
وعنصرا  القانون  حلكم  أساسيا  معيارا  القضاء  استقالل  يشكل 
أنيط  الذي  الوحيد  ضروريا لقيامه، فالقضاء يعترب املرجع الدستوري 
يتمتع  أن  يجب  األساس  هذا  وعلى  وتطبيقه،  القانون  تفسري  به 
خارج  مؤثرات  أي  عن  بعيدا  والنزاهة  واحلياد  باالستقالل  القضاء 

املعطيات الواقعية والقانونية.
االسرتاتيجية  القانون  وسيادة  العدالة  قطاع  أهداف  إىل   واستنادا 
األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  حماية  احرتام  ضمان  وهي 
ومتكني  وبناء  ودعم  عادلة،  حماكمة  وضمان  القانون،  وسيادة 
التشريعات، مت  العدالة، وتوحيد وحتديث وتطوير  وتطوير مؤسسات 
لنظام  كأساس  القضائية  للسلطة  االسرتاتيجية  التوجهات  تطوير 
قضائي مستقل وحمايد مبني على الشراكة وتكامل العمل لتحقيق 
القانون األساسي الفلسطيني  القانون واستنادا إىل  العدالة وسيادة 
ضمن رؤية السلطة القضائية احملددة يف قضاء مستقل ومتميز 
وخدماته،  إجراءاته  وفعالية  أحكامه  وعدالة  وجودة  كوادره  بكفاءة 
لتحقيق الرسالة التي تصبو لها السلطة القضائية يف إصدار األحكام 
الفصل  سرعة  يضمن  مبا  النافذة،  التشريعات  حسب  القضائية 
العادلة وتنفيذ األحكام  بالدعاوى مع احلفاظ على أسس احملاكمة 
متخصصة  كوادر  خالل  من  القانونية  اخلدمات  وتقدمي  القضائية 
حماية  أجل  من  احلديثة  التقنيات  على  تعتمد  سلسة  وإجراءات 
على  احملافظة  يف  ومساهمًة  العامة،  واحلريات  االنسان  حقوق 

استقرار وأمن اجملتمع الفلسطيني وحتسني البيئة االستثمارية.
االسرتاتيجية  خطته  تطوير  يف  األعلى  القضاء  جملس  اعتمد   لقد 
واستقالل  نزاهة  تعزيز  األساسية  من  املبادئ  من  جمموعة  على 
لضمان  املمارسات  أفضل  وتطبيق  ومتكينها،  القضائية  السلطة 
تكاملية  عالقات  وبناء  الداخلية،  الهيكلية  وتطوير  عادلة،  حماكمة 
وأيضا  واجملتمع،  واإلعالمية  األهلية  و  الرسمية  املؤسسات  مع 
تعزيز  إىل  إضافة  الدولية،  املؤسسات  مع  شراكة  عالقات  بناء 
الرقابة  تعزيز  و  واإلجراءات،  األنظمة  وتطوير  اجلهاز القضائي  كفاءة  
وتعزيز  التحتية للمحاكم،  البنية  وتطوير  القضائي،  والتفتيش 
وحوسبة  أمتتة  من  االعلى  القضاء  جمللس  املؤسسية  القدرة 
وظائف جملس القضاء واحملاكم، وتنمية وتطوير املوارد البشرية  
اجلهاز  يقدمها  التي  اخلدمات  كفاءة  وتعزيز  للقضاة وأعوانهم، 

القضائي.
 لقد عمل جملس القضاء األعلى خالل العام املاضي على تأسيس 
إىل  أساسها  على  ويتطلع  عمله  جماالت  كافة  يف  متينة  قاعدة 
تصب  التي  اإلجنازات  من  العديد  فحقق  االسرتاتيجية،  خطته  تنفيذ 
يف هذا السياق مثل تعيني القضاة اجلدد، وتوقيع مذكرات التفاهم 
مع اجلهات التي يعمل معها لتحديد آليات التعاون يف سبيل حتقيق 
العامة،  النيابة  مع  تفاهم  مذكرات  وّقع  فقد  املشرتكة،  األهداف 
ونقابة احملامني، ووزارة العدل، ومعهد احلقوق يف جامعة بريزيت 
توقيع  إىل  اإللكرتونية، إضافة  تبادل املعلومات  وخصوصا يف جمال 
أطراف  الفلسطيني مع  القضائي  املعهد  دور  مذكرة  لتفعيل 
جديد  نظام  وإنفاذ  العامة،  والنيابة  العدل  وزارة  مثلتها  التي  العدالة 
خملالفات السري بالتعاون مع وزارة النقل واملواصالت يخفف العبء 

عن املواطن الفلسطيني ويقلل الضغط عن احملاكم.
لعمل  التحتية  البنية  وتهيئة  التقاضي  بيئة  حتسني  إطار   ويف 
الكندية  احلكومة  مع  اتفاقية  األعلى  القضاء  جملس  وقع  احملاكم 
لبناء قصر للعدل يف رام اهلل وجممعي حماكم يف اخلليل وطولكرم 
كما  العدل،  وزارة  و  اإلدارية  والتنمية  التخطيط  وزارة  مبشاركة 
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القضاء املستقل ضامن أساسي
للكرامة اإلنسانية

وفقا إلحصائيات املكتب الفني للمحكمة العليا فقد بلغ جمموع وارد القضايا حملاكم احملافظات الشمالية خالل الشهور 
الثالثة األوىل من العام 2011، 26676 قضية كما يوضح اجلدول )1(، وبلغ عدد املفصول من القضايا 28759 قضية شاملة 
قضايا حماكم الصلح والبداية وقضايا السري، ويتوقع جملس القضاء األعلى أن يتم التخلص من القضايا املرتاكمة بشكل 
نهائي يف فرتة قصرية خصوصا يف إطار سياسة السلطة القضائية إلنشاء احملاكم اخلاصة، وتخصيص القضاة لنظر 
أسرع  قضائية  خدمة  توفري  يف  جهودها  ويصب  احملاكم  عن  الضغط  تخفيف  يف  يساهم  مما  املتخصصة،  الدعاوى 

وأيسر حتقق العدالة الناجزة.

 اخرتاق القضايا املرتاكمة يف تواصل 
 ووارد احملاكم يف ازدياد

 جدول)1(
كشف للقضايا الواردة واملفصولة حملاكم الصلح والبداية وقضايا السري من 12011/1/1 ولغاية 2011/3/31

اسم احملكمة
فصل وارد حماكم

فصل وارد حماكم حماكم
فصل وارد قضايا حماكم 

جمموعجمموعقضايا 

املفصولالواردالسريالسريالصلحالصلحالبدايةالبداية

87933043785925929831063حمكمة اريحا

4805027548361160115623942494حمكمة اخلليل

24330011221693116078421502777حمكمة طولكرم

499459149223381692171536834512حمكمة نابلس

2773848396301589158227052596حمكمة بيت حلم

11418467695163861314281748حمكمة قلقيلية

252230118413451128114925642724حمكمة جنني

578462212418185124512478267404حمكمة رام اهلل

54963264164611901278حمكمة دورا

347499202201549700حمكمة سلفيت

382454207209589663حمكمة حلحول

271451344349615800حمكمة طوباس

جدول)2(
جماميع القضايا الواردة واملفصولة يف احملاكم الشمالية منذ عام 2006 وحتى عام 2010

عدد القضايا املفصولةعدد القضايا الواردةالفرتة الزمنية

125976131006العام  2010

111595126847العام  2009

7751575876العام  2008

5245245660العام  2007

6005157334العام  2006

ويوضح اجلدول )2( أعاله تزايد الوارد من القضايا إىل احملاكم خالل السنوات 2006 وحتى 2010 املاضي، فقد فصلت حماكم الصلح 
إىل  األرقام  وتشري  قضية،   125976 باملقابل  وتلقت  قضية،   131006 املاضي   2010 عام  خالل  الشمالية  احملافظات  يف  والبداية 
للوارد  استقبالها  احملاكم  تتابع  كما  أمامها،  املرتاكمة  للقضايا  املتزايد  واالخرتاق  احملاكم  فصلتها  التي  القضايا  عدد  ارتفاع 

املتزايد أمامها.
وإذا قارننا عدد القضايا الواردة إىل احملاكم عام 2006 كسنة أساس )100( فقد وصلت إىل 210 عام 2010، وهذا يؤكد على تزايد ارتفاع 
مستوى الثقة يف القضاء الفلسطيني خالل األعوام اخلمسة املاضية، أما القضايا املفصولة فقد ارتفع مؤشر القياس مقارنة 
بعام 2006 إىل 228، وبالنظر للجدول أعاله نالحظ أن القضايا املفصولة خالل األعوام 2006، 2007، 2008 كانت أقل من القضايا الواردة، 
أما األعوام 2009، 2010 فإن عدد القضايا املفصولة تفوق القضايا الواردة للمحاكم، مما يعطي مؤشرا قويا على تقدم أداء احملاكم.

التتمة ص )5(

املؤمتر القضائي الرابع يف 14 متوز من العام اجلاري
جملس القضاء األعلى يبدأ التحضريات األولية للمؤمتر القضائي الرابع

للمؤمتر،  والذي  األولية  التحضريات  القضائي  املؤمتر  بأعمال  التحضريية  القائمة  اللجنة  بدأت 
يعقده جملس القضاء األعلى للمرة الرابعة على التوايل ، حيث أصبح تقليدا سنويا يتم يف شهر 

متوز من كل عام مع بدء اإلجازة السنوية للقضاة.

القضائية،  السلطة  عمل  يف  املفاصل  أبرز  على  الوقوف  إىل  يهدف  املؤمتر  هذا  أن  إىل  يشار   
شأنها  من  التي  بالتوصيات  واخلروج  القضائي،  الشأن  تهم  التي  القضايا  أهم  القضاة  ومناقشة 
تبدأ من 14  أيام  ثالثة  أدائها، ويستمر املؤمتر  واالرتقاء مبستوى  القضائية  السلطة  تطوير عمل 

– 16 متوز.

جملس القضاء األعلى يفتتح
حمكمتي اجلمارك البدائية واالستئنافية

ص )8(ص )6(ص )5(ص )3(

»ميــزان2« نقلة نوعية لقطاع العدالة 
يف فلسطني

جملس القضاء األعلى يوّقع مذكرات 
تفاهم مع مؤسسات قطاع العدالة

املكتب الفني للمحكمة العليا يصدر 
يف ثالثة كتب جديدة للمبادئ القانونية

هذا 
العدد
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رئيس  العليا،  احملكمة  رئيس  اجلالد  فريد  القاضي  أعلن 
افتتاح  عن   2010/10/20 بتاريخ  األعلى  القضاء  جملس 
خالل  إعالنه  وجاء  فلسطني،  يف  الفساد  جرائم  حمكمة 
األعلى  القضاء  جملس  نظمه  الذي  احملكمة  افتتاح  حفل 
جمعية  مقر  يف  الفساد  مكافحة  هيئة  مع  بالشراكة 
فياض  سالم  الدكتور  وحضره  اهلل،  رام  يف  األحمر  الهالل 
العوري  حسن  الدكتور  فيه  وشارك  الوزراء،  جملس  رئيس 
حفل  يف  وممثله  الرئيس  لسيادة  القانوين  املستشار 
الفساد،  مكافحة  هيئة  رئيس  النتشة  ورفيق  االفتتاح، 
الفساد،  جرائم  حمكمة  رئيس  عبيدات  حسني  والقاضي 
والقانونية. السياسية  الشخصيات  من  الكثري   وحضرته 

و أكد الدكتور حسن العوري أنه كان للرئيس دور بارز وسباق 
لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة واحملاسبة وذلك من خالل 
تشكيل هيئة مكافحة الفساد وإدخال التشريعات الناظمة 
لعملها، وتعيني رئيس لها مشهود له بالنزاهة واالستقامة 
من  والكفاءة  اخلربة  ذوي  وتوظيف  للوطن،  العايل  واالنتماء 
أعضاء النيابة واملوظفني، وإيجاد املقرات الالزمة حتى بدأت 

الهيئة فعال مبمارسة أعمالها وفق القانون.

الكسب غري  لقانون  بقانون املعدل  القرار  أن إصدار  وأضاف 
الهيئة  اسم  غري  والذي   2010/6/20 بتاريخ  الصادر  املشروع 
االجنازات  أهم  من  يعد  الفساد،  مكافحة  هيئة  لتصبح 
يشكله  ملا  عباس،  حممود  الرئيس  عهد  يف  بذلت  التي 
احلقيقية  الرغبة  وجود  على  تأكيد  من  القانون  هذا  إصدار 
والفعالة نحو جتسيد سيادة وعلو القانون، من خالل حماربة 
يف  واالستمرار  جهة  من  واملفسدين  الفساد  ومكافحة 
 بناء وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية من جهة أخرى.

هيئة  عمل  تفعيل  على  الرئيس  تصميم  عن  العوري  وعرب 
مكافحة الفساد لتقوم بدورها يف مساءلة كل عمل يندرج 
حتت أفعال الفساد، وشدد الرئيس على أن يسري نطاق هذا 
رئيسا. بصفته  شخصه  فيهم  مبا  اجلميع  على   التشريع 

ثقافة  لنشر  التوعوي  الفساد  مكافحة  هيئة  دور  إىل  وأشار 
اجملتمع  أفراد  بني  الفساد  أشكال  كافة  على  القضاء 
املؤسسات  كافة  بني  بالتنسيق  والقيام  الفلسطيني 
 الرسمية وغري الرسمية واإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدين.

هذه  افتتاح  إن  أن  اجلالد  فريد  القاضي  قال  جانبه  ومن 
بإرادة  الفلسطيني  التوجه  سياق  يف  يأتي  احملكمة 
القيادة  رؤية  يعكس  كما  الفساد،  مكافحة  يف  جادة 
 الفلسطينية املنسجمة مع تطلعات الشعب يف بناء دولة 
املؤسسات والقانون التي تقوم على قواعد النزاهة والعدل

القضاء  مبجلس  ممثلة  القضائية  السلطة  أن  إىل  وأشار 
والظروف  االحتالل  يفرضها  التي  الصعوبات  ورغم  األعلى- 
العدالة  طريق  تعرقل  التي  الفلسطيني  بالواقع  احمليطة 
بناء  نحو  وثابتة  حثيثة  بخطواٍت  تتقدم  أن  جاهدة  حتاول   -
كل  تهيئة  إىل  وتسعى  وفاعلة،  مستقلة  قضائية  سلطة 

جملس القضاء األعلى يفتتح حمكمة جرائم الفساد

والنزاهة  العدالة  لتحقيق  املالئم  املناخ  لتوفري  الظروف 
احلقوق  صون  أجل  من  دوما  عملت  كما  أشكالها  بكافة 
القانون  عليها  نص  التي  للمبادئ  جتسيدا  العامة،  واحلريات 
اإلنسان. حلقوق  الدولية  واملواثيق  الفلسطيني،   األساسي 

وقال إن جملس القضاء األعلى وهو يقود منظومة العدالة 
بهذه  املنوط  الدور  إىل  األهمية  ببالغ  ينظر  فلسطني  يف 
احملكمة يف النظر باجلرائم املتعلقة بالفساد، و يعول على 
الهادفة  القانونية  اإلجراءات  الفساد يف  دور هيئة مكافحة 
العمل  يف  والشفافية  النزاهة  وتعزيز  الفساد  مكافحة  إىل 

العام.
خطتها  تعد  وهي  واعية  باتت  القضائية  السلطة  أن  وأكد 
حالة  تكريس  لضرورة  القادمة  الثالثة  لألعوام  االسرتاتيجية 
من  الفلسطينية  اجلهات  جميع  مع  االشتباك  ال  التشابك 
بحمل  املشاركة  على  احلريصة  الصادقة  النوايا  أصحاب 
وهي  وطنية،  مسؤولية  القضاء  باعتبار  اجلماعي  الهم 
مت  ما  على  تراكمي  لبناء  التعاون  إىل  ذلك  سبيل  يف  تدعو 
اجنازه على هذا الصعيد،  والذي يأتي يف إطاره افتتاح هذه 
اخلطة  أن  سيما  ال  الفساد،  بجرائم  اخملتصة  احملكمة 
االسرتاتيجية للقضاء  تقوم على حماور هامة منها اإلعداد 

إلنشاء حماكم متخصصة.

يلحقه  ما  أنه  أمام  عبيدات  حسني  القاضي  قال  وبدوره 
اجملتمع  حياة  نواحي  مبختلف  بالغ  ضرر  من  الفساد 
من  يطرحه  ,وما  واإلجتماعية،  واإلقتصادية  السياسية 
ويقوض  اجملتمعات  استقرار  على  وخماطر  مشاكل 
التنمية  ويعرض  واألخالق  والقيم  الدميقراطية  املؤسسات 
املستدامة وسيادة القانون للخطر مل تعد جتدي الشعارات 
العام  الراي  يستقبلها  وأصبح  ملقاومته،  الكالمية  واخلطب 
اإلسقاط  من  نوعا  ويعتربها  واإلستخفاف  باإلستهجان 
حماربته  ميكن  ال  الفساد  أن  وأضاف  والتخدير،  واإلستهالك 
نظام  ووجود  حملاربته،  البالد  يف  سياسية  إرادة  بدون 
قضائي قوي متخصص، وهيئة مستقلة ملكافحة الفساد 
أركان  بني  وتعاون  ملكافحتة،  اإلمكانيات  كل  لها  متوفرة 
ميكن  ال  ألنه  األمنية،  واألحهزة  الشرطة  وتعاون  العدالة، 

انتظام األحوال واستقرار حياة الناس إال بالعدل. 
الوطنية  السلطة  أن  النتشة  رفيق  أكد  جانبه  ومن 
أنه  إال  الفساد  مكافحة  على  تعمل  كانت  الفلسطينية 
إصدار  بعد  وحتى  الواقع،  أرض  على  ملموس  شيء 

يتشككون  الكثريون  مازال  احملكمة  إنشاء  وإعالن  القانون 
وملموسة. واقعية  نتائج  وينتظرون  املوضوع  جدية   يف 
بفضل الرئيس حممود عباس ومشاركته استطعنا تقدمي 
من  أنه  نقول  أن  ونستطيع  اعتماده  ومت  لقانون  مشروع 
أفضل القوانني املوجودة عربيا بهذا الشأن، ومتيز القانون أوال 
باإلرادة السياسية التي تدعم مكافحة الفساد، واستقاللية 
التأثريات، وتوفرت  البعيدة عن كافة  الفساد  هيئة مكافحة 
احلكومة،  من  املايل  الدعم  مثل  الدعم،  سبل  كافة  للهيئة 
خرية  من  جمموعة  بفرز  الهيئة  مع  العام  النائب  وتعاون 
خارجها  وليس  الهيئة  داخل  يعملون  الذين  النيابة  شباب 
وآخرها  قبل،  من  املنطقة  تعهده  مل  جديد  أسلوب  وهو 
إنشاء حمكمة خاصة بجرائم الفساد، وشكر القاضي فريد 
اجلالد على تعاونه واستعداده يف بناء وتأسيس احملكمة، 
وقال أنه ال عذر لنا إال العمل، وقال أنه آن األوان لنحول كافة 
احلديث عن مكافحة الفساد إىل حقائق، وأضاف أن الشعب 
نزيهة  حلكومة  استحقاقا  الشعوب  أكرث  هو  الفلسطيني 
يف  والفاسدين  والعمالء  االحتالل  وأن  الفساد،  من  خالية 

خندق واحد.
فيه  شارك  صحايف  مؤمتر  عقد  االفتتاح  عقب  أنه  ويذكر 
والقاضي  النتشة،  رفيق  والدكتور  اجلالد،  فريد  القاضي 
رئيس  نائب  صروصور  سامي  والقاضي  عبيدات،  حسني 
املركز  رئيس  عوض  طالب  د.  و  األعلى،  القضاء  جملس 

اإلعالمي القضائي.

جانب من حفل افتتاح حمكمة جرائم الفساد

جانب من احلفل

جانب من احلفل
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 2011/4/4 بتاريخ  األعلى  القضاء  جملس  احتفل  اهلل-  رام 
مع  بالتعاون  واالستئنافية  البدائية  اجلمارك  حمكمتي  بافتتاح 
رئيس  اجلالد  فريد  القاضي  احلفل  يف  وحتدث  املالية،  وزارة 
والدكتور  األعلى،  القضاء  جملس  رئيس  العليا،  احملكمة 
احلاج  حممد  والقاضي  الوزراء،  جملس  رئيس  فياض  سالم 
املصري  ومنى  اجلمارك،  استئناف  حمكمة  رئيس  ياسني 
القضاة  الوزراء  من  كبري  حشد  بحضور  املالية،  وزارة  وكيل 
ومؤسسات  والدولية  الرسمية  املؤسسات  وممثلي 
واألكادميية  االقتصادية  واملؤسسات  املدين،  اجملتمع 
والقانونية. االقتصادية  بالشؤون  واخملتصني   واإلعالمية، 

حمكمتي  افتتاح  أن  كلمته  خالل  اجلالد  فريد  القاضي  وأكد 
جملس  خطة  سياق  يف  يأتي  واالستئنافية،  البدائية  اجلمارك 
القضاء األعلى إلنشاء احملاكم املتخصصة بعد افتتاح حمكمة 
جرائم الفساد، وتوفري الهيئات القضائية لها، وأشار إىل أن إنشاء 
الرئيس  فخامة  من  سريعا  جتاوبا  القى  اجلمارك  حمكمتي 
بتشكيل حمكمة  الرئاسية  املراسيم  بإصداره  حممود عباس 
يف  واإلدارية  القانونية  الطواقم  لتباشر  االستئنافية  اجلمارك 
جملس القضاء األعلى وجملس الوزراء ووزارة املالية يف تنفيذ 
واملكوس  اجلمارك  قانون  ألحكام  وفقا  االفتتاح  آليات  وبخث 
إن حمكمتي اجلمارك تشكل منوذجا  1 لسنة 1962، وقال  رقم 
يعينهم  هيئات  أعضاء  بوجود  متخصص  فني  لقضاء  فريدا 
العمل  فنيات  يف  اخلربة  ذوي  من  الفلسطيني  الوزراء  جملس 
اجلمركي واالقتصادي، برئاسة قضاة نظاميني من ذوي اخلربة 
حيث سيكون على رأس هذه الهيئات قاض استئناف حملكمة 
البدائية،  اجلمارك  بداية حملكمة  ورئيس  االستئنافية  اجلمارك 
تتبع  القضائية  السلطة  موظفي  من  مدربة  إدارية  وطواقم 

بشكل كامل إلشراف وإدارة جملس القضاء األعلى.

الوطنية  السلطة  التزام  على  فياض  سالم  د.  أكد  جانبه  ومن 
عباس  حممود  الرئيس  فخامة  توجيهات  خالل  من  الكامل 
ومكانة  واستقالل  مكانة  وتعزيز  السلطات،  بني  الفصل  مببدأ 
القضاء، شكال وموضوعا باعتبار ذلك يشكل ضمانة أساسية 
واألمن  واملساواة  العدل  وحتقيق  السياسي  النظام  الستقرار 
وأكد  وممتلكاتهم،  وحرياتهم  حقوقهم  وحماية  للمواطنني 
سيادة  مبدأ  تعزيز  احلكومة  تبني  على  فياض  سالم  الدكتور 
املواتي  املناخ  الكايف من  القدر  القانون، عرب حماولتها حتقيق 
قناعتها  منطلق  من  وذلك  وفعال،  قوال  املبدأ  هذا  لتكريس 
النظام  حتمي  التي  العليا  السلطة  هي  القانون  سلطة  أن 
بكافة  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  وتؤسس  السياسي، 

حتت رعاية الرئيس حممود عباس ومبشاركة د. سالم فياض
جملس القضاء األعلى يفتتح حمكمتي اجلمارك البدائية واالستئنافية

لدعم  كبرية  أهمية  أولت  الوطنية  السلطة  أن  وأكد  مكوناتها، 
املنازعات  فض  يف  الدستورية  بواجباته  للقيام  العدالة،  قطاع 
تنهض  رئيسة  كسلطة  القضاء  استقالل  على  واحلفاظ 
وركائز  وقواعد  أسس  على  املستقبلية  فلسطني  بدولة 
 تستند إىل تطبيق القانون مبا يفضي ألن يأخذ كل ذي حق حقه.

وفقا  واالستئنافية  البدائية  اجلمارك  حمكمتي  إنشاء  إن  وقال 
إعمال  يف  اجلهد  هذا  بأهمية  وعينا  من  ينبع  القانون  لنص 
العدالة  حتقق  التي  املالئمة  وبالسرعة  القانون،  نصوص 
للمتقاضني من مكلفي الضرائب أو من دائرة اجلمارك والضريبة 
املضافة، من خالل متثيل اخلزينة العامة، لتحصيل حقوقها من 
التزاماتهم اجلمركية والضريبية  املكلفني املتهربني من دفع 
إجحاف مع  للقوانني واألنظمة املعمول بها، بعدل ودون  وفقا 
احلقوق. هذه  حتصيل  يف  تعسف  أي  من  للمكلفني   حماية 
بتوفري  االلتزام  على  فياض  سالم  الدكتور  أكد  كلمته  ختام  ويف 
استقالليتها  يعزز  مبا  القضائية  السلطة  احتياجات  كافة 
القانون. يسودها  التي  الفلسطينية  الدولة  بناء  يف   ودورها 
حمكمة  إنشاء  إن  ياسني  احلاج  حممد  القاضي  قال  وبدوره 
نوعية  خطوة  هي  واستئناف،  بداية  درجتني  على  اجلمارك 

بني  النزاعات  خمتلف  على  القضائي  اإلشراف  يف  إضافية 
احلكومية  اجلهات  وبني  والشركات  واملؤسسات  األفراد 
جانب  على  خطوة  وهي  اجلمركية،  الشؤون  مبتابعة  املكلفة 
فلسطني  يف  القضائي  البناء  مسرية  يف  األهمية  من  كبري 
شأنها  من  والتي  العربي،  اجلوار  دول  يف  إجنازه  مت  مبا  أسوة 
املتنازعني  خمتلف  نفوس  يف  واالستقرار  الطمأنينة  بعث 
ضريبة  استئناف  حمكمة  مثل  مثلها  اجلمركي  الشأن  يف 
على  إجنازات  وحققت  طويال  شوطا  قطعت  التي  الدخل 
السلطة  لدى  أن  وأكد  أمامها،  املنظورة  القضايا  صعيد 
يلبي  جديد  فلسطيني  جمارك  قانون  لسن  الطموح  القضائية 
األردن. يف  جرى  ما  غرار  على  الفلسطيني  الواقع   احتياجات 

أن  تدرك  املالية  وزارة  إن  املصري  منى  د.  قالت  جانبها  ومن 
تشكيل وتفعيل احملاكم الضريبية سيف ذو حدين ما يجعلها 
وزيادة  مهارات  رفع  أولها  الرئيسية،  القضايا  من  بعدد  تقوم 
خربات املوظفني، وأشارت إىل قرار وزير املالية د. سالم فياض 
بإنشاء معهد متخصص بالتدريب املايل والضريبي هو املعهد 

الفلسطيني للمالية العامة والضرائب.

أكد القاضي فريد اجلالد رئيس احملكمة العليا، رئيس جملس القضاء األعلى أن التعاون بني القضاء الفلسطيني والقضاء الكندي ساهم يف حتقيق إجنازات مهمة للسلطة القضائية، من بينها 
تعزيز نظام التدريب القضائي الفلسطيني، من خالل برنامج تطوير مناهج التدريب القضائي، وعرب عن شكره للشعب واحلكومة الكندية على الدعم الذي قدموه لبناء جممعات احملاكم يف مدينتي 
اخلليل وطولكرم، وقصر العدل يف رام اهلل، وشكر القضاة الكنديني على اخلربات التي شاركوا فيها القضاة الفلسطينيني، وأشاد باجلهود التي يبذلها قضاة احملكمة العليا الفلسطينية وكافة 
القضاة يف سبيل تعزيز سيادة القانون، وحتقيق العدالة، وأكد القاضي فريد اجلالد على تواصل التعاون مع معهد احلقوق يف جامعة بريزيت، ومبادرة كرامة منوها لدورهم الناشط يف مساندة 

السلطة القضائية الفلسطينية.
 وجاءت أقواله خالل حفل يف رام اهلل نظمه جملس القضاء األعلى بتاريخ 2011/3/1  على شرف وفد احلكومة الكندية الذي ضّم كريس غرينشيلدز، ممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، 
»كرامة«، وكلري لورو دوبي، القاضي يف  كاثرين فريزر، رئيسة القضاء يف مقاطعة الربتا، بروفيسور اآلن ويلدمان، رئيس جامعة ويندسور، وبروفيسور رمي بهدي، املديرة املشاركة يف مبادرة 
احملكمة العليا الكندية سابقًا، ودوغالس كامبل، قاضي احملكمة الفدرالية يف كندا، وشارك يف احلفل قضاة من احملكمة العليا الفلسطينية، وحماكم االستئناف، و د.غسان فرمند مدير معهد 

مصطفى  د.  قسيس،  مضر  د.  بريزيت،  جامعة  يف  احلقوق 
اإلنسانية  والكرامة  القضاء  استقالل  مبادرة  من  مرعي 
املالكي  ورائد  بريزيت،  احلقوق-جامعة  معهد  يف  »كرامة« 

مسؤول برامج التنمية يف املمثلية الكندية.

بالدور  الكندي  للوفد  ممثلة  فريزر  كاثرين  أشادت  وبدورها   
يف  األعلى  القضاء  جملس  رئيس  يقوم  الذي  القيادي 
القضاة  به  يقوم  الذي  والعمل  الفلسطيني،  القضاء  تطوير 
التدريب  مناهج  تطوير  مشروع  إجناح  يف  الفلسطينيون 
التدريب  دائرة  رئيس  التكروري  د.عثمان  وخصت  القضائي، 
القضائي، وقضاة احملكمة العليا، وعربت عن سعادتها بزيارة 
وفد القضاء الفلسطيني إىل كندا العام املاضي، وباخلربات التي 

اكتسبها القضاء الفلسطيني من التجربة الكندية. 

القاضي فريد اجلالد: تعاون القضاء الفلسطيني والقضاء الكندي ساهم يف حتقيق إجنازات مهمة

جانب من افتتاح حمكمتي اجلمارك البدائية واالستئنافية

صورة جماعية للقضاة الكنديني والفلسطينيني واملشاركني يف اللقاء
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رئيس  العليا،  احملكمة  رئيس  اجلالد  فريد  القاضي  أشاد 
ضمن  سابقا  املبذولة  باجلهود  األعلى  القضاء  جملس 
مشروع األطر القانونية برئاسة القاضي ابراهيم الدغمة 
قانون  ضمنها  ومن  القوانني  توحيد  إىل  هدفت  التي 
األول  التشريعي  اجمللس  على  ُعرض  الذي  العقوبات 
هذا  إمتام  دون  الظروف  حتول  أن  قبل  األوىل،  القراءة  يف 

املشروع يف السابق.

مناقشة  مؤمتر  افتتاح  يف  كلمته  خالل  إشادته  وجاءت 
يف  العدل  وزارة  نظمته  الذي  العقوبات  قانون  مشروع 
يوم  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  أريحا 
افتتاح  يف  وشارك  الثاين2010،  تشرين   28 املوافق  األحد 
جملس  رئيس  فياض  سالم  الدكتور  املؤمتر  أعمال 
الوزراء، والدكتور علي خشان وزير العدل، ود. حسن العوري 
أحمد  العام  والنائب  الرئيس،  لسيادة  القانوين  املستشار 
املغني، واألستاذ علي مهنا نقيب احملامني، ود. ممدوح 
اإلنسان،  حلقوق  املستقلة  الهيئة  عام  مفوض  العكر 
روذرمل  وتوم  العدل،  وزارة  وكيل  كراجة  خليل  واألستاذ 

رئيس برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف فلسطني.

وأضاف القاضي فريد اجلالد أن هناك أسماًء كثرية بذلت 
جديد  عقوبات  قانون  تطوير  سبيل  يف  كبرية  جهودا 
منهم القاضي فايز القدرة رحمه اهلل ومبشاركة د.كامل 
كلية  يف  اجلنائي  للقانون  العليا  الدراسات  أستاذ  السعيد 
القاضي  قطران  ويوجني  األردنية،  اجلامعة  من  احلقوق 
د.أنيس  القانوين  األصل واملستشار  فلسطيني  الربيطاين 
العليا  احملكمة  قاضي  وايف  وأمني  القاسم،  مصطفى 
يف غزة، ونبيه صالح من جامعة القدس، ومساعد النائب 
العام آنذاك القاضي صالح مناع والقاضي سعد شخيرب، 
جمموعة  الدحدوح  وسليمان  مرمش  زاهي  واحملامي 
واألردنية  املصرية  باجلهود  أشاد  كما  األخصائيني  من 
قانون  إعداد  يف  الوطني  والفريق  العدل،  وزارة  دور  و 
العدل خليل كراجة يف  العقوبات ومساهمة وكيل وزارة 
براك  أحمد  الدكتور  بالذكر  وخص  املادية،  الظروف  تهيئة 

رئيس النيابة العامة ومساهمته يف املشروع.

وأثره  القانون  هذا  أهمية  اجلالد  فريد  القاضي  وأوضح   
على احلياة العامة، وأن القوانني املطبقة منذ عام 1936 
العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يف  يف قطاع غزة، وقانون 
وتطور  تتناسب  ال  قدمية  قوانني  تعترب  الغربية  الضفة 
قضايا  مثل  القضايا  من  الكثري  تغطية  وتتطلب  العصر 
البشرية، والتحرش اجلنسي  باألعضاء  احلاسوب، واإلجتار 

وغريها.

املؤمتر  هذا  يف  يشارك  القضاء  جملس  أن  وأكد   
أفراد  النقاش من  للمشاركني يف  العام  التوجه  ليتلمس 
على  النهائي  رأيه  بتقدمي  يحتفظ  أن  على  ومؤسسات 
ضوء النتائج احملرزة، وأضاف ال بد من مراعاة دقة اللغة 
تعدد  ملنع  القوانني،  نص  يف  املستخدمة  واأللفاظ 

التفسريات والتأويالت غري املنصفة لنص القانون.

وخمسني  مئة  من  أكرث  املؤمتر  أعمال  يف  وشارك   
املدين  اجملتمع  منظمات  عن  وممثلني  شخصية 
خرباء  حضور  إىل  إضافة  والقانونيني،  واحلقوقيني 
باع  لهم  ومصر  األردن  من  وعرب  أجانب  ومتخصصني 

طويل يف صياغة القوانني.

دوليا  مؤمترا   2011/4/21 بتاريخ  األعلى  القضاء  جملس  عقد 
وآفاق« بالتعاون  »واقع  فلسطني  يف  الدستوري  القضاء  حول 
مع مشروع سيادة2 املمول من قبل االحتاد األوروبي، وافتتح 
رئيس  العليا،  احملكمة  رئيس  اجلالد  فريد  القاضي  املؤمتر 
العدل،  وزير  خشان  علي  والدكتور  األعلى،  القضاء  جملس 
القانونية،  للشؤون  الرئيس  مستشار  العوري  حسن  والدكتور 
واملستشار أحمد املغني النائب العام، وألفونس لينزيه املدير 
متخصصون  املؤمتر  يف  وشارك   ،)2( سيادة  ملشروع  العام 
الدستوري  القانون  جمال  يف  وأجانب  فلسطينيون  وقضاة 
بهذه  األوىل  للمرة  يعقد  الذي  املؤمتر  ويأتي  القانون.  وسيادة 
والرقابة  للقضاء  الراهن  للوضع  مشرتك  فهم  خللق  األهمية 
الدستورية، من أجل النظر للمستقبل عند تأسيس احملكمة 

الدستورية.

 وأكد القاضي فريد اجلالد أن جملس القضاء األعلى يتطلع إىل 
مزيد من النشاط البحثي حول أهم مكونات الدولة املستقبلية 
من الناحية الدستورية، وأشار إىل أن قانون احملكمة الدستورية 
نصوصه  على  إمنا  قانونية  سابقة   2006 لسنة   3 رقم  العليا 
العديد من املالحظات لكنه مل يختلف كثريا عما هو سائد يف 
النشاط  هذا  إن  اجلالد  فريد  القاضي  وقال  العامل،  دول  معظم 
يأتي يف سياق التحضري للدولة القريبة وجاهزية كل مؤسسات 
هذا  يف  القضائية  السلطة  دور  أهمية  على  وأكد  لها،  الدولة 
على  تعمل  التي  الدستورية  للجنة  بالشكر  وتقدم  العمل، 
من  باملزيد  أمله  عن  وعرب  الدستورية،  احملكمة  موضوع 
التوفيق يف إعداد ومتابعة موضوع احملكمة الدستورية الذي 
سيتوىل  القضاء  وأن  خصوصا  األعلى  القضاء  جملس  به  يهتم 

هذا املوضوع.

واقعنا  ضوء  يف  الهني  باألمر  ليس  احملكمة  »إنشاء  وقال 
الفلسطيني  الواقع  االعتبار  بعني  األخذ  وعلينا  السياسي، 
لها  والتي  الفلسطينية  االرض  على  السيادة  نص  خصوصًا 
عالقة يف جناح القضاء الدستوري، وإىل حني توفر السيادة أكد 
القاضي فريد اجلالد أن كوادر السلطة القضائية تفي بالغرض 
وقانون  األساسي  القانون  بحكم  الدور  متارس  عليا  كمحكمة 
العليا  احملكمة  قرارات  من  العديد  وهناك  القضائية،  السلطة 
جملس  أن  إىل  ونّوه  ونشرت،  صدرت  التي  الدستورية  بصفتها 
القضاء األعلى يتطلع اىل إنشاء مزيد من احملاكم املتخصصة، 
اجلمارك  وحمكمتي  الفساد،  جرائم  حمكمة  إىل  باإلضافة 
حمكمة  إنشاء  إىل  أيضًا  نتطلع  وقال  واالستئنافية،  البدائية 
جانب  من  القضائية  االحتياجات  لتغيطة  متخصصة  عمالية 
وخدمة املواطن الفلسطيني، حتى يكون القضاء الفلسطيني 
القيادي والريادي عند  تامة للمساهمة يف دوره  على جاهزية 

إنشاء الدولة.

األساسي  القانون  أن  خشان  د.علي  أكد  كلمته  ويف 
تخضع  وأن  القانون،  سيادة  مبدأ  على  نص  الفلسطيني 
السلطات،  مصدر  هو  الشعب  وأن  السلطات،  جميع  للقانون 
وال جمال أمام السلطات أو املؤسسات أو األشخاص خملالفة 
ثغرة  تفتح  أن  الفلسطينية  السلطة  وعلى  الشعب،  إرادة 
ومؤسسات  جمتمعًا  فلسطني  يف  القائم  اخلالف  جدار  يف 
ترتسخ،  أن  العدالة  أسس  متنع  والتي  سياسية  وسلطات 
الوطن واملواطن«.  أمن  إجراءات حلماية  اتخاذ  بد من  »ال   وقال 
الفرتة  من  اخلروج  على  تصر  الفلسطينية  السلطة  أن  وأكد 
إقامة  مرحلة  نحو  وتتوجه  إسرائيل،  بها  قيدتنا  التي  االنتقالية 
الدولة الدميقراطية والقانونية التي تقوم على القرارت الشرعية 
إقامة  إن  وقال  الدولية،  واالتفاقات  العربية  واملبادرات  الدولية 
الدولة هي رغبة وإرادة شعبية وال تستطيع دول العامل أن تقف 
أمام إرادة الشعوب يف االستقالل، وأضاف أن بداية اإلصالح يف 
إليه  تنظر  ال  بحيث  للدستور  اجلديدة  بالقراءة  تبدأ  فلسطني 
كوثيقة تربيرية للسلطة احلاكمة إمنا عقد مفتوح مع الشعب 
يتطلب التغيري املستمر بإدماج التغريات غري املتوقعة حلظة 
وضعه واالنطالق من أولويات التغيري يف اجملتمع املدين وليس 
عنها  املعرب  اجملتمعية  السياسية  الثقافة  عرب  فقط  الدولة 

داخل النص الدستوري.

تشكيل  إىل  القائم  السياسي  التنافر  ظل  يف  خشان  ودعا   
حمكمة دستورية عليا، وحذر من احملاصصة السياسية يف 
الفلسطيني  الوضع  إن  وقال  الدستورية،  احملكمة  تشكيل 
ينصب  أن  يجب  فلسطني  يف  احلقيقي  العمل  أن  على  يؤكد 
لتوحيد  االنقسام  وإنهاء  السالم  وانتشار  االحتالل  زوال  على 

اجلهود يف سبيل إقامة الدولة.

 وبدوره أكد د. حسن العوري أن الرقابة القضائية على دستورية 
نص  التي  العامة  واحلريات  احلقوق  احرتام  تكفل  القوانني 
تطبيق  تضمن  التي  احلقيقية  الضمانة  وهي  الدستور،  عليها 
القوانني واحرتامها، واملوازنة بني السلطات، وقال إن احملكمة 
الظروف  ظل  يف  وقانوين  وشعبي  وطني  مطلب  الدستورية 
وما  باالنقالب  واملتمثلة  الوطن،  بشطري  أملت  التي  الراهنة 
ترتب عليه من حالة ليس لها أية معايري قانونية يف جمملها 

تعد خرقا للقانون األساسي الفلسطيني.

 وأشار إىل أن املرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أوجدت 
عاجزين  الفلسطينيون  أمامها  وقف  اإلشكاليات  من  الكثري 
بصفة  دستورية  حمكمة  لتشكيل  مدعاة  وذلك  دستوريا، 
أصيلة، ملا للمحكمة الدستورية من دور يف تفسري النصوص 
الدستورية واالجتهاد عند االفتقاد للنص، وقال العوري إننا على 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  دولتنا  إعالن  مشارف 
وهذا  الدولة  إلقامة  اجلاهزية  استكمال  بعد  الشريف،  القدس 
صياغة  إلمتام  والهمم  اجلهود  كل  استنهاض  يستدعي 

دستورنا الفلسطيني.

 وعرب النائب العام أحمد املغني عن أمله من اإلرادة السياسية 
تفعيل احملكمة الدستورية، وحتدث عن أهمية جاهزية الدائرة 
الفلسطينية،  الدولة  جاهزية  الستكمال  والقضائية  القانونية 
ظل  يف  الدستورية  احملكمة  فعالية  عن  املغني  وتساءل 
أيضا عن  االنقسام واالحتالل واملستوطنات واحلواجز، وتساءل 
إن  وقال  الدستوري،  للقضاء  الفلسطينيني  القضاة  جاهزية 
احملكمة  لتطوير  دول  عدة  مع  موقعة  اتفاقيات  عدة  هناك 

الدستورية.

 وبدوره قال أفونس لينزيه، أن االحتاد األوروبي اتفق مع جملس 
القضاء األعلى لتقدمي املشورة للمحكمة العليا عند انعقادها 
خالل  من  وذلك  الدستوري،  الشأن  ذات  قضايا  يف  للنظر 
تأسيسها  مت  والتي  الدستورية  الرقابة  حول  العمل  جمموعة 
يف جملس القضاء األعلى. وعرب عن أمله أن يؤدي هذا الدعم 
الفلسطينيني  إىل تيسري عملية تأسيس  التي  العليا  للمحكمة 

للمحكمة حني يسمح الوضع السياسي بذلك«.

املؤمتر.  يف  مركزي  دور  الكبار  الفلسطينيني  للقضاة  وكان 
الشعيبي،  عدنان  القاضي  ترأسها  والتي  األوىل،  اجللسة  ففي 
تركيا  الدستورية يف دول من قبيل  التطورات  آخر  تناول اخلرباء 
وفرنسا وتشيلي وفلسطني. إضافة إىل ذلك، قام القاضي عبد 
اهلل غزالن باحلديث عن التجربة الفلسطينية يف جمال الرقابة 

الدستورية.

 ويف اجللسة الثانية، أشارت رئيس اجللسة القاضي إميان ناصر 
الدميقراطية.  الدستورية يف اجملتمعات  الرقابة  الدين إىل دور 
على  الدستورية  الرقابة  أثر  بتحليل  سليم  عماد  القاضي  وقام 
مبدأ الفصل بني السلطات. وركز األستاذ ناصر الريس على دور 
العامة.  اإلنسان واحلريات  الدستورية يف حماية حقوق  الرقابة 
القانون  اخلطيب  جمال  السيد  ناقش  اجللسة،  نهاية  ويف 
األساسي الفلسطيني فما يتعلق بالتوازن بني السلطات والذي 

تقع على عاتق احملكمة الدستورية مسؤولية ضمانه.

 أما يف اجللسة الثالثة، ركزت رئيس اجللسة القاضي ثريا الوزير 
على اآلفاق املستقبلية للرقابة الدستورية. وقام رئيس النيابة 
د. أحمد براك بإيضاح دور النيابة العامة يف الرقابة الدستورية. 
الدستورية  احملكمة  من  كيلينيتش  باهادير  القاضي  وأشار 
العليا  احملكمة  لعمل  اإلجراءات  قواعد  أهمية  إىل  الرتكية 
بريزيت  جامعة  من  خليل  عاصم  د.  قام  وأخريًا،  الفلسطينية. 

بتحليل الرقابة الدستورية من منظور املبادئ الدستورية.

القاضي فريد اجلالد: يؤكد على أهمية قانون 
العقوبات يف تعزيز احلريات األساسية

قضاة فلسطينييون ودوليون وقانونيون يناقشون واقع وآفاق القضاء الدستوري

القاضي فريد اجلالد يتحدث يف املؤمتر

جانب من افتتاح املؤمتر
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يخال للبعض عند احلديث عن حوسبة احملاكم الفلسطينية 
األسلوب  إىل  التقليدي  اليدوي  األسلوب  من  انتقال  جمرد  أنها 
هذه  االنتقال  عملية  لكن  املواضيع،  بعض  يف  اإللكرتوين 
إدارة  برنامج  حققه  الذي  واإلجناز  عدة،  سنوات  منذ  متت 
وحدة  قبل  من  تطويره  مت  والذي  )ميزان2(  الدعوى  سري 
حتول  هو  األعلى،  القضاء  جملس  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
إىل  التقاضي  عملية  وإجراءات  مراحل  لكافة  وشامل  كامل 
عريضة  مناطقية  شبكات  بواسطة  مرتابط  إلكرتوين  شكل 
اطراف قطاع  كافة  للربط بني  آليات متنوعة  توفر   )WAN(
الناجزة  العدالة  إىل حد كبري يف حتقيق  العدالة، مما يساهم 
التي يصبو لها املواطن الفلسطيني يف حصوله على حقه 

بالتقاضي الذي كفله القانون.
يف  القضائية  للسلطة  االسرتاتيجية  اخلطط  إطار  ويف 
النيابة  بدأت  العمل،  حلوسبة  العامة  والنيابات  احملاكم 
ابتداًء  )ميزان2(،  الدعوى  سري  إدارة  برنامج  بتطبيق  العامة 
نيابات  من  كل  يف   ،2011 لسنة  حزيران  من  األول  اليوم  من 
الربنامج  هذا  لتطبيق  أوىل  كخطوة  وأريحا  نابلس،  اهلل،  رام 
القضاء  جملس  توقيع  بعد  ذلك  ويأتي  النيابات،  باقي  يف 
لتطبيق  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  اتفاقية  األعلى 
التكامل  ميزان2 يف احملاكم الفلسطينية، األمر الذي يحقق 
تسجيل  عند  واحملاكم،  العامة  النيابات  بني  فيما  املهني 
الدعاوى اجلزائية مما يوفر الوقت واجلهد على أقالم احملاكم 
للبيانات  والتكرار  اخلطأ  نسبة  ويقلل  تسجيلها،  إعادة  بعدم 

املوحدة.
ويتيح برنامج ميزان2 إمكانيات كبرية للتشارك يف البيانات بني 
لدى  القضايا  العدالة، حيث بعد تسجيل  كافة أطراف قطاع 
النيابة العامة والبدء بإجراءات التقاضي لدى احملكمة حسب 
األصول، وإصدار احلكم الذي حتفظه وزارة العدل يف السجل 
قبل  كبرية  جهودا  تتطلب  كانت  العمليات  هذه  العديل، 
)ميزان2(، أما اآلن فإنها تتم بسرعة ودقة غري مسبوقة يف 

العامل العربي والكثري من دول العامل.
الدعوى  سري  إدارة  يخص  ما  ميزان2  امكانيات  تتجاوز  كما 
يحتاجها  التي  املعلومات  وكافة  االحصائية  التقارير  لتغطي 
اإللكرتونية  واخلدمات  العدالة  قطاع  مع  يتعامل  من 
احصائية  قراءة  توفري  يستطيع   2 ميزان  فإن  اخملتلفة، 
مستمرة للوارد واملفصول واملدور يف احملاكم من القضايا، 
وكافة ما يطلبه اجملتمع الفلسطيني من املعلومات ممثال 

مبؤسسات اجملتمع املدين، واملؤسسات اإلعالمية.
مواعيد  إىل  للدخول  للمحامني  مساحة  ميزان2  ويوفر   
جلساتهم يف احملاكم بواسطة شبكة االنرتنت الشيء الذي 
العبء والضغط عن احملكمة واحملامي واملواطن  يخفف 
يف  يتشارك  ميزان2  أن  إىل  إضافة  نفسه،  الوقت  يف 
بيانات  على  احلصول  يف  الداخلية  وزارة  من  كل  مع  البيانات 
فيما  واملواصالت  النقل  ووزارة  ومعلوماتهم،  املواطنني 
البنوك،  خالل  من  الدفع  إىل  وحتويلها  السري  خمالفات  يخص 
ونقابة احملامني كما ذكرنا، كما يتمتع ميزان2 مبرونة كافية 
ليتم تطبيقه يف كل املؤسسات ذات العالقة بعمل القضاء، 
واحملاكم الفلسطينية على اختالف اختصاصاتها ودرجاتها. 
بعد  العدالة  منظومة  ألداء  القضائية  السلطة  توقعات  إن 
الفعلي  والبدء  والنيابات  احملاكم  كافة  يف   2 ميزان  تطبيق 
للعمل فيه تدعو للتفاؤل بنظام قضائي فلسطيني يتفوق 
على الكثري من األنظمة يف العامل العربي والغربي، من حيث 
وقدراته  املتنوعة  وإمكانياته  استخدامه  وسهولة  مرونته 

على مواكبة التطورات اخملتلفة.

»ميــزان2« نقلة نوعية لقطاع 
العدالة يف فلسطني

حموسب  برنامج  استحداث  األعلى  القضاء  جملس  استطاع 
واملواءمة  التطور  من  الدرجات  أعلى  على  »ميزان2«  باسم 
ضخمة  إمكانيات  ويوفر  التطوير  ومرونة  احملاكم  لعمل 
من  العدالة  أطراف  كافة  مع  واملعلومات  البيانات  ملشاركة 
الشرعية  القضائية  والهيئات  احملامني  ونقابة  العامة  النيابة 

والكنسية، ووزارة النقل واملواصالت، ووزارة الداخلية.
 وعلى الصعيد الداخلي فقد عمل جملس القضاء األعلى على 
بالقضاء  املتعلق  والفني  اإلداري  العمل  بني  الفصل  تكريس 
التي وضعت خطة لعملها  من خالل تعزيز دور إدارة احملاكم 
العلمية لإلدارة، كما  وتعمل على تنفيذها بواسطة األساليب 
ليكون  حمكمة  كل  يف  الديوان  رئيس  منصب  استحداث  مت 
إىل  لرئيس احملكمة يف متابعة أعمال احملاكم، إضافة  عونا 
دائرة  مثل  للمجلس  املساندة  اإلدارية  الوحدات  دور  تفعيل 
وإدارة  والتخطيط  القضائي،  والتدريب  القضائي،  التفتيش 
املشاريع، واملكتب الفني للمحكمة العليا، واإلعالم والعالقات 
جديدة  دائرة  استحداث  وأخريا  املعلومات  وتكنولوجيا  العامة، 
للرقابة وضبط اجلودة من أجل اإلشراف املتواصل على عمل 
جميع  بربط  أيضا  والبدء  احملاكم،  يف  اإلداريني  املوظفني 
احملاكم يف الضفة الغربية بواسطة شبكة حاسوبية موحدة 

من خالل برنامج ميزان2.
افتتح جملس  فقد  القضائي  العمل  تطوير  صعيد   وعلى 
القضاء األعلى حمكمة جرائم الفساد وهيأ لها مقرا وخصص 
لها قضاًة على درجة عالية من الكفاءة واخلربة انسجاما مع 
مازن(،  )أبو  عباس  حممود  الرئيس  أصدره  الذي  بقانون  القرار 
إمكانية  جهات  عدة  مع  األعلى  القضاء  جملس  يبحث  كما 
اإلدارية  الطعون  يف  التقاضي  فيه  يتم  إداري  قضاء  توفري 
جملس  ويعمل  احلايل،  القضائي  للوضع  خالفا  درجتني  على 
القضاء أيضا بشكل متواصل على تعزيز عمل احملكمة العليا 
متنوعة  برامج  إىل تطوير  إضافة  هذا  الدستورية،  بصفتها 
قدراتهم  وحتسني  والقضائية  اإلدارية  الطواقم  لتدريب 

وإمكانياتهم، وتطوير مناهج لتدريب القضاة.

الصلح  حماكم  فإن  الفلسطينية  احملاكم  إلحصائيات  وفقا 
 2010 عام  خالل  فصلت  الشمالية  احملافظات  يف  والبداية 
قضية،   125976 باملقابل  وتلقت  قضية،   131006 املاضي 
احملاكم  فصلتها  التي  القضايا  عدد  ارتفاع  إىل  يشري  مما 
واالخرتاق املتزايد للقضايا املرتاكمة أمامها، ويتطلع جملس 
كافة  من  إلجناز  املفصولة  القضايا  زيادة  إىل  األعلى  القضاء 
أيضا  اجمللس  يتطلع  كما  احملاكم،  أمام  املرتاكمة  القضايا 
بقضاء  املعنية  املتخصصة  احملاكم  من  املزيد  إلنشاء 
البدائية واالستئنافية، إضافة إىل  االحداث، وحمكمتي اجلمارك 
القضاء مبواصلة دعم  نزاهة و شفافية  االستمرار يف تعزيز 
إجراءات  فعالية  ضمان  سبيل  ويف  القضائي.  التفتيش  دور 
أمد  تقصري  إىل  األعلى  القضاء  جملس  يسعى  التقاضي 
االوىل،  الدرجة  التقاضي من خالل  توحيد االجراءات أمام حماكم 
الثانية،  الدرجة  حماكم  يف  املتبعة  العمل  إجراءات  وتطوير 
إطار  ويف  التبليغ،  نظام  تطوير  إىل  إضافة  العليا،  واحملكمة 
تطوير نظام العدالة مبا يتوافق مع ضمانات احملاكمة العادلة 
اجراءات احملاكمة يف  إىل تطوير  القضاء يسعى  فإن جملس 
دور  وتعزيز  العقوبات،  تنفيذ  نظام  وتطوير  اجلزائية،  الدعاوى 
ودور  والتأهيل  االصالح  مراكز  على  باالشراف  احملاكم  رؤساء 

رعاية األحداث.
كبرية  القضائية  السلطة  تتحملها  التي  املسؤوليات   إن 
القدرة  وإن  حتقيقها،  إىل  تسعى  التي  العدالة  رسالة  بحكم 
العمل  من  املزيد  إىل  بحاجة  الرسالة  هذه  حتقيق  على 
الذي  هذا  بالتوازي،  األصعدة  كافة  على  واملتواصل  الدؤوب 
واخملطط  واملنظم  املؤسسي  بالشكل  العمل  يضمنه 
الذين  الشركاء  جميع  وتكاتف  تعاون  إىل  إضافة  مسبقا،  له 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  حماية  هو  واحد  هدف  يجمعهم 
وأمن  استقرار  على  واحملافظة  اإلنسانية،  والكرامة  العامة 
اجملتمع الفلسطيني، ليتعزز صمود الفلسطيني على أرضه 
ويحقق حلمه يف دولة فلسطينية حرة ومستقلة عاصمتها 

القدس الشريف بإذن اهلل.
هيئة التحرير

تتمة  االفتتاحية

منذ  ملغاة  فلسطني  يف  اإلعدام  عقوبة  أن  األعلى  القضاء  جملس  رئيس  العليا،  احملكمة  رئيس  اجلالد  فريد  القاضي  صرح 
العام 1968،  حيث قال إن عقوبة اإلعدام رمبا تلغى يف مشروع قانون العقوبات الفلسطيني اجلديد واملوحد والذي جرى النقاش 
               16 األردين رقم  العقوبات  قانون  الغربية تطبق احملاكم  الضفة  الوطن، ففي  املتعددة يف  القوانني  حوله مؤخرا وسيحل حمل 
املصري              العسكري  احلاكم  بأمر  املعدل   1936 لسنة   74 رقم  االنتدابي  العقوبات  قانون  غزة  قطاع  يف  يطبق  و   ،1960 لسنة 
رقم 555 لسنة 1957، إضافة إىل ذلك توجد جمموعة من القوانني اخلاصة املكملة لقوانني العقوبات، كقوانني املرور، وقوانني 

العقاقري اخلطرة، وقانون املفرقعات، والقوانني املتعلقة باألحداث.

 1960 وبني رئيس جملس القضاء األعلى أن احملاكم النظامية ال حتكم بعقوبة اإلعدام مبوجب أحكام قانون العقوبات رقم 16 لعام 
الدولية  األمر ينسجم مع املعايري  وأن هذا  إلغائها،  العقوبة منذ  أحكاما تشتمل على هذه  أن أصدرت  لها  الساري، ومل يسبق 
بخصوص هذه العقوبة، وجتنبا لآلثار التي ال ميكن تالفيها إذا مت تنفيذ هذه العقوبة بحق متهم ثبتت براءته الحقا ألي سبب كان، 
مما سيشكل مساسا بحق اإلنسان يف احلياة، خالفا ملا تدعو إليه العهود الدولية واملواثيق التي نصت على جملة من حقوق 

اإلنسان هي أوىل باحلماية والرعاية، ال سيما حق اإلنسان يف احلياة وحقه مبحاكمة عادلة.

عقوبة اإلعدام ملغاة يف فلسطني منذ العام 1968
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واألهداف  القضائية،  للسلطة  االسرتاتيجي  التوجه  إطار  يف 
التعاون  تعزيز  يف  املتمثلة  األعلى  القضاء  جمللس  االسرتاتيجية 
واملشاركة مع أطراف العدالة وحتسني وتسريع إجراءات التقاضي، 
إدارة  برنامج  ضمن  العدالة  بقطاع  اخلاصة  املعلومات  وحوسبة 
»ميزان2«، إضافة إىل تعزيز االتصال والتواصل لتحقيق  الدعوى  سري 
فريد  القاضي  وّقع  الشفافية،  وتعزيز  الشركاء  مع  العمل  تكاملية 
اجلالد رئيس احملكمة العليا، رئيس جملس القضاء األعلى مذكرات 
واحملاكم  احملامني،  ونقابة  العامة،  النيابة  من  كل  مع  تفاهم 
بني  اإللكرتونية  املعلومات  لتبادل  القدس،  يف  الالتينية  الكنسية 

جملس القضاء وهذه املؤسسات. 

والنيابة  العدل  وزارة  مع  مذكرة  األعلى  القضاء  جملس  وقع  كما 
بتاريخ 2011/1/9،  الفلسطيني  القضائي  العامة لتفعيل دور املعهد 
كافة  بني  الفعال  التعاون  لتعزيز  كبرية  أهمية  املذكرة  لهذه  وكان 
األطراف خدمًة ألهداف املعهد القضائي والسلطة القضائية، التي 
والذي  عامني  ملدة  القضائية  الدراسات  دبلوم  برنامج  ببدء  ستتّوج 
سيبدأ الفصل األول منه للعام الدراسي 2011-2012، حسب ما أقرته 
القضائي  املعهد  من  التخرج  ليكون  للمعهد،  األكادميية  اللجنة 

متطلبا أساسيا للعمل يف السلطة القضائية.

جملس القضاء األعلى يوّقع مذكرات تفاهم مع مؤسسات قطاع العدالة

توقيع مذكرة لتفعيل املعهد القضائي الفلسطيني

توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة احملامني

توقيع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة

توقيع مذكرة تفاهم مع احملكمة الكنسية الالتينية يف القدس

اجتمع بتاريخ 2011/4/6 القاضي فريد اجلالد رئيس احملكمة العليا، 
بعثاتهم  من  العائدين  باملتدربني  األعلى،  القضاء  جملس  رئيس 
اليمينة، بحضور  اليمني يف اجلمهورية  العايل للقضاء  يف املعهد 
الفلسطيني،  القضائي  املعهد  مدير  مبارك  أسعد  القاضي 
فريد  القاضي  وهنأ  املعهد،  منسق  عليان  ممدوح  والقاضي 
نقوم  أن  أولوياتنا  »من  وقال  بعودتهم  بالسالمة،  املبتعثني  اجلالد 
القضائية«،  املهام  الستالم  جاهزين  لتكونوا  تدريبكم  باستكمال 
وأشار إىل أن املعهد القضائي الفلسطيني سيتوىل دراسة ملفات 
ليتمكن كل متدرب من استكمال  البعثة على حدة  كل دفعة من 
التي  الرسالة  استكمال  هو  لنا  بالنسبة  »األهم  وقال  برناجمه 

بدأمتوها«.

ونّوه إىل أن جملس القضاء األعلى ينتظر توصيات املعهد القضائي 
الفلسطيني ليتمكن من وضع خطة الستكمال التدريب، بالتنسيق 
مع جلنة التدريب القضائي ودائرة شؤون القضاة يف األمانة العامة 
للمجلس، وأشار إىل إمكانية استكمال بعض املساقات يف املعهد 
اململكة  مع  املربمة  التعاون  اتفاقيات  على  بناء  األردين  القضائي 

األردنية الهاشمية«.

ومن جانبه أكد القاضي أسعد مبارك أن املعهد القضائي سيقوم 
بتقسيم البعثات إىل دفعات تتالءم مع املستويات التي وصلت إليها 
التدريب  خطة  يف  املتدربني  مع  والنقاش  التباحث  ومت  بعثة،  كل 
حسب  استكمالها  ليتم  عليها  حصلوا  التي  واملساقات  واملناهج 

األصول.

 يذكر أن جملس القضاء األعلى ابتعث ثالث بعثات إىل املعهد العايل 
للقضاء اليمني خالل السنوات 2010،2009،2008 للحصول على درجة 
املاجستري يف العلوم القانونية إعدادا لهم لتويل املناصب القضائية 
واالنخراط يف السلطة القضائية الفلسطينية بعد تلقيهم تدريبات 
اليمينة،  اجلمهورية  يف  سنوات  ثالث  مدى  على  ونظرية  عملية 
حممد  سرحان،  رانيا  من  املكونة   2008 عام  بعثة  هم،  واملبتعثون 
خالف،  أمين  من  املكونة   2009 عام  وبعثة  حسن،  وأحمد  جرادات، 
الرحمن  وعبد  غياضة،  حممود  شراونة،  جهاد  مصطفى،  مأمون 
الكرم،  حممود  رواجبة،  منتصر  من  املكونة   2010 وبعثة  حسني، 

هيثم غنام، هيثم عيسى، أجمد شّعار.

 بعد عودتهم ساملني إىل أرض الوطن
القاضي فريد اجلالد يؤكد على استكمال الربنامج التدريبي 

يف فلسطني لبعثات املعهد العايل للقضاء اليمني
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العليا،  احملكمة  رئيس  اجلالد  فريد  القاضي  أكد 
القانون  سيادة  أن  االعلى  القضاء  جملس  رئيس 
االبنية،  ضمنها  من  أساسية  مقومات  اىل  حتتاج 
رام  يف  للعدل  قصر  لتمويل  الكندي  بالدعم  وأشاد 
بالشكر  وتقدم  وطولكرم،  اخلليل  يف  حماكم  وبناء  اهلل 
السلطة  توجهات  الداعمة  وحكومته  الكندي  للشعب 
على  ليس  وللحفاظ  القضاء  مرافق  لتعزيز  الوطنية 
أبنية  يف  أيضا  العدالة  مظاهر  وامنا  فحسب  العدالة 
للمحاكم. صاحلة  كمباين  خصيصا،  تعد   مناسبة 

وجاءت أقواله 10 كانون الثاين 2010 خالل توقيعه مع وزارة 
واحلكومة  العدل  ووزارة  االدارية،  والتنمية  التخطيط 
الكندية ممثلة بالوكالة الكندية للتنمية الدولية اتفاقية 
رئيسية  وبناء حماكم  برام اهلل،  العدل  بناء قصر  متويل 
وشارك  دوالر،  مليون   50 بقيمة  وطولكرم  اخلليل  يف 
يف توقيع االتفاقية الذي جرى يف مقر وزارة التخطيط 
علي  د.  التخطيط  وزير  اجلالد،  فريد  القاضي  جانب  إىل 
اجلانب  وعن  خشان،  علي  د.  العدل  ووزير  اجلرباوي، 
كريس  الوطنية  السلطة  لدى  الكندي  املمثل  الكندي 
للتنمية  الكندية  الوكالة  مديرة  بحضور  غرينشيلد، 
املساعدات  تنسيق  ومسؤول  سامرب،  مارتا  الدولية 

الدولية يف وزارة التخطيط د. اسطفان سالمة.
سنوات،  أربع  مدته  املشروع  بأن  اجلرباوي  د.  وبني 
مساعدة  من  الكندي  اجلانب  يقدمه  ما  على  مؤكدا 
يف  أنه  اىل  مشريا  الوطنية،  للسلطة  كبرية 
مليون   300 تقدمي  مت  االقتصادي  باريس  مؤمتر 
قطاع  يعترب  حيث  سنوات،  خمس  ملدة  دوالر 
احلكومة  قبل  من  دعما  القطاعات  أبرز  من  العدل 
كندي. دوالر  مليون   73 تفوق  بقيمة   الكندية 

االقتصاد  قطاع  أيضا  تدعم  الكندية  احلكومة  أن  وتابع 
اخلاص  القطاع  وتنمية  دعم  جمال  يف  وخاصة 
اىل  باالضافة  بقيمة 6 مليون دوالر كندي،  الفلسطيني 
الوطنية  السلطة  خلزينة  اخملصص  املباشر  الدعم 
بقيمة 30 مليون دوالر كندي، ودعم قطاع االمن بقيمة 
50 مليون،  والدعم االنساين من خالل عملية املناشدة 
وكالة  ودعم  كندي  دوالر  مليون   58 بقيمة  املوحدة 
كندي. دوالر  مليون   20 بقيمة  »االونروا«  الدولية   الغوث 

والوكالة  الكندي  والشعب  للحكومة  اجلرباوي  د.  وشكر 
املتواصل،  الدعم  هذا  على  الدولية،  للتنميةة  الكندية 
. االتفاقية  هذه  اعداد  يف  ساهم  من   وجلميع 

رسالة  على  اخلشان،  علي  العدل  وزير  أكد  جهته  من 
سيادة  مبدأ  جتسيد  ضرورة  يف  واحلكومة  الرئاسة 
البدء  يتم  االتفاقية  هذه  بتوقيع  أنه  اىل  منوها  القانون، 
حتقيقه  يف  أمله  عن  معربا  الربنامج،  هذا  حتقيق  يف 
 مع نهاية العام احلايل يف انهاء االحتالل واقامة الدولة.

املبادىء  أهم  من  القانون  سيادة  مبدأ  ان  وقال 
يجب  والذي  احلكومة  برنامج  عليها  يقوم  التي 
أجل  من  العدالة  قطاع  يف  التعاون  يف  االستمرار 
الهام  لدورها  الكندية  احلكومة  شاكرا  اجنازه، 
فلسطني. يف  العدالة  قطاع  وبناء  دعم   يف 

كريس  الوطنية  السلطة  لدى  الكندي  املمثل  أما 
يف  اجلدية  حكومته  توجهات  على  فأكد  غرينشيلد، 
بناء ودعم قطاع العدالة الفلسطيني ضمن توجهاتها 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  دعم  يف  املتواصلة 
يستهدف  الذي  الكندي  الربنامج  أهمية  على  مشددا 
قطاع العدالة والذي يسهم يف تعزيز جهود احلكومة 

وتوطيد  وبناء  القانون  سيادة  لتحقيق  الفلسطينية 
خطة  مع  يتوافق  مبا  واجلنائية  املدنية  العدالة  نظام 
احلكومة الفلسطينية الرامية لبناء مؤسسات العدالة.

وإدارة  التخطيط  مديرة  الوزير  ثريا  القاضي  وأشارت 
املشاريع  أن  إىل  األعلى  القضاء  جملس  يف  املشاريع 
يف  الفلسطيني  العدل  قصر  بناء  ستغطي  الثالثة 
وحتى  الصلح  من  احملاكم  درجات  بجميع  اهلل،  رام 
األعلى  القضاء  جملس  وإدارات  العليا،  احملكمة 
مدينتي  يف  حماكم  جممعي  إىل  إضافة  اخملتلفة، 
بكافة  جمهزة  املباين  تكون  حيث  وطولكرم،  اخلليل، 
من  واملوظفني،  واملراجعني  للمحامني  االحتياجات 

لها  االحتياج  دراسة  متت  وأجهزة  وجتهيزات،  مرافق، 
األخرى. األطراف  وكافة  األعلى  القضاء  جملس   مع 

وأضافت الوزير أن جملس القضاء األعلى قام باستمالك 
األراضي اخملصصة لتنفيذ املشاريع وحسب مسودة 
املشروع  تنفيذ  يتابع  اجمللس  فإن  التفاهم  مذكرة 
جهات  ثالثة  مع  سنوات  أربع  خالل  إنهاؤه  املتوقع 
 UNDP اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  وهي  منفذة، 
يف  الفلسطيني  العدل  قصر  مشروع  سينفذ  والذي 
يف   )UNOPS(و اخلليل،  مدينة  يف  و)بكدار(  اهلل،  رام 

طولكرم.

جملس القضاء األعلى يوقع اتفاقية لبناء قصر العدل يف رام اهلل وجممعي حماكم يف اخلليل وطولكرم

املوقعون على اتفاقية بناء احملاكم

جملس القضاء يستلم مناذج جملسمات احملاكم
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احتفل جملس القضاء األعلى يف املركز اإلعالمي القضائي 
بتاريخ 2011/3/8 بتطوير مركز املعلومات والبيانات اخلاص 
به، عرب توفري كافة التجهيزات الالزمة للمركز بتمويل من 
تبلغ  بقيمة   2 سيادة  مشروع  خالل  من  األوروبي،  االحتاد 
كريستيان  احلفل  يف  وشارك  يورو،  ألف  وخمسون  مائة 
بريغر ممثل االحتاد األوروبي يف فلسطني، وحضر ه النائب 
العام أحمد املغني، وحشد من املسؤولني واملؤسسات 

الدولية ومؤسسات اإلعالم واجملتمع املدين.

رئيس  العليا،  احملكمة  رئيس  اجلالد  فريد  القاضي  وأكد   
على  نظم  صحفي  مؤمتر  خالل  األعلى  القضاء  جملس 
عمل  لتطوير  املقدم  الدعم  أهمية  احلفل،  هامش 
إىل  مشريا  القانون،  سيادة  وتعزيز  القضائية،  السلطة 
ودعم  لتطوير  وجدية  إيجابية  بروح  يعمل  اجمللس  أن 
وحوسبة  القضائية  السلطة  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
الدعوى  سري  إدارة  برنامج  إىل  ونوه  عمله،  قطاعات  كافة 
اجلهات  كافة  يشمل  ميزان2  »جناح  إن  وقال  ميزان2، 
الشفافية  من  مزيد  إىل  مطلعا  الصلة  ذات  واملؤسسات 
القضائية والقانونية على أوسع نطاق يف  الثقافة  ونشر 
االحتاد  حديثه  ختام  يف  وشكر  الفلسطيني«،  اجملتمع 
وأشاد  القضائية،  للسلطة  الداعمني  وكافة  األوروبي 
القضائي  واملعهد  األعلى،  القضاء  جملس  دوائر  بجهود 
السلطة  جناحات  حتقيق  يف  ساهم  الذي  الفلسطيني 

القضائية.

وبدوره أشار بريغر أن وجود سلطة قضائية فاعلة يشكل أساسا لقيام دولة فلسطينية مستقلة، معتربا دعم االحتاد األوروبي للسطلة القضائية ضمن ما يقدمه االحتاد األوروبي 
للسطلة الوطنية الفلسطينية إلقامة الدولة، ولفت أن االحتاد األوروبي يقدم الدعم لكافة أطراف العدالة يف فلسطني، متابعا أن تطوير مركز املعلومات سيساهم يف تسريع عمل 

العدالة وتسهيله.

 وقال مراد رمان مدير وحدة تكنولوجيا املعلومات يف جملس القضاء األعلى أن الدعم املقدم من االحتاد األوروبي يشمل أجهزة سريفرات وحماية وطاقة كهربائية بديلة وأنظمة أمان 
تضمن احلفاظ على املعلومات، وسهولة الوصول إليها عند احلاجة والتحكم بها عن بعد، إضافة إىل حماية سرية هذه املعلومات، وربطها مع كافة املؤسسات الرسمية وذات العالقة 

بالعمل القضائي. 

أصدر املكتب الفني يف احملكمة العليا التابعة جمللس 
القضاء األعلى كتابني جديدين للمبادئ القانونية الصادرة 
التي  النشر  العليا، وذلك استكماال لعملية  عن احملكمة 
يتوالها املكتب الفني، واحتوت الكتب على املبادئ القانونية 
الصادرة عن حمكمة النقض لسنتي 2005، 2006 وكانت 
القانونية  املبادئ  جمموعة  أوال  هي  اإلصدارات  مواضيع 
الصادرة عن حمكمة النقض الفلسطينية )يف القضايا 
املبادئ  جمموعة  وثانيا   ،2006  ،2005 لسنتي  اجلزائية( 
القانونية الصادرة عن حمكمة العدل العليا الفلسطينية 
املبادئ  جمموعة  بعنوان  وثالثا   ،2006  ،2005 لسنتي 
القانونية الصادرة عن حمكمة النقض الفلسطينية )يف 

القضايا احلقوقية( لسنتي 2005، 2006.
احملكمة  قاضي  سعد  سليم  عماد  القاضي  وقال 
العليا ورئيس املكتب الفني إن املكتب الفني يبذل كافة 
السادة  إىل  أنواعها  مبختلف  املعلومات  إليصال  اجلهود 
وإرساء  القضاء  مستوى  رفع  يف  يساهم  مبا  القضاة 
خلطته  وفقا  الفني  املكتب  أن  وأضاف   ، العدالة  قواعد 
حتتوي  دورية  نشرة  إصدار  على  سيعمل  اإلسرتاتيجية 
وذلك   2012 سنة  بها  العمل  يبدأ  القانونية  املبادئ  على 
عملية  غياب  نتيجة  احلاصل  الرتاكم  على  التغلب  بعد 

النشر يف السنوات السابقة.

 يذكر أن املكتب الفني كان قد أصدر يف الفرتة السابقة 
أربعة كتب للمبادئ القانونية التي أقرتها احملكمة العليا 

يف السنوات 2002، 2003، 2004. 

افتتاح مركز املعلومات يف جملس القضاء األعلى

املكتب الفني للمحكمة العليا يصدر ثالثة كتب جديدة للمبادئ القانونية

جانب من حفل افتتاح مركز املعلومات

القاضي عماد سليم رئيس املكتب الفني للمحكمة العليا
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انطباق شروط الدورة اخلارجية على القاضي املبتعث كون 
املزاجية  عن  لالبتعاد  ضامنًا  تشكل  اللجنة  هذه  مثل  أن 
ميكن  حتى  اخلارج  إىل  القضاة  إرسال  يف  والشخصية 
للقاضي املرسل أن يحقق منه الغاية املرجوة من ابتعاثه 
تتبع  وأن  موضوعية  تكون  أن  اللجنة  هذه  على  متمنيًا 
األسباب العلمية عند اختيار املبعوثني للدورات حتى حتدث 

رضا عام عند السادة القضاه.

ختامًا....
بناًء على ما سبق فإن التدريب القضائي يساعد على اتخاذ 
قرارات قضائية وإدارية سليمة، وبصفة عامة فإن التدريب 
القضائي يؤدي إىل انضباط املنظومة القانونية بالدولة مما 
الهدف  هو  الذي  واالجتماعي  القانوين  االستقرار  إىل  يؤدي 

األْسَمى ملهنة القضاء.

االقناع  اداة  هو  التسبيب 
التي  االطمئنان  ووسيلة 
يسلم بها القاضي، والتسبيب 
والسبب  سبب،  كلمة  مصدر 
السبب  ان  اي  احلبل،  مبعني 

هو ما يوصل ايل الشئ.

اجلزائي  احلكم  تسبيب  ويعترب 
العدالة  ضمانات  اهم  من 
واثر  كبرية  اهمية  من  له  ملا 

فاعل يف حتقيق العدالة 

للخصوم خاصة وللرأي العام عامة وللقضاء ذاته. 

اجلزائي،  احلكم  بصحة  اخلصوم  القناع  وسيلة  فهو 
وتؤكد  والرغبات  واالهواء  الشبهات  عن  القاضي  ويبعد 
وتكشف  معقول  واستنتاج  بحث  بعد  كان  حكمة  ان 
ان  للمظلوم  وتبني  ضدة  الصادرة  احلكم  عدالة  للظامل 
حقة مصون من قبل القضاء ، مما يؤدى ايل تعزيز الثقة 

بالقضاء.

باالحكام  العام  الراي  علم  حتقق  االحكام  اسباب  وبيان 
العلنية والتي تصدر باسم الشعب من القضاء ، فيمكنة 
فاعلة  أداه  فهي   ، وعدالتها  صحتها  من  التحقق  من 

للردع العام.

رقابتها  لفرض  الطعن  حملكمة  قانونية  وسيلة  وهو 
الطعن  والفصل يف  علي احلكم اجلزائي فتقدر قيمتة 

علي وجة معني.

ثم  ومن  للتربير  اداة  التسبيب  ان   ، هذا  من  ونخلص 
االقناع وهذا يتحقق متى كانت املقدمات التي سلم بها 
القاضي وجعلها اساسا حلكمه تعود وفق منطق األمور 
من  اليها  انتهى  التي  النتيجة  إىل  العقلي  اللزوم  وقواعد 
قضائه  حيث  ومن  براءته  اعالن  او  للمتهم  ادانته  حيث 
الوجه  على  املوضوع  يف  الفصل  على  سابق  امر  يف 

املعني. 

احلكم  جوهر  هو  التسبيب  ان  الفقه  شراح  بعض  ويرى 
به  يقوم  الذي  الذهني  للنشاط  اظهار  فيه  الن  اجلنائي 
حوزته  يف  الدعوى  دخول  وقت  من  اجلنائي  القاضي 
احلكم  اسباب  وتكشف   ، قبضته  من  خروجها  وحتى 
انه يف قضائه قد  القاضي حلكمه عن  التي يسطرها 
بالظروف  احاط  الواقعيه فهما كافيًا وسائغًا وقد  فهم 
األدله  قدر  قد  وانه  الكافية  األحاطه  بها  احمليطه 
والقرائن القائمه يف الدعوى تقديرًا سليمًا وسائغًا وانه 
املنطوق  وان  صحيحًا  تطبيقًا  عليها  القانون  طبق  قد 
تقضي  ان  املنطق  قواعد  وفق  يصلح  اليه  انتهى  الذي 
حلكمة  األساس  وجعلها  إعتنقها  التي  األسباب  اليه 
وبذلك يتضح ان احلكم من دون اسباب هو مبثابة اتهام 

من دون حكم . 

املقدمـة:
تشغل  التي  املوضوعات  أهم  القضائي  التدريب  ميثل 
وموظفني  قضاة  من  القضاء  جمال  يف  العاملني  ذهن 
الذين يتعاملون مع قطاع  واحملامني وجمهور املواطنني 
القضاء حيث أنه ال ميكن اجملادلة ملدرك عاقل أن الركيزة 
األوىل واللبنة األساسية يف النهوض بأي مرفق من املرافق 
وتطوير ورفع مستواه من حيث األداء أن ذلك يجب أن يرتكز 
يف املقام األول على العنصر البشري من العاملني يف ذلك 
املرفق عرب الرتكيز على رفع كفاءتهم وتأهيلهم والنهوض 
ميكن  ال  والتطوير  والتدريب  التأهيل  هذا  أن  إال  بأدائهم، 
يريدها  التي  ثماره  يؤتي  وأن  منه  املرجو  النجاح  يحقق  أن 
املستهدف  املوظف  إقناع  طريق  عن  إال  عليه  القائمون 
التدريب  هذا  أهداف  على  وإطالعه  والتأهيل  بالتدريب 
وبراجمه املتبعة فيه بكل وضوح وشفافية وبطريق حفز 
الهمم وبث روح احلماسة والتفاعل بني العاملني حلملهم 
التدريب والرتحيب بها والتفاعل معها ألنه  عن قبول فكرة 
ما من موظف يحظى بفرصة لتطوير ذاته وأدائه إال ويرحب 
بها ويتفاعل معها عدا القليل النادر من متواضعي الهمة 

والطموح.

لقد اهتمت القوانني واألنظمة مبوضوع التدريب القضائي، 
القضائية لسنة  السلطة  فقد نصت املادة 17 من قانون 
رقم 1 لسنة2002 )يضع جملس القضاء األعلى نظامًا لتدريب 
إىل  وبالرجوع  القضاء(،  أعمال  تويل  قبل  وإعدادهم  القضاة 
مدونة السلوك القضائي رقم 3 لسنة 2001 يف املادة 43 
منها والتي تنص )على القاضي ان يحضر الدورات التدريبة 
القضائي  اجمللس  يقرر  التي  العمل  وورشات  والندوات 
كل  نهاية  يف  خطيًا  تقريرًا  يقدم  أن  وعليه  فيها  اشرتاكه 
فإنه  وكذلك  الغاية(،  لهذه  سلفًا  ُمعّد  لنموذج  وفقًا  دورة 
جملس  قرار  مبوجب  الصادرة  التفتيش  الئحة  وحسب 
 6 املادة  يف  القضائي   2006 لسنة   4 رقم  االعلى  القضاء 
األهمية  انطباعًا عن  ، كل ذلك تعطي   21 فقرة ب واملادة 
للتدريب القضائي والتي جميعها تنصّب على رفع مستوى 
قدراتهم  وتنمية  القوانني  تنفيذ  على  القائمني  مهارة 
اإلشكاليات  جميع  حل  على  القانونية  الفكرية  وملكاتهم 
تطبيق  عن  وتنتج  العملي  الواقع  يفرزها  التي  القانونية 
القوانني  التي جتد بعد صدور  الوقائع واحلاالت  القوانني عن 
الدعوى  إدارة  فهنا  القوانني،  لهذه  التنفيذية  واللوائح 
والنهائية  التمهيدية  بالدعوى  والقرارات اخلاصة  وإجراءاتها 

وأحكام اإلثبات.

إذن يجب أن يكون هناك تخطيط وأهداف واضحة عند البدء 
التدريب  إىل  أن سوقهم  للقضاة حيث  التدريبية  الربامج  يف 
والتأهيل بطريقة تعسفية تعتمد أسلوب اإلكراه والتجهيل، 
فإن ذلك وإن حقق انصياعًا شكليًا وبدنيًا من القاضي فإنه 
وارتياحًا وتفاعاًل ومشاركة منه مع  أن يحقق قبواًل  ال ميكن 
برامج التدريب وبالتايل فإن هذه الربامج بالنسبة له إما برامج 
ترفيهية أو سفرات سياحية أو غري ذلك، كما تكون بالنسبة 
هذه  كانت  فإذا  جدوى،  دون  ضياعًا  أو  هدرًا  العام  للمال 
تدريب  بربامج  إحلاقهم  املراد  للموظفني  مهمة  اجلوانب 
وتأهيل فكيف يكون احلال إذا كان املستهدف من التطوير 

والتدريب هم القضاة حامل لواء احلق والعدل. 

أكرب  تكون  واملسؤولية  يتعاظم  احلال  هذه  يف  الواجب  إن 
بوجوب أن يراعى يف تدريب القضاة وتأهيلهم جوانب كثرية 
إحلاق  يكون  أن  وأهمها  أوالها  من  وأن  وحساسة  مهمة 
القضاة بهذه الربامج بأسلوب الدعوة والرتحيب وإطالعهم 
الربامج  هذه  وراء  من  حتقيقها  املرجو  األهداف  على 
كل  يف  آرائهم  واستطالع  لها  التخطيط  يف  وإشراكهم 
اجلوانب املتعلقة بها مما له مساس بظروفهم من حيث 
أماكن الدورات وأوقاتها ومواضيعها ونحو ذلك وأن يكون ذلك 

تسبيب احلكم اجلزائي

قواعد يف التدريب القضائي
واملشاركة  املشاورة  بأسلوب 
للتصويت،  القرارات  طرح  أو 
ليس  نظري  يف  األمر  وهذا 
أحد  من  ومّنة  تفضاًل  وال  ترفًا 
للقضاة  احلقوق  أبسط  هو  بل 
مع  يتناسب  وما  قيادتهم  على 

مكانتهم وفضلهم، أما أن 

يساق القضاة إىل برنامج التدريب والتطور قسرًا وُيقَحمون 
رسم  يف  منهم  مشاركة  أو  نقاش  دون  إقحامًا  فيها 
مسارها ومدتها وتوقيتها ومواضيعها ودون اهتمام مبدى 
املراجعة  يستحق  أمر  فذلك  وغايتها  بأهميتها  قناعتهم 

والوقوف عنده مطواًل.
مبرفق  النهوض  به  أريد  إذا  وتأهيلهم  القضاة  تدريب  إن 
القضاء وزيادة كفاءة العمل يف احملاكم يجب أن يبنى على 

عدة أُسس 

لها أهميتها البالغة والتي إن  مت جتاهلها فسيكون التدريب 
القضاة  ووقت  القضائي  اجلهاز  ميزانية  على  عبء  جمرد 

الثمني، ومن أبرز هذه األسس:

والتأهيل  التدريب  خطط  رسم  يف  القضاة  إشراك  أواًل: 
لهم  الدورات  هذه  وغايات  أهداف  توضيح  إىل  والسعي 
تامة  برغبة  إليها  يأتوا  حتى  بها  إقناعهم  على  واحلرص 
أو  طائل  بال  الوقت  هدر  جملرد  ال  االستفادة  على  وحرص 

خوف من التقييم القضائي.

ويجب أن يختار القاضي وفق استبانة توزع  عليهم بالتوقيت 
واملوضوع  لرغبته  املناسب  واملكان  لظروفه  املناسب 
املناسب ملا يعتقد أنه يف حاجة إىل التدريب فيه، فالقاضي 
بالغ عاقل رشيد يعرف مصلحة نفسه ويستطيع  إنسان 
حتديد جوانب حاجته وضعفه من الناحية العلمية واإلجرائية 
دون وصاية من أحد، ومع ذلك فباإلمكان أن تشارك اجلهة 
واملشورة  النصح  تقدمي  يف  التدريب  لربامج  املنظمة 
للقاضي يف حتديد املواضيع األنسب له، كما باإلمكان ويف 
يرى  التي  املوضوعات  ببعض  القاضي  إلزام  احلدود  أضيق 
بد  وال  أهميته  جتاوز  ميكن  ال  فيها  التدريب  أن  فيها  وجعه 
للقضاة  تعقد  التي  التدريبية  الدورات  بني  الفرق  إدراك  من 
وبني دورات التجنيد العسكري اإللزامي املفروض يف بعض 

الدول.

أن  فاملهم  للقضاة،  األهم  املواضيع  على  الرتكيز  ثانيًا: 
تبتدئ باجلوانب املوضوعية اواإلجرائية ذات الصلة املباشرة 
باالختصاصات القضائية، وقد سبق وأن ذكرت بعض األمثلة 

ال داعي لتكرارها.

الفوارق  للقضاة  الدورات  عقد  يف  يراعى  أن  ينبغي  ثالثًا: 
والتخصص  واملرتبة  العمر  حيث  من  بينهم  الشخصية 

وجوانب القصور أو الضعف التي تختلف من قاضي إىل آخر.

تأثري  عدم  مراعاة  األولويات  وأَْولَى  املهمات  أهم  من  رابعًا: 
وسرعة  القضايا  على  للقضاة  والتأهيل  التدريب  حركة 
ملحوظًا  خلاًل  التدريب  هذا  يحدث  ال  أن  يجب  منها،  الفصل 
يف ذلك اجلانب املهم بل يجب أن يكون عقد الدورات وفق 

برامج ُيراعى بدقة هذه الناحية وضمان عدم تأثريها.

خامسًا: ينبغي أن يراعى يف عقد الدورات للقضاة جتانس 
نطاق  خارج  بلد  يف  الدورات  كانت  ما  إذا  وتطابقها  القوانني 
بلد  يف  كانت  إذا  الدورات  من  ُترَجى  فائدة  ال  إذ  فلسطني، 
بينها،  رابط  وال  الفلسطينية  القوانني  عن  بعيدة  قوانينها 
على  اإلّطالع  جمرد  وليس  للقضاة  تدريب  بحث  أمام  ألننا 
قوانني البالد األجنبية ألن ذلك يشّكل هدرًا للمال العام دون 

أي مردود على القاضي أو حتصيله العلمي والعملي.

احلايل  الفلسطيني  األعلى  القضاء  جملس  أحسن  لقد 
ومدى  اخلارجية  الدورات  لدراسة  جلنة  بتشكيل  صنيعًا 

إعـداد القاضي أجمـد لبـادة
رئيس حمكمة بداية طولكرم 

بقلم القاضي سامر النمري
حمكمة بداية رام اهلل 
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القضائية   اإلدارات  عكست 
األعلى  القضاء  مبجلس  امللحقة 
ملساندة   وشاملة  متطورة  رؤية 
يف  من  األعلى  القضاء  جملس 
رؤية  وفق  الدستورية  أعباءه  حتمل 
استندت إىل تعزيز استقالل السلطة 
خالل  من  ذلك  وتأتى  القضائية،  
يف  القضائية  للسلطة  مساندتها 
إدارة شؤونها على أكمل وجه، وقد 
اإلدارات بشكل الفت  ساهمت هذه 

يف تعزيز استقالل السلطة 

القضائية، وذلك من خالل احملاور التالية:
اإلشراف  توليها  خالل   من  احملاكم  إدارة  شكلت   : احملاكم  إدارة 
وإشراف  بتعليمات  اإلداريني  احملاكم  موظفي  جميع  على  اإلداري 
جملس  قرارات  لتنفيذ  فاعلة  أداة  األعلى  القضاء  جملس  رئيس 
الكوادر  لتطوير  السنوية  اخلطط  وضع  خالل  من  األعلى،  القضاء 
القضائي يف احملاكم  مبا يشتمل على  اإلدارية املساندة للعمل 
تقدير احتياجات القوى البشرية يف احملاكم وإعداد املوازنة السنوية 
السنوية  املوازنة  مشروع  وإعداد  القضائية،  السلطة  لدوائر  لها 
وإدارة  اللوجستية،  احملاكم  احتياجات  وحتديد  القضائية،  للسطلة 
من  احملاكم  يف  العاملني  للموظفني  واملالية  اإلدارية  الشؤون 
اإلداري  العمل  أساليب  وتطوير  وغريها.  وإعارة  وندب  ونقل  تعيني 
فاعل  بشكل  اإلدارة  هذه  ساهمت  وحوسبتها.وقد  احملاكم  يف 
ايجابيا  اتصاال  باحملاكم  العاملة  اإلدارية  الطواقم  اتصال  تعزيز  على 
وبّناء مع هرم السلطة القضائية كسلطة مستقلة وعملت على 
ربط عمل موظفي احملاكم مبفهوم استقالل السلطة القضائية 
القضائية وتطويرها مبعزل  العملية  إكمال  التي تستعني بهم يف 
إىل  احملاكم  موظفي  على  إشرافها  يؤدي  قد  جهة  أي  تدخل  عن 
ال  متكامال  كال  تشكل  التي  القضائية  السلطة  باستقالل  املساس 

انفصام فيه عن طواقمها اإلدارية املساندة.

دورا  األعلى  القضاء  جمللس  العامة  األمانة  لعبت   العامة:  األمانة 
حيويا يف متكني ومساعدة جملس القضاء األعلى يف أداء مهامه 
وحتضري  األعلى  القضاء  جملس  إجتماعات  جدول  إعداد  خالل  من 
الوثائق واملرفقات ومتابعة تنفيذ قرارات اجمللس القضائي ومتابعة 
اجمللس  وملفات  سجالت  وحفظ  الرسمية  اجلريدة  يف  نشرها 
وملفات وسجالت القضاة وتقدمي الدعم اللوجستي لعمل جملس 
التأديب والدوائر واللجان املنبثقة عن اجمللس وقد ساهمت هذه 
الدائرة إىل حد بعيد يف تعزيز استقالل السلطة القضائية من خالل 
حرصها على ضرورة  تنفيذ قرارات جملس القضاء األعلى بالصورة 
اجمللس  لرؤية  وفقا  اخملتصة  التنفيذية  اجلهات  لدى  الفضلى 
اجلهات  لدى  حضورها  الدائرة  هذه  اكتسبت  وقد  االسرتاتيجية، 
مما  واحتياجاتهم  القضاة  شؤون  تتابع  كونها  اخملتصة  التنفيذية 
بطريقة  للتنفيذ  قابلية  أكرث  األعلى  القضاء  جملس  قرارات  جعل 
سلسلة ومنظمة سواء يف داخل اجلهاز القضائي أو خارجه بحيث 
متكن اجمللس من احلفاظ على استقاللية عالية يف اداء رسالته 
القرارات  هذه  تويل  ال  قد  جلهات  قراراته  تنفيذ  رهن  عدم  خالل  من 
األهمية الالزمة وامللحة للتنفيذ السليم والصحيح لها، السيما انها 

تتعلق بشؤون القضاة بشكل مباشر.
دائرة التخطيط وإدارة املشاريع:  تتمتع هذه الدائرة باختصاصات 
السليم  والتخطيط  القضائية  السلطة  عمل  تطوير  إىل  هادفة 
عملت  علمي،  منهج  وفق  اسرتاتيجية  أسس  على  املبني 
القضاء  جمللس  االسرتاتيجية  اخلطة  حتضري  على  الدائرة  هذه 
التطويرية  اخلطة  دمج  وتنسيق  اجمللس،  على  وعرضها  األعلى 
الوطنية  مبثيلتها  األعلى  القضاء  جمللس  املدى  متوسطة 
ومراجعة مقرتحات املشاريع املتعلقة مبجلس القضاء واحملاكم 
النظامية، وحتليلها لتقدمي التوصيات بخصوصها جمللس القضاء 
ومتابعة تنفيذ خطة التطوير القضائي مع الدول املانحة ومراجعة 
الرأي  وإبداء  لها  املرجعية  والشروط  والربوتوكوالت  اإلتفاقيات 
والتوصيات لرئيس اجمللس لضمان انسجامها وتلبيتها الحتياجات 
واملقرتحات  االستشارات  وتقدمي  وأولوياته  الفلسطيني  القضاء 
لرئيس اجمللس بخصوص التطوير القضائي وقد لقد حققت هذه 
اإلدارة منجزات بينة يف تطوير عمل السلطة القضائية وساهمت 
يف تقدمي خطط تطويرية جادة لغايات تفعيل أداء النظام القضائي 
القائمة  األعلى  القضاء  جملس  رؤية  بذلك  وعززت  فاعليته  وزيادة 
على  وتعمل  النظامية  احملاكم  تدير  كمؤسسة  استقالله  على 

تطويرها بشكل دائم ومستمر.
واملسآلة  الشفافية  مبدأ  تعزيز  وألن  القضائي:  التفتيش  دائرة 
دائرة  فإن  القضائية،  السلطة  استقالل  تعزيز  اشرتاطات  أحد  هو 
التفتيش القضائي تعترب من أهم اإلدارات القضائية امللحقة برئيس 
وتقييم  القضاة  بالتفتيش على  تقوم  األعلى وهي  القضاء  جملس 
و/أو  والنظر  العدل  والكاتب  التنفيذ  دوائر  على  والتفتيش  أدائهم 
رئيس  من  واحملالة  القضاة  ضد  املقدمة  الشكاوي  يف  التحقيق 

أثر جتديد دعوى التنفيذ املستعجلة بعد 
شطبهاعلى وقف التنفيذ

وملفات  سجل  وحفظ  فيها  الرأي  إبداء  أو  التقارير  وإعداد  اجمللس 
التدريبية  النشاطات  نتائج  وتلقي  بالتفتيش  خاصة  للقضاة  سرية 
على  والتوصيات  االقرتاحات  وتقدمي  القضائي  التدريب  دائرة  من 
ضوء تقييم أداء وسلوك القضاة وإعداد الئحة تقييم القضاة وتقدمي 
فيما  العادلة  احملاكمة  تقييم  معايري  وإعداد  بتعديلها  االقرتاحات 
يف  األهمية  بالغ  بدور  الدائرة  هذه  ساهمت  لقد  القضاة،  يخص 
تعزيز مبدأ الشافية واملسآلة كدائرة قضائية متارس اختصاصاتها 
بحياد وموضوعية وبإشراف رئيس جملس القضاء األعلى مما عزز 

مبدأ استقالل السلطة القضائية.
خاص  نظام  اقرتاح  اإلدارة   هذه  تتوىل   : القضائي  التدريب  دائرة 
واحتياجاته  القضائي  التدريب  منهجيات  وحتديد  القضائي  بالتدريب 
التخطيط  دائرة  مع  بالتعاون  السنوية  التدريب  خطط  وإعداد 
واملشاريع ومتابعة تنفيذها وإعداد برامج التدريب القضائي االبتدائي 
والتوجيهي واملستمر مبا يتناسب مع اخلطة اإلسرتاتيجية املقّرة 
واخلطة السنوية وتطوير منهاج شامل للتدريب القضائي مبا فيه 
املهارات اإلدارية واستخدام التكنولوجيا وتتوىل أيضا الرتشيح للدورات 
والنشاطات التدريبية احمللية واخلارجية حسب الفئات املستهدفة 
التدريبية  الدورات  وتقييم  القضائي  التدريب  برامج  ومتابعة  وتنفيذ 
تنظيم  إىل  الدائرة  هذه  عمدت  وقد  التفتيش,  دائرة  مع  بالتعاون 
والعاملني  للقضاة  املتخصصة  التدريبية  الدورات  من  العشرات 
القضائي  العمل  كفاءة  رفع  يف  البالغ  األثر  له  كان  مما  باحملاكم 
وتعزيز استقالله وتنمية القدرات البشرية العاملة يف احملاكم نحو 

مزيد من تقدمي خدمة كفؤة للجمهور الفلسطيني.

املكتب الفني : قاَم املكتب الفني باحملكمة العليا بنشر العديد من 
جمموعات املبادئ القانونية وتوزيعها على القضاة توحيدا لالجتهاد 
القضائي وتعميما للمبادئ الصادرة عن احملكمة العليا يف املواد 
يف  االستقرار  حتقيق  يف  ساهم  مما  واالدارية  واجلزائية  املدنية 

االجتهاد القضائي وتعزيز قدرة السادة القضاة.
 اإلدارة العامة للحوسبة وتكنولوجيا املعلومات:  تولت هذه الدائرة 
القضائية  والدوائر  القضاء  جملس  يف  احلوسبة  عمليات  تخطيط 
احملاكم  يف  القضائية  احلوسبة  برامج  تطبيق  تعميم  و  واحملاكم 
على  القضائية  والدوائر  احملاكم  طواقم  وتدريب  القضائية  والدوائر 
احلوسبة  برامج  تطوير  على  والعمل  احلوسبة  نظم  استخدام 
القضائية املشغلة لزيادة كفاءتها وحتسني األداء القضائي والعمل 
على ربط جملس القضاء األعلى بربامج احلوسبة، وهي تعمل على 
والربامج  احلاسوب  أجهزة  بخصوص  الفني  الدعم  أعمال  تقدمي 
اختالفها  على  واحملاكم  القضاء  جملس  من  كل  يف  احملوسبة 
القضاء والعمل على حتديثها  االلكرتونية جمللس  وإدارة الصفحة 
هذه  استطاعت  حيث  اإلعالمي،  املركز  مع  بالتعاون  دوري  بشكل 
معلومات  بنظام  وربطها  النظامية  احملاكم  كافة  حوسبة  الدائرة 
التقاضي  وإجراءات  الدعوى  إلدارة  متطور  حاسوبي  وبرنامج  موحد 
احملاكم  لتصبح   واملتطور  احلديث   2 ميزان  برنامج  يف  متثل 
الفلسطينية ودوائر اجمللس مرتبطة بنظام حاسوبي ومعلوماتي 
قاعدة  وتوفري  احملاكم  اداء  وتطوير  تفعيل  يف  ساهم  مما  موحد 
جملس  قدرة  إثراء  يف  مباشر  بشكل  ساهم  مما  للدعاوى  بيانات 
نحو  النظامية  احملاكم  أداء  مؤشرات  قياس  على  األعلى  القضاء 
يف  الواردة  احملاكم  لبيانات  واليومية  احلثيثة  املتابعة  من  مزيد 

الدعاوى اخملتلفة.
مكتب رئيس جملس القضاء األعلى:

تنفيذ  متابعة   مهام  األعلى  القضاء  جملس  رئيس  مكتب  يتوىل 
وتنظيم  االتصال  وآليات  املواعيد  وتنظيم  اجمللس  رئيس  قرارات 
املراسالت  وتنظيم  اجمللس،  رئيس  بعمل  اخلاصة  امللفات 
الداخلية  اجلهات  مع  الرئيس  اجتماعات  ومتابعة  والصادرة  الواردة 
واخلارجية ومتابعة تنفيذ توصايته واالتصال بالدوائر املعنية وتوفري 
املعلومات املطلوبة والقيام بكافة املهام املنوطة به بطلب من 

رئيس جملس القضاء األعلى .

لسنة   1 رقم  الئحة  بصدور  القضائية:  والدراسات  األبحاث  مركز 
كمركز  اختصاصاته  القضائية  والدراسات  األبحاث  مركز  باشر   ،2010
حيث  القضائي،  بالشأن  املتعلقة  الدراسات  بإجراء  يختص  بحثي 
إىل  ويهدف  مباشرة  األعلى  القضاء  جملس  رئيس  املركز  يتبع 
والتشريعات  القضاء  مرافق  لتطوير  القضائية  الدراسات  توفري 
وإعداد األبحاث القضائية التي يطلبها جملس القضاء األعلى تنفيذا 
السرتاتيجيته يف تعزيز استقالل السلطة القضائية وتطوير أدائها .

لعمل  باإلضافة   : العامة  العالقات  ودائرة  القضائي  االعالم  مركز 
العالقات  ودائرة  اإلعالمي  املركز  ميارس  اخملتلفة،  الدوائر  هذه 
املؤسسات  مع  األعلى  القضاء  جملس  بربط  اختصاصاتهما 
ومنجزات  تصورات  لنقل  الرسمية  وغري  الرسمية  االعالمية 
املرئية  اخملتلفة  االعالم  لوسائل  القضائية   السلطة  وفعاليات 
وتنظيم  الصحفية  املؤمترات  عقد  عرب  واملسموعة  واملكتوبة 
الفعاليات الكاشفة عن أداء احملاكم اخملتلفة مما ساهم يف تعزيز 
ثقة املواطن الفلسطيني بالقضاء واستقالله وقدرته على حتقيق 

العدالة وأداء رسالته القضائية  السامية بالصورة املثلى.

دور اإلدارات القضائية يف مساندة و تعزيز استقالل 
السلطة القضائية

بقلم: مؤنس أبوزينة
مأمور تنفيذ حمكمة بداية جنني

أحمد األشقر 
مدير مركز األبحاث 

والدراسات القضائية

يف  املشرع  تعرض 
قانون  من   )59( املادة 
دعوى  لشطب  التنفيذ 
لغياب  املستعجلة  التنفيذ 
على  يرتتب  حيث  اخلصوم، 
املوقف  األثر  زوال  ذلك 
للتنفيذ املرتتب على رفعها 

.
لدينا  املشرع  كان  وملا 
املادة  لنص  وفقا  قرر  قد 
التنفيذ،  قانون  من   )3/2(
بأن يتبع أمام قاضي التنفيذ 
اإلجراءات املقررة يف أصول 

يخالف  التنفيذ ما  يرد يف قانون  والتجارية، ما مل  احملاكمات املدنية 
ذلك، فإن شطب الدعوى، وعدم تقدمي طلب لتجديدها خالل ستني 

يوم من تاريخ قرار الشطب، يؤدي إىل اعتبارها كأن مل تكن)1(.
الدعوى  اعتربت  أعاله،  إليها  املشار  يوما  الستني  مدة  مضت  فإذا 
املستعجلة والتي تقرر شطبها كأن مل تكن، وال يرتتب على جتديدها، 
كانت  إذا  إال   ،  )2( للتنفيذ  موقفا  أثرا  ثانية،  مستعجلة  دعوى  رفع  أو 
تنفيذ  دعوى  رفع  فإن  وشطبت،  ضده  املنفذ  غري  من  مرفوعة 

مستعجلة من املنفذ ضده بعد ذلك يوقف التنفيذ )3(.
ومل يورد املشرع حكما صريحا ألثر جتديد الدعوى املستعجلة، مما 
للتنفيذ،  موقفا  أثرا  التجديد  على  يرتتب  كان  إذا  ما  حول  التساؤل  يثري 

أم ال؟ 
الواضح من نص املادة )59( من قانون التنفيذ أنه يقرر حكما خمالفا 
شطب  على  رتب  حيث  الدعوى،  شطب  بخصوص  العامة  للقواعد 
خالف  على  للتنفيذ،  املوقف  األثر  زوال  املستعجلة  التنفيذ  دعوى 
رفعها)4(  على  املرتتبة  اآلثار  زوال  إىل  يؤدي  ال  والذي  الدعوى  شطب 
دعوى  جتديد  بأن  الذكر  سالفة  املادة  نص  من  يفهم  فإنه  لذلك   ،
التنفيذ املستعجلة ال يعيد األثر املوقف للتنفيذ، ذلك أن معنى )زوال 
االثر املوقف للتنفيذ( هو انتهاء هذا االثر، ولو قصد املشرع إعادة األثر 
املوقف للتنفيذ لتجديد دعوى التنفيذ املستعجلة ملا نص على زوال 
األثر مؤقتا، وهذا ما تؤكده ذات املادة )59( من  األثر وإمنا على رفع 
كان  سواء  للتنفيذ،  املوقف  األثر  مصري  ساوت  عندما  التنفيذ  قانون 
احلكم بشطب دعوى التنفيذ املستعجلة أو احلكم ببطالن اجراءاتها 

أو بعدم قبولها.
قانون  من   )58/4( باملادة  جاء  عندما  املشرع  أن  البيان  عن  وغني 
أي  رفع  على  التنفيذ  وقف  ترتيب  عدم  على  نصت  والتي   - التنفيذ 
كان   - بالوقف  التنفيذ  قاضي  يحكم  مل  ما  أخرى  مستعجلة  دعوى 
غايته من ذلك عدم تكرار ترتيب أثرا موقفا للتنفيذ لنفس السبب )5(، 
وقياسا على هذا النص فإن إعادة األثر املوقف للتنفيذ بسبب جتديد 

دعوى التنفيذ املستعجلة هو تكرار ألثر موقف للتنفيذ لذات السبب.
األثر  زوال  بأن  التنفيذ  قانون  من   )59( املادة  نص  من  ويستفاد 
التنفيذ املستعجلة هو بقوة  املوقف للتنفيذ بسبب شطب دعوى 
قصد  قد  املشرع  كان  ولو  القاضي،  من  لقرار  حاجة  دون  القانون 
لرتك  املستعجلة  التنفيذ  دعوى  جتديد  عند  التنفيذ  وقف  بإعادة 
األمر بداية يف زوال األثر املوقف للتنفيذ للقاضي، إذ أن املثابرة على 
التنفيذ قد تؤدي يف بعض احلاالت إىل امتام التنفيذ قبل جتديد دعوى 
يستحيل  واقع  أمر  أمام  اخلصوم  يكون  بحيث  املستعجلة،  التنفيذ 

تغيريه أو حمو آثاره أو إزالة النتائج املرتتبة عليه.
التنفيذ املستعجلة يرتتب عليه وقف  كما أن القول أن جتديد دعوى 
التنفيذ يناقض نص املادة )58/3( والتي توجب الفصل يف املنازعة 
رفعها،  تاريخ  من  شهرين  خالل  التنفيذ  قاضي  أمام  املعروضة 
املدة  انتهاء  بعد  يتم  قد  املستعجلة  التنفيذ  دعوى  جتديد  أن  إذ 

املنصوص عليها أعاله.
بقوة  للتنفيذ  موقفا  أثرا  يرتب  عندما  لدينا  املشرع  أن  واملالحظ 
القانون لرفع دعوى التنفيذ املستعجلة، فإنه يرتك أمر بقاء هذا األثر 
من   )58/3( املادة  ومبوجب  أنه  إذ  التنفيذ،  قاضي  لتقدير  زواله  أو 
املستعجلة  بالدعوى  التنفيذ  قاضي  يفصل  مل  وإذا  التنفيذ،  قانون 
يف أول جلسة، فإنه يتوجب عليه أن يحسم أمر األثر املوقف للتنفيذ 
املرتتب على رفعها )6(،لذلك ووفقا لرأيي فإن ذات األمر يطبق على 
الشطب  كان  فإذا  وجتديدها،  املستعجلة  التنفيذ  دعوى  شطب 
هذا  بقاء  فإن  القانون،  بقوة  للتنفيذ  املوقف  األثر  زوال  عليه  يرتتب 
الزوال أو إعادة األثر املوقف للتنفيذ لتجديد دعوى التنفيذ املستعجلة 

يعود إىل تقدير القاضي.
التنفيذ  دعوى  شطب  كان  إذا  أنه:  القول  خالصة  فان  وعليه   
املستعجلة يرتب زوال األثر املوقف للتنفيذ بقوة القانون، فإن جتديده 

ال يعيد هذا األثر بقوة القانون ما مل يحكم قاضي التنفيذ بالوقف )7(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )88/1( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية.
املادة )58/4( من قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005.

اشكاالت التنفيذ املدنية واجلنائية، د.عبد احلميد الشواربي، ص 143.
الوجيز يف شرح قنون التنفيذ الفلسطيني، القاضي رائد عبد احلميد، ص 199 وما 

بعدها.
اجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، د.أحمد أبو الوفا، ص 396.

املادة )58/3( من قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005.
اجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية، د.أحمد أبو الوفا، ص 396.
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تفسري العقود النموذجية

إعداد- القاضي أسامة الدباس
حمكمة صلح رام اهلل

الفرنسي  املشرع  يضع  مل 
تفسري  حتكم  خاصة  نصوصًا 
نوعها  كان  أيًا  النموذجية،  العقود 
كانت  أم  إذعان  عقود  أكانت  سواء 
عقود مساومة، ولذلك يطبق يف 
التي  العامة  القواعد  الصدد  هذا 

حتكم تفسري العقود بشكل عام.
ويف مصر أيضًا مل ينظم املشرع 
بوجه  النموذجية  العقود  املصري 
خاصة  نصوصًا  وضع  ولكنه  عام، 

حتكم تفسري نصوص نوع معني

 من هذه العقود، وهي عقود اإلذعان، وال تنطبق هذه النصوص 
اخلاصة على غري تلك العقود.

العربة باإلرادة احلقيقية للمتعاقدين:
املتعاقدين  أحد  إرادة  حقيقة  عن  النموذجية  العقود  تعرب  ال  قد 
اإلرادة  عن  يبحث  أن  املوضوع  قاضي  على  كان  لذا  كليهما،  أو 
تلك  يف  املطبوعة  بالبنود  التقيد  دون  متعاقد  لكل  احلقيقية 
العقود. فإذا ثبت لدى حمكمة املوضوع اجتاه اإلرادة اىل إحداث أثر 
تغليب هذه  الشروط املطبوعة وجب  يتعارض مع  قانوين معني 

اإلرادة، وال رقابة عليها يف ذلك من حمكمة النقض.
“إذا  بأنه:  لذلك  تطبيقًا  املصرية  النقض  حمكمة  قضت  وقد 
استعمل العاقدان منوذجًا مطبوعًا للعقد، وأضافا إليه بخط اليد 
املطبوعة،  الشروط  مع  تتعارض  شروطًا  أخرى  وسيلة  بأية  أو 
عن  واضحًا  تعبريًا  تعرب  باعتبارها  املضافة  الشروط  تغليب  وجب 

إرادة املتعاقدين”.

سلطة قاضي املوضوع يف تفسري العقود النموذجية:
النموذجية  العقود  بنود  أن تفسري  الفرنسي على  القضاء  استقر 
ذلك  يف  تخضع  وال  املوضوع،  قاضي  سلطة  نطاق  يف  يدخل 
لرقابة حمكمة النقض باعتبار أن هذا املوضوع من مسائل الواقع 
وليس من مسائل القانون، بيد أن القضاء مل يقف مكتوف األيدي 
إزاء البنود اجملحفة وآثارها غري العادلة عند التعاقد وفقًا لنموذج 
العقد، بل أنه ومن خالل االستناد على املبادئ العامة للعقد مال 
نحو الطرف الضعيف وحماه حمققًا بذلك صد الطرف القوي عن 

ممارسته التي تنطوي على حّيل مل تكن معروفة من قبل.
وهذه القاعدة مستقرة أيضًا يف القضاء املصري، حيث صدرت 
تفسري  بأن  تقضي  املصرية  النقض  حمكمة  من  عديدة  أحكام 
النموذجية- من سلطة  –النموذجية وغري  العقد بوجه عام  بنود 
النقض ما  قاضي املوضوع، ال تخضع يف شأنه لرقابة حمكمة 

دام مل يخرج يف تفسريه عن املعنى الذي حتتمله عباراته.
املوضوع  حمكمة  تراقب  ال  النقض  حمكمة  أن  من  الرغم  وعلى 
عند تفسريها لبنود العقد النموذجي، وبالتايل ال تستطيع أن تعمل 
النموذجية  العقود  استخدام  كرثة  فإن  التفسري،  هذا  توحيد  على 
من شأنه أن يعمل على توحيد هذا التفسري، ألن قاضي املوضوع 
والنية  العمل  عليه  جرى  مبا  يسرتشد  العقد  بنود  يفسر  حينما 

املشرتكة للمتعاقدين.

تفسري الشك يف العقود النموذجية:
عقود  يف  الغامضة  العبارات  تفسري  بني  املصري  املشرع  فرق 
غري  يف  أنه  حيث  األخرى،  العقود  يف  الغامضة  والعبارات  اإلذعان، 
املدين،  مصلحة  يف  عامة  كقاعدة  الشك  يفسر  اإلذعان  عقود 
الطرف  ملصلحة  الشك  تفسري  فيكون  اإلذعان  عقود  يف  أما 
على  القاعدة  هذه  وتطبق  مدين  أم  دائن  كان  سواء  املذعن 

العقود النموذجية وغري النموذجية.

قد  الفلسطيني  ومشرعنا  األردين  املشرع  أن  الواضح  ومن 
وذلك  املصري،  املشرع  نهج  على  وسارا  القاعدة  بهذه  تأثرها 
بعدم  تتميز  والتي  اإلذعان  عقود  بها  تتمتع  التي  للخصوصية 
التعادل بني أطراف العقد من الناحية االقتصادية، واحتكار أحدهما 
لسلعة ضرورية مع حاجة الطرف اآلخر إليها، وفيها يوجه اإليجاب 
للناس كافة بشروط واحدة غالبًا ما تكون مطبوعة ال يتيسر على 

الرجل العادي فهمها، وتدور أغلبها لصالح املوجب.

أمين سعد سليم، العقود النموذجية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص67.  .
بتاريخ  الصادر  واألربعني،  الثامنة  القضائية  السنة   ،)832/83( رقم  مدين  نقض   .

31/3/1983، ص 355.
اجملحفة  الشروط  مواجهة  ووسائل  العقود  مناذج  امللحم،  الرحمن  عبد  أحمد   .

فيها، جملة احلقوق، جامعة الكويت، السنة السادسة عشر، 1992، ص267.
جاك غستان، املطول يف القانون املدين )مفاعيل العقد أو آثاره(، ط1، املؤسسة   .

اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، 2000، ص24.
نقض مدين رقم )2033/86(، السنة القضائية احلادية واخلمسون، الصادر بتاريخ   .

25/12/1986، ص1042.
أمين سعد سليم، املرجع السابق، ص71.  .

العاملي(  العمال  )عيد  أيار  من  األول  ومبناسبة  اجلالد،  فريد  القاضي  األعلى  القضاء  جملس  رئيس   2011/4/27 أعلن 
عن تخصيص قضاة صلح لنظر املنازعات العمالية. وجاء ذلك خالل حفل نظمه املركز اإلعالمي القضائي شارك فيه 
د.أحمد جمدالين وزير العمل، ود.علي خشان وزير العدل، وحضره ممثلون عن نقابة العمال واالحتادات العمالية، واملراكز 

احلقوقية والهيئات الرسمية واألهلية واإلعالمية. 

عنها  تعرب  التي  االجتماعية  مبسؤولياته  القضائي  اجمللس  قناعة  من  يأتي  اإلعالن  هذا  أن  اجلالد  فريد  القاضي  وأكد 
وأشاد  احملاكم،  حاجة  يلبي  مبا  وتطويرها  القضائية  املرافق  تعزيز  على  القضاء  جملس  وحرص  القضائية،  الرسالة 
باهتمام الدكتور أحمد جمدالين ومتابعته الشخصية من خالل الكوادر العاملة يف وزراة العمل، مما ساهم يف تأكيد رغبة 

جملس القضاء األعلى باتخاذ هذا القرار الهام والضروري.

وأشار القاضي فريد اجلالد إىل أن خصوصية قضايا العمال وارتباطها الوثيق باحلاجات األساسية للعمال الفلسطينيني 
بالسرعة  فيها  البت  ضرورة  يستدعي  مما  التحديد  وجه  على  القضايا  هذه  لنظر  قضائية  دوائر  تخصيص  إىل  تدعو 
العالية، وأضاف أن التشريعات الفلسطينية مبا يخص القضاء العمايل تنسجم مع املعايري الدولية  املمكنة واملهنية 

املعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.

القضاء  إن  جمدالين  أحمد  د.  قال  وبدوره 
للحاجات  طبيعية  استجابة  العمايل 
مؤسسات  مبأسسة  ويبشر  الفلسطينية 
الوقت  يف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
الفلسطيني  القضائي  النظام  به  يتطور  الذي 
بشكل مستمر، إذ تطورت فيه أيضا عالقات 
البنية  املؤسسات فيما بينها يف إطار تعزيز 
قضاء  بتخصيص  أكرث  تتعزز  التي  القانونية، 

للعمال.

العمل  األدوار بني وزارة  وثمن جمدالين تكامل 
العمال  قضايا  ملعاجلة  القضائية  والسلطة 
العامني  خالل  إنه  وقال  الفلسطينيني، 
 85% نسبته  ما  معاجلة  متت  املاضيني 
من نزاعات العمال، مثل قضية العاملني يف 
والعاملني  اخلليل،  يف  األهلي  املستشفى 

يف شركة مياه القدس، واألنروا وغريها، وصرح أنه خالل نهاية العام اجلاري سوف تتم معاجلة قضية احلد األدنى من 
األجور عن طريق آلية احلوار االجتماعي.

 ومن جانبه ثمن د. علي خشان اإلجنازات القضائية املتتالية وعمل القاضي فريد اجلالد الذي طبق الكثري من املبادئ 
على أرض الواقع، كما أشاد بجهود د. أحمد جمدالين الذي استطاع حل نزاعات عمالية كثرية، وقال »جسدنا مبدأ اللجوء 
للقضاء على أرض الواقع، بعيدا عن أي أمور سياسية«، ونّوه إىل أن إقامة الدولة الدميقراطية وفق مبدأ سيادة القانون 
االهتمام بقضايا  إىل  الفلسطينية. وأشار خشان  تبنته احلكومة  الذي  االحتالل  الرئيس إلزالة  برنامج سيادة  أهم ما مييز 

املرأة التي مت تخصيص أكرث من منصب لها يف القضاء العمايل.

جملس القضاء األعلى يعلن عن تخصيص قضاة صلح لنظر املنازعات العمالية

جانب من حفل اإلعالن 
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مهمًا  عنصرًا  التوقيع  يعد 
التجارية  املعامالت  يف  وفعااًل 
جزء  فهو  والدولية،  احمللية 
ودون  املستند،  أو  العقد  من 
قيمة  أية  للسند  اليكون  ذلك 
قانونية يف اإلثبات، ومع ازدياد 
وتطور  التكنولوجي  التطور 
إتسع  األفراد  بني  املعامالت 
يعد  فلم  التوقيع،  مفهوم 
التقليدي  التوقيع  على  قاصرا 
التوقيع  أيضًا  فقط، بل شمل 
من  التحول  هذا  إن  االلكرتوين، 

إستخدام التوقيع التقليدي إىل 

التوقيع االلكرتوين يف جمال املعامالت املدنية والتجارية يوجب احلفاظ 
فقهاء  إليه  سعى  ما  وهذا  التقليدي،  التوقيع  يلعبه  الذي  الدور  على 
للتوقيع  احلماية  من  نوع  إيجاد  يف  منهم  حماولة  والقضاء  القانون 

االلكرتوين، وما نتج عن ذلك بني مؤيد ومعارض. 

اليعتد  ثم  ومن  وشكله،  التوقيع  وظيفة  بني  اليفرق  املعارض  فالرأي 
فإن  ثم  ومن  بينهما،  فيفرق  والراجح  املؤيد  الرأي  أما  اإلثبات،  يف  به 
اإلثبات  يف  حجة  إعتباره  ميكن  وظيفته  حيث  من  االلكرتوين  التوقيع 
حتديد  وهو  العادي.  التوقيع  بها  يقوم  التي  نفسها  بالوظائف  لقيامه 
هوية املوقع وإظهار موافقته على االلتزام مبضمون احملرر الذي قام 

بتوقيعه.

وهناك من يرى يف هذا املوضوع أنه اليوجد أية حجية لهذا النوع من 
الالزمة ملثل هذا  الكافية  التوقيع بسبب عدم توفر األمان والضمانات 
أعطيت  االلكرتونية  بالتجارة  اخلاصة  القوانني  وبصدور  أنه  إال  التوقيع، 
األمن  إجراءات حتقق  التوقيع وذلك من خالل وضع  احلجية ملثل هذا 
إصدار  يتم  حيث  والتقنية،  القانونية  احلماية  له  وتوفر  به،  والثقة 
يكون  به  توثيق  شهادات  تصدر  معتمدة  جهة  قبل  من  التوقيعات 
مودعًا لديها. وهي تعمل برتخيص وحتت إشراف السلطة التنفيذية، 
املوقع  هوية  للتأكيد  إلكرتونية  شهادات  بتقدمي  اجلهة  هذه  وتقوم 

وصفته وصحة توقيعه ونسبة رسالة البيانات أو العقد لصاحبه. 

البطاقات  االلكرتوين عام 1989 يف جمال  بالتوقيع  أول إعرتاف  وقد كان 
التوقيع  بصحة  الفرنسية  النقض  حمكمة  أقرت  حيث  اإلئتمانية. 
االلكرتوين ، وآعتربت أنه يتألف من عنصرين هما إبراز البطاقة االئتمانية 
هذه  أن  كذلك  احملكمة  هذه  .أكدت  السري  البطاقة  حامل  إدخال 

الوسيلة توفر الضمانات املوجودة يف التوقيع اليدوي بل تفوقها. 

وبهذا الصدد تنص املادة 10/أ من قانون املعامالت االلكرتونية األردين 
على أنه: )إذا إستوجب تشريع نافذ توقيعًا على املستند أو نص على 
السجل  على  االلكرتوين  التوقيع  فإن  التوقيع  من  خلوه  على  أثر  ترتيب 

االلكرتوين يفي مبتطلبات ذلك التشريع(.

وتنص املادة 14 من قانون التوقيع االلكرتوين املصري على أن: )للتوقيع 
االلكرتوين يف نطاق املعامالت التجارية واملدنية واإلدارية، ذات احلجية 
املقررة للتوقيعات يف أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية 
هذا  يف  عليها  املنصوص  الشروط  وإمتامه  إنشائه  يف  روعي  إذا 
القانون والضوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون(. 

ما  أن املشرع قد ساوى يف احلجية  السابقة  النصوص  ويالحظ من 
بني التوقيع التقليدي والتوقيع االلكرتوين، وبذلك ميكن القول أن التوقيع 
االلكرتوين يف ظل ضمانات معينة ميكنه أن يقوم بذات الدور الذي يؤديه 
التوقيع التقليدي، بل يرى البعض أن التوقيع التقليدي قد اليجد له مكانًا 
يف ظل املعاجلة االلكرتونية للمعلومات، وبذلك ميكن اإلعتماد على 
أن  ،ميكنها  التقليدي  للتوقيع  إضافية  أو  بديلة  كوسيلة  السري  الرقم 

تقوم بذات الدور التقليدي، فضاًل عن مالئمتها لنظم املعلوماتية.

االلكرتونية  التوقيعات  تنظيم  قانون  مشروع  من   )4( املادة  وتنص 
ضوابط  أو  شروط  أية  إىل  باالضافة  أنه:)  لسنة2004على  الفلسطيني 
يف  احلجية  ذات  االلكرتونية  للكتابة  االلكرتونية  للتواقيع  يكون  أخرى 

اإلثبات مبا يضمن توافر مايلي:

إرتباط التوقيع االلكرتوين باملوقع وحده.
سيطرة املوقع وحده على أداة التوقيع االلكرتوين وأنظمته.

إمكانية كشف أي تعديل ، أو تبديل يف بيانات احملرر، أو التوقيع االلكرتوين 
بعد وضعه على أي حمرر(.

ونخلص مما سبق ومبا أن التوقيع االلكرتوين أثبت قدرته على أداء مهام 
التوقيع الكتابي التقليدي، فالبد من دعوة املشرع إلعتماد هذا التوقيع 
االلكرتوين ، ومنحه القوة الثبوتية أمام احملاكم واجلهات احلكومية ، والبد 
الورقية  القوة املمنوحة للمستندات  من منح املستندات االلكرتونية 
التقليدية،إذ أصبح هذا واقعًا المفر منه يف ظل التطورات احلالية يف 
املعامالت التجارية الدولية عرب شبكة االنرتنت، وهذا ماجعل االعرتاف 
بالتوقيع االلكرتوين واملستندات االلكرتونية مسألة ضرورية مبا ميكن 
من  إستخراجها  بعد  املستندات  تقدمي  من  املتعاقدة  االطراف 
احلاسب اآليل وتوقيعها إلكرتونيًا ، وعدها أدلة لإلثبات تقدم إىل اجلهات 

القضائية.

لنتمكن  التطورات  هذه  فلسطني  يف  التشريع  يواكب  أن  ونتمنى 
أحيانًا بعض  التقني يخلق  التطور  أن  إال   ، التقنيات احلديثة  من مسايرة 
ونحن  التحديات  لهذه  دائمًا  احللول  يجد  باملقابل  لكنه   ، التحديات 
وإمنا  احلديثة  التطورات  مسايرة  فقط  ليس  نستطيع  أننا  يقني  على 

املساهمة فيها.
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وحرية  القضاء  استقاللية  “هل 
حقان  املعلومات  نقل  يف  اإلعالم 
املسموح  هو  ما  و  متعارضان؟ 
من  نقله  لإلعالميني  واملمنوع 
القضائية  السلطة  بشأن  أخبار 
عن  نتحدث  أننا  حيث  واحملاكمات، 
إنقاص  يجوز  وال  دستوريني  مبدأين 

أحدهما على حساب اآلخر”.

مقال  خامتة  أعاله  الفقرة  كانت 
للدكتور أحمد براك، نشرته جريدة

 

بني  العالقة  »إشكالية  بعنوان  املاضي  أيار  من  األول  يف  القدس 
ذكرهما  الذين  الدستوريني  باملبدأين  ويقصد  والقضاء«،  اإلعالم 
و«حرية  أوال،  القضائية«  والسلطة  القاضي  »استقالل  املقال 
دراسات  املقال  تناول  حيث  ثانيا،  اإلعالمية«  واحلرية  التعبري 
جامعة  من  كيبلينجر  هايتاس  األملاين  اخلبري  أجراها  وإحصائيات 
ماينس األملانية، تقول إن التقارير اإلعالمية التي تنشر حول القضايا 
وأن  احملاكمة،  إجراءات  سري  على  تؤثر  القضاء  فيها  ينظر  التي 
احملامني يعطون معلومات لوسائل اإلعالم بهدف أن يؤثر اإلعالم 
على قضاياهم، واألهم من ذلك ما اعرتف به ثلث القضاة األملان 
أن التقارير اإلعالمية تؤثر على حجم العقوبة، ومن جهة أخرى تناول 
املتهمني  حلماية  مطلوب  هو  وكم  العام  الرأي  أهمية  املقال 

وايجاد احلقيقة وإبراز القوة الرادعة ألحكام القضاء.

تناولها على حممل  إن هذه األسئلة تضعنا أمام قضية البد من 
الرقابة  آليات  تكامل  على  نحافظ  حتى  لها  حل  عن  والبحث  اجلد، 
مع  الدميقراطي،  النظام  يف  األخرى  السلطة  على  سلطة  لكل 
احلفاظ على الفصل بني هذه السلطات مبا يضمن صحة أدائها، 
متخصص  إعالم  هي  الناقصة  احللقة  هذه  أن  التأكيد  وأستطيع 

نستطيع تسميته ب«اإلعالم القضائي«.

أول ما يخطر يف بال املتتبع للصحف واملواقع اليومية حني يقرأ 
النمطي  املفهوم  األسف-  هو-مع  القضائي«  »اإلعالم  اسم 
القضائي  اإلعالمي  الرسمي خصوصا فيما ينشره املركز  لإلعالم 
التابع للسلطة القضائية الفلسطينية، حيث مت إنشاء هذا املركز 
ملأسسة  األعلى  القضاء  جملس  خطة  ضمن  تقريبا  سنة  منذ 
دوائر ووحدات السلطة القضائية، ومن حينها حتى هذه اللحظة 
استطاع املركز اإلعالمي القضائي صياغة مفهوم جديد لإلعالم 
مع  شراكته  بعد  ذلك  كان  واحملاكم،  القضاء  بأخبار  املتخصص 
يف  القضائي  »النظام  مشروع  ضمن  اإلعالمية  أمني  شبكة 
وسائل اإلعالم احمللية«، والبقاء على خط التماس بني الصحافة 
والقضاء حتى استطاع بلورة مفهوم متكامل قائم على فلسفة 
تكامل األدوار املنوطة بكل من العمل اإلعالمي والعمل القضائي 
براك،  أحمد  الدكتور  التي حتدث عنها مقال  العالقة  حتل اشكالية 

بني اإلعالم والقضاء.

حني تتناقض فكرتان منطقيتان نبحث عن فكرة ثالثة جتمعهما، 
اإلعالم  ففلسفة  القضائي،  اإلعالم  مفهوم  باختصار  وهذا 
كسلطة رابعة فيما يخص دوره بالرقابة على أداء السلطة والتأكد 
أن املواطن يحصل على حقه من الدولة تتفق مع دور القضاء يف 
الرقابة على السلطتني، »فالرقابة القضائية على أعمال السلطة 
التنفيذية  السلطة  أعمال  مشروعية  رقابة  تشمل  التنفيذية 
الرقابة  أن  حني  يف  الفرعي،  التشريع  على  دستورية  ورقابة 
على  الرقابة  تشمل  التشريعية  السلطة  أعمال  على  القضائية 
متخصص,  دستوري  قضاء  وجود  خالل  من  القوانني  دستورية 
الوسيلة  تعترب  السلطتني  هاتني  أعمال  على  القضائية  فالرقابة 
األمثل لصيانة وحماية حقوق وحريات األفراد«. - د. عصام الدبس- 

جريدة الرأي األردنية.

السلطة  أداء  على  رقابيا  ليس  اإلعالم  دور  أن  سبق  مما  ونالحظ 
أداء  على  الرقابة  يف  له  ومساند  مكمل  دور  هو  إمنا  القضائية 
السلطتني األخرتني، كما أن القضاء يحمي بدوره حريات اإلعالميني 
الفلسطيني،  األساسي  القانون  نص  كما  واالنتهاك  القمع  من 
استقالل  على  ويحافظ  القضاء  هيبة  اإلعالم  يصون  وبدوره 
حقيقة  أما  أيضا،  األساسي  القانون  نص  كما  القضائية  السلطة 
إحصائيات  خالل  من  قراءتها  متكن  القضائية  السلطة  أداء 
واستطالعات  حمايدة،  جهات  جتريها  التي  القضايا  يف  الفصل 
هذه  من  انطلقنا  وإذا  بالقضاء،  اجلمهور  رأي  توضح  التي  الرأي 
الفكرة كأساس لطبيعة العالقة بني اإلعالم والقضاء وجدنا جميع 
املشكلة  ولكن  تفاهم،  نقاط  إىل  تتحول  الدستورية  االشكاليات 
السلطة،  اإلعالمي مع  التقليدية يف تعامل  النمطية  الكربى هي 
مما  اإلعالميني  لدى  القانونية  والثقافة  الوعي  يف  الكبري  والنقص 
يجعلهم ال يقدرون معنى استقالل السلطة القضائية الكامل عن 

التنفيذية، وأهمية هذا االستقالل يف حماية حقوقهم تخصص اإلعالم القضائيمدى حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات السلطة 
استقالل  على  حرصا  أكرث  يكون  أن  يجب  فاإلعالمي  غريهم،  قبل 
القضائية  والسلطة  أخبارها،  نشر  عند  منها  القضائية  السلطة 
تلتزم بدورها بتزويد اإلعالميني بكافة املعلومات ضمن حق اإلعالم 

باحلصول على املعلومة.

االطالع  لإلعالميني  يحق  التي  القضائية  املعلومات  مشكلة  إن 
التأثري  أو  القضائية  السلطة  باستقالل  املساس  دون  عليها 
املفاهيم  ضمن  عامة  بصيغة  طرحت  القاضي  حكم  على 
مصدر  هو  األساسي  القانون  وإن  األساسي،  للقانون  الشاملة 
واملوضع  والتعليمات،  واللوائح،  القوانني،  تفّصله  الذي  التشريع 
أكرث املواضع حساسية فيما  الذي تطرح فيه املشكلة هو من 
حكما  تتطلب  فالشفافية  العمل،  ونزاهة  شفافية  مببدأ  يتعلق 
التأثري، وتتطلب أيضا إعالما حرا، لذلك  قضائيا مستقال وبعيدا عن 
طرديا  يتناسب  اإلعالمي  تخصص  أن  يؤكد  السليم  املنطق  فإن 
حماضر  نشر  اإلعالمي  حق  من  فليس  املوضوع،  حساسية  مع 
جلسات احملاكمة كما نصت املادة )39( من قانون املطبوعات 
والنشر رقم 9 لسنة 2005 ، حيث شددت على عدم نشر حماضر 
ملن  احملاكمة  جلسات  حماضر  السيما  عام،  بشكل  اجللسات 
هم أقل من ستة عشر عاما، واملادة )8( من القانون التي حتتم 
وعدم  الدستورية  وحرياتهم  األفراد  حقوق  احرتام  الصحفي  على 
املساس بحرية حياتهم اخلاصة، ولكن من حقه متابعة القضية، 
وحضور جلساتها العلنية بنص القانون حلماية حقوق املتهمني 
حني  القضائي  احلكم  ونشر  القانوين،  بشكلها  تسري  أنها  والتأكد 
ألحكام  الرادعة  القوة  وإبراز  احلقيقة  إيجاد  غايات  لتحقيق  صدوره 
القضاء، وليقوم بواجبه الذي نص عليه قانون املطبوعات والنشر 
واألخبار  املعلومات  عن  البحث  يف  منه   )4( املادة  يف  ذاته 
اخملتلفة  مصادرها  من  املواطنني  تهم  التي  واإلحصائيات 

وحتليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها يف حدود القانون.
 

تكريس  يتم  مامل  مستمر  صدام  يف  واإلعالم  القضاء  سيبقى 
قبل  من  عال  تخصص  إىل  يحتاج  الذي  القضائي  اإلعالم  مفهوم 
اإلعالميني ويحتاج أيضا إىل مزيد من التعاون والتفاهم بني السلطة 
القضائية واإلعالم، مما يساهم يف توعية اجلمهور الذي يكتب له 
التعاون من  تكريس هذا  وإن  الصحفي، وينشر املعلومات ألجله، 
القانون يف فلسطني، كمبدأ شعبي كما هو  شأنه تعزيز سيادة 

مبدأ دستوري، واحلضارة اإلنسانية تتطور بالرتاكم.

إعداد  فارس سباعنة
املركز اإلعالمي القضائي إعداد إياد سدة

 املستشار القانوين املساعد

بدعم من مشروع PGEP املمول من
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

•اآلراء الواردة يف املقاالت تعرب عن آراء كاتبيها 
وال تعرب بالضرورة عن رأي احملاكم


