
  

حول القضاء الفلسطيني
الواقع القضائي والقانوني في الوطن

 ا<خ أبو نزار:

حول ندوت$  قد  عد ـع اسبة ـب في فـلسط$، وبا3ـن قانون  حول الـقضاء واـل حديث  سيكون اـل لة  هذه اللـي في     
" ، صدر نوع من اMشارات من عدد من اMخوان أنه 3اذا H ـتكون ـهناك" اـلصهيونية وتطلعاـتها اـ3ستقبلية

" هاتف مع أخي أبو ـحسان" . في حوار ـعلى اـل ها اـ3ستقبلية ثــورة الفـلسطينية وتطلعاـت اـل مـحاضرات حول 
 … وحتى اiن ما ـب$ ـمحاكم وتأـجيل وتأـجيل وتأـجيل،95 كان ـهناك ـقضية استمرت في اـ3حاكم من سنة

 - -سألته ما السبب الذئب أمامنا وH نزال نقص عن اmثر سألته كيف هذا وما الذي حصل، فتحدث على
اـلهاتف ما ـيقارب الـعشرة دقائق، كuم أذهـلني، فـقلت له إن كان باMـمكان أن ـيقدمه كمـحاضرة كاـلندوات
التي نقوم بها، mنه من ا3هم أن يعرف الناس هذا الحديث الذي رأيته أنا شيء جديد… فتفضل ووافق…
وأقترح أن يكون إلى جانب جزء من وزارة العدل أن يشارك أحد اHخوة من ا3حام$ فكان اHختيار اmخ

 علي مهنا من نقابة ا3حام$ ليشارك معنا هذه الليلة.

   طلبنا من اmخ أبو حسان أن يختار عدد من اHخوة العامل$ في مجال القضاء وا3حاماة لكي نتشرف
قة من الوثـي جزء أسـاسي  وسيكون  سنوثقه  قديري  قاش بـت هذا الـن لة،  هم اللـي ستفيد مـن نا لـن شاركتهم مـع بـم
التي سنرفعها ل�خوان في السلطة التنفيذية لكي نركز دون أن يكون عندنا سلطة قضائية لن تزبط، وأن
ذية وH سلطة ـتشريعية… وـلكي ندخل إلى هذا اـ3وضوع أترك اـلحديث ل�خ أبو ندنا سلطة تنفـي H ـيكون ـع

حسان يتحدث عن ا3وضوع ا3تعلق بالقضاء ثم بعد ذلك نستكمل مع اmخ علي مهنا.

 :ا<خ أبو حسان

" . وأنا لدي الشيء اmقل من القليل، mن تجربتي" ًuقلي Hوما أوتيتم من العلم إ    بسم ا� الرحمن الرحيم 
السابقة كانت مع إخواني وغالبية الحضور من كانوا في الخارج وفي مقدمتهم اmخ صخر واmخ أبو ليلى
الوطني إطار ا3جـلس  في  وجانب مـنه  سطينية  ثــورة الفـل ضايا اـل في ـق كانت  بة  وجوه الطـي من اـل رهم  وغـي

 وا3جلس ا3ركزي الفلسطيني.

ثــورة في    في بداية حديثي أتوجه ببالغ الشكر ل�خ صخر أبو نزار الذي تعرفت عليه في إطار هذه اـل
ـثــورة في اـل شبال واـلـزهرات  mصاحب ـفـكرة إـنـشاء ـجـيل ا وهو  وأستاذ،  وهو مـعـلم  أواخر اـلـستينات 
الفلسطينية وله أيضـاً أبحاث تتعلق باسرائيل ومن هنا أيضـاً وجدت اهتماماته الجديدة أيضـاً تثيرني mن

أقدم شيئـاً معه في هذا الطريق عسى أن نصل إلى طموحاتنا وأمانينا الوطنية.
   أقحمت نفسي في مجال القضاء والقضاء شيء واسع جداً تعالجه مجموعة متعددة من القوان$، ليس
ني ساع لكـن هذا اHـت رغم  ية.  واد القانوـن لى مئات ا3 قانون يحـتوي ـع وكل  قوان$  عدة  ما  واحد، وإـن قانون 
استناداً سطينية  سلطة الفـل ناطق اـل في ـم ضائي  واقع الـق سط لـل شكل مـب أوجز ـب سير أن  قدر الـي أحاول باـل
نا اـ3ستقبلية ـكما قوان$ ا3رـعية مع ـنظرة تاريـخية ـبسيطة حتى ـنربط اـ3اضي بالـحاضر ونرـبطه بتطلعاـت لـل

رغب اmخ أبو نزار أن نتحدث به.
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ً من الدولة العثمانية، وكانت القوان$ العثمانية هي ا3رعية    كما تعلمون أن فلسط$ كانت تاريخيـاً جزءا
سنة إلى فـلسط$  طاني  تداب البرـي جاء اHـن ندما  ية. وـع دولة العثماـن ناطق اـل وفي ـم قام17 في فـلسط$  ثم   

. وبموجب أحكام هذا الدستور الذي كانت به22 بإنشاء حكومة انتدابية، سنّ دستور فلسط$ اHنتدابي عام
الصuحيات للمندوب السامي، جرى مجموعة من القوان$ التي تتعلق بالقضاء وغير القضاء. قوان$ تتعلق

. 48 بمختلف جوانب الحياة. هذه القوان$ اHنتدابية بقيت سارية ا3فعول حتى قامت دولة إسرائيل سنة

( يه ـقطاع( ما تـبقى ـمنه إلى ـجزأين، جزء أـطلق عـل يام دولة إسرائيل وانـقسام الوطن الفـلسطيني     ـبعد ـق
غزة، وجزء سمي الضفة، ثم ألحقت باmردن أي شرق اmردن مع الضفة تشكلت ا3ملكة اmردنية الهاشمية،

سنة وإصدار52 وصدر  جرى تـعديل  هذا الـدستور  وضاع القانونـية، وبـموجب  mدستور الـوحدة ينـظم ا  
غزة فبـقي الـقانون أما بالنـسبة لقـطاع  حتى اiن،  سارية ا3فـعول  زالت  ما  التي  من الـقوان$  مجمـوعة 

الفلسطيني مرعيـاً.
   وجاءت اMدارة ا3صرية والحاكم ا3صري بإصداره مجموعة من البuغات أو التعميمات لكنه حافظ على
ية اـلقوان$ وعلى ا3واد القانوـنية التي كانت سارية في فلسط$. وبـقيت هذه اـلقوان$ اHنتداـبية التي هيكـل
حافظ عليها الحاكم اMداري ا3صري من منطلق أن تبقى الصبغة الفلسطينية على هذا الجزء من فلسط$
قائمة والتي عندما جاءت أيضـاً السلطة الوطنية الفلسطينية وجدت هذه القوان$ اHنتدابية سارية ا3فعول.

حق تعيـ$ القـضاة، له  كان  الذي  هذه الـقوان$ الـصuحية العظـمى للمـندوب الـسامي     طبـعـاً بـموجب 
دستور كان اـ3ـندوب اـلـسامي ـبـموجب  وتـحـديد اختـصـاصاتهم ووHياتهم أي بالـنـسبة لـلـجانب الـقـضائي 

 وبموجب القوان$ السارية، له السيطرة الكاملة.22 فلسط$ سنة

سنة دستور  سبة ـل التي22    بالـن حاكم  حاكم. اـ3 لى ـتشكيل اـ3 يه ـع ية ـف من ا3واد القانوـن وعة  في مجـم جاء   
شكلها هذا اـلدستور اHـنتدابي والتي H زالت قاـئمة حتى اiن، ـنبدأ فـيها بـمحاكم اـلصلح اـلدرجة اmولى،

( إلى الـتـشكيل( آتي  … وـعـندما  ـمـستقلة ثم محـكـمة الجـنـايات  ثم اـ3ـحاكم ا3رـكـزية أو ا3حـكـمة ا3رـكـزية 
ها إلى محكـمة البـداية، محكـمة البـداية عـندنا ـل تؤول  صuحية محكـمة الجنـايات  القـضائي وا3ـحاكم mن 
صuحية حقوقية وجزائية وهي بمثابة محكمة جنايات. بينما في اmردن هناك محكمة جنايات مستقلة وفي

قطاع غزة هناك محكمة جنايات مستقلة.
   أيضـاً في غزة هناك مجموعة محاكم اmراضي وبعض ا3حاكم العسكرية. هذه هي أهم وأبرز ا3حاكم

ا3وجودة في القضاء ا3دني الفلسطيني في قطاع غزة.
   طبعـاً في هذه العجالة لم أتطرق إلى القضاء العسكري، mنه مجال آخر وله أيضـاً قوان$ أخرى جاءت
به السلطة من الخارج وتسعى إلى تطبيقها هنا عبر ما يسمى بمحاكم عسكرية وهناك ادعاء عام عسكري
وقضاة عسكري$ ولهم منهجية قانونية تختلف بعض الشيء عن ا3نهج القانوني ا3دني. H أريد أن أدخل
نا إلى قانون اـ3حاكم في غزة بالـنسبة إلى اـلصلح وبالـنسبة إلى ا3حـكمة إلى تـفاصيل كل محـكمة، بعودـت
استئنافية صuحيات  ها  هي ـل التي  يا  مة العـل وإلى ا3حـك في اـلضفة  داية  مة الـب توازن محـك التي  زية  ا3رـك
وعدل عليا، باMضافة إلى محاكم الجنايات واmراضي والعسكرية، لكل هذه ا3حاكم، لكل منها صuحيات

واختصاصات ووظائف تحددها مواد قانونية.
   الشيء ا3ـلفت للـنظر بالنسبة ـ3حاكم اـلصلح بـقيت ـمحاكم الصلح في ـقطاع غزة تسير ـبموجب اـلقانون

سنة جاء ا3ـشرع البريـطاني13 العثـماني  جرت علـيه تـعديuت طفيـفة أثـناء اMدارة ا3ـصرية. أي  حتى   ،
( سنة( ماني ـل قانون العـث قى اـل طاني وأـب تداب البرـي شاء13 اHـن هو بإـن ناول  صلح، وـت حاكم اـل إلى ـم سبة   بالـن

ا3حاكم ا3ركزية وا3حكمة العليا وا3حاكم اmخرى.
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سنة, دستور  سن  جرى  جاءت اMدارة ا3ـصرية  سبة62    عـندما  قاء بالـن هذا الـل في  شيء يهمـنا  أبرز   ،
 ) تنص على51 ) ( من دستور فلسط$. ا3ادة55 ) ( من دستور فلسط$، ومادة51 (للقضاء هو مادت$، مادة

أن القضاة مستقل$، H سلطان وH أمر عليهم إH للقانون. هذه تعطي مؤشر على استقuلية القضاء.
   وأما ا3ادة الثانية جاءت أن تعي$ القضاة وعزلهم وانتدابهم وترقياتهم ومحاسبتهم يتم بإصدار قوان$
قانون لم ـيصدر حتى اiن في ـقطاع غزة. ولذلك ـنستطيع أن الج هذا اـ3وضوع، وـلكن هذا اـل أو قانون يـع
قوان$ قوان$ التي كان ـيجب أن تـفصل هذه ا3واد لم تأت ـب قول أن دستور فـلسط$ وضع أسس ـلكن اـل ـن

Hحقة في اMدارة ا3صرية.
قائم، مجمـوعة هو  شيء كـما  كل  جاء اHحتuل اMسرائيلي أبـقى  ما بـعد اHحتuل.  إلى حقـبة  نأتي     
ضفة حـسب في اـل قوان$  سابقة ومجمـوعة  سطينية اـل ية الفـل قوان$ اHنتداـب في اـل غزة،  في قـطاع  ية  قانوـن
إلى مـوضوعات ها  طرق ـب ألف وأربعـمائة منـشور ـت أضاف  ما  ية. إـن سنتها الحكـومة اmردـن التي  قوان$  اـل

 منشور للضفة و ألف منشور إلى قطاع غزة. هذه أيضـاً مست1400 ا3حاكم وإلى اختصاصات وتعيينات،
بة اHحتuل من سنة ية الفـلسطينية. وكان67 جوانب كثيرة من الـقضاء في حـق  وحتى جاءت اـلسلطة الوطـن

التعي$ للجهاز القضائي والتنقuت واHنتدابات وكل ما يتعلق بهم من صuحيات اMدارة اMسرائيلية. إذن
ها قانون اmصلي فـي من أن اـل بالرغم  سطيني  ضاء الفـل صل الـق حاولت أن تـف التي  صمات اMسرائيلية  الـب
قوان$ أردنية، حاولت أن تضفي عليه صبغات معينة سواء على مستوى ا3حاكم أو العامل$ فيها. وبالرغم
من كل ذلك بقي الكثير الكثير من القضاة في هذه الحقبة اHحتuلية ينطقون بالحق ويفصلون ا3نازعات
داية صلح والـب إلى أحـكام مـحاكم اـل عدنا  قة إذا  عدل. وحقـي قانون واـل من اـل أساس  $ ا3تخـاصم$ عـلى  ـب

( عندما تستأنف اmحكام إليها نجد أن هناك نزاهة قضائية كانت عند القاضي الفلسطيني( واHستئناف 
صالح إلى  موا  مات اMسرائيلية أن احـك إلى التعلـي لم يـخضعوا  من الـقضاة  وكثير  ية.  بة اHحتuـل في الحـق
مة اHستئناف ندرس. ومحـك نا  ندما جـئ مة اHستئناف ـع في أـحكام محـك ها  هذه Hحظـت ضد فuن.  فuن أو 
أسس هي أعـلى محكـمة وقراراتـها قطعـية، أي لـيس بـعدها مرجعـية، نـجدها مـستندة عـلى  في الـضفة 

ودعونا نركز عليها mن معظمنا نسكن هنا ولدينا مشاكل وهموم كما تفضل( قانونية. بالنسبة إلى الضفة، 
(.  أخي أبو نزار

رقم استقuل الـقضاء  قانون  وهو  قانون اmول  قوان$، اـل وعة  مه مجـم في اـلضفة تحـك يم الـقضائي     التنـظ
عن55)  لسنة19( حدث  قانون يـت هذا اـل إلى  سبة  مواده. بالـن به ـنصوص  جاءت  الذي  شكل  ـبّق باـل ير مط  الـغ

وضرورة أن يتـحـلى كل ـقـاضي،  في  وعن اـ3ـواصفات  عن الـقـضاة  ـتـشكيل مـجـلس ـقـضائي ويـتـحدث 
با3ؤهuت العلمية واmخuقية والنزاهة والفهم، ويتحدث أيضـاً عن الحصانة التي يجب أن يتمتعوا بها وأن
والترابط بـ$ من اHستقuل.  نوع  هم، ويعطيـهم  سلطة التنفيـذية عليـهم، أي هـناك حمـاية ـل يمـنع تـسلط اـل

( في( إدارية، ـنـحن H ـنـتدخل  قة  uهو ع دني وـبـ$ وزارة اـلـعدل  الـقـضاء ا3 الـقـضاء بـمـحاكمه ا3ختـلـفة 
 -أحكامهم وH يحق لنا أن نسأل القاضي أو رئيس محكمة سواء استئناف أو بداية أو صلح 3اذا حكمت
في  H به تدخلنا  حدث أن  لم ـي قة  شؤون القـضاء، حقـي في  تدخل  اذا H تحـكم هـكذا؟ فـهذا   -هـكذا؟ أو 3
الضفة وH في قطاع غزة، تركنا اmمر، روح القانون والتزامه بنص القانون وبمواد القانون أنه H سلطان
ها ا3ـتضرر أو هذه اmـحكام H ـيرضى عـن ما ـهناك أـخطاء في  عـاً رـب عدل. طـب ناس باـل يه أن يـحكم ـب$ اـل عـل

ا3حكوم عليه، إذا كان رجل الحق عليه يريد أن يستأنف فاHستئناف مفتوح للجميع.
، هذا القانون52  لسنة16    قانون ثاني أيضـاً تحدث عن القضاء وهو قانون تشكيل ا3حاكم النظامية رقم

سنّ يز mنه  مة تمـي عن محـك داية أو اHستئناف ويـتحدث  سواء اـلصلحية أو الـب عن ـتشكيل اـ3حاكم  يـتحدث 
أيام الوحدة ب$ الضفة وب$ شرقي اmردن. H يوجد عندنا محكمة تمييز mنها كانت في عمان. كانت لدينا
، إلى رام ا� من الـقدس  سرائيلي نـقل ا3ـقر  Mل اuحتHجاء ا استئناف مقـرها الـقدس، عـندما  محكـمة 
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إلى صuحيات باMضافة  ها  يط ـب ية وأـن ضفة الغرـب في اـل مة  لى محـك هي أـع مة اHستئناف  وأصبحت محـك
من من يتـظـلم  عدل عـلـيا أي  هي بمـثـابة  صuحيات اـلـعدل العـلـيا، أي  اـلـصuحيات الحقوـقـية والجزاـئـية 
اMدارات ومن الوزراء ووكuـئهم أو الهيئات الـعامة أو لديه طـلبات يمكن أن ـيرفع ـقضية إلى محـكمة اـلعدل
العليا، فمحكمة اHستئناف تقوم بهذا الدور. هذا القانون عالج أيضـاً صuحيات لكل محكمة، وإنما بشكل
خاص صدر قانون يخصص محاكم الصلح بقانون خاص، قانون خاص اسمه قانون محاكم الصلح وهو

، والذي تعرض إلى تشكيل ا3حاكم، جاء نص ا3ادة25  لسنة26 )  من القانون2 (، طبعـاً ا3ادة52  سنة15 رقم
شخاص، وـهـنا mوهذه مـهـمة أن اـ3ـحاكم النظاـمـية ـتـمارس حـقـها الـقـضائي ـعـلى جـمـيع ا  - -الثاـنـية ـفـيه 
اmشخاص في اللفظة القانونية تعني الشخص الطبيعي والشخص اHعتباري، أي ليس الفرد فقط، وإنما
في ضـاً عـلى جمـيع اmشخاص  مارس أـي الخ. ـت ومن مؤسـسات عـامة  شركات  من  باري  شخص اHعـت  ..اـل

- ية أو ـمحاكم ـخاصة- استثنى اـ3شرع ما ـتفوض به ـمحاكم ديـن استثناء  ية ـب ية والجزاـئ جـميع ا3واد الحقوـق
بموجب أي قانون آخر. أي أنيط مثuً باmحوال الشخصية محاكم الشرع، القضاة الشرعي$، أحيط أيضـاً

( يوم( خـاصة …، واـل حاكم  ضـاً ـم سيحية اخـوانا أـي طوائف اـ3 في اـل باmحوال الشخـصية  لق  سائل تتـع في ـم
كنت أتناقش مع القاضي غازي على أصول ا3حاكمات الحقوقية ا3رعي عندنا، أنه أيضـاً نص على وجود
محكمة خاصة وأنه H بد أن نتبع اMجراءات في ا3حكمة الخاصة. طبعـاً هذه مفتوحة، أي يمكن أن نشكل
ـمحاكم أمن دولة باسم اـلقانون الـنظامي أو اـلقانون ا3دني، نستطيع أن ـنشكل ـمحاكم أخرى متخصصة
لوا ـمحاكم للـجمارك يات، ـحيث عـم يات. في اmردن استفادوا من ـبعض اMيجاـب ها إيجاـب ها سلبيات وـل أي ـل

متخصصة في القضايا الجمركية، نحن H يوجد عندنا محكمة للجمارك.
الدخل، ـهـناك ـمـحاكم في اmردن ـهـناك ـمـحاكم ـلـضريبة  الدخل،     ـنـحن أـنـشأنا اiن محـكـمة ـلـضريبة 
ها بار للـمحاكم الـعشائرية ول�ـحكام الـعشائرية واعتـبرها أـن متخصـصة. أـيضـاً الـقضاء اmردني أـعطى اعـت
أمن مة  شكيل محـك جرى ـت في اmردن  أنه  ية باMضافة  حاكم النظاـم عن اـ3 التي ـتصدر  ساعدة ل�حـكام  ـم

 دولي والتي كان يدفع عليها القضايا من نوع خاص.

   أيضـاً عندنا محكمة أضيفت وهذه لن توجد وهي محكمة استئناف اHنتخابات، هذه على زماننا نحن،
جرى خابي  إجراء انـت اعتراض عـلى أي  له  ضرر أو  من يـت قانون اHنتخـابات،  أقر  سلطة، عـندما  زمان اـل
في ـقضايا مة ـنظرت  وهذه ا3حـك ابات،  استئناف اHنتـخ مة  إلى محـك دعوة  رفع  قانون يـمكن أن ـي موجب اـل ـب
انتخابية وبتت فيها. هذه محكمة من نوع خاص صدرت بموجب قانون اHنتخابات، H توجد عندي بموجب

 القوان$ النظامية اmردنية ا3رعية.

هذه من  من أن هـناك أقـاويل متـعددة لـيس عـلى الـسلطة القـضائية كـجزء  بالرغم  في البـداية     حقيـقة 
قوHت ـعلى الـجهاز الـقضائي، هذه امل اـلسلطة، فإنه ـبشكل خاص ـهناك ـت قوHت ـعلى ـك ية ـت اـلسلطة الوطـن

مسألة، إنما هناك كuم عام وكuم خاص ويهمني الكuم الخاص الذي يتناول الجهاز القضائي.
   أمام هذا الواقع اسمحوا لي بصدق وبصدق اHنتماء لفلسط$ أن أحيي ثuثة وثuث$ قاضيـاً يحملون

، وعندي6 العبء في هذه ا3رحلة. أمام مائة وثuثة آHف قضية مسجلة في محاكمنا في الضفة في شهر
 اMحصاء وأخي الدكتور حسن أبو لبدة أبعث له كل شهر اMحصاء.

ندنا أخرى ـع ية  هم18    ناـح ما فـي عام ـب يل اHدعاء اـل بإجراءات وتمـث ومون  نا يـق عام ملحـق$ بمحاكـم مدعي   
 مدعي عام في الضفة في كل محاكمنا الصلحية16  مساعد عام وعندنا2 مساعد النائب العام، أي عندنا

عام، حق اـل دعوى اـل عة  شكاوى، ومتاـب استقبال اـل ولوا  مات يـت أصول ا3حاـك قانون  موجب  هؤHء ـب ية،  والبداـئ
ضية عة الـق دالة، ومتاـب من أجـهزة الـع شرطة كـجزء  من أجـهزة اـل ضايا  واستuم الـق ية،  واHجراءات التحقيـق
إلى تذهب  كن أن  داية يـم عد الـب ها ـحكم قـطعي، والحـكم القـطعي أي ـب حتى ـيصدر ـب داية  من الـب ية  الجناـئ
عدد ية. أمام هول هذه الـقضايا وهذا اـل تابع الـقضايا الجزاـئ ابة يواكب وـي عام والنـي اHستئناف، فاHدعاء اـل
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 القليل والقليل جداً حقيقة أقدم التحية والتقدير لهم في هذا اللقاء اmخوي العام. هذه مسألة.

أسرته إلى  يذهب  بدّ أن   H دعوة في أي  حديثي أن ا3ـتـضرر  في ـبـداية  أخرى، ـكـما ـقـلت     ـمـسألة 
دعاوى سواء  شوف اHنحـياز، أي متـضرر،  شوف اHنـحراف،  شوف الظـلم،  شوف ظلـموني،  وأصدقائه، 
لف وهو اـلطرف الـخصم للمتهـم$ بمخـت ها  طرف ـب ابة  كون النـي التي ـت يات،  شكاوى الجزاـئ في  الـحقوق أو 
أنواع التهم، سيقول انظر، ضربوني، اعتدت علي الشرطة، حتى هناك من كذب في محكمة البداية أمامي
وأنا أسمع أن ا3دعي العام ضربني، H يوجد مدعي عام في السلطة يضرب يمكن أقول في جهاز أمني،
هذه عـاً  لة، طـب ير قاـب في اـلضرب، ـغ اشترك  نا  ومن ـه في ـجهاز أـمني  لم ـيشترك  عام ـحقوق،  مدعي  كن  ـل
مقولة إخواني ا3حام$ والبعض يقول له انكر ما اعترفت به أمام الشرطة وأن آخذ منك اHعتراف بالضرب

ومن هنا تخلخل موقف اHتهام هذه لعبة من ا3حامي.
عة في ية، أصول ا3حاـكمات هذه متـب أصول ا3حاـكمات الحقوـق ية،  ية إلى الـقضايا الحقوـق    أعود مرة ثاـن
جميع ا3حاكم، ومحاكم الصلح تحاكم بموجب القانون، وإذا لم يكن اصل لديهم فإن مرجعيتهم إلى أصول
ا3حاكمات الحقوقية فهو مرجعية، وهو من قوان$ الشكل، وقوان$ الشكل شيء مهم وا3حامي البارع الذي
رية الدفوع. نـظ رية  يدرس نـظ بدّ أن   H شكلية بدفوع  يأتي  الدعوة ـكيف  داية  في ـب  -ـيسقط ـقضية خـصمه 
الدفوع عليها ثuثة آHف صفحة، ا3حامي البارع الذي يدرس أنواع الدفوع الشكلية. والدفوع الشكلية هي
عدم إما ـل ضية  برد الـق ردها، وعـندما تحـكم  ها فتحـكم ا3حكـمة ـب ضــرراً مـن دعي مـت طرف ا3 يأتي اـل التي 
اHختصاص أو نقص الدعوة أو يجد ا3حامي من العلل ومن اmسباب ما يقدمها للمحكمة التي مثل أمامها
الدفوع عد  تأتي ـب دفوع ـموضوعية  ناك  أخرى ـه هذه ـمسألة، ـمسألة  دعوى ـخصمه،  الدفوع  هذه  ليـفحص ـب
دفوع صارت، ـيـقدم  اـلـشكلية، ـنـفرض عـطـوفة الـقـاضي، اـلـصلح، أو رـئـيس الـبـداية أو محـكـمة الـبـداية، 
ثم الدفوع،  هذه  موجب  عذار، فتحـكم ا3حكـمة ـب mقديم ا الدعوة ويحـسن ويجـيد ـت مـوضوعية عـلى مـوضوع 

( يدعي( جرت ـمصالحة  حن  ـن أنه  يدعي الخـصم  هو  أنه  لق  عدم الخـصومة تتـع لق ـب دفوع تتـع ناك  ضـاً ـه أـي
( اتفقنا على التحكيم أيضـاً من حق الخصم ا3دعى عليه والقانون ينظر إلى ا3دعى عليه أنه( الخصم أنه 

التي يـقدمها ا3ـحامي الدفوع  هذه  في القـضايا ا3دنـية  في القـضايا وخـاصة   -هو الـطرف الـضعيف، 
 -يستطيع أن يؤجل القضايا، القانون معه، يستطيع أن يطلب من القاضي التأجيل mسباب مقنعة للقاضي
ـيقدم أسبابـاً للتأـجيل ونتـيجة ـتكاثر القضايا فإن الـقاضي يؤجـلها شهرين، أو ثuثة وهكذا يمكن للقاضي
 -أن H ينظر في القضية خuل سنة أكثر من أربع أو خمس مرات على أقصى حد إذا أنا أيضـاً أريد أن
هذا دعي هـنا  وادعاء ا3 أقوال  يدحض  يأتي ببيـانات  وله مـحامي أن  ادعاء   - -أعـطي للـمدعي أن يـقدم 
 - - -القانون للطرف$ يستفيد من التأجيuت الذي لديه القدرة على تقديم الدفوع بشتى أنواعها هذه مسألة

Hتسير القضية إ H ،نهتم بدور ا3حضر، ا3حضر له دور مهم كالقاضي H مسألة أخرى أجيب عليها نحن
قانون أو H يبلـغها، يـمكن أن ـيكون نود ومواد اـل يغ، إما يبلـغها ـحسب ـب با3ـحضر، ا3ـحضر ـيأخذ ورقة التبـل
 -قصور من ا3حضر، ويمكن وهو اmكثر، التهرب من ا3دعى عليه في تلقي التبليغ يسحب نفسه ويماطل
ويقعد ا3حضر رايح جاي على هالقرية بالشهر خمس أو ست مرات، H يجد مدعى عليه نتيجة خطأ في
حتى شكل اـلصحيح  الدعوى باـل في  سير  ذلك أن ا3دعي إن أراد أن ـي نى  جة مماطـلة مـع نوان، أو نتـي  -الـع
ً صحيحـاً وما يكون قابuً للطعن في اHستئناف إذا صارت ا3حاكمة غيابيـاً، mنه إذا استأنفها يأخذ قرارا
بسبب الحكم الغيابي فمحكمة اHستئناف تسلخ الحكم في غالبية عظمى من قراراتها، إذن دور ا3حضر
حق ومن  أرفض،  من حـقي أن  حق  لي ـب تدعي ـع أنت  يغ،  من التبـل هرب  ريد أن يـت طرف ا3دعي ـي هم، واـل ـم
سنوات، ها ـخمس  اطل ـب سنوات، يـم لي الـقضية 3دة ـخمس  اطل  له ـم أقول  الذي سأـحضره، أن  حامي  اـ3

قضايا حقوق تماطل 3اذا H، لو كان ا3دعي هو ا3دعى عليه سيسلك نفس الطريق، لكن ا3دعي عليه يهمه!
فقط سرعة ا3حاكمة إذا كان صاحبه على حق، ويمكن أن يكون محاميه ذكي ويقول له افتح دعوة متقابلة
ية تف قانوـن ها ـن أسباب تحكـم يا ـقضاء اـفصل، وأحـضر  عال  شعبان برـمضان، وـت ابل، اخـلط  ادعاء متـق أو 
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تكون إلى فترة طويلة.
   أرجو أن أكون بهذه السرعة قد أجبت على تساؤل أخي اmستاذ صخر سواء على أسباب قانونية في
القانون نفسه أو على الخصوم. إذا كان القضاء هو الفصل في النزاع والخصوم أي فض ا3نازعات ب$
قانون mن الـقاضي ـليس له أن يـحكم بعـلمه الشـخصي، وـليس للـقاضي اـلناس باـلعدل وـعلى أساس من اـل
أن يحكم من عقله وH بتوصية من س أو ص يحكم بموجب مستند وبينات ويعللها، حتى في الحكم اmخير،
$ فرق ـب ما اـل أخي  مع  أناقش  نت  يوم ـك ية. اـل مواد قانوـن إلى  ستند  يات وـي قول حيـث ً وـي موجزا الدعوة  قول  ـي
مة وبة. محـك لق بالعـق لق بالتجريم، وأن الـحكم يتـع قرار يتـع نه، أن اـل جانب اـلجزائي ـم قرار والـحكم، في اـل اـل
البداية كأعلى محكمة جنايات تقول بعد أن تــورد الحيثيات، قــررت ا3حكمة إدانة ا3تهم فuن بجريمة كذا…
بعدها يترك فراغ، ويقول ا3حكمة قــررت الحكم عليك بالعقوبة، إذن هناك قرار للتجريم وهناك قرار حكم،
ومع أن مجلة اmحكام العدلية ا3رعية حاليـاً وهي بمثابة القانون ا3دني الفلسطيني حتى اiن التي عمرها
يزيد على أكثر من خمسمائة سنة، هذه ا3جلة في موادها القانونية اmخيرة تحدثت عن الحكم والحاكم لم
مواد ا3جـلة عـاً  حاكم، طـب هو اـل اضي  اضي والـق هو الـق حاكم  ظرت ا3جـلة أن اـل اضي أي ـن عن الـق حدث  تـت
ية أصبحت قوان$ ا3رـع وكاHت، هذه اـل قانون الـتجاري قانون اـلشركات قانون اـل يدها اـل يدة، يـق أصبحت مـق

 تقيد وتخصص، وH تعود لها إH إذا لم يوجد نصوص في القوان$ الخاصة التي تتعلق باmمور ا3دنية.

   عجالة بسيطة بالنسبة إلى الدعوة ا3دنية والدعوة الجزائية، هذه إطuلة بسيطة أنا أقدمها mن هناك فرق
ب$ الدعوة ا3دنية والدعوة الجزائية.

أصول قانون  قانون العـقـوبات  مع ـبـعض ملـتـزمان،  شيئ$ ـيـسيران  إلى  الدعوة الجزاـئـية ـتـستند     + 
ا3حاكمات الجزائية، قانون العقوبات H تستطيع أن تطبقه إH بأصول ا3حاكمات الجزائية، لذلك تعود إلى
اHتهام، أي يوجه ا3دعي العام Hئحة اتهام ويقدم شكوى، يقول بموجب ا3ادة كذا ويستند بدHلة ا3ادة كذا
عن حدث  دني يـت قانون ا3 يـاً، mن اـل ضاء نهاـئ جأ للـق قد H نـل دني،  قانون ا3 كس اـل مة. بـع أصول ا3حاـك من 
العقود، يمكن أن أنظم عقد أنا وأخي أبو ليلى نلتزم به وننفذه دون العودة إلى القضاء، أما في الجزائيات
H بد من العودة إلى ا3حكمة، وأيضـاً هناك طرفان يختلفان في الدعوة الجزائية، الطرف ا3دعي ا3شتكي
أمام مـحاكم عام  مدعي  وصلت لuستئناف،  عام، إذا  نائب  من مـساعد  ها  ما تمثـل ابة العـامة، ـب وهو النـي
نا جرم، فـه يه اـل وقع عـل الذي  يه أو  تدى عـل ثل ا3ـع الذي يـم طرف  هو اـل عام  داية. إذن اHدعاء اـل صلح والـب اـل
طرف الدعوة النيابة التي تمثل الحق العام. بينما في القضايا الحقوقية اmطراف هم اmشخاص H تدخل
ابة وH يدخل مدعي عام، هذه ـمسألة، أـيضـاً ـقاضي اـلجزاء تفـكيره يخـتلف عن الـقاضي ا3دني، ولذلك نـي
أهنئ كل واحد يستطيع أن يعمل قاضي، أهنئهم، أنت تريد أن تفكر للقضايا الجزائية أن تلم بكل أنماط
عرض في هـتك اـل حرج،   Hها و حدث عـن تل، ـت أنواع الـق في  حدث  لو تـت شر، واحـسب،  سلوك الجـرمي للـب اـل
 …. …تحدث عنها وH حرج، هل مس الصدر هتك عرض أم H، هل قصص طويلة قاضي الجزاء ومحكمة
اHنضباط تنظر في هذه ا3سائل، تنظر إلى ا3تهم، عليها أن تسير أغواره، mن كل جريمة H بد أن يوجد
عام تـلتئم فـيه كـافة عام، قـسم  خاص وقـسم  قانون العقـوبات هـناك قـسم$ قـسم  في  باmول.  نص  ها  ـل
لى حة ـع اية أو جـن كن في الـقسم اـلخاص ـهناك كل جـن يه، ـل امة ـف عن أشياء ـع جرائم وا3جرـم$، يـتحدث  اـل
نوي ركن ا3ـع ما، اـل سببية بينـه مادي والعuقة اـل وركن  نوي  ركن مـع أركان ثuثة،  له  عل ـجرمي  وكل ـف حدا، 
يبحث عن النية، أي نعود إنما اmعمال بالنيات، القاضي ينظر إلى نوايا ا3تهم هل ارتكب هذا الفعل خطأ
أم ارتكبه قصداً أم عن تخطيط مسبق، والعقوبات بينهما تختلف، إن كان عن سبق إصرار وتخطيط، فإن
ية تأتي أHهـم نا  من ـه هم، ـف في شـخصية ا3ـت ها  هذه يـبحث عـن يره.  من ـغ وأقوى  أشد  كون  قوبته ـت عل ـع الـف
نات H ـيستطيع الـقاضي أن يتـجاوزها أو يتخـطاها، أما ـقاضي ية، البـي نات في الـقضايا ا3دـن بالـنسبة للبـي

( يضع لها ميزان من الذهب هل هذه البينة سليمة( الجزاء فإنه ينظر إلى البينات وإلى قناعته، يزن البينة 
يف به، ـك قام  الذي  هو التخطـيط  ما  سي،  باعث النـف هو اـل ما  إرادته،  هي  ما  هم،  هذا ا3ـت هل  صحيحة، 
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صاص قـاضي من اخـت هذه  كل  سرقة، كـيف كـيف…  قام باـل مة كـيف  هذه الجرـي كب  سلوك وارـت انفـجر اـل
من مـحاكمت$ وأعان ا� قـضاة البـداية. حقيـقة mنهـما نمطـ$  أعان ا� قـضاة الـصلح  ولذلك  الـجزاء، 

 مختلفت$.

حقيقة H أريد اMطالة، أترك ا3جال 3ناقشات القضاء، باب واسع….
من يأتي بـها  ضفة  في اـل أمام محاكمـنا  التي تنـظر  إلى بـعض القـضايا الواقعـية، القـضايا     بالنـسبة 
ا3دع$ العام$، كل مدعي عام يبعث لنا القضايا التحقيقية واعuمات الجزاء ا3وجودة عنده، مأمور اHجرة
صيل ها تـف مل ـل وحتى اHستئناف اHستئناف نـع داية  صلح أو ـب مة  كل محـك نا اعuمات الحـقوق،  مل ـل  (يـع

 ).لوحدها

( الواردة حديثـاً( وحتى 1/6  قضية، من8851    القضايا الواردة في محاكم الضفة حتى نهاية شهر حزيران 
واحد،30/6 شهر  بت عـندنا بالقـضية…. القـضايا ا3فـصولة عـندنا،8851 ، خuل  رسمي مـث ضية، إحـصاء   ـق

6 ، التي تدورت عندنا، أي انتهى شهر6  قضية، أي القضايا ا3دورة، فصلناها بشهر7337 التي تم فصلها
شهر في  حاكم  أمام اـ3 ها7 ووضعناها  الذي103695 ، مجموـع سابق والuحق  من اـل مدورة  ضايا  ضية، ـق  ـق

في رام ا�، عـندنا ية  صلحية الجزاـئ ضايا اـل أقول أن الـق دقة  أكثر  شهر حـزيران.  يه  ضية2055 دخل ـف  ـق
( عن رام ا�( جزاء والـحديث  مدورة  من396 - - صلحية  جزاء أي  مات  uمدورة، عـندنا اع  قـضية حـقوق 

أصحابها، من  قود  ريد أن يحـصل ـن حاكم ـي ها ـم صدرت فـي عام أحـكام  دعي اـل جزاء،5302 ا3 ضية إعuم   ـق
( مة مأمور اmجرة،( ريد أن تـحصله لك ا3حـك لغ ـت حـكمت ا3حـكمة لك مـب ناس  1093 ـعندي اعuمات ـحقوق لـل

( شرعية عـندنا( حاكم اـل ضاة اـ3 يذ ـق مأمور اmجرة مخـتص بتنـف شرعية   اعuم.490 اعuم حـقوق. اعuمات 
)211 عندنا جنايات مدورة فوق حيث تحدث عن الصلح عندنا(  قضية حقوقية2201  في رام ا�، بداية حقوق 

 مدورة في بداية رام ا�، عندي تفاصيل لكل منها.

 :هذا الحجم والكم الهائل بحاجة إلى ما يلي

 موظف إداري في كل محاكم الضفة الغربية،187 تشجيع منا نحن للقائم$ والعامل$ في القضاء.•
 مدعي عام بما فيهم مساعد النائب العام.18 بما فيهم ا3حضرين واmذنة، وثuثة وثuث$ قاضي و

  قضية، هذه قضية.103695 نحن مطلوب منا أن نحل لكم منازعات ال

   من ناحية أخرى، ما 3ست من اHخوة القضاة صلحـاً وبداية واستئنافـاً أنهم في غاية اHلتزام الوطني.
في غاية اHلتزام بالقانون. سمعت إشاعات، يقولون أن س و ص و ع و ل من الناس، بحثت اmمر ودققت
ستقامة والنـزاهة والـعدل والتمـسك Hينطـبق عليـهم ا ًuخوة فع Hووجدت أن ا القـضايا، بـعد أن فـصل بـها 
بأهداب القانون، إنما هناك ب$ القضاء واmجهزة مناوشات أخوية، نتيجة ا3ناوشات ب$ بعضهم البعض،
عبر مـمر تدخل  خرى غـير قابـلة أن  mجـهزة اmمع القـضاء، ا وأنا أقولـها بـصدق، الـشرطة اiن ممـتازة 
ها عام H يتـعامل إH من خuل اـلشرطة، اـلشرطة هي ا3ـنصوص علـي اـلشرطة،الـقضاء H يتـعامل واHدعاء اـل
ية عـلى وأبو فuن….، اmجـهزة اmمـن وأبو س  وأبو عـ$  أبو عـلي  يس جـهاز  يس اmجـهزة، ـل قانون، ـل في اـل
تح شرطة أن تـف لى اـل ية ـع ضايا الجناـئ ية، الـق ير أمـن ضايا الـغ في الـق شرطة  مع اـل سق  بدّ أن تـن  H ،رأسي
ية mن اـلجرائم ـيجب أن ـنحد مـنها وأن ـنقاوم مرتكبـيها، وأن ـيتم أبواـبها بأخوة وـبساط رحب ل�ـجهزة اmمـن
ـمس هي ـت أشرت أنــها  ـمة كــما  من حــديد عــلى مرتكبيــها، خــاصة أن الجرـي ـيد  ـضرب ـب العــقاب وـي

وعاداته وـتــمس)� ، الجرـيــمة ـتــمس ا3جـتــمع وـتــمس أـمــنه وقـيــمه  بـعــكس الـقــضايا الحقوـقــية جـتــمع المجتمعا3
أخuقنا وديننا وكل شيء، فu بد من تعاون اmجهزة والشرطة بقناة واحدة، تحقيق الشرطة يكمل القضية
الجزائية للمدعي العام، ا3دعي العام يفصل فيها أمام ا3حكمة حتى تأخذ العدالة مجراها. شكراً لحسن

استماعكم.

7



  

ً أخ أبو حسان، القضاة يعطـيهم العاـفية وا� يعـطيك العاـفية يا أبو حسان. يمكن خuلأبو نزار:  شكرا
هذه اmربع$ دقيقة استفدنا نحن الذين نستمع mول مرة بهذه الصراحة والوضوح. ما لفت انتباهي قصة
ا3ماطلة التي يمكن للمحامي البارع أن يلعب دوراً فيها لكي يماطل في قضية من سنة إلى سنت$ إلى
في خـدمة كون  وقد ـت لى مظـلوم  من الحـكم ـع نع  حتى تـم حق  في خـدمة اـل هذه ا3ماطـلة  كون  وقد ـت سة  خـم
يوم في حـكاية الـقضاء، الـباطل حتى تـعمل ـعلى عدم معاـقبة ـمجرم. ومن ـهنا أستذكر في صفحة أولى اـل

" أن يفلت من العقاب تسعة مجرم$ خير: من كتاب كاتبه أبو اmديب اطلعت عليه، كان مكتوب به كالتالي 
ألف مرة من أن يـحكم وـيعاقب ـبريء واحد فإذا كانت هذه ا3ماـطلة من أجل عدم وقوع هذا البريء في"

الجرم وينفذ فيه هذا الجرم، نحن نحيي ا3حامي الذي يقوم بهذا العمل. أما ا3حامي الذي يعمل جهده
لكي يعدم البريء ويماطل من أجل أن يعاقب البريء فنحن منه براء.

 يقال عادة بأن ا3حام$ وا3حاماة هم الجناح اiخر للقضاء، الذي H يستطيع أن يقلع القضاءا<خ علي:
واقع اـ3ـحام$ عن  ـحدث  أردنا أن نـت ـقة إن  وفي الحقـي ـية دور اـ3ـحام$.  إشارة mهـم في  هذا  بدونه، 
ومستقبلهم أو واقع مهنة ا3حاماة H بدّ لنا أن نعرج ولو بيسر على ماضي ا3حاماة في فلسط$. في عام

 عندما كانت نكبة شعبنا الفلسطيني وطرده من دياره تشتت شعبنا وخلقت حالة من التشوه البنيوي1948
ية ابات مهـن حال دون خـلق نـق الذي  يـاً، اmمر  اسيـاً وجغراـف يـاً سـي يـاً نقاـب سطيني اجتماـع لى اـلصعيد الفـل ـع
موحدة على صعيد الشعب الفلسطيني في مناطق الشتات والتجزئة التي تمت والتي أشار إليها اmخ أبو

 … حسان من الضفة الغربية وقطاع غزة الخ.

   في الضفة الغربية طبعـاً ا3حام$ الفلسطيني$ تأطروا ضمن نقابة ا3حام$ اmردني$ والتي نشأت في
عام قدس  قانون51 اـل ومة ـب حام$ اmردنـي$ محـك ابة اـ3 ها، وـظلت نـق هم نواـت وكانوا  وقع احتuل11/66   حتى   

 والذي38 )  لعام32. ( في ح$ انه في غزة كان هناك قانون آخر وهو قانون رقم67 الضفة الغربية في عام
أعطى حق تنظيم مهنة ا3حاماة 3جلس الحقوق وا3سجل اmعلى، من هنا نقدر أن نقول أنه عندما جاءت
السلطة الفلسطينية كان عندنا أربع أجسام أو أربع أطر تأطر بها ا3حام$ والقانوني$ الفلسطيني$، على

250 صعيد الضفة الغربية كان عندنا إطار نقابة ا3حام$ اmردني$ مركز القدس والذي كان يضم حوالي
 احتجاجـاً على نقل محكمة اHستئناف من1967 محامي. وهم ا3حام$ الذين أعلنوا اMضراب الشهير عام

القدس إلى رام ا� واحتجاجـاً على اMعuن عن القدس كعاصمة Mسرائيل. اMطار الثاني وهو إطار لجنة
أمام مـحاكم ضرورة للمـثول  بأن هـناك  الذين اجتـهدوا  الزمuء  وهم مجمـوعة ا3ـحام$  عرب،  ا3ـحام$ اـل
ولة دون جـلب واطن$ وللحيـل ضايا ا3 عن ـق لدفاع  سيطرة اHحتuل ـل حت  كانت ـت حتى وإن  ية  ضفة الغرـب اـل
 …قضاة ومحام$ من إسرائيل، وخاصة قضايا اmراضي وا3عتقل$ الخ. في إطار ثالث وهو كان عبارة
ابات شكيل نـق وعـاً ـت كان ممـن حام$ mنه  شؤون اـ3 ها تنظـيم  لى عاتـق أخذت ـع غزة  في  ية  ية عثماـن عن جمـع
ا3حام$ من قبل سلطات اHحتuل، فبطريقة ملتوية كانوا يشكلوا جمعية. باMضافة لهذه اmطر الثuثة كان
هناك إطار رابع وهو عبارة عن اتحاد ا3حام$ الحقوقي$ في الخارج والذي تأثر فيه مجموعة الحقوقي$
وا3حام$ الذين كانوا في مواقع الشتات. من هنا واضح أنه كان هناك غياب ل�طار النقابي الفاعل على
له مـسلكية uمن خ ضبط  ستطيع أن ـت والذي ـت هذا القـطاع  تؤطر فـيه  ستطيع أن  الذي ـت صعيد ا3ـحام$ 

 ا3حامي، وتعمل على تطوير ملكاته القانونية وتعمل على تطوير دوره في البناء في ا3جتمع.

   بشكل عام أول مجيء السلطة الفلسطينية كان هناك حوارات ما ب$ اmجسام الثuث، اmجسام الثuثة
كان هناك هوة بينهم من عدة جوانب، كان هناك تبادل اتهامات، محامي مضرب ومحامي عامل، ا3حامي
ا3ضرب في ـنظر الـعامل هو ـجاسوس ل�ردن، واـ3حامي الـعامل هو جاسوس Mسرائيل، كان ـهناك ـفجوة
حقيقية عانينا منها كثيراً. إH أننا استطعنا من خuل الناس الحريص$ والواع$ أن نتجاوز هذه الهوة من
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 خuل ثقة متبادلة ما ب$ ا3جموع ومجموع ا3حام$ الفلسطيني$.

عام داية  في ـب ابة97     قرار أن يـتشكل مـجلس تأسـيسي لنـق إلى  وصلنا  ما ـب$ الثuثة أـجسام،  قاء  تم ـل  
بدأنا نـحـضر من هيئة مكـتـبه.  ثة أـعـضاء منـتـخب$  uإطار بث كل  اـ3ـحام$ الفـلـسطيني$. ـعـلى أن يـمـثل 
الصياغات القانونية لهذا العمل، ونحاول أن نعد الهيئات العامة لهذا القرار. واستمرينا في حواراتنا إلى
إقراره أجل  من  وقدمنا ا3ـشروع للرئـيس  من الهيئات العـامة مـوافق علـيه،  رسمي  قرار  إلى  وصلنا  أن 

في ية للمـجلس.  سليم اـلصuحيات القانوـن ية وـت طاء اـلصبغة القانوـن قرار الرـئيس بـتشكيل9/7/97 وإـع صدر   
مجلس تأسيسي لنقابة ا3حام$ الفلسطيني$. ا3جلس التأسيسي كان مكونـاً من تسعة أعضاء كما ذكرنا
ناعوق، مـحمد ا3ـغني، عدنان أبو ليلى، برئاسة اmستاذ ـعبد الرـحمن أبو الـنصر، وعضوية كل من علي اـل

 محمود اu3ح، حسن العوري، مرسي حجير، زاهي مرمش وعلي مهنا.

   عندما استلمنا النقابة لم يكن شيء اسمه نقابة طبعـاً، بدأنا دون الصفر، وهذا الجانب الذي كنت معنيـاً
30 بالتحدث عنه، ليس من السهل أن تؤطر قطاع مثل قطاع ا3حام$ عاش حالة من اHنفuش تقريبـاً 3دة

عام أن تؤطره خuل يوم أو يوم$ أو ثuث. mن نتيجة غياب اMطار الفاعل انتشرت كثير من اmمراض في
ً من ضمنها أوساط ا3حام$، محام$ كثيرين أبعدوا عن أخuق ا3هنة كانوا يمارسوا ممارسات سلبية جدا
هم دور كان ـل الذين  الزمuء  من  كثير  ناك  كان ـه يم، ـف يس بتعـم عـاً ـل هذا طـب يال  ضمنها اHحـت ومن  الـنصب 
وطني، والقطاع العام للمحام$ H زال نظيف، إH أنه هنالك كان ممارسات سلبية جداً، كان هناك أناس
كرة حاربوا ـف $ أن ـي أناس معنـي كان هـناك  عـاً  حام$. فطـب واقع اـ3 شظي ـل شتت والـت واقع الـت من  منتفعـ$ 
توحيد النقابة، أناس لهم مصالح في بقاء نقابة ا3حام$ اmردني$، أناس من لجنة ا3حام$ العرب كانوا
$ ير معنـي كانوا ـغ ضـاً  وأناس فئوـي$ أـي يق ـمصالحهم،  أجل تحـق من  هذه  الة اHنفuش  قاء ـح في ـب معنـي$ 
بمسألة توحيد غزة والضفة الغربية، كل واحد يريد أن يبقى لوحده. في ظل هذا الوضع بدأنا نحارب على
زيد فات ما ـي فات استلمنا مـل هة تنـظيم ا3ـل نة، جـب هة مـمارسات اـ3حامي وأخuـقيات ا3ـه هات، جـب افة الجـب  -ـك
عن ألفي ملف والتي كانت أصuً تركة ضابط العدلية اMسرائيلي، الذي كان هو أصuً له صuحية النقابة

قانون موجب  حام$ ـب صدر اHجازات الخـاصة باـ3 وكان ـي ابة.  - 11 ومجـلس النـق من66  كان  في مـلف  ، اmـل
اعدين هم ـمحام$ متـق باقي مـن ية، ـمحامي مزاول، واـل ندنا في اـلضفة الغرـب ضمنهم حوالي ألف ـمحامي ـع

( ، محام$ متدرب$.(  تارك$ ا3هنة

ها أي ورقة، ورقة واحدة ـتشير إلى من هو صاحب اـ3لف H ـيوجد. ها مـلفات H ـيوجد ـب    هذه ا3ـلفات مـن
فبدأنا بتنظيم ا3لفات من الصفر، لم نكن نملك حتى كرسي أو طاولة نجلس عليه، استأجرنا مقرات، عملنا
شبكة حاسوب حديثة، عملنا سيريال نمبر، عملنا إجازات عملنا بطاقات لكل ا3حام$ وفي اmساس وحدنا
نا H نـتصور أن امور ـك جاز  عام إـن في خuل  واستطعنا  غزة،  ية وـقطاع  ما ـب$ اـلضفة الغرـب امة  الهيئة الـع
ها في أكثر من سنة، وأريد أن أشير إلى ـبعض اmمور التي تم إنـجازها، فـعلى اـلصعيد ـنستطيع تحقيـق
صعيد هو الـقدس، عـلى  الذي اعتـمدناه  تم إنـشاء مقـرين رئيـسي$ مـؤقت$ mن ا3ـقر الرئيـسي  اMداري 
وكل مبيوتر  موظف$ وـك زويدهما ـب وتم ـت في رام ا�،  قر  غزة وـم في  قر  ما ـم ؤقت$ ـه رين اـ3 استراتيجي. ا3ـق
لى يونس. ـع خان  في  نابلس واmخـير  في  يل واmخر  في الخـل إحداها  ية  قرات فرـع شيء، وهـناك ثuثة ـم
ية وـقطاع غزة اـلصعيد التنظـيمي وا3ـهني، تم تدقيق ما ـيزيد عن أـلفي ـملف، كان ـعندنا في اـلضفة الغرـب

إلى تم تنزيلـهم  مزاول،  هذه ا3لـفات اmلفـ$ اكتـشفنا أن هـناك900 ألـفي مـحامي  لم تـكن1200 ، أي بـ$   
شروطهم قانونية 3مارسة مهنة ا3حاماة، وهذا جاء بعد جهد متواصل.

ابة ـعقد خuل اـلسنة اـ3اضية ما ـيزيد عن  جـلسة، بـمعدل أكثر من أربع جـلسات شهريـاً،60    مـجلس النـق
كانت تستمر من ب$ أربع ساعات إلى ثمانية ساعات كل جلسة، تحديد رقم متسلسل كما ذكرنا وإدخال
كافة ا3علومات إلى الحاسوب، إعداد البطاقات واMجازات للمحام$، تخريج ما يقارب من عشرة أفواج من
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فان يـم$، كل مجـموعة يـاً ـهناك حـل فان يـم$، حاـل تدرب$، لم ـيكن أول شيء حـل ندنا ـم تدرب$، أي كان ـع اـ3
ينتهي تدريبها، تتم دراسة ا3لف له وإن كان مطابقـاً للشروط القانونية يتم تقديمه لحلفان اليم$ القانونية،

يحلف اليم$ ثم يأخذ اMجازة.
   تم إعداد وتصديق ثuثة أنظمة، من خuل مجلس النقابة ووزير العدل، وهذه اmنظمة هي نظام التقاعد
الذي يـلزم كـافة وهو نـظام التوكـيل اMنـساني،  أيام  صدقناه قـبل  الذي  ونـظام الـرسوم والنـظام اmخـير 
ها، ـبشكل رسمي. وا3ـهمة اmكثر ـعلى هذا اـلصعيد هي إعداد ـمشروع قانون اـلشركات بتوـكيل ـمحام$ ـل
والتي كـلف فيـها قرار الرئـيس  في  التي وردت  إحدى النـقاط اmسـاسية  كانت  والتي  نقـابة ا3ـحام$، 
بل يه، وـق شريعي للمـصادقة عـل قديمه للمجـلس الـت قانون وـت إعداد مـشروع اـل ا3جـلس، حـيث كـلف ا3جـلس ـب
مرات وحاولـنا أن نـقدم مـشروع عدة  تم تنقيـحه  هذا ا3ـشروع للمجـلس التـشريعي بـعد أن  قدم  أسبوع 
ابة اـ3حام$ u3ـحقة ناء الفـلسطيني. تم ـتشكيل مـجلس تأديبي في نـق لة الـب عة مرـح ـعصري يتuئم مع طبـي
في ولدينا مئات اـلشكاوى  ها اـ3حام$ وـنحن ـنستقبل اـلشكاوى  ها أو يرتكـب قدم علـي التي ـي فات  افة ا3خاـل ـك
وتم ـفـصل ـمـحام$ mن ـهـناك وتم إـحـالة الـبـعض للمـجـلس اـلـتأديبي  إجراءات  وتم اـتـخاذ  هذا اـلـصعيد 
سجل ا3ـحام$ كلـيـاً. وحالـيـاً هـناك قـضايا من  سابقة، انفـصلوا  كانوا محـكوم$ بقـضايا  ممـارسات أو 
مرفوعة علينا لدى محكمة العدل العليا، مثلما يعرف اخواني القضاة واmخ أبو حسان، طعن في قراراتنا

 mننا فصلنا أناس من نقابة ا3حام$، mنهم محكوم$ في قضايا نصب واحتيال.

ابة اـ3حام$ عدد اmول من مـجلة ا3ـحاماة وهي ا3ـجلة الـخاصة بنـق قافي، تم إصدار اـل    ـعلى اـلصعيد الـث
والتي تتضمن أبحاثـاً قانونية وتتضمن مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة اHستئناف ومحكمة العدل
يا في عدل العـل افة اmـحكام في محـكمة اHستئناف واـل بويب ـك عدل بـت أخذنا اذن من وزارة اـل يا. أـيضـاً  العـل
رام ا� وإصدارها بشكل مجموعات من خuل نقابة ا3حام$. تم تـأسيس مكتبة قانونية للنقابة وتم التعاقد
كي مان، ـل من ـع هو  ما  فة مثـل سعر التكـل قانون ـب ورجال اـل حام$  قانوني للـم تاب اـل تأم$ الـك شر ـل مع دور ـن
من في العـديد  شاركت النقـابة  من مـستوى ا3ـحامي قانونـيـاً.  نؤمن الكـتب القانونـية ونـرفع  نـستطيع أن 
من من خuل ا3جـلس التـشريعي أو غـيره  سواء  قوان$  قوان$ ومـشاريع اـل ــورشات الخـاصة بـدراسة اـل ال

 ا3راكز.

نا من خuل هذه نا مجـموعة ـلقاءات مع الرـئيس، حاوـل    ـعلى صعيد اـ3هام السـياسية واـ3هام الـعامة كان ـل
هذه وضاع القانوـنـية والـقـضائية وكيـفـية الـعـمل ـعـلى ـتـطوير  mصــورة ا في  الـلـقاءات أن ـنـضع الرـئـيس 
اmوضاع ـبما في ذلك أوضاع اـ3حام$ وما هي احتـياجاتهم وإن كان ـهناك ـمجال ل�سراع في ـتصديق

القانون.
قرارات ا3ـحاكم احترام  وعدم  وإصدار بيـانات تتعـلق بانتهـاكات حـقوق اMنـسان  مذكرات  توجيه  تم     
والقوان$، نحن نلمس أنه في أكثر من مناسبة لم يكن هناك تنفيذ حقيقي لقرارات ا3حاكم، ولم يكن هناك
هذا شريعي ـب يس وللمجـلس الـت مذكرات للرـئ ووجه  اسبة  من مـن أكثر  في  وتدخل ا3جـلس  قوان$،  احترام لـل
كان يـحرص ا3جـلس عـلى أن في الفعالـيات،  حداث السيـاسية وا3ـشاركة  mفي متابـعة ا الـصدد. طبـعـاً 

يشارك في كافة الفعاليات النضالية.
ورسوم ورسوم مـزاولة  رسوم انتـساب  حددنا  تم تحـديد الـرسوم وجبايتـها، أي  الي،     عـلى الـصعيد ا3
تقاعد، وعملنا نظام للتقاعد وصندوق للتقاعد بأثر رجعي من أجل تأم$ مصلحة ا3حامي وmول مرة، ولو
مخالف للقانون، أن تحاول أن تضمن ماضي محامي له ثuث$ سنة يعمل من خuل أن تعمل له صندوق
تقاعد بأثر رجعي. عملنا من خuل خبراء ومحاسب$ أنه باMمكان أن كل محامي يدفع عن كل سنة مزاولة
عدل راتب بـم يدفع  كان أن  يوم باMـم ثاني  توفي  سمح ا�   H ولو صندوق  ها  مل مـن أردني ونـع نار  مائة دـي

  دينار سنوي لعائلة هذا اMنسان ا3توفى.600 عشرين دينار عن كل سنة، أي
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ندعي بأنـنا حققـنا  H أنا أعتـقد أنـنا التي أنجزتـها نقـابة ا3ـحام$،  أهم اMنـجازات  هذه  عام     بـشكل 
ا3ستحيل، وH زال أمامنا الطريق طويل وشاق، ولكن أريد أن أؤكد ثuثة نقاط، النقطة اmولى أننا كمجلس
بذلنا قصارى جهدنا أن نعمل على تأسيس نقابة. النقطة الثانية أن هاجسنا كان دائمـاً هو مصلحة الوطن
ولى لنقـابة mداميك ا استطعنا أن نـضع ا3 ثة نـحن نـجزم أنـنا  أوHً ومـصلحة ا3ـحام$ ثانـيـاً، والنقـطة الثاـل
يق واقع أو ها من أجل تحـق ها للـعمل ـعلى تحقيـق من اMشارة إلـي قاط H بدّ  عدة ـن ـمحام$ ـعصري$. ـهناك 

مستقبل مشرق للمحام$ ومن ثم للقضاء، الذي بدونه لن يكون قضاء برأيي.

آكل.1 نا نـعمل ـعلى قانون قد ـت نا H زـل قانون. mـن النـقطة اmولى هي إـنجاز الـتصديق ـعلى ـمشروع اـل
  على قطاع غزة بموجب قرار الرئيس.66 - 11 ، وفي غزة طبعـاً تم مد قانون66 - 11 وهو قانون

من.2 من هيئاتـهم9 إجراء اHنتخـابات. مجـلس النقـابة الـحالي مـكون  أصuً منتـخب$  هم   أعـضاء 
إفراز مجـلس أجل  من  جري انتخـابات  طبيعي أن ـت وضع اـل كن اـل من اmجـسام الثuث، وـل العـامة، 

نقابة قوي ومنتخب وقادر على ا3ضي بالنقابة إلى الطريق الصحيح.
تطوير وتفعيل دور القوى السياسية في ا3حام$. هناك مuحظة يا إخوان أن أكثر قطاع مهمل من.3

القوى السياسية هو قطاع ا3حام$، حتى وإن وجد دور لهذه القوى فهو دور ضئيل وبنى متداعية
ـطــوره ـلى ـت ـحامي وH ـع ـيات اـ3 ـلى أخuـق تأثير ـع ـها  ـيس ـل جامع وـل ـها  ـحام$ H يجمـع داخل اـ3
ستطيع أن طاع وأن ـت هذا الـق في  اسية أن تـنشط  قوى السـي افة اـل لى ـك نى ـع حن نتـم اسي. وـن السـي

تؤطر ا3حام$ من أجل أن تساعدنا في هذا ا3جال.
   العمل على دخول اتحاد ا3حام$ العرب، فلسط$ لم تكن ممثلة بنقابة، كانت ممثلة باتحاد الحقوقي$
عام Hـتحاد اـ3حام$ نا مع فاروق أبو ـعيس وهو اmـم$ اـل زيارة إلى ـمصر واجتمـع نا  الفـلسطيني$. كان ـل
. ًHتحاد لكن بشرط أساسي أن تتم انتخابات أوHالعرب، واتفقنا على أن يتم تقديم طلب رسمي لدخول ا
mنه H ـيجوز وH يـقبل اHـتحاد أن تدخل أي نـقابة أو أي مـجلس دون أن ـيكون منتـخبـاً بطرـيقة حرة، الـعمل
على رفع ا3ستوى القانوني لدى مسؤولي السلطة الفلسطينية وموظفيها. وهذه مسألة مهمة جداً. ل�سف
موظفي احترامي اـلـشديد لزمuـئـنا  هذا اـ3ـستوى. ـفـمع  اـلـشديد ـنـحن كـمـحام$ ـنـصطدم يوـمـيـاً ـبـتدني 
السلطة، تجد الشرطي H يعرف ما ا3حامي وما هو دوره، وتجد ضابط في التحقيق تأتي تقول له أريد

 وكالة على سبيل ا3ثال يقول لك ممنوع، هذا في التحقيق، 3اذا، في التحقيق يجب أن يكون له وكالة.

   تذهب للسجن مثuً تجد أحيانـاً أن ضابط السجن H يعرف ما دوره أو دور ا3حامي أحيانـاً H نريد أن
نعمم. ل�مانة هناك زمuء وضباط يفهمون وH مشكلة معهم. هذا جانب، الجانب الثاني وأريد أن أثني على
هم أن هـناك دور مـحدد ل�جـهزة وأن هـناك دوراً حن نـف أبو حـسان، مـوضوع اmجـهزة، ـن ذكره الزمـيل  ما 
حدودها وأين  دورها باـلضبط،  أين  هم  لى اmـجهزة أن تـف كن ـع دورها، وـل من  ها، وـنحن H ننـتقص  يـاً ـل وطـن
ذية أن سلطة التنفـي جوز لـل ظة، H ـي ذلك ا3حاـف في  ما  عام، ـب شكل  ذية ـب سلطة التنفـي قط اmجـهزة، اـل يس ـف وـل
تأخذ لنفسها امتياز القضاء، القضاء هو فقط حكر لجهاز القضاء، mنه يصبح هناك تداخل، H يجوز، نحن
نحترم أن هناك شخص يذهب ويطلب من لجنة ا3حافظة كتحكيم للموضوع، أما أن تحال قضايا شيكات
بدون رصيد للمحاـفظة هذا شيء H أستطيع أن أفـهمه.. أن تأتي ـقضية ـعند ـمحامي شيك بدون رصيد
ها للمحاـفظة، تـحصيل شيكات، ومن يـقضي في هذه اـ3سائل ل�سف اـلشديد ـليس الدائرة ـيأخذها ويحوـل
القانونية، نحن نعتبر زمuئنا في الدائرة القانونية عندهم، لكن هناك أناس عشائري$ H يعرفون شيئـاً في
ها، ـعندنا ـقضايا أراضي تـمتد ية، أو في ـقضية أراضي يـعجز الـقضاة عـن قانون ـيفتي في ـقضية قانوـن اـل
أناس كن نـجد أن هـناك بـعض القـضايا يـبت فيـها  أبو حـسان، ـل ذكر اmخ  سنوات مثلـما  سبع  ست أو  ـل
لى نى ـع حن نتـم لذلك ـن سائل.  هذه اـ3 أجل  من  قوق  في اmراضي، وـتضيع ـح شيء  رفون  ـعشائري$ H يـع
كافة اmجهزة أننا يمكن أن نتعاون معهم في كثير من القضايا لكن H يجوز أن آتي أنا وأستخدم جهاز
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طابع حـقوقي، وأحل قـضايا لـها  آتي  ستخبارات أن  Hسبيل ا3ـثال أو ا3ـخابرات وا من الـوقائي عـلى  mا
القضايا الحقوقية للمحكمة، إذا كان هناك قضية لها بعد أمني H مانع حقق في ا3وضوع، وحاكم وحول
إلى محكمة عسكرية H تفرق عندي، لكن با3قابل أنا أريد أن يكون القضاء مستقل H يجوز أن تتدخل فيه،
رطة لـحقوق ناك حسـاسية مـف دولة، وـه داية  في ـب واقع  في  نا ـنحن ـموجودين  ثاني أـن جانب اـل جانب، اـل هذا 
اMنسان، مفرطة جداً، ول�سف الشديد بعض ا3سؤول$ H يفهمون معنى قرار محكمة. عندما تعطي أنت
ا3حكمة صuحية البت في قضية ا3فروض أن تحترم قرارها وإH من اmساس H تعطيها هذه الصuحية.
محكمة العدل العليا مثلما ذكر اmخ أبو حسان هي ذات اHختصاص في النظر في الطعونات اMدارية في
القرارات اMدارية، صدر قرار عن وزير العمل مثuً أنا أعتبر أنه خطأ أرفعه أمام محكمة العدل العليا، إذا
لتزم وزير اـلعدل به. وH ـيجوز أن ـيصدر قرار ـخطأ ـيجب أن ـي يا جاءت وقالت لي هذا اـل محـكمة اـلعدل العـل
قرار وقف  يأتي وـي يده أن  في  أخذ  الذي ـي ضابط  الوزير أو اـل حترمه  يا وH ـي عدل العـل عن محكـمة اـل قرار 
محكمة. وعلى سبيل ا3ثال هناك قضية يمكن أخي أبو حسام يذكرها وبعض اHخوان القضاة، أخذ قرار
في محكمة الجنايات مرة بإحالة سج$ إلى مستشفى اmمراض العقلية في قضية في الجنايات وتحولت
القضية قبل أن يكون اmخ أبو فراس في ا3وضوع. وبكتاب من ا3حكمة إلى قائد الشرطة و3دير السجن،

. قال له! قائد الشرطة يتصل بمدير السجن يقول له عندك فuن؟ قال له نعم. قال له كيف هو؟ قال له عادي
بأن! لديها اـلصuحية  ايات  مة جـن قرار محـك شديدة  ساطة  ندك. بـب ركه ـع له اـت قال   H له قال  نون؟  مش مـج

 تحكم باMعدام يوقفه ضابط شرطة. هو ليس بسوء نية mنه H يعرف، يعتقد أن هذه صuحيته.

حول صغيرة  هاوي ويـتصيدوا ـهفوات  هذه اـ3 في  قع  كون دقيـق$ mن اiـخرين يـتصيدوا أن ـن    ـيجب أن ـن
مع عام،  مدعي اـل مع اـلصuحيات لـل شرطة،  مع اـلصuحيات لـل يق،  مع التحـق حن  سان. ـن سالة حـقوق اMـن ـم
وأحول آتي  جوز أن  أنه H ـي واحد  أمر  هم  أنا أـف هم.  ها ـل في حـالة إحالـت صuحيات ـبعض الـقضايا ل�من 
قضية أمنية للمدعي العام. H إن كان هناك إدانة أو تأكيدات على إدانة على فuن في قضية أمنية تحول
إلى محكمة أمن دولة. أما H يجوز بعد أن أمارس كل ا3مارسات ضد هذا اMنسان ثم أحوله إلى ا3دعي
يه اmخ ية أريد أـيضـاً أن أضيفها باMضافة إلى الذي أشار إـل اـلعام الذي ـيصبح دوره شكلي. ـمسألة ثاـن
أبو حسان. ل�سف الشديد أنه H زالت هناك ممارسات من ا3حام$ سيئة جداً، ا3حامي أحيانـاً يكذب،
وـيسرق ويماطل، ـهناك ـمحامي$ يبيعون القضايا ويشترونها، ـهناك ـمحام$ يدفعون رواتب 3ـمرضات في
مستشفيات لكي يحولوا لهم قضايا. هذه أمور موجودة ولكن في ا3قابل هناك قصور ل�سف الشديد في
جهاز العدل وفي وزارة العدل عندنا. قضية ا3حضرين مثuً نحن لم نساهم فيها كمحام$، ا3حضر الذي
H يدخن لو  شيكل  مائة  هذه الثماـن شيئـاً، mن  جز  وقع مـنه أن يـن شهريـاً H تـت شيكل  مائة  أنت ثماـن تعطـيه 

ابل أن تدفع لغ لك تبالـيغك مـق قول له أـب نا كـمحامي وـي لدخان. فـيضطر أن يأتي لـعلي مـه  شيكل50 تـكفي ـل
قة سيدفع. ـقضايا ـمنذ سنة وـنصف ـعندنا لم نا ـيريد أن يـعمل ـبهذه الطرـي يغ، وإن كان ـعلي مـه ـعلى التبـل
تبلغ mننا H ندفع، بينما هناك محضرين يعملون في مكاتب محام$ وهذه معروفة لدى زمuئنا في وزارة
العدل وتم الحديث فيها أكثر من مرة. هذا جانب الجانب الثاني نحن نحترم القضاة ونثق فيهم وH نشك
شخص يأتي  الذي  لزمuء،  شديد ـل احترامي اـل مع  اضي  من ـق أنا  أستوعب   H ًانـا كن أحـي هم ـل في نزاهـت
يوم لدي اـل وقت   H أنا لي  يأتي القـاضي ويـقول  في قـضية  كي يـشهد  أنا ـل يل أحـضره  من الخـل شاهد 
ابة امة، فالنـي ابة الـع سبة للنـي ضـاً بالـن اضي، أـي من حـقه كـق يس  هذا ـل لوائح،  كرار  في ـت شاهد يـك mستمع لـل
العامة هي التي تمثل الحق العام، لكن هي بحكم القانون خصم نزيه ليس موقع اتهام وفقط، دور النيابة
عام دعي اـل يأتي ا3 كف  آخر  شخص  واحد  ضرب  البراءة، عـندما ـي أدلة  وعن  دانة  Mأدلة ا عن  حث  أن تـب
يكيفها له شروع في القتل، وتتحول لجناية، وتبقى فترة في ا3حاكم، يصبح أي شيء واحد يضرب آخر
بشفرة تصبح شروع في القتل، أو قتل عن سبق اMصرار والترصد، هناك قضايا H يجوز إخuء السبيل
بالكفيل فيها، فتضطر أن تبقي إنسان سنة وسنتان وهو في السجن لكي تطلع براءته، ويعرف زمuءنا من

لى رصد ـع سبق اMصرار والـت مع  تل  موا بـقضية ـق أناس اتـه سنة وـنصف،  حوالي  بل  قوا328 الـقضاة، ـق ، ـب
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له أي ابة ـليس  في ـمستوى النـي تدني  هذا  مة،  أركان الجرـي من  ركن أسـاسي  وهي  ثة  وجد ـج سنت$ H ـي ـل
ريد أن يتـع$، اـ3فروض أن ندنا ـعندما يأتي مدعي عام ـي عام$ ـع تـفسير آخر، من اـ3فروض أن ا3دع$ اـل
ما في ـمصر ـمعاون مر في دورة، H ـيجوز أن أـحضر إـنسان ـخريج ـجديد وأضعه مدعي عام. أضعه ـك ـي
نيابة يمكن، أما أن أضعه مدعي عام H يجوز. من هنا أنا أريد أن أختم حديثي بالتالي، إذا تكاتفت كافة
الجهود من وزارة العدل من القضاة من ا3حام$ من النقابة بإمكاننا أن نصنع مستقبل مشرق للمحام$
والعدالة وأؤكد مرة أخرى أن ا3حام$ هم الذين يمثلون القضاء الواقف والذين دونهم H يستطيع أن يكون

هناك قضاء أو عدالة. شكراً.

ً أخ علي، وأعتقد أنه أصبحت صفحتان متقابلتان واضحتان، ومن التلميحات التي عـبّرأبو نزار:  شكرا
عنها اmخ أبو حسان في آخر حديثه والتي التقطها اmخ علي وأهمية ا3حضر الذي يبلغ القضايا للناس،
يه من مـحضر حتى ا3دير ية كل عدد اـلعامل$ ـف ـعندما أريد أن أعرف أن ـجهاز الـقضاء في اـلضفة الغرـب

لى هو أـع عام أو إذا كان من  ية الـقضاء ـبشكل عام ـعلى187 اـل فال mهـم الك إـغ  واحد هذا يدل ـعلى أن هـن
 … ألف موظف من وزير فمحضر أو مخبر الخ، هذه112 مستوى السلطة التي أصبحت توظف في الوطن

شباب مل ووزارة اـل في وزارة الـع واخوان آخـرين  أبو محـمود  أقول ل�خ  كن  التي يـم  ً جدا كبيرة  اmعداد اـل
 H عمل لهم، ويدفع لهم رواتب، أي300  أو200 .. والرياضة والخ، عن أي وزارة من هذه الوزارات على اmقل

عدد فرز لـجهاز الـقضاء  تم  تدفع. ـكيف يـمكن أن ـي ما  سلطة إـن في اـل ستكون ـعجز  شيكل  مائة  ـليس الثماـن
كبير من الناس ا3وجودين في البطالة ا3قنعة أنه عندما يذهب للقضاء يكون عنده عمل، هناك أجهزة فيها
عمل، من يعملون في الصحة عندهم عمل يومي، من يعملون في التعليم عندهم شغل، لكن هناك وزارات
أنا وسآخذ  يه  شارك اHخوة ـف كي ـي قاش ـل وضوع للـن سنطرح اـ3 قديري  تالي بـت عة وباـل ظة بالبطـالة ا3قـن مكـت
أرجو أن حتى اiن  لم أتـشرف بمعرفتـهم  خوة القـضاة  uسماء ل mسوء حـظي أن بـعض ا ومن  سماء  mا

يسجلوا أسمائهم.

أنا سعيد جداً أنه على اmقل هناك انتظام حتى اiن في عقد مثل هذه الحوارات التي يمكن ا<خ حسن:
أن تثري الحياة الفلسطينية بطريقة أو بأخرى، لكن أنا عندي بصراحة مشكلة في ا3دخل 3حاضرة اليوم
mننا نستطيع أن نتحدث جميعـاً فرادى وجماعات من مختلف مواقعنا على العديد من الوقائع التي أقل ما
في مـسألة ممـارسة مهـنة ا3حـاماة والقـضاء الرأس  شعر  يمـكن أن يـقال فيـها أنـها يمـكن أن يـقف لـها 
والفصل في الوقائع ا3ختلفة، وبالتالي أنا أحب أن أرجع قليuً في رد اmمور إلى اMطار ا3فاهيمي الذي

 ما كنت أتوقع أن يتم التطرق له اليوم، في مسألة القضاء في فلسط$ والقانون في فلسط$ الخ..

   أريد أن أتحدث في محاور أساسية لها عuقة بدور القضاء والقانون في تأطير ا3جتمع وتنظيمه وتنظيم
ا3هنة واستخدام هات$ الجهت$ في الحياة الفلسطينية وتوظيفهما في مسألة الزحف نحو السيادة خاصة
ها من الزمuء أبو ـحسان واmخ ية وـتطرق أـيضـاً إلى ا3ـمارسة ـكما تم التـفصيل فـي نا في مرـحلة انتقاـل وأـن
ية ووظـيفة السلطة الوطـنية الفلسطينية في ـعلي واـلعودة ـمجدداً 3ـحاولة ـتقديم ـفهم مشترك للمرحلة اHنتقاـل
هذه ا3رحلة والبرنامج الوطني الفلسطيني والذي يتضمن ا3سألة القضائية، باعتقادي التشخيص الذي تم
الليلة هو تشخيص دقيق ولكن هذا التشخيص أرجو أن H يفهم منه أن هناك غياب ل�طار القانوني رغم
استخدام عدم  هي  شكلة  قانوني اـ3 فراغ  وجد  وجود وH ـي كن اMطار ـم هذا اMطار ـل في  شرذمة  ناك  أن ـه
واقع والذي يؤدي في جانب الـجهوي والـفصائلي والـعضuتي ـعلى اMطار الذي يـنظم اـل يب اـل قانون وتغـل اـل
نـهاية اـ3طاف إلى أن ـيكون قرار ا3حـكمة قيـمته صفر وقرار شخص ما في ـموقع ما أهم بكثير. هذا مع
اHحترام الشديد Hخوانا وأصدقائنا في وزارة العدل. هناك أيضـاً دور ناقص لوزارة العدل في تنظيم هذه
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قادي أن اHشكال أنا باعـت فة،  جزاءات ا3ختـل يذ اmحـكام واـل في تنـف زية  حاكم وخـلق الجاـه يل اـ3 نة وتفـع ا3ـه
الذي يواجهنا في هذه ا3رحلة هو إشكال وجود السلطة الوطنية الفلسطينية على بقعة من اmرض ا3فروض

 والتي من ا3فروض أن يكون هناك إطار قانوني منظم لهذهterritorial integrity أن يكون لها ما يسمى بـ
ناقض mن قد تـت قوان$ وأنظـمة  الوقت هـناك  فس  مع، وبـن هذا ا3جـت الذي يحـكم  مع ول�طار  عة وللمجـت البـق
مرجعياتها مختلفة وهنا طبعـاً دستور فلسط$ الذي يسود في غزة بتعديuته، وكل التعديuت التي أدخلتها
ـانـاً ـضات أو أحـي هذه التناـق وكم  ـية،  ـضفة الغرـب في اـل سرائيلي  Mل اuحتHـعـاً ا ـية وطـب ـومة اmردـن الحـك
ية صهر ا3جـتمع وتأطيره كم ـتكون هذه ـعامل ـمعوق في ـمسألة اـلزحف ـنحو اـلسيادة، التـباعدات في عمـل
تعدد ا3رجعيات القانونية أنا برأيي يؤدي إلى فراغ بنيوي وبالتالي هناك إشكال أساسي في مسألة أن
هذه عدد  يد ـت سيادية. بالتأـك الة  كون ـح ها أن ـت في طريـق ونة فـلسطينية  ية ا3نـظمة لـعمل كيـن ية القانوـن ا3رجـع
ا3رجعيات سيخلق استحالة لخلق بنية ومجموعة حقائق نسميها Hحقـاً حقائق زاحفة باتجاه الدولة، سؤال
ظل في  سطينية  من قطـاعات الحـياة الفـل طاع  مة أي ـق هي مـه ما  أسأله ،  أنا أن  أحاول  مـاً  أسـاسي داـئ
هي مهـمة خـلق ا3ـناخ اmمـثل لـفرض حـالة أنا باعتـقادي ا3هـمة الوحـيدة واmسـاسية  ا3رحـلة اHنتقالـية؟ 
هذه الـحـالة وإـنـما الـحـقائق ـعـلى اmرض، وـهـنا سيادية mن ا3ـفـاوضات ـعـلى الـطـاولة H يـمـكن أن ـتـفرز 
نستطيع أن نتحدث بالتفصيل حول ما قدمه القضاء الفلسطيني والقانون في خلق هذه الحالة أو ا3ساعدة

 في خلقها.

مارس عـلى اmرض، الذي ـي واقع  هذا اـل أكثر ـل قراءة معمـقة  من خuل  ستطيع  هل ـن في نهـاية ا3ـطاف     
الواقع القضائي، ان نحاول أن نجد ا3حددات التي يمكن أن نبلور بتوفيرها نظام قضائي وواقع قضائي

 يشكل إطار 3ا يمكن أن يكون عليه ا3جتمع ا3دني.

ية ـنشوء فتيت إمكاـن اية اـ3طاف إلى ـت ية أن ما ـيمارس ـعلى اmرض قد يؤدي في نـه    ـهناك ـمشكلة حقيـق
مجتمع مدني فلسطيني في مرحلة إنجاز اHستقuل وهذا سيخلق مشاكل ذات خصوصية يمكن أن تكون

 نهاية اHحتuل تعبر عن بداية لها توقعنا في مطبات…

نرى كـيف من الـواقع ا3ـعاش وكـنا نتمـنى أيـضـاً أن  جزء  كان عـندنا الفـرصة أن نتـعرف عـلى     الـيوم 
بإمكاننا من خuل دراسة متأنية Mمكانية وجود قانون أو ما يسمى نظام أساسي لنحل هذا الشيء.

ً دكتور. بعدها<خ أبو نزار:  من تحدث هو اmخ حسن أبو لبدة مدير عام دائرة اMحصاء ا3ركزية، شكرا
اmخ الدكتور حنا وهو منسق في وزارة العدل، تفضل أخ دكتور.. وبعده سيتحدث اmخ علي أبو هuل.

مند. حـنا: وجزء  والتي تـتحدث باـ3شاكل  هادئة  سة اـل هذه الجـل وتك ـل نزار ـعلى دـع أبو  أخي  أشكرك   ًHأو 
الحلول، mن الهدف اmساسي mي ندوة هو وضع اmهداف التي يمكن مناقشتها، ما تم اليوم جيد لكن لم
يأخذ طابع التخصص والقضاء الفلسطيني بحاجة إلى كل 3سة ووضعية محاسبتها وتحليلها على حدة،
فنحن بدأنا من اiخر ولم نبدأ من اmول بالجهاز القضائي لنا، يعطيه العافية لكن هناك واقع مرير جداً
نمر فيه، وجود نظام$ قضائي$ مختلف$ في الضفة الغربية وقطاع غزة ووجود قانون$ مختلف$ يؤثر سلبـاً
على أبناء هذا الشعب ما في غزة H يمكن تطبيقه على الضفة وما في الضفة H يمكن تطبيقه على غزة
نا ـتحدث أخي عثرة من ـه قوان$ التي كانت منـتشرة مـب رأيي ـهناك سبب$ رئـيسي$ اـلسبب اmول أن اـل وـب
حسن أبو لبدة عن ا3رجعية التشريعية وفي رأيي هذا جانب هام جداً عندما نتحدث عن استقuل القضاء.
أخي أبو حسان سرد قليuً من تاريخ القضاء الفلسطيني وهذا كان في فترة يمكن نحن H نعيشها حاليـاً،

 كما قال اHخوان بقرار اmخ أبو عمار لكن ما بعد67 ا3هم في القضاء الفلسطيني أنه اعتمدنا على ما قبل

14



  

هذا القرار كيف يجب علينا أن نعالج هذه القوان$، القوان$ التي وضعت أخي أبو نزار هي قوان$ قديمة
وجود جداً لـكن لـعدم  فترات قديـمة  في  كانت  حتى مـساواتها بالـوضع الـراهن mنـها  ومهـرية، وH يمـكن 
هذه في  واضح$  في تـصــوراتي السيـاسية ويـجب أن نـكون  أوسلو  تـشريعات فلـسطينية نـظراً Hتـفاق 
H ا3سألة تعيق نوعـاً ما في تشريعها بحكم أنه يمكن أن ا3جلس التشريعي الفلسطيني ول�سف الشديد
H ن هذه مسألة هامة، النقطة الثانية أخي أبو نزار أنهm $يوجد هناك رجال متخصصة في تشريع القوان
يوجد لدى الشعب الفلسطيني بسبب اHحتuل ثقافة قانونية، ثالثـاً H يوجد كفاءة لدى الشعب الفلسطيني
بـاً والتي تقرـي حة  الدول ا3اـن لى  هو ـع ثاني  ماد اـل هادي واHعـت ادنا يـمكن اجـت بالعكس اعتـم جال  هذا اـ3 في 
تأخذ نقودنا وتضحك علينا، يبعثوا دورات، هذا H يحل، نحن ينقصنا معهد قضائي، ينقصنا مكتبة قانونية
من يفـتح هو  يس فـقط  صريحـاً القـاضي ـل أكون  جب أن  عن القـاضي ـي حدث  شريع قـضائي، عـندما أـت ـت
لديه الـتـشريعات الكاـفـية دراية، الـقـاضي ـيـجب أن ـتـكون  شيء ـعـلم ـكـفاءة  كل  الـكـتاب، الـقـاضي ـقـبل 
والتحليuت اHجتهادية الكافية، للقضاء يجب أن يكون هناك مدرسة، معهد لتعليم القضاة، ونحن نعي بأن
التعي$ الذي تم أخي أبو نزار تم قبل دخول السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنا H أشكك هنا في النوعية أو
 …القدرة أو الكفاءة أو الوطنية الخ، لكن علينا أن نعي بأن التعي$ أيضـاً تم ضمن مواصفات محددة، فأن
H نهرب من هذه ا3سألة أخ أبو حسان وأن نتحدث بجرأة أمام بعضنا البعض، هناك أناس ـجيدين لكن
قاط التي سأتحدث ثة من الـن ثال، النـقطة الثاـل كون ـقاضيـاً ـعلى سبيل اـ3 ـهناك أناس يـمكن H ـيصلح أن ـي
فيها هناك نقاط مهمة جداً أخي أبو نزار أنه عندما دخلت السلطة الوطنية لم يكن هناك تجديد أو محاولة
إعادة ترتيب هذا الجهاز بالعكس بقي كما هو H يوجد أي جديد إطuقـاً عليه وهنا يوجد سياسة واضحة
جب أن نزار ـي أبو  حبيب  أخي اـل هم  نا ومـن وجودين ـه رأسها اـ3 لى  سطينية وـع يادة الفـل سألة الـق هذه اـ3 في 
نكون ونعي هذه ا3سألة التي هي بحاجة إلى دقة وتحليل، أن أتكلم فقط عن ا3شاكل مشكلتي ليست في
H ا3حضر كما قالوا يمكن أن يقول محامي للمحضر خذ خمس$ شيكل مثلما قال أخي علي أن ا3حضر

 يخبر، نحن كمحام$ وسلوكيات نتعامل بطريقة أخرى وليس عاراً علينا.

   النقطة ا3همة جداً أخ أبو نزار حول قانون استقuل القضاء، هناك أزمة يجب أن تعيها أخ أبو نزار بأن
من ثونهم، اmزمة  الذين يبـع خبراء  من اـل وجودة  شريعي ، اmزمة ـم في ا3جـلس الـت قط  هذه اmزمة لـيست ـف
H ن كثير من الناسm زمة في كل إطار وطني فلسطيني موجودةmزمة من التنظيمات، اmنسان، اMحقوق ا
كن قانون ـل مون باـل ناس يتكـل من اـل كثير  قاب،  ابة وـع قانون تنظـيم ورـق قوان$ mن اـل ناك  كون ـه ريدون أن ـي ـي
يعملون على إعاقة تدوين وتشريع القانون، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية التي يجب أن نهتم بها بالنسبة
لة نا قلـي لد وـنحن ثقافـت فة أتوا إلى هذا الـب لنـقابة اـ3حام$ وـنحن ـنعي بأن اـخوانا درسوا في مدارس مختـل
حتى اـ3حام$ بـحاجة إلى تدريب مـكثف ومركز ـلوضع اـ3حامي في ا3كان ا3ـناسب حتى في إطار، جداً 
لم يأته الدور لكي يطلع فيها… قلة التدريب و…. عندنا خمسة أو ست محام$ مشهورين والباقي تقريبـاً 
نة ا3ـحاماة ـيجب أن ـيكون ـهناك بولهم الخ، إذن ا3ـقصود لتنـظيم ـعمل مـه ية ـق  …الخ، حتى اـلشهادات وكيـف
ناك كن ـه سن ـل لم ـت تاريخه  حتى  قوان$ ـل هذه اـل ولو  ها،  قوان$ وأن نثبـت عن  لم  مل، أن نتـك ظم الـع قانون يـن
اشكاليات في النقابة أخ أبو نزار هناك اشكاليات ومشاكل في داخل ا3حام$، هناك مشاكل في داخل
الجهاز القضائي كبيرة، وأنا H أحمل طرف لوحده أنا أحمل الجميع، الجميع يتكلم عن ا3شاكل وH يتكلم
التي أضع وأثـبت اmسس  جراءات كـيف تـتم، H يـجب أن  Hاسمع ا يوم H يهمـني أن  أنا اـل عن الحـلول، 
سأنطلق عليها في حل هذه ا3شاكل الصغيرة، إن لم يكن لدي أسس ثابتة وواضحة في الجهاز القضائي
وفي النيابة العامة H أستطيع… القصة أن أحضر عشرين من وزارة العمل وأحل مشكلة، هي ا3شكلة من
تحت لفوق مخرمة من تحت لفوق، إذن H بد من إعادة واضحة وهناك يجب أن يكون جهاز للتفتيش mعرف
مدى ا3صداقية التي تجري في هذا الجهاز، H أرمي كلمات فقط أنه عندنا مشاكل هنا، جاء ا3تهم وروح
ا3تهم ألف قضية ليس ألف$ قضية، تبقى هذه مسألة تحل بسهولة إن وضعنا اmسس والثوابت التي تنطلق
عليها السلطة الـقضائية وـيجب أن يكون ـهناك ـتعاون ب$ الثuثة سلطات. ـنحن ـعندما نـتحدث عن محكمة
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ً إن غاب أحدهم H تـعقد، H ـيوجد ـكفاءة وH ـيوجد بـاً ـمريض جدا اHستئناف ـعندنا ثuثة ـقضاة واحد تقرـي
تطوير، H H وألف H أخ أبو نزار إذا أتيت وجلست وتمعنت ترى بأن لدينا مشاكل أكبر بكثير مما تحدثت

في هذه الجلسة.

 الوضوح هو من أهم مقومات العامل$ في القضاء، الصراحة مهمة كثيراً، الرؤيا بغض النظرأبو نزار:
ادية اعات القـي ستوى اHجتـم مرة عـلى ـم من  أكثر  في  شكلة،  يش ـم يع يـع سان، الجـم ها اMـن ظر إلـي يف يـن ـك
يد اـلضاربة ها اـل ثة ـل وزارية وفي اللـجنة ا3رـكزية ـمصرين ـعلى أن قوة ـجهاز الـقضاء هي قوة سلطة ثاـل واـل
للقانون، وسيادة القانون تعني هذا. وكثيراً من الكuم الذي سمعته من اmخ حنا كنت أسمعه من اmخ أبو
عمار، أن هناك غياب كفاءات حقيقة، وقال أنه H يوجد عندنا كفاءات في الشعب الفلسطيني، وأنا أعرف

أن هناك كثير من القضاء في اmمة العربية يقودونه فلسطيني$، بمعنى أو بآخر لدينا..

   شكراً ل�خ أبو نزار Mتاحة الفرصة ولتنظيم هذا اللقاء الهام. في الواقع ان القضاء في كل العالم هو
الجهاز أو السلطة التي تحرس وتصون الديمقراطية والقانون وحقوق اMنسان، وبالتالي إذا لم يتوفر جهاز
قضائي وسلطة قضائية قوية قادرة على اMطuع بدورها H يمكن أن نبني مجتمعـاً يقوم على أساس مبدأ
عن اـلـسلطة اـلـقانون وH يـمـكن أن ـنـصون ـفـيه الـحـريات والـحـقوق لـلـمواطن$. ـلـهذا تـنـبع أهـمـية اـلـحديث 
القضائية في فلسط$، نحن كشعب وكحركة وطنية نجابه مهمت$ مزدوجت$، اmولى مواصلة النضال من
هذه ا3ؤسـسات صلب  وفي  سطيني،  ناء مؤسـسات اـلشعب الفـل الوطن وـب ناء  ية ـب دحر اHحتuل والثاـن أجل 

بناء السلطات الثuثة العامة السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.:
ها رغم اMقرار اـ3بدئي ـبضرورة وجود هذه اـلسلطات الثuثة إH أنه حتى    اiن اـ3شكلة التي ـنعاني مـن
عاني اiن H ـيوجد ـفواصل واضحة وـمحددة ـتحدد صuحيات كل سلطة من هذه اـلسلطات وأكثر سلطة ـت
نا عن نا ـتحدثوا ـل في هذا اـ3جال هي اـلسلطة الـقضائية واـلصحيح أن اmخ أبو ـحسان واmستاذ ـعلي مـه

النزر القليل مما يعانيه الجهاز القضائي.
   نحن نواجه في جهازنا القضائي وسلطتنا القضائية مشكuت كبيرة جداً. إذا لم يتم معالجتها وحلها،
يف قانون ولـيست تثـق واطن باـل يف ا3 حام$ ولـيست تثـق ابة اـ3 سؤولية لـيست نـق الذي يتحـمل اـ3 واقع  وفي اـل
بعض ا3وظف$ ا3كلف$ بتنفيذ القانون، الذي يتحمل ا3سؤولية في هذا ا3جال أن هناك H يزال تدخuت في
من ها  من ـبعض اmجـهزة ومـن ها  ذية ومـن سلطة التنفـي من اـل ها  ديدة مـن تدخuت ـع ضائي،  إطار الجـهاز الـق
بعض الوجاهات وبعض السلطات العشائرية التي تتدخل حتى في صياغة قرارات بعض القضاة في هذا

الجانب.
   لهذا أعتقد أنه H بد من توفير عدد من ا3عايير وهذه ا3عايير دولية ومعروفة في كل العالم من أجل توفير
سلطة قضائية تتـمتع باHستقuلية والـنزاهة. في اـلواقع اـلحالي لـلسلطة الـقضائية H يمكن أن ـيتوفر ـعندنا
سلطة قضائية H نزيهة وH تتمتع باHستقuلية وH تستطيع أن تكرس نفسها كسلطة ثالثة في مجتمعنا كما
هائل من الدعاوى ا3رـفوعة كم اـل ندنا ثuثة وثuـث$ ـقاضي هذا ـمستحيل أمام اـل ـتحدث اmخ أبو ـحسان. ـع
للمحاكم مستحيل لهذا العدد البسيط أن يتفرغ للبت والنظر في هذه ا3نازعات. إذن H بد من زيادة عدد
القضاة هذه مسألة ضرورية يجب توفيرها، ا3سألة الثانية أن الجهاز اMداري الذي يساعد القضاة أيضـاً
ً في الوقت الذي تتضخم فيه أيضـاً العديد من اmجهزة في مؤسساتنا، ولهذا فإن مسألة جهاز ضئيل جدا
كل القـضايا حل  هذه H يمـكن أن ـت كن  $ ا3ـحامي وا3حـضر، ـل ما ـب قة  uفي الع ها  ا3حـضرين يمـكن حـل
وتشمل متابعة كل الدعاوى ا3طروحة على ا3حاكم. ا3سائل اmخرى أنني أعرف بحكم صuتي مع بعض
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ـند اـ3ـحاكم، أـبـسطها يـمـكن ـتوفر ـع إدارية ـبـسيطة H ـت أنه ـهـناك ـمـشكuت  الزمuء الـقـضاة واـ3ـحام$ 
القرطاسية H تتوفر بشكل مuئم، والتي هي أبسط شيء تتطلبه متابعة القضايا والنظر في هذه ا3سائل،
تدقيق في هذا اـ3وضوع mن ية H يـمكن توفـيرها، ويـمكن اـل تالي ـنحن بـحاجة إلى سلطة ـقضائية حقيـق وباـل
ذلك ما ـيعاني ـمنه العديد من الـقضاة والعديد من اـ3حام$ وتعاني ـمنه حتى وزارة اـلعدل نـفسها، تعاني
من مشاكل كبيرة في هذا ا3جال من يمكن أن يوفر للسلطة القضائية هذه ا3تطلبات، أنا أعتقد أن الذي
عادل وـنـزيه. توفر ـجـهاز ـقـضائي  هي اـلـسلطة التنفـيـذية، وـعـلى اـلـسلطة التنفـيـذية أن  يتـحـمل اـ3ـسؤولية 
في  ًuيا مث عالم أن رواتب الـقضاة هي أـعلى رواتب في الدول، راتب ـقاضي ا3حـكمة العـل وـمعروف في اـل
ية فراغ واMمكاـن زاهة وأن توفر له اـل دولة حتى يتـمكن الـقاضي أن يـحكم بـن إسرائيل هو أـعلى راتب في اـل
للنظر في القضايا، أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة تتحملها السلطة التنفيذية ونحن نتوخى من هذا اللقاء
أن يحمل اmخ أبو نزار هذه التوصية للسلطة التنفيذية لكي نتمكن من بناء جهاز قضائي قادر على القيام

بدوره في هذا ا3جال وشكرا.

ً أخ علي، اmخ داوود بركات نائب رئيس دائرة شؤون الuجئ$ وبعده اmخ كمال الشيخ.أبو نزار:  شكرا
تفضل

 مداخلتي هي همي كمواطن الخاص والعام والذي نعيشه بعد عودتنا إلى هذا الوطن، فيداوود بركات:
ً وشرح الحقيقة أهم ما في حديث أبو حسان أعتقد الحديث الذي لم يقله لنا، هو شخّص وشخّص جيدا
في هذا الوطن الـعربي العـظيم عـاً  نا جمـي قد مثـل اmوضاع واـلظروف التي يعـيشها ـجهاز الـقضاء وـلكن أعـت

نقف دائمـاً في حيرة أمام السؤال ا3هم إلى أين؟ وما العمل؟
   أعتقد من هنا مدخلنا لفتح حوارات ونقاشات في وطننا فلسط$ بهذا اHتجاه في موضوع دولة القانون
والدولة الحديثة وحقوق ا3واطن وا3جتمع ا3دني، نعتقد جميعنا من عاشوا تحت اHحتuل والذين عاشوا في
الخارج بحاجة إلى عملية إعادة تدقيق كاملة من مناضل$ 3وظف$ اiن إلى أناس قادرين على بناء هذه
دراسة بدأ ـب ستطيع أن ـن نا H ـن قد اـن واحد والعـشرين أعـت قرن اـل مدخل اـل حن عـلى  توجه وـن هذا اـل دولة وـب اـل
ها ودستــورها ـنحن لن نـخلق ها قوانيـن عالم أصبح ـل مان$ دولة في اـل تداب وـهناك مائة وـث ـتطوير قوان$ اHـن
ووضعنا ولـسنا بحـاجة لنـصارح اHحتuل بـهذا ا3ـوضوع. ونؤقلمه حـسب ظرفـنا  سنختار اmفـضل  نـحن 
واحد والـعشرين أن ا3ـجلس الـتشريعي ناقش قرن اـل ما فوجئ آـخرين مـثلي وـنحن ـعلى مدخل اـل فوجئت ـك
نظام ا3خاتير، وأظن أقر في نظام الحكم ا3حلي، ما قاله الزميل واmخ القانوني وا3حامي أن هناك جهات
ضابط ودور وهي دور اـل شائرية  حتى الـع حاكم  من اـ3 أقل  إلى  عودة  حام$ ـب وحق اـ3 حق الـقضاء  ستلب  ـت

ا3حافظ مع كل اHحترام للمنصب$ لكن هذا ليس دور.
ثة نـنشئ اـ3حاكم الـعسكرية، أنا أعـتقد في أي دولة نا وـنحن نـبني دولة فـلسط$ الحدـي    فوجئت أـيضـاً أـن
ناك اسي ـه ير سـي اسي أو ـغ ناك سـي وجد ـه قط، H ـي اية ـف ناك جـن مة ـفقط وـه ناك جرـي ها ـه حترم حاـل ثة ـت حدـي
وهو مخالفة لدستور ولقوان$ يجري عرضها على ا3حاكم. موضوع أمن الدولة أنا أعتقد أنه متخلف جداً 
رجا اسمه  كبير  أستاذ  يوم  فة. كـنت أتمـنى أن يـكون معـنا اـل والدول ا3تخـل من بقـايا حـكم العـسكرتاريا 
الذين ناس  أكثر اـل أحد  قد  سيره وأعـت سطيني وتـف قانون الفـل عن اـل ضخم  لد  وهو مـج تابه  صدر ـك شحادة، 
سطيني واطن الفـل ني حـياة ا3 سكرية تـع قوان$ ـع إصدارات  من  فترة اHحتuل  ما حـصل ـب ضـاً ـب موا أـي اهـت
أرجو أخ أبو نزار أن يبقى هذا اHسم بالذهن mنني أنا أعتقد أن هذا ا3وضوع بحاجة mن ندونه لنصل 3ا

 أسميناه إعادة تثقيف باتجاه القانون.
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قانون الفـلسطيني ـبعد ال  هو أوHً قانون ـفيه ـعيوب ولـكنه قانون48    ـبحديث مع اmخ رجا هو ـيقول أوHً اـل
 وأن إسرائيل التزمت فيه، هو القانون اMسرائيلي الحالي هو48  إلى22 كان يسير عليه هذا الوطن من عام

القانون الذي سار في غزة وطور، وفي إسرائيل تم تطويره، إن أخطأت أن إسرائيل ورثت دولة اHنتداب
بكل قوانينها.

شيخ:ا يد كـمال اـل صرفونلعـق هم يـت حتى اiن اـن اشكالياتهم  من اHخوة  كثيراً  بدوا فعuً أن  ما ـي  عـلى 
مدني فـلسطيني ـكيف يـمكن أن نرـتقي بـحقوق ا3واطن$ مع  تع بمجـت سيادة ونتـم دولة ـمستقلة ذات  نا  وكأـن
فيه لكي نصل إلى ما نطمح له. هذا العامل اmساسي الذي جعلني أتراجع عن الحديث، mنني كنت أريد
حتى مة غـير مـطــورة  قوان$ قدـي في  كان  يات مـوضوعية تقـابل الجـهاز القـضائي إن  عن حيـث حدث  أن أـت
يه. لذلك أرجو أن H ـيساء عديل والـتطوير الذي ـحصل عـل قانون اmردني ـنحن نـعمل به ـمستثني$ كل الـت اـل
فهمي mنني أتحدث بالسياسة لكن على ما يبدو أن كل الكuم الذي تم التحدث به هو كuم سياسة ولم يتم

 التحدث بالقضاء.

   أرجو يا اخوان بكل تواضع أن نعرف بأننا H زلنا وطنـاً تحت اHحتuل، والذي يحكم كل سلوكياتنا جزء
واخص بالتـحـديد اللـجـنة هذه اmرض،  التي ـنـحن ـمـوجودين بموجـبـها ـعـلى  مـنـها ـمـهم يرـتـبط باHتفاـقـية 
ها. إسرائيل أكبر ً وهذا H يـعني أنه H ـيوجد ـهناك ـتجاوزات مـن ية التي تـظلم كثيرا التنفـيذية واللـجنة اmمـن
دولة عسكرية في ا3نطقة، عندها أقوى جيش في ا3نطقة، دولة نووية، لكن إذا تتزحلق راشيل في القدس

 رقم حقيقي18  أو26  أو20 تهتز البلد تحت بند اmمن راح، أنا H أستطيع مطلقـاً أن أفهم أن يكون عندنا
يدات التي تـحكم اmخ ـكمال ـبسلوكه مع ا3واطن سوى اـ3صلحة هي التقـي لم ما  من ـحقوق اMـنسان وH يـع
اmمنية للموطن الفلسطيني، وهنالك أشياء كثيرة H أستطيع أن أعملها وإن عملتها أكون قد خربت اHتفاق
ً مغرمـاً باHتفاق لكي H تسيئوا الفهم لكن أنا أيضـاً أتحرك ضمن الذي أنا موجود هنا بموجبه، ليس كثيرا
سطينية بـكل أجهزتـها أن سلطة الفـل سبيل ا3ـثال H تـستطيع اـل سيتعلق بالقـضاء، عـلى  هذا ا3نـظور بـما 
تحتفظ بمواطن فلسطيني يحمل هوية زرقاء ولو لساعة، حتى لو قتل، ثم نتكلم عن القضاء، وعندما أقدمت
سرائيلية أن أوـقـفت ـبـاصات Mكانت ردة الـفـعل ا شرطي،  ضرب  نه  m واحد ـفـقط ـلـساعات سجن  ـعـلى 
شيخ مال اـل خرج ـك بالحرف ـي خرج  إلى أن ـي غوا اMجازات  ضفة أي أـل غزة واـل امل ـب$  جازين mسبوع ـك اـ3
الذي سلوك  أين اـل كم  آخر mرـي ثال  ديدات، ـم هذه ـبعض التـح كف،  شرطي  ضارب  وهو  سجنه فuن  الذي 

وهو( نا، اHتفاـقية على سبيل اـ3ثال ـتقول إذا وقع حادث سير  يحكم سلوكنا وتصرفنا ـنحن ـليس ـلعدم وعـي
من اختصاص القضاء على ا3نارة وكسر غماز للسيارة وكان إحدى السيارت$ تحمل نمرة صفراء، يجب)

أن ـتقف اـلسيارت$ حتى لو عـطلت ا3رور إلى أن يـحضروا اHرـتباط الفـلسطيني اMسرائيلي من ـبيت إيل
" الكروكا هذه وكأني سأجعل ا3نارة محج ومتنزه للشرطيات والشرطة اMسرائيلية لكي أقول" لتحقق وتأخذ 

للشعب الفلسطيني أنك H زلت تحت اHحتuل وما زلنا نحن أصحاب السيادة حتى في أخذ كروكا. نقسو
هم إما أـت صعب،  كون  إصرار mن الخـيار ـي ودراية وـب هم  صuحياتنا بـف جاوز  هؤHء ونـت لى ـبعض  انـاً ـع أحـي
يار تار الـخ نارة، فأـخ لى اـ3 روكا ـع مل ـك إيل تـع يت  من ـب تأتي  راشيل  أترك  صuحياتي، أو  جاوزت  بأنني ـت
وهذه اmول بكل الشتائم علي، هذه أمثلة فقط. لذلك أرجو أن H نجلد أنفسنا كثيراً. نحن مصرين تمامـاً 
عـاً، ثـاً، أمن الوطن راـب يـاً، أمن الوطن ثاـل يادة، أن أمن الوطن أوHً، أمن الوطن ثاـن يذ أوامر ـق بتعلـيمات وتنـف

ً بها ا3صلحة العليا للوطن تتمثل بأمنه11 رقم  نفكر كيف يمكن أن تتعامل مع أي قضية ب$ يديك متجاوزا
وكيفية تخليصه من اHحتuل. ثم تحل إشكالية خuف رجل أمن أو تدخله في قاضي أو تدخله في قضية.
نحن ليس نمط اسكندنافي لكي أقول أنه H يوجد هناك محاكم عسكرية، صحيح نحن وطن تحت اHحتuل
بأن يطـبق الديمقراطـية طالبه  ريد أن ـن واحد مـنا ـن مازال أي  رأيي،  سطيني، ـب لدم الفـل ها ـل قرار Hزال ـب واـل
نة نة فـلسطينية إلى مدـي والـحرية وـحرية الرأي، ـغير قادر هو أن يتـنقل، أي أخ ـعلى اMطuق يتـنقل من مدـي
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ثم شلن،  إسرائيلي ـيسوى  شرطي  يع  إلى توـق اجة  غزة واـلضفة بـح في  الوطن  ناحي  ما ـب$ ـج أخرى أو 
تقول نريد مجتمع ديمقراطي، انتظروا قليuً، صبركم با�، حتى نحصل على اmرض نهائيـاً لهذا الشعب
التي قوان$  بوا اـل شاءوا، اكـت ما ـت يه بحـرية، اخـتاروا  رتع ـف الذي ـي حديث ا3دني  مع اـل من ا3جـت مط  يم ـن فنـق
كل إمكاناتـنا، لـيس واحد يعـطل  إسرائيلي  ضابط  ما زال  قوان$ إذا  فائدة أن تكتـبوا  ما  تـشاءوا، لـكن 
Mحباطنا، أنا ضابط وأعرف تمامـاً أن هذا قد يكلفني دمي وأنا مستعد أن أدفعه، لكن أرجو مرة أخرى،
يدل بوجـهة وهو  أبو حـسان  جداً اmخ  يل  وهو جـم يه  الذي تـفضل ـف عد الكuم  لبي ـب كل ـق من  نى  نت أتـم ـك
نظري ا3تواضعة بحسب فهمي ا3تواضع أنه مؤشر إيجابي مهم وخاصة أنني كنت أتمنى أن يكون عدد
القضايا التي حولت للمحاكم منذ قدوم السلطة، هذا يعني أن شعبنا بدأ يسلم بأن هناك قضاء وأن هنالك
وصله ته وـت لى كراـم حافظ ـع قوقه وـت التي تحـمي ـح هي  ذية وأجـهزة ـقضائية  ناك أجـهزة تنفـي حاكم، وأن ـه ـم
لج هو يـث ية، من ناـحية أخرى ما تـفضل به اmخ ـعلي  يد، هذا من ناـح ً ـعشائريتنا وأخذ اـلحق باـل جاوزا مـت
القلب والصدر حقيقة، لكن يا أخ علي أرجو أن تأخذ بع$ اHعتبار أننا نعي تمامـاً أيضـاً أن القسم اmكبر
فـاً وكان موـق جة اMضراب  امـاً نتـي ذلك تـم هم  امـاً وـنحن نتـف اماة لثuـث$ ـع نة ا3ـح مارس مـه لم ـي نا  من محامـي
أحب أن ضـاً  كن أـي جداً، ـل  ً كبيرا يـاً  ضائي ثمـنـاً غاـل تدفع الجـهاز الـق قد  ناس  هؤHء اـل لة  يا. اiن غرـب وطـن
أطمئن اmخ أبو نزار وجميع الحاضرين أنه مثuً نحن في الشرطة ونحن اmداة اmساسية لتطبيق القوان$،
وحاكموني نه  قدر ا3ـمكن، وـمسؤول ـع ذلك ونـنضبط باـل ضوء  في  ذلك ونـتصرف  عدل وـنعي  وبإمرة وزارة اـل
على ما أقول، القدر ا3مكن تعني بما H يمس أمن الوطن التي تحددها اmوامر اMدارية لي كضابط في
هيكلية عسكرية، ولست أنا الذي أحددها، لكي نكون واضح$ هذا الكuم، وهنالك معوقات أخرى أرجو يا

بار، ـلكي تطمئن ـنحن في اـلشرطة ـعندنا  حـملة582 أخ ـعلي بالتـحديد اHخوة اـ3حام$ ـيأخذوها بـع$ اHعـت
كان يق إH إذا  في التحـق واحد  سطيني  مواطن فـل سأل  سطينية اiن، وH ـي شرطة الفـل في اـل شهادة حـقوق 
هم ستة ضباط، مـن ندنا في رام ا� ـتسعة  يق ـع أقول ذلك، وـنحن في التحـق ـمحامي الذي ـيسأله، باعتزاز 
ً من اHخوة ا3حام$ محام$، وهم الذين يباشرون التحقيق، فهؤHء حملة الشهادات الحقوقية. أيضـاً كثيرا
يتصرفوا تصرفـاً يجعل الضابط حتى الغير محامي H يأخذه بع$ اHعتبار، يمكن أنا أرجف قبل أن أقول
3حامي وا� عليك شكوى بفهمي بعلمي بإدراكي بموقعي، لكن H أطلب هذا حتى وإن كان سلوكه خطأ
أنا H أطلب ذلك من مuزم جديد، يتصرف تصرف محامي أمامه ويكون سامعه كيف يطلب منه اHنكار من
حت ما زال ـت لك  قول  أنه ـي لي  يا أخ ـع تأتي  نا  من ـه شهادته،  ير  كار، أو يـغ نه اMـن حامي يطـلب ـم هم، ـم مـت
التحـقيق H أعـطيك وـكالة، mنه ـلحد اiن الضابط الذي يـحقق وهو ـمحامي في التحـقيق ـغير قادر أن ـيفرز
أن هناك ضابط محترم أيضـاً هناك محامي محترم ومثلما هناك ضابط سيئ أيضـاً يمكن أن يكون هنالك
كار H زال كر وـخاصة أن اMـن هم أن يـن ـمحامي سيئ، mنه سمع بأذنيه، هو أو ـبعض زمuئه يـطلب من ا3ـت
نا ها ـنحن أخي أبو نزار هذا الكuم ـمهم للـقضاء mنه ـنحن تحقيـق  -حتى اiن ـبعض الـقضايا التي نواجـه
اmولي هو الذي يوضع ب$ يدي ا3دعي العام والذي على أساسه يصوغ ا3صوغ القانوني فيقدم للمحكمة،
يا كار  ما زال اMـن جداً  هم  شيء ـم شرطة،  مل اـل ماذا تـع أقول  نا  من ـه ضاء،  شرطة أسـاسي بالـق مل اـل فـع
ناء اـلشعب الفـلسطيني ـموقف ـبطولي، mنه كان اMـنكار أمام ا3ـحقق اMسرائيلي هو ـموقف اخوان لدى أـب
وطني وبطولي، أن ينكر كل ما وجه إليه، هذه الذهنية لم تتغير. ثم بالنسبة للتباليغ أنا أقر معك أن هنالك

من أكثر  خبرين، ـنحن  عن اـ3 ولوا  تم تـق  % من التباليغ التي تصل لنا ننفذها90 ـبعض اMشكاHت، وإن كـن
واحترام ـبـمذكرات إـحـضار ـلـكن ـهـناك مـعـوقات تعرفوـنـها أن ـهـناك ـمـناطق  ) أنا CH ) ( وB (وـبـكل أدب 

أستطيع أن أستخدم الصuحيات ا3طلقة Mحضارهم، فمعظم اللذين يرفضوا الحضور من الذين H يزالوا
ستطيع يـاً H ـت كن عمـل كن نظـريـاً، ـل لم ـت يـاً إن  سيادة اMسرائيلية عمـل حت اـل زالت ـت  H ناطق في ـم سكنون  ـي
الشرطة الفلسطينية أن تصل، mنه هو مع مزيد من اmسف وبكل حزن وإن كانت نسبة ضئيلة جداً H زال
تذهب الذين  حاكم  إجراء اـ3 مأموري  بي، واHخوة  لك  أنت H عuقة  ولون  سطيني$ يـق واطن$ الفـل ـبعض ا3
H الشرطة معهم لتطبيق قرارات ا3حاكم يا أستاذ علي يقال أمام مأمور إجراء ا3حكمة عودوا إلى ملفاتكم
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قة في منـط أنا  لي،  فذ ـع بي، أـحضروا اـلشرطة اMسرائيلية تـن كم   ) ، صحيح نادرين لكن هؤHءC (عuقة ـل
H ،لuحتHزلنا وطنـاً تحت ا H مور. أي با3عنى الذي بدأت فيه بداية هو صحيح أنناmيختبئوا وراء هذه ا
هي ما  ريده،  الذي ـن مع  هو ا3جـت ما  فاهم كـيف يمـكن  أراضينا، نجـلس نـت كثيراً لنخـلص  سنا  نجـهد أنـف
ضاة نوا ـق كي يعـي قانون ـل هذا اـل قائم$ عـلى  فراد اـل mهم ا من  مع،  هذا ا3جـت إلى  وصلنا  التي ـت قوان$  اـل

" ، ولكن نبحث بهدوء كيف يمكن أن نكون أفضل مما" العبوا با3قصوص حتى يأتيكم التيار ومحام$، أي 
عد أنه ـب عرف  حن ـن راتب وـن إسرائيل أعـلى  في  اضي  قول أن الـق كار وـن وسع الـب يه اiن دون أن ـن حن عـل ـن

 دوHر، ثuثة وثuث$ سنة وعميد922  سنة ورـتبة عـميد بأقدـمية ثuثة سنوات وأتـقاضى راتب عميد30 خدمة
سنوات ثة  uمن الـناس922 بأقدمـية ث إلى نـمط  هذه ا3رحـلة بحـاجة  في  وأربع أوHد، نـحن  زوجة   - دوHر 

اHلتزام الوطني أوHً وأخيراً، العطاء والتضحية والخلق واMبداع ضمن ا3مكن، وليس كما ـيجب أن يكون،
 كلنا نعرف الذي يجب أن يكون وآسف على اMطالة.

شرطة عـندنا في اـل شرطة منـهم11000    نـحن  في اـل ضابط  أما582   جامعي$، حـقوقي$،  يس   حـقوقي وـل
 ضابط جامعي في الشرطة الفلسطينية. فالوضع يتحسن ونرجو ا� مخلص$ أن766 الجامعي$ فهم فوق

نصل إلى أن يسأل ا3واطن الفلسطيني من شرطي أن H يكون جامعي أو توجيهي كما هو حاصل اiن
في الدورات اmخيرة الثuثة، وشكرا.

قة هو كان H ـيريد أن يـتحدث، واـلحديث الذي قاله كانبو نزار:أ ً ل�خ العـميد ـكمال اـلشيخ، وحقـي  شكرا
ً لسبب$ أن هدف مثل هذه اللقاءات هو ليس أن نستمع ونعتبر ما نسمعه هو ا3سلمات، وإنما مفيداً جدا
نا أن نـحيط باـ3وضوع من كافة جوانبه، اHـحاطة به يمكن مثـلما قال اHخوان ـهناك كثير وفوق كل ذي علـي
علم عليم، كل هذه الجلسة مهما وضعنا جميع ما في ذهننا أيضـاً هناك شيء أهم ويمكن اmخ طرح ألف
وضعنا ثة والرابـعة وراكمـنا نـكون  استطعنا أن نعـمل الثانـية والثاـل كن إن  وكثير، ـل مائة  ندوة نـحن نـقول 
في سمح ا�   H اصطدام ندما ـيصبح  شيخ، ـنحن ـع مال اـل نه اmخ ـك الذي ـتحدث ـع لى اـلخط   - -أقدامنا ـع
ا3نارة، نحن أحيانـاً نعطل السير والنمرت$ ليستا صفر، وننتظر ويتعطل السير، هذا ما يجب أن نحصل
نمنعه حتى نعرف أنه في الجزء الذي نحن فيه والذي عليه درجة عالية من السيادة، إذا أشعرنا ا3واطن
ها أوس وخزرج، إلى نه بــؤرة إشعاع تـبشر بـتحول يثرب الذي كان ـب نا قادرين أن نـعمل ـم الفـلسطيني أـن
هذه وعم وـحصل مـعجزات،  نور اMسuم  وخرج  ها  وحدت مـن ها ـمهاجرين وأـنصار، ـت التي ـب نــورة  نة اـ3 ا3دـي
ا3ناطق مهما صغرت مناطق السلطة الوطنية هي فيها التي نستطيع أن نمارس بكل سيادتنا وكل قدرتنا
H ،لuحتHنعلق كل شيء على مشجب ا H وقضاءنا أن يكون كامل قادر أن يعمل ما هو خارج طاقتنا أن
نا أن نـعمل ـعلى كسرها مـاً، علـي نا أن نكسرها داـئ ـنحن لدينا وقادرين. ثم كل اـلقوان$ وكل اHتفاـقيات علـي
دائمـاً، أنا أتذكر وأنا من الناس الذين مهمتهم أن يكسروا اHتفاقيات، نحن لم يكن عندنا مجلس تشريعي

بالشكل ا3وجود، H عملنا شيء جديد وفرضنا واقع جديد على اmرض.
 اmخت زينب مدير عام في وزارة التربية والتعليم بعدها اmخت أريج.

نب: الذي ا<خت زـي سطيني،  مع الفـل في ا3جـت عام  الرأي اـل عن  أعبر  نت أود أن  نزار، ـك أبو  شكراً ل�خ 
في في الـقضاء أو  كان  سواء  جاHت  يع اـ3 في جـم هى اiخرون  من حـيث انـت بدأ  فروض أن ـن أنه اـ3 قول  ـي
غيره. الحقيقة أنني أشكر اHخوة أبو حسان واmخ علي مهنا على التنوير الذي نورونا فيه، mنني فوجئت
وصدمت بما سمعته لم أكن أتوقع بالفعل أن يكون القضاء بهذا الشكل، كنت سأضم صوتي إلى صوت
اmخ علي مهنا في البداية ح$ تحدث عن دور التوعية بالنسبة ل�جهزة ا3عنية بالنسبة لهذا ا3وضوع، وأنا
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رأة الذكر حـقوق ا3 وأخص ـب ية،  سطيني بحـقوقه ا3دـن شعب الفـل له بتوعـية اـل أضيف  أريد أن  عل  كـنت بالـف
ـقاءات الوزارات مثuً أو كـل كثيرة، كممثuت  ـجاHت  في ـم ـسيدات  مع اـل ـقي  ـنت ألـت ـسطينية، ـحـ$ ـك الفـل
مؤسسات غير حكومية مثuً في البر3ان الصوري للمرأة كان هناك حديث كثير ومتكرر حول هضم حقوق
ا3رأة في ا3جـتمع الفـلسطيني، ـكنت أود أن أركز ـعلى هذه النـقطة بالـنسبة ـ3جال الـقضاء ـلكن وجدت أن
الرجل مظلوم أكثر منها يمكن مليون مرة، فالظلم عامم وطامم على الجميع، آمل أن يكون هناك كتوصية
من أخت  بي  رئي واـ3ـسموع بالـنـسبة أن ـيـعرف اـلـناس ـحـقوقهم، مثuً اـتـصلت  ـمـني توـظـيف ل�عuم ا3
اmخوات شكت لي عن اخوتها الثuثة طردوها من البيت، أين تذهب؟ 3ن تلجأ؟، اتصلت بي تقول أريد أن
تدبري لي لقاء مع أبو عمار، فوجئت أنا قلت لها تريدين أن تلتقي مع أبو عمار 3اذا، mن اخوتها طردوها
من البيت، ـيبدو أن ـهناك ـقضايا كثيرة من هذا اـلنوع 3ن يـلجأ اMـنسان؟، من اـلشخص ا3ـناسب؟. شيء
قول أنه فان في اـلضفة وغزة، ومع اـلصوت الذي ـي ونان مختـل كون ـهناك قاـن ثاني أنا مع أنه H ـيجوز أن ـي
بوزارة التربـية والتعلـيم بتوحـيد ا3نـاهج أسوة بعملـنا  واحد لفلـسط$ كلـها،  قانون  يـجب أن يـكون هـناك 

الفلسطينية. آمل أن يجري العمل على هذا ا3وضوع.
   نقطة ثالثة أنا لست مع اmخ كمال الشيخ، أنا أتصور أنه من الضروري أن نفكر جميعنا كيف يمكن أن
نحسن وضعنا في جميع ا3جاHت، أنا أHحظ أن هناك عندنا ضعف في التخطيط، الضعف في التخطيط

" : ( كم( كـل قال  ص  رسول  مع أن اـل مل،  عة mي ـع عدم متاـب عه  يذ، ويتـب عدم تنـف يذ، أو  في التنـف ضعف  عه  يتـب
راع وكلكم مسؤول عن رعيته والعبارة واضحة."

   واmمر الرابع H يوجد عندنا دقة في التقييم، وإعادة استخuص العبر من اmعمال التي نقوم بها، فإذا
نحن بدأنا صح في أي مجال ونبدأ باmشياء الصغيرة قبل الكبيرة، نبدأ صح نستمر صح، لكن إن بدأنا
خطأ فنحتاج إلى وقت طويل 3عالجة الخطأ وتحدث مشاكل كبيرة جداً 3عالجة الخطأ. وهناك مثل باللغة

بدأ اiن، أي إذا أردت أن ـتصلح ـفابدأ من"To repair is not late. Begin now "اMنجلـيزية ـيقول نا أن ـن  وعلـي
 اiن وH تنتظر حتى يتم تحرير اmرض من اHحتuل.

" " :( القضاة ثuثة واحد في الجنة واثنان في النار( ص     أريد أن أقول ل�خ أبو حسان، قال رسول ا� 
( ص( رسول ا�  كان  لو  نا،  لي مـه جداً، اmخ ـع تاز  اضي مـم $ ـق لت أن ثuثة وثuـث أنك ـق مع  قك،  ما تعلـي

يعيش لليوم على زمانه لم يكن هناك محامي$، كم يعطيكم نسبة؟…

 اmخت أريج مستشار قانوني في ا3حافظة وبعدها اmخ غازي.أبو نزار:
 أحب أن أشكر اmخ أبو نزار على دعوة ا3حافظة لهذه الندوة ا3همة، H شك أنه متحسسا<خت أريج:

واقع mي دولة يتـمثل ـبرقي هذا الـجهاز مـاً ا3ـظهر الـحضاري في اـل لد، داـئ مة الـجهاز الـقضائي في الـب لقـي
الحساس. مع اmسف الشديد أكثر جهاز مهمل في الوطن هو الجهاز القضائي، اللجنة اHستشارية في

لم، من ها، وهو يـع نا ـعضواً فـي والتي كان اmستاذ ـعلي مـه والبيرة،   حاولت أن تـعطي96 محاـفظة رام ا� 
وزير الـعدل مرة، بعـضها طبـقه  من  أكثر  ولوزير الـعدل  من التـوصيات وبعثتـها لـسيادة الرئـيس  كثيراً 

.H وبعضها
   من أهم التوصيات التي كانت ضرورة اHستعجال في تشكيل مجلس قضائي، رفع مستوى ا3هنة، رفع
قوا اسم قانون اـلسلطة ـمستوى الـقضاء، اHستعجال في قانون استقuل الـقضاء، وأنا H أعرف 3اذا أطـل
القضائية على ا3شروع، وبعضهم يطلقون عليه اسم قانون استقuل القضاء، أيضـاً الحالة ا3ادية للقاضي

 شيكل، أيضـا800ً رفع مستواه حتى يعيش في جو Hئق ومحترم، ليس أنا فقط أريد ا3حضر أن H يأخذ
أنا أنظر إلى الـقاضي، ما هو معاشه، ما هو ـمستواه ا3ادي الذي يمـنعه يـعمل ـعمل آخر، الذي يريد أن
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يعطي، ويريد أن ينجز هذا الكم الهائل من القضايا، وبنفس الوقت نأتي لنحاسب فuن 3اذا استقال وفتح
 مكتب، وفuن 3اذا ترك، وخيرة القضاة مع اmسف الشديد بدأت تستقيل، نحن نخسر بذلك كوادر.

عدد ا3ـحضرين، أـتصور أن محاـفظة زيادة  ضرورة  رفع اـ3ستوى ا3ادي للمـحضرين،  يـاً ـليس ـفقط     ثاـن
 ألف نسمة، فيها محضرين أو ثuثة هذه غير كافية، أن يبلغوا كل هذه القضايا، وعدد الكتبة250 رام ا�

قدم ناك أي ـت يس ـه ضـاً ـل هذه أـي مع اmسف  حاكم  داخل اـ3 في  مبيوتر  استخدام أجـهزة الـك هذا،  كل  في 
فيها. ودائرة اmراضي أيضـاً فيها إهمال، ضروري جداً إنشاء ا3حاكم الخاصة، ركزنا أكثر من مرة وفي
مة جداً، هذه الـقضايا ا3ـه أكثر من ـتوصية ـلضرورة ـتأسيس ـمحاكم ل�حداث وـمحاكم للـعمل للـفصل ـب$ 
ناك كون ـه ضروري أن ـي نابلس،  في  قط  وجود ـف ساء، ـم سجن للـن وجد  في رام ا� H ـي  uًوجود مث ضرورة 
سجن للـنساء ـموجود في رام ا�، ـهناك قضية كانت ـعند ا3دعي العام اmنصاري، قضية ـقتل ست كانت
في نابلس، وكل مرة ليبعثوها تأتي للشهادة، تتأجل الجلسة مرة ومرات وعشرين أو ثuث$ مرة mنها في
نابلس، أحضروها ولم يحضروها، وmنها في حالة نفسية ولوحدها أو ليس لوحدها، فهذه تعمل اشكاليات
كثيرة. عدا عن ذلك الشيكات ا3رتجعة Hحظت في الفترة اmخيرة أنه ما دام هناك H يوجد سجن للنساء
وH يعاقب القانون عليها، صار الواحد يترك أخته أو زوجته هي التي تمضي جميع الشيكات. هذه أيضـاً

 ظاهرة خطيرة، وموجودة ويمكن تلمسها ا3دعي العام وتلمسها الشرطي في هذا الخصوص.

   ضرورة احترام قرارات ا3حاكم وتنفيذها، إن أنا أريد أن أعيد الثقة لكي H يتوجه ا3واطن H للمحافظة
 من الضروري إعادة ثقة ا3واطن بالجهاز القضائي، H أستطيع18 وH ال17وH لجهاز اmمن الوقائي وH ال

جواب اذهب للمحكـمة، أول  له  أقول  شكوى  في  جأ للمحافـظة  سان ـل في ا3حافـظة أن إـن ية  كدائرة قانوـن
يجيبني إياه لكي تـبقى أربع أو خمس سنوات، نحن مع فصل السلطات ومع استقuل القضاء، لكن قبل
قه أن ـيشكي mي من ـح نده تراـكمات اHحتuل،  ناك، اMـنسان ـع نا وـه توجه ـه من ا3واطن أن H ـي أن أـطلب 
إنسان قبل أي شيء أنني أعيد لهذا ا3واطن، أحسن هذا الجهاز القضائي أرفع مستواه وأعيد الثقة بهذا

الجهاز، ثم أطلب من اMنسان أنت تتوجه فقط للقضاء قضيتك هذه فقط في ا3حكمة.
شديد عادي$ ل�سف اـل قط ا3واطن$ اـل أنه ـليس ـف نا  لي مـه ندنا أخ ـع أتت ـع آخر ـمشكلة  آخر ـقضية أو     
يأتوا ويشكوا عند ا3حافظة، كثير من ا3رات يأتي محام$، يأتي ا3حامي هو وقضيته عندي، إذا ا3واطن
العادي شكى فما بال أنه يأتي ا3حامي. ا3حامي$ يحملون ا3لف ويأتون عندنا على ا3حافظة، وهذه قدرنا
ولم نقدر، وهذه القانون H يحلها، خاصة أن القانون جامد في بعض اmمور مثل قانون بيع اmراضي أنه
نا ـخاصة في رام ا�، من اشتروا اmراضي اطل، استغلوها جماعـت يع خارج دائرة اmراضي ـفهو ـب أي ـب
من السبعينات بخمسة آHف دينار ولم يسجلوها لسبب أو iخر، خاصة قرى رام ا� بالذات بها تسوية،
واiن بعد عشرين سنة عندما ارتفع سعر اmراضي كل واحد أصبح بايع أرض على ورقة خارجية وغير
في شخص  شكل،  هذا اـل من  ضية  ندنا ـق ية، وـع ضايا ثاـن يبيع لـق وأصبح  بالبيع  عترف  عد ـي لم ـي سجلها،  ـم
السبعينات باع أرض بخمسة آHف دوHر اiن باعها بخمسمائة وخمس$ ألف دوHر، هو لم يعترف بالبيع
القديم تدخلت ا3حافظة بعد أن أدخلنا أحد ا3حام$ لهذه القضية mنه يعرف أن هناك جمود في القضاء

  ألف دوHر للطرف اmول.70 بهذا الخصوص، فتدخلت نوع من الترضية ونوع من التسوية بدفع مبلغ

طاقم متـخصص، ـنحن H ـنستغني عن الـقضاء الـعشائري، ية  ية، الدائرة القانوـن    ـتحرص الدائرة القانوـن
لجان اMصuح التي تأتي على ا3حافظة وهي التي كانت أيام اHنتفاضة، اiن هم يأتوا يساعدوا إن نحن
دعيناهم، H يتدخلوا دون أن يطلب منهم في بعض القضايا، H نستطيع نحن أن ننكر النواحي العشائرية
مر. ل¤ن ضوء ـق ها  لة ـليس ـب في لـي سألغيه  ني  جاوز الـقضاء الـعشائري mقول أـن لم نـت نا، ـنحن  في مجتمـع
يم احترام التحـك مع  أنا  الوقت  في ـنفس  الذات.  ية ـب فترة اHنتقاـل هذه اـل في  مع ـعشائري  نا مجـت ـنحن H زـل
هل أنه  سأل  سؤال ـي ية أول  لدائرة القانوـن ظة ـل تأتي للمحاـف ازعات. أي ـمشكلة  حل ا3ـن بديل ـل كدور  له  وتفعـي
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أنت رافع دعوة في ا3حكمة بهذه ا3شكلة بالذات، إذا أجاب بالنفي نتدخل، وإن أجاب أن هناك قضية في
رضى ولم ـي رضى  لم ـي موافقته، وإن  يم ـب صك تحـك لى  حاول أن تـمضيه ـع مة، ـت عود للمحـك رأسـاً ـت مة  ا3حـك
الطرف اiخر H نتدخل، الشيكات ا3رتجعة تدخلنا بها كثير، تدخلنا بها لسبب 3صلحة البلد mنه من حق
نا شكاوى عام ومحاـفظة ـعلى اmمن اHقـتصادي، يأتـي اـ3حافظ ـكتدابير احـترازية وللمحاـفظة ـعلى الـنظام اـل
فترة اmـخيرة أصبحت ـقضايا اـلشيكات ا3رتـجعة كثيرة في اـلشيكات ا3رتـجعة ومع اmسف اـلشديد في اـل
ظة، مل ا3حاـف داية ـع سلطة وـب دخول اـل مل  داية ـع كانت بـب التي  من ـقضايا وـمشاكل اmراضي  كثير  أكثر ـب
H حـتيال وكأـنها أصبحت مـهنة واحتراف. الـبنك الذيHفأصبح ـهناك يتفـننوا، أصبحت نوع من الـنصب وا
يعجبني أترك هذا البنك وأذهب للبنك الثاني، نحن كمحافظة اجتمعنا مع اmخ أبو حسان وا3دعي العام
أكثر من مرة mننا H نسلب شغل ا3حاكم وا3حاكم H تشكي من قلة الشغل أنا أتصور ما دام هذا الكم
أخذ مـعظم الـقضايا، H أـتصور أن ـهناك شكوى لة اـلشغل mن ا3حاـفظة ـت هائل، H ـتشكي اـ3حاكم من ـق اـل

 بالعكس كل الناس تعمل وH يوجد شكوى.

   عملنا ورشة عمل بالنسبة حاولنا لقاءات مع مدراء البنوك مع ا3دعي العام ومع اmستاذ أبو الرب بهذا
الخصوص، لكي تتعاون كل اmجهزة مع ا3حاكم مع البنوك بالقضاء على هذه الظاهرة، من ضمن التعاون
كان مع البنوك أنه إن كان اMنسان على القائمة السوداء إن أعطى شيك مرتجع، أن H يترك البنك ويذهب
للبنك الثاني، أن البنوك نفسها تعطي نوع من الضوابط Mعطاء دفاتر الشيكات على أساس أنه ليس أي
قد با3راقـبة سلطة الـن تدخل  ضرورة  شيكات.  دفاتر اـل يوم  نك أول  دخل الـب شيء  رصيد أي  بدون  واحد 
وتأخذ دورها الفعال. ا3حافظة حاولت أن تنسق الجهود وتعمل لقاءات وإذا جاءت بالنسبة للشيكات بدون
خرج يوم ـي وثاني  سجنوه  هم ـي قول اـن عام، ـي مدعي اـل هم اذهـبوا لـل قول ـل ندنا ـن يأتون ـع من  كثيرين ـم رصيد 
بالغ هذه اـ3 ودية، تـقسيط  لول اـل من الـح نوع  كون  بالغ فـي نا وـقسطوا اـ3 استدعوه ـل ستفيد، ـنحن  الة وH ـن بكـف

وتسليم الشيكات اmصلية، أتصور أن هذا H يضر القضاء وH يمس استقuل القضاء، وشكراً.

نزار:أ نائب رئـيس محكـمة الجنـايات الـكبرى.بو  غازي عـقره  أريح، هـناك اmخ القـاضي  اخت   ً شكرا  
تفضل.

 باسم الجهاز القضاء الذي لي شرف اHنتماء له أشكر اmخ أبو نزار على تنظيم هذها<خ غازي عقره:
أبو حـسان وأشكر اmخ  في نتائجـها.  كذلك  كون  رجو أن ـت والتي ـن ها  وضوعها وعنواـن في ـم امة  ندوة الـه اـل
اMنسان أوHً ومدير عام وزارة العدل ثانيا، وأقول أيضـاً أن ما ورد بكلمتك في هذا اليوم في هذه الندوة
سيقوى ـتقديرك للـجهاز الـقضائي سيكون وسام شرف سـيضعه كل ـقاضي وـعامل في الـجهاز الـقضائي
في هذا الوطن، وهو الدعم ا3عنوي الذي يحتاجه القضاة في هذه ا3رحلة والتي H يبحثون فيها عن دعم
درجات لى  لى أـع دومـاً ـع سيبقى  هاز الـقضائي  وأقول أن الـج لي  أشكر اmخ ـع وكذلك  ته.  رغم أهمـي مادي 
الجاهزية درعـاً واقيـاً لتطبيق القانون وتحقيق العدالة لهذا الشعب الذي حرم ردحـاً طويuً من الزمن منهما
يل كم ـحضوركم وهو دـل مثيلهم، أي اHخوة أشكر ـل إلى ـجنب مع اـلسادة اـ3حام$ الذين لك شرف ـت بـاً  جـن
يل في هذه كم وأطمئـنكم أن الـجهاز الـقضائي ـمعافى وسليم رغم كل ما ـق ندوة وأقول ـل مامكم ـبهذه اـل اهـت
الندوة وسيقوم بدوره بفضل دعم كل ا3سؤول$ وذوو اHختصاص كل في مجال عمله في حدود اHمكانيات

 ا3تاحة له.

Hأما بالنسبة للمشاكل التي تحدثت عنها هذه الندوة فإنني أعيشها شخصيـاً، بالتالي لم أفاجأ بها و   
أريد التطرق لها وH الحديث عنها فقد قيل عنها الكثير. أخيراً أشكركم وأتمنى أن نكون جميعـاً عند حسن
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 ظنكم.

ً أخ غازي، اmخ أبو فارس مدير عام دائرة العuقات القومية وبعده اmخ أبو نائل.بو نزار:أ  شكرا

ً أخي أبو نزار، بداية أحب أن أشكر اHخوان أبو حسان واmخ علي على الجهد الذيأبو فارس:  شكرا
هذا شيء يـبشر بـخير،,  ًuـخيرة فعmفترة ا ندوة، ـخاصة الـنشاط الذي قام به اـ3حامون في اـل بذلوه في اـل

لى وأنا ـع اسية بالتحـديد،  ته السـي ومـاً وحرـك ية عـم افة القانوـن ضعف الثـق يزه  ما يـم أهم  مع  في مجـت خـاصة 
 الصعيد الشخصي أعترف بهذا الجانب الكبير وأتمنى لو كنت محامي.

   مسألة الدول ا3تطــورة قانونيـاً أو التطور التاريخي لدول القانون في عصرنا جاء نتيجة على اmقل كما
 عام من تطور الصراع على أشكال ا3لكية، وما رافق ذلك من بناء500 قال ا3فكر السوري ياس$ الحافظ

دولة قدان لـل ناك ـف داية خـاصة تاريخـيـاً ـه في الـب نا  شعب H زـل حن  شك ـن  uاسة. ب لوم وسـي قافي وـع فوقي ـث
في ا3جـتـمع ووضعها  دولة اـلـقانون  كل ـمـسألة  درجة ـحـاسمة ـعـلى  إلى  يؤثر  هذا  الوطـنـية وباـلـتالي 

 الفلسطيني.

   أريد أن أتحدث فقط عن نقطت$ بتجربتي الشخصية مــررت بهم في هذه البuد هنا في اmربع سنوات
اmخيرة، لهم عuقة بفلسفة اmمن الوطني والقضاء، موقع الشعب الجمهور واmمن الوطني، عuقة القضاء
بهذه ا3سألة، إن انطلقنا من حقيقة بسيطة أن الشعب الفلسطيني اiن مهمته اmساسية انتزاع ما تبقى
من اmرض وبناء أسس دولة حديثة تحكمها قوان$ متطــورة، الذي سيقوم بهذه ا3همة باmساس خاصة أن
شعبنا يفتقر لصواريخ عابرة القارات وأساليب ووسائل ضغط على اليهود، H يوجد إH شعبنا أن نضغط
به على اليهود. بالتالي دور هذا ا3واطن في عملية الضغط Hنتزاع الحقوق هي أفضل شكل ممكن وهي

 العامل الحاسم.

رقم    أهم ما يـميز اـلغرب أنه يـلفت الـنظر أن ا3واطن ـيأخذ ـحقوق وـيقوم بواـجبات، هذا هو سر ـتحول اـل
لم رقم  فة اMـنسان  في ا3جتـمعات ا3تخـل ومـاً  في بuدنا وعـم اعة. ـنحن  من الجـم جزء  مواطن  إلى  اMـنسان 
يتحول بعد إلى مواطن. ا3واطنة هي اMدراك ا3ادي ا3غطى بقوان$ لكي يأخذ حقوقه ويقدم ما عليه من

 واجبات.

   أنا أعتقد أن ا3واطن الذي يخشى السلطة H يشعر باmمن السياسي، قدرته على التدخل في السياسة
ضعيفة جداً، وبالتالي قدرته على خدمة الوطن هي أضعف. من هنا تاتي أهمية أن يبذلوا رجال القضاء
من اـلتدقيق بالقوان$ التي تضمن الحرية السـياسية لـلمواطن الفـلسطيني، كي يـناضل بدون حرية ـمزيداً 

 سياسية 3واطن فلسطيني سيكون صعب علينا أكثر وأكثر انتزاع أي حق لنا من اليهود.

   النقطة الثانية، ما هو أهم شيء في بuدنا هنا غير الحرية السياسية، أن نقعد في اmرض، ما هو أهم
شيء من أجل أن نقعد في اmرض، أن يكون عندنا أمن اقتصادي، جوهر اmمن اHقتصادي البناء، بناء
راتب، أنا بتـجربتي الشـخصية في هذه البuد رأيت أن ـهناك عـقبات البيت، الذي يوفر أكثر من ـنصف اـل
سة يف سنحـضر الخـم بات، ـك هذه العـق ندنا  يون اiن وـع ندنا مـل كان ـع ناء، إن  ية الـب أمام عمـل لة  بة هاـئ مرـع

؟ إذن مسألة أن يولي القضاء القوان$ ا3تعلقة بالبناء! مuي$ في الخارج، أربعة مuي$ سيسكنون الضفة
في حـياته هام  جانب اـل هذا اـل جز  لى أن يـن كي ـيشجع ا3واطن ـع استثنائية  ية  ها أهـم الخ، يولـي طابو….  واـل

بأقصى ما يمكن من السرعة.
   أنا أعتقد أن اmمن السياسي واmمن اHقتصادي للشعب الفلسطيني هما عامuن أساسيان حاسمان
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في مسألة تحقيقه mهدافه الوطنية.
بل ثuثة ها ـق حدثنا عـن ية، وـت لة التثـقيف القانوـن لى ـقصة مـج لي ـع أشكر اmخ ـع أنا  قط،  يرة ـف    مuـحظة أـخ
سنوات معه وأنا سعيد جداً أنها انجزت، لكن أنا أتمنى أن تولي هذه ا3جلة ليس فقط لجانب القوان$ فقط

بل للجانب التثقيفي، نحن شعب أمي بحقوقنا وواجباتنا، شكراً.

ً أخ أبو فارس. اmخ أبو نائل وبعده تعقيب إضافي ل�خ حسن أبو لبدة.بو نزار:أ  شكرا

نائل: وفي ـمـقدمتهمأبو  نزار. وـجـريـاً ـعـلى اـلـعادة التقلـيـدية ـنـشكر ا3ـتـحدث$ جمـيـعـاً  أبو  ً أخ  شكرا  
في ير  وهي أن هـناك ظـلم وتغـي غوي  طابع ـل ها ذات  صر mـن في الـق مداخلتي غـاية  وستكون  ا3حـاضرين. 

" " " " " " " غوي" وهذا خـطأ ـل  ، رغم أن كان  في ـم mن  ستعمل  ما ـت وكثيراً   ، رغم أن mن و  ما  مت$ ـه واقع لكـل اـ3
 أعتقد أنه غير مقصود H سياسي وH اجتماعي وH عuقة له بأوسلو.

: " mن في جملة وقال mنني فقير سأشتري عمارة. يسقطه"    لو طلب أستاذ لغة عربية من طالب استخدام 
رغم أنـني فقـير: هي H تـستعمل هـنا، يـجب أن يـقول  هو غـير مـعترض عـلى العـمارة، لـكن  ستاذ…  mا

 سأشتري عمارة.

قول mن: استعمال هات$ الكـلمت$ فـن جة الوطن باختuف ـب جة الـقضاء ومعاـل ندنا ـيحدث في معاـل    ـنحن ـع
جب أن حت اHحتuل فـي نا ـت امـاً، mـن أنه الـعكس تـم مع  رقاب ـبعض.  لى  ندعس ـع حت اHحتuل Hزم  حن ـت ـن

نحترم حقوق اMنسان. أما إذا أردت أن تدعس على رقبة ا3واطن فقل رغم أننا تحت اHحتuل سندعس:
على رقبة ا3واطن. أما ا3فروض هو mننا تحت اHحتuل فيجب أن نركز على حقوق اMنسان. وmننا H زلنا:

هم، أما قانون. mنه ـتحت اHحتuل. إن ـنحن ـليس ـتحت اHحتuل H ـي ـتحت اHحتuل ـيجب أن ـنرعى دولة اـل
بما أننا تحت اHحتuل يجب أن نرعى دولة القانون.

   ثم يقال mننا سلطة في بداية عمرها فيجب أن H نستغرب من الفساد، وهو العكس تمامـاً mننا سلطة:
ها كبر ـيصبح فـي عد أن ـت سلطة ـب طبيعي أن اـل من اـل ساد. mنه  الك ـف كون هـن رها ـيجب أن H ـي داية عـم في ـب
فساد. هكذا فساد في أمريكا وهكذا فساد في سوريا وهكذا فساد في العراق… وكذا فساد في الجزائر

 لكن الجزائر عندما بدأت لم يكن فيها فساد. إذا كان في شبابها هكذا فما الذي سيحصل عندما تكبر.

ً 3ا قاله أبو فارس في حكاية أن القوان$ يجب أن تكون في اتجاه كيف تبنى وكذا، أنا أقول هنا    وتأييدا
قول أرني أنت اHخuص: التي ـت ثوم  أحد. أسـتشهد بأم كـل حافظ وH ـب مارش وH بـياس$ اـل H أسـتشهد H ـب

وأنا أصبر مهما آسيت. أي أرني أنك تسير صح فنصبر ونتحمل اHحتuل ونتحمل الشرطة لكن تكون في
" " " mن وشكراً." رغم أن و  اHتجاه الصحيح. هذا فقط أردت أن أدافع عن 

  اmخ الدكتور حسن رئيس دائرة اMحصاء ا3ركزيةبو نزار:أ

ً أبو نزار على التوضيح واHطناب في وصف اللقب. أنا كنت أتمنى ل�خ كمالد. حسن أبو لبدة:  شكرا
نا ـعلى ــزرقاء، أنا أـتحدى كل اـ3وجودين ـه وية ال كون ـموجود mنه عزّ ـعلي جداً ـمسألة ا3ـقدسي$ والـه أن ـي

 والتي بعدها وقبلها… H يعطينا القدرة الكاملةDOP الطاولة، إن كان هناك شيء في اتفاقيات أوسلو وال
على التعامل مع مواطنينا الفلسطيني$ بغض النظر، ا3شكلة اmساسية هو أننا سلمنا قبل أن تبدأ ا3عركة
بأن كل مواطن مقدسي هو إسرائيلي، لهذا السبب يأتي هذا ا3واطن ا3قدسي ويقدم الكثير والقليل في
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ـمجال اختراق الـحصون الفـلسطينية ـهنا وـهناك، وبـحجة أن اHـتفاق H ـيسمح، H نـتعاطى مع ذلك وكل ما
في اmمر أن إسرائيل تقوم بفرض فلسفتها وتفسيرها Hتفاق أوسلو على الواقع الفلسطيني عدا عن ذلك

 H يوجد في اHتفاق أي شيء يؤيد ما يقوله اmخ كمال.

 اسأل القضاة إن كانوا يتقبلوا أي قضية على أي واحد يحمل الهوية الــزرقاء؟مداخلة:
   أنا أعتقد أنه يجب أن يتقبلوا ونحن H يجوز بممارستنا لuتفاق اHنتقالي الهزيل H يجوز أن نتنازل عن

 % منه بمحض إرادتنا، أنا أفضل أن ينتزع هذا الجانب من اHتفاق من خuل الجبروت اMسرائيلي70
وليس من خuل سوء القراءة الفلسطينية لuتفاق. لهذا السبب لدي اقتراح أخي أبو نزار رغم أن الجسد
فيه عفن كثير في هذا ا3جال، جسد اHتفاق، أن يتاح ا3جال لهذا ا3نبر أن يناقش أو يطرح أو يعيد فتح
مع ا3مـارسة اMسرائيلية ضـاً مقـارنة  شمل أـي فاق لـت هذا اHـت سطينية ـل قراءة فـل بوادر  ويوفر  فاق  مـلف اHـت
نائل، ا3ـشكل أبو  أنا أتـحدث مثلـما تـحدث اmخ  لفهمـها الـخاص لـهذا اHتـفاق وا3مـكن وا3ـتاح مـنه، mن 
هذا ية ـل سطينية حقيـق قراءة فـل توفير  وعدم  فاق  لى اHـت عدم اMطuع ـع هو ـمشكل  لد  هذا الـب في  اmسـاسي 

اHتفاق حتى نتيح Hنفسنا إمكانية الفضاء الشاسع الذي كان يمكن أن ننطلق منه.
في الـنفس، ورأيت أكثر من نا من أهل اـلقدس ـتحز كثيراً  عـاً مـمارسات لـبعض اخوـت    أنا أرى كثير طـب
شرطي تعرض للضرب من أهل القدس، مع الحزن الشديد، والسبب أنهم هم يراهنوا على جهلنا ا3طبق
الذات هذا اـ3وضوع ـب لى  ية ـع نا إمكاـن يوفر ـل نزار أن  أبو  لى اmخ  فأتمنى ـع يه.  نا عـل الذي وقـع فاق  في اHـت

وشكراً.
قة أنا من اـلناس الذين من اmول مع ـبداية هذه اHتفاـقيات ـكنت أـقرأها    شكراً أخ د. ـحسن، في الحقـي
وكنت عندما تكتب باللغة اMنجليزية كنت مرات كثيرة أوضح فيها بعض النقاط ل�خ أبو عمار وأشحط له

Constructive Ambiguity أحمر وأخضر وأزرق وهي مليئة بالغموض والذي يطلقون عليه اسم الغموض البناء
مدمر هي غـموض   وأحـضر مثuً اmخ كـمال،Destructive Ambiguity لـكن حقيـقة بالنـسبة للـطرف الـضعيف 

عاقبه مائه كمـقدسي أنه شرف له أن ـت قوم إـنسان ـحامل بـطاقة زرقاء وفـلسطيني اـ3فروض أن انـت ـعندما ـي
ها مل علـي جازين، نـع لة اـ3 سنة قاـف وقف  جازين، ـت لة اـ3 إسرائيل قاـف وقف  مي Mسرائيل. ـت سلطة وأن H ينـت اـل
سطيني إH إذا كـنا شيء ودائـمـاً نعـقد، نـحن H نـستطيع أن نفـسر اHتـفاق تفـسير فـل كل  قـضية، ونعـمل 
وأترك اـلـعالم ـكـله ـيـثور غزة  من  أبو ـعـمار أن H تـطـير  طائرة اmخ  وأترك  ـمـستعدين داـئـمـاً أن نـتـحدى، 
وأصبح بة اmـقصى  يوم أن حـصلت ـه من  قة  حن حقـي كن ـن أقوى ـل أساليب  ندهم  أعرف أن ـع أنا  هم….  علـي
في ـمـحط اـلـنار وتـطـلق ـعـلى شرطة فـلـسطينية ـتـضع اـلـرصاص  أصبح ـهـناك ـعـلى اmرض  ـهـناك ـنـفق 
اMسرائيلي mنه هو أصبح ـمخالف لuتفاـقيات. وهذا ما ـخلق ـعلى اmرض قوة حقيـقية وـتصبح أنت تـفسر

اHتفاقية بقوتك.
يروه منـاسبـاً ما  أبو حـسان واmخ عـلي  خوين  mوأترك ا مداخuت  الذين عمـلوا  خوة  Hأشكر جمـيع ا    

 بالنسبة لبعض النقاط التي طرحت من اHخوان والتساؤHت.

منأبو ـحـسان: سجلت بـعـضـاً  الذين ـتـحدثوا، ـحـيث  خوة  Hشكراً لجـمـيع ا نزار،  أبو  أخي   ً شكرا  
مuحظاتهم القيمة.

   حقيقة اضافات بسيطة مختصرة، mن أخي حنا كان ينظر إلي ويقول أطلت رغم أنه أطال، نظرت إلى
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 كلمته فإذا هي عشرين دقيقة، أنا تحدثت أربع$ وأنا ا3حاضر…

ً قدا ً وـن قدا نوجه ـن حتى أن  مي  إطار تنظـي يس  هذا ـل الذاتي،  قد  قد والـن في اmطر التنظيمـية الـن    تعلمـنا 
نة" من لـع شمعة خـيراً  إضاءة  ها  أستاذاً فـي نزار  أبو  وأخي  ثــورة،  إطار اـل في  ضـاً  نا أـي ما تعلـم يـاً، إـن ذاـت

الظuم فأنا أردت أن أضيء شمعة في هذا اللقاء H أن ألعن الظuم الذي يصيب القضاء وغير القضاء،"
وإذا أردت أن أفتح السلبيات فأنا ملم بها إ3امـاً H بأس به، أي لو قدمت به امتحان لنجحت. فليس مجال
هذه مـسألة، دية،  يس نـق إصuحية وـل راحات  نزار اقـت أبو  هات اmخ  ناء عـلى توجـي قدم ـب ما أن ـن قدر  هذا ـب
مسألة أخرى بالنسبة إلى تقييم القضاة التي تحدث بها أو أشار إليها البعض. التقويم لغة التقييم خطأ،

يع ا3وظف$،: تح لجـم جال يـف هذا اـ3 اسب للـقضاء،  أنه مـن جد  قدر وـت قوم الـقاضي أي أن ـت غة أن ـت قويم ـل الـت
اسب( رجل ا3ـن اـل اعدة  هو ـكفء وإذا أردت الـق هل  تاب….  عام$ وـك ومدراء  وكuء وزارات ووكuء ـمساعدين 

في ا3كان ا3ناسب ينطبق على القاضي وعلى أبو حسان وعلى حنا وعلى الدكتور حسن أبو لبدة وغيره)
من الدكاترة… علينا جميعـاً الرجل ا3ناسب في ا3كان ا3ناسب وكلمة مناسب تضع له ا3واصفات ا3طلوبة.
ويسمعني أخي مدير عام ديوان ا3وظف$ اmخ سعدي الوحيدي الذي يشارك فنرحب به. مسألة ا3قاييس

 يجب أن تعم كل العامل$ في السلطة الفلسطينية.

شريعي. في ا3جـلس الـت ناقش  الذي ـي سلطة الـقضائية  قانون اـل إلى ـمشروع  طرق  لت أن أـت قد غـف نت     ـك
3سات ومuحظات، هذا هو دستور للسلطة القضائية، مشروع دستور، نفرٌ من اHخوة زاملتهم في الجزائر
قانون سموه  عداد مـشروع  M ًلديهم فهـمـاً قانونـيـا من  خوة  Hتكلـفوا أو كلـفوا أنفـسهم أن يكلـفوا بـعض ا
ية mن الـقضاء منـتشر في كل قوان$ ا3رـع يع اـل اـلسلطة الـقضائية أي دستور، أي أنه لو يُـقر ان أـلغى جـم
ية وفي قانون العـقوبات وفي أصول ا3حاـكمات ية في أصول ا3حاـكمات الجزاـئ نا مواد قانوـن اـلقوان$، ألغـي
ا3دنية وفي قانون محاكم الصلح وفي قانون استقuل القضاء مما يدل أن الذي أعد هذا ا3شروع لم يقرأ
القوان$ H في الضفة وH في قطاع غزة. فهذا مشروع سيهدم الجهاز القضائي إذا اخواني في ا3جلس
التشريعي تسرعوا وأقروه، أضرب مثاHً على التشريع تحدث لها البعض، في اmردن ـهناك قانون مدني
بدHً من مجلة اmحكام العدلية، قانون مدني، مرجعية قوان$ تتعلق بمصالح الناس، mن القانون ا3دني هو
وقانون اmصول وقانون الـشركات  التي تتعـلق بمـصالح الـناس، مرجعـية الـقانون التـجاري  من الـقوان$ 

 سنة وهو يدرس بهذا القانون، أحضروا علماء وفقهاء من مصر ومن سوريا ومن12 الحقوقية، بقي اmردن
العراق ودفعوا لهم ا3ال وكان على رأسهم العuمة اmستاذ السنهوري رحمه ا� أستاذ علم القانون ا3دني
ماع، أـحضروا لم اHجـت ية، أساتذة في ـع غة العرـب عالم الـعربي واMسuمي. أـحضروا أساتذة في الـل في اـل
مهندس$ وأحضروا أطباء يأخذوا الخبرة وأحضروا فقهاء من كلية الشريعة mن القانون ا3دني اmردني لم
يأخذ باجتهادات ا3ذهب الحنفي فقط كما هو الحال عليه في مجلة اmحكام العدلية وإنما أخذ باجتهاداته
جميع ا3ذاهب اMسuمية بما فيها الشيعة، أين اHجتهاد ا3ناسب لهذا الظرف لهذه القضية أخذوا به في

 سنة وهم يعدون به. نريد أن نعد قانون سلطة قضائية بقليل من اHخوة بقراءات في ا3جلس12 القانون،
التشريعي في سنة من الزمان، هذا قانون سيبقى ل�جيال، هذا قانون ستحكم فيه بشر، من يعد القانون
يجب أن يكون يفهم بالقانون، فاقد الشيء H يعطيه، H بد أن يتوفر وأنا كنت عضو في لجنة اHنتخابات
ا3ركزية التي أشرفت على انتخاب هذا ا3جلس، وكنت أحمل ملف اHنتخابات إلى فترة تمت اHنتخابات،
قالوا لي خدماتك مشكــورة اذهب إلى وزارة العدل، فإخواني وأحبائي في ا3جلس التشريعي بحاجة إلى
في دني ـبـكل تـفـاصيله ليـكـونوا مرجعيـتـهم  قانوني يـحـضر عـلـماء اـلـقانون اـلـجزائي واـلـقانون ا3 مـجـلس 
الصياغة واختيار اmفكار ولكن H بنفر من اخوة زمuء تدربوا با3حاماة في اmردن وأحضروا وهم جيدين
الدكتور نأتي بمـثل  سنهوري، بحـاجة أن  نأتي بمـثل اـل هم بحـاجة أن  أساتذة ـل إلى  كن بحـاجة  كر ـل وH أـن

محمد الفاضل، أن نأتي باmستاذ مصطفى الــزرقا، هذه مسألة.
   بالـنسبة للـتشريع، جاءت الدول ا3اـنحة قالوا ـهناك مuـي$ ـنريد أن نعطـيها للـمشرع$ ـلكي ـيشرعوا ـلكم
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قوان$، جيد لكن هذا الشعب مليء بالكفاءات القانونية قمة في الداخل والخارج، H أريد أن أستدر عطف
قانون، ـعندي ـمحام$ مـمتازين ـقضاة أو مدع$ أو أساتذة، ـعندي أساتذة في الجاـمعات، بروفـيسورية باـل
هؤHء الـجهة التي تـختارهم كن  بالفهم باـلصياغة وبالـعطاء، ـل أولى أـيضـاً  درجة  أولى، ـعندي ـقضاة  درجة 
هي التي يجب أن ننظر كيف يتم اختيار هذه الجهة وهؤHء، الجهة أنا H استطيع أن أختار صخر حبش
H .ختيار القانونيHقول وفهمه السياسي، يجب أن أكون أكفأ منه في اm الذي هو منتخب في مؤتمر كبير
بد أن يتشكل مجلس استشاري قانوني لقمة الهرم في السلطة أناس يفهمون في تأسيس القوان$، في
الحكم بهذه القوان$، هل هذه القوان$ صالحة 3جتمعنا أم ننقل عن القانون ا3صري والسوري والعراقي
فاءات أموال والـك ناك  نا وـه من ـه نا، ـف من تراـث أخذ  بد أن ـن  H ،اسقة دلة متـن في ـبعض H ـيصلح ـب وندخلهم 

موجودة. ولكن الرجل ا3ناسب في ا3وقع ا3ناسب.
   وأقدم الشكر وأكرر الشكر للدائرة القانونية واستبيح عذراً أخي وحبيبي علي مهنا، أشكرهم جداً أنهم
يعاونوكم على الخير، أن هذه الدائرة وهذه ا3حافظة فعuً أنها مستقيمة، وتخفف اmعباء وتنجز الكثير من
اها في وزارة اـلعدل ابة وـنحن تـعاونا ـمعه، كل ا3ـلفات التي ورثـن قة أشكر أـيضـاً مـجلس النـق اـ3سائل. حقـي
من ضابط الشؤون العدلية عن ا3حامي$ سلمناها لهم، بعجرها ببجرها بكامل أوراقها، قلنا لهم احكموا

تدريبهم وهم أحرار،, ناس ـب بالحرف ـكما فوض سليمان أن يـحكم بالحرف ـفهم يدققوا ـبشهادات هؤHء اـل
أخص باـلشكر ـجهاز اـلشرطة وباmخ ـكمال في ـقمة الـتعاون ـب$ ـقسم التحـقيق، ـهناك ـفهم قانوني وـهناك
ير ما ـغ هم بينـه عام mن الـف دعي اـل يق وا3 ضابط التحـق  $ شاكل ـب كون هـناك ـم بدّ أن ـي  H عاون عاون، والـت ـت
متماثل، فلذلك إذا صارت سلبيات يتم حلها، أشكر أيضـاً جهاز اmمن الوقائي ممثuً باثن$، اmستاذ الذي
تابعوا ـقضايا ابة لـي نا إلى النـي مـاً ـحضروا إلـي مة، داـئ عاد إلى ا3ـحاماة وهو مـحمود قراـع$، واmستاذة نعـي
نا ـعلى حـلها. أي باـلقدر أي إذا استطعت أن ية، وأـكيد وجدوا ـمنا كل ـتعاون وإن وجدت ـمشاكل عمـل جزاـئ
كون ناحر. أن ـي كون الـت أجل أن H ـي من  ابة  مع النـي مع الـقضاة أو  سواء  ها،  ية أحـل قة إيجاـب أنا بطرـي له  أـح
التوافق إلى اmفضل. أما اMصuح بشكله العام فالقيادة السياسية معنية باMصuح وبارك ا� فيها وHزم

.تزبط.. وشكراً

نزار: سنةأبو  أبو ـحـسان، وحقـيـقة  ً ل�خ  شكرا الذين ـحـضروا لتهنئـتـنا94   خوة  Hمن ا ما دـخـلت   أول 
عن وبدأوا يتـحدثوا  دعي الـعام،  أبو عـصام ا3 مدين واmخ  أبو  كان اmخ فـريح  بالـسuمة لعودتـنا لـلوطن 

" ، وH يزال القضاء" عندما يشكو القضاء الواقع، وبدأوا يشكوا ويحكوا، وأنا تذكرت أم كلثوم عندها أغنية 
يشكو، الشكوى لغير ا� مذلة، لكن حقيقة الشكوى هي نوع من النقد الذاتي، mن النقد أن نتقد اiخرين،
النقد والنقد الذاتي ليس فقط في اmطر التنظيمية، في الحياة العامة، mن هناك درجات من النقد، ونحيله

( حتى نـحول أخـطاء البـعض( ، وكـيف نـحن مطـلوب أن نتحـمل بـعض  الذاتي النـقد والنـقد  ونـهديه كـتاب 
Mيجابيات وليس لسلبيات. آخر التعقيبات ل�خ علي.. فليتفضل.

ها الدكتور، H أعرف من أدخلا<خ ـعلي: فاءات، التي ـعلق علـي عدام الـك ولة اـن  أنا أريد أن أشير إلى مـق
لد وبـحاجة Hستيراد ـكفاءات. أنا أوHً أـتفق ية في الـب في رؤوس ـمسؤولينا أنه H ـيوجد ـعندنا ـكفاءات قانوـن
مع اmخ كمال الشيخ أننا نحن نريد أناس بمقولة ا3اضي فدائي$ في القضاء، يتحملوا أوضاع القضاء،
حذاء ثمـنه شتري  إسرائيل أن ـي في  ابن عـامل  ستطيع  هم، عـندما ـي واقع عيـل ادي اـل يتحمـلوا اHجـحاف ا3
ثuثمائة شيكل بينما القاضي يحتاج إلى خطة خمسية ليؤمن سيارته. أنا H أطالب بثمانية وأربع$ ألف
شيكل للقاضي كما قاضي محكمة العدل العليا لكن على اmقل يجب أن أنصف هذا القاضي بشكل أن
أحصنه عندما تكون عنده قضية بمليون دينار أن H تنزل نفسه ويمد يده ويأخذ عشرة آHف دينار أردني
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ويحكم فيها. كيف أريد أن أطالبه أن يكون نزيه، إذا لم أستطع ان أحصنه من الداخل. نحمد ا� أنه ل¤ن
ـعندنا قضاة نزيه$، أي H نركز على الخلل. ـمسألة الـكفاءات، الـكفاءات ـموجودة وـلكن من اـ3حامي الذي
عنده استعداد أن يذهب ويعمل في القضاء في حال أن القاضي يأخذ ثuثة آHف شيكل، إذا كان واحد

يوم يدفع بت$ من الدخان في اـل ريد أن يدخن عـل عن الـعمل في600 ـي عاد  قد أن اHبـت  شيكل دخان. أنا أعـت
فاءات، اـخوانا عدام الـك ادية واmوضاع اـلسيئة في الـقضاء، وـليس اـن الـقضاء سببه اmسـاسي اmوضاع اـ3
في وزارة العدل، استــوردوا بعض الخبراء والذين دفعوا لهم آHف الدوHرات، آHف الدوHرات دفعت mناس

قص" مدين سيـاسة  أبو  ستاذ فـريح  mواستخدموا عـلى رأي ا جاءوا  وهم  في اmردن،  خبراء  اعـتبروهم 
، قص من هنا نص وألصق له نص آخر، قتلوا روح القوان$ التي اقترحوها. نحن أقدر مثلما ذكر" ولصق

أخي أبو حسان أنه يجب ان نصنع قوانينا من واقعنا، أي ذلك بالنسبة للكفاءات.
   نقطة ثانية بالنسبة Hتفاقية أوسلو أنا أتفق مع اmخ د. حسن، أن أوسلو بحاجة إلى إعادة قراءة، قبل
أشهر تفاجأنا بقضية أراضي في بيت إيل وأنا كنت عضو مقرر في اللجنة القانونية في لجنة الدفاع عن
اmراضي ومواجهة اHستيطان، أن هناك نص في أوسلو H يبيح ل�سرائيلي$ تسجيل أراضي في منطقة

)Cراضي تسجل منذ سنوات، وبالصدفة وجدنا هذا النصmبلجنة مشتركة، في ح$ أن هذه ا Hإ ( (
واعترضنا عليه، ووضعناه عند ا3حكمة العسكرية وحتى اiن ترد علينا لم تجد رد عليه. بينما لم يثر هذا
سواء بـشكل مبـاشر أو غـير سرائيلي$  التي تـسرب ل� راضي  mصعيد سيـاسي، وغالبـية ا الـنص عـلى 

( النبي صموئيل وغيره تصادر من هذا الخلل( مباشر تمر من خuل هذه القناة وهي منطقة حول القدس 
) فأنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة باMضافة 3وضوعC (أنه ـليس ـهناك لـجنة ـمشتركة حتى في منـطقة

يس هـناك حتى اiن تطـبق mنه ـل وضعت  التي  ية  هم أن مجـلة اmحـكام العدـل أستطيع أن أـف ني  أوسلو، أـن
وأنا طبيق،  في الـت شرعية  ها  كون ـل حتى اiن أن ـي سكرية  وامر الـع mهم أن ا أستطيع أن أـف  H كن بديل، ـل
أشرت مرة في إحدى ا3رافعات في محكمة اHستئناف، أنا أعتقد أن القانوني$ يمكن أن ينجزوا ما عجز
قوان$، ير  أستطيع أن أـغ  H ني أوسلو ـفرضت ـعلي أـن مة، يـمكن  وهذه ـمسألة مـه اسي$،  قه السـي عن تحقـي
وامر الـعـسكرية وأن أتجاهـلـها، mأسقط ا صuحية أن  ستئناف ـعـندي  Hفي محـكـمة ا أنا كـقـاضي  ـلـكن 
كان أنه إن  مؤقت،  قانون  قرار أو  قانون ـب أضع  ذية أن  سلطة تنفـي عدل أو ـك كوزارة  ضـاً  أنا أـي كاني  وبإـم
يه وأضع عـل آتي  كن أن  غازي، يـم أستاذ  تأم$  ضايا اـل ثل ـق ناس ـم جاءت لخـدمة اـل سكرية  أوامر ـع ندي  ـع
قانون مؤقت فلسطيني برقم كذا، وأزيل رقم عسكري رقم كذا، يكفي أنه ليس مناسبـاً بالنسبة لنا، ونحن

نقول عن أنفسنا أننا في بداية اHستقuل أننا حتى اiن نطبق أوامر عسكرية.
قانوني$ في    أمر آخر بالـنسبة ـ3وضوع اـلشرطة وا3ـمارسات، أنا H أـعمم، ـنحن H نخـتلف مع اmناس اـل
ندما يأتي مثuً شرطي الذين بـحاجة إلى تثـقيف قانوني. ـع ير قانوني$  اـلشرطة، ـمشكلتنا مع اmناس الـغ
تبعثوه عندنا على ا3حكمة، H يعرف متى يسمح للمحامي بالتحدث مع موكله، H يعرف، وH يسمح، أقول
لك أنا H أريد أن ير ـمسموح  لي ـمسموح لك أو ـغ قول  عام، ـي نا ا3دعي اـل تك ـه اسأل أنت مرجعـي ـلشرطي 
عه mنه لف ـم ندي H أخـت ماد ـع ندي أو مثuً اu3زم ـع شيخ ـع مال اـل لو مثuً اmخ ـك قة،  هذه الطرـي لك، ـب أسمح 
يفهم القانون، لكن أن تضع شخص سيحتك يوميـاً مع مئات ا3حام$ ا3فروض أن يكون تثقيف قانوني له،
نا له ـنحن H ـنطالب بمعاـقبة هؤHء اـلناس الذين يـخطؤوا ـعندنا mـنهم وـنحن طلـعنا مرة ـعند العـميد إياد، قـل

 اخوانا، نحن نطالب بتدريبهم وبتعليمهم، ونحن مستعدين Mعطاء ا3حاضرات.

ضية كون الـق ندما ـت أنه ـع الدور،  هذا  ارسوا  حام$ يـم امـاً أن اـ3 أنا أدرك تـم ظة  وضوع ا3حاـف سبة ـ3    بالـن
خاسرة في ا3حكمة يذهبون إلى ا3حافظة، mنه يكون هناك إمكانية لتحقيق إنجازات من خuلها، لكن أنا
أريد أن أقول شيء، أريد أن أسأل الدكتــورة أريج، كم من مائة قضية تسجل عندكم سنويـاً با3ئات، صح،

" لة" من عاـئ أكم  ضـاً  صور أـي كم، ـت الدونرز  من  شحد  حن ـن ضايا وـن هذه الـق رسوم  صور أن  هذه ـت ا3ئات 
بحاجة تعمل من خuل القضاء أو من محام$ أيضـاً راحت فرصة عملهم، mنه مع احترامي الشديد ليس
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اية mني أحترمه في حل ـقضية ـعشائرية هو الذي ـيعرف بـقضية قانون اmراضي، لذلك أنا أركز أبو عـب
على هذه ا3سألة. اmخ أبو فراس يتدخل في قضايا ويحكم في قضايا على أساس أنه يأتوا يحكموا علي
مهنا وغازي عطرة على سبيل ا3ثال مختلف$، على رأسي أحترم هذه ا3سألة، لكن أن تسحب قضايا من
عند محام$ قضايا شيكات بدون رصيد تسحب وتحول للمحافظة، هناك قضايا سحبت في ا3كتب الذي
عاب من أن يدفع أـت  ًHزبون، بد مة يأتي اـل من ا3حـك أمراً  عـاً ـليس  كان فوق العلـم$، ـتسحب من ـهناك طـب
للمحامي ويدفع رسوم للمحكمة هناك أناس تحضر القضية وتحلها له با3حافظة دون أن يدفع أي شيء،

 وشعبنا متعود على هذه الطريقة وعنده استعداد أن يتعامل بها.

ها، أنا أشعر أن تدخل ا3حاـفظة في هذا اـ3جال يـخسر اـلسلطة ـمبالغ تدخل ـب تم اـل    ـقضايا كـتلك 3اذا ـي
كثيرة، ـيحرم اـ3حام$ من الـعمل وبـنفس الوقت ـيعرض مصالح ا3واطن$ للـخطر، لذلك أنا أقول مش ـغلط
عندكم تحكيم جيد، لكن أنه قضايا لها خصوصية قانونية، أنا أريد أن اذكر بمقولة لuستاذ مرسي زيادة
في محكـمة حن  قال ـن وطرح  جاء   ،Hبا ير ـن في ـب راضي  mية مـعا، قـضية ا في اللجـنة القانوـن عـندما كـنا 
نا H ـنستطيع أن نـفصل في هذه الـقضية، استئناف كـمرسي زيادة، ـك مة  استئناف وأنا ـكنت ـعضو محـك
كيف ستفصل$ بها انت هنا، محكمة اHستئناف تكون مرات على البداية ومرات على اHستئناف وعتاولة

( مع احترامي الشديد يأتي ليفصل( قانون ومرات يخطؤون فيها، فكيف قضية مثل هذه مثuً أن علي مهنا 
بها لوحده، ثم أن قراره غير قابل H للطعن وH غيره، قرار تحكيم وانتهى. أمر آخر غالبية القرارات التي
تصدروها أنتم، تعود في نهاية ا3طاف جهدكم هباء، mن الطرف الغير راضي H يقتنع ويذهب للمحكمة.
قضية كهذه تريحوا أنفسكم منها، أنتم بإمكانكم أن تساعدوا القضاء، عندكم محضرين، بدHً من تشغيلهم
مع لي  ريح، H ـمشكلة  قة ـف كم مواـف أنا أـحضر ـل قرار،  كم اـل أنا أـحضر ـل مة،  تدبوهم للمحـك ظة اـن في ا3حاـف

ذلك.
حوالي تدبوا  مة، اـن غزة هـناك تجـربة مـه في  شرطة،  وهذه التجـربة40  أو30    اـل بدل ا3حـضرين،  شرطي   

نان وـنصف ندنا ثuثة مـحضرين، اـث مائة ألف ـع ندنا منـطقة رام ا� فوق الثuـث من اـ3شاكل، ـع كثيراً  ـحلت 
 حتى mن أحدهم يعمل سنترال نصف نهار.

   

من خuل الحديث أنه مرات كثيرة ـعندما H يحضر أي طرف من أطراف القضيةأبو نزار:  واضح جداً 
قول لي عن  … ـقضية راـيحة وضايعة ومؤـجلة الخ، وأنه ـغير مـعقول أن ـيكون103000 تـتأجل وـتضيع، لذلك ـي

الشيء اmساسي الذي سيبلغ الناس ويتبع أن يحضر الناس غير موجودين، لذلك القضية مهمة جداً وأنا
سمعتها في أكثر من جهة.

   حقيقة الحديث أن الصلح سيد اmحكام، أن اMنسان يتدخل لكي H تصل القضايا للمحاكم، هذا إنجاز
من اmشكال حاكم ـبشكل  من اـ3 سحبها  جوز  وصلت للـمحاكم H ـي الك ـقضايا  كون هـن ندما ـي كن ـع يم، ـل عـظ
صلح الـغالب عـلى سرائيلي$  Mن الـصلح فيـها يـتم مـثل الـصلح بـ$ الفلـسطيني$ واm ،حتى يـتم الـصلح
ا3غلوب، تتدخل مراكز قوى لكي تفرض على شخص ليتنازل عن حقه، مثل الشخص الذي اشترى أرض
يوم بخـمسمائة ألف سـيرضى ـبسبع$ ألف بخـمسة آHف ودافع ثمـنها وـلسبب من اmسباب لم ـيسجلها، اـل

وكثر خير ا�، هذه القصة ستصير.
ير ـمؤهل أن ـيضع هو ـغ احترامي للمـجلس الـتشريعي ـف ومع  ندنا،  لوم ـع هو اـلشيء الوـحيد ا3ـظ قانون     اـل
قانون ا3ستقبل الفلسطيني، رغم أنه منتخب، mنه حتى في شروط انتخابه وأنا مع أن يكسر شروطها هو
عليه أن يسن قوان$ حسب اHتفاقية ا3طروحة، لكن كيف نتجاوز هذه، بأنه عندنا مجلس وطني فلسطيني،
كن اية، ـل له نـه كان  ما  مره  كم ـع حديث مـع كان، اـل كل ـم في  سطيني  شعب الفـل ضايا اـل حل ـق جان ـت ناك ـل ـه
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ً بلقاء اHخوان واmخوات معـاً هذه الليلة وإلى لقاء آخر انشاء ا� في قضايا حديث وشجون، سعيدين جدا
ً جزيuً وتصبحون على خير. أخرى وشكرا
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