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العدد 168 صفحةتموز 2012

في هذا العدد

االفتتاحية
يصدر هذا العدد من مجلة "قضاؤنا" في ظروف 
الفلسطينية؛  القضية  بها  تمّر  الدقة  في  غاية 
عن  البواسل  االسرى  إضراب  مقدمتها  في 
الخطيرة  اإلنتهاكات  على  إحتجاجًا  الطعام 
اإلحتالل  سلطات  قبل  من  لها  يتعرضون  التي 
اإلداري  اإلعتقال  سياسة  خاصًة  اإلسرائيلي، 
للمناضلين الفلسطينيين، ومواصلة سياسة العزل 
إنتهاك  في  األسرى  من  العديد  بحّق  اإلنفرادي 
وتيرة  وتصاعد  الدولي،  القانون  قواعد  ألبسط 
المستوطنين  إعتداءات  وإستمرار  اإلستيطان 
مما  وممتلكاتهم  الفلسطينيين  المدنيين  ضّد 
الدولة  إقامة  إمكانية  في  كبير  بشكل  يمّس 

الفلسطينية. 
الرابع  القضائي  المؤتمر  لتوصيات  وتطبيقًا 
المعقود في مدينة بيت لحم في شهر تموز 2011، 
التحديات  أبرز  تشخيص  في  التشارك  وبهدف 
تبني  وبهدف  القضائي،  العمل  تعترض  التي 
أعضاء  وبحضور  بشأنها،  التوصيات  أفضل 
مجلس القضاء األعلى، عقد خالل الفترة الواقعة 
لقضاة  األول  المؤتمر   2012 شباط   24-25 بين 
محاكم الصلح، كما عقد خالل الفترة الواقعة 
لقضاة  األول  المؤتمر   2012 آذار   24-25 بين 
مؤتمرًا  عقد  ايار  مطلع  وفي  البداية،  محاكم 

لقضاة محاكم االستئناف. 
وبحث المشاركون خالل المؤتمرات المذكورة 
ب��إس��ه��اب أب���رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه القضاة 
عليهم،  ال��م��ع��روض��ة  القضايا  ف��ي  نظرهم  ل��دى 
كموضوع اإلختناق القضائي، وضوابط التوقيف 
بالعديد  ال��م��ش��ارك��ون  وخ���رج  السبيل.  وإخ���الء 
على  المجلس  يعمل  التي  الهامة  التوصيات  من 
على  إيجابًا  تنعكس  أن  يؤمل  والتي  تنفيذها، 
سير العمل القضائي وبصورة يلمسها المواطنون، 

وخاصة العدالة الناجزة. 
ك��ذل��ك، واص����ل ال��م��ج��ل��س خ���الل ال��ف��ت��رة التي 
لتوفير  كبيرة  ج��ه��ود  ب��ذل  ال��ع��دد  ه��ذا  يغطيها 
من  القضائية  السلطة  لتمكين  الالزمة  الموارد 
مع  يجري  فالعمل  وإقتدار؛  بفاعلية  مهامها  أداء 
كقصور  نموذجية  م��ب��اٍن  توفير  على  المانحين 
للعدل في محافظات رام اهلل وطولكرم والخليل 
تتمة ص3

مجلس القضاء األعلى يس��تعد لعقد 
المؤتمر القضائي السنوي الخامس في 
مدينة بيت لحم بتاريخ 30 آب القادم

مجلس القضاء األعلى يجتمع 
بمحافظي ورؤساء محاكم 

المحافظات الفلسطينية

اختتام مؤتمر إدارة المحاكم 
الثاني

صفحة 7

افتتاح برنامج تدريبي لموظفي 
استقبال مراجعي المحاكم

صفحة 14صفحة 3

كشف للقضايا الواردة والمفصولة لمحاكم الصلح والبداية وقضايا السير 
من 2012-1-1 ولغاية 30-6-2012

وارد اسم المحكمة 
محاكم 

فصل 
محاكم 

وارد 
محاكم  

فصل 
محاكم  

وارد 
قضايا  

فصل 
قضايا  

مجموع مجموع 

المفصولالوارد السيرالسيرالصلحالصلحالبدايةالبداية 

1191736456351145116219091970محكمة اريحا 

11031091169021104213421770067418محكمة الخليل 

محكمة 
طولكرم 

435482223825451567156342404590

1382122135843980693469131190012114محكمة نابلس 

محكمة بيت 
لحم 

554502204224773456346660526445

276304161617241358135832503386محكمة قلقيلية 

56365127092812995100542674468محكمة جنين 

125295753524862919491941579815013محكمة رام اهلل 

151815571332133428502891  محكمة دورا 

82287243543812571310  محكمة سلفيت 

78785693994117261797  محكمة حلحول 

68776250550011921262  محكمة طوباس 

56845381236902519232073320916144762664المجموع 
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مجل��س القض��اء األعل��ى 
ي����ن����اق����ش ال���خ���ط���ة 
لهيئة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
م���ك���اف���ح���ة ال���ف���س���اد

اجتم���ع القاضي فريد الج���الد رئيس المحكمة العليا، 
رئي���س مجل���س القض���اء األعلى وأعضاء م���ن المجلس، 
بتاري���خ 18/3/2012 بوف���د من هيئة مكافحة الفس���اد 
برئاسة السيد رفيق النتشة رئيس الهيئة لمناقشة الخطة 
االس���تراتيجية لهيئة مكافحة الفساد، وضم االجتماع 
القضاة س���امي صرصور، محمد س���در، طلعت الطويل 
وحلم���ي الكخ���ن أعض���اء مجل���س القض���اء األعل���ى، 
ود.حم���دي الخواج���ا، رش���ا عمارن���ة، ف���ارس مجاهد، 

وسعيد شحادة من هيئة مكافحة الفساد.
لجنة من  االت��ف��اق على تشكيل  ت��م  االج��ت��م��اع  وخ��الل 
مجلس القضاء األعلى وهيئة مكافحة الفساد لبحث 
المحاور المشتركة في استراتيجية مكافحة الفساد، 
وأبدى القاضي فريد الجالد دعمه الكامل لعمل الهيئة 
ونّوه إلى أن أهداف عمل الهيئة تتقاطع بشكل كامل 
الفساد  القضاء على  القضائية في  السلطة  مع أهداف 
المجتمع  في  ثقافته  ونشر  القانون  مبدأ سيادة  وتعزيز 
التربية  وزارة  مثل  المختلفة  المؤسسات  مع  بالتعاون 
بتهمة  للقضاء  يقدم  مواطن  كل  إن  وق��ال  والتعليم، 
إلى ضرورة  وأش��ار  إدانته  تثبت  ب��ريء حتى  الفساد هو 

الحفاظ على كرامة المتقاضين التي كفلها القانون.
القضاء  ب��ن��زاه��ة  النتشة  رف��ي��ق  االخ  أش���اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
الفلسطيني، وقال إن اتهام أي شخص بالفساد ال يتم إال 
التأكد من توفر كافة األدلة والحقائق لتقديمه  بعد 
للمحاكمة، وأن كثيرا من البالغات التي ترد الهيئة 
والهدف  كيديا  يكون  وبعضها  لإلتهام  كافية  غير 
منه إثارة اإلشاعات، وأضاف "ذلك ال يمنع من التحقيق 

في البالغات والتأكد من صحتها".
إلجراءات  الالزمة  القانونية  المدد  المجتمعون  وناقش 
رئيس  وأكد  الفساد،  بجرائم  المتعلقة  الدعاوى  نظر 

الفساد  مكافحة  جرائم  اعتبار  على  القضاء  مجلس 
ذات صفة مستعجلة وقال "ال يجوز تقييد عمل القضاة 
ب��م��دد م��ح��ددة وال��م��ه��م ه��و تحقيق ال��ع��دال��ة م��ن خالل 
في  ال��م��ت��وف��رة  ال��ض��م��ان��ات  تكفلها  ع��ادل��ة  محاكمة 
المواطنين  ثقة  على  للحفاظ  والقوانين  التشريعات 
بأن  يفيد  بندا  القانون  يتضمن  أن  ويكفي  بالقضاء 
الفساد  قانون مكافحة  بمقتضى  تنظر  التي  الدعاوى 
ذات طبيعة مستعجلة"، وتم كذلك مناقشة إمكانية 
زيادة عدد القضاة في محكمة جرائم الفساد والعمل 
آخرين متخصصين في نظر دعاوى  إعداد قضاة  على 

الفساد.

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 

محاكم فلس��طينية تتل��ف مخدرات 
بالتعاون مع الشرطة والنيابة

بتاريخ 26 حزيران 2012 قامت اللجنة المكلفة بإتالف المواد المخدرة والتابعة 
بإتالف مخدرات  والشرطة  العامة  النيابة  رام اهلل بمشاركة  بداية  لمحكمة 
هذه  أن  إلى  أشار  والذي  العوري  بشير  القاضي  اللجنة  وترأس  اهلل،  رام  في 
وتم   1983 عام  منذ  المحكمة  أمام  منظورة  كانت  قضايا  من  المضبوطات 

صدور قرارات قطعية بها.

حقوقي  المقدم  الشرطة  في  المخدرات  مكافحة  مدير  أكد  جانبه  من 
يصادف  والذي  اليوم  فقط  ليست  المخدرات  مكافحة  أن  الليل  أبو  محمود 
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وإنما هي عمل مستمر بالتعاون بين جميع 
أنه  والتأكيد  للتذكير  فقط  اليوم  فهذا  واألهلية،  الحكومية  المؤسسات 
ومثل  اإلسرائيلية،  الحواجز  إدخالها عن طريق  تم  بالدنا مخدرات  يوجد في 

النيابة العامة أحمد سجدية.

الشرطة  مع  بالتعاون  وقلقيلية  لحم  بيت  محكمتا  قامت  السياق  نفس  وفي 
والنيابة في المحافظتين بإتالف كميات من المواد المخدرة. 
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الجالد: تطوير كفاءات الموظفين 
يرقى بمستوى الخدمة القضائية

األعلى  القضاء  مجلس  اختتم 
التدريبية  الدورات  من  سلسة 
في  القضائية  السلطة  لموظفي 
احتياجات  مختلفة حسب  حقول 
دائرة  حددتها  التي  العمل 
وكانت  القضائي،  التدريب 
الطباعة  التدريبات هي  مواضيع 
وكتابة  اإلنجليزية  واللغة 
والتصوير  الرسمية  المحررات 
لموظفي  التلفزيوني  والمونتاج 

دائرة اإلعالم.
الجالد  فريد  القاضي  وأكد 
رئيس  العليا،  المحكمة  رئيس 
على  األعلى  القضاء  مجلس 
مجلس  يوليه  الذي  االهتمام 
مهارات  لتطوير  األعلى  القضاء 
من  والذي  اإلدارية  الكوادر 
العمل  تطوير  في  اإلسهام  شأنه 
بمستوى  واالرتقاء  القضائي، 

الخدمة القضائية.
إداريا من  47 موظفا  اختتم  وقد 
المختلفة  المحاكم  موظفي 
دورة  المجلس  دوائر  وموظفي 

الطباعة،  مهارات  حول  تدريبية 
دورة  أخرى  مجموعة  واختتمت 
اإلنجليزية،  اللغة  في  تدريبية 
المحررات  كتابة  حول  وثالثة 
تدريبية  دورة  وأخيرا  الرسمية، 
لموظفي  الفيديو  تصوير  في 
مجلس  في  اإلعالم  وحدات 

القضاء األعلى ووزارة العدل.
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ذل�����ك ع��ق��دت 
للكاتب  م��ت��خ��ص��ص��ة  ورش�����ات 
العدل والتنفيذ والتبليغات بدعم 
من مشروع سيادة، وورشة أخرى 
مع  بالتعاون  التنفيذ  ل��م��أم��وري 

صندوق النفقة الفلسطيني.
يذكر أن دورات الطباعة واللغة 
عقدت  والتصوير  االنجليزية 
بالتعاون مع مشروع تعزيز قطاع 
الوكالة  من  الممول  العدالة 
الدولية،  للتنمية  األمريكية 
المحررات  دورة  عقدت  بينما 
مشروع  مع  بالتعاون  الرسمية 
االتحاد  من  الممول   2 سيادة 

األوروبي.

افتتاح برنامج تدريبي لموظفي استقبال مراجعي المحاكم
أع��ل��ن ال��ق��اض��ي ع���زت ال��رام��ي��ن��ي رئ��ي��س إدارة 
المحاكم عن نية مجلس القضاء األعلى توفير 
شاشات إلكترونية مبرمجة لتقديم المعلومات 
واإلرش����������ادات ل��ل��م��راج��ع��ي��ن ف���ي ال��م��ح��اك��م 

الفلسطينية.
خ��الل   25/3/2012 ب��ت��اري��خ  أق���وال���ه  ج����اءت 
اف��ت��ت��اح��ه ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي م��ت��خ��ص��ص عقد 
ل��م��وظ��ف��ي االس��ت��ق��ب��ال ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي م��راك��ز 
وج��ن��ي��ن  اهلل  رام  م��ح��اك��م  ف���ي  ال��م��ع��ل��وم��ات 

ونابلس بحضور ممثلين عن الشرطة األوروبية.
ازدياد  ضوء  وعلى  أنه  إلى  الراميني  وأشار 
الثقة بالقضاء الفلسطيني زاد عدد المراجعين 
للمحاكم الفلسطينية، األمر الذي دعا لتوفير 
إرشاد  على  وقادرين  مؤهلين  استقبال  موظفي 
الخدمة  للحصول على  المواطنين ومساعدتهم 

القضائية األمثل.
وشارك في هذا البرنامج والذي جاء بدعم من 
التدريب  وحدة  من  وبتنظيم  األوروبية  الشرطة 

القضائي في المجلس تسعة موظفين، واستمر 
مواضيع  أربعة  على  واشتمل  أيام  أربعة  لمدة 
مع  التعامل   ،2 ميزان  برنامج  هي  رئيسية 
الجمهور ونموذج الشكاوى، الدليل اإلرشادي 
و  المحاكم،  في  العمل  وإجراءات  للجمهور 
هذا  اإلنجليزية،  باللغة  قانونية  مصطلحات 
برنامج  إعداد  على  العمل  سيتم  انتهائه  وبعد 
آخر لموظفي االستقبال في المحاكم األخرى.

لتحسين  كبيرة  جهود  ُت��ب��ذل  ذل��ك  م��ع  وبالتزامن  ودورا،  وحلحول  وسلفيت 
والموظفين  القضاة  لعمل  الالزمة  التسهيالت  وتوفير  األخرى  المحاكم  واقع 
ومعدات.  أجهزة  من  يلزم  بما  وتزويدها  المتقاضين  من  ولمرتاديها  اإلداريين 
الكوادر  من  بالمزيد  القضائية  السلطة  رف��د  يتواصل  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 
اإلدارية؛ قضاة وموظفين إداريين، لتلبية اإلحتياجات المتجددة خاصًة في ظل 
اإلرتفاع المتزايد لعدد القضايا الواردة للمحاكم ولدوائر التنفيذ. وال يفوتنا أن 
نشير إلى تعزيز النهج المؤسسي في عمل السلطة القضائية، حيث يتم العمل 
من خالل إشراك كافة اإلدارات في صناعة القرار بما يخدم المصلحة العامة.
األولى  الرسالة  الرسائل،  من  عددًا  ألوجه  النافذة  هذه  أغتنم  أن  أوّد  وإنني 
القضائي  العمل  بأّن  فيها  أذكرهم  المحاكم  قضاة  لسعادة  توجيهها  أوّد 
القانون  لنصوص  العميق  الفهم  لواءها  يحمل  ممن  تتطلب  سامية  رسالة 
على  والحرص  وثقافاتهم،  بيئاتهم  وتفهم  الناس  حوائج  ومراعاة  وتطبيقاته، 
إنجاز معامالتهم وقضاياهم بدقة ومهنية وضمن وقت معقول. ولنتذكر دائمًا 
القانونية. لمراكزنا  السامي  الهدف  هي  العدالة  وتحقيق  الناس  خدمة  أن 
والرسالة الثانية أوّد توجيهها لمختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وهو 
ُيعرض عليه من منازعات، وهو حكم  القانون على ما  إنما يطّبق  أّن القضاء 
واجباتهم،  الوقوف عند  الخصوم مهما كانت صفاتهم  وليس خصما، وعلى 
العمل  للقضاء  يمكن  فال  كانت،  مهما  القضاء  لقرارات  اإلمتثال  وأولها 
النيابة العامة أو المحامين أو أجهزة إنفاذ القانون. وإننا إذ نؤكد  بمعزل عن 
على إحترامنا للجميع بحريته في إبداء الراي والتعبير المكفولة في القانون 
األساسي، ونؤكد على تفهمنا بدور وسائل اإلعالم والصحفيين ليس في نقل 
أخبار المحاكم وإنما نتتطلع إلى دور أشمل لإلعالم بحيث يشارك في نشر 
التوعية بالمفاهيم القانونية والقضائية. ونؤكد في ذات السياق أيضًا على أّن 
ممارسة حرية الراي والتعبير يجب أن ال تنحرف إلى مسالك قد تؤدي إلى المس 

بثقة المواطنين بالقضاء.
القضاء  مجلس  أّن  مفادها  الكرام  للمواطنين  توجيهها  أوّد  الثالثة  والرسالة 
األعلى؛ بإعتباره الجهة المختصة حصرًا بإدارة شؤون السلطة القضائية، يتابع 
األداء القضائي من خالل اإلدارات المتخصصة كالتفتيش القضائي والتدريب 
التدابير العالجية  الفني وإدارة المحاكم، ويقيم ويتخذ  القضائي والمكتب 
الوسائل  عبر  علمنا  إليه  يصل  خلل  أي  إصالح  في  جهدًا  نأل  وال  الالزمة، 

واألدوات القانونية المتاحة.
القاضي فريد الجالد
رئيس المحكمة العليا

رئيس مجلس القضاء االعلى

ت��تم������ة االفتتاحية
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الدستورية  بصفتها  "العليا" 
ت���رد ال��ط��ع��ن ب��دس��ت��وري��ة 
ت���ول���ي ال��رئ��ي��س رئ��اس��ة 
االختصاص ل��ع��دم  ال����وزراء 

ق�����ررت ال��م��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا في 
ج��ل��س��ت��ه��ا ال���م���ن���ع���ق���دة ب���ت���اري���خ 
وب���ص���ف���ت���ه���ا   27/03/2012
أعضائها  وبأغلبية  ال��دس��ت��وري��ة 
ع����دم اخ��ت��ص��اص��ه��ا ف���ي ال��ط��ع��ن 
المجلس  عضو  قبل  م��ن  المقدم 
ال���م���رك���زي ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
صالح،  الجواد  عبد  الفلسطينية 
محمود  الرئيس  تولي  بدستورية 
ع��ب��اس رئ���اس���ة ال������وزراء وق��ي��ام��ه 
ما  وف��ق  ال��ح��ك��وم��ة،  بتشكيل 
واعتبرت  الدوحة'،  'اتفاق  تضمنه 
ال��دوح��ة  اتفاقية  أن  المحكمة 
ت����خ����رج ع����ن م���ف���ه���وم ال��ت��ش��ري��ع 
ب��ال��م��ع��ن��ى ال��م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه في 
فإنها  ولذلك  األساسي،  القانون 
ت���خ���رج ع���ن رق���اب���ة ال��م��ح��ك��م��ة 
منصوص  هو  ما  وفق  الدستورية 
 )1( فقرة   )24( ال��م��ادة  ف��ي  عليه 
الدستورية  المحكمة  قانون  من 
م��م��ا ي��س��ت��وج��ب ال��ح��ك��م ب��ع��دم 

االختصاص.
برام  عقدت  المحكمة  وكانت 
المحكمة  رئيس  برئاسة  اهلل، 
ال��ج��الد،  ف��ري��د  ال��ق��اض��ي  العليا 
وعضوية كل من القضاة سامي 
صرصور، ومحمد سدر، وعماد 
س��ل��ي��م، وإي���م���ان ن��اص��ر ال��دي��ن، 
وخليل الصياد، وعدنان الشعيبي 
النيابة  رئيس  العامة  النيابة  ومثل 

خالد عواد.
وقدم المحامي رائد عبد الحميد 
وك���ي���ل ال��ط��اع��ن م��راف��ع��ت��ه في 
في  عقدت  التي  األول���ى  الجلسة 
 ،2012 آذار  شهر  م��ن  ال��س��ادس 
حول الطعن في قرار تولي رئيس 
ال���وزراء،  مجلس  رئاسة  السلطة 
حسب ما ورد في البند الثاني من 

اتفاقية )إعالن الدوحة(، الموقع 
 ،2012 م��ن شباط  ال��س��ادس  ف��ي 
الحكومة،  بتشكيل  وتكليفه 
يشكل  ال��ق��رار  ه��ذا  أن  معتبرا 
مخالفة واضحة وصريحة للقانون 

األساسي للسلطة الوطنية.
واس����ت����ن����دت ال���م���ح���ك���م���ة إل���ى 
م��ن قانون   )24( ال��م��ادة  أح��ك��ام 
التي تنص  الدستورية  المحكمة 
المحكمة  اخ��ت��ص��اص��ات  ع��ل��ى 
الدستورية بالرقابة على دستورية 
وتفسير  واألن���ظ���م���ة،  ال��ق��وان��ي��ن 
ن����ص����وص ال����ق����ان����ون األس����اس����ي 
وال���ق���وان���ي���ن ف����ي ح�����ال ال���ت���ن���ازع 
ح���ول ح��ق��وق ال��س��ل��ط��ات ال��ث��الث 
وواج���ب���ات���ه���ا واخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا، 
االختصاص  ت��ن��ازع  ف��ي  والفصل 
ب��ي��ن ال��ج��ه��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة وب��ي��ن 
الجهات اإلدارية ذات االختصاص 
ال��ن��زاع  ف��ي  وال��ف��ص��ل  القضائي، 
الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين 
ن���ه���ائ���ي���ي���ن م��ت��ن��اق��ض��ي��ن ص����ادر 
اح��ده��م��ا م���ن ج��ه��ة ق��ض��ائ��ي��ة أو 
ق��ض��ائ��ي  اخ��ت��ص��اص  ذات  ج��ه��ة 
أخ��رى، وأخيرا  واالخ��ر من جهة 
رئيس  بفقدان  الطعن  ف��ي  ال��ب��ت 
السلطة الوطنية األهلية القانونية 
1/ج من  ال��ب��ن��د  وف��ق��ًا ألح��ك��ام 
المادة )27( من القانون األساسي 
يعتبر  حيث   2003 لسنة  المعدل 
مصادقة  تاريخ  من  نافذًا  قرارها 
بأغلبية  عليه  التشريعي  المجلس 
ثلثي عدد أعضائه، أما رأي أقلية 
بأن  ف��ك��ان  المحكمة  أع��ض��اء 
الطعن مقدم ضد عمل من أعمال 
للرقابة  يخضع  ال  ال��ذي  السيادة 
بعدم  أي��ض��ا  وق��ض��ت  القضائية، 

االختصاص.

في إطار بحث تنفيذ توصيات مؤتمر 
اإلعالم العدلي

نقاب��ة  الج��الد:  فري��د  القاض��ي 
الصحفيي��ن ضمان��ة لصحافة حرة 

ومهنية
أكد القاضي فريد الجالد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء 
األعلى أن نقابة الصحفيين ضمانة لصحافة حرة ومهنية ونزيهة في فلسطين، 
وأن مجلس القضاء يصون ويحترم حرية الرأي والتعبير، وقال: "مع أن القضاء 
علمي  بشكل  تكتب  ال  التي  األقالم  بعض  من  إعالمية  لهجمات  يتعرض 
ومهني وتحاول أن تالمس أهواء البعض وال تراعي مصلحة الوطن والمواطن، 
ال يقبل القضاء أن يحّول أي كاتب إلى المحاكمة حتى ال يؤثر ذلك سلبيا 
على واقع الحريات، وأكد أن الكثير من المواد اإلعالمية المنشورة تحمل 

نقدا بناًء ومهنيا يساعد السلطة القضائية في متابعة عملها وتحقيق العدالة.
وجاءت أقواله خالل استقباله وفدا إعالميا في مقر مجلس القضاء األعلى 
يوم 7 حزيران بحضور القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء 
ضمن  القدس،  استئناف  محكمة  رئيس  الطويل  طلعت  والقاضي  األعلى، 
وتمثل  العدلي،  اإلعالم  مؤتمر  توصيات  تطبيق  إمكانيات  لبحث  اجتماع 
الوفد بنقيب الصحافيين د.عبد الناصر النجار، خلود دعيبس، وعمر نزال 
أعضاء النقابة، وخالد أبو عكر المدير التنفيذي لشبكة أمين اإلعالمية، 
مدير  سباعنة  وفارس  العدلي،  المعلومات  مركز  رئيس  العاروري  وماجد 

المركز اإلعالمي القضائي.
وتم االتفاق خالل االجتماع على تحويل كافة المواد اإلعالمية المنشورة حول 
الصحفيين  نقابة  إلى  القضائية  السلطة  على  تهجما  تحمل  والتي  القضاء، 
1952، واتفق  لعام   17 النقابة رقم  الذي نص عليه قانون  حتى تقوم بدورها 
إمكانية  وبحث  األول،  العدلي  اإلعالم  مؤتمر  توصيات  متابعة  على  أيضا 
صياغة وثيقة تحريرية ترعاها نقابة الصحفيين بالتعاون مع كافة الشركاء 
اإلعالم  وسائل  في  المحررون  بها  يلتزم  حيث  العدالة،  وقطاع  اإلعالم  من 
تضمن حرية التعبير واستقالل القضاء وهيبته، كما تم االتفاق على أن تقوم 
نقابة الصحفيين بدورها في نشر الوعي القانوني، إضافة إلى تدريب وتأهيل 

الصحفيين لتغطية أخبار المحاكم.
إيجابيا من القضاء تجاه اإلعالم  النجار: إن الصحفيين وجدوا توجها  وقال 
خالل مؤتمر اإلعالم العدلي الذي عقد في أريحا، وطالب بالعمل على تنفيذ 
اإلعالميين  قضايا  بنظر  مختص  قاٍض  بتعيين  المتعلقة  المؤتمر  توصيات 
التي ترد المحاكم بحيث يكون للقاضي قدرات خاصة بتحليل النصوص 
سلوك  لمدونة  وثيقة  وصياغة  الصحفية،  الكتابة  في  المهنية  والقواعد 

أخالقية لإلعالميين متخصصة في قضايا المحاكم.
ومن جانبه أكد القاضي سامي صرصور إن الصحافيين بموجب الدستور 
لهم الحق الكامل بحرية الرأي والتعبير، ونشر المعلومات والوصول إليها، 
ولكن القضاء وهو يقوم بدوره مختلف عن كل المؤسسات الرسمية األخرى 

ويجب أن تكون هناك صيغة خاصة بالتعامل مع القضاء.
الصحفيين  نقابة  بين  وثيقة  وتوقيع  إعداد  اقترح  قد  العاروري  وكان ماجد 
وباقي المؤسسات اإلعالمية الرسمية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية 
قطاع  مؤسسات  وباقي  والقضاء  اإلعالم  وسائل  بين  المهنية  العالقة  تنظم 
والحفاظ  المعلومات  على  بالحصول  الصحفيين  حق  يضمن  بما  العدالة، 
على هيبة القضاء واستقالله، وطالب نقابة الصحفيين بتطبيق قانون نقابة 
المواد  تلك  خاصة  فلسطين،  في  النافذ   1952 لعام   17 رقم  الصحفيين 
الشكاوى  في  بالنظر  مختص  للنقابة  تأديبي  مجلس  بتشكيل  المتعلقة 

المتعلقة بالصحفيين على خلفية عملهم.
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هيبة القضاء
القاضي محمود جاموس

 رئيس محكمة بداية رام اهلل 

الشك أن القضاء وعمل القضاة له طابع 
خاص حيث أن القاضي هو ميزان العدل 
القضاة  عمل  خالل  ومن  مجتمع  أي  في 
يتم قياس العدالة واحترام حقوق االنسان 
المجتمع  هذا  تحضر  مدى  ثم  ومن 
القضاء  وأحكام  للقوانين  وتنفيذه 
ولذلك فإن كافة المجتمعات المتحضرة 
توفر للقضاة العوامل الكاملة والمناسبة 
إلى  ويصل  يحقق  وبما  بعملهم  لقيامهم 
المطروحة  القضايا  في  عادلة  أحكام 
محيطة  عوامل  بأي  التاثر  دون  أمامهم 
وعلى  العدالة  على  تؤثر  أن  يمكن 

أحكام القضاء.
إن هيبة القضاء هي حكاية قديمة قدم 
األزل سابقة لخلق البشر فاهلل تعالى خلق 
الكون وخلق فيه سننا ال تبديل لها تضمن 
ومن  األرض،  هذه  على  الحياة  استمرار 
هذه السنن العدالة والحق والحساب ومع 
ودخوله  وانبعاث حضاراته  اإلنسان  خلق 
أن  اإلنسان  أيقن  والدول  التنظيم  عصر 
هذه  بصيانة  إال  مجتمعاته  في  الحياة 
كان  وإال  بها  والتمسك  الربانية  القيم 
وحتمًا  والظلم  الفوضى  مجتمعه  مصير 
مصالحهم  فالبشر  الهالك  ذلك  بعد 
أمرهم  ترك  ولو  متعارضة  متضاربه 
وكان  الغاب  شريعة  لسادت  ألهوائهم 
وهذا  الحق،  لصاحب  ال  لألقوى  الحق 
وإيماننا  البشرية  بفطرتنا  نرفضه  أمر 
والحساب. والحق  بالعدالة  الفطري 
مع إدراك هذه القيم وقيام الدول اسندت 
والهيبة  القوة  للجهة صاحبة  المهمه  هذه 
الدولة  مفهوم  تطور  ومع  المحاكم  إلى 
وواجباتها ظهرت  مهامها  وتنوع  وتشعبها 
الحاجة إلى مؤسسة مستقلة بذاتها تتولى 
رعاية العدل كجزء من دولة المؤسسات 
الحديثة هذه الدولة التي تستمر وتزدهر 
إن غاب أشخاصها أم حضروا، والتي تقوم 
على مبادئ راسخة وثابتة ترعى الحريات 
حقه. حق  صاحب  كل  فيها  ويأخذ 

ومن هنا أبدأ حديثي من تصوري لدولتنا 
واإليمان  العلم  دولة  القادمة  الفلسطينية 
والعدالة عندما أرى هذه الصورة المشرفة 
فإننا  اهلل  شاء  إن  تحقيقه  نستطيع  لما 
القضائية  السلطة  قوة  نرى  وبالضرورة 
أرى  واستقاللها،  وكفاءتها  وهيبتها 
بالقضاة  الثقة  مجهودًا قادرًا على إحراز 
يقول الخصم وقت الخالف لخصمه بيننا 
القضاء، أرى قضاة بحصانات وامتيازات 
والقادة،  للنخبة  األول  الصف  يقفون في 

أرى مجتمعًا عاداًل آمنا مطمئنًا.
واحدًا  عنصرًا  ليست  القضاء  هيبة  إن 
لمزيج  نتاج  هي  بل  واحدة  صفة  وال 
منسجم من الصفات والعناصر المرتبطة 
السهل  بالموضوع  ليس  وهذا  بالقضاء 
الحد  إلى  لتبسيطه  سعيت  لكنني 
بأنه  شخصًا  نصف  عندما  الممكن، 
صاحب هيبة فالوصف ال يرجع إلى هيئته 
"الكاريزماتية"  صفاته  أو  الجسدية 
وضعه  إلى  يعود  وال  الصوت،  نبرة  مثل 

االقتصادي، أو منصبه السياسي؟

في الحقيقة ال تحديد دقيق لمعنى "الهيبة" 
لكننا  صفات  من  لمزيج  نتاج  فهي 
غيابها  أو  الهيبة  بوجود  نشعر  بالتاكيد 
البسيط  المثل  هذا  على  وأقيس  بالمرء 
هيبة  إن  ومحاكمنا،  القضائية  سلطتنا 
القضاء الفلسطيني في سنوات خلت قد 
على  االعتداء  تم  عندما  وضاعت  فقدت 
شخص القاضي واقفلت المحاكم بقوة 

السالح من قبل قطاع الطرق.
اآلن  ولكن  القلب،  أدمت  الفترة  تلك 
اليوم  والوضع  والقانون  األمن  قوة  جاءت 
قبل  عليه  كان  مما  أفضل  بالتأكيد 
عدة سنوات حيث تمت نقلة نوعية مميزة 
السلطة  في  نكرانها  أحد  يستطيع  ال 
التي  الصور  هذه  مثل  لكن  القضائية 
ذكرتها ال يجوز أن تغتفر ويجب أن تبقى 
حية في وجدان كل واحد منا حتى نعمل 

على الحيلولة دون تكرارها غدًا.
واستقالاًل  هيبة  لجهازنا  نضع  وحتى 
الناس  حقوق  به  وتحفظ  تحفظه 
يتعرض  القضائي  جهازنا  وأن  خاصة 
ال  والذين  الطامعين  من  شرسة  لهجمة 
السلطة  التي حققتها  النجاحات  يعجبهم 
مأسسه  تمت  أن  بعد  خاصة  القضائية 
عناصر  أرى  إنني  القضائية،  السلطة 
الهيبة للسلطة القضائية تتمثل فيما يلي: 
أواًل: استقالل السلطة القضائية من حيث 
المال والقرار واإلدارة فبالرجوع إلى مبدأ 
أساس  هو  الذي  السلطات  بين  الفصل 
وقاعدة  الحديثة  الديمقراطيات  لجميع 
القضائية هي  فالسلطة  الرشيد  الحكم 
على  تقف  الثالث  الدولة  سلطات  إحدى 
التشريعية  السلطة  مع  المساواة  قدم 
الختصاصاتها  ممارستها  في  والتنفيذية 
السلطتين  على  وتمارس  الحصرية 
الرقابة  من  فريدًا  نوعًا  األخريين 
في  مواجهتها  في  االفراد  حقوق  وتحمي 
وهذا  عادل  لحكم  منسجمة  تركيبة 
تتمكن سلطتنا  بالضرورة وحتى  يقضي 
القضائية من القيام بالدور المنوط بها ان 
تتمتع باستقاللية تتمثل أوال في استقاللها 
ألهواء  رهينة  تكون  ال  بحيث  ماليا، 
منأى  في  وتكون  وتقلبها  الحكومات 
عيشهم،  مصدر  في  قضاتها  ابتزاز  عن 
قدرة  إلى  النظر  ألفت  هنا  ودعوني 
تستقل  أن  القضائية  وسلطتنا  محاكمنا 
التنفيذية  السلطة  موازنة  عن  بميزانيتها 
رسوم  من  المتحصل  من  ذاتي  باكتفاء 
المحاكم.  صناديق  وإيرادات  الدعاوى 
سلطتنا  فإن  تحقق  لو  األمر  هذا  مثل 
القضائية تكون قد خطت خطوة كبيرة 
من  المحاكم  أوضاع  تحسين  سبيل  في 
كما  قانونية  ومراجع  وطواقم  مرافق 

سيساهم في السمو بمستوى أداء القضاء 
أوضاعهم  وتحسين  المحاكم  وموظفي 
على  ينعكس  مما  وامتيازهم  المعيشية 
استقالل  إن  ثم  وعدالته،  قضائنا  نزاهة 
السلطة القضائية يقتضي ثانيا أن تكون 
شؤونها  إدارة  وحدها  القضائية  للسلطة 
إدارية،  وأنظمة  قرارات  من  تصدره  بما 
الحالي  المجلس  رئيس  رسخه  ما  وهذا 
الذين  أمام  عنه  يدافع  يزال  ال  والذي 
صالحيات  من  ذلك  سحب  يحاولون 
وحده  القضاء  فلمجلس  المجلس- 
المنظمة  والتعليمات  القررات  إصدار 
يحافظ  بحيث  لغيره،  ال  القضاء  لعمل 
التوازن في عالقة  على  االختصاص  هذا 

السلطة القضائية بغيرها من السلطات.
القضائية  السلطة  تحصين  ثانيًا: 
ولها  التنفيذية  السلطة  تدخالت  من 
في  ذكرها  أريد  ال  الصور  من  كثير 
على  للسيطرة  وسعيها  المقام،  هذا 
اختصاصه وهو اذا تم -ال قدر اهلل- فهو 
أمر جلل في المساس باستقالل القضاء 
السابق  ففي  وحرياتهم،  الناس  وحقوق 
رجال  من  البغيض  الهاتف  رنين  كان 
وكبار  المتنفذين  التنفيذية  السلطة 
المسؤولين في تدخلهم في سير الدعاوى 
عدة  قبل  أوجها  الى  وصلت  صور  وهي 
العهد  مع  واندثرت  وانكمشت  سنوات 
لكن  األعلى،  القضاء  لمجلس  الجديد 
ال شيء يحول دون تكرارها سوى صمود 
في  كقضاة  موقفنا  وصالبة  مجلسنا 

صيانة القانون.
االجهزة  امتناع  أيضا  التدخل  صور  ومن 
القضائية  األحكام  تنفيذ  عن  المسئولة 
المحاكم  أحكام  على  التفافها  أو 
أحكام  دون  طويلة  لمدة  كالحبس 
بحق  إجراءات  اتخاذها  أو  قضائية 
الجمهور تحت ذرائع األمن والحفاظ على 
النظام العام، وهنا أؤكد أن لكل واحد 
المسائل ال من  منا مسؤولية متابعة هذه 
باب الواجب فحسب وإنما من باب األمانة 
المظلوم  إعتاق  في  عاتقنا  على  الملقاة 

ومحاسبة الظالم واجبًا قانونيا وعقيديًا.
القضائي كجسم  الجهاز  تماسك  ثالًثا: 
أن  بينة  على  ومعظمنا  أشير  وهنا  واحد 
يسخرون  القضائي  جهازنا  أبناء  بعض 
الخطأ  ينتظرون  بعضهم  ضد  طاقاتهم 
ليصنعوا منه قضية ينتقدون بكالم الذع 
اختالف  وإن  بناء.  علميًا  نقدا  ال  هدام 
الجهاز  داخل  والشخصيات  العقول 
يكمل  منا  فكل  له  ثروة  هو  الواحد 
فهذا  بيننا  وإن وجد خالف  اآلخر  نقص 
لكن  العقول  الختالف  طبيعية  نتيجة 
حد  إلى  األحوال  بكل  يصل  أال  يجب 

الكراهية والعمل ضد بعضنا البعض. 
واحد  جهاز  ونحن  واحدة  رسالتنا  إن 
وموقع كل منا محفوظ بجده. فلنسخر 
وإن  القضائية،   سلطتنا  لمصلحة  قوانا 
من  فلنخرج  وكبيرة  لكثيرة  تحدياتنا 
ونعمل  الشخصية  المصالح  حسابات 
نفسي  احث  إنني  ثم  واحد  كجسم 
التناصح  ضرورة  على  القضاة  والسادة 
بعلمنا  لنسموا  بيننا  الخبرات  وتبادل 
منا  كل  فليساعد  قراراتنا  وبمستوى 
منا  فلكل  زميله  نقص  وليغطي  اآلخر 

عيوبه وال كمال لبشر.
رابعًا: على المستوى الشخصي:

ال  بحر  القانون  وعلم  القضاء  مهنة  إن 
بحكم  النظامي  والقاضي  له،  نهاية 
سعة اختصاصه تمر عليه آالف المسائل 
كل منها يطرق بابًا من أبواب العلم وهذا 
يوجب على القاضي أن يكون متمكنا 
وهذا  جديد  كل  على  مطلعا  علمه  في 
المستوى  على  القاضي  على  يوجب 
الشخصي أن يقرأ ويطالع ويبحث ويجتهد 
فمهمة القاضي ال تنتهي بخروجه من باب 
لدى  الثاني  شقها  يبدأ  بل  المحكمة 
وصوله المنزل فهو مطالب أن يقرأ وينمي 
والشروحات  القوانين  في  ويبحث  علمه 
يعرض  لما  حلول  عن  الكتب  وأمهات 
عليه من مسائل لتكون أحكامه أقرب 
في  شجاعة  أكثر  ويكون  للصواب، 
اتخاذ القرارات، ثم ان كل قاض منا هو 
سفير للسلطة القضائية، ووجه يعكس 
حسن أو قبح هذه الجهة التي ينتمي إليها 
سلوكه  في  يحتذى  مثاال  يكون  وعليه 
بعيدا عن مواطن الشبهات، وقدوة لكل 
من يعمل ويتعامل معه. ثم إن على القاضي 
أن يكون حكيما في قراراته يبحث عن 
العدالة أوال، وعليه أن يكون رحيما مع 
من يستحق الرحمة وهذه الرحمة البد أن 
مواضعهما  في  والشدة  بالحسم  تقترن 
القوي  من  الحق  واقتضاء  الظالم  بصد 
عن  مدافعًا  بالوقوف  الضعيف،  قبل 
السلطات  وجه  في  جهازه  استقالل 
األخرى، وبالذود عن حرمة القضاء أمام 
كل من تسول له نفسه التجاوز عليه ايًا 

كان شخصه، ومن هنا تبدا الهيبة.
الجمهور  أعين  في  القضاء  هيبة  إن 
علمهم  في  أوال  القضاة  شخصيات  هي 
وسلوكهم واتزانهم وحكمتهم ووقارهم 

وأخيرا هيبتهم.

واخيرًا اختم قائاًل:
أن أمام هيبة القضاء مسيرة طويلة دربها 
أن  ونتمنى  والتصدي  بالتحدي  مليء 
تحقيق  إلى  نصل  أن  بإمكاننا  يكون 
ولسنا  القضائية  واستقالل سلطتنا  هيبة 
السلطة  هذه  اليه  وصلت  مما  شأنًا  أقل 
أقل كفاءة  لسنا  الدول،  في كثير من 
ولسنا أقل شجاعة، نحن قادرون أن نصل 

إلى دولة القانون وهذه مسؤوليتنا.

ربط  العزيز  كتابه  في  تعالى  اهلل  إن 
والخوف  بأالهوال  القيامة  يوم  الحساب 
والهيبة وان وظيفة القضاء الدنيوية التي 
علقها اهلل في اعناقنا تستوجب ان نصنع 
لقراراته  تكون  حتى  هيبة  لقضائنا 
هذه  في  العدالة  وتقر  الهيبة  واحكامه 

االرض المباركة.
استقالل  على  الحفاظ  استطعنا  اذا 
مستقلة  كسلطة  القضائية  السلطة 
واحد  كجهاز  نعمل  ان  استطعنا  ،اذا 
واذا  معًا،  اعضاؤه  يعمل  متماسك 
في  الغير  تدخل  دون  نحول  ان  استطعنا 
ان  منا  كل  استطاع  وإذا  اختصاصنا، 
اننا  فاعلموا  نفسه  ويطور  علمه  ينمي 

حققنا بذلك هيبة القضاء.
المظلوم  فيه  يقول  الذي  اليوم  جاء  اذا 
المحكمة  بيننا  المآلن  بالفم  لظالمه 
فيرتعد الظالم ويرتدع من وقع الكلمة، 
أتمها  على  األمانة  أدينا  اننا  فاعلموا 

وحققنا للقضاء استقالله وهيبته.
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بسم اهلل العدل وبهداه الحق
الكلم���ة  ه���و  القضائ���ي  الحك���م 
الن���زاع  ف���ي  للمحكم���ة  النهائي���ة 
المعروض عليها . وهو هدف النشاط 
اإلجرائ���ي للخص���وم جميع���ًا بالرغ���م 
وتع���ارض  أهدافه���م  اخت���الف  م���ن 
مصالحهم ، حيث يس���عى كل منهم 
إل���ى إقناع المحكم���ة بوجهة نظره ، 

وأنه األحق بالحماية القضائية .
وكل حكم يصدر عن القضاء سواًء 
أكان جزائيًا أم مدنيًا أم دستوريًا أو 
إداريًا أم عس���كريا يجب أن يش���تمل 
على األس���باب التي بن���ي عليها ، وإال 

كان باطاًل .
وال مراء في أن التس���بيب يكمن فيه 
ف���ن القض���اء، فف���ي ه���ذه الزاوية من 
الحك���م تب���رز ش���خصية القاضي ، 
ويتضح م���دى ثقافته وفهمه الصحيح 
ألح���كام القان���ون ، وتمكن���ه م���ن 
أصول االس���تدالل وقدرته على المزج 
بي���ن ذل���ك كل���ه والتعبي���ر عن���ه بلغة 

واضحة : 
أواًل : المقصود بتس��بيب الحكم 

الجزائي .
المحاك���م  تش���كيل  قان���ون  ن���ص 
 : أن���ه  عل���ى  الفلس���طيني  النظامي���ة 
"  يج���ب أن تش���تمل األح���كام عل���ى 

األسباب التي بنيت عليها " .
والتس���بيب ه���و : األس���انيد المنطقية 
للحك���م القائم���ة على الحج���ج التي 
يضمنها القض���اة حيثيات أحكامهم 
. فيجب أن يكون الحكم مس���ببًا ، 
أي : تذك���ر أس���بابه والحيثيات التي 

يبنى عليها  .
خ���اص   : األول   : نوع���ان  والتس���بيب 
 ، باإلدان���ة  المتعلق���ة  باألس���باب 
واآلخ���ر : خ���اص باألس���باب الخاصة 
بالعقوبة الت���ي تنزلها المحكمة على 

المحكوم عليه .
وبالتال���ي فهو م���ن أعظ���م الضمانات 
التي فرضها المش���رع ، إذ هو مظهر 
قيامهم بم���ا عليهم م���ن واجب تدقيق 
لتع���رف  النظ���ر  وإمع���ان   ، البح���ث 
الحقيقة الت���ي يعلنونها فيما يفصلون 
فيه من القضية ، وبه وحده يس���لمون 

من مظنة التحكم واالس���تبداد ؛ ألنه 
كالعذر فيم���ا يرتأونه ويقدمونه بين 
ي���دي الخص���وم وال���رأي الع���ام ، وب���ه 
يرفعون م���ا قد يرين على األذهان من 
الشكوك والريب ، فيدعون الجميع 

إلى عدلهم مطمئنين  .
ثاني��ًا : أهمي��ة تس��بيب الحكم 

الجزائي .
األس���باب ه���ي روح الحكم وعماده، 
إل���ى  ترج���ع  الت���ي  ألهميته���ا  وذل���ك 
كونها تحقق عدة ضمانات ، هي  : 

ق���د . 1 المحكم���ة  أن  م���ن  التحق���ق 
اطلعت عل���ى كل وقائع الدعوى، 
والمس���تندات  األوراق  وجمي���ع 
المقدمة ، واتصل علمها بجميع ما 

أبداه الخصوم من طلبات ودفوع .
ق���د . 2 المحكم���ة  أن  م���ن  التحق���ق 

الصحيح���ة  الوقائ���ع  اس���تخلصت 
في الدعوى م���ن واقع إثبات يجيزه 
القان���ون ت���م صحيحًا ف���ي مواجهة 
م���ن واق���ع  أو  الش���أن ،  أصح���اب 
األوراق المقدم���ة فيه���ا ، واألدل���ة 
بحس���ب قوته���ا التي يمنحه���ا إياها 
محكم���ة  قض���ت  المش���رع.وقد 
النق���ض أن���ه: " لم���ا كان القضاء 
ق���د جرى على ع���دم وجوب كتابة 
النط���ق  عن���د  الحك���م  أس���باب 
ب���ه ، إال أن ذل���ك لي���س معن���اه أن 
المحكم���ة تت���داول ف���ي الحكم 
دون أن تت���داول في ذات الوقت في 
األس���باب الت���ي تبنيه عليه���ا ، فإن 
األمري���ن بطبيعة الحال متالزمان، 
فإنه ال يقبل من الطاعن القول بأن 
األس���باب لم تكن موضوع مداولة 

جميع القضاة "  .
التحق���ق من أن القاضي قد فهم ما . 3

أحاط بالدعوى من مسائل قانونية 
التكيي���ف  كيفه���ا  ق���د  وأن���ه   ،
القانوني الس���ليم بع���د التحقق من 
تواف���ر ش���روطه، وأن���ه قد أرس���ى 
عليها اآلثار القانونية الصحيحة  .

التحق���ق م���ن ع���دم تحي���ز القضاة . 4
، فدراس���ة جمي���ع نق���اط الدع���وى 
دراس���ة  ؛  والقانوني���ة  الواقعي���ة 
تمكنه���م من اس���تخالص الحجج 

عليه���ا  يثبت���ون  الت���ي  والبراهي���ن 
آراءهم ، فال يصدرون أحكامهم 
متأثرين بعاطفة عارضة ، أو شعور 
وقت���ي ، وبذلك ين���ال قضاؤهم في 
قل���وب الخص���وم منزل���ة االحت���رام 
واالطمئن���ان والتوقي���ر ، ويتمكن 
أس���باب  مناقش���ة  م���ن  الخص���وم 

األحكام في حالة استئنافها .
ثالثًا : عيوب التسبيب . 

إن تس���بيب حك���م اإلدان���ة يقتض���ي 
عناية خاصة تتجاوز بكثير تلك التي 
تقتضيه���ا حك���م الب���راءة؛ ألن األول 
ينبغي أن يس���تفاد من���ه توافر أركان 
الجريمة جميعه���ا وظروفها المختلفة 
واألدلة عليه���ا، أما اآلخر فال يتطلب 
أكثر من الق���ول بانتفاء ركن واحد 
في الجريمة ، أو أال تقتنع المحكمة 
بثبوته ألس���باب موضوعية بما لها من 

سلطة كاملة في تقدير األدلة. 
ه���ذا وق���د ج���رى العم���ل عل���ى وض���ع 
األح���كام  لبع���ض  مطب���وع  أنم���وذج 
ف���ي القضايا البس���يطة الت���ي تتكرر 
المخالف���ات  ف���ي  وخاص���ة  كثي���رًا 
البلدي���ة والمرورية . وقض���ي بأن هذا 
األس���لوب ال يقتض���ي بطالن الحكم 
ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية 

وبياناته الجوهرية . 
تس���بيب  بضواب���ط  اإلخ���الل  إن 
األح���كام الجزائية ي���ؤدي إلى ثالثة 

أنواع من العيوب هي :
أواًل : الخطأ في اإلسناد .

محكم���ة  صالحي���ة  م���ن  بالرغ���م 
الموض���وع المطلقة ف���ي تقدير إثبات 
الوقائ���ع إال أن ه���ذا التقدير يجب أن 
يس���تمد على نحو قويم م���ن إجراءات 

الخصومة الجزائية .
ويقتض���ي ذل���ك أن تبن���ي المحكم���ة 
تقديره���ا على أدلة مأخ���وذة من ملف 
الدع���وى المثبت���ة لهذه اإلج���راءات ، 
ف���إذا أخطأت واعتم���دت على دليل ال 
أس���اس له ف���ي األوراق ؛ أث���ر ذلك في 
موضوعية اقتناعه���ا . ومن ثم يكون 
ووج���ه   ، معيب���ًا  القضائ���ي  منطقه���ا 
العي���ب هنا ه���و الخطأ في اإلس���ناد . 
وحتى يتحقق هذا الخطأ يجب توافر 

شرطين :
1 � أن يك���ون م���ا أثبت���ه الحك���م من 
أدلة ال مص���در له في ملف الدعوى ، 
فال يمك���ن االعتداد بدليل أس���ندته 
المحكم���ة إل���ى مص���در معي���ن على 
يس���ند  كأن   : الحقيق���ة  خ���الف 

الحكم أقوال إلى شاهد لم يقلها.
2 � أن يك���ون الخط���أ ف���ي اإلس���ناد 
مؤثرًا ، ويتحقق إذا شاب هذا الخطأ 
أدلة تؤثر في عقيدة المحكمة ، فال 
عب���رة إذا كان بف���رض وج���وده غي���ر 

منص���ب عل���ى واقعة له���ا أث���ر قانوني 
كم���ا إذا انص���ب الخط���أ عل���ى دفاع 

غير جوهري في الدعوى .
ثانيًا : القصور في البيان .

مش���وبة  الحك���م  أس���باب  تعتب���ر 
بالقص���ور في البي���ان إذا انطوت على 
عي���ب يمس س���المة األدل���ة والعناصر 
ه���ذا  ويعتب���ر   . للجريم���ة  الواقعي���ة 
االس���تقراء معيب���ًا ف���ي أح���وال معينة 

منها:
ع���دم بي���ان مضم���ون األدل���ة الت���ي . 1

ف���ال  الحك���م،  إليه���ا  اس���تند 
يكف���ي ق���ول محكم���ة الموضوع 
: إن التهم���ة ثابت���ة بح���ق المتهم من 
ال  العب���ارة  فه���ذه   ، التحقيق���ات 
تكف���ي لبيان األس���باب التي يجب 

أن تشتمل عليها.
الدف���اع . 2 أوج���ه  عل���ى  ال���رد  ع���دم 

الجوهري���ة ، أي ال���رد بطريقة غير 
كافية ، وه���ذا يتطلب أن يكون 
طل���ب المتهم جازم���ًا صريحًا يقرع 
س���مع المحكم���ة ، ويتحقق ذلك 
إذا اش���تمل على بيان ما يرمي إليه 
ويص���ر علي���ه مقدم���ه ف���ي طلبات���ه 
الختامية . ويقتض���ي ذلك أيضًا أن 
يبدى ه���ذا الدفاع قب���ل إقفال باب 

المرافعة .
الواقعي���ة . 3 العناص���ر  بي���ان  ع���دم 

التميي���ز  يج���ب  وهن���ا   ، الرئيس���ة 
والق���رار  بالب���راءة  الحك���م  بي���ن 
باإلدان���ة والقرار غي���ر الفاصل في 
الموض���وع ، فف���ي حك���م البراءة 
يكف���ي أن يتش���كك القاضي في 
صحة اإلس���ناد لك���ي يقضي بها ؛ 
بش���رط أن يك���ون وليد اس���تدالل 
منطق���ي قوي���م . أم���ا عن���د اإلدان���ة 
فعلي���ه أن يبي���ن الوقائ���ع التي تفيد 
توافر الجريم���ة ، فيوضح الركن 
ذل���ك  ل���زم  إن  فيه���ا  المفت���رض 
وبي���ان الرك���ن الم���ادي والمعنوي 
والظ���روف المش���ددة أم المخفف���ة 
. أم���ا قب���ل الفص���ل ف���ي الموضوع 
الحك���م  يس���توفي  أن  فيج���ب   ،
الوقائع اإلجرائية التي تبرر صدور 
هذا القرار قب���ل الفصل في النزاع 

برمته .
ثالثًا : الفساد في االستدالل .

مش���وبة  الحك���م  أس���باب  تعتب���ر 
بالفس���اد ف���ي االس���تدالل إذا انطوت 
عل���ى عيب يمس س���المة االس���تنباط 
: كم���ا ل���و اس���تندت المحكمة في 
اقتناعها إلى أدلة غير قانونية أو غير 
صالح���ة موضوعي���ًا أو ف���ي حالة عدم 
الل���زوم المنطقي للنتيج���ة التي انتهت 
إليه���ا المحكم���ة بناًء عل���ى العناصر 

الواقعية التي ثبتت لديها .
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مجلس القضاء األعلى يشارك في مؤتمر لرؤساء التفتيش القضائي في الكويت
الجالد  فريد  القاضي  برئاسة  قضائي  وفد  شارك 
القضاء  مجلس  رئيس  العليا،  المحكمة  رئيس 
لرؤساء  عشر  السادس  المؤتمر  فعاليات  في  األعلى 
الكويت  في  والذي عقد  القضائي،  التفتيش  أجهزة 
من الثامن وحتى العاشر من نيسان لعام 2012 ونظمه 
مع  بالتعاون  الكويتي  للقضاء  األعلى  المجلس 
التابع  والقضائية  القانونية  للبحوث  العربي  المركز 
العربية  الدول  العرب في جامعة  العدل  لمجلس وزراء 

بمشاركة 17 دولة عربية من ضمنها فلسطين.
سرور  أبو  فتحي  القاضي  الفلسطيني  الوفد  وضم 
نصار  والقاضي  القضائي،  التفتيش  دائرة  رئيس 
منصور قاضي محكمة االستئناف، وأكد القاضي 
فريد الجالد أن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون 
المتعلقة  النظم  وتوحيد  لتفعيل  المشترك  العربي 
في  التعاون  لهذا  الفاعل  والدور  القضائي،  بالتفتيش 

إطار تطوير العمل القضائي.

حول  رئيسية  ورقة  بتقديم  الوفد  مشاركة  وتمثلت 
مجلس  رئيس  قدمها  القضائي  المفتش  مواصفات 
من  مجموعة  إلى  تطرقت  حيث  األعلى  القضاء 
التوصيات تهدف لتطوير أنظمة التفتيش القضائي من 
واقع التجربة الفلسطينية، من بينها ضرورة التواصل 
األعلى  القضاء  ومجلس  القضائيين  المفتشين  بين 
التفتيش  وإستنتاجات  توصيات  يعكس  بشكل 
السياسات  وفي  يتخذها  التي  القرارات  في  القضائي 
العامة  التوصيات  لتطبيق  آليات  وخلق  يتبناها،  التي 
لتقارير التفتيش القضائي من قبل اإلدارات القضائية 
والمعاهد  والتخطيط  التدريب  التطويرية، كإدارات 
القضائية، بحيث تقوم كل إدارة من جهتها بعكس 
وخططها،  برامجها  في  العامة  والنتائج  التوصيات 
وإجراء مراجعات دورية لإلطار القانوني الناظم لعمل 
القضائيين  المفتشين  يمكن  بما  القضائي  التفتيش 
مفهوم  تعزيز  إلى  إضافة  بفعالية،  مهامهم  أداء  من 

وسيلة  باعتباره  القضاة  أذهان  في  القضائي  التفتيش 
وأخيرا  األخطاء،  عن  التنقيب  وليس  األداء  لتطوير 
بما  القضائيين  المفتشين  من  كاٍف  عدد  توفير 
وتوفير  عاتقهم،  على  الملقاة  األعباء  وحجم  يتناسب 
تتولى عملية اإلعداد  التي  المساندة  الطواقم اإلدارية 

اللوجستي السابق والالحق.

أخرى  ورقة  سرور  أبو  فتحي  القاضي  قدم  وكذلك 
بعنوان "دور التفتيش القضائي في معالجة ثغرات عمل 
هي  رئيسية  محاور  ثالث  حول  تمحورت  القضاء"، 
اإلهمال، والتقصير، والفساد القضائي، وأخيرا قدم 
القاضي نصار منصور ورقة من ثالثة أقسام هي قواعد 
وسلطات  اإلجرائية  الشكلية  بالشكوى  التحقيق 
المفتش  سلطات  تناول  الثاني  والقسم  المحقق، 
التحقيقية، واألخير المتعلق بأحكام مسؤولية أعوان 

القضاء. 

الرامين���ي: تع���ديل بن��د 
المتع�ل���ق  المي����زاني���ة 
بمواصالت القض��اة خطوة 

باالتجاه الصحيح 

الميزانية  بند  تعديل  على  الوزراء  مجلس  وافق 
المتعلق ببدل مواصالت القضاة الفلسطينيين، بناء 
على الطلب المقدم من مجلس القضاء األعلى بزيادة 
معدل بدل المواصالت الذي يحصل عليه القاضي، 
حيث لم تتم أي مراجعة لهذا البند منذ إقرار قانون 

السلطة القضائية عام 2002.    

مجلس  عام  أمين  الراميني  عزت  القاضي  وقال 
باالتجاه  هي  الخطوة  هذه  إن  األعلى  القضاء 
الصحيح، وإن القاضي فريد الجالد رئيس مجلس 
القضاء األعلى يعتبر تحسين أوضاع القضاة ضمن 
أهم أولويات السلطة القضائية لتأمين حياة كريمة 
للقضاة، وعبر عن أمله بإعادة النظر بجدول رواتب 
من  أكثر  عليها  مضى  التي  وعالواتهم  القضاة 
عشر سنوات دون أي تعديل علمًا بأنه تم تعديل سلم 
الرواتب لدى العاملين في القطاع العام، والوزارات 

المختلفة أكثر من مرة.

للسلطة  المالية  الظروف  "نتفهم  الراميني  وأضاف 
الفلسطينية إال أن تحسين أوضاع القضاة المعيشية 
أن  وأكد  القضاء"،  استقالل  لدعم  ضرورة 
رئيس  فياض  سالم  ود.  عباس،  محمود  الرئيس 
التعاون  لتكريس  القضاء  يدعمان  الوزراء  مجلس 

والتكامل بين السلطات الثالث في فلسطين.

ورؤساء  بمحافظي  يجتمع  األعلى  القضاء  مجلس 
محاكم المحافظات الفلسطينية

برئاسة   اجتماعا   األعلى  القضاء  مجلس  عقد 
العليا،  المحكمة  رئيس  الجالد  فريد  القاضي 
رئيس مجلس القضاء األعلى، مع الحاج اسماعيل 
المحافظات  لشؤون  الرئيس  مستشار  جبر 
الفلسطينية،  المحافظات  محافظي  بحضور 
لبحث  المحافظات،  في  المحاكم  ورؤساء 
والسلطة  القضائية  السلطة  بين  التعاون  تعزيز 

التنفيذية.
وق���ال القاضي فري���د الجالد في بداي���ة االجتماع 
إن المحافظي���ن ه���م الس���لطة االداري���ة العلي���ا في 
القان���ون  بس���يادة  إيمانه���م  وإن  محافظ���ة،  كل 
وحرصه���م على تنفيذ قرارات المحاكم يعزز من 
فعالية الس���لطة القضائية، وأضاف أن المحاكم 
حققت إنج���ازات مهمة على صعي���د تحقيق األمن 
واالس���تقرار للمواط���ن الفلس���طيني بفض���ل تعاون 
ودور  القان���ون  لس���يادة  واحترامه���ا  المحافظ���ات 
القض���اء وأهميت���ه ف���ي ص���ون كرام���ة المواط���ن 

وحقوقه التي كفلها القانون.
إل���ى  اس���ماعيل جب���ر  الح���اج  أش���ار  م���ن جانب���ه 
القضائي���ة  الس���لطة  بي���ن  التكاملي���ة  العالق���ة 
والس���لطة التنفيذي���ة مؤك���دا على مب���دأ الفصل 
يق���وم  ال���ذي  بال���دور  وأش���اد  الس���لطات،  بي���ن 
والقض���اة  األعل���ى  القض���اء  مجل���س  رئي���س  ب���ه 

الفلس���طينيون في الحفاظ على استقالل القضاء.
وأك���د الجميع عل���ى احترام ق���رارات المحاكم 
وع���دم تدخ���ل الس���لطة التنفيذية بعم���ل القضاء، 
وت���م االتفاق على عقد اجتم���اع دوري بين محافظ 
كل محافظ���ة ورئي���س محكمته���ا للوقوف على 
المس���تجدات المتعلق���ة بش���ؤونها وتنظيم عملها، 
إضافة إلى مراسلة رؤساء المحاكم للمحافظين  
لتزويده���م بأس���ماء الش���هود من األجه���زة األمنية 
والشرطة، والشهود الرسميين لضمان حضورهم 
أمام المحاكم، واتفق الطرفان أيضا على أن أي 
طلبات للمحافظين فيما يتعلق بالقضايا المنظورة 
أمام المحاكم يجب أن تتم من خالل النيابة العامة 
بصفته���ا ممثل���ة الدولة أم���ام القض���اء، والتوصية 
بتعدي���ل بع���ض التش���ريعات المتضمن���ة لعقوب���ات 
غير رادعة لجرائم كجرائم سرقة اآلثار وجرائم 
المخ���درات، وبح���ث االجتماع كذل���ك مواضيع 
مراكز اإلص���الح والتأهي���ل وأوضاعها، ومباني 
المحاك���م، واألوض���اع القانوني���ة لحمل���ة هويات 
الق���دس واختص���اص المحاكم الفلس���طينية في 
محاكمته���م، واالج���راءات الواج���ب اتباعها من 
قبل المحاكم لمنع تمّلك االسرائيليين لألراضي 

الفلسطينية.
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استمرارا لمساعي مجلس القضاء األعلى في تطوير المحاكم الفلسطينية
ثالثة مؤتمرات لقضاة محاكم االستئناف والصلح والبداية 

عقد مجلس القضاء األعلى المؤتمر 
األول لقض���اة محاك���م االس���تئناف 
ف���ي بداية ش���هر أيار الماض���ي، بعد 
أن عق���د مؤتمري���ن لقض���اة محاكم 
الصل���ح والبداي���ة، به���دف الوق���وف 
على أبرز التحديات التي تواجه عمل 
المحاك���م والعم���ل عل���ى دراس���تها 
وحّلها، وافتتح مؤتمر قضاة ورؤساء 
محاكم البداية بتاريخ 24/3/2012 
ف���ي جمعي���ة اله���الل األحم���ر بتمويل 
م���ن االتحاد األوروبي، وبمش���اركة 
القض���اة س���امي صرص���ور، محم���د 
حلم���ي  الطوي���ل،  طلع���ت  س���در، 
الكخ���ن أعض���اء مجل���س القض���اء 
األعل���ى، ورؤس���اء وقض���اة محاكم 
وس���ائل  ع���ن  وممثل���ون  البداي���ة، 
ال���دول  ع���ن  وممثل���ون  اإلع���الم، 

المانحة.
لمؤتم���ر  االفتتاحي���ة  كلمت���ه  وف���ي 
قض���اة البداية أش���ار القاض���ي فريد 
الج���الد رئي���س المحكم���ة العلي���ا، 
رئي���س مجلس القض���اء األعل���ى إلى 
أن انعق���اد المؤتم���ر يأت���ي بعد ش���هر 
من عقد مؤتمر قضاة صلح فلسطين 
يومي 24/2/2012-23، وبعد انعقاد 
مؤتم���ر القضاء والنيابة في األول من 
ش���هر آذار، وقال إن مجلس القضاء 
يراج���ع التقارير الش���هرية للمحاكم 
ويحللها، ويس���عى لتش���خيص مواقع 
ارتف���اع نس���ب الفص���ل واس���تخالص 
والتأخي���ر  التراك���م  مؤش���رات 
وأس���بابها ألن���ه يول���ي أهمي���ة خاصة 
لموضوع العدال���ة الناجزة، والفصل 
ف���ي القضاي���ا ضم���ن وق���ت معق���ول 

وب���دون إبطاء، وأضاف "نؤكد على 
خطط المجلس في تبني نظام جديد 
للش���هود  مح���ددة  مواعي���د  لجدول���ة 
ووق���ت  وقته���م  عل���ى  يحاف���ظ  بم���ا 

المحكمة".
حلم���ي  القاض���ي  واس���تعرض 
الكخ���ن، عض���و مجل���س القض���اء 
قض���اة  مؤتم���ر  توصي���ات  األعل���ى، 
الصلح، في حين استعرض القاضي 
ف���واز عطية، رئي���س محكمة بداية 
أريح���ا، توصي���ات ورش���ة العمل بين 
مؤتم���ر  وتن���اول  والنياب���ة،  القض���اء 
البداي���ة مواضيع مثل جدولة مواعيد 
الش���هود، العالق���ة مع النياب���ة العامة 
دور  والمتقاضي���ن،  والمحامي���ن 
القاض���ي ف���ي إدارة س���ير الدع���وى، 
التراكم في الجنايات وفي القضايا 
المحكم���ة  مب���اديء  الحقوقي���ة، 
الس���بيل  إخ���الء  ضواب���ط  العلي���ا، 
والتوقي���ف، دور العقوب���ة في تحقيق 
الردع، وقف تنفي���ذ العقوبة، التقيد 
بق���رارات الهيئ���ة العام���ة لمحكم���ة 
بي���ن  الموقع���ة  اإلتفاقي���ة  النق���ض، 
وتش���غيل  غ���وث  ووكال���ة  الس���لطة 
ومذكرته���ا  )األن���وروا(  الالجئي���ن 
األس���باب  تش���خيص  التفس���يرية، 
وتبني التوصي���ات لتطوير أداء دوائر 
واإلمتي���ازات،  الروات���ب  التنفي���ذ، 

وتبدل الهيئات الحاكمة.
أم���ا مؤتمر قضاة الصل���ح الذي عقد 
ف���ي نف���س الم���كان تح���ت عن���وان 
"العدالة الناجزة ح���ق للمواطن" فقد 
أوصى بتطبيق تجريبي لنظام تقسيم 
لحض���ور  الدع���اوى  نظ���ر  س���اعات 

الش���هود في محكم���ة رام اهلل، مما 
يس���ّهل على المواطنين والمتقاضين 
للمحكم���ة  حضوره���م  والش���هود 
الت���ي  االنتظ���ار  س���اعات  ويقل���ل 
يقضونه���ا داخ���ل المحاك���م، كما 
أوصى المؤتمر بض���رورة العمل على 
إج���راء تدخل تش���ريعي لتعديل بعض 

القوانين االجرائية.
واشتمل برنامج مؤتمر قضاة الصلح 
على جلسة اس���تماع ألبرز التحديات 
الت���ي تواجه قض���اة الصل���ح والحلول 
ومناقش���ة  بش���أنها،  الممكن���ة 
ف���ي   2 مي���زان  برنام���ج  تطبيق���ات 
المحاكم، وأكد ضم���ن توصياته 
أن تقدي���م الش���كاوى فيم���ا يتعل���ق 
بعم���ل المحاك���م ح���ق للمواط���ن إذا 
كانت ش���كواه تس���تند إلى أسباب 
مجل���س  يالح���ق  وبالمقاب���ل  جدي���ة 
تثب���ت  م���ن  كل  األعل���ى  القض���اء 
كيدي���ة ش���كواه عل���ى القاض���ي، 
وأن ينس���ق مجل���س القض���اء األعل���ى 
مع النائ���ب العام لتفعيل نظام يضمن 
حض���ور أعض���اء النيابة العام���ة أمام 
قض���اة الصلح ف���ي الوقت المناس���ب 
لتمكينهم م���ن أداء عملهم، وأكد 
دائ���رة  دور  أهمي���ة  عل���ى  المؤتم���ر 
التفتيش القضائي في إعمال الرقابة 
الدوري���ة عل���ى عم���ل المحاك���م م���ع 
أهمية تطوير المعايير التي تعتمدها 

الدائرة في تقييمها لعمل القضاة.
األعل���ى  القض���اء  مجل���س  ويس���عى 
لتوفير اإلمكانات اللوجستية لعمل 
قض���اة الصل���ح وتوفي���ر بيئ���ة مالئمة 

اإلداري  الطاق���م  وتوفي���ر  للتقاض���ي 
ال���الزم لتمكين قاض���ي الصلح من 
القي���ام بعمل���ه عل���ى أكم���ل وج���ه، 
إضاف���ة إل���ى إعادة النظ���ر في جدول 
الروات���ب بالزي���ادة وتوفي���ر س���يارات 
أواقت���راح قان���ون إعف���اء  حكومي���ة 
جمركي للس���يارات وإص���دار نظام 
المن���ح  ونظ���ام  القض���اة  امتي���ازات 

والبعثات الدراسية.
االس���تئناف  قض���اة  مؤتم���ر  وخ���رج 

بالتوصيات التالية:
القضاي���ا  ف���ي  الب���ت  س���رعة   -1

التنفيذي���ة المس���تأنفة عل���ى قرارات 
قضاة التنفيذ، م���ع ضرورة التأكد 
من دقتها كونها قرارات نهائية غير 

قابلة للطعن.
2- تطوي���ر آلي���ات وقن���وات مالئم���ة 

األدن���ى  المحاك���م  بي���ن  للتواص���ل 
درج���ة،  األعل���ى  والمحاك���م 
بخصوص تطبيق النصوص القانونية 
الت���ي تكون مح���ّل اجته���اد، وتعدد 
ل���آلراء من خالل عقد ورش���ات عمل 
القانوني���ة  الم���واد  ف���ي  متخصص���ة 
موض���ع التباي���ن، ونش���ر آراء قانونية 
واجتهادات على الموقع اإللكتروني 
ف���ي  أو  األعل���ى  القض���اء  لمجل���س 
المنشورات المتخصصة، ومن خالل 
إع���داد البح���وث م���ن قب���ل المكتب 
الفن���ي للمحكم���ة العلي���ا، ومركز 

األبحاث والدراسات القضائية.
محاك���م  قض���اة  ع���دد  زي���ادة   -3

االستئناف لضمان استقرار الهيئات 
ف���ي ح���ال تغّيب أح���د أعض���اء الهيئة 
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ألي سبب كان، ولزيادة عدد الهيئات 
القضائية تناسبا مع االزدياد المضطرد 

ألعداد القضايا الواردة للمحاكم.
4- العمل مع الجه���ات المختصة ووفق 

اإلجراءات المرعية بما يتيح استحداث 
نظ���ام للدرجات القضائية ب���دل النظام 
المس���ميات  عل���ى  القائ���م  الحال���ي 

القضائية.
5- تطوير معايير ش���فافة تضمن تعيين 

القض���اة الج���دد، بم���ا يراع���ي العم���ر 
والخبرات القضائية السابقة.

األعل���ى  القض���اء  مجل���س  قي���ام   -6

بتش���كيل لجن���ة قضائية خاص���ة للبت 
في الطع���ون المقدمة من قب���ل القضاة 
بخصوص الدعاوى المرفوعة من قبلهم.
7- العمل على تحس���ين أوضاع القضاة 

لم���ا من ش���أنه توفير الحي���اة الكريمة 
له���م وألس���رهم بم���ا ف���ي ذل���ك تغطي���ة 
الخاص���ة  المستش���فيات  ف���ي  الع���الج 
وتمكي���ن   ،90% إل���ى  تص���ل  بنس���بة 
القضاة من امتالك س���يارات معفاة من 
الجم���ارك، وتزوي���د القض���اة بجوازات 
س���فر دبلوماس���ية، وإعم���ال الترقيات 

المستحقة للقضاة على أسس األقدمية 
والكف���اءة، إضاف���ة إل���ى توفير ش���قق 
ضياف���ة للقض���اة غي���ر المقيمي���ن ف���ي 
محافظت���ي رام اهلل، والقدس، أو بدل 

سكن.
الناط���ق  بمهم���ة  ق���اٍض  تكلي���ف   -8

بالش���أن  يتعل���ق  م���ا  ب���كل  اإلعالم���ي 
القضائ���ي يك���ون ق���ادرًا عل���ى إب���راز 
ف���ي  المبذول���ة  والجه���ود  اإلنج���ازات 
المحاك���م لل���رأي العام، والمس���اهمة 
اإلعالمي���ة  السياس���ات  وض���ع  ف���ي 

المالئمة والمستدامة.
9- العم���ل على تعدي���ل بعض النصوص 

القانوني���ة في قانون الس���لطة القضائية 
وقانون تشكيل المحاكم النظامية، 
وقان���ون أص���ول المحاكم���ات المدنية 
والتجارية وقانون اإلجراءات الجزائية، 

لغايات تيسير عملية التقاضي.
10- إيج���اد حل لالكتظ���اظ الحاصل 

ف���ي مبن���ى محكم���ة االس���تئناف بع���د 
زيادة ع���دد المراجعي���ن للنياب���ة العامة 

ومحكمة االستئناف.
11- إع���داد الئح���ة تصدر ع���ن مجلس 

القض���اء األعل���ى، بموج���ب الم���ادة 80 
م���ن قان���ون الس���لطة القضائي���ة تأخ���ذ 
باالعتب���ار امتيازات وب���دالت وعالوات 

القضاة.
12- إرج���اء عق���د المؤتم���ر القضائ���ي 

الخام���س عل���ى أن ُتّح���ول ميزانية عقد 
المؤتمر إلى مش���اريع تنموية وتطويرية 
وق���د  خصوص���ا  القضائي���ة،  للس���لطة 
عقدت مؤتمرات للهيئات العامة لقضاة 
محاك���م الصلح والبداية واالس���تئناف 

والمحكمة العليا.

13- تطوي���ر معايي���ر اختي���ار القض���اة 

للمش���اركة في المؤتمرات واألنش���طة 

الخ���ارج،  ف���ي  المعق���ودة  التدريبي���ة 

القض���اة  اختصاص���ات  يراع���ي  بم���ا 

المشاركين، ومش���اركاتهم السابقة 

ضمانًا للمس���اواة والعدالة ف���ي التوزيع 

عل���ى أن تعط���ى األولوية لمن لم تس���بق 

مشاركته.

اتفاقية تعاون بين مجلسي القضاء الفلسطيني واإليطالي
وّق���ع بتاريخ 22/5/2012 رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فريد الجالد، 
ورئي���س مجل���س القض���اء األعلى اإليطالي البروفيس���ور ميش���يل فيت���ي اتفاقية 
تع���اون لتعزي���ز العالقات الثنائية وتعمي���ق المعرفة المتبادلة بش���أن عمل النظم 
القضائي���ة الوطني���ة ل���كل منهم���ا، وتب���ادل المعلوم���ات والخب���رات المرتبطة 
بالشؤون القانونية. وذلك بهدف إقامة عالقات ثنائية طويلة األمد وتطوير إطار 

عمل مناسب لتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسستين.
وج���رى توقي���ع االتفاقي���ة في قاع���ة المركز اإلعالم���ي القضائي ف���ي البيرة، 
بحض���ور قض���اة من المحكمة العليا الفلس���طينية وقض���اة إيطاليين، وهيئات 

رسمية وأهلية وممثلين عن وسائل اإلعالم.
وحددت االتفاقية أهدافها بدعم األنشطة التي تقوم بها المؤسسات القضائية 
الخاصة في كل من فلس���طين وإيطاليا، وتعهد الطرفان خالل بنود االتفاقية 
بدع���م تب���ادل الخب���رات والمعلومات الخاصة بالش���ؤون القانونية بين مجلس���ي 
القض���اء وس���لطاتهما وأنش���طتهما وذل���ك عبر تنظي���م رحالت دراس���ية وإجراء 
زي���ارات متبادل���ة بين أعضاء المؤسس���تين وبين ممثلين عن الس���لطات اإلدارية 
ل���كل منهما، وتب���ادل المواد والوثائق الت���ي تعّدها المؤسس���تان حول كفاءة 
إدارة العدال���ة وس���ير عمله���ا بم���ا يفي���د تطوير المؤسس���تين وفقا للممارس���ات 
الفضل���ى لالتح���اد األوروبي، إضافة إلى التعاون وتب���ادل الخبرات بين القضاة 
الفلس���طينيين والقض���اة اإليطاليي���ن مم���ا يفتح المج���ال لخلق فرص للدراس���ة 

والفهم المتبادل.

كذل���ك اتف���ق الطرف���ان عل���ى تطوي���ر برام���ج تعاونية به���دف تحقي���ق أهداف 
االتفاقية وإنش���اء مجموعات عمل ولجان من الخب���راء يقومون بإعداد البرامج 
التفاعلية وتنفيذها، واتفق الطرفان أيضا على عقد حلقات دراسية ومؤتمرات 

فنية حول الشؤون التي تهمهما وتنفيذهما.
وق���ال البروفيس���ور فيتي إنه خالل جولت���ه في دوائر ووح���دات مجلس القضاء 
األعل���ى الحظ وجود بنية مؤسس���ية مبنية على االختصاص اإلداري بالش���كل 
العلم���ي الذي يتيح تطوير عالقات الش���راكة في الش���ؤون القضائية، واعتبر 
توقيع االتفاقية خطوة هامة لتوثيق الصالت بين الشعبين االيطالي والفلسطيني.

ومن جانبه أكد القاضي فريد الجالد أن تطوير النظام القضائي الفلسطيني 
يحت���اج إلى ش���راكات حقيقية ف���ي نقل المعرفة القانونية، وعبر عن ش���كره 

للجانب اإليطالي ممثال بالبروفيسور فيتي والحضور والقضاة الفلسطينيين.
واطل���ع الوف���د القضائي اإليطالي ضمن جولة رافقه به���ا رئيس مجلس القضاء 
األعل���ى عل���ى أقس���ام ودوائ���ر الس���لطة القضائي���ة، م���ن األمان���ة العام���ة وإدارة 
المحاك���م، المكت���ب الفن���ي، وح���دة التخطي���ط وإدارة المش���اريع، وح���دة 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات، دائرة اإلع���الم والعالق���ات العامة، دائ���رة التدريب 
القضائي، مركز األبحاث والدراسات القضائية، وقاعات المحكمة العليا.

وتس���تمر جول���ة الوف���د إلى مجلس ال���وزراء للقاء الدكتور س���الم فياض رئيس 
ال���وزراء، ولق���اء عدد من الوزراء والسياس���يين الفلس���طينيين ف���ي حفل ينظمه 

مجلس القضاء األعلى هذا المساء.
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حج�ية الحكم القض�ائي

إعداد القاضي: محمد الناعسة
محكمة صلح جنين

يمكن تعريف الحجية بأنها تلك القوة 
المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى 
موضوعها  في  الفصل  لسبق  جديدة 
الشيء  حجية  على  حائز  بحكم 

المقضي به.
اال  تكون  فال  نسبية  مانعة  قوة  وهي 
التي  الدعوى  أنفسهم في  الخصوم  بين 
صدر فيها الحكم الحائز على الحجية 
ومحاًل  سبًبا  الحق  بذات  متعلقة  وهي 
إذ تقضي  العام  النظام  وقد تكون من 
المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو دون 
الدعوى سبق  ان  لها  استبان  متى  طلب 
األمر  لقوة  حائز  بحكم  فيها  الفصل 
المتمسك  بذلك  دفع  او  به  المقضي 

بحجية ذلك الحكم.
والحجية تقوم على اعتبارين هما:

النزاع  في  الفاصل  الحكم  إن  أواًل: 
ألحدهم  او  لهم  فليس  لطرفيه  ملزم 
طرح النزاع مجددًا على القضاء بدعوى 
الذي  االعتبار  هذا  ولوال  جديدة، 
انتهت  لما  االحكام  حجية  عليه  تقوم 

المنازعات إلى يوم الدين.
النزاع  طرح  امام  الباب  فتح  إن  ثانًيا: 
مجددًا أمام القضاء، يؤدي الى حصول 
كل من الخصمين على حكم يتعارض 
خصمه.  عليه  حصل  الذي  الحكم  مع 
في  متعارضة  احكام  هذا  عن  فينتج 
مما  الخصوم  نفس  وبين  النزاع  ذات 
االحكام  تنفيذ  معه  متعذرًا  يصبح 
االمر  حجية  اصبحت  وقد  القضائية، 
مفادها  موضوعية  قاعدة  به  المقضي 
هي  الحكم  قررها  التي  الحقيقة  ان 
قرينة  شأن  شأنها  الواقعة  الحقيقة 

الحيازة في المنقول للمالك.
من  تعتبر  به  المقضي  االمر  وحجية 
الجزائية،  الدعاوى  في  العام  النظام 
يصدر  الذي  الحكم  ان  يعني  وهذا 
يعتبر  اإلدانة  او  بالبراءة  جريمة  في 
هذا  ترك  يجوز  وال  العام،  النظام  من 
كما  فيه  يتصرفون  للخصوم  الحكم 
الجزائي  الحكم  صدر  ومتى  يشاؤون 
للخصوم  بالنسبة  المطلقة  الحجية  حاز 
بإسم  يبرأ  او  يدان  المتهم  الن  والعموم 
هنا  ومن  العامة،  والمصلحة  المجتمع 
حجية  يثير  ان  الجزائي  للقاضي  كان 
االمر المقضي به من تلقاء نفسه ولو لم 

يتمسك بها الخصوم.
حجية  فإن  المدنية  الدعاوى  في  أما 
االمر المقضي به ليست من النظام العام 
الحق  على  دليل  من  ليست اكثر  وهي 

والخصم الذي يملك الحق يملك التنازل 
تلقاء  من  إثارتها  للقاضي  وليس  عنه 

نفسه
ويشترط لقيام حجية االمر المقضي به 

الشروط التالية:
صادرًا  قضائيًا  حكما  يكون  أن   1-
عن جهة قضائية ذات اختصاص ووالية 
ال  المثال  سبيل  فعلى  وعليه  قضائية، 
الحصر للقرار االداري الصادر عن جهة 

ادارية ما حجية االمر المقضي به.
من  صدر  قد  الحكم  يكون  أن   2-
سلطتها  بموجب  القضائية  الجهة 
الوالئية،  سلطتها  بموجب  ال  القضائية 
فإذا كان متعلقًا بخصومة بين طرفين 
وإال  قضائي  حكم  فهو  فيها  فصل 
التصديق على  ومثاله:  امر والئي،  فهو 
قضائيًا،  القسمة  وإجراء  مصالحة 
القضاء  عن  يصدر  ما  ًكل  وعموما 
قضائي  عمل  فهو  خصومة  في  فصاًل 
غير  في  يصدر  وما  الحجية  يحوز 

خصومه فهو عمل والئي.
اي  قطعيًا  الحكم  يكون  أن   3-
حكمًا فاصاًل في الموضوع ولو كان 
باالستئناف،  للطعن  قاباًل  ابتدائيًا 
حتى  الحجية  النهائي  الحكم  ويحوز 
بإلتماس  او  بالنقض  فيه  طعن  لو 
الحكم  الحجية  ويحوز  النظر،  اعادة 
كلها  الخصومة  في  الفاصل  القطعي 
الحكم  يحوزها  كما  بعضها  او 
ام  كان  موضوعيا  الدفع  في  الفاصل 
االختصاص  بعدم  )كالدفع  شكليًا 
الئحة  بطالن  او  الدعوى  قبول  عدم  او 
الخصومة  بسقوط  الحكم  او  الدعوى 

وانقضائها بالترك وانقضاء المدة(.
ويعرف فقهاء القانون الحكم القضائي 
بأنه قرار تصدره المحكمة في خصومة 
مطروحة عليها طبقًا للقانون فصاُل في 
غير  االحكام  يخرج  مما  موضوعها 
المنهية  غير  الموضوع  في  الفاصلة 
فال  الحجية  دائرة  عن  للخصومة 
المنهي  غير  الحكم  حجية  بأية  يتمتع 
وقتيًا. ام  كان  تمهيديًا  للخصومة 
محدد  االحكام  حجية  سريان  ونطاق 
الخصومة وموضوعها وسببها  بأطراف 
وال  النزاع  أطراف  الحجية  تتعدى  فال 
سببه  تتجاوز  وال  موضوعه  عن  تخرج 
محدودة  او  نسبية  حجية  بهذا  فهي 
خالف  على  القانون  نص  اذا  اال  االثر 
ذلك. ومنه ما جاء في قانون االجراءات 
الجزائية رقم )3( لسنة2001 في المادة 

)390( منه بفقراتها الثالثة والتي نصت 
على ما يلي:

الصادر  الجزائي  للحكم  يكون   1-
موضوع  في  المختصة  المحكمة  من 
باالدانة  او  بالبراءة  الجزائية  الدعوى 
المحاكم  امام  به  المقضي  االمر  قوة 
قد  يكون  التي  الدعاوى  في  المدنية 
بوقوع  يتعلق  فيما  نهائيا  فيها  فصل 
ونسبتها  القانوني  وبوصفها  الجريمة 

الى فاعلها.
-2 ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة 
سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم 

كفاية االدلة.
-3 اليكون للحكم بالبراءة هذه القوة 
اذا كان مبنيًا على ان الفعل ال يعاقب 

عليه القانون.
قرار محكمة  الى  الصدد  بهذا  واشير 
 40/2004 رقم  الفلسطينية  النقض 
بتاريخ 11/2/2006 والذي جاء فيه )ان 
اذا  بالبراءة  الصادر  الجزائي  الحكم 
كان مبنيًا على ان الفعل ال يعاقب عليه 
الجنائي  القصد  النتفاء  سواء  القانون 
حجية  له  تكون  ال  اخر  لسبب  او 
المحاكم  امام  فيه  المحكوم  الشيء 
من  المحكمة  تلك  يمنع  وال  المدنية، 
قد  الفعل  هذا  كان  اذا  فيما  البحث 
نشأ عنه ضرر يكون اساسًا للتعويض(.

ونجد ان المادة )391( من ذات القانون 
لالحكام  تكون  ال  انه  على  تنص 
قوة  المدنية  المحاكم  من  الصادرة 
المحاكم  امام  به  المقضي  االمر 
الجريمة  بوقوع  يتعلق  فيما  الجزائية 

ونسبتها الى فاعلها
انه  على  تنص  ايضا   )392( والمادة 
تكون لالحكام الصادرة من محاكم 
في  )الشرعية(  الشخصية  االحوال 
المقضي  االمر  قوة  اختصاصها  حدود 
في  الجزائية  المحاكمة  امام  به 
الفصل في  يتوقف عليها  التي  المسائل 

الدعوى الجزائية.
ويشترط لحجية الحكم ثالثة شروط:

اواًل: اتحاد الخصوم
ثانيًا: اتحاد محل النزاع

ثالثًا: اتحاد السبب
اما الشرط االول وهو )اتحاد الخصوم( 
الخصوم  على  حجة  الحكم  ان  فيعني 
الحكم  ان  كما  بصفاتهم  انفسهم 
كان  عامًا  الخصوم  خلف  على  حجة 
ام خاصًا كما انه حجة على الدائنين، 
شخص  على  حكم  صدر  فإذا 
عليها  يده  وضع  التي  العين  باستحقاق 
اذ  دائنيه  على  حجة  الحكم  هذا  فإن 
وال  لمدينهم  مملوكة  العين  تعتبر  ال 
صدر  واذا  عليها،  التنفيذ  يستطيعون 
لصالح  االستحقاق  دعوى  في  الحكم 
المدين فقضي برفض دعوى المستحق 
فإن الحكم يكون حجة للدائنين اال ان 
والغير  الغير،  ليس حجة على  الحكم 
في  الغير  عن  يختلف  ال  الحكم  في 

والمدين  الشيوع،  في  العقد كالمالك 
بالنسبة  والوارث  والكفيل  المتضامن 
الحكم  صدر  فلو  الورثة  بقية  الى 
ال  فإنه  الشيوع  في  المالك  احد  ضد 
الشيوع  في  المالك  على  حجة  يكون 
الدعوى  في  اختصموا  اذا  اال  االخرين 
الدائنون  او  المتضامنون  المدينون  اما 
الصادر  الحكم  فان  المتضامنون 
الباقين وعلى  لمصلحة احد منهم يفيد 
احدهم  ضد  الحكم  فان  العكس 
ليس حجة على االخرين اما الورثة فال 
الحكم  بعضًا وال يسري  يمثل بعضهم 
الباقين  حق  في  احدهم  على  الصادر 
اال اذا ثبت ان الوارث كان خصما في 

الدعوى باعتباره ممثال للتركة.
فيه  فالعبرة  المحل(  )اتحاد  شرط  اما 
ألن  يطلبه  لم  بما  ال  الخصم  طلبه  بما 
الحكم ال تكون له حجية اال بالنسبة 
الدعوى  في  به  المدعى  النزاع  لمحل  
التي صدر فيها الحكم والعبرة بطلبات 
الحكم،  فيها  فصل  التي  الخصوم 
حكمًا  يعتبر  الشيء  في  والحكم 
فيما يتفرع عنه الن الحكم في الكل 
الحكم  ومثاله  الجزء  في  كالحكم 
كل  بيع  في  حجة  متجر  بيع  بصحة 
والحكم  المتجر  عناصر  من  عنصر 
جميع  في  حجة  التركة  من  جزء  في 
بالدين حكم بكل  اجزائها والحكم 

قسط من اقساطه.
اما شرط )اتحاد السبب( فهو المصدر 
المنفعة  او  به  المدعى  للحق  القانوني 
ان  يعدو  ال  وهو  المدعاة،  القانونية 
مادية  اثباتها  المراد  الواقعة  يكون 
فدعوى  قانونيًا  تصرفًا  ام  كانت 
مطالبة المستأجر للمؤجر بتسليم العين 
المؤجرة سببها عقد االيجار فال يجوز 
رفعها مجدًدا بعد الحكم فيها استنادًا 

الى نفس عقد االيجار.
التي  القانونية  الواقعة  هو  والسبب 
يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه 
ارادة منفردة  ام  سواء كان ذلك عقدًا 
ال  وهو  قانونيًا  نصًا  او  ضارًا  فعاًل  او 
الحجج  او  الواقعية  االدلة  بتغير  يتغير 

القانونية التي يستند اليها الخصم.
محكمة  قرار  الى  اخيرًا  واشير 
بتاريخ  رقم)1785(  المصرية  النقض 
11/6/1996 والذي جاء فيه ان )حجية 
يستفيد  وال  يضار  ال  نسبية  االحكام 
في  الحقيقيين  الخصوم  غير  منها 
الدعوى وال تتعداهم الى من لم يختصم 
فيها( على انه يستثنى من ذلك الشريك 
امواله  في  يسأل  فإنه  المتضامن 
الشركة  ديون  كافة  عن  الخاصة 
الشركة  مع  متضامنًا  مدنيًا  فيكون 
في  ثابتًا  به  المدعى  الدين  ولوكان 
ذمة الشركة وحدها والحكم باشهار 
بالتبعية  يستلزم  الشركة  افالس 
حجة  وهو  المتضامن  الشريك  افالس 
الدعوى  في  خصمًا  يكن  لم  ولو  عليه 

التي صدر فيها ذلك الحكم.
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المدنية  "الدعوى 
أم����امَ ال��ق��اض��ي 
ال����ج����زائ����يّ " 

القاضي أحمد األشقر 
قاضي صلح رام اهلل 

ضوابط ومحددات!!

التأويل  الثابِت الذي ال يقبُل  إّن من 
ال��م��ن��ازع��ات  ن��ظ��ر  ف���ي  أّن األص����ل 
المدنية منوٌط بالمحكمِة  المدنية 
المشرُع  أورَد  ول��ق��د  س��واه��ا،  دون 
يقضي  القاعدة  ه��ذه  على  استثناًء 
ب���ت���خ���وي���ِل ال��م��ح��ك��م��ة ال��ج��زائ��ي��ة 
صالحيَة النظر في الدعوى المدنيِة 
المنظورة  للجزائية  ل��ل��دع��وى  تبعًا 
أمامها، وقد نظّم قانون االجراءات 
ال��ج��زائ��ي��ة ال��ن��اف��ذ أح���ك���اَم نظر 
ال���دع���وى ال��م��دن��ي��ة أم����ام ال��ق��اض��ي 
المتعلقة  المواد  الجزائّي بجملٍة من 
بهذا الشأن، ومنها المادة )11( التي 
تنُص  على أّنه " يبقى االدعاء بالحق 
المحكمة  اختصاص  من  المدني 
الجزائية  الدعوى  أمامها  المنظور 
لم  الجزائية  ال��دع��وى  كانت  وإذا 
بالدعوى  االختصاص  يكون  ترفع 
ال���م���دن���ي���ة ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال��م��دن��ي��ة 
ال��م��خ��ت��ص��ة" وق����د أح�����ال ال��م��ش��رع 
األحكام التنظيمية واالجرائية في 
المدنية  ال��دع��وى  ف��ي  البت  طريقة 
أمام القاضي الجزائي إلى ما تمليه 
المواد  في  البينات  قانون  أحكام 
المدنية والتجارية وذلك وفق صريح 
المادة  )210( من قانون االجراءات 
على"  نصت  والتي  النافذ  الجزائية 
ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال��م��ح��ك��م��ة  ت���ل���ت���زم   1-
المواد  في  البينات  قانون  أحكام 
المدنية والتجارية على دعوى الحق 
المدني التي تنظر فيها تبعًا للدعوى 
دع��وى  نظر  ف��ي  تتبع  الجزائية.-2 
اإلج��راءات  المدني من حيث  الحق 
والقواعد التي يقررها هذا القانون." 
الجانب،  ه��ذا  في  المّلُح  وال��س��ؤال 
ي���ق���وُم ع��ل��ى أس�����اس ف��ه��م م��ق��ص��ِد 
الصالحية  ه��ذه  منح  م��ن  ال��م��ش��رع 
ل��ل��م��ح��اك��م ال��م��دن��ي��ة خ���روج���ًا عن 
ال���ق���اع���دِة األص�������ل،  ل���م���اذا أب����اَح 
أن  ال��ج��زائ��ي��ة  للمحكمة  ال��م��ش��ّرع 
ت��ت��ص��دى ل��ل��دع��وى ال��م��دن��ي��ة خ���ارج 

حدود اختصاصها األصيل ؟؟ 

إن محاولة االجابة عن هذا التساؤل 
أو  الفقهّي  ال��ت��رف  منها  ُيقصد  ال 
تؤسس  م��ا  ب��ق��در  العبثّي  االج��ت��ه��اد 
ه���ذه االج���اب���ة  ل��ف��ض��اء م��ن ال��ج��دل 
ال���ب���ّن���اء ح�����ول ح������دود اخ��ت��ص��اص 
الدعوى  نظر  الجزائي في  القاضي 
القاضي  ي����راوُح   ال  ك��ي  المدنية  
أو  التوسع  بين  مكاَنه  ال��ج��زائ��يُّ  
التضييق  في ممارسته لحدود هذا 

االختصاص االستثنائي .
إّن مقاصَد المشرع يجُب أن تكون 
تخطُئ  ال  ال��ت��ي  ال��ق��اض��ي  ب��وص��ل��ُة 
القضائية  رسالته  أداِئ���ه  سبيل  في 
أو  ت��زّي��ٍد  دون  الفضلى،  ب��ال��ص��ورة 
ان��ت��ق��اص، وق���د  اس��ت��ق��ّر االج��ت��ه��اُد 
القضائيُّ المقارُن على عدة ضوابط 

ومحددات بهذا الشأن أهّمها : 
الجزائي  ال��ق��اض��ي  اخ��ت��ص��اص  إّن   
المدنية  الدعوى  بنظر  االستثنائّي 
إلى  يهدف  الجزائية  للدعوى  تبعا 
الجريمة  ع��ن  الناشئ  ال��ض��رر  جبر 
في حال ثبوتها، وأمام ذات القاضي 
والمتبصر  ب��اإلدان��ة  يحكم  ال���ذي 
 " ألّن  ون��اف��دًا،  واع��ي��ًا  وقائعها  ف��ي 
المدنية  الحقوق  دعاوى  في  األصُل 
المحاكم  إل��ى  استثناء  ترفع  التي 
للدعوى  التبعية  بطريق  الجزائية 
الجنائية، أن يكون الحق المدعى 
ب��ه ن��اش��ئ��ًا ع��ن ض���رر ل��ل��م��دع��ى من 
ال��ج��ري��م��ة ال��م��رف��وع��ة ب��ه��ا ال��دع��وى 
 59  /  60248 رق���م  ال��ط��ع��ن  )أن��ظ��ر 
أّنه  نقض مصرية (  وم��ؤدى ذل��ك، 
إذا كان قد أجيز للمدعى بالحقوق 
عما  بتعويض  يطالب  أن  المدنية 
المحكمة  أم���ام  ض���رر  م��ن  لحقه 
الجزائية  فإن هذه اإلج��ازة ما هي  
إال اس��ت��ث��ن��اء م���ن أص��ل��ي��ن م��ق��رري��ن 
حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه 
الحقوق إنما تكون أمام المحاكم 
المدنية، والثاني أّن تحريك الدعوى 
الجزائية إنما هو حق تمارسه النيابة 
العامة وحدها، ومن ثم يتعّين عدم 
ال��ت��وس��ع ف��ي االس��ت��ث��ن��اء ال��م��ذك��ور 

وقصره على الحالة التي يتوافر فيها 
الشرط الذى قصد الشارع أن يجعل 
بتوافره،  منوطًا  فيها  إليه  االلتجاء 
بالحق  ال��م��دع��ى  ي��ك��ون  أن  وه���و 
أص��اب��ه ض��رر شخصي  ق��د  المدني 

مباشر من الجريمة.
ال����ذى لحق  ال���ض���رر  ي��ك��ن  ل���م  إذا 
ب��ال��م��دع��ي ن���اش���ئ���ًا ع��ن��ا ال��ج��ري��م��ة 
االستثنائية  اإلب��اح��ة  تلك  سقطت 
ال��دع��وى  بنظر  ال��ج��زائ��ي  للقاضي 
اختصاص  معها  وس��ق��ط  ال��م��دن��ي��ة 
الدعوى  بنظر  الجزائية  المحكمة 
أن  ال��ق��ول  إل��ى  يقود  مما  المدنية، 
لعدم  المدنية  الدعوى  برد  الحكم 
للقانون  األق����رب  ه��و  االخ��ت��ص��اص 
م���ن ال��ح��ك��م ب����رد ال����دع����وى دون 
دارج في  ه��و  األس��ب��اب كما  ب��ي��ان 
فلسطين،  في  الجزائية  أحكامنا 
أوج��ه��ة قد  بيان  دون  ال��رد  أّن  ذل��ك 
ي��ح��م��ل م��ع��ن��ى ن��ف��ي ح���ق ال��م��دع��ي 
أمام محكمة  دع��واه  برفع  المدني 
من  ال��ص��ادر  الحكم   ألن  مدنية، 
القاضي وهذه الحالة يكون صادرا 
عن هيئة قضائية غير مختصة وفقا 

لمقاصد المشرع.
القاضي  ال��ح��ك��م  ع��ل��ى  ت��ث��ري��ب  ال 
ب��ال��ت��ع��وي��ض ال��م��دن��ي ال���ص���ادر عن 
القاضي الجزائي إن لم يبين عناصر 
الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ 
التعويض، إال أّن ذلك مشروط بأن 
يكون الحكم قد أحاط بأركان 
خطأ  م��ن  التقصيرية  المسئولية 
يكون  وأن  سببية  وع��الق��ة  وض��رر 
الخصوص مؤديًا  أورده في هذا  ما 
في  إليها  انتهى  التي  النتيجة  إل��ى 

التجريم والتعويض .
في حال الحكم بالبراءة في دعوى 
مدنية،  دع��وى  بها  ملحقة  جزائية 
على  ال��ح��ك��م  يشتمل  أن  ي��ت��وج��ب 
أس��ب��اب ال��ح��ك��م ب���ال���ب���راءة، ذل��ك 
المستندة  ال��ب��راءة  أح��ك��ام  ك��ون 
يؤلف جرما"  الفعل ال   " إل��ى ك��ون 
ال تنفي حق المدعي بالحق المدني 
للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم 
ال��م��دن��ي��ة وه���ذا م��ا ج���اء ب��ه صريح 
على  نصت  والتي    )390/3( المادة 
انه "ال يكون للحكم بالبراءة هذه 
القوة إذا كان مبنيًا على أن الفعل 
ما  وه���ذا  ال��ق��ان��ون"  عليه  يعاقب  ال 
استقر عليه قضاء محكمة النقض 
محكمة  حكم  ف��ي  الفلسطينية 
ال��ن��ق��ض  ال��م��ن��ع��ق��دة ف���ي  غ���زة  في 
لسنة   40 رق���م  الحقوقية  ال��دع��وى 
"ال��ح��ك��م  ف��ي��ه  وال����ذي ج���اء   2004

كان  إذا  بالبراءة  الصادر  الجنائي 
ي��ع��اق��ب  ال��ف��ع��ل ال  أن  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ًا 
القصد  النتفاء  س��واء  القانون  عليه 
الجنائي أو لسبب آخر ال تكون له 
حجة أمام القضاء المدني، وبالتالي 
ال يمتنع على المحكمة من البحث 
فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده 
ضرر  عنه  نشأ  الجريمة  صفة  م��ن 

يصح أن يكون أساسًا للتعويض" 
تبعا  المدنية  ال��دع��وى  أقيمت  إذا 
ل��ل��دع��وى ال��ج��زائ��ي��ة ف���إن ال��ق��اض��ي 
بالدعويين  بالفصل  ملزم  الجزائي 
للمحكم�ة  ول��ي��س  واح�����د  بحكم 
إحداهما  ف��ي  تفصل  أن  الجزائية 
كان  وإال  الثاني�ة  في  البت  وتؤجل 
بعد  المدنية  الدعوى  في  حكمه�ا 
ذلك باطال لصدوره في وقت فقدت 
فيه المحكم�ة واليته�ا في النظر في 
الدعوى  ان  طالما  المدنية  الدعوى 
)أنظر  أمامها  قائمة  تعد  لم  العامة 
)610   /   1996 رق��م  أردن��ي��ة  تمييز 

الضرر  ع��ن  بالتعويض  االل��ت��زام  ان 
تحكمه  ال��ج��ري��م��ة  ع���ن  ال��ن��اش��ئ 
ن��ص��وص ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات وق��ان��ون 
اإلجراءات الجزائية وقانون البينات 
ال��م��دن��ي��ة، وه����و يشمل  واألص������ول 
المعنوي  وال��ض��رر  ال��م��ادي  ال��ض��رر 
ب���دل  أو  ال���م���ع���ال���ج���ة  وم����ص����اري����ف 
التعطيل، والضرر المادي هو كل 
ذات  المضرور  بمصلحة  يخل  ضرر 
االثبات  في  وتتبع  المادية،  القيمة 
تبعا  المقامة  المدنية  ال��دع��وى  في 
االثبات  قواعد  العام  الحق  لدعوى 
ويتوجب  المدنية  بالدعوى  الخاصة 
الشخصي  ب��ال��ح��ق  ال��م��دع��ي  ع��ل��ى 
الحق،  ه��ذا  إلث��ب��ات  البينة  تقديم 
ويجب أن يؤسس القاضي الجزائي 
ال��ت��ع��وي��ض ع��ل��ى ض��وء  حكمه ف��ي 
مجرد  على  وليس  الثابتة  البينات 
التقدير الناتج عن حرية اإلثبات في 

المواد الجزائية.
أخ��ي��را ،، ول��ّم��ا ك��ان��ت ال��دع��وى 
ال��ج��زائ��ي��ة ه���ي األص�����ل وال���دع���وى 
من  كان  ولّما  الفرع،  هي  المدنية 
المدنية تدور مع  أّن الدعوى  الثابت 
وعدما،  وج���ودا  الجزائية  ال��دع��وى 
تبعا  تقام  التي  المدنية  الدعوى  فإن 
ل��دع��وى ال��ح��ق ال��ع��ام ل��دى القاضي 
الجزائي تكون تابعة لطرق الطعن 
ال��م��ق��ررة ل��دع��وى ال��ح��ق ال��ع��ام في 
الجزائية وهذا ما  قانون اإلجراءات 
استقر عليه قضاء محكمة التمييز 
األردنية    ) أنظر الطعن 1979  / 70(.
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مؤتم��ر  اختت��ام  خ��الل 
اإلعالم العدلي في أريحا
التوصي��ة بتخصيص 
ف��ي  للنظ��ر  قض��اة 
الصحفيي��ن قضاي��ا 
صّرح القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم، 
قضاة  بتخصيص  ستقوم  القضائية  السلطة  أن 
تقدم بحق الصحفيين  التي  القضايا  بنظر  مختصين 
على خلفية عملهم الصحفي، وذلك تعزيزًا لضمانات 

حرية الرأي والتعبير، وحقوق الصحفيين في النشر.
مؤتمر  أيام  من  األخير  اليوم  في  تصريحه  وجاء 
واستمرت  أريحا  مدينة  في  األول  العدلي  اإلعالم 
 2012 – 19 أيار   17 أعماله خالل الفترة الواقعة بين 
نظاميين  وقضاة  العدالة  مؤسسات  قادة  بحضور 
نيابة  وأعضاء  وقانونيين  وعسكريين  وشرعيين 
عامة وهيئة مكافحة الفساد، وممثلين عن الدوائر 
اإلعالمية في مؤسسات العدالة، ونقابة الصحافيين 
ومؤسسات  الفلسطينية  االعالم  وسائل  وممثلين عن 
المجتمع المدني المعنية بحق الجمهور باالطالع على 

المعلومات المتعلقة بعمل قطاع العدالة.
وقال األستاذ علي مهنا وزير العدل في ختام المؤتمر 
إن العصف الذهني والقانوني واالعالمي لمدة ثالثة 
أطراف  بها  تنظر  التي  الجدية  مدى  على  يدل  أيام 
العدالة واإلعالم لقضية اإلعالم والعدالة، وعبر عن 
وحدود  بالنشر  المتعلقة  القوانين  تحديث  في  أمله 
النشر من قبل الجهات التشريعية، وأضاف أن األصل 
في األمور اإلباحة لذلك فإن أمام السلطة القضائية 

مساحة جيدة لتعزيز عمل الصحافة القضائية.
وتم خالل المؤتمر تشخيص واقع االعالم العدلي في 
العدالة  قطاع  مؤسسات  نظر  وجهات  من  فلسطين 
والمؤسسات االعالمية والمجتمعية المتعددة، خاصة 
تلك المتعلقة بتغطية أخبار العدالة، ونشر المعلومات 
الفساد،  وقضايا  التحقيقات،  بسير  الخاصة 
المعلومات  على  بالحصول  الحق  بين  والموازنة 
االسرية  القضايا  تغطية  عند  الخصوصية  وحماية 
امام المحاكم الشرعية، واجراءات تغطية جلسات 
العسكرية،  المحاكم  تنظرها  التي  القضايا 
وضمانات الحماية القانونية للصحفيين عند تعرضهم 

للمالحقة القانونية على خليفة تغطيتهم االعالمية.

بجدية  المؤتمر  جلسات  في  المشاركون  وناقش 
من  التي  اآلليات  كافة  عالية  حوارية  وروح  وعمق 
شأنها المساهمة في وضع مبادئ تنظم العالقة بين 
جسر  في  يساهم  بما  العدالة،  وقطاع  االعالميين 
الفجوات بين االعالم وقطاع العدالة وتعزيز الثقة بينهما.

وقد أشاد المؤتمرون بتجاوب مجلس القضاء األعلى 
لتكريس  الداعي  المؤتمر  في  المشاركين  لطلب 
التخصص بالنظر بقضايا الصحافيين المتعلقة بعملهم.

احترام  بوجوب  الختامي  بيانه  في  المؤتمر  وأوصى 
المبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بضمان حرية 
المعلومات،  على  بالحصول  والحق  والتعبير  الرأي 
ونشرها، وضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع 
اإلعالم وتحديثها وتطويرها بما يعزز من حرية الرأي 
وأوصى  المعلومات،  على  الحصول  وحق  والتعبير 
الصحفيين  بحق  الصادرة  العقوبات  باستبدال  أيضا 
العقوبات  بدل  بالغرامة  الصحفي  على خلفية عملهم 
التواصل  وتعزيز  القانون،  حسب  للحرية  السالبة 
اإلعالمية  والمؤسسات  العدالة  قطاع  بين مؤسسات 
في  وحقه  الفلسطيني  المواطن  احتياجات  يلبي  بما 

الحصول على المعلومات.
والدوائر  المراكز  دور  بتعزيز  أوصى  كما 
من  العدالة،  قطاع  بمؤسسات  الخاصة  اإلعالمية 
خالل اعتمادها كجهة تنسيقية مع االعالم وضرورة 
نقابة  إشعار  وضرورة  بينها،  فيما  المباشر  التنسيق 

الصحفيين  بحق  تقدم  التي  بالشكاوى  الصحفيين 
ودعوة ممثل عن النقابة لحضور إجراءات التحقيق مع 
الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، وجاء ضمن 
فيما  اإلعالميين  قدرات  تطوير  المؤتمر  توصيات 
يتعلق بأخبار الشأن القضائي وقطاع العدالة من خالل 
التدريب المتخصص وتطوير أدلة وكتيبات توجيهية 
ودعوة  العدالة،  قطاع  مع  بالتعاون  قانونية،  ومناهج 
المتخصصة  الصحافة  إيجاد  إلى  اإلعالم  وسائل 
الشأن  بهذا  سياساتها  وتطوير  القضائي،  بالشأن 
القضاء وهيبته، ودعوة  استقالل  احترام  بما يضمن 
وسائل اإلعالم إليالء اهتمام أكبر في تغطية أخبار 
المحاكم وقطاع العدالة بما يشمل القضاء الشرعي 
دعوة  أخيرًا  وأوصى  الفساد،  وجرائم  والعسكري 
مدونة  بمراقبة  دورها  تعزيز  إلى  الصحفيين  نقابة 
من  مشتركة  لجنة  وتشكيل  الصحفيين،  سلوك 
مؤسسات قطاع العدالة ونقابة الصحفيين والمجتمع 
التي  واالقتراحات  التوصيات  تنفيذ  لمتابعة  المدني 

طرحت خالل المؤتمر.
يذكر أن مؤتمر االعالم العدلي ينظم من قبل مركز 
والمركز  العدل،  لوزارة  التابع  العدلي  المعلومات 
األعلى،  القضاء  لمجلس  التابع  القضائي  االعالمي 
وشبكة  العامة  للنيابة  التابع  اإلعالمي  والمكتب 
األمريكية  الوكالة  من  وبتمويل  االعالمية،  أمين 

للتنمية الدولية.

اجتماع رؤساء المحاكم 
برئيس مجلس القضاء 
األعل��ى للوق��وف على 
المحاك��م احتياج��ات 

المحكمة  رئ��ي��س  ح���زي���ران   13 ي���وم  ف��ي  اج��ت��م��ع 
القاضي  األع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  مجلس  رئ��ي��س  العليا، 
ف��ري��د ال���ج���الد، ب���رؤس���اء م��ح��اك��م ال��ب��داي��ة في 
ورؤس�����اء محاكم  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال��م��ح��اف��ظ��ات 
ال��ج��م��ارك وج��رائ��م ال��ف��س��اد، وذل���ك ض��م��ن خطة 
ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف��ي ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات دوري���ة 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ع��م��ل ال��م��ح��اك��م، واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا.

وتمت مناقشة نتائج اجتماع مجلس القضاء األعلى 
واحتياجات  والصحفيين،  المحامين  نقابتي  مع 
على  والتأكيد  القضائية،  السلطة  من  النقابتين 
ضوابط تمديد التوقيف وإخالء السبيل للمتهمين، 

كما تمت مناقشة جدولة مواعيد حضور الشهود 
للمحاكم أن تكون على ثالث فترات خالل اليوم، 
وآليات إطالع المحاكم على قرارات الهيئة العامة 
لمحكمة النقض، من خالل إصدارات المكتب 

الفني للمحكمة العليا.
وت����م إط�����الع رؤس�����اء ال��م��ح��اك��م ع��ل��ى ت��وص��ي��ات 
اخ��ت��ت��م  ال����ذي  ال��ث��ان��ي  ال��م��ح��اك��م  إدارة  م��ؤت��م��ر 
حلقة  وت���وص���ي���ات  ال���م���اض���ي،  أي�����ار   12 ب���ت���اري���خ 
ال���ن���ق���اش ال���ت���ي ع���ق���دت ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ك��ت��ب 
ال��م��ف��وض ال��س��ام��ي ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان ح���ول حقوق 
أخ��رى. وأم��ور  الفلسطيني،  القضاء  في  اإلن��س��ان 
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فري��ق محكمة الخلي��ل يفوز 
بكأس بطول��ة إدارة المحاكم 

لكرة القدم

أحرز بتاريخ 31 حزيران 2012 فريق محكمة بداية الخليل كأس 
بطولة سباعيات إدارة المحاكم لكرة القدم التي تنظمها إدارة 
من  فرق  عشر  بين  األعلى،  القضاء  لمجلس  التابعة  المحاكم 
المحاكم الفلسطينية هي نابلس، جنين، بيت لحم، رام اهلل، 

دورا، حلحول، فريق إدارة المحاكم، طولكرم، وقلقيلية.
من  تأهلت  فرق،  خمس  من  مجموعتين  إلى  الفرق  وقسمت 
المجموعة األولى فرق الخليل ورام اهلل، ومن المجموعة الثانية 
فرق جنين وإدارة المحاكم، وحققت رام اهلل المركز الثالث 
لتحقق  صفر،  إلى   3 بنتيجة  المحاكم  إدارة  على  فوزها  بعد 
الخليل  المجموعة األولى حققت  الرابع، ومن  المركز  األخيرة 
لتحرز  نظيفين،  بهدفين  جنين  على  فوزها  بعد  األول  المركز 
الميدالية الذهبية والفضية للمركز الثاني والبرونزية للمركز 

الثالث.
المثالي  الفريق  لقب  حلحول  محكمة  فريق  استحق  كما 
لقب  على  قلقيلية  محكمة  مرمى  حارس  وحصل  للبطولة، 
أحسن حارس، أما هداف البطولة فكان محمد أبو الظاهر من 

محكمة رام اهلل.
المحاكم  إدارة  رئيس  الراميني  عزت  القاضي  البطولة  وافتتح 
بركلة البداية ووزع الجوائز والكؤوس على الفائزين بمشاركة 
وبحضور  والمالية،  اإلدارية  الشؤون  عام  مدير  سمة  القوا  فهد 
اللجنة المنظمة للبطولة والمشكلة باإلضافة إلى فهد القواسمة 
من المهندس سامر حمدان، ودريد عرار رئيس ديوان محكمة 
رعاية  في  المحدود  فلسطين  بنك  وساهم  اهلل،  رام  استئناف 
البالوع. في  النجاح  مدرسة  ملعب  على  أجريت  التي  البطولة 

روح  تقوي  الرياضية  األلعاب  أن  الراميني  القاضي  وأكد 
في  العاملين  بين  واإلنسانية  الجماعية  الروح  لتعزيز  الفريق، 
لتقديم  ويدفعهم  للعمل،  انتماءهم  يقوي  ما  القضائية  السلطة 
تغطية  على  نحرص  "نحن  وقال:  للمواطنين،  أفضل  خدمة 
كافة الجوانب الممكنة لتحقيق الرضا الوظيفي بين العاملين 
هذه  مثل  تضيفها  التي  الرياضية  الروح  إلى  إضافة  القضاء  في 
البطوالت لالعبين مما يساهم في بناء موظف قادر على التعامل 

مع الجمهور بكفاءة وفاعلية أفضل"

اس��تقالل  ضمان��ات  الرامين��ي: 
القضاء الفلسطيني متوفرة وفقا 

للمواثيق الدولية
ق������ال ال���ق���اض���ي ع������زت ال���رام���ي���ن���ي 
القضاء  إن  المحاكم  إدارة  رئيس 
ضمانات  ل��دي��ه  ت��وف��رت  الفلسطيني 
استقالله وفقا لنصوص وثيقة األمم 
المتحدة الخاصة بالمبادئ األساسية 
بشأن استقالل السلطة القضائية من 
وردت  قانونية  وم��واد  نصوص  خ��الل 
ب��م��ا في  ف��ي ال��ق��وان��ي��ن ذات ال��ص��ل��ة 
ذلك الحماية الجزائية في حال عدم 
تنفيذ قرارات المحاكم معتبرة ذلك 
جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس 

والعزل من الوظيفة.

في  كلمته  خ���الل  أق���وال���ه  وج����اءت 
ال��م��ح��اك��م  إدارات  إت���ح���اد  م��ؤت��م��ر 
الهاي  مدينة  في  عقد  ال��ذي  الدولي 
ال��ه��ول��ن��دي��ة، خ���الل ال��ف��ت��رة ال��واق��ع��ة 
 ،2012 ح���زي���ران   15 إل���ى   12 ب��ي��ن 
العالم،  دول  من  دولة   45 بمشاركة 
الفلسطيني  ال��وف��د  ض��م��ن  وش����ارك 
والمالية  اإلداري��ة  الشؤون  عام  مدير 
األس����ت����اذ ف��ه��د ال���ق���واس���م���ة، وع��ب��د 
الكريم الجالد مدير مكتب رئيس 

مجلس القضاء األعلى.

 وقال الراميني: إن السلطة القضائية 
ال تتبع ف��ي إج��راءات��ه��ا اإلداري����ة ألي 
القضائية  السلطة  قانون  وإن  جهة، 
حّصن القضاة بعدم قابليتهم للعزل، 
وح����دد ش����روط ت��ع��ي��ي��ن ال��ق��ض��اة من 
خالل مجلس القضاء األعلى، إضافة 
إلى إنشاء إدارة المحاكم التي تعنى 
وال��م��ال��ي  اإلداري  ال���دع���م  ب��ت��ق��دي��م 
واللوجستي للمحاكم دون أي تدخل 
أي���ة ج��ه��ة، وي��ق��ود عملها ق��اض  م��ن 

بإشراف مجلس القضاء األعلى.

ال��رام��ي��ن��ي ع��ل��ى دور األم���م  وش����دد 
ال���م���ت���ح���دة وم��ن��ظ��م��ات��ه��ا ال��م��ع��ن��ي��ة 
ف���ي ت��ع��زي��ز س���ي���ادة ال��ق��ان��ون وع��م��ل 
المحاكم في بلدان الصراعات، من 
خالل صياغة مفاهيم موحدة للعدالة 
وت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دات ع��ل��ى أس��اس 
وإيجاد  الدولية،  والمعايير  القواعد 
وتقديم  السياسية  للجوانب  الحلول 
للضحايا،  والتعويضات  المساعدات 

ب���دوره  األم����ن  م��ج��ل��س  يضطلع  وأن 
التي  ق���رارات���ه  لتنفيذ  وص��الح��ي��ات��ه 
والشعب  طويلة  عقود  عليها  مضت 
حصوله  بانتظار  م��ازال  الفلسطيني 
دولته  بإقامة  المشروعة  على حقوقه 
للفلسطينيين  ليتسنى  ال��م��س��ت��ق��ل��ة 
سيادة  إرس��اء  في  التحديات  مواجهة 
القانون وعمل المحاكم على أكمل 

وجه.

أن س��ل��ط��ات  ف����ي ك��ل��م��ت��ه"  وج������اء 
تسعى بكل  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 
ص��الح��ي��ات  لتكبيل  إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 
بجملة  الفلسطيني  ال��ق��ض��اء  وم��ه��ام 
من القيود واالستثناءات مثل سيطرة 
إس���رائ���ي���ل ع���ل���ى م��ع��ظ��م ال��م��ن��اط��ق 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وف�������رض ق���وان���ي���ن 
ال���ط���وارئ واألوام������ر ال��ع��س��ك��ري��ة، 
البيوت  وه���دم  األراض����ي  وم���ص���ادرة 
واالق�����ت�����ص�����اص م�����ن م��م��ت��ل��ك��ات 
مبدأ  وأرس���ت  المدنيين،  السكان 
ال��ع��ق��اب ال��ج��م��اع��ي وال��ق��ت��ل خ���ارج 
إبعاد  تشريع  على  وعملت  القضاء، 
خ��ارج  فلسطيني  م��واط��ن  أي  ون��ف��ي 
فلسطين، وأقرت مشروعية االعتقال 
اإلداري دون اتهام أو محاكمة حيث 
ف���ي س��ج��ون  ي��خ��وض اآلن األس�����رى 
االح���ت���الل م��ع��ارك��ه��م األس��ط��وري��ة 
إلى  وص��ل��ت  الطعام  ع��ن  ب��إض��راب��ات 
95 يومًا إللغاء هذا اإلجراء الظالم، 
األف��راد  إسرائيل حق  ج��ردت  وكما 
الخاصة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ض��م��ان��ات  م��ن 
ب��ال��م��ح��اك��م��ة ال���ع���ادل���ة م���ن خ��الل 
المحاكم العسكرية التي ال تراعي 
للمحاكمة  ق��ان��ون��ي��ة  ض��م��ان��ات  أي 

العادلة".

وع����ب����ر ع����ض����و رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
إدارات  ات����ح����اد  ف����ي  االس����ت����ش����اري 
ال��م��ح��اك��م ال���دول���ي���ة، م���ارك���وس 
الشعب  حقوق  مع  تضامنه  عن  زيمر 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف����ي إق����ام����ة ال���دول���ة 
وق��دم  االح��ت��الل،  وإن��ه��اء  المستقلة 
عن  تعبيرا  الفلسطيني  للوفد  درع��ا 

ذلك.
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 البيان الختامي
لمؤتمر إدارة المحاكم الثاني

"إدارة المحاكم تعزيز لفعالية الهيئات القضائية وخدمات الجمهور"
مدينة بيت لحم،  12-10 أيار 2012

المؤتمر  أعمال  لحم  بيت  مدينة  في  اليوم  اختتم 
المحاكم  "إدارة  بعنوان  المحاكم  إلدارة  الثاني 
خدمات  و  القضائية  الهيئات  فعالية  تعزيز 
الجالد  فريد  القاضي  بحضور  وذلك  الجمهور"، 
القضاء  مجلس  رئيس  العليا،  المحكمة  رئيس 

األعلى.
المؤتمر  ختام  في  الجالد  فريد  القاضي   وعبر 
المؤتمر  المشاركين في  للموظفين  عن شكره 
وإدارة المحاكم ورئيسها القاضي عزت الراميني 
شكر  كما  المؤتمر.  تنظيم  في  جهودهم  على 
اإلنمائي المتحدة  األمم  وبرنامج  مشروع سيادة2 
UNDP ، على الجهد الذي بذلوه في دعم انعقاد 

هذا المؤتمر، وأكد على أهمية استمرار التعاون 
إلنجاح مساعي السلطة القضائية الهادفة لتحقيق 

العدالة في المجتمع الفلسطيني.
أيام متتالية ناقش  المؤتمر ثالثة  انعقاد   واستمر 
خاللها المؤتمرون من موظفي السلطة القضائية 
عملهم،  تواجه  التي  التحديات  أبرز  اإلداريين 
وسبل تطوير األداء، حيث افتتح المؤتمر بعرض 
فيلم عن إدارة المحاكم، وكلمة للقاضي فريد 
السابق  العدل  وزير  كلمات  تبعتها  الجالد، 
المستشار  العام  النائب  خشان،  علي  الدكتور 
نقيب  نائب  العارضة  ووليد  المغني،  أحمد 
االتحاد  ممثل  بيكولو  سيرجيو  المحامين، 
األوروبي، وياسمين شريف نائب الممثل الخاص 
وبحضور  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج 
ممثلين عن المؤسسات الرسمية واألهلية وأعضاء 
مجلس القضاء األعلى، وممثلين عن المؤسسات 

المانحة.
الشؤون  عام  مدير  القواسمة  فهد   واستعرض 
هيكلية  القضائية  السلطة  في  والمالية  اإلدارية 
حول  وتحدث  وأهميتها،  األعلى  القضاء  مجلس 
القضاء  لمجلس  واإلداري  المالي  االستقالل 
األعلى د.نصر عبد الكريم الخبير االقتصادي، 
واستعرض خالد اشتية مدير دائرة التخطيط في 
مجلس القضاء األعلى استراتيجية مجلس القضاء 
عزت  القاضي  قدم  وبدوره  القادمة،  للمرحلة 
والعالقة  المحاكم  إدارة  استراتيجية  الراميني 
وتحدث  القضائية،  الهيئات  وبين  بينها  العضوية 

التدريب  دارة  رئيس  الطنجير  عزمي  القاضي 
القضائي حول خطط وبرامج التدريب القضائي، 
أما مراد رمان مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات 
وتحدث  وتطبيقاته،  الميزان2  برنامج  فتناول 
في  للتدريب  كأداة  االلكتروني  التعليم  حول 
ملحم مدير مشروع سيادة2،  د.فراس  المستقبل 
أعدها  استطالعية  لدراسة  عرضًا  مارتن  وقدم 
وبدوره   ،UNDP اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
استعرض أمجد السرميطي من دائرة الشكاوى 
دائرة  استحداث  األعلى  القضاء  مجلس  في 
الشكاوى وأهميتها، وتناول فارس سباعنة مدير 

دائرة اإلعالم واقع وآفاق اإلعالم القضائي.
الموظف  جائزة  استعرض  األخير  اليوم    وفي 
شبانة  العزيز  عبد  اإلرشادية  واألدلة  المتميز 
حول  وتحدث  لحم،  بيت  محكمة  ديوان  رئيس 
التنفيذ  دوائر  و  العدل  اإلرشادي لكتاب  الدليل 
الجمهور  دليل  و  المحاكم  وأقالم  والتبليغات 

مهند سمور رئيس ديوان محكمة طولكرم.
للمؤتمر  األخير  اليوم  في  المؤتمرون   وخرج 
بعدد من التوصيات اعتقدوا أن من شأنها تفعيل 
من  أدائها  وتطوير  الفلسطينية،  المحاكم  دور 

أبرزها:
التاكيد على ضرورة االسراع في خطوات عملية 
للسلطة  والمالي  اإلداري  االستقالل  لتحقيق 

القضائية. 
احترام  بكل  المتقاضين  جمهور  مع  التعامل 
المتابعة  نظم  وتفعيل  بينهم،  والمساواة  وتقدير 
أداء  حول  شكوى  ألي  الراجعة  والتغذية 
الجمهور  واعتبار خدمة  الفلسطينية،  المحاكم 

هدف ساٍم لموظفي المحاكم.
الجديدة  الهيكلية  على  بالمصادقة  االسراع 
للسلطة القضائية والتعامل معها كسلطة مستقلة 
من سلطات الدولة الثالث، وليس كمؤسسة أو 
وزارة وذلك بهدف تعزيز الالمركزية في العمل 

االداري للسلطة القضائية.
لمجلس  االستراتيجية  الخطة  بتنفيذ  االلتزام 
الجهات  وتزويد  جوانبها  وتغطية  األعلى  القضاء 
تنفيذها  وسبل  آليات  حول  بالتقارير  المعنية 

باالستناد إلى هذه الخطة.

بإجراء  ومعايير خاصة  أدوات  تطوير  في  المساهمة 
السلطة  واقع  حول  واالستطالعات  المسوحات 
موضوعي  بشكل  القضاء  وضع  لتقيييم  القضائية 
على  القائمة  الجهة  تكون  وأن  حقيقية،   وأسس 
وموافق  محايدة  جهة  واالستطالعات  المسوحات 
وإطالع  األعلى،  القضاء  مجلس  قبل  من  عليها 
الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني على األسئلة 

والنتائج والتعامل معه كضابط رسمي للعملية.
الشروع ببدء مشروع التعليم عن بعد.

خالل  من  الداخلي  العمل  وكفاءة  فعالية  تحقيق 
تطوير مهارات الكادر الوظيفي.

االستفادة من الخبرات الخارجية والدولية في تدريب 
الدول  تجارب  على  واالطالع  الوظيفي  الكادر 

األخرى.
بالجمهور  الخاصة  اإللكترونية  الخدمات  تفعيل 
األعلى  القضاء  مجلس  موقع  على  والموظفين 

اإللكتروني.
تطوير ميزان2 ليشمل كافة االجراءات نحو التحول 

الكامل للوصول إلى الحكومة اإللكترونية.
عمل نظام خاص بأرشفة المضبوطات. 

االسراع  اجل  من  العالقة  ذات  الجهات  مع  التنسيق 
علمي  مؤهل  على  الحاصلين  الموظفين  بتسكين 
اقل من بكالوريوس ولديهم سنوات خدمة طويلة في 

المحاكم.
األعلى  القضاء  مجلس  دوائر  بين  التعاون  تعزيز 
السيما المكتب الفني ومركز األبحاث والدراسات 
األكاديمية  والمؤسسات  الجامعات  مع  القضائية 

والبحثية.
السلطة  في  جديدة  عامة  إدارات  استحداث 
البداية  محاكم  دواوين  ضمنها  من  القضائية، 
واالستئناف والمحكمة العليا، وذلك لتنظيم العمل 
المهني  التطوير  وضمان  أكبر،  بفعالية  اإلداري 

والوظيفي لموظفي السلطة القضائية.
لالئحة  وفقا  القانونية  الشهادات  حاملي  تسكين 
القانونيين الصادرة عن مجلس الوزراء، واعتبار كل 
محكمة بمثابة دائرة قانونية لغايات تطبيق أحكام 

هذه الالئحة.
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ثمانية قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس 
وأعضاء مجلس القضاء األعلى

أدى بتاري���خ 20/5/2012 ثماني���ة قضاة صلح ج���دد اليمين القانونية أمام 
رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى، وذلك س���ندًا لنص المادة 21 من 
قان���ون الس���لطة القضائية لس���نة 2002، بعد صدور المرس���وم الرئاس���ي 
بتعيينهم واس���تكمالهم فت���رة االبتعاث للمعهد العال���ي للقضاء اليمني، 
الت���ي تم اس���تكمالها في المعه���د القضائي الفلس���طيني، والقضاة هم 
محم���د جرادات، أحمد حس���ن، رانيا س���رحان، مأمون مصطفى، عبد 

الرحمن حسين، محمود غياظة، جهاد شراونة، وأيمن خالف.
ويأت���ي تعيين قضاة الصلح متوافقا وسياس���ات مجل���س القضاء األعلى، 
في رفد المحاكم الفلس���طينية بالقضاة من خريجي المعاهد القضائية 

مما يساعد في تحقيق سرعة البت في القضايا.
 

س��������ي��������ادة 
ال��ق�����������ان��ون 
والربيع الع�ربي

بقلم: فارس سباعنة

ال��ت��اري��خ��ي��ة في  ال���ت���ح���والت  ق�����راءة  إن 
على  ال��وق��وف  تتطلب  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م 
التحوالت  ه��ذه  بين  م��ت��وازن��ة  مسافات 
المترتب على  األثر  يتعلق بحقيقة  فيما 
ودوليا،  وإقليميا  محليا  التغيرات  هذه 
وألن فلسطين تشكّل عنصرًا أساسيا 
العربي،  الثقافي  التفاعل  منظومة  في 
أي  ف��ي  كبير  بشكل  وت��ت��أث��ر  وت��ؤث��ر 
ال��ق��ول  يمكننا  ال��م��ف��اه��ي��م  ف��ي  ت��غ��ّي��ر 
لتغيير  تتعرض  التي  المحاور  أب��رز  إن 
جذري في المفاهيم العربية هو مفهوم 

"سيادة القانون".
ال��واق��ع  ف��ي  األس��اس��ي��ة  المشكلة  إن 
ال��ق��ان��ون��ي ال��ع��رب��ي، ه���ي أن ال��ق��ان��ون 
ل��غ��ة ت��ف��ه��م��ه��ا ف��ئ��ات م���ح���ددة ج���دا في 
ه����ذه ال��م��ج��ت��م��ع��ات م��ث��ل ال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
هو  ال��ق��ان��ون  ك��ان  وإذا  والقانونيين، 
فكما  والدولة،  المواطن  بين  العالقة 

ي���ح���دث ل��س��ف��ي��ن��ة ف���ي م���ه���ّب ال���ري���ح ال 
في  المدنية  العالقة  ه��ذه  بوصلة  ت��زال 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي م��ت��وت��رة وم��ت��رددة، ألن 
مع  يتعامل  اآلن  حتى  م���ازال  المواطن 
كان  ف���إذا  عاطفية،  بمعايير  ال��دول��ة 
بالظلم  ي��ش��ع��ر  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ث���ورات  ق��ب��ل 
واالستهتار بحقوقه القانونية، فهو اآلن 
وأن��ه  دي��ن��ًا استحق س���داده  ل��ه  أن  يشعر 
يدفع  ك��ان  المنصرمة  العقود  خ��الل 
وال يأخذ شيئًا بالمقابل، لهذا فهو في 
الغنائم لكنه ال يفكر  مرحلة حصاد 

بدوره في المقابل.
أما "نزاهة واستقالل القضاء" و"سيادة 
ال���ق���ان���ون" ف��ه��ي م��ص��ط��ل��ح��ات ج��دي��دة 
ع��ل��ى ل��س��ان ال��م��واط��ن ال��ع��رب��ي، ه��ذا 
ال��م��واط��ن ال���ذي ب���دأ ي���درك أن وج��ود 
ومستقلة  نزيهة  ق��وي��ة  قضائية  سلطة 
تصون هذه السيادة هو متطّلب أساسي 
ل��س��الم��ة ال��ح��ق��وق وح��م��اي��ت��ه��ا، ولكن 

إلى  بسهولة  ي��ت��ح��ّول  ل��ن  اإلدراك  ه��ذا 
ف���ي تقييم  ي��وم��ي��ة وح��ي��ات��ي��ة  م��م��ارس��ة 
المواطن العادي ألداء السلطات وقياس 
موضوعي،  بشكل  والتراجع  التطور 
المستقل  اإلعالم  دور  تفعيل  من خالل 
المجتمع  مؤسسات  وتقوية  والمهني، 
األكاديمي  التعليم  وتطوير  المدني، 
ذلك  الكثيرة،  الوسائل  من  وغيرها 
أن ال��ت��ح��ول ال��ح��ض��اري وال��ث��ق��اف��ي هو 
أص���ع���ب أن������واع ال���ت���ح���ول، ف��ل��م تكن 
بين  الفصل  أو  القانون  س��ي��ادة  م��ب��ادئ 
تحظى  القضاء  استقالل  أو  السلطات 
ثقافة  ضمن  تستحقها  التي  بالمرتبة 
اإلنسان العربي ألن النسيج االجتماعي 
المجتمعات  ل��دى  الثقافي  والتركيب 
والجماهيري  الشعبي  والوعي  العربية 
ال��ع��رب��ي ل��ل��ح��ق��وق وال���واج���ب���ات ك��ان 
عاطفية،  ان��ت��م��اءات  ل��س��ط��وة  ي��خ��ض��ع 
م��ث��ل ال��ت��ع��ل��ق األع���م���ى ل���دى ال��ش��ري��ح��ة 
العربية  المجتمعات  األوسع من شرائح 
التاريخية ، ومن  بالقصص والبطوالت 
ينوب  ما  -أو  القبيلة  لعبت  آخ��ر  جانب 
في  أساسيا  دورًا  تسميات-  م��ن  عنها 
خ��ل��ق ف��ج��وة ب��ي��ن األن��ظ��م��ة ال��دس��ت��وري��ة 
معها،  العربي  الشارع  وتواصل  القائمة 
فعناصر الخطاب السياسي الذي يلقيه 
رئيس دولة ما أو رئيس وزرائها كانت 
جدا  قليلة  شريحة  ضمن  للجدل  محال 
من السياسيين والمثقفين والصحفيين 

عالقة  تربطهم  من  أو  واألكاديميين، 
ب��ف��ح��وى  ع��م��ل أو م��ص��ل��ح��ة م���ب���اش���رة 
الخطابات، حتى أن البرامج السياسية 
لكثير من مرشحي البرلمانات كانت 
م��ث��ي��رة ل��ل��س��خ��ري��ة، ف��ي��م��ا ت��ح��م��ل��ه من 
انحراف عن مهمات  أو  وعود ساذجة، 

المنصب الذي يسعى له المرشح.

السياسي  إن  القول  يمكننا  وهكذا 
م��ن مسؤولياته  ي��ت��ه��ّرب  ال��ع��رب��ي ك��ان 
عاطفية  مسرحيات  بتأليف  القانونية 
الدينية  ال��م��واط��ن��ي��ن  م��ش��اع��ر  ت��خ��اط��ب 
هذه  لكن  أي��ض��ا،  والوطنية  والقبلية 
بالتصفيق  جديرة  تعد  لم  المسرحيات 
للمواطن  بالنسبة  المشاهدة  حتى  أو 
عملية  إل��ى  أخ��ي��رًا  انتبه  وق��د  العربي، 
االس����ت����غ����الل ال����ت����ي ت����ج����ري ب��ح��ق��ه، 
واالستثمار بجهله حتى وصل به الحال 
لها  يدفع  أرض  يعيش على  "منفي"  إلى 
الضرائب وتعطيه رقمها الوطني، وهو 
بالمقابل يدرس تاريخها الوطني ويؤدي 
وي��رض��ى  ال��وط��ن��ي،  لنشيدها  ال��ت��ح��ي��ة 
الوطني،  مواصالتها  وازدح��ام  بخبزها 
الظروف  مع  تماشيا  مستقبله  وانعدام 

الوطنية.
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خالل افتتاح حلقة لمناقشة حقوق االنسان في القضاء الفلسطيني
القاضي فريد الجالد: القواعد الدولية لحقوق اإلنسان غاية أساسية للعمل القضائي

رئيس  الجالد  فريد  القاضي  شدد 
مجلس  رئيس  العليا،  المحكمة 
القواعد  اعتبار  على  األعلى  القضاء 
أساسيا  اإلنسان جزءًا  لحقوق  الدولية 
مما  القضائي  العمل  غايات  من  وغاية 
القضاء  ويضع  الدور  هذا  أهمية  يعزز 
أن  وأضاف  الصحيح،  مكانه  في 
السلطة الفلسطينية قيادة وشعبًا ممثلة 
خطت  عباس  محمود  الرئيس  بسيادة 
خطوات كبيرة في سبيل  انضمامها 
للمواثيق الدولية كان آخرها مساعي 
باالنضمام  استحقاقها  لنيل  فلسطين 
إن  وقال  المتحدة،  األمم  لعضوية 
هو  الموقف  لهذا  المعارض  الموقف 
خرق قانوني وهو إنكار لحق طبيعي 

من حقوق الشعب الفلسطيني.

وجاءت أقواله بتاريخ 2012/7/6 خالل 
مركز  نظمها  نقاش  حلقة  افتتاح 
في  القضائية  والدراسات  األبحاث 
مع  بالتعاون  األعلى،  القضاء  مجلس 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان، تحت عنوان "حقوق اإلنسان 
الدولية"،  واالتفاقيات  القضاء  في 
منى  النقاش  حلقة  افتتاح  في  وشارك 
القانون  سيادة  قسم  رئيسة  رشماوي 
والمساواة وعدم التمييز، في مفوضية 
في  االنسان  لحقوق  المتحدة  االمم 
رئيس  بينكه،  وماتياس  جينيف، 
المتحدة  األمم  مفوضية  مكتب 
المحتلة،  الفلسطينية  االراضي  في 
بمشاركة  النقاش  حلقة  وتعقد 
وقضاة  الفلسطينية  المحاكم  رؤساء 
نائب  بحضور  الصلح،  محاكم  من 
القاضي  العليا  المحكمة  رئيس 
سامي صرصور، وأدار جلسة االفتتاح 
مركز  رئيس  األشقر  أحمد  القاضي 

األبحاث والدراسات القضائية.
إلى  الجالد  فريد  القاضي  وتطّرق 
النافذة  الفلسطينية  القوانين  نصوص 

والمتعلقة بحقوق اإلنسان وحرية الرأي 
األغلبية  وقرارات  األحزاب  وتكوين 
يؤمن  دستور  ظل  في  التمييز  وعدم 
سيادة القانون وتأمين حقوق اإلنسان، 
األمم  ميثاق  مع  متوافقة  أنها  وأكد 
من  فيه  بما  الميثاق  وأن  المتحدة، 
مبادئ ينعكس على القانون األساسي 
بأن  يتعلق  فيما  خصوصا  الفلسطيني 
أمام  سواء  الفلسطينيين  المواطنين 
واجبة  اإلنسان  حقوق  وأن  القانون 
االحترام والتحقيق، إضافة إلى تحريم 
استخدام اإلكراه أو العنف أو التهديد 
االستجواب  أو  التحقيق  في  سواء 
نصوص  إلى  وتطرق  العبادة،  وحرية 
تحمل  الجزائية  اإلجراءات  قانون  من 

نفس السياق.
وأشار إلى أهمية اعتبار التوقيف على 
وله  احترازي  تدبير  المحكمة  ذمة 
محددات بحيث ال تتم االستهانة بحجز 
االستجابة  تجب  وال  اإلنسان،  حرية 
طلبات  بقبول  العامة  للنيابة  التلقائية 
النزاع  بطبيعة  المحكومة  التوقيف 
السالمة  تعريض  وعدم  المعروض، 
العامة للخطر، ويجب اتخاذ إجراءات 
أمام  الماثلة  الحالة  حسب  التوقيف 
رسالة  هي  هذه  أن  وأكد  القاضي- 

للقضاة.
الورشة  خالل  تتم  أن  أمله  عن  وعبر 
تستند  أن  إمكانيات  مناقشة 
األمم  ميثاق  إلى  القضائية  األحكام 
المتحدة بشكل كامل، على اعتبار 

الشريعة مستمدة من هذه المواثيق.
أن  رشماوي  أكدت  جانبها  ومن 
مرحلة  إلى  وصل  الفلسطيني  القضاء 
الفخر،  تستحق  وريادية  متطورة 
محاكمة  بعدم  يتعلق  فيما  خصوصا 
العسكرية،  المحاكم  في  المدنيين 
التي عبر  وسياسات السلطة القضائية 
بخصوص  القضاء  مجلس  رئيس  عنها 
يخص  بما  وأشارت  التعسفي،  الحجز 

األولى  المرة  أنها  العمل  موضوع ورشة 
الموضوع  هذا  مثل  فيها  يعرض  التي 
بالوطن العربي وهو الفخر الكبير أن 
يعقد بفلسطين، وأشارت إلى انسجام 
والنظرة  فلسطين  في  الحقوقي  الواقع 
الفلسطينية لحقوق اإلنسان مع مفاهيم 
الدولة الحديثة، وتطرقت إلى النهضة 
العربي  العالم  بها  يقوم  التي  الحقوقية 
اليوم متمثلة بالربيع العربي، وقالت إنها 
مرحلة ثالثة من الوعي القانوني للحقوق 
والحريات والمطالبة الفطرية في الحق 
للعالم  واعد  بمستقبل  تبّشر  بالعدالة 
يالمس  ذلك  أن  إلى  ونّوهت  العربي، 
السلطات  توجهات  مباشر  بشكل 
القضاة  من  بها  والعاملين  القضائية 
الذي  الدور  أهمية  إلى  والموظفين 
يقومون به، وأنهم ركيزة دولة القانون.
حقوق  دائرة  حول  رشماوي  وتحدثت 
في  جينيف  مقرها  التي  االنسان 
هو  األول  هدفها  إن  وقالت  سويسرا، 
عليها  نص  التي  بااللتزامات  الوفاء 
القانون، وأكدت أن المفوض السامي 
لحقوق االنسان هي قاٍض سابقة وأول 
قاٍض امرأة من أصل هندي، تم تعيينها 
مع  وتعاملت  مانديال  الرئيس  قبل  من 
جنوب  في  خاصة  التعذيب  قضايا 

كبير  واهتمام  اطالع  ولها  افريقيا 
بالوضع الفلسطيني.

وبدوره اعتبر ماتياس بنكيه أن مفهوم 
ارتباط كامل  مرتبط  االنسان  حقوق 
المستقلة،  القضائية  السلطة  بوجود 
العادل،  القضائي  والحكم 
النقاش  حلقة  عناوين  واستعرض 
لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضية  وهي 
خالل  من  الحماية  وآليات  اإلنسان 
دورها على الصعيد المحلي والدولي، 
ومدى  الفلسطينية  الوطنية  والقوانين 
لحقوق  الدولي  القانون  مع  انسجامها 
ماتياس  الجلسة  ويقدم هذه  االنسان، 
جلسة  رشماوي  منى  وتقدم  بينكه، 
خالل  من  التعاقدية  اآلليات  بعنوان 
بالمعاهدات  الوطنية  القوانين  عالقة 
انضمام  وأثر  الدولية،  والمواثيق 
لحقوق  الدولية  االتفاقيات  إلى  الدول 
وفرص  القاضي،  عمل  على  االنسان 
وتقدم  ذلك،  في  الوطنية  السلطة 
وحدة  رئيس  الوزير  ثريا  القاضي 
التخطيط في مجلس القضاء األعلى، 
إلدماج  القضائية  لالحتياجات  دراسة 
االحكام  في  االنسان  حقوق  مبادئ 
توصيات  إلى  باإلضافة  القضائية، 

عامة قبل الجلسة الختامية.
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