ما مستقبل نظام العدالة
العسكرية في فلسطني?
تقرير وتوصيات

املركز الفلسطيني
للبحوث والدراسات
االستراتيجية

DCAF

مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

نظرة عامة
بيان املشكلة
يعتقد الكثير من املواطنني الفلسطينيني أن نظام العدالة
ماس ٍة إلى
العسكرية املعمول به حاليّا في فلسطني في حاج ٍة ّ
التطوير واإلصالح ،حيث ينظر القادة السياسيون ،وموظفو
القطاع العام ،واملسؤولون األمنيون وممثلو مؤسسات
احلالي على أنه
املجتمع املدني إلى نظام العدالة العسكرية
ّ
واملؤسساتي احلديث الذي
القانوني
ال يتواءم مع اإلطار
ّ
ّ

االستجابة
عمل املركز الفلسطيني للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
ومركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة،
شهري تشرين الثاني/نوفمبر
خالل الفترة الواقعة بني
ّ
 2010وأيار/مايو  ،2011على تنظيم جلسات تشاوريةٍ،
استهدفت ما يلي:
توثيق التوقّعات التي تع ّولها األطراف الفلسطينية
املعنيّة على مستقبل نظام العدالة العسكرية في
فلسطني.
إعداد التوصيات الالزمة إلصالح نظام العدالة
العسكرية الفلسطيني.
وقد أخذ املركز الفلسطيني للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
ومركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
زمام املبادرة إلجراء املشاورات املذكورة بنا ًء على طلبٍ
وجهته إليهما هيئة القضاء العسكري الفلسطيني.
رسمي ّ
ٍّ
ونفّذ املركزان هذه املشاورات حتت رعاية مكتب الرئيس.
ملخصا بالنتائج التي أفضت إليها
يستعرض هذا التقرير
ً
املشاورات التي نظمها املركزان ،ويضع التوصيات التي
تُعنى بتطوير نظام العدالة العسكرية في فلسطني واالرتقاء
به .ويستهدف هذا التقرير اجلهات القائمة على اتخاذ
القرار واملؤسسات املعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية،
باإلضافة إلى منظمات املجتمع املدني.

املنهجية
اعتمد املركز الفلسطيني للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
ومركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
املنهجية التالية من أجل الوقوف على توقّعات األطراف
املعنية وإعداد التوصيات التي ت ْك َفل إصالح نظام العدالة
العسكرية في فلسطني:
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يجب توفّره وترسيخه من أجل إقامة الدولة املستقلة .ويريد
ٍ
ودميوقراطي يتّسم
حديث
هؤالء إنشاء نظا ٍم عدالة عسكرية
ٍّ
بتوا ُفقه مع املعايير الدولية املرعيّة في هذا الشأن .فمن وجهة
نظر األطراف املذكورة ،تعتبر املنظومة القانونية واملؤسسية
احلالية التي تنظم نظام العدالة العسكرية عاجزة عن الوفاء
بهذه املعايير.
ٍ
استبيان
في بادئ األمر ،عمل املركزان على إعداد
ٍ
مشترك يستهدف تقييم توقّعات األطراف املعنية
في فلسطني بشأن مستقبل نظام العدالة العسكرية
ّ
لالطالع على هذا
الفلسطيني (انظر امللحق (أ)
االستبيان).
ٍ
ثم ّ
جلسات تشاوري ٍة مع األطراف
نظم املركزان
املعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة .وقد اشتملت
هذه املشاورات على تنظيم  16جلس ًة شاركت فيها
مجموعات العمل من املؤسسات ذات الصلة و18
مقابل ًة شخصي ًة مع ممثلني عن تلك املؤسسات ،وذلك
بنا ًء على النتائج التي خرج االستبيان بها (انظر امللحق
ّ
لالطالع على قائم ٍة بجلسات مجموعات العمل
(ب)
واملقابالت الشخصية التي عقدها املركزان).
وبنا ًء على املُدخالت التي تلقّاها املركزان خالل
َ
وضع املركز الفلسطيني للبحوث
املشاورات،
والدراسات اإلستراتيجية ومركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة ،في نهاية املطاف،
مجموع ًة من املعايير الضرورية لتحديد اخليارات
ٍ
خيارات
اجليدة .وبنا ًء على ذلك ،أع ّد املركزان ثالثة
لرسم مستقبل نظام العدالة العسكرية في فلسطني.

اإلجماع العام على ضرورة إصالح
نظام العدالة العسكرية في فلسطني
اتّفق املشاركون في املشاورات التي ّ
نظمها املركز الفلسطيني
للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ومركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة على ضرورة إجراء
إصالحٍ شام ٍل لنظام العدالة العسكرية في فلسطني.

مواطن القصور
يرى املشاركون في اجللسات التشاورية أن نظام العدالة
العسكرية احلالي يعاني من جملة من اخللل والقصور.
يسود اخلالف حول مدى صالحية التشريعات السارية
حاليًّا في نظام العدالة العسكرية :يزاول القضاء
العسكري عمله ومها ّمه بنا ًء على التشريعات الصادرة
عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام  .1979ويسود
ٌ
خالف كبي ٌر حول تطبيق هذه التشريعات وإنفاذها في
الضفة الغربية وقطاع غزة .فقد جرى إقرار التشريعات
املذكورة خارج األراضي الفلسطينية ،ولم يت ّم نشرها
في اجلريدة الرسمية (الوقائع) الفلسطينية وفق ما
تنص عليه أحكام القانون األساسي املع َّدل لسنة 2003
ّ
تنص الفقرة الثانية من املادة ( )101على إنشاء
حيث
ّ
احملاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وعلى أنه "ليس
ٍ
اختصاص أو والي ٍة خارج نطاق الشأن
لهذه احملاكم أي
العسكري" .ومع ذلك ،فلم تص ُدر هذه القوانني اخلاصة
حتى هذا اليوم.
يخضع املدنيون للمحاكمة أمام احملاكم العسكرية:
احلالي يتيح محاكمة املدنيني أمام
القانوني
فاإلطار
ّ
ّ
احملاكم العسكرية .وتتناقض هذه املمارسة مع املعايير
الدولية املرعية.
ينطوي نظام العدالة العسكرية الفلسطيني في عمله
ٍ
تعارض مع االلتزامات الدولية بشأن
وإجراءاته على
القانوني الساري
حقوق اإلنسان :كما يشتمل اإلطار
ّ
في فلسطني على العديد من األحكام التي تش ّكل
مخالف ًة للقانون الدولي حلقوق اإلنسان ،وذلك من
قبيل أحكام األشغال الشاقة – سواء كانت مؤقت ًة أو
مؤبد ًة – وعقوبة اإلعدام التي تُف َرض على اجلرائم
البسيطة.
يفتقر القضاء العسكري إلى اإلستقاللية :فمن الناحية
املؤسسية ،تتبع احملاكم العسكرية السلطة التنفيذية،
ويتولى الرئيس تعيني القضاة العسكريني بصفته
القائد األعلى لقوى األمن ،وذلك ضمن إطار التّسلسل
الهرمي الوظيفي في قوى األمن ،مما ميس باستقاللية
ّ
القضاء بشكل جدي.
ٌ
شكوك جدي ٌة
غياب ضمانات احملاكمة العادلة :تثور
حول مدى توفُّر ضمانات احملاكمة العادلة وكفايتها.
ففي الكثير من احلاالت ،يتولى القضاء العسكري
نفسه دور الدفاع عن املتهم .وال تخضع األحكام التي
تصدرها احملاكم العسكرية لالستئناف أمام احملاكم
النظامية .وال يستطيع أح ٌد سوى القائد األعلى لقوى
األمن ر ّد تلك األحكام ونقضها.

ضعف إدارة املوارد البشرية :فقد ساد االتّفاق بني
املشاركني في اجللسات التشاورية املذكورة أعاله على
االفتقار إلى املعايير التي ُيعينَّ القضاة العسكريون
ووكالء النيابة العسكرية مبوجبها ،كما توافقوا على
القضائي .وفضالً
النظامي والتفتيش
غياب التدريب
ّ
ّ
عن ذلك ،يعاني القضاة العسكريون من االفتقار إلى
االستقالل املالي ،حيث يتقاضون رواتب تق ّل بكثي ٍر
ع ّما يتقاضاه قضاة احملاكم املدنية.

تتطلّب معاجلة هذه املشاكل ،من وجهة نظر املشاركني
في اجللسات التشاورية ،تنفيذ إجراءات اإلصالح على
املستويات القانونية واملؤسساتية واإلدارية.
وقبل اخلوض في مناقشة اخليارات املُتاحة لتنفيذ إجراءات
اإلصالح الالزمة ،طلب املركز الفلسطيني للبحوث والدراسات
اإلستراتيجية ومركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة من املشاركني حتديد املبادئ التي يرون
وجوب توفّرها حلكم نظام العدالة العسكرية في فلسطني
وتنظيمه ،باإلضافة إلى بيان املعايير الالزمة الختبار هذه
اخليارات.

ما هي املبادئ التي يجب أن حتكم نظام العدالة
العسكرية الفلسطيني؟
ص ّرح املشاركون في اجللسات التشاورية بأن املبادئ
اخلمسة التالية يجب أن حتكم نظام العدالة العسكرية املرتقب
في فلسطني:
يجب أن يخضع نظام العدالة العسكرية للتنظيم من
خالل التشريعات والقوانني ذات الصلة على نح ٍو تا ٍّم
وشامل.
ويجب أن يتقيّد نظام العدالة العسكرية باملعايير
الدولية املرعيّة في مجال العدالة العسكرية .وتشتمل
هذه املعايير على الفصل بني السلطات ،واحترام
معايير القانون الدولي ،واستبعاد املدنيني من
وحصر اختصاص
اختصاص احملاكم العسكرية،
ْ
العسكري
احملاكم العسكرية في اجلرائم ذات الطابع
ّ
والتي يرتكبها منتسبو قوى األمن ،واحلق في احملاكمة
الناجعة واملستقلة والنزيهة ،وضمان علنية جلسات
احملاكمة واللجوء إلى إجراءات التقاضي أمام احملاكم
النظامية.
يجب أن ي ْك َفل نظام العدالة العسكرية في عمله انضباط
منتسبي قوى األمن والتأكد من أنهم ينفّذون املهام
املنوطة بهم على الوجه املطلوب.
يجب أن يستند نظام القضاء العسكري في عمله إلى
مبدأ استقالل القضاء.
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يجب أن يستثني نظام القضاء العسكري املدنيني من
دائرة اختصاص احملاكم العسكرية.

ما هي املعايير التي يجب مراعاتها في حتديد
اخليارات اجليدة؟
يسود اإلجماع العا ّم بني األطراف املعنية بأن اخليارات
اجليدة الالزمة إلصالح نظام العدالة العسكرية الفلسطيني
يجب أن تستوفي املعايير اخلمسة التالية:
أن تضمن تقدمي خدمات العدالة على نح ٍو فعا ٍل
وناجع
أن تكفل التزام نظام العدالة العسكرية بالشفافية في
عمله
أن تراعي ضمانات احملاكمة العادلة
أن تضمن فعالية هذا النظام وجدواه من ناحية
تكاليفه
أن تضمن قبول النظام على الصعيدين االجتماعي
والثقافي

اخليارات املتاحة
ٍ
مقترحات
استعرض املشاركون في اجللسات التشاورية
متباين ًة حول ما يجب أن يكون عليه نظام العدالة العسكرية
الفلسطيني في املستقبل .وميكن إيجاز هذه املقترحات في
ٍ
خيارات مختلفة .وتستعرض األقسام التالية من هذا
ثالثة
التقرير نبذ ًة مقتضب ًة حول هذه اخليارات وتقييمها في ضوء
املعايير احمل ّددة أعاله.
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اخليار األول :النموذج العسكري اخلالص
العسكري اخلالص على نظام احملاكم
يشتمل النموذج
ّ
العسكرية التي تشمل واليتها القضائية جميع اجلرائم
(مبا فيها اجلرائم العادية ،واجلرائم العسكرية واملخالفات
االنضباطية) التي يرتكبها منتسبو قوى األمن الفلسطينية.
وفي هذا النموذج ،جتري محاكمة املدنيني أمام احملاكم

النظامية بصرف النظر عن اجلرائم التي ُي ْق ِدمون على
ارتكابها.
ويستعرض اجلدول ( )1أدناه نظر ًة عام ًة حول نقاط القوة
ونقاط الضعف التي يراها املشاركون في هذا النموذج عند
تقييمه في ضوء املعايير اخلمسة التي ح ّددناها أعاله.

اجلدول ( :)1نقاط القوة ونقاط الضعف التي ي ّتسم بها النموذج العسكري اخلالص
نقاط القوة
تقدمي خدمات العدالة
على نحو ناج ٍع
وفعال

نقاط الضعف

ميلك القضاة العسكريون ووكالء النيابة
العسكرية املعرفة الالزمة بالقانون اجلنائي
العسكري واإلجراءات التأديبية العسكرية،
وهم على معرف ٍة مبناحي احلياة في قوى األمن
وبثقافتها.

يتيح هذا النموذج تنفيذ اإلجراءات القضائية
السريعة والفعالة في التعامل مع اجلرائم التي
يرتكبها منتسبو قوى األمن.
شفافية النظام

ُي َع ّد هذا النموذج منغل ًقا ويخضع لقد ٍر ضئي ٍل من
الرقابة اخلارجية.

قد ال يضمن هذا النموذج حق املعنيني في محاكم ٍة
علنية ،وهو يترك مجاالً محدو ًدا إلنفاذ الرقابة من
خالل احملاكم املدنية ومنظمات املجتمع املدني.
قد يعمل هذا النموذج على توسيع اله ّوة بني قوى
األمن واملؤسسات املدنية/املدنيني.

قد يطبّق القضاة ووكالء النيابة وجهات نظر
رؤسائهم عند النظر في القضايا املعروضة عليهم،
مما يتسبّب في تقويض مبدأ استقالل القضاء
ّ
وضمانات احملاكمة العادلة (من قبيل احلق
في املساعدة القانونية التي يختارها الشخص
اخلاضع للمحاكمة أو احلق في استئناف احلكم
الصادر بحقه).

التقيد بضمانات
احملاكمة العادلة

يعتبر هذا النموذج مكل ًفا ألنه يستدعي إنشاء
البنية التحتية والهيكليات اإلدارية املناسبة لكي
يتمكن القضاء العسكري من مزاولة أعماله
ووظائفه.
وقد يتطلّب هذا النظام تعيني عد ٍد كبي ٍر من
املوظفني (كالقضاة ووكالء النيابة واملوظفني
اإلداريني) ،مما يفضي إلى تكبّد تكاليف إضافية
(من قبيل الرواتب ،والتأمني ،والتدريب واملعاشات
التقاعدية).

جناعة هذا النظام
وجدواه من ناحية
التكاليف

قبول هذا النموذج
على الصعيدين
االجتماعي والثقافي

قد يتقاطع هذا النموذج مع توقّعات منتسبو قوى
األمن من ناحية مكانتهم املهنية واالجتماعية
اخلاصة مقابل املدنيني.

يفضله
من غير احملتمل أن يعكس هذا النموذج ما ّ
املجتمع املدني وجمهور املواطنني ،الذين يحبّذون
تفعيل الرقابة املدنية-الدميوقراطية على قوى
األمن.
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اخليار الثاني :منوذج االختصاص الهجني
يقوم هذا النموذج في أساسه على تقسيم االختصاص بني
احملاكم العسكرية واحملاكم املدنية .وميكن تقسيم املهام
واملسؤوليات بني هذه احملاكم على أساس هوية الضحية.
وبذلك ،تنظر احملاكم العسكرية في اجلرائم التي يرتكبها أحد
منتسبي قوى األمن ضد منتسب آخر لقوى األمن أو اجلرائم
التي يرتكبها منتسبي قوى األمن بحقّ املؤسسات األمنية.
وفي املقابل ،تتولّى احملاكم النظامية الفصل في اجلرائم التي

يرتكبها أفراد القوات األمنية ضد املدنيني .وميكن أن يقتصر
اختصاص احملاكم النظامية على اجلرائم التي يقترفها
منتسبو قوى األمن أثناء اخلدمة العسكرية فقط .وتتولى
احملاكم النظامية محاكمة املدنيني بصرف النظر عن اجلرائم
التي يقترفونها.
ويستعرض اجلدول ( )2أدناه نظر ًة عام ًة حول نقاط القوة
ونقاط الضعف التي يراها املشاركون في هذا النموذج عند
تقييمه في ضوء املعايير اخلمسة املق ّررة أعاله.

اجلدول ( :)2نقاط القوة ونقاط الضعف التي ي ّتسم بها منوذج االختصاص الهجني
نقاط القوة
تقدمي خدمات العدالة
على نحو ناجع
وفعال

ميلك القضاة العسكريون ووكالء النيابة
العسكرية املعارف واخلبرات التي مت ّكنهم
من النظر في اجلرائم ذات الطابع العسكري.
البت في
وبالتالي ،يضمن هذا النموذج سرعة ّ
اجلرائم العسكرية ،في ذات الوقت الذي يكفل
فيه للمحاكم املدنية املختصة الفصل في اجلرائم
التي ال تتّسم بطابع عسكري.

شفافية النظام

مستوى أكبر من الشفافية
يتيح هذا النموذج
ً
(باملقارنة مع اخليار األول) ألنه يستثني اجلرائم
التي تُرتَكب ضد املدنيني أو اجلرائم املتعلقة بهم
من اختصاص احملاكم العسكرية.

التقيد بضمانات
احملاكمة العادلة

نقاط الضعف

يق ّرب هذا النموذج املؤسسات األمنية من
املؤسسات املدنية ويضمن خضوع منسبي
قوى األمن للمساءلة أمام احملاكم املدنية .وبذلك،
رجح أن تتعزّز ثقة املواطنني في قوى األمن.
ُي َّ
تقلُّص إمكانية اإلخالل بضمانات احملاكمة
العادلة (باملقارنة مع اخليار األول) ،وذلك ألن
احملاكم املدنية النظامية تتولّى النظر في جز ٍء من
اجلرائم التي يرتكبها منتسبو قوى األمن.
وقد يشتمل هذا النموذج ،باعتباره نظا ًما هجينًا،
على متكني املعنيّني من استئناف القرارات التي
تصدرها احملاكم العسكرية بحقّهم أمام احملاكم
العليا املدنية.

جناعة هذا النظام
وجدواه من ناحية
التكاليف

قبول هذا النموذج
على الصعيدين
االجتماعي والثقافي

6

على الرغم من أن منوذج االختصاص القضائي
الهجني يتطلّب قد ًرا أق ّل من املوارد مما يلزم
لنموذج االختصاص العسكري اخلالص ،فهو
يستلزم مع ذلك تكاليف عالي ًة ألنه يوظف محاكم
عسكرية تتألف من قضا ٍة ووكالء نيابة عسكرية
من ذوي االختصاص ،وما يستتبعه ذلك من
ٍ
هيكليات إداري ٍة مناسبة.
توظيف

املرجح أن يحظى هذا النموذج بدعم
من
ّ
مؤسسات املجتمع املدني واملواطنني.

من احملتمل أن يولّد هذا النظام املعارضة من جانب
منتسبي قوى األمن الذين قد يرفضون اخلضوع
الختصاص القضاء املدني بسبب وضعهم املهني
اخلاص.

اخليار الثالث :منوذج الهيئات ا ُ
حلكم ّية
التأديبية

يتألّف هذا النموذج من الهيئات احلكمية التأديبية على
مستوى قوى األمن .وتتولّى هذه الهيئات النظر في املخالفات
االنضباطية .وتضطلع احملاكم النظامية ،في هذا النموذج،

والبت فيها.
بالنظر في اجلرائم العسكرية واجلرائم العادية
ّ

ويستعرض اجلدول ( )3أدناه نظر ًة عام ًة حول نقاط القوة
ونقاط الضعف التي يراها املشاركون في هذا النموذج عند
تقييمها في ضوء املعايير اخلمسة التي حددناها أعاله.

اجلدول ( :)3نقاط القوة ونقاط الضعف التي يتسم بها منوذج الهيئات احلكمية التأديبية
نقاط القوة
تقدمي خدمات
العدالة على نحو
ناجع وفعال

شفافية النظام

يتيح هذا النظام درج ًة متقدم ًة من الرقابة املدنية-
الدميوقراطية على قوى األمن ،ألن منتسبي قوى
األمن يخضعون فيه الختصاص القضاء املدني
في جميع اجلرائم واجلنايات التي يرتكبونها.

التقيد بضمانات
احملاكمة العادلة

ينطوي هذا النموذج على إمكاني ٍة أكبر تكفل احترام
ضمانات احملاكمة العادلة (باملقارنة مع اخليارين
األول والثاني) ،ألن القضاة املدنيني يتمتّعون
باالستقالل عن تراتبية قوى األمن.

نقاط الضعف
يستوجب هذا النموذج تقدمي التدريب اخلاص
للقضاة املدنيني ووكالء النيابة املدنية الذين ال
املتخصصة في شؤون قوى
ميلكون املعرفة
ِّ
األمن ،أو الذين ميلكون خبر ًة محدود ًة في إنفاذ
القوانني العسكرية.
قد يتّسم هذا النموذج بدرج ٍة أكبر من البطء في
التعامل مع اجلرائم العسكرية البسيطة التي ُي ُقدمِ
عليها منتسبي قوى األمن ،وذلك باملقارنة مع
النموذجني األول والثاني.

مستوى عاليًا من الرقابة
يضمن هذا النموذج
ً
العامة التي تفرضها مؤسسات املجتمع املدني
ووسائل اإلعالم.

جناعة هذا النظام
وجدواه من ناحية
التكاليف

ُيعتبر هذا النظام فعاالً من ناحية التكاليف:
فهو ينطوي على قد ٍر أق ّل من التكاليف اإلدارية
والتكاليف املرتبطة باملوظفني والبنية التحتية
املدني يتعامل مع جميع اجلرائم التي
ألن القضاء
ّ
يرتكبها منتسبو قوى األمن

قبول هذا النموذج
على الصعيدين
االجتماعي والثقافي

املرجح أن يحظى هذا النموذج بدعم مؤسسات
من
ّ
املجتمع املدني وعموم املواطنني الذين يتملّكهم
االستياء من احملاكم العسكرية ألنهم يربطونها
مبحاكم االحتالل.

وقد تتفادى الهيئات احلكمية التأديبية على
مستوى قوى األمن على القضية السياسية
احلساسة حول ما إذا كانت قوى األمن الفلسطينية
تش ّكل ،في حقيقتها ،أجهز ًة عسكري ًة أم ال.

من احملتمل أن يولّد هذا النظام املعارضة من جانب
منتسبي قوى األمن الذين ينظرون إلى أنفسهم
على أنهم يختلفون عن املدنيني بسبب مكانتهم
املهنية واالجتماعية-الثقافية.
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التوصيات

بنا ًء على املُدخالت التي جمعناها خالل اجللسات التشاورية
وفي ضوء اخليارات التي استعرضناها أعاله ،يضع املركز
الفلسطيني للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ومركز جنيف
يدي األطراف
للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة بني ّ
املعنية التوصيات التالية:
ٍ
إجراءات
 -1لقد باشرت السلطات الفلسطينية في تنفيذ
شامل ٍة إلصالح نظام العدالة العسكرية مبا يضمن
توافقه وانسجامه في عمله ووظائفه مع املعايير
الدولية املرعية في هذا الشأن.
 -2تضمن السلطات الفلسطينية أن نظام العدالة العسكرية
اجلديد سوف يفي بتوقّعات املجتمع الفلسطيني على
النحو الذي يبيّنه هذا التقرير .وعلى وجه اخلصوص،
يجب في نظام العدالة العسكرية اجلديد أن:
يضمن استقالل احملاكم أو الهيئات احلكمية التي
تنظر في اجلرائم التي يرتكبها منتسبو قوى
األمن.
يستثني املدنيني من دائرة اختصاص احملاكم أو
الهيئات احلكمية العسكرية.
يحترم ضمانات احملاكمة العادلة بصور ٍة تامة،
مبا يشمله ذلك من حقّ املعنيني في استئناف
األحكام التي تصدرها احملاكم العسكرية بحقهم
أمام احملاكم املدنية.
 -3تعمل السلطات الفلسطينية على إجراء مراجع ٍة
مؤسساتي ٍة لنظام العدالة العسكرية من أجل دراسة
التبعات اإلدارية واملالية التي تنطوي عليها اخليارات
الثالثة.
 -4تعمل السلطات الفلسطينية بصور ٍة مشترك ٍة على
إعداد بيان رؤية حول مستقبل نظام العدالة العسكرية
الفلسطيني مبا يتوافق مع اخليار الذي يتم انتقاؤه من
بني اخليارات الواردة أعاله.
 -5لقد أخذت السلطات الفلسطينية زمام املبادرة إلعداد
تشريعات جديدة لنظام العدالة العسكرية ،بحيث
تشمل تعريف اجلرائم العسكرية ونطاق اختصاص
احملاكم العسكرية مبا يتماشى مع املعايير الدولية
املرعية وباالستناد إلى بيان الرؤية وبيان السياسة
التشريعية التي تتوافق معها.
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امللحق (أ) :االستبيان املستخدم في إطار العمل على إعداد تقرير ‘ما مستقبل
نظام العدالة العسكرية في فلسطني؟’
يتألّف االستبيان الذي اعتمده املركز الفلسطيني للبحوث
والدراسات اإلستراتيجية ومركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة لتنظيم النقاش واحلوار
خالل جلسات مجموعات العمل واملقابالت الشخصية من
األسئلة التالية:
أ.

إعداد املعايير الالزمة لإلصالح :ما هي املعايير التي
يجب أن يستوفيها نظام العدالة العسكرية الذي يتّسم
بجودته؟

القانوني
ب .تقييم الوضع احلالي :هل يلبّي اإلطار
ّ
احلالي الذي يحكم نظام العدالة العسكرية
واإلداري
ّ
ّ
الفلسطيني التوقعات التي تع ّولها األطراف املعنية
عليه؟

ج .ما هي التوقعات املُع َّولة على نظام العدالة العسكرية
املرتقب من النواحي التالية:
ال ِقيَم التي يجب أن يتحلّى بها نظام العدالة
العسكرية الفلسطيني ورؤيته ورسالته؟
اختصاص احملاكم العسكرية الفلسطينية؟
استقالل القضاء العسكري في فلسطني؟
مدى مراعاة ضمانات احملاكمة العادلة وانسجامه
معها؟
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امللحق (ب) :جلسات مجموعات العمل واملقابالت الشخصية التي ُع ِقدت
في إطار إعداد تقرير ‘ما مستقبل نظام العدالة العسكرية في
فلسطني؟’
عقد املركز الفلسطيني للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
ومركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
ٍ
ومقابالت شخصي ٍة ض َّمت األطراف املعنية
ورشات عم ٍل
التالية:

جلسات مجموعات العمل:

ٍ
جلسات ض ّمت مجموعة العمل من ممثّلي هيئة
ست
ّ
القضاء العسكري الفلسطيني في الضفة الغربية
(حيث حضرها اللواء أحمد املبيّض ،والعميد عبد الكرمي
سلمان و 10قضاة عسكريني ووكالء نيابة عسكرية)
يومي  11تشرين الثاني/
(وذلك في الفترة الواقعة بني
ّ
نوفمبر  2010و 26أيار/مايو .)2011

جلسة واحدة ضمت مجموعة عمل من ضباط األمن
املتقاعدين (أربعة ضباط برتبة لواء) ( 23شباط/
فبراير .)2011

املقابالت الشخصية
أ.

اللواء احلاج إسماعيل جبر ،مساعد القائد األعلى لقوى
األمن الفلسطينية ( 26كانون الثاني/يناير .)2011
د .علي خشان ،وزير العدل ( 15كانون األول/ديسمبر
.)2010
السيد أحمد املغني ،النائب العام ( 9شباط/فبراير
.)2011

جلسة واحدة ض ّمت مجموعة العمل من ممثّلي هيئة
القضاء العسكري الفلسطيني في قطاع غزة (حيث
حضرها العقيد حسن عطا الله وسبعة قضاة عسكريني
ووكالء نيابة عسكرية) ( 10نيسان/أبريل .)2011
خمس جلسات ضمت مجموعة العمل من ممثّلي
منظمات املجتمع املدني في الضفة الغربية (الهيئة
الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان ،واالئتالف
من أجل النزاهة واملساواة (أمان) ،ومؤسسة احلق،
ومركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب ،ومركز القدس
للمساعدة القانونية ،ومعهد احلقوق بجامعة بير زيت،
ومركز حريات ،وثالثة محامني مستقلني) ( 6نيسان/
أبريل حتى  11أيار/مايو .)2011
جلسة واحدة ضمت مجموعة العمل من ممثلي
منظمات املجتمع املدني في قطاع غزة (مركز امليزان
حلقوق اإلنسان ،وبرنامج غزة للصحة النفسية،
ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان،
واملركز العربي للتطوير الزراعي وشبكة املنظمات
األهلية الفلسطينية) ( 23أيار/مايو .)2011

د .حسن العوري ،املستشار القانوني للرئيس (1
آذار/مارس .)2011
اللواء محمد جبريني ،مساعد وزير الداخلية للشؤون
األمنية ( 23شباط/فبراير .)2011
العميد جهاد جيوسي ،السكرتير العسكري للرئيس
( 23كانون األول/يناير .)2011

ب .السلطة القضائية
املستشار فريد جالد ،رئيس مجلس القضاء األعلى
ورئيس محكمة العدل العليا ( 10شباط/فبراير
.)2011

ج .األجهزة األمنية
اللواء ماجد فرج ،رئيس جهاز املخابرات العامة (9
شباط/فبراير .)2011
العميد نضال أبو دخان ،رئيس جهاز االستخبارات
العسكرية ( 26كانون الثاني/يناير .)2011

جلسة واحدة ضمت مجموعة العمل من ممثلي كتلة
حركة فتح في املجلس التشريعي الفلسطيني (سبعة
أعضاء) ( 10شباط/فبراير .)2011
جلسة واحدة ضمت مجموعة العمل من ممثلي كتلة
التغيير واإلصالح في املجلس التشريعي الفلسطيني
(ثمانية أعضاء) ( 28آذار/مارس .)2011
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السلطة التنفيذية

الرائد رائد طه ،املستشار القانوني جلهاز األمن
الوقائي ( 2آذار/مارس .)2011

د.

أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني
قيس أبو ليلى ،اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فلسطني
( 13شباط/فبراير .)2011

خالدة جرار ،اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني (6
شباط/فبراير .)2011
بسام صاحلي ،حزب الشعب الفلسطيني ( 23كانون
الثاني/يناير .)2011

هـ .الفصائل
اللواء جبريل الرجوب ،اللجنة املركزية ،حركة فتح
( 24شباط/فبراير .)2011
عثمان أبو غربية ،اللجنة املركزية ،حركة فتح (23
شباط/فبراير .)2011
عبد الرحيم ملوح ،نائب األمني العام ،اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني ( 13شباط/فبراير .)2011

و .أطراف أخرى
د .ممدوح العكر ،املفوض العام ،اللهيئة الفلسطينية
املستقلة حلقوق اإلنسان ( 2آذار/مارس .)2011
السيدة رندة سنيورة ،املدير العام ،الهيئة الفلسطينية
املستقلة حلقوق اإلنسان ( 2آذار/مارس .)2011
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املركز الفلسطيني للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
هو مركز وطني يهتم بالبحث في جوانب القضية الفلسطينية ،للمساهمة في بناء مجتمع فلسطيني من خالل ما يقدمه من بحوث
ودراسات ،وهو يتعاون مع العديد من املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل حتقيق أهدافه
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ()DCAF
يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFفي عمله إلى إرساء دعائم احلكم الرشيد وإصالح
القطاع األمني .ويتولى املركز إجراء األبحاث حول املمارسات الفضلى املرعية في هذا الشأن ،والتشجيع على إعداد املعايير
والدولي ،وإعداد التوصيات السياساتية وتنفيذ البرامج التي تستهدف تقدمي االستشارات
الوطني
املناسبة على املستويينْ
ّ
ّ
واملساعدة للدول في هذا املضمار .ويض ّم شركاء مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFحكوماتٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومنظمات دولية ،باإلضافة إلى ُثل ّ ٍة من األطراف العاملة في القطاع األمني ،كأجهزة الشرطة والقضاء
ومؤسسات أهلي ٍة
وبرملانات
واملخابرات وحرس احلدود واألجهزة العسكرية.

املركز الفلسطيني للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
رام الله  -فلسطني
تلفاكس02/2971246 :
فاكس02/2989315 :
البريد اإللكترونيinfo@pcrss.org :
www.pcrss.org

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ()DCAF
Rue de Chantepoulet 11
P.O. Box 1360
1211 Geneva 1
+41 22 741 77 00
+41 22 741 77 05
www.dcaf.ch
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