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املر�صد القانوين الرابع لو�ضع العدالة يف فل�سطني

مقدمة

يعترب قطاع العدالة ،واحد ًا من �أهم القطاعات و�أكرثها ت�أثري ًا على حياة املواطن
الفل�سطيني ،وعلى قدرة الفل�سطينيني على حتقيق اال�ستقالل الوطني ،ال �سيما يف ظل
هذه املرحلة احليوية والهامة ،من مراحل بناء الدولة الفل�سطينية املن�شودة ،لذلك ي�أتي
هذا املر�صد القانوين الرابع ،حول و�ضع قطاع العدالة يف فل�سطني خالل العامني 2014
و ،2015والذي ي�صدره املركز الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ضاء “م�ساواة” منذ
عام  ،2007يف �سياق اجلهود التي يبذلها املركز ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املعن ّية املختلفة
(حقوقية ،قانونية ،حكومية ،و�أهلية) ،ل�صيانة وتطوير قطاع العدالة يف فل�سطني.
لقد مت �إجراء م�سح لو�ضع قطاع العدالة يف فل�سطني (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة)،
من خالل ا�ستطالع �آراء عينة من اجلمهور ب�شكل عام ،وع ّينات من فئات ذات عالقة
بنظام العدالة ،حول م�ؤ�شرات العدالة التي مت و�ضعها مبوجب “امل�سح القطاعي لأداء �أركان
العدالة يف فل�سطني” الذي ن ّفذته «م�ساواة» عام ، 2007والذي مت فيه حتديد �أركان العدالة
املختلفة ،وامل�ؤ�شرات املتع ّلقة بكل ركن على حدة .اعتمدت الدرا�سة �أ�سلوب امل�سح امليداين
من خالل املقابلة ال�شخ�صية املبا�شرة مع عدة فئات م�ستهدفة ،وقد كانت �أداة امل�سح
الرئي�سة هي اال�ستمارات الورقية املُعدّة م�سبق ًا ،واخلا�صة بكل فئة من الفئات امل�ستطلعة.
يتكون �إطار املعاينة من اجلمهور الفل�سطيني (� 18سنة ف�أكرث) وجميع �أع�ضاء
الفئات ذات العالقة بقطاع العدالة وهم اجلمهور املتقا�ضي ،املحامون املزاولون للمهنة،
املحامون املتدربون� ،أ�ساتذة القانون واحلقوق يف اجلامعات الفل�سطينية ،وطلبة القانون
واحلقوق يف اجلامعات الفل�سطينية .لقد مت ا�ستثناء جمموعات من الفئات ذات العالقة
بالقانون لأ�سباب منها :التح ّيز املتوقع لبع�ض الفئات كونها م�ستهدفة بالتقييم من
خالل امل�سح �أ�ص ًال ،حيث يهدف امل�شروع �إىل تقييم �أدائها من وجهة نظر الأطراف
ذات العالقة ،لذلك ي�صبح من غري املنطقي �إدخالها �ضمن الع ّينة .وت�شمل هذه الفئة
الق�ضاة النظاميني وال�شرعيني والع�سكريني ووكالء النيابة وموظفي املحاكم وموظفي
وزارة العدل ،وهناك فئة ي�صعب ا�ستطالع �آرائها ب�سبب القيود الع�سكرية على الأع�ضاء
خالل اخلدمة ،وهي فئة ال�شرطة.
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عامة اجلمهور يف ال�ضفة الغربية
نتائج ا�ستطالع ّ
بالن�سبة ملدى تفا�ؤل عامة اجلمهور الفل�سطيني لو�ضع الق�ضاء الفل�سطيني
وت�شا�ؤمهم ،فقد عبرّ  %54من عامة هذا اجلمهور يف ال�ضفة الغربية عن ت�شا�ؤمهم
لتح�سن و�ضع الق�ضاء الفل�سطيني وتط ّوره امل�ستقبلي ،بينما عبرّ  %35منهم
بالن�سبة ّ
بتح�سنه وتط ّوره م�ستقب ًال� ،أما بالن�سبة لر�أيهم حول نزاهة الق�ضاء،
عن تفا�ؤلهم ّ
فقد عار�ض  %54منهم كون الق�ضاء نزيه ًا وخالي ًا من الف�ساد ،يف حني يرى %31
�أن الق�ضاء نزيه� .أما من ناحية مدى فعالية وكفاءة م�ؤ�س�سات الق�ضاء ،فقد �أبدى
 %61من اجلمهور امتعاظهم من البطء يف تنفيذ الأحكام ال�صادرة عن املحاكم
الفل�سطينية.
لقد عبرّ  %90من املواطنني �أن الأجهزة الأمنية تتدخل ب�شكل �أو ب�آخر يف الق�ضاء،
مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على حياد ّية جهاز العدالة ونزاهته ،ويعترب جهاز الأمن الوقائي
من وجهة نظر اجلمهور ،الأكرث تدخ ًال يف الق�ضاء بن�سبة .%60
بخ�صو�ص انطباعات عا ّمة اجلمهور الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية ،نحو م�ؤ�س�سات
و�أجهزة العدالة ،فقد �أبدى غالبيتهم عدم ر�ضاه عن �أداء املحاكم والنيابة العامة ،حيث
�أ�شار فقط  %34منهم �إىل ثقتهم يف املحاكم النظامية ،و %28يف املحاكم الع�سكرية،
توجهوا للمحاكم
و�ش ّكك  %48يف �إمكان ّية ح�صولهم على حماكمة عادلة ،فيما لو ّ
الر�سمية ،كما �أبدى حوايل  %51منهم تخ ّوفهم من قدرة الق�ضاة على اتخاذ قراراتهم
دون �أي ّ
تدخل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من احلكومة �أو الأجهزة الأمنية.
وبالن�سبة للإ�شكاليات التي تواجه الق�ضاء ،فقد اعترب  %67من عامة اجلمهور
�أن تدخل ال�سلطة التنفيذية هو امل�شكلة الأوىل التي تواجه الق�ضاء ،وقد و�ضع %56
منهم م�شكلة االحتالل الإ�سرائيلي والظروف ال�سيا�سية يف املرتبة الثانية ،بينما
 %56منهم اعتقد �أن عدم الثقة بالق�ضاء هي الإ�شكالية الثالثة التي تواجه الق�ضاء،
وقد �أ�شار  %53منهم �إىل �أن ثقافة املواطنني التي ال تقبل �سيادة القانون ت�أتي يف
الرتتيب الرابع ،وو�ضع  %52منهم م�شكلة عدم وجود �إرادة �سيا�سية لإ�صالح الق�ضاء
يف املرتبة اخلام�سة.
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من املالحظ �أن الق�ضاء الع�شائري ،ح�صل على �أعلى ن�سبة ت�أييد وثقة لدى
اجلمهور ،حيث بلغ م�ستوى الثقة به حوايل  ،%59كما �أن  %61من اجلمهور �أكد على
�أن الق�ضاء الع�شائري �أكرث قدر ًة على حل النزاعات من املحاكم الر�سمية ،كما ّ
يف�ضل
التوجه للمحاكم يف حال
 %83من اجلمهور تدخّ ل الق�ضاء الع�شائري ،يف حال عدم ّ
حدوث نزاعات.
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نتائج ا�ستطالع ر�أي اجلمهور املتقا�ضي يف ال�ضفة الغربية
بالن�سبة ملدى تفا�ؤل اجلمهور املتقا�ضي لو�ضع الق�ضاء الفل�سطيني وت�شا�ؤمه ،فقد
لتح�سن
عبرّ  %52من اجلمهور املتقا�ضي يف ال�ضفة الغربية ،عن ت�شا�ؤمهم بالن�سبة ّ
بتح�سنه
و�ضع الق�ضاء الفل�سطيني وتط ّوره امل�ستقبلي ،بينما  %36منهم فقط ،متفائلون ّ
وتط ّوره م�ستقب ًال� ،أما بالن�سبة لر�أي اجلمهور املتقا�ضي بنزاهة الق�ضاء ،فقد عبرّ %49
منهم عن عدم موافقتهم على نزاهة الق�ضاء وحجم الف�ساد املوجود فيه.
كما هو احلال عند عامة اجلمهور ،يعترب  %85من اجلمهور املتقا�ضي يف ال�ضفة
الغربية� ،أن الأجهزة الأمنية ّ
تتدخل ب�شكل �أو ب�آخر يف الق�ضاء ،مما ي�ؤ ّثر ب�شكل �سلبي
على حياد ّية الق�ضاء ونزاهته ،ويعترب جهاز الأمن الوقائي الأكرث ّ
تدخ ًال يف الق�ضاء
بن�سبة .%60
وبخ�صو�ص انطباعات اجلمهور املتقا�ضي يف ال�ضفة الغربية نحو م�ؤ�س�سات العدالة،
فقد �أبدى غالبيتهم عدم ر�ضاه عن �أداء املحاكم والنيابة العامة ،حيث �أ�شار  %38فقط
من امل�ستطلعني� ،إىل ثقتهم يف املحاكم النظامية ،و %33يف النيابة العامة ،و %26يف
املحاكم الع�سكرية ،كما �أبدى  %48من اجلمهور املتقا�ضي معار�ضته لوجود �شفافية لدى
العاملني يف املحاكم والنيابة العامة.
و�أكد  %71من اجلمهور املتقا�ضي ،على وجود بطء يف �سري الدعاوى يف املحاكم
الفل�سطينية ،وقد عزا اجلمهور املتقا�ضي ذلك� ،إىل الت�أخري يف �إي�صال التبليغات،
ثان،
ك�سبب �أول ،من �أ�سباب بطء ال�سري يف الدعوى ،يليه عدم ح�ضور ال�شهود ك�سبب ٍ
ٍ
�أما عدم ح�ضور املحامني ،فكان ال�سبب الثالث ،ومن ّثم تغ ّيب الق�ضاة ،وارتفاع عدد
الق�ضايا املنظورة �أمام القا�ضي.
كما انتقد اجلمهور املتقا�ضي يف ال�ضفة الغربية �سلوك املتقا�ضني ،حيث �أ�شار
 %65منهم �إىل �أن ثقافة املواطنني التي ال تقبل �سيادة القانون ،هي من �أبرز �إ�شكاليات
الق�ضاء ،ويف هذا املجال �أ ّيد  %79من اجلمهور املتقا�ضي �إدخال منهج القانون يف
التعليم املدر�سي ،وذلك من اجل خلق ثقافة قانونية لدى املواطنني.
من املالحظ �أن الق�ضاء الع�شائري ،ح�صل على �أعلى ن�سبة ت�أييد وثقة لدى اجلمهور
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املتقا�ضي يف ال�ضفة الغربية ،مقارن ًة بامل�ؤ�س�سات الق�ضائية الر�سمية ،حيث �أبدى %48
منهم ثقتهم به ،كما �أن  %53منهم �أكدوا على �أن الق�ضاء الع�شائري �أكرث قدر ًة على
حل النزاعات من املحاكم الر�سمية ،كما يف�ضل  %69من اجلمهور املتقا�ضي يف ال�ضفة
الغربية ّ
التوجه للمحاكم ،يف حال حدوث نزاعات.
تدخل الق�ضاء الع�شائري بد ًال من ّ
ا�ستطالع ر�أي املحامني املزاولني للمهنة يف ال�ضفة الغربية
عند ا�ستطالع �آراء املحامني املزاولني يف ال�ضفة الغربية ،بخ�صو�ص وجهة نظرهم
نحو املحامني ،ومهنة املحاماة ،والق�ضاء الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته من زوايا خمتلفة
مت عر�ضها عليهم ،ف�إننا نالحظ �أن هناك نظرة �سلبية لديهم اجتاه م�ستوى مهنة
املحاماة ،حيث �أ�شار  %62منهم �إىل انه يوجد �ضعف مهني عند املحامني .كما �أن %50
منهم ،على قناعة ب�أن املحامي ي�سعى جللب �أ�صحاب الق�ضايا بال�سم�سرة ،وعن طريق
اقت�سام الأرباح والأتعاب مع �أ�شخا�ص لي�سوا حمامني ،على الرغم من ذلك ،ي�ؤكد %81
من املحامني املزاولني انه يوجد رغبة لدى املحامني بتطوير �أنف�سهم ،و�أن  %60منهم
ي�شعرون �أن املحامني يتمتّعون ب�أخالق املهنة و�سلوكها.
�أكد  %54من املحامني املزاولني� ،أن ال�سلطة الفل�سطينية ف�شلت يف �صيانة ا�ستقاللية
الق�ضاء ،و %57يرون �أن الأحكام ال�صادرة عن الق�ضاء تخ�ضع للت�أثريات وال�ضغوط
اخلارجية ،ويعتقد �أي�ض ًا  %66من املحامني املزاولني �أن ال�سلطة التنفيذية ّ
تتدخل ب�شكل �أو
ب�آخر يف اجلهاز الق�ضائي� .إن التدخل ي�أتي ب�شكل �أ�سا�سي من وزارة العدل ،يليها جمل�س
الوزراء ،ثم م�ؤ�س�سة الرئا�سة .كما يرى  %84من املحامني املزاولني يف ال�ضفة الغربية� ،أن
الأجهزة الأمنية ّ
تتدخل ب�أ�شكال خمتلفة يف الق�ضاء ،مما ي�ش ّكل مع�ضل ًة حقيقي ًة للق�ضاء،
ويعترب جهاز الأمن الوقائي الأكرث تدخ ًال ،كما عبرّ عن ذلك  %54من املحامني.
بالن�سبة ملدى تفا�ؤل املحامني املزاولني لو�ضع الق�ضاء الفل�سطيني ،فقد عبرّ
لتح�سن و�ضع الق�ضاء الفل�سطيني
 %48من املحامني املزاولني عن ت�شا�ؤمهم بالن�سبة ّ
بتح�سنه وتط ّوره م�ستقب ًال� ،أما بالن�سبة
وتط ّوره امل�ستقبلي ،بينما  %43منهم متفائلون ّ
لر�أي املحامني املزاولني بنزاهة الق�ضاء ،فيعتقد  %29منهم بنزاهة الق�ضاء وخل ّوه من
الف�ساد ،يف حني �أن  %52منهم ال يرون الق�ضاء نزيه ًا.
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�أما عن التعيينات يف �سلك الق�ضاء ،فقد عبرّ غالبية املحامني املزاولني عن ا�ستيائهم
ب�ش�أن مهن ّية ونزاهة عمل ّية التوظيف .تظهر النتائج �أن  %54من املحامني املزاولني،
يرون �أن التعيني يف الق�ضاء ال يتّ�سم بال�شفافية ،و�إجراءاته �أق ّل و�ضوح ًا ،و�أقرب �إىل
املح�سوبية ،و %58يعتقدون �أن الوا�سطة واملح�سوبية هما �أ�سا�س التعيني والرتقية يف
اجلهاز الق�ضائي والنيابة العامة.
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ا�ستطالع ر�أي املحامني املتدربني يف ال�ضفة الغربية
من املالحظ �أن هناك نظر ًة �سلبي ًة لدى املحامني املتدربني اجتاه م�ستوى مهنة
املحاماة ،كما هو احلال لدى املحامني املزاولني ،حيث �أ�شار  %54منهم �إىل �أنه يوجد
�ضعف مهني عند املحامني ،كما �أن  %50منهم على قناعة �أن املحامي ي�سعى جللب
�أ�صحاب الق�ضايا بال�سم�سرة ،وعن طريق اقت�سام الأرباح والأتعاب ،مع �أ�شخا�ص لي�سوا
حمامني .على الرغم من ذلك ،ي�ؤ ّكد  %82من املحامني املتدربني� ،أنه يوجد رغبة لدى
املحامني بتطوير �أنف�سهم.
�أ�شار  %75من املحامني املتدربني يف ال�ضفة الغربية �إىل �أن هناك �إ�شكاليات رئي�سية
تواجههم ،وعند �س�ؤالهم عن �أهم هذه الإ�شكاالت� ،أ�شار  %23منهم �إىل نق�ص الكفاءات
لدى املحامني الأ�ساتذة ،و� %22إىل �ضعف املردود املادي للمحامي املتدرب ،و� %19إىل
عدم اهتمام النقابة باملحامني املتدربني ،و %19الحتكار املحامي الأ�ستاذ للمعلومة.
غالبية املحامني املتدربني ،ترى �أن الوا�سطة تلعب دور ًا كبري ًا يف التعيينات يف
جهازي الق�ضاء والنيابة العامة ،حيث �أكد  %57من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم� ،أن الوا�سطة
واملح�سوبية هما �أ�سا�س التعيني والرتقية يف اجلهاز الق�ضائي والنيابة العامة.
�أكد  %46من املحامني املتدربني يف ال�ضفة الغربية� ،أن ال�سلطة الفل�سطينية ف�شلت
يف �صيانة ا�ستقاللية الق�ضاء ،وهو ما �أكده  %51من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ،يف �أن الأحكام
ال�صادرة عن الق�ضاء ،تخ�ضع للت�أثريات وال�ضغوط اخلارجية .كما يعتقد  %73من
املحامني املتدربني� ،أن ال�سلطة التنفيذية تتدخل ب�شكل �أو ب�آخر يف اجلهاز الق�ضائي،
وب�شكل �أ�سا�سي ،وزارة العدل ،يليها جمل�س الوزراء ،ثم م�ؤ�س�سة الرئا�سة .كما هو احلال
يف كل الفئات ال�سابقة ،يرى  %87من املحامني املتدربني يف ال�ضفة الغربية� ،أن الأجهزة
الأمنية تتدخل ب�أ�شكال خمتلفة يف الق�ضاء ،مما ي�ش ّكل مع�ضل ًة حقيقي ًة للق�ضاء .ويعترب
جهاز الأمن الوقائي الأكرث ّ
تدخ ًال كما عبرّ عن ذلك  %51من املحامني املتدربني.
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ا�ستطالع ر�أي �أ�ساتذة كليات احلقوق يف ال�ضفة الغربية
يخ�ص الق�ضاء وم�ؤ�س�ساته ،حيث �أبدى
تُظهر النتائج� ،أن هناك نظر ًة �سلبي ًة فيما ّ
 %61من �أ�ساتذة احلقوق عدم ثقتهم بالق�ضاء ،و %49عدم ثقتهم بالنيابة العامة ،و%57
عدم ثقتهم بال�شرطة ،و %54عدم ثقتهم مبوظفي املحاكم ،و %48عدم ثقتهم باملحامني،
حت�سن م�ستمر يف الق�ضاء ،ويعتقد  %59على وجود
يف الوقت نف�سه ،عار�ض  %64وجود ّ
ف�ساد يف هذا اجلهاز .كما ا�شار %57من �أ�ساتذة احلقوق� ،أن ال�سلطة الفل�سطينية ف�شلت
يف �صيانة ا�ستقاللية الق�ضاء ،وهو ما �أكده  %60من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ،يف �أن الأحكام
ال�صادرة عن الق�ضاء تخ�ضع للت�أثريات وال�ضغوط اخلارجية ،كما يعتقد  %48منهم �أن
الوا�سطة واملح�سوبية هي �أ�سا�س التعيني والرتقية يف اجلهاز الق�ضائي.
ا�ستاء  %37من �أ�ساتذة كليات احلقوق ،من الدور الذي تلعبه كليات احلقوق يف
التعليق على القوانني والأحكام ،بينما  %62منهم عبرّ وا عن ر�ضاهم عن هذا الدور،
وقد �أ�شار  %70منهم �إىل م�ساهمة كليات احلقوق االيجابية يف تطوير مهنة املحاماة،
وقد ع ّلق  %59منهم على �أن عدد ال�ساعات املعتمدة لدرا�سة احلقوق كافية ،و %53منهم
يعتقد �أن معايري القبول يف كليات احلقوق ال ت�ساهم يف رفع م�ستوى الكليات� ،أخري ًا
كاف.
يعتقد  %36منهم �أن عدد املدر�سني يف كلية احلقوق غري ٍ
من املالحظ �أن هناك نوع ًا من الر�ضى عن م�ستوى خريجي احلقوق ،وهذا ما �أكد
عليه  %66من الأ�ساتذة� ،إال انه ما زال هناك فجوة بني اخلريج و�سوق العمل ،وهذا ما
يعتقده  %54من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ،كما �أن هناك عدم ر�ضى من �أ�ساتذة احلقوق عن
م�ستوى الطلبة اجلدد يف كليات احلقوق ،حيث �أكد  %48منهم �أن م�ستوى الطلبة اجلدد
املقبولني يف كلية احلقوق �ضعيف ،و�شدد  %79منهم على �ضرورة �أن يتم تدري�س بع�ض
املفاهيم القانونية يف فرتة املدر�سة.
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ا�ستطالع ر�أي طلبة كليات احلقوق يف ال�ضفة الغربية
بخ�صو�ص وجهة نظر الطالب عن جهاز الق�ضاء والعدالة يف فل�سطني ،من املالحظ
�أن هناك نظرة �سلبية ،حيث �أبدى  %34فقط من طلبة احلقوق ثقتهم يف الق�ضاء ،و%39
حت�سن
يف النيابة العامة ،و %36يف ال�شرطة ،بينما عار�ض  %49من طلبة احلقوق وجود ّ
م�ستمر يف الق�ضاء ،ويعتقد  %56بوجود ف�ساد فيه ،وا�شار %51من طلبة احلقوق �إىل
�أن ال�سلطة الفل�سطينية ف�شلت يف �صيانة ا�ستقاللية الق�ضاء ،وهو ما �أكده  %48من
امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ،يف �أن الأحكام ال�صادرة عن الق�ضاء تخ�ضع للت�أثريات وال�ضغوط
اخلارجية ،كما يعتقد  %48منهم �أن الوا�سطة واملح�سوبية هي �أ�سا�س التعيني والرتقية
يف اجلهاز الق�ضائي.
من ناحية املنهاج ،كان هناك تفاوت يف الر�ضى بني طلبة احلقوق يف جامعات
ال�ضفة الغربية عن الو�سائل املتبعة يف التدري�س من قبل �أ�ساتذة احلقوق ،ففي حني
�أ�شار  %68من الطلبة �أن الأ�ساتذة يطلبون منهم �إجراء الأبحاث القانونية ،و� %64أكدوا
�أن هناك تركيز ًا على تدري�س الت�شريعات الفل�سطينية يف امل�ساقات املختلفة� ،إال �أن %32
فقط من الطلبة� ،أكدوا على �أنه طلب منهم زيارة املحاكم ،وح�ضور جل�سات املحاكمة
خالل درا�ستهم ،و� %51أ�شاروا �إىل �أن املدر�س ير ّكز على النواحي العملية ،وقد وافق
 %77من الطلبة على �ضرورة وجود تخ�ص�ص يف كليات احلقوق.
و�أ ّكد  %61ﻣن اﻟطﻠبة ﻋﻠﻰ �أنه يتم الرتكيز ﻋﻠﻰ �إﻋداد اﻻبحاث ﻲﻓ ﻓترة اﻟجامعة،
وبالن�سبة للتعليق على قرارات املحاكم يف امل�ساقات املختلفة ،ف�إنه يتم التعليق عليها
يف م�ساقات  %58من الطلبة ،و�أي�ض ًا  %49من الطلبة يعتقدون �أن جامعاتهم تر ّكز على
النواحي العملية يف درا�سة احلقوق ،بينما  %40منهم ال يعتقدون ذلك.
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نتائج ا�ستطالع عامة اجلمهور يف قطاع غزة
بالن�سبة ملدى تفا�ؤل عامة اجلمهور الفل�سطيني يف قطاع غزة ،وت�شا�ؤمهم بالن�سبة
لو�ضع الق�ضاء ،فقد عبرّ  %48من عامة اجلمهور الفل�سطيني عن ت�شا�ؤمهم بالن�سبة
لتح�سن و�ضع الق�ضاء الفل�سطيني وتط ّوره امل�ستقبلي� ،أما بالن�سبة لر�أي عامة اجلمهور
ّ
يف غزة حول نزاهة الق�ضاء ،فقد ك�شف  %47منهم عن موافقتهم على نزاهة الق�ضاء
وخل ّوه من الف�ساد ،يف حني �أن  %44منهم ال يرون ذلك� ،أما من ناحية مدى فعال ّية
وكفاءة م�ؤ�س�سات الق�ضاء ،فقد �أبدى  %50من اجلمهور امتعاظهم من البطء يف تنفيذ
الأحكام ال�صادرة عن املحاكم الفل�سطينية.
كما هو احلال يف ال�ضفة الغربية ،يعترب  %90من املواطنني يف قطاع غزة �أن الأجهزة
الأمنية ّ
تتدخل ب�شكل �أو ب�آخر يف الق�ضاء ،مما ي�ؤ ّثر ب�شكل �سلبي على حياد ّية الق�ضاء
ونزاهته ،ويعترب جهاز الأمن الداخلي الأكرث تدخ ًال يف الق�ضاء من وجهة نظر اجلمهور
بن�سبة .%57
بخ�صو�ص انطباعات عامة اجلمهور الفل�سطيني يف قطاع غزة ،نحو م�ؤ�س�سات
و�أجهزة العدالة ،فقد �أبدى غالبيتهم عدم ر�ضاه عن �أداء املحاكم والنيابة العامة ،حيث
�أ�شار فقط  %43منهم �إىل ثقتهم يف املحاكم النظامية و %38يف النيابة العامة ،و %30يف
توجهوا
املحاكم الع�سكرية ،و�ش ّكك  %36يف �إمكانية ح�صولهم على حماكمة عادلة فيما لو ّ
للمحاكم الر�سمية ،كما �أبدى حوايل  %45منهم تخ ّوفهم من قدرة الق�ضاة على اتخاذ
قراراتهم ،دون �أي ّ
تدخل مبا�شر �أو غري مبا�شر من احلكومة �أو الأجهزة الأمنية.
وبالن�سبة للإ�شكاليات التي تواجه الق�ضاء ،فقد اعترب  %78من عا ّمة اجلمهور يف
غزة� ،أن ّ
تدخل ال�سلطة التنفيذية هو امل�شكلة الأوىل التي تواجه الق�ضاء ،وقد و�ضع %74
منهم م�شكلة عدم الثقة بالق�ضاء يف املرتبة الثانية ،بينما  %70منهم اعتقد �أن ثقافة
املواطنني التي ال تقبل �سيادة القانون ،هي الإ�شكالية الثالثة التي تواجه الق�ضاء ،وقد
�أ�شار  %64منهم �إىل �أن عدم وجود �إرادة �سيا�سية لإ�صالح الق�ضاء ،ي�أتي يف الرتتيب
الرابع ،وو�ضع  %60منهم م�شكلة االحتالل الإ�سرائيلي ،والظروف ال�سيا�سية يف املرتبة
اخلام�سة.
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من املالحظ �أن الق�ضاء الع�شائري ح�صل على �أعلى ن�سبة ت�أييد وثقة لدى اجلمهور،
حيث يثق به حوايل  %68من اجلمهور ،كما �أن  %70منهم �أكدوا على �أن الق�ضاء
الع�شائري �أكرث قدر ًة على حل النزاعات من املحاكم الر�سمية.
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نتائج ا�ستطالع ر�أي اجلمهور املتقا�ضي يف قطاع غزة
بالن�سبة ملدى تفا�ؤل اجلمهور املتقا�ضي وت�شا�ؤمه لو�ضع الق�ضاء الفل�سطيني ،فقد
لتح�سن و�ضع الق�ضاء
عبرّ  %60من اجلمهور املتقا�ضي يف غزة عن ت�شا�ؤمهم بالن�سبة ّ
بتح�سنه وتط ّوره
الفل�سطيني وتط ّوره امل�ستقبلي ،بينما فقط  %29منهم متفائلون
ّ
م�ستقب ًال� ،أما بالن�سبة لر�أي اجلمهور املتقا�ضي بنزاهة الق�ضاء ،فك�شف  %33منهم عن
ر�ؤيتهم لنزاهة الق�ضاء ،وخل ّوه من الف�ساد ،يف حني �أن  %53منهم ال يرون � ّأي نزاهة
للق�ضاء.
كما هو احلال عند عامة اجلمهور ،اعترب  %68من اجلمهور املتقا�ضي يف قطاع
غزة� ،أن الأجهزة الأمنية ّ
مما ي�ؤ ّثر ب�شكل �سلبي على
تتدخل ب�شكل �أو ب�آخر يف الق�ضاءّ ،
حياد ّية الق�ضاء ونزاهته ،ويعترب جهاز الأمن الداخلي هو الأكرث تدخ ًال يف الق�ضاء ،من
وجهة نظر اجلمهور املتقا�ضي يف قطاع غزة بن�سبة .%53
لقد �أكد  %58من اجلمهور املتقا�ضي على وجود بطء يف �سري الدعاوى يف
املحاكم الفل�سطينية ،واجلزء الآخر منهم ون�سبته  ،%42مل َير �أن هناك بطئ ًا يف
�سري الدعاوى يف املحاكم الفل�سطينية ،وقد ر�أى اجلمهور املتقا�ضي �أن الت�أخري يف
�إي�صال التبليغات ،هو ال�سبب الأول من �أ�سباب بطء ال�سري يف الدعوى� ،أما عدم
ح�ضور ال�شهود ،فكان ال�سبب الثاين ،وعدم ح�ضور املحامني كان ال�سبب الثالث،
�أخري ًا ف�إن تغ ّيب الق�ضاة ،وارتفاع عدد الق�ضايا املنظورة �أمام القا�ضي ،هما
ال�سببان الأخريان بالرتتيب.
فيما يخ�ص انطباعات اجلمهور املتقا�ضي يف قطاع غزة نحو م�ؤ�س�سات العدالة،
فقد كانت غالب ًا غري �إيجابية ،فقد �أبدى  %44فقط ثقتهم يف املحاكم النظامية ،و%20
يف النيابة العامة ،و %14يف املحاكم الع�سكرية ،كما �أبدى  %62من اجلمهور املتقا�ضي
معار�ضته لوجود �شفافية لدى العاملني يف املحاكم والنيابة العامة ،و�ش ّكك  %44يف
توجهوا للمحاكم الر�سمية.
�إمكانية ح�صولهم على حماكمة عادلة ،فيما لو ّ
انتقد اجلمهور املتقا�ضي يف قطاع غزة �سلوك املتقا�ضني ،حيث �أ�شار  %70منهم �إىل
�أن ثقافة املواطنني التي ال تقبل �سيادة القانون ،هي من �أبرز �إ�شكاليات الق�ضاء ،ويف
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هذا املجال �أ ّيد  %92من اجلمهور املتقا�ضي �إدخال منهج القانون يف املدار�س ،وذلك من
�أجل خلق ثقافة قانونية لدى املواطنني.
ح�صل الق�ضاء الع�شائري على �أعلى ن�سبة ت�أييد وثقة لدى اجلمهور املتقا�ضي يف
قطاع غزة ،مقارن ًة مب�ؤ�س�سات الق�ضاء الأخرى ،حيث �أبدى  %52منهم ثقتهم بهذا النوع
من الق�ضاء ،كما �أن  %59منهم �أكدوا على �أن الق�ضاء الع�شائري �أكرث قدر ًة على حل
النزاعات من املحاكم الر�سمية ،كما ّ
يف�ضل  %74من اجلمهور املتقا�ضي يف قطاع غزة
ّ
التوجه للمحاكم يف حل النزاعات.
تدخل الق�ضاء الع�شائري بد ًال من ّ
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ا�ستطالع ر�أي املحامني املزاولني للمهنة يف قطاع غزة
عند ا�ستطالع �آراء املحامني املزاولني يف قطاع غزة ،بخ�صو�ص وجهة نظرهم
نحو املحامني �أنف�سهم ،ومهنة املحاماة ،والق�ضاء الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته من زوايا
خمتلفة مت عر�ضها عليهم ،ف�إننا نالحظ �أن هناك نظرة �سلب ّية لديهم ،اجتاه م�ستوى
مهنة املحاماة� ،أكرث من تلك ال�سائدة يف ال�ضفة الغربية ،حيث �أ�شار  %79منهم
�إىل وجود �ضعف مهني عند املحامني ،كما �أن  %69منهم على قناعة �أن املحامي
ي�سعى جللب �أ�صحاب الق�ضايا بال�سم�سرة ،وعن طريق اقت�سام الأرباح والأتعاب
مع �أ�شخا�ص لي�سوا حمامني ،كما انتقدوا العالقة املتوترة وال�ضعيفة بني املحامني
�أنف�سهم .على الرغم من ذلك ي�ؤكد  %88من املحامني املزاولني �أنه يوجد رغبة لدى
املحامني بتطوير �أنف�سهم.
توجه املحامني املزاولني ،نحو الو�ضع العام للعدالة يف قطاع غزة،
�أما عن ّ
ف�إننا نالحظ �أن هناك نظر ًة �سلبي ًة ب�شكل عام ،كما هو احلال لدى عامة
اجلمهور ،واجلمهور املتقا�ضي� ،أعلى بكثري من تلك ال�سائدة يف ال�ضفة الغربية.
حت�سن يف الق�ضاء يف قطاع غزة،
لقد عار�ض  %81من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم وجود ّ
و�أ�شار  %78منهم �إىل وجود ف�ساد يف الق�ضاء ،وهذا انعك�س ب�شكل كبري على
م�ستوى الثقة بالق�ضاء �إىل  %21فقط ،ويف النيابة العامة �إىل  ،%19ويف موظفي
املحاكم والنيابة العامة �إىل  .%22غالبية املحامني املزاولني ترى �أن الوا�سطة
تلعب دور ًا كبري ًا يف التعيينات يف جهازي الق�ضاء والنيابة العامة ،حيث �أكد %69
من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أن الوا�سطة واملح�سوبية هما �أ�سا�س التعيني والرتقية يف
اجلهاز الق�ضائي والنيابة العامة.
�أكد  %84من املحامني املزاولني يف قطاع غزة �أن الدولة الفل�سطينية ف�شلت يف �صيانة
ا�ستقاللية الق�ضاء ،وهو ما �أكده  %72من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم يف �أن الأحكام ال�صادرة عن
الق�ضاء تخ�ضع للت�أثريات وال�ضغوط اخلارجية .كما يعتقد  %60من املحامني املزاولني �أن
ال�سلطة التنفيذية تتدخل ب�شكل �أو ب�آخر يف اجلهاز الق�ضائي ،وب�شكل �أ�سا�سي وزارة العدل،
يليها جمل�س الوزراء ،ثم م�ؤ�س�سة الرئا�سة .كما يرى  %71من املحامني املزاولني يف قطاع
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غزة �أن الأجهزة الأمنية ّ
تتدخل ب�أ�شكال خمتلفة يف الق�ضاء ،مما ي�شكل مع�ضلة حقيقية
للق�ضاء .ويعترب جهاز الأمن الداخلي الأكرث تدخ ًال ،كما عبرّ عن ذلك  %68من املحامني.
بالن�سبة لنزاهة التعيينات يف �سلك الق�ضاء ،فقد ا�ستاء غالبية املحامني املزاولني
ب�ش�أن هذا املو�ضوع ،فقد بينّ � %93أن التعيني يف الق�ضاء ال يتّ�سم بال�شفافية ،و�إجراءاته
�أق ّل و�ضوح ًا ،و�أقرب �إىل املح�سوبية ،و %69يعتقدون �أن الوا�سطة واملح�سوبية هما �أ�سا�س
التعيني والرتقية يف اجلهاز الق�ضائي والنيابة العامة.
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ا�ستطالع ر�أي املحامني املتدربني يف قطاع غزة
يوجد هناك نظرة �سلبية لديهم ،اجتاه م�ستوى مهنة املحاماة ،كما هو احلال لدى
املحامني املزاولني� ،أكرث من تلك املوجودة يف ال�ضفة الغربية ،حيث �أ�شار  %67منهم �إىل
�أنه يوجد �ضعف مهني عند املحامني ،كما �أن  %47منهم على قناعة �أن املحامي ي�سعى
جللب �أ�صحاب الق�ضايا بال�سم�سرة ،وعن طريق اقت�سام الأرباح والأتعاب ،مع �أ�شخا�ص
لي�سوا حمامني .على الرغم من ذلك ،ي�ؤكد  %83من املحامني املتدربني� ،أنه يوجد رغبة
لدى املحامني بتطوير �أنف�سهم.
�أ�شار  %87من املحامني املتدربني يف قطاع غزة� ،إىل �أن هناك �إ�شكاليات رئي�سية
تواجههم ،وعند �س�ؤالهم عن �أهم هذه الإ�شكاليات� ،أ�شار � %31إىل �ضعف املردود املادي
للمحامي املتدرب ،و� %25إىل عدم اهتمام النقابة باملحامني املتدربني ،و %19الحتكار
املحامي الأ�ستاذ للمعلومة ،و� %17إىل نق�ص الكفاءات لدى املحامني الأ�ساتذة� ،أ ّما
توجه املحامني املتدربني نحو الو�ضع العام للعدالة يف قطاع غزة ،ف�إننا نالحظ �أن
عن ّ
هناك نظرة �سلبية ب�شكل عام اجتاه الق�ضاء و�أجهزة العدالة� ،أعلى من تلك املوجودة
حت�سن يف الق�ضاء يف
يف ال�ضفة الغربية .لقد عار�ض  %63من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم وجود ّ
قطاع غزة ،و�أ�شار  %67منهم عن اعتقادهم بوجود ف�ساد يف الق�ضاء ،وهذا انعك�س
ب�شكل كبري على م�ستوى الثقة بالق�ضاء بن�سبة و�صلت �إىل  %25فقط ،ويف النيابة العامة
 ،%21ويف موظفي املحاكم والنيابة العامة  .%30الغالبية العظمى املحامني املتدربني
ترى �أن الوا�سطة تلعب دور ًا كبري ًا يف التعيينات يف جهازي الق�ضاء والنيابة العامة ،حيث
�أكد  %81من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أن الوا�سطة واملح�سوبية هما �أ�سا�س التعيني والرتقية يف
اجلهاز الق�ضائي والنيابة العامة.
�أكد  %60من املحامني املتدربني يف قطاع غزة �أن الدولة الفل�سطينية ف�شلت يف �صيانة
ا�ستقاللية الق�ضاء ،وهو ما �أكده  %64من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم يف �أن الأحكام ال�صادرة عن
الق�ضاء تخ�ضع للت�أثريات وال�ضغوط اخلارجية .كما يعتقد  %59من املحامني املتدربني
�أن ال�سلطة التنفيذية تتدخل ب�شكل �أو ب�آخر يف اجلهاز الق�ضائي ،وب�شكل �أ�سا�سي وزارة
العدل يليها جمل�س الوزراء ثم م�ؤ�س�سة الرئا�سة .وكما هو احلال يف كل الفئات ال�سابقة
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يرى  %84من املحامني املتدربني يف قطاع غزة �أن الأجهزة الأمنية تتدخل ب�أ�شكال
خمتلفة يف الق�ضاء ،مما ي�ش ّكل مع�ضل ًة حقيقي ًة للق�ضاء .يعترب جهاز الأمن الداخلي
الأكرث تدخ ًال كما عبرّ عن ذلك  %52من املحامني املتدربني.
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ا�ستطالع ر�أي �أ�ساتذة كليات احلقوق يف قطاع غزة
يخ�ص الق�ضاء وم�ؤ�س�ساته ،و�إيجابية فيما
تظهر النتائج �أن هناك نظر ًة �سلبي ًة فيما ّ
يخ�ص كليات احلقوق واملنهاج و�أ�ساتذة القانون ،حيث �أبدى فقط  %14من �أ�ساتذة
ّ
احلقوق ثقتهم يف الق�ضاء ،و %17يف النيابة العامة ،و %24يف ال�شرطة ،بينما عار�ض
حت�سن م�ستمر يف الق�ضاء ،ويعتقد %48
 %60من �أ�ساتذة احلقوق يف قطاع غزة وجود ّ
بوجود ف�ساد يف جهاز الق�ضاء الفل�سطيني� .أ�شار  %48من �أ�ساتذة احلقوق �أن ال�سلطة
الفل�سطينية ف�شلت يف �صيانة ا�ستقاللية الق�ضاء ،وهو ما �أكده  %48من امل�ستطلعة
�آرا�ؤهم ،يف �أن الأحكام ال�صادرة عن الق�ضاء تخ�ضع للت�أثريات وال�ضغوط اخلارجية،
كما يعتقد  %41منهم �أن الوا�سطة واملح�سوبية هي �أ�سا�س التعيني والرتقية يف اجلهاز
الق�ضائي.
عبرّ  %14من �أ�ساتذة كليات احلقوق ،عن ا�ستيائهم من الدور الذي تلعبه كليات
احلقوق يف التعليق على القوانني والأحكام ،بينما  %79منهم عبرّ وا عن ر�ضاهم لهذا
الدور .وقد �أ�شار  %64منهم �إىل م�ساهمة كليات احلقوق يف تطوير مهنة املحاماة ،وقد
ع ّلق  %83منهم على �أن عدد ال�ساعات املعتمدة لدرا�سة احلقوق كافية ،و %50منهم
يعتقد �أن معايري القبول يف كليات احلقوق ال ت�ساهم يف رفع م�ستوى الكليات ،وقد �أفاد
كاف.
 %52منهم �أن عدد املدر�سني يف كلية احلقوق غري ٍ
�أبدى �أغلبية �أ�ساتذة احلقوق ر�ضاهم عن م�ستوى التعليم يف كليات احلقوق ،والدور
الذي تلعبه يف توفري الكفاءات الالزمة من املحامني والق�ضاة ،حيث �أكد  %79منهم �أن
كليات احلقوق تلعب دور ًا مميز ًا يف التعليق على القوانني والأحكام ،و� %64أ�شاروا �إىل
دور كلياتهم يف تطوير مهنة املحاماة� ،إال �أنهم انتقدوا معايري القبول يف كليات احلقوق
والنق�ص يف عدد املدر�سني.
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ا�ستطالع ر�أي طلبة كليات احلقوق يف قطاع غزة
عند ا�ستطالع ر�أي طلبة كليات احلقوق يف قطاع غزة ،بخ�صو�ص وجهة نظرهم عن
و�ضع الق�ضاء وم�ؤ�س�ساته ،ف�إننا نالحظ �أن هناك نظرة �سلبية ،حيث �أبدى فقط %36
من طلبة احلقوق ثقتهم يف الق�ضاء ،و %38يف النيابة العامة ،و %27يف ال�شرطة ،بينما
حت�سن م�ستمر يف الق�ضاء ،ويعتقد  %60بوجود
عار�ض  %69من طلبة احلقوق وجود ّ
ف�ساد يف الق�ضاء الفل�سطيني .و�أ�شار  %56من طلبة احلقوق �إىل �أن ال�سلطة الفل�سطينية
ف�شلت يف �صيانة ا�ستقاللية الق�ضاء ،وهو ما �أكده  %60من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ،يف �أن
الأحكام ال�صادرة عن الق�ضاء تخ�ضع للت�أثريات وال�ضغوط اخلارجية ،كما يعتقد %50
منهم �أن الوا�سطة واملح�سوبية هما �أ�سا�س التعيني والرتقية يف اجلهاز الق�ضائي.
من ناحية املنهاج ،ف�إن هناك نوع ًا من الر�ضى بني طلبة احلقوق يف اجلامعات يف
قطاع غزة عن الو�سائل املتّبعة يف التدري�س من قبل �أ�ساتذة احلقوق ،حيث �أ�شار %67
من الطلبة �إىل �أن الأ�ساتذة يطلبون منهم �إجراء الأبحاث القانونية ،و� %69أكدوا �أن
هناك تركيز ًا على تدري�س الت�شريعات الفل�سطينية يف امل�ساقات املختلفة ،و %57من
الطلبة �أكدوا على طلب الأ�ساتذة منهم زيارة املحاكم وح�ضور جل�سات املحاكمة ،و%66
�أ�شاروا �إىل �أن املدر�س ير ّكز على النواحي العمل ّية .من ال�ضروري الإ�شارة �إىل �أن %80
من الطلبة طالبوا ب�ضرورة وجود تخ�ص�ص يف كليات احلقوق.
�أ ّكد  %52ﻣن اﻟطﻠبة ﻋﻠﻰ �أنه يتم الرتكيز ﻋﻠﻰ �إعداد اﻻبحاث ﻲﻓ فرتة اجلامعة،
وبالن�سبة للتعليق على قرارات املحاكم يف امل�ساقات املختلفة ،ف�إنه يتم التعليق عليها يف
م�ساقات  %56من الطلبة ،و�أي�ضا  %69من الطلبة تركز جامعاتهم على النواحي العملية
يف درا�سة احلقوق
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