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مقدمة

يعترب قطاع �لعد�لة، و�حدً� من �أهم �لقطاعات و�أكرثها تاأثريً� على حياة �ملو�طن 

�لفل�شطيني، وعلى قدرة �لفل�شطينيني على حتقيق �ال�شتقالل �لوطني، ال �شيما يف ظل 

هذه �ملرحلة �حليوية و�لهامة، من مر�حل بناء �لدولة �لفل�شطينية �ملن�شودة، لذلك ياأتي 

هذ� �ملر�شد �لقانوين �لر�بع، حول و�شع قطاع �لعد�لة يف فل�شطني خالل �لعامني 2014 

و2015، و�لذي ي�شدره �ملركز �لفل�شطيني ال�شتقالل �ملحاماة و�لق�شاء “م�شاو�ة” منذ 

عام 2007، يف �شياق �جلهود �لتي يبذلها �ملركز، بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �ملعنّية �ملختلفة 

(حقوقية، قانونية، حكومية، و�أهلية)، ل�شيانة وتطوير قطاع �لعد�لة يف فل�شطني.

�لغربية وقطاع غزة)،  فل�شطني (�ل�شفة  �لعد�لة يف  لو�شع قطاع  �إجر�ء م�شح  لقد مت 

عالقة  ذ�ت  فئات  من  وعّينات  عام،  ب�شكل  �جلمهور  من  عينة  �آر�ء  ��شتطالع  خالل  من 

بنظام �لعد�لة، حول موؤ�شر�ت �لعد�لة �لتي مت و�شعها مبوجب “�مل�شح �لقطاعي الأد�ء �أركان 

�لعد�لة يف فل�شطني” �لذي نّفذته »م�شاو�ة« عام2007 ، و�لذي مت فيه حتديد �أركان �لعد�لة 

�ملختلفة، و�ملوؤ�شر�ت �ملتعّلقة بكل ركن على حدة. �عتمدت �لدر��شة �أ�شلوب �مل�شح �مليد�ين 

�مل�شح  �أد�ة  كانت  وقد  م�شتهدفة،  فئات  عدة  مع  �ملبا�شرة  �ل�شخ�شية  �ملقابلة  خالل  من 

�لرئي�شة هي �ال�شتمار�ت �لورقية �ملُعّدة م�شبقًا، و�خلا�شة بكل فئة من �لفئات �مل�شتطلعة.

�أع�شاء  وجميع  فاأكرث)  �شنة   18) �لفل�شطيني  �جلمهور  من  �ملعاينة  �إطار  يتكون 

�لفئات ذ�ت �لعالقة بقطاع �لعد�لة وهم �جلمهور �ملتقا�شي، �ملحامون �ملز�ولون للمهنة، 

�ملحامون �ملتدربون، �أ�شاتذة �لقانون و�حلقوق يف �جلامعات �لفل�شطينية، وطلبة �لقانون 

و�حلقوق يف �جلامعات �لفل�شطينية. لقد مت ��شتثناء جمموعات من �لفئات ذ�ت �لعالقة 

من  بالتقييم  م�شتهدفة  كونها  �لفئات  لبع�س  �ملتوقع  �لتحّيز  منها:  الأ�شباب  بالقانون 

�الأطر�ف  نظر  وجهة  من  �أد�ئها  تقييم  �إىل  �مل�شروع  يهدف  حيث  �أ�شاًل،  �مل�شح  خالل 

ذ�ت �لعالقة، لذلك ي�شبح من غري �ملنطقي �إدخالها �شمن �لعّينة. وت�شمل هذه �لفئة 

�لق�شاة �لنظاميني و�ل�شرعيني و�لع�شكريني ووكالء �لنيابة وموظفي �ملحاكم وموظفي 

وز�رة �لعدل، وهناك فئة ي�شعب ��شتطالع �آر�ئها ب�شبب �لقيود �لع�شكرية على �الأع�شاء 

خالل �خلدمة، وهي فئة �ل�شرطة.





النتائج يف ال�ضفة الغربية
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نتائج ا�ستطالع عاّمة اجلمهور يف ال�سفة الغربية

�لفل�شطيني  �لق�شاء  لو�شع  �لفل�شطيني  �جلمهور  عامة  تفاوؤل  ملدى  بالن�شبة 

وت�شاوؤمهم، فقد عرّب 54% من عامة هذ� �جلمهور يف �ل�شفة �لغربية عن ت�شاوؤمهم 

بالن�شبة لتح�ّشن و�شع �لق�شاء �لفل�شطيني وتطّوره �مل�شتقبلي، بينما عرّب 35% منهم 

عن تفاوؤلهم بتح�ّشنه وتطّوره م�شتقباًل، �أما بالن�شبة لر�أيهم حول نز�هة �لق�شاء، 

فقد عار�س 54% منهم كون �لق�شاء نزيهًا وخاليًا من �لف�شاد، يف حني يرى %31 

�أن �لق�شاء نزيه. �أما من ناحية مدى فعالية وكفاءة موؤ�ش�شات �لق�شاء، فقد �أبدى 

61% من �جلمهور �متعاظهم من �لبطء يف تنفيذ �الأحكام �ل�شادرة عن �ملحاكم 

�لفل�شطينية.

لقد عرّب 90% من �ملو�طنني �أن �الأجهزة �الأمنية تتدخل ب�شكل �أو باآخر يف �لق�شاء، 

مما يوؤثر ب�شكل �شلبي على حيادّية جهاز �لعد�لة ونز�هته، ويعترب جهاز �الأمن �لوقائي 

من وجهة نظر �جلمهور، �الأكرث تدخاًل يف �لق�شاء بن�شبة %60.

بخ�شو�س �نطباعات عاّمة �جلمهور �لفل�شطيني يف �ل�شفة �لغربية، نحو موؤ�ش�شات 

و�أجهزة �لعد�لة، فقد �أبدى غالبيتهم عدم ر�شاه عن �أد�ء �ملحاكم و�لنيابة �لعامة، حيث 

�لع�شكرية،  �إىل ثقتهم يف �ملحاكم �لنظامية، و28% يف �ملحاكم  �أ�شار فقط 34% منهم 

للمحاكم  توّجهو�  لو  فيما  عادلة،  حماكمة  على  ح�شولهم  �إمكانّية  يف   %48 و�شّكك 

�لر�شمية، كما �أبدى حو�يل 51% منهم تخّوفهم من قدرة �لق�شاة على �تخاذ قر�ر�تهم 

دون �أي تدّخل مبا�شر �أو غري مبا�شر، من �حلكومة �أو �الأجهزة �الأمنية.

وبالن�شبة لالإ�شكاليات �لتي تو�جه �لق�شاء، فقد �عترب 67% من عامة �جلمهور 

�أن تدخل �ل�شلطة �لتنفيذية هو �مل�شكلة �الأوىل �لتي تو�جه �لق�شاء، وقد و�شع %56 

بينما  �لثانية،  �ملرتبة  يف  �ل�شيا�شية  و�لظروف  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل  م�شكلة  منهم 

56% منهم �عتقد �أن عدم �لثقة بالق�شاء هي �الإ�شكالية �لثالثة �لتي تو�جه �لق�شاء، 

تاأتي يف  �لقانون  �شيادة  تقبل  �لتي ال  �ملو�طنني  ثقافة  �أن  �إىل  �أ�شار 53% منهم  وقد 

�لرتتيب �لر�بع، وو�شع 52% منهم م�شكلة عدم وجود �إر�دة �شيا�شية الإ�شالح �لق�شاء 

يف �ملرتبة �خلام�شة.
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لدى  وثقة  تاأييد  ن�شبة  �أعلى  على  ح�شل  �لع�شائري،  �لق�شاء  �أن  �ملالحظ  من 

�جلمهور، حيث بلغ م�شتوى �لثقة به حو�يل 59%، كما �أن 61% من �جلمهور �أكد على 

ل  �أن �لق�شاء �لع�شائري �أكرث قدرًة على حل �لنز�عات من �ملحاكم �لر�شمية، كما يف�شّ

83% من �جلمهور تدّخل �لق�شاء �لع�شائري، يف حال عدم �لتوّجه للمحاكم يف حال 

حدوث نز�عات.
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نتائج ا�ستطالع راأي اجلمهور املتقا�سي يف ال�سفة الغربية

�لفل�شطيني وت�شاوؤمه، فقد  �لق�شاء  �ملتقا�شي لو�شع  بالن�شبة ملدى تفاوؤل �جلمهور 

لتح�ّشن  بالن�شبة  ت�شاوؤمهم  عن  �لغربية،  �ل�شفة  يف  �ملتقا�شي  �جلمهور  من   %52 عرّب 

و�شع �لق�شاء �لفل�شطيني وتطّوره �مل�شتقبلي، بينما 36% منهم فقط، متفائلون بتح�ّشنه 

وتطّوره م�شتقباًل، �أما بالن�شبة لر�أي �جلمهور �ملتقا�شي بنز�هة �لق�شاء، فقد عرّب %49 

منهم عن عدم مو�فقتهم على نز�هة �لق�شاء وحجم �لف�شاد �ملوجود فيه. 

�ل�شفة  �ملتقا�شي يف  يعترب 85% من �جلمهور  كما هو �حلال عند عامة �جلمهور، 

�لغربية، �أن �الأجهزة �الأمنية تتدّخل ب�شكل �أو باآخر يف �لق�شاء، مما يوؤّثر ب�شكل �شلبي 

�لق�شاء  يف  تدّخاًل  �الأكرث  �لوقائي  �الأمن  جهاز  ويعترب  ونز�هته،  �لق�شاء  حيادّية  على 

بن�شبة %60.

وبخ�شو�س �نطباعات �جلمهور �ملتقا�شي يف �ل�شفة �لغربية نحو موؤ�ش�شات �لعد�لة، 

فقد �أبدى غالبيتهم عدم ر�شاه عن �أد�ء �ملحاكم و�لنيابة �لعامة، حيث �أ�شار 38% فقط 

و26% يف  �لعامة،  �لنيابة  و33% يف  �لنظامية،  �ملحاكم  ثقتهم يف  �إىل  �مل�شتطلعني،  من 

�ملحاكم �لع�شكرية، كما �أبدى 48% من �جلمهور �ملتقا�شي معار�شته لوجود �شفافية لدى 

�لعاملني يف �ملحاكم و�لنيابة �لعامة.

�ملحاكم  �لدعاوى يف  �شري  بطء يف  وجود  على  �ملتقا�شي،  �جلمهور  من   %71 و�أكد 

�لتبليغات،  �إي�شال  يف  �لتاأخري  �إىل  ذلك،  �ملتقا�شي  �جلمهور  عز�  وقد  �لفل�شطينية، 

ك�شبٍب �أول، من �أ�شباب بطء �ل�شري يف �لدعوى، يليه عدم ح�شور �ل�شهود ك�شبب ثاٍن، 

�لق�شاة، و�رتفاع عدد  تغّيب  ثّم  �لثالث، ومن  �ل�شبب  �أما عدم ح�شور �ملحامني، فكان 

�لق�شايا �ملنظورة �أمام �لقا�شي.

�أ�شار  حيث  �ملتقا�شني،  �شلوك  �لغربية  �ل�شفة  يف  �ملتقا�شي  �جلمهور  �نتقد  كما 

65% منهم �إىل �أن ثقافة �ملو�طنني �لتي ال تقبل �شيادة �لقانون، هي من �أبرز �إ�شكاليات 

يف  �لقانون  منهج  �إدخال  �ملتقا�شي  �جلمهور  من   %79 �أّيد  �ملجال  هذ�  ويف  �لق�شاء، 

�لتعليم �ملدر�شي، وذلك من �جل خلق ثقافة قانونية لدى �ملو�طنني. 

من �ملالحظ �أن �لق�شاء �لع�شائري، ح�شل على �أعلى ن�شبة تاأييد وثقة لدى �جلمهور 
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�ملتقا�شي يف �ل�شفة �لغربية، مقارنًة باملوؤ�ش�شات �لق�شائية �لر�شمية، حيث �أبدى %48 

�أكرث قدرًة على  �لع�شائري  �لق�شاء  �أن  �أكدو� على  �أن 53% منهم  به، كما  منهم ثقتهم 

حل �لنز�عات من �ملحاكم �لر�شمية، كما يف�شل 69% من �جلمهور �ملتقا�شي يف �ل�شفة 

�لغربية تدّخل �لق�شاء �لع�شائري بداًل من �لتوّجه للمحاكم، يف حال حدوث نز�عات.

��شتطالع ر�أي �ملحامني �ملز�ولني للمهنة يف �ل�شفة �لغربية

عند ��شتطالع �آر�ء �ملحامني �ملز�ولني يف �ل�شفة �لغربية، بخ�شو�س وجهة نظرهم 

خمتلفة  زو�يا  من  وموؤ�ش�شاته  �لفل�شطيني  و�لق�شاء  �ملحاماة،  ومهنة  �ملحامني،  نحو 

مهنة  م�شتوى  �جتاه  لديهم  �شلبية  نظرة  هناك  �أن  نالحظ  فاإننا  عليهم،  عر�شها  مت 

�ملحاماة، حيث �أ�شار 62% منهم �إىل �نه يوجد �شعف مهني عند �ملحامني. كما �أن %50 

منهم، على قناعة باأن �ملحامي ي�شعى جللب �أ�شحاب �لق�شايا بال�شم�شرة، وعن طريق 

�قت�شام �الأرباح و�الأتعاب مع �أ�شخا�س لي�شو� حمامني، على �لرغم من ذلك، يوؤكد %81 

من �ملحامني �ملز�ولني �نه يوجد رغبة لدى �ملحامني بتطوير �أنف�شهم، و�أن 60% منهم 

ي�شعرون �أن �ملحامني يتمّتعون باأخالق �ملهنة و�شلوكها.

�أكد 54% من �ملحامني �ملز�ولني، �أن �ل�شلطة �لفل�شطينية ف�شلت يف �شيانة ��شتقاللية 

و�ل�شغوط  للتاأثري�ت  تخ�شع  �لق�شاء  عن  �ل�شادرة  �الأحكام  �أن  يرون  و%57  �لق�شاء، 

�خلارجية، ويعتقد �أي�شًا 66% من �ملحامني �ملز�ولني �أن �ل�شلطة �لتنفيذية تتدّخل ب�شكل �أو 

باآخر يف �جلهاز �لق�شائي. �إن �لتدخل ياأتي ب�شكل �أ�شا�شي من وز�رة �لعدل، يليها جمل�س 

�لوزر�ء، ثم موؤ�ش�شة �لرئا�شة. كما يرى 84% من �ملحامني �ملز�ولني يف �ل�شفة �لغربية، �أن 

�الأجهزة �الأمنية تتدّخل باأ�شكال خمتلفة يف �لق�شاء، مما ي�شّكل مع�شلًة حقيقيًة للق�شاء، 

ويعترب جهاز �الأمن �لوقائي �الأكرث تدخاًل، كما عرّب عن ذلك 54% من �ملحامني.

عرّب  فقد  �لفل�شطيني،  �لق�شاء  لو�شع  �ملز�ولني  �ملحامني  تفاوؤل  ملدى  بالن�شبة 

�لفل�شطيني  �لق�شاء  و�شع  لتح�ّشن  بالن�شبة  ت�شاوؤمهم  �ملز�ولني عن  �ملحامني  48% من 

بالن�شبة  �أما  وتطّوره �مل�شتقبلي، بينما 43% منهم متفائلون بتح�ّشنه وتطّوره م�شتقباًل، 

لر�أي �ملحامني �ملز�ولني بنز�هة �لق�شاء، فيعتقد 29% منهم بنز�هة �لق�شاء وخلّوه من 

�لف�شاد، يف حني �أن 52% منهم ال يرون �لق�شاء نزيهًا. 
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�أما عن �لتعيينات يف �شلك �لق�شاء، فقد عرّب غالبية �ملحامني �ملز�ولني عن ��شتيائهم 

�ملز�ولني،  �ملحامني  من   %54 �أن  �لنتائج  تظهر  �لتوظيف.  عملّية  ونز�هة  مهنّية  ب�شاأن 

�إىل  و�أقرب  و�شوحًا،  �أقّل  و�إجر�ء�ته  بال�شفافية،  يّت�شم  ال  �لق�شاء  �لتعيني يف  �أن  يرون 

يف  و�لرتقية  �لتعيني  �أ�شا�س  هما  و�ملح�شوبية  �لو��شطة  �أن  يعتقدون  و%58  �ملح�شوبية، 

�جلهاز �لق�شائي و�لنيابة �لعامة.



14

املر�سد القانوين الرابع لو�سع العدالة يف فل�سطني

ا�ستطالع راأي املحامني املتدربني يف ال�سفة الغربية

مهنة  م�شتوى  �جتاه  �ملتدربني  �ملحامني  لدى  �شلبيًة  نظرًة  هناك  �أن  �ملالحظ  من 

�ملحاماة، كما هو �حلال لدى �ملحامني �ملز�ولني، حيث �أ�شار 54% منهم �إىل �أنه يوجد 

جللب  ي�شعى  �ملحامي  �أن  قناعة  على  منهم   %50 �أن  كما  �ملحامني،  عند  مهني  �شعف 

�أ�شحاب �لق�شايا بال�شم�شرة، وعن طريق �قت�شام �الأرباح و�الأتعاب، مع �أ�شخا�س لي�شو� 

حمامني. على �لرغم من ذلك، يوؤّكد 82% من �ملحامني �ملتدربني، �أنه يوجد رغبة لدى 

�ملحامني بتطوير �أنف�شهم. 

�أ�شار 75% من �ملحامني �ملتدربني يف �ل�شفة �لغربية �إىل �أن هناك �إ�شكاليات رئي�شية 

تو�جههم، وعند �شوؤ�لهم عن �أهم هذه �الإ�شكاالت، �أ�شار 23% منهم �إىل نق�س �لكفاء�ت 

لدى �ملحامني �الأ�شاتذة، و22% �إىل �شعف �ملردود �ملادي للمحامي �ملتدرب، و19% �إىل 

عدم �هتمام �لنقابة باملحامني �ملتدربني، و19% الحتكار �ملحامي �الأ�شتاذ للمعلومة.

يف  �لتعيينات  يف  كبريً�  دورً�  تلعب  �لو��شطة  �أن  ترى  �ملتدربني،  �ملحامني  غالبية 

�لو��شطة  �أن  �آر�وؤهم،  �مل�شتطلعة  من   %57 �أكد  حيث  �لعامة،  و�لنيابة  �لق�شاء  جهازي 

و�ملح�شوبية هما �أ�شا�س �لتعيني و�لرتقية يف �جلهاز �لق�شائي و�لنيابة �لعامة.

�أكد 46% من �ملحامني �ملتدربني يف �ل�شفة �لغربية، �أن �ل�شلطة �لفل�شطينية ف�شلت 

يف �شيانة ��شتقاللية �لق�شاء، وهو ما �أكده 51% من �مل�شتطلعة �آر�وؤهم، يف �أن �الأحكام 

من   %73 يعتقد  كما  �خلارجية.  و�ل�شغوط  للتاأثري�ت  تخ�شع  �لق�شاء،  عن  �ل�شادرة 

�أو باآخر يف �جلهاز �لق�شائي،  �أن �ل�شلطة �لتنفيذية تتدخل ب�شكل  �ملحامني �ملتدربني، 

وب�شكل �أ�شا�شي، وز�رة �لعدل، يليها جمل�س �لوزر�ء، ثم موؤ�ش�شة �لرئا�شة. كما هو �حلال 

يف كل �لفئات �ل�شابقة، يرى 87% من �ملحامني �ملتدربني يف �ل�شفة �لغربية، �أن �الأجهزة 

�الأمنية تتدخل باأ�شكال خمتلفة يف �لق�شاء، مما ي�شّكل مع�شلًة حقيقيًة للق�شاء. ويعترب 

جهاز �الأمن �لوقائي �الأكرث تدّخاًل كما عرّب عن ذلك 51% من �ملحامني �ملتدربني.
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ا�ستطالع راأي اأ�ساتذة كليات احلقوق يف ال�سفة الغربية

ُتظهر �لنتائج، �أن هناك نظرًة �شلبيًة فيما يخ�ّس �لق�شاء وموؤ�ش�شاته، حيث �أبدى 

61% من �أ�شاتذة �حلقوق عدم ثقتهم بالق�شاء، و49% عدم ثقتهم بالنيابة �لعامة، و%57 

عدم ثقتهم بال�شرطة، و54% عدم ثقتهم مبوظفي �ملحاكم، و48% عدم ثقتهم باملحامني، 

يف �لوقت نف�شه، عار�س 64% وجود حت�ّشن م�شتمر يف �لق�شاء، ويعتقد 59% على وجود 

ف�شاد يف هذ� �جلهاز. كما ��شار57% من �أ�شاتذة �حلقوق، �أن �ل�شلطة �لفل�شطينية ف�شلت 

يف �شيانة ��شتقاللية �لق�شاء، وهو ما �أكده 60% من �مل�شتطلعة �آر�وؤهم، يف �أن �الأحكام 

�ل�شادرة عن �لق�شاء تخ�شع للتاأثري�ت و�ل�شغوط �خلارجية، كما يعتقد 48% منهم �أن 

�لو��شطة و�ملح�شوبية هي �أ�شا�س �لتعيني و�لرتقية يف �جلهاز �لق�شائي. 

يف  �حلقوق  كليات  تلعبه  �لذي  �لدور  من  �حلقوق،  كليات  �أ�شاتذة  من   %37 ��شتاء 

�لدور،  بينما 62% منهم عرّبو� عن ر�شاهم عن هذ�  �لقو�نني و�الأحكام،  �لتعليق على 

وقد �أ�شار 70% منهم �إىل م�شاهمة كليات �حلقوق �اليجابية يف تطوير مهنة �ملحاماة، 

وقد عّلق 59% منهم على �أن عدد �ل�شاعات �ملعتمدة لدر��شة �حلقوق كافية، و53% منهم 

�أخريً�  �لكليات،  م�شتوى  رفع  يف  ت�شاهم  ال  �حلقوق  كليات  يف  �لقبول  معايري  �أن  يعتقد 

يعتقد 36% منهم �أن عدد �ملدر�شني يف كلية �حلقوق غري كاٍف.

من �ملالحظ �أن هناك نوعًا من �لر�شى عن م�شتوى خريجي �حلقوق، وهذ� ما �أكد 

عليه 66% من �الأ�شاتذة، �إال �نه ما ز�ل هناك فجوة بني �خلريج و�شوق �لعمل، وهذ� ما 

يعتقده 54% من �مل�شتطلعة �آر�وؤهم، كما �أن هناك عدم ر�شى من �أ�شاتذة �حلقوق عن 

م�شتوى �لطلبة �جلدد يف كليات �حلقوق، حيث �أكد 48% منهم �أن م�شتوى �لطلبة �جلدد 

�ملقبولني يف كلية �حلقوق �شعيف، و�شدد 79% منهم على �شرورة �أن يتم تدري�س بع�س 

�ملفاهيم �لقانونية يف فرتة �ملدر�شة. 
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ا�ستطالع راأي طلبة كليات احلقوق يف ال�سفة الغربية

بخ�شو�س وجهة نظر �لطالب عن جهاز �لق�شاء و�لعد�لة يف فل�شطني، من �ملالحظ 

�أن هناك نظرة �شلبية، حيث �أبدى 34% فقط من طلبة �حلقوق ثقتهم يف �لق�شاء، و%39 

يف �لنيابة �لعامة، و36% يف �ل�شرطة، بينما عار�س 49% من طلبة �حلقوق وجود حت�ّشن 

�إىل  و��شار51% من طلبة �حلقوق  فيه،  ف�شاد  بوجود  ويعتقد %56  �لق�شاء،  م�شتمر يف 

من   %48 �أكده  ما  وهو  �لق�شاء،  ��شتقاللية  �شيانة  يف  ف�شلت  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �أن 

و�ل�شغوط  للتاأثري�ت  �لق�شاء تخ�شع  �ل�شادرة عن  �الأحكام  �أن  �آر�وؤهم، يف  �مل�شتطلعة 

�خلارجية، كما يعتقد 48% منهم �أن �لو��شطة و�ملح�شوبية هي �أ�شا�س �لتعيني و�لرتقية 

يف �جلهاز �لق�شائي.

جامعات  يف  �حلقوق  طلبة  بني  �لر�شى  يف  تفاوت  هناك  كان  �ملنهاج،  ناحية  من 

حني  ففي  �حلقوق،  �أ�شاتذة  قبل  من  �لتدري�س  يف  �ملتبعة  �لو�شائل  عن  �لغربية  �ل�شفة 

�أ�شار 68% من �لطلبة �أن �الأ�شاتذة يطلبون منهم �إجر�ء �الأبحاث �لقانونية، و64% �أكدو� 

�أن هناك تركيزً� على تدري�س �لت�شريعات �لفل�شطينية يف �مل�شاقات �ملختلفة، �إال �أن %32 

فقط من �لطلبة، �أكدو� على �أنه طلب منهم زيارة �ملحاكم، وح�شور جل�شات �ملحاكمة 

�لعملية، وقد و�فق  �لنو�حي  يرّكز على  �ملدر�س  �أن  �إىل  �أ�شارو�  خالل در��شتهم، و%51 

77% من �لطلبة على �شرورة وجود تخ�ش�س يف كليات �حلقوق.

و�أّكد 61% من �لطلبة على �أنه يتم �لرتكيز على �إعد�د �البحاث يف فترة �لجامعة، 

عليها  �لتعليق  يتم  فاإنه  �ملختلفة،  �مل�شاقات  يف  �ملحاكم  قر�ر�ت  على  للتعليق  وبالن�شبة 

يف م�شاقات 58% من �لطلبة، و�أي�شًا 49% من �لطلبة يعتقدون �أن جامعاتهم ترّكز على 

�لنو�حي �لعملية يف در��شة �حلقوق، بينما 40% منهم ال يعتقدون ذلك. 



النتائج يف قطاع غزة
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نتائج ا�ستطالع عامة اجلمهور يف قطاع غزة

بالن�شبة ملدى تفاوؤل عامة �جلمهور �لفل�شطيني يف قطاع غزة، وت�شاوؤمهم بالن�شبة 

بالن�شبة  �لفل�شطيني عن ت�شاوؤمهم  �لق�شاء، فقد عرّب 48% من عامة �جلمهور  لو�شع 

لتح�ّشن و�شع �لق�شاء �لفل�شطيني وتطّوره �مل�شتقبلي، �أما بالن�شبة لر�أي عامة �جلمهور 

يف غزة حول نز�هة �لق�شاء، فقد ك�شف 47% منهم عن مو�فقتهم على نز�هة �لق�شاء 

فعالّية  ناحية مدى  �أما من  يرون ذلك،  ال  �أن 44% منهم  �لف�شاد، يف حني  وخلّوه من 

وكفاءة موؤ�ش�شات �لق�شاء، فقد �أبدى 50% من �جلمهور �متعاظهم من �لبطء يف تنفيذ 

�الأحكام �ل�شادرة عن �ملحاكم �لفل�شطينية.

كما هو �حلال يف �ل�شفة �لغربية، يعترب 90% من �ملو�طنني يف قطاع غزة �أن �الأجهزة 

�الأمنية تتدّخل ب�شكل �أو باآخر يف �لق�شاء، مما يوؤّثر ب�شكل �شلبي على حيادّية �لق�شاء 

ونز�هته، ويعترب جهاز �الأمن �لد�خلي �الأكرث تدخاًل يف �لق�شاء من وجهة نظر �جلمهور 

بن�شبة %57.

موؤ�ش�شات  نحو  غزة،  قطاع  يف  �لفل�شطيني  �جلمهور  عامة  �نطباعات  بخ�شو�س 

و�أجهزة �لعد�لة، فقد �أبدى غالبيتهم عدم ر�شاه عن �أد�ء �ملحاكم و�لنيابة �لعامة، حيث 

�أ�شار فقط 43% منهم �إىل ثقتهم يف �ملحاكم �لنظامية و38% يف �لنيابة �لعامة، و30% يف 

�ملحاكم �لع�شكرية، و�شّكك 36% يف �إمكانية ح�شولهم على حماكمة عادلة فيما لو توّجهو� 

للمحاكم �لر�شمية، كما �أبدى حو�يل 45% منهم تخّوفهم من قدرة �لق�شاة على �تخاذ 

قر�ر�تهم، دون �أي تدّخل مبا�شر �أو غري مبا�شر من �حلكومة �أو �الأجهزة �الأمنية.

وبالن�شبة لالإ�شكاليات �لتي تو�جه �لق�شاء، فقد �عترب 78% من عاّمة �جلمهور يف 

غزة، �أن تدّخل �ل�شلطة �لتنفيذية هو �مل�شكلة �الأوىل �لتي تو�جه �لق�شاء، وقد و�شع %74 

منهم م�شكلة عدم �لثقة بالق�شاء يف �ملرتبة �لثانية، بينما 70% منهم �عتقد �أن ثقافة 

�ملو�طنني �لتي ال تقبل �شيادة �لقانون، هي �الإ�شكالية �لثالثة �لتي تو�جه �لق�شاء، وقد 

�إر�دة �شيا�شية الإ�شالح �لق�شاء، ياأتي يف �لرتتيب  �أ�شار 64% منهم �إىل �أن عدم وجود 

�لر�بع، وو�شع 60% منهم م�شكلة �الحتالل �الإ�شر�ئيلي، و�لظروف �ل�شيا�شية يف �ملرتبة 

�خلام�شة.
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من �ملالحظ �أن �لق�شاء �لع�شائري ح�شل على �أعلى ن�شبة تاأييد وثقة لدى �جلمهور، 

�لق�شاء  �أن  على  �أكدو�  منهم   %70 �أن  كما  �جلمهور،  من   %68 حو�يل  به  يثق  حيث 

�لع�شائري �أكرث قدرًة على حل �لنز�عات من �ملحاكم �لر�شمية.
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نتائج ا�ستطالع راأي اجلمهور املتقا�سي يف قطاع غزة

�لفل�شطيني، فقد  �لق�شاء  �ملتقا�شي وت�شاوؤمه لو�شع  بالن�شبة ملدى تفاوؤل �جلمهور 

عرّب 60% من �جلمهور �ملتقا�شي يف غزة عن ت�شاوؤمهم بالن�شبة لتح�ّشن و�شع �لق�شاء 

وتطّوره  بتح�ّشنه  متفائلون  منهم   %29 فقط  بينما  �مل�شتقبلي،  وتطّوره  �لفل�شطيني 

م�شتقباًل، �أما بالن�شبة لر�أي �جلمهور �ملتقا�شي بنز�هة �لق�شاء، فك�شف 33% منهم عن 

�أّي نز�هة  �أن 53% منهم ال يرون  روؤيتهم لنز�هة �لق�شاء، وخلّوه من �لف�شاد، يف حني 

للق�شاء. 

قطاع  يف  �ملتقا�شي  �جلمهور  من   %68 �عترب  �جلمهور،  عامة  عند  �حلال  هو  كما 

غزة، �أن �الأجهزة �الأمنية تتدّخل ب�شكل �أو باآخر يف �لق�شاء، مّما يوؤّثر ب�شكل �شلبي على 

حيادّية �لق�شاء ونز�هته، ويعترب جهاز �الأمن �لد�خلي هو �الأكرث تدخاًل يف �لق�شاء، من 

وجهة نظر �جلمهور �ملتقا�شي يف قطاع غزة بن�شبة %53.

يف  �لدعاوى  �شري  يف  بطء  وجود  على  �ملتقا�شي  �جلمهور  من   %58 �أكد  لقد 

�ملحاكم �لفل�شطينية، و�جلزء �الآخر منهم ون�شبته 42%، مل يَر �أن هناك بطئًا يف 

�شري �لدعاوى يف �ملحاكم �لفل�شطينية، وقد ر�أى �جلمهور �ملتقا�شي �أن �لتاأخري يف 

�إي�شال �لتبليغات، هو �ل�شبب �الأول من �أ�شباب بطء �ل�شري يف �لدعوى، �أما عدم 

ح�شور �ل�شهود، فكان �ل�شبب �لثاين، وعدم ح�شور �ملحامني كان �ل�شبب �لثالث، 

هما  �لقا�شي،  �أمام  �ملنظورة  �لق�شايا  عدد  و�رتفاع  �لق�شاة،  تغّيب  فاإن  �أخريً� 

�ل�شببان �الأخري�ن بالرتتيب.

�لعد�لة،  موؤ�ش�شات  نحو  غزة  قطاع  يف  �ملتقا�شي  �جلمهور  �نطباعات  يخ�س  فيما 

فقد كانت غالبًا غري �إيجابية، فقد �أبدى 44% فقط ثقتهم يف �ملحاكم �لنظامية، و%20 

يف �لنيابة �لعامة، و14% يف �ملحاكم �لع�شكرية، كما �أبدى 62% من �جلمهور �ملتقا�شي 

يف   %44 و�شّكك  �لعامة،  و�لنيابة  �ملحاكم  يف  �لعاملني  لدى  �شفافية  لوجود  معار�شته 

�إمكانية ح�شولهم على حماكمة عادلة، فيما لو توّجهو� للمحاكم �لر�شمية.

�نتقد �جلمهور �ملتقا�شي يف قطاع غزة �شلوك �ملتقا�شني، حيث �أ�شار 70% منهم �إىل 

�أن ثقافة �ملو�طنني �لتي ال تقبل �شيادة �لقانون، هي من �أبرز �إ�شكاليات �لق�شاء، ويف 
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هذ� �ملجال �أّيد 92% من �جلمهور �ملتقا�شي �إدخال منهج �لقانون يف �ملد�ر�س، وذلك من 

�أجل خلق ثقافة قانونية لدى �ملو�طنني. 

�ملتقا�شي يف  لدى �جلمهور  وثقة  تاأييد  ن�شبة  �أعلى  �لع�شائري على  �لق�شاء  ح�شل 

قطاع غزة، مقارنًة مبوؤ�ش�شات �لق�شاء �الأخرى، حيث �أبدى 52% منهم ثقتهم بهذ� �لنوع 

�أن �لق�شاء �لع�شائري �أكرث قدرًة على حل  �أكدو� على  �أن 59% منهم  من �لق�شاء، كما 

ل 74% من �جلمهور �ملتقا�شي يف قطاع غزة  �لنز�عات من �ملحاكم �لر�شمية، كما يف�شّ

تدّخل �لق�شاء �لع�شائري بداًل من �لتوّجه للمحاكم يف حل �لنز�عات.
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ا�ستطالع راأي املحامني املزاولني للمهنة يف قطاع غزة

عند ��شتطالع �آر�ء �ملحامني �ملز�ولني يف قطاع غزة، بخ�شو�س وجهة نظرهم 

نحو �ملحامني �أنف�شهم، ومهنة �ملحاماة، و�لق�شاء �لفل�شطيني وموؤ�ش�شاته من زو�يا 

خمتلفة مت عر�شها عليهم، فاإننا نالحظ �أن هناك نظرة �شلبّية لديهم، �جتاه م�شتوى 

�أ�شار 79% منهم  �لغربية، حيث  �ل�شفة  �ل�شائدة يف  تلك  �أكرث من  �ملحاماة،  مهنة 

�أن �ملحامي  �أن 69% منهم على قناعة  �إىل وجود �شعف مهني عند �ملحامني، كما 

و�الأتعاب  �الأرباح  �قت�شام  طريق  وعن  بال�شم�شرة،  �لق�شايا  �أ�شحاب  جللب  ي�شعى 

مع �أ�شخا�س لي�شو� حمامني، كما �نتقدو� �لعالقة �ملتوترة و�ل�شعيفة بني �ملحامني 

�أنف�شهم. على �لرغم من ذلك يوؤكد 88% من �ملحامني �ملز�ولني �أنه يوجد رغبة لدى 

�ملحامني بتطوير �أنف�شهم. 

قطاع غزة،  للعد�لة يف  �لعام  �لو�شع  نحو  �ملز�ولني،  �ملحامني  توّجه  �أما عن 

عامة  لدى  �حلال  هو  كما  عام،  ب�شكل  �شلبيًة  نظرًة  هناك  �أن  نالحظ  فاإننا 

�جلمهور، و�جلمهور �ملتقا�شي، �أعلى بكثري من تلك �ل�شائدة يف �ل�شفة �لغربية. 

لقد عار�س 81% من �مل�شتطلعة �آر�وؤهم وجود حت�ّشن يف �لق�شاء يف قطاع غزة، 

على  كبري  ب�شكل  �نعك�س  وهذ�  �لق�شاء،  يف  ف�شاد  وجود  �إىل  منهم   %78 و�أ�شار 

م�شتوى �لثقة بالق�شاء �إىل 21% فقط، ويف �لنيابة �لعامة �إىل 19%، ويف موظفي 

�لو��شطة  �أن  ترى  �ملز�ولني  �ملحامني  غالبية   .%22 �إىل  �لعامة  و�لنيابة  �ملحاكم 

تلعب دورً� كبريً� يف �لتعيينات يف جهازي �لق�شاء و�لنيابة �لعامة، حيث �أكد %69 

�لتعيني و�لرتقية يف  �أ�شا�س  �لو��شطة و�ملح�شوبية هما  �أن  �آر�وؤهم  �مل�شتطلعة  من 

�جلهاز �لق�شائي و�لنيابة �لعامة.

�أكد 84% من �ملحامني �ملز�ولني يف قطاع غزة �أن �لدولة �لفل�شطينية ف�شلت يف �شيانة 

��شتقاللية �لق�شاء، وهو ما �أكده 72% من �مل�شتطلعة �آر�وؤهم يف �أن �الأحكام �ل�شادرة عن 

�لق�شاء تخ�شع للتاأثري�ت و�ل�شغوط �خلارجية. كما يعتقد 60% من �ملحامني �ملز�ولني �أن 

�ل�شلطة �لتنفيذية تتدخل ب�شكل �أو باآخر يف �جلهاز �لق�شائي، وب�شكل �أ�شا�شي وز�رة �لعدل، 

يليها جمل�س �لوزر�ء، ثم موؤ�ش�شة �لرئا�شة. كما يرى 71% من �ملحامني �ملز�ولني يف قطاع 
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غزة �أن �الأجهزة �الأمنية تتدّخل باأ�شكال خمتلفة يف �لق�شاء، مما ي�شكل مع�شلة حقيقية 

للق�شاء. ويعترب جهاز �الأمن �لد�خلي �الأكرث تدخاًل، كما عرّب عن ذلك 68% من �ملحامني.

بالن�شبة لنز�هة �لتعيينات يف �شلك �لق�شاء، فقد ��شتاء غالبية �ملحامني �ملز�ولني 

ب�شاأن هذ� �ملو�شوع، فقد بنّي 93% �أن �لتعيني يف �لق�شاء ال يّت�شم بال�شفافية، و�إجر�ء�ته 

�أقّل و�شوحًا، و�أقرب �إىل �ملح�شوبية، و69% يعتقدون �أن �لو��شطة و�ملح�شوبية هما �أ�شا�س 

�لتعيني و�لرتقية يف �جلهاز �لق�شائي و�لنيابة �لعامة.
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ا�ستطالع راأي املحامني املتدربني يف قطاع غزة

يوجد هناك نظرة �شلبية لديهم، �جتاه م�شتوى مهنة �ملحاماة، كما هو �حلال لدى 

�ملحامني �ملز�ولني، �أكرث من تلك �ملوجودة يف �ل�شفة �لغربية، حيث �أ�شار 67% منهم �إىل 

�أنه يوجد �شعف مهني عند �ملحامني، كما �أن 47% منهم على قناعة �أن �ملحامي ي�شعى 

جللب �أ�شحاب �لق�شايا بال�شم�شرة، وعن طريق �قت�شام �الأرباح و�الأتعاب، مع �أ�شخا�س 

لي�شو� حمامني. على �لرغم من ذلك، يوؤكد 83% من �ملحامني �ملتدربني، �أنه يوجد رغبة 

لدى �ملحامني بتطوير �أنف�شهم. 

�إ�شكاليات رئي�شية  �أن هناك  �أ�شار 87% من �ملحامني �ملتدربني يف قطاع غزة، �إىل 

تو�جههم، وعند �شوؤ�لهم عن �أهم هذه �الإ�شكاليات، �أ�شار 31% �إىل �شعف �ملردود �ملادي 

للمحامي �ملتدرب، و25% �إىل عدم �هتمام �لنقابة باملحامني �ملتدربني، و19% الحتكار 

�أّما  �الأ�شاتذة،  �ملحامني  لدى  �لكفاء�ت  نق�س  �إىل  و%17  للمعلومة،  �الأ�شتاذ  �ملحامي 

عن توّجه �ملحامني �ملتدربني نحو �لو�شع �لعام للعد�لة يف قطاع غزة، فاإننا نالحظ �أن 

هناك نظرة �شلبية ب�شكل عام �جتاه �لق�شاء و�أجهزة �لعد�لة، �أعلى من تلك �ملوجودة 

يف �ل�شفة �لغربية. لقد عار�س 63% من �مل�شتطلعة �آر�وؤهم وجود حت�ّشن يف �لق�شاء يف 

�نعك�س  وهذ�  �لق�شاء،  يف  ف�شاد  بوجود  �عتقادهم  عن  منهم   %67 و�أ�شار  غزة،  قطاع 

ب�شكل كبري على م�شتوى �لثقة بالق�شاء بن�شبة و�شلت �إىل 25% فقط، ويف �لنيابة �لعامة 

�ملتدربني  �ملحامني  �لعظمى  �لغالبية  �لعامة %30.  و�لنيابة  �ملحاكم  21%، ويف موظفي 

ترى �أن �لو��شطة تلعب دورً� كبريً� يف �لتعيينات يف جهازي �لق�شاء و�لنيابة �لعامة، حيث 

�أكد 81% من �مل�شتطلعة �آر�وؤهم �أن �لو��شطة و�ملح�شوبية هما �أ�شا�س �لتعيني و�لرتقية يف 

�جلهاز �لق�شائي و�لنيابة �لعامة.

�أكد 60% من �ملحامني �ملتدربني يف قطاع غزة �أن �لدولة �لفل�شطينية ف�شلت يف �شيانة 

��شتقاللية �لق�شاء، وهو ما �أكده 64% من �مل�شتطلعة �آر�وؤهم يف �أن �الأحكام �ل�شادرة عن 

�لق�شاء تخ�شع للتاأثري�ت و�ل�شغوط �خلارجية. كما يعتقد 59% من �ملحامني �ملتدربني 

�أن �ل�شلطة �لتنفيذية تتدخل ب�شكل �أو باآخر يف �جلهاز �لق�شائي، وب�شكل �أ�شا�شي وز�رة 

�لعدل يليها جمل�س �لوزر�ء ثم موؤ�ش�شة �لرئا�شة. وكما هو �حلال يف كل �لفئات �ل�شابقة 
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باأ�شكال  تتدخل  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  غزة  قطاع  يف  �ملتدربني  �ملحامني  من   %84 يرى 

�لد�خلي  �الأمن  يعترب جهاز  للق�شاء.  ي�شّكل مع�شلًة حقيقيًة  �لق�شاء، مما  خمتلفة يف 

�الأكرث تدخاًل كما عرّب عن ذلك 52% من �ملحامني �ملتدربني.
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ا�ستطالع راأي اأ�ساتذة كليات احلقوق يف قطاع غزة

تظهر �لنتائج �أن هناك نظرًة �شلبيًة فيما يخ�ّس �لق�شاء وموؤ�ش�شاته، و�إيجابية فيما 

�أ�شاتذة  من   %14 فقط  �أبدى  حيث  �لقانون،  و�أ�شاتذة  و�ملنهاج  �حلقوق  كليات  يخ�ّس 

�ل�شرطة، بينما عار�س  �لعامة، و24% يف  �لنيابة  �حلقوق ثقتهم يف �لق�شاء، و17% يف 

60% من �أ�شاتذة �حلقوق يف قطاع غزة وجود حت�ّشن م�شتمر يف �لق�شاء، ويعتقد %48 

بوجود ف�شاد يف جهاز �لق�شاء �لفل�شطيني. �أ�شار 48% من �أ�شاتذة �حلقوق �أن �ل�شلطة 

�مل�شتطلعة  من   %48 �أكده  ما  وهو  �لق�شاء،  ��شتقاللية  �شيانة  يف  ف�شلت  �لفل�شطينية 

�آر�وؤهم، يف �أن �الأحكام �ل�شادرة عن �لق�شاء تخ�شع للتاأثري�ت و�ل�شغوط �خلارجية، 

كما يعتقد 41% منهم �أن �لو��شطة و�ملح�شوبية هي �أ�شا�س �لتعيني و�لرتقية يف �جلهاز 

�لق�شائي. 

كليات  تلعبه  �لذي  �لدور  ��شتيائهم من  كليات �حلقوق، عن  �أ�شاتذة  عرّب 14% من 

�حلقوق يف �لتعليق على �لقو�نني و�الأحكام، بينما 79% منهم عرّبو� عن ر�شاهم لهذ� 

�لدور. وقد �أ�شار 64% منهم �إىل م�شاهمة كليات �حلقوق يف تطوير مهنة �ملحاماة، وقد 

منهم  و%50  كافية،  �حلقوق  لدر��شة  �ملعتمدة  �ل�شاعات  عدد  �أن  على  منهم   %83 عّلق 

يعتقد �أن معايري �لقبول يف كليات �حلقوق ال ت�شاهم يف رفع م�شتوى �لكليات، وقد �أفاد 

52% منهم �أن عدد �ملدر�شني يف كلية �حلقوق غري كاٍف.

�أبدى �أغلبية �أ�شاتذة �حلقوق ر�شاهم عن م�شتوى �لتعليم يف كليات �حلقوق، و�لدور 

�لذي تلعبه يف توفري �لكفاء�ت �لالزمة من �ملحامني و�لق�شاة، حيث �أكد 79% منهم �أن 

كليات �حلقوق تلعب دورً� مميزً� يف �لتعليق على �لقو�نني و�الأحكام، و64% �أ�شارو� �إىل 

دور كلياتهم يف تطوير مهنة �ملحاماة، �إال �أنهم �نتقدو� معايري �لقبول يف كليات �حلقوق 

و�لنق�س يف عدد �ملدر�شني.
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ا�ستطالع راأي طلبة كليات احلقوق يف قطاع غزة

عند ��شتطالع ر�أي طلبة كليات �حلقوق يف قطاع غزة، بخ�شو�س وجهة نظرهم عن 

و�شع �لق�شاء وموؤ�ش�شاته، فاإننا نالحظ �أن هناك نظرة �شلبية، حيث �أبدى فقط %36 

من طلبة �حلقوق ثقتهم يف �لق�شاء، و38% يف �لنيابة �لعامة، و27% يف �ل�شرطة، بينما 

بوجود   %60 ويعتقد  �لق�شاء،  م�شتمر يف  وجود حت�ّشن  �حلقوق  69% من طلبة  عار�س 

ف�شاد يف �لق�شاء �لفل�شطيني. و�أ�شار 56% من طلبة �حلقوق �إىل �أن �ل�شلطة �لفل�شطينية 

�أن  �آر�وؤهم، يف  �أكده 60% من �مل�شتطلعة  ف�شلت يف �شيانة ��شتقاللية �لق�شاء، وهو ما 

�الأحكام �ل�شادرة عن �لق�شاء تخ�شع للتاأثري�ت و�ل�شغوط �خلارجية، كما يعتقد %50 

منهم �أن �لو��شطة و�ملح�شوبية هما �أ�شا�س �لتعيني و�لرتقية يف �جلهاز �لق�شائي.

من ناحية �ملنهاج، فاإن هناك نوعًا من �لر�شى بني طلبة �حلقوق يف �جلامعات يف 

قطاع غزة عن �لو�شائل �ملّتبعة يف �لتدري�س من قبل �أ�شاتذة �حلقوق، حيث �أ�شار %67 

�أن  �أكدو�  �لقانونية، و%69  �الأبحاث  �إجر�ء  �الأ�شاتذة يطلبون منهم  �أن  �إىل  �لطلبة  من 

من  و%57  �ملختلفة،  �مل�شاقات  يف  �لفل�شطينية  �لت�شريعات  تدري�س  على  تركيزً�  هناك 

�لطلبة �أكدو� على طلب �الأ�شاتذة منهم زيارة �ملحاكم وح�شور جل�شات �ملحاكمة، و%66 

�أ�شارو� �إىل �أن �ملدر�س يرّكز على �لنو�حي �لعملّية. من �ل�شروري �الإ�شارة �إىل �أن %80 

من �لطلبة طالبو� ب�شرورة وجود تخ�ش�س يف كليات �حلقوق.

�إعد�د �البحاث يف فرتة �جلامعة،  �أنه يتم �لرتكيز على  �أّكد 52% من �لطلبة على 

وبالن�شبة للتعليق على قر�ر�ت �ملحاكم يف �مل�شاقات �ملختلفة، فاإنه يتم �لتعليق عليها يف 

م�شاقات 56% من �لطلبة، و�أي�شا 69% من �لطلبة تركز جامعاتهم على �لنو�حي �لعملية 

يف در��شة �حلقوق


