
 عمادة الدراسات العليا
 جامعة القدس

 
 
 
 
 

دور العرف العشائري في الحد من جريمة القتل في جنوب الضفة الغربية 

  وسبل تطويره من وجهة نظر ذوي االختصاص
  
 

 

 جمال سليمان درعاوي 
 
 
 

 رسالة ماجستير 
 
 

 فلسطين -القدس
 
 

م2018-هـ1440



 دور العرف العشائري في الحد من جريمة القتل في جنوب الضفة الغربية 

 وسبل تطويره من وجهة نظر ذوي االختصاص

 
   

  
 إعداد:

 جمال سليمان درعاوي 
 
 
 

 بكالوريوس خدمة اجتماعية/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين
 
 

 المشرف الرئيس: د. عزمي أبو السعود
 
 

كلية اآللاب/  -قّدمت هذه الّرساااالة اساااتممال لمتطلرجا  لرجة الماجساااتير فر عل  ال ريمة 

 عمالة الّدراسا  العليا/ جامعة القدس.

 
 

م2018-ها1440





 اإلهداء

 أهدي عملي وجهدي المتواضع هذا إلى 
 

 ا مخلصا في الحياةإنسانوالدي الغالي رحمه هللا ،، الذي ارتبط اسمي باسمه وعلمني كيف أكون 
 

 والدتي الغالية رحمها هللا ،، التي ما زلت أسير في هذه الدنيا بدعائها لي 
 

 هزوجتي الغالية ،، التي صبرت على مشاق الحياة ألصل لما وصلت إلي
 

 أبنائي ،، بناتي ،، فهم الضوء الذي أرى من خالله
 

 أصدقائي ،، الذين كان لدعمكم األثر الواضح في حياتي
 

إلى رجال الصلح العشائري الشرفاء الذين حملوا على كاهلهم مسؤولية الحفاظ على السلم األهلي، 
بناء شعبهم، والذين وكانوا األحرص على وحدة نسيجه االجتماعي وتماسكه، وفض النزاعات بين أ

 كان لهم الفضل الكبير في حقن الدم الفلسطيني وإعادة الحقوق إلى أصحابها. 
 

 
 

 الباحث 

 جمال درعاوي 





 ب
 

 قديركر والتَّ الش  
 قال تعالى:

أَعْمَلََ وَأَنَْ وَال دَي َ وَعَلَى َ عَلَي َ أَنْعَمْتََ الَّت ي ن عْمَتَكََ أَشََََّّّّْ   ََ أَنْ أَوْزِعْن ي رَبِّ وَقًَلََ قَوْل هًَ م نْ ضًَََََّّّّا  ً  فَتَبَسََََّّّّ  ََ}

 19 آ ةالنمج،  صدق هللا العظي            {الص ًل ح نيَ ع بًَد كَ ف ي بِ َاْمَت كَ وَأَدْخ لْن ي تَ ْضًَهُ صًَحل ً

وافر الشكر وعظيم االمتنان إلى المشرف على هذه الرسالة الذي لم يتواَن أو يبخل بعلمه الغزير في 

 إثراء هذا البحث، حيث كان لمالحظاته وتوجيهاته األثر البالغ في إنجاز هذه الدراسة، فأتقدم بالشكر 

 ومعلمي الفاضل الدكتور عزمي أبو السعود. أستاذيإلى 

جامعة القدس، الذين  -في قســم علم الجريمة و كلية اآلداب  أســاتذتيكما أتقدم بالشــكر إلى جميع 

 كان لهم الدور البارز لما وصلت إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 فهرس المحتويات

  ........................................................................................................... ا هداء
 أ ............................................................................................................ إقرار

كر والترقدير  ب .................................................................................................. الشُّ
 ج ............................................................................................... فهرس الم تويا 
 و .................................................................................................. فهرس ال داول
 ح ................................................................................................. فهرس المالحق

 ط .......................................................................................... الملخص باللغة العربية
 ك ....................................................................................... الملخص باللغة الن ليزية

 
 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 1 ..................................................................................................... مةمقد 1.1
 4 ............................................................................................ إ كالية الدراسة 2.1
 4 .............................................................................................. أهمية الدراسة 3.1
 5 ............................................................................................. أهداف الدراسة 4.1
 6 .............................................................................................. أسئلة الدراسة 5.1
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
 8 .................................................................................... مفهوم العرف العشائري  1.2
 8 ................................................................................... مفهوم القضاء العشائري  2.2
 9 .................................................................................... مفهوم الصلح العشائري  3.2
 10 ..................................................... القضاء العشائري والصلح العشائري طجيعة العالقة بين  4.2
 11 ............................................................. ومفاهي  مرتجطة بالعرف العشائري  مصطل ا  5.2
 17 ............................................................. تاريخر للعرف العشائري فر فلسطينالتطور ال 6.2
 24 .............................................. فة الغربيةالصلح العشائري فر الضاألساس القانونر للقضاء و  7.2
 25 ................................................................................. مصالر العرف العشائري  8.2
 29 ............................................................................... خصائص القضاء العشائري  9.2
 30 ............................................................................... صفا  القاضر العشائري  10.2
 31 ........................................................................ أنواع القضاة فر العرف العشائري  11.2
 33 ................................................ فر فلسطين والعرف العشائري العالقة بين القضاء الرسمر  12.2



 د
 

 36 ......................................................................... العرف العشائري فر جرائ  القتج 13.2
 36 .................................................................... ع جرائ  القتج فر العرف العشائري ا أنو  14.2
 38 ................................................... ا جراءا  المتجعة فر العرف العشائري فر جرائ  القتج 15.2
 39 ................................................... ى جرائ  القتج فر العرف العشائري عقوبا  المترتجة علال 15.3
 41 ................................................. ري العوامج المؤل ة إلى ل وء المواطنين إلى العرف العشائ 15.4
 44 .......................................................... ضاء العشائري على القضاء النظامرسلجيا  الق 15.5
 46 ................................................ جرائ  القتجتطجيقا  عملية على لور العرف العشائري فر  15.6
 48 ....................................................................................... النظريا  المفسرة 15.7

 55 ............................................................................................... الدراسا  السابقة
 55 .......................................................................................... أول: الدراسا  العربية

 59 .......................................................................................  انيا: الدراسا  األجنجية:
 62 ............................................................................  ال ا: التعقيب على الدراسا  السابقة

 
 منهجية الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث

 64 ............................................................................................. منهج الدراسة 1.3
 64 ........................................................................................... م تمع الدراسة 2.3
 65 ............................................................................................. عينة الدراسة 3.3
 70 ............................................................................................ ألوا  الدراسة 4.3
 71 .............................................................................................. صدق األلاة  5.3
 73 ...............................................................................................  جا  األلاة  6.3
 73 .......................................................................................... إجراءا  الدراسة 7.3
 74 .......................................................................................... متغيرا  الدراسة 8.3
 75 .................................................................................... المعال ا  ا حصائية 9.3
 

 عرض النتائج: الفصل الرابع
 76 ............................................................................. النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.4
 78 ............................................................................. النتائج المتعلقة بالسؤال ال انر 2.4
 79 ............................................................................ النتائج المتعلقة بالسؤال ال الث 3.4
 81 ............................................................................. النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.4
 92 ................................................................................. ت ليج نتائج أسئلة المقابلة 5.4



 ه
 

 مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس
 100 .................................................................... مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.5
 102 .............................................................................. مناقشة نتائج السؤال ال انر 2.5
 104 ................................................................... مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال الث 3.5
 106 .............................................................................. مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.5
 114 ............................................................................................الستنتاجا  5.5
 116 .............................................................................................. التوصيا  6.5

 118 ................................................................................................ قائمة المراجع
 124 ............................................................................................... قائمة المالحق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 65 (246الدراسة حسب متغيراتها المستقلة ) ن = توزيع عينة  1.3
 66 خصائص عينة الدراسة تجعا لألسئلة الفرعية 2.3
 72 نتائج الصدق العاملر لفقرا  المقياس 3.3
 Cronbach Alpha 73)نتائج معامج  جا  كرونجاخ ألفا ) 4.3

1.4 
العرف العشاااااااائري فر المتوساااااااطا  ال ساااااااابية والن رافا  المعيارية لالسااااااات ابة لمعوقا  

جنوب الضاااااااااااااافااة الغربيااة فر ال ااد من جرائ  القتااج من وجهااة نظر  وي الختصااااااااااااااااا  
 (246)ن=

76 

2.4 
العوامج المؤل ة إلى ل وء المتوسااااااااااااااطا  ال سااااااااااااااابية والن رافا  المعيارية لالساااااااااااااات ابة 

المواطنين إلى العرف العشااااائري فر جرائ  القتج فر جنوب الضاااافة الغربية من وجهة نظر 
 (246)ن= وي الختصا  

78 

3.4 
المتوساااااطا  ال ساااااابية والن رافا  المعيارية لالسااااات ابة آلليا  تطوير العرف العشاااااائري 

وجهااة نظر  وي الختصااااااااااااااااا  لل ااد من جرائ  القتااج فر جنوب الضاااااااااااااافااة الغربيااة من 
 (246)ن=

80 

4.4 
المتوساااااطا  ال ساااااابية والن رافا  المعيارية ونتائج اختجار ) ( للعينا  المساااااتقلة لدللة 
الفروق فر لور العرف العشااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااافة الغربية من 

 (246وجهة نظر  وي الختصا  تجعا لمتغير ال نس )ن = 
82 

5.4 
نتائج اختجار ت ليج التجاين األحالي لدور العرف العشاااااااااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر 

 (246جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر  وي الختصا  )ن=
84 

6.4 
( للمقارنا  الجعد ة لمعرفة الفروق فر آليا  تطوير العرف العشاااااااااااااائري lsdنتائج اختجار )

 (246الضفة الغربية تعزى لمتغير الخجرة. )ن=فر ال د من جريمة القتج فر جنوب 
85 

7.4 
نتائج اختجار ت ليج التجاين األحالي لدور العرف العشاااااااااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر 
جنوب الضاااااااااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصاااااااااااااااا  تعزى لمتغير طجيعة العمج 

 (246)ن=
86 

8.4 
فة الفروق فر معوقا  العرف العشااااااااااااااائري فر ( للمقارنا  الجعد ة لمعر lsdنتائج اختجار )

 (246جنوب الضفة الغربية تعزى لمتغير طجيعة العمج )ن=
87 



 ز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

9.4 
لدور العرف العشاااااااااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر نتائج اختجار ت ليج التجاين األحالي 

تعزى لمتغير مكان السااااااااااااكن جنوب الضاااااااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااااااااا  
 (246)ن=

88 

10.4 
لدور العرف العشاااااااااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر نتائج اختجار ت ليج التجاين األحالي 

جنوب الضاااااااااااااافة الغربية من وجهة نظر  وي الختصااااااااااااااا  تعزى لمتغير المؤهج العلمر 
 (246)ن=

89 

11.4 
اختجار ) ( للعينا  المساااااتقلة لدللة المتوساااااطا  ال ساااااابية والن رافا  المعيارية ونتائج 

الفروق فر لور العرف العشااااااائري فر ال د من جرائ  القتج فر جنوب الضاااااافة الغربية من 
 (246وجهة نظر  وي الختصا  تجعا لمتغير مكان ا قامة )ن = 

91 



 ح
 

 فهرس المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة عنوان الملحق
 124 قائمة ب سماء الم كمين (:1مل ق رق  )
 125 الستجانة :(2مل ق رق  )
 131 ( لليج المقابلة3مل ق رق  )



 ط
 

 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 .  

 

 


