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ملخص تنفيذي

يعد رجال اإلصالح العشائري يف الوقت الحايل أحد الفاعلني الرئيسيني يف نظام العدالة الفلسطيني 
ال سيام العدالة الجنائية. وقد أكدت استطالعات الرأي الرسمية األخرية عىل هذه الحقيقة، حيث 
أظهرت تلك النتائج أن ما معدله (٤٣٪) من املجتمع الفلسطيني عىل ثقة بجهات العدالة غري 
الرسمية يف دعم وتعزيز سيادة القانون يف فلسطني، كام كشفت تلك النتائج عن تفضيل الجمهور 
أرسع  باعتباره  املحاكم  بعد  ثانية  كجهة  النزاعات  حل  يف  العشائري  القضاء  تدخل  الفلسطيني 
. باإلضافة إىل ذلك، فإن رجال اإلصالح العشائري يحظون بدعم ورعاية من السلطة  وأكرث عدالً
التنفيذية، ويجري االستناد إىل قراراتهم وحلولهم العشائري من قبل الجهات القضائية الرسمية، 
فضالً عن تأثري هذا النظام؛ نظام اإلصالح العشائري عىل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية. األمر 
الذي دفعنا أمام هذه الحقائق إىل تسليط الضوء عىل نظام اإلصالح العشائري يف دولة فلسطني، 
الصعيد  عىل  فلسطني  دولة  التزامات  عىل  وتأثريه  اإلرسائييل  االحتالل  استمرار  ظل  يف  وبخاصة، 
املحيل والدويل. وذلك بهدف فحص واقع اإلصالح العشائري يف فلسطني، وآليات عمله، وعالقته 
مع الفاعلني الرئيسيني يف نظام العدالة الجنائية، وبيان تأثرياته املختلفة عىل عديد املبادئ والقيم 
الدستورية والقانونية، حتى يكون أي موقف رسمي أو مجتمعي يتخذ تجاه هذا النظام يستند 
إىل فهم عميق ودقيق لطريقة عمل اإلصالح العشائري من جهة وللمبادئ والقيم الدستورية من 
جهة أخرى. وقدمت هذه الدراسة عدة توصيات للجهات املختصة يف مجال اإلصالح العشائري، 
أهمها: مالحقة ومساءلة أي شخص مسؤول عن أي جزاءات غري قانونية تفرض عن طريق الجهات 
القامئة عىل اإلصالح العشائري؛ رضورة اإلرشاف عىل عمل رجال اإلصالح ومراجعة مخرجاته من 
قبل الجهات الرسمية لضامن عدم مخالفتها للقانون أو انتهاكها لحقوق اإلنسان. باإلضافة إىل عدة 
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توصيات أخرى تتعلق بواجبات الجهات الرسمية يف مجال تحقيق العدالة وحامية أمن املواطنني 
وسالمتهم وصون ملكيتهم، ال سيام رضورة عدم التسامح مع أي أعامل انتقامية ترتكب عقب 

الجرمية والتي اصطلح عىل تسميتها بـ «فورة الدم».
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مقّدمة

ميثل اإلصالح العشائري إحدى وسائل حل النزاعات غري الرسمية املنترشة يف األرايض الفلسطينية 
ميكن  ال  اجتامعية  ظاهرة  غدا  حتى  والقدس،  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  يف  املحتلة 
تجاوزها عند دراسة العالقات االجتامعية والقانونية يف املجتمع الفلسطيني، وأصبح القامئون عليه 
من رجال ولجان إصالح رسمية أو شعبية أو تنظيمية، العبني رئيسيني يف نظام العدالة الفلسطيني، 
األمر الذي يجعل من دراسة اإلصالح العشائري، أمراً رضورياً يف ظل السعي إىل بناء دولة القانون.  
يف هذه الدراسة، نسلط الضوء عىل اإلصالح العشائري بصفته فاعالً رئيسياً يف العديد من القضايا 

والعالقات االجتامعية والقانونية والحقوقية يف املجتمع الفلسطيني.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أنها تأيت يف ظل تنامي دور اإلصالح العشائري يف فلسطني، 
املحاكم،  السيام  النزاعات،  لحل  األخرى  الرسمية  الوسائل  حساب  عىل  به  املواطنني  ثقة  وارتفاع 
املجتمع  من   (%43.5) معدله  ما  أن  الرسمية،  الرأي  استطالعات  أحدث  نتائج  أظهرت  حيث 
األرايض  يف  القانون  سيادة  وتعزيز  دعم  يف  الرسمية  غري  العدالة  بجهات  ثقة  عىل  الفلسطيني 
الفلسطينية، بواقع (38%) يف الضفة الغربية، و(49%) يف قطاع غزة.  كام كشفت تلك النتائج عن 
تفضيل الجمهور الفلسطيني تدخل القضاء العشائري يف حل النزاعات كجهة ثانية بعد املحاكم 

باعتباره أرسع وأكرث عدالً، بنسبة وصلت إىل (73%) يف الضفة الغربية، و(88%) يف قطاع غزة.1

1  املركــز الفلســطيني الســتقالل املحامــاة والقضــاء «مســاواة»، املرصــد القانــوين الخامــس: التقريــر الوطنــي ملســح آراء املجتمــع الفلســطيني 
ــطيني  ــز الفلس ــني 2015 و2018، رام هللا: املرك ــطني ب ــة يف فلس ــع العدال ــري يف وض ــان املتغ ــطينية، وبي ــة الفلس ــة العدال يف أداء منظوم

الســتقالل املحامــاة والقضــاء «مســاواة»، كانــون األول 2018، ص 52 - 54.



سلسلة التقارير الخاصة رقم )102(

وان المظالم« ة المستقلة لحقوق اإلنسان »دي الهي 10

الرضوري  من  تجعل  العشائري،  باإلصالح  املرتبطة  األحداث  من  وغريها  اإلحصائيات  هذه  إن 
تسليط الضوء مجدداً عىل موضوع اإلصالح العشائري وآليات عمله، وعالقته مع الفاعلني اآلخرين 
النظام  هذا  تجاه  يتخذ  مجتمعي  أو  رسمي  موقف  أي  يكون  حتى  الجنائية،  العدالة  نظام  يف 
«اإلصالح العشائري»، يستند إىل فهم عميق ودقيق لطريقة عمل اإلصالح العشائري من جهة، 

وللمبادئ والقيم الدستورية من جهة أخرى، وهذا ما نسعى إليه يف هذه الدراسة.

اعتمدت هذه الدراسة منهج البحث الكيفي، وذلك من خالل وصف وتحليل املعلومات والبيانات 
واإلحصائيات حول واقع اإلصالح العشائري، وأسباب اللجوء إليه، وعالقته بالقضاء النظامي، وأثره 
األدبيات  مراجعة  خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  والقانونية،  الدستورية  والقيم  املبادئ  عىل 
السابقة، وإجراء املقابالت الشخصية مع رجال إصالح ومحامني وقضاة ومسؤولني يف املحافظات، 
أنه يتوفر  روعي يف اختيارهم الخربة والتوزيع الجغرايف، ومل يتم ذكر أسامئهم يف الدراسة، علامً 
لدى الهيئة جميع املعلومات التي تم الحصول عليها من املقابالت ومصادرها.  كام اعتمدنا يف 

هذه الدراسة عىل املالحظة واملشاهدة كوسيلة أخرى لجمع املعلومات والبيانات وتحليلها.

املصطلحات املستخدمة يف الدراسة
تتمحور الدراسة حول اإلصالح العشائري يف فلسطني، األمر الذي يجعل من املهم تحديد املقصود 
باإلصالح العشائري يف هذه الدراسة، ومتيزه عن القضاء العشائري، نظراً لوجود لبس يف املفهومني 

لدى الكثريين.

األفراد،  بني  النزاعات  لحل  رسمية  غري  وسيلة  بأنه  الدراسة،  هذه  يف  العشائري  باإلصالح  يقصد 
يقوم بها أشخاص تتوفر فيهم صفات معينة يعرفون بـ «رجال اإلصالح»، وذلك عن طريق تقريب 
وجهات النظر بني األطراف للوصول إىل صيغة حل توفيقية بينهام، مستندين يف ذلك إىل مصادر 
مصطلح  استخدام  تفضيلنا  ويرجع  والقانون.2   والدين،  والتقاليد،  والعادات،  العرف،  منها  عدة 
«اإلصالح العشائري» عىل مصطلح «الصلح العشائري» -عىل الرغم من أنهام يعربان عن معنى 
واحد غالباً- إىل أن الصلح العشائري ميثل النتيجة النهائية لإلصالح العشائري «صك الصلح»، بينام 

يشري اإلصالح العشائري إىل عملية اإلصالح بجميع مراحلها ومنها «الصلح».
2  نادرة شلهوب، مصطفى عبد الباقي.  القضاء والصلح العشائري وأثرهام عىل القضاء النظامي يف فلسطني، سلسلة العدالة الجنائية، رام هللا: 

معهد الحقوق - جامعة بريزيت، 2003، ص 12.
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اإلصالح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري

أما القضاء العشائري»، فهو: وسيلة غري رسمية لحل النزاعات، يقوم عىل مجموعة من القواعد 
واألسس واملبادئ التي تهدف إىل إصدار قرار نهايئ فاصل يف النزاع القائم واملعروض عىل القايض 
العشائري، باالستناد إىل األعراف والتقاليد العشائرية السائدة يف منطقة عشائرية معينة من إقليم 

الدولة.3     

العشائرية  والتقاليد  األعراف  عىل  وقراراته  إجراءاته  يف  يعتمد  العشائري،  فالقضاء  ذلك،  وعىل 
فقط، وله إجراءات وآليات عمل متعارف عليها يف املنطقة العشائرية التي يعمل بها، وال ميتد 
من  يسرياً  جزءاً  العشائري  القضاء  مرجعيات  وتشكل  املنطقة،  تلك  من  أبعد  إىل  اختصاصه 
مرجعيات اإلصالح العشائري، الذي يعتمد، إضافة إىل األعراف والتقاليد العشائرية، عىل الدين 
وعىل القانون وعىل أي مرجعيات أخرى من شأنها تقريب وجهات النظر بني األطراف، كام إن 
والقرى  املدن  ليشمل  ميتد  بل  العشائر،  تواجد  مناطق  عىل  يقترص  ال  العشائري  اإلصالح  وجود 
والقرائن،  كالشهادة،  النزاع،  يف  وزنها  منها  لكل  محددة  بيّنات  العشائري  وللقضاء  واملخيامت.  
والقيافة، واليمني، والبشعة.  والقايض العشائري يتقاىض أجراً يعرف بـ «رزقة القايض»، عىل عكس 
عن عمله، وال يعتمد عىل بيّنات محددة  رجل اإلصالح العشائري الذي يفرتض أال يتقاىض أجراً 
مثل القايض العشائري،4 علامً أن عديد رجال اإلصالح واملتابعني، قالوا بصيغة من عدم الرضا أن 

مثة رجال إصالح يتقاضون أجراً مادياً لقاء عملهم.

وأهم ما مييز القضاء العشائري عن اإلصالح العشائري، هو إصدار القرارات النهائية ذات الصبغة 
القضائية، فالقضاء العشائري يهدف إىل إصدار حكم فاصل يف النزاع بني األطراف باتباع مجموعة 
من اإلجراءات، وباعتامد عىل بيّنات محددة، أما اإلصالح العشائري فيهدف -بشكل مبديئ- إىل 
ال  ذلك  ولكن  بينهام.   النظر  وجهات  تقريب  طريق  عن  األطراف  بني  توفيقي  حل  إىل  الوصول 
مينع رجل أو لجنة اإلصالح العشائري -بحسب عديد األشخاص الذين متت مقابلتهم- من فرض 

3  زيدان جربين النواعجة.  نظرة يف القضاء العشائري، بيت املقدس: الخليل 2004، ص 9.  انظر أيضاً: محمد فهد األعرج السواحرة.  املوجز 
القضاء العشائري، فلسطني: د.ن، د.ت، ص 7؛ نادرة شلهوب، مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق، ص 11.

          ويعرف القضاء العشائري أيضاً بأنه: «أسلوب أو طريقة أو نهج يلجأ إليه يف حل النزاعات أو الخالفات معتمداً عىل مجموعة من املفاهيم 
والقيم املتفق عليها، التي القت قبواًل لدى العشائر البدوية ويعتربونها ملزمة».  محمود سامل ثابت.  القضاء العشائري عند قبائل برئ السبع، 

غزة: موقع أم الكتاب لألبحاث وللدراسات اإللكرتونية: د.ت، ص 21.
4  انظــر يف الفــرق بــني اإلصــالح والقضــاء العشــائري: ليــزا تــرايك، جميــل هــالل، وآخــرون.  القضــاء غــري النظامــي: ســيادة القانــون وحــل 
ــوق،  ــد الحق ــون واملجتمــع (1)، رام هللا: معه ــداين»، سلســلة القان ــج البحــث املي ــي حــول نتائ ــر الوطن النزاعــات يف فلســطني، «التقري

ــت، 2006، ص 79-77. ــة بريزي جامع
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الحلول عىل األطراف عىل نحو يتخذ معه صفة األحكام القضائية.5  ومع ذلك، فال ميكن وصف 
هذه الحالة بأنها «قضاء عشائري»، ألن األخري نظام مختلف كلياً عن اإلصالح العشائري من عديد 

الجوانب التي تم بيانها، وأهمها اإلجراءات والبيّنات والشخص الذي يقوم به.

ويعرب يف الغالب عن اإلصالح العشائري والقضاء العشائري، بـمصطلح «القضاء غري النظامي»، 
املختصة  الرسمية  الجهات  عن  مبعزل  النزاعات  لحل  وسيلة  أي  ذلك،  إىل  إضافة  يشمل،  الذي 
مبوجب الدستور والقانون وأهمها املحاكم، مبا يف ذلك حاالت أخذ القانون باليد، وفرض الحلول 
من قبل ما يعرف بـ «شباب التنظيم»، وغري ذلك من الوسائل غري الرسمية لحل النزاعات املعروفة 

يف املجتمع الفلسطيني.6

ومن األهمية مبكان تحديد املقصود بالعائلة يف هذه الدراسة، باعتبار العالقة الوثيقة بني اإلصالح 
العشائري والعائالت، حيث إن عمل اإلصالح العشائري يف حل املنازعات يكون بني العائالت؛ عائلة 
املتهم وعائلة املجني عليه، هذا هو نطاق اإلصالح العشائري، الذي يختلف عن نطاق القانون 
الرسمي الذي ينظر إىل القضايا من ناحية املسؤولية الفردية وليس العائلية.  وعىل ذلك، يقصد 
بالعائلة يف هذه الدراسة: أقارب أحد أطراف النزاع حتى الدرجة الخامسة.  ويعود سبب اعتامدنا 
«خمسة  اعتامد  عىل  درجت  النزاعات  لحل  العشائرية  الوسائل  أن  هو  الخامسة،  الدرجة  إىل 
املتهم»؛ أي أقاربه حتى الدرجة الخامسة، فيام تفرضه من عقوبات ومسؤوليات أخرى، وبخاصة، 
الجلوة.7  أما عن سبب استبعادنا ملصطلح العشرية لحساب العائلة يف هذه الدراسة، فريجع إىل 
تراجع دور العشرية ومكانتها يف الحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف فلسطني عىل حساب 

التنظيامت األقل حجامً، كالعائلة، واألحزاب.8

التقرير الوطني لنتائج البحث امليداين حول القضاء غري النظامي: سيادة القانون وحل 
النزاعات يف فلسطني

يف  قليلة هي الدراسات واألبحاث التي تناولت اإلصالح العشائري بصفته فاعالً رئيسياً 

5  انظر يف الفرق بني اإلصالح والقضاء العشائري: ليزا ترايك، جميل هالل وآخرون، مرجع سابق، ص 78.
6  انظر يف الفرق بني اإلصالح والقضاء العشائري: ليزا ترايك، جميل هالل وآخرون، مرجع سابق، ص 19-20.

7  زيدان جربين النواعجة، مرجع سابق، ص 21.
8  انظر يف تراجع دور العشرية: ليزا ترايك، جميل هالل وأخرون، مرجع سابق، ص 166 وما بعدها.
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اإلصالح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري

الدراسات  ومعظم  فلسطني.  يف  والحقوقية  والقانونية  االجتامعية  والقضايا  العالقات 
الفنية  الناحية  عىل  أكرث  ركزت  النزاعات  لحل  العشائرية  الوسائل  مجال  يف  املوجودة 
وغري  العشائرية  واملصطلحات  واختصاصها  إجراءاتها  حيث  من  الوسائل،  لهذه  -التقنية 
ذلك من األمور الفنية البحتة، دون التطرق إىل بحث التأثري املتوقع لهذه الوسائل عىل 

العالقات والقضايا االجتامعية والقانونية والحقوقية.

هذه املوضوعات «تفاعل وتأثريات اإلصالح العشائري مع العالقات والقضايا االجتامعية 
والحقوقية والقانونية يف املجتمع الفلسطيني»، باإلضافة إىل البحث يف الوسائل الفنية 
عن  الصادرة  التقارير  أهم  من  واحداً  شاملة،  علمية  بصورة  أبرزها  العشائري.  لإلصالح 
معهد الحقوق يف جامعة بريزيت يف العام 2006 بعنوان «القضاء غري النظامي: سيادة 
القانون وحل النزاعات يف فلسطني: التقرير الوطني حول نتائج البحث امليداين». سيشار 

إليه فيام بعد بـ «التقرير الوطني».9

هدف التقرير الوطني إىل التعرف عىل القضاء غري النظامي يف فلسطني من جهة، وعالقته 
بالقضاء غري النظامي من جهة أخرى، وذلك بهدف وضع اقرتاحات وتوصيات حول دور 
يف  التقرير  واتبع  واملستقبيل.  الحايل  الفلسطيني  العدالة  إطار  يف  النظامي  غري  القضاء 
الضوء  لتسليط  امليداين  البحث  أسلوب  والتوصيات،  االقرتاحات  تلك  إىل  الوصول  سبيل 
عىل طريقة عمل القضاء غري النظامي وآلياته وإجراءاته، والستكشاف العالقة بينه وبني 
القضاء النظامي املقنن كام يطبق عىل أرض الواقع، ومن ثم الوصول إىل مقاربة تجاه 
والتوقعات  الفلسطيني  واالجتامعي  السيايس  الواقع  ضوء  عىل  النظامي  غري  القضاء 
املستقبلية، وذلك من خالل رصد أعامل الفاعلني الرئيسيني املنخرطني يف حل النزاعات 
ذات البعد الجزايئ يف فلسطني. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات واالقرتاحات ترتكز 
يف معظمها عىل العالقة ما بني القضاء غري النظامي مبا فيه اإلصالح العشائري من جهة، 

والقوانني والسلطات الرسمية ومبادئ سيادة القانون من جهة أخرى.

تكــون فريــق عمــل التقريــر الوطنــي مــن 13 شــخص، منهــم 5 باحثــني ميدانيــني. وهــم: رميــا جابــر، محمــد املنــارصة، جميلــة دوديــن،     9
إميــان البيــوك، ســامل قديــح. أمــا الباحثــور املشــاركون يف الدراســة فهــم: ليــزا تــرايك: باحثــة سوســيولوجية مرشفــة عــىل التقريــر؛ جميــل 
هــالل: باحــث سوســيولوجيا مــرشف عــىل البحــث؛ ســامر الفــارس: مــرشف قانــوين عــىل البحــث؛ فــراس ملحــم: مــرشف قانــوين عــىل 
ــوين؛  ــبيطة: باحــث قان ــامر ش ــوين؛ س ــاض: باحــث قان ــود في ــة عــىل البحــث؛ محم ــدي: منســقة املــرشوع ومرشف ــا الخال البحــث؛ دمي

محمــود دوديــن: باحــث قانــوين؛ دعــاء منصــور: باحثــة سوســيولوجية.
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أساسياً  شكل التقرير الوطني أهم مصادر الباحث يف هذه الدراسة. فقد شكل مرجعاً 
له يف كثري من املعلومات والتحليالت، وبخاصة، يف ظل حجم األدوات التي استخدمها، 
حيث أجرى الباحثون امليدانيون يف التقرير الوطني ما يزيد عن 160 مقابلة مع أشخاص 
تتنوع خلفياتهم االجتامعية والجغرافية والسياسية. مام جعل من التقرير الوطني واحداً 
من أهم املراجع األدبية ليس لهذا التقرير فقط، بل ملوضوع القضاء غري النظامي، وميكن 
أن ميثل مرجعاً رئيسياً ومهامً يف صنع أو تعديل السياسات والقرارات الوطنية يف مجال 

العدالة الجنائية.

تأيت هذه الدراسة بعد مرور 13 عاماً عىل صدور التقرير الوطني، والوضع ما زال عىل ما 
هو عليه من حيث فاعلية اإلصالح العشائري عىل حساب القضاء النظامي يف حل النزاعات 
يف فلسطني، بل أظهرت اإلحصائيات الرسمية، ازدياد اللجوء إىل الوسائل العشائرية يف 
حل النزاعات، وارتفاع ثقة املواطنني به عىل النحو املبني سابقاً. مام يعرب عن الحاجة إىل 
البحث مجدداً يف هذا املوضوع، وإعادة تسليط الضوء عليه، وبخاصة يف ظل االلتزامات 
وترشيعاتها  سياساتها  مواءمة  عليها  تفرض  والتي  فلسطني،  دولة  عىل  الجديدة  الدولية 

وإجراءاته الوطنية مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها.
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1. أسباب اللجوء إلى اإلصالح العشائري

التاريخ  من  مختلفة  زمنية  حقب  يف  واقتصادي،  واجتامعي  سيايس  واقع  إىل  تستند  عوامل  مثة 
كثري  يف  وتفضيله  العشائري،  الفلسطينيني باإلصالح  متسك  واستمرار  نشأة  الفلسطيني، أدت إىل 
من الحاالت عىل وسائل حل املنازعات الرسمية التابعة للدولة.  هذه األسباب ناقشها بالتفصيل 
التقرير الوطني،10 كام تحدث عنها األشخاص الذين متت مقابلتهم يف سياق إعداد هذه الدراسة.  

هنا، سنلقي نظرة عىل هذه األسباب يف محاولة لتفسري استمرار اللجوء إىل اإلصالح العشائري.

1-1. طبيعة المجتمع الفلسطيني

العشائري  اإلصالح  نشأة  إىل  أدت  التي  األسباب  أهم  أحد  الفلسطيني،  املجتمع  طبيعة  تعد 
والتقاليد،  األعراف  قيمة  من  يعيل  مجتمعاً  الفلسطيني،  املجتمع  باعتبار  به،  التمسك  واستمرار 
يف كثري من شؤون حياته، السيام يف عالقاته االجتامعية.  ويرجع ذلك، يف  مهامً  ويجعلها ناظامً 
وأحد  العريب،  الشعب  من  جزءاً  باعتبارهم  للفلسطينيني  والقومي  الجغرايف  البعد  إىل  منه،  جزء 
املجتمعات التي اصطلح عىل تسميتها بـ «املجتمعات الرشقية»، وهي مجتمعات تعرف بإعالء 
ئها مركزاً متميزاً يف نظامها االجتامعي والقانوين.11  ولعل مرحلة التقنني يف  األعراف والتقاليد وتبوِّ
الحقبة العثامنية يف أواخر القرن التاسع عرش، أحد الشواهد عىل طبيعة املجتمعات التي كانت 
العثامنية  القوانني  معظم  استمدت  حيث  الفلسطيني،  املجتمع  ومنها  العثامين،  للحكم  خاضعة 

10  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 39 -49.
ــوة العشــائرية وأثرهــا عــىل الســلم األهــيل وحقــوق اإلنســان يف فلســطني، الســلم األهــيل يف فلســطني بــني إرث    11 عمــر رحــال.  الجل

ــة، 2019، ص 83. ــة املحلي ــني والتنمي ــطينية للتمك ــة الفلس ــارض، رام هللا: املؤسس ــات الح ــايض وترشيع امل
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أحكامها الجديدة يف ذلك الوقت من العرف املحيل.12

ونتيجة لطبيعة املجتمع الفلسطيني تلك، يتولد الشعور بإلزام األعراف والتقاليد العامة، بحيث 
التزامه  من  جزءاً  عليه،  املفروضة  للحلول  والخضوع  العشائري،  اإلصالح  إىل  اللجوء  الفرد  يعترب 
لذلك،  نتيجة  يجنبه  أن  يفرتض  الذي  األمر  قومه»،  «كبار  وإطاعة  والتقاليد،  باألعراف  الرئييس 
تحمل مسؤولية عدم قبوله بالحلول العشائرية أمام مجتمعه أو عشريته أو عائلته، وهي مسؤولية 
فيام لو قامت فإنها ترتك تأثرياً سلبياً عىل مصالحه ومصالح من يرتبطون به.  وبالتايل، ال يجد أمامه 

سوى اللجوء إىل رجال اإلصالح العشائري، والقبول بحلولهم مهام كانت قاسية.

1-2. ضعف السلطات العامة

إن ضعف السلطات العامة، وعدم قدرتها عىل مامرسة مظاهر السيادة عىل اإلقليم الذي تحكمه، 
وذلك  عام،  اجتامعي  نظام  لفرض  العشائري  اإلصالح  املواطنني  لتفضيل  الرئيسية  األسباب  أحد 
كبديل للسلطات الرسمية الغائبة.  هذا السبب، بالتحديد، قد يصلح غالباً لتفسري نشأة التنظيامت 
غري الرسمية، ومنها اإلصالح العشائري يف جميع الكيانات السياسية، واعتبارها بديالً عن السلطات 
العامة، وهذا التفسري ينطبق عىل مراحل مختلفة من حياة الشعب الفلسطيني، وبخاصة، مرحلة 

الحكم العثامين، ومرحلة حكم السلطة الفلسطينية.

فقد كان الضعف الذي واكب السلطات العثامنية يف املناطق الخاضعة لها أواخر القرن التاسع 
عرش، نتيجة الثورات واالنقالبات التي نفذها سكان تلك املناطق عىل السلطات العامة يف ذلك 
السلطات  غياب  ظل  يف  منازعاتهم  لحل  العشائري  اإلصالح  إىل  لجوئهم  يف  رئيسياً  سبباً  الوقت، 

العثامنية الرسمية.13

أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فقد كان التقسيم السيايس واإلداري لألرايض الفلسطينية الذي 
القدس  يف  سيطرتها  بسط  عىل  لذلك-  -نتيجة  السلطة  مقدرة  وعدم  أوسلو،  تفاهامت  فرضته 
العتامد  رئيسياً  سبباً  غزة،  قطاع  يف  ومناطق  الغربية،  الضفة  من  واسعة  مناطق  ويف  الرشقية، 
بني  النزعات  وحل  لتطويق  العشائري  اإلصالح  رجال  عىل  نفسها،  السلطة  وحتى  الفلسطينيني، 

12 التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 39.
13 لالطــالع تفصيــاًل عــىل أوضــاع الوســائل العشــائرية يف فلســطني إبــان العهــد العثــامين، انظــر: إدريــس جــرادات. الصلــح العشــائري وحــل 

النزاعــات، نابلــس: جامعــة النجــاح الوطنيــة، 2014، ص 15 ومــا بعدهــا.
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عدم  األقل  عىل  أو  الفلسطينيني،  رفض  ظل  يف  وبخاصة  الفلسطينيني،  من  املناطق  تلك  سكان 
ترحيبهم، اللجوء إىل محاكم االحتالل كوسيلة لحل قضاياهم؛ السيام الجزائية منها.14

إضافة إىل ذلك، ساهمت إجراءات سلطات االحتالل من اجتياحات واقتحامات للمدن الفلسطينية 
األجهزة  مقرات  فيها  مبا  الفلسطينية،  للسلطة  التحتية  البنية  وهدم  الفلسطينيني  حركة  وإعاقة 
األمنية إىل تعطيل املحاكم، وإضعاف السلطات األمنية، وشلها كلياً يف بعض الفرتات، األمر الذي 

دفع الفلسطينيني إىل البحث عن البديل لحل نزاعاتهم وتحصيل حقوقهم.

1-3. الدافع الوطني

أهم   ،(1994-  1987) األوىل  االنتفاضة  يف  االحتالل  محاكم  إىل  اللجوء  الفلسطينيني  رفض  كان 
أسباب نشأة اإلصالح العشائري وفاعليته، وقد مثلت هذه الفرتة أفضل الفرتات يف تاريخ اإلصالح 
إصالح)،  لجان  وجود  (أي  العشائري  لإلصالح  التنظيمي  الشكل  ظهور  بداية  ومثلت  العشائري، 
فقد اتسمت تلك الفرتة بعزوف الفلسطينيني عن اللجوء إىل القضاء النظامي الذي كان خاضعاً 
للحاكم العسكري اإلرسائييل من خالل ضابط شؤون العدلية، ما دفع الفلسطينيني، بدافع وطني، 

إىل البحث عن بديل، هذا األخري متثل يف رجال ولجان اإلصالح العشائري.15

وساهمت يف هذا الوضع، بشكل كبري، دعوة القيادة املوحدة لالنتفاضة التابعة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، مقاطعة مؤسسات االحتالل، مبا فيها املحاكم، واعتبار اللجوء إليها خروجاً عن رشعية 
قد  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التابع  الوطني  املجلس  أن  السياق،  هذا  يف  يذكر  االنتفاضة.  
سبق وأن أسس اإلدارة العامة لشؤون العشائر بتاريخ 1979/1/22 يف جلسته املنعقدة يف مدينة 

عاّمن.16

14  جهــاد حــرب.  أثــر رد القضايــا املتنــازع عليهــا بــني األطــراف املتنازعــة مــن قبــل ســلطة إنفــاذ القانــون إىل ســلطة العشــرية عــىل ســيادة 
القانــون، الســلم األهــيل يف فلســطني بــني إرث املــايض وترشيعــات الحــارض، رام هللا: املؤسســة الفلســطينية للتمكــني والتنميــة املحليــة، 

2019، ص 50-47.
15  عمر رحال، مرجع سابق، ص 92.

16  إدريس جرادات، مرجع سابق، ص 23.
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1-4. ضعف الثقة في نظام العدالة الرسمي

يف  ورد  ما  وفق  القضائية  السلطة  السيام  العامة،  السلطات  يف  الجمهور  ثقة  لضعف  أن  شك  ال 
يف دفع الفلسطينيني إىل اللجوء إىل الوسائل غري  رئيسياً  أحدث استطالعات الرأي الرسمية، دوراً 
أمد  طول  عن  النمطية  الصورة  حيث  العشائري،  اإلصالح  مقدمتها  ويف  النزاعات،  لحل  الرسمية 
يف  الثقة  وضعف  باالستقاللية،  القضايئ  الجهاز  متتع  ومدى  النظامية،  املحاكم  أروقة  يف  التقايض 
صورة  عن  فضالً  األساسية،  وحرياتهم  األفراد  ولحقوق  للقانون  واحرتامها  القانون،  إنفاذ  أجهزة 
منطية أخرى متثلت يف التكلفة املالية املرتتبة عىل اختيار القضاء الرسمي لحل املنازعات وتحصيل 
الشهود  كنفقات  األخرى،  اإلجراءات  وتكاليف  املحاماة،  وأتعاب  الرسوم،  حيث  من  الحقوق، 
واالستعانة بالخرباء.17  وقد أظهرت نتائج املرصد القانوين الخامس حقيقة هذه الصور النمطية، 
عدالً  وأكرث  أرسع  العشائري  اإلصالح  أن  يعتقد  الذي  الفلسطيني  الجمهور  نسبة  وصلت  حيث 

(73%) يف الضفة الغربية، و(88%) يف قطاع غزة.18

من حقيقة أن القضاء النظامي أطول مدة يف التقايض، فهنا العكس متاماً،  ويف املقابل، وانطالقاً 
حيث الرسعة «غري املعقولة» لدى اإلصالح العشائري، وإن كان ذلك عىل حساب ضامنات املحاكمة 
العادلة مبختلف مضامينها.  كام إن صح القول إن اإلصالح العشائري هو أقل كلفة من القضاء 
اللجوء  اعتبار  فإن  الجزائية،  القضايا  يف  أما  فقط.   املدنية  القضايا  عىل  ينطبق  فذلك  النظامي، 
إىل اإلصالح العشائري يقلل األعباء املالية، فذلك ممكن للوهلة األوىل، حيث ال يتطلب األمر، يف 
البداية، توكيل محاٍم أو دفع رسوم، ولكنه يف املقابل، من املمكن أن تقود الحلول التوفيقية أو 

املفروضة يف اإلصالح العشائري إىل تحمل أحد األطراف أعباء مالية ضخمة.19

وإن كان القول إن الشك يف نزاهة القضاء واستقالليته، ويف حياد أجهزة إنفاذ القانون، ومهنيتها، 
ومدى احرتامها الفعيل للقانون ولحقوق األفراد وحرياتهم، يجد ما يؤيده يف استطالعات الرأي 
الرسمية، ويف الواقع الحايل من خالل مشاهدات الحقوقيني املختلفة، فإن الوضع يف الجهة املقابلة 
«اإلصالح العشائري» ليس مثالياً متاماً من هذه الناحية، فليس مثة ضامنات عىل نزاهة رجال أو 
لجان اإلصالح واستقالليتهم، أو حيادهم، وليس هناك ضامنات، أيضاً، لعدالة حلولهم، وبخاصة 

17  انظر تفصيل ذلك: جهاد حرب، مرجع سابق، ص 45 -46.
18  املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة»، مرجع سابق، ص 52 -54.

19  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 154 -157.
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إنفاذ  وأجهزة  املحافظات،  مع  املميزة  عالقتهم  عن  فضالً  الواسعة،  االجتامعية  عالقاتهم  ظل  يف 
القانون.20

ما سبق يف ذلك السياق بالتحديد، ليس إلدانة اللجوء إىل اإلصالح العشائري، ولكن هو لغاية بيان 
بها أو صحيحة متاماً، بل هي محط  أن بعض مربرات تفضيل اإلصالح العشائري، ليست مسلامً 
الختالف اآلراء حولها.  حتى أهم تلك املربرات، واملتمثلة يف دور اإلصالح العشائري يف حفظ السلم 

األهيل يف البالد، ال تجد لها تطبيقاً يف الواقع يف بعض الحاالت كام سنبني بعد قليل.

1-5. حفظ السلم األهلي

كثري مام يرتدد عىل لسان مختلف الفاعلني يف هذا املجال من رجال إصالح ومحافظات ومحامني 
الرئيسية  املربرات  كأحد  األهيل،  السلم  حفظ  هو  وغريها،  مدين  مجتمع  ومؤسسات  وحقوقيني 
للجوء إىل اإلصالح العشائري، وأحد مربرات توفري الدعم الرسمي لرجال ولجان اإلصالح، حيث 
من  متنع  بصورة  بدايتها  يف  والخالفات  النزاعات  تطويق  يف  ومالحظ  فاعل  دوٌر  الجهات  لتلك 
تطورها، وبخاصة يف جرائم القتل، مستعينني يف ذلك مبا لديهم من عالقات اجتامعية وعالقات 
بالسلطات العامة، السيام أجهزة إنفاذ القانون.21  وتزداد قوة هذا املربر ومنطقيته يف املناطق غري 

الخاضعة للسلطات الفلسطينية.

ويف  الحياة،  يف  األفراد  حق  حامية  يف  مساهمًة  العشائري  لإلصالح  أن  البعض  يلمس  هنا،  من 
السالمة الجسدية، وحقهم يف امللكية وصيانة ممتلكاتهم، مبنعهم من خالل تدخالتهم الرسيعة 
القيام بأي ردود فعل انتقامية بني األطراف.  ولكن يف املقابل، فإن اإلصالح العشائري، من خالل 
الدراسة  بند  يف  (نبحثها  للبرش  أساسية  حقوقاً  ينتهك  حلول،  من  يفرضه  قد  وما  عمله،  آليات 
األخري).  ومعروف، هنا، أن حقوق اإلنسان ال يجب النظر إليها أنها حقوق تقبل التجزئة.  كام 
يرى البعض أن عدم وجود تعريف واضح ومحدد للسلم األهيل، أو، عىل األقل، وجود اختالفات 
جوهرية يف تعريف السلم األهيل، يصعب معه الحكم بحيادية فيام إذا كان اإلصالح العشائري 

يحقق السلم األهيل أم ال.

20  لقــد تــم الوصــول إىل ذلــك مــن خــالل املقابــالت التــي أجريــت يف ســياق إعــداد هــذه الدراســة، ومــن خــالل اســتعراض التقريــر الوطنــي 
(مرجــع ســابق، ص 80 - 86) ضمــن بحثــه يف الصفــات املفرتضــة والفعليــة لرجــال اإلصــالح العشــائري.

21  انظر يف مفهوم السلم األهيل: جهاد حرب، مرجع سابق، ص 27 -28.
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2. األساس القانوني لإلصالح العشائري

القانوين  واألساس  جهة،  من  العشائري  لإلصالح  القانوين  األساس  بني  ما  هنا،  التفرقة،  لنا  ينبغي 
لتعامل املحاكم والسلطات الرسمية األخرى مع نتائج اإلصالح العشائري «صك الصلح» يف القضايا 
املنظورة أمامها من جهة أخرى.  فاألول -وهو محل البحث يف هذا البند- يقصد منه البحث يف 
األساس القانوين لإلصالح العشائري، باعتباره إحدى آليات فض النزاعات غري الرسمية، أو الوسائل 
تنظيمه  يتناول  أن  املفرتض  ومن  الفلسطيني،  املجتمع  يف  فعالً  املوجودة  النزاعات  لحل  البديلة 
بالنصوص  فيتعلق  اآلخر،  أما  إلخ.    ... قراراته  إىل  إضافة  مخالفتها،  وأثر  وإجراءاته  واختصاصه 
القانونية التي تسمح لجهات فض املنازعات الرسمية من محاكم ولجان، استخدام ما يفيض إليه 
اإلصالح العشائري من نتائج يف قراراتها وأحكامها بخصوص قضية منظورة أمامها، وهو ما ستبحثه 

هذه الدراسة الحقاً.

عند البحث يف األساس القانوين لإلصالح العشائري باملعنى املقصود هنا، يثور تساؤل مفاده: هل 
قامت دولة فلسطني بسن ترشيع أسايس أو عادي أو ثانوي، نظمت مبوجبه اإلصالح العشائري من 

حيث الهيكلية، والتنظيم، واالختصاصات، واإلجراءات، والقرارات وأثرها والطعن فيها؟

بعد مراجعة املنظومة القانونية سارية املفعول يف فلسطني، مل نجد ترشيعات تعالج املوضوعات 
املطروحة بشكل رصيح أو بشكل كاٍف عىل األقل - أي عىل النحو الالزم لتنظيم جهة تتوىل النظر 
والفصل يف املنازعات بني األفراد.  بل عىل العكس من ذلك متاماً، نجد أن القانون األسايس املعدل، 
وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتعديالته،22 وقانون تشكيل املحاكم النظامية رقم 

22  نرش هذا القانون عىل الصفحة (9)، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (40)، بتاريخ 2002/5/18.
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(5) لسنة 2001 وتعديالته،23 قد حددت، جميعها، الجهات املخولة بالنظر والفصل يف املنازعات 
ودرجاتها،  أنواعها  مختلف  عىل  املحاكم  وهي  العامة،  السلطات  وبني  بينهم  أو  املواطنني،  بني 
استثني  ما  إال  فلسطني،  يف  واملنازعات  الجرائم  جميع  نظر  يف  العامة  الوالية  صاحبة  واعتبارها 
مبوجب نص قانوين خاص.  ومل يكن من بني تلك الجهات رجال أو لجان اإلصالح، ومل يكن مثة نص 
قانوين خاص مينح هذه الجهات أي صالحية يف النظر يف هذه الجرائم أو املنازعات والفصل فيها.  
وأكرث من ذلك، فإن نصوص القانون األسايس املتعلقة مببادئ الشعب مصدر السلطات واملرشوعية 
وسيادة القانون، وحظر العقوبات الجامعية، والحق يف الحرية واألمان الشخيص، والحق يف الدفاع، 
تتناقض جوهرياً مع فكرة تويل رجال أو لجان إصالح أو غريها من املسميات غري الرسمية، النظر 

والفصل يف املنازعات بني أفراد املجتمع الفلسطيني، وإلزام األطراف مبخرجاتها.

بقوالب  العشائري  لإلصالح  واملبارش  الرصيح  تنظيمه  عدم  من  الفلسطيني  املرشع  موقف  إن 
قانونية رسمية، قد يرجع إىل التخوف املرشوع من أن يكون هذا الشكل من الوسائل غري الرسمية 
لحل النزاعات، بديالً عن القضاء الرسمي للدولة، مبا يشمله من مخالفات ملبادئ السيادة، وسيادة 
القانون، ولعديد املبادئ والقيم الدستورية يف الدميقراطيات الحديثة.  ومع ذلك، فقد كانت هناك 
بعض املحاوالت إلضفاء طابع رسمي عىل اإلصالح العشائري، متثلت يف إصدار الرئيس الراحل يارس 
عرفات القرار (161) لسنة 24،1994 الذي اكتفى بإنشاء إدارة شؤون العشائر، وتحديد تبعيتها 
(تتبع مكتب الرئيس) وتعيني مدير لها.  ولكن يف املقابل، مل ينظم القرار اختصاص اإلدارة وآليات 
عملها ونطاقه وغري ذلك من األحكام الرضورية التي يجب النص عليها يف معرض تنظيم إحدى 
وسائل حل النزاعات.  وتجدر اإلشارة، هنا، إىل إلحاق إدارة شؤون العشائر بوزارة الداخلية بناًء 

عىل قرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 2003/3/15.

ويف العام 2012، أصدر الرئيس محمود عباس، القرار رقم (89) لسنة 2012 بشأن إنشاء وتشكيل 
الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية.25  ونص القرار عىل تبعية هذه اللجنة لرئيس 
السلطة الوطنية، وبنيَّ تشكيلها، وعنيَّ منسق لها لحني إجراء انتخابات داخلية الختيار رئيسها، 
وجعل للهيئة صالحية يف تشكيل لجان فرعية يف املحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ملتابعة شؤون 

23  نرش هذا القانون عىل الصفحة (279)، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (38)، بتاريخ 2001/9/5.
24  نرش هذا القرار عىل الصفحة (24)، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (3)، بتاريخ 1995/2/20.

25  نرش هذا القرار عىل الصفحة (36)، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (98)، بتاريخ 2012/12/31.
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العشائر هناك.  ويف العام 2019، أصدر الرئيس، قراراً آخَر يحمل الرقم (33) لسنة 2019 بشأن 
إنشاء وتشكيل الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات الشاملية.26  وعىل غرار القرار رقم (89) 
املشار إليه، نص القرار عىل تبعية الهيئة لرئيس الدولة، وعىل تعيني منسق لها دون النص عىل 
إجراء انتخابات داخلية، كام منح الهيئة صالحية تشكيل لجان فرعية يف املحافظات ملتابعة شؤون 
العشائر يف الضفة الغربية.  ثم ما لبث أن تم إلغاء هذا القرار بعد أقل من شهرين عىل صدوره 
العليا  الهيئة  وتشكيل  إنشاء  بشأن  الرئايس  القرار  بإلغاء   2019 لسنة   (45) رقم  القرار  مبوجب 
أسامء  عىل  خالف  إىل  القرار  هذا  إلغاء  البعض  ويعزو  الشاملية،27  للمحافظات  العشائر  لشؤون 
بعض أعضاء الهيئة العليا.28  وبالتايل، اإللغاء مل يكن بسبب جدلية تنظيم إطار مؤسيس لإلصالح 

العشائري من عدمه.

ما يثري االستغراب هنا، أن رعاية السلطة للحلول العشائرية ال تقترص فقط عىل توفري الدعم، وعىل 
عديد القرارات والترشيعات التي مُتأسس اإلصالح العشائري، بل ميتد إىل أبعد من ذلك، حيث 
آثرت السلطة اللجوء إىل الحلول العشائرية يف عديد القضايا التي اتهم فيها أفراد من أجهزة األمن 

أثناء تأدية مهامهم.

العشائري  اإلصالح  تجاه  فلسطني  يف  الترشيعية  السياسة  وضوح  عدم  يتبني  تقدم،  ما  عىل  بناًء 
نصوص  فثمة  باملتناقضة،  اإلطار  هذا  يف  السياسة  تلك  وصف  ميكن  بل  هنا،  املقصود  باملعنى 
دستورية وقانونية تتعارض جوهرياً مع تنظيم اإلصالح العشائري، فيام هناك قرارات أخرى تعطي 
الرسمية  غري  الوسائل  من  الشكل  هذا  تنظيم  يف  ورغبتها  العامة  السلطات  نوايا  عىل  إشارات 
إىل النصوص القانونية التي تسمح للمحاكم، عىل وجه التحديد، يف  لحل النزاعات، إضافة طبعاً 
االستعانة مبخرجات اإلصالح العشائري يف أحكامها وقراراتها وإجراءاتها أيضاً، واعتبار ذلك بيئة 

مناسبة لعمل اإلصالح العشائري.

ميكن رد هذه الحالة املتناقضة إىل سعي دولة فلسطني، من جهة، إىل بناء دولة مؤسسات يحكمها 
مبادئ سيادة القانون، والشعب مصدر السلطات، واملرشوعية ... وغريها من املبادئ الدميقراطية 

26  نرش هذا القرار عىل الصفحة (18)، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (155)، بتاريخ 2019/5/15.

27  نرش هذا القرار عىل الصفحة (14)، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (156)، بتاريخ 2019/6/16.
بتاريخ  العدل  وزارة  من  بتنظيم  هللا  رام  يف  عقدت  عمل  ورشة  يف  اإلصالح  رجال  لبعض  مداخالت  يف  املعلومة  هذه  إىل  الوصول  28 تم 

2019/10/7، حول آليات ووسائل حل النزاعات البديلة يف فلسطني.  ومن خالل ما أجراه الباحث من مقابالت شخصية مع رجال إصالح.
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يف األمم املتحرضة، وهو ما يجد ترجمته يف النصوص الدستورية ويف القوانني العادية عىل األقل.  
ومن جهة أخرى، فإن السلطة الفلسطينية، وكأي سلطة تحكم شعباً يف إقليم معني، تتأثر بالواقع 
االجتامعي والقانوين املعاش يف املجتمع الذي تحكمه، وأن تعمل عىل تنظيم هذا الواقع يف صورة 
قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة تشكل انعكاساً لذلك الواقع، مراعيًة يف ذلك مصالح األفراد 
والجامعات وتطورها يف املستقبل، ومعلوم للجميع يف هذا املجال، أن الواقع الفلسطيني يكشف 
عن انتشار اإلصالح العشائري ولعبه دوراً فاعالً يف الحياة االجتامعية والقانونية، وليس أدل عىل 

ذلك من نتائج استطالعات الرأي التي عربت عن ثقة املجتمع الفلسطيني باإلصالح العشائري.

االحتالل  استمرار  بفعل  االستقرار  بعدم  يتسم  الذي  الفلسطيني  الواقع  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
وإجراءاته املختلفة الهادفة إىل تقويض السلطات الفلسطينية، يدفع هذه األخرية إىل دعم اإلصالح 
العشائري ليحمل عنها بعض مسؤولياتها املنقوصة بفعل سلطة االحتالل، السيام يف املناطق التي 
ال تخضع لسيطرتها.  كام إن رغبة السلطات يف السيطرة عىل هذه التنظيامت، وإظهار نفسها 
مبظهر املسيطر عىل جميع التنظيامت غري الرسمية، يدفعها إىل اتخاذ عديد الخطوات، مبا فيها 

الترشيعية التي تدعم هذا الهدف.

العشائري  اإلصالح  عىل  الرسمي  الطابع  إلضفاء  السلطة  لتوجه  آخر  تفسري  إضافة  هنا،  وميكن، 
الوطني  التقرير  إليها  وأشار  مقابلتهم،  متت  الذين  األشخاص  بعض  عنه  عرب  الحاالت،  بعض  يف 
كذلك،29 أال وهو ضغط أصحاب النفوذ، وذلك بهدف «رشعنة» انتفاعهم من العشائرية واإلصالح 
يف  املجال  لهم  ويفتح  والسيايس،  االجتامعي  نفوذهم  وزيادة  تثبيت  من  ميكنهم  مبا  العشائري، 

استثامر هذا النفوذ للبقاء يف السلطة أطول وقت ممكن، أو توريث ذلك لعائالتهم.

29  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 172.
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3. القائمون على اإلصالح العشائري

رسمي،  طابع  ذات  منها  عدة،  جهات  الحايل،  الوقت  يف  فلسطني  يف  العشائري  باإلصالح  يقوم 
الجهات  البند  هذا  يعرض  تنظيمي «فصائيل».   طابع  ذات  وأخرى  شعبي،  طابع  ذات  وجهات 
القامئة عىل اإلصالح العشائري يف فلسطني حالياً.  وألن تلك الجهات تقوم باإلصالح من خالل رجال 
تتوفر فيهم صفات معينة «رجال اإلصالح»، الذين يعتربون مكونها األسايس، أو ألنها قد تستعني 
بهم يف اإلصالح، ما يدعو، يف البداية، إىل تعريف رجل اإلصالح العشائري، وبيان الصفات املفرتض 
توفرها فيه، وبخاصة أنه يقوم، يف بعض الحاالت، باإلصالح بشكل فردي (خارج اللجان الرسمية أو 
غري الرسمية)، مع التذكري أن ما يشري إليه هذا البند من جهات، ال يعني بأي حال اقتصار اإلصالح 
العشائري عليها فقط، ولكن جرى اختيار الحديث عنها هنا دون غريها كونها األكرث فاعلية وتأثرياً 

يف املجتمع الفلسطيني يف مجال اإلصالح العشائري يف الوقت الحايل.

3-1. رجال اإلصالح العشائري

نزاع  حل  إىل  يسعى  الذي  رجالً-  يكون  ما  -دامئاً  الشخص  بأنه:  العشائري  اإلصالح  رجل  يعرف 
قائم بني طرفني من خالل تقريب وجهات النظر بينهام، مستعيناً مبا ميلكه من صفات شخصية، 
بهدف  وذلك  واالقتصادي،  االجتامعي  ووضعه  الطيبة  والسمعة  اإلقناع  عىل  والقدرة  كاملعرفة 
الوصول -يف الغالب- إىل حل توفيقي بني األطراف املتنازعة، باالعتامد عىل مصادر عدة، كالعرف، 

والعادات والتقاليد، والدين، والقانون.30

30 التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 75.
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ويفرتض أن تتوفر يف رجل اإلصالح صفات عدة أشار إليها التقرير الوطني،31 وغريه من األدبيات،32 
إضافة إىل األشخاص الذين متت مقابلتهم، وتتمثل هذه الصفات يف اآليت:

أن يكون وضعه املادي جيداً. •
أن يكون من عائلة أو عشرية قوية. •
أن تكون له عالقة جيدة مع املؤسسات الرسمية، وبخاصة األجهزة األمنية واملحافظات. •
الشخصية القوية والقدرة عىل اإلقناع. •
أن يكون ذا سمعة طيبة. •
اإلملام بأحكام الرشيعة اإلسالمية والعرف والعادات والتقاليد. •

عليه  شدد  ما  وهو  عمله،33  لقاء  مادياً  مقابالً  يتقاىض  أن  العشائري  اإلصالح  برجل  يفرتض  وال 
عديد رجال اإلصالح الذين متت مقابلتهم.  كام ال يشرتط أن يكون لدى عائلته تاريخ يف اإلصالح 
العشائري «عامل الوراثة»، وإن توفر ذلك، فهو ميزة إضافية تضاف إىل رصيده، ما يسهل عمله.34

إىل  والدين  والتقاليد  والعادات  العرف  من  عملهم،  أدائهم  يف  اإلصالح  رجال  مرجعيات  وتتعدد 
القانون الرسمي، فهم يختارون من هذه املرجعيات، ما يؤدي أو يسهل الوصول إىل حل توفيقي 
حقيقي بني األطراف.  وإن كانت تلك هي املهمة املفرتضة يف عمل رجال اإلصالح، إال أن ذلك ال 
مينعهم من فرض الحلول عىل األطراف، من خالل إصدار قرارات ذات طبيعة قضائية تلزم الجميع 

دون أن يسبقها أي تفاوض مع أطراف النزاع.

يف شخص رجل اإلصالح  وهذه الصفات واملحددات ليست مطلقة، أو إنه يجب توفرها جميعاً 
حتى تكون لديه األهلية لذلك، ولكن عدم توفرها يؤرش إىل عدم القدرة عىل التأثري بني األطراف 
املتنازعة، وبالتايل، فشل اإلصالح.  وهذا يقود إىل القاعدة التالية: إنه كلام توفرت هذه الصفات 
بشكل حقيقي يف رجل اإلصالح، إضافة إىل غريها كالوراثة مثالً، كانت مبثابة ميزات عىل قدرته يف 

31 التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 76 وما بعدها.
32  محمود سامل ثابت، مرجع سابق، ص 33؛ إدريس جرادات، مرجع سابق، ص 30.

33  إدريس جرادات، مرجع سابق، ص 25.
34  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 78.
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التأثري عىل األطراف املتنازعة، والوصول إىل حل توفيقي، أو فرض الحلول عليهم، وااللتزام بهذه 
الحلول من قبل جميع األطراف.

3-2. المحافظات

تقوم املحافظات يف فلسطني باإلصالح العشائري بني املتنازعني، تحت مربر اختصاصها وصالحياتها 
نطاق  يف  تقع  التي  «املحافظة»  الجغرافية  املنطقة  يف  العامني  والنظام  األمن  عىل  باملحافظة 
اختصاصها املكاين.  وقد وردت تلك االختصاصات والصالحيات يف ترشيعات عدة، أهمها: نظام 
لسنة   (7) رقم  األردين  الجرائم  منع  قانون   35،1966 لسنة   (1) رقم  األردين  اإلدارية  التشكيالت 
وللمحافظ،  املحافظني.37   اختصاصات  بشأن   2003 لسنة   (22) رقم  الرئايس  املرسوم   36،1954
«التوقيف  بينها  من  واسعة،  وضبطية  إدارية  وسلطات  صالحيات  الترشيعات،  هذه  مبوجب 
اإلداري»، التي قد يلجأ إليها فعالً يف الوصول إىل الحلول العشائرية التوافقية، أو فرض الحلول 

عىل األطراف وتنفيذها.38

تقوم املحافظة باإلصالح العشائري؛ إما من خالل لجان اإلصالح املركزية التابعة لكل محافظة، 
الضفة  يف  واإلدارة  الحكم  صالحيات  الفلسطينية  السلطة  تويل  عقب  املحافظات  قامت  حيث 
تتبع  مركزية  إصالح  لجان  وتشكيل  بإنشاء   ،1994 أوسلو  لتفاهامت  تبعاً  غزة  وقطاع  الغربية 
للمحافظة، مع اختالف املسمى من محافظة إىل أخرى، وإما من خالل تكليفها رجال إصالح أو 

لجنة إصالح غري اللجنة املركزية التي تتبع لها بنظر نزاع معني يف نطاق املحافظة.

ويوجد يف كل محافظة بحسب الهيكلية املوحدة للمحافظات، دائرة السلم األهيل، وهي الدائرة 
التي تكون عىل عالقة مبارشة مع رجال ولجان اإلصالح العشائري، وهي التي ترشف عىل عملهم 
حلول  إىل  للوصول  املفروضة  أو  التوافقية  الحلول  يف  تعديل  ذلك  يف  مبا  مراجعته،  عىل  وتعمل 
متوافقة قدر اإلمكان مع الترشيعات الرسمية سارية املفعول،39 كام قد تويص دائرة السلم األهيل 
باستعامل صالحيات املحافظ الضبطية واإلدارية يف تنفيذ ما توصل إليه رجال اإلصالح، مبا يشمل 

35  نرش هذا النظام عىل الصفحة رقم (2)، من عدد الجريدة الرسمية األردنية رقم (1894)، بتاريخ 1966/1/1.
36  نرش هذا القانون عىل الصفحة رقم (141)، من عدد الجريدة الرسمية األردنية رقم (1173)، بتاريخ 1954/3/1.

37  نرش هذا املرسوم عىل الصفحة رقم (13)، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم (68)، بتاريخ 2007/3/7.
38  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 113.

39  جهاد حرب، مرجع سابق، ص 41.
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استخدام التوقيف اإلداري لطرف النزاع الذي يرفض القبول بالحلول التوافقية أو املفروضة التي 
توصل إليها رجال اإلصالح، كام إنها قد توعز إىل األجهزة األمنية يف املنطقة بتسهيل عمل رجال 

اإلصالح، ومدهم بالعون الالزم أثناء سعيهم إىل الصلح.40

ال  املحافظات،  من  رسمياً  املكلفون  اإلصالح  ورجال  املركزية،  اللجنة  أعضاء  اإلصالح  ورجال 
يندرجون ضمن الهيكلية اإلدارية للمحافظة، وليس هناك قرارات رسمية بتعيينهم، فهم ليسوا 
موظفني عموميني، وال يتقاضون راتباً، وال يلتزمون بدوام معني.  ومع ذلك، ال مينع أن يكون بعض 
يف لجنة إصالح، إضافة إىل وظيفتهم  موظفي املحافظات من رجال اإلصالح العشائري، أو عضواً 

الرسمية يف املحافظة.

جدير بالذكر، هنا، أن املظهر الرسمي لإلصالح العشائري ال يقترص عىل املحافظات فقط، فثمة 
لجان إصالح رسمية مشكلة أو تشكل من قبل مؤسسات رسمية أخرى، مدنية أو أمنية، مثل لجنة 
اإلصالح التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الداخلية «إدارة شؤون العشائر»، ولجان 
إصالح تتبع األجهزة األمنية.41  لكن تلك التي تتبع املحافظات أو املكلفة منها هي األكرث فاعلية 

ونشاطاً.  وهذا يعني عدم وجود مرجعية موحدة - مركزية لإلصالح العشائري يف فلسطني.

3-3. لجان اإلصالح الشعبية والتنظيمية

شكلت فرتة االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب التقرير الوطني، بيئة خصبة 
ذلك  يف  االحتالل  لسلطة  التنفيذية  القوة  حضور  من  الرغم  عىل  وذلك  اللجان،  هذه  مثل  لنمو 
الوقت.  ولكن، رغبة تلك السلطات يف أن يتم اإلصالح من خاللها، أو من خالل أفراد تابعني لها، 
أو من خالل املحاكم النظامية التي تتبع الحاكم العسكري إلرسائييل، دفع الفلسطينيني إىل البحث 
عن البديل الوطني، الذي متثل يف ذلك الوقت يف لجان اإلصالح الوطنية؛ أي تلك اللجان التي ال 

تربطها عالقة مع سلطات االحتالل اإلرسائييل.

يف  متميزاً  أدى لجوء الفلسطينيني إىل لجان اإلصالح يف ذلك الوقت، إىل منح هذه اللجان مركزاً 
املجتمع الفلسطيني، واعتبارها الجهة الوحيدة القادرة عىل حل النزاعات بني املواطنني.  وبرز مع 

40  التقرير الوطني، مرجع السابق، ص 114.
41  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 73.
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هذه الظروف اإلطار التنظيمي لإلصالح العشائري؛ أي رجال إصالح منضوين ومنظمني ضمن لجنة 
إصالح عشائري معينة.  وشكلت القيادة املوحدة لالنتفاضة من خالل ذراعها «القوة الضاربة»، 
لتنظيم  اللجان  هذه  يف  األبرز  الدور  وكان  العشائري.   اإلصالح  لجان  لقرارات  التنفيذية  القوة 
وشكلت  اإلسالمي،  والجهاد  حامس  مثل  الخط،  عىل  اإلسالمية  التيارات  دخلت  والحقاً  «فتح».  

لجان إصالح خاصة بها.42

نواة لجان  بعض اللجان الشعبية والتنظيمية التي برزت يف فرتة االنتفاضة األوىل، شكلت الحقاً 
اإلصالح املركزية التابعة للمحافظات43، والتي أرشنا إليها سابقاً، فيام استمر بعضها اآلخر يف العمل 
ضمن إطاره التنظيمي والشعبي الذي رافق صعودها، وهو ما نلمسه حالياً، حيث هناك لجان 

إصالح يف القرى واملدن واملخيامت وحتى األحياء والنواحي. 

42  عمر رحال، مرجع سابق، ص 83.
43 التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 110.
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4. آليات عمل رجال اإلصالح العشائري

يقوم رجال اإلصالح بعملهم يف الوصول إىل حلول توافقية بني األطراف املتنازعة أو فرض الحلول 
عدة،  إجراءات  خالل  من  نظرها،  يقبلون  والتي  عليهم  املعروضة  القضايا  يف  التوافق  تعذر  عند 
ميكن التغايض عن بعضها يف سبيل الوصول إىل الهدف األهم وهو «الصلح»، فهي إجراءات مرنة، 
تختلف عن إجراءات القضاء النظامي أو القضاء العشائري، التي يرتتب البطالن عىل مخالفتها.  
وفق  اإلجراءات  لهذه  بيان  البند  هذا  يف  القضية.   نوع  بحسب  اإلجراءات  هذه  تختلف  كام 
متت  الذين  اإلصالح  رجال  به  أفاد  ما  ووفق  الدراسة،  راجعتها  التي  األدبيات  عليه  أجمعت  ما 
مقابلتهم.  ونجد من املهم قبل ذلك، بيان نطاق اختصاص رجال أو لجان اإلصالح العشائري وآلية 

اتصالهم بالنزاع أو القضية.

4-1. نطاق االختصاص واالتصال بالنزاع

شخصية  وأحوال  وجزائية،  مدنية،  القضايا؛  جميع  العشائري  اإلصالح  رجال  عمل  نطاق  يشمل 
برصف النظر عن مكان وقوع الجرمية أو مكان املنازعة أو موطن املتنازعني، وال يستثنى من ذلك، 
واالتجار  اللواط،  وقضايا  العام،  املال  وقضايا  املخدرات،  وقضايا  العدو،  مع  التخابر  قضايا  سوى 
بالسالح، وقضايا ترسيب األرايض للعدو، وذلك بحسب تعميم إدارة شؤون العشائر، وهو ما أكده 
رجال اإلصالح الذين متت مقابلتهم.  ويعود السبب يف شمولية اختصاص رجال اإلصالح -بحسب 
التقرير الوطني- إىل األسس التي يقوم عليها العمل يف هذا املجال، والتي تحتم عىل رجال اإلصالح 

عدم إغالق أبوابهم يف وجه من يتوجه إليهم برصف النظر عن طبيعة القضية.44
44 التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 91.
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أما فيام يتعلق باآللية التي يتصل بها رجال اإلصالح، أو لجنة اإلصالح بالنزاع، فإنها تتمثل بتكليف 
مطالبه  تحقيق  بهدف  النزاع،  يف  ممثله  تكون  أو  ليكون  اإلصالح  للجنة  أو  لرجل  األطراف  أحد 
إصالح  لجنة  أو  رجل  اآلخر  هو  ميثله  قد  الذي  اآلخر،  الطرف  مطالب  مع  يتوافق  الذي  بالقدر 
أخرى.  وغالباً، فإن الذي يبادر إىل االتصال برجال أو لجان اإلصالح عائلة املتهم من تلقاء أنفسهم، 
أو بناًء عىل توجيه الرشطة لهم بالصلح إلنهاء القضية.45  كام قد يتصل رجل أو لجنة اإلصالح 
رسمية  جهات  أو  املحافظات،  قبل  من  النزاع  يف  بالتدخل  تكليفها  أو  تكليفه  خالل  من  بالنزاع 
نفسها  تلقاء  من  التدخل  إىل  القضايا  بعض  يف  نفسها  تلقاء  من  املحافظات  تبادر  قد  أو  أخرى، 
من خالل تكليف لجنة اإلصالح املركزية التابعة لها، وبخاصة يف الجنايات الكربى، كالقتل العمد.

وأهم ما يقال يف هذا املجال، أن اتصال رجل أو لجنة اإلصالح العشائري يف النزاع، قد ال يكون هو 
خيار أحد األطراف، وبخاصة، الطرف الضعيف، الذي يجد نفسه يف كثري من الحاالت مكرهاً نتيجة 

ظروف تتعلق مبركزه االجتامعي واالقتصادي والسيايس، للجوء إىل اإلصالح العشائري.

4-2. الُهدنة

مجال  يف  ولكن  الطرفني،  بني  العدائية  األعامل  وقف  عىل  االتفاق  هي:  العام،  املجال  يف  الهدنة 
اإلصالح العشائري، فإنه يصعب وصفها باالتفاق، ألن األخري يف العادة تسبقه مفاوضات والحديث 
يف تفاصيل النزاع، والهدنة العشائرية ال يسبقها أي مفاوضات وال يتم فيها الحديث عن النزاع 
وتفاصيله.  وبالتايل، فهي أقرب إىل «تعهد»؛ تعهد من قبل عائلة املجني عليه بعدم القيام بالثأر 
أو أي أعامل عدائية تجاه الجاين أو عائلته خالل مدة محددة (ثالثة أيام وثلث يف قضايا القتل، 
متدد مبا ال يزيد عىل أسبوع).  وهو باملناسبة، تعهد غري ملزم، ألنها ال تتضمن أي التزام من عائلة 
أي  فيها  فليس  الخامسة،  الدرجة  حتى  أقاربه  أحد  أو  املتهم  عىل  االعتداء  بعدم  عليه  املجني 
التزام مايل، وليس فيها كفالء أيضاً.46  وبذلك، فالهدنة ال تؤدي دامئاً إىل تجنب األعامل االنتقامية 

املعروفة بـ «فورة الدم».

من األهمية مبكان، هنا، اإلشارة إىل أن الهدنة العشائرية تقترص يف الغالب األعم عىل قضايا القتل 
واإليذاء البليغ.  أما القضايا األخرى فليس فيها هدنة، حيث يتم الدخول يف العطوات العشائرية 

45  جهاد حرب، مرجع سابق، ص 25.
46  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 92.
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بأنواعها املختلفة، وصوالً إىل الصلح النهايئ.  كام إنه حتى يف قضايا القتل أو اإليذاء البليغ، ميكن أن 
يتم السري بإجراءات الصلح النهايئ بدون هدنة، العتبارات مختلفة، وهذا ما ينسجم مع القول إن 
إجراءات اإلصالح العشائري مرنة، ومع ذلك، فإنه ميكن اعتبار الهدنة مبثابة فرصة ممكنة، ولكنها 
وتهدف  عائلته.   أو  املتهم  عىل  عليه  املجني  عائلة  من  انتقامية  أعامل  أي  لتجنب  مؤكدة  غري 

الهدنة، أيضاً، إىل تهيئة نفسية أهل املجني عليه للدخول يف إجراءات الصلح العشائري.47

تؤخذ الهدنة من أحد رجال اإلصالح، أو من شخص مبعوث من السلطة الرسمية يف الدولة «هدنة 
أمنية»،48 أو من أي شخص ذي مكانة اجتامعية، ورشطها األسايس أن يتم معرفة الجاين قبل انتهاء 
مراسم العزاء، فإذا تم اكتشافه بعد ذلك، فليس هناك هدنة.  وخالل الهدنة تبدأ اتصاالت رجال 
إىل  الوصول  بغية  العشائري،  الصلح  إجراءات  يف  الدخول  أجل  من  عليه  املجني  بعائلة  اإلصالح 

«العطوة العشائرية األوىل».49

4-3. العطوة

يطلبون  فإنهم  الجرمية،  أنكروا  فإذا  إليه،  املنسوبة  بالجرمية  املتهم  أهل  من  إقرار  هي  العطوة 
«عطوة تفتيش»، يتعهدون فيها بالبحث عن الجاين الحقيقي، وإثبات ارتكابه الجرمية خالل مدة 
زمنية ال تزيد عىل أسبوع.50  فإذا انتهت هذه املدة دون أن يقدموا ما يثبت إسناد الجرمية لشخص 
آخر، فال يقبل إنكارهم.  ومع ذلك، يجد أهل املتهم أنفسهم مضطرين للسري والخضوع إلجراءات 
كضغط رجال اإلصالح، فهم  من األسباب  لغريها  انتقامية أو  ألي أعامل  العشائري تجنباً  الصلح 
مضطرون لذلك، عىل الرغم من عدم مناقشة أي أدلة أو أي دفوع قد تكون بحوزتهم، وعىل الرغم 
عىل عقب لقواعد راسخة يف الدستور والقانون والرشيعة  كذلك من قلب هذه اإلجراءات رأساً 
اإلسالمية (قرينة الرباءة، حظر العقوبات الجامعية، البينة عىل من اّدعى واليمني عىل من أنكر، 
الحق يف الدفاع) والتي سنأيت عليها الحقاً.  مع العلم أن جميع هذه اإلجراءات، مبا تحويه من 
كثرية بدعم وإسناد  تناقضات ومخالفات، تكون عىل مرأى السلطات الرسمية واملجتمع، وأحياناً 

منهم.

47  التقرير الوطني، مرجع سابق.
48  محمد فهد األعرج السواحرة، مرجع سابق، ص 45.

49  للمزيد حول أنواع العطوات العشائرية، انظر: محمد فهد السواحرة، مرجع سابق، ص 45 وما بعدها.
50  انظر بشأن عطوة التفتيش: إدريس جرادات، مرجع سابق، ص 36.
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النحو  عىل  هدنة  أخذ  يفرتض  القضية  نوع  كان  إذا  -طبعاً  مبارشة  الهدنة  بعد  العطوة  تؤخذ 
املشار إليه آنفاً- وإذا مل يكن نوع القضية يفرتض أخذ هدنة، أو مل يتم أخذ هدنة عىل الرغم 
من مكنة أخذها، فإن إجراءات الصلح العشائري يف جميع الحاالت، تبدأ من املفاوضات حول 
يف  التفاوض  يتم  حيث  اإلصالح،51  لجان  أو  رجال  من  النزاع  أطراف  ممثيل  بني  العطوة  تفاصيل 
العطوة األوىل52 عىل املقابل املادي الذي يدفعه أهل املتهم ألهل املجني عليه، ويسمى «فراش 
العطوة»،53 ويختلف مقدار هذا املقابل باختالف القضية واملنطقة.  ويتفق يف العطوة غالباً عىل 
ترحيل «مؤقت» للمتهم وعائلته حتى الدرجة األوىل إىل أماكن بعيدة عن سكنى أهل املجني 
عليه.  كام قد تشمل العطوة منع تواجد عائلة املتهم يف األماكن التي يرتادها عائلة املجني عليه، 

تجنباً كام يقال ألي احتكاكات قد تحصل بني األطراف.
وتشمل العطوة كذلك، االتفاق عىل كفالء الوفا وكفالء الدفا، وكفيل الوفا هو الذي يكفل أهل 
املتهم يف تنفيذ التزاماتهم التي ترتتب عليهم نتيجة العطوة العشائرية.  أما كفيل الدفا، فهو الذي 
يكفل أهل املجني عليه لضامن عدم االعتداء عىل املتهم أو أهله أو ممتلكاته خالل مدة العطوة 

العشائرية.54
إذا تم االتفاق عىل جميع متطلبات العطوة، فإنه يتم االتفاق عىل إشهارها، وتشهر العطوة وفقاً 
ملراسم موحدة غالباً، حيث تجهز عائلة املجني عليه مكاناً للجاهة ممثلة عائلة املتهم، يفضل أن 
يكون واسعاً حتى يستوعب الجاهة، التي ال تضم، بأي حال، عائلة املتهم، وال نساء، حتى لو كن 
طرفاً يف القضية.  الجاهة تضم وجهاء وشخصيات عامة وذات مكانة اجتامعية، ومحافظ املنطقة 
أو من ميثله، وممثيل األجهزة األمنية، إضافة إىل رجال اإلصالح، كام قد يحرضها العديد من العامة، 
وتعلن فيها تفاصل العطوة ومتطلباتها، ثم يصار إىل توقيع ما تم التوصل إليه من قبل جميع 

األطراف، مبن فيهم الكفالء.55
تجديد  طلب  تم  إذا  إال  النهايئ،  الصلح  إجراءات  إىل  يصار  العشائرية،  العطوة  مدة  انتهاء  قبل 

51  ميثل أهل املتهم رجل إصالح يسمى «لسان الحال».
52  للعطوة مدة، تختلف باختالف حجم الرضر الذي أصاب املجني عليه (ففي القتل تكون مدتها سنة عىل سبيل املثال).

53  أي مبلــغ يدفعــه أهــل الجــاين يف العطــوة يخصــم مــن مبلــغ الصلــح النهــايئ، باســتثناء مبلــغ مــن املــال يعــرف بـ»عطــوة مســحوقة»، فهو 
ال يخصــم مــن مبلــغ الصلــح النهــايئ، والــذي يكــون يف جرائــم القتــل العمــد، مبثابــة تعويــض أهــل املجنــي عليــه عــن مراســم العــزاء أو 

نفقــات العــالج يف حــال اإليــذاء البليــغ (إدريــس جــرادات، مرجــع ســابق، 34).
54  انظــر يف كفيــل الوفــا وكفيــل الدفــا: نــادرة شــلهوب، مصطفــى عبــد الباقــي، مرجــع ســابق، ص 33؛ إدريــس جــرادات، مرجــع ســابق، 

ص 40؛ عمــر رحــال، مرجــع ســابق، ص 89.
55  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 93.
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عليه  املجني  عائلة  جاهزية  عدم  بسبب  العطوة،  تجديد  اإلصالح  لرجل  ميكن  حيث  العطوة، 
نفسياً للصلح، أو بسبب تقسيط مبلغ الدية عىل عائلة املتهم يك تتمكن من تجميعه خالل فرتة 
أطول.  فالعطوة إذن، ميكن تجديدها، وتجدد العطوة مرتني تحت املربرات املذكورة، بنصف مبلغ 
وما  للعطوة  الرابع  التجديد  أن  عىل  الحال-  مقتىض  والثانية –حسب  األوىل  العشائرية  العطوة 
بعده يكون بال مقابل.56  ويعرف التجديد النهايئ للعطوة، الذي يسبق الصلح النهايئ مبارشًة بـ 
«عطوة إقبال»، وهي عطوة ال يتم بعدها أي تجديد، وفيها يتم الدخول يف مفاوضات وإجراءات 
الصلح النهايئ، وقد يتم أثناء مفاوضات تجديد العطوة االتفاق عىل عودة عائلة املتهم إىل ديارهم 

إذا كانوا قد تم إجالئهم.57

4-4. الصلح النهائي

إذا نجحت املفاوضات باالتفاق عىل متطلبات الصلح النهايئ وتفاصيله كافة، تتوجه «جاهة»58 إىل 
املكان الذي يحدده عائلة املجني عليه، للتوقيع عىل صك الصلح النهايئ بجميع رشوطه وتفاصيله 
التي تم االتفاق عليها، ويحدد فيه كفالء الوفا وكفالء الدفا.  وقد ال يشمل الصلح شخص املتهم، 
ويكون قارصاً عىل عائلته فقط، إذا تضمنت بعض صكوك الصلح النهايئ إهدار دم املتهم، ويكون 
بالثأر من املتهم.  وعىل خالف الجاهة األوىل، فإن جاهة الصلح النهايئ، تضم عائلة  ذلك إيذاناً 

املتهم، لكنهم ال يدخلون مبارشة يف املكان املحدد إال بعد توقيع صك الصلح النهايئ.

ويرتتب عىل توقيع صك الصلح النهايئ تنازل ويل املجني عليه عن الحق الشخيص أمام املحاكم 
النظامية، وعن حقوقه العشائرية التي ترتتب لعائلة املجني عليه بعد أن يحصلوا عىل املقابل 
املادي من عائلة املتهم، كام تلتزم عائلة املجني عليه، نتيجة الصلح النهايئ، بعدم االعتداء والثأر 
من عائلة املتهم.59  ويف هذا السياق، يثور تساؤل مفاده: ماذا لو تم نقض الصلح النهايئ، أو نقض 

العطوة العشائرية؟

أحد  يعتدي  بأن  العشائرية،  العطوات  تنقض  أو  العشائري،  الصلح  ينقض  أن  أحياناً  يحدث  قد 
أفراد عائلة املجني عليه عىل املتهم أو أحد أفراد عائلته.  إن مثل هذا االعتداء يشكل إحدى أشد 

56  إدريس جرادات، مرجع سابق، ص 36.
57  انظر يف عطوة اإلقبال: املرجع السابق.

58  الجاهة هي مجموعة من الرجال يرأسهم أحد الوجهاء (عمر رحال، مرجع سابق، ص 87).
59  نادرة شلهوب، مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق، ص 34.
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الجرائم العشائرية، التي تسمى بـ «تقطيع الوجه»،60 حيث يكون االعتداء مبثابة اعتداء عىل كفيل 
الدفا وعىل الجاهة.  فعىل سبيل املثال، إذا ما تم قتل املتهم من قبل أحد أفراد عائلة املجني عليه، 
ينتهي النزاع وال يكون هناك أي التزام عشائري، وترد جميع املبالغ التي تم دفعها إىل عائلة املتهم، 
هذا إذا مل يشمل صك الصلح شخص املتهم، وإال كان هناك التزامات عشائرية تتخذ اإلجراءات 
الصلح  نقض  حال  يف  أما  املتهم.   يشمل  الصلح  صك  كان  إذا  أي  سابقاً؛  إليها  اإلشارة  متت  التي 
العشائريني،  الصلح  أو  العطوة  بالتزامات  وفائهم  بعدم  املتهم،  عائلة  من  العشائرية  العطوة  أو 
فينطبق عليه الوصف الجرمي «تقطيع الوجه»، وأي اعتداءات أو ثأر من عائلة املجني عليه ال 

ترتتب عليه أي حقوق عشائرية ضدهم.
من األهمية مبكان، اإلشارة قبل ختام الحديث عن إجراءات اإلصالح العشائري، السيام صك الصلح 
النهايئ، إىل مدى تعبري هذا األخري والتفاهامت التي سبقته وعملية التفاوض برمتها عن اإلرادة 

الحرة والسليمة لألطراف، سواء املتهم وعائلته، أو املجني عليه وعائلته.
دراسته  خالل  من  كذلك،  التقرير الوطني  إليه  وما أشار  مقابلتهم،  متت  الذين  املراقبني  نظر  يف 
ألكرث من 12 قضية تدخل فيها ممثلو اإلصالح العشائري، فإنه، يف كثري من الحاالت التي خضعت 
«للتحكيم العشائري»، وبخاصة يف القضايا الجزائية، كانت إرادة أحد أطراف النزاع أو كليهام محل 
شك، وال تعرب بشكل حقيقي عنها، حيث سبقت اإلشارة يف هذه الدراسة إىل أن املتهم أو عائلته 
انتقامية  أعامل  ألي  تجنباً  العشائري  الصلح  إجراءات  يف  للسري  مضطرين  غالباً  أنفسهم  يجدون 

محتملة من عائلة املجني عليه.
وكشف التقرير الوطني يف إطار دراسته لعرشات القضايا، إىل وجود عوامل أخرى تقود إىل القول 
إبرام  معه  يخولهم  نحو  عىل  متاماً  حرة  الحاالت  بعض  يف  تكون  ال  قد  النزاع  أطراف  إرادة  بأن 
اتفاقية بهذه الخطورة، ومن هذه العوامل، املركز العائيل واالجتامعي والسيايس واالقتصادي ألحد 
أطراف النزاع عىل حساب اآلخر، ومركز رجل اإلصالح وقوته وعالقته االجتامعية وانحيازه ألحد 
األطراف.61  هذا، بدوره، يدفع كثريين إىل القول إن اإلصالح العشائري ال يهدف إىل تحقيق العدالة 
لألطراف بقدر هدفه املحافظة عىل السلم األهيل يف املجتمع.  وهذا، بدوره، يفرس، أيضاً، سبب 
خروج اإلصالح العشائري بجزاءات قاسية جداً يف بعض الحاالت، لكنها يف النهاية قد تكون محل 

«اتفاق» األطراف من الناحية الشكلية.
60  محمود ثابت سامل، مرجع سابق، ص 91؛ انظر أيضاً: عمر رحال، مرجع سابق، ص 90.

61  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 129 وما بعدها؛ وص 164.
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5. عالقة اإلصالح العشائري بالقضاء النظامي
والنيابة العامة

تنعقد  إذ  الجنائية،  العدالة  يف  الرئيسيني  الفاعلني  أبرز  العامة  والنيابة  النظامي  القضاء  يعترب 
للمحاكم مبوجب الدستور والقانون الوالية العامة يف نظر جميع املنازعات والقضايا يف فلسطني 
والفصل فيها، إال ما استثني منها بنص قانوين خاص،62 وعهد للنيابة العامة كذلك تحريك الدعوى 
الجزائية ومبارشتها والتحقيق فيها، وإحالة ملف الدعوى إىل املحكمة املختصة.63  من هنا، فإن 
املساءلة  عملية  يف  الرئيسيني  بالفاعلني  عالقته  يف  البحث  يفرتض  العشائري  اإلصالح  يف  البحث 
الجزائية، وبخاصة القضاء والنيابة العامة، حيث يتوىل الفاعلون الرسميون املحددون هنا -كٌل يف 
نطاق اختصاصه- نظر ذات القضية الجزائية التي قد تكون هي األخرى عىل طاولة رجال ولجان 

اإلصالح.
وعليه، نطرح هنا التساؤالت اآلتية يف محاولة اإلجابة عنها: ما هو تأثري اإلصالح العشائري عىل 
القضاء النظامي والنيابة العامة يف القضايا الجزائية؟ وما هو مجال هذا التأثري؟ ويف أي نوع من 
القضايا؟ هل يشمل قضايا الحق العام؟ أم يقترص عىل القضايا التي يتوقف فيها تحريك الدعوى 
عىل اتّخاذ املدعي صفة االّدعاء الشخيص؟ ومن الجهة املقابلة يطرح تساؤل مفاده: ما مدى تأثر 

اإلصالح العشائري بقرارات القضاء النظامي والنيابة العامة؟
النيابة  وأعضاء  القضاة  منح  املرشع  أن  إىل  الدراسة  هذه  يف  مناسبة  من  أكرث  يف  اإلشارة  سبقت 
62  املادة (2) من قانون تشكيل املحاكم النظامية وتعديالته، مصدر سابق؛ املادة (14) من قانون السلطة القضائية وتعديالته، مصدر سابق.

ــع  ــدد الوقائ ــن ع ــة (94)، م ــىل الصفح ــور ع ــه، املنش ــنة 2001 وتعديالت ــم (3) لس ــة رق ــراءات الجزائي ــون اإلج ــن قان ــادة (1) م 63  امل
الفلســطينية رقــم (38)، بتاريــخ 2001/9/5.
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العامة سلطة يف االستناد إىل مخرجات اإلصالح العشائري يف أحكامهم وقراراتهم، بحيث يكون 
لصك الصلح النهايئ أو صك العطوة العشائرية، تأثري ال يستهان به يف تغيري مجرى التحقيق أو 

يف مضمون القرارات القضائية الصادرة عن املحاكم املختصة، السيام من حيث مقدار العقوبة.

فالنصوص العقابية يف قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري املفعول يف الضفة الغربية 
غزة  قطاع  يف  املفعول  ساري   1936 لسنة   (74) رقم  االنتدايب  العقوبات  وقانون  وتعديالته، 
وتعديالته، تجعل للعقوبة حدين: أعىل وأدىن، ويكون للقايض حرية االختيار يف تحديد العقوبة 
كل  ومالبسات  لظروف  مراعاة  وذلك  عام،  كمبدأ  تجاوزهام  دون  الحدين  هذين  بني  الجزائية 
جرمية عىل حدة، ومبا ينسجم مع مبدأ حرية االقتناع الذايت كأحد املبادئ التي تحكم القضايا 

الجزائية.64

ومنحت املادتان (99) و(100) من قانون العقوبات األردين، القايض، سلطًة يف استبدال العقوبة 
أو تخفيضها إذا وجدت أسباب مخففة يف القضية،65 وذلك وفقاً لآليت:

املادة (99)
إذا وجدت يف قضية أسباب مخففة قضت املحكمة:

بدالً من اإلعدام باألشغال الشاقة املؤبدة، باألشغال الشاقة املؤقتة من عرش سنني . 1
إىل عرشين سنة.

إىل . 2 سنوات  خمس  من  املؤقتة  الشاقة  باألشغال  املؤبدة  الشاقة  األشغال  من  بدالً 
عن  تقل  ال  مدة  املؤقت  باالعتقال  املؤبد  االعتقال  من  وبدالً  سنة،  عرشة  خمس 

خمس سنوات.
ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إىل خمس سنوات.. 3

 ولها أيضاً ما خال حالة التكرار، أن تخفض أي عقوبة ال يتجاوز حدها األدىن ثالث 4. 
سنوات إىل الحبس سنة عىل األقل.

64  للمزيد حول مبدأ حرية االقتناع الذايت، انظر: محمد سعيد منور.  أصول اإلجراءات الجزائية «رشح لقانون أصول الحاكامت الجزائية»، 
عامن: دار الثقافة، 2013.

65  للمزيد حول األسباب املخففة، انظر: كامل السعيد.  رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات األردين «دراسة مقارنة»، عامن: د. ن، 1998، 
ص 717 وما بعدها.
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املادة (100)

إذا أخذت املحكمة باألسباب املخففة ملصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض . 1
العقوبة إىل حدها األدىن املبني يف املادتني (21) و(22) عىل األقل.

العقوبة . 2 التكرار-  حالة  خال  -فيام  تحول  أن  أو  غرامة،  إىل  الحبس  تحول  أن  ولها 
الجنحية إىل عقوبة املخالفة.

يجب أن يكون القرار املانح لألسباب املخففة معلالً تعليالً وافياً؛ سواء يف الجنايات . 3
أو الجنح.

فيام منحت املادة (3/42) من قانون العقوبات االنتدايب، القايض سلطة استبدال بعض العقوبات 
بالنسبة لألشخاص الذين ينتمون للعشائر، وذلك عىل النحو اآليت:

املادة (42)

للعرف  إذا اقتنعت املحكمة بأن املتهم ينتمي إىل عشرية اعتادت حسم خالفاتها طبقاً 
والعادة، وبأن املصلحة العامة تقىض بفصل دعواه عىل الوجه املذكور، فيجوز لها بعد 
الحكم عىل املتهم بالعقوبة املقررة يف هذا القانون، أو يف أي ترشيع آخر، أن تستبدلها 
ال تكون تلك العقوبة مخالفة ملبادئ  عىل أن  بالعقوبة املألوفة حسب عرف العشائر، 

العدالة الطبيعية أو اآلداب العامة.

ويف السياق ذاته، منحت املادة (1/46) من قانون العقوبات االنتدايب القايض سلطة اإلفراج عن 
املدان املحكوم عليه بالحبس وفقاً لآليت:
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املادة (46)

إذا أدين شخص بصورة جزئية، أو بناء عىل اتّهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت 
املحكمة بالنظر اىل أخالقه أو سوابقه أو سّنه أو صحته أو حالته العقلية أو إىل تفاهة 
الجرم الذي ارتكبه أو الظروف املخففة املحيقة بارتكابه، أن من املناسب اإلفراج عنه 
تحت الرقابة فللمحكمة بدالً من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر اإلفراج عنه وفقاً للرشوط 
التي تفرضها بعد أن يقدم تعهداً عىل نفسه، إما بكفالة كفالء وإما بدونهم، يتعهد فيه 
بأن يكون حسن السرية، وبأن يحرض أمام املحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك يف أي 

وقت خالل املدة التي تذكر يف القرار، عىل أن ال تتجاوز تلك املدة ثالث سنوات.

القايض  سلطة  من  اإلعدام  عقوبة  تستوجب  التي  الجرائم  االنتدايب  العقوبات  قانون  واستثنى 
التقديرية يف تخفيض العقوبة، حيث نصت املادة (1/42) منه عىل أنه:

املادة (1/42)

ــخصاً  ــا ش ــدى إدانته ــة، ل ــة الجزائي ــم ذات الصالحي ــن املحاك ــة م ــوز ألي محكم يج
متهــامً بارتــكاب جــرم ينطبــق عــىل أحــكام هــذا القانــون أو عــىل أحــكام أي ترشيــع 
آخــر، أن تحكــم عــىل املجــرم بــأي عقوبــة ال تتجــاوز الحــد األقــىص املعــني يف القانــون 
ــة  ــن بجناي ــد أدي ــه إذا كان املجــرم ق ــك أن ــه.  ويشــرتط يف ذل ــن ب ــذي أدي للجــرم ال
تســتوجب عقوبــة اإلعــدام، فــال يجــوز الحكــم عليــه بغــري هــذه العقوبــة، إال إذا نــص 

القانــون رصاحــة عــىل غــري ذلــك.

يتضح من النصوص القانونية السابقة اتجاه املرشع نحو منح القايض سلطة تقديرية يف تخفيض 
العقوبة إىل حدها األدىن، أو إىل النزول عنه، أو استبدال العقوبة املقررة بعقوبة أخف، إذا وجد 
أن ظروف الجرمية ومالبساتها تستدعي ذلك، مبا يشمل جميع القضايا، مبا فيها تلك املوصوفة 
بالحق العام.  ويعني ذلك أن تأثري اإلصالح العشائري ال يقترص فقط عىل دعوى الحق الشخيص 
«التعويض»، التي تكون تابعة للدعوى الجزائية وتنظرها املحكمة التي قضت يف العقوبة، أو تقام 

باّدعاء منفصل لدى محكمة أخرى، بل ميتد لقضايا الحق العام.
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عدمه  من  توفرها  مسألة  ترك  بل  املخففة،  األسباب  ماهية  النصوص  تلك  يف  يحدد  مل  واملرشع 
لسلطة القايض، وذلك رغبة منه يف ترك املجال للقضاة لألخذ بالظروف االجتامعية واالقتصادية 
والثقافية السائدة يف البلد.  وقد درج العرف القضايئ يف فلسطني إىل اعتبار صك الصلح العشائري 
من أسباب تخفيف العقوبة.  وهذا ما أظهره التقرير الوطني، بشكل واضح، لدى دراسته  سبباً 
عرشات القضايا الجنائية التي كانت خاضعة لإلصالح العشائري وللقضاء النظامي يف الوقت ذاته.  
فيام  النظامي.   القضاء  مع  العشائري  اإلصالح  يلعبه  أن  ميكن  الذي  التكاميل  الدور  يظهر  وهنا 
مالحقة  توقف  حني  النظامي،  للقضاء  بديل  أنه  خالله  من  يعترب  دوراً  العشائري  اإلصالح  يؤدي 
املتهم عن الجرمية املنسوبة إليه أمام القضاء النظامي ملساءلته عنها عشائرياً.  وقد سجل التقرير 
الوطني يف هذا السياق، حاالت عدة مل تجِر متابعتها من النيابة العامة واملحاكم نتيجة لوقوع 

الصلح العشائري بني الطرفني.66

وعىل الرغم من أن التعويضات املادية «الغرامات املالية» يف الحلول العشائرية، تفرتض مبدئياً 
عدم مطالبة املتهم مجدداً بالتعويضات مبوجب دعوى الحق الشخيص أمام املحكمة، وبخاصة إذا 
تضمن صك الصلح النهايئ -وهو مفرتض غالباً- إسقاط الحقوق الشخصية والقانونية للمجني عليه 
أو عائلته يف مواجهة املتهم.  إال أن ذلك ال مينع املجني عليه أو عائلته من املطالبة بالتعويضات 
مبوجب دعوى حق شخيص أمام املحكمة نفسها التي تنظر الدعوى الجزائية، أو أمام املحكمة 

املدنية، ما يشري وقتها إىل نقض املجني عليه أو عائلته للصلح.

أو  عليه،  املجني  اتخاذ  عىل  الجزائية  الدعوى  تحريك  فيها  يتوقف  التي  بالجرائم  يتعلق  وفيام 
املترضر، صفة املدعي بالحق الشخيص، يتبني فيها األثر الواضح لإلصالح العشائري عىل الدعوى 
املنظورة أمام القضاء النظامي، وهو ما نظمته املادتان (52) و(53) من قانون العقوبات األردين، 
عدم  برشط  بها  املحكوم  العقوبة  وتنفيذ  الدعوى  يوقف  عليه  املجني  الفريق  صفح  إن  حيث 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية (مادة 52)، فيام نصت املادة (53) عىل أحكام الصفح، فاألخري 
ال ينقض وال يعلق عىل رشط، والصفح عن أحد املحكوم عليهم يشمل اآلخرين، وال يعترب الصفح 

أن يصدر عن جميع املدعني بالحقوق الشخصية عند تعددهم.

بكفالة،  اإلفراج  وهام:  أخريني،  مسألتني  يف  النظامي  القضاء  عىل  العشائري  اإلصالح  تأثري  يظهر 
حفظ الدعوى الجزائية.  ففيام يتعلق باألوىل، التي نظمتها املواد (130: 148) من قانون اإلجراءات 

66  انظر يف ذلك: التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 105-97.
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أو  بكفالة،  احتياطياً  املوقوف  املتهم  عن  باإلفراج  سلطة  القايض  متنح  فإنها  وتعديالته،  الجزائية 
بدونها، إذا اقتنع بأن ظروف ومالبسات التحقيق ال متنع ذلك.  فهذه األسباب غري محددة، أيضاً، 
ومرتوكة لسلطة القايض التقديرية، وقد درج العرف القضايئ يف فلسطني إىل اإلفراج عن املتهمني 
بكفالة يف حال توفر صك صلح عشائري، وأحياناً مبجرد إبراز صك العطوة العشائرية األوىل، حتى 

وإن كانت إجراءات التحقيق تستدعي حقاً التوقيف.

اإلصالح  تأثري  إمكانية  يالحظ  فإنه  الجزائية»،  الدعوى  باألخرى «حفظ  باملسألة  يتعلق  فيام  أما 
العشائري عىل النيابة العامة يف إحالة ملف الدعوى إىل املحكمة املختصة، حيث منحت املادة 
(149) من قانون اإلجراءات الجزائية، النيابة العامة ومن خالل إجراءات محددة، األمر بحفظ 
بحسب  العشائري  والصلح  العامة،  للنيابة  تقديرها  أمر  مرتوك  واألخرية  األهمية،  لعدم  الدعوى 
بعض األشخاص الذين متت مقابلتهم يعترب أحد األسباب التي تركن إليها النيابة يف حفظها للدعوى 
بسبب  بالحفظ  لصالحيته  النيابة  مامرسة  يقترص  ال  أنه  علامً  للمحكمة،  إحالتها  وعدم  الجزائية 
الصلح العشائري عىل القضايا البسيطة، بل ميتد بحسب املتابعني إىل الجنايات، وبخاصة جنايات 

االعتداء عىل العرض.

والنيابة  النظامي  القضاء  عىل  العشائري  اإلصالح  تأثري  واضح،  بشكل  يتبني،  تقدم،  ما  عىل  بناًء 
العامة يف القضايا الجزائية؛ سواًء يف النصوص القانونية أو يف املامرسة العملية، ولكن هل يتأثر 

اإلصالح العشائري من الوجهة األخرى بالقضاء النظامي والنيابة العامة؟

يف  بكثري  أرسع  العشائري  اإلصالح  ألن  التأثر،  هذا  مثل  تصور  عملياً  صعباً  يبدو  األوىل  للوهلة 
الوصول إىل حلوله العشائرية من القضاء النظامي، الذي يأخذ وقتاً طويالً يف الوصول إىل الحكم 
القضايئ.  فبينام ال تزال الدعوى الجزائية يف أروقة املحاكم، ورمبا يف مراحلها األوىل، يكون رجل أو 
لجنة اإلصالح قد توصلوا أو فرضوا حلولهم بشأن القضية.  ومع ذلك، فإذا كان صعباً تصور مثل 
هذا التأثري، فإنه ليس باملستحيل، فقد كشف التقرير الوطني أن قرارات القضاء النظامي ال متنع 
من مساءلة املتهم وعائلته عشائرياً، فالحكم الصادر عن املحكمة برباءة املتهم ال مينع رجال أو 
لجان اإلصالح من التعامل معه عىل أنه مدان،67 األمر الذي يتعارض مع مبدأ عدم مالحقة الفعل 

الواحد مرتني، وهو ما سنأيت عليه بعد قليل.

67  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 102-101.
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6. أثر اإلصالح العشائري على المبادئ
والقيم الدستورية والقانونية

نحددها  وقانونية،  دستورية  وقيم  مبادئ  عدة  عىل  العشائري  اإلصالح  أثر  البند  هذا  يف  نبحث 
بني  الفصل  ومبدأ  السلطات»،  مصدر  «الشعب  الشعبية  السيادة  مببدأ  الدراسة،  هذه  لغايات 
الحقوق  بعض  عىل  الخطري  تأثريه  بيان  إىل  إضافة  التمييز،  وعدم  املساواة  ومبدأ  السلطات، 

والحريات األساسية لألفراد.  ولكن قبل ذلك، نبحث تأثري اإلصالح العشائري عىل سيادة الدولة.

6-1. سيادة الدولة

عنارص الدولة، هي: الشعب، اإلقليم، السيادة التي متارسها السلطة السياسية، وينبغي أن تكون 
تلك السلطة وفق املبادئ الدميقراطية منتخبة من الشعب.  يف فلسطني، مل يحَظ الفلسطينيون 
حتى اآلن مبامرسة السيادة الكاملة عىل اإلقليم الفلسطيني، فقد خضع الشعب الفلسطيني للحكم 

واإلدارة من قبل سلطات أجنبية يف حقب زمنية مختلفة، منها سلطات استعامرية-كولونيالية.

وقطاع  الغربية  الضفة  من  مناطق  يف  واإلدارة  الحكم  صالحيات  الفلسطينية  السلطة  تويل  ومع 
غزة تبعاً لتفاهامت أوسلو العام 1994، متكن الفلسطينيون، ألول مرة، من مامرسة بعض مظاهر 
السيادة، مبا فيها الحكم يف املنازعات بني املواطنني عرب املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاتها.  
ومتكنوا، أيضاً، من إجراء انتخابات الختيار أعضاء السلطة الحاكمة.  ولكن ما زالت هذه السيادة 
عىل  سيادية  مظاهر  ومامرسته  الفلسطينية،  لألرايض  اإلرسائييل  االحتالل  استمرار  بفعل  ناقصة 

األرض الفلسطينية.
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يتفرع عن سيادة الدولة، مبدأ وحدانية السيادة،68 مبعنى أن السلطة السياسية الحاكمة لشعب 
وإقليم معينني، يجب أن تكون سلطة واحدة فقط ال تقاسمها سلطة أخرى مظاهر سيادية، سواء 
أكانت هذه السلطة األخرى أجنبية أم وطنية.  ويف الحالة الفلسطينية، فإنه ميكننا القول إن مبدأ 
وحدانية السيادة غري متوفر لسببني: األول: االحتالل اإلرسائييل الذي يقاسم السلطة الفلسطينية 
بالقوة مامرسة مظاهر سيادية عىل الشعب واإلقليم الفلسطينيني.  اآلخر: االنقسام السيايس، الذي 
تجسد يف العام 2007 بسيطرة حركة حامس بالقوة العسكرية عىل مؤسسات السلطة الفلسطينية 
يف قطاع غزة، ومامرستها مظاهر سيادية عىل جزء من اإلقليم والشعب الفلسطينيني «قطاع غزة».

«لجان  العشائري  لإلصالح  التنظيمية  األشكال  وبخاصة  العشائري،  اإلصالح  ولجان  رجال  وألن 
متارس  املواطنني،  بني  املنازعات  وفض  باإلصالح  عملها  خالل  من  بأنها  توصيفها  ميكن  اإلصالح»، 
مظهراً سيادياً، وبخاصة، يف الحاالت التي يكون فيها اإلصالح العشائري بديالً عن القضاء النظامي، 
عشائرياً،  نظرها  سبق  لعلة  النظامي  القضاء  أمام  القضية  نظر  مبنع  أسلفنا-  -كام  ذلك  ويكون 
وبالتايل، تظهر سلطة مجتمعية أخرى غري السلطات الرسمية، متارس مظاهر سيادية هي يف األصل 

للسلطة الواحدة من خالل املحاكم.

كام إن قيام لجان اإلصالح العشائري بعملهم بالصورة املوصوفة هنا، وبخاصة يف القضايا الجزائية، 
وحدانية  مبدأ  من  واضحاً  انتقاصاً  يشكل  ما  العقاب،  يف  الدولة  حق  عىل  اعتداء  عىل  ينطوي 
السيادة.  واألخطر يف هذا السياق، مام يشكل تهديداً ملبدأ وحدانية السيادة بشك كبري، هو لجوء 
أثناء  األمن  أجهزة  أفراد  بها  يتهم  قضايا  يف  العشائرية  الحلول  إىل  نفسها  الفلسطينية  السلطات 
تجسيد  إىل  مىض  وقت  أي  من  أكرث  الفلسطينيني  حاجة  ظل  يف  يأيت  كله  هذا  وظيفتهم.   تأدية 

مفهوم السيادة ومضامينها عىل أرض الواقع.

6-2. السيادة الشعبية “الشعب مصدر السلطات”

يجب أن تكون السلطة السياسية التي متارس السيادة كأحد عنارص الدولة، منتخبة من الشعب، 
باعتباره مصدر السلطات باالستناد إىل مبادئ الدميقراطية، وهو ما نص عليه القانون األسايس يف 
والتنفيذية  الترشيعية  السلطات  طريق  عن  وميارسها  السلطات،  مصدر  «الشعب  الثانية  مادته 
68  انظــر يف مبــدأ وحدانيــة الســيادة: إدمــون ربــاط.  الوســيط يف القانــون الدســتوري العــام، بــريوت: دار العلــم للماليــني، 1971، ص 331 

ومــا بعدهــا.
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اإلصالح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري

والقضائية عىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات عىل الوجه املبني يف هذا القانون األسايس».  فهل 
لذلك، رشعية دستورية أو قانونية تجعلهم ميارسون أعاملهم باسم الشعب  لرجال اإلصالح، تبعاً 

العريب الفلسطيني؟

بناًء عىل مراجعتنا لألساس القانوين لإلصالح العشائري يف فلسطني، تبني أن رجال ولجان اإلصالح 
يجِر  مل  املهمة  هذه  إن  أي  عملهم،  ينظم  قانوين  أو  دستوري  سند  دون  وظائفهم  ميارسون 
إسنادها إليهم من الشعب باعتباره مصدر السلطات، وال من قبل ممثليه الرشعيني واملختصني 
كلجان  الرسمية  األطر  ضمن  اإلصالح  ولجان  رجال  عمل  وإن  لذلك.   املحددة  لإلجراءات  ووفقاً 
اإلصالح يف املحافظات، أو املكلفني من قبلها، ال يكسبه الرشعية الدستورية أو القانونية، لغياب 
هذه  مثل  إليهم  يعهد  الذين  الرشعيني  الشعب  ممثيل  عن  الصادر  القانوين  أو  الدستوري  النص 

االختصاصات.

6-3. مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات

يتطلب مبدأ الفصل املتوازن بني السلطات؛ وجود ثالث سلطات لكل منها اختصاصات وصالحيات 
جوهرية  وصالحيات  الختصاصات  سلطة  أي  مامرسة  وعدم  والقانون،  الدستور  مبوجب  محددة 
تدخل يف اختصاص سلطة أخرى، كمامرسة السلطة التنفيذية اختصاصاً قضائياً بالحكم يف املنازعات 
بني املواطنني.  واعترب القانون األسايس هذا املبدأ أساساً للحكم يف فلسطني، بنصه عليه يف املادة 
الثانية منه، كام يظهر هذا املبدأ يف تنظيم القانون األسايس للعالقة ما بني سلطات الدولة الثالث.

وباعتبار رجال ولجان اإلصالح العشائري يعملون يف إطار السلطة التنفيذية، من خالل املحافظات، 
السلطة  بقيام  هنا،  توصيفه  ميكن  الذي  الوضع  الالزم،  الدعم  لذلك  ويجدون  منها،  بتكليف  أو 
القضائية،  للسلطة  تعود  جوهرية  اختصاصات  مبامرسة  اإلصالح  رجال  خالل  ومن  التنفيذية، 
يعد  ال  ذلك  أن  علامً  القضائية،  األحكام  صفة  لها  حلوالً  فيها  يضعون  التي  الحاالت  يف  وبخاصة 
املظهر الوحيد ملامرسة السلطة التنفيذية، ومن خالل املحافظات تحديداً، صالحيات متثل اعتداًء 
عىل اختصاصات القضاء وصالحياته، فالتوقيف عىل ذمة املحافظ هو أحد مظاهر اعتداء السلطة 

التنفيذية عىل اختصاصات القضاء.
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6-4. المساواة وعدم التمييز

املساواة وعدم التمييز هي إحدى القيم األساسية يف املجتمعات الدميقراطية، وهي قيمة يجسدها 
كان  وإن  وتوجهاتها،  وطبيعتها  السياسية  األنظمة  اختالف  عىل  األساسية  والترشيعات  الدستور 
الخالف بني األنظمة الدميقراطية وغريها من هذه القيمة يكمن يف اإلميان الحقيقي الذي ينعكس 
يف املامرسة العملية، حيث تجد هذه القيمة يف دساتري بعض األنظمة مجرد نصوص جامدة ليس 

فيها روح وغري قابلة للتطبيق.

القانون األسايس نص عىل مبدأ املساواة وعدم التمييز يف املادة التاسعة منه، ولكن إعامل هذا 
املبدأ يف الواقع الفلسطيني ال يزال يحتاج إىل بذل املزيد من الجهود، فثمة ترشيعات، وبخاصة تلك 
املتعلقة بالنوع االجتامعي، ال تستجيب للمساواة التامة بني الجنسني.  كام إن املامرسات العملية 
ألجهزة إنفاذ القانون، كشفت عن متييزها بني الفلسطينيني عىل أساس الرأي السيايس.69  هذا ما 
يدعو إىل التساؤل عن قيمة وأهمية مبدأ املساواة وعدم التمييز يف عمل رجال ولجان اإلصالح 

العشائري، بصفتهم فاعلني رئيسيني يف العالقات االجتامعية والقانونية يف املجتمع الفلسطيني؟

لقد كشف التقرير الوطني، وهو ما أكده، أيضاً، األشخاص الذين متت مقابالتهم يف سياق إعداد 
هذه الدراسة، عن أن الحلول واألحكام الصادرة عن رجال أو لجان اإلصالح، تتأثر، بطريقة مبارشة 
االجتامعي،  مركزهم  مثل  القضية،  أو  النزاع  أطراف  بشخوص  تتعلق  باعتبارات  مبارشة،  غري  أو 
األحكام  أو  الحلول  تلك  يجعل  ما  االجتامعي،70  ونوعهم  السيايس،  ونفوذهم  عائالتهم،  وحجم 
تنطوي عىل متييز بني الفلسطينيني عىل أساس نسبهم ونوعهم االجتامعي.  وهي أسباب محظورة 
عىل  اتفاقية القضاء  السيام  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  األمم  اتفاقيات  مبوجب  البرش  بني  للتمييز 

جميع أشكال التمييز العنرصي، التي انضمت إليها دولة فلسطني رسمياً.

اإلصالح  ولجان  رجال  عمل  أساس  تشكل  التي  والتقاليد  األعراف  اختالف  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
اإلصالح  من  تجعل  املنطقة،  الختالف  تبعاً  تفسرياتها  واختالف  أخرى،  إىل  منطقة  من  العشائري 
العشائري مدخالً للتمييز بني املواطنني عىل أساس مكان إقامتهم، فالجزاء العشائري الذي يفرض 

69 يتوفر لدى الهيئة معلومات عن قيام السلطات الفلسطينية باستهداف املعارضني سياسياً، باالعتقال والعزل من الوظيفة.
70 أكــد التقريــر الوطنــي واألشــخاص الذيــن متــت مقابالتهــم عــىل أن اإلصــالح العشــائري هــو ذكــوري بامتيــاز، فــال وجــود إلنــاٍث يعملــن 
كمصلحــات عشــائريات، كــام إن معاملــة املــرأة يف اإلصــالح العشــائري تختلــف عــن معاملــة الرجــال، فهــي مثــالً ال متثــل يف اإلجــراءات 

حتــى وإن كانــت طرفــاً يف القضيــة.
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عىل فعل ما يف منطقة شامل الضفة الغربية، مختلف عن الجزاء الذي يفرض عىل الفعل نفسه 
يف منطقة جنوب الضفة الغربية.

6-5. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

يعني هذا املبدأ أن ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين.  وال توقع عقوبة إال بحكم قضايئ.  وال 
عقاب إال عىل األفعال الالحقة لتنفيذ القانون.  وهذا ما نص عليه القانون األسايس يف املادة (15) 
منه.  وعىل ذلك، يجب أن تكون نصوص التجريم والعقاب مكتوبة ومحددة بشكل واضح ال لبس 
فيه، ال ترتك معه مجاالً للتفسري أو االجتهاد من قبل جهات إنفاذ القانون، كام يجب أن تكون 
تلك النصوص معلومة للكافة، وذلك بنرشها يف الجريدة الرسمية، فهل يجد هذا املبدأ بجميع 

مضامينه تطبيقاً له يف عمل رجال ولجان اإلصالح العشائري؟

غري  قواعد  وهي  والتقاليد،  والعادات  األعراف  إىل  استناده  العشائري،  اإلصالح  سامت  أهم  إن 
أن  لذلك  نتيجة  تصلح  وال  أخرى،  إىل  منطقة  من  وتختلف  منشورة  وغري  محددة  وغري  مكتوبة 
تكون أساساً للتجريم أو العقاب، وإن صحت أن تكون أساساً لتخفيف العقوبة مبوجب القانون.  
فالفعل الذي يتناىف مع األخالق، مع العرف، أو مع الدين، قد ال يشكل جرمية مبوجب القانون، 

وال يستحق أي عقاب قانوين.

وعىل ذلك، ميكن القول إن هذا املبدأ ال يجد له تطبيقاً يف عمل رجال ولجان اإلصالح العشائري، 
للمساءلة العشائرية ويفرض عليهم عقوبات الرتكابهم أفعاالً ال  الذي ميكن أن يخضع أشخاصاً 
تشكل جرمية موصوفة يف القانون، كام إنه يتبع يف تحقيقه إجراءات غري معروفة وغري محددة 
(مبدأ الرشعية اإلجرائية)، ويفرض كذلك جزاءات غري محددة، بل يتعارض بعضها بصورة جوهرية 

مع القانون النظامي والدستور، مثل الجلوة.

6-6. الحق في المحاكمة العادلة

يعد الحق يف املحاكمة العادلة، واحداً من حقوق اإلنسان األساسية، الذي كفلته االتفاقيات الدولية 
لحقوق اإلنسان، وحظي هذا الحق، أيضاً، بالحامية الدستورية يف معظم الوثائق الدستورية للدول 
عىل اختالف تسمياتها «دستور، قانون أسايس»، ويف قوانينها الخاصة بتنظيم القضاء وإجراءات 
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يف  للحق  وتنظيمهام  رعايتهام  سياق  يف  الوطنية،  والدولة  الدويل،  املجتمع  وضع  وقد  التقايض.  
املحاكمة العادلة، العديد من األسس واملبادئ القانونية امللزمة، إلنفاذ وضامن هذا الحق، والتي 

اصطلح عىل تسميتها بـ «ضامنات املحاكمة العادلة».

القانونية  اإلجراءات  اتباع  بعد  إال  شخص  أي  معاقبة  عدم  العادلة  املحاكمة  يف  الحق  يتطلب 
السليمة والعادلة، ومتكني املتهم من مامرسة حقه يف الدفاع عن نفسه، إضافة إىل إجراء املحاكمة 
مناقشتها  يف  وحقه  تؤيدها  التي  واألدلة  إليه  املوجهة  التهم  جميع  عىل  املتهم  وإطالع  عالنية، 
قرينة الرباءة، فاملتهم بريء  هذا الحق، بشكل أسايس،  ويفرتض  املجابهة بني الخصوم».   «مبدأ 
حتى تثبت إدانته مبوجب حكم قضايئ نهايئ صادر عن محكمة مختصة، وتضمن هذه اإلجراءات، 

بشكل عام، توفر حرية اإلرادة لدى املتهمني.

يالحظ املتتبع آلليات عمل اإلصالح العشائري التي جرى عرضها يف هذه الدراسة، أنها تتم من 
خالل إجراءات غري محددة وغري ثابتة، حيث ميكن التغايض عن بعضها يف سبيل الوصول إىل الصلح، 
كام إن هذه اإلجراءات واآلليات مصدرها العرف والعادات والتقاليد، وبالتايل، فإنها تنطوي عىل 
مخالفة ملبدأ الرشعية اإلجرائية «ال إجراء بدون نص قانوين»، إضافة إىل إهدارها مبادئ مهمة 
يف املحاكامت، مثل: عبء اإلثبات، حيث يعهد إىل عائلة املتهم فيام يسمى بـ «عطوة التفتيش» 
إثبات عدم صلة ابنهم يف الجرمية املرتكبة وإسنادها إىل شخص غريه، عىل خالف املحاكامت يف 

القضاء النظامي التي يقع عبء اإلثبات فيها عىل النيابة العامة.

وال تضمن آليات عمل اإلصالح العشائري مامرسة املتهم لحقه يف الدفاع ومناقشة أدلة اتهامه 
بالتفصيل، فضالً عن مخالفتها الجوهرية لقرينة الرباءة التي ال تزول إال بحكم قضايئ صادر عن 
محكمة مختصة، إذ تزول هذه القرينة يف اإلصالح العشائري بقرار من رجل أو لجنة اإلصالح.  
وإذا كانت إجراءات املحاكمة يف القانون النظامي تضمن حرية اإلرادة لدى األطراف، فقد ثبت 
من خالل التقرير الوطني وتأكيد األشخاص الذين متت مقابلتهم، وهو ما متت اإلشارة إليه سابقاً 
فيه  مبا  معربة  تكون  ال  النهايئ،  الصلح  وصك  العشائري  اإلصالح  إجراءات  أن  الدراسة،  هذه  يف 
الكفاية عن اإلرادة الحرة لألطراف، وتخضع إىل اعتبارات عدة ذات عالقة بوزن إحدى أو كلتا 

عوائل أطراف القضية من نواٍح عدة.
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6-7. ال يالحق الفعل الواحد إال مرة واحدة

 (58) املادة  نصت  إذ  القضائية،71  االجتهادات  عديد  ويف  القوانني،  معظم  يف  املبدأ  هذا  يتكرس 
من قانون العقوبات األردين عىل أنه: «ال يالحق الفعل الواحد إال مرة واحدة».  ويعد هذا املبدأ 
ضامنة أساسية لحقوق األفراد وحرياتهم، إذ يجعلهم مبنأى عن تقلب أهواء أجهزة إنفاذ القانون، 

كام يساهم يف إضفاء القدسية عىل األحكام القضائية.

عىل  العشائري  اإلصالح  تأثري  النظامي،  بالقضاء  العشائري  اإلصالح  عالقة  بحث  خالل  من  تبني 
أحكام القضاء النظامي وقراراته، هذا التأثري ينعدم يف الحالة العكسية، فال تأثري للقضاء النظامي 
عىل اإلصالح العشائري، فإعالن براءة شخص أمام القضاء النظامي ال مينع من مالحقته عشائرياً.  
كام إن مساءلة شخص عشائرياً ال مينع مالحقته من قبل القضاء النظامي.  وبالتايل، ال مكان ملبدأ 

عدم مالحقة الفعل الواحد إال مرة واحدة يف مجال اإلصالح العشائري.

6-8. حظر العقوبات الجماعية

العقوبة شخصية وتحظر العقوبات الجامعية، تكرس هذا املبدأ يف جميع األديان الساموية، ويف 
الدساتري الدميقراطية، وقد نص عليه القانون األسايس يف املادة (15) منه.  إال أن املتتبع لعمل 
اإلصالح العشائري والقرارات التي يتخذها رجال أو لجان اإلصالح، يالحظ إهدارها مبدأ شخصية 

العقوبة ومنع العقوبات الجامعية.

فالجلوَة،72 كإحدى العقوبات التي يفرضها رجال أو لجان اإلصالح العشائري يف قضايا القتل القصد، 
واالعتداء عىل العرض وجرائم تقطيع الوجه، تنطوي عىل إنكار واضح ملبدأ شخصية العقوبة من 
جهة، ورشعنة للعقوبات الجامعية من جهة أخرى، فهي تعني إجبار عائلة املتهم عىل مغادرة 
مناطق سكناهم إىل مناطق بعيدة، غالباً ما تكون إىل داخل املحافظة، أو إىل مناطق أخرى خارج 
أطرافها  يسكن  التي  القضايا  يف  الجلوة  وتكون  املتهم.   مع  القرابة  لصلة  إال  ليشء  ال  املحافظة، 
مؤرشات  مثة  فإن  الغالب،  يف  مؤقتة  لفرتة  تكون  الجلوة  أن  من  الرغم  وعىل  نفسها.   املحافظة 

71  حكم محكمة النقض املنعقد يف رام هللا، يف القضية الجزائية رقم (2010/57)، بتاريخ 2010/5/6 (منشورات املقتفي)؛ انظر أيضاً: حكم 
محكمة التمييز األردنية املنعقدة يف عامن، يف القضية الجزائية رقم (2010/969) (هيئة خامسية) تاريخ 2010/6/10 (منشورات مركز 

عدالة).
72  لإلحاطة تفصياًل بـ «الجلوة»، انظر: عمر رحال، مرجع سابق، ص 81 وما بعدها.
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وظروف قد تجعل منها دامئة، ففي كثري من الحاالت يصعب بعد «الحكم» بالجلوة وانتهاء مدتها، 
إعادة األشخاص الذين تم ترحيلهم.  وتجري الجلوة برعاية رجال اإلصالح العشائري، وتحت مرأى 

أجهزة إنفاذ القانون، تحت مربرات حامية السلم األهيل وحقن الدماء وعدم توسع الجرمية.

ال تشكل الجلوة إهداراً ملبدأ شخصية العقوبة ورشعنة للعقوبات الجامعية فقط، إمنا تؤرش عىل 
فشل الدولة يف حامية أفرادها، وخضوعها وقبولها لقرارات األفراد بدل أن تكون هي من تفرض 
النظام بالوسائل القانونية، إضافة إىل تعارضها الجوهري مع الحق يف الحرية واألمان الشخيص، 
القانون.73   ألحكام  وفقاً  قضايئ  بأمر  إال  التنقل  من  شخص  أي  منع  أو  تقييد  عدم  يتطلب  الذي 

والجلوة فيها تقييد لحق األفراد بالتنقل دون أمر قضايئ.

نتيجة هذه اآلثار السلبية املرتتبة عىل الجلوة، دعا رجال ولجان اإلصالح إىل تقييد األمر بالجلوة 
دون أن يصل األمر إىل إلغائها، من حيث تحديد األشخاص والحاالت التي يتم فيها اإلجالء وتأقيتها، 
وقد صيغ هذا االقرتاح يف وثائق رشف عدة صادرة عن العشائر، منها وثيقة رشف وطنية صادرة 
عن عشائر الخليل -أهم عشائر فلسطني، يف العام 2016، حيث جاء فيها: «منع الرتحيل لغري الجاين 
فقط يف حال الجوار ومالصقة األبنية ملنع االحتكاك بعد استيفاء كافة متطلبات العرف والعادة، 
العائالت.   تلك  عىل  ظلم  فيه  ملا  القرىب  ذوي  مسمى  تحت  شخص  أي  ترحيل  باتاً  منعاً  ومينع 
والعمل عىل إعادة العائالت املرحلة اىل منازلهم».  إال أن الواقع ما زال يؤرش إىل استمرار العمل 
بالجلوة، وشمولها أقارب املتهم، مبن فيهم النساء واألطفال والشيوخ وذوو اإلعاقة.  وهذا ما تبني 

يف متابعات الهيئة يف العام 2018 لحوادث ترحيل حدثت يف محافظتي بيت لحم والخليل.

يأيت استمرار «حكم» رجال اإلصالح بالجلوة يف املجتمع الفلسطيني، عىل الرغم من متاثلها مع 
ما تعرض له الفلسطينيون يف العام 1948 من تهجري قرسي عن بيوتهم وأماكن سكناهم عىل يد 
العصابات الصهيونية «النكبة»، وعىل الرغم كذلك من استمرار سلطات االحتالل اإلرسائييل باتخاذ 
إجراءات وعقوبات جامعية ضد الفلسطينيني.  وقطاع غزة ليس ببعيد عن ذلك.  إن الفلسطينيني 
بحاجة، أكرث من أي وقت مىض، إىل الدفاع عن أنفسهم يف مواجهة إجراءات االحتالل العنرصية 
والعقوبات  لإلجراءات  واضحاً  إنكاراً  يشء-  أي  -قبل  منهم  يفرتض  وهذا  الجامعية.   وعقوباته 

العنرصية يف عالقاتهم االجتامعية عىل األقل.

73  املادة (11) من القانون األسايس املعدل لسنة 2003 وتعديالته، مصدر سابق.
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الجلوة ليست الشكل الوحيد عىل العقوبات الجامعية يف اإلصالح العشائري، فالغرامات املالية 
التي يفرضها رجال ولجان اإلصالح العشائري، تتجاوز يف أغلب الحاالت إمكانيات املتهم املادية، 
األمر الذي يتطلب من عائلته تحمل هذا العبء معه.  وإن كان توزيع هذا العبء عىل العائلة 
الجامعية.74   العقوبة  صورة  طياته  يف  يحمل  شك  بال  أنه  إال  االجتامعي،  للتضامن  صورة  يشكل 
إضافة إىل ذلك، تعد «فورة الدم» صورة أخرى خطرية للعقوبات الجامعية يف منظومة اإلصالح 

العشائري، وهي محل بحث البند اآليت.

6-9. فورة الدم

«فورة الدم» هي أحداث العنف التي تيل وقوع الجرائم الخطرية، السيام القتل القصد، واالعتداء 
أو  سكناهم  وأماكن  مركباتهم  حرق  مثل  وممتلكاتهم،  وعائلته  املتهم  وتستهدف  العرض،  عىل 
تكسريها، وقد تصل إىل حد االعتداء الجسدي، والخطف، وترحيل جميع أفراد العائلة، مبن فيهم 

النساء واألطفال والشيوخ، حتى ممن تربطهم باملتهم عالقة قرابة بعيدة.

مدة فورة الدم ثالثة أيام وثلث، خاللها، «ترشعن» أعامل العنف والتدمري والتخريب واالعتداء 
عىل كل يشء يخص عائلة املتهم.  حتى أخذ الهدنة يف جرائم القتل، ال مينع فورة الدم، ألن الهدنة 
بعدم  عليه  املجني  عائلة  من  التزام  أي  تتضمن  ال  فهي  ملزمة،  ليست  إليه  اإلشارة  سبقت  كام 

االعتداء عىل املتهم أو عائلته أو ممتلكاتهم، فليس فيها أي التزام مايل، وليس فيها كفالء أيضاً.

يف  والحق  الجسدية،  السالمة  يف  كالحق  أساسية،  وحريات  حقوق  إهدار  إىل  الدم  فورة  تؤدي 
التنقل، والحق يف صيانة امللكية الخاصة، والحق يف الحرية واألمان الشخيص.  فضالً عن شمولها 
أبرياء ال عالقة لهم بالجرمية املرتبكة، واستهدافهم يكون فقط عىل أساس رابطة الدم  أشخاصاً 
التي تجمعهم مع املتهم، وهي متثل بذلك صورة جديدة إلهدار مبدأ شخصية العقوبة، ورشعنة 

العقوبات الجامعية.

عىل  املجتمع، واعتداء  يف  متثله تلك األعامل من تهديد للنظام والسلم األهيل  وعىل الرغم مام 
ولجان  رجال  من  بتسامح  وتقابل  العشائري،  العرف  يف  مقبولة  تعترب  فإنها  والحريات،  الحقوق 
اإلصالح العشائري، بل إنها تقابل بتسامح من قبل أجهزة إنفاذ القانون أيضاً، التي غالباً ما تجري 

74  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 164.
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تلك األعامل عىل مرأى منها وال تتدخل ملنعها وحامية املعتدى عليهم، كام إنه ال يجر يف بعض 
وتقدميهم للمحاكمة.  وقد سبق التقرير الوطني  الحاالت مالحقة مرتكبي هذه األعامل قضائياً 
وأشار إىل أن حالة واحدة فقط من بني الحاالت االثنتي عرشة التي درسها، جرت فيها مساءلة 

مرتكبي أعامل العنف تحت مربر «فورة الدم».75

حقوق  إهدار  من  الدم»،  بـ «فورة  املوصوفة  االنتقامية  األعامل  تخلفها  التي  اآلثار  دفعت  لقد 
السلم  وزعزعة  الجامعية،  العقوبات  ورشعنة  العقوبة،  شخصية  مبدأ  وإهدار  أساسية،  وحريات 
األهيل يف املجتمع، وما رافق ذلك من انتقادات مجتمعية وحقوقية، إىل اتفاق عشائر يف وثيقة 
والخسائر  التكاليف  كافة  الدم  أهل  وتحميل  الدم،  فورة  إلغاء  إىل   ،2016 العام  وطنية  رشف 
املادية واملعنوية والجسدية التي تقع تحت مربر «فورة الدم»، بحيث يتحملون املسؤولية الكاملة 

القانونية والعشائرية واملالية.

وعىل الرغم من إلغاء تلك الوثيقة لفورة الدم، فإنه مل يجِر تطبيق ذلك عىل األرض، فقد تابعت 
الهيئة خالل العام 2018 أحداث عنف وأعامل إرهابية وقعت يف محافظتي الخليل وبيت لحم، 
أعقبت جرائم قتل وقعت يف املنطقة نفسها تحت ما يسمى بـ «فورة الدم».  ولألسف فقد استمر 
هذه األعامل بنوع من التسامح من قبل رجال ولجان اإلصالح العشائري، وتقصري  التعامل مع 
تحت  املتهمني  عائالت  وترحيل  االنتقامية  األعامل  جرت  التي  القانون،  إنفاذ  أجهزة  من  واضح 
ناظريها، مع العلم أنه، يف بعض الحاالت، يكون تأخر تدخل أجهزة إنفاذ القانون ومنعها لتلك 
مناطق  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  تحرك  تقيد  التي  اإلرسائييل  االحتالل  إجراءات  بسبب  األحداث 

الضفة الغربية.

75  التقرير الوطني، مرجع سابق، ص 99.
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خاتمة

بعد القراءة املتأنية ملوضوع اإلصالح العشائري، ودراسته من ناحية تقنية، بالتعرف عىل القامئني 
عديد  عىل  وتأثريه  النظامي،  بالقضاء  عالقته  ناحية  ومن  القانوين،  وأساسه  عمله،  وآليات  عليه، 
اإلصالح  أن  تبني  فقد  الحديث،  مفهومها  وفق  الدولة  يف  والقانونية  الدستورية  والقيم  املبادئ 
العشائري، والقضاء غري النظامي بصورة أوسع، يختلف جوهرياً عن النظام الرسمي للدولة، ويجب 
لذلك.  وقد يعترب هذا التعارض من الحقائق البديهية.  فاإلصالح  أال يشكل إحدى أدواتها تبعاً 
العشائري ينظر إىل النزاعات والجرائم بطريقة أوسع من النظام الرسمي، باعتبار تأثريها الجمعي 
منطلق  من  الدولة  إليها  تنظر  حني  يف  االجتامعية.   املنظومة  عىل  جيل»  بعد  «جيالً  واملستمر 
املسؤولية الفردية للمكلف.  ويتجسد هذا التعارض الجوهري بصورة واضحة جداً بالجزاءات التي 
يفرضها اإلصالح العشائري، والتي قد تأخذ طابع العقوبة الجامعية يف بعض الحاالت عىل النحو 

الذي بيناه يف هذه الدراسة.

لقد أثبتت الدراسة وجود تناقض واضح يف خطاب السلطات الفلسطينية تجاه منظومة الحلول 
عىل  قامئة  وسياسات  قوانني  تتبنى  جهة  من  فهي  العشائري،  اإلصالح  ضمنها  ومن  العشائرية، 
مفاهيم دولة القانون مبضامينها املختلفة، ومن جهة أخرى تدعم بوسائل عدة، الحلول العشائرية، 
وتؤمن بقدرتها عىل حل النزعات وحفظ السلم األهيل بني الناس -وإن كان ذلك يجد ما يؤيده 
عىل أرض الواقع يف بعض الحاالت.  هذا التناقض كام بينته هذه الدراسة له أسبابه، فاالحتالل 
يف فلسطني، نجح يف تقويض قدرات السلطات الفلسطينية عىل  اإلرسائييل بصفته فاعالً رئيسياً 
الحكم واإلدارة، ومن ضمنها قدرتها عىل الفصل يف النزعات وتنفيذها من خالل املحاكم وأجهزة 
إنفاذ القانون يف مناطق مختلفة من األرض الفلسطينية املحتلة، ما جعل السلطة تركن إىل سلطات 
السلطات  رغبة  ولعل  بها.   القيام  من  االحتالل  منعها  رضورية  مبهام  بالقيام  إليها  تعهد  أخرى 
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الفلسطينية يف السيطرة عىل جميع السلطات االجتامعية الفاعلة يف املجتمع الفلسطيني، ومن 
ضمنها رجال ولجان اإلصالح، ميثل سبباً رئيسياً لتناقض الخطاب الرسمي الفلسطيني فيام يتعلق 

بالحلول العشائرية.

باإلصالح  يتعلق  فيام  الفلسطينية  للسلطات  الرسمي  الخطاب  يف  التناقض  هذا  العموم،  عىل 
العشائري، ليس التناقض الوحيد، بل يتجسد مثل هذا التناقض مرات ومرات يف قضايا عدة، مثل: 
االنتخابات، الحقوق والحريات، النوع االجتامعي، العالقة مع إرسائيل، وغري ذلك مام ال داٍع لبحثه 
يف هذه الدراسة.  ولكن ميكن القول إنه بإمكان السلطات الفلسطينية تقريب الهوة بني هذه 
املتناقضات «يف مجال اإلصالح العشائري»، بأن تكون سياساتها وقرارتها يف هذا اإلطار مبنية عىل 
خطابها الحقوقي ومؤيدة له، ألن هذا ما يريده الفلسطينيون، دولة قانون تحرتم الحقوق وتصون 
الحريات.  هذا نفسه ما جرى التعبري عنه يف إعالن االستقالل، ويف القانون األسايس «الذي ميثل 

اإلرادة الجمعية للفلسطينيني يف األرايض املحتلة».  وعىل ذلك، نقدم التوصيات اآلتية:

املوصوف  • مبفهومه  العشائري  لإلصالح  املؤسيس  التنظيم  عن  الفلسطينية  السلطات  توقف 
يف هذه الدراسة، وتشجيعها، يف املقابل، اإلصالح الذي ال يتضمن الحكم أو «املوافقة» عىل 
أي جزاءات من أي نوع كانت؛ أي ذلك الصلح املعني بتهدئة الخواطر وتطييب النفوس.  
ألن فرض الجزاءات، هي وظيفة أصيلة للدولة يجب أن تنحرص يف املحاكم دون غريها وفقاً 

لإلجراءات القانونية مبا فيها الحكم بالدية.

تقوية وإصالح القضاء النظامي والنيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، واستعادة ثقة الناس  •
بها، وتشجيع اللجوء إليها.

توحيد وتحديد مرجعية عمل رجال اإلصالح باملحافظات، وذلك من خالل قيامها مبراجعة  •
مخرجات اإلصالح ووضع معايري موحدة لالعرتاف بها، عىل أن تستند هذه املعايري إىل مبادئ 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

أن تراجع املحاكم أي صك صلح يعرض عليها يف سياق قضية معينة، وذلك من حيث مدى  •
اإلرادة  عن  تعبريه  مدى  حيث  ومن  اإلنسان،  لحقوق  واحرتامه  والقانون  للدستور  موافقته 
الحرة لألطراف.  وبناًء عىل ذلك، تتخذ قراراً يف االعتامد عليه ضمن بينات القضية أو استبعاده.
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اإلصالح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري

مام يعرف بالرتحيل وفورة  • حازماً  أن تتخذ السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون موقفاً 
معها  التسامح  وعدم  الدم»  انتقامية «فورة  أعامل  أي  عن  املسؤولني  مبالحقة  وذلك  الدم، 
مناطق  عن  املتهمني  عائالت  ترحيل  يف  يساهم  أو  مسؤول  شخص  أي  ومالحقة  مطلقاً، 
عن  النظر  برصف  للمواطنني  واألمان  األمن  بتوفري  الرئيسية  مبهمتها  تضطلع  وأن  سكناهم، 

مركزهم القانوين كمتهمني.
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نبذة تعريفية
الرسمية  الوطنية  املؤسسة  هي  املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة 
املُكرسة لدعم حقوق املواطنني الفلسطينيني. وتتمتع بالعضوية الكاملة يف التحالف 
العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان )GANHRI(. كما أنها عضو يف منتدى 
املظـالم  أمنـاء  الوطنية حلقوق اإلنسان، ورابطـة  للمؤسسات  الهادئ  آسيا واحمليط 

ملنطقـة البحـر األبيض املتوسط. 
وقد أُنشئت الهيئة مبوجب مرسوم رئاسي َصدر يف 30 أيلول/ 1993 ونُشر يف العدد 
59 لسنة 1995 يف اجلريدة الرسمية الفلسطينية. وبدأت الهيئة عملها يف مطلع عام 
1994، وأُخضعت، الحقاً، حتت املادة 31 من القانون األساسي الفلسطيني الذي ينص 
على أن »تنشأ جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان مبوجب القانون الذي يُحدد تشكيلها 
ومهامها واختصاصاتها القضائية«. وتُقدم الهيئة تقاريرها إلى رئيس السلطة الوطنية 
واملجلس التشريعي الفلسطيني«. ومتاشياً مع املرسوم الرئاسي لعام 1995، وضعت 

الهيئة نظامها الداخلي الذي يضمن استقالليتها ووظائفها الفّعالة. 

الرؤية
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة واملساواة وحُتترم فيه احلريات العامة 

وحقوق االنسان لتصبح جزًء من نسيجه الثقايف.

الرسالة
تسعى الهيئة كمؤسسة فلسطينية وطنية دستورية تُعنى بحقوق اإلنسان إلى حماية 
والتشريعات  الفلسطيني،  األساسي  القانون  إلى  استناداً  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
الوطنية، وإعالن االستقالل، واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك باالرتكاز إلى 
املنهج القائم على حقوق اإلنسان، وتقوم الهيئة برصد احترام حقوق اإلنسان  وتوثيق 

انتهاكات حقوق اإلنسان  بهدف خلق مجتمع دميقراطي ومتسامح.

القيم األساسية
تتبنى الهيئة وتطبق مجموعة من القيم اخلاصة بها واملتأصلة يف برامجها وأنشطتها، 
الهيئة  أال وهي املصداقية والنزاهة واملساءلة والسرية والتسامح واملساواة. وتلتزم 

بقيمها هذه والتي ترجمتها هذه إلى مدونة للسلوك املهني.

المسؤوليات والمهام
الهيئة حتددت  ومهام  فإّن مسؤوليات   ،1995 عام  الصادر  الرئاسي  للمرسوم  وفقاً 
التشريعات  قبل  من  اإلنسان  حقوق  صون  متطلبات  حتقيق  وضمان  »مبتابعة 
والوكاالت  الدوائر  مختلف  مهام  وكذلك  واللوائح،  القوانني  فيها  مبا  الفلسطينية 
نطاق  وميتد  الفلسطينية«.  والتحرير  ومنظمة  فلسطني  لدولة  التابعة  واملؤسسات 
عمل الهيئة ليشمل تغطية إساءة استخدام حقوق اإلنسان، وشكاوى املواطنني بشأن 
القانوني،  الوعي  التنفيذية، ونشر  السلطات  ترتكبها  التي  اإلنسان  انتهاكات حقوق 
وتراقب الهيئة أيضاً التشريعات الوطنية والسياسات العامة، وتعمل على مواءمتها مع 

املعايير الدولية حلقوق اإلنسان. 


