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 الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على لور العرف العشائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب 

الضاافة الغربية، وقد اسااتخدم الجاحث المنهج الوصاافر فر لراسااته لمالئمته ألرراة الدراسااة، وقد تمون 

قد والقضااااااة والم امين فر منطقة جنوب الضااااافة الغربية، و  ا صاااااالحم تمع الدراساااااة من جميع رجال 

(  ااخصاااق، وقد تم لت ألوا  الدراسااة باسااتجانة 246اسااتخدم الجاحث العينة العشااوائية التر تمونت من )

ت  تصاااااااااااااميمها ل مع الجيانا  المتعلقة بالموضاااااااااااااوع، با ضاااااااااااااافة إلى تقنية المقابلة و ل  لتدعي  نتائج 

 انا  التر ت  جمعها.( لت ليج الجيSPSSالدراسة، هذا وقد استخدم الجاحث برنامج الرزم ا حصائية )

أن لخول أ اااااخا  رير مؤهلين لقد توصاااااج الجاحث إلى العديد من الساااااتنتاجا   من أبرزها 

على العرف العشااااااااائري وجهله  ب حكامه وأخذه  لألموال من المتخاصاااااااامين،  عتجر من أبرز المعوقا  

لعرف العشاااائري وسااارعة التر تواجه العرف العشاااائري، كما أن ساااهولة ا جراءا  الواجب اتجاعها أمام ا

إنهاء الخالفا  والنزاعا  بين المواطنين و قة المواطنين بالعرف العشاااااااااااااااائري تعتجر من أبرز العوامج 

المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااائري، فيما  عتجر التنساااااااايق بين رجال العرف العشااااااااائري 

املين فر العرف العشاااااااااااائري من أبرز آليا  واألجهزة الرسااااااااااامية فر الدولة وت ديد المعايير لختيار الع

 ا صااالحتطوير العرف العشااائري فر جنوب الضاافة الغربية، هذا وقد فضاالت عينة الدراسااة الل وء إلى 

العشاااااااااائري كدرجة أولى فر حج الخالفا  بين المواطنين ومن    الل وء إلى الت كي  ومن    القضااااااااااء 

ال العطوة لألقارب حتى الدرجة الخامسااااة، وال لوة لألقارب العشااااائري، كما ات هتعينة الدراسااااة ن و اعتم

 حتى الدرجة األولى ولمدة عام وللرجال فقط.

ضااارورة الرقابة الم تمعية والرسااامية على رجال وقد تقدم الجاحث بالعديد من التوصااايا  كان من أبرزها 

العرف العشاااائري للمواطنين والعاملين  والعاملين فر العرف العشاااائري، و نشااار الوعر باحكام ا صاااالح

فر هذا الم ال من خالل تدوين احكام العرف العشااااائري وتو يقها، و تفعيج لور لائرة  ااااؤون العشااااائر 



 ي
 

فر الم افظا  ووزارة الداخلية، وتشااكيج م لس عشااائر فر جنوب الضاافة الغربية للتنساايق المجا اار مع 

القتج فر العرف العشاااائري لألقارب حتى الدرجة الخامساااة  األجهزة الرسااامية، و اعتمال العطوة فر جرائ 

فقط، واعتمال ال لوة فر العرف العشاااااااااااااااائري لألقارب حتى الدرجة األولى لمدة عام واحد فقط وللرجال 

 فقط، وضرورة مساواة ل ة الرجج بالمرأة.
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Abstract 

This study aimed at identifying the role of tribal custom in reducing homicide in the 

southern West Bank, The researcher used descriptive in his study to suit the purposes of 

study, The researcher used the random sample which consisted of (246) people, The study 

tools were designed to collect data on the subject, In addition to the interview to support the 

results of the study, the researcher used the statistical packages program (SPSS) to analyze 

the data collected . 

 The researcher has reached several conclusions, most notably the entry of people 

who are not qualified to tribal tradition and ignorance of the provisions and take them money 

from the opponents, And the ease of procedures to be followed before tribal custom and the 

speed of ending disputes and disputes between citizens and the confidence of citizens in the 

tribal tradition of the most important factors leading to the resort of citizens to tribal custom, 

The coordination between tribesmen and the official organs of the state and the setting of 

criteria for the selection of workers in tribal customs is one of the most important 

mechanisms for the development of tribal custom in the southern West Bank, The sample of 

the study preferred to resort to tribal reform as a first step in resolving differences between 

citizens and then resorting to the tribal judiciary and arbitration, The sample of the study was 

directed towards the adoption of family members up to the fifth grade, and the relative 

strength of relatives up to the first degree for a year and for men only . 

 The researcher recommended a number of recommendations, most notably the need 

for community and official oversight of intruders on tribal customs, And to spread awareness 

of the rules of tribal custom to citizens and workers in the field by codifying and 

documenting tribal customs, And activate the role of the Department of Tribal Affairs in the 

provinces and the Ministry of Interior, And the formation of a clan center in the south of the 

West Bank to coordinate directly with the official organs, and adoption of the clan's tribal 

custom to the fifth degree, the adoption of the skull in the tribal customs of relatives to the 

first degree for one year only and men only, and the need for equality of men to women .  
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة: 1.1

لى م موعا  إ لالنضااااااااااااامامن ساااااااااااااعيه الدائ  والدؤوب إو  ،كائن اجتماعربطجعه  نساااااااااااااانن ا إ

 ااؤونه وعالقاته باآلخرين، حيث وتنظ  مت انسااة من جنسااه الجشااري،   عله  سااعى لتنظي  قواعد ترتب 

لى األمن والطم نينة إر الفرلي وال ماعر نساااااااااااااااانلحتياجه ا  ة شااااااااااااااكج احترام هذه القواعد ضاااااااااااااامان

لهذه القواعد فقد اقترن احترامها بوجول ال زاءا   نسااااااااااانضاااااااااامان عدم خرق ا من أجج و  ر.والسااااااااااتقرا

 (.2003. )صالح،ال نائية التر تشكج رل فعج الم تمع على مخالفة قواعده

وحيااث رهر  ال ريمااة كظاااهرة اجتماااعيااة فر كااج الم تمعااا  وفر كااافااة مراحااج تطورهااا، فقااد 

يمة كظاهرة م تمعية ويفساااااارها ويضااااااع حلول لها، وقد خلصاااااات م اول  ن  فه  ال ر أ نسااااااانحاول ا 

إنشاااااااااااااااء ألوا  تنفيذ ة قالرة على الم افظة على ال د األلنى من  إلىالم تمع لتفسااااااااااااااير هذه الظواهر 

إما عجر إقصاء  ،لعمج على عالج السلوك ا جرامرمن أجج اوكذل   ،ضجط السلوك الفرلي المن رف

 (.2008. )الفرج، و عجر تصويب سلوكه ورلعه عن إعالة فعلتهأالم رم من لوائر ممارسته للمخالفة 

فقد كانت القجيلة وهر الوحدة الجتماعية  ،وحيث تشاااااااااااااكلت الم تمعا  فر بدا اتها من أسااااااااااااار

المساااؤولية فر ال فا  صااااحجة السااالطة و ، كجر فر الم تمعا  الساااابقة لنشاااوء الدولة بالمفهوم ال ديثاأل

عراف تشكج مما  شكج ضمانا لستقرار الم تمعا . حيث كانت التقاليد واأل ،فرالمن وسالمة األأعلى 
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بغيرها من القجائج، تها فيما بينه  وعالقته  بالقجيلة وعالق فرالساااااااااساااااااار فر تنظي  عالقة األالضااااااااابط األ

نشاااااوء  منوعلى الرر   .رالة  ااااايوخ القجيلةإها من تياساااااتمد  هذه القواعد فر بدا اتها قوتها ومدى الزامو 

ن النظام القجلر ل   فقد أل إ ،الدولة كشاااااااااااااكج حضااااااااااااااري لتنظي  هذه العالقا  ت ديدا فر العال  العربر

الجتماعية وحفاره على مورو ه الجتماعر ال قافر الذي  شكج  ريعة القجيلة وقوانينها الخاصة  إرالته

 (1977هالي، ). هاأفرالالتر تنظ  العالقا  فيما بين 

م موع  إلىمنها ما  عزى  ،ساااااااااااعد  عوامج ك يرة على اسااااااااااتمرار العمج بهذه القواعد لهذا فقد

ال فا   منساااااااساااااايا أجزءا  التمساااااا  بها على اعتجارهال يج فر القناعا  الراسااااااخة التر تنتقج من جيج 

خر فقد آعلى الهوية الم تمعية الجدوية الساااااااااااااااائدة فر الم تمعا  العربية مهما تطور ، ومن جانب 

. ساسيا من مصالر التشريعأالعرف مصدرا  عتجر حيث  ،القواعد تل ساهمت تشريعا  الدول فر تقنين 

 (1988)الفضج، 

فقد  ،وت ديدا فر فلسااااطين ،ال انب السااااياساااار المتغير فر الم تمعا  العربية على صااااعيدما أ

كان ال فا  على الروابط الجتماعية وساااااالطة القجيلة م ركا فر مواجهة التشااااااريعا  السااااااتعمارية التر 

ن، حيث تجلور  معظ  قواعد القضاااااء حكمت الدول العربية فر فترا  متفاوتة اسااااتمر بعضااااها حتى اآل

بعد  تمرسااااااااااات هذه ال الةو  ،فر مراحج ما بعد انهيار الدولة الع مانية، والنتداب الجريطانرالعشاااااااااااائري 

شاااااكج تنظيمر لالل وء  إلىلفع المواطنين  فرالذي سااااااه  بدوره و  ،لضااااافة الغربيةل ا سااااارائيلرالحتالل 

 (2003. )عجد الجاقر،   مر ال قوق فر رج انعدام ال قة فر القضاء الحتاللر

لقضاااااااااء العشااااااااائري فر مناطق متعدلة ساااااااايما وان النظام ل نالفلسااااااااطينييوحيث اسااااااااتمر ل وء 

أعقاااااااااااااااااب اتفاقيااااااااااااااااة  .  ل  ألنه فرالم ير من المناطق إلىالقضائر الفلسطينر ل تمتد وليته القضائية 

ااق إلاريمدينة الخليج(  باست ناء القدس ولاخج (، تاا  تقسااي  الضفااة الغربياة(1995)أوساالو ال انيااة لساانة 

 ا لاريةالساااااااااايطرة  إلى (A) خضعت المنطقة حيث ،ةلاريمنية وا إلى  ال ة  مناطاااااق، تجعا للسيطرة األ



3 
 

ة مدنياااااااااة فلساااااااااطينية إلاريلسيطرة  (B) منية للسلطة الفلسااااااااااااااااااطينية، فيما خضعت المنطقاااااااااةالمدنية واأل

منية خاضعااااااااة كلياااااااااق للساااااااايطرة األ (C) وبقيت المنطقااااااااةفلسااااااااطينية مشتااااااااركة، -إسرائيليةوساااايطرة أمنيااااة 

عدا عن معظ  مناطق الضاااااافة الغربية  (C) ية بشااااااكج كلر، وحيث تشااااااكج المناطقساااااارائيلة ا لاريوا 

ة صعوبة لاريمنية وا كج هذه التقسيما  األ فقد  ّكلت  (B)و  (A)ق  تفصج جغرافيا بين مناط كونها

ر بشاااااكج واضاااااح على الخدما  وهذا بدوره  أ ّ  ،والقانونر بين المناطق المذكورةفر التواصاااااج ال غرافر 

ن  اامج مؤسااسااا  العدالة الرساامية بما أ إلى ر بطجيعة ال ال المقدمة بين المناطق ال الث، وقد امتد األ

ع فيها مؤسااسااا  العدالة ال نائية، وقد حد هذا التقسااي  بدوره من كفاءة هذه المؤسااسااا  وقدرتها على من

 (2014. ) لهوب، ال ريمة، وت قيق العدالة ال نائية

فر ضااااااااااااااوء مااا تقاادم، وفر رااج األحااداث التاااريخيااة والظروف القهريااة التر مر بهااا الم تمع 

نفسااه بنفسااه من  إلارتهالفلسااطينر خالل أك ر من حقجة احتاللية، ف ن الشااعب الفلسااطينر ل  يتمكن من 

تمع من ال ريمة والن راف وتوفر قضااااااااااء نزيها   قق ر الم خالل لولة فلساااااااااطينية  ا  سااااااااايالة ت م

العدالة، لهذا فقد لعجت العقوبا  العشاااااائرية الصاااااالرة ب ق الخارجين عن القي  والعالا  الم تمعية لوراق 

 أساااااسااااياق هاماق فر ال د منها خاصااااة فر جرائ  القتج المتنوعة، كما ل زال الصاااالح العشااااائري يلعب لوراق 

فا  على النسيج الجتماعر الفلسطينر من التفم  من خالل العقوبا  التر  صدرها فر لرء الفتنة وال 

 ب ق مرتمجر ال ريمة، وهذا ما فرة ال اجة لم ج هذه الدراساااااااااة التر ساااااااااتجرز هذا الدور بسااااااااالجياته و

ره المامج فر فرة قوانينه ، على األقج حتى   خذ القضااااااااااااااااء الرساااااااااااااامر لو أهمية  ابياته لما له من إ

فر رج لولة فلساااااطينية مساااااتقلة  ا  سااااايالة على كامج األراضااااار الفلساااااطينية الم تلة، تمون  هأحكامو 

 والقوانين التر ت مر  عجها من ال ريمة والن راف. حكامخاللها تنفيذ السياسا  واأل قالرة من
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 إشكالية الدراسة: 2.1

تماعر، كما تسااااااول  عتجر الم تمع الفلسااااااطينر من الم تمعا  التر  غلب عليها التماساااااا  الج

فيه القي  الجتماعية المسااااتمدة من العالا  والتقاليد، حيث  ااااكج العرف العشااااائري أساااااسااااا  سااااتند إليه 

المواطنون فر حج خالفاته ، قجج أن تت سااد له  لولة تتمامج فيها المؤسااسااا  الرساامية والقضااائية التر 

عا  والقوانين التر تهدف من خاللها تساااااااه  فر حج الخالفا  والنزاعا ، من خالل العديد من التشااااااري

 إلى حما ة وتنظي  حياة الناس فر الم تمع.

 2016والتر وصااالت عام األخيرة،  لسااانوا ونتي ة لزل ال جرائ  القتج فر الضااافة الغربية فر ا

 لإلحصااااااائيا ( جريمة قتج وفقا 32إلى ) 2018، فيما ارتفع عدل جرائ  القتج منذ بدا ة عام (43إلى )

وإهدار لم  يترتب على هذه ال رائ  من حرق للمنازل خالفاق لما الصالرة عن جهاز الشرطة الفلسطينية، 

 لل لول عجر و وي ال ناااة ال ناااة وتوجااه  وي الم نر عليه   وي  وإجالء العااديااد من عااائال  ال ناااة، 

ضااة على جرائ  القتج ، األمر الذي يؤلي إلى التساااؤل حول العقوبا  الوضااعية المفرو العرف العشااائري 

وفقا للتشااااااااريعا  الفلسااااااااطينية سااااااااارية المفعول ومدى فاعليتها فر ال د من جرائ  القتج، ولطجيعة عمج 

العشااااائري فر منطقة جنوب الضاااافة الغربية فقد لح  ازل ال جرائ   ا صااااالحالجاحث وكونه أحد رجال 

من هنا برز  إ ااكالية الدراسااة فر القتج النات ة عن ضااعا العقوبا  الصااالرة عن القضاااء النظامر، و 

دور العرف العشــــــائري في الحد من جريمة  ماا جابة على التسااااااااااؤل الرئيس لها والمتم ج بالساااااااااؤال: 

 ؟القتل في جنوب الضفة الغربية وسبل تطويره من وجهة نظر ذوي االختصاص

 الدراسة: أهمية 3.1

ول ، فر الم تمع الفلسطينر منذ زمن بعيد مت ذرةأن النظام العشائري  الدراسة فر أهميةتممن 

معظ  المشااااكال  التر ت دث ب  ااااكالها المختلفة، سااااواء كانت مشااااكال  حقوقية  ويتدخج فر زال فاعالق 

أو جزائية، وبما أنه ل  مكن الستغناء عنه ألصالته وارتجاطه بقي  وعالا  وتقاليد الم تمع الفلسطينر، 
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والعقوبا  العشائرية ولورها  حكامالنظام عجر التركيز على القواعد واألفمن الضروري بمكان لراسة هذا 

العشاااااائري وقانون العقوبا   ا صاااااالحمن خجرته فر م ال   الجاحثفر ال د من جرائ  القتج، مساااااتفيداق 

 فر ال وانب التالية:العشائرية  وأ رها فر ال د من ال ريمة  ا لراسة واقع العقوبالعشائرية، فر 

التر تناولت موضااااااااااااااوع العرف  الدراسااااااااااااااة من الدراسااااااااااااااا  القليلة تعتجر هذه النظرية: هميةاأل 1.3.1

العشاااااااااائري ولوره فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااااافة الغربية، فمعظ  الدراساااااااااا  التر تناولت 

ه وقواعده بصااااورة منه ية تساااااه  فر توضااااي ه أحكامموضااااوع العرف العشااااائري ل  تسااااتطع أن ت مج 

 وبالتالر ف ن هذه الدراسة ستساه  فر زيالة األلب النظري حول هذا الموضوع.ونشره، 

من كونها تزول القائمين على الساااااياساااااا  ال نائية  هذه الدراساااااة أهميةتنجع  التطبيقية: هميةاأل 2.3.1

عن العرف العشاااائري ومدى فاعليته فر ال د من جرائ  القتج فر منطقة جنوب فر فلساااطين بمعلوما  

 الغربية. الضفة

ررجة الجاحث بتطوير معرفته وقدراته فر هذا الم ال لما فيه خدمة الم تمع  :للباحث هميةاأل 3.3.1

الم لر والمسااااهمة فر تطوير هذا العرف والرتقاء بدوره ومساااتواه ليتناساااب مع مساااتوى التطور والوعر 

 الذي وصج إليه الم تمع الفلسطينر.

 أهداف الدراسة: 4.1

الهدف الرئيس الذي يتم ور حول معرفة لور العرف العشاااااااااائري فر حاولت هذه الدراساااااااااة ت قيق      

ال د من جريمة القتج فر جنوب الضااااااااااافة الغربية وساااااااااااجج تطويرها من وجهة نظر  وي الختصاااااااااااا  

 :أضافة إلى األهداف الفرعية التالية

جرائ  القتج من وجهة نظر  معوقا  العرف العشااائري فر جنوب الضاافة الغربية فر ال د منت ديد  -

  وي الختصا .
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العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااااااااائري فر جرائ  القتج فر جنوب  توضاااااااااااااايح -

 الضفة الغربية من وجهة نظر  وي الختصا .

ليا  تطوير العرف العشائري لل د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر آ تجيان -

 ختصا . وي ال

فروق  ا  لللة إحصاااااائية فر لور العرف العشاااااائري فر ال د من جرائ  القتج  رف على وجولعالت -

ال نس، فر جنوب الضاااااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااااااا  تعزى لمتغيرا  الدراسااااااااااة )

 ، طجيعة العمج، المؤهج العلمر، مكان ا قامة(.سكنالخجرة، مكان ال

 أسئلة الدراسة: 5.1

ما لور العرف العشاااائري فر ال د من  :الساااؤال الرئيس لها وهوحاولت هذه الدراساااة ا جابة على      

ا جابة  كذل  ؟جريمة القتج فر جنوب الضاااافة الغربية وسااااجج تطويره من وجهة نظر  وي الختصااااا 

 التالية:عن األسئلة الفرعية 

جرائ  القتج من وجهة نظر  ما معوقا  العرف العشاااااااااائري فر جنوب الضااااااااافة الغربية فر ال د من -

  وي الختصا ؟

ما العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااااائري فر جرائ  القتج فر جنوب الضاااااااااافة  -

 الغربية من وجهة نظر  وي الختصا ؟

ليا  تطوير العرف العشاااااااااائري لل د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااااافة الغربية من وجهة هر آما  -

 ا ؟نظر  وي الختص

هج توجد فروق  ا  لللة إحصااائية فر لور العرف العشااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب  -

الخجرة، مكان ال نس، الضاااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااا  تعزى لمتغيرا  الدراسااااااة )

 ، طجيعة العمج، المؤهج العلمر، مكان ا قامة(؟السكن
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

العرفر العشاااااائري راهرة اجتماعية تنتشااااار فر المنطقة العربية، كغيرها من الظواهر  القانون  عتجر      

الجتماعية، رر  اختالفها من بيئة ألخرى، ول تقتصر على الجداوة كما  عتقد الجعض،  حيث ُ عمج بها 

اوة، بمعنى أنها نظام قضااااااااااائر   ظى بالقجول فر المناطق الريفية تماما كما هو سااااااااااائد فر مناطق الجد

العرفر العشااااااااااااائري مختلا مناحر ال ياة  ا صااااااااااااالحعند جميع فئا  و اااااااااااارائح الم تمع، كما   توي 

اليومية، والجت فر مختلا المشكال  والمنازعا  مهما صغر  أو كجر ، حتى لون تدخج الدولة، رر  

العرفر العشاااااائري أك ر  ا صاااااالح أحكاموتعتجر   الصاااااالرة عنه، حكامعدم توفر ألوا  تنفيذ بعض األ

، فر القانون  أحكامك ر رهجة من قجول واحتراما فر أوسااااااااااط الم تمع، رر  أنها قد تمون أ اااااااااد قساااااااااوة وأ

 (2017)زكارنة، .بعض القضا ا، ك رائ  القتج والشرف

غ الذي العرفر العشااااائري لسااااد الفرا  ا صااااالحوفر بعض الم تمعا ، تشااااتد ال اجة إلى وجول 

يتركه القانون الرساااامر، وخصااااوصااااا فر الظروف الصااااعجة التر قد تمر بها بعض الم تمعا ، بسااااجب 

رياب القانون، أو بسااااااااااجب فقدانه لدوره، الناج  عن ضااااااااااعا الدولة، وعدم قدرتها على تطجيق القانون. 

حتالل ولعج الت ربة الفلسااااااااااااااطينية خير لليج على  ل ، حيث حج القانون العشااااااااااااااائري م ج م اك  ال

ر وقوانينه، للفصاااااااااااااج بين المتخاصااااااااااااامين، وفض المنازعا ، باعتجار أن الل وء للعدو ل ج سااااااااااااارائيلا 

ذا هفيه الم ير من المخزون القيمر واألخالقر، وب ر يرفضاااااه الم تمع، كموروث اجتماعرالخالفا ، أم
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أطياف الم تمع الفلسااطينر، حتى  ائري  م ج حالة، وي ظى بقجول بعضالعرفر العشاا ا صااالحأصااجح 

بين الناس، وترتمز  ا صااالح، تقوم على أساااس حكامه، لن الم صاالة النهائية لتل  األأحكاملو قساات 

 (2006. ) ابت، وا نصافال ق والعدل  إلى قواعد

فان   فرضااااااات ال اجة الماساااااااة للتعامج عجر العرف العشاااااااائري، أساااااااجابيرى الجاحث انه ولما  كر من 

المتوار ة والعالا  والتقاليد التر ل زال العديد من الم تمعا  العربية تتجناها وتعمج بها م ج  فاألعرا

والتر اسااااااتمر  فر اسااااااتخدام نظام العرف  ،والعراق ومصاااااار )الصااااااعيد( وفلسااااااطين خصااااااوصاااااااق  األرلن

تماعر وقوانين تضااجطها، فهذا يدل على قوة التماساا  الج أحكامالعشااائري كوساايلة ل ج مشااكالته وفق 

 ضااااااااق حما ة مصاااااااال ه  وانفساااااااه  من أي خطر خارجر قصاااااااد أالعائلة والعشااااااايرة والقجيلة، وي أفرالبين 

 أورالمين  أبناءهاحد العصااااااااااااجية القجلية التر تنصاااااااااااار  إلى األحيانيهدله ، والذي  صااااااااااااج فر بعض 

 .األسجابمظلومين لون الهتمام فر معرفة 

 مفهوم العرف العشائري: 1.2

 إصااااالحالعالا  والتقاليد واألعراف وآليا  للعمج بها فر م ال  العشااااائري من م موعةيتشااااكج العرف 

لزمن إلزامية التنفيذ  ا  الجين، حيث تشاااكج قانونا عرفيا رير مسااانون ورير مكتوب اكتساااب مع مرور ا

القر، الم تمع  ي الصاااجغة العشاااائرية، و ل  اساااتنالا إلى التزامه  األلبر واألخ أفرال من قجج األخالقر

أي إلى ما أوججوه على أنفسااه  بما يوافق اآللاب العامة وقواعد األخالق والساالوك المرعية فر الم تمع، 

 (2008هذا إضافة إلى وجه المفج. )ح ة، 

 مفهوم القضاء العشائري: 2.2

 عرّ ف الجعض القضاااااااء العشااااااائري ب نه عجارة عن أساااااالوب أو طريقة أو نهج يل   إليه فر حج 

والخالفاااا  معتمااادا على م موعاااة من المفااااهي  والقي  المتفق عليهاااا، والتر لقااات قجول لااادى النزاعاااا  

 (2006العشائر ويعتجرونها ملزمة. ) ابت، 
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التر أفرزتها رروف حياة الجال ة،  العشاااائري ب نه م موعة من القوانين وهناك من يرى القضااااء

ة فر حله  وترحاله . وفريق آخر يرى ب نها قوانين التر تتما ى مع عالاته  وتقاليده  وأعرافه  العشائري

فر الجااال ااة، ومعروفااة لاادى أرباااب  فرالنقليااه م فورااة فر الجااال ااة ومرسااااااااااااااومااة لتنظي  وتهااذيااب حياااة األ

القضااااااااء وي رون عليها، وبها  عوضاااااااون ألصااااااا اب ال ق أو ألهله ما فقدوه من الشااااااارف أو المال أو 

 ( 2006) ابت،  ال ياة.

  تعريف القضاء العشائري ب نه قضاء رير رسمر ينظ  عالة بموجب قانون ومن جهة أخرى ت

خا  أو   د له أساااااسااااا فر القانون  قوم عليه أناس  وو صاااافا  وكفاءا  خاصااااة ويطجقون األعراف 

 (2003المتوار ة. )عجد الجاقر، 

ف  شااااااااااااااير إلى انه م موعة من العالا  والتقاليد واألعراخر للقضااااااااااااااااء العشاااااااااااااااائري وتعريفاق آ

الم تمع العشااائري، والتر ت ولت مع مرور  أفرالالجتماعية المتوار ة ورير المكتوبة التر ت ك  ساالوك 

 (2006الوقت إلى قواعد ملزمة ومقترنة ب زاء. ) ابت، 

وبناءق على التعريفا  السااااابقة للقضاااااء العشااااائري  قترح الجاحث مفهوم للقضاااااء العشااااائري ب نه 

 صااااااااعب فر ال ال  التر  على حج الخالفا  والنزاعا  بين المواطنينعجارة عن نظام قضااااااااائر  قوم 

 يتمتعون بصفا  خاصة أ خا و ل  من قجج ، الخالف أطرافترضر حلول ُولّ ة  إلىفيها التوصج 

عاللة ومنصاااافة  أحكام إلىتضاااامن الوصااااول  إجراءا عجر  ،ومعايير تؤهله  النظر فر مواضاااايع النزاع

 .حكامتستوفر المتظل  حقه فر الطعن فر هذه األ أنتنفذ من خالل كفالء بعد 

 مفهوم الصلح العشائري: 3.2

الصااااالح العشاااااائري هو عجارة عن منهج أو أسااااالوب  ساااااتخدم، لفض النزاعا  بين الناس، حيث 

 قضااااااااءبين المتخاصااااااامين، وما  ميزه عن ال األجواءوتصااااااافية الخالفا  وتلطيا  ا صاااااااالح قوم على 

القضاااااااا ا خصاااااااوصااااااااق فر العرفر العشاااااااائري، انه يت  بدون تمليا من قجج أحد أو كال المتخاصااااااامين، 
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التر قد تتطور فر حال عدم تدخج ل ان و ، رنسانوا كمجالرا  بدوافع الواجب الوطنر والدينر  ال نائية

ير لفض الخالف. ففر حال حدوث مشاااااااااااكلة تزهق فيها أرواح ساااااااااااواء أكانت متعمدة أو ر ا صاااااااااااالح

الم نر عليه، إلى اتخا  التدابير العشااائرية الالزمة لتهدئة نفوس  وي  ا صااالحمقصااولة، تسااارع ل ان 

األمر الذي من   نه أن  عقد  قد ين   عنها ارتماب جريمة أخرى،ورة الدم، التر تخوفا من رلا  فعج ف

 (2014لا ، المشهد وُيغرق العائال  فر حالة اقتتال لائ ، تهدل السل  األهلر. )جرا

 طبيعة العالقة بين القضاء العشائري والصلح العشائري: 4.2

   تمعان ت ت مظلة العرف العشائري  القضاء العشائري والصلح العشائري مفهومان مختلفان،

فان، إل أنهما ليس كذل ، فلمج منهما معنى مختلا كما وضاااااااا نا تخدموهما أنهما مترالوإن اعتقد مساااااااا

 شاااترط به رضاااى  كوسااايلة  فالصااالحساااابقا، وبالتالر فهنال  أوجه  اااجه وأوجه اختالف بين المفهومين، 

على القجول بال ك  الصااالر  طرافاأللزم ، وساايلة قضااائية تفر حين القضاااء العشااائري طرفر الخالف، 

 طرافه توجه األأحكام، و عنه العوة أخذ  وز  ما كج عنقضاء العشائري ال صح  كماعن القاضر، 

  وز  فيما كون   العرفر العشااائري  ا صااالح وكذل للصاالح والتراضاار من خالل تطجيق ما جاء فيها، 

 ملزما ن  كو  العرفر العشاااائري  ا صاااالحو  الصااالح، انعقال بعد لزما صاااجح  العقد، و عنه العوة أخذ

 حقوق  فر أمالعجال ا حقوق  فر قضاء العشائري ال، ومن جهة أخرى  كون مكفول كان إ ا نيللمتخاصم

ق، وفر ال قو  جميع فر تمون ف نها  العرفر العشاااااااائري  ا صاااااااالح فر أما ه،يف للصااااااالح م ال فال هللا

 ه،يعل أو له قضىيس وما عنه تنازلي سوف مما نةيب علىطرفر الخالف   كون   ل القضاء العشائري 

، كما  شترط فر القاضر  روطا عدة، ال ك  إصدار قجج العرفر العشائري  ا صالح فر األمر وكذل 

 (2010بينما ل تشترط هذه الشروط فر المصلح. )أبو عريجان، 
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 مصطلحات ومفاهيم مرتبطة بالعرف العشائري:   5.2

وه، وإل تعرضاااوا  سااالم ، وتتوقع منه  أنفرالالسااالوك المتمرر الذي تفرضاااه الم موعة على األ: العادات

وتعّرف كذل  ب نها م موعة من األفعال واألساااااااااااليب والساااااااااالوكا  ، (1999)التج،  لسااااااااااتياء ال ماعة

المكتسجة التر يتوار ها الخلا عن السلا، وترتجط بزمان ومكان معينين، وتت ول السلوكا  إلى عالا  

 (.2012طاناق ومكانةق )إسعد، عندما ت جت من خالل عدة أجيال وتتوسع وتنمو ومن    تمتسب سل

عرفه ا مام الغزالر ب نه ما استقر فر النفوس من جهة العقول، وتلقته الطجاع السليمة بالقجول. : العرف

، (1991)ال رجانر،  ه: عالة جمهور قوم فر قول أو فعجبينما يرى األستا  مصطفى الزرقا العرف ب ن

المتفق عليهااا اجتماااعياااق لمواجهااة أي خروج عن هااذه ويعّرف باا نااه عجااارة عن م موعااة من ا جراءا  

األعراف التر ت خذ صاااااااااااافة ا لزام، والتر تهدف إلى ت قيق التوازن الجتماعر ما بين مصاااااااااااال ة الفرل 

والم تمع، وتعد قواعده إحدى وسااااااااااائج الضااااااااااجط الجتماعر الفاعلة، وهر نظام اجتماعر رير مكتوب 

من فمر ال ماعة وترا ها وعقيدتها، ويتم ج العرف فر معايير  يتمون من المعتقدا  واألفمار المسااااااااتمدة

اجتماعية ت دل األفعال المرروبة ورير المرروبة والسااااااااالوك الصااااااااا يح والخط  بالنساااااااااجة ل قافة الم تمع 

 (.2017)مساعد ة، 

  ا  إصااااااااااااااالح: أن تقوم جماعة من الناس المرام المعتدلين المعروفين بالنزاهة وال كمة والعدل و البدوة

الجين، بالذهاب إلى  ااااخص رير مقر ورير معترف ب ق لدى  ااااخص أخر  طلجون له ال ق من أجج 

 ( 2008إ صاله له. )ح ة، 

والجدوة فر العرف العشائري عجارة عن حق واضح عند  خص ما ل  عترف به،   مع صاحب 

   قر بما  طالب ال ق خمسة رجال أو ستة، كج واحد منه  من عائلة يتوجهون إلى منمر ال ق، وإ ا ل

به  منح صااااااااحب ال ق صاااااااالحية انتزاع حقه ول يدان، أما إ ا اتضااااااا ت براءة المته  أمام الناس عما 

 .(2013ابن هدا ة، ) استند إليه فر حضور ال ماعة )الجدوة( ف ن ال ماعة تتوجه إلى بيت المل 
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ح ته أمام صاااااحب الجيت، بعد : هو الجيت الذي   تمع فيه طرفا الخصااااام، ويقدم كج منهما بيت الملم

ل ( أو لفان عرف فر العرف العشااااااائري )برباط العالسااااااتماع إلى ال هتين  قوم صاااااااحب الجيت والذي  

  يج المتخاصاامين إلى أحد  إصااالحال صااى وي ث على الصاالح بدا ة، وفر حالة تعذر الوصااول إلى 

ن عن الموعد الم دل بدون عذر بعد تعيين كفيج لمج طرف، وإ ا تخلا أحد الطرفي ا صاااااالحرجال  

 (2014مقجول  كون هو الخاسر. )جرالا ، 

 عاااااادل ماااااان الرجااااااال ومااااااا  صط جونااااااه ماااااان لااااااوازم ال اهااااااة وهاااااا  ماااااان سااااااالة القااااااوم وعليتااااااه الجاهة:

 قاااااااة والتلطاااااااا بال دياااااااث والتفاهااااااا  والموازناااااااة باااااااين ال قوق اوالتدخاااااااج بلج ،ت كياااااااد الحاااااااترام لىتقاااااااوم ع

واللتازام  الاضرر وتقديار العطاج إزالة لىلمالياة والمعنوياة والعماج عاالشاخصية التار تلجار الحتياجاا  ا

أماااا الوجاااه فهاااو الشاااخص الاااذي  كاااون بم اباااة المفياااج،  ،بدفاااع التمالياااا والمجالااال المالياااة المتفاااق عليها

للمخالفا  حسب ما ترتضيه  ةالمخالفا ،  كون عرضاا التازم به ويقترف مأحاد الطرفاين ع راجعولادى ت

 .(2008)ح ة،  ال اهة.

 -10 وتاتراوح باين األولىالمخااسر والمصارياا التار تدفاع لاذوي المغادور فر العطاوة  مصاريف الدم:

 (1991)ال شاش،  .رراتاه وفظاعتهجار حساب ناوع القتاج وم ليناار أرلنر أو اك ألاا 20

 لجااااس ال اااوب بغريااا  ناقاااص الطااارل ألناااه يتمفاااج ب مياااع مصارياااا ائري العااارف العش اعتجر لب اس الثوب:

ال اهاااة  م فر ال اهاااة وفقاااط يلتااازم بماااا ترتضياااهاللاااه الااام القضياااة وماااا  طلجاااه صاحاااب ال اااق، ول   اااق

 (2014)جرالا ،  .ماين صنادوق للدفاعأوهاو م اساب أو 

 ظهاااااااار فر حالااااااااة أخااااااااذ  يسور ال الفضااااااااج أن  كااااااااون ماااااااال ااااااااين، واألماااااااان المص ال وبولّجاس 

 إقاااارار واعااااتراف بالذنااااب ماااان المعتاااادى عليااااه،  طلجااااه ويعينااااه المعتاااادى عليااااه حتااااى  كااااون فر عطااااوة

 (2006متناول اليد لدفع أي مجلل. ) ابت، 
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 رة ماااااااااااان المجائاااااااااااار كالعاااااااااااارة أو الاااااااااااادم فيذهاااااااااااابكجي تمااااااااااااون فر ارتااااااااااااماب ال ااااااااااااانر حالة الدخالة:

اياااة مال  فر قوماااه صاحاااب ماااال ورجاااال ويطلاااب مناااه وجيهنفساااه إلى رجاااج مصلاااح  لىال اااانر خوفااااق ع

ب جاااراء ماااا  وجيهال ايتاااه فيلجااار الرجاااج  لااا   ااا  يتصاااج ب هلاااه وبالمعنياااين ويقاااوم هاااذامأي يدخاااج ت ااات ح

 (1991)ال رجانر،  .طرافالنازاع والخصاام باين األ  جيلازم ل

 إل ،رةيالعشاااا لىوالجاقاااار يااااوزع عاااا ال انر،باااااااا قاااارش الاااادم يدفااااع  ل ااااه  المعاااادول أو مااااا  ساااامى المعدود:

  .صاحجهااااااا فقااااااط لىرقااااااة والزنااااااا عااااااسرقااااااة، ولذلاااااا  قيااااااج فر الم ااااااج الشااااااعجر السفر حالااااااة العاااااارة وال

 كج  كااااااااااار  انر، العمومااااااااااةـ أي قريااااااااااب الاألخوةيتفااااااااااق عصجااااااااااة ال ااااااااااانر  األب األبااااااااااوة، الجنااااااااااوة، 

 (1999)التج،  .هدفااع نصيجااب

 بشااااا ن قضاااااية م دلة، وب ضاااااور صااااااحب الجيت رفاق على التقاضااااالفن ال صاااااا هو إت: دفن الحصـــا

من فالن ال ق ي حصاااااااااااااااا، ويقول ولاعت   ا راعى الجيت أنا ولّ  ُمْجديمسااااااااااااااا  الطرف القد  ، )المل (

 رسنه ر سلمن يول ،األرة رال صا ف ، أو متهمه بالقضية الفالنية وهذه حصاتها، ويقوم بادفنرالفالن

 (2014. )جرالا ، ) القضاة (.منه من عند أهاج العلا  حقرحتى أخذ 

هذه القضااية الفرعية ر ، أو ت جيج الج ث فالرئيسااية عنى إخراج قضااية فرعية من القضااية  :قرط الحصا

المعتدى عليه أحدهما  آخر، وطالبرجج  عتدى رجال علىا فم الق إ ا  ، ولو مؤقتا، والرجوع إليها لحقاق 

ألعطي  حق  فيما  رأنا أساااااااالم  رساااااااان(بيت المل   قول  رعند راعى بيت، ف ن هذا المعتدي فلل لوس 

 مااااسئوليته عاااان فعااااج ، ويلقى ب صاه جانجا للله على عدم)وهذه حصاتهبفالن  ربدر منى، ول   ن لاااا

فهذه األمور  رباق اآلخر، أو قد  قول أحده  ن ن  ا راعى الجيت بصااادل ب ث القضاااية الفالنية، أمااااااااااااااااااا

 المتخصص. رستنظر عند القاض رالت   دل نوع القاااااضية ف نه روبالتال ،ب صاه جانجا رحصاتها ويرم

 (2017)زكارنة، 
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والوسااطى  عليه  ال ة خطوط بالاااااااااااااااااسااجابة ىدّ ج  ،  خط المُ بعد حصاار القضااية وت ديدها عند المل  :ط  الخَ 

، رال ق الذى تل قه عل رف )، ويعد أسااااااماء  ال ة قضاااااااةرهذا ل   ال ة كجا) يدّ ج  ، ويقول للمُ روالجنصاااااا

إ ا ل  يرة و ف، ر الطرف األول  صار إلى الع بالقاااااااااااااضاة الاااااااااااااذين خطهااااااااااااا  رالطرف ال ان ررض ف  ا

ت ديد  ر، وقد يتقاضاااااى الطرفان فضااااااة الذين ت  خطه القُ  رف  ّ ل  الم   ن ب ضاااااوريبالقضااااااة يتداول الطرف

 (2004)النواجعة،  بهذه المشكلة. القضاة الخاصين

 لماااااااااااااااااااااااااااااااج(ن من قجيلااة واحاادة يت  خط ال ال ااة المجااار من نفس القجيلااة يإ ا كااان المتخاااصاااااااااااااام

 ال ة قضاة إ نان من  ، ف نهما  خطاانن من قجيلتين مختلفتينيالمتخاصم كان، أما إ ا )قجيلة  ال ة كجار

 (2006. ) ابت، الطرفين وال الث من قجيلة أخرى  رقجيلت

بالعمج على ت صاااااااااااايج   عنى ا لتزام بالوفاء واأللاء، ورفع األ ى وحما ة المكفول، والمفج إلتزام: الكفل

أو ُأقر   بيت، رمن عند راع ربالتقاض ُأقاااااااااااااااار  ر، والتااااااااااااااااكفلها المفيج رل ة والمعنوية التال قوق الما

ال ما ة من ا عتداءا   روكذل  ف ن المفج  عن، المفالء عااااااااااااااااااارة ربين  ااااخصااااين فااااااااااااااااااا ربالتراضاااا

 (2006. ) ابت، بين المتخاصمين تصالحوحصول الطيب وال المستقجلية، بعد إنتهااء الماشكلة

فرل من  تعهد أو إلتزام أعطاه ي، وعدم تنفيذ أنقض وإلغاء ر عن رويج إصااااااااااااااطالح عرفالتف التفويل:

ا كجير العائلة أو كجير هذ أن يأ، العائلة، و ل  بواساااااااطة كجير هذه العائلة او كجير هذا الااااااااااااااااااااااشاااااااخص

. أو تعهد أبرمه هذا الشااااااخص مع الغير إتفاااااااااااااااااااااق يأ ر، يلغ، بشاااااارط أن  كون من خمسااااااتهالشااااااخص

 (2002)األعرج، 

العائلة  أفرال على إتفاق أو إلتااااااااااااازام أحاااااااااااااد العتراةوهنا   ق لمجير العائلة أو أحد وجهائها، 

 وحتى ال د الخامس وإلغائه.

وهى بدل  م للقضية وفق الماااااااااااااااصطل ا  ال دي اااااااااااااااة،و كرس رقدم للقاض الرزقة مجلل من المال  الرزقة:

 رف رالجعض مسااااااعدة للقاضااااا نفس الوقت  عتجرها فر، و ر مناق للقرار الذى سااااايصااااادره القاضاااااأتعاب و 
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. )ح ة، للمتخاصمين ومن معه ، وإعدال القهوة وخالفه م اااج إعااادال الطعاااام يت ملها، رالماااصاريف التااا

2008) 

وهر عندما تقع جريمة القتج ويصااااج الخجر الى اولياء المقتول، فيعتريه   ااااعور عارم وتوتر  فورة الدم:

حزان ورورة ا هان، ويطلق والنتقام من ال انر و ويه، وتسااااااااامى هذه السااااااااااعة سااااااااااعة ا وهي ان لل ار

ممتلما  اهج القاتج  فورة الدم" وكج ما   صااااج فر هذه الفترة من هدم وحرق ونهب وتخريب فرعليها "

 . " سم ون به ت ت تسمية فورة الدم، ويقولون عنه "ت ت الفراش

الفترة الزمنية التر  من ها أهج الم نر عليه لل انر وأهله أو ألهله : العطاوي جمع عطوة وتعنر العطوة

توسااااط فر العطوة أهج الخير، وهر من العطاء وتوفر لصاااااحب يفقط و ل  بعد وقوع ال نا ة مجا اااارة، ف

ال ق الطمئنان إلى أنه سااااااااايصاااااااااج إلى حقه باحترام وتوفر األمن واألمان للخصااااااااا  ل ين اعطاء ال ق 

ليها المصاااااااال ون ك ول خطوة فر حج مشااااااااكال  الناس منذ وقوع ال نا ة نظرا لتوتر والطيجة، ويعتمد ع

النفوس وت ركها ن و الشاااااااااااااار وت هب الطرفين للصااااااااااااااد والرل والضاااااااااااااارب والقتج، وهر هدنة تؤخذ بين 

المتخاصاااامين  عقدها وجهاء القوم ب يث تمنع العتداء من كال الطرفين على بعضااااهما الجعض مكفولة 

 (2002دم العتداء. )العرج، بوجهاء  ضمنون ع

قال: أن مقدار العطوة هر ألا لينار تمون فراش يالعطوة وفرا اها ف ا صاالحوقد فضاج رجال 

( لينار تمون مروق عطوة فر القتج الخط ، ومدة العطوة فر القتج العمد  ال ة أ اااااااهر أو 25عطوة و )

 (2002املة. )العرج، ستة أ هر أو سنة كاملة، أما القتج الخط  فتمون مدتها سنة ك

( 2012( )وكالة جراساااا ا خجارية، 2009)ال وامدة،  حساااب :وتنقسااا  العطوة العشاااائرية إلى عدة أنواع

 وهر: (2016( )ججريج، 2010)إبن هذال، 
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 ، ام و لثأوتمون فر قضااااا ا القتج والعرة ومدتها  ال ة  :هدنة "" الدم أو عطوة الدفنفورة عطوة  -1

جّ  با رّْ ه  المْ و با  رّْ ساا   ضااا المْ أوتساامى  ّج و اا  من بيوته   يت  فيها إخراج  وي القاتج ،وتساامى أ ضاااق ف 

 .، ل تقج عن ستة  هور إلى سنةعال ة   تتجعها عطوة 

، وتتضاااااامن إعتراف المته  بما قام أو الهدنة عطوة ا عتراف: وتؤخذ بعد إنتهاء مدة العطوة األمنية -2

 (2014جرالا ، ) .و العتداءأبه من فعج م ج ال ريمه 

رتمابه لل ريمة حيث اعطوة ال ق: وتتضااااااااااامن هذه العطوة إعتراف المته  من خالل إعتراف  ويه ب -3

ولمن بعد توافر  ،قد  كون المته  م هولق ورير مؤكد  تيانه الفعج بالعتداء او القتج أو منمراق له

ه ل ين  جو  ال ق و ل  الدلئج التر تقرب الشااااااااااا  حول المته  وتعطى من قجج  وي الم نر علي

بصااااااااااادور قرار من الم كمة التر وقعت ال ريمة فر منطقة إختصااااااااااااصاااااااااااها على أن  كون ال ك  

إكتسااب لرجة قطعية ونهائية ويت  أخذ هذه العطوة بعد صاادور ال ك  ب لانة المته  الذي ت كد قيامه 

عليها من قجج ال ميع بما   ري الموافقةتبالفعج ا جرامر تمهيداق  جراء الصااالح النهائر، وعالة ما 

فيه   وي ال انر إ ا إرتمب األخير فعالق إجرامياق  نيعاق أو مشيناق كالسرقة والقتج أو ا رتصاب أو 

التشويه للمقتول أو ريرها من ا ن رافا  ال رمية المتجع فيها أسلوب جرمر ين  عن نفسية إجرامية 

 . ريرة

إسااتعدال  وي المتضاارر  سااتقجال ال اهة حيث يت  التفاوة عطوة ا قجال: وت تر هذه العطوة عند  -4

خاللها لوضاااااااااع حد لموضاااااااااوع النزاع وتعطى من قجج  وي الم نر عليه بالتنسااااااااايق مع عشااااااااايرته  

هذه العطوة فر قضاا ا القتج  أهميةوتتضامن رضااه  وموافقته  على القيام ب جراءا  الصالح وتجرز 

 .خاصة

س " ويت   ل   تشاااااااااامج ال انر ويكون مهدور الدم " مشاااااااااامّ العطوة الناقصااااااااااة: وهر العطوة التر ل -5

 .بموافقة الطرفين
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ن أي أ ،عطوة  رف: تمون هذه العطوة متخصصة فر قضا ا العرة وحرمة الجيت وتقطيع الوجه -6

وكرامته على ان عرضه ل   مس و رفه  نسانعلى ال فا  على  رف ا  مدار ب ث العطوة يركز

مام قضاااااااااة العشااااااااائر أهذا الشاااااااارف  لرجج الذي حاول ان  مسلمن   ب النتقام من او  ،مصااااااااون 

 .المشهورين بقساوته  فر هذا الم ال

( وت دل حوليا أي تلقائيا لهأي ساااااااااااااانة كامطى لمدة حول كامج )عطوة حوليه: وهر العطوة التر تع -7

 .كج حول حتى يت  الصلح

 .مصيرهخذ عندما  كون المصاب ت ت الخطر أو مفقول ل  عرف ؤ ت عطوة حر ميت: -8

للت قيق  مهالها  ال اهة أوعطوة قص وخص: تعهد تقدمه عشااايرة الم نر عليه لل ها  الرسااامية  -9

 .ت ديد المته و 

صاااابا  إ ضاااا عطوة قصاااا ، وتمون فر حالة وقوع أالعطوة المشاااتركة بين الطرفين وتسااامى  -10

 ."الصغيرة كجت المجيرة  ا صابة" أوجراحا  وخسائر لدى الطرفين المتخاصمين، ويطجق فيها مجد

 لتطور التاريخي للعرف العشائري في فلسطين:ا 6.2

تعول ال ذور التاريخية لظاهرة القضااااااء العرفر العشاااااائري، إلى زمن بعيد، حيث فرضااااات طجيعة    

ال يااااة الجشاااااااااااااارياااة التر ل تخلو من النزاعاااا  والخالفاااا ، من وجول هاااذا النظاااام لل اااد من الخالفاااا  

، أو جماعية بين القجائج  اااخا ، ساااواء فرل ة بين األطرافبين مختلا األوالمنازعا ، التر قد ت دث 

العرفر العشااااااائري، تلقائر الظهور والتشااااااكيج. ففر العصااااااور  ا صااااااالحأو العشااااااائر، بمعنى أن نظام 

القد مة، التر سااجقت رهور الدولة ال دي ة والمدنية، عرف النظام القضااائر العشااائري، الذي كان يرتمز 

اساااااااية على العالا  والتقاليد واألعراف المجتمرة، للجت فر المنازعا  وحج الخالفا ، وقد بالدرجة األسااااااا

كانت تالقر القجول فر كج إجراءاتها، ساااااااااااواء من حيث التشاااااااااااكيج، أو أسااااااااااااليب الت ليج، حتى النطق 

 بال ك ، ول   متل  أي فرل حق ت اوزها، وفر حال حدوث  ل ،   رم  اك الفرل من حق حما ة القجيلة
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أو العشاااااااااايرة، وقد  صااااااااااج األمر إلى حد هدر لمه. ونسااااااااااتعرة فر هذا ال زء من الدراسااااااااااة، المتدال 

 (1985، عرام العرفر العشائري. )أبو ا صالحالتاريخر لظهور وتطور 

 في العصر الجاهلي -

، ساااالمهناك للئج تشاااير إلى وجول القضااااء العرفر العشاااائري فر منطقة ال زيرة العربية قجج رهور ا 

ولعاااج خير للياااج على  لااا ، التااادخاااج فر حاااج الخالف بين قجيلتر عجس و بياااان، على ا ر المعاااارك 

الطويلااة والطاااحنااة التر لار  بين القجيلتين والتر عرفاات ب رب )لاحس والغجراء(، حيااث تاادخااج فيهااا 

)هرم بن سااااااانان، وهند بنت ال سااااااان ال ال ة(. وبذل  رهر ما  فر  ل  العصااااااار ومنه  إصاااااااالحرجال 

وقوانين،  فالعرفر العشاااااااائري، كقانون  خضاااااااع له العرب، حيث با  لمج قجيلة أعرا ا صاااااااالحرف بع

تنظ  حياااة الناااس، ومن  خرج عليهااا، ويل اا  إلى قجيلااة أخرى، ملزم بقجول عااالا  وتقاااليااد القجيلااة التر 

   إلياه الت ا  إليهاا، ويخضااااااااااااااع ألعرافهاا. كماا إن حاال اة ت كي  ساااااااااااااايادناا م ماد قجاج النجوة، حينماا ل ا

قجيلته)قريش( فر قصااااااااااة وضااااااااااع ال  ر األسااااااااااول فر مكانه، أ ناء بناء الجيت العتيق، وقجوله  ب كمه. 

 (1983)سل و ، 

وهنا يرى الجاحث انه ب مكان المرأة اقت ام هذا النظام الذكوري بامتياز، خصااااااااوصاااااااااق فر القضااااااااا ا التر 

األرلن ورزة، إل أنها بقيت فر ربة طجقت فر سااااااااااااااججاق له، وهذه الت  أوتمون فيها المرأة طرفاق فر النزاع 

 ضيق جداق. إطار

 يسالمالعصر اإلفي  -

، كانت مرجعيتها القرآن المري ، والساااااااااااااانة النجوية، ورأي حكامتتميز هذه المرحلة، ب ن مصاااااااااااااادر األ

بين الناس، ألن األسااااااااااس فر بناء الم تمع  ا صاااااااااالحر على ساااااااااالمالم تهدين، حيث حث الدين ا 

السااااااوي والقوي والساااااالي ، هو الم تمع الذي  خلو من المنازعا ، أو على األقج تضااااااعا فيه الخالفا  

، وقد ت لى  ل  من خالل  كر ا صااالحوالمشااكال  إلى ألنى حد مسااتوياتها، عجر تدخج أهج الخير و 
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، واعتجره ا صاااااالحنجيه، فقد حث هللا تعالى على فر أك ر من موضاااااع فر كتاب هللا وسااااانة  ا صاااااالح

 ،بالجر والتقوى  بين الناس ا صااااااااااااالحهللا، وقد ربط ر رفيع، ي اب فاعله ب جر عظي  عند إسااااااااااااالمخلق 

 ،(224الجقرة، آ ااة ) "وال جتعلوا هللا عرضةةةةةا مك، أ ن  رب،ا وتوا وووتوا وو ةةةةةلاوا    ا  أ " :حيااث  قول هللا تعااالى

 .(2014)جرالا ، 

بين الناس بم ابة الصااااااااادقة وعمج المعروف، حيث  قول عز  ا صاااااااااالحوفر موضاااااااااع آخر اعتجر 

ال من رب،مر   دقا رب،و معروف رب،و ال خريوجج: " صالح يف كثري من جنوامه ا  سوف  ا     ا  أ   ومن يفعل ذكل ا وغأء مرضأة هللا ف

وا ذلاا يأ،ويهنأ منن فأ،ذوهام فأا اتاب وجج:"  وفر سورة النساء أ ضا  قول عز، (114النساء، آ ة ) "نؤويه رب،جرا عظامي

 .(16 آ ة" )النساء، ورب،صلحأ فأعرضوا عهنام رب،ا هللا اكا ووااب رحامي

، حتى تجقى قوية ومتينة ومتراصااة، كانت سااالموت كيدا على رلع وزجر انتشااار الخالف بين أمة ا 

الخالف، وعدم امت اله، كانت هناك لعوة  أطراف أحد، وفر حال تعنت صااااالحهناك لعوة صااااري ة لإل

صلاوا  يهنام  "لرلعه وقتاله فر سااجيج  نيه عن العتداء، حيث  قول عز وجج:  واا طأئفتأا من املؤمن  اقتولوا فأ،

حداهام عىل امك،خرى  فتأولوا  ىل رب،مر هللا  فأا فأءت فأ،صةةلاوا  يهنام اب عدو واقسةة وا  ا ا هللا ا يتواا  غت ا   حيب وبغي حىت وفيء ا 

 .(8 آ ة)ال  را ،  املتس  "

 أحكاملور كجير فر حج تل  الخالفا ، وبما يتوافق مع  صااااااااالحوحتى الخالفا  الزوجية، كان لإل

على حج تل  الخالفا  عن طريق الت كي ، حيث يت   ا صااااالحية، حيث تقوم ل ان سااااالمالشااااريعة ا 

واا خفمت شتأق "نس اما مع قول هللا تعالى ة، و ل  اإحضار حك  من طرف الزوج وآخر من طرف الزوج

ا يريدا  صةةةالح يهنام فأ عثوا حكام من رب،ههل  وحكام من رب،هلهأ  ا   ،(35النساااااااااء، آ ة ) ا"أ يوفق هللا  يهنام  ا ا هللا اكا علامي خبريا 

 (2008)األعرج، 

" وجاء فر سااااااااااااورة مفن امن ورب،صةةةةل  فال خوف علال  وال مه حي نوا: " 48كما جاء فر سااااااااااااورة األنعام اآل ة 

صل  فال خوف علال  وال مه حي نوا: " 35األعراف اآل ة  مفن اتب : "39جاء فر ساورة المائدة اآل ة " و  مفن اوتى ورب،
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صل  فأ ا هللا يووب عليه ال اذلين ات وا ورب،صلاوا و ينوا فأو ئك " : 160 اآل ة" كما جاء فر سورة الجقرة  من  عد ظلمه ورب، ا 

 ". اووب علال 

الصاااااااااالح بين  أهميةمرة، كج هذا يدل على  180ورل  فر القران المري   ا صااااااااااالحأن كلمة مع العل  

ر بال ث والدعوة إلى الصاااااااااااااالح لما يترتب عليها من آ ار إ  ابية فر سااااااااااااااالمالناس واهتمام الدين ا 

 الم افظة على استقرار الم تمع وأمنه.

 من خالل العرة السابق نستطيع استنتاج ما يلر:

 مصطل ا  أصيلة مت ذرة فر تاريخنا وترا نا. سالمفر ا  ا صالحو  الصلح .1

النفس، والعمج، والعائلة   صاااااااالحفر القران المري  مساااااااتويا  عدة، تجدأ ب ا صاااااااالحللصااااااالح و  .2

 و ا  الجين، والم تمع والجشرية جمعاء.

للصااااااااااااالح أولوية فر التدخج ل ج النزاعا ، وهذا ما أكد عليه سااااااااااااايدنا عمر بن الخطاب حيث  .3

 ( 2008، فان القضاء يولد الجغضاء". )األعرج، ا صالحقال:" أحيلوا الخصوم إلى 

 عهد الحكم العثماني -

العشائرية لفض الخالفا  والمنازعا  بين الناس فر فلسطين، أبان ال ك  الع مانر  حكامتركز  األ

ون على األعراف العرفر العشااائري، حيث اعتمد القضاااة العشااائري ا صااالحفر منطقة بئر السااجع على 

 ا صالحوالتقاليد المتوار ة، فر فض الخالفا  وحج المشكال  بين المتخاصمين، ويعول سجب انتشار 

العرفر العشااااائري فر تل  المنطقة أبان ال ك  الع مانر، كون سااااكان المنطقة كانوا جميعه  من الجداوة، 

لسااااااااااااااكان فر تل  المنطقة. )العارف، ك سااااااااااااااااس لتنظي  حياة ا حكامواعترفت الدولة الع مانية بتل  األ

1985) 

ضااعفت الدولة الع مانية فر النصااا األخير من القرن التاسااع عشاار، نتي ة ال روب الطاحنة التر 

قامت بها مع روساااايا القيصاااارية والنمسااااا، حيث انفصاااالت عنها العراق، واحتج نابليون بونابر  مصاااار، 
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، مما عزز لور العشاااااائر من رة  ااااائون الجاللوأجزاء من فلساااااطين، مما ألى إلى ضاااااعا الدولة عن إلا

جديد، لتنظي  حياة السكان وفض الخالفا  بينه ، لسد الفراغ الناج  عن ضعا هيجة الدولة، وتساوقت 

ال كومة التركية مع النظام العشااائري فر مختلا م ال  ال ياة، باساات ناء ت صاايج الخراج والضاارائب، 

 (2014بالعشائر لمساعدتها فر جمعها. )جرالا ، حتى وصج األمر أن استعانت ال كومة 

 عهد االنتداب البريطاني -

العرفر العشااااائري فر فلسااااطين أ ناء فترة النتداب الجريطانر، أساااااسااااا قانونيا، حيث  ا صااااالحم ج 

العرفر العشااااااائري، وعلى رأس تل   ا صااااااالحصاااااادر  فر تل  الفترة م موعة من القوانين، التر تنظ  

( من القانون 45(، حيث نصاااااات المالة)1922)لسااااااتور فلسااااااطين( الذي صاااااادر عام) القوانين، مرسااااااوم

مراسااااي   لتشااااكيج م اك  منفصاااالة، لقضاااااء بئر السااااجع، أو  إصاااادارعلى: " للمندوب السااااامر ال ق فر 

لى المدى الذي ل يتنافى مع مناطق أخرى فر فلسااااااااااااطين، وفق األعراف السااااااااااااائدة فر تل  المناطق، إ

العرفر العشااااائري،  ا صااااالحالعدل الطجيعر واآللاب". وصاااادر  فر فلسااااطين تشااااريعا  أخرى نظمت 

(، 1918حيث صااااااادر قانون أصاااااااول الم اكما  العشاااااااائرية الذي ت  نشاااااااره فر ال ريدة الرسااااااامية عام)

العرفر العشائري.  ا صالح ( وريرها من المراسي  التر تنظ  عمج1939ومرسوم تشكيج الم اك  لسنة)

(، ل ف  أمن وسااااالمة ا صااااالح( عملت حكومة النتداب على تشااااكيج ل نة )األمن و 1948) وفر عام

لخالفا  القرى والمادن الفلسااااااااااااااطينياة من أي اعتاداء أو أعماال تخريجياة خارجياة، إضاااااااااااااااافة إلى فض ا

 (.1944والمنازعا  بين السكان )الوقائع الفلسطينية، 

 ألردني فترة الحكم ا -

بعد انتهاء النتداب الجريطانر، وتشاااااكيج الوحدة بين الضااااافتين، أبقت ال كومة األرلنية على الل نة 

زمن النتداب، بج وعملت على توسااايعها، وعملت على تعيين قضااااة فر مختلا الت معا   ذالقائمة من

بال رائ . وقد خولت السااالطة ال اكمة  من ال نح وانتهاءق  الساااكانية، وخولته  للجت فر كافة القضاااا ا بدءاق 
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أو الجراءة،  سااااواء با لانة حكاماأل إصاااادارتل  الل ان إلى  ( من قانون م اك  العشااااائر17) وفق المالة

)قانون م اك  العشاااااااائر وتعديالته لسااااااانة  عجر المتصااااااارف أو الم اف  حكاموالتزمت ال كومة بتنفيذ األ

1936.) 

 يسرائيلاإل االحتاللفترة  -

ر، انطالقا من مجدأ رفض سااااارائيلالعرفر العشاااااائري فر فلساااااطين بعد الحتالل ا  ا صاااااالحنشاااااط 

ر وقوانينه، ول    رالجية السكان فر مختلا مناطق الضفة الغربية وقطاع رزة إلى سرائيلالحتالل ا 

العرفر العشاااااائري،  ا صاااااالحالعرفر العشاااااائري، ولت كيد سااااالطة  ا صاااااالححج مشاااااكالته  عن طريق 

فر منطقتر الخليج والقدس. فقد عقد  ا صااااااالحنشاااااارها بين السااااااكان، عقد  عدة مؤتمرا  بين رجال و 

، تاله مؤتمر 1985/1/14الخلياج بتااريخ  –المؤتمر األول فر )مساااااااااااااا اد المؤمنين( على طريق  طاا 

، وأخيرا مؤتمر الغرفة الت ارية بالقدس 1985/2/28)أهج الساااااااااااااانة( فر مدينة الخليج بتاريخ  مساااااااااااااا د

 (.1983. )حليلة، 1985/8/20بتاريخ 

العشااائري أبان النتفاضااة األولى، حيث ريجت م اك  ساالطة الحتالل  لور ل ان الصاالحوقد ازلال 

تماما عن التدخج فر فض الخالفا  بين السكان، بسجب مقاطعته  لتل  الم اك ، وحج القضاء العرفر 

م ج م اك  الحتالل، وخصااااوصااااا بعد لعوة القيالة الوطنية الموحدة فر بيانها األول،  رالجاق  العشااااائري 

م لية، ل ج الخالفا   إصالحالذي لعا سكان القرى والمخيما  والمدن الفلسطينية، إلى تشكيج ل ان 

 (2004، ريث أبووالنزاعا  بين السكان. )

 عهد السلطة الوطنية الفلسطينية -

نية الفلساااااااطينية وتسااااااالمها لمهامها فر أعقاب توقيع اتفاقيا )أوسااااااالو( عام بعد لخول السااااااالطة الوط

 الرئيس الراحج المرحوم  اساااار عرفا  ت ت رعا ة عقد مؤتمر القضاااااء العرفر العشااااائري  ت  (،1994)

 ون العشائرؤ دة سعير،  حضره مستشار الرئيس لشفر مركز)السنابج للدراسا  والتراث الشعجر( فر بل
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)عجد الفتاح جعيدي(، والمفتر العام لقوا  األمن  وقائد منطقة الخليج آنذاك العميد )ريث أبو ريث(،

)ل. الريس جرالا ( كمال قجعة(، ل.) أبو  ااخيدم(، ومن مكتب الرئيس  )عجد السااالم الفلسااطينر الشاايخ

ة وقد خرج المؤتمر بعد ،ا صاااالحإضاااافة إلى عدل من رجال ، أعالهمدير عام مركز السااانابج المذكور 

 :(2014)جرالا ، حسب  توصيا  وهر

 هيئة وضوابط ويتجعان بقواعد يلتزمان القطاع فر وآخر الغربية الضفة فر عشائري  م لس تشكيج -

 .مجا رة الرئاسة

 عشائري. القاضر يتقاضاها التر الرزقة وإلغاء العرفية والقضا ا حكاماأل فر النظر إعالة -

مرساااااااوم  إصااااااادارو  فرل ة ال نائية المساااااااؤولية لن وحده،ال انر  على ال الء )الترحيج( اقتصاااااااار -

وهنا ورل خط ق، فالترحيج  كون  .الواقع أرة على فعليا تطجيقه على والعمج األمر بهذا رئاسااااااااار

 لذوي ال انر ألنه  كون موقوفاق. 

 مسااااااااند ب انب كرافد به لألخذ والعالة العرف قضااااااااء حول التشاااااااريعر الم لس إلى مذكرة رفع -

 .والقطاع الضفة فر بها المعمول القوانين

 .والعالة بالعرف القضاء تر يد إلى الدعوة -

 رسوم أ ة لون تلقر واألمن النظام إحالل فر والعالة العرف وقضاة ا صالح رجال  أهمية ت كيد -

 .تذكر

بقرار من الم لس الوطنر الفلسطينر  ا صالحهذا وقد ت سست ا لارة العامة لشؤون العشائر و 

(، وت  اعتمال الدائرة ك حدى مؤسااااااسااااااا  912م//924ت ت قرار رق  ) 22/1/1979فر عمان بتاريخ 

حيث ت  إل اقها بوزارة الداخلية  2005منظمة الت رير وتابعة مجا ااااارة لمكتب السااااايد الرئيس حتى العام 

لمؤسااسااا  إلى م لس الوزراء الذي قام بدوره ب ل اقها اسااتنالاق إلى قرار ساايالة الرئيس بت ويج عدل من ا
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م لتصااااااااااااااجح إحدى ا لارا  العامة المعتمدة 15/3/2005إلى وزارة الداخلية ب لسااااااااااااااته المنعقدة بتاريخ 

 ضمن هيكلية الداخلية.

هذا ورر  وجول هذه ا لارة وتفرعاتها فر لوائر الوزارة بكافة م افظا  الضااااافة الغربية إضاااااافة 

ر ضاااااامن هيكلية الم افظا  أ ضاااااااق إل أنه  ل  تسااااااتطع القيام بدورها على أكمج وجه حسااااااب إلى الدوائ

نظامها الداخلر واللوائح ا لارية التر تنظ  عملها وت دل مهامها، فال زلنا نرى عدم وجول عمج منظ  

صااايراق أو تشاااكيج لل ان الصااالح العشاااائري أو متابعة القضاااا ا الم تمعية وفق األصاااول، ويرى الجاحث تق

السلطا  سابقة الذكر فر ألاء لورها لتص يح مسار رجال الصلح العشائري أو تطوير واض اق من قجج 

ر والرقر قواعده وأحكامه التر ل  تعد قابلة للتطجيق فر رج قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحالة التطو 

الفلتان العشاااائري وت قيقاق ألهداف التر وصاااج إليها الم تمع، ل بج كانت أحياناق ساااججاق ل الة الفوضاااى و 

 بعض رموز وقيالا  السلطة.

 األساس القانوني للقضاء والصلح العشائري في الضفة الغربية: 7.2

منه القضاااااء العشااااائري ( 45)وخصااااوصااااا المالة 1922 مرسااااوم لسااااتور فلسااااطين لساااانة  نظ 

أ ار  ( 5/4) وخصوصا المالة1923مرسوم تشكيج الم اك  لسنة  جاءوأعطته أساسا قانونيا متينا، و 

هذا بخصاااو  منطقة بئر الساااجع وججج الخليج كونها مصااادر  ،إلى تشاااكيج م كمة اساااتئناف عشاااائرية

الفترة وأصجح  فلسطين تطور فر تل  جنوب أي أن القضاء العشائري فر العرف العشائري وت تم  اليه،

 عينون  جح القضااااااة العشاااااائريينوقد ازلهر القضااااااء العشاااااائري وأصااااا، بدرجتين بدل لرجة واحدة قضااااااء

 بموجب براءا  تعيين من قجج قاضر القضاة ويقسمون اليمين أمامه با ضافة إلى تقاضيه  رواتب من

المندوب السامر وال كومة الجريطانية. وقد اعتجر المشرع فر مرسوم لستور فلسطين الم اك  العشائرية 

 (1933، العارفمن الم اك  النظامية. ) جزء
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والمطجق فر الضاافة الغربية فقد تعامج مع  1960( لساانة 16نون العقوبا  األرلنر رق  )أما قا

كان فر فترة ال ك  األرلنر الذي ل   شاااااا  أن هذا القانون  إنالقضاااااااء العشااااااائري بطريقة مختلفة، حيث 

فر  ساريا1936أبقى على قانون ا  راف على الجدو لسنة و عشائري فر الضفة الغربية، ال  قنن القضاء

 (2003)عجد الجاقر، بعض مناطق الجدو فر األرلن لون الضفة الغربية. 

تتوافق مع ات اه المشاارع األرلنر بعدم  1960( لساانة 16 )وكانت نصااو  قانون العقوبا  رق

، القضاء العشائري  أحكاممع عدم تقنين  إرفال الدور الذي  قوم به القضاء العشائري فر حج المنازعا 

 1960( لساااااااااااااانة 16)العقوبا  رق   من قانون ( 100، 99، 53، 52)كر أن الموال ومن ال دير بالذ

. )حامد، او تخفيا العقوبة كوسااايلة  نهاء وال زائية  أ اااار  إلى اعتمال الصااافح فر المنازعا  المدنية

2009) 

 ا صااااااالحلوراق خفياق  مارسااااااه العرف العشااااااائري من خالل رجال  بوجولان  اق هذا  عطر مؤ اااااار 

الم اك ، على ا ره يتوجه المشااتمر او  وي الم نر عليه  أسااوارحكماق او صااالحاق خارج  ب نهاء الخالف

اتفاقيا  او ب سااااااااااااااقاط الدعاوى المرفوعة لدى الم اك ، فيغلق الملا بالمصااااااااااااااال ة والتر تمون مرفقة 

دور بين القضااااااااء، وهذا لليج على تمامج ال أماموتعتمد كمجرز  إصاااااااالحصاااااااكوك صااااااالح نظمها رجال 

 القضاء النظامر والعرف العشائري.

 مصادر العرف العشائري: 8.2

ل ج خالف او  العرف العشااااااائري لم موعة من المصااااااالر يرجع اليها فر حال  التدخج أحكامتسااااااتند 

 فض نزاع وهر: 

 يةسالمالشريعة اإل -

ه من القرآن المري ، باعتجاره مصدر التشريع األول، ول   وز أحكامية سالم ستمد نظام الشريعة ا 

القرآن   حكامإنمارها، وبالتالر فان عملية القجول ب أحدالخروج عليها ب ي حال من األحوال، ول  ستطيع 
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المري  رير قابج للنقاش والت ويج. وفر حال عدم وجول نص قرآنر حيال مشااكلة معينة،  سااتند القاضاار 

ر ال انر، المتم ج بالسنة النجوية، وهر كج ما ورل عن سالمه إلى مصدر التشريع ا كامأح إصدارفر 

 أحكام إصاادارالرسااول المري  من قول أو فعج أو تقرير. وفر كال ال التين ل   وز للقاضاار العشااائري 

 (2008ية، وإل ف نها تواجه بالرفض وعدم القجول. )األعرج، سالمتتناقض مع الشريعة ا 

ية، سالمالشريعة ا  أحكامكوسيلة ا جا  عشائرية مع  خمسةمجدأ اليمين بوجد تناقض صارخ لي وهنا

و لاا  لن اليمين بخمسااااااااااااااااة  عنر ان  فرة على المته  حلا  مين ويزكيااه اربعااة من اقاااربااه اللااذين 

  لفوا من بعده انه   شاااااااااااااركونه فر ال قوق والواججا ، أي اللذين يدفعوا معه فر )قرش الدم(، على ان

صالق فيما حلا عليه، وعلى ان  كونوا من اهج الصدق والمانة ومشهولاق له  بذل ، يت  اختياره  من 

قجج  وي الم نر عليه، فا ا تخلا احده  عن تزكية  مين المته  لسااااااااااااااجب او ألخر فان التهمة ت جت 

ية وقواعد القانون سااااااااالمالشااااااااريعة ا  كامأحعلى المته  ويت مج ما ل عالقة له به، وهذا ما يتنافى مع 

 اق على صاادق  مين المته  وهو ل   كن حاضاار  ُ قساا فميا  ألخر،  وزر  ااخص جالوضااعر التر ل ت مّ 

وفر بعض الحيان ا ا ما كان المته  لون الساان القانونر او مطعوناق فر صاادقه   ال دث،زمان ومكان 

وعلى ان يزكيه اربعة من اقاربه   دله  الخصااااا   ،منه بدلق  قسااااا فانه  فرة على ولر امره ال  وامانته،

 بقصاااااااد تع يز المته  وإ جا راهن انه  لن   لفوا بصااااااادق المته  و ل  يُ  أ اااااااخا الذي قد يج ث عن 

 .عليه والانتهالتهمة 

 العادات والتقاليد -

الم تمع، وت  تناقلها جيال بعد جيج،  أفرالوقجول من  اوهر عجارة عن أعمال ساااابقة لقيت اسااات ساااان

حتى باتت معروفة لل ميع، لذا فان العالا  تتسااااااااا  بالقدم وال جا  والتعمي ، ومخالفتها تعتجر خروج عن 

 ال ماعة، فهر راسخة فر قي  الم تمع، ول  مكن ت اهج وجولها. 
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آبائه واجداله، والستئناس  لذا كان ل بد للقضاء العشائري، أن  ستند إلى العالا  التر توار ها عن

لائما ما تمون  حكاماأل إصااااااااداره، حتى ت ظى بقجول المتخاصاااااااامين، باعتجار أن أحكام صااااااااداربها  

بسااجب ساالوك يتعارة مع عالا  الم تمع، ويعتجر  ل  حسااب العرف العشااائري جريمة   اسااب عليها 

كج، كالعتداء على العرة، القاضاااااار العرفر. وقد  كون هذا الساااااالوك عاما  خالا عالا  الم تمع ك

وانتهاك حرما  الجيو  وريرها. وقد  كون خاصااااااااااا بقجيلة معينة، لها عالا  خاصااااااااااة بها، قد تتفق مع 

ين  عتجر الخروج عليها لاخج القجيلة مخالفة ت رمها تعالا  قجائج أخرى وقد تتشاااااااااااااااابه، وفر كال ال ال

 (2006عالا  القجيلة. ) ابت، 

 لة()المثي السوابق القضائية -

العرفر العشاااائري التر  ساااتند إليها القاضااار عند  ا صاااالحتعتجر الساااوابق القضاااائية أحد مصاااالر 

حك  بقضااية مشااابهة، سااجق وان صاادر حك  حيالها، و ل  لجيان حكمة القاضاار فر اسااتصاادار  إصاادار

 عتجر  ل   ن قجج الخلا، بمعنى أن رفض ال ك لقت القجول عند السااااالا، ول   وز رفضاااااها م أحكام

خروج على العالا  والتقاليد المتوار ة، وهذه ب د  اتها جريمة جديدة. ويالح  أن القاضاااار لائما عندما 

حكمه  قول: " ن ن ن تجع ولساانا  إصاادار صاادر حكما حول قضااية مشااابهة سااجق وصاادر حك  بها، قجج 

ار عليه أجداله ، ومع ُنتجع"،     صاااادر ال ك  وهو متيقن بان المتخاصاااامين حتما  ساااايرون على ما ساااا

 أفرالحول القضااااااااااا ا المتشااااااااااابهة، تصااااااااااجح عرفا)أي تمون متعارفا عليها لدى جميع  حكامتمرار تل  األ

القجيلة(. أما إ ا كانت السابقة منقولة عن قجيلة أخرى، فاألمر مختلا، في ب فر هذه ال الة أن ت ظى 

 (1999المتخاصمين. )التج، بقجول القاضر والمتخاصمين، قجج معرفة نوع ال ك  من قجج 

 الجتهال -

فر قضااية  قضااية ل   سااجق وان صاادر حك  عشااائري قانون عشااائري جديد حول  ساان الجتهال  عنر

ب دة  الذي يتصااا ع، وهو القاضاار المشاارّ المنشااد العقوبة ال ديدة هو  شاارع مما لة لها، والقاضاار الذي
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در حك  مشااااااابه لها، أو تعديج قوانين ل   سااااااجق أن صاااااا أحكام إصاااااادارالذكاء، ويسااااااتخدم الجتهال فر 

عشااااااااائرية مسااااااااايرة لتغير رروف ال ياة، فم ال، أن تسااااااااتجدل ا بج كد ة بالنقول، واسااااااااتجدال الغرة بمهر 

 (2008العروس. )األعرج، 

بسعة المعرفة وطول الخجرة وسرعة الجديهة ويمتل  القدرة على  وهنا فالقاضر المشّرع   ب ان يتس 

د، أي اعلى مرتجة فر ويتوافق القضااااااة الخرين على انه وصاااااج الى مساااااتوى قاضااااار المنشااااا   ،الجتهال

  خذ بها القضااااء العشاااائري ويلتزم بها، اما الُغرة كما  اق وقواعد اق أحكامه ال ديدة تصاااجح أحكامالقضااااء، و 

اقااارب ( فهر الفتاااة التر كاااناات تقاادم لااذوي الم نر عليااه،  اا خااذهااا احااد 2008جاااء فر كتاااب العرج )

ولد  طفالق ك زء من التعويض و  الم نر عليه لون اعتراف ب لنى حقوق زوجيه لها، ال ا ا حملت منه

وهذه كانت حتى زمن ليس بجعيد وتساااامى )ُررة ل ة(،  ، فيعلن زواجه الرساااامر منها ، عن الم نر عليه

يرة اند ر  فر عصرنا ال ان الخ ، فاستجدلت ب ك  المنا د بدفع قيمة مهر عروس لذوي الم نر عليه

 ال الر.

 خبرة القاضي -

تقوم خجرة القاضااااار على مدى إلمامه بالقوانين والعالا  واألعراف العشاااااائرية، حيث  كتساااااجها الفرل 

القجيلة ابنه أو قريجه ل ضااااور جلسااااا  القضاااااء عند القاضاااار  أفرالعن طريق التعل ، ب يث يرسااااج أحد 

ر تدريب أبنائه  الذين يتوخون منه  أن  صاااج وا قضااااة فر العشاااائري، ورالجا ما  قوم  ااايوخ العشاااائر ف

. حكاماأل إصاااااادارالمسااااااتقجج، لمالزمة القاضاااااار العشااااااائري ليكتسااااااب منه الخجرة فر حلول المشااااااكال  و 

 .(2006) ابت، 
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 خصائص القضاء العشائري: 9.2

 ختلا القضااااء العرفر العشاااائري عن القضااااء الرسااامر، مع إنهما يهدفان إلى حج المشاااكال  بين 

المتخاصمة، فر مختلا المشكال  وال رائ  التر قد ت صج، سواء بين طرفين أو أك ر، ومن  طرافاأل

 (2006خصائص القضاء العشائري: ) ابت، 

على طلب أحد  االقضاااة العشااائريون ليسااوا متفررين لممارسااة مهنة القضاااء، بج يؤلون ألواره  بناء -

 أو كال المتخاصمين، لفض الخالف بينهما.

ه ، اسااتنالا إلى أحكامل  سااتند إلى لسااتور، ورير مدون فر كتب، بج  صاادر القضاااة العشااائريون  -

م فورة على  اااكج  حكام لة، ب يث تمون تل  األفوه أو اعتالوا عليه وسااامعوه من قضاااا ا مماما أل  

 ل عيب عليه ورول ول لم عليه  هول(.)أقوال م  ورة م ج 

هنا   ااافوية، ول تدون فر كتب، ولمنها معروفة وم فورة لدى الشاااهول وال ضاااور. حكامصااادور األ -

 .وقت ال اجة العشائرية وا جراءا  من أجج حفظها والل وء اليها حكامطرأ تطور بكتابة األ

الم تمع العشاااااااائري  أفرالالمرونة، أي انه يتطور بتطور ال ماعة، ب يث يتالءم تطوره مع حاجا   -

 التر قد تختلا من زمان آلخر. بخالف القانون الرسمر الذي يتس  بال مول.  

 القاضااااار على المغارم المالية أو ا جراءا  المعنوية كالعتذار والتجييض، حيث ل أحكامتقتصااااار  -

كهذا  فتدى بالمال، ب يث يدفع الم كوم مجلغا من   ساااا ون ول قصااااا  ول إعدام، وان صاااادر حك

 .ا عدامالمال كشراء ل ك  القصا  أو 

فر ال رائ  تطال المسااااااااااائولية حتى ال د الخامس ألهج ال انر، إل ب رائ  السااااااااااارقة والعرة، فهر  -

 مسئولية ال انر بمفرله.

ل عيب عليه ورول ول لم عليه )دقة بما تدعيه، اساااتنالا إلى القول فر العرف العشاااائري المرأة مصااا -

  هول(، أي بمعنى انه ليس للمرأة مصل ة أن تدعر بشرء  مكن أن يل ق بها األ ى.
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التر تتعلق بقضااااا ا الشاااارف، حتى تمون رالعا قويا لمج من تسااااول له  حكامالتشاااادل والقسااااوة فر األ -

 نفسه العتداء على أعراة الناس.

 ه من قجج ال ميع. حكاملتزام المطلق بال -

 السرعة فر الجت فر القضا ا، والسرعة فر تنفيذها. -

 بين المتخاصمين وليس فقط حج الخالفا  بينه . ا صالح قوم على  -

تعدل مصااااااالره، ألنه  عتمد أساااااااسااااااا على األعراف والعالا  والتقاليد والسااااااوابق القضااااااائية، بخالف  -

 إلى التشريع فقط.القانون الرسمر الذي  ستند 

 صفات القاضي العشائري: 10.2

هناك صااااافا  حميدة   ب أن يتمتع بها كج من يتجوأ مكان القاضااااار العشاااااائري، وبدون توافر هذه 

ضعيفة، ول  قة للمتقاضين  أحكامهوتمون  اآلخرينأن   ظى باحترام  نسانالصفا  ل  ستطيع هذا ا 

 (2008فيها، ومن هذه الصفا  والمميزا  ما يلر: )األعرج، 

 التقوى والنقاء والورع، وأن ل  خشى فر قول ال ق لومة لئ . -

 إرهار ال ق على الجاطج وإنصاف المظلوم. -

 المساواة بين المتخاصمين فر م لس القضاء، وأن  كون الناس عنده سواسية. -

 رجعية وجذور فر القضاء العشائري، أي أن  كون من بيت قضاء.أن  كون له م -

 مكانة عالية فر عشيرته، وأن تمون عشيرته  ا  سمعة حسنة بين العشائر. أن  كون  و -

الذكاء وسااااااارعة الجديهة وساااااااعة الصااااااادر وحسااااااان الساااااااتماع وقوة الذاكرة والت ليج الصااااااا يح ل  ج  -

 المتخاصمين.

 اليد، وأن  كون م ج  قة للمتخاصمين. أن يتميز القاضر العشائري بنظافة -
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أن يتمتع القاضااار العشاااائري بخجرة ب صاااول القضااااء العشاااائري والساااوابق القضاااائية وأن  كون على  -

 عل  تام ب صول العرف والعالة.

 .صالحمّيال لإل   ب أن  كون القاضر العشائري  -

 أنواع القضاة في العرف العشائري: 11.2

يتفق الخصااامان على ال لوس عنده وعمله يتلخص فر األمور التالية:  قاضااار المل : هو القاضااار الذي

 (1991)ال شاش، 

 حصر حجج المتخاصمین في نقاط محددة وهو ما یعرف بدفن الحصى. -
 إحالة المتخاصمین إلى القضاة المختصین بنوعیة القضیة. -
 .الرجوع إلیه إذا تم االختالف في االدعاء من عند القضاة المختصین -
 قاضي الملم ال یحكم في الخصومة وال یأخذ الرزقة إال إذا أراد الخصوم التقاضي عنده. -

قاضاااااااااااااار المجار: هو القاضاااااااااااااار الذي   ق له الجت فر كج القضااااااااااااااا ا، وب مكانه  حج أي خالف بين 

المتخاصمين، ويكون لمج قجيلة  ال ة كجار معروفين يت  الرجوع إليه  ل ج القضا ا وعمج قاضر المجار 

 (2010خص فر األمور التالية: )أبو عريجان، يتل

 حل القضایا المرفوعة إلیه. -
 إحالة المتخاصمین إلى القضاة المختصین بنوعیة القضیة. -
 هم الذین یحددون نوعیة الحق لتتالءم مع الظروف القائمة. -

هو القاضاار المختص بالقضااا ا الخطيرة فر نظر العرف كقضااا ا "العرة، الوجاااااااااااااااااه، قاضاار المنشااد: 

ن صااااااحب ال اااااق  قاااااوم ب ناااااشال حقاااااه لون أن ياااااتمل  الخاااااص  بكلماااااة ولخول الجيت " وسميت مناااااشد أل

  ستشار واحااادة، حتاااى يااات  إساااماته مااان قجاااج أحاااد ال اضااارين ريااار الخاااص ، وه  نوعان األول هو الذي 

 .  كاااااا  علااااااى القااااااضية بالمنشدوال ااااااانر هااااااو الااااااذي  ،المنااااااشد أم ل  قلقااااااضية تااااااستهااااااذه ا نوعيةهااااااج 

 (1987)ريث، 
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أهج الد ار: هو القاضر المختص بقضا ا األرة من بيع و راء ورهااااااان وحااااااادول، وهااااااا  رالجاااااااا  قاضر

 (2008. )ح ة،  كونون من أص اب األمالك

هو القاضر المختص بقضا ا الخيج، وه   عرفااااااون فاااااار الخيااااااول األصاااااايلة، ويعرفااااااون : قاضر الرسان

تفاااااااااااااااضيلها أو إعارتهاااااااااااااااا أو  لها وأنواعها وأمراضها، وتعالج عنده  المشاكج الناجمة عن بيعها أوأصو 

 (1991. )ال شاش، ، وه  على عل  تام بصفاتهاسرقتها

فر  أي  فصج بااااين الطاااارفين المتنااااازعين ،االقاضر المختص بالفصج فر القضا هو  :ةقاضر الضريجي

. )أبو حمال، أم ل، ومن عمله أ ضااا انه  قضاار فر قضااا ا األموال أحقية رفع القضااية إلى قضاااة تغري 

1988) 

هااااو القاضاااار المخااااتص بالقااااضا ا التاااار تل ااااق مرتمجهااااا زيااااالة عاااان قيمتهااااا نظاااارا قاضــي الزیــادي: 

وأوساع  ا اد حكماالرتماباه ا  ا ، وياست نا إلياه مان عناد قااة الاضريجية إ ا لا  يرضاوا ب كماه، وها  

. صاالحية مان الاضريجية، وياصح أن ناسمر الاضريجية مان الدرجاة األولاى، والزياالى مان الدرجة العليا

ل  تعد هذه التخصاااصاااا  موجولة لظروف التطور ووجول الجدائج كالت كي  والقضااااء  (1985)العارف، 

 .الشرعر والقضاء النظامر

 ضاااار المخااااتص فاااار قااااضا ا الاااادم، كالقتااااج وال ااااروح الجليغااااة والمااااسورهااااو القام: قاضاااار مناااااقع الاااادمو 

 (2010. )أبو عريجان، يسموا القصاصينو وفر ت ديد الد ا  

 بين الااااااااااااااازوجين، والنفقاااااااااااااااة علاااااااااااااااى إصالحهو القاضر المختص بقضا ا النساء،  : قاضر أخو الجنا

 .(2010. )أبو عريجان،  الزوجة وكسوتها وما  ابه  ل

الوفا: وهو الشااخص الذي تسااند إليه مهمة الوفاء بمتطلجا  الصاالح وتجعاته كانت مال ة أو مالية، كفيج 

 أي الوفاء بال قوق المستوججة لعائلة الم نر عليه.
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كفيج الدفا: هو الشااااااااخص الذي تسااااااااند إليه مهمة حما ة  وي ال انر الذي ارتمب جريمة القتج من قجج 

واسااااا  عشااااايرته ويصاااااجح ملزم ب ما ة المذكورين من أي اعتداء قد  وي الم نر عليه، ويت   ل  باسااااامه 

  صاااااااااااااااج عليه ، ويكون المفج فر ال التين المذكورتين أعاله بموافقة  وي الم نر عليه، ويكون راة  

 وقابالق به .

 في فلسطين: والعرف العشائري العالقة بين القضاء الرسمي  12.2

لعشائري فر فلسطين، يتفقان فر جوانب ك يرة، العرفر ا ا صالحل    أن القضاء الرسمر و 

عن اآلخر  أحدهماويختلفان فر أمور أخرى، وبذا  الوقت  كمج كج منهما اآلخر، ول  مكن فصااااااااااااااج 

من حيااث الادور والوريفااة التر يؤل اانهااا. فمال النظااامين  سااااااااااااااعيااان إلى فض الخالفاا  والنزاعاا  بين 

المتخاصاااااااامة، بما  كفج ضاااااااامان إحقاق ال ق، ومعاقجة ال انر، حتى تسااااااااول حالة من األمن  طرافاأل

 الم تمع، وتنظي  ال ياة المدنية وتعزيز السل  األهلر. أفرالواألمان بين 

فاا وجااه التفاااق بينهمااا تعول إلى لور ووريفااة كااج من النظااامين فر ت قيق األمن واألمااان فر 

ج من تسول له نفسه العتداء على حقوق الغير المال ة والمعنوية، وفر لم االم تمع، ب يث  شكج رالع

فمال النظامين يتفقان فر األهداف الرئيسااااااااااااااية التر  سااااااااااااااعيا لت قيقها، والمتم لة ، مختلا جوانب ال ياة

بال فا  على األمن والسل  األهلر، من خالل الجت فر المنازعا  والخالفا  بين السكان، وتنظي  حياة 

. ول يت تى هذا األمر إل من خالل وجول رالع موضاااااوعر، يتم ج بالقوة التر ت اساااااب كج من الساااااكان

تساااااول له نفساااااه العتداء على حقوق اآلخرين المال ة أو المعنوية لون وجه حق، وإل أصاااااجح الم تمع 

 . ريعة راب  ستقوي فيه القوي على الضعيا، من هنا كانت رؤية كال النظامين الرسمر والعشائري 

 إصداركما أن هناك أوجه تشابه بين النظامين من حيث آليا  وإجراءا  التقاضر، ب يث يت  

بناء على ضاااوابط ومعايير ومصاااالر  ساااتند إليها القاضااار، وليس م رل عملية تخضاااع ألهواء  حكاماأل

نزاهة ومزاج القاضااار المخول بالفصاااج فر المشاااكلة المرفوعة إليه. فالقاضااار فر كال النظامين يتمتع بال
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وال يااال ااة والمهنيااة، فهو مؤهااج للجاات فر النزاعااا  والخالفااا  بطريقااة مهنيااة، فال  اااااااااااااااا  أن الم اااك  

النظامية تشااترط حصااول القاضاار على إجازة جامعية لممارسااة المهنة، كونه على معرفة تامة باألنظمة 

شاااترط بالقاضااار أن العرفر العشاااائري   ا صاااالحوكذل   ،حكاماأل إصاااداروالقوانين، التر  ساااتمد منها 

 كون ملما تماما بالعالا  واألعراف التر ور ها عن السااالا، إضاااافة إلى تمتعه بالذكاء وامتالكه الخجرة 

فر حج النزاعا  والخالفا ، عجر متابعته  جراءا  التقاضااااااار من خالل ت ربته مع قضااااااااة ساااااااابقين، 

 لة، ب يث يذكر ال ال ة واسااااااا  ولهذا نرى أن ال ك  الصاااااااالر لائما ما يدع  ب ك  ساااااااابق لقضاااااااية مما

القاضااااار الذي اصااااادر ال ك ، و ل  لتعزيز  قة المتخاصااااامين ب كمه، على اعتجار أن ال ك  الصاااااالر 

 (2003. )عجد الجاقر، عنه  ستند إلى مصالر وليس م رل اجتهال

وكال النظامين  عتمد على األللة والجينا ، التر تعتجر عناصاااار أساااااسااااية  سااااتند إليها القضاااااة  

ه ، فالقاضااار ساااواء أكان نظاميا أم عشاااائريا،  عتجر مساااتمعا أحكام إصااادارلرساااميين والعشاااائريين، فر ا

إل إ ا تمكن من فه  القضاااية بكج حي ياتها،  حكاماأل إصااادارالنزاع، ألنه ل  مكن  أطرافجيدا لروا ا  

 باطال.  مشهولة، وبخالف  ل  تعتجر العاءق  والتر لائما ما تدع  ب للة وإ جاتا  مكتوبة أو

ومن حيث نوع ال رائ  التر يجت فيها كال النظامين، ب يث انه ل يوجد قضاااااااااااااااء مختص بنوع 

 ا صالحفما لام هناك أو خالف بين طرفين أو أك ر، فان  ،معين من ال رائ ، مهما كجر  أو صغر 

بالنساااااجة للقضااااااء   كون  ، وتماماطرافاأل أحد العرفر العشاااااائري  قجج التقاضااااار بها فر حال طلب منه

النظامر، الذي يتعامج مع مختلا القضااااااااااااااا ا بغض النظر عن نوعها وح مها. إل أن هناك قضااااااااااااااا ا 

، ك رائ  القتج، التر تتطلب التدخج الساااااااريع حقنا طرافيتدخج بها كال النظامين لون طلب من احد األ

ر من  لتر تدفع أقرباء الم نر عليه لل ورة الدم، اف عرف ب ا ما  عقب عملية القتج ماللدماء، ألنه رالج

 (2003. )عجد الجاقر، ال انر أو احد أقاربه
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على أن: "العقوبة  2003لسااااااانة  ( من القانون األسااااااااسااااااار الفلساااااااطينر15قد نصااااااات المالة )و 

ول توقع عقوبة إل ب ك   ،وتمنع العقوبا  ال ماعية ول جريمة ول عقوبة إل بنص قانونر ، ااااااااخصااااااااية

العرفر  قانون فر حين تتسااا  العقوبا  فر ال ،ول عقاب إل على األفعال الالحقة لنفا  القانون" ،قضاااائر

كما تمتد فورة  ،حيث تمتد العقوبة إلى أقارب المته  حتى الدرجة الخامسااة ،العشااائري بالصاافة ال ماعية

والترحيج  ،على حد سااااااااااواء ناهي  عن ال زاءا  الماليةالدم لتشاااااااااامج ممتلما  المته  وممتلما  عائلته 

عشااااااااائريا، وال دير بالمالحظة أن العديد من مم لر الساااااااالطة التنفيذ ة وحتى بعض أعضاااااااااء الساااااااالطة 

هذا  عنر أن السااااالطة الفلساااااطينية  اااااريكة فر ، و التشاااااريعية يدعمون فرة م ج هذا النوع من العقوبا 

وفر نفس الوقت تدع   ،رضااااات قانونا  منع العقوبا  ال ماعيةألنها ف ،النتهاك الذي   صاااااج بال قوق 

 (2017)زكارنة،  .فرة م ج هذا النوع من العقوبا 

لى ح ز طرفر النزاع، للضغط أن النظام الرسمر رالجا ما يل ا إ هنا ال دير بالذكر أ ضامن و 

حااد طرفر النزاع عن حقااه أو جزء من حقااه ت اات أللقجول بااال ااج، األمر الااذي يؤلي إلى تنااازل  عليه 

على  تمفيجالعرف العشااااائري، الذي  عتمد ال قانون أن هذا األمر رير وارل فر ضااااغط ال  ز. فر حين 

 احدهمأالمتخاصمين، ل ين النتهاء من عملية التقاضر، بما   رر كال الطرفين من الضغوط  ججار 

العشااااااااااااااائري، الذي يهدف  العرف، بما يتناقض مع وريفة منهعلى التنازل عن حقه أو جزء  اأو كالهم

 (1990. )الجخيت، إلى إعالة ال قوق ألص ابها

تت  عملية ال  ز فر بعض األحيان فر فلسطين بعد وقوع جريمة القتج إ ا رافقها أعمال  غب 

ل عن ورلا  فعج من قجج  وي الم نر عليه بهدف منعها وليس بقصاااااااااد إججاره  على التوقيع أو التناز 

 .حقوقه  كما ورل عند الجخيت

هناك اختالف من حيث تنفيذ ال ك ، فالقضاااااء الرساااامر  سااااتطيع تنفيذ ال ك  الصااااالر  أن كما

عنه عن طريق السااااااا ن فر حال رفض الم كوم عليه المت ال ألمر القاضااااااار، وتنفيذ ال ك  الصاااااااالر 
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متعارف عليه بين الالعشااائري المعمول به و ب قه، بينما عملية تنفيذ ال ك  العشااائري، تسااتند إلى العرف 

أبناء القجيلة أو العشاااااااااااااايرة، مما  ضااااااااااااااطر الم كوم عليه إلى تنفيذ ال ك  لون ترلل، خوفا من أن تنجذه 

العشاايرة، وقد  صااج األمر إلى التجرؤ منه، واعتجاره رريجا عن العشاايرة، األمر الذي  ضااطره إلى الرحيج 

  (2017)زكارنة، عنها. 

الم تمع  أفرال من نسجة عاليةالعرفر العشائري،   ظى بت ييد  ا صالح ل ، ما زال  كج ورر 

الفلسااطينر، ويفضاالونه على القضاااء الرساامر، ففر لراسااة مساا ية أعدتها مؤسااسااة "مساااواة" فر أ ار من 

العرفر العشااااائري  ا صااااالح%( من الفلسااااطينيين  فضاااالون تدخج  (65ب ن  فقد أفال  (2015العام )

ناتج من عدم ال قة بالقضاااء هنا  ارتفاع النسااجة، و %(  فضاالون الل وء للقضاااء الرساامر (35نسااجة فيما 

ومن جانب آخر فهذا  عنر أن  قافة العنا أصاااااااااااج ت مقجولة بشاااااااااااكج أكجر لدى  ٬الرسااااااااااامر من جانب

 (2005. )المزنر، الم تمع الفلسطينر

 العرف العشائري في جرائم القتل: 13.2

 راااهرة من أقاادم الظاااااااااااااااااااااااااااااواهر ر، وهي العرف العشااااااااااااااااائر  رائر فمن المجااتعتجر جريمااة القتااج 

وجريمة القتج ، )العيب ر ل  )الدم مغط روق ما سااااواها من ال رائ  وقالوا ف، وهى جريمة تفالجتماعية

العشيرة أو القجيلة ب كملها، وتت  ر بها  عند الجدو ل تغتفر، وقد  متد ت  يرها إلى عااااااااادة أجياااااااااال، تاااااااااشمج

حال  األخذ بال  ر، والدفاع عن  ردوية مجاح فالعشائر الج لمن القتاااااااااااج لااااااااااادى ،األخرى أحيانا العشائر

 ل ينسى   ره أباااااااااادا وقااااااااااد يور ااااااااااه ي والجدو  ،هذه ال ال  رل لديه  فعمج م مو  العرة واألرة وهو

 (2006. ) ابت، حياته رألولله إ ا ل   ستطع أخذه ف

 العشائري:ع جرائم القتل في العرف اأنو  14.2

  قاااوم بقتاااج هاااذه النفاااس لمن منريئاااة مصوناااة فر جمياااع الرساااال  والد اناااا ، و جالنفاااس الالقتج العمد: 

 عمااادا والقاتااااااج ،ُأناسااااااا للدفااااااع عنااااااه ملااااوم بالرحيااااااج، ويااااااا عليااااااه إل أن  فاااااادي نفسااااااه، أو  قااامعماااااادا فاااااا
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وفر  ،كاملاة أو قتلاه المنطقاة وأخاذ عطاوة وطياب مان أهلاه أو لفاع لياةي اب إخراجاه مان و مهادور لماه 

أو ساالب أو نهااب أو تخريااب  ار ماا  قاوم باه أهاج المغادور ت ات الفاراش مان حارق ج اة أياام  عتالأول  

رّْبا  والم ااري ب يااااامائممتلااااما  أو نجاتااااا  حيااااث تساااامى فر العاااارف العشاا با  ألن فيها فورة لم الُمه  رّْ س 

 (2008وتمون النفوس حامية. )ح ة، 

 اوفر حالاااة األخاااذ بال ااا ر  كاااون قااارّ  ، وتجقاااى القضياااة معلقاااة، وإن حصاااج منهاااا طياااب وصلاااح

وها  عازوة  -عاقلتاه– طاال ال ا ر خمساة ال اانر ، كما بقار أو طجشااق بطجاش وهاذه ترجاع إلى قاوة الطاارل

ويطلق مصطلح ، ر عان الديارة فر حالاة وقاوع القتاجلوالتار ت ا :ال اانر حتاى الدرجاة الخامساة واقاارب

 عاقلة ال انر العصجااااة أو ال مولااااة التاااار ت مااااج الاااادم، وتدفااااع الديااااة، أو ت خذهااااا، وتمااااون ماااان الرجااااال

 (2014)جرالا ،  .أو بندقياة اريةجواساتخدامه، مان سايا أو   حالى حماج السال، القاالرون عاالذكور

والقتج الخط  م ج أن  ،)الزلة   ملها الااااااااااااااسلطان( ل   رهو أخا أنواع القتج وقالوا فالقتج رير العمد: 

تج، أو أن   فر أحده  مق رف إنسانويصيب  السه  الطريااااااادة، فيخطئصيال سهمه على طريدته  ريرم

الغير القتج  ر ل  من حوالث ف المرور، وما  اااااابهأو م ج حوالث  ويقع فيه فيقتج، إنساااااان ربئرا، وي ت

 (2006عمد. ) ابت، 

 ويكتفى هناااا باااالاااد اااة ويعتجر هاااذا النوع من القتاااج ت ااات مجااادأ ا  ماااان باااالقضااااااااااااااااااء والقااادر،

 م اااج هاااذه ال اااااااااااااااااااااااااااااوالث، ول رف رالفلسااااااااااااااطينياااة وأهاااج الريف الفلسااااااااااااااطين وتتساااااااااااااااااامح العشاااااااااااااااااائر

 الد ة وسااااااااااياق الوليااااااااااة مااااااااااا)  لعتقاله  ب ن هللا، وي تسجون فقيده  عند فر بعض األحيان خذ الد ةؤ ت

 بعض ال اااااال  م اااااج أن يترك القتياااااج زوجاااااة وأطفاااااال قصاااااااااااااار لون معياااااج، رأل وإناااااه ف، (ن بير 

 حاااااالاااااه مساااااااااااااااااااام اااااه ر، حتى ففااااا ن ال ااااااهاااااة وأهاااااج القااااااتاااااج   ااااااولون لفع مجلل  عاااااالاااااة األيتاااااام

 م ج هذه ال والث بدفع الد ة أو جزء منها  رضاااااااااء أهااااااااج رالعالة فولمن جر  ، أهج القتيج بدم ابنه 

 (2008. )األعرج، القتيج
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وهناا فاالاد اة فر هاذه ال اال  قادرة بمجلل اربُع و ماانون ألا ليناار أرلنر حساااااااااااااااب فتوى لائرة 

 .الفتاء الفلسطينية

 اإلجراءات المتبعة في العرف العشائري في جرائم القتل 15.2

ك العديد من ا جراءا  التر تت  فر العرف العشااااااائري، والتر فر العالة هنا نف  جريمة القتجعند وقوع 

ترتب أمورا على ال انر و ويه و وي الم نر عليه نسااااااارلها وفق تسااااااالساااااااج األحداث، وهر تنقسااااااا  إلى 

 جراءا  يتعلق باف، اما القساااااااا  ال انر اقساااااااامين األول يتعلق با جراءا  المتجعة إ ا كان ال انر معروف

 (2009)ال وامدة،  ،(2016)ججريج،  . ا كان ال انر م هولإالمتجعة 

 .اول: ا جراءا  المتجعة فر العرف العشائري فر جرائ  القتج إ ا كان ال انر معروفأ

يت  ت ديد وجه عشاااائري لتطويق ال دث على أن يت  اختياره من خارج الخمساااة )أي األقارب حتى  -1

 الطرفين. ال د الخامس( لمال

خذ العطوة تقدم له  عطوة فورة الدم ويساااااري مفعولها  ال ة أفر حال موافقة أهج الم نر عليه على  -2

 أ ام و لث، وت لى عائلة ال انر حتى ال د الخامس.

فر حال رفض  وي الم نر عليه العطوة تقدم للدولة عطوة أمنية ويسااري مفعولها  ال ة أ ام و لث،  -3

 نر حتى ال د الخامس.وت لى عائلة ال ا

وت دل تلقائيا  ،بعد انتهاء العطوة األمنية وفورة الدم تقدم عطوة العتراف بعد إقرار ال انر بالذنب -4

 .طالما ل    دث صلح

 .تقدم عطوة إقجال إ ا وافقت عشيرة الم نر عليه على إبرام الصلح -5

 .تعقد جاهة الصلح -6
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  ا.العشائري فر جرائ  القتج إ ا كان ال انر معروف ا جراءا  المتجعة فر العرف انيا: 

فر حال وجول مشااتجه به تقدم عشاايرة المشااتجه به عطوة حق )عطوة تفتيش( لمنع ال  ر خالل الج ث -1

 عن ال انر ويسري مفعولها إلى أن  قجض عليه.

هج الم نر عليه عطوة قص وخص  مهالها حتى أ من  اهة خذ ال إ ا ل   كن هناك مشاااااااااتجه به  ت -2

 .ت ديد الغري  او ال انر

 العقوبات المترتبة على جرائم القتل في العرف العشائري: 15.3

 ال الء(( ي عشائر ال العااااارف ر  القتج، وا صاااااابا  الخطيااااارة فاااااحال رمن ال زاءا  الفورية فالجالء: 

مادة فورة الادم  رف وخوفاا من النتقاام، تخفيفاا لوقع ال ريماةو لا  للقااتاج وخمسااااااااااااااتاه ، مغاالرة الاديرة يأ

يتخذ للسيطرة على  ي عشائر  رهو قرار سياس ي العرف العشائر  رفااااا ن ال اااااالء فااااا روبالتال (، عث الدم)

ف نه وعند ارتماب جريمة القتج، أو جريمة خلفت إصااااااااابا  خطيرة،  روبالتالة، األزم الموقا ل ين حج

القاتج  عل  أهله وعشاااايرته بذل ، لمى  عدوا العدة لل الء عن أرضااااه  وممتلماته ، وخصااااوصااااا إ ا  ف ن

كان القاتج والقتيج من نفس العشاااااايرة  أو (القجيلة)كانت ل اره  م اورة لد ار القتيج، ومن نفس الصااااااا 

 التج،. )قاتج وأهلهإبن ع  المقتول ف ن الرحيج   ب على ال وإ ا كان القتياااااج ،ف ن عليه الرحيج وخمسته

1999) 

، ومن منطقااة إلى اخرى، ففر العراق م ال تمون مادة أخرى وتختلا مادة ال الء من قجيلااة إلى 

وفر مشروع قانون منع ال رائ ، ف ن مدة ال الء ل تزيد عن سنة  األرلنال الء خمس سنوا ، أما فر 

 وقابلة للت ديد، وي ب اقتصارها على ال انر وأبنائه ووالده.

 م قالل  هااااب وكج م قااااا 1000وهاااار مقاااادار ماااان المااااال يدفعااااه ال ااااانر للم ناااار عليااااه وهاااار : الدية

ليناار  333  أو ما  عالل ،رعشرا   هاب حساب الا 4250را   هاب، فالدياة تعاالل إ ن 4.25 عاالل 

 ،معاين ولياس لهاا إّل ال ااهمقادار  يوجاد لهاا أماا إ ا كان عمادا فال، هذا فر حال  القتج الخط   هاب
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 قاااااادرون الديااااااة  ال اضر عما كانت عليه فر القد  ، ففر الوقت ال اضرالوقت وتختلااااااااااااا الديااااااااااااة فر 

فاااا  ا كان المقتااااول  عاااازب ليتااااه تختلااااا عاااان المتاااازوج،ألااااا لينااااار أرلنر واأل 38بمااااا  عااااالل  الم مد ة

 (2014)جرالا ،  .عان اآلخار المتازوج ولاه أولل متزوجاا ول  ين اب تماون لاه لياة تختلاا

الرلع أصاااااج ت الد ة فر حال  القتج الخط   إ قاعنتي ة لرتفاع قيمة الذهب وبهدف تشاااااكيج 

 .لينار أرلنر 150000لينار وفر حال  القتج العمد تت اوز  84000

 وأخااااارى فاااااترة زمنياااااة تقااااادرث مراحاااااج، باااااين كج مرحلاااااة الى  ااااالوقد مااااااق كانااااات الدياااااة تدفاااااع عااااا

نهايااة  حتاىولى بسانة مان أجاج تمكاين ال اانر مان ت صياج األماوال ويكاون مقادار الدياة فر السانة األ

 بي ااة  18األولى  وفر كج ماااارة تؤخااااذ عطااااوة، فالعطااااوة ،راطااااايق24  هااااب عيااااار ر    4250ال ال ااااة

 بي ة  25وفر الصلح ،  بائااااح وتوابعهااااا6  بي ااااة وتوابعهااااا وفر ال ال ااااة  12وتوابعهااااا والعطااااوة ال انيااااة 

ال اهة. ) ابت،  وتمون هذه لل اهة حيث ينهض أهج الم نر عليه ويتفقدونها ويرجعونها مع ،وتوابعها

2006) 

ال ااااااانر مطلوبااااااا لقتلااااااه، ول مطالجااااااة فر لمااااااه ماااااان قجااااااج أهلااااااه، ول   ااااااوز   خص كااااااون  :هدر الدم

اابمح ارتهيلعشا اال الرتصا ادر أو فر حا اج الغا اال القتا اون فر حا اه، ويكا ااع عنا اه، أو الدفا )زكارنة،  .ايتا

2017) 

بسااااجب سااااوء طجعه أو ساااالوكه او :   ق للقجيلة أو العشاااايرة ان ينجذوا رجال منه  ويتجرؤوا منه التشــميس

دمه إ ا قتج ( عدم التزامه بقوانين القجيلة أو العشاااااايرة على المأل ) ان فالن مشاااااامس ول   ق المطالجة ب

العشاايرة ب مايته، ول   ق للقجيلة أو العشاايرة أن  ت ت الشاامس ل تظله القجيلة اوأي متروك فر الخالء 

لجدو )رساااااج هدوم  وبعدين تشااااامس رجال أقترف جريمة إل بعد حج المشاااااكلة وفر اللغة الدارجة لدى ا

ائما يجدأ التشميس بعد ان ت ج المشكلة وبعد اقتناع القجيلة أو العشيرة ب ن هذا الرجج يتسجب  مّ س( ول

 (2013تاعب له . )الس ب، فر ك رة المشاكج وجلب الم
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  ق للرجج وعائلته أن  طلع عن خمسته أو عشيرته إ ا ما  عر ب نه   كرهونه أو أنه  أساءوا  الطلوع:

أو  ااااااااااااعر ب نه    تقرونه أو يتهمونه ب نه   ر له  المشاااااااااااااكج أو  ،إبان م نته جيدا إليه ول   قفوا معه

ع أن  شااهد لوعلى الطا ،أرة أو عرة أو مالوأحيانا   دث الطلوع بعد خصااام على  ،يتطيرون معه

 ، بعدهايت  الطلوع حتىويولع ويشااااااااهر الطلوع وربما يت   ل  بوضااااااااع المفالء عند راعر بيت معروف 

 صاااااااااااجح هذا الطالع وأولله ومن طلع معه من أقاربه رير ملزم بال اااااااااااتراك مع خمساااااااااااته فر الساااااااااااراء 

أنا طالع عن الناس ) ول يدفعون معه ول يدفع معه  وعليه أن  قول فر  ال ة بيو  مشاااااهورة ،والضاااااراء

على  اااارط أن يت  الطلوع قجج ( الفالنيين ول أ ااااترك معه  ل فر المال المشاااالول ول فر الرجج المقتول

 (1985)العارف،  .بروز مشكلة، أما بعد المشكلة فهناك ضرورة لفع بعير النوم

 وامل المؤدية إلى لجوء المواطنين إلى العرف العشائري:الع 15.4

 ساااااتمر ل وء المواطنين المتخاصااااامين الى القضااااااء العشاااااائري الى جانب ل وئه  الى القضااااااء 

 ئص من حيث ساااااهولة الجراءا  وسااااارعةالعشاااااائري  متاز ب ملة خصاااااا عرفن الأ، ول  ااااا  النظامر

 واألمنفضااااااااااااااال عن توفيره لرجة عالية من ال ما ة  ،ن اعتها الجت فر القضااااااااااااااا ا وساااااااااااااارعة ال لول و

مشتعلة بشكج الى وقا التعد ا  والمشاكج ال األمر الذي يؤليللمتخاصمين بوجول المفالء العشائريين 

 ار النفسااااية والضااااغائن بين المتخاصاااامين من خالل العشااااائري  قوم بمعال ة اآلعرف سااااريع، كما ان ال

)الموقع اللمترونر لمركز المعلوما  الفا  مال ا ونفساااااايا ومعنويا. الصاااااالح النهائر حيث يت  انهاء الخ

 (.2011الوطنر الفلسطينر، 

العشاااااائري  قوم بدور المكمج والمسااااااند  عرفن ال يظهر من خالل المتابعة والتشاااااخيص بكما و 

 ا صالحن  ل  نزاهة رجال االعشائري، وبضم عرف، فان نزاهة الهميةونظرا لهذه األ، للقضاء النظامر

 األساااااسال ميدة التر يت لون بها وقدرته  على القناع، تعتجر  واألخالقوالقضاااااء العشااااائري وكفاءته  

نها ن هناك مسااائولية عامة ل بد من الت كد مأكما  ،فر اساااتمرار  قة المواطن فر هذا النوع من القضااااء
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اطن ضااااااا ية ممارساااااااا  رير العشاااااااائري التعامج به خشاااااااية وقوع المو  عرفحول الم ال الذي ينجغر لل

العشاااااااااااائري، وبالمقابج فان هناك نما ج  عرفا ج ا  ابية ك يرة حول لور الويمكن ايرال نم ،صااااااااااا ي ة

و  اااعور الجعض بان حقوقه  قد أالقضااااء  منى وقوع الجعض ضااا ا ا لهذا النوع خرى سااالجية تشاااير الأ

 (2011)الموقع اللمترونر لمركز المعلوما  الوطنر الفلسطينر،  .ريجت

المصاااااااااانفون عشااااااااااائريا، سااااااااااواء لاخج الريف أو المدينة، فر حج الم ير من  فرال  تم  األكما 

 فسااااار علر الورلي هذا الميج ب ن  ، حيثقضاااااا اه  وخالفاته  إلى القضااااااء رير الرسااااامر )العشاااااائري(

 ،والعصجيةن تقد   الشكوى إلى ال كومة، فه   عدون  ل  منافيا لقي  الرجولة عالعشائر  ستنمفون  أفرال

وال قيقة أن   فالرجج منه   فضج أن   خذ   ره من خصمه بنفسه ول  عتمد على سلطة الدولة فر  ل ،

فهو   نجه التعرة لعقوبا   ،الل وء إلى القضاااااء العشااااائري  سااااهج على الفرل حج قضااااا اه ومشااااكالته

م امين. وكج ما   تاجه الساا ن الطويلة والقصاايرة، كما   نجه الخوة فر الم اك  وتجعا  اسااتخدام ال

المعتدي هو فض النزاع وإنهاء ال  ر، أما بالنسجة للشخص المعتدى عليه ف ن جج ما يريده استرلال حقه 

ف المدينة، يُّ ر ألى ت   كما، ب لساااة عشاااائرية متضااامنة لالعتذار والتعويض المالي والمعنوي عن الضااارر

ونزاعاته  حتى فر الفترا  التر  فرالا ا األإلى بعث سااااالطة العشااااايرة كقوة بديلة عن الدولة فر حج قضااااا

 (2011)ر يد،  .مما  عكس فشج مشروع ال دا ة، تمتعت فيها الدولة والقانون بقوة ومركزية  ديدتين

ولقد ل    القجائج والعشااااااااائر فر فلسااااااااطين إلى القضاااااااااء العشااااااااائري ل ف  األمن والسااااااااتقرار 

القضاااااااااااء  إن(، كما حكامالصاااااااااالح ساااااااااايد األبمجدأ )وعنت  والم افظة على األرواح واألعراة واألموال

العشااااائري  شااااكج جزءاق من هوية العشااااائر الشااااخصااااية وال قافية، فهو لسااااتور اجتماعر  اااارعر مشااااروع 

 (2010)زعاترة،  تعترف به ال ماعة، وهو القضاء المستع ج حسب فه  القانون الوضعر ال ديث.

 النهائية عالى حاجّ   تقوم التسوية نزاع، إ لطرفر ال مكاساب مشتركة هذا وي قق العرف العشائري 

 عرف  ال اف التر تاؤلي فر الغالب إلى قطع العالقا ،  القضائية وبخاالف الخصومة ين،للطرف مرة  
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ال لاااااااول  يرعلى ت اوز العقجا  وتوف كما تسااااااااعد جلساااااااا  الصلح، الخصوم ينعلى العالقا  الول ة ب

النزاع  ف ن تنفيذهاااااااااا  كون برضاه ،  أطرافالصلح يجرمهاااااااااا  وبماااااااااّا أن اتفاقية ،الخالقة ل ج النزاعاااااااااا 

 (.2010)زعاترة،  .بخالف ال ك  القضائر الذي يت  تنفيذه  قسرا

ويمكن إلراج العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشائري كجديج للقضاء النظامر 

 وفق المخطط التالر:

عتجر القانون ألاة رئيساااااااية يت  من خاللها تساااااااوية النزاعا  والخالفا  بين المواطنين، العامج القانونر:  

ديال عن القضاااااء النظامر ولمن يؤخذ على القانون العديد من الساااالجيا  التر ت عج العرف العشااااائري ب

 وهر كالتالر: والقانون 

 من إجراءا  القضاء النظامر. أقج أمداالعشائري  ا صالحضاء و اجراءا  الق -

 وعدم وجول رسوم أو نفقا  يدفعها المشتمون. له أقج تملفة ورالجا لون تملفة،خُ تد   -

 صارمة ورالعة أك ر من العقوبا  فر القضاء النظامر. رالجاالعقوبا  فر العرف  -

 بساطة ا جراءا  الواجب اتجاعها أمام العرف العشائري. -

 ف العشائري أك ر من القضاء النظامر.السرية التر يتمتع بها العر  -

 يوفر العرف العشائري ال ما ة الالزمة للمشتمين.رالجا  -

منذ ميالله، ساواء  نساانالعامج الجتماعر:  قصاد بالعوامج الجتماعية م موعة الظروف الم يطة با 

جتماعية كانت هذه الظروف أو الوسااااااط الجتماعر بشااااااريا أم سااااااكانيا، أي بمعنى آخر إن الظروف ال

 (2017هر الظروف الم يطة بشخص معين وتميزه عن ريره من الناس. )نيص، 

ن و القيام بساااااالوك معين واللتزام  نسااااااانوتتمركز العوامج الجتماعية التر تؤ ر فر ساااااالوك ا 

 بالضوابط الجتماعية السائدة، فر األسرة، المسكن، األصدقاء، المدرسة، والعمج.
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مج الجتماعية السااااااااااااااائدة والتر تساااااااااااااااه  فر ل وء المواطنين فر جنوب هنال  العديد من العوا  

 الضفة الغربية إلى العرف العشائري كجديج للقضاء النظامر كالتالر:

 الت انس الجتماعر للمواطنين فر جنوب الضفة الغربية. -

 قوة المعايير الجتماعية السائدة فر جنوب الضفة الغربية. -

 ئريين فر منطقة جنوب الضفة الغربية.ك رة القضاة والمصل ين العشا -

 العرف العشائري فر ال فا  على السل  األهلر أك ر من القضاء النظامر. لور -

على أساااااااااسااااااااها الضاااااااامير الفرلي  العامج ال قافر:  قصااااااااد بالعامج ال قافر م موعة القي  التر يتشااااااااكج

هر التعلي ، وساااااائج  فرالاألعر فر الم تمع، وأه  العوامج ال قافية التر تسااااااه  فر ضاااااجط سااااالوك وال م

 (2015الدين. )ن  ، و ا عالم، 

العرف العشاااااااااااائري كجديج  إلىالتر تسااااااااااااه  فر ل وء المواطنين وهنال  العديد من العوامج ال قافية 

 للقضاء النظامر كالتالر:

 العشائري. ا صالح  هميةازل ال الوعر الدينر ب -

 ك ر من القضاة النظاميين. قة المواطنين بالقضاة والمصل ين العشائريين أ -

 .مواطنين بمؤسسا  العدالة ال نائية قة ال ضعا -

 العرف العشائري.  هميةوعر المواطنين فر منطقة جنوب الضفة الغربية ب -

 الظروف السياسية وضعا السيطرة األمنية من قجج السلطة الفلسطينية على مناطقها. -

 سلبيات القضاء العشائري على القضاء النظامي: 15.5

من مخاطر القضاء العشائري على صعيد الم تمع الفلسطينر وانعكاساته السلجية على القضاء 

 (:2000 ظهر فر النواحر التالية حسب )الريس، ر النظام



45 
 

اختالف آلية التعاطر مع ال رائ  الخطرة )القتج، السااااااارقة، الرتصااااااااب، الخطا( بين كج من  -

عشاااائري الذي يتعاطى معها بطريقة مختلفة تماما، الدولة وقانونها وقضاااائها العالي والقضااااء ال

و ل  جراء حصاااااااااره مساااااااااؤولية مقترفها ب طار المساااااااااؤولية المدنية، ومن    اقتصاااااااااار آ ار هذه 

األعمال على مطالجة الفاعج بتعويض المتضاارر أو ال ك  عليه بال الء عن منطقة سااكنه إلى 

ب يث ل نغالر إن قلنا ب ن ينر، رير  ل ، لقد أ ر  هذا الواقع ساااااااااالجا على القضاااااااااااء الفلسااااااااااط

العشائري قد افقد القضاء العالي عمليا قيمته وأه  مجررا  وجوله ك ام  وضامن ل قوق  العرف

 وحرياته  على صعيد الم تمع. فرالاأل

العشاااااااااااااااائري القاعدة القانونية، ومن    التشااااااااااااااريع على اختالف أنواعه، قيمته  لقد افقد العرف -

عدة التشااااااااريعية، واسااااااااتجدالها بالقاعدة األخالقية مال هذا القضاااااااااء للقاجوله، جراء إهومجررا  و 

المسااااتمدة من العالا  والتقاليد، وبهذا ف ن اسااااتمرار عمج هذا القضاااااء بالقاعدة األخالقية على 

الرر  من وجول القاعدة القانونية، ألى إلى قيام نظام قانونر مزلوج على صاااااااااااااعيد األراضااااااااااااار 

سااااااايرة من نظامين، أحدهما القضااااااااء الفلساااااااطينية، ب يث أضااااااا ت هذه األراضااااااار م كومة وم

الي، فر حين يتمون ه وقواعده ا جرائية من القانون أي التشريع العأحكامالنظامر الذي  ستمد 

العشاااااااائري الذي  قوم على القاعدة األخالقية وقواعد العالا  والتقاليد فضاااااااال  ال انر من العرف

 ماعر للشعب الفلسطينر.عن ريرها من قواعد الم امال  التر أفرزها ال راك الجت

العشاااااااااائري نوعا من التناقض فر النظ  التر ت ك  الم تمع الفلساااااااااطينر، فما هو  أوجد العرف -

العشاااائري، كالقتج على  ون، قد ل  كون كذل  بموجب العرفم ظور على صاااعيد القانو م رم 

هذا  ااايكا  بدون رصااايد، وعلى العكس من  ل  ما   رمه  إصااادارخلفية الشااارف أو ال  ر أو 

ب القانون العالي، كمخالفة العالا  والتقاليد والخروج ضااااااااء من أفعال قد ل تعد كذل  بموجالق

 عليها فر حال  معينة.
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ما هو  ابت أله  المجالئ، واألساااااااس التر  قوم عليها القانون انمار العرف العشاااااااائري وتغييجه ل -

ضاااااال عن اعتماله ألسااااااليب ال نائر، كمجدأ  اااااخصاااااية العقوبة وتناساااااب العقوبة مع ال ريمة، ف

 أو نفيها. فرالووسائج إ جا  بدائية ورير سليمة فر إ جا  الوقائع المنسوبة لأل

 تطبيقات عملية على دور العرف العشائري في جرائم القتل 15.6

وقد ترتب على هذه ال ريمة  ،فر مدينة  طا وقعت جريمة قتج، راح ضااااااااااااا يتها المغدور )ط.أ(

حرق منزل وممتلما  تعول ألقارب ال انر، وت  جلوة أقارب ال انر من مدينة  طا فر جنوب الضااااااااااااافة 

له ت  إجالء أقارب العشااائري الذي من خال الغربية، وهذا ما يؤكد لور العرفالغربية إلى  اامال الضاافة 

خوفا من رلة الفعج من أقارب الم نر عليه.  ما هو مساااااااااتقر عليه فر جرائ  القتج، و ل  ال انر، وهذا

 (http://www.maannews.net/Content.aspx?id=960649)وكالة معا ا خجارية، 

فر قرية رابة فر مدينة جنين وقعت جريمة قتج راح ضاااااااااااااا يتها المغدورة ) .ب( و المغدور 

(، وقد ترتب على جريمة القتج هذه قيام أقارب ال انر بالجراءة من ال انر، كما قام أقاربه أ ضااااااااااااا )أ.ب

ب هدار لمه، وهو ما يؤكد على لور العرف العشاااااااااااااااائري الذي ت  من خالله إعالن الجراءة من القااتج 

 (/http://samanews.ps/ar/post/347906وكالة سما ا خجارية، ) وإهدار لمه.

وقد  ،فر بلدة السااموع وقعت جريمة قتج راح ضاا يتها المغدورة ) .م( وإصااابة  ااقيقتها )م.م(

( لينار 70000ترتب على هذه ال ريمة اتفاق عشاااااااااااااااائري تم لت بنوله ب هدار لم القاتج، ولفع مجلل )

( لينار فراش عطوة، وترحيج والد ال انر وأخوته 1000أرلنر بدل مصااااااااااريف، با ضاااااااااافة إلى مجلل )

رين، هذا يؤكد لمدة  اااااه تها المصاااااابةقو اااااقي ،خارج الجلدة، وأن تمتد عطوة المغدورة ) . م( لمدة عام

 24)وكالة فلسااااااااااااااطين  العشاااااااااااااااائري فر حج الم ير من الخالفا  النات ة عن جرائ  القتج. لور العرف

 (https://www.pal24.net/news/26923.htmlا خجارية، 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=960649
http://samanews.ps/ar/post/347906/
https://www.pal24.net/news/26923.html
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ضااااااااا يتها المغدور )م.ج(، وقد ترتب فر قرية بتير فر مدينة بيت ل  ، وقعت جريمة قتج راح 

فورة لم، وهو ما  ( عائلة ت ت مساامى11( ساايارة، وإجالء )12( منزل و )15على هذه ال ريمة حرق )

)وكاااااااالاااااااة فاااااالسااااااااااااااااااااطااااااياااااان الااااااتاااااارا،  يااااااؤكاااااااد لور الااااااعاااااارف الااااااعشاااااااااااااااااااااائااااااري فاااااار جاااااارائاااااا  الااااااقااااااتاااااااج.

mhttps://ultrapal.ultrasawt.co) 

فر قريااة  عجااد فر ماادينااة جنين، وقعاات جريمااة قتااج راح ضاااااااااااااا يتهااا )ع.ا( وزوجتااه من ماادينااة 

الخليج، وقد ترتب على هذه ال ريمة عطوة عشااااااااائرية ت  بموججها العفو عن القاتج، وتنازل عائلة القتيج 

)وكالة  .عن حقوقها العشائرية، واعتجار المغدور  هيدا، وهو ما يؤكد أ ضا على لور العرف العشائري 

 (/https://palsawa.comسوا الخجارية، 

فر قرية صااااور باهر انت ر  فتاة )ن.ع( ت ت ت  ير البتزاز والضااااغوطا  من ال انر، وقد ترتب 

( لينار بدل فراش 30000على هذه ال ريمة عطوة عشاااااااااااااااائرية تم لت بنولها بدفع مجلل مالر قدره )

 (https://ultrapal.ultrasawt.com)وكالة فلسطين الترا،  عطوة، با ضافة إلى إهدار لم ال انر.

اسااااااااااااتعراة جرائ  القتج أعاله والتر هدفنا من خاللها إلى إبراز لور العرف العشااااااااااااائري فر جرائ  

 ما يلر:القتج،   قولنا إلى استنتاج   ظهر  

 إهدار لم ال انر. -

 إجالء أقارب ال انر. -

 فورة الدم وما يترتب عليها من حرق منازل وممتلما . -

 لفع مجلل مالر بدل فراش عطوة. -

 لفع مجلل مالر بدل مصاريف وتعويض. -

 

 

https://ultrapal.ultrasawt.com/
https://palsawa.com/
https://ultrapal.ultrasawt.com/
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 النظريات المفسرة: 15.7

العشاااااائري كجديج هنال  العديد من النظريا  التر حاولت تفساااااير ل وء المواطنين إلى القضااااااء 

 للقضاء النظامر لعج أبرزها نظرية الرلع، ونظرية الضجط الجتماعر، ونظرية الرابطة الجتماعية.

 نظرية الردع: 1.15.7

 عول عل  ا جرام المالسااايكر إلى كّتاب القرن ال امن عشااار سااايزار بيكاريا فر ا طاليا، وجيرمر 

  صااااااااالحينتميان إلى المدرسااااااااة النفعية، وكانا مهتمين ب بن ام فر انملترا، وكليهما فيلسااااااااوفان اجتماعيان

النظام القانونر والعقابر وأك ر من اهتمامهما   صااااااااااااااالحالنظام القانونر والعقابر أك ر من اهتمامهما ب

بصاايارة تفساايرا  للساالوك ا جرامر، وبعلمهما هذا فقد صااارا نظرية فر ال ريمة ل زال لها صاالة بعل  

 (2007أصج ت تعرف بنظرية الرلع. )الوريكا ، ال ريمة ال الر والتر 

إن مجالئ التوكيد والشااادة والوضاااوح والتناساااب والرلع الخا  والرلع العام، ل زالت تشاااكج لب 

وجوهر نظرية الرلع، وعالوة على  ل ، ف ن مجدا الرلع ل يزال  شااااااااااااكج األساااااااااااااس الفلساااااااااااافر للقوانين 

  التطجيقية التر تتضاااامنها نظرية الرلع التر تشااااكلت من ال نائية، وانظمة العدالة ال نائية، والسااااياسااااا

خالل الهتمام بتغيير السياسة القضائية وال زائية للقرن ال امن عشر، ول زالت النظرية تستقطب العديد 

من المؤيدين فر هذه األ ام، والساااااااجب فر  ل  إمكانية التطجيق المجا ااااااار لها فر الساااااااياساااااااا  المتعلقة 

 (2013م اك  والس ون. )بن ام، بتطجيق القانون وال

، حكامواك ر السااااياسااااا   اااايوعا فر مكاف ة مشااااكلة ال ريمة تتم ج فر زيالة العقوبة، وزيالة األ

وزيالة عدل رجال الشاااااارطة، وبالتالر زيالة عدل الذين ت  اعتقاله ، وهذه التوجيها  ترتجط مجا اااااارة بكافة 

 اااااااادة، و ل  بهدف التقليج من ال نائية أك ر لقة و ال هول المجذولة من قجج المشاااااااارعين ل عج العقوبا  

إلى ال ريمة من قجج من ساااااااجق وأن تمت معاقجته  على ال رائ  التر ارتمجوها، وكذل  رلع ال دل  العول

من المنتهكين الم تملين، فسااااااياسااااااة ال ك  بالساااااا ن لفترة طويلة وخاصااااااة عندما تطجق ب ق الم رمين 
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أ أن الس ن حتى وأن ل  يرلع الجعض من الم رمين، إل أنه يجقيه  بالعالة، وربما تمون قائمة على مجد

 (2007لفترة من الزمن بعيدا عن الم تمع فال  قومون بتمرار ال رائ . )الوريكا ، 

ف  ا ل   كن هناك نظام للعدالة ال نائية وليس هناك عقوبا  يزولنا بها القانون ضااااااااااااااد األفعال 

ا واضااا ا أن القوانين التر تمنع أو ت رم بعض انماط السااالوك لن الضاااارة باآلخرين وبالم تمع، فسااايغدو 

ت مج أي تهديد بالخرق، فالقوانين قد ت اف  على بعض القناعا  الخالقية الذاتية أو المجدئية، كما أن 

معظ  الناس  مكن أن  ظلوا مطيعين للقانون ويمتنعون عن القيام باألفعال السااااااالجية، لمن انتفاء القانون 

وجوله سااايترتب عليه فوضاااى وصاااخب أك ر مما هو عليه ال ال اآلن، وفر ال قيقة ف ن نظاما  أو عدم

قانونيا رساااميا للضاااجط أمر أسااااسااار للنظام الجتماعر فر الدولة الساااياساااية ال دي ة، ومن هذا المنطلق 

ئ ، فاا ن م رل وجول نظااام يوفر العقاااب على األفعااال الخاااطئااة  فاا نااه يرلع قاادرا رير معروف من ال را

وهذا الت  ير لفرصاااااااااااة إ قاع العقاب فر مقابج عدم العقاب على ا طالق، تمت ا  اااااااااااارة إليه بانه رلع 

 (.2012مطلق. )الوريكا ، 

حيث رأى هؤلء المنظرين  الث مكونا  للرلع: السااااارعة، اليقين، الشااااادة. وتتم ج السااااارعة فر 

ت ارتماب الفعج، كلما كانت النتائج ساااااااااااااارعة تطجيق العقوبة، ونظريا كلما كانت العقوبة أقرب من وق

أفضااج، وعليه، ف  ا ما ت  معاقجة الفعج رير المرروب به مجا اارة، ف ن الفرل سااوف يرتدع على األرجح، 

واليقين هو مفهوم جعج العقوبة أكيدة فر حال ت  ارتماب الفعج رير المرروب به، حيث اعتقد منظرو 

لى الفعج رير المرروب به، ف ن أي  ااخص عاقج سااوف يرى المالساايكية أنه إ ا ما ت  ت كيد العقوبة ع

مجا رة قلة الربح من هكذا أفعال، أما الشدة فهر مقدار األل  الذي  صيب أولئ  الذين  قومون باألفعال 

المؤ  ة، فملما كانت الشااادة الم تملة أكجر، كلما ت نب الشاااخص إل اق الضااارر باآلخرين. )الوريكا ، 

2012) 
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لرلع أن المواطنين يل  ون إلى القضاااااااء العشااااااائري، و ل  ألن من أه  ما يتضااااااح من نظرية ا

 ميزه هو  دة العقوبا  وقسوتها وقدرتها على رلع الم رمين ورلع اآلخرين، وبالتالر فهر ت قق الرلع 

الخا  برلع الم رم  اته الذي ارتمب ال ريمة، كما ت قق الرلع العام من خالل رلعها لآلخرين الذين 

 قسوة العقوبا  و دتها.  اهدوا

وبتطجيق  ل  على جرائ  القتج فر المنطقة م ج هذه الدراساااااااااااااااة، ف ننا نرى ان العقوبة المقررة 

، ا عدام ل تتعدى عقوبة الساااا ن ول تصااااج إلىل رائ  القتج فر الضاااافة الغربية وفقا للقضاااااء النظامر 

فة الغربية م مدة من قجج الرئيس، ا عدامكون عقوبة   اما عقوبة جريمة القتج فر العرف فر الضاااااااااااااا

العشاااااااااااائري ف نها تصاااااااااااج إلى إهدار لم القاتج ووجوب إخراجه من المنطقة وأخذ عطوة وطيب من أهج 

فر القضاااااااااااااء النظامر ل ريمة القتج  نالعقوبتيأو  قتج، وبالمقارنة بين  الم نر عليه، أو لفع ل ة كاملة

 القضاء النظامر وت قق الرلع بدرجة أكجر. من الخير أك ر قسوةالعشائري، ن دها فر  والعرف

أما فيما يتعلق بسااارعة تنفيذ العقوبة، ف ن العقوبة المترتجة على جريمة القتج تساااتمر وقتا طويال 

فر القضاااااااااااء النظامر الذي يترتب عليه العديد من ا جراءا  القانونية التر تؤخر ال ك  وتنفيذ العقوبة 

األحيان إلى العديد من السنوا ، أما عقوبة جريمة القتج فر  بشكج سريع، حيث  صج الوقت فر بعض

العرف العشااااااااااااااائري ف نها تنفذ فورا ول يت  ت خيرها إل لمدة  ال ة أ ام، وهو ما  عرف بالعطوة، ومن هنا 

تساااول له نفساااه بارتماب  ومن ال انر العقوبة وما له من ت  ير فر نفسالسااارعة فر تطجيق  أهميةندرك 

 .جريمة

يتعلق باليقين فر تنفيذ العقوبة، ف ن العقوبة المترتجة على جريمة القتج  قينا تنفيذها فر  وفيما

وإنما  تل  العقوبة، العرف العشااائري أك ر بك ير من القضاااء النظامر، فال سااجيج لل ناة من التهرب من

القانونية التر   مكنه   ل  فر القضااااااااااااااء النظامر إ ا تعلق األمر بمهارة م امر او خلج فر ا جراءا 

 تجطج التهمة نهائيا.
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العشااااااااااااائري تتميز بالساااااااااااارعة  على جريمة القتج فر العرف ونتي ة لذل  وكون العقوبة المترتجة

أك ر من القضاااااااااااااء  اطنين يل  ون إليهواليقين والشاااااااااااادة أك ر منها فر القضاااااااااااااء النظامر، لذا ن د المو 

 النظامر.

 نظرية الضبط االجتماعي: 2.15.7

هير اااااااااار رائد نظرية الضااااااااااجط الجتماعر، والتر تقدم ا جابة حول لما ا نمت ج للقواعد،  عتجر 

وا جابة أننا نمت ج ألن الضاااوابط الجتماعية تمنعنا من ارتماب ال رائ ، فملما خرقت هذه الضاااوابط أو 

ماعية ضعفت فالنتي ة هر الن راف على األرجح، وت اول نظرية الضجط الم اللة بان الضوابط الجت

تدفع الناس إلى المت ال، لمن لون ال اجة إلى أي لافع خا  لنتهاك القانون، وهذا أمر طجيعر فر 

رج رياب الضوابط، ول  شير هذا الفتراة إلى الدافع الطجيعر بالضرورة إلى نزعا  ورا ية لل ريمة، 

رتماب ال ريمة، فالجاعث وبدل من  ل ، ف نه  شاااااااااااير إلى افتراة عدم وجول اختالف فرلي يدفع إلى ا

الم تمع، وبساااااااااجب هذه الدافعية الموحدة لل ريمة، ف ننا سااااااااانندفع  أفرالن و ال ريمة موحد او موزع بين 

جميعا ضد قواعد الم تمع والنفا  من خاللها، ما ل  يت  ضجطنا، وهكذا يؤكد منظروا الضجط ان الهدف 

خص ان ينته  القانون إ ا كان ب مكانه ليس تفسااااااااير ال ريمة، إنما  فترضااااااااون أن باسااااااااتطاعة كج  اااااااا

 (2014ا فال  منه، فجدل من  ل  فقد  رعوا فر التساؤل لما ا ن ن ل نرتمب ال ريمة؟. )أ كرز، 

وقد تناول علماء  ك يرون  مفهوم الضااجط الجتماعر، ووضااعوا له تعريفا  عدة،  ومنها:  أّنه 

 فرالالمخططااة، التر  مكن عن طريقهااا تعلي  األلف  عاام  طلق على تلاا  العمليااا  المخططااة أو رير 

أو إقناعه  أو حتى إججاره  على التواؤم مع العالا  وقي  ال ياة السائدة فر ال ماعة، وكان ابن خلدون 

قد أ اااااااااار إلى الضاااااااااجط الجتماعر بقوله: إّنه  ال هول وا جراءا   كافة التر يتخذها الم تمع أو جزء 

على السااااااااااير على المسااااااااااتوى العالي الم لوف عليه من ال ماعة لون  فرالمن هذا الم تمع؛  ل مج األ

 (2012ان راف أو اعتداء. )عدلر، 
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و ل  على  ، ظهر لنا  مما ُ كر،  أّن فمرة الضااااااااااجط الجتماعر أو مفهومه عالئقه  متشااااااااااعجة

 مكن  اعتجار،  أّنه يتضاااااامن عدلا من العناصاااااار المختلفة،  التر   ب أن تعمج جنجا إلى جنب، ب يث

لقواعد  السااااالوك وأنماطه، والمعايير  فرالأّن كجر ما  سااااااعد على امت ال األ  -على وجه العموم  -القول

 والقي  السائدة فر الم تمع،  يدخج فر موضوع الضجط الجتماعر بما فر  ل  العرف العشائري.

التنشااااائة و تنقسااااا  وساااااائج الضاااااجط الجتماعر إلى  نوعين، هما: وساااااائج رير رسااااامية م ج،  

والتربية والدين والعرف، ووسائج رسمية م ج،  القانون. ول    فر أن  تل  الوسائج تتمامج مع بعضها 

بعضااااق؛ لخلق عوامج الضاااجط الجتماعر فر الم تمع، وإن كانت وساااائج الضاااجط رير الرسااامية موزعة 

تمع،  من خالل التزامه وجماعا   ااااااااااااّتى،  م ج،  األساااااااااااارة والهيئة الدينية،  والم  ،بين هيئا  مختلفة

ه، إل أن الوساااااااائج الرسااااااامية والمتم لة فر القانون لها هيئا  رسااااااامية واضااااااا ة فرالباألعراف وتلقينها أل

وم دلة،  تسهر عليه،  وتشرف على مدى تنفيذه،  وتجدأ هيئا  الضجط الرسمر بالهيئة التشريعية التر 

أجهزة الضااااااااجط الجتماعر التر تسااااااااهر على  تسااااااااّن القانون،    تم ج الشاااااااارطة بعد  ل  واحدة من أه 

والم تمع للخطر. ) ااااتا،  فرالحما ة القانون وتنفيذه وعقاب من  خرج عن القانون،  ويعرة سااااالمة األ

2003) 

يتم ااااج الغرة الوريفر للضااااااااااااااجط  الجتماااااعر فر الم تمع فيمااااا يؤلي إليااااه من توافقااااا  

اسااتمرارية   -أ ضااا –الم تمع،  وهو ما  عنر  اجتماعية،  أو  قّوي من عرى  التماساا  الجتماعر فر

،  واسااااااتمرارية ال ماعة فر الم تمع، و ل  ألن الضااااااجط الجتماعر يدع  عوامج حف  فرالتضااااااامن األ

من أّي خلج  معافاالنظام والستقرار فر الم تمع، ومن    ر،    اف  على استمرار الم تمع وبقائه سليما 

أو توتر أو انهيار، وتعمج قواعد الضااااجط الجتماعر على ت قيق العدالة،  و اااايوع األمن،  والسااااتقرار 

 (2003وسالمة الم تمع، ومن  ّ ، تساعد على تقدمه ونهضته. ) تا، 
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وبتطجيق نظرية الضااااااااااااجط الجتماعر على العرف العشااااااااااااائري، ن د أن المواطنين يل  ون إلى 

ي كون وسااااائج الضااااجط رير الرساااامية فر الم تمع الفلسااااطينر، وخصااااوصااااا فر منطقة العرف العشااااائر 

من وسااااااااااائج الضااااااااااجط الرساااااااااامية المتم لة  فرالجنوب الضاااااااااافة الغربية، أك ر فاعلية وقوة وت  يرا على األ

بالقوانين، فوساااائج الضاااجط رير الرسااامية المتم لة باألسااارة ابتداء تشاااكج مرجعية هامة ومعيارا وضاااابطا 

 منعه  من ارتماب العديد من الساااااااااالوكيا  الخاطئة والمن رفة نتي ة للتزامه  مع ال ماعة التر  فراللأل

تشااااااااااااااكج المرجع الرئيس له ، وهذا اك ر من اهتمامه  بالقوانين والعقوبا  المترتجة على  ل ، وبالتالر 

ير الرسااااامر اك ر ف ننا ن د العرف العشاااااائري أك ر ت  يرا فر المناطق التر  كون الضاااااجط الجتماعر ر

 فاعلية  فيها من الضجط الجتماعر الرسمر.

 نظرية الرابطة االجتماعية: 3.15.7

تجدأ نظرية هير اااااااار من المقولة العامة بان أفعال ال نوح تنتج عندما تمون الروابط الجتماعية 

تصاااااق، للفرل فر الم تمع ضااااعيفة او متصاااادعة، وهناك أربعة مجالئ رئيسااااية تشااااكج هذه الرابطة )ا ل

اللتزام، ا نغماس، المعتقدا (، فملما كانت هذه العناصاااااااااااااار من الروابط الجتماعية قوية مع اآلباء 

والرا اااااااادين والمعلمين واألقران، كلما كان ساااااااالوك الفرل منضااااااااجطا بات اه المت ال، وكلما ضااااااااعفت هذه 

األربعة من قجج هير ااار العناصااار، فعلى األرجح ساااينته  الفرل القانون، هذا وينظر إلى هذه العناصااار 

 (2013على انها مترابطة بدرجة عالية، ف  ا ضعا أحدها في تمج ان  ضعا اآلخر. )بن ام، 

ما يهمنا فر هذه الدراساااة هو التركيز على عنصااار المعتقد، الذي يتمركز مفهومه حول ا قرار 

تمع صااا ي ة أخالقيا وينجغر بالقي  التقليد ة واألعراف، خاصاااة العتقال بان القوانين والعراف فر الم 

أن تطاع، ول  شااااير هذا المفهوم بالضاااارورة إلى المعتقدا  حول قوانين او افعال م دلة، ول  عنر  ل  

أن الناس   تفظون بالمعتقدا  المن رفة التر تتطلب منه  ارتماب ال ريمة، وفر الواقع  قول هير اااااااااار 

يس هناك ما   ب تفساااااااااااااايره، وما هو ب اجة إلى انه إ ا كانت المعتقدا  لدى المن رفين موجولة، فل
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التفسااااااير هو السااااااجب الذي   عج الناس ينتهكون القواعد التر يؤمنون بها بالفعج، وي يب هير اااااار عن 

 ل  بان  قته  فر  الصاااااااااالحية الخالقية للقواعد والقوانين هر التر ضاااااااااعفت، كما  ضااااااااايا بانه كلما 

 (2012تطاع كلما زال احتمال انتهاكه لها. )الوريكا ، انخفض اعتقال الفرل بان القواعد ينجغر أن 

وبتطجيق  ل  على العرف العشااااااااااائري، نسااااااااااتنتج ان النظرية تؤكد على ضاااااااااارورة اعتقال الناس 

و قته  ب ن القي  والعالا  الجتماعية الضابطة له  ص ي ة وسليمة، فملما زال   قته  بذل  يزيد ل وء 

ا وقجول واعتقاااالا المعاااايير والقي  التر تنجع منهاااا اك ر احترامااا المواطنين إلى العرف العشاااااااااااااااااائري كون 

 من المعايير القانونية. بالزاميتها
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 الدراسات السابقة

 أوال: الدراسات العربية

" دور العرف العشــائري في حل النزاعات في محافظات : ( لراسااة بعنوان2017أجرى زكارنة )

 ا صالح"، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسجاب توجه المواطنين إلى  شمال الضفة الغربية

والتعرف على أه  المشااااااكال  التر يت  الل وء  ،العرفر العشااااااائري، والتعرف إلى المعوقا  التر تواجهه

العرفر العشاااااااااائري. وقد اساااااااااتخدم الجاحث المنهج  ا صاااااااااالحفيها إليه، والتعرف على أه  خصاااااااااائص 

 ا صاااالحلمقارن، وقد تم لت ألوا  الدراساااة باساااتجانة ومقابلة، وتم ج م تمع الدراساااة برجال الوصااافر ا

العشااااااااائري والم امين والقضاااااااااة ورجال األمن والمواطنين فر  اااااااامال الضاااااااافة الغربية، وقد بلغت عينة 

 قة المواطنين بنزاهة ، وتوصااالت الدراساااة إلى العديد من النتائج ومن أبرزها: أ اااخا ( 206الدراساااة )

، إضافة إلى حساسية بعض المشكال  التر ل يررب المواطنون ا صالحوعدالة القائمين على عملية 

العرفر العشائري، وأك ر القضا ا التر  ا صالحبنشرها، ومن أبرز األسجاب التر تدفع الموطنين لل ان 

ء الرسمر الجت فيها بسجب عدم اكتمال يل   المواطنون ل لها، هر المشكال  التر  صعب على القضا

أركانها من إ جاتا  و اااهول، يليها قضاااا ا الشااارف وانتهاك العرة ل سااااسااايتها والصااارامة والتشاااديد فر 

عقوبتها،    قضاااااااااااا ا الدم، وقد أرهر  النتائج أ ضاااااااااااا أن هناك نظام قضاااااااااااائر عشاااااااااااائري،  قوم على 

فا ، بخالف القضاااااااااااااء الرساااااااااااامر والقضاااااااااااااء ، ول يركن فقط إلى الجت فر النزاعا  والخالا صااااااااااااالح

العرفر العشااائري، السااائد فر  اامال الضاافة الغربية، وقد  ا صااالحالعشااائري، وهو ما  طلق عليه نظام 

ضااااااااارورة تنسااااااااايق جهول فض النزاعا  وإتمام عمليا  أوصااااااااات الدراساااااااااة بعدل من التوصااااااااايا  أبرزها 

وأن تقوم الدولة  العرفر العشائري،  الحا صبين المتخاصمين، بين القضاء الرسمر ول ان  ا صالح

العرفر العشااااائري أ ناء قيامها بمهام حج النزاعا  وخصااااوصااااا فر المشااااكال   ا صااااالحب ساااانال ل ان 

 الخطرة.
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العرفي العشــــــائري في  اإلصــــــال هل يتعارض ": بعنوان لراسااااااااااة (2016ابو  اااااااااايخة )أجرى 

  قوم العشااااااائري  العرفر ا صااااااالحكشاااااافت الدراسااااااة أن  وقد  "فلســــطين مع النظام القضــــاء الرســــمي

 أن المتخاصاااا   سااااتطيع حيث كفالء، بوجول للمتخاصاااامين واألمن ال ما ة من عالية لرجة توفير  على

 وال هد، للوقت توفيرا القجيلة القضااااا ا فر ال ج ساااارعة على القدرة إلى با ضااااافة بنفسااااه، قاضاااايه  ختار

كما بينت  .الم تمع لاخج الناس بين الشااااااااااااااائمة والقضااااااااااااااا ا النزاعا   حج فر ال اك  النظام عن ابعيد

العرفر العشااااائري يتعارة مع القضاااااء الرساااامر نتي ة النقص والخلج فر عمج  ا صااااالح الدراسااااة أن

 ا صاااالحالمخاتير ورجال  ىإللل وء المواطنين  مما يدفعالقضااااء الرسااامر أو ع ز القانون عن حلها، 

العرفر العشااااائري فر قضااااا ا  ا صااااالحإلى   الل وءو  ، مجينا ساااارعة الجت فر المشااااكال ، فر الم تمع

على عكس القضاااء الرساامر  ،الدماء والقتج والمشاااكج الجتماعية والوصااول فيها ل ج مرضاار للطرفين

فر إلى ساااااااااااااانوا  طويلااة   تصااااااااااااااااج  مكلا وقاادعاادا عن أنااه الااذي يتساااااااااااااا  بااالتاا جيااج أك ر من مرة 

 .الفلسطينية  الم اك 

 األهلي السلم تعزيز في والعشائر اإلصال  رجال دور"بعنوان: لراسة ( 2015جرالا  )أجرى 

فر الم تمع الفلساااااطينر له  لور تمميلر مع ال ها   ا   ا صاااااالحرجال  لورأن  بينت. "االجتماعي

الختصاااا ، وخاصاااة األمنية فر حف  األمن واساااتقرار الم تمع الم لر، وهناك تفاهما  وتعاون وفقا 

، لي خذوا لوره  الطجيعر ا صااااااااااااااالحللقانون واللوائح النارمة بين ال ها   ا  الختصااااااااااااااا  ورجال 

 وبذل  ،عض السلوكيا  الجعيدة عن العرف والعالة والقي  الفلسطينيةباعتجاره  ركيزة أساسية فر ضجط ب

 فر  عتجرون إحدى ضاااامانا  السااااتقرار الجتماعر ومساااااعدا لل ها  المختصااااة ا صااااالحرجال  فان

 .ال فا  على األمن وركيزة أساسية فر بناء الم تمع وتعزيز وترسيخ مفاهي  السل  األهلر فر فلسطين

 –العرفي العشائري  اإلصال في ظل  نسانحقوق اإل لراسة بعنوان: " (2015) أجر  أبو بكر

والتعرف على  العرفر العشااائري  ا صااالحالدراسااة على ب ث  ركز "حيث -الحالة الفلسطينية نموذجا
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آ اره الجتماعية والقانونية فر فلسااطين نظراق لزلواجية القضاااء فر حج النزاعا  والمشاااكج التر ت دث 

الدراسااااااة إلى فه  المنطق الجتماعر والمجالئ العامة التر ت ك   سااااااعتفر الم تمع الفلسااااااطينر، كما 

ر فلسطين، أن هذا العرفر العشائري ف ا صالحمن تاريخ  يالح  .العرفر العشائري وتوجهه ا صالح

عدة  تعاقبو النوع من القضاااااء أصااااجح له أساااااس متين وقوي فر الم تمع الفلسااااطينر بسااااجب الحتالل 

ساااااااااااااالطا  احتاللية وم اولة فرة قوانينها فر فلسااااااااااااااطين، بدءا بالحتالل الع مانر ومرورا بالحتالل 

نر أن ت تر بمنظومة خاصااااة . حيث حاولت النخجة من أبناء الم تمع الفلسااااطيرساااارائيلا    الجريطانر 

 بها لتسيير أمورها وحج النزاعا  والخالفا  الداخلية لون أي تدخج أجنجر.

"  اإلصـــال القضـــاء العشـــائري في فلســـطين التدخل و ( لراساااااة بعنوان: " 2014أجرى براك )

حيث هدفت هذه الدراساة إلى تشاخيص واقع القضااء العشاائري فر فلساطين وبنيته وآليا  عمله، ومدى 

والمجالئ القانونية والدستورية للسلطة الفلسطينية، كذل  هدفت الدراسة  نساناتفاقه مع مجالئ حقوق ا 

ة يالسااالطة الفلساااطينإلى وضاااع تصاااور لمساااتقجج القضااااء العشاااائري، وكيفية التعامج معه من قجج أجهزة 

المختلفة، وكيفية تنظيمه وتقنينه، وقد اسااااااااتخدم الجاحث فر لراسااااااااته المنهج الوصاااااااافر من خالل توزيع 

اسااااتجانة مناصاااافة بين الضاااافة ورزة، إضااااافة إلى مقابال  مع قضاااااة عشااااائريين وقضاااااة نظاميين  180

من المج و ين يوافقون على % 85.3وم امين، وقد توصااالت الدراساااة إلى العديد من النتائج أبرزها أن 

حج المشااااكج عن طريق القضااااء العشاااائري يدع  بشاااكج كجير قي  التساااامح والترابط الجتماعر فر  أن

إعالة هيكلة وتنظي  القضاااء العشااائري ول ان  أن% من المج و ين يرون 47، فيما الم تمع الفلسااطينر

مقابج  ،جة م تمعية مل ةساااااااااااليمة ومهنية هر حا أساااااااااااسفر جسااااااااااا  تنظيمر موحد ووفق  ا صاااااااااااالح

  ل  لع  لسيالة القانون. أن% 19.7 ل   عد مصل ة وطنية عليا، فر حين يرى  أن% يرون 19.7
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ي والعرف العشـــائري ســـالمنظام العاقلة بين الفقه اإل( لراسااااة بعنوان: " 2011أجرى  ااااندي )

وتوضاااي ه وبيان مساااؤوليتها "، وقد تطرق الجاحث إلى معنى العاقلة في محافظة الخليل دراســة مقارنة 

جا  فيها،  عن ال نا ا  التر  قترفها وبيان من يدخج العاقلة ويت مج )الد ة( وكيفية ترتيب العصاااااااااااااا

فيها، وكيفية  فرالبا ضااااااافة إلى لراسااااااة المقدار الذي ت مله العاقلة من الد ة، وكيفية تقساااااايمها على األ

  ب التعامج معها عند عدم اتساااااااااااااااع العاقلة للد ة أو  ألاء العاقلة للد ة الواججة عليها، وال ال  التر

انعدامها أو انعدام بيت المال، وقد اعتمد الجاحث المنهج الوصااااافر مساااااتفيدا من المنه ين الساااااتنجاطر 

والسااااتقرائر، وقد توصاااالت الدراسااااة إلى العديد من النتائج منها أن العرف العشااااائري  سااااتند إلى خجرا  

لساانين، وأن مسااؤولية العاقلة عن جنا ا  الصااجر والم نون والقاتج الخط  أو بشاارية ب تة تراكمت عجر ا

فر  ا صااااااالح ااااااجه العمد وأنها ل ت مج القاتج العمد، وقد أوصاااااات الدراسااااااة بضاااااارورة أن يجتعد رجال 

ر ال نيا، وضاااارورة أن  كون هناك تواصااااج لائ  بين رجال سااااالمم افظة الخليج عن مخالفة الدين ا 

 ر.سالم، وأن  قوم رجال الدين بدوره  فر معال ة القضا ا وفق الفقه ا  صالحاالدين ورجال 

مقارنة بالفقه  العرفي العشـــــــــائري  اإلصـــــــــال " :بعنوانلراساااااااااااااااة  (2010عريجان ) أجرى أبو

مدى توافق العرف العشائري فر فض النزاعا  بين السكان  معرفة الدراسة إلى . حيث هدفتي"سالماإل

هذا الهدف اسااتخدمت الدراسااة منه ر  ت قيقول، الختالف بينهما أوجه، وتجيان يةسااالما مع الشااريعة 

بعين العتجار    خذالعرفر العشااائري  ا صااالح أن ىإلالج ث الت ليلر والمقارن، وقد توصاالت الدراسااة 

الشريعة  أحكامتتناقض مع  اأحكامل  صدر أنه ، بمعنى حكاماأل إصدارعند  رسالما القضاء  أحكام

 إصاادار، تخضااع عملية يةسااالما هناك قضااا ا رير منصااو  عليها فر الشااريعة  أن، رير يةسااالما 

 سابقة مشابهة.  حكامب والت  رخجرة و كاء القاضر،  إلىفيها  حكاماأل

العرفي العشائري في حل  اإلصال  دورتعزيز  أسباب"بعنوان: لراسة ( 2008ال ابري )أجرى 

العرفر العشااائري فر التدخج ل ج  ا صااالحهدفت للمشااا عن لور التر . "النزاعات في جنوب العراق



59 
 

ق، وخصاااوصاااا بعد فقدان  قة الساااكان بالقضااااء الرسااامر الضاااعيا االنزاعا  بين الناس فر جنوب العر 

المنهج الوصااااااااااافر الت ليلر  الجاحث الساااااااااااائدة فر العراق وتعطج لور الدولة. اساااااااااااتخدم األحداثنتي ة 

القضاة  من (32) ت  مقابلة يثالقضاة، ح أراءلتدوين  ك لاة  صيةالدراسة، والمقابلة الشخ أهدافلت قيق 

متزايدا على  إقجالهناك  أن إلىالعاملين فر مناطق الجصااارة والن ا والناصااارية. وقد توصااالت الدراساااة 

 قة  إلىعلى التقاضااااار العشاااااائري  عول  ا قجال أساااااجابالتقاضااااار العشاااااائري، وقد عز  الدراساااااة  طلب

ضعا وترهج القضاء الرسمر  إلى إضافةالعرفر العشائري، وسرعة حج الخالفا ،  ا صالحالسكان ب

 .األمريكرالناج  عن ضعا مؤسسا  الدولة بعد الحتالل 

القضاء العشائري في بئر السبع بين العرف والشرع ( لراسااة بعنوان: " 2005أجرى المزنر )

وقد هدفت هذه الدراسااااة إلى التعرف على القضاااااء العشااااائري فر منطقة بئر السااااجع من " دراســة مقارنة

خالل إجراء لراسااة مقارنة بين العرف والشاارع فر تل  المنطقة، وقد اسااتخدم الجاحث فر لراسااته المنهج 

ث القضاء العشائري فر منطقة بئر السجع بين العرف والشرع، وقد توصج الجاح أحكامالمقارن، لمقارنة 

ية فيما يتعلق بالقضااااااء ساااااالمالعرف والشاااااريعة ا  أحكامإلى العديد من النتائج أبرزها وجول عالقة بين 

ية فيما يتعلق بالقضاااااااااااء سااااااااااالمالعرف والشااااااااااريعة ا  أحكامالعشااااااااااائري، كما يوجد اختالف بين بعض 

رف والشاااريعة الع أحكامالعشاااائري، وقد أوصااات الدراساااة بضااارورة العمج على إ  ال صااايغة توافقية بين 

 .حكامية فيما يتعلق بالقضاء العشائري ليكون  بينهما اتفاق وانس ام فر األسالما 

 ثانيا: الدراسات األجنبية:

العدالة الرسمية وغير الرسمية " ( لراسة بعنوان:2010) Flomoky and Reevesأجرى 

" وقد هدفت هذه الدراساااااااااااااة إلى التعرف على نظام العدالة الرسااااااااااااامر والتقليدي فر ليجيريا، في ليبيريا

والتعرف على مكونا  هذين النظامين واألسااااااااااااااجاب التر تدعو المواطنين ن و التوجه إلى القضاااااااااااااااء 

التقليدي كالشااااااايوخ وزعماء القجائج فر حج النزاعا  بين المواطنين، وقد توصااااااالت الدراساااااااة أنه نتي ة 



60 
 

 رب التر مر  فيها الجالل ل   كن القضاااء الرساامر والمكون من القضاااء والشاارطة والم امين قالرا لل

على حااج الخالفااا  والنزاعااا  بين المواطنين، لااذا توجااه المواطنون فر معظ  األحيااان إلى  اااااااااااااايوخ 

  منها وزعماء القجائج ل ج خالفاته  بالطرق التقليد ة، وقد أ ااااااااااار  الدراسااااااااااة إلى عدل من المقترحا

ضااااااارورة ت قيا الساااااااكان الم ليين القانونر حول حقوقه  وواججاته ، ولع  عمليا  ال وار بين أركان 

نظام القضاااء الرساامر ورير الرساامر للوصااول إلى صاايغة قانونية متفق عليها فر حج الخالفا  بين 

 ية.  القضائ ا صالحالمواطنين، وتعزيز مشاركة الم تمع المدنر فر الرقابة على عمليا  

" العدالة غير الرســـمية التحديات ووجهات النظر( لراساااااة بعنوان: " 2012) Roderأجرى  

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الت د ا  التر تواجه العدالة رير الرسمية، والتعرف على وجها  

ال  تلعب النظر حول مؤسااااااسااااااا  العدالة رير الرساااااامية، وقد أكد  الدراسااااااة أنه فر أجزاء كجيرة من الع

م اك  الساااااكان األصاااااليين، وم الس الشااااايوخ والسااااالطا  التقليد ة المما لة لورا هاما فر حج النزاعا ، 

وعلى الرر  من الختالفا  ال قافية بين السااااااااااكان إل أنه   شااااااااااتركون فر ميزا  مشااااااااااتركة، كما ينظر 

 ن الستراتي يا  ال دي ة السكان إلى مؤسسا  العدالة رير الرسمية ب نها مؤسسا   رعية، وبالتالر ف

مهمة فر   طرافالتر تهدف إلى ت سين العدالة وسيالة القانون وضع مؤسسا  العدالة رير الرسمية ك

تل  الساااااتراتي يا ، وسااااايترتب على إلراج مؤساااااساااااا  العدالة رير الرسااااامية إلى نهج أ ااااامج ن و بناء 

  سيالة القانون.

العدالة غير الرســمية والعقوبة ( لراسااااة بعنوان: "2011) Morris and Trammellأجرى 

، اسااااااااااتخدم المؤلفون الجيانا  ا  نوررافية والمقابال  التر ت  جمعها فر هذه الدراسااااااااااةفر " في اليمن

الذين أجريت معه    ااخا  شاارح األ ، حيثلف ص طقوس العدالة التصااال ية فر اليمن 2008عام 

م ليين لل فا  على  ناطق الريفية فر اليمن يل  ون إلى  ااااايوخالمقابال  أن ضاااااجاط الشااااارطة فر الم

 عمج هؤلء المشاااااااا خ أحيانقا مع مساااااااؤولين  ،وفر الوقت نفساااااااه ،فر هذه المنطقةوالساااااااتقرار   السااااااال
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، حكوميين لضااامان ا فراج المجكر عن السااا ناء الذين  خضاااعون لطقوس وسااااطة العدالة التصاااال ية

ا للعاادالااة فر الريف والول ااة حيااث  قوم وكالء  كمااا ا ه ينااق   ااالل المؤلفااان باا ن هااذا قااد أنتج نمو جااق

هذا  ساااامح للذين  ، يج للقانون العرفر األصاااالر لسااااتعالة النظام والعدالةعالدولة، م ج الشاااارطة، بالت

هذا يقدم و  ،دالة عيشااااااااون فر المناطق الريفية فر اليمن باختيار الظروف التر يت  بموججها تطجيق الع

العمج نظرية بري وايت للعدالة التصااااااااااااااال ية من خالل التركيز على جانب ل  مكن إنماره من العدالة 

 .التصال ية، وهو التوتر والتعاون بين النظ  الرسمية ورير الرسمية

" أنظمة العدالة غير الرسمية( لراسة بعنوان: "2010) Unicef and UN Womenأجر  

الدراسااااااااة إلى أن نظ  العدالة رير الرساااااااامية كانت رير مرئية فر تدخال  العدالة التر وقد أ ااااااااار  

% من النزاعا  يت  تسااااويتها من خالل آليا  العدالة 80يدعمها الشااااركاء، ومع مرور الوقت أصااااجح 

رير الرسااااااااامية بساااااااااجب قدرتها على توفير خدما  ساااااااااريعة ورير مكلفة نساااااااااجيا مقارنة ب ليا  العدالة 

 الرسمية.

 " آليـــات العـــدالـــة غير الرســـــــــميـــة( لراساااااااااااااااااااة بعنوان:" 2010) UN Womenأجر  

قوتها من الم موعا  الجتماعية أو الهياكج  تساتمد اآلليا  رير الرسامية وقد أ اار  الدراساة إل أن

ا من ال كومة يمكن أن تشمج ال ماعا  والهياكج الجتماعية م تمعا  أو و  ،الم تمعية وليست جزءق

تقاليد عرقية أو لينية م دلة، أو أنظمة حك  السااااااااااااكان األصااااااااااااليين، أو منظما  الم تمع طقوس أو 

أو صاااااااااناع القرار الذين  ختاره   ،يينا ما  كون لقطاع العدالة رير الرسااااااااامر قالة مركز جال، رالم لر

 قد يترأس هؤلء القالة أماكن م ج الم كمة أو قد  عملون فرو  ،اآلليةهذه  الم تمع الذي  سااااااااااااااتخدم 

، طرافقد يت  الدفع له  من قجج األ ، وبيئة مختلفة تمامقا )م ج مكان ت مع الم تمع أو منزل خا (

ورالجا  ،من قجج كيان خارجر، أو قد  قدمون خدماته  م انقا ك زء من لوره  المتوقع فر الم تمعأو 

 .القرارا ما يلعب الم تمع وال مهور عموما لورا هاما فر ا جراءا  رير الرسمية وإنفا  
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 " العدالة الرســـــمية وغير الرســـــمية في فلســـــطين( لراسااااااااة بعنوان: "2010) Khalilأجرى 

وتنظر هذه الدراساااااااااااااااة فر التعدل ة القانونية فر الضاااااااااااااافة الغربية وقطاع رزة كطريقة لفه  الظواهر 

ويصااا مزا ا وعيوب التعا ش بين العدالة الرساامية ورير الرساامية فر األراضاار الخاضااعة  لقانونية، ا

لساايطرة الساالطة الفلسااطينية، فضااالق عن ت  ير كج نظام على اآلخر. إن الهدف من هذه الدراسااة، مع 

يهدف إلى إرهار أن بدل من  ل   إنه  دول بين قانون الدولة والقانون العرفر.ال ل ، ليس وضااااااااااااااع 

 .وبالتالر  مكن أن تتعا ش العديد من الم ال  المعيارية لاخج الم تمع ، فئتر القانون هر أللةكال

 :ثالثا: التعقيب على الدراسات السابقة

بعض  ن الدراسة ال الية تتفق مع بمن المالح   ، ف نهمن خالل استعراة الدراسا  السابقة

ولذا ف نها اساااتفال  من تل  الدراساااا  من حيث الدراساااا  الساااابقة من حيث ا جراءا  المساااتخدمة، 

 هداف، بينما تختلا عنها من حيث الموضوع.الطرق التر استخدمها الجاحث لت قيق األ

فقد اسااااااتفال  الدراسااااااة ال الية من تل  الدراسااااااا  فر ت ديد م تمع الدراسااااااة وطريقة اختيار 

لدراسااااااااا  اسااااااااتخدمت مناهج الدراسااااااااة ا فمعظ  العينة، وفر ت ديد المناهج المتجعة لت قيق األهداف،

الوصااااااافر والمقارن. كما اساااااااتفال  منها فر طريقة جمع الجيانا ، فقد اساااااااتخدمت رالجية الدراساااااااا  

 السابقة الستجيان والمقابلة الشخصية ك لوا  ل مع الجيانا .

كونها تطرقت إلى لور أما من حيث الموضااااااااااااااوع فهر تختلا وتتميز عن تل  الدراسااااااااااااااا ، 

ائري فر ال د من جريمة القتج فر منطقة جنوب الضاااااااافة الغربية، كما تميز  الدراسااااااااة العرف العشاااااااا

ال الية عن الدراسااااا  السااااابقة من حيث المكان فهذه الدراسااااة ت  تطجيقها على جنوب الضاااافة الغربية 

( الذي طجقها على  اااااامال الضاااااافة الغربية، كما اختلفت الدراسااااااة من 2017خالف لراسااااااة )زكارنة، 

والقضاااااااااة والم امين وه  األركان الرئيسااااااااية  ا صااااااااالحالدراسااااااااة الذي تمون من رجال  حيث م تمع

 المختصين فر حج الخالفا  والنزاعا  بين المواطنين.
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كما تتميز الدراسااااااة ال الية فر م اور لراسااااااتها حيث تطرقت إلى المعوقا  التر تواجه تطجيق 

لعوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااااااااائري فر منطقة جنوب الضاااااااااااااافة الغربية، وإلى ا

 العرف العشائري، وإلى سجج تطوير العرف العشائري لل د من جريمة القتج فر جنوب الضفة الغربية.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

التر يت   يتناول هذا الفصاااااااااج وصااااااااافاق لم تمع الدراساااااااااة وعينتها، وطريقة اختيارها، وا جراءا 

الجاحث، إضافة إلى ألوا  الدراسة، وا جراءا  التر يت  إتجاعها للت كد من صدقها،  قجج استخدامها من

لور العرف العشائري و جاتها، والطرق ا حصائية المستخدمة فر معال ة الجيانا  وت ليلها للمشا عن 

 .وجهة نظر  وي الختصا  فر ال د من جريمة القتج فر جنوب الضفة الغربية وسجج تطويره من

 منهج الدراسة: 1.3

الوصااااااااافر  منهجالاساااااااااتخدم الجاحث تعتجر هذه الدراساااااااااة من الدراساااااااااا  الممية والنوعية، لذل  

لور العرف لمعرفة  هاللمشااااااااااا عن م تمع الدراسااااااااااة وعينتها، وإجراءات المسااااااااااح الجتماعرب ساااااااااالوب 

الغربية وسااااااااااااجج تطويره من وجهة نظر  وي العشااااااااااااائري فر ال د من جريمة القتج فر جنوب الضاااااااااااافة 

 .الختصا 

 مجتمع الدراسة: 2.3

فر النظاميين  والقضاااااةوالم امين العشااااائري  ا صااااالحتمون م تمع الدراسااااة من جميع رجال 

وت ديدا فر م افظتر الخليج وبيت ل  ، ول  يت  التمكن من ت ديد عدل منطقة جنوب الضاااااافة الغربية، 

المنتشرين فر المنطقة المذكورة  ا صالحم تمع الدراسة لعدم توفر إحصاءا  رسمية بعدل رجال  أفرال

 .صالرة بهذا الخصو 
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 عينة الدراسة: 3.3

فرلا من  وي الختصاااااا ، ت  اختياره  بالطريقة العشاااااوائية ( 250تمونت عينة الدراساااااة من )

وقاضاااار  إصااااالح( رجج 292( من أصااااج )250الجساااايطة، و ل  من خالل اسااااتخدام القرعة لختيار )

( 246وم امر ت  حصااره  وت ديده  فر كشااوفا ،    ت  توزيع اسااتجيانا  عليه ، حيث ت  اسااترجاع )

والم امين والقضااااة فر منطقة جنوب الضااافة  ا صاااالحال من رج اساااتجانة ت  توزيعها على المختصاااين

، وجدول اسااااااااااتجيانا ( 4على ) ا جابة، ول  يت  اسااااااااااتجانة( 250علما ب ن الجاحث قام بتوزيع ) ،الغربية

( 14الجاحث قام ب جراء ) أن، مع العل  أ ضا ( يجين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة1.3)

 و ل  لتدعي  نتائج الدراسة.ت  اختياره  بطريقة العينة القصد ة  حا صالمقابلة مع رجال 

 (1.3جدول رقم )

 (246توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة )ن = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس

 النسب المئوية عدد التكرارات 

 81.3 200 الذكور

 18.7 46 اإلناث

 100.0 246 المجموع

 الخبرة

 53.7 112 سنوات 10اقل من 

 24.4 60 سنة 20- 10

 22.0 54 سنة 20اكثر من 

 100.0 246 المجموع

 طبيعة العمل

 35.0 86 إصالحرجل 

 51.2 126 محامي

 13.8 34 قاضي

 100.0 246 المجموع

 مكان السكن

 38.2 94 قرية

 26.8 66 مخيم

 26.0 64 مدينة

 8.9 22 تجمعات بدوية

 100.0 246 المجموع
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، السااتجانةوهنال  خصااائص لعينة الدراسااة تجعا لساات اباته  على األساائلة الفرعية من ال زء األول فر 

 ( يوضح  ل :2.3وال دول رق  )

 (2.3جدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة تبعا لألسئلة الفرعية

 ؟تفضل اللجوء الى
  عدد التكرارات النسبة المئوية

 الصلح العشائري  146 59.3
 القضاء العشائري  28 11.5

 الت كي  72 29.2
 المجموع 246 100.0

 ماهي العقوبة المناسبة لجرائم القتل العمد؟
 القصا  66 26.8
 الطلوع على العشيرة 6 2.4
 التشميس 2 8.
 الجالء والترحيج 4 1.6
 لفع الد ة 136 55.3
 لفع مجلل مالر ترتضيه ال اهة 32 13.0
 المجموع 246 100.0

 ماهي العقوبة المناسبة لجرائم القتل غير العمد؟
 القصا  8 3.0
 الطلوع على العشيرة 7 2.0
 التشميس 1 1.0

 العلميالمؤهل 

 13.8 34 ثانوية عامة فأقل

 17.2 44 ثانوية عامة

 57.7 142 بكالوريوس

 11.3 28 دراسات عليا

 100.0 246 المجموع

 اإلقامةمكان 

 41.4 102 محافظة بيت لحم

 58.6 144 محافظة الخليل

 100.0 246 المجموع
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 ا جالء والترحيج 10 4.0
 لفع الد ة 155 63.6
 لفع مجلل مالر ترتضيه ال اهة 65 26.4
 المجموع 246 100

 ماهي طريقة اثبات جريمة القتل المناسبة؟
 بشكج فرلياليمين  4 1.6
 اليمين بخمسة 16 6.5
  هالة الشهول العدول 28 11.4
 العتراف 68 27.6
 للل  ارتماب ال ريمة 66 26.8
 الجشعة 16 6.5
 الجيانا  48 19.5
 المجموع 246 100.0

 
%( من عينة الدراسااااااة  فضاااااالون الل وء إلى 59.3( أن نسااااااجة )2.3يتضااااااح من ال دول رق  )

%( من عينة الدراسااة  فضاالون الل وء إلى الت كي ، بينما  فضااج 29.2بينما نسااجة )الصاالح العشااائري، 

 %( من عينة الدراسة الل وء إلى القضاء العشائري.11.5)

يرى الجاحث أن هذه النسااااااااااااااجة تعتجر طجيعية لمعرفة عينة الدراساااااااااااااااة، والتر تتمون من )رجال 

حج النزاعا  والخالفا  بين المواطنين،  الصاااالح العشااااائري فر  همية، الم امين، القضاااااة( با صااااالح

و ل  لطجيعة عمله  المجا اااااااااااااار والحتماك المسااااااااااااااتمر بالمواطنين الذين توجد بينه  خالفا ، فرجال 

الصاااااالح العشااااااائري فر حساااااا  الخالفا ، والم امون وفقا لطجيعة عمله  الذي  أهميةيدركون  ا صااااااالح

يرتمز فر الدفاع عن المواطنين الذين توجد بينه  خالفا  يدركون الطريقة األفضااج ل ج تل  الخالفا  

بعيدا وبمعزل عن القضاء النظامر الذي  مارس مهامه أمامه، اما القضاة فه  يدركون طجيعة إجراءا  

 ناجعا. مكن للصلح العشائري ان  كون مسانداق ومكمالق أمام القضاء النظامر وكيا   التقاضر



68 
 

%( من عينة الدراساااة  فضااالون لفع الد ة 55.3( أن نساااجة )2.3كما يتضاااح من ال دول رق  )

%( من عينة الدارساااااااااااااة الل وء إلى 26.8كعقوبة على جرائ  القتج العمد، بينما  فضاااااااااااااج ما نساااااااااااااجته )

%( من عينة الدراسااااة  فضاااالون لفع مجلل مالر 13ى جرائ  القتج العمد، ونسااااجة )القصااااا  كعقوبة عل

%( ا جالء والترحيج كعقوبة مترتجة على جريمة القتج العمد، بينما 1.6ترتضاايه ال اهة، بينما  فضااج )

%( على 0.8%(، )2.4بلغت نسااااااااجة عينة الدراسااااااااة التر تفضااااااااج الطلوع على العشاااااااايرة والتشااااااااميس )

 التوالر.

رالجية أن العقوبة المناسجة ل رائ  القتج العمد من وجهة نظر  أعالهمن النسب المذكورة  يتضح

 القضاااااااااااااااةأك ر مع وجهة نظر الم امين و هذه النتي ة تتوافق  أنعينة الدراسااااااااااااااة هر لفع الد ة، ونرى 

طة من قجج السااااال ا عدامالنظاميين انطالقاق من اختصااااااصاااااه  القانونر وعلمه  بصاااااعوبة تطجيق عقوبة 

ورر  أن العرف العشااائري يتعامج أ ضاااق مع التعويض المالي لذوي الم نر عليه،  ،الوطنية الفلسااطينية

الدراسااااااااة "السااااااااتجانة"، وأ ضاااااااااق لما للد ة من أ ر رالع من  ألاة والمتم ج فر الد ة المغلظة كما جاء فر 

حيث تعتجر الد ة من  ، عداما مسااااااااااااااتوى عقوبة  إلىخالل لفع مجالل مالية كجيرة،  إل أنها ل ترتقر 

كما يتضح ات اه عينة الدراسة إلى القصا  كعقوبة ل ريمة القتج على اعتجار هذه  ، العقوبا  الرالعة

أُ  يِف ا ْتاْتىلا ) :ية، قال تعالىسااااالمالشااااريعة ا  أحكامالعقوبة تنساااا   و  نُوا ُكِوبا عالاْيُنُ ا ِْت ةةا ينا رب ما ِ اأ اذلذ سااااورة (  َيا رَبُّيه

عقوبة ا جالء والترحيج فقد نالت نساااجة بسااايطة على اعتجار ا جالء والترحيج من  أما ،178 ة آالجقرة، 

وجهة نظر عينة الدراسااة عقوبة جماعية، حيث  عتجر أحد أه  خصااائص العقوبة هو  ااخصاايتها ب يث 

، بينما ل   كن هنال  توجه لدى عينة الدراساااااااااااااااة فر عقوبة الطلوع أهلهتتعلق بال انر فقط ول تمتد إل 

 من العالا  المند رة ورير الواقعية التر انتهى العمج بها. أنهاعلى العشيرة والتشميس على اعتجار 

%( من عينة الدراسااااااة  فضاااااالون لفع الد ة 63.6( أن نسااااااجة )2كما يتضااااااح من ال دول رق  )

%( من عينة الدراساااااااااااااااة  فضاااااااااااااالون لفع مجلل مالر 26.4كعقوبة على جرائ  القتج رير العمد، بينما )
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ترتضاااااااايه ال اهة، بينما جاء  النسااااااااب المتعلقة با جالء والترحيج والقصااااااااا  والطلوع على العشاااااااايرة 

 %(.1%( )2%( )3%( )4منخفضة على التوالر ) والتشميس

يتضااااح من النسااااب المذكورة أعاله أن لفع الد ة هر العقوبة المناسااااجة ل رائ  القتج رير العمد، 

وجاء فر المرتجة التر يليها لفع مجلل مالر ترتضااايه ال اهة على عكس جرائ  القتج العمد التر جاء فر 

ية التر أوججت لفع الد ة ساااااالمالشاااااريعة ا  أحكاما ما يتفق مع المرتجة ال انية القصاااااا ، وهو باعتقالن

ال خ أ، ومن قتل مؤمنأ خ أ، فتارير رقبا مؤمنا فر جرائ  القتج رير العمد، قال تعالى ) ومأ اكا ملؤمن رب،ا يتتل مؤمنأ ا 

ال رب،ا ي دقوا ىل رب،ههل ا   .( وديا مسلما ا 

القتج المناسااااااااااجة تتم ج بالعتراف ( أن طريقة إ جا  جريمة 2.3كما يتضااااااااااح من ال دول رق  )

%( وجاء  فر المرتجة ال انية 27.6كدرجة أولى، حيث بلغت نسجة عينة الدراسة الذين  فضلون  ل  )

%( و هالة الشهول العدول بنسجة 19.5%(،    الجيانا  بنسجة )26.8للل  ارتماب ال ريمة بنسجة )

%( 6.5ة واليمين الفرلي على التوالر )%(، وجاء  بنساااااب منخفضاااااة اليمين بخمساااااة والجشاااااع11.4)

(6.5( )%1.6.)% 

نرى أن طريقة إ جا  جريمة القتج فر العرف العشااااائري يتفق مع القضاااااء النظامر الذي  عتجر 

فيه العتراف سيد األللة، حيث تعتجر الطريقة والوسيلة األفضج  نهاء النزاع والخصومة وإ جا  جريمة 

من قانون  215ما يتفق مع القانون ال نائر ال ديث حيث نصت المالة القتج ب ق المشتمى عليه وهو 

، العتراف من طرق ا  جا  التر تخضااااااع لتقدير الم كمة ال زائية الفلسااااااطينر على اعتجار ا جراءا 

كما يتفق القانون ال نائر ال ديث مع العرف العشاااااااائري على اعتجار للل  ارتماب ال ريمة من طرق 

تقجج فر معرة الجينة بصاااما  األصاااابع وبصاااما  راحة اليد وباطن  219ء فر المالة ا  جا  فقد جا

إجراءا  الت قيق أو الم اكمة، وي وز قجول الصااااااور الشاااااامسااااااية فر معرة الجينة للتعرف   القدم أ ناء

، حيث تعتجر هذه األمور من للل  على صااااااااحجها و ل  لمعرفة هوية المته  ومن له عالقة بال ريمة
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ب ال ريمة، وقد جاء القصاااا  بنساااب منخفضاااة كون جريمة القتج رير متعمدة ول يوجد إرالة أو ارتما

ية، بينما جاء  الجشااااااااعة سااااااااالمالشااااااااريعة ا  أحكامنية لدى ال انر لقتج الم نر عليه وهو ما يتفق مع 

 بها. ي على اعتجار تطور الم تمعا  وانتهاء العمجا  جا  الخاصة فر العرف العشائر  وهر من طرق 

 أدوات الدراسة: 4.3

من خالل الطالع على الدراسااا  السااابقة واأللب النظري المتعلق بموضااوع هذه الدراسااة، قام 

ا اااااتملت على  تم لت باساااااتجانة األولى األلاة ، ألاتينالجاحث بتصااااامي  ألوا  الدراساااااة، التر تمونت من 

 جزأين وهما اآلتر:

 آراءلمساااااااااااااتقلة والتر ت  اعتمالها بعد األخذ بعين العتجار ن من متغيرا  الدراساااااااااااااة اال زء األول: تموّ 

 الم كمين والمختصين فر هذا الم ال. 

 كاآلتر:  الث م اورعلى  األولى الدراسة اة ال زء ال انر: ا تمج هذا ال زء من أل

 ( فقرة22الم ور األول: معوقا  العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربية، وتمون من )

ال انر: العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشاااااااائري فر جنوب الضااااااافة الغربية، الم ور 

 ( فقرة.15وتمون من )

 ( فقرة.22الم ور ال الث: آليا  تطوير العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربية، وتمون من )

  نتائج الدراساااة، وقد تمونت من من أجج تدعي هاأما األلاة ال انية فقد تم لت بالمقابلة، حيث ت  تصاااميم

 سؤال. 11

السابقة المتعلقة  ومن خالل ا طالع على الدراسا  من خالل معرفته،ألوا  الدراسة وقد حدل الجاحث 

بموضااااااوع هذه الدراسااااااة، وقام ب عدالها وعرضااااااها على م موعة من الم كمين من  وي الختصااااااا  

، وقد قام الجاحث ب جراء التعديال  الالزمة قياس والتقوي وعل  الجتماع والقانون وال بم ال عل  ال ريمة

 إلى الميدان. إرسالهالها بناء على آرائه  ومقترحاته  قجج 
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( است ابا  كما 5على )فر الستجانة ا تمج سل  الست ابة فر جميع الم اور وم التها قد و 

( لرجا ، موافق بدرجة كجيرة 5)  الخماساااااااار وهر: موافق بدرجة كجيرة جداق الساااااااالّ  ليكر أعد  بطريقة 

( لرجة، 1( لرجتين، موافق بدرجة قليلة جداق )2( لرجا ، موافق بدرجة قليلة )3( لرجا ، موافق )4)

 علماق ب ن الست ابة على جميع الفقرا  كانت فر الت اه ا   ابر.

 صدق األداة: 5.3

األولية على م موعة من الم كمين من  ات  عرضاااااها بصاااااورته ألاة الدراساااااةللت كد من صااااادق 

(، 6والقياس والتقوي ، والجالل عدله  ) وعل  الجتماع والقانون   وي الخجرة والختصااااااااااااا  بعل  ال ريمة

ه  ورتجه  العلمية ومكان عمله ، وطلب منه  إبداء الرأي حول مدى ارتجاط ء( يوضااااح أسااااما1ومل ق )

الصاايارة اللغوية ووضااوح المعنى، إما بالموافقة أو التعديج أو الفقرة بالم ال التر تندرج ت ته، وسااالمة 

حذفها لعدم أهميتها أو مالئمتها، أو اساااااااااااات داث الفقرا  التر يرونها مناسااااااااااااجة، وفر ضااااااااااااوء اقتراحا  

 الم كمين وآرائه  قام الجاحث ب جراء التعديال  الالزمة على فقرا  األلاة.

عدله   ر احتساب الصدق العاملر، والجاللاستطالعية ف اعتمد الجاحث على عينةولقياس صدق األلاة 

معامال  ارتجاط لرجة كج فقرة من فقرا  ، و ل  ب سااااااب وقاضااااار وم امر إصاااااالحرجج ( 30ن و )

، وكانت نتائج الصاااااااااااااادق العاملر كما هو ةالعالقة كال على حد ي مع الدرجة الملية للم ور  الم ور 

 مجين بال دول اآلتر:
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 (3.3)رقم جدول 

 مقياسالنتائج الصدق العاملي لفقرات 

اليات تطوير العرف 
 العشائري 

العوامل المؤدية إلى لجوء 
 معوقات العرف العشائري  المواطنيين للعرف العشائري 

قيمة 
(sig.) 

معامج 
 الرتجاط

 م
قيمة 

(sig. ) 
معامج 
 الرتجاط

 م
قيمة 

(sig. ) 
معامج 
 الرتجاط

 م

.000 **687. 1 .000 **455. 1 .000 **615. 1 

.000 **367. 2 .000 **667. 2 .000 **437. 2 

.000 **751. 3 .000 **700. 3 .000 **639. 3 

.000 **476. 4 .000 **496. 4 .000 **667. 4 

.000 **662. 5 .000 **239. 5 .000 **510. 5 

.000 **598. 6 .000 **699. 6 .000 **550. 6 

.000 **623. 7 .000 **484. 7 .000 **692. 7 

.015 *196. 8 .000 **646. 8 .000 **452. 8 

.000 **668. 9 .000 **413. 9 .002 **246. 9 

.000 **380. 10 .000 **639. 10 .006 **220. 10 

.001 **476. 11 .000 **437. 11 .000 **552. 11 

.000 **455. 12 .001 **667. 12 .001 **635. 12 

.000 **228. 13 .000 **612. 13 .000 **445. 13 

.000 **448. 14 .000 **220. 14 .001 **285. 14 

.000 **246. 15 .000 **510. 15 .002 **456. 15 

.001 **692. 16    .003 **211. 16 

.000 **445. 17    .000 **682. 17 

.000 **287. 18    .000 **336. 18 

.000 **336. 19    .001 **420. 19 

.000 **444. 20    .002 **642. 20 

.001 **285. 21    .000 **336. 21 

.000 **222. 22       
 (0.01ند مستوى الدللة )ع(                   **لالة 0.05*لالة عند مستوى الدللة )      

معوقا  وبم اوره ال ال ة ) لور العرف العشاااااااااااااائري ( أن جميع فقرا  مقياس 3.3من جدول ) يتضاااااااااااااح

العرف العشاااااااااااااااائري، والعوامااج المؤل ااة إلى ل وء المواطنين للعرف العشاااااااااااااااائري، آليااا  تطوير العرف 
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( تتمتع بدرجا  صااااادق عاملر مناساااااجة، أي أن جميع معامال  الرتجاط لالة احصاااااائياق عند العشاااااائري 

 ( وهذا لليج على صدق الفقرا .0.05مستوى الدللة )

 األداة:ثبات  6.3

، حيث ل ميع الم اورت كد من  جا  ألاة الدراسااااااااااااة قام الجاحث باسااااااااااااتخراج معامال  ال جا  لل

 %،81.4،%70.6من خالل تطجيق معاااللااة كرونجاااخ ألفااا ) للم اااور وصاااااااااااااالاات قي  معااامال  ال جااا 

 ( يجين  ل .4.3%(، وتعد هذه القي  مقجولة  جراء هذه الدراسة، وجدول )86.9

 (4.3جدول )

 Cronbach Alpha)نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا )

 

 إجراءات الدراسة: 7.3

 ألرراة تنفيذ الدراسة ت  القيام با جراءا  اآلتية:

والذي يتعلق بدور العرف موضاااوع الالطالع على األلب النظري والدراساااا  الساااابقة  ا  الصااالة ب -

 .العشائري فر ال د من جريمة القتج فر جنوب الضفة الغربية وسجج تطويره

وعرضها على الم كمين والمختصين  المتم لة فر الستجانة وأسئلة المقابلة الدراسة اترت  تصمي  أل -

 والقياس والتقوي . وعل  الجتماع والقانون  بم ال عل  ال ريمة

بصااورتها  وإعدالهاوفق المنه ية العلمية المتجعة فر جامعة القدس  ت  ت ديد عينة وم تمع الدراسااة -

 .النهائية

 الفا كرونباخ المجال
 706. معوقا  العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربية

 814. العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربية إلىل وء المواطنين  إلىالعوامج المؤل ة 
 869. ليا  تطوير العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربيةآ

 882. الدرجة الكلية ألداة الدراسة
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من بصااااااورتها النهائية على العينة المسااااااتهدفة المتم لة بالسااااااتجانة الدراسااااااة  ة الجاحث بتوزيع ألا قام  -

والم امين فر جنوب الضاااااافة الغربية، كذل  توزيع أساااااائلة المقابلة على والقضاااااااة  ا صااااااالحرجال 

 فر نفس المنطقة.  إصالحأربعة عشر رجج 

لر لمعال تها إحصااااائياق باسااااتخدام برنامج الرزم آلات  جمع الجيانا  وترميزها وإلخالها إلى ال اسااااب  -

 (، لإلجابة عن أسئلة الدراسة.SPSSا حصائية )

 متغيرات الدراسة: 8.3

 ا تملت الدراسة على المتغيرا  اآلتية:

 المتغيرات المستقلة:

  .(أن ى) ،(ال نس، ) كر -

 20ساااااانة، أك ر من  20ساااااانوا  إلى  10ساااااانوا ، من  10أقج من  ،الخجرة ولها  الث مسااااااتويا  -

 سنة.

 ، الم امين، القضاة.ا صالحطجيعة العمج وله  الث مستويا ، رجال  -

 مكان السكن وله أربع مستويا ، قرية، مدينة، مخي ، ت معا  بدوية. -

 لراسا  عليا.المؤهج العلمر وله أربع مستويا ،  انوية عامة ف قج،  انوية عامة، بكالوريوس،  -

 مكان ا قامة وله مستويين، م افظة الخليج، م افظة بيت ل  . -

جميع الم اور على عينة الدراساااااااة على  أفرال: تم لت المتغيرا  التابعة فر اسااااااات ابة المتغيرات التابعة

 الن و التالر:

 .معوقا  العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربية -

 .المواطنين إلى العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربيةالعوامج المؤل ة إلى ل وء  -

 .ليا  تطوير العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربيةآ -
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 المعالجات اإلحصائية: 9.3

( SPSSلإلجابة عن أسااائلة الدراساااة ت  اساااتخدام برنامج الرزم ا حصاااائية للعلوم الجتماعية )

 عال ا  ا حصائية اآلتية:من أجج معال ة الجيانا  و ل  من خالل تطجيق الم

 ال سابية والن رافا  المعيارية والنسب المئوية.المتوسطا   -

اختجاااااااار ) ( للعيناااااااا  المسااااااااااااااتقلاااااااة و (، One Way ONOVA) األحااااااااليت لياااااااج التجااااااااين  -

(Independent-Samples T Test) ،.و ل  للمشا عن لللة الفروق 

 المتوسطا  ال سابية عند اللزوم.( للمقارنا  الجعد ة بين lsdاختجار سيداك ) -

 معاللة كرونجاخ ألفا لت ديد ال جا . -
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج

ما معوقات العرف العشائري في جنوب الضفة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  1.4
 ؟الغربية في الحد من جرائم القتل من وجهة نظر ذوي االختصاص

ال سااااابية والن رافا  المعيارية لالساااات ابة  المتوسااااطا لإلجابة عن هذا السااااؤال ت  اسااااتخراج 

العرف العشاااااااااااااائري فر جنوب الضااااااااااااافة الغربية فر ال د من جرائ  القتج من وجهة نظر  وي لمعوقا  

 ( تجين  ل :1.4ونتائج جدول ) الختصا 

 (1.4جدول رقم )
في جنوب الضفة الغربية في الحد  لمعوقات العرف العشائري  ارية لالستجابةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 (246من جرائم القتل من وجهة نظر ذوي االختصاص )ن=
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 الدرجة المئوية

 كجيرة %81 1.148 4.04 اند ار راهرة وجول الدواوين والتر تعتجر مدرسة العرف العشائري  1
وفاة العديد من رموز العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربية  و ال قة العالية  2

 كجيرة %70 1.327 3.49 من قجج المواطنين

 متوسطة %63 1.109 3.15 بسط الدولة و سيطرتها على أراضيها وسكانها من خالل الم اك  المدنية 3
اساااااات داث لائرة  ااااااؤون العشااااااائر  تدخج الدولة فر النظام العشااااااائري من خالل 4

 متوسطة %68 1.192 3.39 بوزارة الداخلية ا صالحو 

 متوسطة %65 1.385 3.27 انتشار التعلي  بين أبناء الجال ة والريف فر جنوب الضفة الغربية 5
 متوسطة %64 1.145 3.20 رهور األحزاب السياسية وانتماء المواطنين لها أك ر من النتماء العائلر 6
 متوسطة %68 1.076 3.39 تطور الوعر الدينر فر جنوب الضفة الغربية 7
 كجيرة %82 1.164 4.08 رهور لخالء على العرف العشائري رير مؤهلين 8
لمصداقية ونزاهة العرف  ا صالحإساءة بعض العاملين فر هذا الم ال كرجال  9

 كجيرة %77 1.079 3.87 العشائري 
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العرف العشااااائري فر جنوب الضاااافة الغربية ( أن الدرجة الملية لمعوقا  1.4يتضااااح من نتائج جدول )

كانت كجيرة، حيث كان متوساااااط السااااات ابة  فر ال د من جرائ  القتج من وجهة نظر  وي الختصاااااا 

وجاء  بدرجة ، وكانت أك ر المعوقا  %(71وبنسجة مئوية ) (0.437(، وبالن راف معياري )3.54)

(، حيث كان متوسط الست ابة 8(، فر الفقرة )رهور لخالء على العرف العشائري رير مؤهلين)كجيرة 

رهور معوقا  بدرجة متوسااااااااااااااطة )الما كانت ألنى (، بين1.164(، وبالن راف معياري )4.08عليها )

(، حيث كان متوسط الست ابة 18فر الفقرة )( وإنمارها لدور العرف العشائري  نسانجمعيا  حقوق ا 

 %(.60، وبنسجة مئوية )(1.248(، وبالن راف معياري )3.02عليها )

 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 الدرجة المئوية

 كجيرة %81 1.175 4.07 ه حكامجهج العاملين فر العرف العشائري ب 10
 كجيرة %81 1.084 4.07 اتصال أبناء الجال ة والريف فر العال  الخارجر 11
 متوسطة %62 1.251 3.10 اخذ األموال من المتخاصمين  12
القانون الوضااعر فر القضااا ا التر ت  التصااالح فيها من عدم تشااديد العقوبة فر  13

 كجيرة %68 1.092 3.40 خالل العرف وبالذا  فر ال ق العام

 كجيرة %71 1.312 3.57 وتسوية األمور بين المتخاصمين بديال للقضاء العشائري  ا صالحاعتمال  14
 كجيرة %76 1.116 3.80 عدم وجول القوة ا لزامية للعقوبا  العشائرية 15
 متوسطة %64 1.188 3.18 القانون الوضعر أحكامالعرف العشائري مع  أحكامتعارة  16
 كجيرة %69 1.125 3.46 قسوة العقوبا  العشائرية وخوف المواطنين من الل وء لها 17
 متوسطة %60 1.248 3.02 وإنمارها لدور العرف العشائري  نسانرهور جمعيا  حقوق ا  18
 كجيرة %78 1.178 3.92 الت انس الجتماعر بين المواطنين فر جنوب الضفة الغربيةرياب  19
 كجيرة %75 1.142 3.75 التغير الجتماعر الذي أصاب الم تمع الفلسطينر  20
 كجيرة %71 1.133 3.54 ضعا المعايير الجتماعية وسيالة الالمعيارية فر الم تمع الفلسطينر 21
 كجيرة %68 1.292 3.41 على جهج المواطنين بالعرف والعالا العولمة وت  يرها  22
 كجيرة %71 437. 3.54 الدرجة الملية 
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ثاني:  2.4 بالســـــــــؤال ال قة  تائج المتعل المواطنين إلى  ما العوامل المؤدية إلى لجوءالن

العرف العشــــــــــائري في جرائم القتــل في جنوب الضـــــــــفــة الغربيــة من وجهــة نظر ذوي 

 ؟االختصاص

ال ساااابية والن رافا  المعيارية لالسااات ابة  المتوساااطا ولإلجابة عن هذا الساااؤال ت  اساااتخراج 

لضفة الغربية من العرف العشائري فر جرائ  القتج فر جنوب ا لعوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلىل

 ( تجين  ل :2.4ونتائج جدول ) وجهة نظر  وي الختصا 

 (2.4جدول رقم )
العوامل المؤدية إلى لجوء المواطنين إلى العرف العشائري في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالستجابة

 (246)ن= جرائم القتل في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصاص

 

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 الدرجة المئوية

 كجيرة %75 1.003 3.76 الت انس الجتماعر للمواطنين فر جنوب الضفة الغربية 1
 كجيرة %74 1.126 3.68 قوة المعايير الجتماعية السائدة فر جنوب الضفة الغربية 2
 كجيرة %75 1.195 3.76 منطقة جنوب الضفة الغربيةك رة القضاة والمصل ين العشائريين فر  3
 كجيرة %77 1.253 3.83 العرف العشائري   هميةوعر المواطنين فر منطقة جنوب الضفة الغربية ب 4
 كجيرة %82 1.132 4.11 العشائري سريعة أك ر من إجراءا  القضاء النظامر ا صالحالقضاء و  إجراءا  5
 متوسطة %61 1.427 3.07 باألجهزة القضائية للدولةعدم  قة المواطنين  6
 متوسطة %67 1.306 3.35 السرية التر يتمتع بها العرف العشائري أك ر من القضاء النظامر 7
 كجيرة %63 1.270 3.14 م انية العرف العشائري وعدم وجول رسوم أو نفقا  يدفعها المشتمون  8

أكجر منها فر العقوبا  الصاااااااااااالرة عن القضااااااااااااء إلزامية تطجيق العقوبا  العشاااااااااااائرية  9
 كجيرة %68 1.335 3.40 النظامر

 متوسطة %67 1.153 3.36 العقوبا  فر العرف العشائري صارمة ورالعة أك ر من العقوبا  فر القضاء النظامر 10
 متوسطة %67 1.159 3.35 العشائري الناج ة والمنصفة ا صالحت ربة المواطنين للقضاء و  11
 كجيرة %73 1.212 3.67  قة المواطنين بالقضاة والمصل ين العشائريين أك ر من القضاة النظاميين 12
 متوسطة %61 1.249 3.07 قيام العرف العشائري فر ال فا  على السل  األهلر أك ر من القضاء النظامر 13
 كجيرة %70 1.162 3.52 يوفر العرف العشائري ال ما ة الالزمة للمشتمين 14
 كجيرة %81 2.925 4.07 بساطة ا جراءا  الواجب اتجاعها أمام العرف العشائري  15
 كجيرة %71 7363. 3.54 الدرجة الملية 
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ل وء المواطنين إلى  إلىللعوامااج المؤل ااة ( أن الاادرجااة المليااة 2.4يتضااااااااااااااح من نتااائج جاادول )

كانت   العرف العشااااااائري فر جرائ  القتج فر جنوب الضاااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااا 

، %(71وبنسجة مئوية ) (0.7363(، وبالن راف معياري )3.54كجيرة، حيث كان متوسط الست ابة )

ئري ساااااااريعة أك ر من العشاااااااا ا صاااااااالحالقضااااااااء و  إجراءا )وجاء  بدرجة كجيرة  العوامجوكانت أك ر 

(، وبالن راف 4.11(، حيث كان متوساااط السااات ابة عليها )5(، فر الفقرة )إجراءا  القضااااء النظامر

قيام العرف بدرجة متوسااااااااااااااطة ) العوامج، بينما كانت ألنى %(82وبنسااااااااااااااجة مئوية ) (1.132معياري )

(، حيث كان متوسط 13فقرة )فر ال( العشائري فر ال فا  على السل  األهلر أك ر من القضاء النظامر

 %(.61، وبنسجة مئوية )(1.249(، وبالن راف معياري )3.07الست ابة عليها )

ما آليات تطوير العرف العشـــائري للحد من جرائم النتائج المتعلقة بالســـؤال الثالث:  3.4

 القتل في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصاص؟

ال ساااابية والن رافا  المعيارية لالسااات ابة  المتوساااطا ولإلجابة عن هذا الساااؤال ت  اساااتخراج 

العرف العشائري فر جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية من  لعوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلىل

 ( تجين  ل :3.4ونتائج جدول ) وجهة نظر  وي الختصا 
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 (3.4جدول رقم )

آلليات تطوير العرف العشائري للحد من جرائم القتل في جنوب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالستجابة

 (246من وجهة نظر ذوي االختصاص )ن= الضفة الغربية

 

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 الدرجة المئوية

 كجيرة %78 1.139 3.89 العشائري  ا صالحوا جراءا  السليمة للقضاء و  حكامتوعية المواطنين باأل 1
 كجيرة %85 999. 4.26 التنسيق بين رجال العرف العشائري وأجهزة الدولة  2
اساااااااتجعال الدخالء من العرف العشاااااااائري وحصااااااارهما بمن تتوافر فيه  القدرة  3

 كجيرة %78 1.190 3.90 والنزاهة

 كجيرة %74 1.138 3.70 المافية والالزمة للعاملين فر العرف العشائري من قجج الدولةتوفير ال ما ة  4
العشااائري والنظامر من قجج  ا صااالحت ساايس  ااراكة وموائمة بين القضاااء و  5

 كجيرة %78 1.122 3.89 مؤسسا  الم تمع الم لر وأجهزة الدولة

وإجراءا  العرف العشائري خوفا من الضياع والتالعب  أحكامتدوين وتو يق  6
 كجيرة %75 1.139 3.76 ه حكامب

قيام الدولة بالتدخج لساااتجعال كج العناصااار الطارئة والدخيلة وفضااا ه  أمام  7
 كجيرة %84 1.074 4.19 المواطنين 

 كجيرة %81 1.253 4.07 ت ديد مرجعيا  وآليا  العرف العشائري فر كج م افظة 8
 متوسطة %62 1.621 3.11 ت ديد المعايير واألسس لختيار القضاة العشائريين  9
 كجيرة %78 1.323 3.89 ت ديد راتب  هري للقضاة العشائريين المعتمدين 10
 كجيرة %73 1.217 3.63 وقواعد العرف العشائري فر فلسطين أحكامتشكيج ل نة وطنية لوضع  11
 كجيرة %80 1.105 3.98 العرف العشائري والنظامر أحكامأن توائ  الل نة الوطنية بين  12
 كجيرة %78 1.179 3.89 المتابعة المستمرة من قجج الدولة للعاملين فر العرف العشائري  13
 كجيرة %78 1.211 3.90 اعتمال الصكوك العشائرية أمام الم اك  النظامية 14
 كجيرة %80 1.040 3.98 للعاملين ال دل فر العرف العشائري عقد لورا  وت هيج  15
 كجيرة %80 1.141 3.98 الصالرة عن العرف العشائري وتعميمها على المواطنين حكامنشر األ 16
 كجيرة %79 1.317 3.95 ت ديد الم ال  التر  ختص بها القضاة والمصل ين العشائريين 17
 كجيرة %71 1.351 3.53 األقارب حتى الدرجة األولىحصر العطوة فر جرائ  القتج فر  18
 كجيرة %72 1.304 3.60 حصر اليمين بالمته  فر جريمة القتج بدل اليمين بخمسة 19
 متوسطة %64 1.585 3.21  فضج مساواة ل ة الرجج بالمرأة  20
اعتجااار حااال  الوفاااة النااات ااة عن حوالث الاادهس للمركجااا  رير القااانونيااة  21

 كجيرة %73 1.404 3.63 قتج عمدجرائ  

 كجيرة %76 6521. 3.80 الدرجة الملية 
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آلليا  تطوير العرف العشاااااااااااااائري لل د من ( أن الدرجة الملية 3.4يتضاااااااااااااح من نتائج جدول )

كانت كجيرة، حيث كان متوسط   من وجهة نظر  وي الختصا  جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية

 اآلليا ، وكانت أك ر %(76وبنساااااااااااجة مئوية ) (0.6521وبالن راف معياري )(، 3.80السااااااااااات ابة )

(، حيث كان 2(، فر الفقرة )التنساااااااايق بين رجال العرف العشااااااااائري وأجهزة الدولة)وجاء  بدرجة كجيرة 

، بينما كانت %(85وبنساااجة مئوية ) (0.999(، وبالن راف معياري )4.26متوساااط السااات ابة عليها )

(، 9فر الفقرة )( ت ديد المعايير واألساااااس لختيار القضااااااة العشاااااائريينبدرجة متوساااااطة ) العوامجألنى 

 %(.62، وبنسجة مئوية )(1.621(، وبالن راف معياري )3.11حيث كان متوسط الست ابة عليها )

هل توجد فروق ذات داللة إحصــائية في دور العرف العشــائري النتائج المتعلقة بالســؤال الرابع:  4.4

الحد من جرائم القتل في جنوب الضــــفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصــــاص تعزى لمتغيرات في 

 الدراسة )الجنس، الخبرة، مكان السكن، طبيعة العمل، المؤهل العلمي، مكان اإلقامة(؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال ت  ا تقاق الفرضيا  اآلتية:

لور العرف العشاااااائري فر ( فر α≤0.05دللة )أ: ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااااائية عند مساااااتوى ال

 ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر  وي الختصا  تعزى لمتغير ال نس.

ولإلجابة عن هذه الفرضااااااااية ت  اسااااااااتخراج المتوسااااااااطا  ال سااااااااابية والن رافا  المعيارية واختجار ) ( 

لور العرف العشااااائري ( لت ديد الفروق فر Independent- Samples T Testللعينا  المسااااتقلة )

تجعاق إلى متغير  فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااااا 

 ( يجين  ل :4.4)ال نس(، وال دول )
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 (4.4جدول )

دور العرف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في 

  العشائري في الحد من جرائم القتل في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصاص تبعا لمتغير الجنس

 (246)ن = 

 

عند مستوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصائية 4.4يتضح من نتائج ال دول رق  )

(0.05 ≥α)  فر لور العرف العشاااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااافة الغربية من وجهة

نظر  وي الختصااا  تعزى لمتغير ال نس ل ميع الم اور، ففر م ور معوقا  العرف العشااائري فر 

(، ولإلناث 0.466( والن راف المعياري )3.55جنوب الضاافة الغربية بلل المتوسااط ال سااابر للذكور )

( وهر 0.544(، والدللة ا حصاااااائية )0.281( والن راف المعياري )3.49توساااااط ال ساااااابر )بلل الم

 قيمة رير لالة إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور.

المتوسط  التمرار ال نس 
 ال سابر

الن راف 
الدللة  قيمت   المعياري 

 ا حصائية

معوقات العرف العشائري في جنوب الضفة 
 الغربية

 466. 3.55 200  كور
 281. 3.49 46 إناث 544. 609.

 747. 3.53 246 الم موع

 إلىلجوء المواطنين  إلىالعوامل المؤدية 
 العرف العشائري في جنوب الضفة الغربية

 701. 3.55 200  كور
 672. 3.80 46 إناث 920. 101.-

 570. 3.80 246 الم موع

آليات تطوير العرف العشائري في جنوب 
 الضفة الغربية

 481. 3.64 200  كور
 322. 3.62 46 إناث 975. 032.

 466. 3.55 246 الم موع

 
 جميع االستبانات

 281. 3.49 200  كور
 747. 3.53 46 إناث 858. 180.

 701. 3.55 246 الم موع
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أما فر م ور العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشائري بلل المتوسط ال سابر 

( والن راف 3.80( ولإلناث بلل المتوسااااااااط ال سااااااااابر )0.701) ( والن راف المعياري 3.55للذكور )

( وهر قيمة رير لالة إحصاااااااااااااااائيا مما  عنر قجول 0.920( والدللة ا حصاااااااااااااااائية )0.672المعياري )

 الفرضية فر هذا الم ور.

أما فر م ور آليا  تطوير العرف العشااائري لل د من جريمة القتج فقد بلل المتوسااط ال سااابر 

( والن راف 3.62( ولإلناث بلل المتوسااااااااط ال سااااااااابر )0.481( والن راف المعياري )3.46للذكور )

( وهر قيمة رير لالة إحصاااااااااااااااائيا مما  عنر قجول 0.975( والدللة ا حصاااااااااااااااائية )0.322المعياري )

 الفرضية فر هذا الم ور.

لعشاااائري فر لور العرف ا( فر α≤0.05: ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااائية عند مساااتوى الدللة )ب

 ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر  وي الختصا  تعزى لمتغير الخجرة.

 One Wayاختجااار ت ليااج التجاااين األحااالي )اسااااااااااااااتخاادام ولإلجااابااة عن هااذه الفرضاااااااااااااايااة ت  

ANOVA ية لور العرف العشائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغرب( لت ديد الفروق فر

 ( يجين  ل :9وجدول ) من وجهة نظر  وي الختصا  تعزى لمتغير الخجرة
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 (5.4جدول رقم )

العشائري في الحد من جرائم القتل في جنوب الضفة الغربية من  العرفدور ل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي
 (246وجهة نظر ذوي االختصاص )ن=

 
عند مستوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصائية 5.4يتضح من نتائج ال دول رق  )

(0.05 ≥α)   فر الم ور األول المتعلق بمعوقا  العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية تعزى

( وهر قيمة رير لالة إحصاااااااااائية مما  عنر 0.67لمتغير الخجرة حيث بلغت قيمة الدللة ا حصاااااااااائية )

( أنه ل توجد فروق  ا  لللة 9قجول الفرضاااااااااية فر هذا الم ور، كما يتضاااااااااح من نتائج ال دول رق  )

فر الم ور ال انر والمتعلق بالعوامج المؤل ة إلى ل وء   (α≤ 0.05عند مسااااااااااتوى الدللة )ية إحصااااااااااائ

المواطنين إلى العرف العشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية تعزى لمتغير الخجرة حيث بلغت قيمة الدللة 

 ( وهر قيمة رير لالة إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور.0.838ا حصائية )

عند مساااااتوى الدللة ( أنه توجد فروق  ا  لللة إحصاااااائية 5.4ال دول رق  )بينما يتضاااااح من 

(0.05 ≥α) . 

  
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
مستوى  قيمة  ف المربعات

 .الداللة

معوقات العرف العشائري في 
 جنوب الضفة الغربية

 514. 2 1.029 بين الم موعا 
2.770 

 
.067 
 

 186. 244 22.287 خالل الم موعا 
  246 23.316 الم موع

لجوء  إلىالعوامل المؤدية 
العرف العشائري  إلىالمواطنين 

 في جنوب الضفة الغربية

 097. 2 194. بين الم موعا 
.177 
 

.838 
 

 550. 244 65.951 خالل الم موعا 
  246 66.145 الم موع

آليات تطوير العرف العشائري 
 في جنوب الضفة الغربية

 1.674 2 3.348 بين الم موعا 
4.138 

 
.018 
 

 404. 244 48.538 خالل الم موعا 
  246 51.886 الم موع

 االستبانةجميع 
 681. 2 1.362 بين الم موعا 

 199. 244 23.891 خالل الم موعا  036. 3.421
  246 25.253 الم موع
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فر الم ور ال الث والمتعلق ب ليا  تطوير العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية تعزى   

مما  عنر رفض ( وهر قيمة لالة إحصائيا، 0.018لمتغير الخجرة حيث بلغت قيمة الدللة ا حصائية )

( lsdالفرضاااااااية ووجول فروق  ا  لللة إحصاااااااائية، ولت ديد لصاااااااالح من الفروق ت  اساااااااتخدام اختجار )

 (:6.4للمقارنا  الجعد ة والتر تتضح فر ال دول رق  )

 (6.4جدول رقم )

جريمة القتل ( للمقارنات البعدية لمعرفة الفروق في آليات تطوير العرف العشائري في الحد من lsdنتائج اختبار )

 (246في جنوب الضفة الغربية تعزى لمتغير الخبرة. )ن=

 
( وجول فروق  ا  لللة إحصااااااااااااااائية فر آليا  تطوير العرف 6.4رق  )يتضااااااااااااااح من ال دول 

أصااا اب الخجرة أقج من   اااخا العشاااائري فر ال د من جريمة القتج فر جنوب الضااافة الغربية بين األ

  اااخا سااانة، وقد كانت الفروق لصاااالح األ 20أصااا اب الخجرة أك ر من   اااخا عشااار سااانوا ، واأل

 سنة. 20الذين  ملمون الخجرة أك ر من 

لور العرف العشاااائري فر ( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااائية عند مساااتوى الدللة )ج: 

ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااا  تعزى لمتغير طجيعة 

 العمج.

( لت ديد One Way ANOVAت ليج التجاين األحالي ) اختجاراستخدام ولإلجابة عن هذه الفرضية ت  

لور العرف العشاااااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااااافة الغربية من وجهة نظر الفروق فر 

 ( يجين  ل :7.4وجدول ) وي الختصا  تعزى لمتغير طجيعة العمج 

 سنه 20أكثر من  سنة 20 -10 سنوات 10أقل من  الخبرة
آليات تطوير العرف 

العشائري في جنوب الضفة 
 الغربية

 .38079* 26898.-  سنوات 10أقل من 
 . -38079*   سنة 20 -10

    سنه 20أكثر من 
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 (7.4جدول )

في الحد من جرائم القتل في جنوب الضـــــــفة الغربية من  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدور العرف العشـــــــائري 

 (246وجهة نظر ذوي االختصاص تعزى لمتغير طبيعة العمل )ن=

 

عند مستوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصائية 7.4ال دول رق  ) يتضح من نتائج

(0.05 ≥α)   فر الم ور ال انر المتعلق بالعوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااااااائري

 )0.656فر جنوب الضااااااااافة الغربية تعزى لمتغير طجيعة العمج حيث بلغت قيمة الدللة ا حصاااااااااائية )

رير لالة إحصااااائيا مما  عنر قجول الفرضااااية فر هذا الم ور، كما يتضااااح من نتائج ال دول  وهر قيمة

فر الم ور ال الث   (α≤ 0.05عند مستوى الدللة )( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصائية 11رق  )

ئية المتعلق ب ليا  تطوير العرف العشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية حيث بلغت قيمة الدللة ا حصاااا

 وهر قيمة رير لالة إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور. )0.336)

  
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة  ف المربعات

مستوى 
 .الداللة

معوقات العرف العشائري في 
 جنوب الضفة الغربية

 580. 2 1.161 بين الم موعا 
3.144 

 
.047 
 185. 244 22.155 خالل الم موعا  

  246 23.316 الم موع
العوامل المؤدية إلى لجوء 

العرف العشائري  إلىالمواطنين 
 في جنوب الضفة الغربية

 232. 2 464. بين الم موعا 
.423 
 

.656 
 

 547. 244 65.682 خالل الم موعا 
  246 66.145 الم موع

العشائري آليات تطوير العرف 
 في جنوب الضفة الغربية

 467. 2 934. بين الم موعا 
1.099 

 
.336 
 

 425. 244 50.952 خالل الم موعا 
  246 51.886 الم موع

 جميع االستبانة
 417. 2 835. بين الم موعا 

 203. 244 24.419 خالل الم موعا  133. 2.051
  246 25.253 الم موع
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عند مسااااااتوى ( أنه توجد فروق  ا  لللة إحصااااااائية 7.4بينما يتضااااااح من نتائج ال دول رق  )

فر الم ور األول المتعلق بمعوقا  العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية  (α≤ 0.05الدللة )

مما  عنر رفض الفرضااااااااااااااية ووجول فروق  ا  لللة  )0.047حيث بلغت قيمة الدللة ا حصااااااااااااااائية )

ْن الفروق ت  اساااااتخدام اختجار ) ( للمقارنا  الجعد ة والتر تتضاااااح فر lsdإحصاااااائية، ولت ديد لصاااااالح م 

 (:8.4ال دول رق  )

 (8.4جدول رقم )
( للمقارنات البعدية لمعرفة الفروق في معوقات العرف العشائري في جنوب الضفة الغربية تعزى lsdنتائج اختبار )

 (246لمتغير طبيعة العمل )ن=

 

( وجول فروق  ا  لللة إحصاااااااااااااائية فر معوقا  العرف 8.4يتضاااااااااااااح من نتائج ال دول رق  )

وكانت الفروق لصاااالح القضااااة، كما  ا صاااالحالعشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية بين القضااااة ورجال 

معوقا  العرف العشائري فر ( وجول فروق  ا  لللة إحصائية فر 8.4يتضح من نتائج ال دول رق  )

 جنوب الضفة الغربية القضاة والم امين ولصالح القضاة.

لور العرف العشااااائري فر ( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصااااائية عند مسااااتوى الدللة )ل: 

ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااااا  تعزى لمتغير مكان 

 السكن.

 One Wayت ليااج التجاااين األحااالي ) اسااااااااااااااتخاادام اختجااارولإلجااابااة عن هااذه الفرضاااااااااااااايااة ت  

ANOVA لور العرف العشائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية ( لت ديد الفروق فر

 ( يجين  ل :9.4وجدول )من وجهة نظر  وي الختصا  تعزى لمتغير مكان السكن 

 قاضي محامي إصال رجل  طبيعة العمل
معوقا  العرف العشائري فر 

 جنوب الضفة الغربية
 

 -.32107* 01385.  إصال رجل 
 -.33492*   محامي
    قاضي
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 (9.4جدول رقم )
لدور العرف العشائري في الحد من جرائم القتل في جنوب الضفة الغربية من نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 (246وجهة نظر ذوي االختصاص تعزى لمتغير مكان السكن )ن=

 

عند مستوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصائية 9.4يتضح من نتائج ال دول رق  )

(0.05≥α فر ) لور العرف العشاااااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااااافة الغربية من وجهة

نظر  وي الختصاااااااااااااااا  تعزى لمتغير مكاان السااااااااااااااكن فر جميع الم ااور، حياث بلغات قيماة الدللة 

( وهر قيمة رير 0.043ا حصاااائية  فر م ور معوقا  العرف العشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية )

قجول الفرضااااية على هذا الم ور، وبلغت قيمة الدللة ا حصااااائية على م ور  لالة إحصااااائيا مما  عنر

( وهر 0.527العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية )

قيمة رير لالة إحصاااااااائيا مما  عنر قجول الفرضاااااااية على هذا الم ور، وبلغت قيمة الدللة ا حصاااااااائية 

( وهر قيمة رير لالة 0.702يا  تطوير العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية )على م ور آل

 إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية على هذا الم ور. 

مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة  ف
 .الداللة

معوقات العرف العشائري في 
 الضفة الغربيةجنوب 

 512. 3 1.536 بين الم موعا 
2.797 

 
.043 
 183. 243 21.780 خالل الم موعا  

  246 23.316 الم موع
العوامل المؤدية إلى لجوء 

المواطنين إلى العرف 
العشائري في جنوب الضفة 

 الغربية

 407. 3 1.221 بين الم موعا 
.746 
 

.527 
 

 546. 243 64.924 خالل الم موعا 

  246 66.145 الم موع

ليات تطوير العرف آ
العشائري في جنوب الضفة 

 الغربية

 204. 3 611. بين الم موعا 
.473 
 

.702 
 431. 243 51.275 خالل الم موعا  

  246 51.886 الم موع
 جميع االستبانة

 
 

 344. 3 1.033 بين المجموعات
 204. 243 24.220 خالل المجموعات 172. 1.692

  246 25.253 المجموع
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لور العرف العشاااائري فر ( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااائية عند مساااتوى الدللة )ه: 

نظر  وي الختصااااا  تعزى لمتغير المؤهج ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااافة الغربية من وجهة 

 العلمر.

 One Wayت ليااج التجاااين األحااالي ) اسااااااااااااااتخاادام اختجااارولإلجااابااة عن هااذه الفرضاااااااااااااايااة ت  

ANOVA لور العرف العشائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية ( لت ديد الفروق فر

 ( يجين  ل :10.4وجدول )من وجهة نظر  وي الختصا  تعزى لمتغير المؤهج العلمر 

 (10.4جدول رقم )
لدور العرف العشائري في الحد من جرائم القتل في جنوب الضفة الغربية من نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 (246وجهة نظر ذوي االختصاص تعزى لمتغير المؤهل العلمي )ن=

مجموع   
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 قيمة  ف المربعات

مستوى 
 .الداللة

معوقات العرف العشائري في 
 جنوب الضفة الغربية

 157. 3 472. بين المجموعات
.819 
 

.486 
 192. 243 22.844 خالل المجموعات 

  246 23.316 المجموع
العوامل المؤدية إلى لجوء 

المواطنين الى العرف العشائري 
 في جنوب الضفة الغربية

 369. 3 1.107 بين المجموعات
.675 
 

.569 
 

 547. 243 65.038 خالل المجموعات
  246 66.145 المجموع

آليات تطوير العرف العشائري في 
 جنوب الضفة الغربية

 551. 3 1.654 بين المجموعات
1.306 

 
.276 
 422. 243 50.232 خالل المجموعات 

  246 51.886 المجموع

 جميع االستبانة
 051. 3 154. بين المجموعات

 211. 243 25.099 خالل المجموعات 866. 244.
  246 25.253 المجموع

 

عند مسااااااااتوى ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصااااااااائية 10.4يتضااااااااح من نتائج ال دول رق  )

لور العرف العشاااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااافة الغربية من ( فر α≤0.05الدللة )

وجهة نظر  وي الختصااا  تعزى لمتغير المؤهج العلمر فر جميع الم اور، حيث بلغت قيمة الدللة 



90 
 

( وهر قيمة رير 0.486ا حصاااائية  فر م ور معوقا  العرف العشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية )

عنر قجول الفرضااااية على هذا الم ور، وبلغت قيمة الدللة ا حصااااائية على م ور لالة إحصااااائيا مما  

( وهر 0.569العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية )

قيمة رير لالة إحصاااااااائيا مما  عنر قجول الفرضاااااااية على هذا الم ور، وبلغت قيمة الدللة ا حصاااااااائية 

( وهر قيمة رير لالة 0.276اليا  تطوير العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية ) على م ور

 إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية على هذا الم ور. 

لور العرف العشااااائري فر ( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصااااائية عند مسااااتوى الدللة )و: 

وجهة نظر  وي الختصااااااااا  تعزى لمتغير مكان ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااااافة الغربية من 

 ا قامة.

ولإلجابة عن هذه الفرضااااية ت  اسااااتخراج المتوسااااطا  ال سااااابية والن رافا  المعيارية واختجار 

لور العرف ( لت ااديااد الفروق فر Independent- Samples T Test) ( للعينااا  المسااااااااااااااتقلااة )

تجعاق إلى  الغربية من وجهة نظر  وي الختصا العشائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة 

  ( يجين  ل :11.4وال دول ) مكان ا قامة،متغير 
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 (11.4جدول رقم )

دور العرف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في 

العشائري في الحد من جرائم القتل في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصاص تبعا لمتغير مكان 

 (246)ن = اإلقامة 

 

 

عند مسااااااااتوى ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصااااااااائية 11.4يتضااااااااح من نتائج ال دول رق  )

فر لور العرف العشاااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااافة الغربية من  (α≤ 0.05الدللة )

وجهة نظر  وي الختصااا  ل ميع الم اور، ففر م ور معوقا  العرف العشااائري فر جنوب الضاافة 

(، وللخليج بلل 0.382( والن راف المعياري )3.559الغربية بلل المتوسااااااااااااااط ال ساااااااااااااااابر لجيت ل   )

المتوسط  التكرار الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمت ت المعياري 

 اإلحصائية

معوقات العرف العشائري في 
 جنوب الضفة الغربية

 38189. 3.5592 102 بيت ل  
 45915. 3.5335 144 الخليج 771. 292.

 70774. 3.4895 246 الم موع
العوامل المؤدية إلى لجوء 

المواطنين إلى العرف العشائري 
 في جنوب الضفة الغربية

 75030. 3.5636 102 بيت ل  
 64395. 3.8041 144 الخليج 616. 502.-

 65904. 3.8084 246 الم موع

آليات تطوير العرف العشائري 
 في جنوب الضفة الغربية

 38781. 3.6340 102 بيت ل  
 48110. 3.6454 144 الخليج 973. 033.-

 38189. 3.5592 246 الم موع

 جميع االستبانة

 45915. 3.5335 102 بيت ل  

-.125 .901 
 70774. 3.4895 144 الخليج
 

 الم موع
246 3.5636 .75030 
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( وهر قيمة 0.771(، والدللة ا حصاااائية )0.459( والن راف المعياري )3.80المتوساااط ال ساااابر )

 رير لالة إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور.

أما فر م ور العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشائري بلل المتوسط ال سابر 

( 3.645خليااج بلل المتوسااااااااااااااط ال سااااااااااااااااابر )( ولل0.643( والن راف المعياااري )3.636لجياات ل   )

( وهر قيمة رير لالة إحصااااائيا مما  عنر 0.616( والدللة ا حصااااائية )0.643والن راف المعياري )

 قجول الفرضية فر هذا الم ور.

أما فر م ور آليا  تطوير العرف العشااااااااائري لل د من جريمة القتج بلل المتوسااااااااط ال سااااااااابر 

( والن راف 3.62( وللخليج بلل المتوسط ال سابر )0.387المعياري )( والن راف 3.634لجيت ل   )

( وهر قيمة رير لالة إحصاااااااااااااااائيا مما  عنر قجول 0.973( والدللة ا حصاااااااااااااااائية )0.481المعياري )

 الفرضية فر هذا الم ور.

 

 تحليل نتائج أسئلة المقابلة 5.4

( 14الغربية، حيث ت  إجراء )فر منطقة جنوب الضفة  ا صالحت  إجراء المقابال  مع رجال 

مقابلة بهدف التعرف على لور العرف العشاااااائري فر ال د من جريمة القتج فر جنوب الضااااافة الغربية، 

 ا صالحو ل  نتي ة لخجرته  فر هذا الم ال، ولإلجابة على تساؤل  المقابلة توجه الجاحث إلى رجال 

 للتعرف على است اباته  ن و موضوع الدراسة.

 ما معوقات العرف العشائري في جنوب الضفة الغربية للحد من جريمة القتل؟  السؤال األول:نتائج 

رير  أ خا تمركز  جميع است ابا  عينة الدراسة فر ا جابة على هذا التساؤل ن و بروز 

المواطنين بالعرف العشائري كنظام  بعض  قة إضعافمما ألى إلى  إصالحمؤهلين يّدعون أنه  رجال 

ه، كما تركز  رالجية اساااات ابا  عينة  حكامأعضااااائه وجهله  ب بعض ال قة فر لضااااعا لخالفا ل ج ا
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 على انخفاة الوعر الدينر واألخالقر والجتماعر عند %،86( بنساااااااجة 12والجالل عدله  )الدراساااااااة 

( بنسجة 11والجالل عدله  )العاملين فر هذا الم ال، كما تركز  رالجية است ابا  عينة الدراسة  بعض

فر قلة الترابط والتماسااااااا  بين المواطنين والتفم  العشاااااااائري والعائلر فر الوقت ال الر وهو ما %، 79

( بنسااااااجة 3والجالل عدله  )  عتجر من معوقا  العرف العشااااااائري، كما يرى عدل قليج من عينة الدراسااااااة

فظا  أو وزارة الداخلية من أبرز معوقا  أن عدم فعالية لائرة الشاااااااااااااؤون العشاااااااااااااائرية فر الم ا ،21%

والجالل عدله   العرف العشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية، كما يرى عدل قليج أ ضاااا من عينة الدراساااة

 سواءق  نالمواطني بعض ت  ير القضاء النظامر على العرف العشائري حيث يل   إليه ،%14( بنسجة 2)

ه رير رالعة للم رمين، كما أحكام أنلعتقاله   حياناألفر بعض للعرف العشاااااااائري  او مكمج كجديج

أن أخذ األموال من المتخاصمين )الرزقة(   ،%14( بنسجة 2والجالل عدله  ) يت ه عدل قليج إلى اعتجار

لفع )الرزقة( وهر مجلل من المال كان الهدف منها  حيث ان تعتجر من أبرز معوقا  العرف العشائري،

ث ل  ساااااتطيع القاضااااار بعيدة، حي أماكنتقد   الطعام للمتخاصااااامين يوم التقاضااااار بساااااجب م يئه  من 

كذل   عينه على قضااااااااااء  ،ا ا كان ليس له مصااااااااادر لخج اخر اق مالي اق رهاقن وتساااااااااجب له إالطرفي إطعام

الذي  كلفه مالق، على ان تمون )الرزقة( ضااااااااامن  األمرالنزاع والشاااااااااهول  أطرافحاجاته وت ركه بات اه 

وحتى ل يت ول العمج فر هذا  ،وليس بهدف المتاجرة فر ال قوق والتمساااااااااااااااب األلنىالمعقول وب دها 

والوطنر الذي يلعجه  األخالقرالمال بغض النظر عن ال انب  إلىمهنة تهدف ال صااااااااااااول  إلىالم ال 

فمرة عدم  إلىوال فا  على النساااايج الجتماعر، والجاحث اميج  األهلرما ة الساااال  التدخج العشااااائري ل 

اعتجار  إلى %7 ( بنسااجة1والجالل عدله  ) ونالرا ما ات هت عينة الدراسااة ، تقاضاار اجر مقابج التدخج

 أن عدم التعامج مع الخصوم على قدم المساواة من معوقا  العرف العشائري.
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ما العوامل المؤدية إلى اللجوء إلى العرف العشـــائري للحد من جريمة القتل في  نتائج الســـؤال الثاني:

 ؟جنوب الضفة الغربية

فر ا جابة على ،%100( بنساااااجة 14والجالل عدله  )ات هت جميع اسااااات ابا  عينة الدراساااااة 

مقارنة هذا التسااااااااااااااااؤل ن و اعتجار أن الفترة الزمنية التر يت  فيها إنهاء الخالفا  والنزاعا  قصاااااااااااااايرة 

 حكاماأل إصداررعة رير المجررة فر فالس ،وهذا ل ينتقص من قيمة القضاء النظامر بالقضاء النظامر،

تطيج من امد التقاضر لها عالقة بنقص عدل  أخرى تتنافى وقوانين العدالة ال نائية ان ل  تمن ألسجاب 

عينة  أفرالكما  عتجر جميع  العاملين فيه او مقروناق بفساااااااااال او ترهج فر مؤساااااااااساااااااااة القضااااااااااء النظامر،

أن العرف العشاااااااائري  منح ال قوق للضااااااا ا ا أك ر من  ، %100( بنساااااااجة 14)الجالل عدلها  الدراساااااااة

الجالل عدلها  عينة الدراسة ه رير رالعة، كما تت ه معظ  است ابا أحكامالقضاء النظامر الذي تمون 

ل وء إلى العرف العشاااائري، كما تمركز  على اعتجار العرف والعالة  قتضااايان ال  %،86( بنساااجة 12)

على ساااااهولة ا جراءا  التر يت  اتجاعها  %،71( بنساااااجة 10)الجالل عدلها  معظ  السااااات ابا  أ ضاااااا

( 4الجالل عدلها )أمام العرف العشاااااااائري، كما ات هت أ ضاااااااا اسااااااات ابا  عدل قليج من عينة الدراساااااااة 

للتخفيا من وط ة ال ريمة وعدم تفاقمها ووقوع ن و ل وء المواطنين للعرف العشاااااائري %،  29بنساااااجة 

إلى أن الضاااااامانا  %،  21( بنسااااااجة 3الجالل عدلها )جرائ  أخرى، وات ه عدل قليج من عينة الدراسااااااة 

وال ما ة التر  قدمها العرف العشااائري للمتخاصاامين أك ر من تل  التر  قدمها القضاااء النظامر، ونالرا 

على اعتجار أن الل وء للعرف العشااااااااائري %،  14( بنسااااااااجة 2الجالل عدلها )ما ات هت عينة الدراسااااااااة 

  كون من أجج ال صول على مصال ة بين الطرفين.
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ما آليات تطوير العرف العشــــائري في جنوب الضــــفة الغربية للحد من جريمة  نتائج الســــؤال الثالث:

 القتل؟

فر ا جابة على هذا %،  100( بنساااااااجة 14الجالل عدلها )أجمعت اسااااااات ابا  عينة الدراساااااااة 

 تتوفر فيه  ال قة واألمانة والنزاهة أ خا التساؤل على استجعال الدخالء على العرف العشائري واعتمال 

قالر على الت  ير  إصااااالحالعرف العشااااائري والخجرة الالزمة لتجوء مكانه كرجج   حكاموالمعرفة والوعر ب

اللذين ل  متلمون صااااااافا  ال د   اااااااخا الدخالء على العرف العشاااااااائري فه  األ اما ،وال ج ا   ابر

( بنسااااااااااااااجة 14الجالل عدلها )كما أجمعت عينة الدراسااااااااااااااة  ،أعالهالواجب توفرها فيه  والمذكورة  األلنى

اطار على ضااارورة التنسااايق بين المؤساااساااة الرسااامية والعاملين فر العرف العشاااائري وإنشااااء %،  100

عشاااااائر ال نوب يت  اختيار أعضاااااائه وفق معايير معينة، وتفعيج لور   لس سااااامى م مرجعر للعشاااااائر

الجالل عدلها لوائر العشااائر فر الم افظا  ووزارة الداخلية، كما ات هت معظ  اساات ابا  عينة الدراسااة 

العرف العشاااااااااااائري فر حج النزاعا  والخالفا  بين   هميةن و نشااااااااااار الوعر ب%،  79( بنساااااااااااجة 11)

الجالل   المواطنين وخصااااوصااااا فر ال رائ   ااااديدة الخطورة، كما ات هت معظ  اساااات ابا  عينة الدراسااااة

خصااوصاااق فر  ب ن  كون العمج العشااائري عمج تطوعر لزيالة  قة الناس به، %،64( بنسااجة 9عدلها )

بعض المصاريف الجسيطة المل ة  لإالم تمع الواحد،  أبناءين جرائ  القتج من باب التعاون والتعاضد ب

ة ( بنسااج5الجالل عدلها )ما ات ه عدل قليج من عينة الدراسااة لقضاااء الحتياج لون اسااتغالل للموقا، ك

إلى اعتجار تغيير بعض العالا  والتقاليد فر العرف العشاااااااااائري لمواكجة التطورا  ال ياتية فر %،  36

إلى ضااارورة أن  كون  %،21( بنساااجة 3الجالل عدلها ) ه عدل قليج من عينة الدراساااة الم تمع، كما ات

هنال  رقابة م تمعية ورسااامية على كج  اااخص  عمج فر العرف العشاااائري، وات ه عدل قليج من عينة 

وقواعد العرف العشااائري ونشااره بين  أحكامن و ضاارورة تو يق  %،21( بنسااجة 3الجالل عدلها ) الدراسااة

 المواطنين.
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 نتائج السؤال الرابع: هل تفضل اللجوء إلى القضاء العشائري، الصلح العشائري، التحكيم؟

فر ا جابة على هذا %،  64( بنسااااجة 9الجالل عدلها )جاء  معظ  اساااات ابا  عينة الدراسااااة   

والصالح  حكامباعتجار الصالح سايد األ ولىاأل تجةفر المر الل وء إلى الصالح العشاائري بتفضايج  التسااؤل

التر  يةسااالما الشااريعة   حكامخير،  وي ف  النساايج الجتماعر والساال  األهلر انطالقاق من التصاااقه  ب

( بنسجة 4الجالل عدلها )  انيةال بالمرتجةومن    الل وء إلى الت كي   ،تدعوا إلى الصلح والعفو والتسامح

، ب حالة الخالف إلى الت كي  عجر ا صااااااااااااااالحنتي ة ازل ال الوعر العلمر والمعرفر لدى رجال %، 29

 وي الختصااااا  القابج للطعن والسااااتئناف أك ر تخصااااصاااااق من القاضاااار العشااااائري وأقرب إلى الدقة 

جالل ال ، ونالرا ما كانت اساات ابا  عينة الدراسااة تفضااج الل وء إلى القضاااء العشااائري والنزاهة والصااواب

لما علق به من ساااالجيا  مرتجطة بشااااخوصااااه، وتدنر مسااااتوى التعلي  وال قافة  ،%،7( بنسااااجة 1عدلها )

والمشااااااااااااااكال  التر  والوعر لديه  فر هذا الزمن الذي نعيش وارتجاطاق بمدى التقدم العلمر والتمنولوجر

 ينت ها ول  ستطيع القضاء العشائري النظر فيها م ج ال رائ  اللمترونية. 

 نتائج السؤال الخامس: ما هي العقوبة المناسبة لجرائم القتل العمد برأيك؟

فر ا جابة على %،  86( بنسااااااجة 12الجالل عدلها )أجمعت معظ  اساااااات ابا  عينة الدراسااااااة 

 حكامهذا التسااااااااؤل على أن القصاااااااا  هو العقوبة المناساااااااجة ل رائ  القتج العمد لرلع الم رم وتنفيذا أل

ونتي ة ازل ال ال ريمة فر الم تمع الفلسطينر واعتقاله  أن أ ر ح ز ال رية ولفع  ة،يسالمالشريعة ا 

على القاتج عمداق ومع ساااااااجق  ا عدامالد ة وإن كانت مغلظة ليسااااااات بقوة وأ ر القصاااااااا  بتنفيذ عقوبة 

ية منها للعقوبا  سااااااالمالشااااااريعة ا  أحكاماألقرب إلى  ا صااااااالحوالترصااااااد، كما يراها رجال  ا صاااااارار

 .ف  ا تعذر  ل  ف ن الد ة المغلظة هر العقوبة المناسجة.القانونية، 

الرلع الخااا  على  وإ قاااعويرى الجاااحااث وحتى نتمكن من ال ااد من جريمااة القتااج إلى حاادهااا األلنى  

  ال انر نفسه والعام على الم تمع  كون أك ر ت  يراق من خالل إ قاع القصا . 
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 السادس: ما العقوبة المناسبة لجرائم القتل غير العمد برأيك؟نتائج السؤال 

فر ا جابة على هذا  %،93( بنسجة 13الجالل عدلها )أجمعت معظ  است ابا  عينة الدراسة 

والمقصااااول هنا ل ة القتج الخط   ،المناسااااجة ل رائ  القتج رير العمد.التساااااؤل على أن الد ة هر العقوبة 

حدل م لس ا فتاء ، وقد ل مشاااااااجرة لون أن  كون نية مسااااااجقة للقيام بالقتجأو القتج الذي   صااااااج خال

القتج  .3/11/2011بتاريخ األعلى فر فلساااطين قيمة الد ة الشااارعية، خالل جلساااته الساااابعة وال مانين 

( مااائااة ألا 100.000( أربعااة و مااانين ألا لينااار أرلنر، وفر حااالااة القتااج العمااد )84000الخطاا  )

 لينار أرلنر.

نتي ة لزل ال جرائ  القتج العمد خصوصاق فر جنوب الضفة وعدم وجول قوانين عشائرية إل أنه 

ملزمة بمجالل م دلة فقد ت اوز  قيمة الد ة المجالل المذكورة سااااابقاق، وك يراق من ال يان ف ن  وي الم نر 

 اهة لها، وهذا من عليه  فرضااااااون  ااااااروطه  ومطالجه  ويلزمون  وي ال انر بتنفيذها رر  عدم قجول ال

المتضاااارر بالقيمة التعويضااااية التر  ساااات قها  إلزامأحياناق من  ا صااااالحالم خذ على ضااااعا قدرة رجال 

 الفعج.     

 نتائج السؤال السابع: ما هي طرق إثبات جريمة القتل المناسبة وفقا للعرف العشائري؟

فر ا جابة على هذا %، 79( بنسجة 11الجالل عدلها )ات هت رالجية است ابا  عينة الدراسة 

وعلى ان  كون مقروناق بالدلل  المافية    جا  جريمة القتج، األللةساااااااايد  التساااااااااؤل على أن العتراف

ف  ا تعذر  ل  فشاااهالة  ،إكراه  أوالعتراف جاء لون ضاااغط  أنالتر تؤكد صااا ة الواقعة وتم يلها للت كد 

وليس له  أي خالف مع   قج عدله  عن ا نين يؤكدون بشااكج قاطع الواقعة ل أنعلى  الشااهول العدول

%، 21( بنسااااااااااااااجة 3الجالل عدلها )، ف  ا تعذر  ل  فدلل  ارتماب ال ريمة، ويت ه عدل قليج المته 

 بتفضيج توجيه اليمين بخمسة.
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 ولماذا؟نتائج السؤال الثامن: هل تفضل حصر العطوة في األقارب حتى الدرجة الخامسة، 

فر ا جابة على هذا  %،71( بنسااجة 10الجالل عدلها )ات هت معظ  اساات ابا  عينة الدراسااة 

التسااااؤل ب )نع ( و ل  للتخفيا من حدة التوتر ول سااااساااية الموقا وإمكانية حصاااول صاااداما  وارلة 

( بنساااااجة 4الجالل عدلها )بشاااااكج كجير ول مايته  من أي رلة فعج من  وي الم نر عليه، أما عدل قليج 

من عينة الدراسة فمانت است ابته  ب)ل( و ل  لررجته  بعدم توسعة نطاق الخصومة وحصرها %، 29

العطوة مما  ضاااااااااااااار  أطرافبالفاعج واألقارب من الدرجة األولى، كما أن العطوة تمنع التواصااااااااااااااج بين 

 الخالف. أطرافبالمصل ة الم تمعية ويزيد 

 ولماذا؟ ،الجلوة في األقارب حتى الدرجة األولىنتائج السؤال التاسع: هل تفضل حصر 

فر ا جابة على هذا %، 79( بنسااجة 11الجالل عدلها )ات هت معظ  اساات ابا  عينة الدراسااة 

التسااااؤل ب)نع ( أي ضااارورة قصااار ال لوة على األقارب من الدرجة األولى و ل  خوفا عليه  من ال  ر 

حتى ل تصااااااااااااااجح  األولىوال فا  على أرواحه ، ول   وز التوسااااااااااااااع بال لوة لألقارب أك ر من الدرجة 

تمون ال لوة لمدة  أن بنه ، علىالمسااااااؤولون عن مراقجة ساااااالوك ا ه  وألن  وي ال انر ،العقوبة جماعية

فر التنقج وا قامة، إل  نسااااااااانوال لوة تتنافى مع حق ا  م دولة والجعض اقتصاااااااارها فقط على الرجال،

أننا ن تاجها بعض األحيان خصوصاق إ ا كانت بيو   وي ال انر والم نر عليه متقاربة أو متالصقة، 

األمر الذي يجقر حالة التوتر والعداء مرتفعة، والذي قد   دث رلول أفعال انتقامية ُتجقر على باب الّشر 

الدرجة األولى مؤقتاق إلى أن تهدأ الّنفوس وتستقر ا جراءا   األسرة من أفرالوال  ر مفتوحة، لهذا فابتعال 

كما ات ه  العشااااائرية بينه  تجقى أفضااااج لصااااالح حف  األرواح والممتلما ، والساااال  األهلر فر الم تمع،

من عينة الدراساااااة با جابة ب )ل( بعدم حصااااار ال لوة فر %، 21( بنساااااجة 3الجالل عدلها )عدل قليج 

األولى وإنما اقتصارها على الفاعج فقط لعدم تشتيت األسر مما يؤ ر بشكج سلجر  األقارب حتى الدرجة

 على األطفال.
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 السؤال العاشر: هل تفضل حصر اليمين بالمتهم بدل اليمين بخمسة، ولماذا؟

 فنصااا عينة الدراسااة ،فر ا جابة على هذا التساااؤل مناصاافة جاء  اساات ابا  عينة الدراسااة

تفضاااااااااااااج حصااااااااااااار اليمين بالمته  فقط و ل  على اعتجار أن اليمين  %،50بنساااااااااااااجة ( 7الجالل عدلها )

وال ت ر وازرة وزر " انطالقا من قوله تعالى   خصر ول   وز أن يوجه اليمين لشخص ل   شاهد الواقعة،

من است ابا  عينة الدراسة  %،50( بنسجة 7الجالل عدلها )والنصا اآلخر  ،(18، آ ة فاطر) " مك،خرى

للهروب من العقاب لل انر، وحتى  فسح م ال كون اليمين بشكج فرلي  يمين بخمسة حتى ل فضج الت

عتجر ها، كما  فرالأحدى وساااااااااااااائج الضاااااااااااااجط الجتماعر أل هاباعتجار  أبناءهاالعائلة على  زيد من رقابةي

من عينة المقابلة، والذي  اآلخر اراه النصااااا ااااامج وأ اااااد زجرا من اليمين الفرلي كما ياليمين بخمساااااة أ

 الشااارعية ولقلة حكاما المعرفة باألكان مقجولق فر رج رياب الدولة ومنظومة العدالة الجتماعية وضاااع

وعر الم تمعر والقانونر ووجول السلطة ب  رعها القضائية والتنفيذ ة اللديه ، ومع تطور  ا  جا وسائج 

ال قيقة   ب التراجع عن رل  من ليس له  عالقة بالواقعة من خالل  إلىالمساااااااااااااااعدة فر الوصااااااااااااااول 

  .فرالالشريعة وانتهاكاق ل قوق األ أحكام، وهذا مخالفاق للقوانين و لزامه  بالقس  على صدق المته إ

 السؤال الحادي عشر: هل أنت مع مساواة دية الرجل بالمرأة، ولماذا؟

على مساواة ل ة الرجج %،86( بنسجة 12الجالل عدلها )ات هت معظ  است ابا  عينة الدراسة 

بالمرأة من مجدأ المساااااااواة وكون المرأة أصااااااج ت  ااااااريكا فر كافة الم ال  والميالين والعمج، وقد ات ه 

إلى عدم مساااااواة ل ة الرجج بالمرأة اسااااتنالا %،14( بنسااااجة 2الجالل عدلها )عدل قليج من عينة الدراسااااة 

 نسانتجر  للمرأة نصا ل ة الرجج، والذي يتعارة مع حقوق ا ية التر اعسالمالشريعة ا  أحكامإلى 

والناس سااااواسااااية فر  األن ى أو، فالقتج قتج سااااواء اسااااتهدف الذكر األرواحوالعدالة الجتماعية وتساااااوي 

 المال ة فر التعويض. أوال قوق والواججا  والقيمة المعنوية 
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 الفصل الخامس

 واالستنتاجات والتوصياتمناقشة النتائج 

هدف هذا الفصـــل مناقشـــة النتائج التي توصـــلت إليها الدراســـة وعرض االســـتنتاجات وارتباطا بذلك ي

 تحديد التوصيات التي تساهم في تحقيق أهداف البحث في واقع الحياة.

ما معوقات العرف العشــــائري في جنوب مناقشــــة النتائج المتعلقة بالســــؤال األول:  1.5

 غربية في الحد من جرائم القتل من وجهة نظر ذوي االختصاص؟الضفة ال

العرف العشائري فر جنوب الضفة ( أن الدرجة الملية لمعوقا  1.4 دول )النتائج  لقد أرهر 

كانت كجيرة، حيث كان متوساااااااااااااط  الغربية فر ال د من جرائ  القتج من وجهة نظر  وي الختصاااااااااااااا 

، وكانت أك ر المعوقا  %(71وبنسااااااااااجة مئوية ) (0.437)(، وبالن راف معياري 3.54الساااااااااات ابة )

(، حيث كان 8(، فر الفقرة )رهور لخالء على العرف العشاااااااااااااااائري رير مؤهلين)وجاء  بدرجة كجيرة 

معوقا  بدرجة ال(، بينما كانت ألنى 1.164(، وبالن راف معياري )4.08متوساااااط السااااات ابة عليها )

(، حيث كان 18فر الفقرة )( نمارها لدور العرف العشاااائري وإ نساااانرهور جمعيا  حقوق ا متوساااطة )

 %(.60، وبنسجة مئوية )(1.248(، وبالن راف معياري )3.02متوسط الست ابة عليها )

يتضاااااااااااااح من النتائج أن رهور لخالء على العرف العشاااااااااااااائري  عتجر من أبرز المعوقا  التر 

فا   الجتمااعية، وهذا ما يتفق مع نتاائج الخال إنهااءتواجه الل وء إلى العرف العشاااااااااااااااائري من أجج 

رير مؤهلين وليساااااااااااوا على لرا ة  أ اااااااااااخا المقابال  التر أجمع معظ  عينتها على اعتجار أن رهور 
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ومعرفة عميقة بالعرف العشااااااااائري  ضااااااااعا ال قة بهذا العرف أمام الناس ويهز من  قته  به، كما تتفق 

(، والتر تتفق مع السااااااااياق 2017هذه النتي ة أ ضااااااااا مع النتائج التر توصاااااااالت إليها لراسااااااااة )زكارنة، 

 أولينيا  أو معرفياق فر قواعد العرف العشاااااااائري رير مؤهلين  أ اااااااخا الطجيعر لهذه الدراساااااااة، فظهور 

فر العرف العشااااااائري كنظام  و قة الجعضعلى ساااااامعة  قد يؤ ر م تمعه  أفرالله  بين  مكانة ءعدم تجو 

 م ج  قة من قجج المواطنين مواطنين، كون القائمين عليه ليسااااااااااااااواالخالفا  والنزاعا  بين ال لضااااااااااااااجط

العرف العشاااائري  أحكامويرتجط بهذه النتي ة أ ضاااا أن الدخالء على العرف العشاااائري رالجا ما   هلون 

التر تصاااادر من  حكاموا جراءا  الواجب اتجاعها أمام القضاااااء العشااااائري، مما يؤ ر على صااااوابية األ

قد العشااااائري، وهذا ال قيقة للعرف  حكامقجله ، فت تر رير منصاااافة فر أرلب األحيان لعدم معرفته  باأل

 المواطنين من التوجه إلى العرف العشائري.بعض  يؤلي إلى إح ام

وإنمارها لدور العرف العشاااااائري ك لنى السااااات ابا   نساااااانبينما جاء رهور جمعيا  حقوق ا 

 باعتجارها من معوقا  العرف العشااائري فر جنوب الضاافة الغربية، على اعتجار أن الم تمع الفلسااطينر

اق كجير  اق والقي  الساااااااااااااااائدة فيه ف نه ل يولر اهتمام ونتي ة للترابط الجتماعر الضاااااااااااااافة الغربيةفر جنوب 

والتقاليد  العالا  إلى، كونه   تم  نساااااااانحقوق ا الم تمع المدنر ومؤساااااااساااااااا  منظما   لمتابعة رأي

 فرالألقد  كون لعدم بروز لور هذه المؤساااااساااااا   الساااااائدة فر الم تمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

نشاااااااااااطاتها جنوب من خالل تفعيج لورها و و ل   كون عليه،  أنالم تمع الم لر بالشااااااااااكج الذي   ب 

الدور ونشر الوعر بالقوانين،  إبرازور ا  عمج ومؤتمرا  وفعاليا  تساعد على  الضفة الغربية وعمج

معرفة    من لور هام فربمنظومة مفاهي  العدالة ال نائية والجتماعية ولما لذل فرالوتطوير معرفة األ

وبالتالر نعتقد أن ت  يرها كمعوق من معوقا  العرف العشاااائري   فا  على ال قوق وال ريا  العامة،الو 

 بسيط جدا وهو ما نتفق فيه مع ما توصلت إليه الدراسة.
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ما العوامل المؤدية إلى لجوء المواطنين إلى العرف مناقشـــة نتائج الســـؤال الثاني:  2.5

 في جرائم القتل في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصاص؟ العشائري 

ل وء المواطنين إلى العرف  إلىللعوامج المؤل ة ( أن الدرجة الملية 2.4 دول )النتائج  أرهر 

كانت كجيرة،   العشاااااااائري فر جرائ  القتج فر جنوب الضااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصاااااااا 

، %(71وبنساااااااااااجة مئوية ) (0.7363(، وبالن راف معياري )3.54بة )حيث كان متوساااااااااااط السااااااااااات ا

العشاائري ساريعة أك ر من  ا صاالحالقضااء و  إجراءا )والتر جاء  بدرجة كجيرة  العوامجوكانت أك ر 

(، وبالن راف 4.11(، حيث كان متوساااط السااات ابة عليها )5(، فر الفقرة )إجراءا  القضااااء النظامر

قيام العرف بدرجة متوسااااااااااااااطة ) العوامج، بينما كانت ألنى %(82وبنسااااااااااااااجة مئوية ) (1.132معياري )

(، حيث كان متوسط 13فر الفقرة )( العشائري فر ال فا  على السل  األهلر أك ر من القضاء النظامر

 %(.61، وبنسجة مئوية )(1.249(، وبالن راف معياري )3.07الست ابة عليها )

أك ر العوامج التر تدفع إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااائري يتضااح من النتي ة أعاله أن 

من  حكاماأل إصاداراقج وقتاق فر العشاائري  ا صاالحكجديج للقضااء النظامر هو أن إجراءا  القضااء و 

تنتقص من حقوق المته  فر الدفاع عن نفساااااااااه  شاااااااااكج  على ال تمس او إجراءا  القضااااااااااء النظامر،

عاللة  أحكام إصااااداراو قضاااااء عشااااائريين من  إصااااالحوافر، حتى يتمكن الوسااااطاء سااااواء كانوا رجال 

( وهو ما يتفق 2008وهو ما يتفق مع لراساااااااة )ال ابري، ومنصااااااافة ومتناساااااااجة ح   ال ريمة المرتمجة، 

تّ  إجراء مقابال  معه  حيث أكدوا على بساااااااااااطة  أ ضااااااااااا مع معظ  اساااااااااات ابا  عينة الدراسااااااااااة الذين

العشاااااائري فر التوجه ن و العرف العشاااااائري، و ل  على اعتجار أن  ا صاااااالحا جراءا  فر القضااااااء 

المواطنين يل اا ون فر العااالة إلى الطرق التر ت قق له  الهاادف وحصااااااااااااااوله  على حقوقه  بااالطريقااة 

واقع الذي نعيش ك  تسااتغرق القضااا ا للنظر فيها والجت ال واأل ساار واألساارع، ومن المعروف فراألسااهج 

األمر الذي يؤلي فر بعض األحيان  إلى زيالة الخالفا  بشاا نها فر القضاااء النظامر،  أحكام إصاادارو 



103 
 

بين المتخاااصاااااااااااااامين واحتمااال حاادوث صاااااااااااااااادامااا  بينه ، فم ال إن الجاات فر جرائ  القتااج وفقااا لقااانون 

المته  ضااامانا  فر الدفاع عن نفساااه وفر التقاضااار على  الث  ا جراءا  ال زائية الفلساااطينر  عطى

م كماة الجادا اة ومن    م كماة السااااااااااااااتئنااف ومن    م كماة النقض، وكاج هاذه  أمااملرجاا ، األولى 

ا جراءا  تتطلب وقتا طويال  للجت فيها، ناهي  عن الشاااروط الشاااكلية وا جرائية التر يتطلجها القضااااء 

رير مجررة ومعطلة  ضااااااااااء النظامر ما ل   قترن ب ساااااااااجابالق أهميةن قيمة و وهذا ل ينتقص م النظامر،

تفعيج لور القضااااااااء النظامر وتوفير  إلىول بد من الدعوة  ،حكاملدور العدالة والوقت الالزم لتطجيق األ

فر حين أن التوجه إلى العرف العشائري أ سر  التقاضر، أمد إطالةر الوريفر المافر ل ج مشكلة المال

، وهو ما يتفق مع نظرية الرلع للعالمين بيكاريا وبن ام التر تعتجر هج وإجراءاته بسااايطة ورير معقدةساااوأ

السااااارعة فر تنفيذ العقوبة أحد أه   اااااروط فاعليتها، وبالتالر لمر يت قق الرلع الخا  والعام   ب أن 

بشكج أسرع من  هأحكامتمون العقوبة سريعة، والمعروف  بهذا الخصو  أن العرف العشائري  صدر 

 القضاء النظامر.

قيام العرف العشاااااااااااااائري فر ال فا  على السااااااااااااال  األهلر أك ر من القضااااااااااااااء بينما جاء  فقرة 

للعرف العشااااااااااااااااائري، ون ن نعتقااد أن هااذه  ن تر ت عااج المواطنين يل اا و النظااامر على ألنى الفقرا  ال

النتي ة منطقية كون الهدف الرئيساار للعرف العشااائري والقضاااء النظامر هو ال فا  على الساال  األهلر 

 رجال الصاالحل   إلى ت ال ها  الرساامية م ج الشاارطة والم افظةف ن  والم تمعر، ففر جرائ  القتج م الق 

ن واتخا  عدل من ا جراءا  لل فا  على السااااااال  واألمن العشاااااااائري لتهدئة األوضااااااااع بين المتخاصااااااامي

ها  وي ال انر والم نر عليه، و ل  لمر يتسااانى لل ها  أطرافك جالء  وي ال انر والعطوة التر  كون 

هما، وبالتالر ف ننا نعتجر أن قيام العرف أحكاموقتهما ويصااااااااادرا    خذاالرسااااااااامية والقضااااااااااء النظامر أن 

السل  األهلر ليس من أبرز األسجاب التر ت عج المواطنين يل  ون إليه كون العشائري فر ال فا  على 

 القضاء النظامر   قق نفس الهدف والغا ة. 
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إل أنه وبدخول بعض الدخالء ورير المؤهلين على العرف العشاااااااائري وتسااااااامية أنفساااااااه  رجال 

وقضااااة عشاااائريين ولون امتالكه  للخجرة والمعرفة والوازع الدينر واألخالقر  هجوا به إلى مهنة  إصاااالح

ب والت صاااايج و  أحكام رير عاللة بمعنى إعطاء ال ق لغير صاااااحجه أو بمن يدفع  إصاااادارتهدف التمسااااّ

ا  ، ولعدم وجول جهأك ر، وهذا يت  على مرأى ومسامع من ال ها  الرسامية لون ت ري  سااكن ضاده 

تمالى الجعض منه  فر رّيه وفسااااااله، رقابية ت اساااااب العاب ين فر أمن وساااااالمة وحقوق المواطنين فقد 

وهنا   تر لور الدوائر العشااااااااائرية الرساااااااامية فر الم افظا  والم لس العشااااااااائري الذي  فترة إنشاااااااااؤه 

لمواطن فر أن يتقدم لت ديد المعايير واأللوار والمهام للعاملين فر العرف العشائري ونشر الوعر ب ق ا

ين، بشااااكوى ضااااد هذا الساااالوك أمام جها  الختصااااا ؛ م ج: القضاااااء النظامر، والشاااارطة، والم افظ

 من تصويب مساره  ومعاقجة وم اسجة من  عجث ب قوق الم تمع.حتى يتمكن 

مناقشــــة النتائج المتعلقة بالســــؤال الثالث: ما آليات تطوير العرف العشــــائري للحد  3.5

 قتل في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصاص؟من جرائم ال

آلليا  تطوير العرف العشااااائري لل د من جرائ  ( أن الدرجة الملية 3.4 دول )النتائج أرهر  

كانت كجيرة، حيث كان متوساااااااااط   من وجهة نظر  وي الختصاااااااااا  القتج فر جنوب الضااااااااافة الغربية

 اآلليا ، وكانت أك ر %(76وبنساااااااااااجة مئوية ) (0.6521(، وبالن راف معياري )3.80السااااااااااات ابة )

(، حيث كان 2(، فر الفقرة )التنساااااااايق بين رجال العرف العشااااااااائري وأجهزة الدولة)وجاء  بدرجة كجيرة 

، بينما كانت %(85وبنساااجة مئوية ) (0.999(، وبالن راف معياري )4.26متوساااط السااات ابة عليها )

(، 9فر الفقرة )( المعايير واألساااااس لختيار القضااااااة العشاااااائريين ت ديدبدرجة متوساااااطة ) العوامجألنى 

 %(.62، وبنسجة مئوية )(1.621(، وبالن راف معياري )3.11حيث كان متوسط الست ابة عليها )

جاء  فقرة التنسااااااايق بين رجال العرف العشاااااااائري وأجهزة الدولة، ك برز اآلليا  التر  مكن أن 

عشااااااائري لل د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااافة الغربية، وهو ما يتفق يت  من خاللها تطوير العرف ال
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كما تتفق أ ضااااا مع اساااات ابا  عينة الدراسااااة التر ت   ،(2015( )جرالا ، 2017مع لراسااااة )زكارنة، 

إجراء المقابلة معه  والذين أكدوا على ضاااارورة التنساااايق بين رجال العرف العشااااائري وال ها  الرساااامية 

ة جنوب الضاافة الغربية للتواصااج مع ال ها  الرساامية، كما أكد لشااؤون العشااائر فر منطقإنشاااء مركز و 

معظ  عينة الدراسااااااااااة الذين ت  إجراء المقابال  معه  على ضاااااااااارورة تفعيج لور  ااااااااااؤون العشااااااااااائر فر 

التنسااااااااااايق بين رجال العرف العشاااااااااااائري وأجهزة الدولة  أهمية ت ترالم افظا  ووزارة الداخلية، ومن هنا 

ختصااااة و ل  لمر يتمكنوا من الرقابة على جميع الدخالء على العرف العشااااائري واسااااتجعاله ، و ل  الم

لضاارورة ت ديد المعايير الخاصااة برجال العرف العشااائري والذين تشااترك الدولة إلى حد ما فر اختياره  

ري وأجهزة الدولة التنسااايق بين رجال العرف العشاااائ أهمية ت ترإ ا توافر  فيه  المعايير والشاااروط، كما 

وخصااوصااا فر جرائ  القتج حيث ل يوجد فر القوانين النظامية ما  عرف بالعطوة أو ال لوة، وهما أمران 

 ا صااااااالحمهمان خصااااااوصااااااا ل ظة وقوع جريمة القتج، وبالتالر ف ن ال ها  الرساااااامية تساااااامح لرجال 

وارتماب جرائ  أخرى من خالل منع تفاق  ال ريمة و العشااااائري بالتدخج من أجج ال فا  على السااااتقرار 

فرة العطوة وال لوة التر ل توجد فر القوانين وإنما توجد فر العرف العشااائري، لذا نعتجر التنساايق بين 

رجال العرف العشاااااااااائري واألجهزة الرسااااااااامية من أه  اآلليا  لتطوير العرف العشاااااااااائري لل د من جرائ  

 القتج.

لختيار القضااااة العشاااائريين ألنى العجارا  التر من  بينما جاء  فقرة ت ديد األسااااس والمعايير

ت ديد األساس  أهميةخاللها  مكن تطوير العرف العشائري، ون ن ل نتفق مع هذه النتي ة على اعتجار 

والمعايير لختيار القضااااااااااااااااة العشاااااااااااااااائريين، حيث نرى أن يت  اختياره   وفق اعتجارا  ومعايير تتعلق 

 وي  وأن  كونوا العشااااائرية واألعراف يةسااااالمالشااااريعة ا   حكاميرة والعل  بباألمانة والنزاهة وحساااان الساااا

 ،مكانة فر عائالته  وم تمعه ، و ل  من خالل م لس عشااائري يت  انشاااءه فر جنوب الضاافة الغربية

  خذ على عاتقه ت ديد المعايير الواجب توافرها فر القاضر العشائري وحصر انواع القضا ا او ال رائ  
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التر  مكن ان يتدخج بها وبما ل يتعارة مع القضاااء النظامر او  شااكج بديج كامج له او ينتقص من 

 .وأهميتهلوره 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور العرف العشائري في مناقشة نتائج السؤال الرابع:  4.5

ص تعزى لمتغيرات الحد من جرائم القتل في جنوب الضـــــــــفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصـــــــــا

 الدراسة )الجنس، الخبرة، مكان السكن، طبيعة العمل، المؤهل العلمي، مكان اإلقامة(؟

لور العرف العشاااااائري فر ( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااااائية عند مساااااتوى الدللة )أ: 

 لمتغير ال نس.ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر  وي الختصا  تعزى 

عند مسااااااتوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصااااااائية 4.4أرهر  نتائج ال دول رق  )

(0.05 ≥α)  فر لور العرف العشاااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااافة الغربية من وجهة

شااائري فر نظر  وي الختصااا  تعزى لمتغير ال نس ل ميع الم اور، ففر م ور معوقا  العرف الع

(، ولإلناث 0.466( والن راف المعياري )3.55جنوب الضاافة الغربية بلل المتوسااط ال سااابر للذكور )

( وهر 0.544(، والدللة ا حصاااااائية )0.281( والن راف المعياري )3.49بلل المتوساااااط ال ساااااابر )

 قيمة رير لالة إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور.

لعوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااااااائري فقد بلل المتوسااااااااااااط أما فر م ور ا

( 3.80( ولإلناث بلل المتوسااااااااط ال سااااااااابر )0.701( والن راف المعياري )3.55ال سااااااااابر للذكور )

( وهر قيمة رير لالة إحصااااائيا مما  عنر 0.920( والدللة ا حصااااائية )0.672والن راف المعياري )

 ر هذا الم ور.قجول الفرضية ف

أما فر م ور آليا  تطوير العرف العشاااااااائري لل د من جريمة القتج فجلل المتوساااااااط ال ساااااااابر 

( والن راف 3.62( ولإلناث بلل المتوسااااااااط ال سااااااااابر )0.481( والن راف المعياري )3.46للذكور )
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نر قجول ( وهر قيمة رير لالة إحصاااااااااااااااائيا مما  ع0.975( والدللة ا حصاااااااااااااااائية )0.322المعياري )

 الفرضية فر هذا الم ور.

يتضح لنا من هذه النتائج أنه ل توجد فروق إحصائية فر است ابا  الذكور وا ناث على لور 

العرف العشاااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااافة الغربية، وهذا يدل على القدرة وا مكانيا  

اة والم امين، فالذكور وا ناث يتلقون نفس التر يتمتع بها كال من الذكور وا ناث وخصاااااااوصاااااااا القضااااااا

التعلي  ويمارسااااااااون نفس المهام والصااااااااالحيا ، فالقاضاااااااار سااااااااواء كان  كرا أم أن ى  مارس نفس الدور 

ويصااااادر نفس القرارا  فر القضاااااا ا التر تعرة عليه ، كما أن الم امر والم امية يتولون الدفاع عن 

أو م امية من قجج المواطنين ليقوم بالدفاع عنه ، فالمه   جميع المواطنين فال يت  التمييز بين م امر

بالنسااااااااااااجة للمواطنين من الذي سااااااااااااي صااااااااااااج له  حقوقه ، وبالتالر نرى أن عدم وجول فروق  ا  لللة 

 إحصائية فر است ابا  الذكور وا ناث أمرا منطقيا.

لعرف العشاااائري فر لور ا( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااائية عند مساااتوى الدللة )ب: 

 ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر  وي الختصا  تعزى لمتغير الخجرة.

عند مسااااااتوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصااااااائية 5.4رق  )أرهر  نتائج ال دول 

(0.05 ≥α)   فر الم ور األول المتعلق بمعوقا  العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية تعزى

( وهر قيمة رير لالة إحصاااااااااائية مما  عنر 0.67لمتغير الخجرة حيث بلغت قيمة الدللة ا حصاااااااااائية )

( أنه ل توجد فروق  ا  لللة 8قجول الفرضاااااااااية فر هذا الم ور، كما يتضاااااااااح من نتائج ال دول رق  )

فر الم ور ال انر والمتعلق بالعوامج المؤل ة إلى ل وء   (α≤ 0.05عند مسااااااااااتوى الدللة )ية إحصااااااااااائ

المواطنين إلى العرف العشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية تعزى لمتغير الخجرة حيث بلغت قيمة الدللة 

 ( وهر قيمة رير لالة إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور.0.838ا حصائية )
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يتضااااااااااااااح لنا أنه ل توجد أي فروق إحصاااااااااااااااائية فر متغير الخجرة فر م وري معوقا  العرف 

سواء   خا العشائري والعوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشائري، ون ن نعتقد أن األ

ساااااانة له  نفس  20ساااااانة أو أك ر من  20ساااااانوا  إلى  10ساااااانوا  أو من  10كانت خجرته  أقج من 

النطجاعا  والتوجها  ن و معوقا  العرف العشائري والعوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إليه  و ل  

هذا  ،نزاعا ولور العرف العشااائري فر حج ال أهميةألن هناك را ا عاما تشااكج عجر التاريخ بخصااو  

با ضاااااااااافة إلى كون أن المعوقا  والعوامج  ساااااااااتطيع الشاااااااااخص ومن ت ربة بسااااااااايطة فر هذا الم ال  

 معرفتها وبالتالر ل ت تاج إلى فترا  زمنية كجيرة حتى  كون قالرا على ت ديدها.

عند مساااااتوى الدللة ( أنه توجد فروق  ا  لللة إحصاااااائية 6.4بينما يتضاااااح من ال دول رق  )

(0.05 ≥α)  فر الم ور ال الث والمتعلق ب ليا  تطوير العرف العشااااااااااائري فر جنوب الضاااااااااافة الغربية

( وهر قيمة لالة إحصااائيا، مما  عنر 0.018تعزى لمتغير الخجرة حيث بلغت قيمة الدللة ا حصااائية )

الذين خجرته    اااخا رفض الفرضاااية ووجول فروق  ا  لللة إحصاااائية، وقد كانت الفروق لصاااالح األ

 سنوا . 10الذين خجرته  أقج من   خا سنة على حساب األ 20أك ر ن 

نرى أن آليا  تطوير العرف العشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية لل د من جريمة القتج ب اجة 

أك ر خجرة وله  باع  أ اااخا مارساااوا ت ربة كجيرة وطويلة، فتطوير أي نظام ب اجة إلى  أ اااخا إلى 

تطويرها، وبالتالر  ال لمر  عرف كج نقاط الخلج الموجولة فيه حتى  كونوا قالرين علىطويج فر الم 

ن تزيد الذي  ااخا للة إحصااائية لصااالح األبهذا الخصااو  طجيعية بوجول فروق  ا  ل كانت النتي ة

 سنة. 20خجرته  عن 

العشاااائري فر  لور العرف( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااائية عند مساااتوى الدللة )ج: 

ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااا  تعزى لمتغير طجيعة 

 العمج.



109 
 

عند مستوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصائية 7.4يتضح من نتائج ال دول رق  )

(0.05 ≥α)   فر الم ور ال انر المتعلق بالعوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااااااائري

 )0.656فر جنوب الضااااااااافة الغربية تعزى لمتغير طجيعة العمج حيث بلغت قيمة الدللة ا حصاااااااااائية )

وهر قيمة رير لالة إحصااااائيا مما  عنر قجول الفرضااااية فر هذا الم ور، كما يتضااااح من نتائج ال دول 

فر الم ور ال الث   (α≤ 0.05عند مستوى الدللة )( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصائية 10ق  )ر 

المتعلق ب ليا  تطوير العرف العشاااائري فر جنوب الضااافة الغربية حيث بلغت قيمة الدللة ا حصاااائية 

 وهر قيمة رير لالة إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور. )0.336)

نه ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااااااااائية فر العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى يتضاااااااااح أ

 ا صااااااااالحالعرف العشااااااااائري، وفر آليا  تطوير العرف العشااااااااائري وفقا لمتغير طجيعة العمج، فرجال 

والقضاااااااااااااااة والم امين قالرين على ت ديد العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااااااااائري 

على احتماك مسااتمر ومتواصااج مع المواطنين الذين تنشااب بينه   ا صااالح  تطويره، فمون رجال وآليا

خالفا ، والم امون الذين يتولون الدفاع عن المواطنين من أجج ت صااااااااااااايج حقوقه ، والقضااااااااااااااة الذين 

ئري ول  فصلون بين المواطنين، قالرون أن   يجوا على التساؤل لما ا يل   المواطنون إلى العرف العشا

العرف العشاااااااااااااااائري  أحكاميل  ون إلى القضااااااااااااااااء النظامر، وفر نفس الوقت ه  قالرون على تطوير 

 لتتناسب مع القضاء النظامر.

عند مسااااااتوى ( أنه توجد فروق  ا  لللة إحصااااااائية 8.4بينما يتضااااااح من نتائج ال دول رق  )

فر الم ور األول المتعلق بمعوقا  العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية  (α≤ 0.05الدللة )

مما  عنر رفض الفرضااااااااااااااية ووجول فروق  ا  لللة  )0.047حيث بلغت قيمة الدللة ا حصااااااااااااااائية )

ولصااااااالح القضاااااااة، وفروق بين القضاااااااة  ا صااااااالحإحصااااااائية، وقد رهر  الفروق بين القضاااااااة ورجال 

 .والم امين لصالح القضاة
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ه  أك ر قدرة على  ا صااااااااااااااالحالجاحث ل ل يتفق مع هذه النتي ة و ل  على اعتجار أن رجال 

ت ديد المعوقا  التر تواجه العرف العشااااااااااااااائري، كونه  ه  الذي  عملون فر هذا الم ال ويمارسااااااااااااااون 

القضااااااااااء النظامر، إنه   ملمون   حكامبفيه، أما القضااااااااااة والم امون فه  مقيدون  حكامويصااااااااادرون األ

 أك ره   ا صاااااالحالقدرة على ت ديد معوقا  القضااااااء النظامر، اما معوقا  العرف العشاااااائري فرجال 

ف نه عند العمج على ت ديد المعوقا  التر تواجه العرف العشاااااااائري  ه. ومع  ل أحكامقدرة على ت ديد 

 والطاقا  الجتماعية المتوفرة فر الم تمع.  بصورة لقيقة و املة  مكن الستفالة من كج الخجرا  

لور العرف العشااااائري فر ( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصااااائية عند مسااااتوى الدللة )ل: 

ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااااا  تعزى لمتغير مكان 

 السكن.

عند مستوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصائية 9.4يتضح من نتائج ال دول رق  )

(0.05≥α فر ) لور العرف العشاااااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااااافة الغربية من وجهة

نظر  وي الختصاااااااااااااااا  تعزى لمتغير مكاان السااااااااااااااكن فر جميع الم ااور، حياث بلغات قيماة الدللة 

( وهر قيمة رير 0.043ري فر جنوب الضااافة الغربية )ا حصاااائية  فر م ور معوقا  العرف العشاااائ

لالة إحصااااائيا مما  عنر قجول الفرضااااية على هذا الم ور، وبلغت قيمة الدللة ا حصااااائية على م ور 

( وهر 0.527العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية )

ول الفرضاااااااية على هذا الم ور، وبلغت قيمة الدللة ا حصاااااااائية قيمة رير لالة إحصاااااااائيا مما  عنر قج

( وهر قيمة رير لالة 0.702ليا  تطوير العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية )آعلى م ور 

 إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية على هذا الم ور. 

ؤ ر على نرى أن مكان السااااااااااااااكن سااااااااااااااواء كان فر قرية أم مخي  أم مدينة أم ت مع بدوي ل ي

اساااات ابا  عينة الدراسااااة على م اور الدراسااااة التر تتعلق بمعوقا  العرف العشااااائري والعوامج المؤل ة 
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ليا  تطوير العرف العشااااائري، فسااااواء كان الشااااخص آإلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااائري وإلى 

لت اها  ن و طجاعا  وا سااااااااااكن فر القرية أو المخي  أو المدينة او الت مع الجدوي فهو  مل  نفس الن

نوب الضاافة الغربية، حيث من المعروف أن جنوب الضاافة الغربية من المناطق العرف العشااائري فر ج

المعروفة بالعرف العشااااااااااااااائري فر جميع المناطق فيها بغض النظر عن مكان السااااااااااااااكن وإنما العتجار 

  وعشائر ومعروفة. بمعنى أن للعشيرة والعائلة، فمعظ  مناطق جنوب الضفة الغربية تنتمر إلى عائال

رها إلى الجنية الجتماعية فر جنوب الضااااااااااافة الغربية ساااااااااااواء فر المدينة أو القرية أو المخي  تعول ب ذو 

متشااااااابهة إلى حد بعيد األمر الذي   عج من العالا  والتقاليد واألعراف   ا  أصااااااول عشااااااائرية وقجلية

 ظي  عالقا  الناس بجعضه  الجعض.عامال حاضرا فر الممارسة والسلوك اليومر وفر تن

لور العرف العشاااائري فر ( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااائية عند مساااتوى الدللة )ه: 

ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااا  تعزى لمتغير المؤهج 

 العلمر.

عند مسااااااااااااااتوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصاااااااااااااااائية 10.4أرهر  نتائج ال دول رق  )

(0.05≥α فر ) لور العرف العشاااااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااااافة الغربية من وجهة

نظر  وي الختصااااااااااااااااا  تعزى لمتغير المؤهااج العلمر فر جميع الم اااور، حيااث بلغاات قيمااة الاادللااة 

( وهر قيمة رير 0.486شاااائري فر جنوب الضااافة الغربية )ا حصاااائية  فر م ور معوقا  العرف الع

لالة إحصااااائيا مما  عنر قجول الفرضااااية على هذا الم ور، وبلغت قيمة الدللة ا حصااااائية على م ور 

( وهر 0.569العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية )

يمة الدللة ا حصاااااااائية قجول الفرضاااااااية على هذا الم ور، وبلغت ق قيمة رير لالة إحصاااااااائيا مما  عنر

( وهر قيمة رير لالة 0.276ليا  تطوير العرف العشااااااااائري فر جنوب الضاااااااافة الغربية )على م ور آ

 إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية على هذا الم ور. 
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 يؤ ر فر نرى أن المؤهج العلمر سااااااااااااواء كان الشااااااااااااخص حاصااااااااااااال عليه أم ل، فهذا األمر ل

العرف العشاااائري ل يت  تعليمها فر المدارس  أحكاماسااات اباته  ن و العرف العشاااائري، على اعتجار أن 

 كون مصااااااااااااااادرها العالا  والتقاليد والعرف، ومن المعروف أن العالا   األرلبأو ال امعا  وإنما فر 

تجاره فرلا فر تل  ال ماعة والتقاليد ليسااااات ب اجة إلى مؤهال  علمية حتى يدركها الشاااااخص، وإنما باع

يت  ممارستها جيال بعد جيج، وبالتالر  حكامالعرف العشائري، كون تل  األ أحكامف نه  فترة أن يدرك 

إلى عدم  با ضااااافةمن المنطقر أن ل  كون هنال  فروق إحصااااائية فر اساااات ابا  عينة الدراسااااة. هذا 

ترسااخ النظام القضااائر الرساامر بعد فر رج عدم وجول لولة فلسااطينية كاملة الساايالة والسااتقالل األمر 

 الذي   عج من العرف والعائلة عامال ك يا ال ضور فر الواقع الفلسطينر. 

لور العرف العشااائري ( فر α≤0.05ل توجد فروق  ا  لللة إحصااائية عند مسااتوى الدللة )

من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصاااااااااااااا  تعزى لمتغير فر ال د 

 مكان ا قامة.

عند مسااتوى الدللة ( أنه ل توجد فروق  ا  لللة إحصااائية 11.4أرهر  نتائج ال دول رق  )

(0.05 ≥α)  فر لور العرف العشاااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضااااااافة الغربية من وجهة

نظر  وي الختصا  ل ميع الم اور، ففر م ور معوقا  العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربية 

(، وللخليج بلل المتوساااااااااط 0.382( والن راف المعياري )3.559بلل المتوساااااااااط ال ساااااااااابر لجيت ل   )

ة ( وهر قيمة رير لال0.771(، والدللة ا حصاااائية )0.459( والن راف المعياري )3.80ال ساااابر )

 إحصائيا مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور.

أمااا فر م ور العوامااج المؤل ااة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشااااااااااااااااائري فجلل المتوسااااااااااااااط 

( وللخليج بلل المتوسااااااااااااااط ال ساااااااااااااااابر 0.643( والن راف المعياري )3.636ال ساااااااااااااااابر لجيت ل   )



113 
 

( وهر قيمة رير لالة إحصااائيا 0.616ئية )( والدللة ا حصااا0.643( والن راف المعياري )3.645)

 مما  عنر قجول الفرضية فر هذا الم ور.

ليا  تطوير العرف العشااائري لل د من جريمة القتج فقد بلل المتوسااط ال سااابر أما فر م ور آ

( والن راف 3.62( وللخليج بلل المتوسط ال سابر )0.387( والن راف المعياري )3.634لجيت ل   )

( وهر قيمة رير لالة إحصاااااااااااااااائيا مما  عنر قجول 0.973( والدللة ا حصاااااااااااااااائية )0.481)المعياري 

 الفرضية فر هذا الم ور.

أنه من الطجيعر أن ل يؤ ر ك يرا مكان ا قامة ساااواء كان فر بيت ل   أو الخليج  يرى الجاحث

على اسااااااات ابا  عينة الدراساااااااة، كون م افظتر الخليج وبيت ل   تشاااااااتركان فر نفس العالا  والتقاليد 

واألعراف والقي ، فالعرف العشااااااائري مترسااااااخ منذ زمن بعيد فر تل  المنطقة وفر كلتا الم افظتين التر 

 تختلا عالا  وتقاليد أي م افظة منهما عن األخرى بصااااااااااااااورة جوهرية، ناهي  عن حال  القرابة ل

والمصاهرة والتواصج الجتماعر بين تل  الم افظتين، كما أن القرب ال غرافر بينهما وسهولة التواصج 

ج وبيت ل  ، بينهما ل   سااااااااااااااعد على نشاااااااااااااوء اختالف فر العالا  والتقاليد والقي  بين م افظتر الخلي

 فر الم افظتين. ا صالحناهي  عن تقاطع وتشاب  نشاط  وعمج رجال 
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 االستنتاجات: 5.5

 فر ضوء النتائج التر وصلت إليها الدراسة فقد توصج الجاحث إلى الستنتاجا  التالية:

ه وأخذه  للمال من  حكامرير مؤهلين على العرف العشااااااااااااااائري وجهله  ب أ ااااااااااااااخا  عتجر لخول  -

من أبرز  ل  من سااااااااااااالجيا  ومسااااااااااااااس بعدالة ال ك المتخاصااااااااااااامين لقاء عمله ، وما يترتب على  

 المعوقا  التر تواجه العرف العشائري فر جنوب الضفة الغربية.

تعتجر ساااااهولة ا جراءا  الواجب اتجاعها أمام العرف العشاااااائري وسااااارعة إنهاء الخالفا  والنزاعا   -

عرف العشااائري من أبرز العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى بين المواطنين و قة المواطنين بال

 العرف العشائري.

 عتجر التنساااااايق بين رجال العرف العشااااااائري واألجهزة الرساااااامية فر الدولة وت ديد المعايير لختيار  -

العاملين فر العرف العشاااااائري من أبرز آليا  تطوير العرف العشاااااائري فر جنوب الضااااافة الغربية 

 ك ر وضوحا وأك ر صالبة.ليصجح أ

العشاااائري بالدرجة األولى فر حج  ا صاااالحل وء المواطن  كون أول إلى  توصااالت الدراساااة إلى أن -

 .الخالفا  بين المواطنين ومن    الل وء إلى الت كي  يليه القضاء العشائري 

 ج العمد.وجد  الدراسة ب ن القصا  فر العرف العشائري  عتجر العقوبة المناسجة ل رائ  القت -

 وجد  الدراسة ب ن الد ة فر العرف العشائري هر العقوبة المناسجة ل رائ  القتج رير العمد. -

توصاااالت الدراسااااة إلى أن العتراف و ااااهالة الشااااهول العدول وللل  ارتماب ال ريمة هر من اه   -

 طرق إ جا  جرائ  القتج فر العرف العشائري.

وجد  الدراساااااة أن حصااااار العطوة فر األقارب حتى الدرجة الخامساااااة فر جرائ  القتج هو الطريقة   -

 األفضج.
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 فر جرائ  القتج. األولىوجد  الدراسة أنه من األفضج حصر ال لوة فر األقارب حتى الدرجة  -

اليمين بخمسااااة فر جرائ  القتج حيث كانت  بخصااااو  حصاااار اليمين بالمته  او اسااااةل  ت ساااا  الدر  -

 المواقا متوازنة.

 وجد  الدراسة وبشكج عام أن هناك ميج ن و مساواة ل ة الرجج بالمرأة فر جرائ  القتج. -
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 التوصيات: 6.5

 ف ن الجاحث يوصر بما يلر: ،فر ضوء الستنتاجا  التر توصلت إليها الدراسة

والعاملين فر العرف العشاااائري واساااتجعال  ا صاااالحضااارورة الرقابة الم تمعية والرسااامية على رجال  -

 الدخالء من هذا الم ال حتى ل تهتز  قة المواطنين بالعرف العشائري.

 أحكامالعرف العشااااااائري للمواطنين والعاملين فر هذا الم ال من خالل تدوين   حكامنشاااااار الوعر ب -

م والتطور ال ياتر   بعد إجراء التعديال  التر تتالءالعرف العشاااااااااااااااائري وتو يقها ونشاااااااااااااارها، و ل

 والزمنر.

و ل   املون فيه األموال من المتخاصاامينضاارورة أن  كون العرف العشااائري م انا ول يتقاضااى الع -

 لمر تسترجع  قة المواطنين بالعرف العشائري.

لم افظا  ووزارة الداخلية، من خالل إعالة اختيار العاملين تفعيج لور لائرة  اااااااؤون العشاااااااائر فر ا -

 فيها على أسس ومعايير تتعلق بالنزاهة واألمانة والقجول الم تمعر بتل  الشخصيا .

 سااااه  فر فر جنوب الضااافة الغربية  ا صاااالحطاراق مرجعياق لرجال إم لسااااق عشاااائرياق  شاااكج  إنشااااء -

العلمر والتمنولوجر والوعر العرف العشاااااااائري بما يتناساااااااب ومساااااااتوى التطور  أحكامقواعد و تطوير 

العمج والعاملين فر العرف إجراءا   تمع الفلسااااطينر، كما  عمج على ضااااجطالذي وصااااج إليه الم 

 العشائري ويعزز الرقابة على لوره  والتنسيق مع مؤسسا  العدالة ال نائية وقت ال اجة.

  القتج العمد فر العرف العشااااااااائري، ومن خالل الدعوة إلى تطجيق اعتمال القصااااااااا  كعقوبة ل رائ -

 فر الضفة الغربية. ا عدامعقوبة 

 اعتمال الد ة كعقوبة ل رائ  القتج رير العمد فر العرف العشائري وت ديدها. -

اعتمال العطوة فر العرف العشااااااااااائري لألقارب حتى الدرجة الخامسااااااااااة لل فا  على حياته  وال فا   -

 والستقرار. على األمن
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ك د  لمدة عام واحدب يث تمون  شاااااااااااااائري لألقارب حتى الدرجة األولىاعتمال ال لوة فر العرف الع -

أقصااااااااااااااى وأن تطجق على الرجااال فقط فر حااال الت اااور فر المكااان، و لاا  من أجااج ال فااا  على 

 .حياته  وال فا  على األمن والستقرار الم تمعر

 بخمسة. نليمي بديالق فر جرائ  القتج  الفرلياعتمال اليمين  -

 المساواة. ة ل ة الرجج بالمرأة ت سيدا لمجدأمساوا  -

 تفعيج لور المرأة ومشاركتها وتم يلها فر الم لس العشائري المقترح. إلىالدعوة  -

من خالل عقد ور ااااااا  عمج وندوا  بالتعاون  ا صااااااالحالعمج على ت سااااااين مسااااااتوى ألاء رجال  -

والتشااااااااااااااارك مع ال ها  المعنية م ج الم افظة ووزارة الداخلية ومؤسااااااااااااااسااااااااااااااا  العدالة الجتماعية 

 ومؤسسا  الم تمع المدنر.

 الدم واحتساب أي خسائر تترتب عليها قيمة الد ة.ارة و يقة  رف تتجنى ت ري  فورة صي -

 على خلفية ما  سمى الشرف.ت ري  وت ري  جرائ  قتج المرأة  -

 ورجال  نسانالدعوة لعقد مؤتمر عشائري ومشاركة مؤسسا  العدالة ال نائية ومنظما  حقوق ا  -

 .العرف العشائري  أحكام عمج على تطوير وتنظي  قواعد و  ا صالح
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 (2مل ق رق  )

 االستبانة
 

 عة القدس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجام

 دابليه اآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 ستير علم جريمةــــــــــــــــــــــــماج

 

 حضرة السيد........................... الم ترم

  -ت يه طيجه وبعد:

دور العرف العشـــائري في الحد من جريمة القتل في  )بعنوان  نر أقوم ب عدال لراسااااةفيد حضاااارتم  ب نن

لغا ا  ال صاااول على  و ل  جنوب الضــفة الغربية وســبل تطويره من وجهة نظر ذوي االختصــاص(،

 لرجة الماجستير فر عل  ال ريمة والعدالة ال نائية من جامعة القدس.

 با جابة على م اور هذه ا ستجانةوألنم  من أص اب الخجرة والتخصص فر هذا الم ال أرجو التمرم  

بدقة وموضاااااوعية، علما أن هذه المعلوما  ساااااتعامج بسااااارية تامة وساااااتساااااتخدم ألرراة الج ث العلمر 

 فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الجاحث

  جمال لرعاوي 
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 الجزء األول: المعلومات الشخصية

 ال نس:  كر )    (    أن ى )    ( -

 سنة )    ( 20سنة   )    (      أك ر من  20 -10(       سنوا  )   10الخجرة: أقج من  -

 )     (   م امر )     (   قاضر )     ( إصالحطجيعة العمج: رجج  -

 مكان السكن: قرية )     (     مخي  )    (     مدينة )    (      ت معا  بدوية )     ( -

(   ااانويااة عااامااة )     (    بكااالوريوس )     (      المؤهااج العلمر:  ااانويااة عااامااة فاا قااج )   -

 لراسا  عليا )     (

 مكان ا قامة: م افظة بيت ل   )     (     م افظة الخليج )     ( -

 الت كي  )     (      تفضج الل وء إلى:  العرف العشائري )    (    الصلح العشائري )     ( -

لعمد: القصااااااا  )    (  الطلوع على العشاااااايرة )     (  ما هر العقوبة المناسااااااجة ل رائ  القتج ا -

 (لفع مجلل مالر ترتضيه ال اهة )  لفع الد ة )   (  (    (  ا جالء والترحيج )   التشميس )

(  الطلوع على العشيرة )    (     ما هر العقوبة المناسجة ل رائ  القتج رير العمد: القصا  ) -

 (لفع مجلل مالر ترتضيه ال اهة )  (   لفع الد ة ) (     (  ا جالء والترحيج )   التشميس )

ما هر طريقة إ جا  جريمة القتج المناساااجة: اليمين بشاااكج فرلي )   (   اليمين بخمساااة )    (  -

 ااهالة الشااهول العدول )    ( العتراف )    (  للل  ارتماب ال ريمة )    ( الجشااعة )    ( 

 ا  ال ابتة )     (الجيان
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 الجزء الثاني: محاور االستبانة

موافق 
بدرجة قليلة 

 جدا

موافق 
بدرجة 

 قليلة
 موافق

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة كبيرة 

 جدا
 العبارة

 المحور األول: معوقات العرف العشائري في جنوب الضفة الغربية
 اند ار راهرة وجول الدواوين والتر تعتجر مدرسااااااااااااااة     

 العرف العشائري 
وفاة العديد من رموز العرف العشاااااااااائري فر جنوب      

الضاااااااااااااافااة الغربيااة من  وي ال قااة العاااليااة من قجااج 
 المواطنين

بسط الدولة و سيطرتها على أراضيها وسكانها من      
 خالل الم اك  المدنية

تااادخاااج الااادولاااة فر النظاااام العشااااااااااااااااائري من خالل      
بوزارة  ا صااااالحالعشااااائر و اساااات داث لائرة  ااااؤون 

 الداخلية
انتشاااااااار التعلي  بين أبناء الجال ة والريف فر جنوب      

 الضفة الغربية
رهور األحزاب السااااااااااياسااااااااااية وانتماء المواطنين لها      

 أك ر من النتماء العائلر
 تطور الوعر الدينر فر جنوب الضفة الغربية     
 فر العال  الخارجراتصال أبناء الجال ة والريف      
إساااااااااااااااااءة بعض العاااملين فر هااذا الم ااال كرجااال      

 لمصداقية ونزاهة العرف العشائري  ا صالح
 ه حكامجهج العاملين فر العرف العشائري ب     
 رهور لخالء على العرف العشائري رير مؤهلين     
 أخذ األموال من المتخاصمين      
وإنمااارهااا لاادور  نسااااااااااااااااانرهور جمعيااا  حقوق ا      

 العرف العشائري 
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وتسااوية األمور بين المتخاصاامين  ا صااالحاعتمال      
 بديال للقضاء العشائري 

 عدم وجول القوة ا لزامية للعقوبا  العشائرية     
القانون  أحكامالعرف العشااااااائري مع  أحكامتعارة      

 الوضعر
المواطنين من قسااااااااااوة العقوبا  العشااااااااااائرية وخوف      

 الل وء لها
عدم تشاااااااااااااااديد العقوبة فر القانون الوضااااااااااااااعر فر      

القضااااااااا ا التر ت  التصااااااااالح فيها من خالل العرف 
 وبالذا  فر ال ق العام

ريااااااب الت اااااانس الجتمااااااعر بين المواطنين فر      
 جنوب الضفة الغربية

 التغير الجتماعر الذي أصاب الم تمع الفلسطينر      
ضعا المعايير الجتماعية وسيالة الالمعيارية فر      

 الم تمع الفلسطينر
العولمااااة وتاااا  يرهااااا على جهااااج المواطنين بااااالعرف      

 والعالا 
 المحور الثاني: العوامل المؤدية إلى لجوء المواطنين إلى العرف العشائري في جنوب الضفة الغربية

الضاااااااااافة الت انس الجتماعر للمواطنين فر جنوب      
 الغربية

قوة المعايير الجتماعية الساااائدة فر جنوب الضااافة      
 الغربية

ك رة القضااااااااة والمصااااااال ين العشاااااااائريين فر منطقة      
 جنوب الضفة الغربية

وعر المواطنين فر منطقة جنوب الضاااااااااااافة الغربية      
 العرف العشائري   هميةب

 للدولةعدم  قة المواطنين باألجهزة القضائية      
العشائري سريعة أك ر  ا صالحاجراءا  القضاء و      

 من إجراءا  القضاء النظامر
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الساااااارية التر يتمتع بها العرف العشااااااائري أك ر من      
 القضاء النظامر

م انية العرف العشاااااااااااااائري وعدم وجول رساااااااااااااوم أو      
 نفقا  يدفعها المشتمين

أكجر منها فر إلزامية تطجيق العقوبا  العشااااااااااااااائرية      
 العقوبا  الصالرة عن القضاء النظامر

العقوبا  فر العرف العشائري صارمة ورالعة أك ر      
 من العقوبا  فر القضاء النظامر

العشاااائري  ا صاااالحت ربة المواطنين مع القضااااء و      
 الناج ة والمنصفة

 قة المواطنين بالقضاااااااااة والمصاااااااال ين العشااااااااائريين      
 القضاة النظاميينأك ر من 

قيام العرف العشاااااااااااااااائري فر ال فا  على الساااااااااااااال       
 األهلر أك ر من القضاء النظامر

 يوفر العرف العشائري ال ما ة الالزمة للمشتمين     
بسااااااااااااااااطااة ا جراءا  الواجااب اتجاااعهااا أمااام العرف      

 العشائري 
 الضفة الغربيةالمحور الثالث: آليات تطوير العرف العشائري في جنوب 

وا جراءا  السااااااااااااااليمااة  حكااامتوعيااة المواطنين باااأل     
 العشائري  ا صالحللقضاء و 

 التنسيق بين رجال العرف العشائري وأجهزة الدولة      
اسااااتجعال الدخالء من العرف العشااااائري وحصاااارهما      

 بمن تتوافر فيه  القدرة والنزاهة
والالزمة للعاملين فر العرف توفير ال ما ة المافية      

 العشائري من قجج الدولة
 ا صااااااالحت ساااااايس  ااااااراكة وموائمة بين القضاااااااء و      

العشاااااااائري والنظامر من قجج مؤساااااااساااااااا  الم تمع 
 الم لر وأجهزة الدولة

وإجراءا  العرف العشااااااااااااااائري  أحكامتدوين وتو يق      
 ه حكامخوفا من الضياع والتالعب ب
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قيام الدولة بالتدخج لسااتجعال كج العناصاار الطارئة      
 والدخيلة وفض ه  أمام المواطنين 

ت ديد مرجعيا  واليا  العرف العشااااااااااااائري فر كج      
 م افظة

 ت ديد المعايير واألسس لختيار القضاة العشائريين      
 ت ديد راتب  هري للقضاة العشائريين المعتمدين     
وقواعد العرف  أحكامتشااااااااكيج ل نة وطنية لوضااااااااع      

 العشائري فر فلسطين
العرف العشائري  أحكامأن توائ  الل نة الوطنية بين      

 والنظامر
المتااابعااة المسااااااااااااااتمرة من قجااج الاادولااة للعاااملين فر      

 العرف العشائري 
 اعتمال الصكوك العشائرية أمام الم اك  النظامية     
وتاااا هيااااج للعاااااملين ال اااادل فر العرف  عقااااد لورا      

 العشائري 
الصااااااااااااالرة عن العرف العشااااااااااااائري  حكامنشاااااااااااار األ     

 وتعميمها على المواطنين
ت ااااادياااااد الم اااااال  التر  ختص بهاااااا القضااااااااااااااااااااة      

 والمصل ين العشائريين
حصاااااااااااااار العطوة فر جرائ  القتج فر األقارب حتى      

 الدرجة األولى
فر جريمة القتج بدل اليمين  حصااااااار اليمين بالمته      

 بخمسة
  فضج مساواة ل ة الرجج بالمرأة      
اعتجااار حااال  الوفاااة النااات ااة عن حوالث الاادهس      

 للمركجا  رير القانونية جرائ  قتج عمد
 فضاااااج أن تمون ال لوة لألقارب من الدرجة األولى      

 فقط
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 (3مل ق رق  )

 دليل المقابلة
 

 عة القدس ـــــــــــــــــــــجام

 دابيه اآلـــــــــــــــــــــــــــــكل

 ماجستير علم جريمة

 دليل المقابلة

 حضرة السيد........................... الم ترم

  -ت يه طيجه وبعد:

العرف العشـــائري في الحد من جريمة القتل في  دور )بعنوان  نر أقوم ب عدال لراسااااةفيد حضاااارتم  ب نن

و ل  لغا ا  ال صااااااااااااااول على لرجة  جنوب الضـــــــــفة الغربية من وجهة نظر ذوي االختصـــــــــاص (،

 الماجستير فر عل  ال ريمة والعدالة ال نائية من جامعة القدس.

المقابلة  با جابة على أساااائلة هذهوألنم  من أصاااا اب الخجرة والتخصااااص فر هذا الم ال أرجو التمرم  

بدقة وموضاااااوعية، علما أن هذه المعلوما  ساااااتعامج بسااااارية تامة وساااااتساااااتخدم ألرراة الج ث العلمر 

 فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الجاحث

  جمال لرعاوي 
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 السؤال األول: ما معوقات العرف العشائري في جنوب الضفة الغربية للحد من جريمة القتل؟.

 
الســؤال الثاني: ما العوامل المؤدية إلى اللجوء إلى العرف العشــائري للحد من جريمة القتل في جنوب 

 الضفة الغربية؟.

 
 السؤال الثالث: ما اليات تطوير العرف العشائري في جنوب الضفة الغربية للحد من جريمة القتل؟.

 
 العشائري، التحكيم؟.الصلح  ،السؤال الرابع: هل تفضل اللجوء إلى القضاء العشائري 

 
 السؤال الخامس: ما العقوبة المناسبة لجرائم القتل العمد برأيك؟.

 
 السؤال السادس: ما العقوبة المناسبة لجرائم القتل غير العمد برأيك؟.

 
 السؤال السابع: ما طرق إثبات جريمة القتل المناسبة وفقا للعرف العشائري؟.

 
 في األقارب حتى الدرجة األولى، ولماذا؟. السؤال الثامن: هل تفضل حصر العطوة

 
 السؤال التاسع: هل تفضل حصر الجلوة في األقارب حتى الدرجة األولى، ولماذا؟.

 
 السؤال العاشر: هل تفضل حصر اليمين بالمتهم بدل اليمين بخمسة، ولماذا؟.

 
 السؤال الحادي عشر: هل أنت مع مساواة دية الرجل بالمرأة، ولماذا؟.

 
 وتقبلوا فائق االحترام


