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إصدار االئتالف املدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون

رام اهلل. فلسطني. ٢٠١٩
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 حول االئتالف املدني لتعزيز السلم االهلي وسيادة القانون

شــبكة تضــم عــدداً مــن املؤسســات األهليــة الفلســطينية )املؤسســة الفلســطينية للتمكــن والتنميــة 
ــرأة  ــز امل ــاح"، ومرك ــة "مفت ــق احلــوار والدميقراطي ــادرة الفلســطينية لتعمي ــة- REFORM، واملب احمللي
لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي، ومركــز إعــام حقــوق االنســان والدميقراطيــة )شــمس(، ومؤسســة 
ــة حلــل النزاعــات، ونقابــة احملاميــن الفلســطينين، وراديــو رايــة(.  ACT للدراســات والوســائل البديل
ــر  ــة، وتأطي ــون بالشــراكة مــع االجهــزة الرســمية للدول ــي وســيادة القان ــز الســلم األهل ــى تعزي تهــدف ال
دورهــا الريــادي يف تعزيــز قيــم املواطنــة، واملســاواة، واملشــاركة الفاعلــة يف حفــظ الســلم األهلــي، وكذلــك 
جتســيد دورهــا الوطنــي يف تطويــر الوســائل املختلفــة للحفــاظ علــى القيــم احلاميــة للترابــط املجتمعــي، 
ــرام القانــون. ــز احت ــة اإلرث احلضــاري واإلنســاني للشــعب الفلســطيني وتعزي وتأكيــد دورهــا يف حماي

ويســعى االئتــاف الــى النهــوض بواقــع االنســجام االجتماعــي، والعمــل علــى تهيئــة الظــروف املوضوعية 
للتجســير بــن املكونــات املجتمعيــة املختلفــة، والعمــل علــى تعزيــز احلــوار كوســيلة جمعيــة، وضابطــة 
لانســجام األهلــي، ورفــد تطبيــق ســيادة القانــون ولضمــان حتقيــق ذلــك، ويعمــل االئتــاف بالشــراكة 
مــع االجهــزة الرســمية للدولــة، واملؤسســات االهليــة املختلفــة لضمــان تعزيــز التعدديــة واملســاواة، 
ويرتكــز عمــل االئتــاف علــى املرجعيــات الدوليــة والوطنيــة ســيما وثيقــة اعــان االســتقال، واإلعــان 
العاملــي حلقــوق االنســان، وقــرار مجلــس األمــن )رقــم 1325( بشــأن املــرأة، واتفاقيــة مناهضــة كافــة 

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، ووثيقــة اعــان مبــادئ التســامح الصــادرة عــن اليونيســكو.

الــى العدالــة، ورصــد خطــاب  كمــا يعمــل االئتــاف علــى رصــد قــدرة املواطنــن علــى الوصــول 
الكراهيــة واالصطفــاف يف االعــام الفلســطيني، والعمــل علــى جتســير الواليــة القانونيــة يف القــدس 
واملناطــق املصنفــة )ج(، كمــا يهــدف الــى تعزيــز شــراكة املــرأة يف صناعــة السياســات العامــة يف الدولــة 
ــوع اجتماعــي، أو ديــن،  ــة، أو ن ــى أي أســس جهوي ــى عل ــز، والعنــف عل الفلســطينية، ومناهضــة التميي
ــة تعزيز ثقافــة  ــة مناهــض لاصطفــاف بغي ــر قــدرات اعــام مواطن ــاء وتطوي أو انتمــاء سياســي، وبن
احلــوار وقبــول األخر والتســامح والقبــول باالختاف ونبــذ العنف واحتــرام الــرأي والــرأي األخــر، 
والنهــوض بواقــع اســتجابة النظــم العامــة الحتياجــات املناطــق االقــل حظــاً، وتعزيــز القــدرة علــى انفــاذ 
القانــون وحمايــة األطــر احلقوقيــة، الفرديــة واجلمعيــة، واالنخــراط يف رفــع دعــاوى متصلــة بالتمييــز، 

والعنــف علــى علــى أي أســس جهويــة، او نــوع اجتماعــي، أو ديــن، أو انتمــاء سياســي. 
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االئتالف املدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون
الطبعة األولى ٢٠١٩

اشراف ومتابعة:
أ. ندمي قنديل

أ. روان شرقاوي

الباحثني: 
أ. جهاد حرب

أ. ماجد العاروري
د. عمر رحال

مت اعــداد هــذه الدراســة بالشــراكة مــع برنامــج الســلم األهلــي التابــع ل GIZ واملمــول مــن حكومــة أملانيــا 
االحتاديــة. محتويــات هــذا البحــث ال تعبــر بالضــرورة عــن مواقــف أو وجهــة نظــر برنامــج الســلم األهلــي 

واحلكومــة االملانيــة.
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الفهرس

ملخــص بحــث أثــر رد القضايــا املتنــازع عليهــا بــني األطــراف املتنازعــة  مــن قبــل ســلطة إنفــاذ 
القانون إلى سلطة العشيرة على سيادة القانون 

الباحث: أ. جهاد حرب

ملخص بحث دور وحدات الشكاوى يف احملافظات الفلسطينية يف تعزيز السلم األهلي

الباحث: أ. ماجد العاروري

ملخص بحث اجللوة  العشائرية وأثرها على السلم األهلي وحقوق اإلنسان يف فلسطني 
الباحث: د. عمر رحال

بحــث أثــر رد القضايــا املتنــازع عليهــا بــني األطــراف املتنازعــة  مــن قبــل ســلطة إنفــاذ القانــون 
إلى سلطة العشيرة على سيادة القانون 

الباحث: أ. جهاد حرب

بحث دور وحدات الشكاوى يف احملافظات الفلسطينية يف تعزيز السلم األهلي
الباحث: أ. ماجد العاروري

بحث اجللوة  العشائرية وأثرها على السلم األهلي وحقوق اإلنسان يف فلسطني 
الباحث: د. عمر رحال
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مت اعــداد هــذه األبحــاث الثاثــة لغــرض عرضهــا يف مؤمتــر الســلم األهلــي وســيادة القانــون الثالــث الــذي 
عقــد يف شــهر شــباط عــام 2٠1٩ يف رام اهلل، والــذي ناقــش بحــث أثــر رد القضايــا املتنــازع عليهــا مــن قبــل 
ســلطة انفــاذ القانــون الــى العشــيرة مــن اعــداد أ. جهــاد حــرب، ودور وحــدات الشــكاوى يف احملافظــات 
ــوة العشــائرية وأثرهــا علــى  ــي مــن اعــداد أ. ماجــد العــاروري، واجلل الفلســطينية يف تعزيــز الســلم األهل

الســلم األهلــي وحقــوق اإلنســان يف فلســطن مــن أعــداد د. عمــر رحــال.
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ملخص بحث أثر رد القضايا املتنازع عليها بني األطراف املتنازعة  من قبل سلطة 
إنفاذ القانون إلى سلطة العشيرة على سيادة القانون

الباحث: أ. جهاد حرب

يرتبــط الســلم األهلــي ارتباطــاً وثيقــاً بســيادة القانــون القاضــي بتأمــن حمايــة حقــوق اإلنســان بالنســبة 
ــون، وضمــان  ــك املســاواة بينهــم يف العقــاب مبوجــب القان لألفــراد واجلماعــات بشــكل متســاٍو، وكذل

معاملــة جميــع املواطنــن علــى قــدم املســاواة وخضوعهــم للقانــون وليــس لنــزوات األقويــاء. 

بــرزت يف الســنوات األخيــرة ظاهــرة التوجــه إلــى القضــاء العشــائري مــن قبــل قطاعــات واســعة مــن 
ــا  ــي تقــدم به ــزاع أو الشــكوى الت ــه الشــرطة طــريف الن املواطنــن خاصــة يف مناطــق )ب و ج(، وتوجي
أحــد األطــراف أو الطرفــن إلــى الصلــح بينهــم إلنهــاء القضيــة موضــوع الشــكوى أو اعتقــال أطــراف 
النــزاع خاصــة يف املشــاجرات. وذلــك رغبــة يف اختصــار الوقــت الــذي تســتغرقه القضيــة حــال اللجــوء 
للمحاكــم النظاميــة دون بــت. يوافــق الطرفــان علــى ذلــك ال لشــيء إال للخــاص مــن إجــراءات احملاكــم 
الطويلــة، دون حصــول املشــتكي علــى حقــه مــن املشــتكى عليــه، وبالتالــي يتنــازل الطــرف األضعــف يف 
معاقبــة اجلانــي، ممــا قــد يشــجع اآلخريــن علــى ارتــكاب املزيــد مــن اجلرائــم، ويغــذي روح الكراهيــة 
واحلقــد، فكيــف إذا كان املعتــدي مــن العائــات ذات الشــأن واملــال، والتــي تســتهل انتــزاع صلــح مــن 

الطــرف اآلخر)املشــتكي( ناهيــك عــن بقــاء الضغينــة والكــره واالنتقــام يف عقليــة املظلــوم.

نتيجــة لهــذا الــدور وأهميتــه، لوحــظ يف كثيــر مــن القضايــا اخلافيــة والنزاعــات واملشــاكل التــي 
ــة وذلــك مــن  ــى الســلطة النظامي ــون، تكريــس للســلطة العشــائرية عل ــات انفــاذ القان تتعامــل مــع هيئ
خــال إحالــة تلــك القضايــا للفصــل فيهــا مــن خــال العشــيرة، وإبقائهــا خــارج اإلطــار القانونــي 
حملاســبة الطــرف اجلانــي وإحقــاق احلــق وإنصــاف املظلــوم. تــرك ذلــك القضايــا دون حســم، وردهــا 
إلــى املتنفذيــن يف العشــيرة يعمــل علــى إضعــاف ســلطة القانــون، ويبقــي القضيــة دون فصــل وبالتالــي 
يبقــى الشــعور العــام عنــد املســتضعف أو املظلــوم بعــدم الطمأنينــة، ويبقــى دافعــه لانتقــام موجــود مــا 

لــم حتــل القضيــة، وبالتالــي رحلــت إلــى ســنوات قادمــة ميكــن أن يكــون وقعهــا أكبــر.

ــة، احملاكــم(  ــون )الشــرطة، النياب ــي مؤسســات انفــاذ القان ــى قيــاس درجــة تخل تهــدف هــذه الدراســة إل
النظــر يف القضايــا املعروضــة عليهــا لصالــح ســلطة القضــاء العشــائري أو جلــان اإلصــاح العشــائرية، 
وتأثيــر ذلــك علــى ســيادة القانــون وتكريــس النهــج العشــائري يف حــل اخلافــات بديــًا عــن ســلطة الدولــة، 
وأثرهــا علــى الثقــة يف اجلهــاز القضائــي الفلســطيني صاحــب االختصــاص األصيــل يف فــض النزاعــات.
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متثلــت املشــكلة األساســية التــي تعيــق الدراســة االستكشــافية املتعلقــة بأثــر رد القضايــا مــن قبــل 
ســلطات إنفــاذ القانــون بغيــاب البيانــات واإلحصــاءات ملــدى االعتمــاد علــى ســلطة العشــيرة يف اغلــب 
مؤسســات إنفــاذ القانــون وغيــاب قواعــد ناظمــة لتصنيفهــا. االمــر الــذي يعــد عائقــاً رئيســياً أمــام رســم 
السياســات وحتديــد آليــات التعامــل مــع هــذه املشــكلة واإلجــراءات التــي ميكــن أن تأخذهــا مؤسســات 

الســلطة الفلســطينية للتغلــب علــى مســألة تدخــل ســلطة العشــيرة وايجــاد آليــات بديلــة منظمــة. 

واإلطــار  الفلســطيني.  التشــريع  العشــائري يف  للصلــح  القانونــي  األســاس  الدراســة؛  اســتعرضت 
العشــائر اإلصــاح  للجــان  املؤسســي 

وتأثيــر الصلــح العشــائري علــى ســيادة القانــون، والبــطء يف احملاكــم يشــجع علــى اللجــوء الــى القضــاء 
العشائري. 

وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات متثلت مبا يلي:
ــة بلجــان اإلصــاح والعشــائر حيــث توجــد اإلدارة العامــة يف وزارة . 1 تعــدد اجلهــات واألطــر املعني

ــي يف احملافظــات  ــر العشــائر/ الســلم األهل ــة يف حــن توجــد دوائ ــر الداخلي ــع وزي ــة تتب الداخلي
دون وجــود تنســيق أو مرجعيــة محــددة باإلضافــة الــى تبعيــة الهيئــة العليــا لشــؤون العشــائر 
للمحافظــات اجلنوبيــة »قطــاع غــزة« مباشــرة لرئيــس الســلطة الفلســطينية، ممــا أدى الــى وجــود 

ــة واضحــة.  ــة دون عاق أطــر مختلف

ال توجــد إحصائيــة واضحــة محــددة يف احملافظــات املختلفــة توضــح عــدد الصكــوك املعتمــدة . 2
أو التــي تشــرف عليهــا كل محافظــة، وكذلــك ال توجــد بيانــات وتصنيــف لصكــوك الصلــح ومــدى 
التعــاون مــع األطــراف املختلفــة ممــا يفقــد القــدرة علــى معرفــة حجــم العمــل لهــذه الدوائــر يف 
احملافظــات وحتجــب إمكانيــة الدراســة املعمقــة للصلــح العشــائري يف البــاد، خاصــة أن الكثيــر 
مــن صكــوك الصلــح ال يتــم توثيقهــا أو يتــم عملهــا خــارج إطــار أيــة مؤسســة فلســطينية رســمية.

ــكل . 3 ــا ل ــد وفق ــى االعــراف والتقالي ــم ال ــة حتتك ــح يف احملافظــات املختلف ــت صكــوك الصل ــا زال م
جهــة دون النظــر الــى ســيادة القانــون أو القواعــد الدســتورية احلاكمــة ملســألة العقوبــة التــي 
تنــص عليهــا املــادة 15 مــن القانــون األساســي »العقوبــة شــخصية، ومتنــع العقوبــات اجلماعيــة، 
وال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص قانونــي، وال توقــع عقوبــة إال بحكــم قضائــي، وال عقــاب إال علــى 

ــون«. األفعــال الاحقــة لنفــاذ القان
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أدى غيــاب املرجعيــات القانونيــة واملؤسســاتية الــى دخــول بعــض املتكســبن مــن عمــل اخليــر . 4
ممــا أثــر علــى مصالــح النــاس وأخضــع األحــكام العشــارية الــى عاقــات القــوة االجتماعيــة بغيــة 

احلصــول علــى عائــد مــادي مــن جــراء هــذا العمــل.

غيــاب تشــريع محــدد »قانــون الوســاطة« لتنظيــم آليــة الوســاطة والصلــح خاصــة يف القضايــا . 5
اجلنائيــة حيــث لــم يتــم اصــدار قانــون ميكــن احملاكــم أو النيابــة العامــة عــرض التصالــح يف 

القضايــا اجلنائيــة. ولــم حتــدد القضايــا أو أنواعهــا اخلاضعــة للتصالــح.

ضعــف الواليــة القانونيــة للســلطة الفلســطينية يف مناطــق )ب،ج( وعــدم قــدرة وصــول أجهــزة . 6
انفــاذ القانــون الــى هــذه املناطــق،اال عبــر التنســيق مــع ســلطات االحتــال أدى الــى زيــادة االعتمــاد 
علــى الوســائل املوازيــة للقضــاء النظامــي مــن ناحيــة، وهــروب اخلارجــن عــن القانــون الــى هــذه 
املناطــق حلمايــة أنفســهم مــن ماحقــة أجهــزة انفــاذ القانــون مــن ناحيــة ثانيــة. األمــر الــذي 

أضعــف مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى فــرض ســيادة القانــون وحمايــة الســلم األهلــي.

تأثــر االحــكام القضائيــة بصكــوك الصلــح العشــائري باعتبــاره أحــد األســباب املخففــة وفقــا . ٧
ألحــكام املــواد )٩٩ و1٠٠( مــن قانــون العقويــات رقــم 16 لســنة 1٩6٠، وتأثــر الســلطة التقديريــة 
ــة. ــد واألعــراف االجتماعي ــة للقاضــي ومــدى التصاقــه بالتقالي ــة واالجتماعي ــى الثقافي للقضــاة بالبن

بــطء احملاكــم الفلســطينية يف اجنــاز القضايــا أدى الــى رغبــة واســعة لــدى اجلمهــور باللجــوء الــى . ٨
القضــاء العشــائري حلــل اخلافــات والقضايــا دون اللجــوء الــى املؤسســة الرســمية، األمــر الــذي 
يثيــر التخــوف مــن نشــوء قضــاء مــوازي خــارج املؤسســة الرســمية ال يخضــع لقواعــد قانونيــة 
واضحــة خاصــة يف املناطــق خــارج ســيطرة الســلطة الفلســطينية األمنيــة خاصــة )مناطــق ج، 
ــذي  ــل(. األمــر ال ــة اخللي ــة بجــدار الفصــل، ومنطقــة االتــش 2 يف مدين ومناطــق القــدس املعزول

يضعــف ســلطات انفــاذ القانــون ويحــد مــن ســيادة القانــون. 

قصــور النظــام االحصائــي اجلنائــي لتقادمــه يف تصنيــف البيانــات املتعلقــة بالصلــح أو التنــازل عــن . ٩
الشــكاوى أمــام الشــرطة باعتبــاره أحــد أشــكال التخفيــف أو وقــف اإلجــراءات اجلزائيــة.  

غيــاب البيانــات واالحصائيــات التــي تكشــف مــدى اعتمــاد مؤسســات انفــاذ القانــون )النيابــة . 1٠
العامــة والشــرطة واحملاكــم( علــى صكــوك الصلــح »العشــائري« يف قــرار االتهــام أو اإلدانــة وعــدم 
تضمــن ذلــك يف تقاريرهــا الســنوية املتعلقــة بإجنــاز أعمالهــا أو تأثريهــا علــى األحــكام القضائيــة.  
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ملخص بحث دور وحدات الشكاوي يف احملافظات الفلسطينية يف تعزيز السلم األهلي
الباحث: أ. ماجد العاوروي

تتكــون الدراســة مــن مقدمــة وفصــًا بعنــوان اإلطــار القانونــي الناظــم لــدور احملافظــات يف تلقــي 
الشــكاوى وحتقيــق الســلم األهلــي، وفيــه مت تعريــف الشــكوى، واختصــاص وأقســام الشــكاوى يف 

احملافظــات، وصاحيــات احملافــظ، والرقابــة الداخليــة واخلارجيــة علــى شــكاوى احملافظــات.

واحتــوى الفصــل الثانــي علــى الشــكاوى التــي تلقتهــا احملافظــات ضمــن تصنفيــات عــدة: أوالً: شــكاوى 
ــاً: تشــابه  احملافظــات حســب نــوع الشــكوى. ثانيــاً: توزيــع الشــكاوى بــن احملافظــات وتصنيفهــا. ثالث
واختــاف منهجيــة العمــل بــن دوائــر الشــكاوى والســلم األهلــي يف احملافظــات. رابعــاً: الزاميــة 
ــوع اإلجتماعــي يف معاجلــة الشــكاوى  ــا احملافظــات. خامســاً: مراعــاة الن ــي تتوصــل اليه ــول الت احلل
ــي. سادســاً: التعاطــي مــع الشــكاوى املنظــورة أمــام القضــاء. ســابعاً: معاجلــة  املتعلقــة بالســلم األهل

الشكاوى.  

وخلصت الدراسة مبجموعة من اإلستنتاجات أبرزها:   
تخضع أقســام الشــكاوى يف احملافظات لنظام الشــكاوى رقم )٨( لســنة 2٠16 الذي ينظم عملها، . 1

لكــن قســم كبيــر مــن الشــكاوى التــي تتلقاهــا احملافظــات يقــع خــارج اختصــاص الصاحيــات التــي 
منحهــا النظــام لهــذه األقســام خاصــة املتعلقــة بالســلم االهلي.

 تلقــت احملافظــات يف الفتــرة الواقعــة بــن أعــوام 2٠15– 2٠1٧ مــا مقــداره )145٧٩(، حيــث تلقــت . 2
ــل )4٧٩3( يف عــام 2٠16، و )2,41٨( شــكوى  يف العــام 2٠1٧ مــا مقــداره )٧36٨( شــكوى، مقاب

مت تلقيهــا يف العــام 2٠15.  

تقــوم كل مــن دائرتــي الشــكاوى والســلم األهلــي مبتابعــة الشــكاوى التــي تــرد الــى احملافظــات، ففــي . 3
حــن تتابــع أقســام الشــكاوى يف احملافظــات الشــكاوى التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا، تتولــى دائــرة 
الســلم األهلــي متابعــة النزاعــات املجتمعيــة خاصــة تلــك التــي تقــع بــن االفــراد مثــل قضايــا القتــل 

واألرض والشــرف، ويكــون هدفهــا ضمــان حتقيــق الســلم األهلــي.

ــام عــدد مــن احملافظــات . 4 يصعــب اجــراء حتليــل لشــكاوى احملافظــات حســب تصنيفهــا لعــدم قي
بتصنيــف الشــكاوى التــي تردهــا حســب املوضــوع، ويعــود عــدم تصنيفهــا للشــكاوى لعــدة أســباب، 

أبرزهــا ذاتيــة تتمثــل بعــدم قيــام اجلهــات التــي تتلقــى الشــكاوى بتصنيفهــا.
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ال يوجــد آليــة واحــدة للتعامــل مــع الشــكاوى املنظــورة أمــام القضــاء، فبعــض احملافظــات ترفــض . 5
تلقــي أيــة شــكوى منظــورة أمــام القضــاء، يف حــن تقبــل محافظــات هــذه الشــكاوى وتعمــل علــى 
حتقيــق تســويات أمــام املتخاصمــن، ينجــم عنهــا ســحب الدعــوى أمــام احملكمــة أو توثيــق الصلــح 

أمامهــا.

يــزداد  إقبــال املشــتكن علــى احملافظــات بســبب بــطء اإلجــراءات القضائيــة وتراكــم القضايــا أمــام . 6
احملاكم الفلســطينية.

ــة . ٧ ــا ذو عاق ــر منه ــا احملافظــات وجــزء كبي ــي تتدخــل فيه ــا الت ــواع الشــكاوى والقضاي ــدد أن تتع
بقضايــا الســلم األهلــي.

 تقــوم احملافظــات بــدور هــام يف مجــال الوســاطة والتحكيــم، لكــن قراراتهــا ال تكــون ملزمــة يف . ٨
كل األحــوال، لــذا تســعى أقســام الشــكاوى والســلم االهلــي الــى ابتــداع وســائل متعــددة يف حتقيــق 

اإللزاميــة لتنفيــذ الشــكاوى.

بلغــت نســبة املشــتكيات لــدى مكاتــب احملافظــات الــى عــدد الذكــور املشــتكن خــال العــام 2٠1٧ . ٩
حوالــي 4٠%، يف حــن كانــت نســبة املشــتكيات يف الــوزارات الــى عــدد الذكــور، رغــم ذلــك يوجــد 
آليــات مختلفــة يف التعاطــي مــع القضايــا احلساســة للنــوع االجتماعــي، بعضهــا يســعى  ملنــح عــاج 

املشــكلة اولويــة علــى اجلانــب القانونــي.

 يســاهم وجــود نظــام شــكاوى فاعــل يف تعزيــز الرقابــة واملســاءلة علــى املخالفــات القانونيــة التــي . 1٠
ــي، ووجــود هــذا النظــام  ــي أو املدن ــة يف الشــأنن االمن ــات التنفيذي ــن بعــض الهيئ ــد تصــدر م ق
يعطــي مؤشــراً هامــاً علــى مقــدار الشــفافية واحلكــم الرشــيد يف املجتمعــات التــي تؤمــن بكرامــة 

االنســان وحرياتــه. 

ال تــزال أقســام الشــكاوى يف احملافظــات ينقصهــا احتياجــات يف املــوارد البشــرية واملعــدات . 11
والتدريــب.

 تفتقــر وحــدات الشــكاوي ودوائــر الســلم األهلــي الــى وجــود أدلــة وإجــراءات عمــل موحــدة متكنهــم . 12
مــن فهــم األدوار املناطــة بهــم، والصاحيــات و ماهيــة عملهــم.
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التوصيات.
تخويل دوائر الســلم األهلي والشــكاوي يف احملافظات بلعب دور الوســاطة املجتمعية يف الشــكاوي . 1

التــي تتلقاهــا دون مــس حق اجلمهــور بالتقاضي.

مــد احملافظــات بالقــدرات البشــرية والفنيــة التــي متكنهــا مــن القيــام بــدور اكثــر مهنيــة يف . 2
والتحكيــم. الوســاطة 

ــة او . 3 ــادئ القانوني ــا يف حــل النزاعــات مــع أي مــن املب ــي تصــل اليه ــارض التســويات الت أن ال تتع
احلقوقيــة.

تعزيــز رقابــة مؤسســات املجتمــع املدنــى علــى دور احملافظــات يف حــل الشــكاوى وحتقيــق الســلم . 4
االهلــي.

اقــرار نظــام شــكاوى خــاص باحملافظــات يراعــي طبيعــة وخصوصيــة املهــام املناطــة يف احملافظــات . 5
يف حفــظ األمــن والنظــام العــام أكثــر مــن كونهــا مختصــة بشــكاوى ضــد اإلدارة.

بالنــوع . 6 املتعلقــة  العاليــة  احلساســية  ذات  الشــكاوى  مــع  التعاطــي  موحــدة يف  سياســة  اتبــاع 
العقــاب. مــن  اجلانــي  افــات  عنهاعــدم  ينجــم  مبــا  اإلجتماعــي، 

توفير اإلحتياجات الازمة للمحافظات من حيث املوارد البشرية واملعدات والقدرات البشرية.. ٧

أن ال تشــكل دوائــر الســلم األهلــي أيــة تغطيــة للصكــوك العشــائرية التــي تضمن املاحقــة القانونية . ٨
ملرتكبــي اجلرائــم أو تنتقــص مــن احلقــوق حتــت دواعــي حتقيق الســلم األهلي.
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ملخص بحث اجللوة  العشائرية وأثرها على السلم األهلي 
وحقوق اإلنسان يف فلسطني

الباحث: د. عمر رحال

١. تعريف )اجللوة(
)اجللــوة( يف اللغــة مشــتقة مــن اجلــاء، واجلــاء هــو الرحيــل أو تــرك املــكان أو االبتعــاد عنــه إلــى موقــع 
ــى مغــادرة  ــه عل ــار ذوي اجلانــي وأقارب ــارة عــن إجب ــى أنهــا عب ــوة( اصطاحــاً عل آخــر، كمــا تعــّرف )اجلل
مناطــق ســكناهم )قصــراً( إلــى منطقــة بعيــدة غالبــاً مــا تكــون داخــل احملافظــة أو إلــى محافظــة أخــرى يتــم 
االتفــاق عليهــا مــا بــن عائلــة اجلانــي واملجنــي عليــه برعايــة ووســاطة رجــال اإلصــاح والقضــاء العشــائري.

٢. أنواع )اجللوة(، هناك ثالثة أنواع من )اجللوة(:
اجلاء القسري   -

اجلاء التلقائي   -

اجلاء االختياري   -

٣. مراحل )اجللوة( العشائرية:
حتصل )اجللوة( يف حال حدثت:

عملية قتل.   -

اعتداء على العرض.  -

تقطيع للوجه.  -

٤. السند القانوني لـ )اجللوة( 
ال يوجــد أي ســند قانونــي مينــح احملافــظ أو غيــره احلــق يف ترحيــل ذوي اجلانــي حتــت مســمى 
ــون االساســي الفلســطيني  ــك القان ــاب اجلماعــي وينته ــن العق ــاً م ــك نوع ــل يشــكل ذل ــوة(، ال ب )اجلل

الذيــن حتــدث عــن مبــدأ شــخصية العقوبــة يف مادتــه اخلامســة عشــر. 

٥. مبررات اللجوء إلى )اجللوة( أو تركها
يطالب املدافعون عن )اجللوة(
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ــاء وعــدم توســع اجلرميــة،  ــن الدم ــة نظرهــم يف حق ــا حســب وجه ــا إليجابياته ــاء العمــل به بإبق  -
ضمــن الفعــل ورد الفعــل، كمــا يــرون أن )اجللــوة( تخفــف مــن عمليــات )فــورة الــدم( ومــن أي ردود 
ــه بحــق أهــل اجلانــي.  ــة قــد يرتكبهــا أهــل املجنــي علي ــة، أو أي ردود فعــل انتقامي فعــل غيــر عقاني

ــؤدي إلــى  ــروا أيضــاً أن املجتمــع مــا زال عشــائرياً، وأن هــذه العــادة ت ــوة( ي املدافعــون عــن )اجلل  -
تهدئــة النفــوس، لــدى أهــل املجنــي عليــه، وحتــول دون وقــوع املشــاكل بــن عائلــة اجلانــي واملجنــي 

عليــه.

أما املعارضون )للجلوة( وعلى الطرف اآلخر يرون أنه: 

يف الســابق لــم يكــن هنــاك عقوبــة علــى اجلانــي ســوى عمليــة )اجللــوة( أو الرحيــل عــن املــكان، بــكام 
أخــر فقــد كانــت مبثابــة العقوبــة الوحيــدة، ولكــن اليــوم يف ظــل وجــود الدولــة املدنيــة، ويف ظــل وجــود 
املؤسســة األمنيــة والقضائيــة، مــا الفائــدة أو الطائــل مــن ورائهــا ســوى أنهــا عقوبــة تقــع علــى أقــارب 
اجلانــي دون ذنــب لهــم؟ وعليــه ال بــد أن أن توقــف وأن متنــع وتقيــد، وإن حصلــت يجــب أن تكــون يف 

نطــاق ضيــق جــداً، ولفتــرة زمنيــة محــددة.  

٦. )اجللوة( ما بني القانون والشريعة
ــك ألن  ــم واضــح، ذل ــاً أمــر باطــل ال يجــوز، وظل ــي دين ــوة( مــع نصــوص الشــريعة، فه ــارض )اجلل تتع
الشــريعة اإلســامية قــررت أن كل إنســان مســؤول عمــا يفعــل وال يحاســب شــخص ســواه عمــا فعلــه، 
لقولــه تعالــى )َوال تـَـِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخــَرى( ســورة اإلســراء اآليــة رقــم 15، ســورة األنعــام اآليــة رقــم 164، 

ســورة فاطــر اآليــة رقــم 1٨، ســورة الزمــر اآليــة رقــم ٧، وســورة النجــم اآليــة رقــم 3٨. 

لكن على ماذا يؤشر استمرار العمل يف )اجللوة(؟
ــا  ــا، وتشــويه لصورته ــة أفراده ــة يف حماي ــى فشــل الدول ــر عل ــوة( العشــائرية مؤشــر خطي )اجلل  -
احلداثيــة، ســيما وأنهــا تتناقــض مــع القانــون األساســي الفلســطيني يف البــاب الثانــي املتعلــق 
باحلقــوق واحلريــات، وأيضــاً مــع التزامــات دولــة فلســطن خاصــة بعــد توقيعهــا علــى عــدد مــن 

االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة باحلقــوق السياســية واملدنيــة.

ــى أن األمــر  ــة يف أبســط صورهــا، مبعن ــات احملاكمــة العادل ــاب لضمان ــل غي ــوة( أيضــا متث )اجلل  -
ال يتمثــل بخلــل إجرائــي أثنــاء احملاكمــة، بــل بعــدم وجودهــا وصــدور احلكــم ممــن ال ميلــك صفــة 

ــام بذلــك.  ــة للقي قانوني
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)اجللــوة( العشــائرية تشــكل عقوبــة جماعيــة تفــرض علــى مجموعــة مــن املواطنــن، ال لشــيء إال   -
لتصــادف قرابتهــم بشــخص آخــر، بعيــداً عــن مــدى قــوة وضعــف العاقــة بهــذا الشــخص حتــى، يف 

اختــزال للمســؤولية برابطــة الــدم.

)اجللــوة( انتهــاك ملبــدأ شــخصية العقوبــة التــي ال يجــوز إيقاعهــا إال علــى اجلانــي مبوجــب كافــة   -
القوانــن وأساســيات التفكيــر العــادل.

)اجللــوة( مؤشــر خطيــر علــى خضــوع الدولــة وقبولهــا لقــرارات األفــراد، بــدل أن تكــون هــي مــن   -
تفــرض النظــام واحترامــه، ومــن الغريــب هنــا مســاهمة الدولــة يف رعايــة هــذا النــوع مــن القضــاء 

حتــت حجــج مختلفــة الــذي يشــكل نظامــاً موازيــاً لهــا.

اآلثــار املترتبــة علــى )اجللــوة( واالنتهــاكات الناجتــة عنهــا وانعكاســاتها علــى الســلم   .٧
األهلــي

 )للجلــوة( أثــار سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ونفســية مدمــرة علــى األســرة بشــكل مباشــر، 
وعلــى املجتمــع بشــكل عــام، كمــا أنهــا تؤثــر علــى النســيج املجتمعــي وعلــى الســلم األهلــي والتماســك 
االجتماعــي للمجتمــع، وتنتهــك حقوقــاً أساســية، ومتــس بكرامــات النــاس، وتؤثــر نتائجها علــى األطفال 
والنســاء والشــيوخ وذوي االحتياجــات اخلاصــة علــى وجــه التحديــد، بصفتهــم األكثــر ضعفــاً، وتوضيــح 

ذلك: 

أ. على السلم األهلي والتماسك االجتماعي 
ترســيخ ركائــز الســلم األهلــي ومتاســك االجتماعــي يف فلســطن يتطلــب توفيــر األمــن وترســيخ مبــدأ 
ســيادة القانــون علــى الصعيــد الوطنــي، وهــذا واحــًد مــن أهــم جتليــات الدولــة القانونيــة واحلكــم 
الصالــح، فــا ميكــن لنــا أن نتصــور أن هنــاك ســيادة للقانــون يف ظــل هيمنــة ســلطة علــى أخــرى أو يف 

ظــل قمــع للحريــات واحلقــوق أو يف ظــل دولــة غيــر دميقراطيــة أو نظــام قانونــي مــوازي.

ب. أثر )اجللوة( وأبعادها على احلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
متثل انتهاكاً مباشراً وصريحاً للحقوق التالية: 

احلركة والتنقل واإلقامة لألسر والعائات املجلية.  -

التعليــم، كيــف لنــا أن نتصــور طــاب وطالبــات املــدارس واجلامعــات والكليــات وهــم بعيــدون عــن   -
ــي  ــة الت ــدارس أصــًا يف املنطق ــك وجــود م ــوة( يضــاف لذل ــم بســبب )اجلل مدارســهم وجامعاته
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أجلــوا لهــا، وعــدد الشــعب، ومــدى قــرب أو بعــد املــدارس عــن مناطــق ســكنهم اجلديــد، ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن تكلفــة الوقــت واجلهــد واملــال، ومشــاكل االندمــاج، ويف كثيــر مــن األحيــان يتأثــر 
األطفــال أو حتــى طلبــة اجلامعــات جلهــة التســرب مــن املــدارس املنظومــة التعليميــة، كمــا ميكــن 
أال يتــم تســجيل طــاب وطالبــات املــدارس للعائــات املجليــة ألســباب عديــدة، أهمهــا قــد ال يكــون 
هنــاك مــدارس، وإن وجــدت فقــد تكــون لصفــوف معينــة، ويف أحيــان أخــرى ال يتــم تســجيل طلبــة 
املــدارس خوفــاً عليهــم مــن ذوي املجنــي عليــه. أو عــدم تســجيلهم ألســباب عديــدة ومنهــا التــذرع 

باخلــوف عليهــم مــن ذوي املجنــي عليهــم. 

الســكن، ومــا يرافــق ذلــك مــن ناحيــة أعبــاء اســتئجار منــزل جديــد، وأضــرار مباشــرة علــى تاحــم   -
نــواة اخلليــة األســرية، نتيجــة حلقيقــة اضطــرار العائــات إلــى الرحيــل عــن بيوتهــا، مبــا يــؤدي 
إلــى التشــتت، واالضطــرار للســكن يف بيــوت مختلفــة عكــس التجمــع الطبيعــي الشــائع للعائــات 
يف املجتمــع الفلســطيني يف حــي واحــد. والعثــور علــى ســكن بديــل يف عــدد مــن البيــوت املختلفــة، 
هــذا إلــى جانــب االنخفــاض امللحــوظ يف مســتوى احليــاة والتــي يُعانــي منــه الكثيــرون حتــى بعــد 
العثــور علــى مســكن بديــل لتكاليــف األجــرة، والشــعور بالُغربــة وعــدم االســتقرار النــاجت عــن ضيــاع 
البيــت والــذي يُشــَكل دائمــاً أكثــر مــن مجــرد بيــت مســقوف مبــا لــه مــن قيمــة معنويــة، مــا يســبب 
صدمــات نفســية قاســية وواضحــة، خاصــة عنــد النســاء واألطفــال، األمــر الــذي يهــدد مبــدأ احلــق 
يف حيــاة كرميــة وســكن الئــق، وبالــذات لألطفــال ضمــن مــا يتمتعــون بــه مــن حمايــة خاصــة يف 

القانــون الوطنــي والدولــي

العمــل: )اجللــوة( لهــا أثــر بالــغ علــى احلــق يف العمــل، ســواء جلهــة املــكان أو طبيعــة ونوعيــة العمــل،   -
واملقابــل املــادي، واإلجــازات، واالقتطاعــات، والتأمــن، وغيــر ذلــك مــن احلقــوق العماليــة، هــذا 
إلــى جانــب وقــت العمــل ومدتــه، فالــكل يــدرك مخاطــر فقــدان العمــل األصلــي، ومــا يترتــب عليــه 
مــن بطالــة وفقــر وتأثيــر مباشــر علــى مســتوى املعيشــة بالنســبة لألســر واحلوافــز بالنســبة للعامــل 

الــذي يضطــر للبــدء بعمــل جديــد.

أثــر )اجللــوة( علــى املشــاركة السياســية: )اجللــوة( تلعــب دوراً ســلبي يف ممارســة املواطنــن حلقوقهــم 
السياســية، الســيما حقهــم يف الترشــيح واالنتخــاب، لتقطــع املســافات وبعدهــا بــن مــكان الســكن 

األصلــي والــذي يكــون عــادة مــكان االقتــراع واملــكان الــذي مت إجــاء األســر إليــه. 

أثــر )اجللــوة( علــى البنيــة االجتماعيــة والســكانية: تؤثــر اجللــوة ســلبا علــى العــادات والتقاليــد املتبعــة 
للمنطقــة املجلــي إليهــا، ويف موضــوع اللبــاس، وعــادات األفــراح واألتــراح، واجليــران واملأكــوالت، 
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ــن  ــام املجلي ــق أم ــد، ســيتكون عائ ــادات والتقالي ــن الع ــا م ــام وغيره ومشــاركة النســاء يف الشــأن الع
والعكــس صحيــح. وموضــوع طبيعــة اجليــرة، وطبيعــة التعامــل اليومــي، ففــي كثيــر مــن األحيــان ترفــض 
بعــض العائــات مــن البلــدة املجلــي لهــا أن تصاهــر العائلــة املجليــة ألســباب مرتبطــة بخوفهــا مــن أن 

يلحــق الثــأر أبنهــم أو أبنتهــم، كمــا تزيــد )اجللــوة( الضغــط علــى البنيــة التحتيــة واخلدمــات.

خالصــة القــول أن )للجلــوة( آثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية والثقافيــة والسياســية علــى 
الســلم األهلــي والتماســك االجتماعــي، كمــا لهــا أثــر ســلبي ومباشــر علــى الســلم األهلــي والتماســك 
االجتماعــي يف فلســطني، وإذا مــا تأملنــا قليــاًل بهــذه اآلثــار فإننــا جنــد أن تأثيــر )اجللــوة( علــى الســلم 
األهلــي يف فلســطني يتجلــى يف تأجيــج اخلالفــات، وزيــادة األحقــاد والضغائــن، وهــي مبثابــة ضــوء أخضــر 
وتصريــح ملزيــد مــن عمليــات االنتقــام والقتــل والثــأر، وكأنهــا مــدة محــددة لذلــك، يســتطيع هــذا الطــرف 
أو ذاك أن يتحــرك خاللهــا، وكأنهــا بــاب مفتــوح علــى مصراعيــه ملزيــد مــن الفعــل ورد الفعــل، وتربــة 
خصبــة ومنطلــق ملزيــد مــن األخبــار والروايــات الكاذبــة، ونســج القصــص التــي تؤجــج املشــاعر وتتنتــج 

منهــا ســلوكًا للعنــف.

النتائج:
إن النتائــج املترتبــة علــى )اجللــوة( العشــائرية، تنتهــك أبســط حقــوق املواطــن املكفولــة يف القانــون   -
دولــة  عليهــا  التــي صادقــت  الدوليــة  واملواثيــق  الوطنيــة  والتشــريعات  الفلســطيني  األساســي 

فلســطن.

ال يوجــد ضوابــط ومعاييــر موحــدة تنظــم عمليــة )اجللــوة( واالســتمرار يف اســتخدامها هــو تعبيــر   -
ــون، وحكــم القضــاء. ــة وســيادة القان ــة واملدني ــة ترفــض احلداث ــة مســكونة باملاضــي، ذهني عــن ذهني

)اجللــوة( متثــل انتهــاكاً حلقــوق األمــن الشــخصي والســامة البدنيــة، والتنقــل واختيــار مــكان   -
اإلقامــة، وتنتهــك احلــق يف امللكيــة إلــى إتــاف املمتلــكات دون وجــه حــق، والعمــل، والتعليــم، 

واالنتخــاب. الصحيــة  والرعايــة 

اســتمرار )اجللــوة( يعكــس عــدم وجــود التــزام حقيقــي واحتــرام جــدي مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة   -
حلقــوق املواطنــن أو توفيــر حمايــة لهــا.

ــل  ــل ب ــم القت ــل اســتمرار جرائ ــام، بدلي ــردع الع ــق ال ــوة( ميكــن أن حتق ال ميكــن اجلــزم أن )اجلل  -
وتزايدهــا.

مــن األســباب الكامنــة وراء اســتمرار )اجللــوة( بالتبعيــة الســتمرار النظــام العشــائري ككل، طــول   -
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إجــراءات التقاضــي وتأخــر العدالــة مــا يدفــع النــاس إلــى البحــث عــن إجــراء فــوري، وهنــا تكــون 
هــي اخليــار األنســب مــن وجهــة نظرهــم.

تســتخدم )اجللــوة( وإبعــاد عائلــة املجنــي كأســلوب وطريقــة حلقــن الدمــاء، خوفــاً مــن )فــورة   -
ــة،  ــل املؤسســة األمني ــه مــن قب ــة واألمــن لذوي ــر احلماي ــك يف ظــل عــدم القــدرة توفي ــدم(، وذل ال

فلســطينياً.  اجليوسياســية  للتعقيــدات  نتيجــة 

هيبــة الســلطة )الدولــة( علــى احملــك يف ظــل االســتمرار بتجاهــل القانــون وعــدم احترامــه علــى   -
احملــك، يف ظــل اســتمرار حالــة عــدم احتــرام القانــون وجتاهلــه باســتمرار )اجللــوة(. مــن خــال 

ــون. ــوة(، مــا يقــوض ســيادة القان ــل مــن خــال )اجلل ــار عائــات وأســر بأكملهــا للرحي إجب

االســتمرار بفــرض )اجللــوة( العشــائرية يقــوض ســيادة القانــون ولــه تأثيــرات كبيــرة مباشــرة علــى   -
ــوق. احلق

)اجللــوة( متثــل انتهــاك صريــح ملبــدأ شــخصية العقوبــة. التــي ال يجــوز إيقاعهــا إال علــى اجلانــي   -
ــه . ــه أو أقارب ــى عائلت وحــده وعــدم جــواز امتدادهــا إل

)فــورة الــدم( التــي تســبق أو/و تصاحــب )اجللــوة(، وكافــة األفعــال االنتقاميــة التــي ترافقهــا،   -
مــن تعــدي علــى املمتلــكات اخلاصــة والعامــة، ال جتــرمي لهــا يف العــرف العشــائري، وتســمى 

)مســحوق(.

وســائل اإلعــام الفلســطينية ال تبــدي اهتمامــاً بالتأثيــرات الناجتــة عــن )اجللــوة( وال يوجــد   -
املوضــوع. عــن  اســتقصائية  تقاريــر 

املنظومــة القيميــة املجتمعيــة جتــاه )اجللــوة( ســلبية وتشــكل دافــع أساســي لزيــادة العنــف بكافــة   -
أشــكاله.

يختلــف تطبيــق وتنفيــذ )اجللــوة( مــن محافظــة ألخــرى، كمــا ال يوجــد معيــار موحــد لهــا بــن   -
ــة  ــه، يف ازدواجي ــي علي ــة املجن ــا وتنفيذهــا مبــدى قــوة ونفــوذ عائل احملافظــات، ويرتبــط تطبيقه

واضحــة.

)للجلوة( تأثيرات كبيرة ومباشرة على مجموعة من احلقوق.  -

ال يوجــد مــدة زمنيــة محــددة ملــدة )اجللــوة(، فهــي تختلــف مــن مــكان آلخــر ومــن قضيــة ألخــرى   -
دون معيــار واضــح يفســر هــذا االختــاف.
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التوصيات
مــن األهميــة باملــكان ويف ظــل الظــروف املوضوعيــة، صياغــة ميثــاق وطنــي يوقــع عليــه رجــال   -
اإلصــاح والقضــاء العشــائري مبــا فيهــم مجلــس عشــائري فلســطن وصياغــة ميثــاق شــرف 
لإلجــراءات العشــائرية ملحــق بــه، يكونــا مبثابــة مدونتــي ســلوك حتــدد ضوابــط ومعاييــر )اجللــوة(. 

يجــب مواءمــة التشــريعات الســارية يف فلســطن مــع القوانــن الدوليــة، ملعاجلــة الثغــرات والتبعــات   -
التــي تصــل حــد الظلــم الناجــم عــن )اجللــوة(، بإصــدار قانــون الوســاطة والتوفيــق والتحكيــم 
وغيرهــا مــن اجــل التخفيــف وحــل القضايــا اخلافيــة. وتعزيــز التعامــل مــع )اجللــوة( علــى أســاس 

فــردي.

ــات بأســرع  ــاء اخلاف ــدا إلنه ــل متهي ــم القت ــت بجرائ ــى القضــاء الفلســطيني اإلســراع يف الب عل  -
وقــت، مبــا يســحب الذرائــع والدوافــع التــي تقــف وراء عــزوف املواطنــن عــن اللجــوء للقضــاء 

النظامــي.

ال بــد مــن اإللتــزام مببــدأ فرديــة العقوبــة، والتوقــف عــن إيقــاع العقــاب اجلماعــي علــى أشــخاص   -
ليــس لهــم ذنــب.

ضــرورة العمــل علــى جتديــد الفكــر العشــائري يف موضوعــي )اجللــوة( )وفــورة الــدم(، بحيــث   -
يصبــح أكثــر تشــدداً فيهــا ويضيــق نطاقهــا.

ضــرورة تفعيــل اجلانــب اإلعامــي عبــر خــال لقــاءات إذاعيــة وتلفزيونيــة مبشــاركة أكفــاء مــن   -
رجــال اإلصــاح، تســلط الضــوء علــى تلــك الظاهــرة وتعطــي املســاحة للمواطنــن يف اإلطــاع 

عليهــا وممارســة حقهــم الطبيعــي بتقييمهــا.

ــات  ــدم توصي ــم ويق ــي حــول القضــاء العشــائري، مبــا يقي ــاج العلم ــن اإلنت ــد م التوجــه نحــو مزي  -
بهــا عشــائرياً. واألخــذ  إصاحيــة، 

ضرورة حتديد املرجعيات العشائرية يف احملافظات.  -

التــزام الســلطة التنفيذيــة ومؤسســاتها مبوجــب القانــون باحتــرام حقــوق املواطــن وحمايتهــا   -
والوفــاء بهــا، مــع ضــرورة قيــام األجهــزة األمنيــة بدورهــا بفعاليــة حلمايــة لوقــف االعتــداءات التــي 

ــذات. ــع اســتيفاء احلــق بال ــن للقضــاء، ومن ــدمي املعتدي ــي وتق ــذوي اجلان تلحــق ب

رفــض جميــع األفعــال االنتقاميــة القائمــة علــى الثــأر وتدميــر املمتلــكات العامــة واخلاصة.)فــورة   -
ــدم(. ال
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تعزيــز منظومــة القيــم املجتمعيــة االيجابيــة، ونبــذ كل أشــكال العنــف، وتعزيــز وترســيخ مبــدأ   -
الفكــر  علــى صعيــدي  املواطنــن  بــن  واملســاواة  العدالــة  أجــل حتقيــق  مــن  القانــون  ســيادة 
واملمارســة، ومناهضــة جميــع أشــكال االنتقــام الفــردي أو اجلماعــي باعتبــاره تعــدي علــى هيبــة 

الدولــة ومؤسســاتها قبــل أن يُشــكل تعديــاً علــى حقــوق وحريــات املواطنــن. 

عمل حمات للتوعية والتثقيف حول املخاطر املختلفة )اجللوة( وآثارها.  -

عقــد مؤمتــر وطنــي. يصــدر عنــه وثيقــة شــرف لالتــزام بهــا مــن اجــل احلــد مــن االنتهــاكات التــي   -
تطــول املواطنــن بســبب اجلــاء واالعتــداء علــى ممتلكاتهــم. 

عقــد وثيقــة شــرف  بــن العائــات الفلســطينية علــى جتــرمي اجللــوة واحلــد مــن التاعــب مبصالــح   -
املواطنيــن.
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أثر رد القضايا املتنازع عليها بني األطراف املتنازعة  من قبل سلطة إنفاذ القانون إلى 
سلطة العشيرة على سيادة القانون

الباحث:

أ. جهاد حرب
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املقدمة:- 
ميثــل الســلم األهلــي مفهومــاً الترابــط املجتمعــي الوطنــي القائــم علــى قبــول التنــوع، ونبــذ العنــف 
ــة بغــض النظــر  واإلكــراه والتعامــل احلضــاري والســلمي مــع جميــع األشــخاص املشــتركن يف املواطن
عــن اختافاتهــم. ويعكــس الســلم األهلــي مســتوى تطــور املجتمعــات ومســتوى اســتقرارها وازدهارهــا. 
ــة  ــال الطائفــي واملذهبــي والطبقــي وهــذا مــا يجــر عجل فبينمــا تنصــرف املجتمعــات املتخلفــة لاقتت
تطورهــا مزيــداً إلــى الــوراء، تــرى املجتمعــات املتقدمــة تتســابق لتضــيء علــى العوامــل املشــتركة مــا بــن 

مواطنيهــا يف مــزاج وطنــي عــاٍل ورغبــة يف حتقيــق املزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.

ويرتبــط الســلم األهلــي ارتباطــاً وثيقــاً بســيادة القانــون القاضــي بتأمــن حمايــة حقــوق اإلنســان 
ــون،  بالنســبة لألفــراد واجلماعــات بشــكل متســاٍو، وكذلــك املســاواة بينهــم يف العقــاب مبوجــب القان
ــاء،  ــى قــدم املســاواة وخضوعهــم للقانــون وليــس لنــزوات األقوي ــة جميــع املواطنــن عل وضمــان معامل
كمــا يتوجــب أن يوفــر القانــون احلمايــة للجماعــات األكثــر ضعفــاً وفقــراً مــن االســتغال والظلــم وســوء 
املعاملــة لذلــك يتوجــب علــى احلكومــات أن تخلــق املؤسســات واألطــر الازمــة للمحافظــة علــى القانــون 
والنظــام، وأن تضــع هــذه القوانــن موضــع التنفيــذ، وأن توجــد الوســائل الكفيلــة بتطبيقهــا، وأن يتــم 
ــرة  ــة مســتقلة وجدي ــاء تصــدر عــن ســلطة قضائي ــة للفرق ــرارات ملزم ــق ق ــات عــن طري حــل اخلاف

بالثقــة.

فاقمــت التحــوالت التــي شــهدها املجتمــع الفلســطيني يف الســنوات املاضيــة مــن التوجهــات العنفيــة 
داخــل املجتمــع، وعــززت مــن طغيــان عاقــات القــوة بــن املكونــات املختلفــة، التــي تتجلــى يف االنتقــال 
مــن الهويــة الوطنيــة اجلامعــة إلــى الهويــات الفرعيــة والعصبيــات الفئويــة )العائلــة، العشــيرة، القبيلــة، 
الطائفــة، املذهــب، اجلهــة والتنظيــم والفصيــل(، يضــاف لذلــك تغليــب القانــون العشــائري علــى القانــون 

النظامــي.

بــرزت يف الســنوات األخيــرة ظاهــرة التوجــه إلــى القضــاء العشــائري مــن قبــل قطاعــات واســعة مــن 
املواطنــن خاصــة يف مناطــق )ب،ج(، وتوجيــه الشــرطة طــريف النــزاع أو الشــكوى التــي تقــدم بهــا 
أحــد األطــراف أو الطرفــن إلــى الصلــح بينهــم إلنهــاء القضيــة موضــوع الشــكوى أو اعتقــال أطــراف 
النــزاع خاصــة يف املشــاجرات. وذلــك رغبــة يف اختصــار الوقــت الــذي تســتغرقه القضيــة حــال اللجــوء 
للمحاكــم النظاميــة دون بــت. ويوافــق الطرفــان علــى ذلــك ال لشــيء إال للخــاص مــن إجــراءات احملاكــم 
الطويلــة، دون حصــول املشــتكي علــى حقــه مــن املشــتكى عليــه، وبالتالــي يتنــازل الطــرف األضعــف يف 
معاقبــة اجلانــي، ممــا قــد يشــجع اآلخريــن علــى ارتــكاب املزيــد مــن اجلرائــم، ويغــذي روح الكراهيــة 
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واحلقــد، فكيــف إذا كان املعتــدي مــن العائــات ذات الشــأن واملــال، والتــي تســتهل انتــزاع صلــح مــن 
الطــرف اآلخر)املشــتكي( ناهيــك عــن بقــاء الضغينــة والكــره واالنتقــام يف عقليــة املظلــوم.

نتيجــة لهــذا الــدور وأهميتــه، لوحــظ يف كثيــر مــن القضايــا اخلافيــة والنزاعــات واملشــاكل التــي 
ــة وذلــك مــن  ــى الســلطة النظامي ــون، تكريــس للســلطة العشــائرية عل ــات إنفــاذ القان تتعامــل مــع هيئ
خــال إحالــة تلــك القضايــا للفصــل فيهــا مــن خــال العشــيرة، وإبقائهــا خــارج اإلطــار القانونــي 

حملاســبة الطــرف اجلانــي وإحقــاق احلــق وإنصــاف املظلــوم.

ــون،  ــى إضعــاف ســلطة القان ــى املتنفذيــن يف العشــيرة يعمــل عل ــا دون حســم، وردهــا إل تــرك القضاي
ويبقــي القضيــة دون فصــل وبالتالــي يبقــى الشــعور العــام عنــد املســتضعف أو املظلــوم بعــدم الطمأنينــة، 
ويبقــى دافعــه لانتقــام موجــود مــا لــم حتــل القضيــة، وبالتالــي رحلــت إلــى ســنوات قادمــة ميكــن أن 

يكــون وقعهــا أكبــر.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى قيــاس درجــة تخلــي مؤسســات انفــاذ القانــون )الشــرطة، النيابــة، احملاكــم( 
النظــر يف القضايــا املعروضــة عليهــا لصالــح ســلطة القضــاء العشــائري أو جلــان اإلصــاح العشــائرية، 
ــًا عــن ســلطة  ــون وتكريــس النهــج العشــائري يف حــل اخلافــات بدي ــى ســيادة القان ــر ذلــك عل وتأثي
الدولــة، وأثرهــا علــى الثقــة يف اجلهــاز القضائــي الفلســطيني صاحــب االختصــاص األصيــل يف فــض 

النزاعــات.

املنهجية املستخدمة:
ســتعتمد الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تشــكل أدوات جمــع املعلومــات املســتخدمة 
فيهــا، املقابــات وحتليــل البيانــات والتقاريــر الرســمية الصــادرة عــن املؤسســات املعنيــة بإنفــاذ القانــون 
أهــم أدواتهــا لبنــاء االســتنتاجات اخلاصــة بأثــر رد القضايــا املتنــازع عليهــا بــن األطــراف املتنازعــة 

مــن قبــل ســلطة إنفــاذ القانــون إلــى ســلطة العشــيرة علــى ســيادة القانــون.

املعيقات أمام الدراسة:
متثلــت املشــكلة األساســية التــي تعيــق الدراســة االستكشــافية املتعلقــة بأثــر رد القضايــا مــن قبــل 
ســلطات انفــاذ القانــون بغيــاب البيانــات واإلحصــاءات ملــدى االعتمــاد علــى ســلطة العشــيرة يف أغلــب 
مؤسســات إنفــاذ القانــون وغيــاب قواعــد ناظمــة لتصنيفهــا. األمــر الــذي يعــد عائقــاً رئيســياً أمــام رســم 
السياســات وحتديــد آليــات التعامــل مــع هــذه املشــكلة واإلجــراءات التــي ميكــن أن تأخذهــا مؤسســات 
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الســلطة الفلســطينية للتغلــب علــى مســألة تدخــل ســلطة العشــيرة وايجــاد آليــات بديلــة منظمــة.

تنقسم هذه الدراسة، باإلضافة الى املقدمة واخلامتة، الى ثاثة أقسام:

أوال: اإلطار النظري: السلم األهلي وسيادة القانون والطرق البديلة حلل النزاعات.

ثانيا: األساس القانوني للصلح العشائري يف التشريع الفلسطيني.

ثالثا: اإلطار املؤسسي للجان اإلصاح العشائري.

رابعا: الصلح العشائري وتأثيره على سيادة القانون.

خامسا: البطء يف احملاكم يشجع على اللجوء الى القضاء العشائري.

سادسا: ضعف الوالية القانونية للسلطة الفلسطينية يف مناطق )ب( و )ج(

سابعا: االستنتاجات

ثامنا: التوصيات

السلم األهلي وسيادة القانون والطرق البديلة حلل النزاعات

مفهوم السلم االهلي
يعنــي الســلم األهلــي أن يعيــش اإلنســان حياتــه، وميــارس أعمالــه بحريــٍة مســئولة، وأن يحصــل 
علــى متطلبــات عيشــه وحقوقــه بيســر وســهولة دون أن يخشــى االعتــداء علــى حقــه أو مالــه أو 
ــارف  ــن بوســائل متع ــع اآلخري ــه م ــه ونزاعات ــه، وأن يفــض خافات ــن أهل ــه الشــخصي أو أم ــى أمن عل
عليهــا أساســها التفاهــم أو االحتــكام إلــى قيــم وقوانــن وتقاليــد شــافية واضحــة يتــم تطبيقهــا 
التــي  الشــرعية  الرســمية  اجلهــة  وجــد  ذلــك  عــن  جماعــة  أو  كفــرد  جنــح  وعدالة.فــإن  بفعاليــة 
تنفيــذه.1 علــى  القائمــن  علــى  ذلــك  علــى اجلميــع مبــا يف  بعدالــة  يطبــق  لقانــون  وفقــاً   تردعــه 
كمــا يعنــي رفــض كل أشــكال القتــال والقتــل، أو مجــرد الدعــوة إليــه أو التحريــض عليــه، أو تبريــره، 
أو نشــر خطابــات الكراهيــة والعنــف بســبب العقيــدة الدينيــة أو احلزبيــة، وحتويــل مفهــوم احلــق 
باالختــاف إلــى إيديولوجيــة االختــاف والتنظيــر لهــا ونشــرها. كمــا ويعمــل الســلم األهلــي علــى منــع 

ــة والعنــف يف املجتمــع. احلــرب األهلي

فريد اعمر، مفهوم ومتطلبات السلم ا هلي. https://www.marsad.ps/ar/2٠12/12/3٠/مفهوم-ومتطلبات-السلم-ا هلي/  1
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تعزيــز ثقافــة الســلم األهلــي االجتماعــي داخــل املجتمــع والعمــل املشــترك علــى ترســيخ مفاهيــم ســليمة 
تعــزز لغــة احلــوار بــن الشــباب وتعزيــز دورهــم يف نشــر مفاهيــم تقبــل اآلخــر بعيــداً عــن العنــف، 
والتركيــز علــى ثقافــة التســامح بــن أفــراد املجتمــع وهــي تنســجم مــع الفطــرة الســليمة وطبيعــة 
التكويــن البشــري كمــا تنســجم مــع روح التعاليــم اإللهيــة والشــرائع الســماوية، ومواثيــق حقــوق اإلنســان 
ــة اإلنســان مــع أخيــه اإلنســان، هــو مبــدأ الســلم والعفــو  التــي تؤكــد أن األصــل يف احليــاة ويف معامل

والتســامح.

لكــن غيــاب القانــون واحملاســبة العادلــة بــن أفــراد املجتمــع يعــزز تفاقــم مظاهــر العنــف والقتــال 
والصــراع املســلح الداخلــي والفوضــى والفلتــان األمنــي االمــر الــذي يهــدد متاســك املجتمع ويؤثر بشــكل 
مباشــر علــى اســتقرار املجتمــع يف كافــة املســتويات االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة 
فينتــج عنهــا أضــرار جســيمة تؤثــر علــى مكونــات النســيج االجتماعــي؛ كنمــوذج االقتتــال العشــائري 

والثــأر واالجنحــة املســلحة للعشــائر والقــوى السياســية.

ــة وهــي  ــه معايشــه وعملي ــم مــن قاعــدة اختباري ــي الدائ ــق العمــل يف ســبيل إرســاء الســلم األهل ينطل
أن احلــرب األهليــة أو الداخليــة يف املجتمــع هــي الشــر املطلــق، أيــاً كانــت األهــداف أو القضيــة التــي 
ــا، ألن هــذا النــوع مــن احلــروب يف الواقــع الدولــي  ــاع عنه ــا هــذه احلــرب أو تســعى للدف ــس به تتلّب
ــة إلــى حــرب مــن أجــل  ــة، فتتحــول احلــرب األهلي ــة ودولي ــة وإقليمي هــو مصــدر شــرور أخــرى داخلي

اآلخريــن.2

مفهوم سيادة القانون:
إن شــمولية اخلضــوع للقانــون الرســمي واملعلــن الــذي يشــكل املصــدر لــكل صاحيــة رســمية واحملــدد 
حلقــوق املواطنــن وواجباتهــم، والصــادر عــن الســلطة التشــريعية أو اجلهــات املخولــة بالتشــريع وفــق 

إجــراءات محــددة أي مبعنــي آخــر » اجلميــع حتــت القانــون« أو خاضــع للقانــون«.

ــول التــي ميكــن أن تنــدرج يف معاجلــة حتــدي إقامــة نظــام قانونــي  تشــكل ســيادة القانــون أحــد احلل
يوفــر الثقــة واألمــان يف ممارســة احلقــوق واحلريــات، وســيادة القانــون هــي فقــط التــي ميكــن أن 
تضمــن وبشــكل كاٍف تعايشــاً اجتماعيــاً منســجماً، وتطــوراً وطنيــاً ناضجــاً، وحريــة لــكل فــرد وللمجتمــع 
ككل، وتطويــر اإلمكانيــات العمليــة إلــى أقصــى حدودهــا، وإيجــاد حكــم دميقراطــي واحملافظــة عليــه 

انظر صاح عبد العاطي، دور التربية يف تعزيز السلم األهلي.  2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=234239  
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يتطلــب وجــود ســيادة القانــون.

ويتجسد هذا املبدأ من خال توفير مرتكزات أساسية هي:

ــا  ــة له ــون إال يف ظــل حكوم ــدأ ســيادة القان ــم جتســيد مب ــن أن يت الشــعب مصــدر الســلطات: ال ميك
صفــة متثيليــة عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزيــه تكــون هــذه احلكومــة مســؤولة أمــام الشــعب باعتبــاره 

مصــدر ســلطاتها.

علنيــة القانــون: حتــى يتمكــن األشــخاص مــن التصــرف وفقــاً للقانــون فمــن الضــروري أن يعلمــوا 
بأحكامــه، وذلــك مــن خــال نشــره يف اجلريــدة الرســمية مقرونــاً مبوعــد نفــاذه.

وجــود قضــاء نظامــي فاعــل ومســتقل ونزيــه: يقــوم بالفصــل يف النزاعــات، والرقابــة علــى أعمــال 
الســلطتن التنفيذيــة والتشــريعية.

علنيــة احملاكمــة: ال يجــوز معاقبــة إنســان أو ســلبه حريتــه أو تقييدهــا أو املــس مبمتلكاتــه دون إجــراء 
قانونــي ســليم وعــادل يتــم أمــام محكمــة تنشــأ مبوجــب قانــون وتكــون مســتقلة وجلســاتها علنيــة.

عــدم نفــاذ القانــون بأثــر رجعــي: مفــاده أن األشــخاص يجــب أن ال يحاســبوا عــن أفعــال صــدرت عنهــم 
يف املاضــي ولــم تشــكل خرقــاً للقانــون يف حينــه.

ــه، وأن يكــون كل  ــون ذات ــا القان ــي نــص عليه ــون: أي املســاواة الت املســاواة بــن األشــخاص أمــام القان
ــة. ــة تفرق ــه دون أي ــة من ــة متكافئ ــع بحماي ــم احلــق يف التمت ــون وله ــاس سواســية أمــام القان الن

ويــؤدي عــدم تطبيــق ســيادة القانــون إلــى أن تصبــح القوانــن مجــرد نصــوص ال تطبــق علــى الفئــات 
ــوق اإلنســان بالنســبة  ــة حق ــون تأمــن حماي ــي ســيادة القان ــا يعن ــة. كم ــذة والســلطة التنفيذي املتنف
ــو  ــون، وتعل ــاب مبوجــب القان ــم يف العق ــك املســاواة بينه ــراد واجلماعــات بشــكل متســاٍو، وكذل لألف
ســيادة القانــون علــى ســلطة احلكومــات. فهــي حتمــي املواطنــن مــن أي إجــراءات تعســفية قــد 
تتخذهــا الدولــة ضدهــم، وتضمــن معاملــة جميــع املواطنــن علــى قــدم املســاواة وخضوعهــم للقانــون 
وليــس لنــزوات األقويــاء. كمــا يتوجــب أن يوفــر القانــون احلمايــة للجماعــات األكثــر ضعفــا وفقــرا مــن 
االســتغال والظلــم وســوء املعاملــة. األمــر الــذي يوجــب علــى احلكومــات أن تخلــق املؤسســات واألطــر 
الازمــة للمحافظــة علــى القانــون والنظــام، ويتطلــب اإلطــار القانونــي الفعــال والعــادل أن تكــون 
القوانــن معلنــة ومعروفــة للمواطنــن ســلفاً، وأن توضــع هــذه القوانــن موضــع التنفيــذ، وأن توجــد 
الوســائل الكفيلــة بتطبيقهــا، وأن يتــم حــل اخلافــات عــن طريــق قــرارات ملزمــة للفرقــاء تصــدر عــن 
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ســلطة قضائيــة مســتقلة وجديــرة بالثقــة، وأن تتوفــر إجــراءات لتغييــر القوانــن عندمــا تتوقــف عــن 
أداء الغــرض الــذي قصــد مــن ورائهــا.3

يعــد مبــدأ ســيادة القانــون عنصــراً مــن عناصــر الدولــة القانونيــة، وهــو مظهــر من املظاهر األساســية 
والتنفيذيــة  )التشــريعية  الدولــة  ســلطات  مــن  ســلطة  كل  بخضــوع  ويتجســد  احلديثــة،  للدولــة 
والقضائيــة( ملبــادئ القانــون، وكذلــك التــزام األفــراد بحــدود القواعــد القانونيــة، فــا يجــوز ممارســة 
أي عمــل إال وفقــا حلكــم القانــون، ويترتــب علــى ذلــك التــزام كل فــرد يف املجتمــع مبراعــاة حقــوق 

اآلخريــن.

إال إن االرتبــاط الوثيــق بــن حقــوق اإلنســان وهــذا املبــدأ يفتــرض أن يكــون املبــدأ ذاتــه يهــدف إلــى 
احتــرام تلــك احلقــوق وحمايتهــا وكفالتــة تطبيقهــا، مبعنــى أخــر ال قيمــة عمليــة ملبــدأ ســيادة القانــون 
إذا كان القانــون نفســه ال يحتــرم حقــوق اإلنســان. ولكــي يضمــن هــذا املبــدأ، ويــؤدي دوره الفعــال يف 

ضمــان حقــوق اإلنســان يجــب مراعــاة مــا يأتــي:4

إن كل تقيــد حلقــوق القانــون يجــب إن يســتند إلــى قانــون، والقانــون يجــب إن يســتند إلــى دســتور 
وهــذا مــا يجــب إن ينطبــق علــى األنظمــة والتعليمــات التــي يجــب إن تســتند إلــى قانــون.

إن ســيادة القانــون ال تعنــي وجــود قانــون فقــط أي مجــرد وجــوده بوصفــه قواعــد عامــة، بغــض النظــر 
عــن محتــواه. فــا يصــح التحــدث عــن ســيادة القانــون بــا مضمــون قانونــي يضمــن حقــوق اإلنســان.

أن توجــد ضمانــات تكفــل مبــدأ ســيادة القانــون وااللتــزام بــه ومــن أهــم هــذه الضمانــات اســتقال 
القضــاء وحمايتــه.

إن تطبيــق املســاواة بجميــع صورهــا يتطلــب درجــة مــن الوعــي والنضــج الفكــري فاملهــم عنــد النــص 
علــى مبــدأ املســاواة هــو مضمــون هــذه املســاواة وكيفيــة حتققهــا عمليــا«.

ــدأ الفصــل بــن الســلطات،  ــات االفــراد فهــي مب ــة االخــرى التــي تضمــن حقــوق وحري أمــا الضمان
يعــد مبــدأ الفصــل مــا بــن الســلطات مــن النظريــات الرائــدة واملهمــة يف القانــون الدســتوري. وترجــع 
أهميــة هــذا املبــدأ إلــى كونــه الوســيلة الضامنــة ملنــع تركيــز الســلطة ذلــك املفهــوم الــذي ســاد طــوال 
ــاد  ــي تشــكل عم ــادئ الدســتورية الت ــن املب ــره م ــدأ بغي ــاط هــذا املب ــرة العصــور القدميــة، والرتب فت

صاح عبد العاطي، السلم األهلي ونبذ العنف يف القانون األساس ي واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.  3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=57839  

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=64238  مبدأ سيادة القانون، جامعة بابل  4



31

الدولــة القانونيــة، أســوة مببــدأ ســيادة القانــون. لقــد انبثــق عــن فكــرة تفتيــت الســلطة إلــى هيئــات 
متعــددة مفهــوم الفصــل بــن الســلطات بوصفــه وســيلة لتحديــد العاقــة بــن الهيئــات املذكــورة، ومــن 

ثــم ضمــان حقــوق اإلفــراد وحرياتهــم عــن طريــق هــذا التحديــد.5

أهداف مؤسسات انفاذ القانون ومهامها
يتطلــب حتقيــق ســيادة القانــون واحملافظــة عليــه تطويــر مؤسســات لتنفيــذ القانــون تكــون قــادرة علــى 
القيــام بهــذه املهمــة يف الوقــت الــذي حتتــرم فيــه احلقــوق املضمونــة لألفــراد. والبــد وأن تصبــح 
ــى  ــة املقاضــاة عل ــًا لقانوني ــون حارســاً أصي ــذ القان ــر مســؤولة عــن تنفي ــي تعتب هــذه املؤسســات الت
ــل  ــا مــن قب ــى عاتقه ــات امللقــاة عل ــح للواجب ــى أداء صحي ــا مرتكــزة عل التجــاوزات وأن تقــوم بأعماله

ــي. النظــام القانون

ويعتبــر احلفــاظ علــى القانــون واألمــن الداخلــي، وحمايــة األفــراد وممتلكاتهــم مــن املعتديــن عليهــا، 
ودعــم الســلطة العامــة، وأمــن الدولــة مــن املهــام والوظائــف األساســية ألي نظــام سياســي، ويف احملصلة 
فــان الشــرطة هــي التــي تتولــى املســؤولية عــن تطبيــق هــذه القيــم.  تعتمــد ســمعة مؤسســات تنفيــذ 
ــك، فمــن املتوقــع أن تقــوم  ــى فعــل ذل ــًا وكيــف تعمــد إل ــه فع ــام ب ــا القي ــى مــا يتوقــع منه ــون عل القان
هــذه املؤسســات بتوفــر احلمايــة ممــن يخترقــون القوانــن. وميكــن أن يعهــد لهــذه املؤسســات بواجبــات 
ــز  ــى تعزي ــي تهــدف إل ــل إعطــاء الرخــص والتفتيــش الت ــة مث ــة اجتماعي ــة متعــددة تتضمــن رقاب إداري

أحــكام وقوانــن النظــام.

ويُلقــى علــى عاتــق املؤسســات العســكرية والشــرطة يف أي كيــان سياســي احملافظــة علــى األمــن الوطنــي 
والهــدوء الداخلــي، وهــي وظيفــة هامــة وحيويــة ويتعــن أال تؤثــر علــى أدائهــا مصالــح احلــزب احلاكــم. 
وعــادة يكــون دور مؤسســات تنفيــذ القانــون هــو دعــم ســلطة النظــام السياســي وتوفيــر احلمايــة حليــاة 
ــوات الشــرطة واألمــن فحســب  ــف ق ــام ووظائ ــون األساســي مه ــم. ويحــدد القان ــن وممتلكاته املواطن
املــادة )٨4( منــه »قــوات األمــن والشــرطة هــي قــوة نظاميــة وهــي القــوة املســلحة يف البــاد وتنحصــر 
وظيفتهــا يف الدفــاع عــن الوطــن وخدمــة الشــعب وحمايــة املجتمــع والســهر علــى حفــظ األمــن والنظــام 
العــام واآلداب العامــة وتــؤدي واجبهــا يف احلــدود التــي رســمها القانــون يف احتــرام كامــل للحقــوق 

واحلريــات. وتنظيــم قــوات األمــن والشــرطة بقانــون«.
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الطرق البديلة حلل النزاعات٦
ــي تلجــأ إليهــا األطــراف  ــات أو الوســائل الت ــف اآللي ــة لتســوية النزاعــات مبختل ــل الطــرق البديل تتمث
ــة وهــي الدعــوى  ــر الوســيلة األصلي ــرور عب ــم دون امل ــى حــل خافاته املتنازعــة مــن أجــل التوصــل إل
ــزاع، واحلفــاظ  ــة يف ســرعة حســم الن ــة ملزاياهــا املتمثل ــة. ويعــود االهتمــام بالوســائل البديل القضائي
علــى منــاخ توافقــي وايجابــي نــاجت عــن تدخــل الطرفــن يف إيجــاد احللــول وتســوية النزاعــات الشــيء 
الــذي يحفــز علــى إبقــاء عاقــة املــودة بــن األطــراف ضمانــاً لاســتمرار يف عاقــات جتاريــة مســتدامة 

إضافــة إلــى مرونتهــا مــن حيــث إجــراءات حــل النــزاع والقواعــد املطبقــة عليــه.

كمــا أنهــا تســاعد علــى تطويــر أداء القضــاء ليســتجيب ملتطلبــات حتقيــق العدالــة فهــي ليســت بديلــة 
عنــه ألنهــا جتــري حتــت إشــرافه ومراقبتــه بــل هــي بديلــة عــن بعــض القواعــد واإلجــراءات القضائيــة 
املعقــدة وكذلــك مــا يعانيــه اجلهــاز القضائــي مــن صعوبــات ومعيقــات؛ مثــل كثــرة القضايــا املعروضــة 
علــى احملاكــم وتراكمهــا، وضعــف املــوارد البشــرية واملاديــة، والبــطء يف إصــدار األحــكام والوصــول إلــى 

احلــق... الــخ.

وقــد أصــدرت اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة بتاريــخ 1٩٨5/11/2٩ قرارهــا عــدد 4٠/34 الــذي جــاء 
يف مادتــه الســابعة أنــه »ينبغــي اســتعمال اآلليــات غيــر الرســمية حلــل النزاعــات مبــا يف ذلــك الوســاطة 
والتحكيــم والوســائل العرضيــة إلقامــة العــدل أو اســتعمال املمارســات احملليــة عنــد االقتضــاء إلرضــاء 
الضحايــا وإنصافهــم«. وذلــك مــن أجــل التخفيــف علــى اجلهــاز الرســمي مــن تراكــم القضايــا وحســن 

التصريــف ملتطلبــات العدالــة.

وتتضمــن الطــرق البديلــة لتســوية النزاعــات الصلــح، التحكيــم والوســاطة، إدارة الدعــوى والتوفيــق وغيرهــا؛ 
الصلــح )التوافــق أو املصاحلــة(: الصلــح أو التوفيــق )ويطلــق عليــه أيضــا عبــارة املصاحلــة(، كآليــة قانونيــة 
بديلــة يعتبــر أحــد أقــدم أســاليب تســوية املنازعــات يف تاريــخ البشــرية إذ جلــأ النــاس منــذ القــدم إلــى الصلــح 

حلــل كل منازعاتهــم قبــل ظهــور القضــاء الرســمي.

التحكيــــــــم: يعتبــر التحكيــم مــن بــن الوســائل البديلــة حلــل النزاعــات بــن األفــراد واجلماعــات وغالبــاً 
مــا يلجــأ إليــه املتعاملــون التجاريــون وغيرهــم كوســيلة بديلــة للقضــاء الرســمي.

ــة غيــر ملزمــة، يلجــأ  الوســاطة تعتبــر الوســاطة مــن أهــم طــرق تســوية النزاعــات وهــي وســيلة اختياري

انظر: محمد الكراوي رئيس غرفة يف محكمة النقض )املغرب(، دور الوساطة يف تسوية املنازعات من خال التشريع املغربي.  6
https://carjj.org/sites/default/files/.../wrq_ml_._lkrwy_-lmgrb.docx  
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مبوجبهــا األطــراف إلــى طــرف ثالــث محايــد يقــوم بــدور الوســيط يف محاولــة حــل النــزاع، عــن طريــق 
ــزاع. ــاوض لفــض الن ــات وادعــاءات األطــراف، ويســاعدهم يف التف فحــص طلب

وميكــن تصنيــف الوســاطة بحســب طبيعــة الشــخص الوســيط وطريقــة تعيينــه إلــى نوعــن وهــي 
االتفاقيــة. والوســاطة  القضائيــة  الوســاطة 

الوســاطة القضائيــة: الوســاطة القضائيــة هــي التــي تتــم مــن خــال قضــاة متخصصــون يعينهــم رئيــس 
احملكمــة يكــون مــن مهامهــم وبصفــة إلزاميــة وعنــد بدايــة عــرض النزاعــات عليهــم بــدل مســاعي 
الوســاطة وإدارتهــا مــن خــال التفــاوض املباشــر بــن اخلصــوم، ويســمى القاضــي املكلــف بهــذه املهمــة 

قاضــي الوســاطة.

الوســاطة االتفاقيــة: تتــم مــن خــال تعيــن وســيط بنــاء علــى اتفــاق األطــراف يكلــف مبوجبــه بتســهيل 
الوصــول إلــى تســوية وديــة تنهــي النــزاع بــن الطرفــن بعيــداً عــن احملاكــم.

األساس القانوني للصلح العشائري يف التشريع الفلسطيني
اعتمــد املشــرع الفلســطيني الصلــح كأحــد الوســائل البديلــة حلــل املنازعــات القائمــة بــن املتقاضين يف 
القضايــا املدنيــة، واعتبــره منهــاً للخصومــة القضائيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالصلــح العشــائري يف القضايــا 

اجلزائيــة فقــد اعتبــره القضــاء الفلســطيني ســبباً مــن أســباب تخفيــف العقوبــة.

الصلح العشائري يف املنازعات املدنية
أدرك املشــرع الفلســطيني أهميــة حــل املنازعــات املدنيــة بالطــرق والوســائل البديلــة للقضــاء النظامــي 
وقــدرة يف حلهــا، ملــا يتصــف بــه مــن ســرعة وســرية يف اإلجــراءات. فوضــع قانــون التحكيــم رقــم 3 لســنة 
2٠٠٠ الــذي يعطــي أطــراف اخلصومــة احلــق بإحالــة خافهــم، املعــروض أمــام احملكمــة، للتحكيــم، وقــد 
بــّن القانــون األصــول املتبعــة فيــه، وكيفيــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن جهــات التحكيــم، والشــروط 
الواجــب توافرهــا يف احملّكــم، وضمانــات اخلصــوم يف مواجهــة احملكــم. كمــا حــدد القواعــد اخلاصــة 
يف نظــر اخلصومــة أمــام احملكمــن.، وكيفيــة الطعــن يف قــرار التحكيــم، والقيــود التــي تــرد علــى حريــة 

احملكــم اثنــاء ســير التحكيــم.

وجتــدر االشــارة إلــى أنــه ال قيــد يــرد علــى حريــة أطــراف اخلصومــة، يف النزاعــات املدنيــة، باللجــوء الــى 
الصلــح أو القضــاء العشــائري، طاملــا رغبــا يف ذلــك. اذ أن احملاكــم تتصــدى لنظــر القضايــا واملنازعــات 
ــك اســقاطه متــى رغــب يف  ــى اّدعــاء يعــرض أمامهــا مــن صاحــب املصلحــة. والــذي ميل ــاء عل ــة بن املدني
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ذلــك. اضافــة الــى أن لطــريف النــزاع احلــق يف االقــرار أمــام احملكمــة التــى تنظــر نزاعــاً معروضــاً أمامهــا 
بوقــوع الصلــح، فتصــدر حكمهــا بنــاء علــى مضمــون املصاحلــة التــي أقــر بهــا الطرفــان، ويعتبــر مــا ورد 

فيهــا كأنــه حكــم صــادر عنهــا واجــب النفــاذ.

الصلح العشائري يف الوقائع اجلزائية
لــم يــرد أي نــص يجيــز الصلــح الواقــع بــن املجنــي عليــه واجلانــي ألخــذه كســبب من أســباب احلفــظ وعدم 
متابعــة االجــراءات اجلزائيــة بحــق املتهــم أمــام املرجــع القضائــي املختــص. فإســقاط احلــق الشــخصي 
املتمثــل يف تنــازل املجنــي عليــه عــن حقوقــه املدنيــة، لوقــوع الصلــح بينــه وبــن اجلانــي، ال يلغــي احلــق العــام 

املتمثــل بحــق الدولــة يف العقــاب ومتابعــة اجــراءات التقاضــي اجلزائيــة أمــام احملاكــم املختصــة.

ــوع  ــة نظــراً لوق ــدم األهمي ــة لع ــا اجلزائي ــرارات باحلفــظ يف القضاي ــة درجــت إصــدار ق ــة العام ــن النياب لك
الصلــح بــن أطــراف النــزاع، حرصــاً مــن النيابــة العامــة علــى احلــد مــن تفاقــم اخلافــات فيمــا لــو قــدم املتهــم 
للمحاكمــة مبــا هــو مســند اليــه بالتحقيقــات. فالنيابــة العامــة تــرى يف بعــض اجلرائــم البســيطة ويف الوقائــع 
ــه مصلحــة لكافــة  ــح، في ــا نتيجــة لوقــوع الصل ــي لهــا عاقــة باألســرة، أن حفــظ هــذه القضاي ــة الت اجلزائي
ــى ســرية العاقــات األســرية واحلــد مــن تفاقــم اخلافــات ممــا يســاعد  االطــراف تتمثــل يف احملافظــة عل

علــى اســتمرار الترابــط االســري.٧

وأشــارت الســوابق القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة االســتئناف العليــا يف غــزة إلــى: »فــان للمحكمــة 
احلــق يف تخفيــف العقوبــة باعتبــار أن الســوابق القضائيــة الصــادرة عــن احملكمــة العليــا قواعــد 
قانونيــة واجبــة االتبــاع وعلــى جميــع احملاكــم أيــا كانــت درجاتهــا تطبيــق هــذه الســوابق واألخــذ 
بالصلــح كســبب مــن أســباب تخفيــف العقوبــة«. وهــذا مــا نصــت عليــه االحــكام رقــم)4٩/1٩5٠( 
ع.٨ س   )1٩6٠/5٠( ورقــم  ع،  س   )1٩53/13٠( ورقــم  ع،  س   )1٩51/22( ورقــم  ع،   س 
 يكــون تخفيــف العقوبــة امــا لســبب نــص عليــه القانــون فيعتبــر هــذا عــذراً قانونيــاً مخففــاً، وإمــا لســبب 
تــرك القانــون تقديــره للقاضــي ويســمى بالظــرف او الســبب القضائــي املخفــف. ولــم يحــدد املشــرع 
يف نــص املادتــن )٩٩ و1٠٠( مــن قانــون العقوبــات االردنــي رقــم )16( لســنة 1٩6٠ النافــذ يف الضفــة 
الغربيــة. االســباب التقديريــة املخففــة، ولــم يضــع ضوابــط تســاعد احملكمــة علــى اســتخاصها، حيــث 
تــرك ذلــك لتقديــر القاضــي. وقــد منــح وجــود االســباب التقديريــة املخففــة القاضــي حريــة واســعة يف 

املاءمــة بــن قواعــد القانــون املجــردة والظــروف الواقعيــة واالجتماعيــة املتنوعــة.٩

املصدر السابق، ص 45  ٧
املصدر السابق، ص 45  ٨
املصدر السابق، ص 45  ٩
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أحكام قانون االجراءات اجلزائية رقم )٣( لسنة ٢٠٠١
ــح ســبباً مــن أســباب حفــظ  ــر الصل ــة اشــارة أو نــص يعتب ــة أي ــون اإلجــراءات اجلزائي ــرد يف قان ــم ي ل
القضيــة وعــدم متابعتهــا أمــام احملكمــة املختصــة، ولــم يــرد بــه أيضــا أي نــص يشــير الــى اعتبــار الصلــح 

ســبباً مــن أســباب انقضــاء الدعــوى اجلنائيــة.

اال أحكام املادة )1/14٩( من القانون بشأن »انتهاء التحقيق والتصرف يف الدعوى« جتيز لوكيل النيابة 
عند انتهاء التحقيق، وحسب ظروف الدعوى ومابساتها، أن يوصي مبذكرة يرفعها للنائب العام بحفظ 
القضيــة لعــدم األهميــة. وللنائــب العــام يف هــذه احلالــة أن يقدر الوضع، فإذا وجد أن هناك وجه حلفظ 
 الدعــوى لعــدم األهميــة قــام بذلــك مؤسســاً حكمــه علــى النــص الــوارد يف املــادة )5/152( مــن القانون.1٠
 أي أن املشــرع الفلســطيني منــح النائــب العــام صاحيــة يف التصــرف بالقضايــا التي مت بشـــأنها الصلح، 
باحلفــظ لعــدم االهميــة وذلــك ملــا يرتئيــه مــن مصلحــة مرجــوة مــن وراء ذلــك، ومنهــا احملافظــة علــى 
الروابــط االجتماعيــة واالســرية ومنــع تفاقــم اخلافــات بــن ذوي املجنــي عليــه وذوي اجلانــي وغيرهــا.

قانون العقوبات االردني رقم )١٦( لسنة ١٩٦٠
ــى االخــذ بأحــكام القضــاء أو  ــح عل ــم )16( لســنة 1٩6٠ بشــكل صري ــات رق ــون العقوب ــص قان ــم ين ل
الصلــح العشــائري. لكــن يف املقابــل لــم يقفــل البــاب أمــام االخــذ بأحــكام القضــاء غيــر النظامــي أو 
الصلــح العشــائري. فقــد نصــت أحــكام املــادة)52( مــن قانــون العقوبــات علــى »أن صفــح الفريــق املجنــي 
عليــه يوقــف الدعــوى وتنفيــذ العقوبــات احملكــوم بهــا والتــي لــم تكتســب الدرجــة القطعيــة إذا كانــت 
إقامــة الدعــوى تتوقــف علــى اتخــاذ صفــة االدعــاء الشــخصي«. فيمــا ورد يف املــادة )53( منــه أن »1. 
الصفــح ال ينقــض وال يتعلــق علــى شــرط. 2. الصفــح عــن أحــد احملكــوم عليهــم يشــمل اآلخريــن. 3. ال 

يعتبــر الصفــح إذا تعــدد املدعــون باحلقــوق الشــخصية مــا لــم يصــدر عنهــم جميعهــم«.

وتطبيقــا لهــذا النــص، قضــت محكمــة التمييــز األردنيــة يف قرارهــا رقــم ٧٧/٨٧ مبــا يلــي: »يضــاف إلــى 
ذلــك أن محكمــة اجلنايــات الكبــرى وجــدت كواقعــة أن شــقيقي املغــدور)ح.ك( قــد تصاحلــا مــع املتهــم 
)م(، وذهبــا معــه إلــى بيــت والــداه وشــربا القهــوة عنــده يف يــوم املشــاجرة. وبذلــك فأنــه ال يحــق لهمــا 
نقــض هــذا الصلــح عمــا باملــادة )53( مــن قانــون العقوبــات التــي تنــص علــى أن الصفــح ال ينقــض 
وال يعلــق علــى شــرط، والصفــح عــن أحــد احملكــوم عليهــم يشــمل االخريــن. لهــذا يكــون احلكــم علــى 

املميزيــن بتهمــة االيــذاء غيــر مســتند الــى شــكوى قانونيــة وهــو حــري بالنقــض«.

https://www.bal.ps/pdf/3.pdf 2٠٠1 انظر: قانون اإلجراءات اجلزائرية رقم 3 لسنة  1٠
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ــم  ــة أو يف بعــض اجلرائ ــون )الصفــح( ســبباً مــن أســباب انقضــاء الدعــوى اجلزائي ــر القان فقــد اعتب
التــي يغلــب عليهــا الضــرر الفــردي ويكــون االعتــداء علــى املصلحــة القانونيــة موضــع احلمايــة اجلزائيــة 
ضعيفــاً، فاشــترط أن ال تاحــق هــذه اجلرائــم اال بادعــاء شــخصي، واعتبــر أن تنــازل املدعــي باحلــق 
ــة يف  ــم قليل ــة. وهــذه اجلرائ ــى ســقوط الدعــوى اجلزائي ــؤدي ال ــه الشــخصي ي الشــخصي عــن ادعائ

قانــون العقوبــات ومــن أهمهــا، جرائــم الــذم والتحقيــر والقــدح.

ــح العشــائري مبوجــب االســباب  ــات منفــذاً العتمــاد الصل ــون العقوب كمــا منحــت املــادة )٩٩( مــن قان
املخففــة حيــث نصــت علــى إذا وجــدت احملكمــة أســباب مخففــة قضــت احملكمــة: 1. بــدالً مــن االعــدام 
باألشــغال الشــاقة املؤبــدة أو باألشــغال الشــاقة املؤقتــة مــن عشــر ســنن الــى عشــرين ســنة. 2.بــدال 
ــة مــدة ال تقــل عــن ثمانــي ســنوات وبــدال مــن  مــن االشــغال الشــاقة املؤبــدة باألشــغال الشــاقة املؤقت
االعتقــال املؤبــد باالعتقــال املؤقــت مــدة ال تقــل عــن ثمانــي ســنوات. 3. ولهــا أن تخفــض كل عقوبــة 
جنائيــة أخــرى الــى النصــف. 4. ولهــا أيضــا مــا خــا حالــة التكــرار أن تخفــض أيــة عقوبــة ال يتجــاوز 

حدهــا االدنــى ثــاث ســنوات الــى احلبــس ســنة علــى االقــل.

فيمــا نصــت املــادة )1٠٠( منــه علــى مــا يلــي: 1.إذا أخــذت احملكمــة باألســباب املخففــة ملصلحــة مــن 
ارتــكاب جنحــة، فلهــا أن تخفــض العقوبــة الــى حدهــا االدنــى املبــن يف املادتــن)21و22( علــى االقــل. 
2. ولهــا أن حتــول احلبــس الــى غرامــة أو أن حتول-فيمــا خــا حالــة التكرار-العقوبــة اجلنحويــة الــى 
عقوبــة مخالفــة. 3.يجــب أن يكــون القــرار املانــح لألســباب املخففــة معلــا تعليــا وافيــا ســواء يف 

اجلنايــات أو اجلنــح.

التطبيقات القضائية ألحكام املادتني )٩٩ و١٠٠( من قانون العقوبات
لقــد اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز علــى انــه متــى قــررت محكمــة املوضــوع وجــود ســبب مخفــف، فإنــه 
يتعــن عليهــا علــى مقتضــى نــص املــادة )1٠٠/ 3( أن تعلــل القــرار املانــح للســبب املخفــف تعليــا وافيــا، 
الن الغــرض مــن هــذا النــص هــو جعــل هــذه األســباب خاضعــة لرقابــة محكمــة التمييــز لتقــرر مــا إذا 
كانــت أســباب ســائغة تبــرر التخفيــف أم ال. غيــر أن قضــاء محكمــة التمييــز قــد اســتقر علــى عــدد مــن 
األســباب التــي تعتبــر مــن األســباب املخففــة التقديريــة تطبيقــا لنــص املــادة )٩٩( وكان أهــم وأوضــح 

هــذه األســباب هــو »الصلــح أو املصاحلــة.11

ــى القضــاء النظامــي يف  ــح العشــائري وأثرهمــا عل ــرات، القضــاء والصل ــز بكي ــد الباقــي؛ فاي ــادرة شــلهوب، مصطفــى عب انظــر، ن  11
بيرزيــت، 2٠13، ص ص 4٨-4٩. بيرزيــت: معهداحلقــوق، جامعــة  فلســطن، 
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اإلطار املؤسسي للجان اإلصالح العشائري
اإلدارة العامة للعشائر١٢

أصــدر الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات القــرار الرئاســي رقــم 161 لســنة 1٩٩4 القاضــي بإنشــاء إدارة 
شــؤون العشــائر يف مكتــب الرئيــس.13 حيــث تولــت هــذه اإلدارة وضــع التعليمات الداخليــة التي تنظم عملها، 
ــد مــن الشــروط  ــا، وحتــدد العدي ــن فيه ــة حتــدد الوضــع اإلداري للعامل ــات داخلي فقامــت بإعــداد هيكلي

والـــمتطلبات لرجــال اإلصــاح والقضــاة العشــائرين 
هــذه  وعملــت  احملافظــات.  مختلــف  يف  العاملــن 
الدائــرة علــى أن تكــون مركــزاً إداريــاً لعمــل جميــع 
القائمــن علــى القضــاء غيــر النظامــي يف محافظــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وتعــد قـرارات اللجان 
قبل  من  اعتمادها  بعد  إال  اإللزامية  تأخذ صفة  ال 
إدارة شـؤون العشـائر حيث يقوم املستشــار القانوني 

القانونية.14 الناحية  وتكييفها من  مبراجعتها 

وإعادة  اإلصاح  جلان  هيكلــة  إعادة  متــت  وقــد 
بدورها  والتـي  العشـائر،  شــؤون  بإدارة  ربطها 
تقـوم بتفعيل جلان اإلصـاح. ومت يف كل محافظة، 
تشــكيل جلنة تنسيق عليا لإلصاح تتبعها »جلنــة 
تتبعها جلان  محافظــة  كل  يف  لإلصاح«  مركزية 
اإلصاح  لرجال  اإلجمايل  العدد  ويقــدر  فرعية. 
اصــاح  رجل   65٠ من  أكثر  آنــذاك  املعتمديــن 

متطوعــن.15 معظمهــم 

ــس  ــرار الرئي ــى ق ــة اســتناداً إل ــوزارة الداخلي ــة لشــؤون العشــائر واإلصــاح ب مت إحلــاق اإلدارة للعام
محمــود عبــاس بتحويــل عــدد مــن املؤسســات ملجلــس الوزراء؛ حيــث قــرر مجلــس الــوزراء املنعقــد يف 
رام اهلل بتاريــخ 15-3-2٠٠5 بإحلــاق دائــرة شــؤون العشــائر واإلصــاح بــوزارة الداخليــة وتعتبــر اآلن 

http://www.moi.pna.ps/Departments/tribal-affairs  انظر املوقع االلكتروني لوزارة الداخلية  12
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=11253 .1٩٩4 انظر: القرار الرئاسي رقم 161 لسنة  13

انظر: ادريس محمد جرادات، الصلح العشائري وحل النزاعات، نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 2٠14، ص ص 23- 26.  14
رجا زعاتره، الصلحة العربية: الصاحية، الصاحلية، واحلاجة لألصاح والتطوير، مصدر سابق، ص 43.  15

السلطة تشجع على الصلح العشائري

تـم أخـذ عطـوة عشـائرية يف حـادث مقتـل عصـام 
غيـــث مـــن اخلليـــل برصـــاص الشرطـــي محمــــود 
حســن مــن قريــة بيــت إيبــا يف محافظــة نابلــس 
والــــذي يعمــــل يف الشــرطة البحريــــة، وكانــــت 
اجلاهــة برئاســة احملامي غســان الشــكعة عضــو 
اللجنــــة التنفيذيــــة ملنظمة التحريــــر الفلسـطينية 
ورئيـــس بلديـــة نابلـــس، وتضمنـــت بنـــود العطـــوة 
حصـــول أهـــل القاتـــل علــى العـــرف العشـــري يف 
وجـــوه عائــات احملافظــة وأمـــا اجلانــي فقـــد 
حكـــم عليـــه بالســـجن ملـــدة 15 عامـــاً مـع األشغال 

الشـاقة.
املصــدر: ادريــس محمــد جــرادات، الصلــح العشــائري 
الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  نابلــس:  النزاعــات،  وحــل 

.٢٤ ٢٠١٤، ص 
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إحــدى اإلدارات العامــة املعتمــدة يف هيكليــة وزارة الداخليــة.

اخلدمات التي تقدمها اإلدارة العامة لشؤون العشائر واإلصاح:

تلقــي الشــكاوى مــن املواطنــن حــول املشــاكل واألمــور العشــائرية للعمــل علــى حــل جميــع خافاتهــم 
ــي. ــه املواطنــن إلــى جهــات االختصــاص للمســاهمة يف حــل أي خــاف عشــائري أو قانون وتوجي

ــون  ــل يف إطــار القان ــة جلــان اإلصــاح ورجــال العشــائر للعم ــة كاف ــة ومتابع ــى رقاب ــل اإلدارة عل تعم
والعــرف العشــائري.

إصــدار بطاقــات خاصــة برجــال العشــائر واإلصــاح لتســهيل عملهــم أمــام كافــة اجلهــات الرســمية 
وغيــر الرســمية.

تتدخــل اإلدارة مباشــرة يف عمــل أي جلنــه أو رجــل عشــائر يف حــال حــدوث أي خــرق أو متــادي علــى 
احلــق والقانــون.

تعمل اإلدارة على تطوير القانون العشائري مبا يتاءم مع الشرع والقانون.

ــى تشــكيل جلــان اإلصــاح يف كافــة محافظــات  تعمــل اإلدارة العامــة لشــؤون العشــائر واإلصــاح عل
الوطــن وتقــوم بــكل مــا مــن شــأنه إحــال الســلم األهلــي والتوائــم بــن كافــة افــرد املجتمــع والتدخــل يف 
جميــع القضايــا واخلافــات العشــائرية ســواء كانــت شــخصيه أو اجتماعيــه أو أي خــاف أو إشــكال 

وذلــك متاشــياً مــع القانــون واألعــراف العشــائرية.

ــى إصــدار بطاقــات لرجــال  ــون وتعمــل عل ــر واعتمادهــم حســب القان وتختــص اإلدارة بتعيــن املخاتي
العشــائر واإلصــاح لتســهيل عملهــم إمــام كافــة اجلهــات املعنيــة.

ــا لشــؤون  ــة العلي ــراراً بإنشــاء وتشــكيل الهيئ ــاس أصــدر 2٠12/٨/5 ق ــس محمــود عب ــن الرئي لك
العشــائر للمحافظــات اجلنوبيــة »قطــاع غــزة« علــى أن تتبــع رئيــس الســلطة الفلســطينية مباشــرة، 
ويف القــرار ذاتــه حــدد أســماء أعضــاء الهيئــة ورئيســها، ومنحهــا صاحيــة انشــاء جلــان فرعيــة 
يف احملافظــات ملتابعــة شــؤون العشــائر ممــا خلــق جســماً إضافيــاً دون عاقــة واضحــة مــع اإلدارة 
ــة  ــم إيجــاد جســم مشــابه يف الضف ــم يت ــت ل ــة، ويف نفــس الوق ــة للعشــائر يف وزارة الداخلي العام

الغربيــة.
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عالقة احملافظة بلجان اإلصالح والصلح العشائري
يتمتــع احملافــظ بصاحيــات كبيــرة وبســلطة تقديريــة واســعة وهــو يســتند بذلــك لنظــام التشــكيات 
االداريــة االردنــي رقــم1 لســنة 1٩65، وقانــون منــع اجلرائــم االردنــي رقــم ٧ لســنة 1٩54، وقانــون 
منــع اجلرائــم رقــم ٧ لســنة 1٩54، اضافــة الــى القــرار الرئاســي رقــم ٧4 لســنة 2٠٠3 املتعلــق بتبعيــة 
احملافظــن وأعمالهــم ودوائرهــم للرئاســة ونقــل دائرتهــم مــن وزارة الداخليــة مــع العاملــن معهــم يف 

محافظاتهــم إلــى دائرتهــم يف مقــر الرئاســة.16

 ومينــح نظــام التشــكيات االداريــة وقانــون منــع اجلرائــم احملافــظ ســلطات وصاحيــات اداريــة 
ــى مســؤوليات احملافــظ.  ــاره أول ــام باعتب ــى النظــام الع ــة واســعة بهــدف ضمــان احلفــاظ عل وضبطي
فالــدور املركــزي للمحافظــة يكمــن يف حتقيــق الســلم االجتماعــي، مــن خــال العمــل علــى حتقيــق 
عناصــر النظــام العــام. كمــا حظــر نظــام التشــكيات اإلداريــة ممارســة أي عمــل مــن شــأنه االنتقــاص 
مــن اســتقالية القضــاء؛ حيــث نصــت الفقــرة ب مــن املــادة 12 يف معــرض بيانهــا ملهــام احملافظــن علــى 

»حفــظ االخــاق العامــة واالمــن العــام والصحــة العامــة يف حــدود اســتقال القضــاء.

ويف إطــار حتقيــق الســلم املدنــي ومنــع اجلرميــة يبــدو أن العاقــة بــن احملافظــات والقضــاء غيــر 
النظامــي متثــل املســاحة االوســع يف عاقــة القضــاء غيــر النظامــي مــع مؤسســات الســلطة الفلســطينية 
التنفيذيــة، حيــث قــام احملافظــون منــذ بدايــة انشــاء الســلطة الفلســطينية بتشــكيل جلــان اصــاح تابعــة 
حملافظاتهــم، بهــدف قيــام هــذه اللجــان بالتدخــل حلــل النزعــات بــن املواطنــن مــن خــال احملافظــة 
وحتــت اشــرافها. وعلــى الرغــم مــن هــذه التبعيــة اال أن جلــان االصــاح تقــوم بحــل النزاعــات والقضايــا 
ــا ويعــود ذلــك الــى  ــة علي ــم تشــكيل جلن ــم يت ــاء علــى خبرتهــم وعلمهــم. أمــا يف محافظــة اخلليــل ل بن
ــة  ــة اســتيعابهم ضمــن جلن ــر جــداً مــن رجــال االصــاح يف احملافظــة. وعــدم امكاني وجــود عــدد كبي

اصــاح واحــدة.1٧

فــور قيــام الســلطة الفلســطينية، وانشــاء احملافظــات متــت دعــوة جلــان االصــاح التــي كانــت موجــودة 
أيــام االنتفاضــة االولــى واالجتمــاع معهــا، وأصبحــت هــذه اللجــان تعمــل حتــت مظلــة وتوجيــه ورعايــة 
احملافظــة، كمــا لــم يتــم االكتفــاء برجــال االصــاح الذيــن كانــوا موجوديــن، بــل مت أضافــة اســماء 
جديــدة، ومت انشــاء جلنــة اصــاح مركزيــة تابعــة للمحافظــة، اضافــة الــى جلــان اصــاح فرعيــة، 

انظر املرسوم الرئاسي رقم ٧4 لسنة 2٠٠3 يف مجلة الوقائع الفلسطينية  16
 https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2018/01/28/46-1517150631.pdf  

معهد احلقوق، القضاء غير النظامي: سيادة القانون وحل النزاعات يف فلسطن: التقرير الوطني حول نتائج البحث امليداني.   1٧
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كمــا جــرى وضــع اليــات وبرامــج للتنســيق والتعــاون مــع هــذه اللجــان، كإنشــاء دوائــر متخصصــة يف 
احملافظــات ملتابعــة عمــل رجــال االصــاح، وعقــد دورات تأهيليــة لهــم بهــدف اطاعهــم وتعليمهــم 
وســائل التحكيــم. وتتخــذ العاقــة بــن ممثلــي القضــاء غيــر النظامــي واحملافظــات شــكًا تنظيميــاً الــى 

حــد مــا، ويتركــز هــذا الشــكل التنظيمــي عبــر االليــات التاليــة:1٨

تشــكيل جلــان االصــاح يف الغالبيــة العظمــى مــن محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وعــادة مــا 
ــى أنهــا جلــان رســمية وتابعــة يف عملهــا للمحافظــة. وتكــون هــذه  حتمــل هــذه اللجــان تســمية تــدل عل
التســميات علــى غــرار« اللجنــة املركزيــة لإلصاح-اللجنــة العليــا لإلصــاح ... الــخ« هــذا مــع االشــارة 

الــى أن هــذه اللجــان تتبــع احملافظــات املوجــودة يف مناطقهــا.

اســتخدام بعــض اللجــان ألوراق مرّوســة باســم 
احملافظــة، اضافــة الــى أختــام حتمــل اســم هــذه 

اللجــان.

تتابــع  احملافظــات  داخــل  معينــة  دوائــر  وجــود 
عمــل جلــان االصــاح وتشــرف عليــه، ومــن أهمهــا 
الدائــرة القانونيــة، كمــا تعتبــر دائرة الســلم االهلي 
ــة  ــرة شــؤون العشــائر يف احملافظــات اجله أو دائ
املعنيــة بشــكل أساســي بنشــاط وعمــل القضــاء 
غيــر النظامــي والتعامــل معهــم، كمــا تشــرف علــى 
غيرهــا مــن الدوائــر داخــل احملافظــة فيمــا يتعلــق 
بعمــل جلــان اإلصــاح أي أن الدائــرة الرئيســية 
التــي تتابــع عمــل رجــال اإلصــاح يف احملافظــات 
دائــرة الســلم االهلــي أو دائــرة شــؤون العشــائر.

بالتدخــل  نائبــه  أو  شــخصياً  احملافــظ  قيــام 
واالشــتراك مــع ممثلــي القضــاء غيــر النظامــي 
النزاعــات  حــل  وقيامــه يف  أحيانــاً،  عملهــم  يف 
معهــم. باالشــتراك  املواطنــن  بــن  والقضايــا 

مصدر سابق، ص ص 1٠٩-11٠.  1٨

إبراهيــم رمضــان محافــظ محافظــة  اللــواء  يقــول 
إنــه  القــدس  جريــدة  مــع  خــاص  لقــاء  يف  نابلــس 
»خــال اجتماعــات ســتة متتاليــة يف أكثــر مــن منطقــة 
ومنهــا عــام لرجــال اإلصــاح يف مدينــة نابلــس ان 
املصاحلــات املجتمعية تســير بشــكل بطــيء وان هناك 
62 قضيــة دم معلقــة، مبــا فيهــا عناصــر وجنــود مــن 
ويضيــف  حــاوة«،  آل  قضيــة  الــى  إضافــة  قواتنــا 
األهلــي  الســلم  »مجلــس  رمضــان  إبراهيــم  اللــواء 
ال يعمــل كمــا يجــب وعقــدت اجتماعــاً لــه ضــم ٧5 
شــخصية، وحتــدث خالــه عــدد مــن األعضــاء وقالــوا 
انهــم لــم يجتمعــوا منــذ خمــس ســنوات، وال يوجــد 
هيكليــة واضحــة لهــذا املجلــس، وال خطــة عمل، وهذا 
بنظــري يتطلــب جهــودا إداريــة وتنظيميــة حثيثــة مــن 
أجــل إعــادة ترتيــب وضــع املجلــس الداخلــي، فالســلم 
األهلــي ليــس شــعارا بــل اطــار لتكريــس وترســيخ 
االنســجام والتكافــل والتضامــن والعمــل علــى تقويــة 

الروابــط االجتماعيــة.

املصــدر: جريــدة القــدس الصــادرة بتاريــخ ١١/ ٢٠١٧/٢، 
ص ٣. 
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قيــام احملافظــة أحيانــا بتكليــف رجــال اإلصــاح بالتدخــل يف النزاعــات والقضايــا مــن أجــل حلهــا وقــد 
يكــون هــذا التكليــف مكتوبــا أو بشــكل شــفوي.

تتدخــل احملافظــة أحيانــا يف صياغــة ووضــع قــرارات وأحــكام القضــاء غيــر النظامــي وذلــك عبــر 
الدائــرة القانونيــة بتعديــل هــذه القــرارات لضمــان انســجامها مــع القانــون وعــدم مخالتــه.

لكــن ال توجــد إحصائيــة واضحــة محــددة يف احملافظــات املختلفــة توضــح عــدد الصكــوك املعتمــدة أو 
التــي تشــرف عليهــا كل محافظــة، وكذلــك ال توجــد بيانــات وتصنيــف لصكــوك الصلــح ومــدى التعــاون 
ــر يف احملافظــات  ــى معرفــة حجــم العمــل لهــذه الدوائ مــع األطــراف املختلفــة ممــا يفقــد القــدرة عل
ــر مــن  ــح العشــائري يف البــاد خاصــة أن الكثي ــة الدراســة املعمقــة للصل ــا، وحتجــب إمكاني وفاعليته

الصكــوك الصلــح ال يتــم توثيقهــا أو يتــم عملهــا خــارج إطــار أيــة مؤسســة فلســطينية رســمية.

الصلح العشائري وتأثيره على سيادة القانون ١٩
ميثــل الصلــح، وفقــاً لألعــراف الســائدة، بــن املواطنــن إحــدى الوســائل املســتخدمة حلــل النزاعــات. 

ويشــار الــى هــذه الظاهــرة بتعابيــر أخــرى؛ كالقضــاء بالعــرف، والقضــاء 
العشــائري، والصلــح العشــائري، واإلصــاح بــن النــاس. ويســتمد هــذا 
القضــاء مبادئــه مــن أكثــر مــن مصــدر؛ مــن املــوروث التاريخــي واالجتماعي 

والثقــايف العربــي بشــكل عــام والفلســطيني بشــكل خــاص.2٠ فــالصلـح العشــائري أو القضاء العشـائري 
آليـة تقليديــة تاريخية يعـود أصلها إلــى آالف السـنيــن، عرفها العرب قبل اجلاهلية وتواصل العمل بها 
بعد اإلسـام. ويف فلسطيــن اسـتخدمت هــذه اآللية يف العهـد العثماني وعهد االسـتعمار الربيطانـي، 
وكذلك يف فرتة احلكم األردنــي واملصــري يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد االحتال اإلســرائيلي. 
وترافق اسـتخدامها مع ضعف احلكــم وال مركزيته، ومع عدم رغبة الشـعب الفلسطيني باللجوء إىل 

الســلطة احلاكمة بعــد احتال العام 1٩6٧. 21

يشــيرالصلح العشــائري الــى القضــاء غيــر النظامــي باعتبــاره 
ظاهــرة اجتماعيــة تتمثــل يف حــل النزاعــات بــن املواطنــن 
خــارج إطــار احملاكــم النظاميــة. يشــمل القضــاء غيــر النظامــي 

اعتمــد هــذا القســم علــى دراســة معهــد احلقــوق املتعلقــة بالقضــاء غيــر النظامــي: ســيادة القانــون وحــل النزاعــات يف فلســطن:   1٩
التقريــر الوطنــي حــول نتائــج البحــث امليدانــي، مصــدر ســابق، ص٩٧-1٠2.

املصدر السابق، ص 1٩.  2٠
رجا زعاتره، الصلحة العربية: الصاحية، الصاحلية، واحلاجة لإلصاح والتطوير، حيفا: مركز مساواة،2٠1٠، ص 11  21

احلق على َقدِّ أصحابه

بــن  »اتفــاق  هــو  العشــائري  الصلــح 
بالطــرق  حلــه  ارتأيــا  نــزاع،  طــريف 
الوديــة مبحــض إرادتهمــا أو بنــاء علــى 

آخريــن. وتوســط  تدخــل 



42

الصلــح العشــائري والقضــاء العشــائري.  فالصلــح العشــائري هي آلية لفـض النزاعــات الداخليــة ومنـع 
تفاقــم العنف واحلفاظ علــى السـلم األهلــي واملجتمعــي عبــر تســوية تســتند الــى التوافــق بــن العــادات 
واألعــراف والديــن والتقاليــد العشــائرية، يتمحـور دورها يف معاجلة نتائج النزاع وليس جــذوره، وهــي 
ليســت بديــا عــن أخذ القانون مجراه وليست بديا لعامــل الـردع. وال يعنــي الصلــح العشــائري بـأي 
حال من األحوال إعفاء الدولة وأجهزتها من مسـؤولياتها األساسـية عـن فرض القانون وحفظ األمـن 
واألمان. كمــا أن الصلــح ال يغنــي عن الدور الوقائي وتعزيز احلصانة املجتمعيــة وغيــرها من األمور 
املنوطــة بجهات أخرى يف املجتمــع.22 أمــا القضــاء العشــائري فيســتمد أحكامــه مــن التقاليــد العشــائرية 

الســائدة يف املنطقــة التــي ميــارس فيهــا.23

ــر  ــادل أو درجــة التأثي ــر املتب ــر النظامــي مســألة التأثي ــر العاقــة بــن القضــاء النظامــي والقضــاء غي تثي
ــة احتمــاالت هــي: )1( انعــدام  ــل بثاث ــن النظامــن تتمث فيمــا بينهمــا، حيــث ميكــن القــول إن العاقــة ب
ــر رجــال اإلصــاح  ــك عــدم تأث ــرارات الصــادرة عــن جلــان اإلصــاح، وكذل ــي بالق ــر القضــاء النظام تأث
بقــرارات القضــاء النظامــي. و)2( تأثــر القــرارات الصــادرة عــن القضــاء النظامــي بإجــراءات القضــاء 
غيــر النظامــي مــن خــال تخفيــف العقوبــة أو حفــظ الدعــوى. و)3( انعــدام نظــر الدعــوى أمــام القضــاء 
النظامــي وحتريــك الدعــوة اجلنائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة بســبب حــل القضيــة عشــائريا بكتابــة صــك 

صلــح نهائــي بــن األطــراف.

ــي  ــا احملافظــات الفلســطينية، والت ــي تشــرف عليه ــح الت ــوك الصل ــى أن صك ــة ال ــة العملي ــر التجرب وتظه
ــون فيمــا  ــات إنفــاذ القان تعتمدهــا دون مســؤولية عــن التزامــات احلقــوق، يؤخــذ بهــا أمــام القضــاء وهيئ
يتعلــق باحلــق الشــخصي حيــث يشــترط توقيــع األوليــاء للتنــازل »أصحــاب احلــق« فعلــى ســبيل املثــال أخــذ 
القضــاء بعــن االعتبــار صكــوك الصلــح العشــائري يف 26 قضيــة تتعلــق بالقتــل »دم« يف محافظــة القــدس 

عنــد النظــر فيهــا حيــث اخــذ القضــاء باألســباب املخففــة.24

ــع جهــاز الشــرطة مــن التعامــل مــع  ــر عــام الشــرطة مبن يشــير جهــاز الشــرطة الــى وجــود قــرار مــن مدي
صكــوك الصلــح أو التنــازل عــن الشــكاوى املقدمــة لهــا 25 لكــن عمليــاً الشــرطة يف احملافظــات تقبــل التنــازل 
عــن الشــكوى مــن طــرف املشــتكي، والــذي غالبــاً مــا يكــون بنــاء علــى تدخــل مــن أطــراف مختلفــة، أو قيــام 
الشــرطة باعتقــال املتخاصمــن خاصــة يف واقعــة املشــاجرات إلجبــار األهــل بعقــد صــك صلــح يقــدم 

22   رجا زعاتره، الصلحة العربية: الصاحية، الصاحلية، واحلاجة لإلصاح والتطوير، املصدر السابق، ص ص 12-11.  
23   معهد احلقوق، مصدر سابق، ص 1٩.

24   مقابلة مع السيد عبد اهلل صيام نائب محافظ محافظة القدس بتاريخ 2/3/2٠1٩.
25   العقيد نائل عطااهلل، نائب مدير إدارة التخطيط يف الشرطة 2/6/2٠1٩.
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للمحكمــة علــى إثرهــا يفــرج عــن املوقفــن. وعلــى الرغــم مــن احتســاب الشــرطة الفلســطينية هــذه القضايــا 
مــن ضمــن القضايــا املنجــزة يف التقريــر الســنوي اال أنــه ال يتــم فــرز القضايــا املنجــزة مــا بــن اإلحالــة الــى 
النيابــة أو إجنازهــا بنــاء علــى تنــازل املشــتكن.  االمــر الــذي لــم ميكــن مــن احلصــول علــى معلومــات تتعلــق 

بالتنــازل باعتبارهــا احــدى األدوات الدالــة علــى وجــود صلــح عشــائري أو تدخــل مــن جلــان اإلصــاح.

أمــا يف النيابــة العامــة، ووفقــا لقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة فيحــق لوكيــل النيابــة ان يوصــي بحفــظ القضيــة 
وعــدم متابعتهــا أمــام احملكمــة املختصــة لعــدم األهميــة منهــا مــا يتعلــق باحلفــاظ علــى الترابــط االســري، 
لكــن أيضــا يف حــاالت الصلــح للحفــاظ علــى الســلم األهلــي خاصــة يف القضايــا التــي يكــون رفعهــا يتعلــق 
باحلــق الشــخصي. لكــن لــم نتمكــن مــن احلصــول علــى احصائيــات محــددة يف هــذا الشــأن مــن النيابــة 

العامــة.

وكشــف األســتاذ نافــذ اجلعبــري رئيــس مجلــس الســلم األهلــي يف محافظــة اخلليــل أثنــاء كلمتــه يف املؤمتــر 
الســنوي الثامــن للنيابــة العامــة أن »معظــم القضايــا حتمــل نوعــان مــن احلقــوق؛ احلــق العــام واحلــق 
اخلــاص وال يســقط احلــق العــام تبعــاً لســقوط احلــق اخلــاص بســبب احلــل أو الصلــح العشــائري، ويخفــض 
احلكــم نتيجــة الصلــح والتوفيــق بــن املتخاصمــن وبذلــك يكــون الصلــح العشــائري ســبباً يف تخفيــف احلكــم 

وانهــاء القضايــا ســريعاً، وهنــا تتجلــى التكامليــة بــن القضــاء الرســمي والقضــاء العشــائري.26

ــر النظامــي: ســيادة  ــوان »القضــاء غي ــت حتــت عن ــة بيرزي وقــد أظهــرت دراســة معهــد احلقــوق يف جامع
ــا  ــي أجرته ــن«، والت ــج البحــث امليدان ــي حــول نتائ ــر الوطن ــون وحــل النزاعــات يف فلســطن: التقري القان
علــى عينــة مــن القضايــا تتكــون مــن اثنتــي عشــرة قضيــة )انظــر امللحــق رقــم 1(، األثــر الواضــح إلجــراءات 
ــا عــن املتهمــن  ــة حيــث مت االفــراج يف ثــاث قضاي ــى االفــراج عــن املتهمــن بكفال ــح العشــائري عل الصل
بعــد إمتــام العطــوة العشــائرية؛ ففــي القضيــة األولــى مت التنســيق بــن رجــال اإلصــاح والقضــاء النظامــي 
بالضغــط علــى املتهــم مــن خــال منــع ذويــه مــن الزيــارة كــي يقبــل الســير يف إجــراءات الصلــح العشــائري؛ 
حيــث مت االفــراج عنــه بنــاء علــى تعهــد رجــل اإلصــاح بالســير يف إجــراءات الصلــح العشــائري بــن طــريف 
النــزاع وبالتنســيق مــع احملافــظ.  أمــا يف القضيــة الثانيــة فقــد مت توقيــف املتهــم 45 يومــا مــن قبــل احملاكــم 
النظاميــة ولــم يتــم االفــراج عنــه اال بعــد أن قــام أهلــه بأخــذ عطــوة عشــائرية أولــى بنــاء علــى توصيــات مــن 
القاضــي النظامــي بضــرورة الســير يف إجــراءات الصلــح العشــائري كــي يتــم االفــراج عــن املتهــم بكفالــة. 

26   نافــذ اجلعبــري، كلمــة رئيــس مجلــس الســلم األهلــي يف محافظــة اخلليــل، مؤمتــر الســنوي الثامــن للنيابــة العامــة 2٠1٨، 
http://www.pgp.ps/ar/ConfDetailsTopics/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20 :بيــت حلــم، 22- 24 مــارس/ آذار 2٠1٨. انظــر
%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%

A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
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ــي إلمتــام العطــوة العشــائرية  ــوم التال ــة يف الي ــة فقــد مت االفــراج عــن املتهــم بكفال ــة الثالث أمــا يف القضي
األولــى.

ويف القضيــة الرابعــة فقــد مت االفــراج عــن املتهــم بكفالــة عقــب االنتهــاء مــن إجــراءات الصلــح العشــائري 
)وليــس بعــد العطــوة( بســبب خــوف أهــل املتهــم مــن الثــأر منــه قبــل اســتكمال اإلجــراءات العشــائرية. وعلــى 
الرغــم مــن انــكار اهــل املتهــم التهمــة البنهــم اال أنهــم اســتمروا يف الســير يف إجــراءات الصلــح العشــائري 
ــة  ــن الدول ــة أم ــام محكم ــم أم ــل املته ــة اخلامســة مث ــه. ويف القضي ــي علي ــل أهــل املجن ــن ردة فع ــا م خوف
وحوكــم خــال شــهر واحــد بالســجن 12 عامــا، وبعــد الوصــول الــى صلــح عشــائري افــرج عنــه بعــد ثــاث 
ســنوات مــن ارتــكاب اجلرميــة، ومت تخفيــف احلكــم الــى النصــف إثــر تقــدمي أهــل اجلانــي التماســاً الــى 

محكمــة أمــن الدولــة.

ويف القضيــة السادســة متــت تبرئــة املتهــم أمــام احملاكــم النظاميــة لعــدم كفايــة األدلــة، اال أن هــذا االمــر 
لــم مينــع القضــاء غيــر النظامــي مــن ادانتــه حيــث اضطــر أهــل املتهــم الــى االمتثــال إلجــراءات القضــاء 
غيــر النظامــي. أمــا القضيــة الســابعة والثامنــة والتاســعة، فقــد كان هنــاك غيــاب كلــي لعمــل القضــاء، فعلــى 
الرغــم مــن جســامة القضايــا )قتــل، حتــرش جنســي، أذى بليــغ( لــم تعــرض علــى القضــاء النظامــي، حيــث 

مت حفــظ الدعــوى يف هــذه القضيــة.

يف القضيــة العاشــرة علــى الرغــم مــن تعــدد اجلرائــم )احــراق املنــازل وتخريــب احملــات التجاريــة( فقــد 
ــى ســجن ســنة مــع وقــف  ــة ال ــف شــيكل، بإضاف ــة قدرهــا أل ــة أشــهر أو غرامــة مالي صــدر باحلكــم ثاث
التنفيــذ. حيــث تأثــر القضــاء النظامــي بأحــكام الصلــح العشــائرية وخفــض االحــكام الــى دون العقوبــات 
املنصــوص عليهــا قانونيــا. أمــا يف القضيــة احلاديــة عشــر فقــد مت االفــراج عــن املتهمــن بنــاء علــى تدخــل 
األجهــزة األمنيــة التــي ينتمــي اليهــا املتهمــون دون وجــود صلــح عشــائري أو عطــوة.  وبالنســبة الــى القضيــة 
الثانيــة عشــر فقــد تبــن انعــدام عمــل اجلهــاز القضائــي فيهــا، حيــث مت حفــظ ملــف القضيــة يف مركــز 
الشــرطة ولــم يتــم بحثــه أمــام احملاكــم النظاميــة، ومت االكتفــاء بالوصــول الــى مرحلــة الصلــح العشــائري 

بنــاء علــى توجيهــات مــن قيــادات عليــا.

يتضــح ممــا ســبق تأثــر القضــاء النظامــي باألحــكام الصــادرة عــن القضــاء غيــر النظامــي وان كان بشــكل 
متفــاوت بتخفيــف العقوبــة املقــررة قانونــا ويختلــف كذلــك وفقــا للمنطقــة اجلغرافيــة ومــدى تأثــر القضــاة 
بالثقافــة املجتمعيــة لتلــك املناطــق. يف املقابــل فــإن القضــاء غيــر النظامــي لــم يتأثــر باألحــكام الصــادرة عــن 
القضــاء النظامــي حيــث وجــد انــه يف القضايــا التــي لــم تتــم ادانــة املتهــم اســتمر القضــاء غيــر النظامــي يف 

اإلدانــة والتعامــل مــع املتهــم علــى أنــه مــدان بارتــكاب اجلرميــة.



45

البطء يف احملاكم يشجع على اللجوء الى القضاء العشائري
لــم يــدع تأخيــر احملاكــم النظاميــة يف البــت يف النزاعــات والقضايــا املنظــورة أمامهــا لســنوات عديــدة، 
مجــاال لتأثــر القضــاء غيــر النظامــي باألحــكام الصــادرة عــن القضــاء النظامــي، ويعــود ذلــك بســبب مــا 
ميتــاز بــه القضــاء غيــر النظامــي بســرعة البــت يف النزاعــات مقابــل البــطء الكبيــر يف نظــر الدعــاوى. 
ــور الفلســطيني أن ســوء عمــل القضــاء النظامــي وطــول مــدة  ــة واســعة مــن اجلمه ــرى اغلبي ــث ت حي
اجراءاتــه جتعــل العامــة يلجــؤون الــى القضــاء غيــر النظامــي لتولــي الفصــل يف نزاعاتهــم بشــكل ســريع 

وفعــال.

فقــد أشــارت اســتطاعات الــرأي العــام التــي أجراهــا املركــز الفلســطيني للبحوث السياســية واملســحية 
يف العام 2٠16 إلى أن اجلمهور يف املناطق الفلســطينية يف الضفة الغربية حســب التقســيم اجلغرايف 
)أ،ب،ج(، حيــث قالــت نســبة مــن 65% مــن ســكان مناطــق »أ«، مقابــل 5٧% فقــط مــن ســكان املناطــق 
األخــرى، يف كانــون أول )ديســمبر( 2٠16 أنــه لــو حصــل نــزاع بينهــم وبــن مواطنــن آخريــن، فــإن 
احملاكــم الفلســطينية ســتكون قــادرة علــى حــل هــذا النــزاع. لكــن اجلمهــور يف كافــة مناطــق الضفــة 
يعتقــد أن احملاكــم الفلســطينية ســتكون بطيئــة يف إصــدار قراراتهــا: ٨6% بــن ســكان املناطــق »أ« و٧٨% 
بــن ســكان املناطــق األخــرى. ولــو أصــدرت احملاكــم قراراتهــا، فــإن 6٩% مــن مناطــق »أ« مقابــل 5٧% يف 

املناطــق األخــرى يعتقــدون أن هــذه القــرارات ســيتم تنفيذهــا.2٧

كمــا تظهــر نتائــج اســتطاعات حــول األمــن وحكــم القانــون يف مناطــق الضفــة الغربيــة وخاصــة تلــك 
الواقعــة خــارج املنطقــة »أ«2٨ أن األغلبيــة )٧3% كانــون أول مقارنــة ٧٠% يف آب( قالــت إنهــا ســتلجأ 
للجــان اإلصــاح، عنــد ســؤال املشــاركن يف االســتطاع عمــا إذا كانــوا ســيلجؤون للقضــاء أم للجــان 
اإلصــاح فيمــا لــو حصــل نــزاع بينهــم وبــن مواطنــن آخريــن، فيمــا قالــت نســبة مــن 2٠ %فقــط انهــا 
ســتلجأ للقضــاء. ترتفــع نســبة اللجــوء للجــان اإلصــاح يف منطقــة اإلتــش2 يف اخلليــل )٨5%( أحيــاء 
القــدس املعزولــة )٧٧%(، ثــم املناطــق » جيــم » و« ب » )٧4% و٧2 علــى التوالــي( أنظــر الشــكل رقــم 1. 
ويتضــح مــن إجابــة أخــرى للمشــاركن )كمــا يف الشــكل رقــم 2( الســبب وراء تفضيــل جلــان اإلصــاح، 
حيــث قالــت نســبة مــن ٨٨% أن جلــان اإلصــاح أســرع مــن احملاكــم يف البــت يف النزاعــات بــن 
املواطنــن. بلغــت نســبة الذيــن يقولــون إنهــم قــد جلــأوا خــال الســنوات اخلمســة املاضيــة للمحاكــم 
الفلســطينية 1٩%. مــن بــن الذيــن جلــأوا للمحاكــم ســابقا قالــت نســبة مــن 41% كانــون أول )مقابــل 

 http://www.pcpsr.org/ar/node/685 2٧   انظر موقع املركز الفلسطيني للبحوث السياسية
http://www.pcpsr.org/ar/node/685  2٨   انظر: املوقع االلكتروني للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية
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4٧% %يف آب( أن انطباعاتهــم عــن عمــل احملاكــم كانــت إيجابيــة وقالــت نســبة مــن 5٨% )مقابــل 51 %يف 
آب( أنهــا كانــت ســلبية، انظــر الشــكل رقــم 3.

ويتفــق هــذا االمــر مــع نتائــج مقيــاس االمــن يف فلســطن الصــادر عــام 2٠16 خاصــة يف املؤشــر املتعلــق 
بتقييــم نظــام العدالــة، حيــث حصــل املؤشــر اخلــاص باالعتقــاد أن عمــل احملاكــم ســيكون ســريعا 
علــى عامــة متدنيــة )٠.23(، فيمــا حصــل املؤشــر املتعلــق بوجــود فســاد بــن القضــاة )٠.36( وهــذه 
العامــات تشــير إلــى فقــدان الثقــة يف الســلطة القضائيــة. وكمــا يظهــر الشــكل ادنــاه فــإن هنــاك فــارق 
واضــح بــن الــذي تعرضــوا أو تعاملــوا مــع اجلهــاز القضائــي والــذي لــم يتعرضــوا أو تعاملــوا مــع اجلهــاز 
ــة باألخريــن. فقــد كان الفــارق  ــوا مــع احملاكــم ســلبا مقارن ــم الذيــن تعامل القضائــي، حيــث جــاء تقيي
ــأن القضــاة  ــاد ب ــن القضــاء واالعتق ــاد بوجــود فســاد ب ــن باالعتق ــاط يف املؤشــرين املتعلق بســبع نق
ــم ســيكون ســريعاً )1٨.٠  ــأن عمــل احملاك ــاد ب ــق باالعتق ــؤ، وســت نقــاط للمؤشــر املتعل ــون وكف مؤهل
ــى حــل النزاعــات  ــأن احملاكــم قــادرة عل مقابــل ٠.2٨(، وعشــرة نقــاط للمؤشــر اخلــاص باالعتقــاد ب
بــن املواطنــن، وأربــع عشــرة نقطــة للمؤشــر املتعلــق مبــدى الرضــا عــن نزاهــة القضــاء )احلكــم حســب 
القانــون فقــط(، وخمســة عشــر نقطــة ملؤشــر االعتقــاد بــأن القضــاء يعامــل املواطنــن بالتســاوي، فيمــا 
بلــغ الفــارق عشــرون نقطــة يف املؤشــر املتعلــق باالنطباعــات اإليجابيــة عــن عمــل احملاكــم مــن خــال 

التجربــة.2٩

عــاء حللــوح، وليــد لــدادوه، مقيــاس قطــاع األمــن العربــي وتوجهــات املواطنــن: تقريــر فلســطن )القــراءة الثانيــة 2٠16(، رام اهلل:   2٩
املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية، 2٠16، ص ص 64-6٠.
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 الشكل رقم )4( عامات مؤشرات تقييم نظام العدالة.

ضعف الوالية القانونية للسلطة الفلسطينية يف مناطق )ب( و ) ج(
تشــكل مناطــق )ج( أكبــر أجــزاء الضفــة الغربيــة، وهــي حتيــط باملنطقتــن )أ( و)ب( وتفصــل بــن 
ــغ مســاحة املنطقــة )ج) مــا يزيــد عــن 6٠ باملائــة مــن الضفــة الغربيــة، يقيــم فيهــا مــا  أجزائهمــا. تبل
يُقــّدر بحوالــي 3٠٠ ألــف فلســطيني يف املنطقــة أي حوالــي 1٠% مــن الســكان الفلســطينين يف الضفــة 
الغربيــة  يف 53٠ جتمّعــا ســكنيا، مــن بينهــا 241 جتمّعــا تقــع بأكملهــا أو يقــع جــزء منهــا يف مناطــق )ج( 
5٠% أو أكثــر مــن املنطقــة املبنيــة(. يقطــن أغلــب املواطنــن الفلســطينين الــذي يعيشــون يف املناطــق 
املصنفــة )ج( يف جتمعــات محيطــة مبدينــة القــدس، ويقــدر عددهــم ٧4 ألــف نســمة، إضافــة الــى 6٧ 

ألــف نســمة يعيشــون جنــوب الضفــة الغربيــة يف املنطقــة احمليطــة مبدينــة اخلليــل.3٠

تعــد إســرائيل«دولة االحتــال« مســؤولة مبوجــب القانــون الدولــي اإلنســاني عــن إدارة املناطــق التــي 
حتتلهــا ملنفعــة ســكان هــذه املناطــق، وضمــان تلبيــة احتياجاتهــم األساســية مبــا فيهــا حمايــة املدنيــن 
الفلســطينين وذلــك بكونهــا القــوة احملتلــة. لكــن سياســات احلكومــة اإلســرائيلية املتبعــة يف مناطــق )ج( 
تُْخِضــع تنقــل الفلســطينين لنظــام معقــد مــن الوســائل واالجــراءات املاديــة واإلداريــة املقيــّدة، ويشــمل 

انظــر: املنطقــة )ج( يف الضفــة الغربيــة: مخــاوف انســانية رئيســية، 2٠14، األمم املتحــدة مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف   3٠
arabic.pdf2014http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August_ احملتلــة.   الفلســطينية  األراضــي 
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هــذا النظــام اجلــدار، واحلواجــز، ومتاريــس الطــرق، ونظــام التصاريــح التــي تقــوض ظــروف الســكان 
ــة  ــد مــن عزل ــا االمــن ممــا يزي ــى اخلدمــات األساســية مبــا فيه ــى الوصــول إل املعيشــية وقدرتهــم عل

التجمعــات الســكانية الفلســطينية.31

»أوســلو«  االنتقاليــة  املرحلــة  اتفاقيــة  تســتثني 
مــن  الزرقــاء«  الهويــة  »حملــة  القــدس  ســكان 
التبعيــة للســلطة الفلســطينية واملســؤولية أمامهــا 
علــى خــاف جميــع ســكان الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، ونصــت االتفاقيــة علــى أنــه ال يوجد للســلطة 
الفلســطينية واليــة علــى اإلســرائيلين حتــى وإن 
كانــوا يف املنطقــة )أ( وإلســرائيل وحدهــا الواليــة 
عليهــم ويحــق لهــا اتخــاذ كافــة اإلجــراءات لضمــان 
ســامتهم وأمنهــم يف كافــة مناطــق الضفــة الغربية 

والقطــاع.32

حيــث احتفظــت اســرائيل باالختصــاص اجلنائــي 
بشــكل كامــل وحصــري للجرائــم التــي يرتكبهــا 
الســلطة  فــإن  الوقــت  ذات  يف  اإلســرائيليون، 
الفلســطينية متلــك االختصــاص اجلنائــي أيضــاً 

علــى الفلســطينين يف مناطــق )ج( داخــل الضفــة الغربيــة، وغيــر االســرائيلين املتهمــن بارتكاب جرائم 
ــة االحتــال.  ويتضــح  ــي لدول ــح األمن ــم بالصال ضــد الفلســطينين، بشــرط أن ال متــس هــذه اجلرائ
مــن ذلــك أن اجلرائــم التــي متــس باألمــن اإلســرائيلي هــي فقــط التــي يتدخــل بهــا االســرائيليون، أمــا 

ــا. ــا يتدخــل االســرائيليون به ــي ف ــى الســلم االهل ــر عل ــة بالفلســطينين وتؤث ــم املتعلق اجلرائ

ــكاب أي جرميــة مــن  ــدة منهــا، ارت ــي لهــذا التقســيم اشــكاليات عدي ــاء التطبيــق العمل ــه ويف أثن ــر أن غي
قبــل مواطــن فلســطيني مقدســي وايقافــه، وحبســه مــن ِقبــل الســلطة الفلســطينية ، كان يســتدعي تدخــل 
ــدون أي نتيجــة  ــل اجــراءات احملاكمــة ب ــي جع ــة بإطــاق ســراحه، ممــا يعن ــال واملطالب ســلطات االحت
حقيقيــة خصوصــاً يف الشــق اجلزائــي منهــا، حيــث أن هــذا االعتــداء والتدخــل بحــق أي متهــم يحمــل 

انظر املادة 1٧ من اإلتفاقية الفلسطينية -اإلسرائيلية للمرحلة اإلنتقالية.  31
فــراس كراجــة، فيحــاء الرميــاوي، أثــر غيــاب الواليــة القانونيــة الفلســطينية يف مدينــة القــدس علــى الســلم األهلــي الفلســطيني"، رام   32

اهلل : املؤسســة الفلســطينية للتمكــن والتنميــة احملليــة )REFORM(، 2٠1٧، ص 12.

القضايــا  لبرتوكــول  االولــى  املــادة  مــن  االول  البنــد 
القانونيــة

الواليــة اجلنائيــة للمجلــس ]الفلســطيني[ تغطــي  آ. 
جميــع املخالفــات التــي يقترفها فلســطينيون و/ 
أو غيــر اســرائيلين يف املنطقــة. وألغراض هذا 
امللحــق، فــإن مصطلــح املنطقــة يعنــي منطقــة 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باســتثناء املنطقــة 
املســتوطنات  باســتثناء  ســتنقل،  التــي  )ج( 
ــب الفلســطيني  ــى اجلان واملواقــع العســكرية، ال
ــى نحــو يتماشــى مــع هــذا االتفــاق. ــج عل بالتدري

ميلــك املجلــس ]الفلســطيني[ واليــة جنائيــة على  ب. 
الغربيــة  الضفــة  يف  وزوارهــم  الفلســطينين 
وقطــاع غــزة يف مناطــق خــارج املنطقــة شــريطة 
أال تكــون املخالفــة ذات صلــة مبصالــح أمــن 

اســرائيل.
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الهويــة املقدســية بغــض النظــر عــن مــكان ونــوع اجلرميــة، اذا كانــت اجلرميــة ضــد شــخص فلســطيني 
يســقط العفويــة عــن املتهــم وال يســمح بتنفيــذ عقوبــة احلبــس بحقــه؛ ممــا يؤكــد عبثيــة احملاكــم وعــدم 

جديتهــا.33

ســاهم عــدم قــدرة األجهــزة األمنيــة، التــي تعتبــر مــن أهــم األدوات والوســائل التــي مُتكــن اجلهــاز 
القضائــي مــن فــرض ســلطته علــى األرض، علــى ممارســة مهامهــا بشــكل رســمي يف املناطــق )ج( ومــن 
ثــم يف مناطــق أخــرى كمناطــق القــدس املعزولــة بانتشــار اجلرائــم يف هــذه املناطــق واســتخدامها ملجــأ 
للهاربــن إلدراكهــم لعجــز القضــاء الفلســطيني وأدواتــه التنفيذيــة عــن الوصــول إليهــم أو ماحقتهــم 
يف تلــك املناطــق. بــات هــذا االمــر بعــد مــرور أكثــر مــن عشــرين عامــا علــى االتفاقيــة يــؤرق التجمعــات 
الســكانية التــي ال تســتطيع الشــرطة الفلســطينية الوصــول اليهــا أو يتعــذر الوصــول اليهــا اال َعبــر 
ــرض  ــي ف ــى تول ــدرة الســلطة الفلســطينية عل ــا يســاهم عــدم ق ــب اإلســرائيلي. كم ــع اجلان التنســيق م
الواليــة الشــخصية، التــي تعتبــر مــن أهــم األدوات والوســائل التــي مُتكــن اجلهــاز القضائــي مــن فــرض 
ســلطته علــى األرض، علــى حملــة الهويــة الزرقــاء واإلســرائيلين يف حــال ارتكابهــم مخالفــات أو جرائــم 

يف الضفــة الغربيــة يف تقويــض ســيادة القانــون يف مناطــق )ب،ج( .34

تواجــه املناطــق غيــر اخلاضعــة بشــكل كامــل لواليــة الســلطة الفلســطينية )مناطــق ب وجيم(، يف الســنوات 
األخيــرة، انتشــارا ألنــواع مختلفــة مــن اجلرميــة املخــدرات تعاطيــا وترويجــا وزراعــة املســتنبتات وعمــل 
املختبــرات. مــا يشــير الــى خطــر حتويــل مناطــق »جيــم« وبشــكل أقــل مناطــق »ب« من قبل جتــار املخدرات 
إلــى مناطــق آمنــة إلنتــاج هــذه املــادة بأنواعهــا يف ظــل غيــاب وجــود أجهــزة انفــاذ القانــون بحكــم عــدم 
قدرتهــا العمــل املســتمر فيهــا مــن ناحيــة، وتغاضــي الســلطات االســرائيلية عــن جتــار ومروجــي املخــدرات 
يف هــذه املناطــق بغــض الطــرف عنهــم وعــدم تقدميهــم للمحاكمــة أو لنيلهــم أحكامــا مخففــة مــن ناحيــة 
ثانيــة. كمــا بــرزت تخوفــات مــن قبــل اجلمهــور الفلســطيني مــن ترويــج تعاطــي املخــدرات لــدى األطفــال 

يف هــذه املناطــق ملــا لــه مــن تأثيــرات نفســية وصحيــة عليهــم.

كمــا مينــح عــدم وجــود واليــة فلســطينية علــى االشــخاص الذيــن يحملــون الهويــة اإلســرائيلية الذيــن يرتكبــون 
جرائــم يف مناطــق الســلطة الفلســطينية، ســواء كانــوا عربــا أو يهــودا أو حملــة هويــة القــدس أو مــن 
الفلســطينين القاطنــن يف الضفــة الغربيــة الذيــن يحملــون الهويــة اإلســرائيلية، حصانــة ضــد اإلجــراءات 

جهــاد حــرب، عــاء حللــوح، مــن بحاجــة لألمــن؟ انتشــار املخــدرات يف مناطــق »ب« وجيــم«، رام اهلل: املركــز الفلســطيني للبحــوث   33
السياســية واملســحية، 2٠1٧، ص 13.

جهــاد حــرب، عــاء حللــوح، مــن بحاجــة لألمــن؟ حكــم القانــون يف ضواحــي القــدس قبــل وبعــد انتشــار الشــرطة الفلســطينية فيهــا،   34
ــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية، 2٠1٧، ص 13. رام اهلل: املرك
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القانونيــة الفلســطينية مــن جهــة ويزيــد مــن مخاطــر حتويــل الضفــة الغربيــة خاصــة مناطــق »جيــم« إلــى 
مــاذات آمنــه إلنتــاج املخــدرات مــن قبلهــم مــن جهــة ثانيــة.

تطالــب فــإن الغالبيــة العظمــى مــن اجلمهــور بإعطــاء الشــرطة الفلســطينية صاحيــات كاملــة علــى 
املواطنــن الفلســطينين مــن حمــل الهويــة الزرقــاء مــن ســكان القــدس عنــد ارتكابهــم ملخالفــات وذلــك 
لتحســن أداء الشــرطة الفلســطينية، متامــاً مثلمــا توجــد لهــا صاحيــات علــى حملــة الهويــات اخلضــراء. 
تشــير النتائــج إلــى أن هــذه املطالبــة تأتــي مــن كافــة املناطــق مبــا يف ذلــك ســكان أحيــاء القــدس املعزولــة 

حيــث تبلــغ النســبة لديهــم كمــا يشــير الشــكل أدنــاه إلــى ٧٩%. )أنظــر الشــكل التالــي(.35

ــة  ــن الفلســطينين مــن حمل ــى املواطن ــة عل ــات كامل ــد إعطــاء الشــرطة صاحي شــكل رقــم )5(: تأيي
ــة الزرقــاء )حســب املنطقــة( الهوي

انظــر: معهــد احلقــوق، القضــاء غيــر النظامــي: ســيادة القانــون وحــل النزاعــات يف فلســطن: التقريــر الوطنــي حــول نتائــج البحــث   35
امليدانــي، مصــدر ســابق، ص 1٨2-1٨3. جتــدر اإلشــارة الــى ان الدراســة أجنــزت يف العامــن 2٠٠4-2٠٠5 وبالتالــي فــإن لــم يتــم 

متابعــة اصــدار األحــكام بعــد هــذا التاريــخ.
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االستنتاجات
تعــدد اجلهــات واألطــر املعنيــة بلجــان اإلصــاح والعشــائر حيــث توجــد اإلدارة العامــة يف وزارة الداخليــة 
تتبــع وزيــر الداخليــة يف حــن توجــد دوائــر العشــائر/ الســلم األهلــي يف احملافظــات دون وجــود تنســيق 
أو مرجعيــة محــددة باإلضافــة الــى تبعيــة الهيئــة العليــا لشــؤون العشــائر للمحافظــات اجلنوبيــة »قطــاع 

غــزة« مباشــرة لرئيــس الســلطة الفلســطينية، ممــا أدى الــى وجــود أطــر مختلفــة دون عاقــة واضحــة.

ال توجــد إحصائيــة واضحــة محــددة يف احملافظــات املختلفــة توضــح عــدد الصكــوك املعتمــدة أو التــي 
ــاون مــع  ــح ومــدى التع ــات وتصنيــف لصكــوك الصل ــك ال توجــد بيان ــا كل محافظــة، وكذل تشــرف عليه
األطــراف املختلفــة ممــا يفقــد القــدرة علــى معرفــة حجــم العمــل لهــذه الدوائــر يف احملافظــات وحتجــب 
إمكانيــة الدراســة املعمقــة للصلــح العشــائري يف البــاد، خاصــة أن الكثيــر مــن الصكــوك الصلــح ال يتــم 

توثيقهــا أو يتــم عملهــا خــارج إطــار أيــة مؤسســة فلســطينية رســمية.

مــا زالــت صكــوك الصلــح يف احملافظــات املختلفــة حتتكــم الــى االعــراف والتقاليــد وفقــاً لــكل جهــة دون 
النظــر الــى ســيادة القانــون أو القواعــد الدســتورية احلاكمــة ملســألة العقوبــة التــي تنــص عليهــا املــادة 
15 مــن القانــون األساســي »العقوبــة شــخصية، ومتنــع العقوبــات اجلماعيــة، وال جرميــة وال عقوبــة إال 
بنــص قانونــي، وال توقــع عقوبــة إال بحكــم قضائــي، وال عقــاب إال علــى األفعــال الاحقــة لنفــاذ القانــون«.

أدى غيــاب املرجعيــات القانونيــة واملؤسســاتية الــى دخــول بعــض املتكســبن مــن عمــل اخليــر ممــا أثــر 
علــى مصالــح النــاس واخضــع االحــكام العشــارية الــى عاقــات القــوة االجتماعيــة بغيــة احلصــول علــى 

عائــد مــادي مــن جــراء هــذا العمــل.

غيــاب تشــريع محــدد »قانــون الوســاطة« لتنظيــم اليــة الوســاطة والصلــح خاصــة يف القضايــا اجلنائيــة 
حيــث لــم يتــم اصــدار قانــون ميكــن احملاكــم أو النيابــة العامــة عــرض التصالــح يف القضايــا اجلنائيــة. 

ولــم حتــدد القضايــا أو أنواعهــا اخلاضعــة للتصالــح.

ضعــف الواليــة القانونيــة للســلطة الفلســطينية يف مناطــق ب وجيــم وعــدم قــدرة وصــول أجهــزة انفــاذ 
القانــون الــى هــذه املناطــق اال عبــر التســبيق مــع ســلطات االحتــال أدى الــى زيــادة االعتمــاد علــى 
الوســائل املوازيــة للقضــاء النظامــي مــن ناحيــة، وهــروب اخلارجــن عــن القانــون الــى هــذه املناطــق 
حلمايــة أنفســهم مــن ماحقــة أجهــزة انفــاذ القانــون مــن ناحيــة ثانيــة. األمــر الــذي أضعــف مــن قــدرة 

ــي. ــة الســلم األهل ــون وحماي ــى فــرض ســيادة القان الســلطة الفلســطينية عل

ــا ألحــكام  ــة وفق ــاره أحــد األســباب املخفف ــح العشــائري باعتب ــة بصكــوك الصل ــر االحــكام القضائي تأث
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املــواد ٩٩ و1٠٠ مــن قانــون العقويــات رقــم 16 لســنة 1٩6٠، وتأثــر الســلطة التقديريــة للقضــاة بالبنــى 
ــة. ــد واألعــراف االجتماعي ــة للقاضــي ومــدى التصاقــه بالتقالي ــة واالجتماعي الثقافي

بــطء احملاكــم الفلســطينية يف اجنــاز القضايــا أدى الــى رغبــة واســعة لــدى اجلمهــور باللجــوء الــى القضــاء 
العشــائري حلــل اخلافــات والقضايــا دون اللجــوء الــى املؤسســة الرســمية االمــر الــذي يثيــر التخــوف مــن 
نشــوء قضــاء مــوازي خــارج املؤسســة الرســمية ال يخضــع لقواعــد قانونيــة واضحــة خاصــة يف املناطــق 
خــارج ســيطرة الســلطة الفلســطينية األمنيــة خاصــة )مناطــق ج، ومناطــق القــدس املعزولــة بجــدار 
الفصــل، ومنطقــة االتــش 2 يف مدينــة اخلليــل(. االمــر الــذي يضعــف ســلطات انفــاذ القانــون ويحــد مــن 

ســيادة القانــون.

قصــور النظــام االحصائــي اجلنائــي لتقادمــه يف تصنيــف البيانــات املتعلقــة بالصلــح أو التنــازل عــن 
الشــكاوى أمــام الشــرطة باعتبــاره أحــد اشــكال التخفيــف أو وقــف اإلجــراءات اجلزائيــة.

ــة  ــة العام ــون )النياب ــاذ القان ــي تكشــف مــدى اعتمــاد مؤسســات انف ــات الت ــات واالحصائي ــاب البيان غي
والشــرطة واحملاكــم( علــى صكــوك الصلــح »العشــائري« يف قــرار االتهــام أو اإلدانــة وعــدم تضمــن ذلــك 

يف تقاريرهــا الســنوية املتعلقــة بإجنــاز اعمالهــا أو تأثريهــا علــى االحــكام القضائيــة.
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التوصيات
الوصــول الــى دولــة املؤسســات وســيادة القانــون عمليــة تتخللهــا مخاضــات عــدة وصعبــة؛ ويف إطــار 
الســعي لتحقيــق ذلــك نضــع نوعــن مــن التوصيــات األولــى آنيــة أي تتعامــل مــع مــا هــو قائــم لتطويــره، 
والثانيــة للمــدى املتوســط وهــو احــداث تغييــر نوعــي يعتمــد علــى اســتخدام الطــرق البديلــة حلــل 

النزاعــات.

أوال: التوصيات على املدى الزمني اآلني:
ــي« مــن  ــر الســلم األهل ــة بلجــان اإلصــاح »دوائ ــد اجلهــات واالطــر املعني توفــر إرادة سياســية لتوحي
خــال جســم واحــد يشــرف وينظــم ويؤطــر عملهــا وتعتمــد قواعــد موحــدة قائمــة علــى أســس قانونيــة 

لتعزيــز الســلم األهلــي وليســت عشــائرية.

وضــع نظــام واضــح ومحــدد للبيانــات واالحصائيــات املتعلقــة بصكــوك الصلــح وفقــا ملعاييــر وتصنيفــات 
ــح العشــائري ودور  ــا اإلصــاح والصل ــم أعمــق يف قضاي ــة لفه ــد العمــل يف احملافظــات املختلف لتوحي

احملافظــات يف هــذا الشــأن.

توحيــد املعاييــر والقواعــد عنــد صياغــة صكــوك الصلــح واحترام ســيادة القانون أو القاعدة الدســتورية 
اآلمــر كـــ »العقوبــة شــخصية، ومتنــع العقوبــات اجلماعيــة« املنصــوص عليهــا يف املــادة 15 مــن القانــون 

األساسي.

ضــرورة تشــدد القضــاة يف احكامهــم يف جانــب احلــق العــام علــى الرغــم مــن تنــازل األطــراف عــن احلــق 
الشــخصي خاصــة يف القضايــا املاســة بحيــاة املواطنن.

ــه مــع األنظمــة املوجــودة لــدى  تطويــر النظــام االحصائــي اجلنائــي يف جهــاز الشــرطة وربطــه وتكامل
النيابــة العامــة واحملاكــم.

ــا )الشــكاوى( لــدى جهــاز الشــرطة والنيابــة  ضــرورة اعــان البيانــات اخلاصــة بالتنــازل عــن القضاي
ــا. ــر الســنوي وفقــا لتصنيــف الشــكاوى والقضاي العامــة يف التقري

نشــر مجلــس القضــاء األعلــى البيانــات املتعلقــة باعتمــاد احملاكــم لصكــوك الصلــح يف قراراتهــا وفقــا 
لتصنيــف القضايــا ومــدى تأثيرهــا علــى احــكام احملاكــم.



54

ثانيا: التوصيات على املدى املتوسط
العمــل علــى ســرعة اعــداد وإصــدار »قانــون الوســاطة« لتطويــر آليــة الوســاطة والصلــح يف الســلطة 
الفلســطينية يف القضايــا اجلنائيــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة الفضلــى والتجــارب العربيــة يف هــذا الشــأن 
ســواء كانــت الزاميــة عــرض التصالــح يف القضايــا اجلنائيــة إجــراًء أمــام احملاكــم أو النيابــة العامــة. 
خاصــة أن مجلــس الــوزراء شــكل جلنــة إلعــداد قانــون الوســاطة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

)٧/ 23٠/ 1٧/ م.و/ ر.ح( الصــادر بتاريــخ 11/2٧/2٠1٨.

تعديــل قانــون العقوبــات بتحديــد اجلنــح واجلرائــم الواجبــة العــرض علــى التصالــح أو املصلحــة مــن 
قبــل النيابــة العامــة أو احملاكــم )الصلــح والبدايــة( وفقــا لنصــوص قانــون الوســاطة املشــار اليــه آنفــا.

ــان ســرعة اجنــاز احملاكــم  ــي باإلمكانيــات البشــرية واملاديــة لضم ــاز القضائ العمــل علــى رفــد اجله
ــع نشــوء  ــي. ومن ــاز القضائ ــن باجله ــة إعــادة ثقــة املواطن ــا بغي ــا املنظــورة امامه الفلســطينية للقضاي
قضــاء مــوازي خــارج املؤسســة الرســمية ال يخضــع لقواعــد قانونيــة واضحــة خاصــة يف املناطــق خــارج 
ســيطرة الســلطة الفلســطينية األمنيــة خاصــة )مناطــق ج، ومناطــق القــدس املعزولــة بجــدار الفصــل، 

ومنطقــة االتــش 2 يف مدينــة اخلليــل(.

ــة الفلســطينية  ــون يف املناهــج التعليم ــة وســيادة القان ــة والقانوني ــم املدني ــر املفاهي ــى تطوي ــل عل العم
ســواء يف املــدارس أو املســاقات اجلامعيــة، وكذلــك يف النشــاطات الامنهجيــة للطلبــة املــدارس.
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امللحــق رقــم )1(: الوصــف القانونــي للقضايــا مجــل الدراســة، ومرحلــة وصــول القضــاء غيــر النظامــي 
والقضــاء النظامــي فيهــا36

مرحلة الصلح بن مكان اجلرميةوصف اجلرمية
طريف النزاع

احلكم الصادر عن 
احملكمة

تأثر إجراءات 
احملاكمة بالصلح

ماحظات

جناية اطاق نار أدى إلى 
احداث شلل نصفي للمجني 

عليه

اخذت عطوة شمال الضفة الغربية
عشائرية

لم يصدر حكم 
قضائي بعد

االفراج عن املتهم 
بكفالة

حادث تصادم سيارتن أدى 
إلى قتل فتاتن من ركاب 

احدى السيارتن

اخذت عطوة شمال الضفة الغربية
عشائرية مع اهل 

الفتاتن

لم يصدر حكم 
قضائي بعد

االفراج عن املتهم 
بكفالة

حادثة دهس سيارة المرأة أدت 
إلى إصابتها بجروح بليغة يف 

الرأس

اخذت عطوة شمال الضفة الغربية
عشائرية مع اهل 

املصابة

لم يصدر حكم 
قضائي بعد

االفراج عن املتهم 
بكفالة

انتهت إجراءات وسط الضفة الغربيةجناية قتل العمد
الصلح

االفراج عن املتهم لم يصدر حكم بعد
بكفالة

انتهت إجراءات وسط الضفة الغربيةجناية قتل خطأ
الصلح

السجن 12 عاماً
لم يصدر حكم بعد

تخفيف العقوبة 
من 12 سنة إلى 

6 سنوات بعد 
الصلح

مت تخفيف 
العقوبة 

القضائية إلى 
النصف

أخذت عطوة جناة قتل قصد
عشائرية

لم تتم احملاكمة 
بعد

جناية قتل باخلطأ اثناء 
مشاجرة

أخذت عطوة وسط الضفة الغربية
عشائرية

متت تبرئة املتهم 
لعدم كفاية االدلة

الصلح العشائري 
جاء مناقضاً 

لقرار احملاكم 
النظامية

جناية قتل عمد تبعه الثأر من 
اجلاني بعد عدة سنوات

مت الصلح جنوب الضفة الغربية
العشائري يف 

اجلرمية األولى، 
اخذت عطوة 

عشائرية اولى يف 
اجلرمية الثانية

صدر حكم مخفف 
من احملاكم 

اإلسرائيلية، 
ولم يتم تناول 

النزاع قضائياً يف 
اجلرمية الثانية

يف اجلرمية 
األولى خفف 

احلكم القضائي 
إلى اقل من 
احلد األدنى 

بشكل كبير، ويف 
اجلرمية الثانية 

لم يتدخل القضاء 
النظامي

صدر حكم 
عن احملاكم 

اإلسرائيلية الن 
اجلرمية األولى 
وقعت قبل قدوم 
السلطة الوطنية 

الفلسطينية

قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة 2٠16م بنظام الشكاوي  36
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مرحلة الصلح بن مكان اجلرميةوصف اجلرمية
طريف النزاع

احلكم الصادر عن 
احملكمة

تأثر إجراءات 
احملاكمة بالصلح

ماحظات

اخذت عطوة جنوب الضفة الغربيةجنحة حترش جنسي
عشائرية اولى

لم يتم تناول النزاع 
أمام احملاكم 

النظامية

لم يتدخل القضاء 
النظامي

جناية اعتداء أدى إلى اذى 
جسدي بليغ

اخذت عطوة جنوب الضفة الغربية
عشائرية اولى

لم يتم تناول النزاع 
أمام احملاكم 

النظامية

لم يتدخل القضاء 
النظامي

- جنحة اعتداء بالضرب 
املبرح على شاب

متت املصاحلة جنوب قطاع غزة
بن طريف النزاع 

عشائريا

- احلبس ثاثة 
اشهر أو دفع 
غرامة 1٠٠٠ 

شيكل

- مت تخفيف 
العقوبة القضائية 

باالقتراب من 
حدها األدنى 

املنصوص عليه 
قانوناً.

- جناية قتل فتاة باخلطأ اثناء 
حرق منزلها

- لم يصدر حكم 
قضائي

- مت االفراج عن 
املتهم بكفالة.

- جنائية قتل شاب اثناء نزاع 
عائلي

- جناية شروع يف قتل

متت املصاحلة جنوب قطاع غزة
عشائرياً بن طريف 

النزاع

لم تكتمل اجراءات 
التحقيق بعد

لم يتم إصدار 
حكم قضائي بعد

- جنحة اعتداء بالضرب 
املبرح

املخيمات الوسطى 
يف قطاع غزة

متت املصاحلة 
عشائرياً بن طريف 

النزاع

مت التحفظ على 
القضية يف مركز 

الشرطة

لم تكن هناك 
إجراءات قضائية 

على اإلطاق

- جناية إطاق نار عمد أدى 
إلى إصابة املجني عليه يف 

البطن.
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املقدمة 
 تعمــل احملافظــات علــى تطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون، واحلفــاظ علــى النســيج املجتمعــي مــن خــال 
حفــظ الســلم األهلــي، وهــذا أدى الــى زيــادة العــبء علــى احملافظــات، ودفــع الــى انشــاء وحــدات 
الشــكاوى يف كل احملافظــات لتعزيــز دورهــا يف حتقيــق االمــن واالســتقرار، حيــث تعمــل مبوجــب نظــام 

شــكاوى ميكــن كل مواطــن مــن تقــدمي شــكواه.

حيــث تتلقــى احملافظــات شــكاوى عديــدة تتعلــق بقضايــا الســلم األهلــي، وحفــظ االمــن العــام، والعنــف 
ــدى  ــة النســاء املعت ــداء اجلنســي، وتتدخــل حلماي ــة الشــرف، واإلعت ــى خلفي ــل عل ضــد النســاء، والقت
عليهــن، وادخالهــن الــى مراكــز احلمايــة، وتقــوم احملافظــات بــدور أساســي يف احلفــاظ علــى االمــن 
والنظــام واآلداب العامــة والصحــة العامــة، واحلكــم احمللــي، وحمايــة احلقــوق واحلريــات العامــة، 
وضمــان ســيادة القانــون. لــذا تتلقــى احملافظــات العديــد مــن الشــكاوى يف مجــاالت متعــددة منهــا مــا 
يتعلــق بــاالداء االداري للمحافظــة أو ألي مــن )الدوائــر احلكوميــة املدنيــة واالمنيــة يف احملافظــة(، 
ومنهــا مــا يتعلــق بنزاعــات مجتمعيــة بــن االفــراد تدخــل ضمــن صاحيــة واختصاصــات احملافظــن 

مبوجــب القوانــن واالنظمــة ســارية املفعــول.

يف هــذه الدراســة ســنتناول اإلطــار القانونــي الــذي مينــح احملافظــات حــق تلقــي الشــكاوى ومعاجلتهــا، 
كذلــك الشــكاوى التــي تتلقاهــا احملافظــات وأبــرز اإلســتنتاجات والتوصيــات املتعلقــة بــدور احملافظــات 

يف تلقــي الشــكاوى ومعاجلتهــا.

الفصل األول

اإلطار القانوني الناظم لدور احملافظات يف تلقي الشكاوى وحتقيق السلم األهلي
يعتبــر نظــام الشــكاوى رقــم ٨ لســنة 2٠16 الصــادر مــن مجلــس الــوزراء والــذي نشــر مــن خــال 
الصحيفــة الرســمية مبثابــة اإلطــار القانونــي املنظــم لــدور احملافظــات يف تلقــي ومعاجلــة الشــكاوى، 
حيــث نــص النظــام علــى إنشــاء أقســام الشــكاوى يف جميــع الدوائــر احلكوميــة مبــا فيهــا احملافظــات. 
مبوجــب نــص املــادة )٨( مــن نظــام الشــكاوى يتوجــب علــى كل: )محافــظ ان يشــكل قســماً يف احملافظــة 
لتلقــي الشــكاوى ومتابعتهــا( حيــث يســري هــذا النظــام علــى كل شــكوى مقدمــة مــن أي متلــٍق للخدمة أو 
طالــب لهــا تضــرر مــن قــرارات الدائــرة احلكوميــة أو إجراءاتهــا أو ممارســاتها أو أفعــال االمتنــاع عــن 
أداء اخلدمــة. ويتبــع قســم الشــكاوى واملتابعــة يف احملافظــات الدائــرة القانونيــة مبوجــب قــرار رئاســي 
صــدر يف ســنة 2٠16 بشــأن املصادقــة علــى الهيــكل املعيــاري املوحــد والوصــف الوظيفــي للمحافظــات.
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 وعليــه يلجــأ اجلمهــور عــادة الــى هــذه احملافظــات مــن خــال دوائــر الشــكاوى حلــل نــزاع قائــم لديهــم يف 
زمــن قياســي حيــث يتوجــب أن يتــم الــرد علــى مقــدم الشــكوى خــال مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــاً مــن تاريــخ 
تقــدمي الشــكوى ســواء كان الــرد خطيــاً أو الكترونيــاً، ويف حــال كان هنــاك شــبهة بــأن موضــوع الشــكوى 
يشــكل جرميــة وفقــاً ألحــكام القوانــن الســارية، فإنــه يتــم إحالــة امللــف حســب االختصــاص إلــى النيابــة 

العامــة أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو هيئــة مكافحــة الفســاد، أو أي جهــة أخــرى مختصــة.3٧

تعريف الشكوى:
وعرفــت الشــكوى مبوجــب نــص املــادة )1( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٨ لســنة 2٠16: بأنهــا مســتند 
خطــي أو إلكترونــي يقــدم مــن املشــتكي أو وصيــه أو وليــه أو وكيلــه شــأنه اإلبــاغ عــن تصــرف أو ســلوك 
خاطــئ أو تقصيــر يف أداء خدمــة أو يف طريقــة تأديتهــا أو االمتنــاع عــن أدائهــا أو اتخــاذ إجــراء كان 
ــه، أو بشــأن أي شــكل مــن  ــام ب ــة أو أحــد موظفيهــا القي ــرة احلكومي ــى رئيــس الدائ مــن املفتــرض عل
ــة و/أو  ــص و/أو اإلدارة العام ــر املخت ــدم للوزي ــة للتشــريعات الســارية، وتق ــز أو مخالف أشــكال التميي

الوحــدة و/أو القســم.

اختصاص اقسام الشكاوى يف احملافظات:
حــدد قــرار مجلــس الــوزارء ماهــي الشــكاوى التــي تقــع ضمــن اختصــاص هــذه الدوائــر يف املــادة 
)6( منهــا الشــكاوى املقدمــة ضــد الدائــرة احلكوميــة، حيــث أنهــا: )الشــكاوى املقدمــة مــن مؤسســات 
ــرة  ــة ضــد الدائ ــة النهائي ــذ األحــكام القضائي ــاع عــن تنفي ــي، الشــكاوى املتعلقــة باالمتن املجتمــع املدن
احلكوميــة، الشــكاوى التــي اتخــذ فيهــا قــراراً أو رفضــت مــن قبــل الوحــدات أو األقســام يف حــال 
ظهــرت بينــات جديــدة جوهريــة تغيــر يف مجــرى الشــكوى، الشــكاوى املقدمــة إلــى وزارة التنميــة 

االجتماعيــة ضمــن برنامــج املســاعدات املقــدم مــن خالهــا، الشــكاوى ذات الطابــع العــام(.

ووفــق املــادة )٧( ال تنظــر اإلدارة العامــة والوحــدة والقســم يف الشــكاوى اآلتيــة: 1. الشــكاوى املنظــورة 
أمــام القضــاء 2.الشــكاوى التــي ســبق وأن صــدر يف موضوعهــا حكــم قضائــي قطعــي. 3. الشــكاوى 
املتعلقة بالنزاعات بن األشــخاص ســواء أكانوا طبيعين أم معنوين. 4. الشــكاوى املتعلقة باالســتفادة 
مــن املســاعدات اإلنســانية والهبــات الداخليــة أو اخلارجيــة. 5. الشــكاوى التــي اتخــذ فيهــا قــرار أو 
ــذي  ــرار محــل الشــكوى ال ــل اإلدارة العامــة أو الوحــدة أو القســم. 6. اإلجــراء أو الق رفضــت مــن قب

قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة 2٠16م بنظام الشكاوي  3٧
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مضــى علــى صــدوره أكثــر مــن ســنة. ٧. الشــكوى مجهولــة املصــدر.3٨

وتقــوم احملافظــات بــدور أساســي يف احلفــاظ علــى االمــن والنظــام واآلداب العامــة والصحــة العامــة، 
وحمايــة احلقــوق واحلريــات العامــة وضمــان ســيادة القانــون ســنداً للمــادة )5( مــن املرســوم الرئاســي 
رقــم )22( لســنة 2٠٠3 بشــأن اختصاصــات احملافظــن، وســندا للمــادة )12( مــن نظــام التشــكيات 

اإلداريــة رقــم )1( لســنة 1٩66.

صالحيات احملافظ
تتلقــى احملافظــات العديــد مــن الشــكاوى يف مجــاالت متعــددة منهــا مــا يتعلــق بــاالداء االداري للمحافظة أو 
ألي مــن )الدوائــر احلكوميــة املدنيــة واالمنيــة يف احملافظــة( نظــرأ ألن احملافــظ هــو أعلــى ســلطة تنفيذيــة 
وهــو رئيــس اإلدارة العامــة يف محافظتــه، ويــرأس املجلــس التنفيــذي للمحافظــة والــذي يضم كافــة الدوائر 
احلكوميــة باســتثناء احملاكــم والنيابــة، ونظــراً ألن احملافــظ يــرأس اللجنــة األمنيــة للمحافظــة3٩. ومنهــا مــا 
يتعلــق بنزاعــات مجتمعيــة بــن االفــراد، ومنهــا مــا يتعلــق بالصحــة والســامة العامــة نظــرأً ألن احملافــظ 
يــرأس جلنــة الصحــة والســامة يف محافظتــه، ومنهــا مــا يتعلــق بالهيئــات احملليــة وغيرهــا مــن الشــكاوى 
تدخــل ضمــن صاحيــة واختصاصــات احملافظــن مبوجــب القوانــن واالنظمــة ســارية املفعــول حيــث 
أن جــزء مــن هــذه الشــكاوى يعالــج لــدى قســم الشــكاوى التابــع للدائــرة القانونيــة يف احملافظــات وقســم 
آخــر يعالــج لــدى دائــرة الســلم األهلــي مــن خــال اتبــاع احــدى الوســائل البديلــة الوديــة حلــل النزاعــات 
)التحكيــم، التوفيــق، الصلــح..(، ومنهــا مــا يعالــج لــدى دائــرة الصحــة والبيئــة واخــرى لــدى دائــرة الهيئــات 
احملليــة وفــق الوصــف الوظيفــي احملــدد لهــذه الدوائــر. وعليــه، فــإن احملافــظ يعــد أحــد ســلطات الضبــط 

اإلداري يف مجــاالت متعــدده، فهــذه الوظيفــة وقائيــة ملنــع وقــوع اإلخــال بالنظــام واالمــن العــام.

 يتمتــع احملافــظ بصفــة الضابطــة القضائيــة فيمــا يتعلــق باجلــرم املشــهود، ولــه ابــاغ النيابــة العامــة 
عــن اجلرائــم غيــر املشــهودة التــي يطلــع عليهــا، وذلــك ســند للمــادة )٧( مــن املرســوم الرئاســي رقــم 
ــة  لســنة 1٩66، وجتــدر  )22( لســنة 2٠٠3، وســندا للمــادة رقــم )21( مــن نظــام التشــكيات االداري
االشــارة الــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٧ /1٧/23٠/م.و/ر.ح لعــام 2٠1٨ بشــأن تشــكيل جلنــة خاصــة 
العــداد مشــروع قانــون الوســاطة، حيــث ضمــت لعضويتهــا 3 محافظــات، قلقيليــة واخلليــل ورام اهلل. 

 ويتــم التوجــه للمحافظــات بقضايــا تتعلــق بالنزاعــات بــن االفراد على االراضــي، وقضايا تتعلق باخلافات 

3٨  مقابلة مع املستشارة القانونية حملافظة قلقيلية أ. شجان فيصل شكري داود بتاريخ 12/ 2/2٠1٩ 
3٩  مقابلة مع سكارليت بشارة رئيس قسم وحدة الشكاوي يف محافظة بيت حلم ومستشارة قانونية, اجريت بتاريخ 1/16/2٠1٩
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بــن االفــراد والعائــات، وهــذه القضايــا ال تدخــل ضمــن نظــام الشــكاوى ويتــم عاجهــا مــن خــال عــدة 
برامــج او اقســام موجــودة باحملافظــة، مثــل الســامة العامــة وقســم البيئــة وقســم الســلم االهلــي وقســم 

الصحــة وقســم اخلدمــات االجتماعيــة حســب نــوع القضيــة.  

ــل  ــوع اجلرميــة قب ــع وق ــي، ومن ــى االمــن والســلم االهل ــى احملافــظ مســؤولية احملافظــة عل ــع عل  ويق
حدوثهــا، واذا شــعر أن هنــاك ســرقة ممكــن أن حتصــل أو قتــل أو اعتــداء يســتبق االمــور ومينــع حــدوث 
اجلرميــة قبــل وصولهــا للقضــاء وقبــل حصولهــا وبهــذا ال يتعــارض دوره مــع القضــاء بــل يكمــل دوره دور 

القضــاء للمحافظــة علــى الســلم االهلــي.4٠

الرقابة الداخلية واخلارجية على شكاوى احملافظات
 بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٨( لعــام 2٠16 متــارس اإلدارة العامــة للشــكاوى التابعــة لألمانــة 
العامــة ملجلــس الــوزراء نــوع مــن الرقابــة علــى أقســام الشــكاوى يف احملافظــات، كذلــك مراقبــة داخليــة 
مــن احملافــظ علــى هــذه االقســام علــى اســاس متابعــة الشــكوى، وكتابــة مذكــرات فيهــا ومتابعتهــا 

وإعــداد تقاريــر عــن كل شــكوى، وأيــن وصلــت؟.

ــي قدمــت  ــه ادخــال كل الشــكاوى الت ــم في ــراً ســنوياً يت ــوزراء تقري ــس ال ــة ملجل ــة العام وتصــدر األمان
خــال العــام. وتعمــل دوائــر الشــكاوى يف احملافظــات وفــق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٨( لعــام 2٠16 
لنظــام الشــكاوى ودليــل اجــراءات ومنــاذج اخلاصــة، لكــن بعــض الشــكاوى تكــون احيانــاً خــارج اطــار 
ذلــك، ويتــم التعامــل معهــا مــن بــاب التســهيل علــى املواطنــن ومســاعدتهم، ولكــن مبــا ال يتعــارض مــع 

النظــام العــام او القانــون.41

 وألــزم نظــام الشــكاوى مكاتــب الشــكاوى يف مكاتــب احملافظــن بإعــداد تقريــر دوري وتســليمه لــإلدارة 
العامــة للشــكاوى، حيــث نصــت املــادة )1٠( مــن نظــام الشــكاوى علــى أن: »تلتــزم الوحــدات واملكاتــب 
بتقــدمي تقريــر دوري ربعــي لــإلدارة العامــة للشــكاوى يتضمــن معلومــات حــول الشــكاوى وعددهــا 
ومــا مت إجنــازه ومــا تبقــى قيــد املتابعــة ومــا مت رفضــه وأســباب التأخيــر، إضافــة إلــى املشــاكل التــي 

تواجههــا الوحــدة أثنــاء تأديــة عملهــا وذلــك وفــق األصــول اإلداريــة والقانونيــة«.42

4٠  مقابلــة مــع ابراهيــم فحيمــي مستشــار قانونــي مســاعد ابراهيــم فتيلــة مســؤول دائــر الشــكاوي يف الوحــدة القانونيــة, اجريــت بتاريــخ 
2٠1٩/1/1٩

تقرير السنوي  الثالث للشكاوى اخلاصة باملؤسسات احلكومية لعام 2٠15, صادر عن االمانة العامة للشكاوى مجلس الوزراء  41
42  اإلحصائيــات واالرقــام املذكــورة اعــاه وردت يف التقاريــر الســنوية  الثــاث التــي صــدرت خــال االعــوام مــن 2٠15 – 2٠1٧ عــن 

ــة للشــكاوى اإلدارة العام
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الفصل الثاني

الشكاوى التي تلقتها احملافظات
بلــغ مجمــوع الشــكاوى التــي تلقتهــا احملافظــات خــال ثاثــة أعــوام يف الفتــرة الواقعــة بــن أعــوام 2٠15 
– 2٠1٧ مــا مقــداره )145٧٩( شــكوى. فيمــا بلغــت يف العــام 2٠1٧ مــا مقــداره )٧36٨( شــكوى مقابــل 
)4٧٩3( يف عــام 2٠16 و )2,41٨(  شــكوى مت تلقيهــا يف العــام 2٠15. أي بإزديــاد يف عــدد الشــكاوى 

بلغــت  نســبته )153%( يف العــام 2٠16 وبلغــت نســبته )3٠٠%( عــن العــام 2٠15. 

الشكاوى التي  قبلتها احملافظات خالل األعوام ٢٠١٥- ٢٠١٧

اتســم طابــع بعــض الشــكاوى التــي تلقتهــا احملافظــات بأنهــا ذات طابــع جماعــي، أي أنــه تقــدم أكثــر مــن 
شــخص بالشــكوى، حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى اجلماعيــة ٩٩1 شــكوى مــن مختلــف الدوائــر الرســمية 
يف الضفــة الغربيــة، قــدم للمحافظــات منهــا ٨15 شــكوى، أي مــا نســبته ٨2% مــن مجمــوع الشــكاوى 
اجلماعيــة. أمــا عــدد الشــكاوى التــي صنفــت ذات طابــع عــام بلغ 14٠6 شــكوي، كان نصيب احملافظات 

منهــا 12٩1 شــكوى، أي مــا نســبته ٩2% مــن عــدد الشــكاوى املصنفــة ذات طابــع عــام.
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الشكاوى التي قبلتها احملافظات خالل األعوام ٢٠١٥- ٢٠١٧

أواًل: شكاوى احملافظات حسب نوع الشكوى.

ــة 2٠15 –  ــا اقســام الشــكاوى يف احملافظــات خــال الســنوات الثاث ــي تلقته ــغ عــدد الشــكاوى الت بل
2٠1٧ مــا مقــداره )14,362( شــكوى، كانــت يف مجــاالت مختلفــة بعضهــا يتعلــق بالســلم االهلي والبعض 
ــر  ــا للتقاري ــى نســبة للشــكاوى خــال الســنوات الثــاث وفق ــت أعل ــف شــكاوى ضــد االدارة. كان يصن
التــي اصدرتهــا أقســام الشــكاوى يف احملافظــات تتعلــق باإلعتــداء علــى املمتلــكات )25٨٧( شــكوى، أي 
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مــا نســبته )1٨%( مــن مجمــل عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا احملافظــات، يليهــا عــدد الشــكاوى املتعلقــة 
بالبيئــة حيــث بلــغ عددهــا )٩4٨(، وبلــغ عــدد الشــكاوى املتعلقــة بإنتهــاك احلــق للحيــاة والســامة 
اجلســدية )4٨٠( شــكوى، وبلــغ عــدد الشــكاوى املتعلقــة مبــس حريــة احليــاة اخلاصــة )3٧٠( شــكوى، 

وغالبيــة هــذه الشــكوى ذات عاقــة بتحقيــق الســلم األهلــي43.

وفقــاً لإلحصائيــات األوليــة املقدمــة الــى اإلدارة العامــة للشــكاوى فــإن مجمــل عــدد الشــكاوى التــي 
ــاض  ــام 2٠1٨، أي بإنخف ــغ )36٨6( شــكوى خــال الع ــد بل وردت اقســام الشــكاوى يف احملافظــات ق
تصــل نســبته الــى )5٠%( عــن مجمــل الشــكاوى التــي وصلــت يف العــام 2٠1٧، وهــذا يعــود الــى وضــوح 
ــا النظــام  ــق عليه ــي ال ينطب ــر باختصــاص احملافظــات وفــق نظــام الشــكاوى، وفــرز الشــكاوى الت أكب
ــل  ــد ال يخضــع للتحلي ــف جدي ــى تصني ــي ال ــة بالســلم االهل ــراد واملتعلق ــن االف ــة ب كالشــكاوى الواقع
ــي يف ادخــال  ــق النظــام االلكترون ــع أن ينجــم عــن تطبي ــة للشــكاوى، ويتوق ــه اإلدارة العام ــي جتري الت
ــث ياحــظ انخفــاض عــدد الشــكاوى املتعلقــة  ــى عــدد الشــكاوى44. حي ــر عل الشــكاوى انخفاضــاً أكب
ــة مــع الشــكاوى املتعلقــة باألفــراد، فحســب احــدى احملافظــات يصــل عــدد الشــكاوى  ــاالدارة مقارن ب
املتعلقــة بــاإلدارة يوميــاً )4( شــكاوى مقابــل )2٠( شــكوى تصــل يوميــاً غالبيتهــا تتعلــق بنزاعــات األفــراد 

وقضايــا الســلم األهلــي45.

 تقــوم كل مــن دائرتــي الشــكاوى والســلم األهلــي مبتابعــة الشــكاوى التــي تــرد الــى احملافظــات، ففــي 
حــن  تتابــع أقســام الشــكاوى يف احملافظــات الشــكاوى التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا، تتولــى دائــرة 
الســلم األهلــي متابعــة النزاعــات املجتمعيــة خاصــة تلــك التــي تقــع بــن االفــراد مثــل قضايــا القتــل، 
واالرض، والشــرف، ويكــون هدفهــا ضمــان حتقيــق الســلم األهلــي، ومنــع وقــوع ردات فعــل تؤثــر علــى 
األمــن والنظــام العــام، وتتولــى متابعــة الصكــوك العشــائرية، وهــي تتابــع أيضــاً قضايــا تبقــى عالقــة 
لســنوات طويلــة بعــد وقــوع جرائــم القتــل، مثــل اجللــوات، وترفــض دوائــر الســلمي االهلــي أيــة صكــوك 
عشــائرية تخالــف القانــون، وتعمــل علــى تصويبهــا وفقــاً لــرأي بعــض املستشــارين القانونيــن.46  لكــن 
البعــض يــرى أن بعــض اخلطــوات مثــل اجللــوة العشــائرية التــي تنجــم عــن صكــوك عشــائرية ميكــن 

مداخلــة   كامــل الرميــاوي رئيــس اإلدارة العامــة للشــكاوى يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف   43
رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.  

44  مداخلــة  ســكارليت بشــاره، املستشــارة القانونيــة يف محافظــة بيــت حلــم، يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 4/1/2٠1٩ 
ــي.   يف مقرهــا يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهل

مداخلــة ســكارليت بشــاره، املستشــارة القانونيــة يف محافظــة بيــت حلــم، يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 4/1/2٠1٩   45
يف مقرهــا يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.  

مداخلــة موافــق اخلطيــب، رئيــس دائــرة الســلم االهلــي، يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم  بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف رام   46
اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي. 
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أن تســاهم يف حتقيــق الســلم االهلــي شــريطة أن تكــون لوقــت محــدود، وتــرى أن دوائــر الســلم االهلــي 
قــادرة علــى حتقيــق االســتقرار املجتمعــي، ففــي محافظــة القــدس وحدهــا عملــت دائــرة الســلم 
املجتمعــي علــى متابعــة )23( جرميــة قتــل، متكنــت مــن حــل )2٠( جرميــة، وبقيــت ثاثــة جرائــم قيــد 

املتابعــة ولــم يتــم حلهــا لغايــة اليــوم، بعضهــا عمرهــا أكثــر مــن 12 عــام4٧.

ثانيًا: توزيع الشكاوى بني احملافظات وتصنيفها.

توزيع الشكاوى حسب املوضوع  خالل العام  ٢٠١٥ و ٢٠١٦

توزيع الشكاوى حسب املوضوع  خالل العام  ٢٠١٧

االرقــام املتعلقــة بالشــكاوى التــي وردت احملافظــات مصدرهــا التقاريــر الســنوية التــي اصدرتهــا اإلدارة العامــة للشــكاوى مــن عــام   4٧
.2٠1٧-2٠15
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توزعــت شــكاوى مكاتــب احملافظــات يف العــام 2٠1٧ كمــا يلــي: محافظــة القــدس )4٧(، محافظــة 
اخلليــل )43٠3(، محافظــة بيــت حلــم )56٧(، محافظــة أريحــا واالغــوار )12٠(، محافظــة رام اهلل 
والبيــرة )653(، محافظــة نابلــس )512(، محافظــة ســلفيت )4٧٨(، محافظــة قلقيليــة )355(، محافظة 

طولكــرم )٩٧(، محافظــة جنــن )6٠(، محافظــة طوبــاس واالغــوار الشــمالية )1٧6( شــكوى4٨.

وكانــت محافظــة اخلليــل أكثــر احملافظــات ارتفاعــاً يف عــدد الشــكاوى التــي مت تلقيهــا، فقــد ارتفعــت 
خــال العــام 2٠1٧ الــى )43٠3( شــكوى، بينمــا بلغــت خــال العــام 2٠16 الــى )1,٨64( بعــد أن بلغــت 

يف العــام 2٠15 فقــط )123( شــكوى.

 مــن الصعــب اجــراء حتليــل لشــكاوى احملافظــات حســب تصنيفهــا لعــدم قيــام عــدد مــن احملافظــات 
بتصنيــف الشــكاوى التــي تردهــا حســب املوضــوع، ويعــود عــدم تصنيفهــا للشــكاوى لعــدة أســباب، 
أبرزهــا  ذاتيــة تتمثــل بعــدم قيــام اجلهــات التــي تتلقــى الشــكاوى بتصنيفهــا، فمحافظــة اخلليــل التــي 
نظــرت خــال العــام 2٠1٧ مــا مجموعــه )43٠5( شــكوى لــم تقــم بتصيــف )32٧٧( شــكوى مــن مجمــل 
الشــكاوى التــي تلقتهــا، أي مــا نســبته )٧6%( مــن الشــكاوى التــي تلقتهــا، ومــا نســبته )51%( مــن عــدد 
ــا نســبته )1٠٠%( مــن عــدد  ــف م ــم بتصني ــم يق ــس ل ــب محافظــة نابل ــه. ومكت ــر املصنف الشــكاوى غي
الشــكاوى التــي نظرهــا والبالغــة )532( شــكوى، ومحافظــة قلقيليــة لــم تصنــف مــا نســبته )٩٨%( 
مــن عــدد الشــكاوى التــي نظرتهــا والبالغــة)3٨5( شــكوى. ومحافظــة طوبــاس لــم تصنــف )٨٠%( مــن 

شــكاويها.

ان عــدم تصنيــف الشــكاوى يعــود بنســبة كبيــرة الــى قصــور مهنــي لــدى جهــات تلقــي الشــكاوى أكثــر 
مــن كونــه يعــود الســباب فنيــة، فقــد متكــن مكتــب محافظــة رام اهلل والــذي تتشــابه اعمالــه يف تلقــي 
الشــكاوى مــع احملافظــات املذكــورة مــن تصنيــف مــا يقــارب )٩٩%( مــن الشــكاوى التــي نظرهــا، ومكتــب 
محافظــة بيــت حلــم صنــف )٩٨%( مــن الشــكاوى التــي نظرهــا، ومحافظــات جنــن وطولكــرم اقتربــت 
لديهــا نســبة التصنيــف مــن )1٠٠%(، وهــذا يفنــد نظريــة عــدم انطبــاق التصنيفــات علــى أعمــال 

احملافظــات4٩. 

ــر الســنوية  2٠15 – 2٠1٧ التــي تصدرهــا اإلدارة العامــة للشــكاوى يف  ــات الســابقة مــن التقاري مت اســتقاء املعلومــات واإلحصائي  4٨
مجلــس الــوزراء.

مداخلــة ســليم عبــد الرحمــن مــن محافظــة ســلفيت يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف رام اهلل   4٩
حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.
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يف  األهلــي  والســلم  الشــكاوى  دوائــر  بــني  العمــل  منهجيــة  واختــالف  تشــابه  ثالثــًا: 
احملافظــات.

تتشــابه منهجيــة عمــل احملافظــات يف تلقــي الشــكاوى ومعاجلتهــا يف الشــكاوى التــي تقــع ضمــن 
اختصــاص دوائــر الشــكاوى التــي يحكمهــا نظــام الشــكاوى الــذي أقــره مجلــس الــوزراء، فآليــات العمــل 
متشــابهة ويحكمهــا نظــام، وتخضــع ملراقبــة واشــراف مــن احملافــظ ومــن ادارة الشــكاوى يف مجلــس 
الــوزراء، وجميــع العاملــون فيهــا يخضعــون لهــذا النظــام. لكــن األمــر ذاتــه ال ينطبــق علــى دوائــر الســلم 
األهلــي يف احملافظــات، فهنــاك آليــات عمــل مختلفــة، يتشــابه بعضهــا بــن احملافظــات ويختلــف بــن 

محافظــات أخــرى.

يف بعــض احملافظــات يعمــل املستشــار القانونــي يف العديــد مــن احملافظــات علــى فــرز الشــكاوى، ويقــوم 
برفضهــا اذا كان ينظرهــا القضــاء، وهــو مــن يقــرر حتويلهــا الــى دائــرة الشــكاوى أو دائــرة الســلم 
االهلــي ملتابعتهــا، واحيانــاً يتــم اشــراك دوائــر أخــرى يف متابعــة الشــكوى مثــل دائــرة النــوع االجتماعــي 
ــة  ــد مؤمتــر حال ــم يف بعــض الشــكاوى عق ــف ضــد النســاء، ويت ــًا بالعن ــق الشــكوى مث ــت تتعل اذا كان
تشــارك بــه عــدة دوائــر مــن احملافظــة اضافــة الــى النيابــة العامــة والشــرطة والشــؤون االجتماعيــة، 
ويقــوم مؤمتــر احلالــة مبعاجلــة الشــكوى علــى أكثــر مــن مســتوى، مــن ضمنــه املســتوى القانونــي، وتتســم 
القــرارات التــي  يتخذهــا مؤمتــر احلالــة بقــوة أكبــر، كــون أطــراف عــدة تشــارك يف اتخــاذ القــرار5٠.

 ويف محافظــات اخــرى تتلقــى دائــرة الســلم األهلــي الشــكاوى مباشــرة مــن املواطنــن، وليــس مــن 
خــال الدائــرة القانونيــة يف حــال وجــود نزاعــات مجتمعيــة كنــزاع علــى قطعــة أرض او جتــارة او أيــة 
اشــكاليات اجتماعيــة تقــع، وتقــوم الدائــرة يف هــذه احلالــة بإستشــارة الدائــرة القانونيــة بالبنــود التــي 
ــة يف هــذه  ــرة القانوني ــم استشــارة الدائ ــن املتخاصمــن51. ويت ــاق ب ــى صــك االتف ــا ال يجــب تضمينه
البنــود كــي ال يشــوب القــرار الــذي يتخــذه احملافــظ أي عيــب ويكــون عرضــة للنقــد، وبهــذ الطريقــة يتــم 
تكامــل عمــل دائــرة الســلم االهلــي يف احملافظــة مــع عمــل الدائــرة القانونيــة، وال يتعــدى اختصــاص 
دوائــر الســلم االهلــي ليشــمل اختصــاص دائــرة الشــكاوى، فاختصــاص دوائــر الشــكاوى يبقــى محصوراً 
باالختصــاص الــذي منحهــا ايــاه نظــام الشــكاوى الــذي اقــره مجلــس الــوزراء، وهــذا يحــدث التكامــل 

5٠  مداخلــة  شــرحبيل شــواهنة، مديــر دائــرة الســلم األهلــي يف محافظــة قلقيليــة يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 
االهلــي. الســلم  و حتقيــق  املواطنــن  شــكاوى  حــل  احملافظــات يف  دور  حــول  اهلل  رام  مقرهــا يف  2٠1٩/4/1 يف 

51  مداخلــة أشــجان داود ، مستشــار قانونــي  يف محافظــة قلقيليــة يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا 
يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.
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بــن دائرتــي الشــكاوى والســلم األهلــي داخــل احملافظــة،52. لكــن هــذا التوافــق والتكامــل ال يلغــي وقــوع 
ــي  ــرة الســلم االهل ــاً تقــرر دائ ــي، فأحيان ــرة الســلم االهل ــة ودائ ــرة القانوني ــن الدائ ــاً ب تضــارب احيان
توقيــف شــخص مــا علــى ذمــة احملافــظ، لكــن الدائــرة القانونيــة تــرى يف ذلــك مخالفــة للقانــون، ويتــم 

يف التوافــق علــى رأي يحســمه غالبــاً احملافــظ53. 

 وفقــاً لــرأي أحــد املستشــارين القانونيــن يف احــدى احملافظــات فــإن دوائــر الســلم االهلــي قــد تشــكل 
غطــاًء لبعــض رجــال العشــائر الذيــن يتجــاوزون القانــون يف احللــول التــي يفرضوهــا علــى املتنازعــن، 
فبعــض القضــاة العشــائرين متربحــن مــن حــل النزاعــات، ويكــون تربحهــم علــى حســاب املجنــي 
عليــه الــذي يســعى لانتهــاء مــن املشــكلة بــأي ثمــن، ويعــود ذلــك الــى كــون أن عمــل هــذه الدوائــر غيــر 
محكــوم بنظــام او قانــون54. وهــذا الــرأي رفضــه العديــد مــن مســؤولي دوائــر الشــكاوى والســلم األهلــي 
يف احملافظــات الذيــن رأوا أن الدوائــر القانونيــة تتابــع اي حلــول تتوصــل اليهــا دوائــر الســلم املجتمعــي 
وتتأكــد مــن أن شــروط الصــك املبــرم بــن االطــراف املختلفــة قانونــي، وأن الدوائــر تعمــل بتكامــل فيمــا 

بينهــا55. 

ــي يجــب أن حتــدد صاحياتهــا بشــكل أوضــح وال يجــوز لهــا  ــر الســلم األهل اراء أخــرى تــرى أن دوائ
أن تتدخــل يف نزاعــات حقوقيــة بــن االفــراد مثــل قضايــا االراضــي ويجــب ان يكــون تدخلهــا مقصــوراً 
علــى القضايــا التــي حتقــق الســلم االهلــي، ويجــب ان يكــون انســجاماً اكبــر بــن دوائــر الســلم األهلــي 
ودوائــر الشــكاوى يف احملافظــات56. ويجــب ان ال تتخــذ خطــوات ال تنســجم والقانــون مثــل اوامــر 

احلبــس علــى ذمــة احملافــظ حــن يكــون اإلجــراء مخالفــاً للقانــون5٧. 

فيمــا يــرى بعــض املســؤولن يف احملافظــات أن احملافظــات ســلطة اداريــة وتنفيذيــة يف نفــس الوقــت، 
يــرى البعــض اآلخــر أن احملافظــات ليســت ســلطة اتخــاذ قــرار اداري أو تنفيــذي، وهــذه مــن ســلبيات 

52  مداخلــة  شــرحبيل شــواهنة، مديــر دائــرة الســلم األهلــي يف محافظــة قلقيليــة يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 
االهلــي. الســلم  و حتقيــق  املواطنــن  شــكاوى  حــل  احملافظــات يف  دور  حــول  اهلل  رام  مقرهــا يف  2٠1٩/4/1 يف 

مداخلــة ابراهيــم فحيمــي مستشــار قانونــي مســاعد  يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف رام اهلل   53
حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.

54  مداخلــة  مــي عبــده مستشــارة قانونيــة يف محافظــة نابلــس  يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف 
رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.

مداخلــة لطيفــة دراغمــة، مســتارة قانونيــة يف محافظــة جنــن  يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا   55
ــي. ــق الســلم االهل ــن و حتقي يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطن

مداخلــة جهــاد مســاعيد مــن دائــرة الســلم االهلــي يف طوبــاس  يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا   56
ــي. ــق الســلم االهل يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقي

مقابلــة مــع ابراهيــم فحيمــي مستشــار قانونــي مســاعد ابراهيــم فتيلــة مســؤول دائــر الشــكاوي يف الوحــدة القانونيــة, اجريــت بتاريــخ   5٧
.2٠1٩/1/1٩
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احملافظــة، ولكــن يف بعــض األمــور يتــم عمــل توصيــة اذا كانــت تشــكل جرميــة وفــق القانــون وتعــرض 
الســلم االهلــي للخطــر. عــادة يتــم اســتقبال الشــكوى واألخــذ بهــا اذا كانــت ضمــن اختصــاص احملافظــة 
والتعامــل معهــا ضمــن الصاحيــات املمنوحــة، ويتــم مخاطبــة اجلهــات املختصــة ذات العاقــة أو 
الشــرطة ألخــذ االفــادات بخصــوص املوضــوع، ثــم يتــم اســتدعاء الطــرف االخــر املشــتكى عليــه، وذلــك 
للحفــاظ علــى الســلم االهلــي. أمــا اذا كان املوضــوع  يتعلــق بقضايــا تخــص احملاكــم أو النيابــة العامــة 

يتــم مباشــرة حتويلهــا للقضــاء.5٨

رابعًا: الزامية احللول التي تتوصل اليها احملافظات.
ال يوجــد الزاميــة يف احللــول التــي تصــل اليهــا أقســام الشــكاوى ودوائــر الســلم االهلــي يف احملافظــات، 
فااللتــزام باحللــول هــو التــزام ادبــي5٩. مــن حيــث احلجيــة وااللتــزام مبــا صــدر عــن دائــرة الشــكاوي، 
هنــاك جزئيــات معينــة يوجــد فيهــا الــزام خصوصــا اذا التــزم الطرفــان باحلــل الــودي ومت تقــدمي 
ــة لبعــض االطــراف،  ــر مرضي ــول غي ــان تكــون احلل ــة مــا بــن الطرفــن، ولكــن يف بعــض األحي اتفاقي
ويتــم التنصــل مــن هــذه االتفاقيــات وااللتزامــات، وهنــا ال يســقط حــق الشــخص املشــتكي الــذي وقــع 
عليــه الضــرر بالتوجــه الــى القضــاء، ولديــه بينــة واوراق ثبوتيــة بالوقائــع واالعترافــات، وبالتالــي يســهل 

عليــه رفــع قضيتــه يف النيابــة والقضــاء. 6٠ 

كمــا تســعى اقســام الشــكاوى يف احملافظــات الــى حــل القضايــا التــي ال يوجــد بهــا دعــاوى أمــام احملاكــم  
بشــكل ودي وتوفيقــي، ثــم يتــم توثيــق احلــل ومــن ثــم تنفيــذه، ومــن ال يقبــل احلــل بإمكانــه رفــع دعــوى، 
فاحلــق بالتقاضــي مكفــول61. يتــم هــذا احلــل مــن خــال تقريــب وجهــات النظــر بــن املتخاصمــن، ومــن 
ثــم تصــاغ بينهــم املصاحلــة، ويف حــال اخلــوف مــن عــدم االلتــزام يتــم وضــع شــرط جزائــي مــن أجــل 

ضمــان حــق اخلصــوم. 

يف حــال حصــل تنصــل أحــد اخلصــوم مــن االتفــاق، وقــرر التوجــه الــى القضــاء، ميكنــه أن يطلــب مــن 
القاضــي املشــروحات املتعلقــة بقضيتهــم املوجــودة لــدى احملافظــة بذلــك ليتــم تزويــد احملكمــة بهــا. 
أمــا يف القضايــا اجلزائيــة فيتــم الوصــول الــى حــل بالتعــاون مــع باقــي األجهــزة القانونيــة املختصــة 

5٨  مداخلــة  ابراهيــم فحيمــي مستشــار قانونــي مســاعد  يف محافظــة اخلليــل يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 4/1/2٠1٩ 
يف مقرهــا يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.
مقابلة مع رنا ازمقنا مستشار قانوني يف محافظة رام اهلل والبيرة, اجريت بتاريخ 1/2٧/2٠1٩  5٩

6٠  مداخلــة لطيفــة دراغمــة مستشــار قانونــي مســاعد يف جنــن يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف 
رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي

مداخلــة أســماء عــودة مستشــار قانونــي مســاعد يف طولكــرم  يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف   61
رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي
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كالشــرطة والنيابــة العامــة والشــؤون اإلجتماعيــة، ويتــم البحــث مــع الشــركاء حــول شــروط ملزمــة 
للحــل62. 

 تبقــى تصنــف غالبيــة احللــول التــي تتوصــل لهــا أقســام الشــكاوى ووحــدات الســلم االهلــي يف اطــار 
احللــول التوفيقيــة، وال ميكــن تصنيفهــا حتكيمــاً، فالتحكيــم لــه شــروطه اخلاصــة التــي ال تنطبــق 
علــى احللــول التوفيقيــة.  وتعتمــد هــذه احللــول غالبــاً علــى اإللتــزام الذاتــي، ويكــون احلــل علــى شــكل 
ــح ميكــن للطــرف الــذي أخــل االتفــاق معــه التوجــه الــى  ــة، ويف حــال اإلخــال بالصل ــح أو اتفاقي صل
احملكمــة، وأن يطالــب احملكمــة بإلــزام تطبيــق اإلتفــاق، وتطلــب احملكمــة أحيانــاً مشــروحات أو شــهادة، 
ويكــون لهــذه املشــروحات أثــر علــى القضيــة، أي أن التنفيــذ االلزامــي ال يأتــي بإطــار الصلــح بــل بقــرار 

احملكمــة63. 

وتســعى بعــض احملافظــات الــى حتقيــق الزاميــة احللــول التــي توصلــوا اليهــا مــن خــال اقــرار ضمانــات 
ماليــة علــى املتخاصمــن، حيــث يفــرض علــى املتخاصمــن وضــع ضمانــات ماليــة قبل الســير باجراءات 
املصاحلــة، كأن يتــم التوقيــع علــى شــيكات مببالــغ ماليــة تضمــن اســترداد احلقــوق عنــد التوصــل الــى 
حــل بخصــوص الشــكوى. وقــد جنحــت احــدى احملافظــات بهــذه الوســيلة يف حــل قضيــة ميــراث بقيــة 
عالقــة لســنوات طويلــة أمــام احملــاك، حيــث كان يتــم التهــرب الــى القانــون باعتبــاره امللجــأ الــذي ميكــن 
للنــاس ان يتهربــوا فيــه مــن ايــة التزامــات جتــاه حقــوق اآلخريــن مســتغلن بــطء اجــراءات التقاضــي، 
مثــل هــذه احلالــة حصلــت امــرأة علــى ميــراث مقــداره حوالــي 15٠ ألــف دينــار كان حقهــا بامليــراث، 
وينكــره عليهــا أحــد الورثــة، وكانــت تعيــش ببيــت مــن الصفيــح، ولهــا مثــل هــذه االمــاك، وبعــد حــل 
القضيــة ازدادت عــدد قضايــا امليــراث التــي وجهــت الــى احملافظــة64، ومبوجبهــا مت تفويــض جلنــة 

الســلم االهلــي ماليــا للتوصــل الــى حلــول بالتنســيق مــع اللجنــة القانونيــة.

خامسًا: مراعاة النوع اإلجتماعي يف معاجلة الشكاوى املتعلقة بالسلم األهلي.
 يعــد مراعــاة النــوع االجتماعــي هــو أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه دوائــر النــوع اإلجتماعــي يف 
احملافظــات، خاصــة أن كثيــر مــن القضايــا التــي يتــم متابعتهــا ذات عاقــة بالنــوع اإلجتماعــي، ويكــون 

مداخلــة  أشــجان داود  مستشــار قانونــي مســاعد  يف محافظــة قلقيليــة يف ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف   62
مقرهــا يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.

مداخلــة  ســليم عبــد الرحمــن مــن وحــدة الســلم األهلــي يف محافظــة ســلفيت ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 4/1/2٠1٩   63
يف مقرهــا يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.

ــة  ــا اإلدارة العام ــي أصدرته ــاث الت ــر الســنوية الث ــا ورد يف التقاري ــة م ــوع االجتماعــي حصيل ــة بالن ــة املتعلق ــات اإلحصائي املعلوم  64
 .2٠1٧-2٠15 الســنوات  يف  للشــكاوى 
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ضحاياهــا يف أغلــب األحيــان نســاء أو اطفــال، حيــث لوحــظ أنــه ال يوجــد سياســات موحــدة لــدى 
أقســام الشــكاوى يف احملافظــات ودوائــر الســلم األهلــي يف متابعــة هــذه الشــكوى.

بلغــت نســبة املشــتكيات لــدى مكاتــب احملافظــات الــى عــدد الذكــور املشــتكن خــال العــام 2٠1٧ حوالــي 
4٠%، يف حــن كانــت نســبة املشــتكيات يف الــوزارات الــى عــدد الذكــور املشــتكن حوالــي 26%، امــا 
املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة فقــد كانــت النســبة 1٨% ويف األجهــزة االمنيــة 1٠%. وهــذا مؤشــر 
علــى ثقــة النســاء يف اقســام شــكاوى احملافظــات، وارتبــاط دور هــذه األقســام مــع احتياجــات النســاء65.

بــن منهجــن مختلفــن، األول يعطــي اولويــة حلــل  لهــذه القضايــا  تســير احملافظــات يف متابعتهــا 
اشــكاليات النســاء واالطفــال علــى حســاب ماحقــة اجلانــي، والثانــي يعطــي أولويــة للجانــب القانونــي يف 
حــل اإلشــكالية وجتنــب احللــول املبنيــة علــى فكــرة التســتر والناجــم عنهــا افــات اجلانــي مــن العقــاب.

يف احــدى احملافظــات تقــوم دائــرة النــوع االجتماعــي بتولــي قيــادة حلــول القضايــا التــي يكــون الضحايــا 
فيهــا نســاء او اطفــال، وتقــوم مبتابعــة هــذه القضايــا بالشــراكة مــع الدوائــر املختصــة يف احملافظــات، 
حيــث يتــم حــل جــزء كبيــر مــن هــذه القضايــا بســرية تامــة بعيــداً عــن اعــن الشــرطة والنيابــة العامــة. 
ففــي حــال تعــرض ســيدة او طفــل للعنــف اجلنســي يتــم التواصــل مــع عناويــن محــددة يف املستشــفيات، 
ويتــم االتفــاق مــع الشــرطة علــى عــدم تقدميهــا تقاريــر بشــأن هــذه احلــوادث، وحتــاول الدائــرة يف ذات 

الوقــت التوصــل الــى حــل مــع الــزوج  ومعاجلــة املشــكلة.

 يف حالــة كان العنــف الــذي ارتكــب بحــق الضحيــة هــو عنــف جنســي، كالتحــرش واالغتصــاب واالعتداء 
اجلســدي علــى الضحيــة، وكانــت الضحيــة امــرأة، يتــم العمــل علــى تزويجهــا داخــل احملافظــة، ويكتــب 

لهــا عقــد زواج ومهــر مضاعــف عمــا يتــم باخلــارج، ويتــم األمــر بســرية تامــة. 

يف بعــض االحيــان يكــون اإلعتــداء اجلنســي ســفاح قربــى، فتعالــج املشــكلة عــن طريــق نظــام التحويــل، 
بحيــث يتــم نقــل الضحيــة الــى مــكان آمــن مثــل مراكــز احلمايــة أو الــى احــد منــازل األقــارب مثــل العمــة 
البعــاد الضحيــة عــن اخلطــر، ويف حــال كانــت الضحيــة حامــل يتــم التحفــظ عليهــا بســرية تامــة الــى ان 

تتــم الــوالدة وينقــل املولــود الــى مركــز حمايــة، او حتــى يتــم تزويــج الضحيــة.

ويتــم بالعــادة اســتخدام هــذا االســلوب ألن النــاس ال متيــل يف هــذه القضايــا الــى تدخــل الشــرطة أو 
النيابــة، لكــن اســتخدام آليــة مؤمتــر احلالــة الــذي تشــارك بــه أطــراف عــدة مــن ضمنهــا النيابــة العامــة 

65  مداخلــة مــن ميســون ماضــي مــن وحــدة النــوع اإلجتماعــي يف محافظــة ســلفيت خــال ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 
2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.
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أضعــف مــن هــذه الوســيلة كــون النيابــة ال تقبــل معاجلــة القضيــة التــي يقــع فيهــا جرميــة جزائيــة بعيــداً 
ــر  ــذا تفضــل بعــض الدوائ ــة، ل ــة اضعــف درجــة الســرية يف مؤمتــر احلال ــون، فوجــود النياب عــن القان
عــاج املشــكلة بعيــداً عــن النيابــة يف مؤمتــر احلالــة66. ويكــون العــاج يف بعــض االحيــان توعــوي اذا 
وقعــت املشــكلة يف بيئــة يقــع فيهــا عنــف مثــل املــدارس أو يف منطقــة جغرافيــة محــددة، ويكــون علــى 
الغالــب مــن خــال تنظيــم جلســات لرفــع الوعــي يف تلــك البيئــة، ويتــم بالعــادة توثيــق احلــاالت التــي يتــم 

معاجلتهــا مــن خــال ادخــال املعلومــات علــى شــبكة املرصــد الــذي تراعــاه وزارة شــؤون املــرأة.

املنهجيــة الثانيــة يف معاجلــة الشــكاوى يف احملافظــات تقــوم علــى فكــرة اعطــاء اولويــة للجانــب القانوني 
يف حــل االشــكالية، وجتنــب احللــول املبنيــة علــى فكــرة التســتر التــي ينجــم عنهــا افــات اجلانــي مــن 
العقــاب، ويكــون هــذا االســلوب متبــع يف قضايــا العنــف اجلنســي الــذي تتعــرض لــه النســاء واألطفــال 
مثــل التحــرش واإلغتصــاب واإلبتــزاز والتهديــد، حيــث يتــم التعامــل مــع هــذه القضايــا مــن خــال 
مؤمتــر احلالــة، واســتدعاء كل الشــركاء يف مؤمتــر احلالــة مثــل نيابــة حمايــة األســرة، مرشــد حمايــة 
األســرة، مرشــد حمايــة الطفــل، الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، احملاكــم الشــرعية، حيــث يتــم 
اإلســتدعاء حســب احلالــة واحلاجــة، ويتــم خــال املؤمتــر التعاملــة بســرية تامــة، ويكــون هنالــك توزيــع 

لــألدوار وتكامليــة يف العــاج.

مــن خــال هــذه املنهجيــة يتــم توفيــر احلمايــة للضحايــا، ويف ذات الوقــت مينــع افــات اجلانــي مــن 
العقــاب، ففــي احــدى احلــاالت يف جنــوب الضفــة الغربيــة تعرضــت طفلــة عمرهــا 12 ســنة إلعتــداء 
جنســي، ومت معاجلــة املشــكلة، حيــث مت االتفــاق علــى أن يقــوم اجلانــي بتــزوج الضحيــة حــن يســمح 
ــة، لكــن عندمــا  ــي دفــع للعائل ــغ مال ــل مبل ــون، ومت معاجلــة املوضــوع مقاب عمرهــا بذلــك حســب القان
بلغــت الطفلــة الســن القانونــي، وهــو العمــر املســموح بــه قانونــاً للــزواج، تنصــل اجلانــي مــن اإلتفــاق 
ــة، فحضــرت والدتهــا الــى قســم الشــكاوى يف احملافظــة، ومت بنــاء علــى  املجحــف أصــًا بحــق الطفل
شــكواه متابعــة القضيــة مــع النيابــة، لتحريــك دعــوى جزائيــة ضــد اجلانــي، ويف هــذه احلالــة يتــم 

ــة املجنــي عليــه6٧. معاقبــة اجلانــي وحماي

تعمــل احملافظــات علــى عــاج قضايــا األطفــال مــن بــاب اإلنحيــاز للمصلحــة املثلــى للطفــل الضحيــة، ففــي 
حــاالت عــدة تــرى اقســام شــكاوى احملافظــات أن فــرض عقوبــة علــى املعتــدي فيــه مصلحــة للطفــل وفيــه 

66  مداخلــة ســكارليت بشــارة رئيــس قســم وحــدة الشــكاوي يف محافظــة بيــت حلــم ومستشــارة قانونيــة خــال ورشــة نظمتهــا مؤسســة 
ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف مقرهــا يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقيــق الســلم االهلــي.

مداخلــة  اســماء عــودة مــن الدائــرة القانونيــة يف محافظــة طولكــرم خــال ورشــة نظمتهــا مؤسســة ريفــوروم بتاريــخ 2٠1٩/4/1 يف   6٧
ــي. ــق الســلم االهل مقرهــا يف رام اهلل حــول دور احملافظــات يف حــل شــكاوى املواطنــن و حتقي
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مصلحــة للمجتمــع معــاً، مصلحــة الطفــل تتحقــق مــن خــال ابعــاده عــن مصــدر اخلطــر بشــكل جــذري 
ودائــم، ومصلحــة للمجتمــع تتحــق مــن خــال ردع اجلانــي ومحاكمتــه، ومثــال علــى ذلــك احــدى الشــكاوى 
ــة  ــه، فحكمــت احملكم ــى طفلت ــداء أب عل ــق بإعت ــى القاضــي ويتعل ــن احملافظــات ال ــا م ــي حــول ملفه الت

بســجن األب ملــدة 22 عــام، وبذلــك حتققــت املصلحتــن معــاً، الــردع وابعــاد الطفــل عــن اخلطــر6٨.

سادسًا: التعاطي مع الشكاوى املنظورة امام القضاء.
ــن اذا  ــا، لك ــم رفضه ــام القضــاء الفلســطيني يت ــن للمحافظــات أن الشــكوى منظــورة ام  يف حــال تب
ارتــأت احملافظــة بعــد موافقــة االطــراف يتــم التســوية او احلــل بشــكل ودي، ويتــم احالتهــا الــى دائــرة 

الســلم االهلــي التــي تتدخــل بشــكل ودي وبالوســاطة للتوصــل حلــل مرضــي بــن االطــراف.  

ــون يف الدوائــر القانونيــة انــه ال يوجــد تعــارض بــن دور دائــرة الشــكاوى والقضــاء، الن  ويــرى العامل
احملافظــات مبتابعتهــا لهــذه الشــكاوى تخفــف العــبء عــن القضــاء، وهــي بالغالــب تســعى الــى الوصــول 
الــى حلــول قبــل ان تصــل الشــكوى الــى القضــاء، وتســعى للوصــول الــى حلــول وديــة للشــكوى وانهائهــا 
بشــكل ســلمي، كذلــك تقــوم احملافظــات مبتابعــة قضايــا متعثــرة يف القضــاء منــذ ســنوات طويلــة 

للوصــول الــى حلــول وســطية والتراضــي فيمــا  بــن األطــراف املتخاصمــة.

ــور  ــك ال يتناقــض مــع حــق اجلمه ــأن ذل ــا حــل شــكاوى ينظرهــا القضــاء ب ــرر احملافظــات تدخله وتب
بالتقاضــي خصوصــاً يف القضايــا احلقوقيــة، واحملاكــم ال ترفــض أن يكــون بــن املتخاصمــن حــل ودي 

أو حتكيــم أو صــك مصاحلــة، وهنــا يجــب التمييــز بــن القضايــا احلقوقيــة والقضايــا اجلزائيــة.  

 ويتــم التنســيق مــع النيابــة العامــة والشــرطة يف القضايــا والشــكاوى التــي تقــع ضمــن اختصاصهــم، 
وبالتالــي فــإن أي شــكوى تعــد جنحــة أو مخالفــة للقانــون أو تشــكل جرميــة يتــم حتويلهــا للنيابــة العامــة 
ومــن ثــم تقــوم النيابــة العامــة بتحويلهــا للقضــاء. وتعــد احللــول الناجتــة عــن احملافظــات ملزمــة للجميــع 
ــم تقــدم  ــا حــول مخالفــة النظــام، أو يف حــال ل ــث معه ــه الشــكوى للمؤسســة واحلدي ــم توجي ــث يت حي
لــه هــذه اخلدمــة التــي يتوجــب تقديكهــا، أو يف حــال كان هنــاك تعســف يف اســتخدام الســلطة، ويتــم 
مخاطبــة املؤسســة واالستفســار منهــا والتأكــد مــن االجــراءات التــي متــت، فــإذا تبــن أن هنــاك مخالفــة 
مــن قبــل املؤسســة تعمــل احملافظــات علــى حتفيزهــا علــى اعــادة النظــر بقرارهــا ومعاجلــة الشــكوى.

تنويــه. ؤينمــا ورد يف الدارســة كلمــة اجلانــي أو املجنــي عليــه، أو ذوي اجلانــي واملجنــي عليــه، هــو أيضــاً يعنــي اجلانيــة أو املجنــي عليهــا، 
أو ذوي اجلانيــة أو املجنــي عليهــا. وهــذا ينســحب علــى كل مــا ورد يف الدارســة فيمــا يخــص النــوع اإلجتماعــي، أمنــا قصــد بــه أينمــا 

ورد الرجــل واملــرأة علــى حــد ســواء.

6٨  مقابلة مع سكارليت بشارة رئيس قسم وحدة الشكاوي يف محافظة بيت حلم ومستشارة قانونية, اجريت بتاريخ 1/16/2٠1٩
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سابعًا:  معاجلة الشكاوى
منوذج لعدد ونسبة الشكاوى املنظورة وحالة املعاجلة والترحيل للعام 2٠15

عدد الشكاوى التي الهيئة احلكومية
مت معاجلتها خالل 

العام ٢٠١٥

عدد الشكاوى 
التي مت ترحيلها 
من عام ٢٠١٥ الى 

عام ٢٠١٦

 املجموع 
 )عدد الشكاوى

املنظورة(

نسبة الشكاوى 
التي مت 

معاجلتها من 
املجموع %

٩٧ 2,4٨5 ٧٠ 2,415 مجموع مكاتب احملافظات
٩٩ 364 2 362 محافظة القدس
1٠٠ 123 - 123 محافظة اخلليل

1٠٠ 21٧ - 21٧ محافظة بيت حلم
٩3 14٠ 1٠ 13٠ محافظة أريحا واألغوار
1٠٠ ٧42 - ٧42 محافظة رام اهلل والبيرة

٩3 26٧ 2٠ 24٧ محافظة نابلس
1٠٠ 2٨6 - 2٨6 محافظة قلقيلية
٩6 1٧٠ ٧ 163 محافظة طولكرم

63 ٨٠ 3٠ 5٠ محافظة جنن
٩٩ ٩6 1 ٩5 محافظة طوباس واألغوار الشمالية

ــغ عــدد الشــكاوى التــي مت معاجلتهــا خــال العــام 2٠15 مــن أقســام شــكاوى احملافظــات )2415(  بل
شــكوى مــن أصــل )24٨5( شــكوى، أي مت معاجلــة مــا نســبته ٩٧% مــن مجمــل الشــكاوى. ويف العــام 
2٠16 جنحــت مكاتــب احملافظــات يف حــل مــا نســبته ٩3% مــن مجمــل عــدد الشــكاوى املنظــورة، فقــد 

مت معاجلــة )4,66٠( شــكوى.

وخــال العــام 2٠1٧ عاجلــت مكاتــب احملافظــات )٧2٨٧( شــكوى مــن أصــل )٧36٨( شــكوى، أي مــا 
نســبته ٩٩% مــن مجمــوع الشــكاوى التــي تلقتهــا احملافظــات.

وفقــاً للتقاريــر الســنوية التــي صــدرت عــن اإلدارة العامــة للشــكاوى، فــإن احملافظــات قــد متكنــت مــن 
اجنــاز نســبة عاليــة مــن الشــكاوى التــي تلقتهــا، وتوفيــر احللــول، لكــن هــذه التقاريــر لــم تظهــر طبيعــة 

احللــول، وإن كان ينجــم عــن هــذه املعاجلــات إعــادة للحقــوق ورفــع للظلــم عــن املظلومــن.  
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الفصل الثالث

االستنتاجات والتوصيات

أوال: االستنتاجات  
تخضــع أقســام الشــكاوى يف احملافظــات لنظــام الشــكاوى رقــم )٨( لســنة 2٠16 الــذي ينظــم عملهــا، 
ــي  ــات الت ــي تتلقاهــا احملافظــات يقــع خــارج اختصــاص الصاحي ــر مــن الشــكاوى الت لكــن قســم كبي

منحهــا النظــام لهــذه األقســام خاصــة املتعلقــة بالســلم األهلــي.

تلقــت احملافظــات يف الفتــرة الواقعــة بــن أعــوام 2٠15 – 2٠1٧ مــا مقــداره )145٧٩(.  فقــد تلقــت . 1
ــل )4٧٩3( يف عــام 2٠16، و )2,41٨( شــكوى  يف العــام 2٠1٧ مــا مقــداره )٧36٨( شــكوى، مقاب

مت تلقيهــا يف العــام 2٠15.  

تقــوم كل مــن دائرتــي الشــكاوى والســلم األهلــي مبتابعــة الشــكاوى التــي تــرد الــى احملافظــات، ففــي . 2
حــن تتابــع أقســام الشــكاوى يف احملافظــات الشــكاوى التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا، تتولــى دائــرة 
الســلم األهلــي متابعــة النزاعــات املجتمعيــة خاصــة تلــك التــي تقــع بــن االفــراد مثــل قضايــا القتــل 

واالرض والشــرف، ويكــون هدفهــا ضمــان حتقيــق الســلم األهلــي.

ــام عــدد مــن احملافظــات . 3 يصعــب اجــراء حتليــل لشــكاوى احملافظــات حســب تصنيفهــا لعــدم قي
بتصنيــف الشــكاوى التــي تردهــا حســب املوضــوع، ويعــود عــدم تصنيفهــا للشــكاوى لعــدة أســباب، 

أبرزهــا  ذاتيــة تتمثــل بعــدم قيــام اجلهــات التــي تتلقــى الشــكاوى بتصنيفهــا.

 ال يوجــد آليــة واحــدة للتعامــل مــع الشــكاوى املنظــورة امــام القضــاء، فبعــض احملافظــات ترفــض . 4
تلقــي أيــة شــكوى منظــورة أمــام القضــاء، يف حــن تقبــل محافظــات هــذه الشــكاوى وتعمــل علــى 
حتقيــق تســويات أمــام املتخاصمــن، ينجــم عنهــا ســحب الدعــوى أمــام احملكمــة او توثيــق الصلــح 

أمامهــا.

يــزداد اقبــال املشــتكن علــى احملافظــات بســبب بــطء اإلجــراءات القضائيــة وتراكــم القضايــا أمــام . 5
احملاكم الفلســطينية.

ــة . 6 ــا ذو عاق ــر منه ــا احملافظــات وجــزء كبي ــي تتدخــل فيه ــا الت ــواع الشــكاوى والقضاي ــدد أن تتع
بقضايــا الســلم األهلــي.
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ــون ملزمــة يف . ٧ ــا ال تك ــم، لكــن قراراته ــدور هــام يف مجــال الوســاطة والتحكي ــوم احملافظــات ب تق
ــق  ــددة يف حتقي ــداع وســائل متع ــي إلبت ــذا تســعى اقســام الشــكاوى والســلم االهل كل األحــوال، ل

ــذ الشــكاوى. ــة لتنفي اإللزامي

بلغــت نســبة املشــتكيات لــدى مكاتــب احملافظــات الــى عــدد الذكــور املشــتكن خــال العــام 2٠1٧ . ٨
حوالــي 4٠%، يف حــن كانــت نســبة املشــتكيات يف الــوزارات الــى عــدد الذكــور، رغــم ذلــك يوجــد 
آليــات مختلفــة يف التعاطــي مــع القضايــا احلساســة للنــوع االجتماعــي، بعضهــا يســعى  ملنــح عــاج 

املشــكلة أولويــة علــى اجلانــب القانونــي.

يســاهم وجــود نظــام شــكاوى فاعــل يف تعزيــز الرقابــة واملســاءلة علــى املخالفــات القانونيــة التــي . ٩
ــي، ووجــود هــذا النظــام  ــي أو املدن ــة  يف الشــأنن االمن ــات التنفيذي قــد تصــدر مــن بعــض الهيئ
يعطــي مؤشــراً هامــاً علــى مقــدار الشــفافية واحلكــم الرشــيد يف املجتمعــات التــي تؤمــن بكرامــة 

االنســان وحرياتــه. 

ال تــزال أقســام الشــكاوى يف احملافظــات ينقصهــا احتياجــات يف املــوارد البشــرية واملعــدات . 1٠
والتدريــب.

تفتقــر وحــدات الشــكاوى ودوائــر الســلم األهلــي الــى وجــود أدلــة وإجــراءات عمــل موحــدة متكنهــم . 11
مــن فهــم األدوار املناطــة بهــم، والصاحيــات وماهيــة عملهــم.

ثانيًا: التوصيات.
تخويل دوائر الســلم األهلي والشــكاوي يف احملافظات بلعب دور الوســاطة املجتمعية يف الشــكاوي . 1

التــي تتلقاهــا دون مــس حق اجلمهــور بالتقاضي.

مــد احملافظــات بالقــدرات البشــرية والفنيــة التــي متكنهــا مــن القيــام بــدور أكثــر مهنيــة يف . 2
والتحكيــم. الوســاطة 

ــة أو . 3 ــادئ القانوني ــا يف حــل النزاعــات مــع أي مــن املب ــي تصــل اليه ــارض التســويات الت أن ال تتع
احلقوقيــة.

تعزيــز رقابــة مؤسســات املجتمــع املدنــى علــى دور احملافظــات يف حــل الشــكاوى وحتقيــق الســلم . 4
االهلــي.



80

اقــرار نظــام شــكاوى خــاص باحملافظــات يراعــي طبيعــة وخصوصيــة املهــام املناطــة يف احملافظــات . 5
يف حفــظ االمــن والنظــام العــام أكثــر مــن كونهــا مختصــة بشــكاوى ضــد اإلدارة.

بالنــوع . 6 املتعلقــة  العاليــة  احلساســية  ذات  الشــكاوى  مــع  التعاطــي  موحــدة يف  سياســة  اتبــاع 
العقــاب. افــات اجلانــي مــن  اإلجتماعــي، مبــا ينجــم عنهــا عــدم 

توفير اإلحتياجات الازمة للمحافظات من حيث املوارد البشرية واملعدات والقدرات البشرية.. ٧

أن ال تشــكل دوائــر الســلم األهلــي أيــة تغطيــة للصكــوك العشــائرية التــي تضمن املاحقــة القانونية . ٨
ملرتكبــي اجلرائــم او تنتقــص مــن احلقــوق حتــت دواعــي حتقيق الســلم األهلي.
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اجللوة العشائرية وأثرها على السلم األهلي وحقوق اإلنسان يف فلسطني

الباحث:

د. عمر رحال
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الفصل األول: املقدمة واإلطار النظري

مقدمة
لعــب املــوروث الثقــايف وال يــزال يف فلســطن دوراً مهمــاً يف احليــاة االجتماعيــة، وذلــك لعــدة أســباب 
أولهــا أن الثقافــة الفلســطينية هــي انعــكاس للثقافــة العربيــة، وأمــا الســبب الثانــي فيكمــن يف أن 
املجتمــع الفلســطيني مجتمعــاً عشــائرياً تلعــب بــه العشــيرة والعائلــة دوراً مهمــاً يف حيــاة الفــرد، وبســبب 
االحتــاالت املتعاقبــة علــى فلســطن وعــدم وجــود قضــاء نظامــي رســمي وطنــي يفصــل يف املنازعــات 
بــن الفلســطينين، أصبــح للقضــاء العشــائري الــدور البــارز يف احليــاة االجتماعيــة، فقــد اعتمــد 
الفلســطينيون علــى مــر العقــود املاضيــة ويف ظــل االحتــال اإلســرائيلي علــى رجــال اإلصــاح وعلــى 
القضــاء العشــائري يف حــل خافاتهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة واحلقوقيــة، وكأن الفلســطينين 

قــرروا مقاطعــة محاكــم االحتــال وشــرطته.

 اعتمــدت احلركــة الوطنيــة الفلســطينية وحتديــداً يف االنتفاضــة األولــى بشــكل كبيــر علــى رجــال 
اإلصــاح والقضــاء العشــائري حلــل اإلشــكاليات التــي كانــت حتــدث داخــل املجتمــع الفلســطيني، وكان 
ــدور القاضــي،  ــه يقومــون ب ــن إلي ــه أو مــن املقرب ــم بعــض األشــخاص إمــا احملســوبن علي ــكل تنظي ل

وكانــت القــوى الوطنيــة تقــوم بتنفيــذ القــرارات التــي كانــت تصــدر عــن رجــال اإلصــاح . 

عقب تشــكيل الســلطة الوطنية الفلســطينية يف شــهر 1٩٩4/5، أنشــئت دائرة يف وزارة الداخلية حتت 
أســم اإلدارة العامــة لشــؤون العشــائر واإلصــاح، وقــد قامــت الــوزارة باعتمــاد أشــخاص مــن مختلــف 
احملافظــات وقامــت بإصــدار بطاقــات لهــم، كمــا قامــت مختلــف احملافظــات بتأســيس دائــرة العشــائر 
واإلصــاح وأصــدرت بطاقــات لهــم، كمــا قامــت حركــة حمــاس بتأســيس رابطــة علمــاء فلســطن 
ــاك رجــال إصــاح  ــا أن هن ــم، كم ــة والتنظي ــة عشــائر فلســطن يف التعبئ ــح بتأســيس جلن ــة فت وحرك

مســتقلون وهنــاك رجــال إصــاح شــكلوا روابــط ومجموعــات خاصــة بهــم.

بالرغــم مــن إلغــاء القانــون العشــائري يف األردن عــام 1٩٧6 والذي كان ســارياً يف األراضي الفلســطينية 
احملتلــة، فــإن التقاضــي العشــائري ال يــزال يُطّبــق يف فلســطن، مبــا يف ذلــك بنــوده املتعلقة)باجللــوة( 
العشــائرية، التــي تعنــي إبعــاد أهــل اجلانــي يف قضايــا القتــل املتعمــد وهتــك العــرض وتقطيــع الوجــه 
مــن منطقــة ســكنيه إلــى منطقــة أخــرى يف احملافظــة نفســها، وأحيانــاً إلــى خــارج احملافظــة، و)اجللــوة( 
ــّم إجــاء أقــارب اجلانــي وفــق التفاهمــات العشــائرية،  ــاً مــا يت هــي ُعــرف بــدوي يف األســاس. وغالب

وبعلــم وبإشــراف املؤسســة األمنيــة يف بعــض احلــاالت .
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 االســتمرار يف العمــل بالعــرف العشــائري )اجللــوة( العشــائرية حتــى اللحظــة لــه أســبابه املختلفــة أولــى 
هــذه األســباب عــدم ســيادة القانــون، وانعــدم ثقــة املواطنــن بالنظــام السياســي، هــذا إلــى جانــب طــول 
إجــراءات التقاضــي يف احملاكــم وبقــاء القضايــا يف احملاكــم لســنوات طويلــة، ممــا يــؤدي بأهــل الضحيــة 
ــوة( هــي  للبحــث عــن طــرق أخــرى تعيــد لهــم )احلــق( بشــكل أســرع، ومــن وجهــة نظرهــم فــإن )اجلل
واحــدة مــن اخليــارات املمكنــة، التــي تدفــع النــاس لالتجــاء إليهــا، وهنــا تكــون )اجللــوة( هــي اخليــار 

)األنســب( بالنســبة لهــم.

أهمية البحث 
تنبــع أهميــة البحــث كونــه أصيــل، وهــو األول مــن نوعــه يف فلســطن يف حــدود معلومــات الباحــث 
ــوة( العشــائرية  ــاول موضــوع )اجلل ــي تتن ــى الرغــم مــن وجــود بعــض أوراق العمــل الت املتواضعــة، وعل
بشــكل جزئــي، إال أنــه ال يوجــد هنــاك بحــث متكامــل حــول املوضــوع، كمــا تنبــع أهميــة البحــث باعتبــار 
)اجللــوة( واحــدة مــن مهــددات الســلم األهلــي يف املجتمــع الفلســطيني، الــذي بــات يــؤرق املجتمــع 
األهلــي  الســلم  املباشــرة علــى  تأثيراتهــا  لهــا  واألهليــة، حيــث  الرســمية  الفلســطيني ومؤسســاته 
والتماســك االجتماعــي، كمــا أن أهميــة البحــث تتجلــى يف تســليط الضــوء علــى )اجللــوة( العشــائرية 
التــي يعتبــر البحــث بهــا مــن )احملرمــات( عنــد رجــال اإلصــاح والقضــاء العشــائري، باعتبارهــا مــن 

ــر العشــائري. مقدســات الفك

أهداف البحث
يهدف البحث إلى:

تناول )اجللوة( العشائرية يف الفكر العشائري.. 1

)اجللوة( العشائرية ومدى قانونيتها.. 2

)اجللوة( وتأثيراتها االقتصادية .. 3

أثر )اجللوة( العشائرية على احلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية.. 4

التركيبــة . 5 علــى  وأيضــاً  العشــائرية،  )للجلــوة(  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  النفســية  التأثيــرات 
االجتماعيــة.

اخلــروج مبجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد اجلانب الرســمي واألهلي . 6
يف احلــد مــن تأثيــرات )اجللوة( العشــائرية.
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منهج البحث
املنهــج الوصفــي التحليلــي والتاريخــي والقانونــي هــو املنهــج املناســب للدراســة باعتبارهــا دراســة أوليــة 
استكشــافية وصفيــة كمــا قــد يرتبــط بدراســة ظواهــر حاضــرة مــن خــال الرجــوع إلــى نشــأة هــذه 
الظواهــر والتطــورات التــي مــرت عليهــا والعوامــل التــي أدت إلــى تكوينهــا احلالــي. فهذا املنهاج يســاعد 
علــى فهــم احلاضــر والتنبــؤ باملســتقبل، ومــع ذلــك ال بــد مــن اســتخدام املناهــج أعــاه لتحليــل موضــوع 
)اجللــوة( العشــائرية، ثــم املنهــج القانونــي يف محاولــة ملعرفــة مــدى قانونيــة )اجللــوة( العشــائرية. يف 
محاولــة إلغنــاء الدراســة واإلجابــة علــى أســئلتها وحتقيــق أهدافهــا. هــذا البحــث ســيعتمد علــى 
األدبيــات املختلفــة ومــن مصــادر مختلفــة كالكتــب والدوريــات واالنترنــت. والصحــف، باإلضافــة إلــى 

املصــادر األوليــة مثــل القوانــن واملقابــات الشــخصية مــع ذوي االختصــاص.

مشكلة البحث 
تعتبــر )اجللــوة( العشــائرية شــكل مــن أشــكال الترحيــل القصــري، وهــي شــكل مــن أشــكال العقوبــات 
اجلماعيــة، كمــا أن لهــا آثــار مباشــرة علــى جملــة مــن احلقــوق السياســية واالجتماعيــة واملدنيــة 
واالقتصاديــة للمواطنــن، كونهــا تشــكل انتهــاكاً لتلــك احلقــوق، حيــث أنهــا تســتند إلــى العــادات 
والتقاليــد واألعــراف القدميــة، والتــي ال تتوافــق مــع روح العصــر، إلــى جانــب )مزاجيــة( بعــض 
العائــات والعشــائر، كمــا أن )اجللــوة( العشــائرية ترتبــط وتتأثــر بقــوة عائلــة اجلانــي أو املجنــي عليــه 

ــى حــٍد ســواء. عل

هنــاك أصــوات بــدأت تعلــو اليــوم ســواء مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي أو احلقوقيــن واحلقوقيات 
بضــرورة إجــراء مراجعــة )للجلــوة( العشــائرية خاصــة بعــد التأثيــرات الســلبية والكبيــرة لهــا علــى 
ــي والتماســك االجتماعــي،  ــى الســلم األهل حقــوق املواطنــن، هــذا إلــى جانــب تأثيراتهــا املباشــرة عل

وتأثيراتهــا الســلبية علــى حقــوق النســاء واألطفــال واملســنن وذوي االحتياجــات اخلاصــة.

أمــا اإلشــكالية األخــرى تتمحــور يف ممارســة )اجللــوة( العشــائرية اليــوم يف ظــل وجــود الســلطة الوطنية 
الفلســطينية، أي يف ظــل وجــود ســلطة قضائيــة، كمــا أن الســلطة التنفيذيــة تشــارك يف بعــض األحيــان 

يف عمليــة )إجــاء( املواطنــن أو أنهــا تؤمــن عمليــة )اإلجــاء( التــي يشــرف عليهــا وجهــاء العشــائر.

)اجللــوة( العشــائرية وإن كانــت بدويــة اجلــذور، فإنهــا كانــت )مقبولــة( يف ذلــك احلــن أمــا اليــوم فــإن 
األمــر مختلــف متامــاً عمــا كان يف الســابق، إذ كانــت البيــوت تبنــى وتشــاد مــن الشــعر، وبالتالــي كان مــن 
الســهولة أن يُرحــل الشــخص أو عائلتــه دون تأثيــر كبيــر، أمــا اليــوم فــإن األمــر متامــاً مختلــف جلهــة 
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تأثيراتهــا علــى جميــع مناحــي احليــاة ال ســيما االجتماعيــة واالقتصاديــة. فاليــوم هنــاك ارتبــاط يف 
العمــل واملــدارس ومــكان الســكن.

كمــا أنــه مــن املعــروف أن اجللــوة تكــون محــددة بفتــرة زمنيــة معينــة يتــم االتفــاق عليهــا بــن أهــل اجلاني 
وأهــل الضحيــة، وذلــك مــن خــال )اجلاهــة(، كمــا يتــم االتفــاق علــى املنطقــة التــي ســيتم )ترحيــل( أهــل 
ــى اآلليــة التــي ستســتخدم لعمليــة )الترحيــل( ووقتهــا  اجلانــي إليهــا هــذا باإلضافــة إلــى االتفــاق عل
ومــن املشــمول يف )اجللــوة( ألنــه يف بعــض األحيــان تكــون هنــاك بعــض االســتثناءات، باإلضافــة إلــى 
كيفيــة احملافظــة علــى أمــاك أهــل اجلانــي وكيفيــة إدارتهــا واســتغالها خصوصــاً العقــارات، ولكــن 
املشــكلة تكمــن يف مســألتن أساســيتن األولــى اســتغال وإدارة العقــارات ســواء املبانــي أو األراضــي 
إمــا بالرفــض املطلــق لاســتفادة منهــا، أو التراجــع عــن االتفــاق يف كيفيــة االســتفادة منهــا، أمــا 
اإلشــكالية الثانيــة وهــي تنصــل وتراجــع أهــل اجلانــي يف التزامهــم يف مــدة )اجللــوة(، ففــي كثيــر مــن 
األحيــان يكــون هنــاك اتفــاق علــى أن يتــم )جلــوة( أهــل اجلانــي لفتــرة زمنيــة محــددة، ولكــن وألســباب 
كثيــرة يرفــض أهــل املجنــي عليــة عــودة أهــل اجلانــي إلــى أماكــن ســكناهم، ممــا يــؤدي إمــا إلــى جتديــد 

املشــكلة أو لتحمــل أهــل اجلانــي أعبــاء اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية أخــرى. 

فرضية البحث 
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن ))اجللــوة( العشــائرية ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج هــي 
انتهــاك حلقــوق املواطــن املكفولــة يف القانــون األساســي الفلســطيني، ويف القوانــني األخــرى، وأيضــًا يف 
االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا فلســطني، وهــي مهــدد للســلم األهلــي والتماســك 
االجتماعــي(، وبالتالــي فــإن الفرضيــة إمــا أن تتحقــق أو تنفــى أو أن يعــاد التأكيــد عليهــا. وللبرهنــة 

والتحقــق مــن صحــة الفرضيــة أو نفيهــا أو التأكيــد عليهــا ال بــد مــن طــرح العديــد مــن األســئلة.

أسئلة الدراسة 
ملاذا يتم اللجوء إلى )اجللوة( العشائرية.. 1

ملاذا يتم إجاء األقارب حتى اجلد اخلامس يف بعض احلاالت ؟ ما الهدف واملغزى لذلك؟.. 2

أليست )اجللوة( آلية من آليات احلفاظ على السلم األهلي؟.. 3

يف ظــل عــدم ســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى كامــل األراضــي الفلســطينية، أليســت . 4
)اجللــوة( آليــة وطريقــة حلقــن الدمــاء واســتتباب األمــن؟.
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ما هي تأثيرات )اجللوة( على )املُرحلين(؟.. 5

مبــا إن )اجللــوة( لــم تــرد يف القوانــن والتشــريعات ملــاذا إذن يتــم ممارســتها مــن قبــل رجــال . 6
العشــائر وعلــى مــرأى ومســمع املؤسســة األمنيــة والقضائيــة ؟.

ما هي تأثيرات )اجللوة( على احلقوق ، وما هي آثارها االجتماعية واالقتصادية ؟.. ٧

ما املطلوب وما العمل لتعزيز احلد من )اجللوة(؟.. ٨

ما مدى انسجام )اجللوة( مع القوانن واالتفاقيات الدولية؟.. ٩

وهل ميكن اعتبار اجللوة شكل من أشكال العقاب اجلماعي؟.. 1٠

هل من تعارض بن القضاء العشائري والدولة املدنية؟.. 11

إطار البحث
ــدة مــن العــام 1٩٩3 وحتــى العــام  ــرة املمت ــى الفت الزمانيــة: ســيكون التركيــز بالدرجــة األولــى عل أ. 

2٠1٨. مــع العــودة إلــى مــا قبــل هــذا التاريــخ.

املكانية: ينصب البحث على األراضي الفلسطينية. ب. 

مصطلحات البحث
رجــل اإلصــالح العشــائري: كل شــخص أفرزتــه مجموعــة العاقــات احملليــة والوطنيــة ولديــه . ١

الرغبــة والقــدرة والتمتــع بالســمعة املجتمعيــة ولديــه موثوقيــة مجتمعيــة مكنتــه مــن ممارســة دوره 
يف حــل املشــاكل املجتمعيــة، والقــدرة علــى تهدئــة اخلواطــر، وتقبــل أطــراف املشــكلة ملــا يقترحــه 

مــن حلــول.

اجلاهــة: هــم مجموعــة مــن الرجــال يرأســهم أحــد الوجهــاء، تســعى اجلاهــة لعقــد هدنــة بــن أهــل . ٢
اجلانــي وأهــل املجنــي عليــه حتـــدد زمنيــاً، وذلــك علــى طريــق إنهــاء اإلشــكالية وعقــد صلــح بينهمــا.

فــورة الــدم: وهــي التصرفــات االنفعاليــة التــي تصـــدر عــن أشــخاص مــن عائلــة / عشــيرة املجنــي . ٣
عليــه، بغيــة االنتقــام أو للثــأر.

ــا يحصــل . ٤ ــل، أو عندم ــؤدي للقت ــن ي ــن عائلت ــداء ب ــا ينشــأ خــاف أو اعت اجللــوة: حتــدث عندم
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ــل أفــراد عائلة/عشــيرة  ــرى ســتقوم فــوراً بترحي ــة/ عشــيرة أخـ ــى العــرض فــإن عائل ــداء عل اعت
املجنــي إلــى منطقــة أخـــرى بعيــدة، حتــت حمايــة عائلــة/ عشــيرة ثالثــة ، فالرحـــيل مــن منطقــة إلى 

منطقــة أخــرى هــو الــذي يســمى بـــ« اجللــوة«. 

الســلم األهلــي: هــو مفهــوم الترابــط املجتمعــي الوطنــي والقائــم علــى قبــول التنــوع ونبــذ العنــف . ٥
واإلكــراه والتعامــل احلضــاري والســلمي مــع جميــع األشــخاص املشــتركن يف املواطنــة بغــض 
النظــر عــن اختافاتهــم. صياغــة هــذا النــوع مــن الترابــط املجتمعــي تتطلــب جهــوداً حثيثــة باجتــاه 
خلــق واقــع وطنــي بعيــٍد عــن كل أشــكال التهميــش والعنــف والعصبيــة يف مختلــف مياديــن احليــاة 

السياســية والفكريــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

العطــوة: هــي املــدة الزمنيــة التــي مينحهــا أهــل املجنــي عليــه ألهــل اجلانــي مــن خــال اجلاهــة، . ٦
ــي أو ممتلكاتهــم، وعــادة مــا حتــدد العطــوة  ــى أهــل اجلان ــداء عل ــاك أي اعت بحيــث أال يكــون هن

بفتــرة زمنيــة محــددة.

العطــوة األمنيــة: وتعطــى مــن قبــل ذوي املجنــي عليــه بواســطة جلنــة الصلــح أو الطــرف الذي متت . ٧
االســتجارة بــه مــن غيــر ذوي املجنــي عليــه ويكتــب صكهــا بوجــود مندوبــن عــن الســلطة الرســمية، 
مــن األمــن وزارة الداخليــة علــى إثــر وقــوع اجلرميــة وهــذه العطــوة مــن أقصــر أنــواع العطــوات مــن 
حيــث الفتــرة الزمنيــة حيــث تكــون مدتهــا ثاثــة أيــام وثلــث اليــوم وتعتبــر تهيئــة لعطــوة االعتــراف. 
وتأتــي هــذه العطــوة يف املرحلــة األولــى لوقــوع اجلرميــة وتســمى بدعــوة اإلمهــال ألنهــا تعنــي 

إعطــاء مــدة زمنيــة قصيــرة لتســوية األمــور املســتعجلة.

صـــك العطــوة: هــو الوثيقــة التــي يــدون فيهــا رئيــس اجلاهــة وعــدد مــن أعضــاء اجلاهــة البنــود . 8
التــي مت االتفــاق عليهــا بــن أهــل اجلانــي وأهــل املجنــي عليــه بواســطة اجلاهــة. وعــادة مــا يوقــع 

أهــل اجلانــي وأهــل املجنــي عليــه وكفــاء مــن كا الطرفــن. والصــك ملــزم لــكا الطرفــن.

ُــلح: هــو اإلجــراءات التــي تعمــل اجلاهــة علــى تنفيذهــا، إلحــال الوئــام بــدل اخلصــام بــن . ٩ الصـ
العائلتــن املتخاصمتــن، وعــادة مــا يلجــأ عميــد اجلاهلــة مــع اجلاهــة للتنســيق بــن الطرفــن 
إلمتــام مراســيم الصلــح، وعــادة مــا يدعــى مســؤولون يف الدولــة وكبــار العائــات مــن املنطقــة 
ــح، وعــادة مــا تلقــى الكلمــات التــي تتحــدث عــن  نفســها أو احملافظــة للمشــاركة يف عمليــة الصل

ــة.  التســامح واإلخــاء واحملب

مبــدأ ســيادة القانــون: »مبــدأ املشــروعية«، ضــرورة احتــرام القواعــد القانونيــة القائمــة، بــأن تكــون . ١٠
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جميــع تصرفــات الســلطات العامــة يف الدولــة متفقــة وأحــكام القانــون مبدلولــه العــام، ســواء 
أكانــت هــذه الســلطات تشــريعية أو قضائيــة أو تنفيذيــة، فاخلضــوع للقانــون ال يعنــي القانــون 
ــاه  ــه القانــون يف معن ــاه الضيــق، أي الصــادر مــن الســلطة التشــريعية وحدهــا، بــل يقصــد ب مبعن
الواســع الــذي يشــمل كل القواعــد القانونيــة القائمــة بــدًء مــن الدســتور ونــزوالً حتــى الائحــة أو 

القــرار الــذي يصــدر يف إطارهــا.

كفيــل الدفــا: وهــو الشــخص الــذي تســند إليــه مهمــة حمايــة العشــيرة التــي كانــت قــد اعتــدت علــى . ١١
العشــيرة األخــرى، وهــذا الشــخص عندمــا يتبــرع بقبـــول هــذه املهمــة فإنــه يعلــن ذلــك علنــاً باســمه 

ونيابــة عــن عشــيرته وبذلــك تكــون مســؤولية احلمايــة ملزمــة لــه وألفراد عشــيرته. 

كفيــل الوفــا: وهــو الشــخص الــذي تســند إليــه مهمــة الوفــاء مبتطلبــات الصلــح مــن تبعــاتٍ ماديــة . ١٢
ُــعتَدى عليــه. فيبــدي أحــد وجهــاء اجلاهــة اســتعداده والتزامــه بالوفـــاء بــكل  وماليـــة، اشــترطها املـ

هــذه املتطلبــات باســمه ونيابــةً عــن عشــيرته.

املســحوق: وهــي عــدم مطالبــة ذوي اجلانــي أي شــكل مــن أشــكال التعويــض مــن ذوي املجنــي عليــه، . ١٣
وذلــك نتيجــة عــن األفعــال التــي صــدرت عــن ذوي املجنــي عليــه أثنــاء )فــورة الــدم(، حيــث يعتبــر 
ــام وثلــث اليــوم،  ــة أي ــاء )فــورة الــدم( وهــي مــدة زمنيــة محــدد ال تتجــاوز ثاث كل مــا يحصــل أثن
يكــون بهــا )مبــاح( لــذوي املجنــي عليــه أن يثــأروا وأن يحرقــوا، وأن يخربــوا... الــخ. مبعنــى أن كل 
مــا قامــوا بــه خــال تلــك املــدة مــن ردود أفعــال هــي مبثابــة )مســحوق( أي أن مــا قامــوا بــه غيــر 
ــة ال تســتوجب  ــل( طبيعي ــارة عــن ردة )فع ــدم( هــي عب ــورة ال ــار أن )ف ــن بتعويضــه. باعتب مطالب

الديــة أو التعويــض أو مــا شــابه ذلــك.

العطــوة العشــائرية: العطــوة هــي الهدنــة األمنيــة التــي يعطيهــا املعتدى عليه أو ذويه إلى املعتدي أو . ١٤
ذويــه وتكــون عبــارة عــن مهلــة زمنيــة ليتســنى لهــم ترتيــب أوضاعهــم واالبتعــاد عــن منطقــة ارتــكاب 
اجلرميــة، وتعتبــر العطــوة مــن العــادات واألعــراف املجتمعيــة املســتحدثة فقــد كانــت )الدخالــة( 
تقــوم مقامهــا ويلجــأ إليهــا يف القضايــا اجلزائيــة عنــد حــدوث جرائــم ضــرب أو اعتــداء أو قتــل أو 
مســاس بالعــرض، ويتوســط بــن الطرفــن للحصــول علــى العطــوة مجموعــة مــن ذوي الشــأن مــن 
 الوجهــاء مــن ذوي املكانــة املرموقــة يف املجتمــع ويتــم التوصــل إليها من خــال ذهاب مجموعة منهم
لــذوي املعتــدى عليــه وتســمى )اجلاهــة( ويتــم التفــاوض معهــم للحصــول علــى هــذه الهدنــة مــن 
خــال جهــود أشــخاص آخــرون غيــر طــريف النــزاع، باإلضافــة إلــى ذلــك خبــرة وجتربــة ودرايــة يف 
إجــراءات الصلــح تطيبــاً خلواطــر ذوي املجنــي عليــه، وكــف أيــدي أهــل املجنــي عليــه عــن االعتــداء 
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على اجلاني أو ذويه وينظم بذلك صك خاص يســمى صك العطوة العشــائرية يوقع عليه وينتدب 
لهــذه الغايــة كفيــان يعرفــان بكفيــل الدفــا وكفيــل الوفــا. وللعطــوة دورا بــارزا متهيدياً إلنهــاء النزاع 
وحــل ســبب اخلصــام وحمايــة األرواح واملمتلــكات واحلــد من توســع آثار اجلرميــة إلى أفراد آخرين 
 ليــس لهــم ذنــب أو عاقــة مبــا أرتكــب وخاصــة )ذوي اجلانــي( وتســاهم العطــوة يف هــذا املجــال
مبــا تقدمــه مــن املســاهمات العديــدة يف مختلــف مراحــل اجلرميــة مــن خــال وجــود نــوع خــاص 

لــكل مرحلــة مــن مراحــل اجلرميــة.

تقطيــع الوجــه: عندمــا تقــوم اجلاهــة بأخــذ عطــوة مــن املعتــدى عليـــه لصالــح املعتــدي، فــإن . ١٥
االتفــاق بــن اجلاهــة وهــذه العشــيرة بعــدم االعتــداء علــى عشــيرة املعتــدي أو أحــد أفرادهــا 
يعتبــر ملزمــاً، إلــى أن يقــوم القضــاء العشــائري بالنظــر يف األمــر، ويقــال عــادة »اجلماعــة بوجــه 
فــان« أي بحمايــة ورعايــة فــان. أمــا يف حالــة أن قــام أحــد أفــراد العشــيرة املعتــدى عليهــا 
ــدي ســابقاً فــإن  ــى فــرد مــن عشــيرة املعت ــة عل ــأي طريقـ ــدى ب ســابقاً بخــرق هــذا االتفــاق واعت
هــذا اخلــرق يســمى ب »تقطـــيع الوجــه« أي أنــه لــم يحتــرم وجــه الشــخص الــذي يــرأس اجلاهــة 
التــي تســعى لإلصــاح، وبالتالــي فهــو لــم يحتــرم العشــيرة التــي تنتمــي لهــا اجلاهــة. وهنــا تبــدأ 
مشــكلة جديــدة، إذ ســتطالب عشــيرة اجلاهــة بحقهـــا املعنــوي أمــام أحــد القضــاة العشــائرين مــن 
ذلــك الشــخص الــذي خــرق االتفاقيــة ومــن عشــيرته التــي ينتمــي إليهــا، وهــي مــن أصعــب وأخطــر 
مــا يعــرض علــى القضــاء ألن إجــراءات القاضــي يف هــذا املجــال ســتكون قاســية علــى الشــخص 
وعشــيرته ماديــاً ومعنويــاً واجتماعيــاً، حتــى ال يجــرؤ أحــد علــى خــرق أي اتفاقيــة مســتقبًا وعــدم 

ــع الوجــه«. الســماح ألي كان ب »تقطي



91

الفصل الثاني: التطور التاريخي للقضاء العشائري يف فلسطني٧٠
ميتــد القضــاء العشــائري )غيــر الرســمي( يف فلســطن إلــى مئــات الســنن، وخــال وجــود األتــراك يف 
فلســطن، كان للقضــاء العشــائري يف فلســطن ال ســيما يف مناطــق النقــب وبئــر الســبع وغــزة واخلليــل 
وبيــت حلــم حضــور قــوي والفــت، واســتمر هــذا احلضــور يف زمــن االســتعمار البريطانــي وزمــن 
اإلدارة األردنيــة يف الضفــة الغربيــة، وأيضــاً ويف زمــن االحتــال اإلســرائيلي، وذلــك بســبب )رفــض( 
الفلســطينين حلــد مــا التوجــه إلــى احملاكــم اإلســرائيلية. حيــث كان للقضــاء العشــائري ولرجــال 
اإلصــاح دور مباشــر وفّعــال يف احليــاة االجتماعيــة للفلســطينين، حيــث اعتمــد الفلســطينيون علــى 

ــة. ــة واحلقوقي ــة واالجتماعي رجــال اإلصــاح والقضــاء العشــائري يف حــل خافاتهــم االقتصادي

فترة احلكم العثماني
تركــز القضــاء العشــائري يف هــذه الفتــرة يف منطقــة بئــر الســبع بشــكل خــاص، نتيجــة لوجــود العشــائر 
البدويــة يف هــذه املنطقــة؛ واعتمــد القضــاة يف حــل املنازعــات املعروضــة عليهــم علــى األعــراف 
والتقاليــد املتوارثــة. ولــم تصــدر الدولــة العثمانيــة أي تشــريعات لتنظيمــه؛ ولكــن كان هنــاك مجلــس 
إدارة متخصــص يف النظــر يف النزاعــات الواقعــة ضمــن منطقــة بئــر الســبع، يتولــى إدارتــه شــيوخ 

عشــائر بئــر الســبع. 

فترة االستعمار البريطاني
أصبــح للقضــاء العشــائري يف فتــرة االنتــداب البريطانــي أساســاً قانونيــاً متيًنــا؛ حيــث صــدرت يف هــذه 
الفتــرة مجموعــة كبيــرة مــن القوانــن التــي تنظــم القضــاء العشــائري، وعلــى رأســها مرســوم دســتور 
فلســطن لســنة 1٩22، وخصوًصــا املــادة )45( منــه، حيــث نصــت هــذه املــادة علــى أن: »للمنــدوب 
الســامي أن يشــكل مبرســوم محاكــم منفصلــة لقضــاء بئــر الســبع وملــا يستنســبه مــن املناطــق األخــرى؛ 
ويســوغ لهــذه احملاكــم أن تطبــق العــرف املألــوف لــدى العشــائر إلــى املــدى الــذي ال يتنافــى فيــه مــع 

العــدل الطبيعــي أو اآلداب«

 غيــر أن مرســوم دســتور فلســطن لــم يكــن أولــى التشــريعات التــي نظمــت القضــاء العشــائري؛ إذ كان 
قانــون أصــول احملاكمــات العشــائرية الــذي مت نشــره يف اجلريــدة الرســمية ســنة 1٩1٨ يف العــدد )٩( 

قــد نظــم أصــول احملاكمــات أمــام احملاكــم العشــائرية. 

للتفصيــل أكثــرا أنظر/يالدكتــور، إدريــس جــاردات الصلــح العشــائري وحــل النازعــات يف فلســطني. )نابلــس: جامعــة النجــاح الوطنيــة،   ٧٠
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9238 15 2٠14(. ومــا بعدهــا، وأيضــاً. مركــز املعلومــات الوطنــي الفلســطيني ص
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ومــن القوانــن التــي لهــا عاقــة بالقضــاء العشــائري والتــي مت إصدارهــا يف احلقبــة البريطانيــة 
»مرســوم تشــكيل احملاكــم لســنة 1٩3٩ وقانــون احملاكــم رقــم )31( لســنة 1٩4٠، و«قانــون أصــول 
محاكــم العشــائر لســنة 1٩3٧ ناهيــك عــن »قانــون منــع اجلرائــم بــن العشــائر واحلمائــل رقــم )4٧( 
لســنة 1٩35«، وقانــون املخالفــات املدنيــة رقــم )36( لســنة 1٩44. وقــد نشــر هــذا القانــون يف العــدد 

)13٨٠( مــن اجلريــدة الرســمية لســنة 1٩44.

فترة احلكم األردني واملصري
لــم يبــق القضــاء العشــائري علــى حالــه خــال الفتــرة التــي خضعــت فيهــا الضفــة الغريبــة للحكــم األردنــي، 
وقطــاع غــزة لــإلدارة املصريــة؛ فقــد تضاربــت األقــوال حــول وضعــه يف فتــرة احلكــم األردنــي للضفــة 
الغريبــة؛ إذ يــرى البعــض أن القوانــن العشــائرية لــم تكــن مطبقــة يف تلــك الفتــرة؛ باســتثناء العشــائر البدويــة 
التــي بقيــت خاضعــة لقانــون خــاص بهــا، وهــو »قانــون اإلشــراف علــى البــدو لســنة 1٩36 أمــا البعــض اآلخــر 
فيــرى أن القضــاء العشــائري كان حاضــراً بقــوة ومحميــاً مــن احلكومــة، إال أن القضــاة يف تلــك الفتــرة 
ــة،  ــة األردني ــب مــن احلكوم ــم يتقاضــوا روات ــي، ول ــداب البريطان ــرة االنت ــا يف فت ــم كم ــم تعيينه ــن يت ــم يك ل
باإلضافــة إلــى أن عــدد القضــاة واالمتيــازات املمنوحــة لهــم كانــت قليلــة جــًدا، مقارنــة مــع وضعهــم يف فتــرة 

االنتــداب البريطانــي.

أمــا يف قطــاع غــزة فلــم تقــم اإلدارة املصريــة بتغييــر النظــام القانونــي الــذي كان ســائًدا؛ وأبقــت علــى 
كل القوانــن التــي كانــت ســارية زمــن االنتــداب البريطانــي، مبــا فيهــا القوانــن اخلاصــة بالقضــاء 

العشــائري.

فترة االحتالل اإلسرائيلي
ــرة  ــة وقطــاع غــزة عــاد القضــاء العشــائري وانتشــر م ــة الغربي ــال اإلســرائيلي للضف ــرة االحت يف فت
ــاًدا  ــال اعتق ــي يديرهــا االحت ــة الت ــم النظامي ــد أن قاطــع الفلســطينيون احملاك أخــرى؛ خصوصــاً بع
منهــم أن اجلهــاز القضائــي ليــس ســوى أداة لتكريــس االحتــال؛ حيــث كان يطبــق قوانــن فرضهــا 

ــل.  احملت

ويف العــام 1٩٧٩، صــدر قــرار عــن املجلــس الوطنــي الفلســطيني املنعقــد يف عمــان بتاريــخ 1/22/1٩٧٩ 
يحمــل رقــم ٩24/م/٩12، مبوجبــه قــرر املجلــس لوطنــي الفلســطيني تأســيس »اإلدارة العامــة لشــؤون 

العشــائر واإلصاح«.
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فترة السلطة الوطنية الفلسطينية
ــه والقضــاء  ــه ال مجــال لاســتغناء عــن القضــاء العشــائري، وأن ــة الفلســطينية أن وجــدت الســلطة الوطني
الرســمي يســيران يف طريــق واحــد، لدعــم ســيادة القانــون والوصــول للعدالــة وإحــال الســلم االجتماعــي ٧1.

ومــع إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وحتديــداً بتاريــخ 1٩٩4/٩/14 ، أعيــد تشــكيل »إدارة شــؤون 
العشــائر« مبرســوم رئاســي )455٧(، ونشــر يف مجلــة الوقائــع الفلســطينية الرســمية، حيــث صــدر بتاريــخ 
1٩٩4/11/٩ قــراراً مــن الرئيــس ياســر عرفــات، يقضــى بإنشــاء إدارة شــؤون العشــائر، ويف تاريــخ 
1٩٩٧/2/16 مت تعيــن احلــاج محمــد فهــد األعــرج مــن الســواحرة مستشــاراً لشــؤون العشــائر حتــت 
اســم اإلدارة العامــة لشــؤون العشــائر واإلصــاح. بحيــث تكــون تابعــة ملكتــب الرئيــس٧2. فيمــا بعــد أحلقــت 
دائــرة العشــائر برئاســة الــوزراء. وبتاريــخ 2٠٠5/3/15، مت إحلــاق »دائــرة شــؤون العشــائر واإلصــاح« 

بــوزارة الداخليــة.

يضــاف لذلــك وجــود دائــرة العشــائر والســلم األهلــي يف مختلــف احملافظــات. وعلــى املســتوى التنظيمي 
قامــت حركــة »فتــح« بتأســيس جلنــة عشــائر فلســطن يف التعبئــة والتنظيــم، كمــا قامت حركــة )حماس( 

بتأســيس رابطــة علمــاء فلســطن، كمــا أن هنــاك رجــال إصاح مســتقلون.

لعــب رجــال اإلصــاح والقضــاء العشــائري دوراً مهمــاً بعــد احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــام 
ــة  ــح لإلصــاح أهمي ــث أصب ــي، حي ــى النســيج املجتمع ــاظ عل ــي واحلف 1٩6٧ يف إرســاء الســلم األهل
ــال  ــم االحت ــن الفلســطينين اللجــوء حملاك ــن م ــد لرفــض الكثيري ــاس، وهــذا عائ ــاة الن ــرة يف حي كبي
وشــرطته، حيــث كان املواطنــون يحلــون خافاتهــم باللجــوء إلــى رجــال اإلصــاح والقضــاة العرفيــن، 
كمــا نشــط رجــال اإلصــاح والقضــاء العشــائري يف جميــع مــدن وقــرى ومخيمــات الوطــن خــال 

ــام 1٩٨٧. ــى الع االنتفاضــة األول

ــه ليــس منافســاً  ــع الوجــه، كمــا أن ــك العــرض وتقطي ــل وهت يختــص القضــاء العشــائري بنواحــي القت
أو بديــًا عــن القضــاء النظامــي. وإمنــا مكمــًا ومســاعداً لــه وليــس موازيــاً أو بديــًا عنــه مــن شــأنه 
التخفيــف علــى مكونــات القضــاء النظامــي والشــرعي٧3، والدليــل علــى ذلــك أن احملاكــم الفلســطينية 
درجــت علــى اإلفــراج عــن املتهمــن بكفالــة يف حــاالت كثيــرة، وتخفيــف العقوبــة إلــى النصــف أو إلــى 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9238 .مركز املعلومات الوطني الفلسطيني  ٧1
رجــل اإلصــاح احلــاج محمــد فهــد األعــرج، قريــة الســواحرة، محافظــة القدس،مستشــار الرئيــس ياســر عرفــات لشــؤون العشــائر،   ٧2

مقابلــة شــخصية، بتاريــخ ٩/1/2٠1٩
ــة، ورشــة عمــل مركــز إعــام حقــوق اإلنســان ولدميقراطيــة »شــمس« حــول )دور رجــال العشــائر يف  رجــل اإلصــاح، نــواف زغارن  ٧3

الســلم األهلــي واحملافظــة علــى النســيج االجتماعــي(، رام اهلل، 12/٨/2٠15
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احلــد األدنــى املنصــوص عليــه قانونــاً، كنتيجــة إلجــراءات الصلــح العشــائري٧4. ولعــل مغــزى ذلــك يعــود 
إلــى اعتبــار الصلــح العشــائري مبثابــة تنــازل عــن احلــق الشــخصي أمــام الـــمحاكم النظاميــة، مــن خال 
إســقاط دعــوى التعويــض املدنيــة املصاحبــة للدعــوى اجلزائيــة أمــام القضــاء النظامــي، إضافــة إلــى 
اعتقــاد القضــاة بــأن تهديــد األمــن والنظــام العــام لــم يعــد قائمــاً بعــد توقيــع صكــوك الصلــح. كمــا أن 
اللجــوء إليــه ال يضعــف مــن حــق املشــتكي مــن اللجــوء إلــى القضــاء النظامــي املدنــي حتــى بعــد وجــود 

صــك حتكيــم كمــا أن احلــق العــام ال يســقطه أبــداً أي صلــح عشــائري٧5.

وبالرغــم مــن عــدم وجــود قيمــة قانونيــة للقــرارات العشــائرية يف القضايــا التــي تتعامــل معهــا احملاكــم، 
ــي، فهــذا القــرار ليــس ملزمــاً للقاضــي النظامــي، ومــن  ــى إعــدام اجلان ــو نصــت العطــوة عل ــى ل فحت
املمكــن أن يصــدر حكمــاً مختلفــاً وفقــاً لألدلــة والبراهــن التــي يتعامــل معهــا، فعــدم وجــود قيمــة 
قانونيــة ال يعنــي عــدم وجــود تأثيــر للعــرف أو األحــكام العشــائرية. فمثــًا إســقاط احلــق الشــخصي 
غالبــاً مــا يتــم بعــد اتفاقــات عشــائرية، وبإســقاط هــذا احلــق غالبــاً تخفــض العقوبــة إلــى النصــف. 
إن قــوة القانــون العشــائري تنبــع بالدرجــة األولــى مــن املنظومــة االجتماعيــة التــي تعطــي أهميــة كبــرى 
ــى الرغــم مــن عــدم وجــود أثــر لألحــكام العشــائرية علــى قانــون العقوبــات، نــرى  لــدور العشــيرة، عل
أثرهــا واضحــة يف قوانــن أخــرى مثــل قانــون منــع اجلرائــم، وعلــى الرغــم مــن إلغــاء القانــون العشــائري 

إال أنــه مــا يــزال حاضــراً ٧6.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود هــذه القيمــة القانونيــة، إال أن بعــض املختصــن بشــأن العشــائري يــروا 
أن القضــاء العشــائري يتبــع أســلوب أو طريقــة أو نهــج يلجــأ إليــه يف فــض املنازعــات وحــل اخلافــات 
معتمــداً علــى مجموعــة مــن األســس أو النظــم أو القواعــد املتوارثــة جيــًا بعــد جيــل، ومــن خصائصــه 
الســرعة يف حــل املشــاكل واإلصــاح، وغلبــة الطابــع اجلنائــي عليــه والقــوة اإللزاميــة دون وجــود ســلطة 

تنفيذيــة، باعتبــاره دســتور اجتماعــي يتجلــى تطبيقــه يف املجتمعــات ذات الطابــع البــدوي أكثــر ٧٧.

ــى القضــاء  ــح العشــائري وأثرهمــا عل ــد الباقــي، القضــاء والصل ــور، مصطفــى عب ــادرة شــلهوب والدكت ــر انظــر/ي ن ــل أكث للتفصي  ٧4
.)2٠٠3 احلقــوق،  معهــد   - بيرزيــت  فلســطن،)بيروت: جامعة  يف  النظامــي 

امللتقى الفكري العربي، ورشة عمل حول )الدور الذي تلعبه القيادات العشائرية يف تسوية النزاعات(رام اهلل، 1٧/2٠٠٨/٩.  ٧5
تقريــر للمحاميــة ناديــن منــري، بعــد أربعــن عامــاً علــى إلغائــه، ال يــزال القانــون العشــائري حاضــراً بقــوة يف األردن، مقابلــة مع هديل   ٧6
 https://raseef22.com/life/2016/02/17 22 عبــد العزيــز، املديــرة التنفيذيــة ملركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة، مجلــة رصيــف

للتفصيل أكثر، أنظر/ ي، رجل اإلصاح محمد فهد األعرج، املوجز يف القضاء العشائري، 2٠٠2. بدون مكان نشر.  ٧٧
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ومدتهــا  ومراحلهــا  وشــروطها  أنواعهــا  تعريفهــا  والقانــون:  العــرف  بــني  مــا  اجللــوة 
وشــخوصها

تعريــف )اجللــوة(: )اجللــوة( يف اللغــة مشــتقة مــن اجلــاء، واجلــاء يعنــي الرحيــل أو تــرك املــكان أو االبتعــاد 
ــوة العشــائرية تعنــي تــرك املوقــع والرحيــل عنــه إلــى موقــع آخــر. وهــي  عنــه إلــى موقــع آخــر. أي أن اجلل
مأخــوذة مــن اجلــذر اللغــوي جلــى يجلــو أي اإلبعــاد، وبعــض الــدول العربيــة مثــل العــراق تســميها »تغريب« من 
غربــه، وهــي ُعــرف بــدوي اجلــذور يصنفــه علمــاء »االجتمــاع البــدوي«، أداة مــن أدوات الضبــط االجتماعــي 
ــن  ــم يك ــا ل ــة عندم ــة وضروري ــت ســائدة وملزم ــث كان ــاً حي ــاً وتنظيمي ــد اجلماعــات البســيطة اقتصادي عن
هنــاك دولــة باملعنــى احلديــث. و(اجللــوة( العشــائرية متازمــة يف العــادات واألعــراف والتقاليــد مــع جرائــم 
القتــل العمــد أو جرائــم العــرض، أو تقطيــع الوجــه، الن هــذه اجلرائــم مــن وجهــة نظــر العشــائرين تعتبــر مــن 
أكبــر وأهــم وأخطــر القضايــا التــي تهــز املجتمــع وتؤثــر فيــه الســيما يف مجتمعــات العشــائرية احملافظــة٧٨. 
كمــا تعــرف )اجللــوة( اصطاحــاً علــى أنهــا عبــارة عــن إجبــار ذوي اجلانــي وأقاربــه علــى مغــادرة مناطــق 
ســكناهم )قصــراً( إلــى منطقــة بعيــدة غالبــاً مــا تكــون داخــل احملافظــة أو إلــى محافظــة أخــرى يتــم االتفــاق 

عليهــا مــا بــن عائلــة اجلانــي واملجنــي عليــه برعايــة ووســاطة رجــال اإلصــاح والقضــاء العشــائري٧٩.

أنواع )اجللوة(

هناك ثالثة أنواع من )اجللوة( 8٠:
أواًل: اجلــاء القســري: ويتــم هــذا اجلــاء القســري للقاتــل، وخمســته يف حــال رفضهــم ملغــادرة   -
ــه هــو املتســبب يف هــذه  ــى علي ــب ال يســتحق اجلــاء، وأن املجن ــأن الذن مضاربهــم العتقادهــم ب
النتيجــة، أو بســبب قــوة العشــيرة ونفوذهــا وعــدم حســابها لعشــيرة املقتــول أي حســاب، ويف هــذه 
ــو بالقــوة.  ــي وعشــيرته ول ــل اجلان ــة ولعــدم تفاقــم األمــور تتدخــل العشــائر األخــرى لترحي احلال

ثانيــًا: اجلــاء التلقائــي: وهــو اجلــاء الــذي يتــم طواعيــة مــن اجلانــي وخمســته فور وقــوع اجلرمية   -
خوفــاً مــن ردة الفعــل، واحترامــاً لألعــراف والســواد.

ثالثــًا: اجلــاء االختيــاري: وهــو جــاء أهــل املجنــى عليــه )القتيــل(، وخصوصــاً إذا كانــوا ضعفــاء   -
ــم القضــاء. ــة وحك ــج البحــث يف القضي انتظــاراً لنتائ

http://www.gerasanews.com/print/128894 وكالة جراسا اإلخبارية  ٧٨
محمــد ســالم ثابــت، القضــاء العشــائري عنــد قبائــل بئــر الســبع، )عــزة: موقــع أم الكتــاب لألبحــاث والدراســات اإللكترونيــة، بــدون   ٧٩

ســنة نشــر(، ص 141-14٠.
محمد سالم ثابت، مرجع سبق ذكره. ص 142.  ٨٠
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عندمــا كانــت اجلرائــم أعــاه تقــع علــى شــخص أو مجموعــة أشــخاص مــن قبــل شــخص آخــر أو 
ــوة( العشــائرية  ــا وخيمــه فقــد تازمــت )اجلل ــة ونتائجه ــرة ومؤمل ــرى مؤث مجموعــه أخــرى جرميــة كب
معهــا وكذلــك مــع جرائــم االعتــداء علــى أعــراض النــاس. وهــي تعنــي رحيــل جماعــة اجلانــي فــوراً عــن 
ــراً والنــاس أعصابهــم مشــدودة ومتأثريــن لذلــك يجــب  جماعــة املجنــي عليــه الن الوضــع يكــون متوت
إبعــاد النــاس عــن بعضهــم خوفــاً مــن تطــور املشــاكل وحصــول املضاعفــات إذ ال يعقــل أن يقتــل شــخص 
ــدم(  ــول وهــذا مــا يســمى )فــورة ال ــه يف موقعهــم أمــام جماعــة املقت ــه ويبقــى أقارب مــن عشــيرة معين
والتــي رمبــا ترتكــب بهــا جرائــم أخــرى كبــرى بســبب اجلرميــة األولــى، وبالتالــي )اجللــوة( حقــن للدمــاء 

وســبب لعــدم توســع اجلرميــة ٨1. 

ــة املاشــية  ــة وال يوجــد لهــم أي مصالــح ســوى الزراعــة وتربي ففــي املاضــي كانــت أعــداد النــاس قليل
ــات أو  ــن أو جامع ــا هــو احلــال وال يوجــد موظف ــاث كم ــم أث ــس لديه ــوت الشــعر ولي ويعيشــون يف بي
ــى  ــم عل ــم تت ــت وســائل نقله ــم وكان ــع بعضه ــاس م ــع الن ــة جتم ــح حكومي معاهــد أو مــدارس أو مصال

الــدواب ٨2.

لذلــك كانــت يف الســابق عائلــة اجلانــي جُتلــى بشــكل كامــل عنــد وقــوع اجلرميــة إلــى موقــع آخــر محــدد 
يف املنطقــة مــن قبــل شــيوخ ووجهــاء العشــائر والقضــاة العشــائرين فيهــا. وكان النــاس الذيــن يجلــون 
يبقــون يف مجاهــم لســنوات عديــدة ورمبــا يبقــون يف نفــس املوقــع اجلديــد وال يعــودون إلــى موقعهــم 
الســابق. ونظــراً الزديــاد أعــداد النــاس وانتشــار املعاهــد واملــدارس واجلامعــات والدوائــر احلكوميــة 
وإقامــة املبانــي التــي تكلــف كثيــراً وانخــراط النــاس يف أعمــال التجــارة والصناعــة والســياحة إضافــة 
للزراعــة وتشــعب مصالــح النــاس وتشــابكها ووجــود أعــداد كبيــرة، فــإن احلديــث هــذه األيــام عــن 
)اجللــوة( حتــى اجلــد اخلامــس، أصبحــت ضربــاً مــن اخليــال. وذلــك يف ظــل تعقيــدات احليــاة، واآلثــار 

املدمــرة علــى عائلــة اجلانــي خاصــة ٨3.

املختار رجل اإلصاح، موسى كعابنة، مقابلة شخصية 1/4/2٠1٩.  ٨1
٨2  عليــان الشــافعي »أبــو الرائد«رئيــس جلنــة إصــاح املركزيــة، طولكــرم، وعضــو مجلــس عشــائري فلســطن، مقابلــة شــخصية، 

2٠1٩/1/14
http://www.gerasanews.com/print/128894 وكالة جراسا اإلخبارية  ٨3
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مراحل )اجللوة( العشائرية
ــوة( عندمــا حتصــل عمليــة قتــل أو اعتــداء علــى العــرض أو تقطيــع الوجــه ٨4. بشــرط  وحتصــل )اجلل
أن تســكن عائلــة اجلانــي واملجنــي يف نفــس املــكان أو احلــي أو البلــدة، فيُجبــر عنــد إذن أهــل اجلانــي 
لإلجــاء أي )الترحيــل( اإلجبــاري لهــم مــن تلــك املنطقــة، وعــدم وعودتهــم إلــى ديارهــم أو مــكان 
ســكناهم حتــى يتــم الصلــح والطيــب بــن الطرفــن٨5. كمــا ال يوجــد يف العــرف العشــائري يف فلســطن 
ــة جميعهــا أم حتــى اجلــد الثالــث أو الرابــع  مــا قــد يســمى )باملعاييــر( يف عمليــة الترحيــل، هــل العائل
أو حتــى )خمســته( اخلامــس كمــا عنــد بعــض القبائــل العراقيــة٨6 ، واألردنيــة. مــا هــو املعيــار لذلــك؟، 
ــي  ــة املجن ــات عائل ــوة وإمكاني ــط بق ــك مرتب ــذا املوضــوع، وإمنــا ذل ــة له ــة النهائي ــده اإلجاب ال أحــد عن
عليــه ومــدى امتاكهــا لعناصــر وأدوات القــوة، مبــا فيهــا عاقاتهــا مــع املؤسســة الرســمية. كمــا يرتبــط 
ذلــك مبــكان الترحيــل ومدتــه، وبالســماح لعائلــة املجنــي عليــه بكيفيــة التصــرف واالنتفــاع مــن أماكهــا 
وعقاراتهــا ال ســيما البيــوت واألراضــي، وهــل يحــق لهــم أن يســتفيدوا منهــا بشــكل مباشــر، أم مــن خــال 
طــرف آخــر، أم أن قــوة ونفــوذ عائلــة املجنــي عليــه متنــع ذوي اجلانــي مــن عــدم اســتغال أماكهــم .

ــوة(  ــام )باجلل ــي لديهــا مــن القــوة والنفــوذ مــا ميكنهــا مــن عــدم القي ــة اجلان والعكــس إذا كانــت عائل
أي الرحيــل إلــى منطقــة أخــرى ، وذلــك بســبب قوتهــا، وضعــف عائلــة املجنــي عليــه، إذن اجللــوة لهــا 
شــروطها، وحتــى لــو كانــت أحــد أهــم األعــراف العشــائرية ، فالفيصــل ليــس بالعــرف عندهــا وإمنــا 

بامتــاك أســباب القــوة والنفــوذ .

تبــدأ مراحــل )اجللــوة( فــور وقــوع اجلرميــة، حيــث يقــوم رجــال اإلصاح من تلقاء أنفســهم أو بالتنســيق 
مــع احملافــظ والشــرطة واملؤسســة األمنيــة يف بعــض األحيــان، بالتواصــل مــع ذوي املجنــي عليــه مــن 
أجــل أخــذ )العطــوة( أي )الهدنــة( وهــي أمــا إنهــا )عطــوة( عشــائرية  أو )عطــوة(  أمنيــة، وهــي )هدنــة 
أمــان( مينحونهــا لــذوي اجلانــي ومدتهــا ثاثــة أيــام وثلــث اليــوم. وتنــص هــذه )العطــوة( التــي يكتــب 
صكهــا بوجــود ممثلــن عــن املؤسســة الرســمية يف بعــض األحيــان، علــى عــدم املســاس بــذوي اجلانــي 
طــوال تلــك املــدة، وعــدم التعــرض لهــم خــال مغادرتهــم لبيوتهــم أثنــاء )اجللــوة( العشــائرية. وبالتــوازي، 
ــه واملؤسســة األمنيــة باإلشــراف علــى عمليــة جــاء ذوي اجلانــي  يقــوم بالعــادة احملافــظ أو مــن ميثل

حلمايتهــم مــن أي اعتــداء خــال مــا يعــرف بفتــرة )فــورة الــدم( لــدى ذوي املجنــي عليــه.

محمد سالم ثابت، مرجع سبق ذكره. ص 61.   ٨4
الشيخ سالم ذويب، رجل إصاح محافظة بيت حلم، مقابلة شخصية، ٨/1/2٠1٩.  ٨5

محمد سالم ثابت، مرجع سبق ذكره ، ص 142-14٠.  ٨6
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ويف حــال اعتــراف اجلانــي يوقــع صــك مــا يعــرف )بعطــوة االعتــراف( بعــد انتهــاء مــدة الهدنــة األولــى، 
لتبــدأ بعدهــا عــودة مــن مت إجاؤهــم إلــى أماكــن ســكناهم وهــذا مبوافقــة ذوي املجنــي عليــه. أمــا إذا 
لــم يعتــرف اجلانــي، فيجــري توقيــع )عطــوة تفتيــش(٨٧، ويف هــذه احلالــة ال يعــود أي ممــن مت إجاؤهــم 
إال بعــد صــدور حكــم قضائــي مــن احملاكــم املدنيــة يف اجلرميــة. ويجــري توقيــع هذيــن النوعــن مــن 

العطــوات بحضــور األطــراف املتنازعــة وممثلــن عــن احملافــظ واملؤسســة األمنيــة.

وغالبــاً مــا تكــون )اجللــوة( ألقــرب قبيلــة أو عشــيرة لعشــيرة اجلانــي، يكــون لديهــا القــدرة علــى حمايتهــم 
وحمايــة ممتلكاتهــم مــن »حــال« و«أشــجار« وممتلــكات أخــرى، وتقــوم هــذه العائلــة أو العشــيرة التــي قبلــت 
ــة( بإبــاغ عشــيرة املجنــي عليــه أو عليهــا  اســتجارة عشــيرة اجلانــي بهــا وتســمى هــذه االســتجارة )الدخل
مــن خــال وجيــه عزيــز يف قومــه، بــان عشــيرة اجلانــي »وخمســة أجــداده« هــم بحمايتهــم وملــدة ثاثــة أيــام 
وثلــث، وهــذه األيــام تســمى يف العــرف العشــائري »فــورة الــدم« أو »األيــام احلائــرات«، وتقــوم هــذه القبيلــة أو 
العشــيرة والتــي أصبحــت عشــيرة اجلانــي يف حمايتهــا، بترحيــل )عاقلــة( اجلانــي إلــى منطقــة يتــم االتفــاق 
عليهــا مــع عشــيرة املجنــي عليــه، وعــادة مــا تكــون خــارج حــدود منطقــة املجنــي عليــه أو عليهــا، وبعــد ذلــك 
تبعــث العشــيرة »املدخــول عليهــا« بأحــد الوجــوه مــن كبــار رجاالتهــا، ألخــذ موعــد الســتقبال جاهــة تكــون 
ممثلــة لوجهــاء العشــائر املجــاورة لعشــيرة املجنــي عليــه ويكــون حجــم هــذه اجلاهــة حســب اجلنايــة، )وعــادة 
مــا تكــون جنايــات العــرض هــي التــي تســتوجب اجلاهــات الكبيــرة، تتبعهــا جنايــات القتــل العمــد ومــن ثــم 
القتــل غيــر املتعمــد، ويكــون هــدف اجلاهــة أخــذ عطــوة »اعتــراف« وغالبــاً مــا يتــم إعطــاء اجلاهــة عطــوة 

عشــائرية ملــدة زمنيــة يتفــق عليهــا الطرفــان، عشــيرة املجنــي عليــه، ووجــوه اجلاهــة ٨٨(.

تكــون )اجللــوة( خــال الثاثــة أيــام األولــى مــن حــدوث احلــادث فقــط وبعدهــا ال توجــد عطــوة وتســمى 
هــذه األيــام )املهربــات، املدربــات(، وهــي عطــوة عشــائرية إلعطــاء الفرصــة ألهــل اجلانــي للجــاء عــن 
ديارهــم إلــى عائلــة أو عشــيرة أخــرى. وخــال الثاثــة أيــام هــذه يكــون اجلانــي وخمســته )أي أقربــاؤه 
للدرجــة اخلامســة( قــد جلــوا عــن ديارهــم ويف هــذه احلالــة أي بعــد )اجللــوة( فــان األقربــاء مــن الدرجــة 
ــر  ــع بعي ــد أن يدف ــه لديارهــم بع ــود هــو وأهــل بيت ــه أن يع ــي علي اخلامســة يســتطيعون إذا رضــي املجن
)جمــل(، أو )بعيــر النــوم( ٨٩. أو )قاعــود النــوم(، وهــذا العــرف العشــائري لــه عاقــة )باجللــوة(، مبعنــى 
أن يقــوم ذوي املجنــي عليــه والذيــن لــم يكــن لهــم ضلــع أو أي شــكل مــن أشــكال املشــاركة يف اجلرميــة أو 

.مناشــدة مــن آل عوينــة مــن قريــة بيتــر- محافظــة بيــت حلــم إلــى الفريــق احلــاج إســماعيل جبــر مســاعد القائــد األعلــى لألمــن   ٨٧
ومســاعدة الرئيــس لشــؤون احملافظــات، جريــدة القــدس األحــد 2٠1٨/12/٩، ص 2.

الشيخ، محمود نهار سويلم املهداوي، الدستور تعاود فتح ملف اجللوة العشائرية وانعكاساتها على املجتمع، األحد 12/2٠٠٩/٧  ٨٨
https://www.addustour.com/articles/822947-

احملامي صالح كنيعان الفايز، الدستور تعاود فتح ملف اجللوة العشائرية وانعكاساتها على املجتمع، مرجع سبق ذكره.  ٨٩
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مســاعدة اجلانــي بــأي شــكل مــن األشــكال أن يتطلبــوا مــن ذوي املجنــي عليــه أن يســمحوا لهــم بالبقــاء 
يف منازلهــم وأن ال يرحلــوا عــن بيوتهــم جــراء مــا حصــل شــريطة أن ال يقومــوا بالتضامــن مــع اجلانــي أو 
تقــدمي أي شــكل مــن أشــكال املســاعدة لــه أو التســتر عليــه أو االتقــاء بــه أو توفيــر احلمايــة لــه أو املخبــأ، 
عندهــا ميكــن أن ال يرحلــوا ويســتمروا يف بيوتهــم وأماكهــم، شــريطة تقــدمي مبلــغ مــن املــال يتــم االتفــاق 

عليــه بــن ذوي اجلانــي واملجنــي عليــه برعايــة رجــال اإلصــاح )اجلاهــة( ٩٠.

ــل يف أي  ــوا معرضــن للقت ــه )يف رأس مجــاه( ويكون ــع أقارب ــه م ــي علي ــح املجن ــام يصب ــة أي ــد الثاث بع
حلظــة يســتطيع أهــل املجنــي عليــه النيــل منهــم، وتنتهــي العطــوة األولــى املكونــة مــن ثاثــة أيــام وخــال 
فتــرة )اجللــوة( يكــون اجلانــي حــذراً الن أهــل املجنــي عليــه يتربصــون بــه، فيغيــر مــكان نومــه مــا بــن ليلــة 
وأخــرى، كمــا أن العائلــة أو العشــيرة التــي جلــأ إليهــا تعيــش بحالــة قلــق خوفــاً عليــه وعلــى أقربائــه الذيــن 
ينطبــق عليهــم قانــون الثــأر، وذلــك لكونهــم مكلفــن عشــائرياً بحمايتــه، وتكــون مــدة )اجللــوة( العشــائرية 

يف العــادة ســبع ســنوات قمريــة ٩1.

ــة التــي احتمــى بهــا ذوي اجلانــي والتــي يطلــق عليهــا )وجــه الدخالــة(. وعــادة مــا  إضافــة إلــى العائل
ــاء مــدة هــذه  ــد انته ــه مباشــرة بع ــد«، ويصــار إلي ــراف إجــراء يســمى »الع ــع عطــوة االعت يعقــب توقي
الهدنــة، ويتضمــن حتديــد صلــة القربــى بــن اجلانــي ومــن مت إجاؤهــم، وذلــك بهــدف إعــادة مــن 
يرتبطــون يف القرابــة مــن اجلانــي ملــا بعــد اجلــد اخلامــس. أمــا مــن يرتبطــون مــع اجلانــي حتــى اجلــد 
اخلامــس، فيبقــون يف أماكــن جائهــم ملــدة عــام. علــى أنــه ال يصــار إلــى إجــراء “العــد” يف حالــة عطــوة 
التفتيــش إال بعــد صــدور حكــم احملكمــة يف اجلرميــة ٩2. وبعدهــا تأتــي املرحلــة األخيــرة، وهــي عطــوة 
ــح، والتــي يحــدد فيهــا الطرفــان قيمــة الديــة، والتــي يجــري بعدهــا توقيــع العطــوة التــي تأخــذ  الصل
بهــا احملاكــم وتعتمدهــا باعتبارهــا عــذرا يخفــف مــن احلكــم الصــادر علــى اجلانــي. علــى أن يكــون يف 

مختلــف مراحــل كفــاء وهمــا كفيــل الدفــا وكفيــل الوفــا٩3.

و)اجللــوة( قــد متتــد ألشــهر٩4 أو لســنوات، فكثيــراً مــا نســمع أن العائلــة الفانيــة أصلهــا مــن محافظــة 
مــا ولكــن بســبب عمليــة قتــل حصلــت قبــل مئــات الســنوات أجبــرت هــذه العائلــة علــى الرحيــل إلــى 

عليان الشافعي »أبو الرائد«، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.  ٩٠
احملامي صالح كنيعان الفايز، الدستور تعاود فتح ملف اجللوة العشائرية وانعكاساتها على املجتمع، مرجع سبق ذكره.  ٩1

مناشدة من آل عوينة من قرية بيتر، مرجع سبق ذكره.  ٩2
للتفصيــل أكثــر انظــر/ي الدكتــور، إدريــس جــرادات الصلــح العشــائري وحــل النزاعــات يف فلســطني. )فلســطن: مركــز وئــام   ٩3

.2٠٠٠ الشــعبي.ط1،  والتــراث  للدراســات  الســنابل  ومركــز  النزاعــات،  حلــل  الفلســطيني 
مناشــدة، موجــه مــن آل الشــيخ فخــذ آل عوينــة مــن قريــة بتيــر – محافظــة بيــت حلــم، موجــه للســيد الرئيــس محمــود عبــاس، مــن   ٩4
أجــل العمــل علــى عودتهــم لقريتهــم بعــد أن أجلــوا عنهــا، أثــر اتهامهــم بقتــل مواطــن مــن نفــس القريــة، حيــث ُرحــل أكثــر مــن )٨٠( 

ــة املتهــم بالقتــل. صحيفــة القــدس األحــد 2٠1٨/12/2. ص 1.  شــخصاً مــن عائل
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مــكان أخــر، وبقيــت فيــه حتــى اللحظــة. وقــد متتــد لألبــد وقــد متتــد اجللــوة إلــى ســنوات إذا لــم يقــم 
الصلــح بــن الطرفــن٩5. ويف العــادة يتوســط وجهــاء العائــات للصلــح بــن العائــات املتخاصمــة، وعادة 
مــا ينجــح الوجهــاء ورجــال اإلصــاح يف عــودة )املجليــن( إلــى أماكــن ســكناهم، ولكــن ذلــك مرتبــط يف 
إمتــام عمليــة )الصلــح( وإســقاط الدعــوى لــدى اجلهــات الرســمية، صــك )الصلــح( الــذي يكــون عليــه 
كفــاء لــكل الطرفــن، وهــم كفــاء الوفــا وكفــاء الدفــا. وذلــك بعــد القيــام بدفــع مبلــغ مالــي لــه عاقــة 
بالديــة الشــرعية، وباملصرفــات ســواء لألشــخاص الذيــن جرحــوا أو تضــررت ممتلكاتهــم. وقــد جــرت 
العــادة أن يؤجــل القضــاء البــت يف اجلرميــة ألن الصلــح بــن الفريقــن يعنــي إســقاط احلــق الشــخصي، 
األمــر الــذي يتــرك أثــره علــى العقوبــة، ومــع ذلــك فــإن البــطء يف إجــراءات التقاضــي يولــد شــعوراً لــدى 
أهــل املجنــي عليــه بــأن اجلانــي مــا زال حــراً وأن القانــون لــم يأخــذ لهــم حقهــم منــه، لذلــك يتمســكون 

)باجللــوة( ٩6.

أي سند قانوني )للجلوة(؟
عقــب احتــال فلســطن مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة يف العــام 1٩4٨ دعــا بعــض الفلســطينين إلــى 
ضــم الضفــة الغربيــة لــألردن ومبايعــة امللــك عبــد اهلل األول ملــكاً علــى فلســطن. وقــد كان للدعــوة 
اســتجابة ســريعة بانعقــاد املؤمتــر الثانــي يف مدينــة أريحــا بتاريــخ 1٩4٨/12/1 الــذي انعقــد برئاســة 
الشــيخ محمــد علــي اجلعبــري٩٧، رئيــس بلديــة اخلليــل. ويف هــذه األثنــاء أعلــن احلاكــم العســكري 
األردنــي اســتمرار ســريان القوانــن والتشــريعات األخــرى املطبقــة يف فلســطن لعــام 1٩35 إلــى املــدى 
الــذي ال تتعــارض فيــه مــع قانــون الدفــاع عــن شــرق األردن. ثــم أعــادت اإلدارة املدنيــة األردنيــة عــام 
1٩4٩ نظــام احلكــم املدنــي إلــى الضفــة الغربيــة مبوجــب قانــون اإلدارة العامــة علــى فلســطن. كمــا 
ــرة االســتعمار  ــة فت ــة يف نهاي ــول يف الضف ــن الســارية املفع ــى اســتمرار ســريان القوان ــد عل مت التأكي
البريطانــي إلــى حــن اســتبدالها بقوانــن أردنيــة٩٨. ويف عــام 1٩5٠، مت ضــم الضفــة الغربيــة لــألردن 

رســمياً طبقــاً ملقــررات مؤمتــر أريحــا ســابق الذكــر.

القوانــن العشــائرية التــي كانــت ســائدة يف فلســطن قبــل االحتــال اإلســرائيلي للضفــة الغربيــة، 
ألغيــت يف األردن مبوجــب القانــون رقــم )34( بتاريــخ 1٩٧6/6/1، حيــث صــدر قــرار بإلغــاء القوانــن 

الشيخ سالم ذويب، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.   ٩5
٩6  الدكتور، إدريس جرادات، مرجع سبق ذكره. 

.ممدوح نوفل،البحث عن الدولة،)رام اهلل:مواطن املؤسسة الفلسطينية لدارسة الدميقراطية، ط 1، 2٠٠٠(، ص1٩.  ٩٧
الدكتــورة، هلغــى باومغــن، مــن التحريــر إلــى الدولــة: تاريــخ احلركــة الوطنيــة الفلســطينية ١٩٤8-١٩88،)ترجمــة محمــد أبــو   ٩٨

.5٨-5٧ ص   ،)2٠٠6 الدميقراطيــة  لدراســات  الفلســطينية  املؤسســة  مواطــن:  اهلل:  زيــد(،)رام 
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ــاراً مــن 1٩٧6/6/16. ــول اعتب ــح ســاري املفع ــذي أصب العشــائرية يف األردن، وال

 كمــا ألغــى القانــون، قانــون محاكــم العشــائر لســنة 1٩36، وأيضــاً ألغــى قانــون تأســيس محكمــة 
االســتئناف العشــائرية لســنة 1٩36، وقانــون اإلشــراف علــى البــدو لســنة 1٩36، وهــي مــا تعــرف 
بالقوانــن العشــائرية. ومبوجــب هــذا القــرار، ألغــى وزيــر الداخليــة آنــذاك اإلجــراءات العشــائرية مــن 
»عطــوة وجاهــة وكفالــة ودخالــة« وغيــر ذلــك مــن إجــراءات تتخــذ يف إطــار القضــاء العشــائري. وعلــى 
ــا  ــرف العشــائري م ــاء ســواء يف األردن أو يف األراضــي الفلســطينية إال أن الع الرغــم مــن هــذا اإللغ
بقــي مســتمراً، بــل أن املؤسســة األمنيــة يف األراضــي الفلســطينية تقــوم بالطلــب مــن رجــال اإلصــاح 
بأخــذ )العطــوة(، أو تنظيــم عمليــة )اجللــوة(، خصوصــاً يف قضايــا القتــل العمــد أو قضايــا )العــرض(. 
علــى الرغــم مــن أن القوانــن الســارية يف فلســطن ال تتحــدث عــن )العطــوة( أو )اجللــوة(، بــل أنهــا ال 

تأتــي علــى ذكرهــا. 

وأكثــر مــن ذلــك فقــد أصــدرت محكمــة العــدل العليــا األردنيــة، )احملكمــة اإلداريــة(، التــي قضــت بعــدم 
شــرعية أيــة إجــراءات تســتند إلــى القوانــن العشــائرية كمــا هــو احلــال يف القــرار رقــم )144( لســنة 
1٩٨4 الــذي جــاء فيــه )ال يســتند إلــى أســاس قانونــي القــول إن للمحافــظ صاحيــة اتخــاذ إجــراءات 
عشــائرية، إذ إن القانــون رقــم )34( لســنة 1٩٧6 قــد ألغــى محاكــم العشــائر واإلشــراف علــى البــدو(. 
ويف القــرار رقــم )45( لســنة 1٩٨5 الــذي جــاء فيــه »إن القانــون رقــم 34 لســنة 1٩٧6 قــد ألغــى قانــون 
العشــائر ومحكمــة اســتئناف العشــائر وقانــون اإلشــراف علــى البــدو، وهــي القوانــن التــي كانــت جتيــز 

إتبــاع العــادات العشــائرية بشــأن النــزاع الناشــئ عــن بعــض اجلرائــم٩٩. 

وعليــه فــا يجــوز االســتناد إلــى العــرف اإلداري لتبريــر التوقيــف اإلداري ألن يف ذلــك مخالفــة صريحــة 
للمــادة )11( مــن القانــون األساســي الفلســطيني التــي تنــص علــى: )1. احلريــة الشــخصية حــق 
طبيعــي وهــي مكفولــة ال متــس.2. ال يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه 
بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إال بأمــر قضائــي وفقــا ألحــكام القانــون، ويحــدد القانــون مــدة احلبــس 
االحتياطــي، وال يجــوز احلجــز أو احلبــس يف غيــر األماكــن اخلاضعــة للقوانــن الصــادرة بتنظيــم 
الســجون(. ومــن املعــرف أن القــرارات التــي تصــدر عــن احملاكــم العليــا تكــون مبثابــة الســوابق ويأخــذ 
بهــا باعتبارهــا مــن املصــادر االحتياطيــة، ومــع ذلــك هنــاك اســتمرار بتطبيــق )اجللــوة( لغايــة اآلن، ولــم 

يســبق ألحــد أن شــكك بشــرعيتها، علــى الرغــم مــن أحــكام احملاكــم 1٠٠.

www.7iber.com/society/tribal-law-in-jordan ،دانة جبريل، حن يعلو العرف العشائري على القانون  ٩٩
احملامية صباح سامة، ناشطة حقوقية ونسوية، رام اهلل، مقابلة شخصية،1/1٠/2٠1٩.  1٠٠
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وتأسيســاً علــى ذلــك ال يوجــد أي ســند قانونــي مينــح احملافــظ أو غيــره احلــق يف ترحيــل ذوي اجلانــي 
حتــت مســمى )اجللــوة(، ســوى االســتناد ألحــكام قانــون منــع اجلرائــم الرقــم )٧( لســنة 1٩54، الــذي 
تشــوبه شــبهة عــدم دســتورية بحســب العديــد مــن التقاريــر املعنيــة بحقــوق اإلنســان ألنــه يســمح 
باالعتقــال بشــكل ال يســتقيم مــع إجــراءات التقاضــي الســليمة يف القانــون واملعاييــر الدوليــة املتعلقــة 
بهــذا اخلصــوص. )فاجللــوة( بهــذا املعنــى هــي تكريــس لعــدم االحتــكام للقانــون ، كمــا أن إجراءاتهــا 
متوارثــة درجــت عائــات املجنــي عليهــم واحملافظــون علــى تطبيقهــا، مــع أنهــا غيــر قانونيــة بالنظــر 
إليهــا كعقوبــة جماعيــة ال جتــوز يف ظــل ســعي الســلطة املتواصــل لتكريــس دولــة املؤسســات والقانــون. 
وعلــى الرغــم مــن الدعــوات املتكــررة لإلســراع يف التقاضــي يف جرائــم اجلنايــات، لكــن البعــض يــرى 
أن تقصيــر مــدة التقاضــي يؤثــر علــى العدالــة ، وهنالــك بعــض اإلجــراءات التــي ال عاقــة للمحكمــة 
بهــا كأن يتأخــر إحضــار الســجن مــن ســجنه، أو أن يكــون هنالــك خلــل يف إجــراءات التبليــغ للشــهود 

وغيرهــم 1٠1.

وإذا كان علــى هــذا القانــون العديــد مــن املآخــذ علــى الصعيــد الدولــي ويف أروقــة األمم املتحــدة، 
فيمكــن للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف ماحظاتهــا اخلتاميــة علــى التقاريــر الدوريــة املقدمــة مــن 
قبــل فلســطن أن تعبــر عــن قلقهــا ألن مثــل هــذا القانــون يخــول احملافظــن صاحيــات متكنهــم 
ــى املجتمــع، وذلــك دون قــرار اتهــام ودون توفيــر  ــه ميثــل خطــراً عل ــر أن مــن توقيــف أي شــخص يعتب
الضمانــات القانونيــة ودون صــدور أي أمــر قضائــي يف املوضــوع. ومــن أجــل تطبيــق )اجللــوة(، تتوجــه 
الشــرطة أو احملافــظ إلــى ذوي اجلانــي ألخــذ مــا يســمى بالعطــوة األمنيــة، وهــي فتــرة مدتهــا ثاثــة 
أيــام وثلــث، يســمح لــذوي اجلانــي وأقاربــه مبغــادرة مــكان إقامتهــم دون أن يتعــرض إليهــم أهــل املجنــي 
عليــه، ويوقــع علــى صــك العطــوة ممثلــون عــن ذوي املجنــي عليــه وممثلــون عــن الشــرطة أو املؤسســة 
األمنيــة. وبالتالــي فــإن عمليــة اإلجــاء تتــم مبعرفــة وعلــم الشــرطة أو احملافــظ. ومــن بــاب أولــى أن ال 
نعتــد بهــذا القانــون، الــذي ال ينســجم مــع املعاييــر الدوليــة األساســية حلقــوق اإلنســان، كمــا ميكــن أن 
تقــوم دولــة االحتــال،_ والتــي تقــوم بــن الفينــة واألخــرى بترحيــل الفلســطينين مــن منطقــة ألخــرى 
ــذي متارســه بحــق  ــر القصــري ال ــل والتهجي ــة الترحي ــوة( كأســاس لعملي ــد )باجلل قصــراً_. وأن تعت

أبنــاء شــعبنا. 

كمــا يجــب إال يغيــب عــن الذهــن اآلثــار السياســية )للجلــوة( خاصــة يف مدينــة القــدس علــى وجــه 
التحديــد، املعركــة يف القــدس ليســت معركــة جغرافيــة فحســب، وإمنــا معركــة دميغرافيــة لهــا عاقــة 

احملامية زهرة الشرباتي، الدستور تعاود فتح ملف اجللوة العشائرية وانعكاساتها، مرجع سبق ذكره.  1٠1
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بالوجــود الفلســطيني، ومــا يرافــق ذلــك مــن هــدم وتهجيــر وإجــراءات تعســفية مــن قبــل االحتــال ضــد 
املواطنــن املقدســين علــى وجــه التحديــد، وذلــك بهــدف ترحيلهــم وإفــراغ املدينــة املقدســة، وإحــال 
املســتوطنن مكانهــم، لذلــك علينــا كفلســطينين أن نتنبــه جيــداً ملوضــوع )اجللــوة( يف القــدس والوقــوف 
ــي نحــن نقــدم لاحتــال  ــاك هــو االحتــال، وبالتال أمامــه بقــوة، ألن املســتفيد األول مــن اجلــاء هن
خدمــة مجانيــة بترحيــل بعضنــا البعــض. ومــن هنــا ميكــن أن يكــون هنــاك فتــوى شــرعية حــول املوضــوع 
يقابــل ذلــك إجــراءات عمليــة مــن الســلطة الوطنيــة، وذلــك لضمــان عــدم ترحيــل أي مواطــن مقدســي 

ألي ســبب كان وإمنــا القيــام بــكل اإلجــراءات القانونيــة املتاحــة مــن قبــل الســلطة الوطنيــة. 

هل من ضرورة )للجلوة( ؟ وملاذا يتم اللجوء )للجلوة( ؟
ــوة( بإبقــاء العمــل بهــا ملــا لهــا مــن ايجابيــات حســب وجهــة نظهرهــم يف  يطالــب املدافعــون عــن )اجلل
حقــن الدمــاء وعــدم توســع اجلرميــة. فاملدافعــون عــن اجللــوة واحلريصــون علــى ضــرورة اســتمرار 
العمــل بهــا يشــيرون إلــى أنهــا منعــت تطــور الكثيــر مــن اإلحــداث إلــى مــا هــو أســوأ 1٠2. يف خضــم اجلــدل 
حــول ايجابيــات وســلبيات اجللــوة العشــائرية والتجــاذب يف اآلراء مــا بــن اســتمرارها أو وقفهــا يــرى 
بعــض اخلبــراء أن عمليــة )اجللــوة( مــن الناحيــة القانونيــة تعتبــر مؤسســة صلحيــة بــن النــاس، تخفــف 
مــن عمليــات )فــورة الــدم( ومــن أي ردود فعــل غيــر عقانيــة، أو أي ردود فعــل انتقاميــة قــد يرتكبهــا 
أهــل املجنــي عليــه بحــق أهــل اجلانــي، كمــا أنهــا تصــب يف قنــاة خدمــة القانــون، ســيما وأن )اجللــوة( 

عــادة وعــرف  1٠3.

ــاء )فــورة الــدم( مــن قتــل وجــرح وهــدم وحــرق ونهــب وتخريــب واعتــداءات  يعتبــر كل مــا يحصــل أثن
ــارة عــن ردة  ــب باحلــق، وإمنــا هــي عب ــر مطال ــه غي ــام ب ــة )مســحوق( أي أن مــن ق بأشــكالها املختلف
)فعــل( طبيعيــة ال تســتوجب الديــة أو التعويــض أو مــا شــابه ذلــك. ولكــن يــرى البعــض أن )فــورة دم( 
املرافقــة )للجلــوة( هــي حــق ألهــل املجنــي عليــه . فــإن ذلــك يجــايف احلقيقــة، فــا ميكــن لنــا أن نتصــور 
أن )فــورة الــدم( متتــد لثاثــة أيــام، هــذا عــرف عشــائري أكل وشــرب عليــه الدهــر، وكل مــا يحــدث مــن 
ذوي اجلانــي جتــاه ذوي املجنــي عليــه حتــت مســمى )فــورة الــدم( وأماكهــم هــي جرائــم مكتملــة يجــب 

أن يعاقبــوا عليهــا اســتناداً للقانــون 1٠4.

رجل اإلصاح احلاج محمد فهد األعرج، قرية السواحرة، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.  1٠2
. احملامــي صالــح كنيعــان الفايــز الدســتور تعــاود فتــح ملــف اجللــوة العشــائرية وانعكاســاتها، مرجــع ســبق ذكــره. وأيضــاً املختــار رجــل   1٠3

اإلصــاح، موســى كعابنــة، مقابلــة شــخصية، مرجــع ســبق ذكــره.
عليان الشافعي »أبو الرائد«، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.  1٠4



104

املدافعــون عــن )اجللــوة(، يــروا أن املجتمــع مــا زال عشــائرياً، وهــذه العــادة تــؤدي إلــى تهدئــة النفــوس، 
ــح  ــا تتي ــه، كم ــي علي ــي واملجن ــة اجلان ــن عائل ــوع املشــاكل ب ــه، وحتــول دون وق ــي علي ــدى أهــل املجن ل
الفرصــة ألهــل املجنــي عليــه ليقدمــوا التســامح أمــام العائــات األخــرى، ويثبتــوا أنهــم أهــًا للعفــو عنــد 
املقــدرة، كذلــك فــان هــذه العــادة تعتبــر عرفــاً بــن العائــات والعشــائر يقبلــون بهــا، كمــا أن إلغــاء هــذه 
العــادة لصالــح قانــون العقوبــات ال يفــي بالغــرض، حيــث أن عمليــة الثــأر متأصلــة يف املجتمــع العربــي 
بشــكل عــام، كمــا منحــت الشــريعة اإلســامية عندمــا أعطــت حــق تنفيــذ العقوبــة بعــد احلكــم عليــه 
مــن الدولــة أو الصفــح عنــه لولــي أمــر املجنــي عليــه، ويف هــذه احلالــة تســقط العقوبــة عــن اجلانــي، 
حيــث أن ولــي أمــر املجنــي عليــه يكــون قــد صفــح بإرادتــه، ولــم يفــرض عليــه، ومــن املعــروف أن إســقاط 
احلــق الشــخصي وإجــراء الصلــح يخفــف العقوبــة لــدى احملاكــم إذا ســبق صــدور احلكــم القطعــي1٠5.

وعلــى الطــرف اآلخــر يــرى املعارضــون )للجلــوة(  أنــه يف الســابق لــم يكــن هنــاك عقوبــة علــى اجلانــي 
ســوى عمليــة )اجللــوة( أو الرحيــل عــن املــكان، بــكام أخــر فقــد كانــت  مبثابــة العقوبــة، ولكــن اليــوم يف 
ظــل وجــود الدولــة املدنيــة، ويف ظــل وجــود املؤسســة األمنيــة والقضائيــة، مــا الفائــدة أو الطائــل مــن 
ورائهــا ســوى أنهــا عقوبــة تقــع علــى أقــارب اجلانــي دون ذنــب لهــم، بســبب أنهــم يحملــون نفــس اســم 
العائلــة. وبالتالــي يجــب أن توقــف وأن متنــع، وأن تقيــد، وإن حصلــت يجــب أن تكــون يف نطــاق ضيــق 
جــداً، ولفتــرة زمنيــة محــددة، ســيما عندمــا حتصــل عمليــة قتــل عمــد ويكــون ذوي اجلانــي واملجنــي 
عليــه يعشــون يف حــي وأحــد أو أنهــم جيــران، فقــد يكــون عــدم الرحيــل، مقدمــة ملزيــد مــن اإلشــكاليات 
وإراقــة الدمــاء، عندهــا ميكــن أن تكــون خيــار، ولكــن اليــوم الظــرف اختلــف مبعنــى أن املؤسســة األمنيــة 

والشــرطية هــي الضامــن لألمــن واالســتقرار واحملافظــة علــى املمتلــكات وحمايتهــا 1٠6.

)اجللوة( ما بني القانون والشريعة
موضــوع )اجللــوة( غيــر إنســاني وليــس قانونــي ويعتبــر عقابــاً جماعيــاً ألقــارب اجلانــي علــى ذنــب لــم 
يرتكبــوه، وانتهــاكاً صارخــاً للحــق يف التمتــع ببيئــة أمنــة، كمــا أنهــا صــارت تشــكل عبئــاً علــى املجتمــع 
ملــا ينجــم عنهــا مــن آثــار اقتصاديــة اجتماعيــة ونفســية ســلبية تطــال أقربــاء اجلانــي كافــة يف جرائــم، 
وتشــريد للنــاس ليــس لهــم ذنــب ســوى صلــة قرابتهــم باجلانــي واالبتعــاد عــن بيوتهــم ومدارســهم 

وجامعاتهــم، ووظائفهــم وأماكــن رزقهــم1٠٧.

احملامي صالح كنيعان الفايز الدستور تعاود فتح ملف اجللوة العشائرية وانعكاساتها، مرجع سبق ذكره.  1٠5
عليان الشافعي »أبو الرائد«، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.  1٠6

صباح سامة، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.  1٠٧
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ورغــم عــدم وجــود ســند قانونــي )للجلــوة(، إال إن األجهــزة الرســمية ال تــزال ترعــى بشــكل أو بآخــر 
تطبيــق إجــراءات التقاضــي العشــائري، ومنهــا )اجللــوة(، حيــث تنفــذ بقــوة القانون وعبــر إما احملافظن 
أو مســؤولي األجهــزة األمنيــة، وتتيــح القوانــن املوروثــة الســارية يف فلســطن حيــزاً وســلطات واســعة 
للمحافظــن عنــد تطبيــق إجــراءات )اجللــوة(، وبكافــة مراحلهــا وتبــدأ هــذه املراحــل مــع عطــوة )فــورة 
الــدم(، وهــي هدنــة تؤخــذ فــور وقــوع اجلرميــة، ومدتهــا ثاثــة أيــام وثلــث اليــوم، تليهــا العطــوة التــي قــد 
متتــد مــن ثاثــة أيــام وثلــث إلــى ثاثــة شــهور 1٠٨. ويأتــي بعــد ذلــك عطــوة اإلمهــال، ثــم عطــوة الصلــح 

والطيــب وهــي آخــر املراحــل التــي تنهــي النــزاع بــن أهــل اجلانــي والضحيــة 1٠٩.

مــن املعلــوم أن الدولــة احلديثــة تقــوم علــى أســاس احلقــوق والواجبــات وتبنــى علــى أســاس املواطنــة 
وال يكــون فيهــا متييــز بســب االنتمــاء العرقــي أو الطائفــي11٠. وبالتالــي فــإن تســلط القبيلــة والعــرف 
القبلــي يســبب تصادمــاً مــع الدولــة يف البعــد الفكــري املدنــي يف الدولــة احلديثــة الن القبيلــة تنظــر إلــى 
مؤسســات الدولــة كاحلكومــة والقضــاء وجهــاز التشــريع علــى أنهــا تهديــد لســيادتها ومنافــس لهــا، كمــا 
أن غيــاب ســلطة القانــون وانحســار هيبــة الدولــة مقابــل ســلطة العشــيرة وقوانينهــا التــي حتولــت إلــى 
بــاب واســع للكســب غيــر املشــروع وممــا ســاعد علــى ذلــك ضعــف وبــطء اإلجــراءات القضائيــة وانتشــار 
األســلحة لــدى األفــراد دون رقابــة أو ســيطرة احلكومــة وتظهــر ســيطرة العشــيرة وقوانينهــا االرجتاليــة 
بوضــوح عندمــا يتخلــى املواطــن عــن حقوقــه املدنيــة وال يلجــأ إلــى مراكــز الشــرطة أو القضــاء بــل إلــى 
العشــيرة لنيــل مــا يعتقــد أنهــا حقوقــه املشــروعة بعــد أن يعــرف أن القضــاء ال يأخــذ حقــه وال يحاســب 

املعتديــن عليــه 111.

إن مــن أهــم املبــادئ التــي تقــوم علــى أساســها الدولــة ومهمــا كان نظامهــا هــو أنهــا حتمــي جميــع 
أعضــاء املجتمــع وحتافــظ عليهــم بغــض النظــر عــن اختــاف انتماءاتهــم الدينيــة والقوميــة والفكريــة، 
كمــا تعنــي احتــاد وتعــاون األفــراد الذيــن يعيشــون داخــل مجتمــع يســير وفقــاً لنظــام معــن مــن القوانــن، 
ويقتضــي ذلــك وجــود نظــام قضائــي عــادل يطبــق تلــك القوانــن، إن مــن الشــروط األساســية لقيــام 
هــذه الدولــة هــو أال يتعــرض أي شــخص فيهــا النتهــاك أي مــن حقوقــه مــن قبــل طــرف أو فــرد، فهنــاك 
ســلطة عليــا هــي ســلطة الدولــة، التــي يجــب أن يلجــأ إليهــا املواطنــن حينمــا تنتهــك حقوقهــم أو تهــدد 

عليان الشافعي »أبو الرائد«، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.  1٠٨
1٠٩  للتفصيــل أكثــر أنظــر/ي الدكتور،إدريــس جــرادات الصلــح العشــائري وحــل النزاعــات يف فلســطني.)نابلس:جامعة النجــاح الوطنيــة، 

2٠14(. ص 35 ومــا بعدهــا
نبيل الصالح، ما هي املواطنة،)رام اهلل: املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، 1٩٩4(، ص 5-4.  11٠

قاسم محمد داوود، العرف العشائري بدل القانون يف العراق.1/2٠1٨/٨  111
http://algardenia.com/maqalat/36370-2018-08-01-09-32-29.html
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باالنتهــاك، وليــس ســلطة العشــيرة 112. 

ــق  ــراد واجلماعــات بتطبي ــي تســمح لألف ــة الت ــة، فالدول ــف الدول ــرف العشــائري يضع ــق الع إن تطبي
ــه  ــع يحرك ــى مجتم ــوم نحــن بحاجــة إل ــس. الي ــكل املقايي ــة فاشــلة ب ــداً عــن ســلطتها دول ــاب بعي العق
االنتمــاء إلــى الوطــن أوالً وقــوة وعــي املواطــن مبــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات واقتصــاد متــن 
لكــي يتجــه بالنتيجــة إلــى احتــرام قوانــن الدولــة التــي هــي مــن حتفــظ الدولــة وقيمهــا مــن التشــتت 
والــزوال والعبثيــة باســم الشــعب وليــس باســم رجــل العشــيرة الن قوانــن الدولــة العشــائرية ال متثــل يف 

أحســن صورهــا الدولــة املدنيــة احلديثــة التــي نطمــح لهــا.

إن العشــائرية وبكافــة أشــكالها اليــوم ال توجــد يف الــدول املتقدمــة بــل يف املجتمعــات املتخلفــة ألنهــا 
أصبحــت تشــكل عائقــاً كبيــراً أمــام منــو املجتمــع وتطــوره113. بــل أن أحــد نتائــج )اجللــوة( هــو التخريــب 
املتعمــد للبيــوت وللممتلــكات وســرقتها ونهبهــا، ومــن ثــم حرقهــا، هــذا إلــى جانــب منــع اســتغال 

املمتلــكات أو اســتثمارها مــن قبــل ذوي املجنــي عليــه تزيــد األمــور تعقيــداً وخســارة.

هنــاك مــن يطالــب وبشــكل مباشــر إلــى إلغــاء األعــراف العشــائرية وعــدم الســماح لرجــال اإلصــاح 
والقضــاء العشــائري بالتدخــل يف قضايــا املواطنــن حتــت طائلــة املســؤولية، بــل أن البعــض يتهــم رجــال 
اإلصــاح بأنهــم متييزيــن جتــاه القضايــا التــي تكــون املــرأة واألطفــال طرفــاً فيهــا، كمــا أنــه يتعــارض 
مــع االتفاقيــات واملعاهــدات التــي انضمــت لهــا فلســطن114. أمــا وجهــة النظــر األخــرى فتــرى أن 
العــرف العشــائري بشــكل عــام ال ميكــن إلغائــه بقــرار أو بقانــون دفعــة واحــدة ، دون النظــر إلــى ضــرورة 

التــدرج يف عمليــة اإللغــاء وعلــى مراحــل 115.

إن ســيادة األعــراف العشــائرية مؤشــر علــى ضعــف النظــام السياســي، كمــا أن ذلــك يعــزز نظــرة رجــال 
العشــائر األبويــة والدونيــة جتــاه املــرأة ومــن وصولهــا للعدالــة، وبالتالــي يف ظــل هــذا االنهيــار وعــدم 
قــدرة النظــام السياســي علــى حتقيــق أهدافــه، فــإن الروابــط القبليــة والعشــائرية تُعــزز علــى حســاب 
ــى  ــذي ينعكــس عل ــف االجتماعــي ال ــن التخل ــق مســاحات م ــك يخل ــوق، إن ذل ــة واحلق ــط املواطن رواب
مجمــل احلقــوق، كمــا ينتــج ثقافــة أبويــة حتــد مــن اجلهــود املبذولــة لتحقيق املســاواة والقانــون ومنظومة 
احلقــوق، كل مــا يقــوم بــه رجــال العشــائر هــو عبــارة عــن اجتهــادات فكريــة شــخصية ال تســتوي إلــى 
املســتوى احلضــاري، الــذي ينشــده الفلســطينين وســعيهم لتحررهــم مــن االســتعباد والولــوج نحــو آفــاق 

13434=https://www.inoledge.com/post.php?id ،تعريف الدولة املدنية  112
قاسم محمد داوود، مرجع سبق ذكره.  113

آمال خريشة، مدير عام جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مقابلة شخصية، 1/14/2٠1٩.  114
فريد إعمر، يطا– محافظة اخلليل، محكم عدلي،مساعد محافظ اخلليل للسلم األهلي سابقاً، مقابلة شخصية، 1/15/2٠1٩.  115
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الدولــة الدميقراطيــة املدنيــة، الــذي يســود بهــا القانــون وحتتــرم بهــا احلقــوق واحلريــات 116.

وعلــى الرغــم مــن تأكيــد الشــرطة يف مناســبات عــدة ليــس فلســطن فحســب وإمنــا يف بلــدان عربيــة 
أخــرى قدرتهــا بإمكانيــة قدرتهــا علــى الســيطرة وعلــى ضبــط أي خافــات يف أي منطقــة تقــع فيهــا 
جرميــة قتــل يف مناطــق نفوذهــا وســيطرتها. لكــن ذلــك ال يعنــي عــدم جلــوء املؤسســة الشــرطية 
واألمنيــة يف معظــم األحيــان لرجــال اإلصــاح العشــائري يف هــذه املنطقــة أو تلــك، وذلــك لتجنــب أي 

ــة عنــف حتصــل بعــد جرائــم القتــل وخصوصــا يف أيامهــا األولــى 11٧. حال

كمــا يــرى نشــطاء مؤسســات املجتمــع املدنــي أن )اجللــوة( مــن أخطــر القضايــا التــي تواجــه املجتمــع 
الفلســطيني، وأولــى هــذه األخطــار أن القضــاء العشــائري ال ســلطة لــه إللــزام أهــل املجنــي عليــه 
للتنــازل عــن قــرار اجلــاء. هــذا إلــى جانــب اتســاع حجــم ظاهــرة التهجيــر القســري الداخلــي بســبب ما 
يعــرف بظاهــرة اإلجــاء ألقــارب اجلانــي11٨. فعــدد املهجريــن مــن إحــدى البلــدات الكبيــرة يف محافظــة 
اخلليــل وحدهــا منــذ أوائــل الثمانينــات مــن القــرن املاضــي يقــدر باملئــات، كمــا يتمنــى الكثيــرون منهــم 
أن يتمكنــوا مــن زيــارة البلــدة التــي ولــدوا فيهــا، بســبب عــدم عودتهــم لهــا بعــد أن مت إجائهــم عنهــا 11٩.

العديــد مــن القانونيــن يؤكــدون أن دواعــي )اجللــوة( اختلفــت يف الوقــت الراهــن، إذ يوجــد قــوات أمنيــة 
حلفــظ النظــام واألمــن مــن واجبهــا ضمــان عــدم اعتــداء شــخص علــى آخــر بــدون وجــه حــق، مبينــن أن 
هنــاك دوالً كثيــرة ال تتعامــل )باجللــوة( العشــائرية والســبب هــو قــوة النظــام القضائــي واألمنــي فيهــا، 
ويف ســياق االنتقــادات القانونيــة املوجهــة لهــا يؤكــد القانونيــون أن )اجللــوة( مــا هــي إال تكريــس لعــدم 
ــة يف تطبيقهــا  ــون، وان إجــراءات احملافظــن أو الشــرطة ومعهــا املؤسســة األمني ــى القان ــكام إل االحت

متوارثــة وغيــر قانونيــة 12٠. 

كمــا أنهــا تتعــارض مــع نصــوص الشــريعة اإلســامية، )فاجللــوة( يف نظــر الشــريعة أمــر باطــل ال 
يجــوز وهــي ظلــم واضــح ألن الشــريعة اإلســامية تقــرر أن كل إنســان مســؤول عمــا يفعــل وال يحاســب 
شــخص ســواه علــى مــا فعــل، لقولــه تعالــى )َوال تـَـِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخــَرى( ســورة اإلســراء اآليــة رقــم: 15، 
ويف ســورة األنعــام اآليــة رقــم: 164، ويف ســورة فاطــر اآليــة رقــم: 1٨، ويف ســورة الزمــر اآليــة رقــم: ٧، 

ويف ســورة النجــم 3٨. 

آمال خريشة، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.  116
أمن حمدان،مستشار احملافظ ومدير عام السلم األهلي والعشائر يف محافظة رام اهلل والبيرة،مقابلة شخصية، 1/15/2٠1٩.  11٧

هاني سميرات، مدير مؤسسة تعاون حلل الصراع، مقابلة شخصية، 1/1٧/2٠1٩.  11٨
فريد إعمر، مقابلة شخصية، مرجع سبق ذكره.  11٩

الدكتور عبد الرحمن ريحان، أستاذ القانون اخلاص يف الكلية العصرية – رام اهلل، مقابلة شخصية،1/1٧/2٠1٩  12٠



108

ــوة( العشــائرية مــع الشــريعة اإلســامية، دفــع جمعيــة خليــل الرحمــن اخليريــة يف  هــذا التعــارض )للجل
ــه رســالة مفتوحــة للســيد  ــى توجي ــر« إل ــو زهي ــة »أب ــدر مرق فلســطن، برئاســة رجــل اإلصــاح احلــاج ب
الرئيــس محمــود عبــاس »أبــو مــازن« وإلــى الفريــق احلــاج إســماعيل جبــر مســاعد القائــد األعلــى لقــوى 
ــف محافظــات الوطــن  ــى احملافظــن يف مختل األمــن، ومســاعد الرئيــس لشــؤون احملافظــات، وأيضــاً إل
ــوة(، معتبــرة  ــاول فيــه موضــوع )اجلل ــاء 12/11/ 2٠1٨، تتن ــوم الثاث عبــر صحيفــة القــدس املقدســية ي
)اجللــوة( تهجيــر وعقــاب جماعــي برعايــة رســمية، مــا أنــزل اهلل بهــا مــن ســلطان، حيــث يهجــر ويطــرد 
أهــل القاتــل مــن منازلهــم مشــردين حتــى يف وطنهــم يعيشــون مســتقبًا مجهــوالً، بعدمــا خلفــوا ورائهــم 
ــة القرابــة مــع املتهــم بالقتــل،  بيوتهــم ومحاتهــم التجاريــة مصــدر رزقهــم، بــا ذنــب اقترفــوه ســوى صل
مخالفــن بذلــك قــول احلــق تبــارك وتعالــى » )َوال تـَـِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى(،ســورة اإلســراء اآليــة رقــم: 15 121.

وقالــت اجلمعيــة يف رســالتها املفتوحــة »رمبــا نُفــذت اجللــوة بقــوة القانــون وكان األولــى واألجــدر حمايــة 
هــؤالء مــن العقــاب اجلماعــي ومحاســبة كل مــن تســول لــه نفســه اإلخــال باألمــن والســلم األهلــي ومــن 
ــة، وإمنــا هــي  ــوة ليــس لهــا أي تأصيــل شــرعي وال متــت لإلســام بصل الواجهــة الشــرعية فــإن اجلل
قضــاء عشــائري ظالــم ورثتــه بعــض القبائــل كمــا توارثــت فــورة الــدم ومــا يحصــل فيهــا مــن اعتــداء 
وتعــدي علــى ممتلــكات النــاس باحلــرق والتدميــر حيــث ال يترتــب أي عقــاب علــى أهــل القتيــل فيمــا 
يدمرونــه ويتلفونــه أثنــاء فــورة الــدم وهــي ثاثــة أيــام وثلــث وهــذا جــرم آخــر يضــاف إلى جرائــم القضاء 
العشــائري وانتهــاك صــارخ حلقــوق اإلنســان وعقــاب جماعــي يســبب مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة 
ونفســية تطــال جميــع أقربــاء اجلانــي املهجريــن، باإلضافــة لهــذا التعســف وفــرض الشــروط القاســية 
ومــن مــن قبــل بعــض رجــال العشــائر الذيــن ال يراعــون مصالــح العبــاد وال يُحكمــون شــرع اهلل والقانــون 

النظامــي الــذي يتوافــق مــع الشــرع والقاعــدة الفقهيــة التــي تنــص أن)اجلــرم يقــع علــى فاعلــِه(«. 

كمــا تبــع الرســالة املفتوحــة أعــاه، إعــان للعمــوم يف محافظــات الوطــن حــول املوضــوع، يف ذات 
الصحيفــة122. كمــا قامــت اجلمعيــة بإصــدار إعــان لــذات املوضــوع حتــت عنــوان اعتمــاد الوثيقــة 
الصــادرة عــن جمعيــة خليــل الرحمــن اخليريــة يف فلســطن، فقــد قــام عــدد مــن رجــال اإلصــاح 
ــة الســامية  ــس الهيئ ــري رئي ــور عكرمــة صب ــم ســماحة الشــيخ الدكت وقضــاة شــرعين، ويف مقدمته
العليــا بالتوقيــع علــى الوثيقــة وتبنيهــا 123. والحقــاً قامــت مجموعــة مــن اجلمعيــات والشــركات ورجــال 
اإلصــاح يف محافظــات مختلفــة بإعــان اعتمادهــم وتأيدهــم للوثيقــة الصــادرة عــن رئيــس جمعيــة 

صحيفة القدس، الثاثاء 12/11/ 2٠1٨. ص 4.  121
صحيفة القدس، األربعاء 2٠1٨/12/1٩. ص 5   122
صحيفة القدس، اخلميس 2٠1٨/12/2٠. ص 4  123
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خليــل الرحمــن اخليريــة يف فلســطن،  احلــاج بــدر مرقــة بإعــان تأيدهــم لهــا يف إعانــات رســمية يف 
ــام. ــى مــدار عــدة أي الصحــف احملليــة 124. عل

ويف اجلــاء ظلــم يتضمــن إخــراج النــاس مــن بيوتهــم وترحيلهــم عنهــا وإحلــاق الضــرر بهــم مــن غيــر 
جريــرة ذنــب ارتكبــوه وليــس لهــم عاقــة باجلرميــة فلمــاذا يعاقبــون علــى شــيء لــم يفعلــوه . وإن كان 
األمــر يقتضــي احملافظــة علــى أهــل اجلانــي مــن فــورة غضــب أهــل املجنــي عليــه فــا بــأس مــن إبعــاد 
أهــل اجلانــي عــن أهــل املجنــي عليــه ملــدة قصيــرة ال تعــدو أيامــاً قليلــة حتــى تهــدأً ثــورة غضبهــم أمــا 
تهجيرهــم مــن بيوتهــم وأطفالهــم ونســاؤهم شــهوراً وأحيانــاً ســنوات فهــذا أمــر ال تقــره الشــريعة بحــال 
ــم فــإن  ــم والعــدوان يقــول الرســول عليــه الصــاة والســام )اتقــوا الظل مــن األحــوال وهــذا مــن الظل
الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة واتقــوا الشــح فــإن الشــح أهلــك مــن كان قبلكــم حملهــم علــى أن ســفكوا 
دمائهــم واســتحلوا محارمهــم( رواه مســلم. وهنــا مطلــوب مــن رجــال اخليــر واإلصــاح أن يتقــوا اهلل 
ســبحانه وتعالــى وليعلمــوا أنــه ال يجــوز لهــم أن يحكمــوا بغيــر مــا أنــزل اهلل فعليهــم احلكــم مبــا أنــزل 
اهلل ســبحانه وتعالــى ألن الشــريعة اإلســامية هــي الكفيلــة بتحقيــق العــدل بــن النــاس125. وعلــى هــذا 

األســاس فــإن )اجللــوة( هــي شــكل مــن أشــكال الظلــم الــذي يقــع علــى ذوي اجلانــي126.

إن )اجللــوة( يف حقيقتهــا هــي عقوبــة ألبريــاء لــم يرتكــب ذنبــاً ســوى أنهــم أقربــاء للجانــي، هــذه إحــدى 
النتائــج للقانــون العــريف العشــائري املطبــق يف األراضــي الفلســطينية، حيــث يتحــول كثيــر مــن العائــات 
بــن ليلــة وضحاهــا مــن أعــزاء إلــى أذالء ومــن أغنيــاء إلــى فقــراء ومــن آمنــن إلــى خائفــن يتوقعــون املــوت 

يف كل حلظــة، فكثيــراً مــا يتــم االســتياء علــى ممتلــكات املجليــن أو بيــع ممتلكاتهــم بثمــن زهيــد 12٧.

على ماذا يؤشر استمرار العمل يف )اجللوة( 
)اجللــوة( العشــائرية مؤشــر خطيــر علــى فشــل الدولــة يف حمايــة أفرادها، وتشــويه لصورتهــا احلداثية، 
ســيما وأنهــا تتناقــض مــع القانــون األساســي الفلســطيني ال ســيما البــاب الثانــي بــاب احلقــوق 
ــات  ــن االتفاقي ــى عــدد م ــا عل ــد توقيعه ــة فلســطن خاصــة بع ــات دول ــع التزام ــات، وأيضــاً م واحلري
واملعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة. ذلــك أن حجــة الدولــة بقيامهــا بإجــاء أفــراد عائلــة أو حمولــة مــا 
باخلــوف عليهــم وحمايتهــم مــن االنتقــام، هــو فشــل صريــح يف قدرتهــا علــى توفيــر األمــان واحلمايــة 

صحيفة القدس، اخلميس 2٠1٨/12/26. ص 4  124
املوقع الرسمي للدكتور حسام الدين عفانة،أستاذ الشريعة يف جامعة القدس.  125

رجل اإلصاح، أحمد محمد جنوم، أريحا، مقابلة شخصية، 1/2٠/2٠1٩.  126
جناح السباتن، )اجللوة العشائرية(  12٧
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لهــم مــن االنتقــام، خصوصــاً خــال مــا يســمى )فــورة الــدم( 12٨. 

كمــا تشــكل )اجللــوة( غيــاب ضمانــات احملاكمــة العادلــة عامــات اســتفهام، ومــا إذا كان إجــاء 
العائــات التــي ال عاقــة مباشــرة لهــا باجلانــي، ومــدى تطابــق ذلــك مــع ضمانــات احملاكمــة العادلــة 
التــي يصونهــا القانــون األساســي الفلســطيني والقوانــن األخــرى ذات الصلــة. كمــا أن قضيــة )اجللــوة( 
ــث أن  ــة، حي ــاة احلقيقي ــوم املعان ــى مفه ــت إل ــي، ووصل ــاك احلقوق ــوم االنته العشــائرية جتــاوزت مفه
إجــاء عائــات قصــراً، والتضييــق علــى حريتهــم يف التنقــل ، مبــا يتعــارض مــع حقوقهــم االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والنمــو الســليم لألطفــال أيضــاً. 

)اجللــوة( العشــائرية تشــكل عقوبــة جماعيــة تفــرض علــى مجموعــة مــن املواطنــن، كمــا أنهــا انتهــاك 
ــدأ  ــزر وازرة وزر أخــرى«، ومب ــي »ال ت ــى اجلان ــا إال عل ــي ال يجــوز إيقاعه ــة الت ــدأ شــخصية العقوب ملب
ال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص، حيــث تنــص املــادة )15( مــن القانــون األساســي )العقوبــة شــخصية، 
ومتنــع العقوبــات اجلماعيــة، وال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص قانونــي، وال توقــع عقوبــة إال بحكــم 

ــون(. ــى األفعــال الاحقــة لنفــاذ القان قضائــي، وال عقــاب إال عل

كمــا أنهــا تنفــي القصــاص يف الشــريعة، وهــي مؤشــر علــى فشــل الدولــة بحمايــة رعاياهــا ، كمــا أنهــا 
مؤشــر علــى خضــوع الدولــة وقبولهــا لقــرارات األفــراد. وتتناقــض مــع املبــادئ العامــة حلقــوق اإلنســان 
ــة أو العشــيرة يف حتقيــق الــردع احلقيقــي  ــى فشــل العائل ــاق األمم املتحــدة. كمــا أنهــا تأكيــد عل وميث
للجرائــم. أمــا اآلن فقــد اختلفــت القواعــد االجتماعيــة، وصــارت هنــاك صعوبــة يف ردع اجلرميــة، لكــن 
يف املقابــل لدينــا منظومــة عدالــة اجتماعيــة، حتمــي احلــق باحملاكمــة العادلــة، وهــو حــق دســتوري 12٩. 

إن االســتمرار بفــرض )اجللــوة( العشــائرية يقــّوض ســيادة القانــون 13٠. 

وعلــى الرغــم مــن مخالفــة )اجللــوة( للشــريعة اإلســامية، فإنهــا تســتخدم أيضــاً مــن قبــل بعــض 
عائــات املجنــي عليهــم كشــكل مــن أشــكال االســترزاق، مــن خــال االبتــزاز املالــي لــذوي اجلانــي، كأن 
ــغ معــن قــد  يرفــض ذوي املجنــي عليــه عــودة ذوي اجلانــي إلــى ديارهــم إال بعــض قيامهــم بدفــع مبل
يكــون خــارج الديــة، أو مــن خــال الســماح لعــودة البعــض ورفــض عــودة البعــض األخــر، إال إذا قامــوا 

عقــد مبدينــة اخلليــل مؤمتــر بتاريــخ ٢٠١٧/٩/٢٣ مببــادرة مــن رجــال اإلصــالح واخليــر يف احملافظــة، مؤمتــر عشــائري ُجــرم فيــه مــا   12٨
ــي العشــائر يف القــدس  ــة املؤمتــر، وقــد حضــر املؤمتــر حشــد مــن وجهــاء وممثل ــاق يف نهاي ــع ميث ــر توقي ــدم( عب يســمى )بفــورة ال
ــاء  ــكات اخلاصــة ألبري واخلليــل وبيــت حلــم ووفــد مــن مدينــة نابلــس. وقــد جــاء املؤمتــر علــى إثــر تكــرار االعتــداءات علــى املمتل

تربطهــم عاقــة قرابــة بالقاتــل عقــب عمليــات القتــل املتعمــد أو غيــره فيمــا يســمى )بفــورة الــدم(. وكالــة معــاً اإلخباريــة
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=923435  

http://ar.ammannet.net/documentary/news/2394 .مجدلن عان، اجللوة العشائرية »عقاب جماعي« برعاية رسمية  12٩
احملامية صباح سامة، مقابلة شخصية مرجع سبق ذكره.   13٠
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بدفــع مبلــغ  مالــي131.

ويف ظــل الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة التــي يعيشــها الفلســطينين ويف ظــل اإلمكانيــات املتاحــة، هــذا 
إلــى جانــب التركيبــة العشــائرية والعائليــة للمجتمــع الفلســطيني، فإنــه ال ميكــن احلديــث عــن إيقافهــا 
وإلغائهــا مــرة واحــدة، ولكــن ميكــن أن يكــون هنــاك تعديــات عليهــا مــن قبيــل جتديــد الفكــر العشــائري، 
ومبــا يخفــف مــن اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية علــى ذوي اجلانــي. هــذا إلــى جانــب انتهــاك 
مجموعــة مــن احلقــوق لفئــات ضعيفــة، مثــل األطفــال والنســاء وذوي االحتياجــات اخلاصــة واملســنن132 . 

الفصــل الثالــث: اآلثــار املترتبــة علــى )اجللــوة( واالنتهــاكات الناجتــة عنهــا وانعكاســاتها 
علــى الســلم األهلــي

ــة. وبرغــم  ــان مبباركــة رســمية، وحتــت إشــراف املؤسســة األمني ــر مــن األحي ــوة( يف كثي جتــري )اجلل
ــون،  ــة القان ــة ودول ــة املدني ــق الدول ــة فلســطن( نحــو حتقي ــة الفلســطينية )دول ســعي الســلطة الوطني
تســعى الســلطة بشــكل أو بآخــر مــن خــال ذلــك إلــى كســب رضــا العائــات، عبــر االســتمرار يف تطبيــق 

العــرف )القانــون( العشــائري امللغــى.

)للجلــوة( أثــار سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ونفســية مدمــرة علــى األســرة بشــكل مباشــر، 
وعلــى املجتمــع بشــكل عــام، كمــا أنهــا تؤثــر علــى النســيج املجتمعــي وعلــى الســلم األهلــي والتماســك 
االجتماعــي للمجتمــع، وتنتهــك حقوقــاً أساســية، ومتــس بكرامــات النــاس، وتؤثــر نتائجها علــى األطفال 

والنســاء والشــيوخ وذوي االحتياجــات اخلاصــة علــى وجــه التحديــد.

ال ميكــن ألحــد أن يشــعر باملعانــاة احلقيقيــة لتــرك بيتــه مرغمــاً ومجبــراً، إال الشــخص الــذي مــر بهــذه 
التجربــة القاســية. فهــي تعتبــر صدمــة ألنــاس أخلــوا منازلهــم علــى عجــل، ألطفــال تعــودوا أن يلهــو كل 
يــوم يف فنــاء البيــت، ملســن أو مســنة أو حتــى لشــاب أو شــابة لــه ذكريــات يف البيــت. فــأن ترحــل عــن 
بيتــك مكرهــاً مرغمــاً مجبــراً أشــبه مــا يكــون مــن خــروج الــروح مــن اجلســد، إنهــا املشــاعر املختلطــة 
مــا بــن التســليم بأمــر كان مقضيــا، وبالعجــز الــذي يلــف املــكان، فــا الدولــة التــي مــن املفــروض أن 
حتمــي مواطنيهــا قــادرة علــى أن تفعــل شــيء، وال ذوي القربــى واألصدقــاء واألصهــار بأحســن حــال، 
ببســاطة عجــز مــا بعــده عجــز إنهــا إرادة اهلل، أن ترحــل إلــى مــكان مــا، تهيــم علــى وجهــك، حتــى تلتقــي 

بوجــه يقبــل بــك. 

احلــاج إبراهيــم فواغــرة )أبــو عيســى(، رجــل إصــاح، و رئيــس مجلــس قــروي جــورة الشــمعة – محافظــة بيــت حلــم، مقابلــة   131
2٠1٩/1/24 شــخصية، 

الدكتور، غازي صباريني،الوجيز يف حقوق اإلنسان، وحرياته األساسية، )عمان: مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 1٩٩5(214 - 21٧.  132
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كمــا أن لهــا أثــار نفســية علــى األســر املجليــة، ال ســيما األطفــال والنســاء علــى وجهــه التحديــد، حيــث 
يتأثــر األطفــال نفســياً بتغيــر املنــزل واملدرســة، وعلــى األهــل أعــداد األطفــال نفســياً قبــل أي تبديــل 
للمســكن بشــكل مفاجــئ وبــدون إعــداد نفســي فيفقــد الطفــل مــكان إقامتــه والصداقــة ومــكان لعبــه 
وغرفــة نومــه التــي انســجم مــع تصميمهــا، ومنزلــه الــذي وجــد نفســه فيــه ومدرســته وغرفــة صفــه، 
ويف كثيــر مــن األحيــان وبســبب هــذا االنتقــال املفاجــئ القســري، فــان ذلــك قــد يســبب صدمــة نفســية 
تتــرك أثــراً نفســياً كبيــراً علــى األطفــال، أمــا النســاء فــان األمــر ال يقــل خطــورة، ســيما عندمــا تضطــر 

األم أن تلعــب دور األم واألب معــاً 133. 

ســتعيش يف بيــت ال يشــبه بيتــك، وســتجبر علــى أن تتأقلــم يف املــكان، وســتبدأ رحلــة البحــث عــن تكويــن 
األصدقــاء، وســتبدأ خطــوات االستكشــاف ملعرفــة اجليــران، واكتشــاف املكان والطرقــات املؤدية للبيت، 
وســتكثر األســئلة ملعرفــة املزيــد عــن املــكان، ويف الطريــق سيشــار عليــك بالبنــان، وال أحــد يــدري إذا مــا 
أصبــح لــك أســم جديــد إمــا نســبة لبلــدك األصلــي أو القــول أنــك )طنيــب( أو )دخيــل(، يف املناســبات 
واألفــراح ال تتوقــع أن تصلــك دعــوة، ويف األتــراح فــإن األمــر يف ذات الســياق )أنــت غيــر معتــوب( ويف 

األصــل أنــت غيــر معــروف، فأنــت )غريــب(. 

 أواًل: أثر )اجللوة( على السلم األهلي والتماسك االجتماعي 

مفهوم السلم األهلي:
يعنــي الســلم األهلــي رفــض كل إشــكال القتــال والقتــل، أو مجــرد الدعــوة إليــه أو التحريــض عليــه، أو 
تبريــره، أو نشــر مقــاالت وخطابــات ومؤمتــرات صحافيــة تعتبــر التصــادم حتميــاً بســبب قــوة العقيــدة 
الدينيــة أو احلزبيــة، وحتويــل مفهــوم احلــق باالختــاف إلــى إيديولوجيــة االختــاف والتنظيــر لهــا 
ونشــرها 134. فهنــاك تناســب طــردي مــا بــن مفهــوم الســلم األهلــي وبــن مســتوى االســتقرار السياســي 
واالجتماعــي، فالســلم األهلــي هــو الــذي يثبــت مفهــوم االســتقرار السياســي كمــان أن االســتقرار 
السياســي يف البــاد يعــزز دعائــم الســلم األهلــي ألنــه عنــد تواجــد العنــف يغيــب االســتقرار وتعــم 

الفوضــى وتتقــوض أساســات الســلم األهلــي.

األسباب التي تهدد السلم األهلي والتماسك االجتماعي يف فلسطني:
بــا أدنــى شــك أن التحــوالت التــي شــهدها املجتمــع الفلســطيني فاقمــت العصبيــات وقــادت إلــى 

 https://www.google.ps/search .الدكتورة،وجدان الكري اجلوانب النفسية املترتبة على اجللوة العشائرية،موقع عمون.  133
http://www.m.ahewar.org  احملامي صاح عبد العاطي، دور التربية يف تعزيز السلم األهلي، احلوار املتمدن .  134
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العنــف. تلــك التحــوالت التــي جتلــت يف االنتقــال مــن الهويــة الوطنيــة اجلامعــة إلــى الهويــات الفرعيــة 
ــل(،  ــم والفصي ــة والطائفــة واملذهــب واجلهــة والتنظي ــة والعشــيرة والقبيل ــة )العائل ــات الفئوي والعصبي
هــذا إلــى جانــب تغليــب األنــا علــى النحــن، يضــاف لذلــك ســيادة للقانون اإلرثــي على القانــون النظامي، 
وحلــول العــادات والتقاليــد الباليــة مــكان القيــم اجلميلــة التــي ســاعدت علــى متاســك املجتمــع. فــا 
ميــر يــوم دون انــدالع أعمــال عنــف داخليــة تصــل أحيانــاً إلــى قتــل وقتــل مضــاد وحرائــق وإجــاءات، 
وســرقات ومشــاجرات، أصبــح القتــل، أو الشــروع بالقتــل، واالعتــداء، وإحــراق احملــات والبيــوت 
والســيارات واملمتلــكات، والتشــهير، االبتــزاز، والقــدح والــذم... واالختطــاف واالبتــزاز، وســيادة ثقافــة 
العنــف يف التفكيــر واملمارســة لتصبــح ثقافــة العنــف تســم طبــع العاقــات االجتماعيــة، لدرجــة يلمــس 
منهــا تراجــع خطيــر لســيادة القانــون واحلــوار والتضامــن والتكافــل والتســامح، حلســاب شــريعة الغــاب 
ــدو  ــار واالنتقــام135. أعمــال وتصرفــات تب ــة الث ــة وعقلي ــة القبلي ــة والعصبي ــح اخلــاص والفئوي والصال
ــال،  ــل االســتعمار واالحت ــه أخــر شــعب يقات ــع شــرقي محافــظ، يفتخــر بأن ــة يف مجتم ــا عادي وكأنه
ويخــوض نضــال منــذ مئــة عــام ويزيــد مــن أجــل تقريــر مصيــره وإقامــة دولتــه املســتقلة علــى ترابــه 

الوطنــي، فســجات الشــرطة تزخــر بــآالف الشــكاوى واحلــوادث 136. 

ــن  ــي، لك ــف الفلســطيني اخلارجــي والداخل ــج العن ــال اإلســرائيلي ينت ــأن االحت ــرون ب ــف كثي ال يختل
ــك  ــف داخــل املجتمــع الفلســطيني، ومــع ذل ــداً فقــط للعن ــال وسياســاته ال يشــكل عامــًا وحي االحت
هنــاك أســباب اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية. فالوضــع االقتصــادي املتــردي والتفــاوت يف 
مســتويات املعيشــة الــذي يولــد اإلحســاس بالظلــم والاعدالــة. والبطالــة والفقــر والتهميــش. واخلطاب 
الدينــي املتطــرف والبعيــد عــن تعاليــم اإلســام والديــن احلنيــف الــذي تطلقــه املؤسســة الدينيــة يوميــاً 
عبــر املســاجد والفضائيــات. والقوانــن املوروثــة )القصــور القانونــي(، فمنظومــة القوانــن الباليــة 
الســارية املفعــول حتــى اليــوم، والفســاد اإلداري واملالــي ومــن ضمن ذلك الواســطة واحملســوبية، وتراجع 
القيــم وأزمــة األخاقيــة والقيميــة. وتراجــع دور احلركــة الوطنيــة. واحللــول األمنيــة للمشــكات بــدل 
مــن احلــوار والبحــث عــن األســباب، وخيبــة األمــل، والثقافــة املجتمعيــة الســلبية مــن قبيــل رأســمالك 
فنجــان قهــوة أو رصاصــة، وازديــاد اجلرميــة، والتطــرف الفكــري والتعصــب السياســي أو اجلهــوي 
أو االجتماعــي واجلهــل. واإلعــام وأنواعــه ومرجعياتــه )اخلــط التحريــري – السياســة التحريريــة – 
التمويــل – املرجعيــة الفكريــة واأليدلوجيــة واســتخدامه ملصطلحــات دخيلــة علــى املجتمــع الفلســطيني 

احملامــي صــاح عبــد العاطــي، الســلم األهلــي ونبــذ العنــف يف القانــون األساســي واملواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان، احلــوار   135
 http://www.m.ahewar.org  ،146٩ العــدد  املتمــدن 

للتفصيل أكثر، أنظر/ي التقرير السنوي للشرطة 2٠1٨.  136
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لهــا عاقــة بالتخويــن والتكفيــر والتآمــر والفرقــة، والبغضــاء. واإلقصــاء... الــخ. واإلعــام االجتماعــي 
وقيــام أي مواطــن بالكتابــة أو النشــر أو التعليــق دون التمييــز بــن حريــة الــرأي والتعبيــر والقــدح والــذم 
واالهانــة ، اليــوم وســائل التواصــل االجتماعــي وعلــى أهميتهــا لهــا نصيــب األســد فيمــا يخــص تهديــد 

الســلم األهلــي يف املجتمــع الفلســطيني.

هــذا إلــى جانــب عــدم وجــود سياســات حكوميــة وأهليــة ملواجهــة األســباب والعوامــل التــي أدت إلــى 
تعريــض الســلم األهلــي للخطــر، وانتشــار الســاح، وعــدم ســيادة القانــون، والتمييــز علــى أســاس مــكان 
الســكن أو التمييــز علــى أســاس اجلغرافيــا، أو االنتمــاء السياســي والتنظيمــي. وعــدم متكــن الســلطة 
مــن الوصــول إلــى مناطــق )ج( وهــروب املتهمــن إلــى دولــة االحتــال أو مناطــق )ج(، وتلكــؤ القضــاء 

الفلســطيني يف حســم العديــد مــن اخلافــات. 

كمــا أن هنــاك حالــة مــن عــدم االكتــراث مــن قبــل النظــام السياســي الفلســطيني. ملعاجلــة األســباب 
التــي تــؤدي إلــى تقويــض الســلم األهلــي، عــدم وجــود حلــول وقائيــة ملواجهــة املوقــف، والفشــل يف 
حــل وعــاج وحتــى إدارة األزمــات، وانســداد األفــق السياســي، وعــدم تكافــؤ الفــرص عــدم التســامح 
وقبــول اآلخــر اإلقصــاء، إخفاقــات التنميــة والتفــاوت يف مســتويات املعيشــة، يضــاف لذلــك األعــراف 

ــوة( والثــأر. االجتماعيــة مــن قبيــل )فــورة الــدم(، و )اجلل

إن ترســيخ ركائــز الســلم األهلــي والتماســك االجتماعــي يف فلســطن يتطلــب توفيــر األمــن وترســيخ 
مبــدأ ســيادة القانــون علــى الصعيــد الوطنــي، فذلــك يعتبــر أحــد أهــم جتليــات الدولــة القانونيــة 
ــى  ــة ســلطة عل ــون يف ظــل هيمن ــاك ســيادة للقان ــا أن نتصــور أن هن ــح، فــا ميكــن لن ــم الصال واحلك

أخــرى أو يف ظــل قمــع للحريــات واحلقــوق أو يف ظــل دولــة غيــر دميقراطيــة.

الســلم األهلــي ال يتحقــق إال بحــوار اجتماعــي مســتدمي، لذلــك البــد مــن تغييــر اخلطــاب االجتماعــي وجعلــه 
ــع  ــا، لتأســيس واق ــاق فيه ــة دون االنغ ــزات التاريخي ــرم التماي ــدة حتت ــة جدي يتجــه نحــو صياغــة منظوم
اجتماعــي جديــد يســتمد مــن القيــم اإلنســانية منهجــه وبرامجــه املرحليــة. فــأي مجتمــع يرغــب يف الوصــول 
إلــى حالــة مــن االســتقرار والســلم األهلــي، ال بــد فيــه مــن حصــول اإلنســان علــى احتياجاتــه الضروريــة مــن 
مــأكل وملبــس، وتعليــم وعــاج واحتــرام حلقوقــه وحرياتــه وصــون لكرامتــه اإلنســانية. كمــا أن هنــاك عاقــة 
طرديــة بــن مفهــوم االســتقرار السياســي واالجتماعــي ومفهــوم الســلم األهلــي. فالســلم األهلــي، هــو الــذي 
يجــذر مفهــوم االســتقرار السياســي،  كمــا أن طريــق االســتقرار ميــر عبــر إرســاء دعائــم الســلم األهلــي 13٧.

ريتا عيد، نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، من اجل السلم األهلي، وكالة معاً اإلخبارية.  13٧
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=764009 
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كمــا أن تعزيــز الســلم األهلــي بحاجــة إلــى إزالــة املوجبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تدفــع 
ــات  ــاب متطلب ــن، يف ظــل غي ــع اآلخري ــه م ــة يف عاقات ــة وعنيف ــارات عصبوي ــي خي ــى تبن اإلنســان إل
ــف والتعصــب داخــل  ــي العن ــاء ظاهرت ــب إنه ــا االقتصــادي واالجتماعــي، كمــا يتطل ــة يف جانبه العدال
املجتمــع الفلســطيني، وبنــاء حيــاة سياســية جديــدة تســمح جلميــع القــوى والتيــارات مبمارســة حقوقهــا 
واملشــاركة اجلــادة والنوعيــة يف البنــاء والتطويــر. واحتــرام حقــوق اإلنســان والكرامــة اإلنســانية، 
وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة االجتماعيــة، ومحاربــة الفســاد واحملســوبية. وســيادة القانــون، وتقــدمي 
اخلدمــات للجميــع دون متييــز أو محابــاة، والقضــاء علــى الفقــر، وتعزيــز مبــدأ املواطنــة بشــقيه 
احلقــوق واحلريــات13٨. إذن حتــى يتمكــن أي مجتمــع مــن بنــاء الســلم األهلــي املنشــود يجــب أن يعيــش 
اإلنســان حياتــه، وميــارس أعمالــه بحريــة مســؤولة، وان يحصــل علــى متطلبــات عيشــه وحقوقــه بيســر 
ــه. ــه الشــخصي أو أمــن أهل ــى أمن ــه أو عل ــى حقــه أو مال ــداء عل وســهولة، مــن دون أن يخشــى االعت

ثانيًا: أثر )اجللوة( وأبعادها على احلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
أن جتــد نفســك يومــاً مضطــراً ملغــادرة منزلــك قســراً، ومــن دون ســابق إنــذار، ألّن شــخصاً مــن أقاربــك 
أو علــى األقــل أنــك حتمــل أســم عائلتــه قــام بالقتــل أو االعتــداء علــى العــرض، وبالتالــي ســتضطر إلــى 
مغــادرة املنــزل واالســتئجار يف منطقــة أخــرى. وتبــدأ رحلــة البحــث عــن مــأوى، وغالبــاً مــا تكــون البيــوت 
خصوصــاً يف القــرى قدميــة ومتهالكــة ال تصلــح لاســتخدام اآلدمــي. فيكــون مــن الصعــب احلصــول 
علــى منــزل بســعر معتــدل، يضــاف لذلــك تعطيــل املصالــح واألعمــال، كمــا يتحمــل أهــل اجلانــي أعبــاء 
أخــرى لهــا عاقــة بكيفيــة إيــواء املواشــي، يضــاف ذلــك انقطاعهــم عــن العمــل، ال ســيما مــن كان مــكان 
عملــه داخــل منطقــة )اجللــوة(. كمــا يتحمــل األطفــال أيضــاً قســطاً مــن تأثيراتهــا خصوصــاً مــن هــم 
علــى مقاعــد الدراســة، فيضطــرون إلــى مغــادرة مدارســهم األصليــة والبحــث عــن مــدارس أخــرى، ومــا 
يتبــع ذلــك مــن إجــراءات إداريــة وبيروقراطيــة يف عمليــة النقــل، وتتفاقــم اإلشــكالية إن لــم يكــن هنــاك 
مــدارس حكوميــة، والعكــس بالعكــس صحيــح عندمــا يكونــوا يف مــدارس خاصــة، وهكــذا مــا يرتبــط 

بقــرب وبعــد املدرســة، وغيــر ذلــك مــن القضايــا املرتبطــة بالعمليــة التعليميــة 13٩.

 )اجللــوة( انتهــاك صريــح للحقــوق اإلنســان التــي نصــت عليهــا االتفاقيــات الدوليــة، ومنهــا اإلعــان 
ــار محــل  ــة التنقــل واختي ــه لــكل فــرد حري ــى ان العاملــي حلقــوق اإلنســان حيــث تنــص املــادة )13( »عل
ــه  ــده كمــا يحــق ل ــد مبــا يف ذلــك بل ــة بل ــكل فــرد أن يغــادر أي ــة، ويحــق ل ــه داخــل حــدود كل دول إقامت

وحيد جبران، وآخرين، حقوق املواطن،)رام اهلل: مؤسسة مفتاح، ط2، 2٠13(، ص 14-1٠.   13٨
 /com.22raseef22 احملامية نادين منري،اجللوة العشائرية يف األردن عندما يكون ذنبك أسم عائلتك.مجلة رصيف  13٩
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العــودة إليــه«، وهــذا نقيــض واقــع تطبيــق )اجللــوة(. كمــا تعتبــر مخالفــة إلعــان القاهــرة حــول حقــوق 
اإلنســان يف اإلســام، والــذي يتضمــن يف املــادة )12( »أن لــكل إنســان احلــق يف إطــار الشــريعة يف حريــة 
التنقــل، واختيــار محــل إقامتــه داخــل بــاده أو خارجهــا، ولــه إذا اضطهــد حــق اللجــوء إلــى بلــد آخــر، 
وعلــى البلــد الــذي جلــأ إليــه أن يجيــره حتــى يبلغــه مأمنــه مــا لــم يكــن ســبب اللجــوء اقتــراف جرميــة 

يف نظــر الشــريعة 14٠.« 

كمــا تنتهــك بشــكل مباشــر حريــة احلركــة والتنقــل واإلقامــة لألســر والعائــات املجليــة، فمــن ناحيــة فــإن 
هنــاك مــا يكــون أشــبه )بخريطــة( ضمــن نســخة العطــوة العشــائرية توضــع مــن قبــل أهــل املجنــي عليــه، 
لــذوي اجلانــي ومتــرر مــن خــال اجلاهــة والكفــاء، يحــدد مــن خــال بشــكل واضــح األماكــن املســموح 
واملمنــوع القيــام بهــا، هــذا إلــى جانــب حتديــد التجمعــات الســكانية والشــوارع واألحيــاء التــي يســمح أو 
مينــع عليهــم التواجــد أو اإلقامــة بهــا. كمــا إذا حاولــت بعــض األســر أن تقــوم بتغييــر مــكان )اجللــوة( 
املتفــق عليــه مــع أســرة املجنــي عليــه مــن خــال اجلاهــة ومعرفــة الشــرطة إلــى مــكان آخــر، فــإن عليهــا 

أن تســتأذن أهــل املجنــي عليــه مــن خــال اجلاهــة لكــي تقــوم بعمليــة تغييــر مــكان الســكن 141.

١.  أثر )اجللوة( على احلق يف التعليم
يعتبــر احلــق يف التعليــم مــن احلقــوق األساســية. كمــا ميكــن تصنيفــه بعــدة طــرق مختلفــة، فهــو يعتبــر 
حقــاً اقتصاديــاً وحقــاً اجتماعيــاً وحقــاً ثقافيــاً، يف حــن ميثــل أيضــاً حقــاً مدنيــاً وسياســياً، ألنــه 
أساســياً إلعمــال فّعــال لهذيــن احلقــن، وبالتالــي فــإن احلــق يف التعليــم يعبــر عــن عــدم جتزئــة حقــوق 
اإلنســان كمــا يعبــر عــن ترابــط هــذه احلقــوق جميعهــا. وقــد كفلــت جميــع املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة 
واإلقليميــة هــذا احلــق، ســواء كان ذلــك يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان، أو يف العهديــن الدوليــن، 
أو يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، كل هــذه االتفاقيــات واإلعانــات العامليــة قــد كفلــت هــذا احلــق وأكــدت 

عليــه كحــق للطفــل وجلميــع البشــر142. 

حــق الطفــل بالتعليــم حــق أصيــل يف املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة، فقــد نــص اإلعــان العاملــي حلقــوق 
ــكل شــخص، وبشــكل مجانــي، ويف  ــى، أن احلــق يف يجــب أن يكــون ل ــه عل اإلنســان يف املــادة )26( من
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، حســب املــادة )13( منــه البنــد 

ــوة العشــائرية.. تقريــر حــول اجللوة)انتهــاك للحقــوق الدســتورية واملواثيــق الدوليــة حتيــل املواطنــن إلــى الجئــن يف وطنهــم اجلل  14٠
ــدد الســابع، 2٠13/1٠/3٠ ص 6. ــدة، الع ــدة برن ــاب جماعــي(، جري عق

مــي عليمــات ومحمــد اخلصاونــة، اجللــوة العشــائرية ومــا يرافقهــا مــن انتهــاكات حلقــوق اإلنســان يف األردن،)عمــان: مركــز احليــاة   141
ــي(، ص 31-3٨. ــة املجتمــع املدن لتنمي

الدكتور عبد الكرمي علوان، حقوق اإلنسان،)عمان: مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 1٩٩٧(، ص 6٩-٧٠.  142
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الثانــي،« تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بــأن ضمــان املمارســة التامــة حلــق التعليــم يتطلــب:

جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع . 1

تعميــم التعليــم الثانــوي مبختلــف أنواعــه وجعلــه متاحــا للجميــع بكافــة الوســائل املناســبة وال ســيما . 2
باألخــذ تدريجيــا مبجانيــة التعليم.

العمل بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على جميع املستويات.. 3

اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي أقرتهــا اجلمعيــة العامــة األمم املتحــدة يف 2٠\11\1٩٨٩والتــي دخلــت حيــز 
النفــاذ يف ٩/2/  1٩٩٠ فقــد أوردت عــدد مــن املــواد التــي تتعلــق يف حــق الطفــل يف التعليــم.

التعليــم يتمايــز عــن احلقــوق األخــرى يف انــه إلزامــي ومنــذ الســنوات األولــى للطفــل. بــكام آخــر فإنــه 
ال ميكــن ال للوالديــن وال مــن لــه وصايــة علــى األطفــال وال حتــى الدولــة نفســها لهــم الصاحيــة يف أن 
يتعاملــوا مــع قضيــة تعليــم األطفــال علــى أنهــا قضيــة اختياريــة، بــل هــي إلزاميــة وبشــكل مطلــق دون 
أي متييــز علــى أســاس اجلنــس مثــا، فإلزاميــة التعليــم هــي مســئولية املجتمــع بكاملــه، ويكــون ذلــك 
مــن خــال قانــون واضــح، وأن تتوافــر أجهــزة وآليــات مختصــة تراقــب تطبيقــه، وكمــا يجــب أن ينســجم 

التعليــم و يتــاءم مــع الطفــل مــن حيــث جودتــه ونوعيتــه.

كمــا يوصــف التعليــم أنــه مجانــي، حيــت أن أي رســوم أو تكاليــف ســوف تكــون عائقــاً يف التمتــع بهــذا 
احلــق، وال يقصــد بهــا رســوم التعليــم فقــط، وإمنــا أي أمــور ينطــوي عليهــا اســتحقاقات ماديــة، والتــي 
قــد تشــكل عائقــاً يف وجــه األطفــال لالتحــاق بالتعليــم االبتدائــي. هــذا إلــى جانــب انــه واجــب وحــق، 
واجــب ألن معظــم دســاتير العالــم تنــص علــى الزاميتــه حتــى مرحلــة معينــة غالبــاً هــي مرحلــة التعليــم 
األساســي، وهــي حــق لألطفــال اخلاضعــن حتــت التعليــم املدرســي، كمــا أنــه حــق لإلنســان أيضــاً مــدى 

حياته.

ويف فلســطن احلــق يف التعليــم ينســجم مــع املعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، فإلــى جانــب النــص يف 
القانــون األساســي الفلســطيني املــادة )24(.

التعليــم حــق لــكل مواطــن، وإلزامــي حتــى نهايــة املرحلــة األساســية علــى األقــل ومجانــي يف . 1
العامــة. واملؤسســات  واملعاهــد  املــدارس 

تشــرف الســلطة الوطنيــة علــى التعليــم كلــه ويف جميــع مراحلــه ومؤسســاته وتعمــل علــى رفــع . 2
مســتواه.
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ــة . 3 ــز البحــث العلمــي، ويضمــن حري ــا ومراك ــات واملعاهــد العلي ــون اســتقالية اجلامع ــل القان يكف
البحــث العلمــي واإلبــداع األدبــي والثقــايف والفنــي، وتعمــل الســلطة الوطنيــة علــى تشــجيعها 

وإعانتهــا.

تلتــزم املــدارس واملؤسســات التعليميــة اخلاصــة باملناهــج التــي تعتمدهــا الســلطة الوطنيــة وتخضــع . 4
إلشرافها.

وإلــى جانــب النــص الدســتوري هنــاك أيضــاً قــرار بقانــون لســنة 2٠1٨ بشــان التعليــم العالــي يف 
فلســطن، والــذي يتنــاول التعليــم مــا بعــد املدرســي، ســواء يف اجلامعــات أو الكليــات أو املعاهــد 
املتوســطة، هــذا إلــى جانــب قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )٧( لســنة 2٠٠4، وتعدياتــه للعــام بقــرار 

ــم.  ــل يف التعلي ــى حــق الطف ــد عل ــي تؤك ــم )1٩( لســنة 2٠12، والت ــون رق بقان

لقــد أكــدت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف ديباجــة النظــام األساســي، علــى التزاماتهــا مببــادئ 
ــة  ــزام بنصــوص اتفاقي ــي يشــمل هــذا االلت ــوق اإلنســان، وبالتال ــادئ حق ــون الدولــي العــام، ومب القان
حقــوق الطفــل، واالتفاقيــة اخلاصــة باملعاقــن مــن األطفــال وغيرهــا. فالتعليــم لألطفــال يف فلســطن 
إلزامــي لــكل مواطــن حتــى نهايــة املرحلــة األساســية أي نهايــة الصــف العاشــر األساســي. وتكفلــه 

ــة. ــة الثانوي ــة املرحل ــى نهاي ــدارس واملعاهــد واملؤسســات العامــة حت ــة يف امل الدول

بعــد هــذا التأطيــر النظــري للحــق يف التعليــم كيــف لنــا أن نتصــور طــاب وطالبات املــدارس واجلامعات 
ــك وجــود مــدارس  ــوة(. يضــاف لذل ــن عــن مدارســهم وجامعاتهــم بســبب )اجلل ــات وهــم بعيدي والكلي
أصــًا يف املنطقــة التــي أجلــوا لهــا، وعــدد الشــعب، ومــدى قــرب أو بعــد املــدارس عــن مناطــق ســكنهم 
اجلديــد، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تكلفــة الوقــت واجلهــد واملــال، ويف كثيــر مــن األحيــان يتأثــر 
األطفــال أو حتــى طلبــة اجلامعــات جلهــة التســرب مــن املــدارس. كمــا ميكــن أال يتــم تســجيل طــاب 
وطالبــات املــدارس للعائــات املجليــة ألســباب عديــدة، أهمهــا قــد ال يكــون هنــاك مــدارس، وإن وجــدت 
فقــد تكــون لصفــوف معينــة، ويف أحيــان أخــرى ال يتــم تســجيل طلبــة املــدارس خوفــاً عليهــم مــن ذوي 

املجنــي عليــه.
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٢.  أثر )اجللوة( على احلق يف السكن
تطبيــق )اجللــوة( يعنــي إجبــار األفــراد علــى تــرك أماكــن ســكنهم وعملهــم ومدارســهم واالنتقــال إلــى 
محافظــة أخــرى أو إلــى قريــة أو بلــدة يف نفــس احملافظــة، وإلــى جانــب حتمــل أعبــاء اســتئجار منــزل 
جديــد. فــإن )للجلــوة( أبعــاد وآثــار ماديــة ونفســية جــراء الضــرر الــذي يلحــق بالعائــات، والــذي يُؤثــر 
تقريبــاً علــى كافــة مناحــي احليــاة، فــأوالً هنــاك أضــرار مباشــرة بتاحــم نــواة اخلليــة األســرية، نتيجــة 
حلقيقــة اضطــرار العائــات التــي رحلــت عــن بيوتهــا ، فهــذا يــؤدي إلــى التشــتت، والعثــور علــى ســكن 
بديــل يف عــدد مــن البيــوت املختلفــة، هــذا إلــى جانــب االنخفــاض امللحــوظ يف مســتوى احليــاة والتــي 
يُعانــي منــه الكثيــرون حتــى بعــد العثــور علــى مســكن بديــل، بســبب فقــدان األمــاك، والشــعور بالُغربــة 
وعــدم االســتقرار النــاجت عــن ضيــاع البيــت والــذي يُشــَكل دائمــاً أكثــر مــن مجــرد بيــت مســقوف. 
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن للرحيــل قصــراً عــن البيــوت صدمــات نفســية قاســية وواضحــة، خاصــة عنــد 

النســاء واألطفــال.

كمــا تنتهــك )اجللــوة( احليــاة الكرميــة يف احلــق يف الســكن، هــذا إلــى جانــب انتهاكهــا للحــق يف املســكن 
الائــق، وتنبــع أهميــة هــذا، مــن كــون املســكن شــرطاً لتحقيــق الشــروط األخــرى مثــل احلــق يف مســتوى 
حيــاة الئــق، احلــق يف الصحــة البدنيــة والنفســية، احلــق يف اخلصوصيــة واحلــق يف إقامــة حيــاة 
ــن يحظــون  ــال، والذي ــوق األطف ــق حق ــاً لتطبي ــر حيوي ــرام احلــق يف املســكن يُعتب ــا إن احت أســرية. كم

بحمايــة خاصــة يف القانــون الوطنــي واإلقليمــي والدولــي143. 

القانــون األساســي الفلســطيني ينــص يف املــادة )23( أن )املســكن املائــم حــق لــكل مواطــن، وتســعى 
الســلطة الوطنيــة لتامــن املســكن ملــن ال مــأوى لــه(. كمــا ورد يف املواثيــق الدوليــة احلــق يف الســكن، 
فقــد نصــت املــادة )25( مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى أنــه: )لــكل فــرد احلــق يف مســتوى 
معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته، وخاصــة علــى صعيــد املــأكل وامللبــس واملســكن 
والعنايــة الطبيــة وصعيــد اخلدمــات االجتماعيــة الضروريــة(. أمــا العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق 
ــدول األطــراف يف هــذا  ــر ال ــى )تق ــادة )11( عل ــد نصــت امل ــة، فق ــة والثقافي ــة واالجتماعي االقتصادي
العهــد بحــق كل شــخص يف مســتوى معيشــي كاف لــه وألســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء 
والكســاء واملــأوى، وبحقــه يف حتســن متواصــل لظروفــه املعيشــية. وتتعهــد الــدول األطــراف باتخــاذ 
التدابيــر الازمــة إلنفــاذ هــذا احلــق، معترفــة يف هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الدولــي 

القائــم علــى االرتضــاء احلــر(.

اإلنسان وحقوقه يف القانون الدولي،)اإلمارات العربية املتحدة:مركز زايد للتنسيق واملتابعة، 2٠٠٠(،ص 25 وما بعدها.  143
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إن نطــاق احلــق يف الســكن ينبغــي أال يفســر تفســيراً ضيقــاً أو تقييــداً، بــل باعتبــاره حــق املــرء يف أن 
يعيــش يف مــكان مــا يف أمــن وســام وكرامــة. هــذا علــى جانــب الكفايــة والتــي تعنــي احلــق يف الســكن 
التــي حتددهــا جزئيــاً عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ومناخيــة، كمــا أن احلــق يف الســكن 
يســتلزم، الضمــان القانونــي لشــغل املســكن، وتوفيــر اخلدمــات واملــواد واملرافــق األساســية، والقــدرة 
ــع، الســكن  ــى الســكن، املوق ــة احلصــول عل ــة للســكن، وإتاحــة إمكاني ــة، والصاحي ــى حتمــل الكلف عل

املائــم مــن الناحيــة الثقافيــة.

إن حــاالت إخــاء املســكن باإلكــراه يتعــارض مــع مقتضيــات العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة، كمــا أن االنتهــاكات الناشــئة عــن حــاالت اإلخــاء باإلكــراه تخــل باحلقــوق 
املعتــرف بهــا يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، وأيضــاً تســفر عــن انتهــاك 
حقــوق مدنيــة أخــرى مثــل احلــق يف احليــاة واألمــن الشــخصي واحلــق يف عــدم التدخــل باخلصوصيــات 

واحلــق يف التملــك، واحلــق يف حيــاة كرميــة 144. 

٣. أثر )اجللوة( على احلق يف العمل
يعتبــر احلــق يف العمــل حقــاً ينبغــي لــكل إنســان أن يتمتــع بــه، وهــو يتضمــن جوانــب أخــرى كاحلمايــة 
مــن اإلرهــاق الناجــم عــن اجلهــد اجلســدي والعقلــي واإلجهــاد، فاحلــق يف العمــل ال يلبــي فقــط حاجــة 
اإلنســان يف التمتــع بحــق مــن حقوقــه، بــل يوفــر أيضــاً ضمانــات حمايــة اإلنســان، وهــو يكــد لكســب 
رزقــه ولضمــان الرفاهيــة والعدالــة االجتماعيــة. احلــق يف العمــل يشــمل إتاحــة كســب الــرزق لــكل 
شــخص بالــغ مــن خــال عمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة ويف شــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، ويف احلمايــة 
ــة العمــل  ــد تســاوي قيم ــة واألجــر عن ــا يتضمــن احلــق يف العمــل املســاواة يف املعامل ــة كم مــن البطال
وفتــرات راحــة مدفوعــة األجــر وظــروف عمــل مأمونــة وصحية، ويرتبــط احلــق يف توفيــر فــرص عمــل 

بصــون كرامــة العامــل ارتباًطــا وثيًقــا ويحظــر االســترقاق والعبوديــة والســخرة 145.

وبســبب األهميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للعمــل فقــد تنــاول اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان هــذا 
احلــق يف املــادة )23(، التــي تنــص يف الفقــرة )1( لــكل شــخص احلــق يف العمــل، ولــه حريــة اختيــاره 
بشــروط عادلــة مرضيــة كمــا أن لــه حــق احلمايــة مــن البطالــة. كمــا حتــدث العهــد الدولــي اخلــاص 
باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة باســتفاضة حــول احلــق يف العمــل، مــن جانبــه القانــون 

.الدكتور، الشافعي محمد بشير، قانون حقوق اإلنسان،)املنصورة: مكتبة اجلاء اجلديدة، 1٩٩2(، 22٨-22٩.   144
.الدكتــور، هانــي الطعيمــات، حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية، )عمــان: دار الشــروق، ط1، 2٠٠1(، 2٧2 ومــا بعدهــا. وأيضــاً   145

ــره، 166 - 1٧٠. ــي، مرجــع ســبق ذك ــور، غــازي صبارين الدكت
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األساســي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويف املــادة )25(، الفقــرة )1( )العمــل حــق لــكل مواطــن وهــو 
واجــب وشــرف وتســعى الســلطة الوطنيــة إلــى توفيــره لــكل قــادر عليــه(. كمــا قامــت الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية بســن قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )٧( لســنة 2٠٠٠م.

قانــون العمــل الفلســطيني شــدد علــى أن تغييــر مــكان العمــل املتفــق عليــه ال يلــزم العامــل بالعمــل يف 
مــكان غيــر املتفــق عليــه يف العقــد إذا أدى إلــى تغييــر مــكان إقامتــه. إال مبوافقــة العامــل الصريحــة 
وان ينــال االمتيــازات أو الفروقــات مــن حيــث اجلــو املائــم واألجــور وتغطيــة املواصــات وغيرهــا مــن 
حقــوق. وحــال قبــل العامــل لظــرف معــن، يجــوز لــه العــودة عــن ذلــك بــأي وقــت يــراه مناســب حــال 
لــم يتكيــف مــع املــكان اجلديــد، أو اختــاف طبيعــة العمــل املتفــق عليــه ال يجــوز تكليــف العامــل بعمــل 
ــى  ــه يف عقــد العمــل، إال إذا دعــت الضــرورة إل ــة العمــل املتفــق علي ــاً عــن طبيع ــاً بين ــف اختاف يختل
ذلــك منعــاً لوقــوع حــادث، أو يف حالــة القــوة القاهــرة علــى أن يكــون ذلــك بصفــة مؤقتــة مبــا ال يتجــاوز 

شــهرين 146. 

كمــا أن القانــون يحــدد املــدة املســموح بهــا النقطــاع العامــل أو املوظــف عــن عملــه، وبالتالــي إذا كان 
هنــاك انقطــاع بســبب )اجللــوة(، فمــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك انقطــاع ملــورد رزقهــم بســبب التغيــب 
املســتمر عــن مــكان العمــل، كمــا ينطبــق ذلــك مــع اســتغالهم لــألرض، وأيضــاً املواســم الزراعيــة. 

والــذي ســيؤدي إلــى مزيــد مــن اخلســائر. 

ــة  ــكان أو طبيع ــة امل ــل، ســواء جله ــى احلــق يف العم ــغ عل ــر بال ــا أث ــوة( له يتضــح ممــا ســبق أن )اجلل
ونوعيــة العمــل، واملقابــل املــادي، واإلجــازات، واالقتطاعــات، والتأمــن، وغيــر ذلــك. هــذا إلــى جانــب 
وقــت العمــل ومدتــه، بــل األخطــر مــن ذلــك كلــه أن العامــل أو املوظــف الــذي يرحــل قســراً مــن مــكان 
ــه األصلــي. ومــا يترتــب عليــه مــن  ســكنه األصلــي إلــى مــكان أخــر قــد يــؤدي ذلــك إلــى فقدانــه عمل
بطالــة وفقــر وتأثيــر مباشــر علــى مســتوى املعيشــة بالنســبة لألســر، ومــن املعلــوم واملعــرف أن الفقــر 
ــة يعتبــران ســبباً يف كثيــر مــن األحيــان النتشــار اجلرميــة وتعاطــي املخــدرات واالجتــار بهــا،  والبطال
كمــا أنهــا ميكــن أن تكــون ســبباً مباشــراً للجرميــة، ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن اإلشــكاليات يف املجتمــع، 

والتــي بدورهــا تكــون عامــًا مــن عوامــل تهديــد الســلم األهلــي والتماســك االجتماعــي.

.احملامي، سمير دويكات، املوجز يف شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم )٧( لسنة 2٠٠٠. احلوار املتمدن  146
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=589081&r=0
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٤.  أثر )اجللوة( على احلق يف املشاركة يف االنتخابات
تعــد املشــاركة يف االنتخابــات ترشــيحاً وانتخابــاً مــن احلقــوق السياســية للمواطنــن، بــل مــا مييــز 
املواطــن عــن املقيــم يف الدولــة هــو احلــق يف املشــاركة السياســية، ومــن ضمنهــا االنتخــاب والترشــح، 
فاالنتخابــات تشــكل ركنــاً أساســياً وجوهريــاً يف األنظمــة الدميقراطيــة، وقــد اعتبــر مشــاركة املواطنــن 
يف إدارة الشــؤون العامــة لبلدانهــم إحــدى الركائــز األساســية حلقــوق اإلنســان التــي أكــد عليهــا اإلعــان 
العاملــي حلقــوق اإلنســان 1٩4٨، والعهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية14٧. فقــد نصــت 

املــادة )21( اإلعــان العاملــي علــى:

ــا بواســطة ممِثّلــن . 1 ــا مباشــرًة وإَمّ لــكِلّ شــخص حــُقّ املشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة لبلــده، إَمّ
يــة. يُختــارون يف حِرّ

ة يف بلده.. 2 لكِلّ شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حُقّ تقلُّد الوظائف العاَمّ

إرادةُ الشــعب هــي منــاُط ســلطة احلكــم، ويجــب أن تتجلــَىّ هــذه اإلرادة مــن خــال انتخابــات نزيهــة . 3
ي أو بإجــراء  ــا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم املســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت الســِرّ جتــرى دورًيّ

يــة التصويــت. مكافــئ مــن حيــث ضمــان حِرّ

كما نصت املادة 25 من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية على:

يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز املذكــور يف املــادة 2، احلقــوق التاليــة، التــي يجــب 
أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقولــة: 

أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلن يختارون يف حرية. أ. 

أن ينتخــب وينتخــب، يف انتخابــات نزيهــة جتــرى دوريــا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم املســاواة بــن  ب. 
الناخبــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر احلــر عــن إرادة الناخبــن.

أن تتاح له، على قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده. ج. 

كمــا أكــد القانــون األساســي الفلســطيني املــادة )26( أن للفلســطينين حــق املشــاركة يف احليــاة 
السياســية أفــرادا وجماعــات ولهــم علــى وجــه اخلصــوص احلقــوق اآلتيــة.

ــوان، والدكتــور محمــد املوســى، القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان، احلقــوق احملميــة،ج٢، )عمــان: دار الثقافــة  الدكتــور، محمــد عل  14٧
للنشــر والتوزيــع،2٠14(، 266-26٨.
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ــام . 1 ــراع الع ــم باالقت ــم انتخابه ــم يت ــن منه ــار ممثل ــات الختي ــت والترشــيح يف االنتخاب التصوي
ــون. ــا للقان وفق

تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.. 2

ــة  ــات احمللي ــس الهيئ ــون انتخــاب مجال ــكل مواطــن ، فقان ــوالً ل ــاً مكف إذن حــق الترشــيح واالنتخــاب حق
رقــم )1٠( لســنة 2٠٠5م ينــص يف الفصــل الثالــث، املــادة )6( جتــري االنتخابــات بصــورة حــرة ومباشــرة 
وســرية وشــخصية وال يجــوز التصويــت بالوكالــة. أمــا املــادة )٧( ميــارس حــق االنتخــاب مبوجــب أحــكام 
هــذا القانــون كل مــن تتوفــر فيــه الشــروط اآلتيــة: الفقــرة )2( أن يكــون مقيمــاً يف الدائــرة االنتخابيــة، ملــدة 
ال تقــل عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ إجــراء االنتخابــات. )3( أن يكــون اســمه مدرجــاً يف ســجل الناخبــن 
النهائــي للدائــرة االنتخابيــة التــي ســيمارس حــق االنتخــاب فيهــا. أمــا شــروط املرشــح ضمــن القائمــة، 
اســتناداً للمــادة )1٨( يشــترط يف املرشــح ضمــن القائمــة مــا يلــي: )ب( أن يكــون اســمه مدرجــا يف ســجل 
ــه شــروط الناخــب. )هـــ( أن يكــون  ــا وأن تتوفــر في ــي يترشــح عنه ــرة الت ــد للدائ ــي العائ ــن النهائ الناخب
مقيمــاً ضمــن الهيئــة احملليــة املرشــح ملجلســها ملــدة ال تقــل عــن ســنة مــن تاريــخ إجــراء االنتخابــات، وأن ال 
يكــون مرشــحاً يف دائــرة أو قائمــة أخــرى. أمــا القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2٠٠٧م بشــأن االنتخابــات 
العامــة، البــاب الرابــع حــق االنتخــاب املــادة)2٧( يعتبــر الشــخص مؤهــًا ملمارســة حــق االنتخــاب إذا 
توفــرت فيــه الشــروط التاليــة: )ج( أن يكــون اســمه مدرجــاً يف ســجل الناخبــن النهائــي. املــادة )2٨( 
الفقــرة )3( ال يجــوز للناخــب أن يكــون مســجاً  يف أكثــر مــن مركــز واحــد، وال يجــوز لــه اإلدالء بصوتــه 

إال يف املركــز الــذي ســجل فيــه. 

نســتنج ممــا ذكــر أعــاه أن النصــوص القانونيــة التــي تنظــم عمليــة الترشــيح واالنتخابــات ســواء يف 
االنتخابــات الرئاســية أو التشــريعية أو البلديــة، تشــترط يف األســاس أن يكــون الشــخص مســجًا 
يف ســجل الناخبــن لكــي يســتطيع أن يتقــدم للترشــيح أو أن يقــوم بــاإلدالء بصوتــه يــوم االنتخابــات، 
وعكــس ذلــك ال ميكــن لــه الترشــيح أو االقتــراع ، كمــا أن الشــرط اآلخــر األساســي الــذي يســبق عمليــة 
التســجيل هــو شــرط اإلقامــة يف حــدود الدائــرة االنتخابيــة ملــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
إجــراء االنتخابــات، كمــا أن ذلــك مرتبــط يف إثبــات اإلقامــة، وبالطريقــة التــي ميكــن لهــذا الشــخص أن 

يثبــت إقامتــه هنــاك مثــل عقــد اإليجــار، أو فواتيــر الكهربــاء واملــاء والهاتــف. 

وتأسيســاً علــى مــا ســبق فــإن )اجللــوة( تلعــب دوراً ســلبياً يف ممارســة املواطنــن حلقوقهــم السياســية، 
الســيما حقهــم يف الترشــيح واالنتخــاب، فــا ميكــن لشــخص أجلــي مــن مــكان ســكنه األصلــي أن 
ميــارس حقــه، وذلــك اســتناداً إلــى نصــوص القانــون. وهــذا مــن شــانه أن يضعــف مــن نســبة املشــاركة 
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يف الشــأن العــام وأن يــؤدي ذلــك لعــزوف، وعــدم مبــاالة، كمــا يؤثــر ذلــك علــى املواطنــة الدميقراطيــة 
ــاة  ــن املشــاركة يف احلي ــن م ــوة( حتــرم املواطن ــإن )اجلل ــكام أخــر ف ــات. ب ــوق والواجب بشــقيها احلق
السياســية بشــكل أو بأخــر، وأولــى ذلــك احلرمــان مــن احلــق يف الترشــح واالنتخــاب، وتقلــد الوظيفــة 

العامــة، والتأثيــر علــى عمليــة صنــع القــرار.

إن النتائــج املترتبــة علــى )اجللــوة( العشــائرية باعتبارهــا عقوبــة جماعيــة تتــم مــن خــال ترحيــل أهــل 
اجلانــي وكل مــن لــه صلــة قربــى باجلانــي تصــل أحيانــاً إلــى اجلــد اخلامــس مــن املنطقــة التــي يوجــد 
فيهــا أهــل املجنــي عليــه ملــدة قــد متتــد مــن أشــهر إلــى ســنوات، تنتهــك أبســط حقــوق املواطــن املكفولــة 

يف القانــون األساســي والتشــريعات الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة التــي انضمــت إلهــا دولــة فلســطن.

أخيــراً ميكــن القــول أن حقــوق اإلنســان هــي حقــوق متكاملــة مترابطــة ال ميكــن فصلهــا عــن بعــض، كمــا 
أن انتهــاك أي حــق مــن احلقــوق يؤثــر بشــكل مباشــر علــى احلقــوق واألخــرى، وبالتالــي ال ميكــن أن 
نفصــل علــى ســبيل املثــال ال احلصــر أثــر )اجللــوة( علــى احلــق يف الصحــة، واحلــق يف حريــة التنقــل، 
واحلــق يف الوصــول إلــى أماكــن العبــادة، هــذا إلــى جانــب حقــوق أخــرى ترتبــط باألحــوال الشــخصية 
واملدنيــة والشــرعية، مثــل الــزواج، والطــاق، والنفقــة، وتســجيل املواليــد، والوفيــات، واحلصــول علــى 
األوراق الثبوتيــة مثــل البطاقــة الشــخصية، وجــواز الســفر، وشــهادات امليــاد، وعاقتهــا مبــكان 
الســكن األصلــي. وأيضــاً احلصــول علــى األوراق الرســمية مــن املــدارس ومديريــات التعليــم يف حــال 
ــن وزارات  ــى أي أوراق أخــرى م ــب احلصــول عل ــى جان ــدة. هــذا إل ــدارس جدي ــى م ــال إل ــل األطف نق
اختصــاص أو مــن البلديــة أو املجلــس القــروي. وبالتالــي فــإن )للجلــوة( أثــر كبيــر ومباشــر علــى مختلــف 
احلقــوق. كل ذلــك متوقــف علــى عــودة )املجلــن( إلــى أماكــن ســكناهم األصليــة وانتهــاء معاناتهــم 
وانتهــاء حقوقهــم املكفولــة يف القانــون األساســي، وقبــل ذلــك يف الشــرعة الدوليــة حلقــوق اإلنســان.

٥.  أثر )اجللوة( على البنية االجتماعية والسكانية
مــا مــن شــك أن )للجلــوة( آثــار اجتماعيــة ورمبــا ثقافيــة علــى املجتمعــات احملافظــة علــى وجــه التحديــد، 
ــى  ــى آخــر ومــن محافظــة إل ــف مــن مــكان إل ــد تختل ــي ق ــد الت ــادات والتقالي ــط يف الع ــه مرتب ــك أن ذل
ــة،  ــر والبطال ــك انتشــار اجلرميــة والفق ــة ذل ــة ويف مقدم ــة االجتماعي ــب التكلف ــى جان أخــرى، هــذا إل
يضــاف لذلــك تأثيراتهــا االجتماعيــة والنفســية يف آن واحــد واملتمثلــة باإلحبــاط وخيبــة األمــل وفقــدان 
الثقــة. وقبيــل )اجللــوة( وأثنائهــا فأنــت ال تستشــر وال رأي لــك باملوضــوع، قــد يكــون ممثــل ذوي اجلانــي 
أو كبيرهــم هــو أول مــن يعلــم باألمــر ســواء مــن اجلاهــة أو الشــرطة،  وبعــد ذلــك مــا علــى اجلميــع إال 

التنفيــذ واخلضــوع لألمــر.
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ويف حــاالت تكــون بهــا )اجللــوة( كبيــرة لعشــرات أو لرمبــا مئــات مــن األشــخاص، ذلــك مــن شــانه 
ــال  ــى ســبيل املث ــي إليهــا، فعل ــد املتبعــة للمنطقــة املجل ــى العــادات والتقالي ــر بشــكل مباشــر عل أن يؤث
موضــوع اللبــاس، وعــادات األفــراح واألتــراح، وموضــوع طبيعــة اجليــرة، وحتــى املأكــوالت وطبيعتهــا، 
وطبيعــة التعامــل اليومــي، ومــدى مشــاركة النســاء يف الشــأن العــام، وغيرهــا مــن العــادات والتقاليــد. 

ميكــن أن تشــكل عائقــاً أمــام املَّجليــن، والعكــس صحيــح.

وقــد ينعكــس ذلــك علــى عــدم قيــام العائــات األخــرى يف البلــد املجلــي إليهــا باالرتبــاط باملجليــن، ففــي 
كثيــر مــن األحيــان ترفــض بعــض العائــات مــن البلــدة املجلــي لهــا أن تصاهــر العائلــة املجليــة ألســباب 
مرتبطــة بخوفهــا مــن أن يلحــق الثــأر أبنهــم أو أبنتهــم، كمــا وميكــن أن تعيــش العائلــة املجليــة يف عزلــة 
اجتماعيــة، وذلــك لعــدم تقبــل العائــات األخــرى يف املنطقــة املجلــي إليهــا لهــم، وعلــى صعيــد املواطنــة 
املتصــل بالناحيــة النفســية واالجتماعيــة ميكــن أن ال يتعامــل املجلــن مــع املــكان بأنــه يعنــي لهــم شــئياً، 
وذلــك اســتناداً إلــى املشــاعر التــي تكــون يف العــادة مرتبطــة يف املــكان الــذي ولــدوا ونشــئوا بــه. وهــذا 

مــن شــأنه أن يؤثــر علــى مفهــوم املواطنــة بالنســبة للعائــات املجليــة.

كمــا أن القــرى واملخيمــات بشــكل عــام وبعــض املــدن الفلســطينية يف العــادة لديهــا نظــرة ســلبية جتــاه 
)الغربــاء(، وإمكانيــة ســكنهم يف هــذا احلــي أو ذاك، وإذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار عندمــا يكــون هنــاك 
ــوازن  ــال يف الت ــه اخت ــك ســننتج عن ــات أخــرى، ذل ــى جتمع ــا إل ــة( مــن جتمعاته ــرة )مجلي أعــداد كبي
الدميغــرايف، وعلــى التحالفــات االجتماعيــة، والسياســية يف بعــض األحيــان والتــي تكــون مرتبطــة 
يف إجــراء االنتخابــات ال ســيما احملليــة منهــا )هــذا يف حــال أن اجللــوة اســتمرت ألكثــر مــن ســتة 
شــهور( وتزامــن ذلــك مــع إجــراء االنتخابــات، أو إجــراء االنتخابــات للنــوادي واجلمعيــات واملؤسســات 

ــة. القاعدي

)اجللــوة( تزيــد الضغــط علــى البنيــة التحتيــة واخلدمــات، ومنهــا زيــادة الطلــب علــى امليــاه والكهربــاء 
ــد،  ــى وجــه التحدي ــة بــن الشــباب عل ــادة البطال ــة، وارتفــاع إيجــارات املســاكن، وزي ــة الصحي والرعاي
والتعليــم، فهــذا مرتبــط بطبيعــة اخلدمــات التــي تقدمهــا الهيئــات احملليــة ملواطنهــا، وهــذا ينســحب 
ــة األخــرى،  ــروات الطبيعي ــى الث ــى املــوارد احملــدودة يف هــذا التجمــع أو ذاك، وعل بطبيعــة احلــال عل
هــذا إلــى جانــب املنافســة مــع األهالــي فيمــا يخــص فــرص العمــل، هــذا باإلضافــة إلــى تدنــي األجــور 

بفعــل زيــادة األيــدي العاملــة هنــاك. 

أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فلذلــك وجهــان األول أن بعــض العائــات ترفــض تأجيــر أو 
بيــع العقــارات )للغربــاء(، ويف ذات الوقــت إذا مــا كان هنــاك قبــول لعمليــة البيــع والتأجيــر، فــإن ذلــك 
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ســيؤدي بطبيعــة احلــال إلــى ارتفــاع األســعار يف تلــك املنطقــة، هــذا إذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار أن 
بعــض العائــات واألســر ترفــض عمليــات البيــع والتأجيــر ألســباب اقلهــا أنهــا ال تعــرف هــذا )القــادم(.

ــى جــاء  ــي أدت إل ــة اإلشــكالية الت ــة املرتبطــة بطبيع ــة االجتماعي ــب عــن الذهــن الوصم ــا ال يغي كم
العائلــة مــن بلدهــا األصلــي، فاملجتمعــات احملافظــة تنظــر بعــن الشــك والريبــة وبحساســية كبيــرة إلــى 
األســر )املجليــة( إذا كان األمــر مرتبــط مبوضــع لــه عاقــة بالعــرض، كمــا أنهــا تتأهــب اجتماعيــاً مــن 
ــر  ــرام والتقدي ــة باالحت ــا عاق ــي له ــة والت ــم االجتماعي ــداً يف القي ــد األمــر تعقي ــل، ويزي موضــوع القت
والثقــة إذا كان األمــر مرتبــط بتقطيــع الوجــه. وال يقــف األمــر عنــد هــذا احلــد فكثيــر مــن العائــات 
التــي أجليــت إلــى بلــدات وقــرى ألي ســبب كان، وصمــت وبــات تعــرف وتنعــت اليــوم مبصطلحــات مثــل 
)مدميــن( )قتالــن قتلــى( )الطنيــب( )الدخيــل(، وهــذه األوصــاف واملســميات لهــا دالالت اجتماعيــة 

ســلبية مــن قبيــل الوصمــة االجتماعيــة.

ومــن املشــكات االجتماعيــة التــي قــد تنتــج بســبب )اجللــوة( البطالــة فهــي تفقــد الكثيريــن ممتلكاتهــم 
العامــة واخلاصــة، ممــا تســبب يف بطالــة شــبه دائمــة لكثيــر مــن املوظفــن والعمــال وأصحــاب املهــن 
واملمتلــكات، ومــن اآلثــار االجتماعيــة لهــا معيشــة أكثــر مــن أســرة يف مســكن واحــد بســبب عــدم وجــود 
ــه عــدد مــن املشــكات  ــي، ممــا ينجــم عن ــدان املســكن األصل ــك بســبب فق مســاكن بشــكل كاف، وذل
ــكك  ــى التف ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــن هــذه األســر، وق ــات ب ــق واالختاف ــف التواف ــة نتيجــة ضع االجتماعي
االجتماعــي واألســري بســبب الســكن املشــترك، كمــا يترتــب عليهــا انعكاســات وآثــار اجتماعيــة 
)للمجليــن( منهــا صعوبــة التأقلــم مــع وضعهــم اجلديــد يف البدايــات بعيــداً عــن حاراتهــم وأصدقائهــم 

وأهالــي بلداتهــم. 

ــى حــد ســواء،  ــة واألســر عل ــي تلحــق بالعائل ــة )الشــتات( الت ــوة( عملي ــة )للجل ــار االجتماعي ومــن اآلث
ــي ال  ــة أو العشــيرة، يف الوقــت الت ــرة مــن احلمول ــم إجــاء أعــداد كبي ــا يت ــادة عندم ــج بالع وهــذا ينت
ــن  ــر أماك ــه عــدم توف ــرة، يقابل ــن بســبب أعدادهــم الكبي ــدة اســتيعاب كل املجلي ــة أو بل تســتطيع قري
للســكن واإلقامــة جلميــع األســر، ممــا يضطــر بعــض األســر أن تبحــث عــن مــكان أخــر، وهــذا مرتبــط 
بالعــادة بالصداقــات القدميــة أو املصاهــرة والنســب أو قــد يكــون مرتبــط بعاقــات جتاريــة. ولــن يقــف 
األمــر عنــد هــذا احلــد، فقــد يحــدث ذلــك يف األســرة الواحــدة فنجــد أن األب واألم واألطفــال يعيشــون 
يف قريــة أو بلــدة مــا، وأبناءهــم الكبــار مــن الذكــور يعيشــون بعيديــن عنهــم يف قــرى أو مــدن أخــرى، 

حتــى لــو كان هــؤالء األبنــاء غيــر متزوجــن.

إذن نحــن نتحــدث عــن عمليــة )فصــل( قصريــة تصيــب العائلــة أو حتــى األســرة، ومــا ينتــج عــن ذلــك من 
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تباعــد وعــدم تواصــل يومــي بــن أفــراد العائلــة، ومــا يلحقــه مــن خســائر ماديــة جــراء اســتئجار البيــوت، 
أو عمليــة التنقــل واملواصــات، واألهــم مــن ذلــك األبعــاد النفســية واالجتماعيــة لعائلــة أصبحــت 

)مشــتت( بعــد أن كانــت تعيــش حتــت ســقف بيــت واحــد. 

وال يغيــب عــن الذهــن بــروز أمنــاط جديــدة مــن العاقــات االقتصاديــة- االجتماعيــة بفعلهــا والتــي لهــا 
ــام  ــن، أو القي ــد اآلخري ــام أصحــاب األعمــال، ومالكــي األراضــي مــن املجليــن بالعمــل عن عاقــة بقي
ــى النســاء مــن خــال  ــا، وهــذا ينســحب عل ــا وفاحته ــن أجــل زراعته ــان( م باســتئجار أرضــي )ضم
قيامهــن بالعمــل يف البيــوت أو الزراعــة أو يف غيرهــا مــن األعمــال. يضــاف لذلــك بــروز ظاهــر عمالــة 
األطفــال ومــا يرافقهــا مــن انتهــاكات حلقــوق األطفــال يف الصحــة والتعليــم واحليــاة الكرميــة ، والعنــف 

وتعرضهــم للتحــرش أحيانــاً.

)اجللــوة( تتــرك يف العــادة آثارهــا االجتماعيــة والنفســية التــي ال ميكــن أن تــزول بســرعة، وتبقــى عالقــة 
يف نفــوس اجلميــع صغــاراً وكبــاراً وعلــى الرغــم مــن فداحــة اآلثــار االقتصاديــة لهــا إال أنهــا اقــل وطئــه 
مــن اآلثــار االجتماعيــة، وذلــك بســبب أن اآلثــار االقتصاديــة ميكــن جتاوزهــا أمــا مــن خــال العــودة 
الحقــاً إلــى مــكان الســكن األصلــي، أو مــن خــال العــودة للعمــل. أو مــن خــال إصــاح مــا مت تخريبــه 
وعــودة الوضــع إلــى مــا كان عليــه يف الســابق، أمــا اآلثــار االجتماعيــة والنفســية فســتبقى مازمــة 
لصاحبهــا، وســتبقى محفــورة يف الذاكــرة ، وحتــى يف اخليــال. وســتكون انعكاســاتها خطيــرة ســواء علــى 

أهــل اجلانــي أو املجنــي عليــه علــى حــد ســواء.

خاصــة القــول أن )للجلــوة( آثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية والثقافيــة والسياســية علــى 
الســلم األهلــي والتماســك االجتماعــي، وإذا مــا تأملنــا قليــًا بهــذه اآلثــار فإننــا جنــد أن تأثيرهــا علــى 
ــادة األحقــاد والضغائــن، وهــي مبثابــة  الســلم األهلــي يف فلســطن يتجلــى يف تأجيــج اخلافــات، وزي
ضــوء أخضــر وتصريــح ملزيــد مــن عمليــات االنتقــام والقتــل والثــأر، وكأنهــا مــدة محــددة لذلــك. حيــث 
ــد مــن  ــه ملزي ــى مصرعي ــوح عل ــاب مفت ــا، وهــي ب )يســتطيع( هــذا الطــرف أو ذاك أن يتحــرك خاله
ــة ، ونســج  ــات الكاذب ــار والرواي ــن األخب ــد م ــق ملزي ــة ومنطل ــة خصب ــا ترب ــا أنه ــل، كم ــل ورد الفع الفع

القصــص.

فترتهــا تعنــي مزيــد مــن التشــدد مــن قبــل ذوي املجنــي عليــه، وتزيــد مــن إصرارهــم إلبقــاء أهــل اجلانــي 
ــا صــراع اإلرادات و)عــض(  ــة للمســاومة يتخلله ــا أحــد أهــم األوراق التفاوضي خــارج ديارهــم، وكأنه
ــح  األصابــع، وهــي يف هــذا الســياق شــد أعصــاب وعمليــات ضغــط متــارس قبــل إمتــام عمليــة الصل
والطيــب، يقابــل ذلــك إصــرار أهــل اجلانــي مــن خــال حتركاتهــم علــى أكثــر مــن صعيــد ســواء التوجــه 
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للجانــب الرســمي أو للجاهــة أو لقــادة محليــن أو لوســائل اإلعــام مــن أجــل العمــل علــى عودتهــم إلــى 
ديارهــم التــي أخرجــوا منهــا. كمــا أن خــال فترتهــا يعنــي عــدم إجــراء الصلــح والطيــب ممــا يعنــي أن 
البــاب ســيكون مفتــوح واألمــور مرشــحة للتدهــور، هــذا إلــى جانــب مزيــد مــن اخلســائر االقتصاديــة 

للعائــات املجليــة بفعــل خســارتها ألماكهــا وعــدم اســتغالها لتلــك األمــاك.

إطالــة أمدهــا تعنــي أن أهــل اجلانــي ســيقومون بزيــارة إلــى مــكان ســكنهم األصلــي ســواء لتفقــد بيوتهــم 
وأماكهــم أو للمشــاركة يف املناســبات االجتماعيــة، ويف كثيــر مــن األحيــان تكــون الزيــارة استكشــافية 
ــه، ومــدى تقبلهــم لذلــك، فهــي أشــبه مــا تكــون بجــس  اســتطاعية ملعرفــة رد فعــل أهــل املجنــي علي
ــارة شــكل مــن أشــكال )التحــدي( وتســجيل موقــف، مهمــا كانــت  نبــض، ويف أحيــان كثيــرة تكــون الزي
طبيعــة الزيــارة والهــدف منهــا، فإنهــا قــد تكــون ســبب أخــر لتفاقــم الوضــع وحــدوث إشــكالية جديــدة، 
قــد تتجــدد علــى إثرهــا مــن جديــد. كمــا أن إطالــة أمدهــا ســيزيد مــن انتشــار الفقر والبطالة والتســرب 
مــن املــدارس والــذي بــدورة ميكــن أن يكــون ســبب آخــر النتشــار اجلرميــة، واالجتــار باملمنوعــات، ويف 
مقدمتهــا تعاطــي املخــدرات وزراعتهــا واالجتــار بهــا، هــذا إلــى جانــب التنقيــب عــن اآلثــار واالجتــار 

بهــا.

واالنعــكاس اآلخــر لهــا ســيكون بــن ذوي اجلانــي أنفســهم أي أقربائــه الذيــن جلــوا معــه بصــرف النظــر 
عــن طبيعــة القرابــة، ســيما األشــخاص اللذيــن ال تربطهــم عاقــة مباشــرة مــع اجلانــي وذويــه ســوى 
أنهــم يحملــون نفــس اســم العائلــة، ذلــك ميكــن أن يــؤدي إلــى أحقــاد أو إلــى مشــاحنات و)ماســنات( 
قــد تتطــور إلــى مشــاجرات، وذلــك بســبب حتميلهــم املســؤولية للجانــي وذويــه علــى اعتبــار أن مــا قــام 
ــم ومــكان  ــم عــن منازله ــك جائه ــة ذل ــه، ويف مقدم ــم عواقب ــل كان ســبباً مباشــراً لتحمله ــه مــن فع ب
ســكناهم، هــذا إلــى جانــب حتملهــم خســائر كبيــرة بالنســبة لهــم، علــى ذنــب لــم يقترفــوه حســب وجهــة 

نظرهــم ، ذلــك مــن شــانه أن يــؤدي إلــى مزيــد مــن التفســخ العائلــي.

أمــا األمــر األخــر وهــو قيــام بعــض أقــارب اجلانــي بإعــان البــراءة منــه ومــن أســرته مــن خــال اإلعــان 
بالصحــف احملليــة أو يف دور العبــادة، واإلعــان أمــام الكافــة أنهــم ال تربطهــم بــه أي رابطــة وأن مــا قــام 
بــه يتحملــه لوحــده، وأنهــم غيــر مســؤولن عمــا قــام بــه، هــذا يعنــي أن مــن أعلــن البــراءة مــن اجلانــي 
يريــد أن يرســل رســالة ألهــل املجنــي عليــه مفادهــا أنهــم ال يتحملــون مســؤولية مــا قــام بــه اجلانــي، 
وأنــه أمــر مرفــوض ومشــجوب وغيــر مقبــول، وأنهــم يتضامنــون مــع أهــل املجنــي عليــه ويف بعــض 
األحيــان يعلنــون عــدم مســؤوليتهم مــن أجــل أن ال يتحملــوا إي تبعــات ماليــة مــن قبيــل العطــوة أو الديــة 
أو مصاريــف أخــرى لهــا عاقــة بإقامــة املصابــن يف املستشــفيات أو تدميــر املمتلــكات لعائلــة املجنــي 
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عليــه. هــذا املوقــف مــن بعــض أقــارب اجلانــي مــن شــانه أن يحــدث شــرخاً يف العائلــة وفرقــة، والــذي 
يكــون البدايــة النتهــاء مفهــوم التعــاون والتضامــن بــن أبنــاء العائلــة الواحــدة، وقــد ويــؤدي يف بعــض 
ــة أو العشــيرة الواحــدة، كمــا  األحيــان إلــى بــروز حتالفــات واصطفافــات عائليــة بــن )أفخــاذ( العائل
ميكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى مواقــف اجتماعيــة يعبــر عنهــا مــن خــال املقاطعــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

مــن قبــل أقربــاء عائلــة اجلانــي بعضهــم ببعــض.

تعنــي )اجللــوة( أن القضيــة ســتبقى منظــورة أمــام القضــاء ممــا يعنــي إطالــة أمــد التقاضــي إلــى جانــب 
الضغائــن واألحقــاد ، يف كثيــر مــن األحيــان عــدم عــودة املجليــن إلــى ديارهــم يف املــدة احملــددة ســواء 
بســبب عــدم إجــراء الصلــح بــن ذوي اجلانــي واملجنــي عليــه، أو بســبب املماطلــة والتســويف أو التراجــع 
ــق أزمــة الثقــة بــن األطــراف  ــات األمــل، وتعمي ــد مــن خيب ــى مزي ــي، وســيؤدى إل ــل ذوي املجن مــن قب
كافــة، ســواء أكانــت قصيــرة أو طويلــة ســتترك )جــراح ونــدوب( لــن متحيهــا األيــام والســنن، خاصــة 
إذا كانــت أبديــة، ســيرافقها تأثيــرات نفســية، وصدمــات عصبيــة. ومزيــد مــن احلقــد واأللــم والوعيــد، 
اآلثــار املباشــرة لهــا ســتنعكس علــى الســلم األهلــي والتماســك االجتماعــي، بــل أن النســيج املجتمعــي 

ســيصبح يف خطــر.

ما هو املطلوب: جتديد الفكر العشائري١٤8
علــى الرغــم مــن مطالبــة املؤسســات الرســمية واألهليــة بضــرورة العمــل علــى جتديــد الفكــر العشــائري 
يف موضوعــن هامــن همــا )اجللــوة( و )فــورة الــدم(. واعتبــار مــا ينتــج مــن أفعــال بســبب )فــورة الــدم( 
جرميــة، وان مــا ينتــج مــن اســتحقاقات نتيجــة )للجلــوة( هــو انتهــاك حلقــوق اإلنســان، ويتعــارض مــع 
ســيادة القانــون وغيــر ذلــك، لــم يجــد لــه طريقــاً يف العمــل بشــكل جــدي مــن أجــل تعديــات جذريــة، 
مــن شــأنها أن توقــف مسلســًا بــدأ بســيدنا موســى عليــه الســام ولــم يتوقــف لغايــة اللحظــة . مفهــوم 
العــرف مفهــوم نســبي يتغيــر مــن زمــان إلــى آخــر ومــن منطقــة إلــى منطقــة ومــن شــريحة اجتماعيــة إلــى 
أخــرى وقــد يكــون أطــراف اخلصومــة مــن شــريحتن مختلفتــن بأعــراف مختلفــة فهــل نطبــق عــرف 
أهــل الباديــة علــى أهــل املدينــة أو القريــة أم العكــس وهــل نطبــق عــرف املســلمن علــى طــرف مســيحي 
يف اخلصومــة والعكــس صحيــح. ومــن هنــا ميكــن أن يتــم اقتصارهــا علــى قضايــا القتــل علــى شــخص 
اجلانــي ومــن اشــترك معــه فعــًا يف جرميتــه، هــذا إلــى جانــب عــدم ترحيــل النســاء واألطفــال وذوي 

االحتياجــات اخلاصــة واملرضــى واملســنن مــن ذوي اجلانــي.

امللتقى الفكري العربي، الدور الذي تلعبه القيادات العشائرية يف تسوية النزاعات، مرجع سبق ذكره.  14٨
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توحيــد مفاهيــم العمــل العشــائري هــو بحاجــة إلــى تضافــر جهــود مــن كل األطــراف الرســمية واألهليــة 
ــة  ــى صيغ ــا واالتفــاق عل ــر مــن أي وقــت مضــى ملراجعته ــي هــي بحاجــة أكث ــوة( الت ، وال ســيما )اجلل
ال تضــر بحقــوق املواطنــن. ويف هــذا اإلطــار يــرى عضــو املجلــس التشــريعي الســابق ورئيــس جلــان 
اإلصــاح العشــائري يف محافظــة جنــن األســتاذ فخــري التركمــان »أبــو لــؤي« أن )اجللــوة( ميكــن 
تنظيمهــا، علــى النحــو التالــي، إذا كان اجلانــي واملجنــي عليــه يســكنون يف نفــس احلــي أو أنهــم جيــران 
أو يســكون يف قريــة أو بلــدة واحــدة، فإنــه ميكــن إجــراء )اجللــوة( ألقــارب اجلانــي مــن الدرجــة األولــى، 
ــران أو أنهــم ال يســكنون يف نفــس  ــة وليســوا جي ــه مــن نفــس املدين ــي علي ــي واملجن أمــا إذا كان اجلان
احلــي فأنــه ال داعــي لعمليــة اإلجــاء، كمــا ينســحب ذلــك علــى ذوي اجلانــي واملجنــي عليــه إذا كانــوا 
مــن قريتــن مختلفتــن، وبالتالــي ال داعــي لهــا14٩.  إذن ميكــن أن يجــرى مثــل هــذا التعديــل، إذا رافــق 

ذلــك إرادة سياســية مــن صنــاع القــرار، لذلــك املطلــوب هــو: 

التزام السلطة التنفيذية مبوجب القانون باحترام حقوق املواطن وحمايتها والوفاء بها.. 1

رفــض جميــع األفعــال االنتقاميــة القائمــة علــى الثــأر وتدميــر املمتلــكات العامــة واخلاصــة. )فــورة . 2
الدم(.

تعزيز منظومة القيم املجتمعية االيجابية.. 3

نبــذ كل أشــكال العنــف. ومناهضــة جميــع أشــكال االنتقــام الفــردي أو اجلماعــي باعتبــاره تعديــاً . 4
علــى هيبــة الدولــة ومؤسســاتها قبــل أن يُشــكل تعديــاً علــى حقــوق املواطنــن وحرياتهــم.

حمات التوعية والتثقيف حول املخاطر املختلفة )للجلوة( وآثارها.. 5

 عقــد مؤمتــر وطنــي. يصــدر عنــه وثيقــة شــرف لالتــزام بهــا مــن اجــل احلــد مــن االنتهــاكات التــي . 6
تطــول املواطنــن بســبب اجلــاء واالعتــداء علــى ممتلكاتهــم .

 ضــرورة قيــام األجهــزة األمنيــة بدورهــا بفعاليــة حلمايــة ووقــف االعتــداءات التــي تلحــق بــذوي . ٧
اجلانــي وتقــدمي املعتديــن للقضــاء، وضــرورة إقــرار قانــون يتنــاول موضوعــات الوســاطة والتوفيــق 
والتحكيــم وغيرهــا مــن اجــل التخفيــف وحــل القضايــا العشــائرية 15٠. للتوقيــع علــى ميثــاق يتــم 

مبقتضــاه التعامــل مــع )اجللــوة( علــى أســاس فــردي.

األســتاذ، فخــري التركمــان »أبــو لــؤي، عضــو املجلــس التشــريعي الســابق ورئيــس جلــان اإلصــاح العشــائري يف محافظــة جنــن،   14٩
 .2٠1٩/1/16 شــخصية،  مقابلــة 

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، جلسة حول )سيادة القانون والنظام العشائري(، 2/2٠16/1٠.  15٠
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ضــرورة قيــام املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، يف اإلســهام يف تعزيــز وترســيخ مبــدأ ســيادة . ٨
القانــون مــن أجــل حتقيــق العدالــة واملســاواة بــن املواطنــن علــى صعيــدي الفكــر واملمارســة 
ومناهضــة جميــع أشــكال االنتقــام الفــردي أو اجلماعــي باعتبــاره تعديــاً علــى هيبــة الدولــة 

ومؤسســاتها قبــل أن يُشــكل تعديــاً علــى حقــوق وحريــات املواطنــن.

عقد اتفاق بن العائات الفلسطينية على من تشمله )اجللوة(، واملدة الزمنية لذلك، ومكانها.. ٩

إن التعديــات أو اإلصاحــات يجــب أن تهــدف ملنــع التجــاوزات علــى األعــراف والتقاليــد العشــائرية، 
والتشــدد باملطالبــات املاديــة املعنويــة، مبــا يخالــف الشــرائع الســماوية، بخاصــة فيمــا يتعلــق )باجللــوة( 

وتبعاتهــا والديــة وقيمهــا واملغــاالة فيهــا.
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النتائج
إن النتائــج املترتبــة علــى )اجللــوة ( العشــائرية، تنتهــك أبســط حقــوق املواطــن املكفولــة يف القانــون . 1

دولــة  عليهــا  التــي صادقــت  الدوليــة  واملواثيــق  الوطنيــة  والتشــريعات  الفلســطيني  األساســي 
فلســطن.

ال يوجــد هنــاك ضوابــط ومعاييــر موحــدة تنظــم عمليــة )اجللــوة( االســتمرار يف اســتخدامها هــو . 2
تعبيــر عــن ذهنيــة مســكونة باملاضــي، ذهنيــة ترفــض احلداثــة واملدنيــة وســيادة القانــون، وحكــم 

القضــاء.

ــوة( تنتهــك حقــوق األمــن الشــخصي والســامة البدنيــة، والتنقــل واختيــار مــكان اإلقامــة، . 3 )اجلل
وإتــاف املمتلــكات دون وجــه حــق، والعمــل، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة وممارســة حــق االنتخــاب.

أن ال التــزام وال احتــرام مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مبوجــب القانــون علــى احتــرام حقــوق املواطــن . 4
وحمايتهــا والوفــاء بها.

عدم اجلزم أن )اجللوة( ميكن أن حتقق الردع العام.. 5

مــن األســباب الكامنــة وراء اســتمرار )اجللــوة( العمــل بهــذا العــرف العشــائري القــدمي، فــإن ذلــك . 6
يعــزى إلــى طــول إجــراءات التقاضــي وبقــاء القضايــا يف احملاكــم لســنوات تدفــع بالنــاس إلــى 

البحــث عــن إجــراء فــوري، وهنــا تكــون هــي اخليــار األنســب مــن وجهــة نظرهــم.

تســتخدم )اجللــوة( وإبعــاد عائلــة املجنــي كأســلوب وطريقــة حلقــن الدمــاء، خوفــاً مــن )فــورة . ٧
الــدم(، وذلــك يف ظــل عــدم القــدرة علــى توفيــر احلمايــة واألمــن لذويــه مــن قبــل املؤسســة األمنيــة.

ــون وعــدم احترامــه مــن . ٨ ــى احملــك يف ظــل االســتمرار بتجاهــل القان ــة( عل ــة الســلطة )الدول هيب
ــوة(. ــار عائــات وأســر بأكملهــا للرحيــل مــن خــال )اجلل خــال إجب

االستمرار بفرض )اجللوة(العشائرية يقوض سيادة القانون.. ٩

ــي وحــده . 1٠ ــى اجلان ــا إال عل ــي ال يجــوز إيقاعه ــة الت ــدأ شــخصية العقوب ــاك ملب ــوة( هــي انته )اجلل
ــه . ــه أو أقارب ــى عائلت وعــدم جــواز امتدادهــا إل

أن )فــورة الــدم( التــي تســبق أو/وتصاحــب )اجللــوة( ، ومعهــا كافــة األفعال االنتقاميــة القائمة على . 11
الثــأر وتدميــر املمتلــكات العامــة واخلاصة غير مجرمة وتســمى بالعرف العشــائري )مســحوق(.
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وســائل اإلعــام الفلســطينية ليــس لديهــا اهتمــام بالتأثيــرات الناجتــة عــن )اجللــوة( ولهــذا ال جنــد . 12
تقاريــر اســتقصائية حــول املوضوع.

املنظومــة القيمــة املجتمعيــة جتاه)اجللــوة( ســلبية كمــا أنهــا دافــع أساســي لزيــادة العنــف بكافــة . 13
أشــكاله.

يختلــف تطبيــق وتنفيــذ )اجللــوة( مــن محافظــة ألخــرى، كمــا ال يوجــد معيــار موحــد لهــا بــن . 14
احملافظــات، كمــا يرتبــط تطبيقهــا وتنفيذهــا مبــدى قــوة ونفــوذ عائلــة املجنــي عليــه.

)للجلوة( تأثيرات كبيرة ومباشرة على مجموعة من احلقوق.. 15

ال يوجــد هنــاك مــدة زمنيــة محــددة ملــدة )اجللــوة(، فهــي تختلــف مــن مــكان آلخــر ومــن قضيــة . 16
ألخــرى.
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التوصيات
مــن األهميــة مبــكان ويف ظــل الظــروف املوضوعيــة، بــات مــن الضــروري إنتــاج ميثــاق وطنــي يوقــع . 1

عليــه رجــال اإلصــاح والقضــاء العشــائري مبــا فيهــم مجلــس عشــائري فلســطن، ويكــون مبثابــة 
مدونــة ســلوك حتــدد ضوابــط ومعاييــر )اجللــوة(. 

يجــب مواءمــة التشــريعات الســارية يف فلســطن ملعاجلــة الثغــرات والتبعــات التــي تصــل حــد الظلــم . 2
الناجــم عــن )اجللوة(.

اإلسراع يف البت بجرائم القتل متهيدا إلنهاء اخلافات بأسرع وقت.. 3

فردية العقوبة ، وأال تكون العقوبة اجلماعية ألشخاص ليس لهم ذنب.. 4

تعديــل قانــون العقوبــات بحيــث يتــم اإلســراع يف البــت بجرائــم القتــل متهيــداً إلنهــاء اخلافــات . 5
بأســرع وقــت.

ضرورة العمل على جتديد الفكر العشائري يف موضوعي )اجللوة( و )فورة الدم(.. 6

تفعيــل اجلانــب اإلعامــي مــن خــال لقــاءات إذاعيــة وتلفزيونيــة مبشــاركة أكفــاء مــن رجــال . ٧
اإلصــاح.

تنظيم زيارة لألردن لاستفادة من التجربة األردنية فيما يخص القضاء العشائري و)اجللوة(.. ٨

كتابة رسائل ماجستير حول القضاء العشائري. . ٩

تشــكيل جلنــة وطنيــة تضــم يف عضويتهــا احملافظــن، الشــرطة، قضــاة ومحامــون وخبــراء يف . 1٠
العــرف والقضــاء العشــائري لوضــع مســودة حتتــوي مجموعــة مــن القواعــد واألحــكام العشــائرية، 
وإصدارهــا بشــكل نظــام أو قانــون يــوزع علــى رجــال اإلصــاح والقضــاء العشــائري للعمــل مبوجبــه 
ــق  ــى حتقي ــن اجــل احلــرص عل ــك م ــاس وذل ــن الن ــي حتصــل ب ــا الت يف حــل النزاعــات والقضاي

العدالــة وإرجــاع احلقــوق إلــى أصحابهــا .

ضرورة حتديد املرجعيات العشائرية يف احملافظات.. 11
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اخلامتة
ــة الفلســطينية املســتقلة،  ــق إقامــة الدول ــى طري ــه فلســطن عل ــى الرغــم مــن الشــوط الــذي قطعت عل
واجلهــود الرســمية الفلســطينية يف تقويــة وتعزيــز مؤسســات قطــاع العدالــة وســيادة القانــون ويف 
مقدمتهــا الســلطة القضائيــة، واحلضــور القــوي ملؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطينية، وعلــى الرغــم 
مــن حديــث املســؤولن الفلســطينين أن فلســطن دولــة قانــون ومؤسســات، وإنهــا ماضيــة يف التوقيــع 
لانضمــام علــى مزيــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات واملنظمــات الدوليــة املتخصصــة، ومنهــا معاهــدات 
حقــوق اإلنســان. إال أن هنــاك حضــوراً الفتــاً لألعــراف العشــائرية يف املجتمــع خصوصــاً يف محافظــات 
ــود  ــات االســتفهام حــول اجله ــداً مــن عام ــة، وقطــاع غــزة، هــذا احلضــور يرســم مزي ــوب الضف جن
الرســمية يف إقامــة وتعزيــز مزيــد مــن املؤسســات التــي جتعــل مــن فلســطن دولــة قانــون ومؤسســات. 

يف فلســطن وجهــات نظــر مختلفــة حــول املطالبــة بإلغــاء أو تفعيــل األعــراف العشــائرية، يقابــل ذلــك 
الدعــوة علــى تفعيــل القضــاء النظامــي وتفعيــل القوانــن املدنيــة، فالبعــض يــرى أن العــرف )القانــون( 
العشــائري هــو اســبق مــن القانــون، وانــه فّعــال وســريع، وغيــر مكلــف مــن الناحيــة املاديــة، وان رجــال 
اإلصــاح والقضــاء العشــائري مســتمعون جيــدون للمتخاصمــن وأصحــاب القضايــا، كمــا أنهــم يعملــون 
يف كل األوقات والظروف، كما أنهم مســتجيبون بشــكل ســريع للنداءات أو للمشــاركة يف حل القضايا. 

كمــا باتــت هنــاك حاجــة ماســة إلــى التعامــل مــع )اجللــوة( العشــائرية بطريقــة ال تســّبب األذى أو تلحــق 
الضــرر باألبريــاء. فاملطلــوب اليــوم أن تقتصــر اجللــوة علــى الشــخص املعنــي أو أقاربــه مــن الدرجــة 
ــى أن يعــود هــؤالء األشــخاص إلــى  ــة، عل ــرة التحقيــق يف القضي ــوة بفت ــرة اجلل األولــى، وأن حتــدد فت

مــكان ســكنهم األصلــي فــور صــدور حكــم قضائــي يف القضيــة.

ويــرى »اجللــوة« أنهــا مــا زالــت ضروريــة وخاصــة يف املجتمــع الفلســطيني، حيــث أن املجتمــع مــا زال 
عشــائرياً، وهــذه العــادة تــؤدي إلــى تهدئــة النفــوس، لــدى أهــل املجنــي عليــه، وحتــول دون وقــوع املشــاكل 
ــه ليقدمــوا التســامح أمــام  ــي علي ــح الفرصــة ألهــل املجن ــه، كمــا تتي ــي علي ــي واملجن ــة اجلان بــن عائل

العائــات األخــرى، ويثبتــوا أنهــم أهــًا للعفــو عنــد املقــدرة.

 )اجللــوة( العشــائرية كانــت يف الســابق جــزءاً مهمــاً مــن القضــاء العشــائري وكانــت عامــًا مهمــا يف 
ــى  ــاس، وبحاجــة إل ــى الن ــر محتمــل عل ــًا غي ــاً ثقي ــوم أصبحــت تشــكل عبئ ــا الي ــاء، ولكنه حقــن الدم
ــاً وال  ــة ال معنوي ــر مكلف ــت ســابقاً غي ــد كان ــاً، فق ــة كلي ــاف الظــروف احلياتي ــة الخت ــات جذري تعدي

ماديــاً ملــن تقــع عليهــم. 
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علينــا كفلســطينين أن نكــون حذريــن أمــام املنظمــات الدوليــة وأمــام دولــة االحتــال، بــأن ال يتــم 
اســتخدام )اجللــوة( مــن قبــل االحتــال، كمبــرر لاحتــال يف عمليــة ترحيــل ذوي األشــخاص الذيــن 
يقومــون بعمليــات فدائيــة، كمــا ميكــن أن يســتخدم مــن قبــل املنظمــات الدوليــة املتخصصــة أو إحــدى 

ــاء عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل حلقــوق اإلنســان بفلســطن. جلانهــا، وذلــك أثن

والســؤال مــاذا يضيــر أوليــاء الــدم أو مــن هــم يف حكمهــم مــن تفعيــل شــخصنة العقوبــة بإيقاعهــا علــى 
اجلانــي وحــده، وعــدم امتدادهــا إلــى عائلتــه وأقاربــه الذيــن يكــون بعضهــم أحيانــاً علــى خــاف معــه 
فتكــون العاقــات بينهمــا إمــا مقطوعــة أو شــبه مقطوعــة . فهــل جنــد مــن يســتمع إلــى صــوت العقــل 
واملنطــق واحلــق، فيدعــو إلــى املؤمتــر العتيــد إلدخــال تعديــات جذريــة علــى عمليــة )اجللــوة( حفاظــاً 

علــى حقــوق النــاس وعــدم اإلثقــال عليهــم، وعــدم تعريــض حياتهــم للخطــر.

خاصــة القــول بصــرف النظــر عمــا إذا كان تطبيــق )اجللــوة( يتــم حتــى اجلــد اخلامــس أو اجلــد 
الثالــث،... الــخ، فهــي علــى مــا يبــدو إجــراء احتــرازي يف ظــل الظــروف التــي يعيشــها الفلســطينين، 
الغايــة منــه جتنــب املواجهــة بــن أهــل اجلانــي واملجنــي عليــه. علــى الرغــم مــن تناقضــه مــع حقــوق 
اإلنســان والكرامــة اإلنســانية، ويحــول دون تطــور املجتمعــات وتقدمهــا، وال يراعــي الظــروف واألحــوال 
املعيشــية التــي متليهــا تطــورات العصــر الراهــن وبالتالــي البــد مــن وقــف العمــل بــه، وإفســاح املجــال 
للقانــون ومنطــق احلــق والعــدل أن يأخــذ مجــراه. وإذا كان هنــاك إصــرار علــى اســتمرار العمــل 
بــه فــا بــد مــن التنــادي لعقــد مؤمتــر وطنــي مبشــاركة رجــال القانــون وعلمــاء الشــريعة وشــيوخ 
ووجهــاء العشــائر ومؤسســات حقــوق اإلنســان، واألحــزاب، واملؤسســات النســوية والشــبابية لبحــث هــذا 
املوضــوع بحثــاً تراعــي فيــه مصلحــة املواطــن، والتطابــق مــا بــن تطــور املجتمعــات واألعــراف والعــادات 
التــي يقــود بعضهــا – شــأن )اجللــوة( – إلــى أعبــاء اقتصاديــة ونفســية ومجتمعــة هــي القتــل بعينــه. بــل 

هــي ضربــة قاتلــة موجهــة للســلم األهلــي والتماســك االجتماعــي يف فلســطن.
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