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�أداء ال�سلطة الق�ضائية الفل�سطينية وحتقيق
العدالة 2013–1994
�أو ًال :تـنـظيـم ال�ســلطـة الق�ضــائيـة الفـل�سـطينيــة:
�ضرورتها والعنا�صر الالزمة ال�ستقاللها:
دخلت اتفاقية �أو�سلو بني منظمة التحرير وحكومة االحتالل الإ�رسائيلي حيز التنفيذ
اجلزئي يف  ،1993/9/13فت�سلمت ال�سلطة الفل�سطينية ،التي �أن�ش�أتها املنظمة ،بع�ض
مظاهر ال�سيادة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وب�صورة �أقل يف �رشقي القد�س ،التي كان
االحتالل الإ�رسائيلي مينع ممار�ستها بالقوة ،منذ انتهاء االنتداب الدويل على فل�سطني.
ووفقا ً للمبد�أ املجمع عليه يف النظم الد�ستورية يف العامل ،ف�إن ال�سيادة لل�شعب وال تزول �إال
بزوال ال�شعب من الوجود ،فمار�ست ال�سلطة الفل�سطينية بع�ض مظاهر ال�سلطة الق�ضائية
بعد توقيع االتفاقية الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية املرحلية حول ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip
يف وا�شنطن يف  ،1995/9/28حيث قامت هيئات ال�سلطة الفل�سطينية مبمار�سة مهمة
احلكم الذاتي خالل مرحلة انتقالية كان يفرت�ض �أال تتعدى خم�س �سنوات من توقيع
اتفاق غزة � -أريحا يف القاهرة  ،1994/5/4وتنتهي يف  ،1999كما ورد يف ديباجة اتفاقية
وا�شنطن ،التي ع َّدتها جزءا ً ال يتجز�أ من االتفاقية كما جاء يف البند �أ من الفقرة  13من
املادة  31من االتفاقية.
وهكذا �أقامت منظمة التحرير احلكومة الفل�سطينية “ال�سلطة الفل�سطينية” باعرتاف
دويل ،بعد �أن ُغيبت عن الوجود منذ �سنة ( 1948احلكومة ولي�س الدولة الفل�سطينية التي
قامت حتت االنتداب ،وباعرتاف دويل �آنذاك ومن الدولة املنتدبة عليها ،و�أ�صدرت د�ستورا ً
لفل�سطني �سنة  ،)1922ومار�ست حكومة ال�سلطة الفل�سطينية احلكم املبا�رش .وبذلك
حلّت وفقا ً لقواعد القانون الدويل مع�ضلة عدم االعرتاف الدويل باحلكومة الفل�سطينية،
الذي ا�ستمر منذ ت�شكيل حكومة عموم فل�سطني يف غزة �سنة  ،1948وقوبلت بعدم قبول
عربي ودويل ،لأ�سباب تتعلق ب�أهدافها يف التحرير الكامل ،املناق�ضة لل�سيا�سات الدولية يف
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ذلك الوقت ،واملتمثلة بقرار جمل�س الأمن الدويل � 44سنة  1948بالطلب من الأمني العام،
وفق املادة  20من ميثاق الأمم املتحدة� ،أن يدعو �إىل عقد دورة ا�ستثنائية للجمعية العامة
للبحث جمددا ً يف م�س�ألة حكومة فل�سطني امل�ستقبلية.1
وجاءت حكومة ال�سلطة الفل�سطينية ،لتكون خطوة متهيدية انتقالية لتحقيق احلقوق
امل�رشوعة لل�شعب الفل�سطيني ومتطلباته العادلة .ولتكون القاعدة الدميوقراطية
ن�ص
لإقامة امل�ؤ�س�سات لل�شعب الفل�سطيني� ،شاملة لفل�سطينيي القد�س (وفقا ً ل�رصيح ّ
املادة  .)2/2حيث �أقرت االتفاقية بحقهم يف امل�شاركة يف عملية االنتخابات ال�سيا�سية
والت�رشيعية ،وذلك وفق ترتيبات �أحلقتها املادة  6من اتفاقية وا�شنطن .كما �أن
املادة  2الفقرة هـ مل ت�ستثن من حقّ االنتخاب �سوى “الإ�رسائيليني”.2
ن�ص املادة  7/3من االتفاقية للمجل�س املنتخب� :أن يقوم بو�ضع قانون
ووفقا ً ل�رصيح ّ
�أ�سا�سي ل�سلطة احلكم االنتقايل الفل�سطيني .وبالفعل �شكلت ال�سلطة جلنة لهذا الغر�ض،
ُو�ضعت م�سودته حتت ت�أثري التطورات وامل�ؤثرات الدولية التي كانت ب�صماتها وا�ضحة
يف ن�صو�صه .و�أقره املجل�س الت�رشيعي يف  ،1997/10/2و�أحاله �إىل رئي�س ال�سلطة يف
 1997/10/4للم�صادقة عليه و�إ�صداره ،و�أ�صبح �ساري املفعول من .32002/7/7
وهكذا �صدر القانون الأ�سا�سي ب�أ�سلوب و�ضع الت�رشيعات العادية ،من ال�سلطة
الت�رشيعية العادية يف �شكل قانون �أ�سا�سي ،ومل ُي�ستفتى ال�شعب عليه .وكان من
ال�رضوري �أن يت�ضمن تنظيما ً لل�سلطة الق�ضائية ،لأن � ّأي كيان �سيا�سي يف �شكل دولة ال
ب ّد �أن يحتوي نظامه على تنظيم لل�سلطات الثالث ،ومن �أهمها ال�سلطة الق�ضائية لكونها
�رضورة جمتمعية .وكان يجب �أن يت�ضمن تنظيمها عنا�رص جوهرية ت�ضمن ا�ستقاللها،
وهي التي �سنذكرها يف الفقرتني التاليتني:
	1انظر :قرار جمل�س الأمن  ،)1948( 44اجلل�سة رقم  ،1948/4/1 ،277يف :قرارات الأمم املتحدة ب�ش�أن فل�سطني
وال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي :املجلد الأول ( 1974–1947بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية)؛
وانظر :موقع �سفارة فل�سطني لدى اجلمهورية اللبنانية ،يف:
http://www.palembassy-lb.net/upload//editor_upload/file/UNSC_Res_44_A.pdf

	2انظر :االتفاقية الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية املرحلية حول ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،االتفاقية االنتقالية،
وا�شنطن ،1995/9/28 ،يف :جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،جملد  ،7العدد � ،25شتاء � ،1996ص .189
	3القانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2002/7/7 ،
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 .1تنظيم الق�ضاء �رضورة جمتمعية:
ُتمع الأنظمة الد�ستورية املعا�رصة (مبا �سبقت به الكتب ال�سماوية) على �رضورة
وجود �سلطة مرجعية يتم اال�ستعانة بها لف�ض ت�شابك العالقات الب�رشية احلتمي يف � ّأي
جمتمع ،وقدميا ً قال الإمام مالك بن �أن�س عن عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل �أنه “يحدث
للنا�س من الأق�ضية بقدر ما يحدث لهم من الفجور”.4
ولذلك �صار من املتفق عليه يف املبادئ الد�ستورية للأنظمة ال�سيا�سية املعا�رصة،
�أن ال�سلطة الق�ضائية ُتع ُّد من �أهم �سلطات الدولة؛ وذلك للحفاظ على وجود الدولة
وا�ستقرارها وحلماية احلقوق واحلريات ،بالف�صل يف املنازعات بني ال�سلطات العامة
وحماية اخت�صا�صات ك ّل منها من اعتداء بع�ضها على البع�ض الآخر� ،أو يف املنازعات
بينها وبني القوى ال�سيا�سية �أو الأفراد يف املجتمع� ،أو بني الأفراد بع�ضهم البع�ض،
ول�ضمان �سيادة القانون يف �أعمال �إدارات الدولة و�أعمال الأفراد العاديني بعامة .فوجود
ال�سلطة الق�ضائية من �أركان � ّأي كيان �سيا�سي ،وال ميكن اال�ستغناء عنها مهما بلغت
درجة تقدم الأمة احل�ضاري ،فوجود من يف�صل يف املنازعات �رضورة جمتمعية ،لتحقيق
ا�ستقرار العالقات وتوزيع العدالة بني الب�رش يف املجتمع الواحد .وبغري ذلك ،ت�سود
�رشيعة الأقوى ،وحتكم الأهواء وامل�صالح الأنانية العالقات بني �أفراد املجتمع حكاما ً
وحمكومني.
وتزداد احلاجة �إىل الق�ضاء يف الدولة املعا�رصة التي تتميز بعمق العالقات بداخلها
ومع اخلارج وت�شابكها ،لدرجة �أنه �إذا مل توجد �سلطة ق�ضائية م�ستقلة وقادرة على ّ
ف�ض
اال�شتباك يف العالقات ،تعم الفو�ضى ويتهدد ا�ستمرار وجود الكيان ال�سيا�سي وتطوره.
ويرى الفقهاء يف ال�سيا�سة والقانون �أن الدولة جمموعة وظائف واخت�صا�صات جوهرية
تنظمها ل�صالح �شعبها ،ويتم توزيع هذه الوظائف على �أجهزة الدولة املختلفة .ومن �أهم
وظائف الدولة ،الوظيفة الق�ضائية .ولقد جرى الفقه الد�ستوري وال�سيا�سي على تق�سيم
الوظائف الرئي�سية للدولة �إىل ثالث �سلطات:
• ال�سلطة التي ت�رشع.
• ال�سلطة التي تنفذ القوانني ،وت�سهر على حماية النظام الذي تقيمه تلك القوانني.
4

�أبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي الب�رصي ال�شافعي� ،أدب القا�ضي (بغداد :د.ن.)1978 ،
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• ال�سلطة التي تق�ضي يف املنازعات حول تنفيذ هذه القوانني ،وما تقرره� ،أو تعدله،
�أو تلغيه ،من حقوق �أو مراكز قانونية ،لتحقيق االن�سجام بني امل�صالح ،وا�ستقرار
العالقات يف جمتمع � ّأي دولة.
وهذه الوظائف ال ميكن جمعها بيد �سلطة واحدة ،ويجب الف�صل بينها ،فف�صل
هذه ال�سلطات �رضورة حتمية ال�ستقالل الق�ضاء يف ممار�سته اخت�صا�صاته .ولتمكني
ال�سلطة الق�ضائية من الف�صل يف املنازعات ،وتوزيع العدالة بني املتخا�صمني ،ال ب ّد من
الف�صل بني ال�سلطات الثالث :الت�رشيعية ،والتنفيذية ،والق�ضائية .وهو ما �سنحاول
تو�ضيحه للحكم على �أداء ال�سلطة الق�ضائية الفل�سطينية ،ومعرفة ما �إذا كانت ال�سلبيات
يف �أداء ال�سلطة الق�ضائية مردها نق�ص يف الت�رشيعات املنظمة لل�سلطة الق�ضائية� ،أم
�سببها �سوء ممار�سة ال�سلطة الق�ضائية الخت�صا�صاتها� ،أم نتاج االعتداء عليها.
�إن من يتتبع تطبيق مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات يجد تطورا ً كبريا ً قد حدث بدرجات
متفاوتة يف الدول املختلفة ،نقل واقع تبعية ال�سلطة الق�ضائية للحاكم �أو لل�سلطة
التنفيذية �إىل ا�ستقاللها ،ذلك �أن التطور نحو الف�صل بني احلاكم والق�ضاء �أو عن
ال�سلطة التنفيذية ،د َّفعت ال�شعوب (وما زالت تدفع) ثمنا ً باهظا ً لتحقيق قدرا ً من
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وف�صلها عن ال�سلطات احلاكمة ،وذلك تطبيقا ً ملبد�أ الف�صل
بني ال�سلطات .وقد تطور الأمر بحيث �صار الف�صل بني ال�سلطات هو املفهوم الذي
تقوم عليه الأنظمة الد�ستورية الدميوقراطية ،ذلك �أن الدميوقراطية يف �أ�س�سها النظرية
ومفهومها ال�سائد �أنها تقوم على �رضورة الف�صل بني ال�سلطات العامة للدولة وظيفيا ً
عن بع�ضها البع�ض ،بحيث ت�ستقل ك ّل �سلطة عامة مبمار�سة اخت�صا�صاتها الأ�صيلة،
وال تعتدي على اخت�صا�صات �سلطة �أخرى.
ويتطلب الف�صل بني ال�سلطات من ك ّل �سلطة من ال�سلطات العامة �أن تطبق يف
ممار�ستها الخت�صا�صاتها قانونها الذي هو �سند �رشعية ن�ش�أتها و�أ�سا�س قانونية
وجودها و�أدائها الخت�صا�صاتها .ف�أي �سلطة ال تكون م�رشوعة �إذا خرجت على القانون
يف ممار�ستها العملية ،ف�أعمالها تكون م�رشوعة بقدر ما تطبق القانون ،وبقدر ما ت�سود
ت�رصفاتها املادية وقراراتها �أحكام القانون .والذي يتثبت من ذلك هو الق�ضاء ،فمهمة
ال�سلطة الق�ضائية هي مراقبة م�رشوعية عمل ك ّل �سلطات الدولة العامة ،و�أعمال �أفرادها،
مبو�ضوعية وا�ستقالل عن الت�أثر من � ّأي جهة �أخرى .على �أنه من املعلوم �أن ا�ستقالل
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ال�سلطة الق�ضائية �أمر ن�سبي مرتبط مبدى �سالمة القواعد املقررة ال�ستقالل الق�ضاء
ومت�سك الق�ضاة با�ستقاللهم ،وقدرة ال�سلطات الأخرى الواقعية على التدخل يف عمل
الق�ضاء .وبات من املُقر به �أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يتطلب ا�ستقالل القا�ضي
�أمام نف�سه و�أمام �إدارة ال�سلطة الق�ضائية ،وكذلك ا�ستقالله يف مواجهة ال�سلطات العامة
الأخرى والقوى ال�سيا�سية يف املجتمع.
وقد ر�أت الأنظمة الد�ستورية املقارنة �أن احلجر الأ�سا�س يف �ضمان ا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية هو تنظيم العالقة بني ال�سلطات على �أ�سا�س مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.
و�أ�صبح الرتابط حتميا ً بني ف�صل ال�سلطات وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يف ج ِّل الأنظمة
الد�ستورية احلديثة.
واالعتقاد الغالب �أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يق�صد به ا�ستقاللها يف مواجهة
ال�سلطة التنفيذية� .إال �أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يجب �أن ينظر �إليه من عدة جوانب:
• ا�ستقالل الق�ضاء يف مواجهة ال�سلطة الت�رشيعية.
• ا�ستقالل الق�ضاء يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية.
• ا�ستقالل الق�ضاء يف ك ّل درجاته عن بع�ضها البع�ض يف �أثناء الف�صل يف اخل�صومة
الق�ضائية.
• ا�ستقالل الق�ضاء يف مواجهة ت�أثري وجهة الر�أي العام املخالفة لوجهة نظر القانون يف
�أثناء الف�صل يف اخل�صومات.
• ا�ستقالل الق�ضاء يف مواجهة اخل�صوم.
فالثقة بال�سلطة الق�ضائية م�صدرها� ،أن يوجد نظام قانوين يقيم هيئات ق�ضائية تطبق
الإجراءات القانونية ،ويحافظ على الوالية الق�ضائية التي للمحاكم العادية ،كما جاء يف
مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية املعتمدة بقرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة رقم  146/40يف  .1985/12/13ويف القرار �أن لكل فرد احلق يف �أن
يحاكم �أمام املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية التي تطبق الإجراءات القانونية املقررة،
وال يجوز �إن�شاء هيئات ق�ضائية ،ال تطبق الإجراءات القانونية املقررة ح�سب الأ�صول
واخلا�صة بالتدابري الق�ضائية ،لتنزع الوالية الق�ضائية التي تتمتع بها املحاكم العادية
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�أو الهيئات الق�ضائية .5ويجب كذلك �أن ي�ضمن النظام القانوين للق�ضاة ا�ستقالليتهم
وحيادهم ،ويوفر للق�ضاة �رشوط عمل يف م�أمن من االعتداء عليهم �أو ف�صلهم ،ويحتوي
على الكثري من ال�ضوابط التي ت�ؤ ّمن نزاهتهم يف العمل من جهة �أخرى� .أي يجب �أن يتوفر
يف تنظيم القانون لل�سلطة الق�ضائية عنا�رص ت�ضمن ا�ستقالل الق�ضاء.
ولأن هنالك فجوة كبرية يف النظم املختلفة بني الأ�سا�س الذي يقوم عليه ا�ستقالل
الق�ضاء وبني نزاهة الق�ضاء وا�ستقالله الفعلي ،فقد ر�أت الأمم املتحدة �أن تتبنى املبادئ
الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ل�سنة  ،1985والذي دعت فيها دول العامل
وحكوماتها �إىل �رضورة �ضمان الدولة ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،و�أن ين�ص د�ستور
الدولة �أو قانونها على ذلك.6

 .2العنا�رص الواجب توافرها ال�ستقالل الق�ضاء:
ذكر عنا�رص ا�ستقالل الق�ضاء و�ضماناته يو�ضح الأ�س�س التي وفقا ً لها يتم تقييم
جتربة الق�ضاء الفل�سطيني ،ومدى ا�ستقالليته يف ظ ّل ال�سلطة الفل�سطينية .ومن �أهم
عنا�رص ا�ستقالل الق�ضاء و�ضماناته على وجه العموم ما يلي:
• التزام القا�ضي يف �إ�صدار الأحكام بالقواعد القانونية ال�صادرة عن ال�سلطة
املخت�صة بالت�رشيع د�ستورياً ،فال يطبق القانون املخالف للد�ستور ،بحكم �أنه مكلف
د�ستوريا ً بتطبيق القوانني ال�سليمة من حيث امل�رشوعية وفقا ً لتدرج القواعد
القانونية.
• الن�ص يف الد�ستور على بطالن � ّأي تدخل من ال�سلطتني الت�رشيعية �أو التنفيذية يف عمل
ال�سلطة الق�ضائية يف �إ�صدارها للأحكام الق�ضائية� ،أو وقف تنفيذها خالفا ً للقانون.7
و�أن يت�ضمن التنظيم الد�ستوري �أحكاما ً ت�ضمن م�ساءلة ال�سلطة وموظفيها �سيا�سيا ً
وجزائياً� ،إذا امتنعت عن تنفيذ �أحكام الق�ضاء.
• الن�ص يف الد�ستور �أو يف القانون املنظم لل�سلطة الق�ضائية على �أن يكون تعيني الق�ضاة
و�أع�ضاء النيابة ،ابتداء ،من قبل �إدارة ال�سلطة الق�ضائية.
5

مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،موقع املركز العربي ال�ستقالل الق�ضاة واملحاماة ،انظر:

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

	6املرجع نف�سه.
	7املرجع نف�سه.
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• و�أن يتم التعيني بناء على م�سابقة ،و�أن يكون االختيار على �أ�سا�س الكفاءة واخلربة
ولي�س على �أ�سا�س الع�صبية �أو االنتماء احلزبي.
• و�أن يتم تزويدهم بالتدريب املنا�سب �إىل جانب ح�صولهم على امل�ؤهل الالزم لعملهم،8
وذلك ل�ضمان عدم وقوعهم حتت ت�أثري � ّأي جهة كانت ،وقدرتهم على اال�ستقالل الذاتي
يف ممار�سة �أعمال مهنتهم.
• و�أن يكون �شغل الدرجات العليا يف الق�ضاء عن طريق الرتقية من داخل اجلهاز
الق�ضائي ،وفق معايري م�ضبوطة جتنبا ً لتدخل الأهواء� ،أو تدخل ال�سلطات العامة
الأخرى يف تعيني الق�ضاة.
• الن�ص على عدم جواز �إحالة القا�ضي على املعا�ش قبل بلوغ �س ّن التقاعد ،وعلى عدم
التمديد له بعد بلوغها ،وعدم جواز عزله �إال �إذا �أدين ق�ضائيا ً يف احلاالت املحددة بن�ص
القانون.9
• تعدد درجات التقا�ضي ،حتى تتاح الفر�صة لإمكانية ت�صحيح احلكم الق�ضائي
الذي ي�صدر نتيجة ت�صور خاطئ� ،أو نتيجة جهل بالقانون �أو تق�صري يف فهمه .10
• عالنية جل�سات املحاكمة ،عدا احلاالت اال�ستثنائية التي ين�ص عليها القانون ويجيز
فيها �أن تكون املحاكمة �رسية.
• احرتام حقّ التقا�ضي �أمام القا�ضي الطبيعي بحيادية وا�ستقاللية ،وحقّ الدفاع،
و�إتاحة الفر�صة للمتهم يف متثيل قانوين الئق له.11

ثاني ًا� :سلبيات يف تنظيم و�أداء الق�ضاء الفل�سطيني:
�أ�سبابها النظرية والعملية:
جاء يف تقرير املر�صد القانوين الأول لو�ضع العدالة يف فل�سطني مايلي“ :مل يلقَ الأمن
الق�ضائي يف فل�سطني االهتمام الكايف منذ ن�ش�أة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :فلم متنح
	8املرجع نف�سه.
	9املرجع نف�سه.
 10حممد �سعيد جمذوب ،احلريات الأ�سا�سية وحقوق الإن�سان (طرابل�س ،لبنان :جرو�س بر�س،)1986 ،
�ص .119
 11مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،املركز العربي ال�ستقالل الق�ضاة واملحاماة.
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ال�سلطة الق�ضائية اال�ستقالل واملوارد املادية والب�رشية الالزمة لها لت�أدية مهامها ب�شكل
وق�صت ال�سلطة
مقبول .كما تعدت ال�سلطة التنفيذية على مهام ال�سلطة الق�ضائية.
ّ
الت�رشيعية يف اخت�صا�صها الت�رشيعي والرقابي.12”...
و�سنتناول فيما يلي �أ�سباب ال�سلبيات النظرية والعملية يف تنظيم و�أداء الق�ضاء العادي
والد�ستوري:

� .1سلبيات يف تنظيم و�أداء الق�ضاء العادي :2007-1994
جاء تنظيم ال�سلطة الق�ضائية يف القانون الأ�سا�سي خمت�رصاً ،حيث تناول هيكلها
واخت�صا�صاتها و�أع�ضاءها ،و�أحكام ا�ستقالليتها و�أنواع املحاكم ودرجاتها يف  12مادة
من .109-97
وال�سلطة الق�ضائية يف الأنظمة الد�ستورية املختلفة تتكون من رجال الق�ضاء و�أع�ضاء
النيابة العامة ،مبختلف درجات الق�ضاء والنيابة ،و�أنواع املحاكم والنيابات.
تن�ص الد�ساتري يف حكم عام ،دون تف�صيل ،على مبد�أ ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية
عن ال�سلطات الأخرى؛ لأنه ال ميكن القول بوجود �سيادة لل�رشعية وحكم القانون دون
وجود �سلطة ق�ضائية م�ستقلة ،منظمة بقواعد من �أ�سمى درجات النظام القانوين يف
الد�ستور ،لكنها لي�ست بالت�ساوي مع ال�سلطات العامة الأخرى املنظمة بقواعد تف�صيلية
يف الد�ستور ،بل ي�أتي تف�صيلها يف القوانني العادية .ويجب �أن ين�ص على ما ي�ضمن
ا�ستقاللها لت�سهر على تطبيق القوانني ،بحيث ت�سود �أحكامها على ال�سلطات العامة ،كما
ت�سود العالقات بني الأفراد .فبدون ذلك ال معنى للقانون مبختلف م�ستوياته ،خ�صو�صا ً
عندما يتعار�ض تطبيق القانون مع م�صالح مراكز القوى االجتماعية �أو القائمني على
حيازة و�سائل القهر اململوكة للدولة ،والتي يجب �أن ت�ستخدم لتنفيذ القانون ولي�س
لتحقيق م�صالح غري م�رشوعة لأع�ضاء ال�سلطة احلاكمة �أو لقوى �سيا�سية ما .فهنا تكون
احلاجة ملحة �إىل �سلطة ق�ضائية فعالة تنظمها �أ�سمى قواعد القانون الد�ستورية ،لتتمكن
من الف�صل يف هذا التعار�ض بني القانون وم�صالح مراكز القوى ،وتفر�ض العدالة على
�أفراد الهيئات احلاكمة كما تفر�ضه على الأفراد العاديني.
 12موقع املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ضاء (م�ساواة) ،املر�صد القانوين الأول لو�ضع العدالة يف
فل�سطني (رام اهلل :م�ساواة� ،أيار � ،)2010ص .33
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ويذكر �أنه بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية ،يف الفرتة ال�سابقة على �إ�صدار بع�ض القوانني
من قبل ال�سلطة الفل�سطينية ثم القانون الأ�سا�سي ،كانت كثري من القوانني التي تطبق يف
ال�ضفة غري تلك التي كانت تطبق يف غزة ،الأمر الذي نتج عنه �سلبيات يف �أداء املحاكم التي
مددت ال�سلطة نطاق اخت�صا�صها لي�شمل غزة وال�ضفة.
ثم �رشعت ال�سلطة الفل�سطينية يف توحيد القواعد القانونية ،فن�ص القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني على �أن “ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،وتتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها
ودرجاتها ،ويحدد القانون طريقة ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ،وت�صدر �أحكامها وفقا ً
للقانون .وتعلن الأحكام وتنفذ با�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني” .13وتكرر احلكم يف
قانون ال�سلطة الق�ضائية.
و�أن “الق�ضاة م�ستقلون ،وال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون ،وال يجوز لأي
�سلطة التدخل يف الق�ضاء �أو يف �ش�ؤون العدالة” .14وكرر ذلك قانون ال�سلطة الق�ضائية.
و�أ�سندت �إدارة مرفق الق�ضاء ملجل�س �أعلى للق�ضاء وفقا ً للمادة  100من القانون
الأ�سا�سي املعدل “ :2003ين�ش�أ جمل�س �أعلى للق�ضاء ويبني القانون طريقة ت�شكيله
واخت�صا�صاته وقواعد �سري العمل فيه ،وي�ؤخذ ر�أيه يف م�رشوعات القوانني التي تنظم
� ّأي �ش�أن من �ش�ؤون ال�سلطة الق�ضائية مبا يف ذلك النيابة العامة” .وهو ما كان يت�ضمنها
القانون الأ�سا�سي .152002
وبخ�صو�ص جمل�س الق�ضاء الأعلى ،كان القانون الأ�سا�سي  ،2002والقانون
ن�ص على �إن�شاء هيئة عليا لإدارة ال�سلطة الق�ضائية .و�أحيلت
الأ�سا�سي املعدل  ،2003قد ّ
تف�صيالته على القانون اخلا�ص به الذي ت�صدره ال�سلطة الت�رشيعية؛ ليبني طريقة
ت�شكيله واخت�صا�صاته وقواعد �سري العمل فيه .وي�ؤخذ ر�أيه يف م�رشوعات القوانني التي
تنظم � ّأي من �ش�ؤون ال�سلطة الق�ضائية مبا يف ذلك النيابة العامة.16
	13القانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002املادة  ،88الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز2002/7/7 ،؛ والقانون الأ�سا�سي
املعدل ،املادة  ،97الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2003/3/19 ،
	14القانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002املادة  ،89الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز2002/7/7 ،؛ والقانون الأ�سا�سي
املعدل ،املادة  ،98الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2003/3/19 ،
	15القانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002املادة  ،91الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2002/7/7 ،
	16القانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002املادة  ،100الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2002/7/7 ،
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وقد جاء الن�ص م�ستقالً عن النيابة العامة يف املادة  107من القانون الأ�سا�سي
املعدل ،كما كان يف القانون الأ�سا�سي  2002كالتايل :17
“ .1يعني النائب العام بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية ،بناء على تن�سيب من
املجل�س الأعلى للق�ضاء ،ومب�صادقة املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.
 .2يتوىل النائب العام الدعوى العمومية با�سم ال�شعب العربي الفل�سطيني ،ويحدد
القانون اخت�صا�صات النائب العام وواجباته”.
وفو�ضت املادة  108من القانون الأ�سا�سي املعدل ال�سلطة الت�رشيعية بتنظم
طريقة ت�شكيل النيابة العامة واخت�صا�صاتها ،و�رشوط تعيني �أع�ضاء النيابة العامة،
ونقلهم ،وعزلهم ،وم�ساءلتهم ،بقوانني.
ونعر�ض فيما يلي تنظيم القانون الأ�سا�سي املخت�رص للق�ضاء و�أثر ذلك على
�أدائه.
�أ .يف تنظيم �أنواع الق�ضاء العادي:
بالرجوع �إىل القانون الأ�سا�سي وتعديالته والقواعد الد�ستورية التي كانت
�سارية عند �صدوره ،والقوانني املنظمة لل�سلطة الق�ضائية واخت�صا�صاتها ،جند �أن
الق�ضاء الفل�سطيني �أنواع.
ويتكون الق�ضاء العادي من الهيئات التي متار�س الوظيفة الأ�سا�سية للق�ضاء
باعتبارها جهات الق�ضاء الأ�صيلة يف املنازعات املدنية واجلزائية ،فهي التي تتوىل
الف�صل يف اخلالفات واالعتداءات على احلقوق واحلريات التي تن�ش�أ بني الأفراد
�أنف�سهم .وكذلك املنازعات التي تثور بني الأفراد والهيئات احلاكمة .وكما يف د�ساتري
عديدةّ ،
مت متييز م�سائل الأحوال ال�شخ�صية مبحاكم و�أحكام خا�صة .وقد �أخذ
قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  1ل�سنة � ،2001إىل ح ّد كبري ،مبا كان نافذا ً يف ال�ضفة يف
ظ ّل الد�ستور الأردين ل�سنة  1952بتنظيم �أربعة �أنواع من الق�ضاء العادي:
 .1الق�ضاء النظامي :حيث تتوىل املحاكم الف�صل يف امل�سائل املدنية واجلزائية ،وفق ما
هو حمدد لها د�ستوريا ً وبالقوانني املنظمة الخت�صا�صاتها.
	17القانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002املادة  ،98الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2002/7/7 ،
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والقانون الأ�سا�سي ل�سنة  ،2002واملعدل �سنة  ،2003فو�ض تنظيم الق�ضاء العادي
للقوانني العادية ،ولهذا نظم قانون ت�شكيل املحاكم النظامية الفل�سطيني رقم 5
ل�سنة  2001درجات املحاكم على النحو التايل:
• حماكم ال�صلح.
• حماكم البداية.
• حماكم اال�ستئناف.
• املحكمة العليا بفرعيها؛ حمكمة النق�ض وحمكمة العدل العليا.
وقد نظم قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية رقم  2ل�سنة  ،2001وقانون
الإجراءات اجلزائية رقم  3ل�سنة  ،2001االخت�صا�ص النوعي والقيمي والإقليمي للمحاكم.
 .2الق�ضاء الديني :ووفقا ً ملا ن�صت عليه املادة  101من القانون الأ�سا�سي املعدل،
�سارت القوانني اجلديدة املنظمة للق�ضاء الديني على النهج نف�سه ،حيث ينق�سم �إىل:
• املحاكم ال�رشعية ،وتتوىل املحاكم ال�رشعية الف�صل يف م�سائل الأحوال ال�شخ�صية
للم�سلمني ،ويف ق�ضايا الدية بني امل�سلمني� ،أو بني م�سلم وغري م�سلم متى ر�ضي
الطرفان باخت�صا�ص املحاكم ال�رشعية ،كما تخت�ص يف الأمور املتعلقة بالأوقاف.
• وحماكم جمال�س الطوائف الدينية غري امل�سلمة ،وحتدد القوانني اخت�صا�صاتها يف
الأحوال ال�شخ�صية والأوقاف املن�ش�أة مل�صلحة الطائفة ذات العالقة.
 .3الق�ضاء الإداري :وت�أخذ فل�سطني بنظام الق�ضاء املوحد .فبموجب قانون
ت�شكيل املحاكم النظامية رقم  5ل�سنة  ،2001تخت�ص حمكمة العدل العليا ،وهي على
درجة واحدة و�أحكامها نهائية ال تقبل الطعن ،بنظر املنازعات الإدارية كافة ،و�أ�ضافت
�إليها املادة :33
تخت�ص حمكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
• الطعون اخلا�صة باالنتخابات.
• الطلبات التي يقدمها ذوو ال�ش�أن ب�إلغاء اللوائح �أو الأنظمة �أو القرارات الإدارية
النهائية املا�سة بالأ�شخا�ص �أو الأموال ،ال�صادرة عن �أ�شخا�ص القانون العام
مبا يف ذلك النقابات املهنية.
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•
•

•
•
•

•

الطلبات التي هي من نوع املعار�ضة يف احلب�س ،التي يطلب فيها �إ�صدار �أوامر
الإفراج عن الأ�شخا�ص املوقوفني بوجه غري م�رشوع.
املنازعات املتعلقة بالوظائف العمومية ،من حيث التعيني �أو الرتقية �أو
العالوات �أو املرتبات �أو النقل �أو الإحالة �إىل املعا�ش �أو الت�أديب �أو اال�ستيداع �أو
الف�صل ،و�سائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
رف�ض اجلهة الإدارية �أو امتناعها عن اتخاذ � ّأي قرار كان يجب اتخاذه ،وفقا ً
لأحكام القوانني �أو الأنظمة املعمول بها.
�سائر املنازعات الإدارية.
امل�سائل التي لي�ست ق�ضايا �أو حماكمات بل جمرد عرائ�ض �أو ا�ستدعاءات
خارجة عن �صالحية � ّأي حمكمة ت�ستوجب ال�رضورة ،الف�صل فيها حتقيقا ً
للعدالة.
�أية �أمور �أخرى ترفع �إليها مبوجب �أحكام القانون.

وقد ا�شرتطت املادة  34من قانون ت�شكيل املحاكم النظامية يف الطلبات املرفوعة �إىل
حمكمة العدل العليا من الأفراد يف احلاالت املذكورة يف املادة ال�سابقة �أن يكون �سبب
الطعن متعلقا ً بواحد �أو �أكرث مما يلي:
•	االخت�صا�ص.
• وجود عيب يف ال�شكل.
• خمالفة القوانني �أو اللوائح �أو اخلط�أ يف تطبيقها �أو ت�أويلها.
•	التع�سف �أو االنحراف يف ا�ستعمال ال�سلطة على الوجه املبني يف القانون.
وكان القانون الأ�سا�سي امللغى ،يت�ضمن ما ن�صت عليه املادة  102من القانون
الأ�سا�سي املعدل“ :يجوز بقانون �إن�شاء حماكم �إدارية للنظر يف املنازعات الإدارية
والدعاوى الت�أديبية ،ويحدد القانون اخت�صا�صاتها الأخرى ،والإجراءات التي تتبع
�أمامها”.
وهذه املادة تفتح الأفق لتعدد درجات التقا�ضي الإداري الذي يتيح الفر�صة لتحقيق
مراجعة قانونية للأحكام ال�صادرة وت�صحيح ما قد ترتكبه املحكمة الوحيدة من �أخطاء،
وهو ما حر�صت مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية الت�أكيد عليه.
ولكن يف الواقع ال توجد حتى الآن (�سنة  ،)2013يف حماكم ال�سلطة الفل�سطينية� ،سوى
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درجة واحدة للف�صل يف املنازعات الإدارية ب�صفة نهائية ،على الرغم من االخت�صا�ص
الوا�سع وال�شامل للمحكمة يف نظر كافة املنازعات الإدارية ،ف�ضالً عما �أ�ضافته املادة 33
من قانون ت�شكيل املحاكم.
 .4الق�ضاء اخلا�ص :ت�أخذ نظم قانونية ،العتبارات خمتلفة ،ب�إن�شاء ق�ضاء خا�ص
على �أنواع .وهذا الق�ضاء اخلا�ص يتّبع يف الغالب قواعد و�إجراءات تختلف جزئيا ً عن
الق�ضاء العادي .وهذه االعتبارات منها ما هو راجع �إىل �أطراف املنازعة� ،أو �إىل طبيعتها،
التي تطرح على املحكمة اخلا�صة .وت�ضبط قوانني �إن�شاء هذه املحاكم اخلا�صة طريقة
ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ونظام عملها .ومن هذه املحاكم اخلا�صة :حماكم �أمن الدولة
واملحاكم الع�سكرية� ،أو املحاكم التي تخت�ص بق�ضايا �أ�شخا�ص معينني .وبع�ضها
حمل انتقاد خلطرها على احلقوق واحلريات ،لعدم التحديد الدقيق الخت�صا�صاتها
ن�ص على نوع منها كاملحاكم
و�إجراءاتها .وبالرجوع �إىل القانون الأ�سا�سي املعدل جنده ّ
الع�سكرية يف املادة  -2“ :101تن�ش�أ املحاكم الع�سكرية بقوانني خا�صة ولي�س لهذه املحاكم
� ّأي اخت�صا�ص �أو والية خارج نطاق ال�ش�أن الع�سكري”.
ب� .سلبيات يف التنظيم �أثرت يف �أداء الق�ضاء العادي:
ومن ال�سلبيات يف تنظيم ال�سلطة الق�ضائية التي �أثرت يف �أداء الق�ضاء �سلبا ً بفعل
العامل اخلارجي ،القيود التي وردت يف اتفاقية �أو�سلو وتوابعها :حتديد والية الق�ضاء
الفل�سطيني حتى يف الأرا�ضي التي يفرت�ض �أنها تدار من قبل ال�سلطة الفل�سطينية.
بالإ�ضافة �إىل العوامل الداخلية التي منها �أن رئي�س ال�سلطة ،بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية
�سنة  ،1994هو من كان ي�سن القواعد القانونية املنظمة لل�سلطة الق�ضائية ،وي�ضيق املقام
عن ذكر تلك القوانني و َتتَ ُّبع الأحكام الق�ضائية التي �صدرت ،و�صدى ذلك التدخل .ولذا
�سنكتفي بذكر مظاهر للتدخل يف تنظيم الق�ضاء ،من ذلك:
• على الرغم من ت�أ�سي�س املجل�س الت�رشيعي ك�سلطة خمت�صة بالت�رشيع منذ � 1996إال
�أن رئي�س ال�سلطة ا�ستمر يف ممار�سة اخت�صا�صات ت�رشيعية ،فعلى �سبيل املثال �أ�صدر
مرا�سيم بقوانني ،منها املر�سوم رقم  1ل�سنة  1999بتعديل قانون رقم  5ل�سنة 1998
ب�ش�أن دمغ املعادن الثمينة ،وقرار رقم  26ل�سنة  1999ب�ش�أن حتديد اخت�صا�صات
رئي�س املحكمة العليا .وغريها كثري.
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• �أنه مبوجب تلك القوانني ف�إن تعيني وترقية الق�ضاة يتم بقرار من رئي�س ال�سلطة ،و�إن
كان بتن�سيب من جمل�س الق�ضاء ،لأن الن�ص مل يحدد �ضوابط للتن�سيب ومل يح�رصه
يف الق�ضاة .كما �أن جمل�س الق�ضاء الأعلى ّ
مت تعيينه بقرار من رئي�س ال�سلطة رقم 29
ل�سنة .182000
• قرار رقم  33ل�سنة  1998بتحديد م�أموري ال�ضبط الق�ضائي واخت�صا�صاتهم ،والقرار
رقم  19ل�سنة  2000مبنح �صفة ال�ضبط الق�ضائي .وبالطبع هذا ي�ؤثر يف ا�ستقاللية
الإجراءات الق�ضائية.19
• قرار رقم  15ل�سنة  1998بتحديد اخت�صا�صات حمكمة �أمن الدولة .20هذا من امل�ؤكد
ي�ؤثر �سلبا ً يف ا�ستقالل الق�ضاء يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية.
• قرار رقم  32ل�سنة  1999بتعيني نائب عام ملحاكم �أمن الدولة ،فف�ضالً عن املظهر
ال�سلبي لوجود حماكم �أمن الدولة ف�إن ذلك يوثر يف ا�ستقاللها.21
• قرار رئي�س ال�سلطة رقم  26ل�سنة  1999ب�ش�أن اخت�صا�صات رئي�س املحكمة العليا.22
• ت�شكيل جمل�س الق�ضاء الأعلى ،بالقرار رقم  29ل�سنة .232000
• مر�سوم رقم  11ل�سنة  2002بتعيني �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى.24
• مر�سوم رقم  8ل�سنة  2003بتعيني جمل�س الق�ضاء الأعلى.25
• قرار بقانون بتعديل قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  1ل�سنة .262002
• قرار بقانون رقم  5ل�سنة  2006بتعديل قانون ت�شكيل املحاكم النظامية .2001

 18قرار رقم (  )29ل�سنة  2000بت�شكيل جمل�س الق�ضاء الأعلى ،الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2001/3/19 ،36
 19الوقائع الفل�سطينية ،العدد 1998/11/26 ،26؛ والوقائع الفل�سطينية ،العدد .2000/9/30 ،34
 20الوقائع الفل�سطينية ،العدد .1998/6/8 ،23
 21الوقائع الفل�سطينية ،العدد .1999/12/13 ،31
 22الوقائع الفل�سطينية ،العدد .1999/10/10 ،30
 23الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2001/3/19 ،36
 24الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2002/9/5 ،43
 25الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2003/8/16 ،46
 26الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2006/2/14 ،
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• قرار بقانون رقم  7ل�سنة  2006ب�ش�أن قانون حمكمة اجلنايات الكربى.
• قرار بقانون رقم  8ل�سنة  2006ب�ش�أن تعديل قانون الإجراءات اجلزائية .2001
• قرار بقانون رقم  9ل�سنة  2006ب�ش�أن تعديل قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية
.2001
• قرار رقم  215ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء حمكمة اجلمارك اال�ستئنافية.27
وتوجد كثري من الأمثلة ي�ضيق املقام عن ح�رصها هنا.

� .2سلبيات يف تنظيم و�أداء الق�ضاء الد�ستوري:
تنظم بع�ض الد�ساتري حماكم د�ستورية تخت�ص بنظر بع�ض امل�سائل ال�سيا�سية
والد�ستورية �أو القانونية العليا .من ذلك ما تن�ص عليه املادة  103يف القانون الأ�سا�سي
املعدل:
 )1ت�شكل حمكمة د�ستورية عليا بقانون وتتوىل النظر يف:
�أ .د�ستورية القوانني واللوائح �أو النظم وغريها.
ب .تف�سري ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي والت�رشيعات.
ج	.الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني اجلهات الق�ضائية وبني اجلهات
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي.
 )2ويبني القانون طريقة ت�شكيل املحكمة الد�ستورية العليا والإجراءات الواجبة
الإتباع ،والآثار املرتتبة على �أحكامها.

ويجب د�ستورياً ،حتى ميكن حتقيق الهدف من �إن�شاء املحكمة الد�ستورية� ،أن
�ص عليه نظريا ً يف املادة الأوىل
تنظم ب�شكل م�ستقل عن جهة الق�ضاء العادي ،وهو ما ُن َّ
من قانون املحكمة الد�ستورية بالقول “تن�ش�أ مبقت�ضى �أحكام هذا القانون حمكمة
د�ستورية عليا ،وهي هيئة ق�ضائية م�ستقلة قائمة بذاتها يف فل�سطني ،وي�شار �إليها فيما
بعد باملحكمة”.
لكن مما يتناق�ض مع كون املحكمة هيئة ق�ضائية م�ستقلة ،وينعك�س �سلبا ً يف �أداء
ال�سلطة الق�ضائية ما ن�صت عليه املادة  104من القانون الأ�سا�سي ب�أن “تتوىل املحكمة
العليا م�ؤقتا ً ك ّل املهام امل�سندة للمحاكم الإدارية واملحكمة الد�ستورية العليا ،ما مل تكن
 27الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2011/3/30 ،90
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داخلة يف اخت�صا�ص جهة ق�ضائية �أخرى وفقا ً للقوانني النافذة” .فهذا الن�ص يتبع املحكمة
الد�ستورية هيكليا ً وعمليا ً جلهة الق�ضاء العادي .ولذلك حتى بعد �صدور قانون املحكمة
الد�ستورية العليا �سنة  ،2006ما زالت املحكمة الد�ستورية غري م�ستقلة عمليا ً عن املحكمة
العليا ،فحتى الآن (نهاية �سنة  ،)2013مل يتم ت�شكيل املحكمة الد�ستورية بت�شكيل م�ستقل
عن املحكمة العليا.
ولقد ن�صت املادة  103من القانون الأ�سا�سي املعدل  ،2003ك�سابقتها املادة  94من
القانون الأ�سا�سي امللغى ،على �أن يتم �إن�شاء املحكمة الد�ستورية بقانون ،وبعد
�أربع �سنوات من الن�ص على �إن�شائها �سنة � ،2002أ�صدر املجل�س الت�رشيعي قانون
املحكمة الد�ستورية رقم  3ل�سنة  ،2006وما زالت متار�س املحكمة العليا اخت�صا�صاتها.
�أ� .سلبيات يف التنظيم القانوين للق�ضاء الد�ستوري:
ي�ؤخذ على قانون املحكمة الد�ستورية املذكور �أنه ت�ضمن العديد من املخالفات للقانون
الأ�سا�سي ،ت�ؤثر �سلبا ً يف �أداء ال�سلطة الق�ضائية با�ستقاللية ،ومن �أبرزها :االختالف بني
ما ن�صت عليه املادة  103من القانون الأ�سا�سي فيما يتعلق بتحديدها الخت�صا�صات
املحكمة الد�ستورية العليا ،وبني املادة  24من قانون املحكمة الد�ستورية باخت�صا�صات
املحكمة الد�ستورية ،حيث ُعدل القانون العادي يف القانون الأ�سا�سي بغري الطريق
الد�ستوري للتعديل الذي حدده القانون الأ�سا�سي باملادة .120
ن�ص قانون املحكمة الد�ستورية ،خمالفا ً لن�ص
ونذكر الن�صني تباعاً ،ليت�ضح ما جاء به ّ
القانون الأ�سا�سي باخت�صا�صات املحكمة الد�ستورية.
املادة  103من القانون الأ�سا�سي املعدل:
 .1ت�شكل حمكمة د�ستورية عليا بقانون وتتوىل النظر يف:
�أ .د�ستورية القوانني واللوائح �أو النظم وغريها.
ب .تف�سري ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي والت�رشيعات.
ج	.الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني اجلهات الق�ضائية وبني اجلهات
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي.
 .2يبني القانون طريقة ت�شكيل املحكمة الد�ستورية العليا ،والإجراءات الواجبة
الإتباع ،والآثار املرتتبة على �أحكامها.
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املادة  24من قانون املحكمة الد�ستورية:
ن�ص املادة  24من قانون املحكمة الد�ستورية العليا رقم  3ل�سنة � 2006أنه
ي�ؤخذ على ّ
ي�ضيف ،ويحذف بطريق غري م�رشوع ،بع�ض الأحكام التي وردت يف القانون الأ�سا�سي
على النحو التايل:
تخت�ص املحكمة دون غريها مبا يلي:
	.1الرقابة على د�ستورية القوانني والأنظمة.
 .2تف�سري ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي والقوانني ،يف حال التنازع حول حقوق
ال�سلطات الثالث وواجباتها واخت�صا�صاتها.
	.3الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني اجلهات الق�ضائية وبني اجلهات الإدارية
ذات االخت�صا�ص الق�ضائي.
	.4الف�صل يف النزاع الذي يقوم ب�ش�أن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�ضني �صادر
�أحدهما من جهة ق�ضائية �أو جهة ذات اخت�صا�ص ق�ضائي والآخر من جهة
�أخرى منها.
	.5البت يف الطعن بفقدان رئي�س ال�سلطة الوطنية الأهلية القانونية ،وفقا ً لأحكام
البند /1ج من املادة  37من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة  ،2003ويعترب
قرارها نافذاً من تاريخ م�صادقة املجل�س الت�رشيعي عليه ب�أغلبية ثلثي عدد
�أع�ضائه.

ومن الوا�ضح ج�سامة املخالفات التي وردت يف قانون املحكمة الد�ستورية للمبادئ
احلاكمة املحددة الخت�صا�صات املحكمة الد�ستورية يف القانون الأ�سا�سي ،والتي ال ميلك
القانون العادي الذي جاء تنفيذا ً للمادة  103من القانون الأ�سا�سي �أن يخالفها ،وال �أن
يعدل فيها ال باحلذف وال بالإ�ضافة .فمن املخالفات اجل�سيمة يف املادة  24من قانون
املحكمة:
• �أنها �أ�سقطت الن�ص على اخت�صا�ص املحكمة الد�ستورية بالرقابة على اللوائح ،يف الفقرة
الأوىل من اخت�صا�ص املحكمة بالرقابة عليها.
• و�أ�سقطت الفقرة الثانية من الأعمال القانونية التي تراقبها املحكمة الد�ستورية ،غري
ما ذكر من الأعمال الت�رشيعية ،كالقرارات الرئا�سية واملرا�سيم الرئا�سية التي كانت
تعنيها عبارة “وغريها” ،فهذه العبارة تعني غريها من الأعمال القانونية التي تت�ضمن
قواعد قانونية.
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• كما حذفت املادة  2/24من قانون املحكمة الد�ستورية اخت�صا�ص املحكمة بتف�سري
ن�ص
“الت�رشيعات” وح�رصتها يف القوانني .والت�رشيعات �أعم من القوانني التي ح�رص ّ
قانون املحكمة الد�ستورية �سلطة املحكمة يف تف�سريها ،فاملرا�سيم ت�رشيعات ولكنها
لي�ست قوانني.
• �أن قانون املحكمة الد�ستورية ع ّدل يف القانون الأ�سا�سي بطريقة غري م�رشوعة
ب�إ�ضافة اخت�صا�صات مهمة للمحكمة الد�ستورية مل يقررها القانون الأ�سا�سي ،من
ذلك ما �أ�ضافته املادة � 4/24إىل البند ج من املادة  103من القانون الأ�سا�سي املعدل
وهو“ :الف�صل يف النزاع الذي يقوم ب�ش�أن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�ضني� ،صادر
�أحدهما من جهة ق�ضائية �أو جهة ذات اخت�صا�ص ق�ضائي والآخر من جهة �أخرى
منها” .فالقانون الأ�سا�سي حدد للمحكمة الد�ستورية االخت�صا�ص بالف�صل يف تنازع
االخت�صا�صيني بني اجلهات الق�ضائية ،وبني اجلهات الإدارية ذات االخت�صا�ص
الق�ضائي.
• �أعطت املادة  5من قانون املحكمة الد�ستورية لل�سلطة التنفيذية �إمكانية الهيمنة على
املحكمة من خالل اخت�صا�ص رئي�س ال�سلطة الوطنية بتعيني رئي�س وق�ضاة املحكمة كما
ّ
مت يف الت�شكيل الأول .وهذا االخت�صا�ص للرئي�س مل ُين�ص عليه يف القانون الأ�سا�سي،
الذي حدد اخت�صا�صات الرئي�س مبا ورد يف املادة  38منه ،والتي مل يرد فيها �إمكانية
�إ�ضافة اخت�صا�صات �أخرى لرئي�س ال�سلطة بقوانني الحقة مثل ما جاءت به املادة 11/69
من القانون الأ�سا�سي من اخت�صا�صات ملجل�س الوزراءّ � :11( .أي اخت�صا�صات �أخرى
تناط به مبوجب �أحكام القانون) .وال ي�ستقيم د�ستوريا ً �أن يكون تعيني رئي�س ديوان
الرقابة املالية والإدارية ،28وتعيني حمافظ �سلطة النقد ،29وتعيني رئي�س هيئة مكافحة
الك�سب غري امل�رشوع ،30بقرارات من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ومب�صادقة
 28قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية رقم  15ل�سنة 2004م ،الوقائع الفل�سطينية ،العدد ،53
2005/2/28؛ وقرار بقانون رقم (  )5ل�سنة 2010م ب�ش�أن امل�صادقة على تعيني رئي�س ديوان املوظفني
العام ،الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2010/5/6 ،85
 29قرار بقانون رقم ( )13ل�سنة 2011م ب�ش�أن امل�صادقة على �إعادة تعيني حمافظ ل�سلطة النقد الفل�سطينية،
الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2011/12/25 ،92
 30قرار بقانون رقم ( )1ل�سنة 2010م ب�ش�أن امل�صادقة على تعيني رئي�س هيئة مكافحة الك�سب غري امل�رشوع،
الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2010/5/6 ،85
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املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،الذين ال تعلو وظائفهم على وظيفة رئي�س املحكمة
الد�ستورية ،التي هي املرجعية النهائية للف�صل يف تنازع ال�سلطات وحماية د�ستورية
القواعد القانونية ،يف حني ي�ستقل رئي�س ال�سلطة التنفيذية يف تعيني رئي�س جمل�س
الق�ضاء الأعلى ورئي�س النيابة العامة ،والذي هو عمليا ً رئي�س املحكمة الد�ستورية،
مبوجب التفوي�ض باملادة  104من القانون الأ�سا�سي.
• التفوي�ض امل�ستمر (غري اجلائز د�ستورياً) لأكرث من  11عاما ً (حتى الآن يف �سنة ،)2013
للمحكمة العليا باخت�صا�صات املحكمة الد�ستورية يف الرقابة على الد�ستورية.
ب� .سلبيات يف �أداء الق�ضاء الد�ستوري:
وقد �أثر ذلك �سلبا ً يف �أداء الق�ضاء عامة ويف ا�ستقاللية املحكمة الد�ستورية ،فعطل
رقابتها على د�ستورية عمل املحاكم ،ف�ضالً عن �أن املحكمة العليا وهي تقوم باخت�صا�صات
املحكمة الد�ستورية قد تكون خ�صما ً وحكماً ،مما �أثر يف مو�ضوعية ق�ضائها وعدالته
�سلباً .ونذكر على �سبيل املثال:
املثال الأولُ :طرح على املحكمة العليا ب�صفتها حمكمة د�ستورية ،ق�ضية مو�ضو ُعها
التنازع بني رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى وبني وزارة العدل ،حول تبعية املوظفني
الإداريني العاملني ب�إدارات املحاكم والنيابات .والذي ا�ستندت فيه الوزارة يف تبعيتهم
لها لن�ص املادة  ،1/47من قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم  1ل�سنة � 2001أن “لوزير العدل
الإ�رشاف الإداري على جميع املحاكم .”...ومع ذلك حكمت املحكمة العليا التي ير�أ�سها
رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ،ب�صفتها حمكمة د�ستورية ل�صالح رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء ،على الرغم من وجود ذلك الن�ص ال�رصيح .وهذه الإ�شكالية ا�ستوجبت ت�شكيل
جلنة حتقيق خا�صة يف ُ 2009/4/25تعنى ببحث �إ�شكالية تنازع االخت�صا�ص بني وزير
العدل والنائب العام ورئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى.
املثال الثاين :ومثال �آخر للأثر ال�سلبي ال�ستمرار دمج املحكمة الد�ستورية يف املحكمة
العليا ،هو حكمها ب�صفتها حمكمة د�ستورية رقم  1ل�سنة  ،2006واملقام هنا ال يت�سع
لعر�ضه .وفيه تت�ضح �سلبية عدم ا�ستقالل املحكمة الد�ستورية عن الق�ضاء العادي
الذي ال يتوفر لديه اخلربة يف الق�ضاء الد�ستوري ،وال �أريد القول بـ“خ�ضوعها للت�أثري
اخلارجي” ،حيث رف�ضت ح�صانة �أعمال املجل�س الت�رشيعي الربملانية الداخلية املتمثلة
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يف حما�رض جل�ساته ،والتي ال تقبل النظم املختلفة الطعن عليها ل�ضمان ا�ستقالل ال�سلطة
الت�رشيعية .فاملحكمة ا�ضطرت �إىل اعتبار �أن قرار املجل�س الت�رشيعي يف جل�سة 2006/3/6
“بعدم االعتداد مبح�رض املجل�س يف  2006/2/13غري املوقع” لي�س عمالً برملانياً ،لأنه �إذا
ع َّدته عمالً برملانيا ً فال يجوز لها رقابته ،وبالتايل يكون ذلك املح�رض وما ت�ضمنه من
�أعمال مل ت�ستكمل مقومات وجودها د�ستورياً ،وبالتايل يكون قانون املحكمة الد�ستورية
الذي يت�ضمنه ذلك املح�رض غري م�ستكمل �إجراءات وجوده و�رسيانه .فهذا القانون
�أعاده رئي�س ال�سلطة �إىل املجل�س الت�رشيعي مرفقا ً ببع�ض التعديالت يف ،312006/1/23
وال بدّ من موافقة املجل�س الت�رشيعي على التعديالت بالتوقيع باملوافقة يف حم�رض
جل�سة  ،2006/2/31و�إال ال ميكن اعتباره قد ا�ستكمل �إجراءات وجوده و�رسيانه،
ن�ص املادة  103من
وبذلك تفقد املحكمة الد�ستورية ال�سند يف ت�صديها للمو�ضوع ،لأن ّ
القانون الأ�سا�سي مل يقرر اخت�صا�ص املحكمة الد�ستورية مبا �أ�ضافه لها قانونها (الذي
مل ي�ستكمل د�ستورياً) يف الفقرة الثانية للمادة  24من النظر يف التنازع حول حقوق
ال�سلطات الثالث ،وواجباتها واخت�صا�صاتها (التي �أ�ضافها قانون املحكمة خالفا ً
للقانون الأ�سا�سي) .فالقانون الأ�سا�سي يف املادة  103خ َّول املحكمة الد�ستورية فقط
بالنظر يف الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني اجلهات الق�ضائية وبني اجلهات الإدارية ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي.
ن�ص
املثال الثالث :يف  2013/1/2ردت حمكمة �صلح رام اهلل الدفع بعدم د�ستورية ّ
يف قانون املطبوعات  1995يف دعوى رقم  ،2012/1231مقدمة من ممثل �شخ�ص معنوي
خا�ص ،لأنه مل يقع �رضر �شخ�صي عليه ،و�إمنا امل�س�ؤولية اجلزائية على ال�شخ�ص
املعنوي؛ على الرغم من �أن احلكم نف�سه يقرر �أن مقدم الدفع بعدم الد�ستورية ح�رض
ب�صفته ممثالً للجهة املتهمة ،و�أ�س�ست املحكمة قرارها �أن ال�رضر ال يقع على ممثل الهيئة
املعنوية �شخ�صياً ،و�إمنا امل�س�ؤولية على الهيئة املعنوية .فالغريب قانونا ً عدم قبول الدفع
من ممثل الهيئة املعنوية ،فممن تقبل الدعوى؟ فالهيئة املعنوية ال �إرادة لها طبيعية و�إرادة
ممثلها ب�صفته هي �إرادتها.

 31م�ساواة ،املر�صد القانوين الأول لو�ضع العدالة يف فل�سطني� ،ص .112
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املثال الرابع :حكم املحكمة العليا يف الطعن الد�ستوري رقم  1ل�سنة  ،2009برد الطعن
ن�ص املادة �“ :2/27إذا تراءى لإحدى املحاكم...
لعدم �صحة اخل�صومة ،على الرغم من ّ
ن�ص يف قانون �أو مر�سوم �أو الئحة �أو نظام �أو
�أثناء نظر �إحدى الدعاوى عدم د�ستورية ّ
قرار الزم للف�صل يف النزاع� ،أوقفت الدعوى و�أحالت الأوراق بغري ر�سوم �إىل املحكمة
الد�ستورية العليا للف�صل يف امل�س�ألة الد�ستورية” .فطبيعة الدعوى مو�ضوعية ولي�ست
�شخ�صية ،املخت�صم فيها القانون ولي�س �شخ�ص عام �أو خا�ص ،وما كان لها �أن تردها.

ثالث ًا :تزايد ال�سلبيات يف تنظيم و�أداء الق�ضاء بعد
االنق�سام :2013–2007
وبعد �أحداث حزيران /يونيو �سنة  2007يف غزة ،ب�سبب خالف فتح مع حما�س
بعد فوزها يف االنتخابات ،وعدم الت�سليم بانتقال ال�سلطة �سلمياً ،انق�سمت ال�سلطة مبا
فيها اجلهاز الق�ضائي ،حيث �أغلق جمل�س الق�ضاء الأعلى يف رام اهلل حماكم غزة ،و�أعلن
وقف عمل النيابة العامة وال�رشطة املدنية ،وع َّد الأحكام التي ت�صدر يف ظ ّل حكومة غزة
باطلة ،كما قرر جمل�س الق�ضاء الأعلى وقف تنفيذ الأحكام يف غزة وعدم جباية الر�سوم،
وا�ستنكف الق�ضاة ونقابة املحامني .ولذلك �أن�ش�أت احلكومة يف غزة جهازا ً ق�ضائيا ً
وجمل�سا ً للعدل لرف�ض الإدارة العامة لل�سلطة الفل�سطينية ،32ومنها اجلهاز الق�ضائي
لل�سلطة ،العمل مع احلكومة التي ت�شكل حما�س عمودها الفقري يف غزة .وال يت�سع جمال
البحث هذا ملناق�شة د�ستورية ذلك وتقييم �أدائه ،ومدى ال�رضورة الفعلية التي اقت�ضته.
وعليه� ،سي�شمل البحث الو�ضع يف غزة وال�ضفة من  ،2007-1994ثم يتناول الو�ضع
يف رام اهلل مابني �سنتي  .2013-2007وبالطبع هناك �إيجابيات كثرية يف �أداء الق�ضاء،
وقد ن�رشت ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل تقارير عن عملها ،منها تقرير اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني ت�ضمن م�سحا ً للحكم يف الأرا�ضي الفل�سطينية ن�رش �سنة .2009
وكذلك الدرا�سة اال�ستطالعية حول واقع ال�سلطة الق�ضائية التي �أجريت ل�صالح ال�سلطة
الق�ضائية وغريها مما يتناول �إيجابيات ال�سلطة الق�ضائية.
 32املرجع نف�سه� ،ص .39
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لكن بحثنا �سين�صب على ال�سلبيات يف الأداء كنوع من النقد البنَّاء ،الذي يهدف �إىل
الإ�صالح باال�ستفادة من التجربة وما �شابها من �سلبيات� .أما �أداء اجلهاز الق�ضائي الذي
�أن�شئ يف غزة بعد  ،2007فدرا�سة �إيجابيات و�سلبيات تنظيمه و�أدائه حتتاج �إىل م�ساحة
غري متوفرة �ضمن احلجم املحدد لهذا البحث.
ويزيد من �إ�شكالية �أزمة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية والعوار يف �أدائها بالإ�ضافة �إىل ما
تقدم ،التنظيم الد�ستوري للعالقة بني ال�سلطة الق�ضائية وال�سلطات العامة الأخرى على
النحو الذي نبينه فيما يلي:

� .1سلبيات يف العالقة بني ال�سلطتني الت�رشيعية والق�ضائية:
�أ� .سلبيات ناجتة عن تنظيم العالقة بينهما:
تن�ص الد�ساتري نظريا ً على ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،لكنها ال حتدد على وجه
قاطع جهات الق�ضاء وقوانينها و�إجراءاتها كما تفعل عادة بالن�سبة لل�سلطات الت�رشيعية
والتنفيذية ،وترتك حتديد ذلك للم�رشع العادي ،ومن هنا تت�رسب ت�أثريات ال�سلطة
الت�رشيعية على تنظيم و�أداء الق�ضاء من خالل قيام ال�سلطة الت�رشيعية� ،أو من ي�أخذ
اخت�صا�صاتها ،بتنظيم ال�سلطة الق�ضائية بقوانني� ،أو بقرارات بقوانني .فالأ�صل �أن
ال�سلطتني تتكامالن يف العمل على �سيادة القانون .فالق�ضاء ينطق بحكم القانون الذي
ي�صدره امل�رشع ،ويحدد معناه ويو�ضح الغام�ض منه ،وي�سد النق�ص فيه ،مع احرتامه
ال�ستقالل ال�سلطتني يف العمل عن بع�ضهما.
�إن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يكمن يف وجود النظام الد�ستوري الذي ينظم ح�صانة
ال�سلطة الق�ضائية �ض ّد �ضغوط وتدخالت ال�سلطات العامة والأفراد ،خ�صو�صا ً
التدخالت غري امل�رشوعة �أو التي مت�س ا�ستقاللية الق�ضاء ،وي�ضمن قانونيا ً وماديا ً
ا�ستقالل الق�ضاة .بذلك ميكن �أن تتحقق العدالة بني الأفراد ،ويف مواجهة ال�سلطات العامة
الأخرى ،وت�ستقيم العالقة بني ال�سلطات العامة ذاتها.
وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ال يعني �أن �إرادتها هي القانون �أو �أنها فوق القانون
متلك �أن تتحداه وتتجاوز ال�ضوابط التي ي�ضعها امل�رشع للعالقات العامة واخلا�صة؛
فالق�ضاء مكلف بحمايتها بتطبيق القانون و�إخ�ضاع اجلميع ل�سيادة القانون .فا�ستقالل
الق�ضاء لي�س املق�صود منه حتقيق ف�صل تام بني ال�سلطات ،وجلب امتيازات لل�سلطة
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الق�ضائية والعاملني فيها ،وعدم خ�ضوعهم للقانون الذي ت�ضعه ال�سلطة الت�رشيعية،
و�أنه ال يطبق عليهم حكم القانون .فال�سلطة الق�ضائية مكلفة د�ستوريا ً بتطبيق القوانني
على اجلميع يف �أدائها الخت�صا�صاتها و�سلطاتها .وا�ستقالل الق�ضاة والق�ضاء يق�صد به
�إيجاد النظام لل�سلطة الق�ضائية الذي ي�ضمن قيام ال�سلطة الق�ضائية بدورها الد�ستوري
بتجرد ونزاهة ،وعدم خ�ضوع القا�ضي وال�سلطة الق�ضائية لأي ت�أثري ،لأنه �إذا مل يكن
الق�ضاء م�ستقالً يختل توازن املجتمع وتفتقد الطم�أنينة لدى ال�سلطات العامة.
و�إذا كان �ضمان ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يف مواجهة الأفراد العاديني ميكن �أن
يتحقق بتنظيم ال�سلطة الق�ضائية بقوانني عادية ،ف�إن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يف
مواجهة ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ميكن �أن يتحقق بت�ضمني الد�ستور �أحكاما ً
دقيقة للعالقة بني ال�سلطات الثالث ،خ�صو�صا ً و�أن ال�سلطة الق�ضائية تقوم بدور احلكم
الذي عليه �أن يجرب ال�سلطة الت�رشيعية وال�سلطة التنفيذية على احرتام القانون وتطبيقه.
ومن الناحية القانونية هناك ت�أثري متبادل بني ال�سلطتني يتج�سد يف �أن ال�سلطة
الت�رشيعية تخت�ص بو�ضع القوانني العامة املجردة ،التي على ال�سلطة التنفيذية والأفراد
مراعاتها يف �أعمالهم وتنفيذ �أحكامها .وال�سلطة الق�ضائية تخت�ص بالف�صل يف املنازعات
الناجتة عن تطبيق �أو عدم تطبيق تلك القوانني من قبل الأفراد �أو من قبل ال�سلطة التنفيذية
�أو ال�سلطة الت�رشيعية .لكن هذا التوازن يختل حني تتغول ال�سلطة الت�رشيعية على �سري
عمل ال�سلطة الق�ضائية ،من خالل القوانني التي ي�صدرها امل�رشع ،بتنظيم �إن�شاء �إدارات
ال�سلطة الق�ضائية وحماكمها واخت�صا�صاتها و�إجراءات عملها.
ب� .سلبيات ناجتة عن املمار�سة الت�رشيعية غري الد�ستورية:
ومن املظاهر ال�سلبية يف �أداء ال�سلطة الق�ضائية الفل�سطينية التي ت�ؤثر على ا�ستقالليتها
يف وظيفتها يف عالقتها مع ال�سلطة الت�رشيعية� ،إ�صدار امل�رشع قوانني تتناق�ض مع روح
الد�ستور القائم على الف�صل بني ال�سلطات ،من ذلك مثالً:
� .1إ�صدار املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني قانونا ً بت�شكيل املحاكم النظامية رقم 5

ل�سنة  2001الذي تبنى �سيا�س ًة يف توزيع العمل بني درجات التقا�ضي ،مل ُتراع ِ الآثار
ال�سلبية يف الأنظمة املطبقة �سابقاً .فمن الثابت عمالً �أن مما ي�ؤثر يف ا�ستقالل الق�ضاء،
التو�سع يف اخت�صا�صات القا�ضي الفرد يف حماكم ال�صلح على ح�ساب تعدد الق�ضاة يف
املحكمة االبتدائية ،حيث يجعل القا�ضي ،وبالتايل ال�سلطة الق�ضائية� ،أكرث عر�ضة للت�أثر
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باعتبارات عديدة م�سبقة ،قد تكون نا�شئة عن االنتماء الديني �أو االجتماعي �أو ال�سيا�سي
�أو الأمني �أو امل�صلحي ال�ضيق .فقد �صار من امل�ؤكد يف كثري من الأنظمة التي اعتمدت
نظام القا�ضي الفرد يف حماكم ال�صلح وتو�سيع �صالحياته عو�ضا ً عن نظام تعدد ق�ضاة
املحكمة �أنه نظام ال يحوز على �إجماع �أو �أغلبية الآراء القانونية .وحتى لدى امل�ؤيدين
له ،ف�إن هذا النظام مرتبط بنظام ق�ضائي تكاملت فيه عنا�رص ا�ستقالله وا�ستقرت فيه
�ضمانات قانونية وحقيقية حلقوق وحريات الأفراد ،ويف مقدمة تلك ال�ضمانات توفر
اخلربة واال�ستقاللية لدى القا�ضي الفرد ،وهو الأمر غري املتوفر لدينا.
 .2ا�ستعمال املادة  43من القانون الأ�سا�سي املتجاوز للم�رشوعية من قبل رئي�س
ال�سلطة ب�إ�صدار قرارات بقوانني لتربير تعديل القانون الأ�سا�سي وقوانني عدة ،ا�ضطر
الرئي�س �إىل �سحب تلك القرارات الرئا�سية ال�صادرة خالل الفرتة .332007/4/15-3/7
� .3إ�صدار قرارات بقوانني حتد من حقّ التقا�ضي �أمام الق�ضاء العادي ب�إحالة
منازعات هي من �صميم اخت�صا�صه �إىل حماكم غري عادية :كمحاكمة مدنيني �أمام حماكم
الع�سكريني ،خالفا ً للت�رشيعات واملواثيق الدولية وملا قررته جلنة حقوق الإن�سان
�سنة  ،2005من تبني ح�رص االخت�صا�ص الوظيفي للمحاكم الع�سكرية فقط باجلرائم
ذات الطابع الع�سكري التي يرتكبها الع�سكريني  .34باملخالفة للقانون الأ�سا�سي
املادة  2/101ومن الأمثلة على ذلك ،ما �صدر من �أحكام من حماكم ع�سكرية على مدنيني
ا�ستنادا ً �إىل املر�سوم الرئا�سي  28ل�سنة  ،2007مبد اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري ملحاكمة
مدنيني ا�ستنادا ً �إىل حالة الطوارئ وعلق فيه القوانني ال�سارية وحتى القانون الأ�سا�سي،
خ�صو�صا ً املادة  2/101و 35107كما يلي:
�أ .حكم املحكمة الع�سكرية اخلا�صة يف ق�ضية رقم  ،09/18و/75/20ن ع ر2009/

مبحاكمة مدنيني.36
 33قرار رقم ( )291ل�سنة  2007ب�ش�أن �سحب قرارات رئا�سية ،الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2007/9/13 ،73
 34نا�رص الري�س ،عدم م�رشوعية حماكمة املدنيني الفل�سطينيني �أمام الق�ضاء الع�سكري الفل�سطيني (رام اهلل:
م�ؤ�س�سة احلق� ،)2010 ،ص .104-91
 35املرجع نف�سه� ،ص .121-111
 36الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2011/1/1 ،89
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ب .حـكـم املحـكمـة الع�ســكريـة اخلــا�صـة يف رام اهلل والبـيـرة قـ�ضـيـة رقــم ،09/86
و/154/39ن ع ر 2009/مبحاكمة مدنيني ،37وغريها كثري.
 .4وتزايدت ال�سلبيات ب�إن�شاء حماكم خا�صة بقرارات �إدارية ولي�س بقانون كما
قررت ذلك املادة  2/101من القانون الأ�سا�سي ،مثل �إن�شاء حمكمة جمارك ا�ستئنافية
ن�ص على �إن�شائها بالقرار  215ل�سنة .382010
كالتي ّ
 .5ومن امل�ؤثرات اخلطرية يف احلالة الفل�سطينية التي تهدد ا�ستقالل الق�ضاء،
الت�رشيعات التي ت�صدرها ال�سلطة التنفيذية يف �شكل قرارات بقوانني ي�صدرها رئي�س
ال�سلطة الوطنية باال�ستناد �إىل املادة  43من القانون الأ�سا�سي املعدل ،التي تنظم حالة
ال�رضورة ،بالرغم من عدم توفر �رشوط حالة ال�رضورة فيها .وحتى لو توفرت
�رشوط ال�رضورة ف�إنها ال ُتخ ِّول رئي�س ال�سلطة �سوى �إ�صدار قرارات (ولي�س قوانني)
ملواجهة ال�رضورة فقط ،وال تخوله �إلغاء قوانني بتلك القرارات .الأمر الذي ال يقره
ج ّل القانونيني وحتى ال�سيا�سيني لدرجة �أنهم قاموا يف  2007/11/25برفع منا�شدة �إىل
رئي�س ال�سلطة جاء فيها ...“ :ننا�شد فخامتكم عدم �إ�صدار م�شاريع قرارات بقانون...
ملخالفتها لأحكام القانون الأ�سا�سي والقوانني ال�سارية بل لكونها متثل تهديدا ً لبنية
النظام القانوين وال�سيا�سي الفل�سطيني ،وهدرا ً ملبد�أ ف�صل ال�سلطات وانتهاكا ً ملبد�أ
�سيادة القانون.39”...
 .6ومما ي�ؤخذ على �أداء ال�سلطة الق�ضائية �أنها بدل تفرغها للقيام باخت�صا�صاتها،
�شغلت نف�سها مبمار�سة اخت�صا�صات لغريها من ال�سلطات .ففي الواقع العملي انطوى
عمل ال�سلطة الق�ضائية على مفارقات غريبة متثلت يف جتاوز املجل�س الأعلى للق�ضاء ملا
ذكرته املادة  100بالقانون الأ�سا�سي من اخت�صا�صات املجل�س ،حيث قام رئي�س جمل�س
الق�ضاء الأعلى ب�إحالة رزمة من م�شاريع قرارات بقوانني معدلة لرزمة القوانني ،على
خالف القواعد الد�ستورية املحددة الخت�صا�صه التي لي�س من بينها تقدمي م�شاريع
قوانني .هذا بالإ�ضافة �إىل خمالفة ذلك للقانون الأ�سا�سي با�ست�صدار قرارات بقوانني،
با�ستعمال حالة ال�رضورة (غري القائمة) ،بغري الطريق الد�ستوري للت�رشيع كما حددتها
 37الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2011/3/30 ،90
 38املرجع نف�سه.
 39ن�رشة عني على العدالة ،م�ساواة ،رام اهلل ،العدد  ،7كانون الأول /دي�سمرب � ،2007ص .16
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قواعد القانون الأ�سا�سي .ويف مواجهة ذلك ،قام العديد من مراكز البحوث القانونية
وم�ؤ�س�سات للمجتمع املدين وممثلي الكتل النيابية يف املجل�س الت�رشيعي بتقدمي مذكرة
�إىل رئي�س ال�سلطة تلفت انتباهه �إىل خمالفة ذلك للقانون الأ�سا�سي ،و�أن املادة  43منه ال
تربر �إ�صدارها بقرارات بقوانني .ولي�س لل�سلطة الق�ضائية التدخل يف ا�ست�صدار قوانني.40
والد�ستور عندما يقرر مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء ك�سلطة من �سلطات الدولة العامة
الثالث الرئي�سية ،ف�إنه يجب د�ستوريا ً �أال تقوم � ّأي �سلطة �أخرى بالتدخل مبا يهدر ذلك
اال�ستقالل ،ولو عن طريق قانون ي�صدر عن ال�سلطة الت�رشيعية.

� .2سلبيات ناجتة عن تنظيم عالقة الق�ضاء بال�سلطة التنفيذية:
�أ� .سلبيات ناجتة عن التنظيم القانوين:
تاريخيا ً كانت ال�سلطة الق�ضائية جزءا ً من ال�سلطة التنفيذية ،وما زالت �آثار تلك التبعية
باقية وخ�صو�صا ً يف النظم الالتينية ومن نقل عنها ،بالرغم من تبني الد�ساتري احلديثة
ا�ستقالل ال�سلطات.
وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية عن ال�سلطات العامة الأخرى يف الدولة �أمر اقت�ضته
طبيعة التطورات الدميوقراطية للأنظمة الدميوقراطية املعا�رصة ،لأنه ال ميكن للقا�ضي
�أن يحكم مو�ضوعيا ً وبنزاهة �إذا مل يكن م�ستقالً يف ق�ضائه �شكالً وم�ضموناً .واملنطق
القانوين يجعل من ال�سلطة الق�ضائية رديفا ً لل�سلطة الت�رشيعية ،تكمل عملها بتف�سري
وتف�صيل القواعد العامة املجردة التي ت�ضعها ال�سلطة الت�رشيعية .ذلك �أن عمل ال�سلطة
الق�ضائية عندما يطلب منها التدخل حل�سم املنازعات التي يثريها تطبيق القانون على
الأفراد� ،أو بني ال�سلطات العامة والأفراد� ،أو فيما بني ال�سلطات العامة ذاتها ،لي�س عمالً
تنفيذيا ً حم�ضا ً مثل عمل ال�سلطة التنفيذية يف تطبيق القوانني ،و�إمنا هو عمل مقرر
حلقوق �أو مراكز �أو اخت�صا�صات و�صالحيات قانونية يف كثري من احلاالت ،و�أو�سع من
ويف�صل قواعده الكلية لكي
عملية التنفيذ �إذ ميتد �إىل حتديد القانون الواجب التطبيق،
ّ
تطبق على احلالة الفردية املطروحة �أمام القا�ضي .بل على القا�ضي �أن يوجد احلكم
القانوين لتلك املنازعة ولو مل يجد قاعدة قانونية مبا�رشة ،لأنه �إن امتنع عن الف�صل يف
املنازعة لعدم وجود قاعدة خا�صة بها ُيع ُّد “منكرا ً للعدالة” ،وهذا مبد�أ م�ستقر يف الأنظمة
 40املرجع نف�سه� ،ص .19–18
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الد�ستورية ،مقت�ضاه �أن القا�ضي ال ي�ستطيع االمتناع عن الف�صل يف نزاع معرو�ض عليه
ومن اخت�صا�صه ،بدعوى �أنه مل يجد قاعدة قانونية �رصيحة حتكم ذلك النزاع.
لذا حتر�ص د�ساتري عدد كبري من دول العامل على توكيد ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
جتاه ال�سلطة التنفيذية ،فتن�ص على عدم جواز تدخل الأخرية يف عمل من �أعمال الق�ضاء.
ولكن التنظيم القانوين للعالقة بني ال�سلطتني الق�ضائية والتنفيذية يف�سح املجال المتالك
ال�سلطة التنفيذية القدرة القانونية ،بالإ�ضافة �إىل الناحية العملية ،للت�أثري على عمل
ال�سلطة الق�ضائية ،الأمر الذي ينتج �إ�شكاليات عملية ت�ؤثر يف �أداء الق�ضاء.
وهذه الإ�شكالية يف العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية والق�ضائية هي نتيجة الت�شابك
بينهما ،وذلك ب�سبب:
 .1دور ال�سلطة الق�ضائية يف مراقبة �أعمال ال�سلطة التنفيذية.
 .2دور ال�سلطة التنفيذية يف اقرتاح الأنظمة عموماً ،واملتعلقة بعمل ال�سلطة الق�ضائية
ويف تعيني الق�ضاة و�أعوانهم وحياتهم الوظيفية.
 .3دور ال�سلطة التنفيذية الق�ضائي :حيث تقوم بع�ض �إدارات ال�سلطة التنفيذية
بوظائف ق�ضائية ،مثل �إدارات ال�رضائب� ،أو الق�ضاء املايل الذي تقوم به هيئات الرقابة
�أو املحا�سبة �أو حماكم البلديات.
 .4قدرة ال�سلطة التنفيذية على التحكم يف حتريك الدعوى العمومية ووقف ال�سري بها.
 .5قدرة ال�سلطة التنفيذية على تعطيل تنفيذ �أحكام الق�ضاء بطريق د�ستوري ،و�أحيانا ً
بطريق واقعي ،دون وجود قدرة عملية على م�ساءلتها قانونياً ،لأنه بعد �أن ي�صدر
الق�ضاء حكم ُه يحتاج �إىل تدخل ال�سلطة التنفيذية لتنفيذه.

 .6تدخل ال�سلطة التنفيذية يف الوظيفة الق�ضائية عن طريق قيامها بتوقيع عقوبات
ت�أديبية دون اللجوء �إىل املحاكم .واملثال البارز يف احلالة الفل�سطينية هو قيام احلكومة
بف�صل موظفني دون حماكمة بزعم خمالفتهم لل�رشعية� .أو حرمان فئات �سيا�سية من
امل�ساواة يف تويل الوظائف العامة مبا ي�سمى “ال�سالمة الأمنية” ك�رشط للتعيني ،بالرغم
من �إلغاء هذا ال�رشط يف .2006
 .7ومن �أ�سباب �أزمة ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية جتاه ال�سلطة التنفيذية ،ما يثريه
اخت�صا�ص ال�سلطة الق�ضائية مبحاكمة �أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية ،الأمر الذي جعل بع�ض
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الأنظمة الد�ستورية تخرج حماكمة �أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية العليا من اخت�صا�ص الق�ضاء
العادي ،وجعلته من اخت�صا�ص الربملان �أو جمل�س د�ستوري �أو حمكمة د�ستورية ،على
�أ�سا�س �أن حماكمتهم تتم �أمام مرجعية م�ستقلة عن ال�سلطة الق�ضائية العادية.
 .8ويف احلالة الفل�سطينية من ال�سلبيات يف �أداء الق�ضاء ما هو ناجت عن عدم وجود
نظام حما�سبة للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة بزعم �ضمان ا�ستقالليتهم .ف�إذا كان
مقبوالً د�ستوريا ً وعمليا ً تنظيم حما�سبة �أع�ضاء ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية
�سيا�سيا ً وجنائيا ً ومدنيا ً ومهنياً ،وال ُيع ُّد ذلك م�سا�سا ً با�ستقاللها ،فلماذا ال يكون مقبوالً
حما�سبة الق�ضاة وفق قواعد تراعي طبيعة الوظيفة الق�ضائية ،وتراعي التوازن بني
مراقبة �أداء �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية وا�ستقالليتهم يف �أداء وظيفتهم الق�ضائية؟ �إن ذلك
�أمر �رضوري ل�ضمان �شفافية الق�ضاء بتنظيم طرائق ملراجعة �أحكام الق�ضاة وم�ساءلتهم
عن �أعمالهم ل�ضمان عدم �إ�ساءة ا�ستخدام ا�ستقاللهم يف �إ�صدار الأحكام و�ضمان عدم
خ�ضوعهم ل�ضغوط �أو �إغراءات غري م�رشوعة ،وال ي�ؤثر ذلك على ا�ستقالليتهم ما
دامت هذه املراجعة تتم من قبل �أعلى جهة ق�ضائية .وترتب على ذلك عدم ثقة اجلماهري
الفل�سطينية يف الق�ضاء الفل�سطيني ،لعدم وجود نظام فعال للتفتي�ش على �أعمال الق�ضاة
والنيابة العامة.
 .9ومن الأمثلة البارزة لل�سلبيات يف الأداء الناجتة عن تنظيم اخت�صا�ص الق�ضاء� ،أن
نظام الرقابة الق�ضائية يف قانون انتخاب جمال�س الهيئات املحلية (املادة  1وُ )13يعطي
لأي حمكمة بداية ،يقع �ضمن دائرة اخت�صا�صها الدائرة االنتخابية امل�سجل بها الطاعن،
�صالحي َة البت يف الطعون على قرارات اللجنة املركزية لالنتخابات بقرارات ق�ضائية غري
قابلة للطعن عليها �أمام درجة �أعلى.
ونظرا ً لعدم توحيد املحكمة الق�ضائية التي تنظر يف الطعون على قرارات جلنة
االنتخابات ،وب�سبب الن�ص على �أن حكم حمكمة البداية نهائي ال ميكن الطعن فيه ،فقد
نتج عن ذلك ت�ضارب يف اجتهادات حماكم البداية ،فقررت �أحكاما ً متناق�ضة يف الطعون
املتماثلة على النحو التايل:
 .1حمكمة قررت ر ّد الطعن �شكالً لتقدميه بعد انتهاء مدة الطعن ،وقامت باحت�سابها
من تاريخ �صدور قرار جلنة االنتخابات ،بينما حمكمة �أخرى قبلت الطعن �شكالً لأن مدة
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الطعن احت�سبته من اليوم التايل ل�صدور قرار جلنة االنتخابات ،الأمر الذي فيه �إهدار ملبد�أ
امل�ساواة بني �أ�صحاب املراكز القانونية املتماثلة.
 .2ويف مثال �آخر لت�ضارب الأحكام الق�ضائية يف حاالت متماثلة ،جند حمكمة �أقرت
�شطب القائمة االنتخابية كلها لوجود خلل يف بيانات �أحد املر�شحني بها ،بينما حمكمة
�أخرى يف حالة مماثلة قررت فقط �شطب املر�شح الذي ورد خلل يف بيانات ت�سجيله.
 .3ويف مثال �صارخ جند �أن حمكمة بداية اخلليل ردت طعنا ً �شكالً لتقدميه خارج
املهلة القانونية للطعن ،وقبلت املحكمة ذاتها �شكالً طعنا ً �آخر وع َّدته مقدما ً �ضمن مدة
الطعن على الرغم من �أن الطعنني وردا �إىل قلم املحكمة يف اليوم ذاته.41
ب� .سلبيات �أثرت يف �أداء الق�ضاء لتحقيق العدالة:
ويف الواقع العملي يف ظ ّل ال�سلطة الفل�سطينية فان ال�سلطة التنفيذية �أقوى من ال�سلطة
الق�ضائية ،حيث متتلك و�سائل القوة والقدرة القانونية واملادية ولو باملخالفة للقانون.
كما ت�ؤثر ال�سلطة التنفيذية يف اجل�سم الإداري لل�سلطة الق�ضائية ،من خالل �صالحيتها يف
�إ�صدار اللوائح والأنظمة التي فو�ضها القانون الأ�سا�سي بها.
وي�ضاف �إىل ما تقدم ،عامل �ضعف ال�سلطة الق�ضائية الذاتي يف فل�سطني ،الأمر الذي
ي�ؤثر �سلبا ً يف �أداء ال�سلطة الق�ضائية ،والتي نقدم �شواهد عليها يف التايل:
ُ .1حك ُم حمكمة بداية ب�صفتها اال�ستئنافية يف حكم ٍ �صادر عن حمكمة �صلح بقبول
اال�ستئناف عليه �شكالً (خط�أ) ،وتراجع املحامي عنه برتك اال�ستئناف ،فقررت املحكمة
ت�سجيل ذلك.42
 .2قيام جهات �إدارية �أمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية باعتقال وتوقيف واحتجاز مدنيني
اعتقاالً �إداريا ً ملدة �ستة �شهور �أو �أكرث ،بقرار �إداري يخالف �أحكام القانون الأ�سا�سي
وقانون الإجراءات اجلزائية ،وذلك ميثل تعديا ً على الق�ضاء والنيابة العامة .ومن �أمثلة
تلك التعديات حجز مواطن لدى جهاز املخابرات العامة قرابة الثالثة �أ�سابيع دون عر�ضه
 41معن �شحدة ادعي�س ،الإنتخابات املحلية يف عام � ،2012سل�سة تقارير خا�صة ( 79رام اهلل :ديوان املظامل،
� ،)2013ص 29-23؛ وم�ؤ�س�سة احلق ،تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي على انتخابات جمال�س الهيئات
املحلية لعام ( 2012رام اهلل :م�ؤ�س�سة احلق� ،)2012 ،ص .31-26
 42عني على العدالة ،العدد  ،10كانون الأول /دي�سمرب � ،2009ص .3–2
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على النيابة العامة �أو الق�ضاء ،وهذا ما �أكدته ر�سائل النائب العام .43ويج�سد �ضعفهم
املتمثل يف ت�رصف النائب العام كناقل للمعلومة يف رده على ر�سائل “م�ساواة” تعلمه
باملخالفة ،ومل يحرك �ساكنا ً للدفاع عن االعتداء على اخت�صا�صاته الد�ستورية.44
 .3وقد و�صلت درجة اجلهل يف تطبيق القانون �إىل درجة توقيف متهم ملدة ثمانني
يوما ً عن تهمة عقوبتها يف القانون ال تتجاوز ع�رشة دنانري.45
 .4ومما ي�ؤثر على �سيادة القانون ب�صورة �سلبية يف �أداء املحاكم ،تدخل ال�سلطة
التنفيذية يف ت�شكيل ال�سلطة الق�ضائية ،ويف تعيني رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ورئي�س
النيابة العامة من قبل رئي�س ال�سلطة التنفيذية .وقد ظهر ذلك الت�أثري لل�سلطة التنفيذية
يف �أعمال ال�سلطة الق�ضائية بعدم التزام ال�سلطة التنفيذية ب�إنفاذ بع�ض �أحكام الق�ضاء
العتبارات �سيا�سية باملخالفة للقانون .فقد تعددت حاالت رف�ض جهات �إدارية �أمنية
تنفيذ �أحكام ق�ضائية نهائية ،ونذكر على �سبيل املثال احلكم يف دعوى عدل عليا
رقم  2009/886ال�صادر ل�صالح �أ�ستاذ جامعي غ�سان خالد.
 .5تدخل ال�سلطة التنفيذية ب�إلغاء حقّ الأفراد يف املحاكمة العادلة ،ومن ذلك قرار
جمل�س الوزراء رقم  80ل�سنة  ،2007بف�صل موظفني بغري حماكمة ،وبغري الطريق
الت�أديبي ،بزعمها �أنهم غري ملتزمني بال�رشعية التي ت�ؤمن بها احلكومة.46
� .6ضعف اال�ستقالل الذاتي لدى الق�ضاة ،خ�صو�صا ً يف الدرجات الدنيا الذين تدخلت
القوى ال�سيا�سية يف تعيينهم .فالأ�صل �أن للقا�ضي �أال يطبق � ّأي عمل ت�رشيعي غري
د�ستوري من تلقاء نف�سه ،وعلى الرغم من �صدور �أعمال ت�رشيعية عدة يف �شكل قرارات
بقوانني ال تقوى املادة  43من القانون الأ�سا�سي على حملها ،مل ي�صدر وال حكم ق�ضائي
واحد يقرر عدم تطبيقها ملخالفتها للقانون الأ�سا�سي ،والتي قام رئي�س ال�سلطة الحقا ً
ب�إلغاء عدد منها مبر�سوم رئا�سي �صدر يف  2007/6/11ن�صت مادته الأوىل منه على �إلغاء
القرارات بقانون التالية:
 43املرجع نف�سه� ،ص  6و 83–82و.86
 44املرجع نف�سه� ،ص .6–5
 45املرجع نف�سه� ،ص .39
 46الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2008/10/9 ،77
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�أ .قرار بقانون رقم  5ل�سنة  ،2006ب�ش�أن تعديل قانون ت�شكيل املحاكم النظامية
ل�سنة.2001
ب .قرار بقانون رقم  7ل�سنة  ،2006ب�ش�أن قانون حمكمة اجلنايات الكربى.
ج .قرار بقانون رقم  8ل�سنة  ،2006ب�ش�أن تعديل قانون الإجراءات اجلزائية ل�سنة
.2001
د .قرار بقانون رقم  9ل�سنة  ،2006ب�ش�أن تعديل قانون �أ�صول املحاكمات املدنية
والتجارية ل�سنة .2001
ن�ص املادة  101من القانون الأ�سا�سي على �أن �إن�شاء املحاكم
 .7وعلى الرغم من ّ
الع�سكرية يكون بقانون خا�ص ،و�أنه لي�س لها � ّأي اخت�صا�ص �أو والية خارج نطاق ال�ش�أن
الع�سكري ،و�أنه وفقا ً للمادة  30من القانون الأ�سا�سي ف�إن التقا�ضي ٌّ
حق َم�صون ،و�إن
لكل فل�سطيني حقّ االلتجاء �إىل قا�ضيه الطبيعي� ،إال �أنه متت حماكمة مدنيني �أمام الق�ضاء
الع�سكري ،بقرارات من ال�سلطة التنفيذية .ونذكر مثاالً :ق�ضية �سالم �سليمان �سعيد
زيد من دير عمار برام اهلل ،مدين �أوقف يف  ،2009/10/18و َمثُل �أمام حمكمة ع�سكرية يف
 ،2009/11/17ورقم ق�ضيته /236ن.ع.ر.472009/

خال�صة:
يف درا�سة ا�ستطالعية قام بها املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ضاء (م�ساواة)
�سنة  ،2009/2008و�ض ّمن نتائجها يف تقريره “املر�صد القانوين الأول لو�ضع العدالة يف
فل�سطني”؛ ا�شتمل م�سحه القطاعي على عينات من الق�ضاة وموظفي املحاكم و�أع�ضاء
النيابة العامة وموظفيها ومن املحامني ومن اجلمهور وطلبة اجلامعات و�أ�ساتذتها،
وخل�ص فيها �إىل م�ؤ�رشات لو�ضع العدالة .ونظرا ً لأهميتها نوجزها فيما يلي:48
 .1كان من نتائج م�سح �آراء الق�ضاة وموظفي املحاكم النظامية ما يلي:
• �أن  %54.51من عينة الق�ضاة ال ترى �أن ال�سلطة الفل�سطينية قد جنحت يف �صيانة
ا�ستقالل الق�ضاء.
 47مر�سوم رقم ( )20ل�سنة 2007م ب�ش�أن �إلغاء قرارات بقانون ،الوقائع الفل�سطينية ،العدد .2007/9/13 ،73
 48م�ساواة ،املر�صد القانوين الأول لو�ضع العدالة يف فل�سطني� ،ص .29-16
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• كما �أفاد  %66.7من عينة الق�ضاة �أن هناك بطئا ً يف البت يف الق�ضايا يف املحاكم النظامية.
• و�أفاد � %100أن التبليغات ت�شكل م�شكلة �أ�سا�سية يف التقا�ضي.
• و�أن  %66.7ترى �أن �أهم �إ�شكاليات الق�ضاء ،بالإ�ضافة لالحتالل ،هي عدم وجود
تدريب وت�أهيل كافيني للموظفني والق�ضاة.
• و %58.4ترى عدم وجود �إرادة �سيا�سية للإ�صالح.
• و %50ترى �أن من �أهم الإ�شكاليات ّ
تدخل ال�سلطة التنفيذية.
• وعار�ض  %72.7من عينة الق�ضاة القول ب�أن معايري التعيني يف اجلهاز الق�ضائي
وا�ضحة.
• كما عار�ض  %63.6من عينة الق�ضاة القول ب�أن �إجراءات التعيني يف الق�ضاء �شفافة
وتتفق مع �أحكام القانون.
• وعار�ض  %90.9القول ب�أن معايري ترقية الق�ضاة وا�ضحة.
• واتفق جميع �أفراد العينة  %100على �أن الق�ضاة ب�شكل عام بحاجة �إىل برامج تدريب
م�ستمرة.
• و�أن  %72.8من عينة الق�ضاة ،ترى �أن جمل�س الق�ضاء الأعلى يجامل ال�سلطة التنفيذية.
• و�أن  %60من عينة الق�ضاة ،ترى �أن جمل�س الق�ضاء الأعلى ي�ؤثر على قرارات الق�ضاء.
• و�أن  %91.7من عينة الق�ضاة ،ترى �أن هناك حاجة ما�سة لتعديل القوانني الق�ضائية.
• ور�أى  %81.81من عينة الق�ضاة� ،أن م�ستوى املحامني ب�شكل عام �ضعيف ،وي�سبب
�ضعفا ً للق�ضاء.
• ور�أى  %63.6من العينة� ،أن املحامني ب�شكل عام ال يتحلون ب�أخالق املهنة.
• �أفاد  %46.4من عينة موظفي املحاكم� ،أن الوا�سطة واملح�سوبية هما �أ�سا�س التعيني
والرتقية يف املحاكم الفل�سطينية.
• و�أفاد  %72.3من عينة موظفي املحاكم� ،أنه يجب تفعيل التفتي�ش الق�ضائي.
 .2وكان من نتائج م�سح �آراء الق�ضاة وموظفي النيابة العامة ما يلي:
• �أفاد  %51.4من عينة �أع�ضاء النيابة العامة �أن و�ضع العدالة “الأمن الق�ضائي” يف
فل�سطني حاليا ً �سيء.
• �أفاد  %63من عينة �أع�ضاء النيابة العامة� ،أن النيابة العامة ال متلك ما ي�ؤهلها لتق�صي
اجلرائم ،من مراكز الطب ال�رشعي واملختربات املتخ�ص�صة.
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• �أفاد  %84من عينة �أع�ضاء النيابة العامة� ،أنه يجب تفعيل التفتي�ش على �أداء �أع�ضاء
وموظفي النيابة العامة.
• و�أفاد  %87من عينة �أع�ضاء النيابة العامة� ،أن هناك حاجة ما�سة لتدريب �أع�ضاء النيابة
العامة ب�شكل دوري وم�ستمر.
• و�أن  %40.8فقط من �أع�ضاء النيابة العامة يثقون باملحامني.
 .3وكان من نتائج م�سح �آراء املحامني املزاولني واملتدربني ما يلي:
• ما تزال غالبية املحامني الأ�ساتذة ترى ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية مل تنجح يف �صيانة
ا�ستقاللية الق�ضاء.
• و�أن غالبية املحامني الأ�ساتذة ترى ب�أن الق�ضاء الفل�سطيني ال يتمتع باحليادية والنزاهة
والعدالة.
• ما تزال غالبية املحامني ترى ب�أن الأحكام ال�صادرة عن الق�ضاء تخ�ضع للت�أثريات
وال�ضغوط اخلارجية.
• وما يزال  %66.1من املحامني الأ�ساتذة يرون ب�أن الق�ضاة يعانون من نق�ص اخلربة.
• وما تزال  %65.1من املحامني الأ�ساتذة يرون ب�أن التعيني يف الق�ضاء ال يت�سم
بال�شفافية.
• وما يزال  %69من املحامني يرون ب�أن التعيني يف النيابة العامة ال يت�سم بال�شفافية.
• وما تزال  %76من املحامني الأ�ساتذة يرون ب�أن التعيني ال يتم بناء على العلم واخلربة.
• و�أن  %54.1من املحامني الأ�ساتذة يع ُّدون الو�ساطة واملح�سوبية �أ�سا�س التعيني
والرتقية يف الق�ضاء والنيابة.
 .4ومن نتائج م�سح �آراء اجلمهور الفل�سطيني ما يلي:
• ما زالت �أغلبية اجلمهور ترى ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية مل تنجح يف �صيانة ا�ستقالل
الق�ضاء؛ وترى ب�أن الق�ضاء الفل�سطيني ال يتمتع باحليادية والنزاهة والعدالة مقارنة
بدول عربية �أخرى ،وترى ب�أن الق�ضاء ما زال يعاين من الف�ساد .وترى ب�أن الق�ضاء
الع�شائري �أكرث قدرة على ح ّل النزاعات من املحاكم .فما زال  %50.4من اجلمهور ال
يثق باملحاكم النظامية.
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• و�أنه ما زال  %63.4من اجلمهور ال يحبذ اللجوء �إىل الق�ضاء ويرون ب�أن عدم ثقتهم يف
احل�صول على ح ّل عادل ،يت�صدر �أ�سباب العزوف عن اللجوء �إىل املحاكم.
• ما زال  %58.1من اجلمهور يرون نق�صا ً يف ت�أهيل الق�ضاة واملوظفني باملحاكم و�أن
 %56.3منهم ال يثقون مبوظفي املحاكم.
• ما زال  %56.7من اجلمهور يرى ب�أن النيابة العامة ال متلك ما ي�ؤهلها لتق�صي اجلرائم
طب �رشعي.
من معامل جنائية ومراكز ّ
• وما زال  %53.1من اجلمهور يرون ب�أن �أع�ضاء النيابة ال يتعاملون معهم ب�أ�سلوب
جيد.
• وما زالت �أغلبية اجلمهور ترى ب�أن تدخل ال�سلطة التنفيذية ،وعدم وجود �إرادة
�سيا�سية للإ�صالح هي �أحد �أبرز �إ�شكاليات الق�ضاء الفل�سطيني.
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