م  	•
�ملخت�صة بالت�رشيع د�صتورياً، فال يطبق �لقانون �ملخالف للد�صتور، بحكم �أنه مكلف 

�لقو�عد  لتدرج  وفقاً  �مل�رشوعية  حيث  من  �ل�صليمة  �لقو�نني  بتطبيق  د�صتورياً 

�لقانونية.

�لن�ص يف �لد�صتور على بطالن �أّي تدخل من �ل�صلطتني �لت�رشيعية �أو �لتنفيذية يف عمل  	•
 .

7
للقانون �أو وقف تنفيذها خالفاً  �لق�صائية،  �إ�صد�رها لالأحكام  �لق�صائية يف  �ل�صلطة 

�ل�صلطة وموظفيها �صيا�صياً  �أحكاماً ت�صمن م�صاءلة  �لد�صتوري  �لتنظيم  و�أن يت�صمن 

وجز�ئياً، �إذ� �متنعت عن تنفيذ �أحكام �لق�صاء.

�لن�ص يف �لد�صتور �أو يف �لقانون �ملنظم لل�صلطة �لق�صائية على �أن يكون تعيني �لق�صاة  	•
و�أع�صاء �لنيابة، �بتد�ء، من قبل �إد�رة �ل�صلطة �لق�صائية.

�أ�صا�صية ب�صاأن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية، موقع �ملركز �لعربي ال�صتقالل �لق�صاة و�ملحاماة، �نظر:  مبادئ   
5

http://www.acijlp.org/main/art.php?id=3&art=279#.VNnzVOaUdCd

�ملرجع نف�صه.  
6

�ملرجع نف�صه.  
7
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�لكفاءة و�خلبة  �أ�صا�ص  �لتعيني بناء على م�صابقة، و�أن يكون �الختيار على  و�أن يتم  	•
ولي�ص على �أ�صا�ص �لع�صبية �أو �النتماء �حلزبي.

 ،
8
و�أن يتم تزويدهم بالتدريب �ملنا�صب �إىل جانب ح�صولهم على �ملوؤهل �لالزم لعملهم 	•

وذلك ل�صمان عدم وقوعهم حتت تاأثري �أّي جهة كانت، وقدرتهم على �ال�صتقالل �لذ�تي 

يف ممار�صة �أعمال مهنتهم.

�جلهاز  د�خل  من  �لرتقية  طريق  عن  �لق�صاء  يف  �لعليا  �لدرجات  �صغل  يكون  و�أن  	•
�لعامة  �ل�صلطات  تدخل  �أو  �الأهو�ء،  لتدخل  جتنباً  م�صبوطة  معايري  وفق  �لق�صائي، 

�الأخرى يف تعيني �لق�صاة.

�إحالة �لقا�صي على �ملعا�ص قبل بلوغ �صّن �لتقاعد، وعلى عدم  �لن�ص على عدم جو�ز  	•
�لتمديد له بعد بلوغها، وعدم جو�ز عزله �إال �إذ� �أدين ق�صائياً يف �حلاالت �ملحددة بن�ص 

.
9
�لقانون

�لق�صائي  �حلكم  ت�صحيح  الإمكانية  �لفر�صة  تتاح  حتى  �لتقا�صي،  درجات  تعدد  	•
.
10

�أو تق�صري يف فهمه بالقانون  نتيجة جهل  �أو  نتيجة ت�صور خاطئ،  �لذي ي�صدر 

ويجيز  �لقانون  عليها  ين�ص  �لتي  �ال�صتثنائية  �حلاالت  عد�  �ملحاكمة،  جل�صات  عالنية  	•
فيها �أن تكون �ملحاكمة �رشية.

�لدفاع،  وحّق  و��صتقاللية،  بحيادية  �لطبيعي  �لقا�صي  �أمام  �لتقا�صي  حّق  �حرت�م  	•
.
11

و�إتاحة �لفر�صة للمتهم يف متثيل قانوين الئق له

ثانيًا: �شلبيات يف تنظيم واأداء الق�شاء الفل�شطيني:

اأ�شبابها النظرية والعملية:

جاء يف تقرير �ملر�صد �لقانوين �الأول لو�صع �لعد�لة يف فل�صطني مايلي: “مل يلَق �الأمن 

�لفل�صطينية: فلم متنح  �لوطنية  �ل�صلطة  ن�صاأة  �لكايف منذ  �لق�صائي يف فل�صطني �الهتمام 

�ملرجع نف�صه.  
8

�ملرجع نف�صه.  
9

 ،)1986 بر�ص،  جرو�ص  لبنان:  )طر�بل�ص،  الإن�شان  وحقوق  الأ�شا�شية  احلريات  جمذوب،  �صعيد  حممد   
10

�ص 119.

مبادئ �أ�صا�صية ب�صاأن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية، �ملركز �لعربي ال�صتقالل �لق�صاة و�ملحاماة.  
11



272

ال�سلطة الفل�سطينية

�ل�صلطة �لق�صائية �ال�صتقالل و�ملو�رد �ملادية و�لب�رشية �لالزمة لها لتاأدية مهامها ب�صكل 

�ل�صلطة  وق�رّشت  �لق�صائية.  �ل�صلطة  مهام  على  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تعدت  كما  مقبول. 

.
�لت�رشيعية يف �خت�صا�صها �لت�رشيعي و�لرقابي...”12

و�صنتناول فيما يلي �أ�صباب �ل�صلبيات �لنظرية و�لعملية يف تنظيم و�أد�ء �لق�صاء �لعادي 

و�لد�صتوري:

1. �شلبيات يف تنظيم واأداء الق�شاء العادي 2007-1994:

هيكلها  تناول  حيث  خمت�رش�ً،  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  �لق�صائية  �ل�صلطة  تنظيم  جاء 

و�خت�صا�صاتها و�أع�صاءها، و�أحكام ��صتقالليتها و�أنو�ع �ملحاكم ودرجاتها يف 12 مادة 

من 109-97.

و�ل�صلطة �لق�صائية يف �الأنظمة �لد�صتورية �ملختلفة تتكون من رجال �لق�صاء و�أع�صاء 

�لنيابة �لعامة، مبختلف درجات �لق�صاء و�لنيابة، و�أنو�ع �ملحاكم و�لنيابات. 

�لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقاللية  مبد�أ  على  تف�صيل،  دون  عام،  حكم  يف  �لد�صاتري  تن�ص 

عن �ل�صلطات �الأخرى؛ الأنه ال يكن �لقول بوجود �صيادة لل�رشعية وحكم �لقانون دون 

يف  �لقانوين  �لنظام  درجات  �أ�صمى  من  بقو�عد  منظمة  م�صتقلة،  ق�صائية  �صلطة  وجود 

�لد�صتور، لكنها لي�صت بالت�صاوي مع �ل�صلطات �لعامة �الأخرى �ملنظمة بقو�عد تف�صيلية 

ي�صمن  ما  على  ين�ص  �أن  ويجب  �لعادية.  �لقو�نني  يف  تف�صيلها  ياأتي  بل  �لد�صتور،  يف 

��صتقاللها لت�صهر على تطبيق �لقو�نني، بحيث ت�صود �أحكامها على �ل�صلطات �لعامة، كما 

ت�صود �لعالقات بني �الأفر�د. فبدون ذلك ال معنى للقانون مبختلف م�صتوياته، خ�صو�صاً 

على  �لقائمني  �أو  �الجتماعية  �لقوى  مر�كز  م�صالح  مع  �لقانون  تطبيق  يتعار�ص  عندما 

ولي�ص  �لقانون  لتنفيذ  ت�صتخدم  �أن  يجب  و�لتي  للدولة،  �ململوكة  �لقهر  و�صائل  حيازة 

لتحقيق م�صالح غري م�رشوعة الأع�صاء �ل�صلطة �حلاكمة �أو لقوى �صيا�صية ما. فهنا تكون 

�حلاجة ملحة �إىل �صلطة ق�صائية فعالة تنظمها �أ�صمى قو�عد �لقانون �لد�صتورية، لتتمكن 

من �لف�صل يف هذ� �لتعار�ص بني �لقانون وم�صالح مر�كز �لقوى، وتفر�ص �لعد�لة على 

�أفر�د �لهيئات �حلاكمة كما تفر�صه على �الأفر�د �لعاديني.

العدالة يف  الأول لو�شع  القانوين  املر�شد  �ملحاماة و�لق�صاء )م�صاو�ة(،  �لفل�صطيني ال�صتقالل  �ملركز  موقع   
12

فل�شطني )ر�م �هلل: م�صاو�ة، �أيار 2010(، �ص 33.
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ويذكر �أنه بعد قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية، يف �لفرتة �ل�صابقة على �إ�صد�ر بع�ص �لقو�نني 

من قبل �ل�صلطة �لفل�صطينية ثم �لقانون �الأ�صا�صي، كانت كثري من �لقو�نني �لتي تطبق يف 

�ل�صفة غري تلك �لتي كانت تطبق يف غزة، �الأمر �لذي نتج عنه �صلبيات يف �أد�ء �ملحاكم �لتي 

مددت �ل�صلطة نطاق �خت�صا�صها لي�صمل غزة و�ل�صفة.

ثم �رشعت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف توحيد �لقو�عد �لقانونية، فن�ص �لقانون �الأ�صا�صي 

�لفل�صطيني على �أن “�ل�صلطة �لق�صائية م�صتقلة، وتتوالها �ملحاكم على �ختالف �أنو�عها 

وفقاً  �أحكامها  وت�صدر  و�خت�صا�صاتها،  ت�صكيلها  طريقة  �لقانون  ويحدد  ودرجاتها، 

. وتكرر �حلكم يف 
�لفل�صطيني”13 �لعربي  �ل�صعب  با�صم  �الأحكام وتنفذ  للقانون. وتعلن 

قانون �ل�صلطة �لق�صائية.

و�أن “�لق�صاة م�صتقلون، وال �صلطان عليهم يف ق�صائهم لغري �لقانون، وال يجوز الأي 

. وكرر ذلك قانون �ل�صلطة �لق�صائية.
�صلطة �لتدخل يف �لق�صاء �أو يف �صوؤون �لعد�لة”14

�لقانون  من   100 للمادة  وفقاً  للق�صاء  �أعلى  ملجل�ص  �لق�صاء  مرفق  �إد�رة  و�أ�صندت 

ت�صكيله  طريقة  �لقانون  ويبني  للق�صاء  �أعلى  جمل�ص  “ين�صاأ   :2003 �ملعدل  �الأ�صا�صي 

و�خت�صا�صاته وقو�عد �صري �لعمل فيه، ويوؤخذ ر�أيه يف م�رشوعات �لقو�نني �لتي تنظم 

�أّي �صاأن من �صوؤون �ل�صلطة �لق�صائية مبا يف ذلك �لنيابة �لعامة”. وهو ما كان يت�صمنها 

.
�لقانون �الأ�صا�صي 152002

و�لقانون   ،2002 �الأ�صا�صي  �لقانون  كان  �الأعلى،  �لق�صاء  جمل�ص  وبخ�صو�ص 

�الأ�صا�صي �ملعدل 2003، قد ن�ّص على �إن�صاء هيئة عليا الإد�رة �ل�صلطة �لق�صائية. و�أحيلت 

طريقة  ليبني  �لت�رشيعية؛  �ل�صلطة  ت�صدره  �لذي  به  �خلا�ص  �لقانون  على  تف�صيالته 

ت�صكيله و�خت�صا�صاته وقو�عد �صري �لعمل فيه. ويوؤخذ ر�أيه يف م�رشوعات �لقو�نني �لتي 

.
16

تنظم �أّي من �صوؤون �ل�صلطة �لق�صائية مبا يف ذلك �لنيابة �لعامة

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 88، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7؛ و�لقانون �الأ�صا�صي   
13

�ملعدل، �ملادة 97، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 89، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7؛ و�لقانون �الأ�صا�صي   
14

�ملعدل، �ملادة 98، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 91، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
15

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 100، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
16
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�الأ�صا�صي  �لقانون  من   107 �ملادة  يف  �لعامة  �لنيابة  عن  م�صتقالً  �لن�ص  جاء  وقد 

:
17

2002 كالتايل �الأ�صا�صي  �لقانون  �ملعدل، كما كان يف 

من  تن�صيب  على  بناء  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  من  بقر�ر  �لعام  �لنائب  يعني   .1“

�لفل�صطيني. �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ومب�صادقة  للق�صاء،  �الأعلى  �ملجل�ص 

ويحدد  �لفل�صطيني،  �لعربي  �ل�صعب  با�صم  �لعمومية  �لدعوى  �لعام  �لنائب  يتوىل   .2

وو�جباته”. �لعام  �لنائب  �خت�صا�صات  �لقانون 

بتنظم  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   108 �ملادة  وفو�صت 

�لعامة،  �لنيابة  �أع�صاء  �لعامة و�خت�صا�صاتها، و�رشوط تعيني  �لنيابة  طريقة ت�صكيل 

بقو�نني. وم�صاءلتهم،  وعزلهم،  ونقلهم، 

على  ذلك  و�أثر  للق�صاء  �ملخت�رش  �الأ�صا�صي  �لقانون  تنظيم  يلي  فيما  ونعر�ص 

�أد�ئه.

العادي: الق�شاء  اأنواع  اأ. يف تنظيم 

كانت  �لتي  �لد�صتورية  و�لقو�عد  وتعديالته  �الأ�صا�صي  �لقانون  �إىل  بالرجوع 

�أن  جند  و�خت�صا�صاتها،  �لق�صائية  لل�صلطة  �ملنظمة  و�لقو�نني  �صدوره،  عند  �صارية 

�أنو�ع. �لفل�صطيني  �لق�صاء 

للق�صاء  �الأ�صا�صية  �لوظيفة  متار�ص  �لتي  �لهيئات  من  �لعادي  �لق�صاء  ويتكون 

تتوىل  �لتي  فهي  و�جلز�ئية،  �ملدنية  �ملنازعات  يف  �الأ�صيلة  �لق�صاء  جهات  باعتبارها 

�الأفر�د  بني  تن�صاأ  �لتي  و�حلريات  �حلقوق  على  و�العتد�ء�ت  �خلالفات  يف  �لف�صل 

�أنف�صهم. وكذلك �ملنازعات �لتي تثور بني �الأفر�د و�لهيئات �حلاكمة. وكما يف د�صاتري 

�أخذ  وقد  خا�صة.  و�أحكام  مبحاكم  �ل�صخ�صية  �الأحو�ل  م�صائل  متييز  مّت  عديدة، 

2001، �إىل حّد كبري، مبا كان نافذ�ً يف �ل�صفة يف  1 ل�صنة  قانون �ل�صلطة �لق�صائية رقم 

�لعادي: �لق�صاء  �أنو�ع من  �أربعة  بتنظيم   1952 ل�صنة  �الأردين  �لد�صتور  ظّل 

1. الق�شاء النظامي: حيث تتوىل �ملحاكم �لف�صل يف �مل�صائل �ملدنية و�جلز�ئية، وفق ما 

هو حمدد لها د�صتورياً وبالقو�نني �ملنظمة الخت�صا�صاتها.

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، �ملادة 98، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
17
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و�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، و�ملعدل �صنة 2003، فو�ص تنظيم �لق�صاء �لعادي 

 5 رقم  �لفل�صطيني  �لنظامية  �ملحاكم  ت�صكيل  قانون  نظم  ولهذ�  �لعادية،  للقو�نني 

ل�صنة 2001 درجات �ملحاكم على �لنحو �لتايل:

حماكم �ل�صلح. 	•
حماكم �لبد�ية. 	•

حماكم �ال�صتئناف. 	•
�ملحكمة �لعليا بفرعيها؛ حمكمة �لنق�ص وحمكمة �لعدل �لعليا. 	•

وقانون   ،2001 ل�صنة   2 رقم  و�لتجارية  �ملدنية  �ملحاكمات  �أ�صول  قانون  نظم  وقد 

�الإجر�ء�ت �جلز�ئية رقم 3 ل�صنة 2001، �الخت�صا�ص �لنوعي و�لقيمي و�الإقليمي للمحاكم.

�ملعدل،  �الأ�صا�صي  �لقانون  101 من  �ملادة  ملا ن�صت عليه  الديني: ووفقاً  الق�شاء   .2

�صارت �لقو�نني �جلديدة �ملنظمة للق�صاء �لديني على �لنهج نف�صه، حيث ينق�صم �إىل:

�ل�صخ�صية  �الأحو�ل  م�صائل  يف  �لف�صل  �ل�رشعية  �ملحاكم  وتتوىل  �ل�رشعية،  �ملحاكم  	•
ر�صي  متى  م�صلم  وغري  م�صلم  بني  �أو  �مل�صلمني،  بني  �لدية  ق�صايا  ويف  للم�صلمني، 

�لطرفان باخت�صا�ص �ملحاكم �ل�رشعية، كما تخت�ص يف �الأمور �ملتعلقة باالأوقاف.

يف  �خت�صا�صاتها  �لقو�نني  وحتدد  �مل�صلمة،  غري  �لدينية  �لطو�ئف  جمال�ص  وحماكم  	•
�الأحو�ل �ل�صخ�صية و�الأوقاف �ملن�صاأة مل�صلحة �لطائفة ذ�ت �لعالقة.

قانون  فبموجب  �ملوحد.  �لق�صاء  بنظام  فل�صطني  وتاأخذ  الإداري:  الق�شاء   .3

على  وهي  �لعليا،  �لعدل  حمكمة  تخت�ص   ،2001 ل�صنة   5 رقم  �لنظامية  �ملحاكم  ت�صكيل 

درجة و�حدة و�أحكامها نهائية ال تقبل �لطعن، بنظر �ملنازعات �الإد�رية كافة، و�أ�صافت 

�إليها �ملادة 33: 

تخت�ص حمكمة �لعدل �لعليا بالنظر فيما يلي:

•	�لطعون �خلا�صة باالنتخابات.
•	�لطلبات �لتي يقدمها ذوو �ل�صاأن باإلغاء �للو�ئح �أو �الأنظمة �أو �لقر�ر�ت �الإد�رية 
�لنهائية �ملا�صة باالأ�صخا�ص �أو �الأمو�ل، �ل�صادرة عن �أ�صخا�ص �لقانون �لعام 

مبا يف ذلك �لنقابات �ملهنية.
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�لطلبات �لتي هي من نوع �ملعار�صة يف �حلب�ص، �لتي يطلب فيها �إ�صد�ر �أو�مر  	•
�الإفر�ج عن �الأ�صخا�ص �ملوقوفني بوجه غري م�رشوع.

�أو  �لرتقية  �أو  �لتعيني  حيث  من  �لعمومية،  بالوظائف  �ملتعلقة  �ملنازعات  	•
�لعالو�ت �أو �ملرتبات �أو �لنقل �أو �الإحالة �إىل �ملعا�ص �أو �لتاأديب �أو �ال�صتيد�ع �أو 

�لف�صل، و�صائر ما يتعلق باالأعمال �لوظيفية.

رف�ص �جلهة �الإد�رية �أو �متناعها عن �تخاذ �أّي قر�ر كان يجب �تخاذه، وفقاً  	•
الأحكام �لقو�نني �أو �الأنظمة �ملعمول بها.

�صائر �ملنازعات �الإد�رية. 	•
��صتدعاء�ت  �أو  عر�ئ�ص  جمرد  بل  حماكمات  �أو  ق�صايا  لي�صت  �لتي  �مل�صائل  	•
حتقيقاً  فيها  �لف�صل  �ل�رشورة،  ت�صتوجب  حمكمة  �أّي  �صالحية  عن  خارجة 

للعد�لة.

�أية �أمور �أخرى ترفع �إليها مبوجب �أحكام �لقانون. 	•

�إىل  �لطلبات �ملرفوعة  �لنظامية يف  34 من قانون ت�صكيل �ملحاكم  �ملادة  وقد ��صرتطت 

�صبب  يكون  �أن  �ل�صابقة  �ملادة  يف  �ملذكورة  �حلاالت  يف  �الأفر�د  من  �لعليا  �لعدل  حمكمة 

�لطعن متعلقاً بو�حد �أو �أكرث مما يلي:

�الخت�صا�ص.  •
وجود عيب يف �ل�صكل.  •

خمالفة �لقو�نني �أو �للو�ئح �أو �خلطاأ يف تطبيقها �أو تاأويلها.  •
�لتع�صف �أو �النحر�ف يف ��صتعمال �ل�صلطة على �لوجه �ملبني يف �لقانون.  •

�لقانون  من   102 �ملادة  عليه  ن�صت  ما  يت�صمن  �مللغى،  �الأ�صا�صي  �لقانون  وكان 

�الإد�رية  �ملنازعات  يف  للنظر  �إد�رية  حماكم  �إن�صاء  بقانون  “يجوز  �ملعدل:  �الأ�صا�صي 

تتبع  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �الأخرى،  �خت�صا�صاتها  �لقانون  ويحدد  �لتاأديبية،  و�لدعاوى 

�أمامها”.

وهذه �ملادة تفتح �الأفق لتعدد درجات �لتقا�صي �الإد�ري �لذي يتيح �لفر�صة لتحقيق 

مر�جعة قانونية لالأحكام �ل�صادرة وت�صحيح ما قد ترتكبه �ملحكمة �لوحيدة من �أخطاء، 

�لتاأكيد عليه.  �لق�صائية  �ل�صلطة  �الأ�صا�صية ب�صاأن  �ملتحدة  �الأمم  وهو ما حر�صت مبادئ 

2013(، يف حماكم �ل�صلطة �لفل�صطينية، �صوى  ولكن يف �لو�قع ال توجد حتى �الآن )�صنة 
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�لرغم من �الخت�صا�ص  نهائية، على  �الإد�رية ب�صفة  �ملنازعات  للف�صل يف  درجة و�حدة 

�لو��صع و�ل�صامل للمحكمة يف نظر كافة �ملنازعات �الإد�رية، ف�صالً عما �أ�صافته �ملادة 33 

من قانون ت�صكيل �ملحاكم.

خا�ص  ق�صاء  باإن�صاء  خمتلفة،  العتبار�ت  قانونية،  نظم  تاأخذ  اخلا�س:  الق�شاء   .4

عن  جزئياً  تختلف  و�إجر�ء�ت  قو�عد  �لغالب  يف  يتّبع  �خلا�ص  �لق�صاء  وهذ�  �أنو�ع.  على 

�لق�صاء �لعادي. وهذه �العتبار�ت منها ما هو ر�جع �إىل �أطر�ف �ملنازعة، �أو �إىل طبيعتها، 

�ملحاكم �خلا�صة طريقة  �إن�صاء هذه  �لتي تطرح على �ملحكمة �خلا�صة. وت�صبط قو�نني 

�لدولة  �أمن  �ملحاكم �خلا�صة: حماكم  ت�صكيلها و�خت�صا�صاتها ونظام عملها. ومن هذه 

وبع�صها  معينني.  �أ�صخا�ص  بق�صايا  تخت�ص  �لتي  �ملحاكم  �أو  �لع�صكرية،  و�ملحاكم 

الخت�صا�صاتها  �لدقيق  �لتحديد  لعدم  و�حلريات،  �حلقوق  على  خلطرها  �نتقاد  حمل 

و�إجر�ء�تها. وبالرجوع �إىل �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل جنده ن�ّص على نوع منها كاملحاكم 

�لع�صكرية يف �ملادة 101: “2- تن�صاأ �ملحاكم �لع�صكرية بقو�نني خا�صة ولي�ص لهذه �ملحاكم 

�أّي �خت�صا�ص �أو والية خارج نطاق �ل�صاأن �لع�صكري”.

ب. �شلبيات يف التنظيم اأثرت يف اأداء الق�شاء العادي:

بفعل  �صلباً  �لق�صاء  �أد�ء  يف  �أثرت  �لتي  �لق�صائية  �ل�صلطة  تنظيم  يف  �ل�صلبيات  ومن 

�أو�صلو وتو�بعها: حتديد والية �لق�صاء  �لعامل �خلارجي، �لقيود �لتي وردت يف �تفاقية 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  قبل  من  تد�ر  �أنها  يفرت�ص  �لتي  �الأر��صي  يف  حتى  �لفل�صطيني 

باالإ�صافة �إىل �لعو�مل �لد�خلية �لتي منها �أن رئي�ص �ل�صلطة، بعد قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�صنة 1994، هو من كان ي�صن �لقو�عد �لقانونية �ملنظمة لل�صلطة �لق�صائية، وي�صيق �ملقام 

عن ذكر تلك �لقو�نني وَتتَبُّع �الأحكام �لق�صائية �لتي �صدرت، و�صدى ذلك �لتدخل. ولذ� 

�صنكتفي بذكر مظاهر للتدخل يف تنظيم �لق�صاء، من ذلك:

�إال   1996 بالت�رشيع منذ  �لت�رشيعي ك�صلطة خمت�صة  �ملجل�ص  تاأ�صي�ص  �لرغم من  على  	•
�أن رئي�ص �ل�صلطة ��صتمر يف ممار�صة �خت�صا�صات ت�رشيعية، فعلى �صبيل �ملثال �أ�صدر 

مر��صيم بقو�نني، منها �ملر�صوم رقم 1 ل�صنة 1999 بتعديل قانون رقم 5 ل�صنة 1998 

�خت�صا�صات  حتديد  ب�صاأن   1999 ل�صنة   26 رقم  وقر�ر  �لثمينة،  �ملعادن  دمغ  ب�صاأن 

رئي�ص �ملحكمة �لعليا. وغريها كثري.
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�أنه مبوجب تلك �لقو�نني فاإن تعيني وترقية �لق�صاة يتم بقر�ر من رئي�ص �ل�صلطة، و�إن  	•
كان بتن�صيب من جمل�ص �لق�صاء، الأن �لن�ص مل يحدد �صو�بط للتن�صيب ومل يح�رشه 

يف �لق�صاة. كما �أن جمل�ص �لق�صاء �الأعلى مّت تعيينه بقر�ر من رئي�ص �ل�صلطة رقم 29 

.
182000 ل�صنة 

قر�ر رقم 33 ل�صنة 1998 بتحديد ماأموري �ل�صبط �لق�صائي و�خت�صا�صاتهم، و�لقر�ر  	•
��صتقاللية  يف  يوؤثر  هذ�  وبالطبع  �لق�صائي.  �ل�صبط  �صفة  مبنح   2000 ل�صنة   19 رقم 

.
19

�الإجر�ء�ت �لق�صائية

�ملوؤكد  . هذ� من 
20

�لدولة �أمن  1998 بتحديد �خت�صا�صات حمكمة  15 ل�صنة  قر�ر رقم  	•
يوؤثر �صلباً يف ��صتقالل �لق�صاء يف مو�جهة �ل�صلطة �لتنفيذية.

�ملظهر  عن  فف�صالً  �لدولة،  �أمن  ملحاكم  عام  نائب  بتعيني   1999 ل�صنة   32 رقم  قر�ر  	•
.
21

�ل�صلبي لوجود حماكم �أمن �لدولة فاإن ذلك يوثر يف ��صتقاللها

.
22

قر�ر رئي�ص �ل�صلطة رقم 26 ل�صنة 1999 ب�صاأن �خت�صا�صات رئي�ص �ملحكمة �لعليا 	•
.
ت�صكيل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، بالقر�ر رقم 29 ل�صنة 232000 	•

.
24

مر�صوم رقم 11 ل�صنة 2002 بتعيني �أع�صاء جمل�ص �لق�صاء �الأعلى 	•
.
25

مر�صوم رقم 8 ل�صنة 2003 بتعيني جمل�ص �لق�صاء �الأعلى 	•
.
قر�ر بقانون بتعديل قانون �ل�صلطة �لق�صائية رقم 1 ل�صنة 262002 	•

قر�ر بقانون رقم 5 ل�صنة 2006 بتعديل قانون ت�صكيل �ملحاكم �لنظامية 2001. 	•

قر�ر رقم )29( ل�صنة 2000 بت�صكيل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 36، 2001/3/19.   
18

 .2000/9/30  ،34 �لعدد  الفل�شطينية،  1998/11/26؛ والوقائع   ،26 الفل�شطينية، �لعدد  الوقائع   
19

 .1998/6/8  ،23 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
20

.1999/12/13  ،31 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
21

.1999/10/10  ،30 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
22

.2001/3/19  ،36 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
23

.2002/9/5  ،43 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
24

.2003/8/16  ،46 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
25

.2006/2/14 �لعدد �ملمتاز،  الفل�شطينية،  الوقائع   
26
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قر�ر بقانون رقم 7 ل�صنة 2006 ب�صاأن قانون حمكمة �جلنايات �لكبى. 	•
قر�ر بقانون رقم 8 ل�صنة 2006 ب�صاأن تعديل قانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية 2001. 	•

قر�ر بقانون رقم 9 ل�صنة 2006 ب�صاأن تعديل قانون �أ�صول �ملحاكمات �ملدنية و�لتجارية  	•
.2001

.
27

قر�ر رقم 215 ل�صنة 2010 ب�صاأن �إن�صاء حمكمة �جلمارك �ال�صتئنافية 	•

وتوجد كثري من �الأمثلة ي�صيق �ملقام عن ح�رشها هنا.

2. �شلبيات يف تنظيم واأداء الق�شاء الد�شتوري:

�ل�صيا�صية  �مل�صائل  بع�ص  بنظر  تخت�ص  د�صتورية  حماكم  �لد�صاتري  بع�ص  تنظم 

103 يف �لقانون �الأ�صا�صي  �أو �لقانونية �لعليا. من ذلك ما تن�ص عليه �ملادة  و�لد�صتورية 

�ملعدل:

ت�صكل حمكمة د�صتورية عليا بقانون وتتوىل �لنظر يف:  )1

د�صتورية �لقو�نني و�للو�ئح �أو �لنظم وغريها. �أ. 

تف�صري ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لت�رشيعات. ب. 

�جلهات  وبني  �لق�صائية  �جلهات  بني  �الخت�صا�ص  تنازع  يف  �لف�صل  ج. 

�الإد�رية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي.

ويبني �لقانون طريقة ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا و�الإجر�ء�ت �لو�جبة   )2

�الإتباع، و�الآثار �ملرتتبة على �أحكامها. 

�أن  �لد�صتورية،  �ملحكمة  �إن�صاء  من  �لهدف  حتقيق  يكن  حتى  د�صتورياً،  ويجب 

تنظم ب�صكل م�صتقل عن جهة �لق�صاء �لعادي، وهو ما ُن�صَّ عليه نظرياً يف �ملادة �الأوىل 

حمكمة  �لقانون  هذ�  �أحكام  مبقت�صى  “تن�صاأ  بالقول  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من 

د�صتورية عليا، وهي هيئة ق�صائية م�صتقلة قائمة بذ�تها يف فل�صطني، وي�صار �إليها فيما 

باملحكمة”. بعد 

�أد�ء  يف  �صلباً  وينعك�ص  م�صتقلة،  ق�صائية  هيئة  �ملحكمة  كون  مع  يتناق�ص  مما  لكن 

�ملحكمة  “تتوىل  باأن  �الأ�صا�صي  �لقانون  104 من  �ملادة  ما ن�صت عليه  �لق�صائية  �ل�صلطة 

�لعليا، ما مل تكن  �لد�صتورية  كّل �ملهام �مل�صندة للمحاكم �الإد�رية و�ملحكمة  �لعليا موؤقتاً 

.2011/3/30  ،90 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع   
27
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د�خلة يف �خت�صا�ص جهة ق�صائية �أخرى وفقاً للقو�نني �لنافذة”. فهذ� �لن�ص يتبع �ملحكمة 

�لد�صتورية هيكلياً وعملياً جلهة �لق�صاء �لعادي. ولذلك حتى بعد �صدور قانون �ملحكمة 

�لد�صتورية �لعليا �صنة 2006، ما ز�لت �ملحكمة �لد�صتورية غري م�صتقلة عملياً عن �ملحكمة 

�لعليا، فحتى �الآن )نهاية �صنة 2013(، مل يتم ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية بت�صكيل م�صتقل 

عن �ملحكمة �لعليا.

94 من  2003، ك�صابقتها �ملادة  103 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل  ولقد ن�صت �ملادة 

وبعد  بقانون،  �لد�صتورية  �ملحكمة  �إن�صاء  يتم  �أن  على  �مللغى،  �الأ�صا�صي  �لقانون 

قانون  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أ�صدر   ،2002 �صنة  �إن�صائها  على  �لن�ص  من  �صنو�ت  �أربع 

�ملحكمة �لد�صتورية رقم 3 ل�صنة 2006، وما ز�لت متار�ص �ملحكمة �لعليا �خت�صا�صاتها.

اأ. �شلبيات يف التنظيم القانوين للق�شاء الد�شتوري:

يوؤخذ على قانون �ملحكمة �لد�صتورية �ملذكور �أنه ت�صمن �لعديد من �ملخالفات للقانون 

�الأ�صا�صي، توؤثر �صلباً يف �أد�ء �ل�صلطة �لق�صائية با�صتقاللية، ومن �أبرزها: �الختالف بني 

الخت�صا�صات  بتحديدها  يتعلق  فيما  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   103 �ملادة  عليه  ن�صت  ما 

�ملحكمة �لد�صتورية �لعليا، وبني �ملادة 24 من قانون �ملحكمة �لد�صتورية باخت�صا�صات 

�لطريق  بغري  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  �لعادي  �لقانون  ُعدل  حيث  �لد�صتورية،  �ملحكمة 

�لد�صتوري للتعديل �لذي حدده �لقانون �الأ�صا�صي باملادة 120. 

ونذكر �لن�صني تباعاً، ليت�صح ما جاء به ن�ّص قانون �ملحكمة �لد�صتورية، خمالفاً لن�ص 

�لقانون �الأ�صا�صي باخت�صا�صات �ملحكمة �لد�صتورية.

�ملادة 103 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل: 

ت�صكل حمكمة د�صتورية عليا بقانون وتتوىل �لنظر يف:  .1

د�صتورية �لقو�نني و�للو�ئح �أو �لنظم وغريها. �أ. 

تف�صري ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لت�رشيعات. ب. 

�جلهات  وبني  �لق�صائية  �جلهات  بني  �الخت�صا�ص  تنازع  يف  �لف�صل  ج. 

�الإد�رية ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي.

يبني �لقانون طريقة ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا، و�الإجر�ء�ت �لو�جبة   .2

�الإتباع، و�الآثار �ملرتتبة على �أحكامها.
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�ملادة 24 من قانون �ملحكمة �لد�صتورية:

يوؤخذ على ن�ّص �ملادة 24 من قانون �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا رقم 3 ل�صنة 2006 �أنه 

ي�صيف، ويحذف بطريق غري م�رشوع، بع�ص �الأحكام �لتي وردت يف �لقانون �الأ�صا�صي 

على �لنحو �لتايل:

تخت�ص �ملحكمة دون غريها مبا يلي:

�لرقابة على د�صتورية �لقو�نني و�الأنظمة.   .1

تف�صري ن�صو�ص �لقانون �الأ�صا�صي و�لقو�نني، يف حال �لتنازع حول حقوق   .2

�ل�صلطات �لثالث وو�جباتها و�خت�صا�صاتها.

�لف�صل يف تنازع �الخت�صا�ص بني �جلهات �لق�صائية وبني �جلهات �الإد�رية   .3

ذ�ت �الخت�صا�ص �لق�صائي.

�لف�صل يف �لنز�ع �لذي يقوم ب�صاأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�صني �صادر   .4

�أحدهما من جهة ق�صائية �أو جهة ذ�ت �خت�صا�ص ق�صائي و�الآخر من جهة 

�أخرى منها.

�لبت يف �لطعن بفقد�ن رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �الأهلية �لقانونية، وفقاً الأحكام   .5

ويعتب   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   37 �ملادة  من  1/ج  �لبند 

قر�رها نافذ�ً من تاريخ م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي عليه باأغلبية ثلثي عدد 

�أع�صائه.

�لد�صتورية للمبادئ  �لتي وردت يف قانون �ملحكمة  �لو��صح ج�صامة �ملخالفات  ومن 

�حلاكمة �ملحددة الخت�صا�صات �ملحكمة �لد�صتورية يف �لقانون �الأ�صا�صي، و�لتي ال يلك 

�أن  �أن يخالفها، وال  �لقانون �الأ�صا�صي  103 من  للمادة  �لقانون �لعادي �لذي جاء تنفيذ�ً 

قانون  من   24 �ملادة  يف  �جل�صيمة  �ملخالفات  فمن  باالإ�صافة.  وال  باحلذف  ال  فيها  يعدل 

�ملحكمة:

�أنها �أ�صقطت �لن�ص على �خت�صا�ص �ملحكمة �لد�صتورية بالرقابة على �للو�ئح، يف �لفقرة  	•
�الأوىل من �خت�صا�ص �ملحكمة بالرقابة عليها.

�لد�صتورية، غري  �ملحكمة  تر�قبها  �لتي  �لقانونية  �الأعمال  �لثانية من  �لفقرة  و�أ�صقطت  	•
كانت  �لتي  �لرئا�صية  و�ملر��صيم  �لرئا�صية  كالقر�ر�ت  �لت�رشيعية،  �الأعمال  من  ذكر  ما 

تعنيها عبارة “وغريها”، فهذه �لعبارة تعني غريها من �الأعمال �لقانونية �لتي تت�صمن 

قو�عد قانونية.
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بتف�صري  �ملحكمة  �خت�صا�ص  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من   2/24 �ملادة  حذفت  كما  	•
“�لت�رشيعات” وح�رشتها يف �لقو�نني. و�لت�رشيعات �أعم من �لقو�نني �لتي ح�رش ن�ّص 

ولكنها  ت�رشيعات  فاملر��صيم  تف�صريها،  يف  �ملحكمة  �صلطة  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون 

لي�صت قو�نني.

م�رشوعة  غري  بطريقة  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  عّدل  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  �أن  	•
�لقانون �الأ�صا�صي، من  باإ�صافة �خت�صا�صات مهمة للمحكمة �لد�صتورية مل يقررها 

�ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  103 من  �ملادة  من  ج  �لبند  �إىل   4/24 �ملادة  �أ�صافته  ما  ذلك 

�لنز�ع �لذي يقوم ب�صاأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�صني، �صادر  “�لف�صل يف  وهو: 

�أخرى  جهة  من  و�الآخر  ق�صائي  �خت�صا�ص  ذ�ت  جهة  �أو  ق�صائية  جهة  من  �أحدهما 

منها”. فالقانون �الأ�صا�صي حدد للمحكمة �لد�صتورية �الخت�صا�ص بالف�صل يف تنازع 

�الخت�صا�ص  ذ�ت  �الإد�رية  �جلهات  وبني  �لق�صائية،  �جلهات  بني  �الخت�صا�صيني 

�لق�صائي.

على  �لهيمنة  �إمكانية  �لتنفيذية  لل�صلطة  �لد�صتورية  �ملحكمة  قانون  من   5 �ملادة  �أعطت  	•
�ملحكمة من خالل �خت�صا�ص رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية بتعيني رئي�ص وق�صاة �ملحكمة كما 

مّت يف �لت�صكيل �الأول. وهذ� �الخت�صا�ص للرئي�ص مل ُين�ص عليه يف �لقانون �الأ�صا�صي، 

�لذي حدد �خت�صا�صات �لرئي�ص مبا ورد يف �ملادة 38 منه، و�لتي مل يرد فيها �إمكانية 

�إ�صافة �خت�صا�صات �أخرى لرئي�ص �ل�صلطة بقو�نني الحقة مثل ما جاءت به �ملادة 11/69 

من �لقانون �الأ�صا�صي من �خت�صا�صات ملجل�ص �لوزر�ء. )11: �أّي �خت�صا�صات �أخرى 

تناط به مبوجب �أحكام �لقانون(. وال ي�صتقيم د�صتورياً �أن يكون تعيني رئي�ص ديو�ن 

، وتعيني رئي�ص هيئة مكافحة 
29

، وتعيني حمافظ �صلطة �لنقد
28

�لرقابة �ملالية و�الإد�رية

، بقر�ر�ت من رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية ومب�صادقة 
30

�لك�صب غري �مل�رشوع

 ،53 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع  2004م،  ل�صنة   15 رقم  و�الإد�رية  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن  قانون   
28

�ملوظفني  ديو�ن  رئي�ص  تعيني  على  �مل�صادقة  ب�صاأن  2010م  ل�صنة   )5( رقم  بقانون  وقر�ر  2005/2/28؛ 
.2010/5/6  ،85 �لعدد  الفل�شطينية،  الوقائع  �لعام، 

�لفل�صطينية،  �لنقد  ل�صلطة  حمافظ  تعيني  �إعادة  على  �مل�صادقة  ب�صاأن  2011م  ل�صنة   )13( رقم  بقانون  قر�ر   
29

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 92، 2011/12/25.

�مل�رشوع،  �لك�صب غري  �مل�صادقة على تعيني رئي�ص هيئة مكافحة  2010م ب�صاأن  ل�صنة   )1( قر�ر بقانون رقم   
30

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 85، 2010/5/6.
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�ملحكمة  رئي�ص  وظيفة  على  وظائفهم  تعلو  ال  �لذين  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

�لد�صتورية، �لتي هي �ملرجعية �لنهائية للف�صل يف تنازع �ل�صلطات وحماية د�صتورية 

جمل�ص  رئي�ص  تعيني  يف  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�ص  ي�صتقل  حني  يف  �لقانونية،  �لقو�عد 

�لد�صتورية،  �ملحكمة  رئي�ص  عملياً  هو  و�لذي  �لعامة،  �لنيابة  ورئي�ص  �الأعلى  �لق�صاء 

مبوجب �لتفوي�ص باملادة 104 من �لقانون �الأ�صا�صي.

�لتفوي�ص �مل�صتمر )غري �جلائز د�صتورياً( الأكرث من 11 عاماً )حتى �الآن يف �صنة 2013(،  	•
للمحكمة �لعليا باخت�صا�صات �ملحكمة �لد�صتورية يف �لرقابة على �لد�صتورية.

ب. �شلبيات يف اأداء الق�شاء الد�شتوري:

فعطل  �لد�صتورية،  �ملحكمة  ��صتقاللية  ويف  عامة  �لق�صاء  �أد�ء  يف  �صلباً  ذلك  �أثر  وقد 

رقابتها على د�صتورية عمل �ملحاكم، ف�صالً عن �أن �ملحكمة �لعليا وهي تقوم باخت�صا�صات 

وعد�لته  ق�صائها  مو�صوعية  يف  �أثر  مما  وحكماً،  خ�صماً  تكون  قد  �لد�صتورية  �ملحكمة 

�صلباً. ونذكر على �صبيل �ملثال:

املثال الأول: ُطرح على �ملحكمة �لعليا ب�صفتها حمكمة د�صتورية، ق�صية مو�صوُعها 

�ملوظفني  تبعية  حول  �لعدل،  وز�رة  وبني  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  رئي�ص  بني  �لتنازع 

تبعيتهم  يف  �لوز�رة  فيه  ��صتندت  و�لذي  و�لنيابات.  �ملحاكم  باإد�ر�ت  �لعاملني  �الإد�ريني 

لها لن�ص �ملادة 1/47، من قانون �ل�صلطة �لق�صائية رقم 1 ل�صنة 2001 �أن “لوزير �لعدل 

�الإ�رش�ف �الإد�ري على جميع �ملحاكم...”. ومع ذلك حكمت �ملحكمة �لعليا �لتي ير�أ�صها 

رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى للق�صاء، ب�صفتها حمكمة د�صتورية ل�صالح رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى 

للق�صاء، على �لرغم من وجود ذلك �لن�ص �ل�رشيح. وهذه �الإ�صكالية ��صتوجبت ت�صكيل 

جلنة حتقيق خا�صة يف 2009/4/25 ُتعنى ببحث �إ�صكالية تنازع �الخت�صا�ص بني وزير 

�لعدل و�لنائب �لعام ورئي�ص جمل�ص �لق�صاء �الأعلى.

املثال الثاين: ومثال �آخر لالأثر �ل�صلبي ال�صتمر�ر دمج �ملحكمة �لد�صتورية يف �ملحكمة 

يت�صع  ال  هنا  و�ملقام   ،2006 ل�صنة   1 رقم  د�صتورية  حمكمة  ب�صفتها  حكمها  هو  �لعليا، 

�لعادي  �لق�صاء  عن  �لد�صتورية  �ملحكمة  ��صتقالل  عدم  �صلبية  تت�صح  وفيه  لعر�صه. 

للتاأثري  بـ“خ�صوعها  �لقول  �أريد  �لد�صتوري، وال  �لق�صاء  �لذي ال يتوفر لديه �خلبة يف 

�أعمال �ملجل�ص �لت�رشيعي �لبملانية �لد�خلية �ملتمثلة  �خلارجي”، حيث رف�صت ح�صانة 
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يف حما�رش جل�صاته، و�لتي ال تقبل �لنظم �ملختلفة �لطعن عليها ل�صمان ��صتقالل �ل�صلطة 

�لت�رشيعية. فاملحكمة ��صطرت �إىل �عتبار �أن قر�ر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف جل�صة 2006/3/6 

“بعدم �العتد�د مبح�رش �ملجل�ص يف 2006/2/13 غري �ملوقع” لي�ص عمالً برملانياً، الأنه �إذ� 

من  ت�صمنه  وما  �ملح�رش  ذلك  يكون  وبالتايل  رقابته،  لها  يجوز  فال  برملانياً  عمالً  عدَّته 

�أعمال مل ت�صتكمل مقومات وجودها د�صتورياً، وبالتايل يكون قانون �ملحكمة �لد�صتورية 

�لقانون  فهذ�  و�رشيانه.  وجوده  �إجر�ء�ت  م�صتكمل  غري  �ملح�رش  ذلك  يت�صمنه  �لذي 

 ،
312006/1/23 �لتعديالت يف  ببع�ص  �لت�رشيعي مرفقاً  �ملجل�ص  �إىل  �ل�صلطة  �أعاده رئي�ص 

حم�رش  يف  باملو�فقة  بالتوقيع  �لتعديالت  على  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مو�فقة  من  بدّ  وال 

و�رشيانه،  وجوده  �إجر�ء�ت  ��صتكمل  قد  �عتباره  يكن  ال  و�إال   ،2006/2/31 جل�صة 

103 من  �ل�صند يف ت�صديها للمو�صوع، الأن ن�ّص �ملادة  وبذلك تفقد �ملحكمة �لد�صتورية 

�لقانون �الأ�صا�صي مل يقرر �خت�صا�ص �ملحكمة �لد�صتورية مبا �أ�صافه لها قانونها )�لذي 

حقوق  حول  �لتنازع  يف  �لنظر  من   24 للمادة  �لثانية  �لفقرة  يف  د�صتورياً(  ي�صتكمل  مل 

خالفاً  �ملحكمة  قانون  �أ�صافها  )�لتي  و�خت�صا�صاتها  وو�جباتها  �لثالث،  �ل�صلطات 

فقط  �لد�صتورية  �ملحكمة  ل  خوَّ  103 �ملادة  يف  �الأ�صا�صي  فالقانون  �الأ�صا�صي(.  للقانون 

بالنظر يف �لف�صل يف تنازع �الخت�صا�ص بني �جلهات �لق�صائية وبني �جلهات �الإد�رية ذ�ت 

�الخت�صا�ص �لق�صائي.

2013/1/2 ردت حمكمة �صلح ر�م �هلل �لدفع بعدم د�صتورية ن�ّص  يف  املثال الثالث: 

يف قانون �ملطبوعات 1995 يف دعوى رقم 2012/1231، مقدمة من ممثل �صخ�ص معنوي 

�ل�صخ�ص  على  �جلز�ئية  �مل�صوؤولية  و�إمنا  عليه،  �صخ�صي  �رشر  يقع  مل  الأنه  خا�ص، 

�لد�صتورية ح�رش  �لدفع بعدم  �أن مقدم  يقرر  نف�صه  �أن �حلكم  �لرغم من  �ملعنوي؛ على 

ب�صفته ممثالً للجهة �ملتهمة، و�أ�ص�صت �ملحكمة قر�رها �أن �ل�رشر ال يقع على ممثل �لهيئة 

�ملعنوية �صخ�صياً، و�إمنا �مل�صوؤولية على �لهيئة �ملعنوية. فالغريب قانوناً عدم قبول �لدفع 

من ممثل �لهيئة �ملعنوية، فممن تقبل �لدعوى؟ فالهيئة �ملعنوية ال �إر�دة لها طبيعية و�إر�دة 

ممثلها ب�صفته هي �إر�دتها.

م�صاو�ة، املر�شد القانوين الأول لو�شع العدالة يف فل�شطني، �ص 112.  
31
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املثال الرابع: حكم �ملحكمة �لعليا يف �لطعن �لد�صتوري رقم 1 ل�صنة 2009، برد �لطعن 

“�إذ� تر�ءى الإحدى �ملحاكم...   :2/27 لعدم �صحة �خل�صومة، على �لرغم من ن�ّص �ملادة 

�أثناء نظر �إحدى �لدعاوى عدم د�صتورية ن�ّص يف قانون �أو مر�صوم �أو الئحة �أو نظام �أو 

�ملحكمة  �إىل  �الأور�ق بغري ر�صوم  و�أحالت  �لدعوى  �أوقفت  �لنز�ع،  للف�صل يف  قر�ر الزم 

�لدعوى مو�صوعية ولي�صت  �لد�صتورية”. فطبيعة  �مل�صاألة  للف�صل يف  �لعليا  �لد�صتورية 

�صخ�صية، �ملخت�صم فيها �لقانون ولي�ص �صخ�ص عام �أو خا�ص، وما كان لها �أن تردها.

تزايد ال�شلبيات يف تنظيم واأداء الق�شاء بعد  ثالثًا: 

االنق�شام 2007–2013:

حما�ص  مع  فتح  خالف  ب�صبب  غزة،  يف   2007 �صنة  يونيو  حزير�ن/  �أحد�ث  وبعد 

�ل�صلطة مبا  �نق�صمت  �ل�صلطة �صلمياً،  بانتقال  �لت�صليم  �النتخابات، وعدم  بعد فوزها يف 

فيها �جلهاز �لق�صائي، حيث �أغلق جمل�ص �لق�صاء �الأعلى يف ر�م �هلل حماكم غزة، و�أعلن 

وقف عمل �لنيابة �لعامة و�ل�رشطة �ملدنية، وعدَّ �الأحكام �لتي ت�صدر يف ظّل حكومة غزة 

باطلة، كما قرر جمل�ص �لق�صاء �الأعلى وقف تنفيذ �الأحكام يف غزة وعدم جباية �لر�صوم، 

ق�صائياً  جهاز�ً  غزة  يف  �حلكومة  �أن�صاأت  ولذلك  �ملحامني.  ونقابة  �لق�صاة  و��صتنكف 

�لق�صائي  �جلهاز  ومنها   ،
32

�لفل�صطينية لل�صلطة  �لعامة  �الإد�رة  لرف�ص  للعدل  وجمل�صاً 

لل�صلطة، �لعمل مع �حلكومة �لتي ت�صكل حما�ص عمودها �لفقري يف غزة. وال يت�صع جمال 

�لبحث هذ� ملناق�صة د�صتورية ذلك وتقييم �أد�ئه، ومدى �ل�رشورة �لفعلية �لتي �قت�صته. 

1994-2007، ثم يتناول �لو�صع  وعليه، �صي�صمل �لبحث �لو�صع يف غزة و�ل�صفة من 

�لق�صاء،  �أد�ء  يف  كثرية  �إيجابيات  هناك  وبالطبع   .2013-2007 �صنتي  مابني  �هلل  ر�م  يف 

وقد ن�رشت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل تقارير عن عملها، منها تقرير �جلهاز �ملركزي 

 .2009 لالإح�صاء �لفل�صطيني ت�صمن م�صحاً للحكم يف �الأر��صي �لفل�صطينية ن�رش �صنة 

وكذلك �لدر��صة �ال�صتطالعية حول و�قع �ل�صلطة �لق�صائية �لتي �أجريت ل�صالح �ل�صلطة 

�لق�صائية وغريها مما يتناول �إيجابيات �ل�صلطة �لق�صائية.

املرجع نف�شه، �ص 39.  
32
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�إىل  �لذي يهدف  �لبنَّاء،  �لنقد  �الأد�ء كنوع من  �ل�صلبيات يف  �صين�صب على  لكن بحثنا 

�الإ�صالح باال�صتفادة من �لتجربة وما �صابها من �صلبيات. �أما �أد�ء �جلهاز �لق�صائي �لذي 

�أن�صئ يف غزة بعد 2007، فدر��صة �إيجابيات و�صلبيات تنظيمه و�أد�ئه حتتاج �إىل م�صاحة 

غري متوفرة �صمن �حلجم �ملحدد لهذ� �لبحث.

ويزيد من �إ�صكالية �أزمة ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية و�لعو�ر يف �أد�ئها باالإ�صافة �إىل ما 

تقدم، �لتنظيم �لد�صتوري للعالقة بني �ل�صلطة �لق�صائية و�ل�صلطات �لعامة �الأخرى على 

�لنحو �لذي نبينه فيما يلي:

1. �شلبيات يف العالقة بني ال�شلطتني الت�رشيعية والق�شائية:

اأ. �شلبيات ناجتة عن تنظيم العالقة بينهما:

وجه  على  حتدد  ال  لكنها  �لق�صائية،  �ل�صلطة  ��صتقالل  على  نظرياً  �لد�صاتري  تن�ص 

قاطع جهات �لق�صاء وقو�نينها و�إجر�ء�تها كما تفعل عادة بالن�صبة لل�صلطات �لت�رشيعية 

�ل�صلطة  تاأثري�ت  تت�رشب  هنا  ومن  �لعادي،  للم�رشع  ذلك  حتديد  وترتك  و�لتنفيذية، 

ياأخذ  من  �أو  �لت�رشيعية،  �ل�صلطة  قيام  خالل  من  �لق�صاء  و�أد�ء  تنظيم  على  �لت�رشيعية 

�أن  فاالأ�صل  بقو�نني.  بقر�ر�ت  �أو  بقو�نني،  �لق�صائية  �ل�صلطة  بتنظيم  �خت�صا�صاتها، 

�لذي  �لقانون  �لقانون. فالق�صاء ينطق بحكم  �لعمل على �صيادة  �ل�صلطتني تتكامالن يف 

ي�صدره �مل�رشع، ويحدد معناه ويو�صح �لغام�ص منه، وي�صد �لنق�ص فيه، مع �حرت�مه 

ال�صتقالل �ل�صلطتني يف �لعمل عن بع�صهما.

�إن ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية يكمن يف وجود �لنظام �لد�صتوري �لذي ينظم ح�صانة 

خ�صو�صاً  و�الأفر�د،  �لعامة  �ل�صلطات  وتدخالت  �صغوط  �صّد  �لق�صائية  �ل�صلطة 

ومادياً  قانونياً  وي�صمن  �لق�صاء،  ��صتقاللية  مت�ص  �لتي  �أو  �مل�رشوعة  غري  �لتدخالت 

��صتقالل �لق�صاة. بذلك يكن �أن تتحقق �لعد�لة بني �الأفر�د، ويف مو�جهة �ل�صلطات �لعامة 

�الأخرى، وت�صتقيم �لعالقة بني �ل�صلطات �لعامة ذ�تها.

�لقانون  فوق  �أنها  �أو  �لقانون  هي  �إر�دتها  �أن  يعني  ال  �لق�صائية  �ل�صلطة  و��صتقالل 

و�خلا�صة؛  �لعامة  للعالقات  �مل�رشع  ي�صعها  �لتي  �ل�صو�بط  وتتجاوز  تتحد�ه  �أن  متلك 

فالق�صاء مكلف بحمايتها بتطبيق �لقانون و�إخ�صاع �جلميع ل�صيادة �لقانون. فا�صتقالل 

لل�صلطة  �متياز�ت  وجلب  �ل�صلطات،  بني  تام  ف�صل  حتقيق  منه  �ملق�صود  لي�ص  �لق�صاء 
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�لت�رشيعية،  �ل�صلطة  ت�صعه  �لذي  للقانون  خ�صوعهم  وعدم  فيها،  و�لعاملني  �لق�صائية 

و�أنه ال يطبق عليهم حكم �لقانون. فال�صلطة �لق�صائية مكلفة د�صتورياً بتطبيق �لقو�نني 

على �جلميع يف �أد�ئها الخت�صا�صاتها و�صلطاتها. و��صتقالل �لق�صاة و�لق�صاء يق�صد به 

�إيجاد �لنظام لل�صلطة �لق�صائية �لذي ي�صمن قيام �ل�صلطة �لق�صائية بدورها �لد�صتوري 

�إذ� مل يكن  �لقا�صي و�ل�صلطة �لق�صائية الأي تاأثري، الأنه  بتجرد ونز�هة، وعدم خ�صوع 

�لق�صاء م�صتقالً يختل تو�زن �ملجتمع وتفتقد �لطماأنينة لدى �ل�صلطات �لعامة.

�أن  يكن  �لعاديني  �الأفر�د  مو�جهة  يف  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  �صمان  كان  و�إذ� 

يف  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  فاإن  عادية،  بقو�نني  �لق�صائية  �ل�صلطة  بتنظيم  يتحقق 

�أحكاماً  �لد�صتور  بت�صمني  يتحقق  �أن  يكن  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �ل�صلطتني  مو�جهة 

دقيقة للعالقة بني �ل�صلطات �لثالث، خ�صو�صاً و�أن �ل�صلطة �لق�صائية تقوم بدور �حلكم 

�لذي عليه �أن يجب �ل�صلطة �لت�رشيعية و�ل�صلطة �لتنفيذية على �حرت�م �لقانون وتطبيقه.

�ل�صلطة  �أن  يف  يتج�صد  �ل�صلطتني  بني  متبادل  تاأثري  هناك  �لقانونية  �لناحية  ومن 

�لت�رشيعية تخت�ص بو�صع �لقو�نني �لعامة �ملجردة، �لتي على �ل�صلطة �لتنفيذية و�الأفر�د 

مر�عاتها يف �أعمالهم وتنفيذ �أحكامها. و�ل�صلطة �لق�صائية تخت�ص بالف�صل يف �ملنازعات 

�لناجتة عن تطبيق �أو عدم تطبيق تلك �لقو�نني من قبل �الأفر�د �أو من قبل �ل�صلطة �لتنفيذية 

�أو �ل�صلطة �لت�رشيعية. لكن هذ� �لتو�زن يختل حني تتغول �ل�صلطة �لت�رشيعية على �صري 

عمل �ل�صلطة �لق�صائية، من خالل �لقو�نني �لتي ي�صدرها �مل�رشع، بتنظيم �إن�صاء �إد�ر�ت 

�ل�صلطة �لق�صائية وحماكمها و�خت�صا�صاتها و�إجر�ء�ت عملها.

ب. �شلبيات ناجتة عن املمار�شة الت�رشيعية غري الد�شتورية:

ومن �ملظاهر �ل�صلبية يف �أد�ء �ل�صلطة �لق�صائية �لفل�صطينية �لتي توؤثر على ��صتقالليتها 

يف وظيفتها يف عالقتها مع �ل�صلطة �لت�رشيعية، �إ�صد�ر �مل�رشع قو�نني تتناق�ص مع روح 

�لد�صتور �لقائم على �لف�صل بني �ل�صلطات، من ذلك مثالً:

 5 رقم  �لنظامية  �ملحاكم  بت�صكيل  قانوناً  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �إ�صد�ر   .1

�الآثار   ِ ُتر�ع �لتقا�صي، مل  �لعمل بني درجات  �صيا�صًة يف توزيع  تبنى  �لذي   2001 ل�صنة 

�لق�صاء،  ��صتقالل  يف  يوؤثر  مما  �أن  عمالً  �لثابت  فمن  �صابقاً.  �ملطبقة  �الأنظمة  يف  �ل�صلبية 

�لق�صاة يف  �ل�صلح على ح�صاب تعدد  �لفرد يف حماكم  �لقا�صي  �لتو�صع يف �خت�صا�صات 

�ملحكمة �البتد�ئية، حيث يجعل �لقا�صي، وبالتايل �ل�صلطة �لق�صائية، �أكرث عر�صة للتاأثر 
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باعتبار�ت عديدة م�صبقة، قد تكون نا�صئة عن �النتماء �لديني �أو �الجتماعي �أو �ل�صيا�صي 

�عتمدت  �لتي  �الأنظمة  من  كثري  يف  �ملوؤكد  من  �صار  فقد  �ل�صيق.  �مل�صلحي  �أو  �الأمني  �أو 

نظام �لقا�صي �لفرد يف حماكم �ل�صلح وتو�صيع �صالحياته عو�صاً عن نظام تعدد ق�صاة 

�ملوؤيدين  لدى  وحتى  �لقانونية.  �الآر�ء  �أغلبية  �أو  �إجماع  على  يحوز  ال  نظام  �أنه  �ملحكمة 

�لنظام مرتبط بنظام ق�صائي تكاملت فيه عنا�رش ��صتقالله و��صتقرت فيه  له، فاإن هذ� 

توفر  �ل�صمانات  تلك  مقدمة  ويف  �الأفر�د،  وحريات  حلقوق  وحقيقية  قانونية  �صمانات 

�خلبة و�ال�صتقاللية لدى �لقا�صي �لفرد، وهو �الأمر غري �ملتوفر لدينا.

رئي�ص  قبل  من  للم�رشوعية  �ملتجاوز  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   43 �ملادة  ��صتعمال   .2

�ل�صلطة باإ�صد�ر قر�ر�ت بقو�نني لتبير تعديل �لقانون �الأ�صا�صي وقو�نني عدة، ��صطر 

.
�لرئي�ص �إىل �صحب تلك �لقر�ر�ت �لرئا�صية �ل�صادرة خالل �لفرتة 332007/4/15-3/7

باإحالة  �لعادي  �لق�صاء  �أمام  �لتقا�صي  حّق  من  حتد  بقو�نني  قر�ر�ت  �إ�صد�ر   .3

منازعات هي من �صميم �خت�صا�صه �إىل حماكم غري عادية: كمحاكمة مدنيني �أمام حماكم 

�الإن�صان  حقوق  جلنة  قررته  وملا  �لدولية  و�ملو�ثيق  للت�رشيعات  خالفاً  �لع�صكريني، 

2005، من تبني ح�رش �الخت�صا�ص �لوظيفي للمحاكم �لع�صكرية فقط باجلر�ئم  �صنة 

�الأ�صا�صي  للقانون  باملخالفة   .
34

�لع�صكريني يرتكبها  �لتي  �لع�صكري  �لطابع  ذ�ت 

�ملادة 2/101 ومن �الأمثلة على ذلك، ما �صدر من �أحكام من حماكم ع�صكرية على مدنيني 

��صتناد�ً �إىل �ملر�صوم �لرئا�صي 28 ل�صنة 2007، مبد �خت�صا�ص �لق�صاء �لع�صكري ملحاكمة 

مدنيني ��صتناد�ً �إىل حالة �لطو�رئ وعلق فيه �لقو�نني �ل�صارية وحتى �لقانون �الأ�صا�صي، 

 كما يلي:
خ�صو�صاً �ملادة 2/101 و35107

ر/2009  ع  و75/20/ن   ،09/18 رقم  ق�صية  يف  �خلا�صة  �لع�صكرية  �ملحكمة  حكم  �أ. 

.
36

مبحاكمة مدنيني

قر�ر رقم )291( ل�صنة 2007 ب�صاأن �صحب قر�ر�ت رئا�صية، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 73، 2007/9/13.  
33

نا�رش �لري�ص، عدم م�رشوعية حماكمة املدنيني الفل�شطينيني اأمام الق�شاء الع�شكري الفل�شطيني )ر�م �هلل:   
34

موؤ�ص�صة �حلق، 2010(، �ص 104-91.

املرجع نف�شه، �ص 121-111.  
35

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 89، 2011/1/1.  
36
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 ،09/86 رقــم  قـ�صـيـة  و�لبـيـرة  �هلل  ر�م  يف  �خلــا�صـة  �لع�صــكريـة  �ملحـكمـة  حـكـم  ب. 

، وغريها كثري.
37

و154/39/ن ع ر/2009 مبحاكمة مدنيني

كما  بقانون  ولي�ص  �إد�رية  بقر�ر�ت  خا�صة  حماكم  باإن�صاء  �ل�صلبيات  وتز�يدت   .4

��صتئنافية  جمارك  حمكمة  �إن�صاء  مثل  �الأ�صا�صي،  �لقانون  من   2/101 �ملادة  ذلك  قررت 

.
كالتي ن�ّص على �إن�صائها بالقر�ر 215 ل�صنة 382010

�لق�صاء،  ��صتقالل  تهدد  �لتي  �لفل�صطينية  �حلالة  يف  �خلطرية  �ملوؤثر�ت  ومن   .5

�لت�رشيعات �لتي ت�صدرها �ل�صلطة �لتنفيذية يف �صكل قر�ر�ت بقو�نني ي�صدرها رئي�ص 

43 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، �لتي تنظم حالة  �ل�صلطة �لوطنية باال�صتناد �إىل �ملادة 

توفرت  لو  وحتى  فيها.  �ل�رشورة  حالة  �رشوط  توفر  عدم  من  بالرغم  �ل�رشورة، 

ل رئي�ص �ل�صلطة �صوى �إ�صد�ر قر�ر�ت )ولي�ص قو�نني(  �رشوط �ل�رشورة فاإنها ال ُتخوِّ

يقره  ال  �لذي  �الأمر  �لقر�ر�ت.  بتلك  قو�نني  �إلغاء  تخوله  وال  فقط،  �ل�رشورة  ملو�جهة 

جّل �لقانونيني وحتى �ل�صيا�صيني لدرجة �أنهم قامو� يف 2007/11/25 برفع منا�صدة �إىل 

رئي�ص �ل�صلطة جاء فيها: “... ننا�صد فخامتكم عدم �إ�صد�ر م�صاريع قر�ر�ت بقانون... 

لبنية  تهديد�ً  متثل  لكونها  بل  �ل�صارية  و�لقو�نني  �الأ�صا�صي  �لقانون  الأحكام  ملخالفتها 

ملبد�أ  و�نتهاكاً  �ل�صلطات  ف�صل  ملبد�أ  وهدر�ً  �لفل�صطيني،  و�ل�صيا�صي  �لقانوين  �لنظام 

.
�لقانون...”39 �صيادة 

للقيام باخت�صا�صاتها،  �أنها بدل تفرغها  �لق�صائية  �ل�صلطة  �أد�ء  6. ومما يوؤخذ على 

�صغلت نف�صها مبمار�صة �خت�صا�صات لغريها من �ل�صلطات. ففي �لو�قع �لعملي �نطوى 

عمل �ل�صلطة �لق�صائية على مفارقات غريبة متثلت يف جتاوز �ملجل�ص �الأعلى للق�صاء ملا 

ذكرته �ملادة 100 بالقانون �الأ�صا�صي من �خت�صا�صات �ملجل�ص، حيث قام رئي�ص جمل�ص 

�لقو�نني، على  باإحالة رزمة من م�صاريع قر�ر�ت بقو�نني معدلة لرزمة  �الأعلى  �لق�صاء 

م�صاريع  تقدمي  بينها  من  لي�ص  �لتي  الخت�صا�صه  �ملحددة  �لد�صتورية  �لقو�عد  خالف 

بقو�نني،  با�صت�صد�ر قر�ر�ت  �الأ�صا�صي  للقانون  �إىل خمالفة ذلك  باالإ�صافة  قو�نني. هذ� 

با�صتعمال حالة �ل�رشورة )غري �لقائمة(، بغري �لطريق �لد�صتوري للت�رشيع كما حددتها 

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 90، 2011/3/30.  
37

املرجع نف�شه.  
38

ن�رشة عني على العدالة، م�صاو�ة، ر�م �هلل، �لعدد 7، كانون �الأول/ دي�صمب 2007، �ص 16.  
39



290

ال�سلطة الفل�سطينية

�لقانونية  �لبحوث  مر�كز  من  �لعديد  قام  ذلك،  مو�جهة  ويف  �الأ�صا�صي.  �لقانون  قو�عد 

وموؤ�ص�صات للمجتمع �ملدين وممثلي �لكتل �لنيابية يف �ملجل�ص �لت�رشيعي بتقدمي مذكرة 

�إىل رئي�ص �ل�صلطة تلفت �نتباهه �إىل خمالفة ذلك للقانون �الأ�صا�صي، و�أن �ملادة 43 منه ال 

.
40

تبر �إ�صد�رها بقر�ر�ت بقو�نني. ولي�ص لل�صلطة �لق�صائية �لتدخل يف ��صت�صد�ر قو�نني

�لعامة  �لدولة  �صلطات  من  ك�صلطة  �لق�صاء  ��صتقالل  مبد�أ  يقرر  عندما  و�لد�صتور 

�لثالث �لرئي�صية، فاإنه يجب د�صتورياً �أال تقوم �أّي �صلطة �أخرى بالتدخل مبا يهدر ذلك 

�ال�صتقالل، ولو عن طريق قانون ي�صدر عن �ل�صلطة �لت�رشيعية.

�شلبيات ناجتة عن تنظيم عالقة الق�شاء بال�شلطة التنفيذية:  .2

اأ. �شلبيات ناجتة عن التنظيم القانوين:

تاريخياً كانت �ل�صلطة �لق�صائية جزء�ً من �ل�صلطة �لتنفيذية، وما ز�لت �آثار تلك �لتبعية 

باقية وخ�صو�صاً يف �لنظم �لالتينية ومن نقل عنها، بالرغم من تبني �لد�صاتري �حلديثة 

��صتقالل �ل�صلطات.

�قت�صته  �أمر  �لدولة  يف  �الأخرى  �لعامة  �ل�صلطات  عن  �لق�صائية  �ل�صلطة  و��صتقالل 

طبيعة �لتطور�ت �لديوقر�طية لالأنظمة �لديوقر�طية �ملعا�رشة، الأنه ال يكن للقا�صي 

يف ق�صائه �صكالً وم�صموناً. و�ملنطق  �إذ� مل يكن م�صتقالً  وبنز�هة  �أن يحكم مو�صوعياً 

بتف�صري  عملها  تكمل  �لت�رشيعية،  لل�صلطة  رديفاً  �لق�صائية  �ل�صلطة  من  يجعل  �لقانوين 

وتف�صيل �لقو�عد �لعامة �ملجردة �لتي ت�صعها �ل�صلطة �لت�رشيعية. ذلك �أن عمل �ل�صلطة 

على  �لقانون  تطبيق  يثريها  �لتي  �ملنازعات  حل�صم  �لتدخل  منها  يطلب  عندما  �لق�صائية 

�الأفر�د، �أو بني �ل�صلطات �لعامة و�الأفر�د، �أو فيما بني �ل�صلطات �لعامة ذ�تها، لي�ص عمالً 

مقرر  عمل  هو  و�إمنا  �لقو�نني،  تطبيق  يف  �لتنفيذية  �ل�صلطة  عمل  مثل  حم�صاً  تنفيذياً 

حلقوق �أو مر�كز �أو �خت�صا�صات و�صالحيات قانونية يف كثري من �حلاالت، و�أو�صع من 

لكي  �لكلية  قو�عده  ويف�ّصل  �لتطبيق،  �لو�جب  �لقانون  حتديد  �إىل  يتد  �إذ  �لتنفيذ  عملية 

�حلكم  يوجد  �أن  �لقا�صي  على  بل  �لقا�صي.  �أمام  �ملطروحة  �لفردية  �حلالة  على  تطبق 

�لقانوين لتلك �ملنازعة ولو مل يجد قاعدة قانونية مبا�رشة، الأنه �إن �متنع عن �لف�صل يف 

�ملنازعة لعدم وجود قاعدة خا�صة بها ُيعدُّ “منكر�ً للعد�لة”، وهذ� مبد�أ م�صتقر يف �الأنظمة 

املرجع نف�شه، �ص 18–19.  
40
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�لد�صتورية، مقت�صاه �أن �لقا�صي ال ي�صتطيع �المتناع عن �لف�صل يف نز�ع معرو�ص عليه 

ومن �خت�صا�صه، بدعوى �أنه مل يجد قاعدة قانونية �رشيحة حتكم ذلك �لنز�ع.

لذ� حتر�ص د�صاتري عدد كبري من دول �لعامل على توكيد ��صتقالل �ل�صلطة �لق�صائية 

جتاه �ل�صلطة �لتنفيذية، فتن�ص على عدم جو�ز تدخل �الأخرية يف عمل من �أعمال �لق�صاء. 

ولكن �لتنظيم �لقانوين للعالقة بني �ل�صلطتني �لق�صائية و�لتنفيذية يف�صح �ملجال المتالك 

عمل  على  للتاأثري  �لعملية،  �لناحية  �إىل  باالإ�صافة  �لقانونية،  �لقدرة  �لتنفيذية  �ل�صلطة 

�ل�صلطة �لق�صائية، �الأمر �لذي ينتج �إ�صكاليات عملية توؤثر يف �أد�ء �لق�صاء.

�لت�صابك  نتيجة  هي  و�لق�صائية  �لتنفيذية  �ل�صلطتني  بني  �لعالقة  يف  �الإ�صكالية  وهذه 

بينهما، وذلك ب�صبب:

1. دور �ل�صلطة �لق�صائية يف مر�قبة �أعمال �ل�صلطة �لتنفيذية.

2. دور �ل�صلطة �لتنفيذية يف �قرت�ح �الأنظمة عموماً، و�ملتعلقة بعمل �ل�صلطة �لق�صائية 
ويف تعيني �لق�صاة و�أعو�نهم وحياتهم �لوظيفية.

�لتنفيذية  �ل�صلطة  �إد�ر�ت  بع�ص  تقوم  حيث  �لق�صائي:  �لتنفيذية  �ل�صلطة  دور   .3
بوظائف ق�صائية، مثل �إد�ر�ت �ل�رش�ئب، �أو �لق�صاء �ملايل �لذي تقوم به هيئات �لرقابة 

�أو �ملحا�صبة �أو حماكم �لبلديات.

4. قدرة �ل�صلطة �لتنفيذية على �لتحكم يف حتريك �لدعوى �لعمومية ووقف �ل�صري بها. 

5. قدرة �ل�صلطة �لتنفيذية على تعطيل تنفيذ �أحكام �لق�صاء بطريق د�صتوري، و�أحياناً 
ي�صدر  �أن  بعد  الأنه  قانونياً،  م�صاءلتها  على  عملية  قدرة  وجود  دون  و�قعي،  بطريق 

�لق�صاء حكمُه يحتاج �إىل تدخل �ل�صلطة �لتنفيذية لتنفيذه.

�لق�صائية عن طريق قيامها بتوقيع عقوبات  �لوظيفة  �لتنفيذية يف  �ل�صلطة  6. تدخل 
�لفل�صطينية هو قيام �حلكومة  �لبارز يف �حلالة  �ملحاكم. و�ملثال  �إىل  �للجوء  تاأديبية دون 

�أو حرمان فئات �صيا�صية من  لل�رشعية.  بف�صل موظفني دون حماكمة بزعم خمالفتهم 

�مل�صاو�ة يف تويل �لوظائف �لعامة مبا ي�صمى “�ل�صالمة �الأمنية” ك�رشط للتعيني، بالرغم 

من �إلغاء هذ� �ل�رشط يف 2006.

�لتنفيذية، ما يثريه  �ل�صلطة  �لق�صائية جتاه  �ل�صلطة  ��صتقاللية  �أزمة  �أ�صباب  7. ومن 

�خت�صا�ص �ل�صلطة �لق�صائية مبحاكمة �أع�صاء �ل�صلطة �لتنفيذية، �الأمر �لذي جعل بع�ص 
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�الأنظمة �لد�صتورية تخرج حماكمة �أع�صاء �ل�صلطة �لتنفيذية �لعليا من �خت�صا�ص �لق�صاء 

�لعادي، وجعلته من �خت�صا�ص �لبملان �أو جمل�ص د�صتوري �أو حمكمة د�صتورية، على 

�أ�صا�ص �أن حماكمتهم تتم �أمام مرجعية م�صتقلة عن �ل�صلطة �لق�صائية �لعادية.

وجود  عدم  عن  ناجت  هو  ما  �لق�صاء  �أد�ء  يف  �ل�صلبيات  من  �لفل�صطينية  �حلالة  ويف   .8

كان  فاإذ�  ��صتقالليتهم.  �صمان  بزعم  �لعامة  �لنيابة  و�أع�صاء  للق�صاة  حما�صبة  نظام 

و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �ل�صلطتني  �أع�صاء  حما�صبة  تنظيم  وعملياً  د�صتورياً  مقبوالً 

�صيا�صياً وجنائياً ومدنياً ومهنياً، وال ُيعدُّ ذلك م�صا�صاً با�صتقاللها، فلماذ� ال يكون مقبوالً 

بني  �لتو�زن  وتر�عي  �لق�صائية،  �لوظيفة  طبيعة  تر�عي  قو�عد  وفق  �لق�صاة  حما�صبة 

مر�قبة �أد�ء �أع�صاء �ل�صلطة �لق�صائية و��صتقالليتهم يف �أد�ء وظيفتهم �لق�صائية؟ �إن ذلك 

�أمر �رشوري ل�صمان �صفافية �لق�صاء بتنظيم طر�ئق ملر�جعة �أحكام �لق�صاة وم�صاءلتهم 

�الأحكام و�صمان عدم  �إ�صد�ر  ��صتقاللهم يف  ��صتخد�م  �إ�صاءة  �أعمالهم ل�صمان عدم  عن 

ما  ��صتقالليتهم  على  ذلك  يوؤثر  وال  م�رشوعة،  غري  �إغر�ء�ت  �أو  ل�صغوط  خ�صوعهم 

د�مت هذه �ملر�جعة تتم من قبل �أعلى جهة ق�صائية. وترتب على ذلك عدم ثقة �جلماهري 

�لفل�صطينية يف �لق�صاء �لفل�صطيني، لعدم وجود نظام فعال للتفتي�ص على �أعمال �لق�صاة 

و�لنيابة �لعامة.

9. ومن �الأمثلة �لبارزة لل�صلبيات يف �الأد�ء �لناجتة عن تنظيم �خت�صا�ص �لق�صاء، �أن 

1 و13( ُيعطي  �لهيئات �ملحلية )�ملادة  �نتخاب جمال�ص  �لق�صائية يف قانون  �لرقابة  نظام 

الأي حمكمة بد�ية، يقع �صمن د�ئرة �خت�صا�صها �لد�ئرة �النتخابية �مل�صجل بها �لطاعن، 

�صالحيَة �لبت يف �لطعون على قر�ر�ت �للجنة �ملركزية لالنتخابات بقر�ر�ت ق�صائية غري 

قابلة للطعن عليها �أمام درجة �أعلى.

جلنة  قر�ر�ت  على  �لطعون  يف  تنظر  �لتي  �لق�صائية  �ملحكمة  توحيد  لعدم  ونظر�ً 

�النتخابات، وب�صبب �لن�ص على �أن حكم حمكمة �لبد�ية نهائي ال يكن �لطعن فيه، فقد 

نتج عن ذلك ت�صارب يف �جتهاد�ت حماكم �لبد�ية، فقررت �أحكاماً متناق�صة يف �لطعون 

�ملتماثلة على �لنحو �لتايل:

1. حمكمة قررت رّد �لطعن �صكالً لتقديه بعد �نتهاء مدة �لطعن، وقامت باحت�صابها 

من تاريخ �صدور قر�ر جلنة �النتخابات، بينما حمكمة �أخرى قبلت �لطعن �صكالً الأن مدة 
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�لطعن �حت�صبته من �ليوم �لتايل ل�صدور قر�ر جلنة �النتخابات، �الأمر �لذي فيه �إهد�ر ملبد�أ 

�مل�صاو�ة بني �أ�صحاب �ملر�كز �لقانونية �ملتماثلة. 

�أقرت  �آخر لت�صارب �الأحكام �لق�صائية يف حاالت متماثلة، جند حمكمة  2. ويف مثال 

حمكمة  بينما  بها،  �ملر�صحني  �أحد  بيانات  يف  خلل  لوجود  كلها  �النتخابية  �لقائمة  �صطب 

�أخرى يف حالة مماثلة قررت فقط �صطب �ملر�صح �لذي ورد خلل يف بيانات ت�صجيله.

خارج  لتقديه  �صكالً  طعناً  ردت  �خلليل  بد�ية  حمكمة  �أن  جند  �صارخ  مثال  ويف   .3

�آخر وعدَّته مقدماً �صمن مدة  ذ�تها �صكالً طعناً  �ملحكمة  للطعن، وقبلت  �لقانونية  �ملهلة 

.
41

�لطعن على �لرغم من �أن �لطعنني ورد� �إىل قلم �ملحكمة يف �ليوم ذ�ته

ب. �شلبيات اأثرت يف اأداء الق�شاء لتحقيق العدالة:

ويف �لو�قع �لعملي يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية فان �ل�صلطة �لتنفيذية �أقوى من �ل�صلطة 

�لقانونية و�ملادية ولو باملخالفة للقانون.  �لقوة و�لقدرة  �لق�صائية، حيث متتلك و�صائل 

كما توؤثر �ل�صلطة �لتنفيذية يف �جل�صم �الإد�ري لل�صلطة �لق�صائية، من خالل �صالحيتها يف 

�إ�صد�ر �للو�ئح و�الأنظمة �لتي فو�صها �لقانون �الأ�صا�صي بها.

وي�صاف �إىل ما تقدم، عامل �صعف �ل�صلطة �لق�صائية �لذ�تي يف فل�صطني، �الأمر �لذي 

يوؤثر �صلباً يف �أد�ء �ل�صلطة �لق�صائية، و�لتي نقدم �صو�هد عليها يف �لتايل:

1. ُحكُم حمكمة بد�ية ب�صفتها �ال�صتئنافية يف حكمٍ �صادر عن حمكمة �صلح بقبول 

�ال�صتئناف عليه �صكالً )خطاأ(، وتر�جع �ملحامي عنه برتك �ال�صتئناف، فقررت �ملحكمة 

.
42

ت�صجيل ذلك

2. قيام جهات �إد�رية �أمنية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية باعتقال وتوقيف و�حتجاز مدنيني 

�الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  يخالف  �إد�ري  بقر�ر  �أكرث،  �أو  �صهور  �صتة  ملدة  �إد�رياً  �عتقاالً 

وقانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية، وذلك يثل تعدياً على �لق�صاء و�لنيابة �لعامة. ومن �أمثلة 

تلك �لتعديات حجز مو�طن لدى جهاز �ملخابر�ت �لعامة قر�بة �لثالثة �أ�صابيع دون عر�صه 

79 )ر�م �هلل: ديو�ن �ملظامل،  2012، �صل�صة تقارير خا�صة  الإنتخابات املحلية يف عام  معن �صحدة �دعي�ص،   
41

الهيئات  جمال�س  انتخابات  على  الرقابي  احلق  موؤ�ش�شة  تقرير  �حلق،  وموؤ�ص�صة  23-29؛  �ص   ،)2013
املحلية لعام 2012 )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �حلق، 2012(، �ص 31-26.

عني على العدالة، �لعدد 10، كانون �الأول/ دي�صمب 2009، �ص 2–3.  
42
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�صعفهم  ويج�صد   .
43

�لعام �لنائب  ر�صائل  �أكدته  ما  وهذ�  �لق�صاء،  �أو  �لعامة  �لنيابة  على 

تعلمه  “م�صاو�ة”  ر�صائل  على  رده  يف  للمعلومة  كناقل  �لعام  �لنائب  ت�رشف  يف  �ملتمثل 

.
44

باملخالفة، ومل يحرك �صاكناً للدفاع عن �العتد�ء على �خت�صا�صاته �لد�صتورية

ثمانني  ملدة  �إىل درجة توقيف متهم  �لقانون  3. وقد و�صلت درجة �جلهل يف تطبيق 

.
45

يوماً عن تهمة عقوبتها يف �لقانون ال تتجاوز ع�رشة دنانري

�ل�صلطة  تدخل  �ملحاكم،  �أد�ء  يف  �صلبية  ب�صورة  �لقانون  �صيادة  على  يوؤثر  ومما   .4

�لتنفيذية يف ت�صكيل �ل�صلطة �لق�صائية، ويف تعيني رئي�ص جمل�ص �لق�صاء �الأعلى ورئي�ص 

�لتاأثري لل�صلطة �لتنفيذية  �لنيابة �لعامة من قبل رئي�ص �ل�صلطة �لتنفيذية. وقد ظهر ذلك 

�لق�صاء  �أحكام  بع�ص  باإنفاذ  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �لتز�م  بعدم  �لق�صائية  �ل�صلطة  �أعمال  يف 

�أمنية  �إد�رية  جهات  رف�ص  حاالت  تعددت  فقد  للقانون.  باملخالفة  �صيا�صية  العتبار�ت 

عليا  عدل  دعوى  يف  �حلكم  �ملثال  �صبيل  على  ونذكر  نهائية،  ق�صائية  �أحكام  تنفيذ 

رقم 2009/886 �ل�صادر ل�صالح �أ�صتاذ جامعي غ�صان خالد. 

قر�ر  ذلك  ومن  �لعادلة،  �ملحاكمة  يف  �الأفر�د  حّق  باإلغاء  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تدخل   .5

�لطريق  وبغري  حماكمة،  بغري  موظفني  بف�صل   ،2007 ل�صنة   80 رقم  �لوزر�ء  جمل�ص 

.
46

�لتاأديبي، بزعمها �أنهم غري ملتزمني بال�رشعية �لتي توؤمن بها �حلكومة

6. �صعف �ال�صتقالل �لذ�تي لدى �لق�صاة، خ�صو�صاً يف �لدرجات �لدنيا �لذين تدخلت 

غري  ت�رشيعي  عمل  �أّي  يطبق  �أال  للقا�صي  �أن  فاالأ�صل  تعيينهم.  يف  �ل�صيا�صية  �لقوى 

د�صتوري من تلقاء نف�صه، وعلى �لرغم من �صدور �أعمال ت�رشيعية عدة يف �صكل قر�ر�ت 

بقو�نني ال تقوى �ملادة 43 من �لقانون �الأ�صا�صي على حملها، مل ي�صدر وال حكم ق�صائي 

�ل�صلطة الحقاً  �الأ�صا�صي، و�لتي قام رئي�ص  للقانون  و�حد يقرر عدم تطبيقها ملخالفتها 

باإلغاء عدد منها مبر�صوم رئا�صي �صدر يف 2007/6/11 ن�صت مادته �الأوىل منه على �إلغاء 

�لقر�ر�ت بقانون �لتالية:

املرجع نف�شه، �ص 6 و82–83 و86.  
43

املرجع نف�شه، �ص 5–6.  
44

املرجع نف�شه، �ص 39.  
45

الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 77، 2008/10/9.  
46
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�لنظامية  �ملحاكم  ت�صكيل  قانون  تعديل  ب�صاأن   ،2006 ل�صنة   5 رقم  بقانون  قر�ر  �أ. 

ل�صنة2001.

قر�ر بقانون رقم 7 ل�صنة 2006، ب�صاأن قانون حمكمة �جلنايات �لكبى. ب. 

ل�صنة  �جلز�ئية  �الإجر�ء�ت  قانون  تعديل  ب�صاأن   ،2006 ل�صنة   8 رقم  بقانون  قر�ر  ج. 

.2001
�ملدنية  �ملحاكمات  �أ�صول  قانون  تعديل  ب�صاأن   ،2006 ل�صنة   9 رقم  بقانون  قر�ر  د. 

و�لتجارية ل�صنة 2001.

�ملحاكم  �إن�صاء  �أن  على  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   101 �ملادة  ن�ّص  من  �لرغم  وعلى   .7

�لع�صكرية يكون بقانون خا�ص، و�أنه لي�ص لها �أّي �خت�صا�ص �أو والية خارج نطاق �ل�صاأن 

�لع�صكري، و�أنه وفقاً للمادة 30 من �لقانون �الأ�صا�صي فاإن �لتقا�صي حقٌّ َم�صون، و�إن 

لكل فل�صطيني حّق �اللتجاء �إىل قا�صيه �لطبيعي، �إال �أنه متت حماكمة مدنيني �أمام �لق�صاء 

�صعيد  �صليمان  �صالم  ق�صية  مثاالً:  ونذكر  �لتنفيذية.  �ل�صلطة  من  بقر�ر�ت  �لع�صكري، 

زيد من دير عمار بر�م �هلل، مدين �أوقف يف 2009/10/18، وَمثُل �أمام حمكمة ع�صكرية يف 

.
2009/11/17، ورقم ق�صيته 236/ن.ع.ر/472009

خال�شة:

يف در��صة ��صتطالعية قام بها �ملركز �لفل�صطيني ال�صتقالل �ملحاماة و�لق�صاء )م�صاو�ة( 

�صنة 2009/2008، و�صّمن نتائجها يف تقريره “�ملر�صد �لقانوين �الأول لو�صع �لعد�لة يف 

�ملحاكم و�أع�صاء  �لق�صاة وموظفي  �لقطاعي على عينات من  ��صتمل م�صحه  فل�صطني”؛ 

و�أ�صاتذتها،  �جلامعات  وطلبة  �جلمهور  ومن  �ملحامني  ومن  وموظفيها  �لعامة  �لنيابة 

:
48

وخل�ص فيها �إىل موؤ�رش�ت لو�صع �لعد�لة. ونظر�ً الأهميتها نوجزها فيما يلي

1. كان من نتائج م�صح �آر�ء �لق�صاة وموظفي �ملحاكم �لنظامية ما يلي:

�صيانة  يف  جنحت  قد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  ترى  ال  �لق�صاة  عينة  من   %54.51 �أن  	•
��صتقالل �لق�صاء.

مر�صوم رقم )20( ل�صنة 2007م ب�صاأن �إلغاء قر�ر�ت بقانون، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد 73، 2007/9/13.  
47

م�صاو�ة، املر�شد القانوين الأول لو�شع العدالة يف فل�شطني، �ص 29-16.  
48
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كما �أفاد 66.7% من عينة �لق�صاة �أن هناك بطئاً يف �لبت يف �لق�صايا يف �ملحاكم �لنظامية. 	•
و�أفاد 100% �أن �لتبليغات ت�صكل م�صكلة �أ�صا�صية يف �لتقا�صي. 	•

وجود  عدم  هي  لالحتالل،  باالإ�صافة  �لق�صاء،  �إ�صكاليات  �أهم  �أن  ترى   %66.7 و�أن  	•
تدريب وتاأهيل كافيني للموظفني و�لق�صاة.

و58.4% ترى عدم وجود �إر�دة �صيا�صية لالإ�صالح. 	•
و50% ترى �أن من �أهم �الإ�صكاليات تدّخل �ل�صلطة �لتنفيذية. 	•

�لق�صائي  �جلهاز  يف  �لتعيني  معايري  باأن  �لقول  �لق�صاة  عينة  من   %72.7 وعار�ص  	•
و��صحة.

�صفافة  �لق�صاء  يف  �لتعيني  �إجر�ء�ت  باأن  �لقول  �لق�صاة  عينة  من   %63.6 عار�ص  كما  	•
وتتفق مع �أحكام �لقانون.

وعار�ص 90.9% �لقول باأن معايري ترقية �لق�صاة و��صحة. 	•
و�تفق جميع �أفر�د �لعينة 100% على �أن �لق�صاة ب�صكل عام بحاجة �إىل بر�مج تدريب  	•

م�صتمرة.

و�أن 72.8% من عينة �لق�صاة، ترى �أن جمل�ص �لق�صاء �الأعلى يجامل �ل�صلطة �لتنفيذية. 	•

و�أن 60% من عينة �لق�صاة، ترى �أن جمل�ص �لق�صاء �الأعلى يوؤثر على قر�ر�ت �لق�صاء. 	•
و�أن 91.7% من عينة �لق�صاة، ترى �أن هناك حاجة ما�صة لتعديل �لقو�نني �لق�صائية. 	•

�أن م�صتوى �ملحامني ب�صكل عام �صعيف، وي�صبب  81.81% من عينة �لق�صاة،  ور�أى  	•
�صعفاً للق�صاء.

ور�أى 63.6% من �لعينة، �أن �ملحامني ب�صكل عام ال يتحلون باأخالق �ملهنة. 	•
�لتعيني  �أ�صا�ص  هما  و�ملح�صوبية  �لو��صطة  �أن  �ملحاكم،  موظفي  عينة  من   %46.4 �أفاد  	•

و�لرتقية يف �ملحاكم �لفل�صطينية.

و�أفاد 72.3% من عينة موظفي �ملحاكم، �أنه يجب تفعيل �لتفتي�ص �لق�صائي. 	•

2. وكان من نتائج م�صح �آر�ء �لق�صاة وموظفي �لنيابة �لعامة ما يلي:

يف  �لق�صائي”  “�الأمن  �لعد�لة  و�صع  �أن  �لعامة  �لنيابة  �أع�صاء  عينة  من   %51.4 �أفاد  	•
فل�صطني حالياً �صيء.

�أفاد 63% من عينة �أع�صاء �لنيابة �لعامة، �أن �لنيابة �لعامة ال متلك ما يوؤهلها لتق�صي  	•
�جلر�ئم، من مر�كز �لطب �ل�رشعي و�ملختب�ت �ملتخ�ص�صة.
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�أع�صاء  �أد�ء  �لتفتي�ص على  �أنه يجب تفعيل  �لعامة،  �لنيابة  �أع�صاء  84% من عينة  �أفاد  	•
وموظفي �لنيابة �لعامة.

و�أفاد 87% من عينة �أع�صاء �لنيابة �لعامة، �أن هناك حاجة ما�صة لتدريب �أع�صاء �لنيابة  	•
�لعامة ب�صكل دوري وم�صتمر.

و�أن 40.8% فقط من �أع�صاء �لنيابة �لعامة يثقون باملحامني. 	•

3. وكان من نتائج م�صح �آر�ء �ملحامني �ملز�ولني و�ملتدربني ما يلي:

�صيانة  يف  تنجح  مل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  باأن  ترى  �الأ�صاتذة  �ملحامني  غالبية  تز�ل  ما  	•
��صتقاللية �لق�صاء.

و�أن غالبية �ملحامني �الأ�صاتذة ترى باأن �لق�صاء �لفل�صطيني ال يتمتع باحليادية و�لنز�هة  	•
و�لعد�لة.

للتاأثري�ت  تخ�صع  �لق�صاء  عن  �ل�صادرة  �الأحكام  باأن  ترى  �ملحامني  غالبية  تز�ل  ما  	•
و�ل�صغوط �خلارجية.

وما يز�ل 66.1% من �ملحامني �الأ�صاتذة يرون باأن �لق�صاة يعانون من نق�ص �خلبة. 	•
يت�صم  ال  �لق�صاء  يف  �لتعيني  باأن  يرون  �الأ�صاتذة  �ملحامني  من   %65.1 تز�ل  وما  	•

بال�صفافية.

وما يز�ل 69% من �ملحامني يرون باأن �لتعيني يف �لنيابة �لعامة ال يت�صم بال�صفافية. 	•
وما تز�ل 76% من �ملحامني �الأ�صاتذة يرون باأن �لتعيني ال يتم بناء على �لعلم و�خلبة. 	•
�لتعيني  �أ�صا�ص  و�ملح�صوبية  �لو�صاطة  يعدُّون  �الأ�صاتذة  �ملحامني  من   %54.1 و�أن  	•

و�لرتقية يف �لق�صاء و�لنيابة.

4. ومن نتائج م�صح �آر�ء �جلمهور �لفل�صطيني ما يلي:

��صتقالل  �صيانة  يف  تنجح  مل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  باأن  ترى  �جلمهور  �أغلبية  ز�لت  ما   •
�لق�صاء؛ وترى باأن �لق�صاء �لفل�صطيني ال يتمتع باحليادية و�لنز�هة و�لعد�لة مقارنة 

بدول عربية �أخرى، وترى باأن �لق�صاء ما ز�ل يعاين من �لف�صاد. وترى باأن �لق�صاء 

�لع�صائري �أكرث قدرة على حّل �لنز�عات من �ملحاكم. فما ز�ل 50.4% من �جلمهور ال 

يثق باملحاكم �لنظامية.
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و�أنه ما ز�ل 63.4% من �جلمهور ال يحبذ �للجوء �إىل �لق�صاء ويرون باأن عدم ثقتهم يف   •
�حل�صول على حّل عادل، يت�صدر �أ�صباب �لعزوف عن �للجوء �إىل �ملحاكم.

و�أن  باملحاكم  �لق�صاة و�ملوظفني  تاأهيل  يف  نق�صاً  58.1% من �جلمهور يرون  ز�ل  ما   •
56.3% منهم ال يثقون مبوظفي �ملحاكم.

ما ز�ل 56.7% من �جلمهور يرى باأن �لنيابة �لعامة ال متلك ما يوؤهلها لتق�صي �جلر�ئم   •
من معامل جنائية ومر�كز طّب �رشعي.

باأ�صلوب  يتعاملون معهم  �لنيابة ال  �أع�صاء  باأن  53.1% من �جلمهور يرون  وما ز�ل   •
جيد.

�إر�دة  وجود  وعدم  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  تدخل  باأن  ترى  �جلمهور  �أغلبية  ز�لت  وما   •
�صيا�صية لالإ�صالح هي �أحد �أبرز �إ�صكاليات �لق�صاء �لفل�صطيني.




