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 ملخص:
لعوامـــــــل المؤديـــــــة إلـــــــى لجـــــــوء المـــــــواطنين  لهـــــــدفت هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى التعـــــــرف  

لقضـــــــاء العشـــــــائري فـــــــي جـــــــرائم القتـــــــل كبـــــــديل للقضـــــــاء النظـــــــامي فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــــة، ل
ــــــ ــــــين القضــــــاء العشــــــائري والقضــــــاء وهــــــدفت الدراســــــة أيض  ــــــد اليــــــات التكامــــــل ب ــــــى تحدي ا إل

النظــــــامي فـــــــي جـــــــرائم القتــــــل فـــــــي الضـــــــفة الغربيــــــة، وقـــــــد اســـــــتخدم الباحــــــث فـــــــي دراســـــــته 
المـــــنهج الوصـــــفي، وقــــــد تمثـــــل مجتمـــــع الدراســــــة بجميـــــع رجـــــال اإلصــــــالح العشـــــائري فــــــي 

ري فـــــي ( مـــــن رجـــــال اإلصـــــالح العشـــــائ3.الضـــــفة الغربيـــــة، وقـــــد بلغـــــت عينـــــة الدراســـــة )
داة الدراســــــــة بمقابلــــــــة تــــــــم إعــــــــدادها لغايــــــــات جمــــــــع البيانــــــــات أالضــــــــفة الغربيــــــــة، وتمثلــــــــت 

 والمعلومات من عينة الدراسة.
ــــــة  ــــــى العديــــــد مــــــن النتــــــائج أبرزهــــــا، أن العوامــــــل القانوني وقــــــد توصــــــلت الدراســــــة إل

ـــــر مـــــن  ـــــرتعتب ـــــة إلـــــى  أكث ـــــي الضـــــفة الغربي ـــــى لجـــــوء المـــــواطنين ف ـــــؤدي إل ـــــي ت العوامـــــل الت



 

- .36 - 

 

العشــــائري كبـــــديل للقضــــاء النظــــامي فـــــي جــــرائم القتــــل، وتتمثـــــل بســــرعة إجـــــراءات القضــــاء 
ــــــات الصــــــادرة عــــــن القضــــــاء العشــــــائري فــــــي  القضــــــاء العشــــــائري وبســــــاطتها، وشــــــدة العقوب
جــــــرائم القتــــــل مقارنــــــة بالقضــــــاء النظــــــامي، كمــــــا توصــــــلت الدراســــــة إلــــــى أن قــــــوة المعــــــايير 

لجــــــوء المـــــــواطنين إلـــــــى القضـــــــاء االجتماعيــــــة الســـــــائدة فـــــــي الضــــــفة الغربيـــــــة تـــــــؤدي إلـــــــى 
العشـــــــائري، كمـــــــا تعتبـــــــر عـــــــدم ثقـــــــة المـــــــواطنين بالقضـــــــاء النظـــــــامي مـــــــن أبـــــــرز العوامـــــــل 

 الثقافية التي تؤدي إلى لجوء المواطنين للقضاء العشائري. 
وقــــــد أوصـــــــت الدراســـــــة بالعديــــــد مـــــــن التوصـــــــيات أبرزهـــــــا، ضــــــرورة التنســـــــيق بـــــــين رجـــــــال 

ــــــوع جريمــــــأاإلصــــــالح و  ــــــور وق ــــــة ف ــــــى ضــــــرورة تشــــــكيل جهــــــزة العدال ــــــل، باإلضــــــافة إل ة القت
ــــــة وطنيــــــة تضــــــم كــــــ حكــــــام أمؤسســــــات المجتمــــــع الرســــــمية وغيــــــر الرســــــمية لتحديــــــد  للجن

ـــــــي  ـــــــد المجـــــــاالت الت القضـــــــاء العشـــــــائري وطبيعـــــــة العالقـــــــة مـــــــع األجهـــــــزة الرســـــــمية وتحدي
حكـــــــام قـــــــانون العقوبـــــــات أا بضـــــــرورة تعـــــــديل خيـــــــر  أصـــــــت الدراســـــــة أو تتـــــــدخل فيهـــــــا، كمـــــــا 

 حكام القضاء العشائري.أات الجزائية ليتضمن جراءوقانون اإل
 : القضاء العشائري، القضاء النظامي، جرائم القتل.المفتاحيةكلمات ال

Abstract 

    This study aimed to identify the factors that lead the citizens to 

resort to the tribal judiciary in the murder as an alternative to the 

regular judiciary in the West Bank. The study also aimed at 

determining the mechanisms of integration between the tribal 

judiciary and the systematic judiciary in the murder in the West 

Bank. The researcher used the descriptive approach. The sample of 

the study consisted of 24 tribal reformers in the West Bank. The 

study tool consisted of an interview prepared for collecting data and 

information from the study sample. 
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    The study concluded to several results. The most important: the 

legal factors are considered one of the most important ones that lead 

the citizens in the West Bank to resort to the tribal judiciary as an 

alternative to the systematic judiciary in the murder، the speed of the 

tribal justice procedures and simplicity، and the severity of penalties 

issued by the tribal judiciary in the murder. The study also found out 

that the strength of the prevailing social norms in the West Bank 

leads the citizens to resort to the tribal judiciary، and the lack of 

confidence of the citizens in the judiciary is one of the most 

prominent cultural factors that lead the citizens to resort to the tribal 

judiciary. 

 

     The study concluded to several recommendations، the most 

important of which is the need for coordination between the reform 

men and the justice system immediately after the murder، in addition 

to the need to form a national committee that includes all the 

institutions of society official and non-official to determine the 

provisions of the tribal judiciary and the nature of the relationship 

with the official organs and identify areas that interfere. Finally، it is 

necessary to amend the provisions of the Penal Code and the Penal 

Procedures Law to include the provisions of the tribal judiciary. 

 

Keywords: tribal judiciary، systematic judiciary، homicide. 

 

 مقدمة
يـــــرتبط نشــــــوء القضــــــاء العشــــــائري بنشــــــوء القبائــــــل البدويــــــة قبــــــل ظهــــــور اإلســــــالم، 
ـــــه  ـــــرة طـــــرأت علي ـــــك تغيـــــرات كثي ـــــا هـــــذا، إال أن هنال ـــــي تنظمـــــه حتـــــى يومن ولـــــه أحكامـــــه الت
ــــــاة مــــــن  ــــــت بموجبهــــــا الحي ــــــي أصــــــابت المجتمعــــــات وانتقل ــــــرات االجتماعيــــــة الت نتيجــــــة للتغي

ــــــــــي عــــــــــن القــــــــــ ــــــــــك تخل ــــــــــى التحضــــــــــر، وأصــــــــــبح هنال ــــــــــداوة إل ــــــــــدريجي ا، الب يم والعــــــــــادات ت
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فالمجتمعــــــات اإلنســــــانية منــــــذ نشــــــوئها وتكونهــــــا ترتــــــب عليهــــــا العالقــــــات االجتماعيــــــة بــــــين 
ـــــــاة االجتماعيـــــــة  ـــــــواحي الحي ـــــــي  ن ـــــــات ف ـــــــات مـــــــن خالف ـــــــى العالق ـــــــب عل البشـــــــر، ومـــــــا ترت
ــــــات بــــــين النــــــاس  واالقتصــــــادية كافــــــة، وكــــــان هنالــــــك ضــــــرورة ملحــــــة إلنهــــــاء تلــــــك الخالف

تقرار فــــــــي المجتمعـــــــات، فكــــــــان القضــــــــاء العشــــــــائري حــــــــول للحفـــــــاظ علــــــــى األمــــــــن واالســــــــ
 النظام األمثل إلنهاء تلك الخالفات واألكثر سرعة وضمان ا وثقة لدى المواطنين.

ــــــا، وفــــــي  ــــــد ســــــاهم القضــــــاء العشــــــائري فــــــي الكثيــــــر مــــــن المجتمعــــــات اإلنســــــانية عموم  وق
ـــــ ـــــى النســـــيج االجتمـــــاعي والتماســـــك االجتمـــــاعي ب ـــــا، فـــــي الحفـــــاظ عل ين فلســـــطين خصوص 

ـــــا فـــــي بعـــــض المنـــــاطق التـــــي يقطنهـــــا  ـــــاف المجتمـــــع وفئاتـــــه كافـــــة، ويظهـــــر ذلـــــك جلي  أطي
ـــــل البدويـــــة  ـــــبط نشـــــوئه بالقبائ ـــــة، فالقضـــــاء العشـــــائري ارت ـــــا ســـــكان مـــــن أصـــــول بدوي جغرافي 

 واستمر مرافق لها أينما تنقلت وأينما استقرت.
ــــــــــا الحــــــــــالي مكمــــــــــال  رئيســــــــــي ا للقضــــــــــاء  ــــــــــي وقتن فالقضــــــــــاء العشــــــــــائري أصــــــــــبح ف

ــــــا فــــــي بعــــــض الخالفـــــــات والجــــــرائم الخطيــــــرة، والتــــــي يترتــــــب عليهـــــــا النظــــــ امي، وخصوص 
ـــــات الشـــــديدة  ـــــك، مـــــن خـــــالل العقوب ردة فعـــــل اجتمـــــاعي بحاجـــــة إلـــــى ضـــــبط ردة الفعـــــل تل
ـــــات فـــــي  ـــــث تتســـــم العقوب ـــــيهم؛ حي ـــــي عل ـــــردع المجـــــرمين وتشـــــفي نفـــــوس ذوي المجن ـــــي ت الت

أن يتحقــــــق الــــــردع العــــــام القضــــــاء العشــــــائري بالقســــــوة والشــــــدة، التــــــي يمكــــــن مــــــن خاللهــــــا 
ـــــي القضـــــاء النظـــــامي ـــــات ف ـــــر مـــــن التـــــي تحققهـــــا العقوب ، والخـــــاص للمجـــــرمين، بدرجـــــة أكب

ــــــــى االســــــــتقرار واألمــــــــن فــــــــي  ــــــــالي سيســــــــاهم القضــــــــاء النظــــــــامي فــــــــي المحافظــــــــة عل وبالت
المجتمــــــع بدرجــــــة كبيــــــرة، فــــــي الوقــــــت الــــــذي أصــــــبح القضــــــاء النظــــــامي يعــــــاني مــــــن عــــــدم 

ى فاعليتـــــه فـــــي المحافظـــــة علـــــى األمـــــن واالســـــتقرار، الثقـــــة مـــــن قبـــــل المـــــواطنين حـــــول مـــــد
ومــــدة فاعليتــــه فــــي إنصــــاف المجنــــي علــــيهم فــــي مختلــــف الجــــرائم التــــي يــــتم ارتكابهــــا فــــي 
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المجتمـــــــع، ومـــــــدى فاعليتـــــــه فـــــــي مكافحـــــــة الجـــــــرائم الخطـــــــة التـــــــي ترتكـــــــب فـــــــي المجتمـــــــع 
ا الجرائم الواقعة على األشخاص.  وخصوص 

 إشكالية الدراسة
ــــــذ مطلــــــع عــــــام  ــــــا  656.من بلغــــــت عــــــدد جــــــرائم القتــــــل فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وفق 

( جريمـــــة قتـــــل، وفـــــي عـــــام ..لإلحصـــــائيات الصـــــادرة عـــــن جهـــــاز الشـــــرطة الفلســـــطينية )
( جريمــــــة قتــــــل،  وقــــــد تخلــــــل العديــــــد مــــــن جــــــرائم القتــــــل لجــــــوء الكثيــــــر 30بلغــــــت ) 656.

مــــــن ذوي المجنـــــــي علـــــــيهم إلــــــى القضـــــــاء العشـــــــائري الســــــتيفاء حقـــــــوقهم، باإلضـــــــافة إلـــــــى 
د بعــــض المظــــاهر التــــي تخللــــت جــــرائم القتــــل والتــــي تؤكــــد علــــى اللجــــوء إلــــى القضــــاء وجــــو 

متلكــــات أقــــارب مالعشــــائري فظهــــر بمــــا يعــــرف فــــي فــــورة الــــدم التــــي يتخللهــــا حــــرق منــــازل و 
ـــــــي يســـــــكنون فيهـــــــا،  ـــــــة الت ـــــــارب الجـــــــاني مـــــــن المنطق ـــــــى إجـــــــالء أق الجـــــــاني، باإلضـــــــافة إل

ـــــالغ ماليـــــة باهظـــــة  ـــــا وإهـــــدار دم الجنـــــاة، ودفـــــع مب فيمـــــا يعـــــرف بفـــــراش العطـــــوة، أو تعويض 
 . (5)عن الضرر الذي لحق بذوي المجني عليهم

ــــــــي  ــــــــةوعليــــــــه تكمــــــــن إشــــــــكالية الدراســــــــة، ف ــــــــع لجــــــــوء  محاول ــــــــى دواف التعــــــــرف عل
 مواطني المحافظات الشمالية إلى القضاء العشائري في جرائم القتل.

 أسئلة الدراسة
 لية:التاهذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت  تحاول

                                                             

تــــــــــــاريخ الزيــــــــــــارة    http://www.palpolice.ps/ar ( الموقــــــــــــع االلكترونــــــــــــي لجهــــــــــــاز الشــــــــــــرطة الفلســــــــــــطينية5)
56/4/.659. 
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مـــــا العوامـــــل القانونيـــــة واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة المؤديـــــة إلـــــى لجـــــوء المـــــواطنين إلـــــى  -
القضـــــــاء العشـــــــائري فـــــــي جـــــــرائم القتـــــــل كبـــــــديل للقضـــــــاء النظـــــــامي فـــــــي الضـــــــفة 

 الغربية من وجهة نظر رجال اإلصالح العشائري؟
مـــــا آليـــــات التكامـــــل بـــــين القضـــــاء العشـــــائري والقضـــــاء النظـــــامي فـــــي جـــــرائم القتـــــل  -

 الضفة الغربية من وجهة نظر رجال اإلصالح العشائري؟في 
مـــــا هـــــو األســـــاس القـــــانوني لتنظـــــيم عمـــــل القضـــــاء العشـــــائري فـــــي فلســـــطين مــــــن  -

 وجهة نظر رجال اإلصالح العشائري؟
ــــــة مــــــن  - ــــــدعوى العمومي ــــــى ال ــــــؤثر إجــــــراءات وأحكــــــام القضــــــاء العشــــــائري عل هــــــل ت

 وجهة نظر رجال اإلصالح العشائري؟
 أهمية الدراسة

ـــــي تكمـــــن  ـــــادرة الت ـــــة النظريـــــة كونهـــــا مـــــن الدراســـــات الن ـــــة الدراســـــة مـــــن الناحي  تناولـــــتأهمي
ـــــــي  موضـــــــوع القضـــــــاء العشـــــــائري واللجـــــــوء إليـــــــه كبـــــــديل للقضـــــــاء النظـــــــامي وخصوصـــــــا ف
جــــــرائم القتــــــل مــــــن وجهــــــة نظــــــر رجــــــال اإلصــــــالح، وبالتــــــالي ستســــــاهم هــــــذه الدراســــــة فــــــي 

 باحثين.إغناء االدب النظري حول هذا الموضوع ليكون مرجع ا لل
أمــــا مــــن الناحيــــة العمليــــة، فــــإن هـــــذه الدراســــة ستســــاهم أصــــحاب القــــرار ورســــم السياســـــات 
ـــــــا مجلـــــــس القضـــــــاء األعلـــــــى وجهـــــــاز الشـــــــرطة  الجنائيـــــــة فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــــة، وخصوص 
ــــــــي تــــــــؤدي إلــــــــى لجــــــــوء مــــــــواطني المحافظــــــــات  الفلســــــــطينية بــــــــالتعرف علــــــــى العوامــــــــل الت

ــــــــا فــــــــي جــــــــرائم الشــــــــمالية إلــــــــى القضــــــــاء العشــــــــائري كبــــــــديل  للقضــــــــاء النظــــــــامي وخصوص 
ات الالزمــــة لوضــــع آليــــة للتكامـــــل جــــراءالقتــــل، ممــــا سيســــاعد تلــــك الجهــــات مــــن اتخــــاذ اإل

 بين القضاء العشائري والنظامي للحد من جرائم القتل في الضفة الغربية.
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 أهداف الدراسة
 التالية:هذه الدراسة تحقيق األهداف  تحاول
الجتماعيـــــة والثقافيـــــة المؤديـــــة إلـــــى لجـــــوء المـــــواطنين التعـــــرف العوامـــــل القانونيـــــة وا -

ـــــل كبـــــديل للقضـــــاء النظـــــامي فـــــي الضـــــفة  إلـــــى القضـــــاء العشـــــائري فـــــي جـــــرائم القت
 الغربية من وجهة نظر رجال اإلصالح العشائري.

ــــــات التكامــــــل بــــــين القضــــــاء العشــــــائري والقضــــــاء النظــــــامي فــــــي جــــــرائم  - تحديــــــد آلي
 جال اإلصالح العشائري.القتل في الضفة الغربية من وجهة نظر ر 

تبيــــــان األســــــاس القــــــانوني لتنظــــــيم عمــــــل القضــــــاء العشــــــائري فــــــي فلســــــطين مــــــن  -
 وجهة نظر رجال اإلصالح العشائري.

التعـــــرف علـــــى مـــــدى تـــــأثير إجـــــراءات وأحكـــــام القضـــــاء العشـــــائري علـــــى الـــــدعوى  -
 العمومية من وجهة نظر رجال اإلصالح العشائري.

 حدود الدراسة
ت الحــــــدود البشــــــرية فــــــي هــــــذه الدراســــــة برجــــــال اإلصــــــالح الحــــــدود البشــــــرية: تمثلــــــ -

 العشائري في الضفة الغربية.
 الحدود المكانية: تمثلت الحدود المكانية في هذه الدراسة بالضفة الغربية. -
 .659./656.الحدود الزمانية: أجريت هذه الدراسة في العام  -

 منهجية الدراسة
لمالئمتـــــــه ألغــــــــراض  اســـــــتخدم الباحـــــــث المــــــــنهج الوصـــــــفي فـــــــي دراســــــــته، وذلـــــــك

الدراســـــة والتـــــي تتعلـــــق بالعوامـــــل المؤديـــــة إلـــــى لجـــــوء المـــــواطنين إلـــــى القضـــــاء العشـــــائري 
كبــــــــديل للقضــــــــاء النظــــــــامي فــــــــي الضــــــــفة الغربيــــــــة مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر رجــــــــال اإلصــــــــالح 

 العشائري.
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 مجتمع الدراسة
 تكون مجتمع الدراسة من جميع رجال اإلصالح العشائري في الضفة الغربية.

 الدراسةعينة 
( مـــــن رجـــــال اإلصـــــالح العشـــــائري فـــــي الضــــــفة 3.تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن )

 الغربية، حيث تم اختيار العينة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة.
 أداة الدراسة

ــــــــــات  ــــــــــة المفتوحــــــــــة كــــــــــأداة لجمــــــــــع البيان ــــــــــة الفردي ــــــــــم اســــــــــتخدام أســــــــــلوب المقابل ت
ســـــلوب ألغــــراض الدراســـــة وقـــــدرة والمعلومــــات مـــــن عينــــة الدراســـــة، وذلـــــك لمالئمــــة هـــــذا األ

أفــــــراد عينــــــة الدراســــــة مــــــن تحديــــــد العوامــــــل المؤديــــــة إلــــــى لجــــــوء المــــــواطنين إلــــــى العــــــرف 
 القضاء العشائري كبديل للقضاء النظامي.

 صدق األداة
تــــــم عـــــــرض المقابلــــــة علـــــــى مجموعـــــــة مــــــن المحكمـــــــين والمختصــــــين فـــــــي مجـــــــال 

والـــــــذين أبـــــــدوا مالحظـــــــاتهم  علـــــــم الجريمـــــــة للتأكـــــــد مـــــــن صـــــــالحية أداة الدراســـــــة وقابليتهـــــــا
 حول المقابلة لتظهر بشكلها النهائي.  

 الدراسات السابقة
" دور العــــــرف العشــــــائري فــــــي حــــــل : ( دراســــــة بعنــــــوان656.أجــــــرى زكارنــــــة )

"، وقــــــد هـــــدفت هــــــذه الدراســـــة إلــــــى  النزاعـــــات فــــــي محافظــــــات شــــــمال الضـــــفة الغربيــــــة
العشــــــائري، والتعـــــــرف التعــــــرف علــــــى أســــــباب توجـــــــه المــــــواطنين إلــــــى اإلصـــــــالح العرفــــــي 

ـــــــــى أهـــــــــم  ـــــــــي العشـــــــــائري، والتعـــــــــرف عل ـــــــــي تواجـــــــــه اإلصـــــــــالح العرف ـــــــــات الت ـــــــــى المعوق إل
ــــــى  ــــــى اإلصــــــالح العرفــــــي العشــــــائري، والتعــــــرف عل المشــــــكالت التــــــي يــــــتم اللجــــــوء فيهــــــا إل

 أهم خصائص اإلصالح العرفي العشائري.
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هـــــل يتعـــــارض اإلصـــــالح العرفـــــي ( دراســـــة بعنـــــوان: "2016أجـــــرى أبـــــو شـــــيخة )
ـــــع النظـــــام القضـــــاء الرســـــمي"العشـــــائ ـــــي فلســـــطين م ـــــي كشـــــفت أن اإلصـــــالح  ري ف الت

تــــــوفير درجــــــة عاليــــــة مــــــن الحمايــــــة واألمــــــن للمتخاصــــــمين  العرفــــــي العشــــــائري يقــــــوم علــــــى
ـــــــار قاضـــــــيه بنفســـــــه، والقـــــــدرة علـــــــى  ـــــــث يســـــــتطيع المتخاصـــــــم أن يخت بوجـــــــود كفـــــــالء، حي

ــــدة عــــن ــــة تــــوفير ا للوقــــت والجهــــد، بعي النظــــام الحــــاكم فــــي  ســــرعة الحــــل فــــي القضــــايا القبيل
  .النزاعات والقضايا الشائكة بين الناس داخل المجتمع حل

القضـــــــاء العشـــــــائري فـــــــي فلســـــــطين ( دراســـــــة بعنـــــــوان: " 653.أجــــــرى بـــــــراك )
" حيـــــث هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى تشـــــخيص واقـــــع القضـــــاء العشـــــائري التـــــدخل واإلصـــــالح

اإلنســــان والمبــــادئ فــــي فلســــطين وبنيتــــه وآليــــات عملــــه، ومــــدى اتفاقــــه مــــع مبــــادئ حقــــوق 
 القانونية والدستورية للسلطة الفلسطينية.

العدالــــــة غيــــــر الرســــــمية التحــــــديات ( دراســــــة بعنــــــوان:" .65.) Roderأجــــــرى 
ــــــى التعــــــرف علــــــى التحــــــديات التــــــي تواجــــــه ووجهــــــات النظــــــر " وتهــــــدف هــــــذه الدراســــــة إل

العدالــــــة غيــــــر الرســــــمية، والتعــــــرف علــــــى وجهــــــات النظــــــر حــــــول مؤسســــــات العدالــــــة غيــــــر 
ـــــرة مـــــن العـــــالم تلعـــــب محـــــاكم الســـــكان ال ـــــي أجـــــزاء كبي رســـــمية، وقـــــد أكـــــدت الدراســـــة أنـــــه ف

ـــــــــا فـــــــــي حـــــــــل  ـــــــــة المماثلـــــــــة دور ا هام  األصـــــــــليون، ومجـــــــــالس الشـــــــــيوخ والســـــــــلطات التقليدي
النزاعـــــات، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن االختالفـــــات الثقافيـــــة بـــــين الســـــكان إال أنهـــــم يشـــــتركون فـــــي 

 ميزات مشتركة.
ـــة غيـــر ( دراســـة بعنـــوان: " 655.) Morris and Trammellأجـــرى  العدال

ـــــــي الـــــــيمن ـــــــي هـــــــذه الدراســـــــة، اســـــــتخدم المؤلفـــــــون البيانـــــــات "  الرســـــــمية والعقوبـــــــة ف ف
لفحـــــــص طقـــــــوس العدالـــــــة  666.اإلثنوغرافيـــــــة والمقـــــــابالت التـــــــي تـــــــم جمعهـــــــا فـــــــي عـــــــام 

التصــــــالحية فــــــي الــــــيمن، حيــــــث يشـــــــرح األشــــــخاص الــــــذين أجريــــــت معهــــــم المقـــــــابالت أن 
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ـــــي الـــــيمن ضـــــباط الشـــــرطة فـــــي الم ـــــاطق الريفيـــــة ف ـــــاظ  يلجـــــؤون ن إلـــــى شـــــيوخ محليـــــين للحف
 المنطقة.على السالم في هذه 

العدالــــــة الرســــــمية وغيــــــر الرســــــمية ( دراســــــة بعنــــــوان: " 656.) Khalilأجــــــرى 
وتنظـــــر هـــــذه الدراســـــة فـــــي التعدديـــــة القانونيـــــة فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــاع  فلســـــطين فـــــي

وموقـــــف الدولـــــة التســــــع تجـــــاه الترتيـــــب المعيــــــاري  القانونيـــــة،غـــــزة كطريقـــــة لفهـــــم الظــــــواهر 
مــــن غيــــر الــــدول. ويصــــف مزايــــا وعيـــــوب التعــــايش بــــين العدالــــة الرســــمية وغيــــر الرســـــمية 

فضــــــال  عــــــن تــــــأثير كــــــل نظــــــام  الفلســــــطينية،فــــــي األراضــــــي الخاضــــــعة لســــــيطرة الســــــلطة 
 .على اآلخر

 وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يلي:
العشــــــــائري فــــــــي محافظــــــــات  الدراســــــــة علــــــــى رجــــــــال اإلصــــــــالحاقتصــــــــر مجتمــــــــع  -

الضــــــفة الغربيــــــة، وهــــــي الفئــــــة األكثــــــر قــــــدرة علــــــى تحديــــــد العوامــــــل المؤديــــــة إلــــــى 
 لجوء المواطنين القضاء العشائري في جرائم القتل كبديل للقضاء النظامي.

اســـــــتخدم الباحـــــــث المـــــــنهج الوصـــــــفي فــــــــي دراســـــــته، واســـــــتخدامه المقابلـــــــة كــــــــأداة  -
 ت والمعلومات من عينة الدراسة.لجمع البيانا

 خطة الدراسة
 المبحث األول: ماهية القضاء العشائري 
 المطلب األول: مفهوم القضاء العشائري 

 المطلب الثاني: خصائص القضاء العشائري 
 المطلب الثالث: صفات القاضي العشائري 

 المبحث الثاني: دوافع لجوء المواطنين للقضاء العشائري في جرائم القتل
 المطلب األول: األساس القانوني للقضاء العشائري في الضفة الغربية
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 المطلب الثاني: العوامل المؤدية إلى لجوء المواطنين إلى القضاء العشائري 
 المطلب الثالث: آليات التكامل بين القضاء العشائري والقضاء النظامي 

 المبحث األول
 ماهية القضاء العشائري 

مفهــــــــوم القضـــــــاء العشـــــــائري فـــــــي المطلــــــــب األول،  فـــــــي هـــــــذا المبحـــــــث ســـــــنتناول
ـــــاني، كمـــــا ســـــنتطرق  ـــــب الث ـــــى خصـــــائص القضـــــاء العشـــــائري فـــــي المطل بكمـــــا ســـــنتطرق إل
ــــــــا إلــــــــى صــــــــفات القاضــــــــي العشــــــــائري فــــــــي المطلــــــــب الثالــــــــث، كمــــــــا ســــــــنتطرق إلــــــــى  أيض 

 األساس القانوني للقضاء العشائري في الضفة الغربية في المطلب الرابع.
 م القضاء العشائري المطلب األول: مفهو 

يعــــــــرف القضــــــــاء العشـــــــــائري، بأنــــــــه " يمثــــــــل مجموعـــــــــة مــــــــن العــــــــادات والتقاليـــــــــد 
والمتعـــــارف عليهـــــا، والتـــــي جـــــاءت نتـــــاج تـــــراكم خبـــــرات ســـــابقة عـــــن  المتداولـــــةواألعـــــراف 

المشـــــكالت التـــــي حـــــدثت بـــــين األفـــــراد علـــــى مـــــدار ســـــنين طويلـــــة، حتـــــى ثبتـــــت وأصـــــبحت 
لـــــــون بـــــــه، ويســـــــيرون وفـــــــق نظامـــــــه وتعاليمـــــــه"، تمثـــــــل دســـــــتور ا، يتعامـــــــل بـــــــه النـــــــاس، ويقب

ـــــا بأنـــــه " أســـــلوب أو طريقـــــة أو نهـــــج يلجـــــأ إليـــــه لحـــــل النزاعـــــات والخالفـــــات  ويعـــــرف أيض 
ا علـــــى مجموعـــــة مــــــن المفـــــاهيم والقـــــيم المتفــــــق عليهـــــا والتـــــي القــــــت  بـــــين النـــــاس، معتمــــــد 

 . (5)قبوال  لدى القبائل البدوية ويعتبرونها ملزمة "

                                                             

 -دور لجـــان اإلصـــالح العشـــائري فـــي مســـاندة القضـــاء الرســـمي، القــــدس ،جمعيـــة دار الـــوداد للتأهيـــل المحتمـــي )5)       
 .55ص ،(2006فلسطين، )
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العشـــــــائري بأنـــــــه " عبـــــــارة عـــــــن ظـــــــاهرة اجتماعيـــــــة  كمـــــــا يمكـــــــن تعريـــــــف القضـــــــاء
منتشــــــرة تتمثــــــل فـــــــي حــــــل النزاعــــــات والخالفـــــــات بــــــين المــــــواطنين خـــــــارج إطــــــار المحـــــــاكم 

 . (5)النظامية "
كمـــــا يعـــــرف القضـــــاء العشـــــائري بأنـــــه " عبـــــارة عـــــن أســـــلوب أو طريقـــــة أو نهـــــج يلجـــــأ إليـــــه 

ا علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن المفـــــــاهيم  والقـــــــيم المتفـــــــق فـــــــي حـــــــل النزاعـــــــات والخالفـــــــات معتمـــــــد 
 .(.)عليها، والتي القت قبوال  لدى العشائر ويعتبرونها ملزمة "

ومــــــن جهــــــة أخــــــرى تــــــم تعريــــــف القضــــــاء العشــــــائري بأنــــــه " قضــــــاء غيــــــر رســــــمي 
ــــا فــــي القــــانون يقــــوم عليــــه أنــــاس ذوو  يــــنظم عــــادة بموجــــب قــــانون خــــاص أو يجــــد لــــه أساس 

 .(3)صفات وكفاءات خاصة ويطبقون األعراف المتوارثة " 
ــــــــــا للقضــــــــــاء  وبنــــــــــاء علــــــــــى التعريفــــــــــات المــــــــــذكورة أعــــــــــاله يقتــــــــــرح الباحــــــــــث تعريف 
العشـــــائري بأنــــــه أســـــلوب لحــــــل الخالفــــــات مـــــن خــــــالل مجموعــــــة مـــــن األحكــــــام والضــــــوابط 

 واإلجراءات المستقرة والمعمول بها. 
  المطلب الثاني: خصائص القضاء العشائري 

أن كالهمـــــــا يختلـــــــف القضـــــــاء العرفـــــــي العشـــــــائري عـــــــن القضـــــــاء الرســـــــمي، رغـــــــم 
يهـــــــدف إلـــــــى حــــــــل المشـــــــكالت بــــــــين األطـــــــراف المتخاصـــــــمة، فــــــــي مختلـــــــف المشــــــــكالت 

                                                             

جامعـة  منشـور(، )بحـث غيـر القضاء غير النظامي وسيادة القانون في النظام القانوني الفلسطيني،  حامد،كفاح  (5)       
 .43ص، 669.بير زيت، 

ثابــــــت، القضــــــاء العشــــــائري عنــــــد قبائــــــل بئــــــر الســــــبع، غــــــزة: منشــــــورات موقــــــع أم الكتــــــاب لألبحــــــاث محمــــــود  (.)
 .5.ص 660. والدراسات االلكترونية،

جامعة منشورة(،  القضاء العشائري في بئر السبع بين العرف والشرع، )رسالة ماجستير غير  المزني، سامي مراد )4)       
 .45بيرزيت، فلسطين، ص
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والجـــــــرائم التـــــــي قـــــــد تحصـــــــل، ســـــــواء بـــــــين طـــــــرفين أو أكثـــــــر، ومـــــــن خصـــــــائص القضـــــــاء 
العشـــــائري، أن القضـــــاة العشـــــائريين ليســـــوا متفـــــرغين لممارســـــة مهنـــــة القضـــــاء، بـــــل يـــــؤدون 

فـــــض الخـــــالف بينهمـــــا، حيـــــث ال أدوارهـــــم بنـــــاء علـــــى طلـــــب أحـــــد أو كـــــال المتخاصـــــمين، ل
يوجــــــد للقضـــــــاء العشـــــــائري دســـــــتور، وال يوجـــــــد أي مرجــــــع مكتـــــــوب يمكـــــــن االســـــــتناد إليـــــــه 
لتحديـــــد أحكـــــام القضـــــاء العشـــــائري، بـــــل يقـــــوم القضـــــاء العشـــــائريين بـــــالحكم فـــــي الخالفـــــات 
ـــا لمــــا تـــم االعتيــــاد عليـــه وســـماعه مــــن قضـــايا مماثلــــة، غالب ـــا مــــن  التـــي تعـــرض علــــيهم وفق 

االحكــــام مـــــن خــــالل األقـــــوال المــــأثورة مثـــــل )ال عيــــب عليـــــه ورود وال دم عليـــــه تبــــرز تلـــــك 
 . (5)شهود(

ـــــــي كتـــــــب، ولكنهـــــــا  وأن أحكـــــــام القضـــــــاء العشـــــــائري تصـــــــدر شـــــــفوية، وال تـــــــدون ف
معروفــــــــة لــــــــدى ومحفوظــــــــة لــــــــدى الشــــــــهود والحضــــــــور، كمــــــــا يتســــــــم القضــــــــاء العشــــــــائري 

تطـــــوره مــــــع حاجــــــات أفــــــراد نــــــه يتطــــــور بتطـــــور الجماعــــــة، بحيــــــث يــــــتالءم أبالمرونـــــة، أي 
المجتمــــع العشـــــائري التــــي قـــــد تختلــــف مـــــن زمـــــان آلخــــر. بخـــــالف القــــانون الرســـــمي الـــــذي 

 .   (.)يتسم بالجمود
كمــــــا تقتصـــــــر أحكــــــام القاضـــــــي العشــــــائري علـــــــى المغــــــارم الماليـــــــة أو اإلجـــــــراءات 
المعنويـــــــة كاالعتـــــــذار والتبيـــــــيض، حيـــــــث ال ســـــــجون وال قصـــــــاص وال إعـــــــدام، وإن صـــــــدر 

ــــــا كهـــــــذا  ـــــــا مـــــــن المـــــــال كشـــــــراء لحكـــــــم حكم  يفتـــــــدى بالمـــــــال، بحيـــــــث يـــــــدفع المحكـــــــوم مبلغ 
القصــــــاص أو اإلعــــــدام، أمــــــا فــــــي الجــــــرائم تطــــــال المســــــئولية حتــــــى الجــــــد الخــــــامس ألهــــــل 
الجـــــــاني، إال بجـــــــرائم الســـــــرقة والعـــــــرض، فهـــــــي مســـــــئولية الجـــــــاني بمفـــــــرده، كمـــــــا يتميــــــــز 

ا إلـــــى القـــــول )ال عيـــــب عليـــــه  القضــــاء العشـــــائري بـــــأن المـــــرأة مصـــــدقة بمـــــا تدعيـــــه، اســـــتناد 

                                                             

 .0.( ثابت، محمود، مرجع سابق، ص5)
 .45صم، 653.جرادات، الصلح العشائري وحل النزاعات، نابلس: منشورات جامعة النجاح الوطنية، إدريس  ).)
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نــــــــه لــــــــيس للمــــــــرأة مصــــــــلحة أن تــــــــدعي بشــــــــيء أورود وال دم عليــــــــه شــــــــهود(، أي بمعنــــــــى 
 . (5)يمكن أن يلحق بها األذى

كمـــــــا يتميـــــــز القضــــــــاء العشـــــــائري بالتشــــــــدد والقســـــــوة فـــــــي األحكــــــــام التـــــــي تتعلــــــــق 
ــــــا قوي ــــــا لكــــــل مــــــن تســــــول لــــــه نفســــــه االعتــــــداء علــــــى  بقضــــــايا الشــــــرف، حتــــــى تكــــــون رادع 

نـــــــاس، وااللتـــــــزام المطلــــــق بأحكامـــــــه مـــــــن قبـــــــل الجميــــــع، كمـــــــا يتميـــــــز القضـــــــاء أعــــــراض ال
ــــــى  ــــــوم عل ــــــذها، كمــــــا يق ــــــت فــــــي القضــــــايا، والســــــرعة فــــــي تنفي العشــــــائري بالســــــرعة فــــــي الب
اإلصــــــالح بــــــين المتخاصــــــمين ولــــــيس فقــــــط حــــــل الخالفــــــات بيــــــنهم، كمــــــا يتميــــــز القضــــــاء 

ــــــــ عــــــــادات والتقاليــــــــد ا علــــــــى األعــــــــراف والالعشــــــــائري بتعــــــــدد مصــــــــادره؛ ألنــــــــه يعتمــــــــد أساس 
 . (.)والسوابق القضائية، بخالف القانون الرسمي الذي يستند إلى التشريع فقط

 المطلب الثالث: صفات القاضي العشائري 
يجـــــــب أن يتمتـــــــع القاضـــــــي العشـــــــائري بمجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــفات الحميـــــــدة حتـــــــى يحظـــــــى 

 باحترام وثقة وقبول الناس، وتعطي ثقة في قراراته، ومن هذه الصفات:
 الورع والتقاء. -
 أال يخشى في قول الحق لومة الئم. -
 إظهار الحق على الباطل وإنصاف المظلوم. -
 بين المتخاصمين في مجلس القضاء. والمساواة  -
 وأن يكون الناس عند سواسية. -
 وأن يكون له مرجعية وجذور في القضاء العشائري. -

                                                             

 .00ص، 5999دار الكندي للنشر،  :ربدإ. 5ط التل، دراسات في المجتمع العشائري.  غسان (5)       
م، 666.، ، حقـوق الطبـع والتـأليف محفوظـة للمؤلـف5اإلصـالح، ط فـي العشـائري  العـرفحجـة،  محمـد عـادل (.)

 .15ص
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 أن يكون من بيت قضاء. -
 وأن يكون ذو مكانة عالية في عشيرته. -
 وأن تكون عشيرته ذو سمعة حسنة بين العشائر. -
أن يتميــــــز القاضــــــي العشــــــائري بالــــــذكاء وســــــرعة البديهــــــة وســــــعة الصــــــدر وحســــــن  -

 االستماع وقوة الذاكرة والتحليل الصحيح لحجج المتخاصمين.
 وأن يتميز القاضي العشائري بنظافة اليد. -
 وأن يكون محل ثقة للمتخاصمين. -
رة بأصــــــــول القضــــــــاء العشــــــــائري والســـــــــوابق أن يتمتــــــــع القاضــــــــي العشــــــــائري بخبـــــــــ -

 القضائية وعلى علم تام بأصول العرف والعادة.
 . (5) لإلصالحأن يكون القاضي العشائري مائال   -

 المبحث الثاني
 دوافع لجوء المواطنين للقضاء العشائري في جرائم القتل

فــــــي هــــــذا المبحــــــث األســــــاس القــــــانوني للقضــــــاء العشــــــائري فــــــي الضــــــفة  ســــــنتناول
فــــــي المطلـــــب الثــــــاني العوامـــــل المؤديــــــة إلــــــى  ســـــنتناولالغربيـــــة فــــــي المطلـــــب األول، كمــــــا 

آليـــــات التكامـــــل  ســـــنتناولالقضـــــاء العشـــــائري فـــــي جـــــرائم القتـــــل فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة، كمـــــا 
فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة فــــــي بــــــين القضــــــاء العشــــــائري والقضــــــاء النظــــــامي فــــــي جــــــرائم القتــــــل 

 المطلب الثالث.
 المطلب األول: األساس القانوني للقضاء العشائري في الضفة الغربية

                                                             

، 31ص م، 666. ،األعـــــــرج، المـــــــوجز فـــــــي اإلصـــــــالح العرفـــــــي العشـــــــائري، القـــــــدس، فلســـــــطينمحمـــــــد فهـــــــد  )5)
ـــــأانظـــــر  االمـــــم  لبرنـــــامجبـــــراك، القضـــــاء العشـــــائري فـــــي فلســـــطين التـــــدخل واالصـــــالح: دراســـــة مقدمـــــة أحمـــــد ا يض 

 .11صم، U N D P ،.653نمائياإلالمتحدة 
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ــــــــا المــــــــادة ) ..59مرســــــــوم دســــــــتور فلســــــــطين لســــــــنة  نظــــــــم ــــــــه 31وخصوص  ( من
ـــــ ـــــه أساس  ـــــا متين ـــــا، ولكـــــن مرســـــوم تشـــــكيل المحـــــاكم لســـــنة القضـــــاء العشـــــائري وأعطت ا قانوني 

ـــــــ 1923 ( أشــــــــارت إلــــــــى تشـــــــكيل محكمــــــــة اســــــــتئناف عشــــــــائرية، 1/3)ا المــــــــادة وخصوص 
أي أن القضـــــاء العشـــــائري فـــــي فلســـــطين تطـــــور فـــــي تلـــــك الفتـــــرة وأصـــــبح قضـــــاء بـــــدرجتين 
بـــــدل درجـــــة واحـــــدة، وقـــــد ازدهـــــر القضـــــاء العشـــــائري وأصـــــبح القضـــــاة العشـــــائريين يعينـــــون 
ــــــراءات تعيــــــين مــــــن قبــــــل قاضــــــي القضــــــاة ويقســــــمون اليمــــــين أمامــــــه باإلضــــــافة  بموجــــــب ب
إلـــــى تقاضـــــيهم رواتـــــب مـــــن المنـــــدوب الســـــامي والحكومـــــة البريطانيـــــة. وقـــــد اعتبـــــر المشـــــرع 

 .  (5)في مرسوم دستور فلسطين المحاكم العشائرية جزء من المحاكم النظامية
ــــــم ) ــــــي رق ــــــات األردن ــــــانون العقوب ــــــي الضــــــفة  5906( لســــــنة 50أمــــــا ق ــــــق ف والمطب

ــــة فقــــد تعامــــل مــــع القضــــاء العشــــائري بطريقــــة مختلفــــة ؛ حيــــث أن هــــذا القــــانون كــــان الغربي
ــــذي لــــم يشــــأ أن يقــــنن القضــــاء العشــــائري فــــي الضــــفة الغربيــــة،  فــــي فتــــرة الحكــــم األردنــــي ال

فـــــي بعـــــض  ســـــاري ا1936حيـــــث أنـــــه أبقـــــى علـــــى قـــــانون اإلشـــــراف علـــــى البـــــدو لســـــنة 
 .  (.)مناطق البدو في األردن دون الضفة الغربية

توافــــــق مــــــع اتجــــــاه ت 5906( لســــــنة 50وكانــــــت نصــــــوص قــــــانون العقوبــــــات رقــــــم )
ـــــــه القضـــــــاء العشـــــــائري فـــــــي حـــــــل  ـــــــدور الـــــــذي يقـــــــوم ب المشـــــــرع األردنـــــــي بعـــــــدم إغفـــــــال ال

ـــــذكر أن المـــــواد  المنازعـــــات ـــــين أحكـــــام القضـــــاء العشـــــائري، ومـــــن الجـــــدير بال مـــــع عـــــدم تقن
أشــــــــارت إلــــــــى  5906( لســــــــنة 50( مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات رقــــــــم )566، 99، 14، .1)

وســــــيلة إلنهــــــاء الخصــــــومة، ووســــــيلة لتخفيــــــف اعتمــــــاد الصــــــفح فــــــي المنازعــــــات المدنيــــــة ك

                                                             

 .36حامد، مرجع سابق، صكفاح ( 5)
، القضـــــاء والصـــــلح العشـــــائري وأثرهمـــــا علـــــى القضـــــاء النظـــــامي فـــــي يعبـــــد البـــــاقمصـــــطفى شـــــلهوب، نـــــادرة ( .)

 .06صم، 664.فلسطين، سلسلة العدالة الجنائية. جامعة بيرزيت: معهد الحقوق، 
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ــــى إســــقاط الحــــق العــــام فــــي بعــــض الجــــرائم  ــــة. باإلضــــافة إل العقوبــــة فــــي المنازعــــات الجزائي
 . (5)في حالة الصلح

ـــــم  665.( لســـــنة 4قـــــانون اإلجـــــراءات الجزائيـــــة رقـــــم )أمـــــا  فاســـــتنتج الباحـــــث أن القـــــانون ل
يـــــــة لتخفيـــــــف العقوبــــــــة يلـــــــغ نظـــــــام القضـــــــاء العشــــــــائري بـــــــل تـــــــرك للقاضـــــــي ســــــــلطة تقدير 

ا على قرارات صادرة عن ممثلي القضاء غير النظامي.  اعتماد 
أمـــــا بالنســـــبة لطبيعـــــة العالقـــــة بـــــين القضـــــاء العشـــــائري والقضـــــاء النظـــــامي، فــــــإن 
أوجــــــه االتفــــــاق بينهمــــــا تعــــــود إلــــــى دور ووظيفــــــة كــــــل مــــــن النظــــــامين فــــــي تحقيــــــق األمــــــن 

ل لــــــه نفســـــه االعتـــــداء علــــــى واألمـــــان فـــــي المجتمــــــع، بحيـــــث يشـــــكل رادع لكــــــل مـــــن تســـــو 
حقـــــوق غيـــــر الماديـــــة والمعنويـــــة، وفـــــي مختلـــــف جوانـــــب الحيـــــاة، فكـــــال النظـــــامين يتفقـــــان 
فـــــي األهـــــداف الرئيســـــية التـــــي يســـــعيا لتحقيقهـــــا، والمتمثلـــــة بالحفـــــاظ علـــــى األمـــــن والســـــلم 
ـــــــاة  األهلـــــــي، مـــــــن خـــــــالل البـــــــت فـــــــي المنازعـــــــات والخالفـــــــات بـــــــين الســـــــكان، وتنظـــــــيم حي

ى هــــــذا األمـــــــر إال مـــــــن خــــــالل وجـــــــود رادع موضــــــوعي، يتمثـــــــل بـــــــالقوة الســــــكان. وال يتـــــــأت
ــــــة أو  ــــــوق اآلخــــــرين المادي ــــــى حق ــــــداء عل ــــــه نفســــــه االعت التــــــي تحاســــــب كــــــل مــــــن تســــــول ل
المعنويـــــة دون وجـــــه حـــــق، وإال أصـــــبح المجتمـــــع شـــــريعة غـــــاب يســـــتقوي فيـــــه القـــــوي علـــــى 

 .  (.)الضعيف، من هناك كانت رؤية كال النظامين الرسمي والعشائري 
كمــــــــا أن هنــــــــاك أوجــــــــه تشــــــــابه بــــــــين النظــــــــامين مــــــــن حيــــــــث آليــــــــات وإجــــــــراءات 
التقاضـــــي، بحيـــــث يــــــتم إصـــــدار األحكــــــام بنـــــاء علــــــى ضـــــوابط ومعــــــايير ومصـــــادر يســــــتند 
إليهـــــا القاضـــــي، ولـــــيس مجـــــرد عمليـــــة تخضـــــع ألهـــــواء ومـــــزاج القاضـــــي المخـــــول بالفصـــــل 

                                                             

 .36سابق، صحامد، مرجع كفاح ( 5)
زكارنـــــة، دور العـــــرف العشـــــائري فـــــي حـــــل النزاعـــــات فـــــي محافظـــــات شـــــمال الضـــــفة الغربيـــــة، )رســـــالة حســـــام ( .)

 .49صم، 656.ماجستير غير منشورة(، الجامعة العربية األمريكية، جنين، 
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ــــــع بالنز  ــــــة فــــــي المشــــــكلة المرفوعــــــة إليــــــه. فالقاضــــــي فــــــي كــــــال النظــــــامين يتمت اهــــــة والحيادي
والمهنيــــــة، فهــــــو مؤهـــــــل للبــــــت فـــــــي النزاعــــــات والخالفـــــــات بطريقــــــة مهنيـــــــة، فــــــال شـــــــك أن 
المحـــــــاكم النظاميـــــــة تشـــــــترط حصـــــــول القاضـــــــي علـــــــى إجـــــــازة جامعيـــــــة لممارســـــــة المهنـــــــة، 
كونـــــــه علـــــــى معرفـــــــة تامـــــــة باألنظمـــــــة والقـــــــوانين، التـــــــي يســـــــتمد منهـــــــا إصـــــــدار األحكـــــــام، 

رط بالقاضـــــي أن يكـــــون ملمـــــا تمامـــــا بالعــــــادات وكـــــذلك اإلصـــــالح العرفـــــي العشـــــائري يشــــــت
ـــــرة فـــــي  ـــــذكاء وامتالكـــــه الخب ـــــى تمتعـــــه بال ـــــي ورثهـــــا عـــــن الســـــلف، إضـــــافة إل واألعـــــراف الت
ـــــه إلجـــــراءات التقاضـــــي ؛مـــــن خـــــالل تجربتـــــه مـــــع  حـــــل النزاعـــــات والخالفـــــات، عبـــــر متابعت
قضــــــاة ســــــابقين، ولهــــــذا نــــــرى أن الحكــــــم الصــــــادر دائمــــــا مــــــا يــــــدعم بحكــــــم ســــــابق لقضــــــية 

ـــــك لتعزيـــــز ثقـــــة مماث ـــــذكر الحادثـــــة واســـــم القاضـــــي الـــــذي اصـــــدر الحكـــــم، وذل لـــــة، بحيـــــث ي
المتخاصـــــــمين بحكمـــــــه، علـــــــى اعتبـــــــار أن الحكـــــــم الصـــــــادر عنـــــــه يســـــــتند إلـــــــى مصـــــــادر 

 .(5)وليس مجرد اجتهاد
المطلــــب األول: العوامــــل المؤديــــة إلــــى لجــــوء المــــواطنين إلــــى القضــــاء العشــــائري فــــي 

 جرائم القتل
ســـــنتطرق فــــــي هــــــذا المطلـــــب إلــــــى العوامــــــل المؤديــــــة إلـــــى لجــــــوء المــــــواطنين إلــــــى 

الباحـــــــــث العوامـــــــــل القانونيـــــــــة  ســـــــــيتناولالقضــــــــاء العشـــــــــائري فـــــــــي جـــــــــرائم القتـــــــــل، حيــــــــث 
 واالجتماعية والثقافية.

الفـــــرع األول: العوامــــــل القانونيــــــة المؤديــــــة إلــــــى لجـــــوء المــــــواطنين إلــــــى القضــــــاء العشــــــائري 
لقضـــــاء النظـــــامي فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر رجـــــال فـــــي جـــــرائم القتـــــل كبـــــديل ل

 اإلصالح العشائري.

                                                             

 ..0، مرجع سابق، صوآخرشلهوب، نادرة ( 5)



 

- .01 - 

 

أجمعــــت عينــــة الدراســــة علــــى أن أبــــرز العوامــــل القانونيــــة التــــي تــــؤدي إلــــى لجــــوء 
المــــــــواطنين للقضــــــــاء العشــــــــائري فــــــــي جــــــــرائم القتــــــــل بــــــــأن إجــــــــراءات القضــــــــاء العشــــــــائري 

ـــــي جـــــرائم القتـــــل ســـــريعة أكثـــــر مـــــن القضـــــاء ال نظـــــامي، كمـــــا اجمعـــــت وإصـــــدار األحكـــــام ف
ــــــل  ــــــات الصــــــادرة عــــــن القضــــــاء العشــــــائري فــــــي جــــــرائم القت عينــــــة الدراســــــة علــــــى أن العقوب
ـــــة  ـــــا مـــــا اتجهـــــت عين ـــــات الصـــــادر عـــــن القضـــــاء النظـــــامي، وغالب  ـــــر مـــــن العقوب رادعـــــة أكث
ــــــــى  ــــــــدفع المــــــــواطنين اللجــــــــوء إل ــــــــة القضــــــــاء العشــــــــائري ت ــــــــا علــــــــى أن مجاني الدراســــــــة أيض 

اتجهــــــت عينــــــة الدراســــــة إال أن القضــــــاء العشــــــائري يــــــوفر  القضــــــاء العشــــــائري، وغالب ــــــا مــــــا
الحمايـــــة الالزمــــــة للمشـــــتكين فــــــي جـــــرائم القتــــــل اكثــــــر مـــــن القضــــــاء النظـــــامي، ونــــــادر ا مــــــا 
اتجهـــــــــت عينـــــــــة الدراســـــــــة إال أن الســـــــــرية التـــــــــي يتمتـــــــــع بهـــــــــا القضـــــــــاء العشـــــــــائري تـــــــــدفع 

ــــــــاد ــــــــديل للقضــــــــاء النظــــــــامي، ون ــــــــاللجوء إلــــــــى القضــــــــاء العشــــــــائري كب ر ا مــــــــا المــــــــواطنين ب
اتجهــــــت اســــــتجابات عينـــــــة الدراســــــة إلـــــــى أن بســــــاطة اإلجــــــراءات الواجـــــــب اتباعهــــــا أمـــــــام 

 القضاء العشائري في جرائم القتل تدفع المواطنين للجوء إلى القضاء العشائري.
وعليــــــه يمكــــــن حصــــــر العوامــــــل القانونيــــــة المؤديـــــــة إلــــــى لجــــــوء المــــــواطنين إلــــــى القضـــــــاء 

ـــــل كبـــــديل للقضـــــ ـــــى النحـــــو العشـــــائري فـــــي جـــــرائم القت اء النظـــــامي فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة عل
 التالي بالترتيب وفق أكثر العوامل تكرار ا:

إجـــــــراءات القضـــــــاء العشـــــــائري وإصـــــــدار األحكـــــــام فـــــــي جـــــــرائم القتـــــــل ســـــــريعة  -5
 أكثر من القضاء النظامي.

العقوبـــــات الصــــــادرة عــــــن القضـــــاء العشــــــائري فــــــي جـــــرائم القتــــــل رادعــــــة أكثــــــر  -.
 النظامي.من العقوبات الصادرة عن القضاء 

مجانيــــة القضـــــاء العشــــائري وعـــــدم دفــــع رســـــوم أو حتــــى اتعـــــاب محامــــاة علـــــى  -4
 عكس القضاء النظامي.
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الســــــرية التــــــي يتمتــــــع بهــــــا القضــــــاء العشــــــائري فــــــي جــــــرائم القتــــــل أكثــــــر مــــــن  -3
 القضاء النظامي.

بســـــــاطة اإلجـــــــراءات الواجـــــــب اتباعهـــــــا أمـــــــام القضـــــــاء العشـــــــائري فـــــــي جـــــــرائم  -1
 القتل.

ـــــا لـــــذلك نجـــــد أن  إجـــــراءات القضـــــاء العشـــــائري فـــــي جـــــرائم القتـــــل وإصـــــدار األحكـــــام وتطبيق 
ســــــريعة أكثـــــــر مــــــن القضـــــــاء النظـــــــامي؛ حيــــــث يتطلـــــــب القضـــــــاء النظــــــامي قبـــــــل إصـــــــدار 
ــــــإجراءات  ــــــدأ ب ــــــي تب ــــــدعوى بالعديــــــد مــــــن المراحــــــل والت ــــــى المتهمــــــين أن تمــــــر ال الحكــــــم عل

عامـــــة التـــــي التحـــــري مـــــن قبـــــل الضـــــابطة العدليـــــة، ومـــــن ثـــــم تحويـــــل المـــــتهم إلـــــى النيابـــــة ال
ـــــوم بتحويلـــــه إلـــــى المحكـــــم للبـــــدء فـــــي إجـــــراءات  ـــــدورها تبـــــدأ التحقيـــــق معـــــه، ومـــــن ثـــــم تق ب
ـــــــي تســـــــتمر لعـــــــدة ســـــــنوات ومـــــــا يتخللهـــــــا مـــــــن ســـــــماع الشـــــــهود  ـــــــة والت المحاكمـــــــة االبتدائي
ــــى محكمــــة  ــــال إل ــــتم االنتق ــــدائي ي ــــات والنفــــي، وبعــــد صــــدور الحكــــم االبت ــــة اإلثب وعــــرض أدل

ذلـــــك يــــــتم االنتقــــــال إلــــــى محكمـــــة الــــــنقض التــــــي تصــــــدر  االســـــتئناف بقــــــوة القــــــانون، وبعــــــد
ـــــذي يصـــــدر مـــــن القاضـــــي العشـــــائري  ـــــى خـــــالف الحكـــــم العشـــــائري ال حكمهـــــا النهـــــائي، عل
وال طعــــن أو اســــتئناف فيــــه، والــــذي ال تتعــــدى فتــــرة إصــــدار الحكــــم فيــــه إلــــى بضــــعة أيـــــام 

 أو أسابيع ال أكثر.
ـــــــي جـــــــ ـــــــات الصـــــــادرة عـــــــن القضـــــــاء العشـــــــائري ف رائم القتـــــــل كمـــــــا نجـــــــد أن العقوب

ـــــات الصـــــادرة عـــــن القضـــــاء النظـــــامي، فالعقوبـــــات الصـــــادرة عـــــن  ـــــر مـــــن العقوب رادعـــــة أكث
ــــــــة  ــــــــات التالي ــــــــل بإحــــــــدى العقوب ــــــــدم، )هــــــــدرالقضــــــــاء العشــــــــائري تتمث  الديــــــــة، الجــــــــالء، ال

   .(5)التشميس، الطلوع 
                                                             

 .30صم، 5999، القاهرة: المطبعة العلمية، 5الحشاش، قضاة العرف والعادة، طعبد الكريم  (1)
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ا، ولعـــــل هـــــدر دم الجـــــاني مـــــن  ـــــات نجـــــدها شـــــديدة جـــــد  ـــــى تلـــــك العقوب ـــــالنظر إل وب
أكثـــــر العقوبـــــات شـــــدة، كمـــــا يلحـــــق بأقـــــارب الجـــــاني العقوبـــــات والتـــــي تتمثـــــل بـــــالجالء عـــــن 
ديـــــارهم واالنتقـــــال إلـــــى منـــــاطق أخـــــرى بعيـــــدة عـــــن ذوي المجنـــــي عليـــــه، كمـــــا تعتبـــــر الديـــــة 

ــــــا إذا علمنـــــا أن الديــــــ ة فــــــي جــــــرائم القتـــــل العمــــــد تصــــــل إلــــــى مـــــن العقوبــــــات الشــــــديدة أيض 
( غـــــــم مـــــــن الـــــــذهب، أمـــــــا العقوبـــــــات المترتبـــــــة علـــــــى جـــــــرائم القتـــــــل فـــــــي القضـــــــاء 3.16)

ــــــات األردنــــــي رقــــــم ) ا إلــــــى قــــــانون العقوب ، نجــــــد أن 5906( لســــــنة 50النظــــــامي، واســــــتناد 
( األشـــــغال الشــــــاقة لمــــــدة 4.0العقوبـــــة المترتبــــــة علـــــى جــــــرائم القتـــــل القصــــــد فـــــي المــــــادة )

( فعقوبتـــــه األشـــــغال الشـــــاقة المؤبـــــدة، أمـــــا 4.6مـــــا القتـــــل القصـــــد فـــــي المـــــادة )ســـــنة، أ 51
ـــــل القصـــــد فـــــي المـــــادة ) ـــــه لـــــم يـــــتم تطبيـــــق أي 4.6القت ـــــه اإلعـــــدام، مـــــع العلـــــم أن ( فعقوبت

 . (5) 661.عقوبة إعدام على أي جريمة من جرائم القتل منذ عام 
ـــــا وبنثـــــام نجـــــد أن ـــــة الـــــردع للعـــــالمين بيكاري ا إلـــــى نظري الشـــــروط الواجـــــب  واســـــتناد 

توافرهـــــــا فـــــــي العقوبـــــــة حتـــــــى تكـــــــون أكثـــــــر فاعليـــــــة تتـــــــوفر فـــــــي العقوبـــــــات الصـــــــادرة عـــــــن 
القضــــاء العشـــــائري أكثـــــر مـــــن القضـــــاء النظـــــامي، مـــــع العلـــــم ان الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا 

ـــــة الـــــردع هـــــي ـــــا لنظري ـــــة وفق  ـــــى تكـــــون أكثـــــر فاعلي فـــــي العقوبـــــة،  )الشـــــدة فـــــي العقوبـــــة حت
 .  (.)العقوبةعالنية تطبيق السرعة في تطبيق العقوبة، 

الفــــــــرع الثــــــــاني: العوامــــــــل االجتماعيــــــــة المؤديـــــــــة إلــــــــى لجــــــــوء المــــــــواطنين إلــــــــى القضـــــــــاء 
العشــــــائري فــــــي جــــــرائم القتــــــل كبــــــديل للقضــــــاء النظــــــامي فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة مــــــن وجهــــــة 

 نظر رجال اإلصالح العشائري.

                                                             

 .5906لسنة  50قانون العقوبات األردني رقم  )5)
 .9.صم، .65.الوريكات، نظريات علم الجريمة. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، عايد ( .)
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لــــــــم تجمــــــــع عينــــــــة الدراســــــــة علــــــــى عامــــــــل اجتمــــــــاعي واحــــــــد يــــــــؤدي إلــــــــى لجــــــــوء 
طنين إلـــــى القضـــــاء العشـــــائري فـــــي جـــــرائم القتـــــل كبـــــديل للقضـــــاء النظـــــامي، إال أنـــــه المـــــوا

ــــة الســــائدة فــــي الضــــفة  ــــى أن قــــوة المعــــايير االجتماعي ــــة الدراســــة عل ــــا مــــا اتجهــــت عين غالب 
ـــــى القضـــــاء العشـــــائري كبـــــديل للقضـــــاء النظـــــامي،  الغربيـــــة تـــــؤدي إلـــــى لجـــــوء المـــــواطنين إل

ـــــى ا ـــــة الدراســـــة عل ـــــا مـــــا اتجهـــــت عين ـــــت وغالب  ن تجربـــــة المـــــواطنين للقضـــــاء العشـــــائري كان
ــــى  ناجحــــة أكثــــر مــــن القضــــاء النظــــامي، بينمــــا نجــــد أن نــــادر ا مــــا اتجهــــت عينــــة الدراســــة إل
أن كثـــــــرة القضــــــــاة العشــــــــائريين يســــــــاهم فــــــــي لجـــــــوء المــــــــواطنين إلــــــــى القضــــــــاء العشــــــــائري 

ــــــى أن التجــــــان ــــــة الدارســــــة إل ــــــا مــــــا اتجهــــــت عين ــــــادر ا أيض  س كبــــــديل للقضــــــاء النظــــــامي، ون
االجتمـــــــاعي بــــــــين المــــــــواطنين فــــــــي الضــــــــفة الغربيــــــــة يــــــــؤدي إلــــــــى لجوئــــــــه إلــــــــى القضــــــــاء 

 العشائري كبديل للقضاء النظامي في جرائم القتل .
ـــــى القضـــــاء  ـــــى لجـــــوء المـــــواطنين إل ـــــة إل ـــــة المؤدي ـــــه يمكـــــن حصـــــر العوامـــــل االجتماعي وعلي

ـــــى ال ـــــل كبـــــديل للقضـــــاء النظـــــامي فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة عل نحـــــو العشـــــائري فـــــي جـــــرائم القت
 التالي بالترتيب وفق أكثر العوامل تكرار ا:

 قوة المعايير االجتماعية السائدة في الضفة الغربية. -5
 تجربة المواطنين للقضاء العشائري ناجحة أكثر من القضاء النظامي. -.
 كثرة القضاء العشائريين في الضفة الغربية. -4
 التجانس االجتماعي بين المواطنين في الضفة الغربية. -3

ــــــا فــــــي منطقــــــة  ـــــا لــــــذلك نجــــــد أن القــــــيم الســــــائدة فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة وخصوص  وتطبيق 
ــــة؛ حيــــث تعــــد  ــــة والقــــوة أكثــــر مــــن المعــــايير القانوني ــــة تتميــــز باإللزامي جنــــوب الضــــفة الغربي
القــــيم مــــن أهــــم الركــــائز التــــي تُبنــــى عليهــــا المجتمعــــات، وتقــــام عليهــــا األمــــم، وتتعلــــق القــــيم 

ـــــاألخالق والمبـــــادئ، وهـــــي معـــــاي ير عامـــــة وضـــــابطة للســـــلوك البشـــــري الصـــــحيح، والقـــــيم ب
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االجتماعّيـــــــــة هـــــــــي الخصــــــــــائص أو الصـــــــــفات المحببـــــــــة والمرغــــــــــوب فيهـــــــــا لـــــــــدى أفــــــــــراد 
المجتمــــع، والتــــي تحــــددها ثقافتــــه مثــــل التســـــامح والقــــوة، وللقــــيم االجتماعّيــــة أمثلــــة وأنـــــواع، 

ـــــــُبل لتع ـــــــاك ُس ـــــــاة، كمـــــــا أّن هن ـــــــع الحي ـــــــى غيابهـــــــا عـــــــن واق ـــــــؤدي إل زيزهـــــــا ولهـــــــا أســـــــباب ت
 ).5)اوبنائه

ـــــت ناجحـــــة  ـــــل كان ـــــة المـــــواطنين للقضـــــاء العشـــــائري فـــــي جـــــرائم القت كمـــــا نجـــــد أن تجرب
ـــــه لـــــم يـــــتم تنفيـــــذ عقوبـــــة اإلعـــــدام  ـــــا إذا علمنـــــا أن ـــــر مـــــن القضـــــاء النظـــــامي، وخصوص  أكث

بحـــــق أي مــــــن المجـــــرمين المــــــدانين بقـــــرارات مــــــن المحـــــاكم المختصــــــة،  661.منـــــذ عــــــام 
ـــــاع عـــــدد  ـــــرغم مـــــن ارتف ـــــر علـــــى ال ـــــة وازديادهـــــا بشـــــكل غي ـــــل فـــــي الضـــــفة الغربي جـــــرائم القت

طبيعـــــي، علــــــى عكـــــس القضــــــاء العشـــــائري الــــــذي نجـــــده قــــــد نفـــــذ العقوبــــــات التـــــي تصــــــدر 
 منه بحق الكثير من المجرمين.

ـــــى القضـــــاء العشـــــائري  ـــــى لجـــــوء المـــــواطنين إل الفـــــرع الثالـــــث: العوامـــــل الثقافيـــــة المؤديـــــة إل
فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر رجـــــال  فـــــي جـــــرائم القتـــــل كبـــــديل للقضـــــاء النظـــــامي

 اإلصالح العشائري.
أجمعـــــــت عينـــــــة الدراســـــــة علـــــــى أن أبـــــــرز العوامـــــــل الثقافيـــــــة المؤديـــــــة إلـــــــى لجـــــــوء 
المـــــــــواطنين  للقضـــــــــاء العشـــــــــائري فـــــــــي جـــــــــرائم القتـــــــــل هـــــــــي ثقـــــــــة بـــــــــالمواطنين بالقضـــــــــاء 
العشــــــائري أكثـــــــر مــــــن القضـــــــاء النظـــــــامي، وغالب ــــــا مـــــــا اتجهـــــــت عينــــــة الدراســـــــة علـــــــى أن 
وعـــــي المـــــواطنين بأهميـــــة القضـــــاء العشـــــائري يســـــاهم فـــــي لجـــــوئهم إليـــــه فـــــي جـــــرائم القتـــــل، 
ونــــــادر ا مــــــا اتجهــــــت عينــــــة الدراســــــة علــــــى اعتبــــــار ازديــــــاد الــــــوعي الــــــديني للمــــــواطنين فــــــي 
ــــادر ا مــــا اتجهــــت  ــــى القضــــاء العشــــائري، ون ــــى لجــــوء المــــواطنين إل الضــــفة الغربيــــة يــــؤدي إل
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ـــــ ـــــى أن انتشـــــار التعل ـــــة الدراســـــة عل ـــــي لجـــــوء عين ـــــة ســـــاهم ف ـــــف والبادي ـــــة والري ـــــي المدين يم ف
 المواطنين إلى القضاء العشائري كبديل للقضاء النظامي في جرائم القتل. 

وعليـــــــه يمكـــــــن حصـــــــر العوامـــــــل الثقافيـــــــة المؤديـــــــة إلـــــــى لجـــــــوء المـــــــواطنين إلـــــــى القضـــــــاء 
ـــــى النحـــــو  ـــــل كبـــــديل للقضـــــاء النظـــــامي فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة عل العشـــــائري فـــــي جـــــرائم القت

 الي بالترتيب وفق أكثر العوامل تكرار ا:الت
 ثقة المواطنين بالقضاء العشائري أكثر من القضاء النظامي. -5
 وعي المواطنين بأهمية القضاء العشائري. -.
 ازدياد الوعي الديني للمواطنين في الضفة الغربية. -4
 انتشار التعليم في المدينة والريف والبادية. -3

ـــــــــة المـــــــــواطنين ب ـــــــــذلك نجـــــــــد ثق ـــــــــا ل ـــــــــر مـــــــــن القضـــــــــاء وتطبيق  القضـــــــــاء العشـــــــــائري أكث
النظــــامي، ففـــــي دراســـــة أجراهــــا المرصـــــد القـــــانوني حــــول وضـــــع العدالـــــة فــــي فلســـــطين فـــــي 

ــــــــي أشــــــــار إليهــــــــا المركــــــــز الفلســــــــطيني الســــــــتقالل المحامــــــــاة والقضــــــــاة .65.عــــــــام  ، والت
مــــــن المــــــواطنين الفلســــــطينيين يعتقــــــدون بوجــــــود  %16-36(، والتــــــي أظهــــــرت أن مســــــاواة )

مـــــــــن المـــــــــواطنين  %10ء الفلســـــــــطيني، كمـــــــــا أظهـــــــــرت الدراســـــــــة أن فســـــــــاد فـــــــــي القضـــــــــا
 .  (5)الفلسطينيين يفضلون اللجوء إلى القضاء العشائري كبديل للقضاء النظامي

كمــــــــــا ازداد وعـــــــــــي المــــــــــواطنين بأهميـــــــــــة القضـــــــــــاء العشــــــــــائري ودوره فـــــــــــي حـــــــــــل 
ـــــــــا فـــــــــي جـــــــــرائم القتـــــــــل، للعديـــــــــد مـــــــــن  الخالفـــــــــات والمشـــــــــاكل بـــــــــين المـــــــــواطنين وخصوص 

ولعـــــــل أبرزهـــــــا نشـــــــر أحكـــــــام وتفاصـــــــيل القضـــــــاء العشـــــــائري بـــــــين المـــــــواطنين  األســـــــباب،
بمختلـــــف الوســـــائل واألســـــاليب، كمـــــا نلحـــــظ ازديـــــاد الـــــوعي الـــــديني للمـــــواطنين فـــــي الضـــــفة 
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ـــــار الشـــــريعة  ـــــى اعتب ـــــى اللجـــــوء للقضـــــاء العشـــــائري عل ـــــدفع المـــــواطنين إل ـــــي ت ـــــة، والت الغربي
 اإلسالمية من أهم مصادر القضاء العشائري.

ـــــين القضـــــاء العشـــــائري والقضـــــاء النظـــــامي فـــــي المطلـــــ ب الثالـــــث: آليـــــات التكامـــــل ب
 جرائم القتل في الضفة الغربية من وجهة نظر رجال اإلصالح.

أجمعـــــت عينـــــة الدراســـــة علـــــى أن أبــــــرز آليـــــات التكامـــــل بـــــين القضـــــاء العشــــــائري 
ــــــــل التنســــــــيق بــــــــين  والقضــــــــاء النظــــــــامي فــــــــي جهــــــــزة العدالــــــــة ورجــــــــال أجــــــــرائم القتــــــــل تتمث

جمعــــــت عينــــــة الدراســــــة أئريين فــــــور وقــــــع جريمــــــة القتــــــل، كمــــــا اإلصــــــالح والقضــــــاة العشــــــا
علــــــــى ضــــــــرورة اســــــــتبعاد الــــــــدخالء عــــــــن القضــــــــاء العشــــــــائري وتحديــــــــدهم بالتنســــــــيق مــــــــع 
األجهــــزة المختصــــة فــــي كــــل محافظــــة، كمــــا اجمعــــت عينــــة الدراســــة علــــى ضــــرورة اعتمــــاد 

ــــــا مــــــا  ــــــة، وغالب  ــــــدى المحــــــاكم النظامي ــــــى الصــــــكوك العشــــــائري ل ــــــة الدراســــــة إل اتجهــــــت عين
تحديـــــــد المجـــــــاالت التـــــــي يخـــــــتص بهـــــــا القضـــــــاة العشـــــــائريين، وغالب ـــــــا مـــــــا اتجهـــــــت عينـــــــة 
ــــة تضــــم كــــل مؤسســــات المجتمــــع لوضــــع أحكــــام  ــــى ضــــرورة تشــــكيل لجنــــة وطني الدراســــة إل
القضــــــــاء العشــــــــائري، ونــــــــادر ا مــــــــا اتجهــــــــت عينــــــــة الدراســــــــة بضــــــــرورة توعيــــــــة المــــــــواطنين 

ــــــة بــــــاإلجراءات واألحكــــــام الصــــــحي ــــــا مــــــا اتجهــــــت عين ــــــادر ا أيض  حة للقضــــــاء العشــــــائري، ون
، 5916( لســـــــــنة 50الدراســــــــة إلــــــــى ضــــــــرورة تعــــــــديل قــــــــانون العقوبــــــــات األردنــــــــي رقــــــــم )

لتتوافـــــــق أحكامـــــــه مـــــــع  665.( لســـــــنة 4وقــــــانون اإلجـــــــراءات الجزائيـــــــة الفلســـــــطيني رقــــــم )
 أحكام القضاء العشائري التي ثبت فاعليتها .
ـــــــذلك ضـــــــرورة التنســـــــيق ـــــــا ل بـــــــين رجـــــــال اإلصـــــــالح والقضـــــــاة العشـــــــائريين  وتطبيق 

واألجهــــزة المختصــــة فـــــور وقــــوع جريمـــــة القتــــل، وذلــــك لغايـــــات ضــــبط الـــــنفس وعــــدم تفـــــاقم 
األمـــــور وخروجهـــــا عـــــن الســـــيطرة، لمـــــا يمثـــــل القضـــــاة العشـــــائريين ورجـــــال اإلصـــــالح قبـــــوال  
 لــــدى المـــــواطنين ولـــــدى عــــائالتهم، كمـــــا نؤكـــــد علــــى أهميـــــة اســـــتبعاد الــــدخالء عـــــن العمـــــل
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ـــــة دون  ـــــك المهن ـــــبعض يمـــــارس تل ـــــار أصـــــبح ال ـــــى اعتب فـــــي مجـــــال القضـــــاء العشـــــائري؛ عل
معرفـــــة بأحكامهـــــا وال إجراءاتهـــــا، وذلـــــك بهـــــدف الكســـــب المـــــادي، فالقضـــــاة العشـــــائريين ال 
يتقاضـــــون أي مبـــــالغ ماليـــــة، وتتـــــوافر فـــــيهم الصــــــفات التـــــي أشـــــرنا إليهـــــا ســـــابق ا فـــــي هــــــذه 

ــــــا تشــــــكيل لجنــــــة وطنيــــــ ة تضــــــم مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني كافــــــة؛ الدراســــــة، ويــــــأتي أيض 
لوضــــــع أحكـــــــام القضـــــــاء العشـــــــائري وتحديـــــــد المجــــــاالت التـــــــي تخـــــــتص بهـــــــا، كمـــــــا تـــــــأتي 

وقـــــــانون اإلجـــــــراءات  5906( لســـــــنة 50أهميــــــة تعـــــــديل قـــــــانون العقوبـــــــات األردنـــــــي رقـــــــم )
، لوجـــــود بعـــــض االحكـــــام فـــــي القضـــــاء العشـــــائري والتـــــي  665.( لســـــنة 4الجزائيـــــة رقـــــم )

يســـــتفيد منهـــــا المشـــــرع فـــــي تعـــــديل بعـــــض أحكامـــــه، كاعتمـــــاد الصـــــكوك  مـــــن الممكـــــن أن
 العشائرية في جرائم القتل.

 االستنتاجات
 في ضوء النتائج التي استعرضناها، توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية:

ـــــى لجـــــوء المـــــواطنين  - ـــــة مـــــن أكثـــــر العوامـــــل التـــــي تـــــؤدي إل تعتبـــــر العوامـــــل القانوني
ــــة إلــــى  ــــديل للقضــــاء النظــــامي فــــي جــــرائم فــــي الضــــفة الغربي القضــــاء العشــــائري كب

 القتل.
مــــــن أبــــــرز العوامــــــل القانونيــــــة التــــــي تــــــؤدي إلــــــى لجــــــوء المــــــواطنين إلــــــى القضــــــاء  -

العشـــــــــائري تتمثـــــــــل بســـــــــرعة إجـــــــــراءات القضـــــــــاء العشـــــــــائري وبســـــــــاطتها، وشـــــــــدة 
العقوبــــــات الصــــــادرة عــــــن القضــــــاء العشــــــائري فــــــي جــــــرائم القتــــــل مقارنــــــة بالقضــــــاء 

 النظامي.
ــــرز العوامــــل تع - ــــر قــــوة المعــــايير االجتماعيــــة الســــائدة فــــي الضــــفة الغربيــــة مــــن أب تب

االجتماعيـــــة المؤديـــــة إلـــــى لجــــــوء المـــــواطنين إلـــــى القضــــــاء العشـــــائري فـــــي جــــــرائم 
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ـــــــد مـــــــن  ـــــــي العدي ـــــــى تجربـــــــة القضـــــــاء العشـــــــائري الناجحـــــــة ف ـــــــل، باإلضـــــــافة إل القت
 األحداث.

ــــرز العوامــــ - ــــى عــــدم ثقــــة المــــواطنين بالقضــــاء النظــــامي مــــن أب ــــة إل ل الثقافيــــة المؤدي
 القتل.لجوء المواطنين إلى القضاء العشائري في جرائم 

يعتبــــــر التنســـــــيق بــــــين رجـــــــال اإلصــــــالح وأجهـــــــزة العدالــــــة المختصـــــــة فــــــور وقـــــــوع  -
جريمـــــــة القتــــــــل مــــــــن أبــــــــرز آليــــــــات التكامـــــــل بــــــــين القضــــــــاء العشــــــــائري والقضــــــــاء 

 النظامي.
العشـــــائري فـــــي جـــــرائم يلجــــأ المواطنـــــون فـــــي جنـــــوب الضـــــفة الغربيــــة إلـــــى القضـــــاء  -

 القتل بدرجة أعلى من مناطق الضفة الغربية.
 التوصيات

 في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بالتوصيات التالية:
ضــــــرورة التنســــــيق بــــــين رجــــــال اإلصــــــالح وأجهــــــزة العدالــــــة المختصــــــة فــــــور وقــــــوع  -

 جريمة القتل للسيطرة وضبط األمور ومنع تفاقمها.
لجنـــــــــة وطنيـــــــــة تضـــــــــم مختلـــــــــف مؤسســـــــــات المجتمـــــــــع الرســـــــــمية وغيـــــــــر تشـــــــــكيل  -

ـــــــد أحكـــــــام القضـــــــاء العشـــــــائري وتوضـــــــيح عالقتهـــــــا مـــــــع األجهـــــــزة  الرســـــــمية لتحدي
 الرسمية والمجاالت التي يمكن التدخل فيها.

ــــــــام الجهــــــــات المختصــــــــة بنشــــــــر أســــــــماء لجــــــــان اإلصــــــــالح والقضــــــــاة  - ضــــــــرورة قي
 جال.العشائريين، لغايات استبعاد الدخالء عن هذا الم

ــــــــم ) - ــــــــات األردنــــــــي رق ــــــــانوني العقوب  5906( لســــــــنة 50إجــــــــراء تعــــــــديالت علــــــــى ق
والمطبـــــــق فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــــة، وقـــــــانون اإلجـــــــراءات الجزائيـــــــة الفلســـــــطيني رقـــــــم 

 ، ليتضمن أحكام القضاء العشائري.665.( لسنة 4)
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 ضرورة تطبيق عقوبة اإلعدام على جرائم القتل في الضفة الغربية. -
 المراجع

:  اجع العربيةالمر  أوال 
 
ــــــــدي، مفهــــــــوم القــــــــيم االجتماعيــــــــة، إبــــــــراهيم  .6 ــــــــاريخ  https://mawdoo3.comالعبي ت

 659./4/..الزيارة 
بــــــراك، القضــــــاء العشــــــائري فــــــي فلســــــطين التــــــدخل واالصــــــالح: دراســــــة مقدمــــــة أحمــــــد  .9

 مU N D P ،.653البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
جـــــرادات، الصـــــلح العشـــــائري وحـــــل النزاعـــــات، نـــــابلس: منشـــــورات جامعـــــة إدريـــــس  .56

 .م653.، النجاح الوطنية
دور لجــــــــان اإلصـــــــالح العشــــــــائري فــــــــي ، جمعيـــــــة دار الــــــــوداد للتأهيـــــــل المحتمــــــــي .55

 .م660.، فلسطين-مساندة القضاء الرسمي، القدس
ــــــــي محافظــــــــات حســــــــام  ..5 ــــــــي حــــــــل النزاعــــــــات ف ــــــــة، دور العــــــــرف العشــــــــائري ف زكارن

ـــــــــر منشـــــــــورة(، الجامعـــــــــة العربيـــــــــة شـــــــــمال الضـــــــــفة  ـــــــــة، )رســـــــــالة ماجســـــــــتير غي الغربي
 .م656.، األمريكية، جنين

المزنـــــي، القضـــــاء العشـــــائري فـــــي بئـــــر الســـــبع بـــــين العـــــرف والشـــــرع، ســـــامي مـــــراد  .54
 .م661.، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة بيرزيت، فلسطين

، حقـــوق الطبـــع 5اإلصـــالح، ط فـــي العشـــائري  العـــرف حجـــة،عـــادل محمـــد  .53
 .م666.، والتأليف محفوظة للمؤلف

، الوريكــــــات، نظريــــــات علــــــم الجريمــــــة. عمــــــان: دار وائــــــل للنشــــــر والتوزيــــــععايــــــد  .51
 .م.65.

https://mawdoo3.com/
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ــــــــــد الكــــــــــريم  .50 ــــــــــاهرة: المطبعــــــــــة 5الحشــــــــــاش، قضــــــــــاة العــــــــــرف والعــــــــــادة، طعب ، الق
 .م5995، العلمية

دار الكنـــــــــدي  :. اربــــــــد5التــــــــل، دراســـــــــات فــــــــي المجتمــــــــع العشـــــــــائري. ط غســــــــان  .56
 .5999، للنشر

 665.( لسنة 50قانون العقوبات األردني رقم ) .56
حامـــــــد، القضـــــــاء غيـــــــر النظـــــــامي وســـــــيادة القـــــــانون فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني كفـــــــاح  .59

 .م669.، الفلسطيني، )بحث غير منشور(، جامعة بير زيت
ــــــــي العشــــــــائري، القــــــــدس، األعــــــــرج،  محمــــــــد فهــــــــد .6. ــــــــي اإلصــــــــالح العرف المــــــــوجز ف

 .م666.، فلسطين
ي عنـــــــد قبائـــــــل بئـــــــر الســـــــبع، غـــــــزة: منشـــــــورات ثابـــــــت، القضـــــــاء العشـــــــائر محمـــــــود  .5.

 .م660.، موقع أم الكتاب لألبحاث والدراسات اإللكترونية
مركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز المعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطني الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيني،  ...

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9238 
 659./1/4.تاريخ الزيارة  /http://felesteen.psالموقع االلكتروني  .4.
الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاز الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرطة الفلســـــــــــــــــــــــــــــــــــطينية  .3.

http://www.palpolice.ps/ar    659./56/4تاريخ الزيارة 
العشـــــــائري وأثرهمـــــــا عبـــــــد البـــــــاقي، القضـــــــاء والصـــــــلح مصـــــــطفى شـــــــلهوب، نـــــــادرة  .1.

علـــــى القضــــــاء النظــــــامي فــــــي فلســــــطين، سلســــــلة العدالــــــة الجنائيــــــة. جامعــــــة بيرزيــــــت: 
 .م664.، معهد الحقوق 
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